iBN LiYON
173 olarak veren bazı kaynaklar yanında
vefat ayının Reblülewel veya Cemaziyelahir olduğuna dair rivayetler de vardır.
Hadis rivayetinin yaygın olduğu bir dönemde yaşayan İbn Lehla Mısır'ın önde
gelen muhaddislerinden biri kabul edilmiştir. Malik b. Enes. Ahmed b. Hanbel,
Süfyan es-Sevr!, Leys b. Sa' d ve Abdullah
b. Vehb İbn Lehla'yı güvenilir bir ravi olarak gösterirken Nesai, Ebu Zür'a, İbn MaIn, 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 sonlarına 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 tedlls yaptığını ve kendisine getirilen metinleri kontrol etmeden rivayet izni verdiği
ni belirten bazı kimseler de bütün rivayetlerini şüphe ile karşılamışlar ve bunların daha çok itibar ve mütabaat amacıyla alınabileceğini belirtmişlerdir. Nitekim Kütüb-i Sitte müellifleri, ondan aldıkları rivayetlerin ya meşhur ve güvenilir 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 Süfyan 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 edilmesi gerektiğini, ancak bütün rivayetlerini
yok sayacak ölçüde tenkitte ileri gitmenin doğru olmadığını belirtir (A'lamü 'nnübela' , VIII. 14)

Hadis rivayeti konusunda çok gayretli
olan İbn Lehla boynunda bir deri torba
(harita) taşır, diğer şehirlerden gelen alimlerle karşılaşınca kimlerden hadis yazdık
larını sorar ve kendisinde bulunmayan bir
hadise rastlarsa onu yazarak torbaya koyardı. Bundan dolayı "Ebü'l-Harlta" lakabıyla anılmıştır. Gerek kendi rivayetleri
gerekse hocalarından icazet aldığı rivayetlerin yazılı olduğu kitap ve sahlfelerden oluşan büyük bir kitaplığı vardı. Hocalarından birçoğunun fetihlere katılan
ashapla görüşmüş olması sebebiyle rivayetleri arasında özellikle Mısır tarihine
dair haberler önemli yer tutmaktadır. Nitekim Ebü'l-Kasım İbn Abdülhakem'in
FüW.]]u Mışr ve a]]bô.ruhô. adlı eserinde kendisinden en çok rivayet nakledilen
kişilerin başında İbn Lehla gelmektedir.

Kaynaklarda İbn Lehla'ya ait herhangi bir eser zikredilmemekle birlikte Cari
Heinrich Becker. Heidelberg Üniversitesi
Kütüphanesi'nde bulunan papirüs üzerine 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 Allah 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 dörtte üçünün İbn Lehla'dan talebesi Osman
b. Salih vasıtasıyla nakledilmiş olması sebebiyle adı geçen araştırmacılar Şa]]ife
tü 'Abdillô.h b. Lehi'a adını vermişlerdir.
Bu papirüs 422 satırdan meydana gelmekte ve bazı fıkhl konular yanında özellikle fiten ve melahime dair 200'e yakın
hadis ihtiva etmektedir. Yazma. gerek bugüne ulaşan İslami döneme ait en eski
yazılı belgelerden biri olması. gerekse fiten ve melahime dair rivayetleri toplayan
ilk eser sayılması bakımından büyük önem
taşımaktadır.
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EbO. Osman Sa'd (Said)
b. Ahmed b. İbrahim
et-Tücibi el-Endelüsf
(ö. 750/1349)
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Endülüslü alim ve

şair.
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681 (1282) yılında Meriye'de (Almeria)
dünyaya geldi. Lurkah (Lorca) bir ailenin
çocuğudur. İbn LiyQn (Lüyün) lakabını niçin aldığı bilinmemekte, Vaşfü İfri]fıyye
müellifi Hasan el-Vezzanl'nin taşıdığı LiyOn 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 olmak üzere bütün kitaplarını kendisinden okudu. Daha sonra muhaddis Ebu
Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Şu
ayb, Kadı Ebü'I-Haccac Yusuf b. Ali elCeyyanl. Ebu Abdullah Muhammed b. Ali
el-Kaysi el-Hemedanl, hatip Ebu İshak
İbrahim b. Muhammed b. Ebü'I-Asl, Vezir 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 değişik alanlarda istifade etti. Bunların çoğundan icazet aldı. Bu ilim dallarıyla ilgili
manzum ve mensur çeşitli eserler yazdı,
birçok eserin de ihtisarını yaptı.
İbn Liyün, Meriye'de bir süre kadı naibliği yaptıktan

sonra ilmi çalışmalara yöneldi. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Lisanüddin 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 manzumelerini ezberlediğini ve kütüphanesinden çok
faydalandığını söyler (Ahmed Baba etTinbüktl, s. I 23-124) Meriye'de zengin
bir kütüphane kuran İbn LiyQn sağladı
ğı eserlerin tashihine itina göstermiş,
onların çeşitli nüshalarını karşılaştırarak

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

159

İBN LiYON

(Dürretü '1-/:ıical, II, 295) İbn Li yu n 14 CemaziyeU\hir 750 (30 Ağustos 1349) tarihinde bir veba salgınında M eriye'de vefat
etti.

Eserleri. 1. Kitabü İbda'i'l-meldf:ıa ve
inhfı'i'r-recaf:ıa

ii uşuli şınfı'ati'l-filfı

f:ıa.

Tarla ve bahçe ziraatma dair 1300
beyitlik didaktik bir manzume olup ispanyolca tercümesiyle birlikte Joaquina
Eguaras lbanez tarafından yayımlanmış
tır ( Tratado de agricultura, C ranada 1975,
1988). Z. Kitfıbü Naşfı'if:ıi'l - af:ıbdb ve
şaf:ıd'il:ıi'I-fıdab . Müellifin hikemiyata ve
ahlaki öğütlere dair şiirlerinin toplandığı bu mecmua Makkarl'nin Neif:ıu't
tib'inde yer almaktadır (V, 543-603). 3.
Lümaf:ıu's-sif:ır min Revf:ıi'ş-şi'r. Muhammed b. Ahmed el-Fihrl'nin Kitfıbü
Revf:ıi'ş-şi'r ve devf:ıi's-sif:ır adlı eserinin muhtasarıdır. 4. en-Nul].betü '1-'u I ya min Edebi'd-din ve'd-dünyfı. Maverdl'nin Edebü'd-din ve'd-dünyfı adlı
eserinin muhtasarıdır. Zirikil eserin matbu olduğunu kaydeder (ei-A'Iam, lll, 83).
S. el-İnfıletü'l-'İlmiyye . Ali b . Abdullah
eş-Şüşterl'nin tasawufa ve sufilerin menkıbelerine dair er-Risfıletü '1- 'ilmi yy e
ii tari]fi'l-iu]farfı'i'l-mütecerridin mine'ş-şr1iiyye adlı eserinin ihtisarıdır. 6.
Bugyetü'l-mü'fınis min Behceti'l-mecfılis ve ünsi'l-mücfılis. İbn Abdülberr'in
antolajik eseri Behcetü'l-mecfılis ' in
muhtasarı olup Rafael Pinilla tarafından
C6rdoba Üniversitesi'nde doktora tezi olarak ispanyolca tercümesiyle birlikte neş
re hazırlanmıştır ( 1989) 7. el-İmdfıd ii
'ulumi'l-isnfıd (bu eserlerin yazma nüshaları için bk. Brockelmann , ll, 380;DMBi,
IV, 546).
İbn Liyun'un kaynaklarda adı geçen diğer

eserleri de şunlardır: el-Mertebetü'l-

'ulyfı , Kitfıbü Endfı'i'd - diyem ti'l-veşfı

yfı ve'l-mevfı'i?: ve'l-f:ıikem, Kitdbü'lEbyfıti'l-müheg,g,ebe ii'l-me'ani'l-mu-

]farrebe,

Kitfıb

ii'l-hendese,

Kitfıbü

Ke-

mfıli'l-[Jfıiı?:, es-Selselü'l-ifı'iz ii 'ilmi'lierfı'iz,

Man?: um e ii(' ilmi)'t-teksir (eliksir fi 'ilmi't-teksir), en-Nü§ürü'l-'ilmiyye, Urcuze ii 'ilmi'l-[Jadi§, I).aşide rfı'iy
ye ti't-teşri[J, el-lma?: ii ta]fsimi'l-emrfız, I).aşide ii'l-'aded, I).aşide ldmiyye
ii'l-'aruz, I).aşidetfın (Kebire 1 Şaglre)
ii'l-ierfı'iz, Mul]taşaru 'Avfırifi 'l-ma'fı

rii li's-Sühreverdi, Mul]taşaru Şu'abi'l
li-'Abdülcelil el-I).aşri, Mu]] taşa
TU Kitdbü'l-Fuşuş li-Şfı'id b. lfasan elLugavi, Mul]taşaru Kitfıbi's - Sicilmfı
si ii 'ilmi'l -bedi', Mul].taşaru Kitabi
netfı'isi'n-nebiyyin (İbnü'I-Kadl, lll, 293294).

imfın
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İBN LÜBABE
(4;~ .:,-11)

ı

EbiL'\\Jdillah Muhammed b. Yahya
b. ümer b. Lübabe el-Kurtubi
(ö. 330/942)

L

Maliki fakihi.

_j

Endülüs Em evi hükümdarları Abdullah
ve lll. Abdurrahman Nasır- Li diniilah dönemlerinde şura hizmeti üstlenen ve bölgede Maliki mezhebin in tanınmış şahsi
yetlerinden biri olan amcası Ebu Abdullah İbn Lübabe'nin (Muhammed b. Ömer b.
Lübabe) himayesinde yetişti. Künye. lakap
ve isimlerindeki benzerlik sebebiyle kaynaklarda sadece İbn Lübabe dendiğinde
bu iki alimden hangisinin kastedildiği çok
defa belli olmamakta, hatta ikisinin bazı
kaynaklarda tek bir kişi olarak tanıtıldığı
veya birbirine karıştın l dığı görülmektedir
(Zehebl, A'lamü 'n-nübela', XIV, 495) . İbn
Lübabe Endülüs'te Maliki fıkhının iyice
yerleştiği, re'ye dayalı fıkhın hadisçiler tarafından ağır biçimde eleştirildiği bir ilim
muhitinde büyüdü. Amcasının yanı sıra
tanınmış birçok alimden öğrenim gördü.
Bir ara Kayrevan'a giderek Kadı Himas b.
Mervan'dan hadis dinledi. Kendisinden
Ebü'l-Asbağ lsa b. Muhammed b. lsa, Muhammed b. Haris el-Huşenl ve d i ğer bazı
alimler hadis ve fıkıh tahsil ettiler.
lll. Abdurrahman tarafından İlblre'de
(Elvira) kadılık, Kurtuba'da (Cordoba) şura

üyeliği görevlerine tayin edilen İbn Lübabe, İlblre halkının hoşnutsuzluğunun ve
bazı alimlerle olan çekişmesinin halifeye
intikal etmesi üzerine bir süre sonra bu
görevlerinden azledildi: evinde ikamete
mecbur edilip fetva vermesi yasaklandı.
Ömrünün ileri bir döneminde halife tarafından tekrar şura üyeliğiyle vesaik (bir
nevi noterlik) görevine getirildi. Kadi
iyaz'ın kaydettiğine göre, halife Kurtuba'da bir vakıf hastahanesi arazisini değeri 
nin üzerinde bir bedelle satın alıp yerine
daha iyi bir arazi vermek istemiş, başta
Kadı İbn Baki olmak üzere dönemin Malik! alimleri vakıf malların hukuki statüsü
gereği buna cevaz vermemişti. Bunun
üzerine İbn Lübabe , bir fıkhl meselede
gerektiğinde diğer mezheplerin görüşle
rinden faydalanılabileceğini belirterek halifenin arzusunun yerine getirilebileceği
yönünde görüş bildirince halife tarafından
vesaik görevine ve şura üyeliğine getirildi.
Daha sonra da şura kararında yer alan bu
fetvası doğrultusunda uygulama yapıla 
rak hastahane için başka bölgede daha iyi
bir arazi tahsis edildi ( Tertlbü '1-medarik,
ll, 399-402). İbn Lübabe'nin vefatma kadar bu görevini sürdürdüğü, bu arada telif ve öğretim faaliyetini de devam ettirdiği kaydedilir. Birçok kaynakta. İbn Lübabe'nin zaman zaman Maliki mezhebinin yerleşik görüşüne aykırı fetva verdiği,
kendine has re'y ve fetvalarının bulunduğu, hatta hadis bilgisinin zayıf olup bazı
fetvalarının hadise de aykırı olduğu şek
linde isnatların yer almasında sözü geçen
olayın önemli payı olmalıdır.
İbn Lübabe 6 Zilhicce 330 (22 Ağustos
942) tarihinde Kurtuba'da vefat etti. Ölümünün zilkade ayında olduğu da söylenmiştir. Dabbl ve Humeydl'nin İskenderi
ye'de vefat ettiğine dair verdikleri bilgi
muhtemelen yanlıştır. Kadi İyaz. İbn Lübabe'nin dönemin sahibü'ş - şurtası İbn
Asım ile tartışması sonucunda felç geçirip öldüğünü kaydeder (a.g.e., ll, 402403)

Eserleri. İbn Lübabe'nin günümüze ulatek eseri el-Müntel]ab'dır. Müellif bu
eserinde hem el-Müdevvenetü'l-kübrfı'da yer alan görüşleri ve zor anlaşılan
ifadeleri açıklamaya, hem de mezhep içi
farklı görüşlerin telif ve değerlendirme
sini yapmaya çalışmıştır. İbn Hazm eserin, Maliki mezhebindeki rivayetleri bir
araya getirmesi yönüyle gördüğü en iyi
kitap olduğunu belirtmiştir (Humeydl,
I, I 59; Dabbl, I , 186). el-Münte]].fıb'ın
Temgrut Darü'l-kütübi'n - Nasıriyye'de
(nr. 2597) bir nüshası mevcuttur. Müellişan

