
kadıları arasında adından övgüyle bahse
dilen bir şahsiyet olarak tanındı. Ayrıca 
Bursa'da kadılıkyaptığı yıllarda Durmuş
zade Ahmed Efendi'nin talebelerinden 
Seyyid Mustafa Asım Efendi'den ta'lik öğ
rendi. Vefatında Edirnekapı Mezarlığı'n
da şair Baki'nin yanına defnedildi. 

Sultan 1. Mahmud devrinin meşhur 
hattatları arasında yer alan Rodosl'nin 
müze ve kütüphanelerde sülüs ve nesih 
pek çok eseri vardır. Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi (Hazine, nr. 2299/54). Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye ( ei-FünGn ü'I-Ceml
le, nr. 71, 72; Tal'at, nr. 10) ve Ekrem Hak
kı Ayverdi hat koleksiyonunda sülüs-ne
sih kıtalar ve bir sülüs-nesih murakka' i b
r ahim Rodosi'nin sanatında ulaştığı sevi
yeyi gösteren güzel örneklerdir. Rodosi'
nin yetiştirdiği öğrencilerden Mustafa 
Kütahi ve Galata Sarayı yazı hacası Yusuf 
Hatız önde gelen Osmanlı hattatları ara
sında yer alır. Ayrıca Süleyman b. Ahmed, 
Mir'i'ıt-ı Hattatin adlı eserinde Kösten
dili Ahmed Efendi. Üsküdarlı Hatipzade 
Hacı Mustafa Efendi ve Bosnalı Mustafa 
Ağa'yı da gördüğü eserlerinden dolayı Ro
dosi'nin talebesi olarak kaydetmiştir. 
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İBRAHiM b. SA'D 
(..M...;.)'! ~l_r.!) 

EbCı ishak ihrahtm b. Sa'd 
b. ihrahtm ez-Zührt 

(ö. 183/'799) 

Hadis hafızı, fakih. 

1 OB'de (726) Medine'de doğdu. Aşere-i 
mübeşşereden Abdurrahman b. Avf'ın 
torun u olan babası rivayetleri Kü-tüb-i 
Sitte'de yer alan bir muhaddis ve fakih
ti; Medine'de kadılık yapmıştı. ibrahim'in 
yetişmesinde ibn Şihab ez-Zühri'nin bü
yük katkısı olmuş. ibrahim ayrıca Saffan 
b. Süleym. Salih b. Keysan, ibn ishak, Ab
dullah b. Muhammed b. Akil, Hişam b. 
Urve, Muhammed b. ikrime el-MahzG
mi'den rivayette bulunmuştur. Kendisin
den oğulları Ya'küb ve Sa'd ile Şu'be b. 
Haccac. Leys b. Sa'd, Bişr el-Hafi, ibnü'l
MacişGn. Abdurrahman b. Mehdi. Ahmed 
b. Hanbel, EbG DavGd et-Tayalisi hadis 
rivayet etmiştir. Döneminde Medine'de 
onun en çokhadis bilen kişi olduğu, ibn 

lbrahim 
Rodosi'nin 

sülüs-nesih 
kıtası 

(Rado, s. 153) 

ishak'tan sadece ahkam konusunda yap
tığı rivayetlerin 17.000 civarında bulun
duğu belirtilmekte (Hatlb. VI, 83), Zehe
bi ise farklı senedler ve mükerrerlerle bu 
sayıya ulaşıldığını, gerçekte söz konusu 
rivayetlerin bu rakamın onda birine dahi 
ulaşmadığını kaydeder (A'lamü'n-nübe

La', VII, 40). ibrahim b. Sa'd, ömrünün 
sonuna doğru oğullarından biriyle Bağ
dat'a yerleştiğinden çok sayıda Iraklı ken
disinden hadis almış. Abbasi Halifesi Ha
rGnürreşld ona ikramda bulunmuş. fet
valar sormuş (Hatlb. VI, 84; Safedl. V, 352). 

beytülmalin velayeti görevi de kendisine 
verilmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de 
yer alan i br ahim b. Sa'd 183'te (799) Bağ
dat'ta vefat etti; bu tarih 182 (798), 184 
ve 185 olarak da zikredilmiştir. 

Ahmed b. Hanbel, ibrahim b. Sa'd'ın 
sika. hadislerinin "müstakim" olduğunu 
söylemiş. Yahya b. Main. özellikle Zühri'
den yaptığı rivayetleri başkalarının riva
yetlerine tercih ederek onun için sika. 
hüccet veya "leyse bihi be's" ifadelerine 
yer vermiştir. Abdullah b. Abdurrahman 
ed-Darimi, Ebü'l-Hasan el-i eli ve ibn Adi 
de onun için sika terimini kullanırken Ebu 
Hatim er-Razi bir rivayete göre sika, di
ğer bir rivayete göre ise "leyse bihi be's" 
demiş, Vekl' b. Cerrah. sika olup olmadı
ğını bilmediği gerekçesiyle başlangıçta 
rivayette bulunmamışsa da daha sonra 
ondan hadis almıştır. 

Aynı zamanda fakih olan ibrahim b. 
Sa'd, u d çalarak şarkı söylemeyi ve mOsi
ki dinlemeyi caiz gördüğü için eleştirilm iş. 
Zehebi ise mOsikiye dair kesin bir nas ol
madığı için onun tenkit edilemeyeceğini 
belirtmiştir. Kendisine yöneltilen eleştiri
ler sebebiyle biyografisine Mizanü'l-i'ti
dal'de yer veren Zehebi hadislerinin de
lil olarak kabul edilmesi. cerh ve ta' dilde 
görüşüne başvurulacak münekkitler ara
sında sayılması dolayısıyla onu Zikru men 
yu'temedü ~avlühCı fi'l-cer]J- ve't-ta'
dil, er-Ruvatü 'ş-şi~dtü '1-mütekellem ii-

iBRAHiM b. SiNAN b. SABiT 

him bima la yucibü reddehüm ve Te~
kiretü'l-]J-uffd? gibi eserlerine de almış
tır. ibn ishak'ın es-Sire'sinin ravilerinden 
olan ibrahim b. Sa'd'ın bazı hadislerini ih
tiva eden bir cüzün Vlll. yüzyılda istinsah 
edilmiş nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'

de (Hadis, nr. 1558. vr. 373-392) bulun
maktadır (Sezgin, I, 95). 
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EbCı ishak ihrahtm b. Sinan 
b. Sabit b. Kurre es-Sabit 

(ö. 335/946-47) 

L 
Matematikçi ve astronom. 

_j 

296'da (909) Bağdat'ta doğdu. Aslen 
Harranlı SabiTler'den olup tanınmış bir 
aileden gelmektedir. Babası hekim ve 
matematikçi Sinan b. Sabit, dedesi, Hali-
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