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Bir0n1'nin çağdaşı olduğu veya ondan 
biraz daha önce yaşadığı tahmin edilen 
İbn Bamşad'ın hayatı hakkında bilgi yok
tur. Taşıdığı Kayini (Ka ini) nisbesinden ve 
bir eserini Kayin'de yaptığı rasatlara ayır
masından Horasan'ın Kayin şehrinde ya
şadığı anlaşılmaktadır. Bir0n1'nin onun iki 
teoreminden bahsetmesi de yaşadığı za
manın muhtemelen IV. (X.) yüzyıl oldu
ğunu göstermektedir (İstil]racü '1-evtar, 
S. 37-38, 40-41 ). 

Eserleri. 1. el-Ma]fdle fi'stfl)rfıci sfı
'fıt mfı beyne tulli.'i'l-fecr ve'ş-şems kül
le yevmin min eyyfımi's-sene bi-medi
neti Kiiyin. er-Resfı 'ilü'l-müteferri]fa 
fi'l-hey'e içinde dördüncü risale olarak 
yayımianmış ( Haydarabad ı 366/194 7) ve 
M. L. Davidian ile E. S. Kennedy tarafın
dan İngilizce'ye çevrilerek incelenmiştir 
(bk. bi bl.). Z. Ma]fiile fi'stil]rfıci tfıril]i'l
yehli.d. İbrani takvimi hakkındaki bu ma
kale yine aynı eser içinde üçüncü risale 
olarak yayımlanmıştır. 3. Risfıle fi'stil]
rfıci sfı'fıt mfı beyne tu1li.'i'l-tecr ve tu 
lli.'i'ş-şems ve gurli.bihfı ve gurli.bi'ş-şa
tal). i~i'l- 'ilmü bi-aJ.ıadeyhimfı yestel
zimü 'l -'ilme bi'l-fıl]ar (Sezgin, VI, 242) . 
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(ö. 387 /997) 

Hanbeli fakihi ve muhaddis. 
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4 Şewal304 (31 Mart 917) tarihinde 
Bağdat yakınlarındaki Ukbera'da doğdu. 
Ashaptan Utbe b. Ferkad'ın soyundan 
olup büyük dedelerinden birine nisbetle 
İbn Batta diye anılır. Öğrenimine doğdu
ğu yerde başladı ve küçük yaşta gittiği 
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Bağdat'ta devam ettirdi. Daha sonra Bas
ra. Dımaşk. Hum us ve Mekke gibi ilim 
merkezlerinde Ebü'I-Kasım ei-Begavi, EbO 
Bekir en-Neccad, Hıraki. Acurr'i, Saffar el
Basri. Gulamü'I-Hallal ve EbO Zer İbnü'I
Bagandi gibi alimlerden ders aldı. On beş 
yaşında iken Ahmed b. Hanbel'in el-Müs
ned'ini ezbere bildiği söylenir. ilim tahsi
lini tamamladıktan sonra Ukbera'ya dön
dü ve uzlete çekilerek kırk yıl evinde öğ
retimle meşgul oldu. Aralarında İbn Ha
mid ei-Verrak, EbO Hafs ei-Ukberi, İbn 
Ebü'I-Fevaris ve E bO Nuaym ei-İsfahani 
gibi alimterin de bulunduğu birçok tate
be yetiştirdi. İbn Batta 10 Muharrem387 
(23 Ocak 997) tarihinde Ukbera'da vefat 
etti. 

Kaynaklar İbn Batta'yı zahid ve mütta
ki, duası makbul, keramet sahibi bir alim 
olarak tanıtıp kurban ve ramazan bay
ramları dışındaki günleri oruçlu geçirdi
ğini, emir bi'l-ma'rOf ve nehiy ani'l-mün
ker konusunda titiz davrandığını ve bid
'atlara şiddetle karşı çıktığını kaydeder. 

Irak'ta Hanbeli mezhebinin tanınmış 
şahsiyetlerinden biri olan İbn Batta diğer 
Hanbeli alimleri gibi Selefi bir çizgiyi be
nimsemiş ve öğrencileriyle birlikte başta 
Şia olmak üzere Ehl-i sünnet dışı cereyan 
ve fırkalara karşı mücadele vermiştir. Bu 
konuda devrin büyük Hanbeli alimleri ara
sında yer alan Berbehar1'den etkitenmiş 
ve eserlerinde onun görüşlerine yer ver
miştir. Hanbeli mezhebinin re'y ve icti
haddaki taklit karşıtı tutumunun tabii 
sonucu olarak İbn Batta mezhep içinde 
farklı görüşler arasında uzlaşmacı bir yol 
takip etmiş, zaman zaman mezhepte be
nimsenen görüşlere aykırı tercih ve icti
hadlarda bulunmuştur. Onun bu tavrı 
kendisinden sonra gelen Ebu Ya'la ei-Fer
ra, Ebfı Ca'fer et-Tfısi, Kelvezani, Muvaf
fakuddin İbn Kudame, Takıy}>üddin İbn 
Teymi}'ye, Zeheb'i, İbn Kayyim ei-Cevziyye 
ve Ebü'I-Fida İbn Kesir gibi Selefi alimler 
üzerinde etkili olmuştur. 

Hatib ei-Bağdadi İbn Batta'nın hafıza 
yönünden zayıf olduğunu, şahsen karşı
laşmadığı kişilerden bizzat görüşüp ha
dis dinlemiş gibi nakillerde bulunduğu
nu ve şeyhlerinden yazdığı hadislerin se
n edierinde değişiklik yaptığını ileri süre
rek hadis rivayeti açısından onu eleştir
miştir (Tani] u Bagdad, X, 373-375). İbnü'I
Cevzl ise Hatib ei-Bağdadi'nin mezhep 
taassubuyla davrandığını, icmaa muhalif 
görüşleresahip olduğunu, Mu'tezile ve 
Mürcie'den bazı kişilerin sözlerine itibar 
ettiğini ve keyfine göre hüküm verdiğini 
söyleyerek onun İbn Batta hakkındaki id-

dialarını reddetmiştir (el-Munta?am, VII, 
194-197) Zehebi, İbn Hacer ve İbnü'I-Esir 
gibi alimler de hafıza bakımından zaafına 
işaret etmekle birlikte onun hadis konu
sunda alim bir kişi olduğunu belirtmişler
dir. 

Eserleri. 1. el-İbfıne 'an şerfati'l-fı
ral).ı'n-rifıciye ve mücfınebeti 'l-fıral).ı'l
me~mli.me. el-İbfınetü'l-kübrfı diye de 
anılan eser Selef akl'desini konu almak
ta, Mürcie, Kaderiyye, Cehmiyye ve Şia 
gibi fırkaların görüşlerini tenkit etmek
tedir. Selef akaidi konusunda önemli bir 
kaynak olan ve kaynakların verdiği bil
gilerden hacimli olduğu anlaşılan ese
rin Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'deki ı. cildi 
(nr. 99) Rıza b. Na'san Mu'ti tarafından, 
Köprülü Kütüphanesi'nde bulunan (Fazıl 
Ahmed Paşa, nr. 231) ve aslındaki müker
rer rivayetler çıkarılmakla birlilkte müel
lifin görüş ve açıklamaları korunarak ha
zırlanan muhtasardan da faydalanmak 
suretiyle neşredilmiştir (l-ll, Ri ya d 1409/ 
1988, eserin diğeryazma nüshaları için bk. 
Sezgin, 1/3, s. 239-240). Z. eş-ŞerJ.ı ve'l
ibfıne 'ala uşli.li's-sünne ve'd-diyfıne 
(el-İbtınetü'ş-şugra). Eserde akaid, iba
dat, muamelat ve ahlak konuları işlen
miş, ayrıca İslami fırkalarla bunların li
derlerine de yer verilmiştir. Müellif her 
konuda ilgili ayetlerle. hadisler yanın
da sahabe, tabiin ve sonraki dönem 
imamlarının sözlerine yer vermiş, eserin 
fazla hacimli olmaması için hadislerin 
senedierini kaydetmemiştir. M. Henri 
Laoust tarafından metin, Fransızca ter
cüme ve geniş bir önsözle birlikte neşre
dilen eseri (La profession de foi d'lbn Bat
ta, traditionniste etjuriconsulte musul· 
man d'ecole hanbalite mart en Irak a Uk
bara, en 387/997, Damas 1958; Paris 1959) 

Rıza b. Na'san Mu'ti üç yazma nüshasını 
esas alarakyeniden yayımiarnıştır (Mek
ke 1404/1984). 3. İbtfılü'l-J.ıiyel. Müellif, 
döneminde üç talaka yemin ve bundan 
çıkış yolu üzerinde cereyan eden bir tar
tışma üzerine kaleme aldığı bu eserinde 
hem konuyla ilgili görüşlerini belirtmek
te hem de fakihlerin hile-i şer'iyye konu
sundaki müsamahakar tutumunu eleş

tirmekte, bu arada fakihlerin özelliklerin
den ve taklit edilebilecek fakihlerde bu
lunması gereken vasıflardan da bahset
mektedir. Önce Muhammed Hamid ei-Fı
ki tarafından Min Detfı'ini'l-künli.z adlı 
tek ciltlik risaleler külliyatı içinde "C üz' 
fi'l-kelam <ala mes'eleti't- t:ıuıc ve ma ye
t:ııllü ve ma ta yet:ııllü ve ibtalü'l-t:ıile li'l
uurfıc mine't-at:ıkami'l-meşrOca" (Kahire 
134911931, s. 20-53), daha sonra el-Mek-


