iBNÜ 's -SEDTD, Fahreddin
neltti. İnşa sanatını . Müstansır- Billah zamanında Divanü'J-ceyş reisi olan Sikatülmülk Ebü'I-Ala Said b. Müferric'den öğ
rendi. Bir süre Divanü'l-ceyş ve Divanü'Jharac'da katiplik yaptı. Ardından AmirBiahkamillah tarafından Sikatülmülk ile
beraber Divan-ı İnşa ' da görevlendirildi.
Vezir Efdal b. Bedr, Ali b. Ahmed İbn Ebu
Üsame el-Halebi'nin yerine onu Divan-ı İn
şa'nın başına getirmek istediyse de maiyeti buna engel oldu . Bu makama ancak
Haf ız- Li diniilah zamanında geçebiidi (526/
ı ı 32) Daha sonra hamisi Efdal b. Bedr ile
arasının açılması yüzünden bir süre görevinden uzaklaştırıldıysa da yazdığı edebi risaleler sayesinde kendisini affettirip
tekrar dönmeyi başardı. Yeni vezir Me'mün el-Bataihl döneminde de makamını
korudu ve 20 Safer S42'de (2 1 Temmuz
1147) vefat edinceye kadar bu görevde
kaldı.

Amir-Biahkamillah devrinden günümüze ulaşan resmi belgelerin çoğunu İbnü's
Sayraft kaleme almıştır; bu yazılarının ilki 495 (11 01 ). sonuncusu 537 (1142) yılı
na aittir. Müsta'll-Billah'ın 49S'te ( 1101)
ölümü ve yerine Amir- Biahkamillah'ın halifeliğe getirilişine dair si cil. SOl'de (11 07)
şemsi takvimin hi cr! takvim e çevrilmesiyle ilgili belge ve 518 (1124) yılında Me'mün el-Bataihl'nin emriyle yazmış olduğu, "el-Hidayetü'I-AmiriYYe ft ibtali'd-da'veti'n-Nizariyye" diye bilinen ve Müstansır- Billah'ın kendisinden sonra imamlığa
büyük oğlu Nizar'ın değil küçük oğlu Müsta'll- Billah ' ın getirilmesini vasiyet ettiği
ni Nizar'ın kız kardeşinin şahitliğiyle belgeleyen metin onun kaleminden çıkmış
tır. Amir-Biahkamillah ve Hatız-Lidlnil
Jah zamanında Fatımi halifelerinin çeşitli
törenler dolayısıyla yazdırdıkları belgelerin çoğunu da İbnü 's-Sayraft kaleme almıştır. Yakut ei-Hamevl ve ona dayanarak Safedl, İbnü's-Sayraft'nin yazmış olduğu belgelerin dört ciltten fazla tuttuğunu rivayet etmektedir (Mu'cemü'l-üdeba', x. 28 1; el-Vafi, xxıı. 229). Bu risalelerin yaklaşık yirmi cilt olduğu da söylenmiştir.

Eserleri. 1. el-Eiçlaliyyat. İbnü 's-Say
raft, çeşitli konularda yazdığı edebi risalelerin çoğunu Efdal b. Bedr'e ithaf etmiş. bu risalelerden yedisi bir müstensih
tarafından el-Efçlaliyya t adıyla bir mecmuada toplanmıştır. Risaletü '1-'atv, Risaletü reddi'l-m e?alim, Risaletü lümaJ:ıi'l-mülaJ:ı, Risaletü m ena'iJ:ıi'l-]fara'iJ:ı,
Risaletü Münacati şehri ramazan, Risal e tü '~a'ili'J-feza'il, Risaletü't-tedelli
'ale't-teselli adındaki risaleleri içine alan

ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshası
bulunan mecmuayı (Fatih. nr. 54 ı O) Velid
Kassab ve Abdülazlz el-Man! yayımlamış
tır ( Dıma ş k ı 982) Risdletü'l- 'atv' ın müstakil bir neşrini de Hilal Nacl gerçekleştir
miştir (Bağda d ı 976) z. el-İşare ila men
nal e '1-vezare. Fatımi vezirleri hakkında
telif edilmiş ilk kitap sayılan bu eserine
müellif Fatımller ' in birinci veziri Ya'küb
b. Killis ile başlamış ve kitabı ithaf ettiği
Me'mQn el-Bataihl'nin vezirlik dönemine
kadar ( ı ı 22- ı ı 2 5) gelmiştir. Özellikle Hakim- Biemrillah devrinde (996- ı 02 ı) görev yapanlar olmak üzere bazı vezirlerin
biyografilerine yer vermediği gibi bazı katiplerinkini de son derece muhtasar tutmuştur. İlk defa Abdullah Muhlis tarafın
dan yayımlanan eseri (B/FAO, XXV 1ı 924 [.
s. 49- 1 12; XXVI 119261. s. 49-70). Eymen
Fuad Seyyid müellifin el-Kanun fi divani'r-resa'il adlı kitabıyla birlikte tekrar
neşretmiştir (Kahire ı 990) 3. el -Kanun
ii divani'r-resa'il (Kanunü divani'r-resa'il). Ali b. Halef'in Mevaddü'l-beyan
adlı eserinden sonra müslüman Mısır'
daki divan yazışmaları alanında telif edilmiş ikinci kitap olup eserde divanda görev alacak kişilerde bulunması gereken
şartlar açıklanmıştır. Müellif bu kitabını.
bir isyan sonucu vezirliği ele geçiren ve
Ekim 1130- Aralık 1131 tarihleri arasın
da bu makamda kalan Vezir Ebu Ali Ahmed b. Efdal Küteyfat için kaleme almıştır. Ali Behcet tarafından yayımlanan
eseri (Kahire ı 905) Henri Masse Fransız
ca'ya çevirmiştir ("Code de la chancellerie
d'etat", B/FAO, X l 119 14 1. s 65-120) Kitabın ikinci bir yayımı da yukarıdaki eserle birlikte Eymen Fuad Seyyid tarafından
gerçekleştirilmiştir (Ka hi re ı 990) 4. Siyerü 't-tdril.J . Ebü ' J-Kasım et-Tayyib b. Ali
b. Ahmed et-Temlml'nin tarihinden ihtisar edilmiştir. Devadari kitabın müellif
nüshasını görmüş ve Fatımller'in kuruluş yıllarından Hafız- Lidlnillah zamanına
kadar olan dönemle ilgili haberler nakletmiştir. İbn Hallikan ve Makrizi'nin İbnü's
Sayraft'ye nisbet ettikleri. onun el-İşare
adlı kitabında bulunmayan nakiller de bu
eserden alınmış olmalıdır.
İbnü's-Sayraft ayrıca çağdaşı bazı şair

lerin divanlarından seçmeler yapmıştır.
Hilal Nacl bu seçmelerden bir kısmını
el-Mul.Jtdr min şi'ri şu'ara'i'l-Endelüs
adıyla yayımlamış (el-Mevrid, IV 1Bağdad
ı 975[. s. ı 05- ı 38). Abdürrazık Hüseyin
de eseri yeniden neşretmiştir (Amma n
1985) . Kaynaklar müellifin Kitabü 'Umdeti'l-muJ:ıadeşe ve Kitab ti's-sükr adlı
iki eserinden daha söz etmektedir.
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tımiyye, Kahire 1970, s. 342-348; Eymen Fuad
Seyyid, Dirfısetü 'n-nakdiyy e Li-meşadiri tfıri
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İBNÜ's-SAYRAFİ,

Hüseyin b. Mübarek
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(bk. İBNÜ's-Sİ KA es-SAYRAFI).
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İBNÜ's-SAYRAFİ el-HATİB
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(bk. HATİB el-CEVHERI).
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İBNÜ's-SEDİD, Fahreddin
(~..Wf .:r,f .:,.ı...ı.Jf_#)

ı

Fahrüddln Macid (Abdullah)
b. Ebi'l-Fezail Sedldiddln
b. Senailmülk el-Kıbtl
(ö. 833/1430)
L

Memlükler dönemi devlet

adamı.

_j

İbnü'J-Müzewik diye de bilinir. Divan kati pliklerinde hizmet gören bir Kıptl ailesindendiL İlk devlet hizmetinekatip Sa'deddin İbn Gurab'ın yanında başladı. Sultan el-Melikü'n-Nasır Ferec zamanında
(ı 399- 14 ı 2) yükselerek " nazırü ' J-ceyş " ve
bir süre için İbn Gurab'ın yerine sır katipliği görevlerinde bulundu . Sultan el-Melikü'l-MansQr Abdülazlz b. Berkük'un kı
sa saltanatında da nazırü'J-ceyş görevini
sürdürdü . 809'da (1406) Ferec'in ikinci
saltanatı döneminde İbn Gurab 'ın ölü-
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iBNÜ's-SEDID, Fahreddin
müyle boşalan sır katipliğine getiriidiyse
de bir müddet sonra aziedildL 81 S ( 1412)
yılında nazırü ' I-ıstabl (mlrahur) ve tekrar
sır katibi olarak tayin edildi. 1OSaf er 815'te (ZZ Ma y ı s 1412) tutuklandı. Bu arada
Ferec'in ölümüyle boşalan saltanat makamına Halife Müstain- Billah 'ın getirilmesinde önemli rol oynadı. ei-Melikü'IMüeyyed Şeyh ei-MahmGdi'nin hükümdarlığı döneminde ise ( 141 2-14 2 1) herhangi bir resmi görev alamadı ve günden
güne itibarını kaybetti. ei-Melikü ' I-Eşref
Barsbay zamanında ( 14 22 -14 38) Canibek
es-SGfi taraftarı olmak ve onun yerini gizIemekle suçlanarak sürgün cezasına çarptırılıp Kahire'den uzaklaştırıldı. Bundan
sonra hayatının sonuna kadar endişe içinde yaşadı ; 12 Receb 833'te (6 Nisan 1430)
vefat etti.
BİB LİYOGRAFYA :
İbn Hacer, ln btı 'ü 'l -g um r, V, 278, 310 -3 11 ;
VII , 59; VIII, 21 7; İbn Tağriberdi . en-NücCımü 'zzahire, XIII , 42, 49, 51 , 192; XIV, 286; XV, 166167; Seh<ivi. eçi-[)av'ü 'l-lami', lll , 235; İbn İyas .
Beda'i 'u 'z-zühCı r, ll, 133; W. M. Brinner. " Ibn
al-Sadid ", EJ2 (ing.). lll, 923; Seyyid Ali Al-i DavGd, " İbn Sedi d" , DMBi, lll, 667 -668.
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İBNÜ 's-SEDID , Kerimüddin
(~...Wl .:_ı.!f ~...I.Jf~_,l)

724/ 1324)

naz ırü' l-has

L

__j

654'te (1256) doğdu. Aslen Kıbti hıris
tiyan bir aileye mensuptur. Aynı adı taşı
yan yeğeninden ayrılması için Kerimüddin
ei-Kebir, yeğeni de Kerimüddin es-Sagir
diye anılır. İbnü's-Sedid. Sultan IL Baybars
zamanında katiplik görevine tayin edildikten (709/ 13 1O) sonra müslüman oldu
ve Abdülkerim adını aldı. Bu görevindeki
başarısı dolayısıyla IL Baybars'ın değer
verdiği devlet adamları arasına girdi ve
kısa süre içinde hazineyle ilgili önemli bir
görevin başına getirildi. Tahtını ikinci defa terketmek zorunda kalan eski sultan
ei-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'Ia ilgili ödemeler de onun sorumluluğu altındaydı . Bu dönemde ödemeler konusunda cimri davranması yüzünden eiMelikü ' n - Nasır' ın düşmanlığını üzerine
çekti. Bundan dolayı ll. Baybars ' ın tahtı
bırakmasının ardından üçüncü defa Memlük tahtına oturan ei-Melikü ' n-Nasır'ın ta-
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Nazırü'I - hassın

vazifesi sultanın mal
ve özel hazinesiyle ilgili işleri yürütmekti. İbnü's-Sedid, bu görevi sırasın
da sultanın kendisine olan güvenini daha
da güçlendirdi. Gerektiğinde her işine
karışması sebebiyle el-Melikü ' n-Nasır ' ın
onun sağlığında devlet işlerinde yanlış
yapmadığı kaydedilmektedir. Sultan. diğer devlet adamlarından farklı giyinmesine dahi izin vermişti. MansGriyye Hastahanesi, Emir Cemaleddin Medresesi.
İbn Tolun Camii vakıflarının idaresi de İb
nü's-Sedid'in uhdesinde bulunuyordu . eiMelikü'n-Nasır'ın hanımı Togay Hatun
hacca giderken ona refakat etti.

dığı cami bunlardan biridir. Ayrıca Kahire'de bir hankah, Dımaşk'ta iki ve Kudüs'te bir cami yaptırmıştır. Remle'nin
yollarını tamir ettirerek yol boyunca kuyular kazdırmış ve bu eserlerin her biri
için vakıflar kurmuştu. Cömertliğiyle tanınan İbnü's-Sedid her yıl receb ayında
borçluların borçlarını ödemeye çalışır.
özellikle mahkumların borçlarını öder,
cezalarını affettirirdi. Bu davranışlarıyla
halkın gönlünü kazanmıştı. Tutuklanmasından kısa bir süre önce yakalandığı bir
hastalıktan kurtulduğu duyulunca Kahire'de adeta bayram havası yaşanmış.
halk binlerce m um yakarak şehri ışıklan
dırmış ve süslemişti.

varlığı

Ancak saray ricali

el-Kıbti e l-Mısri

Memlükle r döne minde
tayin edilen
ilk görevli.

(e l-ljıtat,

arasındaki kıskanç

lıklar İbnü 's-Sedid'in gözden düşmesine

Ebü'I-Fezail Kerimüddin Abdülkerim
b. Hibetillah b. es-Sedid
(ö.

kibinden kurtulmak için bir süre gizlenmek zorunda kaldı. Nüfuzlu bazı emirlerin araya girmesiyle sultanın huzuruna
çıktı ve affedilmesini sağladı. Kısa bir
müddet sonra sultanın güvenini kazanarak "nazırü ' I-has " tayin edildi. Safedi, Muhammed b. Kalavun tarafından ihdas
edilen bu göreve ilk defa İbnü 's-Sedid'in
getirildiğini söyler. Ona göre nazırü ' l-has
katipierin üstünde ve vezir derecesinde
idi ( ei-Vafl, XIX, 98) Makriziise bu görevin
Fatımiler zamanından beri mevcut olduğunu . ancak asıl önemini Memlükler döneminde bu tayinle kazandığını belirtir

sebep oldu . Muhalifleri harcamalarını israf ve su istimal gibi göstererek onun
aleyhine bir kampanya başlattılar. Bunun
etkisinde kalan sultan, Dımaşk seyahatine çıkmak üzere hazırlık yapan İbnü's-Se
did'i, oğlu Alemüddin Abdullah ve yeğeni
nazırü ' d-devle Kerimüddin Ekrem es-Sagir ile birlikte tutukiattı (6 Cemaziyelevvel
7231 13 M a yı s 1323) ve bütün mal varlı
ğına el koydurdu . Bu sırada. büyük miktarlara ulaşan servetinin sultana ait olduğu kendisine kabul ettirildi ve bunun
sonucu olarak bütün vakıfları da isimleri
değiştirilerek sultanın vakfı sayıldı. Bir süre Karafe'de kendisi için yaptırdığı türbede oturmaya mecbur edilen İbnü's-Sedid
daha sonra Şevbek Kalesi'ne, oradan Kudüs'e ve ardından Yukarı Mısır'daki Asvan şehrine nakledildL 23 Şevval 724'te
(13 Ekim 1324) sarığıyla boğularak öldürülmüş bir halde bulundu . intihar ettiği
veya sultanın emriyle öldürülüp intihar
süsü verildiği şeklinde farklı rivayetler
nakledilm iştir.
İlme ve ilim adamlarına itibar eden İb
nü's-Sec;lid imar işlerine de önem vermiş.
arkasında önemli hayır eserleri bırakmış 
tır. Kahire'de Zerbiye mevkiinde yaptır-
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İBNÜ ' s-SEKEN

(w-'-''

w-! f)

Ebu Ali Said b. Osman
b. Said b. es-Seken ei-Bağdadi
(ö.

L

353/964)

Had is

hafızı.

__j

294'te (907) Bağdat'ta doğdu. Ticaretle uğraştığından Bezzaz veya Bezzar lakabıyla anılır. Maveraünnehir, Basra, Küfe,
Dımaşk. Harran, Horasan, Nişabur, Vasıt
gibi merkezleri dolaşarak tahsil gördü ve
Mısır'a yerleşti. Ebu ArGbe, Ebü'I-Kasım
ei-Begavi. İbn Ebu DavGd, İbn Cevsa. Tahavi gibi muhaddislerden hadis dinledi.
Horasan 'da Buhari'nin el- Cô.mi'u 'ş-şa
J:ıil). 'ini eserin ravilerinden olan Firebri'den okuma i mkanı buldu. Bu eserin Mı
sır'da ilk defa İbnü 's-Sekentarafından tanın ıp yayıldığı ifade edilmektedir. 343'te
(954) Mısır'daki evinde kendisinden elCô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'in tamamını kıraat metoduyla alan Abdullah b. Muhammed el-

