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İBN KÜNASE 
(4....W"'~1) 

Ebu Yahya Muhammed 
b. Abdillah (Künase) b. Abdila'la 

el-Mazinl el-Esedl 
(ö. 207 /823) 

İlk Abbasi dönemi şairlerinden 
şiir ve hadis ravisi. 
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123 (741) yılında Küfe'de doğdu. Arap
lar'ın dili fasih kabilelerinden Beni Esed'e 
mensup bir ailenin çocuğudur (Sem'an1', 
XI, 150). Her ikisi de edebiyatla uğraşan 
dedesine veya babasına ait olduğu riva
yet edilen Künase lakabının (Zeheb1', A'la
mü'n-nübela', IX, 508) nereden geldiği 
bilinmemektedir. İci kabilesinden olan an
nesi Hasene bint Musa b. Ca bir meşhur 
zahid İbrahim b. Ed hem'in kız kardeşidir 
(ibn Kuteybe, s. 543) İbn Künase, ailesin
deki edebiyat ve şiir geleneğinin bir ge
reği olarak kabilesinin ileri gelenlerinden 
lugat, edebiyat ve şiir öğrendi. Ebu Mev
sül, Ebü Sadaka, A'meş, Hişam b. Urve, 
İsmail b. Ebu Halid, Abdullah b. Şübrü
me, Ca'fer b. Burkan, Muhammed b. Said 
el-Kelbl, Mis' ar b. Ki dam, ömer b. Zer el
Hemdant. Fıtr b. Halife ve Süfyan es-Sev
ri gibi KOfeli ravilerin meclislerinde bulu
nup onların rivayetlerini dinledi. Kümeyt 
el-Esedl gibi daha önce yaşamış veya çağ
ctaşı olan birçok şairin şiirlerini rivayet et
ti. Hammad er-Raviye ve Mufaddal ed
Dabbl gibi büyük ravilerin, Mufaddal'ın 
öğrencilerinden İbnü'l-A'rabl ile Ferra'nın 
ve Halef el-Ahmer'in çağdaşı olmasına 
rağmen kaynaklarda bu kişilerle herhangi 
bir irtibatından bahsedilmemekte, sade
ce İbn Hallikan onun Hammad için mer
siye yazd ığım belirtmektedir ( Vefeyat, II, 
21 O) . Şiir, hadis ve ah bar konularında bü
yük maharete sahip olduğu kaydedilen 
İbn Künase (Cahiz, ı. 129; ibnü'l-Kıft1', III, 
161) Küfe'den ayrılarak Bağdat'a yerleş

ti. Ancak Bağdat'a ne zaman gittiği bilin
memektedir. Buradaki ilmi faaliyetleri 
hakkındaki bilgiler de son derece kısıtlı
dır. Bağdat'ta kaldığı süre içinde devlet 
adamlarına yakın olmak ve saraya kabul 
edilmek gibi bir çaba içinde bulunmayan 
İbn Künase daha sonra Küfe'ye döndü ve 
3 Şewal207'de (19 Şubat 823) vefat et
ti. Bazı kaynaklarda 209'da (824) öldüğü 
kaydedilmekteyse de doğru olan birinci 
tarihtir. 

Charles H. Pellat, İbn Künaşe'nin yük
sek seviyede bir şair olmadığını~ son de
rece sade olan şiirlerinin ahlaki yönü ve 
berraklığının kayda değer görüldüğünü 
ileri sürer(EF !ing. ı. III, 843). Ancak irtica-
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!en söylediği iki beytini duyan İshak ei-Mev
sıll'nin, "Bu iki beyti senden önce söyle
miş olmak için ömrümün iki yılını verir
dim" şeklindeki ifadesinden (Ebü'I-Ferec 
el-isfahanl, XIII, 342; ibnü ' l-Kıftl, lll, 160; 
Safedl, IV, 378) onun iyi bir şair olduğu an
laşılmaktadır. Dindar bir çevrede yetişme
nin etkisiyle şiirlerinde zühd, nefis terbi
yesi, eğlenceyi terketme, dünyadan ibret 
alma, dünyanın faniliği ve nimetlerinin 
geçici olduğu gibi konulara ağırlık veren 
İbn Künase'nin (Ebü'l-Ferec el-isfahanl, 
xııı, 342-344), dayısı İbrahim b. Edhem'in 
ölümü üzerine yazdığı son derece duygu
lu iki mersiyesiyle (a.g.e., XIII, 341, 345) az 
sayıdaki bazı şiirleri kaynaklarda yer al
maktadır (mesela b k. a.g.e., XIII, 337-345). 
Asma!, güçlü bir şiir ravisi olmasına rağ
men müvelled bir şair olduğu gerekçesiyle 
onun şiirleriyle istidlalde bulunmamıştır. 

Yöneticilerin kapısına gitmeyip kıt ka
naat geçindiği için kendisini kınayan dost
larına karşı çıkan İbn Künase, maddi men
faatsağlamak için birilerini övmenin zühd 
ve takvaya uygun bir davranış olmadığı
nı söylemiştir. Onun Allah'ın emrine karşı 
gösterdiği rıza ve teslimiyet oğlu Yahya'
nın vefatı üzerine söylediği, "Ona yaşasın 
diye Yahya adını koymuştum, fakat Al 
lah'ın takdirine hiçbir şey engel olmuyor" 
anlamındaki şiirinde de görülmektedir 
(ibnü'I-Kıft1', lll, 161) 

İbn Künase'nin hadis raviliği konusun
da değişik görüşler ileri sürülmüştür. 
Yahya b. Main, Ebu Davüd es-Sicistanl, 
Salih b. Ahmed el-İcl'i. Ali b. Medini ve Mu
hammed b. Ahmed b. Ya'küb onun gü
venilir bir ravi olduğunu belirtirken Ebü 
Hatim er-Razi rivayetlerinin delil olarak 
benimsenemeyeceğini söyler (Zehebl, Mf
zanü'l-i'tidal, ı ı ı. 592). Hatlb el-Bağdact'i'
nin belirttiğine göre Bağdat'ta Hişam 
b. Urve'den hadis rivayetinde bulunmuş, 
başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere 
meclisine gelen öğrencileri de kendisin
den hadis rivayet etmişlerdir. İbn Küna
se'yi dinleyen ve rivayette bulunan öğren
cileri arasında Ahmed b. Hanbel, Ebu Be
kir b. Ebu Şeybe, Muhammed b. İshak es
Saganl, Ahmed b. Mansur er-Remadl, Ha
ri s b. Ebü Üsame, Ebu Hayseme Züheyr 
b. Harb. Muhammed b. Ferec ei-Ezrak ve 
İbn Nümeyr özellikle zikredilmelidir. 

İbn Künase'nin, anlaşılması güç şiirle
rin şerh ve tahliline dair Kittıbü Ma'a
ni'ş-şi'r'i ile Kitdbü SeriMti Kümeyt 
mine'I-Kur'an ve gayrih adlı bir eseri
nin bulunduğu kaydedilmektedir (ibnü'n
Nedlm. s. 77; Brockelmann, I, 63). Onun 
halk astronomisi ve meteorolojisiyle de 
meşgul olduğu ve bu konuda Kitabü'l-

Enva' adlı bir eser kaleme aldığı rivayet 
edilmektedir (eserleri için b k. ibnü'n-Ne
dlm, s. 77) . 
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İBN LEHİA 
(~~1) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Lehla 
b. Ukbe el-Hadraml ei-Mısrl 

(ö. ı 74/790) 

Tebeu't-tabiin alimlerinden 
muhaddis ve fakih . 

_j 

96 (715) veya 97 (716) yılında Kahire'de 
doğdu. Küçük yaşta başladığı ilim tahsi
lini çeşitli şehirlere yaptığı seyahatlerle 
sürdürdü. Tabiinden yetmişi aşkın alim
le görüştüğü kaydedilmektedir. Rivayet
te bulunduğu hocaları arasında Abdur
rahman b. Hürmüz el-A'rec, Ata b. Ebü 
Rebah, Amr b. Şuayb, Ka'b b. Alkame, 
Muhammed b. Münkedir, Ata b. Dinar, 
Hişam b. Urve, Amr b. Dinar gibi alimler 
sayılabilir. Kendisinden Süfyan es-Sevr!, 
Şu'be b. Haccac, Leys b. Sa'd, Abdullah 
b. Mübarek, Abdullah b. Vehb, Eşheb el
Kaysi, Abdullah b. Abdülhakem, Evzai 
gibi alimler hadis rivayet ettiler. 

İbn Lehla 138 (755) yılında Şam bölge
sindeki bazı gazalara katıldı. 1 SS'te (772) 
Halife Mansur tarafından 30 dinar aylıkla 
Mısır kadılığına tayin edildi. Ayrıca bey
tülmale bakrnakla da görevlendirildi. On 
yıl kadar bu görevde bulunan İbn Lehla 
174 (790) yılında Kahire'de vefat etti ve 
Karafe Mezarlığı'na defnedildi. Bu tarihi 



1 73 olarak veren bazı kaynaklar yanında 
vefat ayının Reblülewel veya Cemaziyela
hir olduğuna dair rivayetler de vardır. 

Hadis rivayetinin yaygın olduğu bir dö
nemde yaşayan İbn Lehla Mısır'ın önde 
gelen muhaddislerinden biri kabul edil
miştir. Malik b. Enes. Ahmed b. Hanbel, 
Süfyan es-Sevr!, Leys b. Sa' d ve Abdullah 
b. Vehb İbn Lehla'yı güvenilir bir ravi ola
rak gösterirken N esai, Ebu Zür'a, İbn Ma
In, İbn Adi ve İbn Ebu Hatim gibi cerh ve 
ta' dil alimleri onu zayıf saymışlardır. İbn 
Lehla'nın. 170 (786) yılında yanan eviyle 
birlikte rivayetlerini kaydettiği kitapları
nın da yok olmasını veya hayatının sonla
rına doğru felç geçirmesi sebebiyle hafı
zasının zayıflamasını gerekçe gösteren bir 
kısım alimler bundan önceki rivayetlerini 
muteber görürken onun çok iyi tanıma
dığı kimselerden de rivayette bulunduğu
nu, hocasının zayıflığını gizlemek için ted
lls yaptığını ve kendisine getirilen metin
leri kontrol etmeden rivayet izni verdiği
ni belirten bazı kimseler de bütün riva
yetlerini şüphe ile karşılamışlar ve bun
ların daha çok itibar ve mütabaat ama
cıyla alınabileceğini belirtmişlerdir. Nite
kim Kütüb-i Sitte müellifleri, ondan al
dıkları rivayetlerin ya meşhur ve güveni
lir talebeleri vasıtasıyla gelmesine veya 
başka bir yolla da nakledilmiş olmasına 
dikkat etmişlerdir. Zehebl Medine'de 
İmam Malik, Şam'da Evzai, Yemen'de 
Ma'mer b. Raşid ve Irak'ta Şu'be ve Süf
yan es-Sevr! gibi Mısır'da da Leys b. Sa' d 
ile İbn Lehla'nın devri n en büyük alimleri 
arasında yer aldığını, bu arada İbn Lehla'
dan gelen zayıf rivayetlere dikkat edilme
si gerektiğini, ancak bütün rivayetlerini 
yok sayacak ölçüde tenkitte ileri gitme
nin doğru olmadığını belirtir (A'lamü 'n
nübela' , VIII. 14) 

Hadis rivayeti konusunda çok gayretli 
olan İbn Lehla boynunda bir deri torba 
(harita) taşır, diğer şehirlerden gelen alim
lerle karşılaşınca kimlerden hadis yazdık
larını sorar ve kendisinde bulunmayan bir 
hadise rastlarsa onu yazarak torbaya ko
yardı. Bundan dolayı "Ebü'l-Harlta" laka
bıyla anılmıştır. Gerek kendi rivayetleri 
gerekse hocalarından icazet aldığı riva
yetlerin yazılı olduğu kitap ve sahlfeler
den oluşan büyük bir kitaplığı vardı. Ho
calarından birçoğunun fetihlere katılan 
ashapla görüşmüş olması sebebiyle riva
yetleri arasında özellikle Mısır tarihine 
dair haberler önemli yer tutmaktadır. Ni
tekim Ebü'l-Kasım İbn Abdülhakem'in 
FüW.]]u Mışr ve a]]bô.ruhô. adlı eserin
de kendisinden en çok rivayet nakledilen 
kişilerin başında İbn Lehla gelmektedir. 

Kaynaklarda İbn Lehla'ya ait herhan
gi bir eser zikredilmemekle birlikte Cari 
Heinrich Becker. Heidelberg Üniversitesi 
Kütüphanesi'nde bulunan papirüs üzeri
ne yazılı bir mecmuada Abdullah b. Lehla'
nın rivayetlerinin yer aldığı bir yazmayı 
haber vermiş (Papyri Schott-Reinhardt, 
ı. 9). Raif HQrl de İbn Lehla'nın hayatı ve 
çalışmalarına dair geniş bir araştırmayla 
birlikte bu nüshayı neşretmiştir ('Abd Al
lah lbn Lahi'a [9 7-174/715-790]:juge et 
grand martre de l'ecole egyptienne. Avec 
edition critique de l'unique rouleau de 
papyrus arabe conserve a Heidelberg, 
Wiesbaden !986) Leys b. Sa'd ve Abdul
lah b. Vehb'in de bazı rivayetlerinin yer 
aldığı yazmaya, üzerinde tarih ve eser adı 
bulunmamakla birlikte, rivayetlerin dört
te üçünün İbn Lehla'dan talebesi Osman 
b. Salih vasıtasıyla nakledilmiş olması se
bebiyle adı geçen araştırmacılar Şa]]ife
tü 'Abdillô.h b. Lehi'a adını vermişlerdir. 
Bu papirüs 422 satırdan meydana gel
mekte ve bazı fıkhl konular yanında özel
likle fiten ve melahime dair 200'e yakın 
hadis ihtiva etmektedir. Yazma. gerek bu
güne ulaşan İslami döneme ait en eski 
yazılı belgelerden biri olması. gerekse fi
ten ve melahime dair rivayetleri toplayan 
ilk eser sayılması bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 
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İBN LİYÜN 
(.:.ı~ 1.)!1) 

EbO. Osman Sa'd (Said) 
b. Ahmed b. İbrahim 
et-Tücibi el-Endelüsf 

(ö. 750/1349) 

Endülüslü alim ve şair. 
_j 

681 (1282) yılında Meriye'de (Almeria) 
dünyaya geldi. Lurkah (Lorca) bir ailenin 
çocuğudur. İbn LiyQn (Lüyün) lakabını ni
çin aldığı bilinmemekte, Vaşfü İfri]fıyye 
müellifi Hasan el-Vezzanl'nin taşıdığı Li
yOn el-İfrlki lakabında olduğu gibi Leon 
adıyla ilgisi olabileceği sanılmaktadır. 
Ebu Ca'fer Ahmed b. Abdünnür'dan dil 
ve edebiyat dersleri aldı. Başta Raşfü'l
mebô.ni ii ]]un1fi'l-me'ô.ni adlı eseri ol
mak üzere bütün kitaplarını kendisin
den okudu. Daha sonra muhaddis Ebu 
Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Şu
ayb, Kadı Ebü'I-Haccac Yusuf b. Ali el
Ceyyanl. Ebu Abdullah Muhammed b. Ali 
el-Kaysi el-Hemedanl, hatip Ebu İshak 
İbrahim b. Muhammed b. Ebü'I-Asl, Ve
zir Ebü'l-Kasım İbn Sehl el-Ezdl, Ebu Ca'
fer İbnü'z-Zübeyr, İbn Rüşeyd el-Fihrl, 
Ebü'l-Kasım İbnü'ş-Şat gibi alimlerden 
Arap dili ve edebiyatı. aruz, hadis, fıkıh, 
feraiz, tıp. ziraat ve matematik gibi de
ğişik alanlarda istifade etti. Bunların ço
ğundan icazet aldı. Bu ilim dallarıyla ilgili 
manzum ve mensur çeşitli eserler yazdı, 
birçok eserin de ihtisarını yaptı. 

İbn Liyün, Meriye'de bir süre kadı naib
liği yaptıktan sonra ilmi çalışmalara yö
neldi. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Lisa
nüddin İbnü'l-Hatlb, İbn Hatime, İbnü 'l 
Hadraml, Abdülhak b. Muhammed b. 
Atıyye el-Muharibl onun tanınmış öğren
cileri arasında yer alır. İbnü'l-Hadraml 
otuz yıl boyunca kendisinden ayrılmadı
ğını, hadis ve feraize dair manzumeleri
ni ezberlediğini ve kütüphanesinden çok 
faydalandığını söyler (Ahmed Baba et
Tinbüktl, s. I 23-124) M eriye'de zengin 
bir kütüphane kuran İbn LiyQn sağladı
ğı eserlerin tashihine itina göstermiş, 
onların çeşitli nüshalarını karşılaştırarak 

otantik metin tesisinin ilk örneklerini ve
ren lerden olmuştur. Ayrıca zamanın ileri 
gelenlerinin ve ilim erbabının kendisin
den tıp tahsil etmek için etrafında top
landığı kaydedilmektedir. MakkarL Nef
]]u'Hib adlı Endülüs tarihinde İbn Li
yQn'un hikemiyatına ve ahlaki şiirlerine 
geniş yer vermiştir (V. 543-603). İbnü'l
Kadl onun iyi şiirden anlamakla birlikte 
başarılı bir şair olmadığı -görüşündedir 
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