
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. 1 O Saf er 815'
te (ZZ Mayı s 1412) tutuklandı. Bu arada 
Ferec'in ölümüyle boşalan saltanat ma
kamına Halife Müstain- Billah 'ın getiril
mesinde önemli rol oynadı. ei-Melikü'I
Müeyyed Şeyh ei-MahmGdi'nin hüküm
darlığı döneminde ise ( 141 2-142 1) herhan
gi bir resmi görev alamadı ve günden 
güne itibarını kaybetti. ei-Melikü ' I-Eşref 

Barsbay zamanında ( 1422-14 38) Canibek 
es-SGfi taraftarı olmak ve onun yerini giz
Iemekle suçlanarak sürgün cezasına çarp
tırılıp Kahire 'den uzaklaştırıldı. Bundan 
sonra hayatının sonuna kadar endişe için
de yaşadı ; 12 Receb 833'te (6 Nisan 1430) 
vefat etti. 
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İBNÜ's-SEDID, Kerimüddin 
(~...Wl .:_ı.!f ~...I.Jf~_,l) 

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

el-Kıbti e l-Mısri 

(ö. 724/ 1324) 

Memlükle r döneminde 
nazırü'l-has tayin edilen 

ilk görevli. 
__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 edil
dikten (709/ 13 1 O) 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 de
fa terketmek zorunda kalan eski sultan 
ei-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kala
vun'Ia ilgili ödemeler de onun sorumlulu
ğu altındaydı . Bu dönemde ödemeler ko
nusunda cimri davranması yüzünden ei
Melikü 'n-Nasır' ın düşmanlığını üzerine 
çekti. Bundan dolayı ll . Baybars' ın tahtı 

bırakmasının ardından üçüncü defa M em
lük tahtına oturan ei-Melikü' n-Nasır'ın ta-
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kibinden kurtulmak için bir süre gizlen
mek zorunda kaldı. Nüfuzlu bazı emirle
rin araya girmesiyle sultanın huzuruna 
çıktı ve affedilmesini sağladı. Kısa bir 
müddet sonra sultanın güvenini kazana
rak "nazırü 'I-has" tayin edildi. Safedi, Mu
hammed 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 oldu
ğunu . ancak asıl önemini Memlükler dö
neminde bu tayinle kazandığını belirtir 
(el-ljıtat, l l , 227) 

Nazırü'I - hassın vazifesi sultanın mal 
varlığı ve özel hazinesiyle ilgili işleri yü
rütmekti. 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. di
ğer devlet adamlarından farklı giyinme
sine dahi izin vermişti. MansGriyye Has
tahanesi, Emir Cemaleddin Medresesi. 
İbn Tolun Camii vakıflarının idaresi de İb
nü's-Sedid'in uhdesinde bulunuyordu. ei
Melikü'n-Nasır'ın hanımı Togay Hatun 
hacca giderken ona refakat etti. 

Ancak saray ricali arasındaki kıskanç
lıklar İbnü 's-Sedid'in gözden düşmesine 
sebep oldu. Muhalifleri harcamalarını is
raf ve su istimal gibi göstererek onun 
aleyhine bir kampanya başlattılar. Bunun 
etkisinde kalan sultan, Dımaşk seyahati
ne çıkmak üzere hazırlık yapan İbnü's-Se
did'i, oğlu Alemüddin Abdullah ve yeğeni 
nazırü 'd-devle Kerimüddin Ekrem es-Sa
gir ile birlikte tutukiattı ( 6 Cemaziyelevvel 
7231 13 Mayı s 1323) ve bütün mal varlı
ğına el koydurdu. Bu sırada. büyük mik
tarlara ulaşan servetinin sultana ait ol
duğu kendisine kabul ettirildi ve bunun 
sonucu olarak bütün vakıfları da isimleri 
değiştirilerek sultanın vakfı sayıldı. Bir sü
re Karafe'de kendisi için yaptırdığı türbe
de oturmaya mecbur edilen İbnü's-Sedid 
daha sonra Şevbek Kalesi 'ne, oradan Ku
düs'e ve ardından Yukarı Mısır'daki As
van şehrine nakledildL 23 Şevval 724'te 
(13 Ekim 1324) sarığıyla boğularak öldü
rülmüş 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-

dığı cami bunlardan biridir. Ayrıca Ka
hire'de bir hankah, Dımaşk'ta iki ve Ku
düs'te bir cami yaptırmıştır. Remle'nin 
yollarını tamir ettirerek yol boyunca ku
yular kazdırmış ve bu eserlerin her biri 
için vakıflar kurmuştu. Cömertliğiyle ta
nınan İbnü's-Sedid her yıl receb ayında 
borçluların borçlarını ödemeye çalışır. 

özellikle mahkumların borçlarını öder, 
cezalarını affettirirdi. Bu davranışlarıyla 
halkın gönlünü kazanmıştı. Tutuklanma
sından kısa bir süre önce yakalandığı bir 
hastalıktan kurtulduğu duyulunca Ka
hire'de adeta bayram havası yaşanmış. 
halk binlerce m um yakarak şehri ışıklan
dırmış ve süslemişti. 
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İBNÜ's-SEKEN 

( w-'-'' w-! f) 

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

(ö. 353/964) 

Hadis hafızı. 
__j 

294'te (907) Bağdat'ta doğdu. Ticaret
le uğraştığından Bezzaz veya Bezzar laka
bıyla 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. Ta
havi 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 ta
nın ıp yayıldığı ifade edilmektedir. 343'te 
(954) Mısır'daki evinde kendisinden el
Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'in tamamını kıraat me
toduyla alan Abdullah b. Muhammed el-



Cühenl ile EbQ Abdullah İbn Mende, Ra
bal, İbn Müferric, Ebü'l-Kasım İbnü'd
Debbağ, Abdülganl el-Ezdl başta olmak 
üzere pek çok talebe ondan istifade etti. 
Ticaretle uğraştığından seyahatlerinde 
maddi sıkıntı çekmediği anlaşılan. hadis 
rivayeti yanında hadislerde görülebilecek 
gizli kusurlar ve ravilerle ilgili cerh ve ta'
dll sahasında yetişkin bir alim olduğu söy
lenen İbnü's-Seken. Buharlve Müslim'in 
el-Cô.mi'u'ş-şa]J.i]J.' leri ile EbQ DavQd ve 
Nesal'nin es-Sünen'lerini güvenilir bul
duğu için tavsiye etmiş, bunların temel 
kitaplar olduğunu belirtmiştir. İbnü's-Se
ken 15 Muharrem 353'te (2 Şubat 964) 
Mısır'da vefat etti. 

Eserleri. 1. eş-Şa]J.i]J.ü'l-müntel).ii (es

Sünenü'ş-şıf:ıaf:ıu'l-me'şQre 'an Resulil

lah). Ahkam hadislerinin senedieri hazfe
dilerek fıkıh bablarına göre düzenlendiği 
hacimli bir eser olup Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde bulunan (nr. 624, 

vr. 28b- 29•) ve VIII. (XIV.) yüzyılda istinsah 
edildiği anlaşılan risale de muhtemelen 
bu eserden bir parçadır. Hediyyetü'l
'ô.rifin'de (1, 389) İbnü's-Seken'in es-Sü
nen fi'l-]J.ô.diş, eş-Şı]J.ô.]J.u '1-me'şure 
'ani'n-nebi, eş-Şa]J.i]J.u'l-müntel).ii fi'l
]J.ô.diş adlarını taşıyan üç ayrı eserinden 
bahsedilmekteyse de Kettani'nin tesbiti
ne göre bunlar aynı kitap için kullanılmış 
değişik isimlerden ibarettir. 2. el-JjurCif 
fi'ş-şa]J.ô.be. İbn Abdülber. Ebü'l-Kasım 
İbnü'd-Debbağ'ın İbnü's-Seken'den din
lediği bu eserini ondan kıraat metoduyla 
aldığını söylemektedir. İbn Hacer el-Aska
lanl, el-İşô.be'nin mukaddimesinde İb
nü's-Seken'i sahabe hakkında eser yazan
lar arasında saymakta. ancak onun bu 
eserinden istifade edip etmediğine dair 
bilgi vermemektedir. Zehebl ise İbnü's
Seken'in bu kitabının kendisine ulaşma
mış olmasını . Mağrib ülkelerinin dışında 
yaygınlık kazanamaması ile açıklamak
tadır (A'lamü 'n-nübela', XVI, 117). 3. eçl
I)u'atô.' ve'l-metrukin ( ibn Hayr, s. 2 I I). 
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İBNÜ's-SELci 
(._r.W1 1)!1) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Şüca' es-Selcl el-Bağdadl 

(ö. 266/880) 

Hanefi fakihi, hadis 
ve ke1am alimi. 

_j 

23 Ramazan 181 (18 Kasım 797) tarihin
de doğdu. Kudaa kabilesinin kollarından 
Beni Selc'e mensuptur. Bazı eserlerde İb
nü's-Sellac şeklinde anılması, Selcl nisbe
sinin aileden birinin i cra ettiği kar veya 
buz (selc) satıcılığı mesleğiyle irtibatlandı
rılmasından kaynaklanmış olmalıdır. Fı

kıhta en önemli hacası Hasan b. Ziyad el
Lü'lül olup adı sık sık bu hacası ile birlikte 
zikredilmiştir. Ayrıca Muhammed b. Ha
san eş-Şeybanl ve E bO Yusuf'un önde ge
len talebeleriyle Bişr b. Gıyas el-Merlsl'
den fıkıh tahsil etti. İbn Uleyye, Vakıdl, 
Vekı~ b. Cerrah ve Yahya b. Adem gibi mu
haddislerden hadis dinledi; Yahya b. Mu
hammed el-Yezldl'den kıraat dersi aldı. 
Kendisinden İbn Şeybe, Hasan b. Ziyad'ın 
müsnedini tedvin eden Muhammed b. 
İbrahim b. Hubeyş el-Begavl, Abdullah b. 
Ahmed b. Sabit el-Bezzaz. EbQ Abdullah 
Muhammed b. Abdullah el-Herevi. Ab
dülvehhab b. EbQ Hayye gibi alimler ha
dis ve EbQ Ca'fer Muhammed b. Ali el
Kureşl kıraat rivayet etti. Tahavi'nin hoca
sı Ahmed b. Ebu İmran ile Ahmed b. MO
sa el-Kummi de ondan fıkıh öğrenmiştir. 

Halife Mütevekkil- Alellah, İbnü's-Sel
cl'yi Bağdat kadılığına tayin etmek iste
mişse de bir rivayete göre Bişr b. Gıyas el
Merisi'nin fikirlerini desteklediği yönün
deki ihbar üzerine. diğer bir rivayete göre 
ise Ahmed b. Hanbel'in onaylamaması se
bebiyle bundan vazgeçmiştir. İbnü's-Sel
cl'nin kadılık teklifini kendisinin kabul et
mediği de nakledilmiştir. İbnü's-Selcl4 
Zilhicce 266 ( 16 Temmuz 880) tarihinde 
Bağdat'ta vefat etti, vasiyetine uyularak 
Darürrakik mevkiindeki evine defnedildi. 
Ölüm tarihi hususunda 6 ve 1 O Zilhicce 
(18 ve 22 Temmuz). yıl olarak da 257 (871) 
ile 267 (881) arasında değişen farklı riva
yetler de vardır. 

Zamanında Hanefi fıkhının otoriteleri 
arasında sayılan İbnü's-Selcl, sahip oldu
ğu re'y ile hadis bilgisi sayesinde EbQ Ha
nife'ye ait görüşlerin illetlerini ve hadis
ten dayanaklarını tesbit ederek mezhebin 
temellendirilmesine katkıda bulunmuş
tur. Taş]J.i]J.u '1-ô.şô.ri'l-kebir adlı eserini 
bu amaçla kaleme almış olması kuwetle 
muhtemeldir. İbnü's-Selcl, isa b. Eban ile 

İBNÜ's-SELC[ 

birlikte. lll. (IX.) yüzyılda Hanefi fıkıh ge
leneğini kendi usulü çerçevesinde geliş
tiren ve yeni meseleler karşısında savu
nan en önemli simaları arasında yer al
maktadır. Bu gelişmelerin başında, mih
ne hareketinin başarısızlığa uğramasının 
ardından en parlak günlerini yaşayan ehl-i 
hadisin Hanefiler'e karşı eleştirilerinin yo
ğunlaşması gelmektedir. İbnü's-Selcl, ehl-i 
hadise ve özellikle bu hareket içinde yer 
alan Hanbeli mezhebiyle Haşviyye'ye karşı 
hem kelam hem fıkıh sahasında verdiği 
mücadele ile kendini göstermiştir. Nite
kim ehl-i hadisin önde gelen siması Os
man b. Said ed-Dariml'nin er-Red 'ale'l
Merisi el- 'ani d adıyla tanınan eseri as
lında Merisl'ye olduğu kadar Selcl'ye kar
şı yazılmış bir reddiye mahiyetindedir. 

İbn Adi. Zekeriyya b. Yahya es-Sad, 
Ebü'l-Feth el-Ezdi, Kavarirl, Ebü'l-Ferec 
İbnü'l-Cevzl ve Zehebi gibi muhaddisler 
İbnü's-Selcl'nin şahsına ve bazı rivayetle
rine sert eleştiriler yöneltmişlerdir. Bun
lar arasında kafir ve yalancı olduğu , Mü
şebbihe'nin görüşlerini desteklemek için 
hadis uydurduğu. ya da EbQ Hanife'nin 
ictihadlarıyla tezat teşkil eden hadisleri 
hükümsüz kılacak hileler tasarladığı, bu 
sebeple de kendisinden rivayette bul unu
lamayacağı şeklinde ağır tenkitler bulun
maktadır. Ancak İbnü's-Selcl'nin, lehinde 
mevzQ hadisler rivayet ettiği ileri sürülen 
Müşebbihe'yi tenkit için er-Red 'ale'l
Müşebbihe adlı bir eser kaleme alması, 
bu eleştirilerin şiddetinde görüş ayrılık
larının belli bir rol oynadığını düşündür
mektedir. 

İbnü's-Selcl'nin çeşitli görüş ve rivayet
leri başta Ebü'l-Leys es-Semerkandl'nin 
en-Nevô.zil fi'l-füru' ve 'Uyunü'l-me
sô.'il'i ile Serahsl'nin el-Mebs(it'u olmak 
üzere Hanefi kaynaklarında iktibas edil
miştir. Amasya Beyazıt İl Halk Kütüpha
nesi'nde (nr. ı 97) bir nüshası bulunan Ki
tô.bü'l-Keffô.re'den başka kaynaklarda 
adı geçen bazı eserleri şunlardır: Taş]J.i
]J.u '1-ô.şô.ri'l-kebir, er-Red 'ale'l-Müşeb
bihe, Kitô.bü'l-Mw;lô.rabe, Kitô.bü'n-Ne
vô.dir, Kitô.bü'l-Menô.sik. 
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