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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. 
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ı404/ı984 , s. ı76-209, 2ı3-2ı6,227-229,243-
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~ 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> 

-·.- . ~ 
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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) . 
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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') 



Sezgin'in Merakeş İbn Yusuf Kütüphane
si'nde (nr. 485) olduğunu haber verdiği 
yazma ise ( GAS, ı, ı 18) bu kütüphanenin 
yeni katalogunda görülmemektedir. İbn 
Battal'in bunun dışında ez-Zühd ve'r
re]fö.'i]f ve el-İ'tişam fi 'l-I:ıadi§ adlı iki 
eserinden söz edilmekteyse de bunların 
günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemek
tedir. 
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cereta 'n-nar, ı, 115; Brockeı mann. GAL Suppl., 
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İBN BATTÜTA 
(U.~W'!f) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin (Bedrüddin) 
Muhammed b. Abdiilah b. Muhammed 

b. İbrahim el-Levati et-Tand 
(ö. 770/1368-69) 

Ortaçağ'ın 

en büyük müslüman seyyahı. 

17 Receb 703'te (24 Şubat 1304) Fas'ın 
Tanca şehrinde doğdu. Ailesi Serberi Le
vate kabilesine mensup olup Berka'dan 
buraya göç etmiş ve onun seyahatname
sinde yer alan "Kaza ve meşihat benim ve 
atalarımın mesleğidir"(er-Ri~le, III , 233) 
cümlesinden anlaşıldığına göre birçok ka
dı yetiştirmiştir. Nitekim kendisi de çeşitli 
yerlerde kadılık yapmış ve Tamesna kadı
sı iken ölmüştür(ibn Hacer, VI, 100; Gibb, 
Selections from lbn Battuta, s. 2). 

İbn BatlOta'dan bahseden en eski mü
ellifler Lisanüddin İbnü'l-Hatib , İbn Hacer 
el-Askalani ve İbn HaldGn'dur; Makkarive 
Abdülhay el-Haseni de er-Ri/:ıle'den alın
tı yapmışlardır. Mağrib'de Sa'diler tara
fından İstanbul'a sefır olarak gönderilen 
Ebü'l-Hasan et-Temgruti eserinde bazı 
şehirleri anlatırken İbn Battuta'ya atıfta 
bulunmuş. Zebidi de ondan bahsederken 
Muhammed b. Fethullah el-Beyluni'nin 

(ö. 1085/ 1674) yaptığı muhtasara temas 
etmiştir (aş. bk.). İbnü 'l-Hatib , Abdülha
di et-Tazi tarafından yayımlanan bir mek
tubundan da anlaşıldığı üzere ( er-Ri/:ıle, 

neş redenin giri ş i, ı. 82) aslında İbn Battu
ta'yı çok iyi tanımaktadır; ancak muhte
melen mesleki kıskançlıktan dolayı ese
rinde ona pekyer ayırmamış . birkaç cüm
leden ibaret malumatı da hacası Ebü'l
Berekat İbnü'l-Hac el-Billifiki'den (Belefi
ki) naklen vermiştir ( el-İ/:ıata, lll, 273) . Ay
nı şekilde İbn Hacer el-Askalani de el-İ/:ıô
ta'yı kaynak göstererek onu bir iki cüm
leyle geçiştirmiş ( ed-Dürerü '1-kamine, lll, 
480-48 ı) . İbn Haldün ise ancak Vezir İbn 
Vüdrar el-Haşemi'nin bir uyarısı müna
sebetiyle adını anmıştır (Mukaddime, ll, 
564-566) . İbn BatlOta'nın hayatı ve şah
siyeti hakkındaki bilgilerin ana kaynağı 
kendi seyahatnamesidir. 

Türkler'in, Moğollar'ın , Maldivliler'in hü
kümdarlarıyla tanışan İbn BattGta birçok 
ülkede kadılık makamına getirilmiş , Fars
ça ve Türkçe bilmesi ve yolculuklarında 
çeşitli siyasitecrübeler kazanması dolayı
sıyla kendisine bazı diplomatik görevler 
verilmiştir. Derviş gibi giyinmesi ve der
vişçe davranması sebebiyle de halk ve 
ulema tarafından seviliyordu (İbnü'l -Ha
tlb , III, 274) . İbn Battuta. sufilere ve za
hidlere duyduğu yakınlık dolayısıyla onla
rın sözlerini ezberlemiştir. er-Ri/:ıle bu 
yönüyle o dönemin tasawuf hayatı hak
kında da değerli bilgiler verir. Sıradan bi
ri gibi görünmesine rağmen üslubunda 
olağan üstü renklilik ve sarsıcılık hakim
dir. Zaman zaman bazı sözlere inanmadı
ğını belirtse de itimat ettiği birinden ge
len rivayeti asla reddetmez. İbn Battuta 
bazan küffara karşı cihada katılmış. ba
zan da kendini nimetlerden uzak tutarak 
bir zahid gibi yaşamıştır. Bütün malını el
den çıkarıp Şeyh Kemaleddin Abdullah el
Gari'nin tekkesine girmiş . fakat kendi ifa
desiyle hayat onu tekrar maceraların ku
e<;ığına atmıştır ( er-Ri/:ıle, III , 97, ı ı 5, 248) . 

Seyahatnameden öğrenildiğine göre 
İbn Battuta. Mağrib Sultanı Ebu Said el
Merini döneminde 2 Receb 72S'te ( 14 Ha
ziran 1325) Tanca'dan hac niyetiyle yola 
çıktığında henüz yirmi iki yaşındaydı. Ku
zey Afrika sahillerini takip ederek 1 Ce
maziyelewel726'da (5 Nisan 1326) İsken
deriye'ye vardı . Burada Şeyh Burhaned
din el-A'rec'in telkiniyle kendisinde Hint. 
Sin d ve Çin gibi doğu memleketlerini gör
me hevesi uyandı. İskenderiye'den Kahi
re'ye, oradan Yukarı Mısır'a (SaTd) gitti ve 
Şeyh Ebü'l-Hasan eş-Şazeli'nin Humeyse
ra'daki kabrini ziyaret etti; eserinde tam 
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metin halinde verdiği (I, 189-1 90) Hizbü'l
bahr virdi tasavvuf tarihi bakımından 
önemli bir belgedir. Yukarı Mısır'dan de
niz yoluyla Cidde'ye geçmek için Kızıldeniz 
kıyısındaki Ayzab Limanı'na indiyse de 
bölgedeki siyasi karışıklıktan ötürü Kahi
re'ye dönmek zorunda kaldı. Burada dik
kat çeken hususların biri Ayzab Limanı'
nın milletlerarası statüye sahip olduğunu 
tesbit etmesi, bir diğeri Mısır Memlükle
ri'ni "Etrak" diye anması ve Memlük ha
kimiyet alanını Anadolu gibi "Türk ülkesi" 
tabiriyle tanıtmasıdır (1, 23 ı) . Kahire'de 
fazla kalmayan İbn Battuta 1 S Şaban'da 
(17 Temmuz) Suriye'ye doğru yola çıktı ve 
Kudüs. Aclun. Akka. Sur. Sayda. Taberiye 
ve Antakya gibi şehirleri dolaştıktan son
ra 9 Ramazan'da (9 Ağustos) Dımaşk'a va
rıp ramazam burada geçirdi. Başta Şeha
beddin İbnü'ş-Şıhne olmak üzere araların
da iki de kadın muhaddisin bulunduğu on 
dört alimden umumi icazet aldı. Memlük 
Sultanı el-Melikü'n-Nasır'ın Karasungur'u 
öldürmek için İsmaili fedaiterdem oluşan 
özel timler gönderdiğini söylemesi böl
geyle ilgili olarak verdiği ayrıntılardan bi
ridir. Seyahatnamenin bu kısımları savaş 
tarihi ve gerilla taktikleri hu.susunda da 
iyi bir kaynaktır. • 

İbn BattGta şevval ayında (eylül) Dı
maşk'tan hareket eden kafileyle Hicaz'a 
gitti ve ilk haccını ifa etti. 20 Zilhicce'de 
(17 Kas ı m) Mekke'den lrak'a yönelerek Ka
disiye, Necef, Bağdat. Basra. Übülle. Aba
dan. Şüster (Tüster) yoluyla İsfahan'a var
dı. Şeyh Kutbeddin Hüseyin b. Şemseddin 
Muhammed er-Reca'nın elinden tarikat 
tacı giydikten sonra Şiraz'a geçti ve orada 
Şeyh Mecdüddin İsmail b. Muhammed'in 
derslerine devam etti. Şeyh Mecdüddin'in 
İlhanlı Hükümdan Muhammed Hudaben
de'yi (Olcaytu Han 13 ı 4- ı 3 ı 6) etkilerne
si ve onun Şiilik'ten Sünniliğe geçmesine 
vesile olmasıyla ilgili anekdotları (ll, 37-
39), bu bölgenin ewelce çok yoğun bir 
Sünni nüfusu barındırmaktayken zaman
la Şiileşmesi hususunda bilgi vermesi açı
sından İran tarihi için son derece önem
lidir. Yine bu bölümde verdiği. Emir Ço
ban'ın siyasi ihtirasları uğruna girdiği ma
cera. dönemin üç süper gücü olan Altın 
Orda, İlhanlılar ve Memlükler arasında ce
reyan eden diplomatik ilişkiler ve Ebu Sa
id Sahadır Han'ın ölümünden sonra İlhan
lı topraklarının payiaşılmasıyla ilgili bilgi
ler de çok değerlidir. İran'dan Bağdat'a 
ve arkasından Kuzey Irak'a yönelerek Sa
m erra ve Tikrit üzer inden Cezire-i İbn 
ömer' i, ardından Nusaybin, Sincar ve 
Mardin'i gezdi. Bu arada Artukoğulları'n-
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