
iBN BATIA 

kabir hallerine inanmayanlar ve Kur'an'ın 
mahlük olduğunu söyleyenler de tekfir 
edilir (eş-Şer/:ı, s. 184-187,200-201, 265; 

el-ibane, II, 669-683, 864-865) . 

İbn Batta, Selef alimlerinin görüşleri
ne uyulmasını tavsiye etmesine ve itika
dl esasların naslardan hareketle belirlen
mesi gerektiğini söylemesine rağmen Al
lah'a sınırlılık izafe edilebileceğini ve Hz. 
Peygamber'in Allah'la birlikte arşta otu
racağını iddia etmesi gibi hususlarda Se
lefe aykırı görüşler ileri sürerek teşbihe 
düşmüş, yer yer akli istidlaller yaparak 
eleştirdiği kelamcıların yöntemini kullan
mak zorunda kalmış , zarGrat-ı dlniyye 
arasında yer almayan halku'I-Kur'an ko
nusunda farklı görüş sahiplerini tekfir 
etmek suretiyle de sert bir tavır ortaya 
koymuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Batta, ibtalü 'l-l)iyel (nşr. Süleyman b. Ab
dullah el-Umeyr), Beyrut ı4ı 7 ;ı 996, ll, 53-54; 
a.mlf. , eş-Şerl) ve'l-ibane 'ala uşüli's-sünne 
ve'd-diyane ( nşr. Rıza b. Na"san Mu'tl). Mekke 
ı404/ı984 , s. ı76-209, 2ı3-2ı6,227-229,243-

250, 265-267, 276; a.mlf., el-ibane 'an şeri'a
ti'l-fıra~ı'n-naciye(nşr. Rıza b. Na'san Mu'tl). 
Riyad ı409/ı988, 1, 2ı5, 22ı-227, 252,264-
265, 270, 272, 405, 420-424, 470; ll, 53ı-
536, 554-557, 57ı - 572, 626, 628-63ı, 65ı-
653, 669-684, 705, 720, 765-772, 78 ı -782, 
787.794, 836-840, 864-866, 876; İbn Teymiyye. 
Der'ü te'aruzi 'l-'a~l ve'n·na~l (nşr. M. Reşad 
Salim). Riyad ı403/l983 , ı , 269; ll, 8, ı 7, 35; 
Vll,ı09;VIII,4ı7 . ı-.:1 

~ YUSUF ŞEVKi YAVUZ 

1 İBN BATTAL ei-BATALYEVSi -, 

(I.S""~fJ~~f) 

L 

Ebu Eyyub Süleyman b. Muhammed 
b. Battat ei-Batalyevsl 

(ö. 402/1011-12) 

· Maliki fakihi. 
_j 

Endi,ilüs şehirlerinden Batalyevs'te (Ba
dajoz) doğdu . Kurtuba'da (Cordoba) öğre
nim gordükten sonra ilblre'ye (Eivira) yer
leşti. Güçlü bir şair olup şiirlerinde "Ya ayn 
cGdl'~ hitabırn çok kullandığı için Ayn CGdl 
ve ıı:ıu,h.teriıelen Cahiliye şairi Mütelem

. mis',ı:ı benze~ilmesi .sebebiyle de Müte-
lemmis lakaplarıyla tanındı. İbnü'l-Ket
tanl Kitô.bü 't-Teşbi!ıat adlı eseringe şiir
lerinden çeşitli örnekler vermiştir · (b k. 
bi bl.) ibn EbG Zemenln ile arkadaş olan 
İbn Bat:tal'in tal~be)eri arasınd~ İ?n Ab
dülberen-Nemerl. lbnü~ I - Hazza , lbnü'l-."' . ~ . . ... . ' 

Hassar ve Hakem b:'Muharnmed b. Ebu 
Reb{et-Eys~rl gibi aliml~r X~~dır. İbn Bat
tat İlblre'Ôe vefat etti> 

-·.- . ~ 

360 

Kaynaklarda, İbn Battal'in, müftü ve 
kadılar için önemli bir müracaat kaynağı 
olduğu belirtilen el-Mul$ni' ii uşuli'l-af:ı

kfım ile Adfıbü'ş-şavm, el-Mul$ı? (zühd
le ilgilidir), Edebü'l-hümum (Edebü'l
mehmüm), ed-Delil ilfı tfı'ati'l-celil adlı 
eserlerinin bulunduğu kaydedilir. Makka
rt hadisçi İ bn Battat ei-Kurtubl'nin Şer
J:ıu'l-Cfımi'i'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini yanlışlıkla İbn Bat
tat ei-Batalyevsl'ye nisbet etmiştir (Nef

/:ıu't-tib, III, 451) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'I-Kettanl. et-Teşbfhat min eş'ari ehli'l· 
Endeiüs (nşr. İhsan Abbas). Beyrut ı40ı/198ı , 
s. 38-39, 48, 59, 9ı - 92, ı ı3 , ı23-ı25, ı26 , 

ı64, 227-229, 23ı, 233, 255-256, 263; Humey
dl, Ce?vetü'l-muktebis (nşr. İbrahim el-Eby.3rl), 
Kahire ı4ı0/1989, ı, 344; Kadi İyaz. Tertfbü'l· 
medarik, ll, 748; İbn Hayr, Fehrese (nşr. İbra
him el-Ebyarl). Kahire ı4ı0/1989, 1, 309; İbn 
Beşküval. eş-Şıla (nşr. İbrahim el-EbyM). Kahi· 
re ı4ı0/1989, 1, 3ı3; Dabbl. Bugyetü'l·mülte· 
mis (Eby.3rl), ll, 379; İbn Ferhün, ed-Dfbacü'l· 
mü?heb, 1, 376-377; MakkarL Nef/:ıu'Hfb, lll, 
292, 450-45ı; Mahlüf, Şeceretü 'n-nar, 1, ıo2; 
izahu'l·meknün, ı, 5ı, 478; ll, 548; Hediyyetü'l· 
'arifin, 1, 396-397;Zirikll, el-A'lam, lll , ı95; Keh
hale, Mu'cemü '1-mü'elli{in, IV, 273; Sezgin, 
GAS, ll, 691-692. ı-.:1 

~ CENGiZ KALLEK 

L 

İBN BATTAL ei-KURTUBi 

(~~~J~~f) 

Ebü'I-Hasen Ali b. Halef b. Abdilmelik 
b. Battat ei-Bekri ei-Kurtubi 

(ö. 449/1057) 

Buhar! şarihi. 
_j 

Aslen Kurtubalı (Cordoba) olup İbnü 'I
Leccam (bazı kaynaklarda Lahham) diye 
de anılır. Ailesinin iç karışıklıklar yüzün
den taşındığı Belensiye'de (Valencia) tah
silini tamamladıktan sonra LGrka (Lorca) 
Kalesi'ne kadı tayin edildi ve bir müddet 
burada görev yaptı. Ebu Ömer et-Tale
menkl, EbG ömer İbn Afif, Ebü'I-Mutar
rif el-Kanazil ei-Kurtubl, Yunus b. Abdul
lah b. Mugls ei-Kurtubl. Kadı Mühelleb 
b. EbG Sufre. EbG Muhammed İbn Ben
nüş. Kadılkudat Ebü'I-Velld ibnü's-Saffar 
ve İbnü'I-Faradl gibi alimlerden ders aldı. 
Talebeleri arasında Ebu DavGd ei-Mukri 
ve Abdurrahman b. Beşeri gibi şahsiyet
ler bulunmaktadır. Muhaddis olması ya
nında Maliki fıkhını da bilen İbn Battal 
itikadda Eş' ari mezhebini benimsemişti; 
zekası. güçlü hafızası ve güzel yazısıyla 
tanınırdı. 29 Safer 449'da (7 Mayıs 1057) 
Belensiye'de vefat etti. Vefat tarihi bazı 
kaynaklarda 444 ( 1 052) olarak da zikre
dilmektedir. 

İbn Battat'in ŞerJ:ıu'l-Cfımi'i'ş-şahiJ:ı'i 
(Şer/:ıu ibn Battal 'ala Şa/:ıi/:ıi'l-Bui].B.ri) Şa
J:ıiJ:ı-i Bu{ıfıri'nin ilk şerhlerinden olup ay
nı eser için daha sonra yazılan şerhlerin 
vazgeçilmez kaynağı olmuştur. İbn Hacer 
Fetf:ıu'l-bfıri'de, Ayrô. 'Umdetü 'l-]$ö.ri' 
de bu eserden faydalanmış, Ayni onun 
metodunu kendi şerhine esas almıştır. 
Eserde önce şerhedilecek hadisin ravi
leri hakkında bilgi verilmiş. hadisin izahı 
yapıldıktan sonra Maliki fıkhı esas olmak 
üzere hadisten elde edilen fıkhl hüküm
ler kaydedilmiştir. Eserin I. lll ve IV. cilt
leri Mektebetü'I-Ezher'de (Şeyh Muham
med el-Emir, nr. 3837 1531051 ), ll. cildinin 
776'da (1374) istinsah edilen bir nüshası 
Fas Karaviyyln (eski m 423, 245 varak lbk. 
M. Abid el-Fas!, I, 1411) ve Princeton Üni
versitesi (nr. 1349),V. cildi Dublin'de Ches
ter Beatty (nr. 4785) kütüphanelerinde
dir (Zirikll, IV, 285; M. Abid el-Fas!, i, 141-
142) . Ayrıca Mağrib neshiyle tahminen 
VIII. (XIV.) yüzyılda yazılmış baş tarafı 
noksan I. cildi Medine'de ei-Mektebetü'l
Mahmudiyye'de (m 38) ve Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde (Medine, nr. 230, 
261 varak), ilk iki cildi Manisa İl Halk Kü
tüphanesi'nde (nr. 21111, 293 varak, 211/2, 

292 va rak), dört ciltten oluşan bir nüshası 
Kahire'de Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (Tal
'at, Hadis, nr. 856) bulunmaktadır. Fuat 

lbn Battal ei·Kurtubi'nin Şerl:ıu lbn Batıat 'ala Şaf:ıif:ıi'l· 
Bu(.ıtlri ad l ı eserinden bir sayfa (TSMK, Medine, nr. 230, 
vr. 1') 


