iBNÜ's-SAFFAR. Ebü ' I-Kasım
birçok öğrenci yetiştirdikten sonra 426
( 1035) yılı sonlarında vefat etti. Daha çok
eğitim ve öğretim alanındaki çalışmala
rıyla tanınmış ve arkasından sadece astronomi konusunda iki eser bırakmıştır.
Said el-Endelüs'i onun dil, edebiyat. fıkıh .
kelam, tarih ve riyaziye alan ın da tanınm ı ş
birer alim olan öğrencilerinden İbn Sergüt. Ebü ' l-Asbağ el-Vasıtl. İbn Şeh r erRuaynl, Yahya b. Hişam el- Ku r eş'i el-Eftas ve İbnü'l-Attar el-Kurtubl'nin adlarını
ver mektedi r ( Tabaka tü '1-ümem , s. 173174) ; öğrencilerinden biri de kendisini
, şeyhleri arasında zikreden muhaddis EbQ
Ömer İbn Mehdi'dir (İ b n Beşküva l, I, 42) .
Eserleri . 1. ez-Zicü 'l-mu]]taşar. Sindhind (S iddhanta) metoduyla hazırlanmış
astronomik tabloların özeti mahiyetindedir: fakat günümüze intikal etmemiş
olup bir nüshası Paris'te bulunan İbranice
tercümesiyle tanınmaktadı r (Sezgin. VI.
250) Z. el-'Am el bi'l-usturldb (Kitab {f
'Ameli'l-ustu rlab, 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 belirtt i ği gibi (a ş.
b k ) müstensihler elinde değişikliğe uğ
ramış ve ortaya bab sayıları farklı çeşitli

Ebü " I · Kas ım

ibnü"s·Saffiir'l n ei·'Amel b i 'L·us tu rlab

(Süleymaniye Ktp ., Şeh id Ali

P aşa,

ad lı

nüshaları çıkmıştır. Eser. kırk iki bab ihtiva 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 (Revista Dellnstituto Egipcio de Estudios lslamicos enMadrid, 111/II Madrid 19551. s.

47-76). Fuat Sezgin'in kütüphane kayıt
(GAS, VI , 250)
ilaveten Türkiye'de bulunan beş nüshasından (Akp ın a r. ı. ı 92- ı 94) İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki elli üç babdan oluşan ve başında yazarın adını Ebü'lKasım Muhammed b. Ahmed b. Abdullah
b. Ömer b. Saffar şeklinde bildiren nüshanın (AY. nr. 4800/9) mevcutların en eskisi ve eksiksizi olduğu anlaşılmaktadır.
İbnü's-Saffar' ın, miladi takvime göre ocak
ayı başlarının hi cr! takvimden hangi gün
ve tarihe rastlayacağına dair bilginin kurallaştırıldığı elli üçüncü babda verdiği ilk
örnekte hicrl 418 yılı Zilhiccesi ikinci gününün miladi 1028 yılı Ocak ayı başı olduğunu ifade etmesinden eseri o güne yakın bir zamanda, yani Daniye'ye yerleştik
ten sonra yazdığı sonucu çıkarılabilir. Fakat Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki kırk
iki bablı iki nüsha ile ( Şehid Ali P aş a. nr.
2776/9; Yah ya Tev fi k. nr. 244/ 8) Kahire
nüshasında (King, ll , 396) bu tarihin 413
larını verdiği yazmalarına

eserinin il k iki

nr. 2 776/9)

sayfas ı

( 1023) olması , müellifin kitabı iki defa
telif ettiği ihtimalini akla getirmektedir.
Eserin Türkiye'deki diğer iki nüshasının
içinde yer aldığı Sivas Ziya Bey Kütüphanesi'ndeki bir mecmuada (nr. 317: birinci si 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 etTüc'ib'i'nin Risô.le ti'l-usturlô.b adıyla kita_ba yaptığı bir ıslah çalışması olduğu görülmektedir. Astronomi ve matematik
bilgini Muhammed b. Ahmed b. EbQ Yahya el-Habbak et-Tilimsanl. İbnü's-Saf
far ' ın bu eserini özetleyerek manzum hale getirmiştir (Z irikll. V. 333) İbnü's-Saf
far'a ayrıca Kitdb ti'l-edviye ti'l-mütrede adlı bir kitap nisbet edilmekteyse de
(DMBi, IV, 112 ) bu eserin tabip EbQ Ca'fer Ahmed İbnü's-Saffar'a ait olması daha kuwetli bir ihtimaldir (Said el-Endelüsl. s. 175) .
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Ebü'l-Velid İbnü's-Saffar Yunus
b. Abdiilah b. Muhammed
b. Mugls ei-Kurtubi
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CE MİL A KPlNAR

(ö. 429/ 1038)
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fıkıh

alimi,

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

iBNÜ 's-sAf
lardan fıkıh ve hadis tahsil etti ; Darekutni' den de icazet aldı. Mekkl b. Ebu Tali b,
Ebu Amr ed-Danl. ibn Hazm. ibn Abdülber en-Nemer'i. Bad, ibnü'I-Hazza ve ibnü't-Talla' ondan istifade eden alimlerden

ı

bazılarıdır.

L

Değişik görevlerde bulunan ibnü's-Saffar, Batalyevs'e (Badaj oz) kadı olarak gönderildi. bir müddet sonra bu görevi bıra
kınca buradaki Zehra Camii'ne hatip olarak tayin edildi . bu arada şura üyeliği görevini de yürüttü. Daha sonra Kurtuba
Camii imamlığı. bir süre de vezirlikyaptı.
Bu görevden aziedilince evine çekiidiyse
de ilerlemiş yaşına rağmen lll. Hişam tarafından 419'da (1028) Kurtuba kadılığı
na tayin edildi ve ölünceye kadar bu görevini sürdürdü . Hadis ilimleri ve fıkıh alanında iyi yetişmiş bir alim. güzel konuşan
bir vaiz olduğu . sufiyane şiirler yazdığı ,
zühd hayatına önem verdiği belirtilen ibnü 's-Saffar 28 Receb 429'da (6 M a yıs
1038) vefat etti ve ibn Abbas Kabristanı ' na defnedildi.
ibnü's-Saffar'ın kaynaklarda adı geçen
eserleri şunlardır: e1-Muva«ab ii ş er]J.i
(tefsiri)'l-Muvatta', Fezô.'ilü '1 -mun~a
tı'in e ilalliihi 'azze ve celle, et-Teselli
'ani'd-dünyô. bi-te'mili ]]a y ri'1-ô.]].irah,
Kitô.bü Tıbbi'1-~uWb eş- ş ô.fi min e1emi'?; -?; Ünub, e1-İbtihô.c bi-ma}J.abbeti'11ô.hi te'ô.1ô., e t-Tey sir v e't-tes bib ve'1il].tişô.ş ve 't-ta~rib, Ünsü'1-va}J.id, Fezô.'ilü'1-enşô.r, Kitô.b ü '1-M u'amm erin,
Fez ô.'ilü '1-müteh eccidin, Du'ô.'ü 'ş -şô.
li}J.in, Kitô.bü Ma]J.abbeti'llô.h, Kitô.bü '1Mevô.~ıf, Mesô.'ilü İbn Z erb, e1-Mucizü '1-kô.fi, Kitô.bü '1- 'İbô.d, Kitô.bü '1-Müstaşri]]ine bi'llô.hi süb]J.ô.nehu v e te'ô.lô. 'inde nüzu1i'1-be1ô., Kitô.bü '1-lfikô.yô.t.
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İBNÜ's-SAGiR

ı

( ~ f ı,;r. f)

(ö . 290/ 903'ten sonra)

Rüstemller devri tarihçisi .
Hayatı hakkında

_j

yeterli bilgi bulunma-

maktadır. Al].bô.rü '1-e'immeti 'r-Rüste-

miy yin adlı eserini yazdığı 290 (903 )
çeyrek asır önce Rüstemller'in
merkezi Tahert'e yerleştiği tahmin edilmektedir. Eserde, Rüstemller'den imam
Ebü'I-Yakzan döneminin (874-894) bir kıs
mını idrak ettiğini ve meclisinde bulunduğunu söylemesi onun Tahert'e başka
bir yerden gelmiş olması ihtimalini güçlendirmektedir. Kufe, Basra ve diğer şe
hirlerden Tahert'e gelip yerleşenterin
çokluğundan bahsetmesi ve Tahert'in
yerlileri olan ibazi Haricileri'yle ilişkilerin
den söz ederken onlardan biri olmadığı
nı belirten ifadeler kullanması da bu görüşü desteklemektedir. ibnü's-Sagir'in
Maliki veya mutedil bir Şii olduğu rivayet
edilmekle birlikte Şia'ya mensup olma
ihtimali daha kuwetlidir. Kitabında ibazi
karşıtı bazı ifadeler yer alsa da ibazller'e
karşı düşmanca bir tavı r takınmamıştır.
Hakkında araştırma yapanlar. onun aktardığı haberlerin doğruluğuna önem veren ve olayları objektif bir şekilde değer
lendiren tenkitçi zihniyete sahip bir tarihçi olduğu konusunda birleşirler.
yılında

A]]bô.rü '1-e 'imm eti'r-Rüstemiyyin,
Tahert Rüstemlleri'ne dair Hariciler'den
Ebu Zekeriyya ei-Vercelani'nin es-Sire v e
al]bô.rü'1-e'imme (Kitabü Siyeri 'l-e'imme
ve al].barihim, Tarif]. u Ebi Zekeriyya) adlı
eserinden sonra en önemli kaynaktır. ibnü's-Sagir. Rüstemller'in ibazıyye kolunun
ikinci imamı Abdülvehhab b. Abdurrahman'dan (7 87-82 3) altıncı imam Ebu Hatim Yusuf b. Muhammed' e (894-895, 89990 7) kadar geçen dönemi çok geniş bir
ş e ki lde a n l atm ı ştır. Kitap, Ebu Hatim Yusuf devri olayları tamamlanmadan sona
ermektedir. Müellif eserinde sadece Tahert tarihini ele almış . şehrin civarında
cereyan eden hadiselere neredeyse hiç
yer vermemiştir, anlattığı olayların tarihini de nadiren kaydetmiştir. Fatımiler
adına faaliyette bulunan ismaili daisi Ebu
Abdullah eş-Şil'nin 296'da (909) Kuzey
Afrika'da yaptığı tahribattan söz etmemesi müellifin bu tarihten önce öldüğünü
göstermektedir. ibnü's-Sagir, Rüstemiler'in kuruluşundan kendisinin Tahert'e
gelişine kadar olan dönemle ilgili kısmı
ibazi ler'den dinlediklerine. bundan sonraki bölümü ise kendi gözlemlerine dayanarak anlatmıştır. Eser Ebu Zekeriyya

el-Vercelani, Ebü'I-Kasım ibrahim el-Berradi ve Ebü'l-Abbas eş-Şemmahi tarafın
dan kaynak olarak kullanılmıştır.
Al].bô.rü '1-e'imm e ti 'r-R üstemiyy in,
Aussi de Calassanti Motylinski tarafından
yapılan Fransızca tercümesiyle birlikte
( Chroniqu e d 'Ib n Şag l].ir sur tes imams
rastemides de Tahert) Zikru ba'zi'1-al].bô.r fi'l- e'immeti'r-Rüstem iyyin m en~ü1 min İbni'ş-Şagir adıyla neşredilmiş
(Actes du XIV" cangres international des
orientalistes, Alger 1905 içinde, Paris 1908,
s. 3-1 32). bu neşirde yer alan Arapça metin daha sonra M ecelle tü '1-'UJ.Umi'1-insô.niyye' de yeniden yayımlanmıştır ("Les
cahiers de Tunisie : Revu e des scie nces
humaines faculte de letters de Tunisie" ,
XXIII/9 1-92 [Thnus 1975 [. s. 3 15-368). Eseri Muhammed Nasır ve ibrahim Behhaz
da neşretmiştir (Bey rut 1406/ 1986) .
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SABRİ HiZMETLİ

İBNÜ's-SAl
{ ~W i ı,)! f)

Ebü Talib Tacüdd!n All b. Enceb
b. Osman el-Hazin e i-Bağdad!
(ö. 674/ 1276)
L

Iraklı

tarihçi.

_j

14 Şab a n S93 'te (2 Temmuz 1197) Bağ 
dat'ta doğdu . ibnü's-Sai diye meşhur olmasının sebebi bilinmemektedir. Bazan
ibnü's-Saati şeklinde kaydedilirse de bunun yanlış olduğu anlaşılmaktadır (Nisa'ü 'l-l].ulefa' , n eş red e nin g iri ş i , s. 15-1 6).
ibnü's-Sai. genç yaşta Sühreverdiyye tarikatının piri Şehabeddin es-Sühreverdi'ye intisap etti; 608 (1211-12) yılında ondan hırka giydi. Ebü 'I-Yümn ei-Kindi,
Ebü'l-Beka ei-Ukberi, ibnü'd-Dübeysi, ibnü'n-Neccar el-Bağdadi ve ibn Ebü'l-Hadid gibi alimlerden kıraat , hadis. tefsir,
fıkıh . tarih ve edebiyat dersleri aldı. Nizamiye ve Müstansıriyye medreseler inde
hafız-ı kütüb olarak çalışan ibnü's-Sai, halifeler ve diğer devlet adamlarıyl a kur-
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