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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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İBN BATTA 
(~0'!1) 

Ebu Abdiilah Ubeydullah b. Muhammed 
b. Muhammed ei-Ukberi 

(ö. 387 /997) 

Hanbeli fakihi ve muhaddis. 
L 
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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-



tebü'l-İslaml (Beyrut ı403) ve Süleyman 
Q. Abdullah Umeyr tarafından İbtalü'l
J:ıiyel ( Beyrut ı 4 ı 71 ı 996) adıyla yayım
lanmıştır. 4. Kitabü'l-Cihad ev seb'Cıne 
J:ıadi§en fi'l-cihad (nşr. Yüsrl Abdülganl 
el-Bişrl, Kahire 1409/ı989). Müellifin cihad 
ve fazileti hakkında yazdığı bir kitaptan 
seçmeler şeklinde kaleme alınan eserin 
bu adla müellife nisbeti tartışmalıdır (İb
talü'L-f:ıiyel, neşredenin girişi, s. 25). 

İbn Batta'nın kaynaklarda zikredilen 
ve adlarından, çoğu fıkhın herhangi bir 
konusunda telif edilmiş risaleler mahi
yetinde olduğu anlaşılan kırk civarındaki 
eserinden bazıları şunlardır: es-Sünen, 
el-Menasik, el-İmamü c;iamin, el-İnkar 
'ala men ]f.aşşa bi-kütübi'ş-şuJ:ıufi'l
Cıla, el-İnkar 'ala men e]]ag;e'l-Kur ' an 
mine'l-muşJ:ıaf, en-Nehy 'an şalati'n
nafile ba'de'l-'aşr ve ba'de'l-fecr, Şa
latü'l-cema'a, Men'u'l-]]urıJ.c ba'de'l
eg;an ve 'l-i]f.ame li-gayri J:ıfıce, fcabü'ş
şada]f. bi'l-]]alve, er-Red 'ald men ]f.ale 
et-talfı]f.u (§-§elfı§ la ya]f.a', Şalatü'n-na
file fişehri ramazan ba'de'l-mektıJ.be, 
TaJ:ırimü'n-nebig;, TaJ:ırimü nikaJ:ıi'l

mut'a, TaJ:ırimü'n-nemime, Zemmü'l
bu]]l, Zemmü'l-gına' ve 'l-istima' ileyh, 
et-Teferrüd ve'l- 'uzle. 
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ibane 'ala uşG!i's-sünne ve'd-diyane li'bn Bat
ta el- 'U kber!", MMiADm., XXXIV /2 ( ı959). s. 
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la Profession de fo i d'Ibn Batta", /C, XXXV/ 
2 (1961), s. 136-137; Susanna Diwald, "Henri 
Laoust, Laprofession de foi d'Ibn Batta", Bib
liotheca Orientalis, XXI, Leiden 1964, s. 369-
370; H. Laoust, "!bn Bat;ta aı-'Ukbari", EP (İng.). 
lll, 734-735; Mv.Fi., XII, 396; Ahmed Paketçi, 
"İbn Batta", DMBİ, ll, 126-128; Ferhat Koca. 
"Hanbe!I Mezhebi", DİA, XV, 527. 

li] SAFFET KöSE 

o KELAM. Ahmed b. Hanbel'in görüş
lerini titizlikle inceleyip naklettiği kabul 
edilen İbn Batta Selefiyye telakkisinin ge
lişmesine katkıda bulunmuştur. Ona göre 
Mu'tezile kelamcılarında müşahede edil
diği üzere güvenilir alimlerce benimsenen 
sahih hadisleri reddedip sadece Kur'an'
la yetinilmesi gerektiğini iddia etmek so
nuçta dini etkisiz hale getirmeyi doğurur. 
Çünkü sünnete başvurmadan Kur'an'da 
yer alan ilahi talimatın sınırlarını belirle
mek mümkün değildir. Nitekim namaz, 
oruç, zekat ve diğer ilahi buyruklara iliş
kin bilgi ve uygulamalara vakıf olmak sa
dece Hz. Peygamber'in sünnetiyle müm
kün olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ResOl-i 
Ekrem'e ve onun sünnetine uymayı em
retmesi, iyi niyetlileri irşad ettiği kadar 
kötü niyetiiierin de dini yaziaştırmasını 
engelleme amacını gütmektedir ( el-İba
ne, I , 221-227, 264-265) . 

İbn Batta. itikadl konulardaki ihtilafla
rın dini tahrif etme sonucunu dağuraca
ğından endişe ederek Kur'an ve Sünnet 
yolundan ayrılanların hangi sapıklıkta ka
rar kılacaklarının bilinemeyeceğini söyler. 
Nitekim İslam tarihinde nübüwet, hatta 
ullıhiyyet iddiasıyla ortaya çıkanlar bile 
her zaman taraftar bulmuşlardır (a.g.e., 
1, 270). Ona göre aklın söz söyleme yetkisi 
bulunmayan ve tamamen gayb alanını il
gilendiren itikadl konularda naslarla ye
tinmek gerekir, çühkü akıl yürüterek gay
bı bilmek mümkün değildir. Selef alimle
rinin ilgilenmediği felsefi konuları dini bir 
esas haline getiren ve hakkında ilahi bir 
açıklama bulunmayan itikadi konulara 
dalan kelamcılar meseleleri çözümlernek 
şöyle dursun yeni problemler üretmişler, 
çelişkiye düşmüşler ve hemen hiçbir ko
nuda ittifak edememişlerdir. Halbuki in
sanın sınırlı bir bilgiye sahip olduğunu 
bilerek mükellef kılınmadığı hususlarda 
kendini sorumluluk altına sakmaması da
ha isabetlidir (a.g.e., 1, 420-421, 470; ll. 
53ı-536, 554-555) . 

İbn Batta'nın akaide dair görüşleri şöy
lece özetlenebilir : Allah'ın hay, natık, se-
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mr' baslr ... olmakla nitelendiğine. yara
tıklarından uzakta ve arşın fevkinde bu
lunduğuna, ayrıca ahirette müminlerce 
görüleceğine inanmak farzdır. Allah için 
sınırlı oluş (had) düşünülebilirse de bu
nun keyfiyeti bilinemez. Güvenilir alimler
ce nakledilen sahih rivayetlerde Allah'a 
nisbet edilen sıfatiara akli gerekçeler ile
ri sürmeden inanmak lazımdır; zira bazı 
itikadi konulara akli açıklamalar getir
mekten aciz kalmak onları inkar etmeyi 
gerektirmez. Her şey ilahi ilme göre vu
ku bulur. Gerek zaman gerekse keyfiyet 
açısından kaderde herhangi bir değişik
lik meydana gelmez (eş-Şerf:ı, s. 187-ı 95, 
213-216, 227-229; İbn Teymiyye, II, 35). 

Allah'ın peygamber göndermesi yara
tıkianna rahmetle muamele etmesinin 
bir sonucudur. ilke olarak peygamberler 
masumdur. Bununla birlikte onların kü
çük günah işlemesi de mümkündür, zira 
Kur'an'da bazı peygamberlerin günahla
rından söz edilmiştir. ResOl-i Ekrem'in 
nübüwetten önce kavminin dinine men
sup olduğunu söylemek gerçeğe aykırı
dır. Resı1lullah ahirette Allah ile birlikte 
arşta bulunacaktır ( el-İbane, 1, 215; II, 626; 
eş-Şerf:ı, s. 243-250, 267) 

Allah'a imanın manası peygamberleri 
aracılığıyla insanlara bildirdiği ilahi emir
leri benimsemektir. Bu ise tasdik, ikrar 
ve amel unsurlarından oluşur. imanın baş
langıcını kalbi tasdik oluşturmakla birlik
te iman ikrar ve am el unsurlarıyla tamam
lanır. Kur'an-ı Kerim'de ilahi emirleri kal
ben tasdik etmek yeterli görülmemiş, 
tasdikin yanı sıra bu emirlere itaat ede
rek salih arnelierin işlenmesi de istenmiş 
ve cennetin bunların tamamı karşılığın

da kazanılabileceği ifade edilmiştir (el
Bakara 2/82; en-N isa 4/97; el-Enfal 8/72; 
et-Tevbe9/18; er-Rum 30/31) . Şu halde 
iman arnelden bir cüzdür. Müminlerin 
farklı derecelerde bulunması da her ima
nın aynı olmadığını ve çeşitli unsurlardan 
oluştuğunu gösterir. Kişinin yaptığı arnel
Ierin Allah nezdinde kabul edildiği ve mü
min olarak öleceği bilinmediğinden "in
şallah müminim" demesi uygundur (eş
Şerf:ı, s. 176-181; el-İbane, ll, 628-63 I, 651-
653,684, 779-794, 837-840, 865-866) . 

Alimler, namaz kılanların işledikleri gü
nahlar sebebiyle tekfir edilerneyeceği hu
susunda görüş birliği içindedir. Namaz 
kılmayanların kafir olduğu ise hadisle sa
bittir. Bunun dışında farzları inkar eden
ler, Hz. Peygamber'in Allah'tan aldığı va
hiylerin muhtevasından herhangi birini 
reddedenler veya bunların doğruluğun
dan şüphe edenler, hadislerle sabit olan 
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