
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Batta, el-f:lul' (nşr. M. Ham id el-Fıki, Min 
Defa'ini ' 1-künCız içinde). Kah i re 1349/1931 , 
neşredenin girişi, s. 5-11; a.mlf. , İbtalCı '1-/:ıiyel 
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144-149; İbn Kesir,-id-Bidaye,:xr, 321-3Z2; İbn 
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1372/1952-53, 1, 3.65; İbiı Hacer, Üsanü '1-Mf
zan, IV, 1 I2- il5; ç:bü'İ-Yümri eHiıeymi, el-Men
hecü'l-af:imed (nŞi:M .. Muhyiddin Abdülhamid). 
Beyrut 1403/1-983, H; 81--86; Tebriz!, Rey/:ıllne
tü'l-edeb, VII, 417-; Brockelmatın, GAL, ı, 194; 
Suppl., 1, 311; Sezgin, CAS, 1, 5'ı4-515; Mü
neccid, Miı'cem, ı, 8; Sezgin. GAS (Ar.). 1/3, s. 
239~2.40; w: M . .Watt. İslfun Duşüncesinin Te
şekkül Devri Üre. Ethem Ruhi Fığlalı). Ankara 
1981, s. 168,173, 176,265,337, 338; Rama
zan Şeşen v.dğr., Fihrisü ·mai)tütati Mektebeti 
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hammed Behcet ei-Baytar. "Kitabü'ş-ŞerJ:ı ve'!-

ibane 'ala uşG!i's-sünne ve'd-diyane li'bn Bat
ta el- 'U kber!", MMiADm., XXXIV /2 ( ı959). s. 
349-351 ; M. W. Mirza, "New Books in Review: 
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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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. 
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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> 

-·.- . ~ 
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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) . 

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 , 
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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· 
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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') 


