
ruosmaniye Ktp., nr. 3567) beyin ve sinir 
hastalıkları ile göz, kulak, burun. ağız ve 
diş hastalıkları gibi konular ele alınmak
tadır. 6. Zübedü't-tabib. Bir nüshası Hin
distan'da RampOr Devlet Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (Brockelmann , GAL Suppl., 
ı. 899). 7. Şerf:ıu'l-İşarat. İbn Sina'nın el
İşarat ve't-tenbihat adlı felsefe kitabı 
üzerine yazılmış bir şerhtir. 8. el-Me
bCıJ:ıişü'l-magribiyye. İbn Ebu Usaybia'
nın tamamlanamadığını kaydettiği ese
ridir. 

Hidiviyye Kütüphanesi'ne atıfta bulu
nan Brockelmann ve onu takip eden bazı 
araştırmacılar, İbnü'I-Kuff'a Risale ii 
Menati'i'l-a'za'i'l-insaniyye ve meva
Zı'iha adlı bir çalışma daha izafe etmiş
lerse de söz konusu kütüphanenin kata
logunda bu risalenin İbnü'n-Nefis'e ait 
olduğu gösterilmiştir (Fihristü'l-kütübi'l
'Arabiyyeti'l-mal:tf~a bi'l-Kütübf].aneti'l
fjidiviyye, VI lll, s. 257-258). 
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ei-Endelüsi ei-İşblll ei-Kurtubi 
(ö. 367 /977) 

Arap dili ve edebiyatı alimi, 

L 
şair, tarihçi. 

_j 

285 (898) yılı civarında Kurtuba'da 
(Cordoba) dünyaya geldi. İşbiliyeli (Sevil
la) pek çok hocası bulunduğundan ha
reketle İşbiliye 'de doğmuş olab ileceği 
de ileri sürülmektedir (İbnüi-FaradT, Il, 
747-749). Anne tarafının soyu Germen 
ırkının kökenini oluşturan Gotlar'a da
yanır. Got krallarının sonuncusu Münd 
(O le- Mundo} b. Gaytaşa'nın (Witiza) kızı 
olan Kütıyye, amcası Emir Ertabas'ın 
(Ardabast) zulmüne uğrayınca Endülüs'
ten Emeviler'in hilafet merkezi Dımaşk'a 
giderek yapılan haksızlığın giderilmesini 
istemiş, Halife Hişam b. Abdülmelik de 
onu, Ömer b. Abdülaziz'in azatlısı Serberi 
asıllı Tsa b. Müzahim ile evlendirerek En
dülüs'e göndermiş ve haklarının iadesini 
sağlamıştı. Hayatını İşbiliye'de sürdüren 
Kütıyye'nin soyu kendi adıyla anılmıştır. 
Çocukluğu ve yetişmesi hakkında kaynak
larda yeterli bilgi bulunmayan İbnü'I-Kü
tıyye'nin İşbiliye'ye ne zaman gittiği bilin
memektedir. Ancak muhtemelen. 311 
(923) yılından sonra kadı olarak tayin edi
len babasıyla birlikte İşbiliye'ye giderek 
Kurtuba'da baş ladığı tahsilini burada 
sürdürmüştür (İbn FerhGn, Il, 262; Al bir 
Hablb Mutlak, s. 167). 

İbnü'I-Kütıyye'nin Kurtuba'da İbn Ebü'I
Velid ei-A'rec, Muhammed b. Abdülveh
hab b. Mugis. Muhammed b.. Ömer b. Lü
babe, Kasım b. Asbağ, Muhammed b . 
Abdülmelik b. Eymen. Eslem b. Abdüla
ziz. İbnü'I-Cebbab Ahmed b. Halid; İşbili
ye'de Ebu Abdullah İbnü'I-Kavn, Hasan b. 
Abdullah ez-Zübeyri (ez-ZebTdl), Ebu Ali 
el-Ka li gibi birçok alimden istifade ettiği 
kaydedilmektedir. IV. (X.) yüzyılda Endü
lüs'te Ebu Bekir ez-Zübeydi'den sonra 
Arap dili ve edebiyatında özellikle nahiv, 
lugat ve nevadir konularında en büyük 

İBNÜ'I-KÜTIYYE 

şahsiyet oiarak kabul edilen İbnü'I-Kütıy
ye tarih, ahbar, şiir gibi ilim dallarıyla fı
kıh ve hadis gibi dini ilimlerde zamanın 
önde gelen alimlerindendir. Yetiştirdiği 
talebeler arasında Kadi Ebü'I-Hazm Ha
lef b. Tsa, tarihçi İbnü'I-Paradi, şair Ebu 
Bekir Yahya b. Hüzeyl et~Temimi, Müfer
ric b. Said ei-Maridi, Ahmed b. Afif ei
Kurtubi. Ebu Abdullah Habib b. Ahmed 
eş-Şataceyri, Ebu Mervan Abdülmelik b. 
Tarif, İbnü'I-Hazza ve İbn Cülcül gibi alim
ler yer almaktadır. İbnü'I- Kütıyye 21 Re
biülewel367'de (6 Kasım 977) Kurtuba'
da vefat etti ve ertesi gün Kureyş Mezar
lığı'na defnedildi. 

İbnü'I-Kütıyye'nin Matma]Ju'l-enfüs 
(İbn Hakan), Mu'cemü'l-üdebCı' (Yaküt) 
ve Mesalikü'l-ebşar (Ömer!) gibi kay
naklarda yer alan şiirlerinin çoğu bahçe. 
kır, çiçek ve tabiat tasvirleriyle ilgilidir. 
Teşbihlerindeki güzellik, kelime seçimin
deki titizlik, anlam berraklığı ve örgü mü
kemmelliği şiirlerinin en belirgin özellik
leridir. İbnü'I-Kütıyye'nin, zühd ve takva 
hayatıyla bağdaştırmaması sebebiyle be
lirli bir yaşa geldikten sonra şiir yazmayı 
bıraktığı kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. el-Et'al (Teşarifü'l-e(al) . Fi
illeri müstakil olarak inceleme konusu ya
pan en eski ve en önemli eserlerdendir. 
Arap dilindeki sülasi mücerred fiillerle 
"if'al" babının kullanımını inceleyen eser 
bir mukaddime ile üç bölümden oluşur. 

Mukaddimede sülasi fiiller ve aksam-ı 
seb'aya göre çeşitleri. müteaddi ve lazım 
fiiller, sülasi masdarlar ve başlıca kalıpla
rı , rubai mezid masdarları. renk ve kusur 
bildiren sıfatlar ele alınmıştır. Kelime tür
leri içinde fiilierin önemini belirten İbnü'I
Kütıyye, Basra mektebine uyarak fiilierin 
diğer kelime çeşitlerinden daha kadim 
olduğunu, bu sebeple camid olmayan 
isimlerle bütün kök ve asıl kelimelerin fi
illerden türediğini ileri sürer. Eserin bi
r inci bölümünde hem sOlasi mücerredi 
hem if' al babı kullanılan, ikinci bölümün
de sadece if' al babı kullanılan, üçüncü bö
lümünde ise yalnız sülasi mücerredi kul
lanılan fiiliere yer verilmiştir. Her bölüm
de mevcut fiiller, ilk harfe göre alfabetik 
olarak ve mahreç esası ile aksam-ı seb'a
ya göre bölümlenerek incelenmiştir. İb
nü'I-Kütıyye'den sonra fiiller konusunda 
eser yazanlar onun yöntemini takip et
mişlerdir. Öğrencilerinden İbnü'I-Haddad 
diye tanınan Ebu Osman Said b. Muham
med ei-Meafiri ei-Kurtubl, eksik fiil ka
lıplarını eklemek suretiyle el-Et'al'i ta
mamlayan bir eser kaleme almış. İbnü'I
Katta' es-Sık.ılli de kitabın fazlalıklarını 
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ayıklayıp eksiklerini ikmal ederek yeni bir 
tertipte Tehıibü'l-ef'al adlı eserini yaz
mıştır(l-lll , Haydarabad-Dekken 1360-
1364/ 1 941-1945; Beyrut 1403). el-Ef ' al 
üzerinde ilk çalışmayı yapan lgnazio Gui
di eseri Il Libro dei verbi di Ibn al Ku
tiyyah adıyla yayımlamış (Leiden 1894). 

kitabın tahkikli neşrini ise Ali Füde ger
çekleştirmiştir (Kahire 1952. 1993) 2. Ta
ri1]u iftitCıJ:ıi'l-Endelüs ( TarTI] u '1-Endelüs 
!Yaküt, xvııı. 272]. FT Fet/:ıi'l-Endelüs, FT İf
titii/:ıi'l-Endelüs). Endülüs'ün fethi ve ta
rihi konusunda Belazürl'nin (ö. 279/892-
93) Füti'ıJ:ıu'l-büldan'ından sonra en eski 
kaynak olarak kabul edilir. Eserde, Arap
lar'ın Endülüs'e girişinden (92/711) baş
layarak Emir Abdullah b. Muhammed b. 
Abdurrahman döneminin ( 888-912) so
nuna kadar geçen olaylar muhtasar bir 
şekilde ele alınmıştır. İbnü'l-Kütıyye'nin 
bu çalışmasında ilmi ve tarihi usullere 
riayet etmediği . objektif davranmadığı, 
daha çok kendi soyu olan Gotlar'la ilgili 
olaylara ağırlık verdiği, Araplar'a karşı Got 
krallarını övdü~ü görülmektedir. "İbnü'l
Kütıyye şöyle dedi" ifadesinden hareket
le bazı araştırmacılar. eserin bizzat mü
ellif tarafından değil kendisini dinleyen 
öğrencilerinden biri tarafından yazılmış 
olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Talebele
rinden İbnü 'l-Faradl'nin TaritJu'l- 'ule
ma' adlı eserinde İbnü'l-Kütıyye'nin böyle 
bir kitabından söz etmemesi bu görüşü 
destekler mahiyettedir. Jacques Auguste 
Cherbonneau, çeşitli kütüphanelerde nüs
haları bulunan eserin Hakem b. Hişam dö
nemini anlatan bölümünü "Histoire du 
regne d'Elhakem fils de Hicham" adıyla 
(JA, I 1 1853]. s. 458c474), daha sonra da 
aynı dergide kitabın tamamını Fransızca 
tercümesiyle birlikte (a.g.e., VIII 11 8561. 
s. 428-482) yayımlamıştır. Julian Riberay 
Tarrago eserin metnini 1868'de, ispan
yolca çevirisini 1926'da Madrid'de neşret
miş. O. Houdas, kitabın bu neşrine daya
nan metniyle beraber Fransızca tercüme
sini 1889'da Paris'te yayımiarnıştır (Re

cueil de te.ıctes et de traductions, I, 2 I 9-
280) . Mısır'da tarihsiz bir baskısı da yapı

lan eseri Abdullah Enis et-Tabba (Beyrut 
ı 957), İbrahim el-Ebyarl (Kahire 1402/ 

1982) ve İsmail ei-Arabl (Cezayir 1989) 

neşretmiştir. 3. ŞerJ:ıu sadri Edebi'l
küttab. İbn Kuteybe'nin Edebü'l-katib 
adlı eserinin giriş bölümünün şerhidir. 
Kaynaklarda bu eserin bir muhtasarının 
bulunduğu ve müellifin talebesi Ebü'I
Velid Yunus b. Abdullah b. Mugis tarafın
dan rivayet edildiği (İbn Ferhün, II, 262) 

belirtilmektedir (i b n Hallikan, IV, 368). 4. 
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el-Ma]fşur ve'l-memdud. Arap dilinde
ki maksur ve memdüd isimler konusun
da kapsamlı bir eser olduğu kaydedilmek
tedir (İbnü' l -Faradl, II, 748; İbn Hall ikan, 
IV, 368). 
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İBNÜ'I-LAHHAM 
( Fı;..uı W'! ı) 

Ebü'l-Hasen Alaüdd!n Ali 
b. Muhammed b. Ali el-Ba'li ed-Dımaşkı 

(ö. 803/1401) 

L 
Hanbeli fakihi. 

750 (1349) yılından sonra Ba'lebek'te 
doğdu . Babası kasap olduğu için İbnü'I
Lahhilm lakabıyla tanındı. Katib Çelebi ve 
Brockelmann bu lakabı yanlış olarak İb
nü'I-Leccam şeklinde kaydetmişlerdir. İb
nü'l-Lahhilm, doğumundan kısa bir süre 

sonra babasının vefat etmesi üzerine da
yısının himayesinde yetişti. Kendisine hat 
sanatını öğreten dayısının teşvikiyle ilim 
tahsiline başladı. Ba'lebek'te Şemseddin 
İbn Yünaniyye'den fıkıh okudu. Daha son
ra Dımaşk'a giderek Zeynüddin İbn Re
ceb'den fıkıh ve Şehabeddin ez-Zührl'
den fıkıh usulü dersleri aldı. Tahsilini ta
mamlayınca ders ve fetva vermeye baş
ladı. Kadılkudat Alaeddin Ali b. Zeynüd
din el-Münecca'nın nilibi oldu. İbn Receb'
den sonra Emeviyye Camii'nde vaizlik yap
tı. Bir müddet sonra kadı naibliğini bıra
karak kendini itme verdi ve bu sebeple Dı
maşk kadılığı teklifini de kabul etmedi. 
Takıyyüddin (Burhaneddin) İbn Müflih ile 
birlikte Şam bölgesinin önde gelen Han
beli alimleri arasında yer alan İbnü'l-Lah
hilm 803'te (1400) Timur'un Halep'i işgali 
sırasında Kahire'ye göç etti. Burada Man
süriyye Medresesi'nde ders vermeye baş
ladıysa da kısa bir süre sonra görevinden 
alındı. Bu arada getirildiği kadılık görevi
ni kabul etmedi. 803 (1401) yılı ramazan 
(veya kurban) bayramı günü Kahire'de ve
fat etti. 

Eserleri. 1. el-Kava'id ve'l-feva'idü'l
uşuliyye ve ma yete'alla]fu biha mine'l
a]Jkami'l-fer'iyye (nşr. Muhammed Ha
mid ei-Fıki. Kahi re 1375/1956; Beyrut 1403/ 

1983; nşr. Eymen Salih Şa'ban, Kahire 
1415/1994; nşr. M. Şahin , Beyrut 1416/ 
ı 995). Kavaid ve furük literatürünün hay
li geliştiği bir dönemde telif edilen eser
de müellif. usul ve fürudaki temel görüş 
ve problemleri maddeleştirdiği altmış al
tı kaideye yer verip bu kaidelerin fürü-i 
fıkhın çeşitli daliarına ve meselelerine na
sıl yansıdığını örneklerle açıklar. Zaman 
zaman da "faide, tenblh, hatime" gibi alt 
başlıklar altında bu kaidelerle ilgili ayrıntı 
ve tartışmalardan söz eder. Eserde, Han
beli mezhebi esas alınıp mezhep içi farklı 
görüşlerin belirtilmesine özen gösteril
mekle birlikte yer yer diğer usulcülerin ve 
fıkıh mezheplerinin görüşleri de zikredil
miştir. 2. el-Mu1]taşar ii uşuli'l-fı]fh. 
HanbeJT mezhebine dair bir fıkıh usulü 
kitabıdır. Klasik kitapların sistematiğine 
uygun olarak telif edilen eser Muhammed 
Mazhar Seka tarafından yayımianmış (Oı
maşk ı 400/1980) ve Takıyyüddin ei-Cerrai 
tarafından ŞerJ:ıu Uşuli İbni'l-LaJ:ıJ:ıam 
adıyla şerhedilmiştir. 3. el-İtJtiyaratü'l
fı]fhiyye min fetava şey1;i'l-İs1Cım İbn 
Teymiyye ( el-AI]barü '1-'ilmiyye min ii]ti
yarati İbn Teymiyye, nşr. Muhammed Ha
mi d el-Fıki, Kah ire, ts .; Beyrut, ts. ıoarü ' l

ma'rifel) . İbnü'l-Lahhilm'ın kaynaklarda 
Tecridü'l- 'inaye ii taJ:ıriri aJ:ıkCımi'n-ni-


