
iBNÜ'I-KÜTIYYE 

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-



hdye Ji-Mu{ıtaşari'l-Bidaye adlı bir ese
ri daha zikredilmektedir. 
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ı İBNÜ'l-LEBBAD el-KAYREV ANi 1 

(..sif,_r-Alf ~ı:;.uı w-1') 
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Ebu Bekr Muhammed b. Muhammed 
b. Vişah el-Lahm! el-Kayrevani 

(ö. 333/944) 

Maliki fakihi. 
_j 

zso (864) yılında doğdu. Dedesi Vişah. 
Emevller'in Kuzey Afrika valisi ve Endülüs 
fatihi Musa b. Nusayr el-Lahml'nin azat
lılarından Akra'ın mevlası olup dokumacı
lıkyapardı. İbnü'l-Lebbad. Yahya b. ömer 
el-Kinani ve kardeşi Ebu Abdullah Mu
hammed b. ömer. Hamrus el-Kattan. Hi
mas b. Mervan. İbnü'l-Haddad el-Mağri
bl. Ebu Bekir İbnü'l-Cezzar el-Endelüsl ve 
Ebü't-Tahir Muhammed b. Münzir ez-Ze
bldl gibi alimlerden fıkıh ve hadis tahsil 
etti. Bir müddet Kayrevan Mezalim Mah
kemesi Kadısı İbnü'l-Haşşab'ın katipliğini 
yaptıktan sonra ders vermekle meşgul 
oldu. Kayrevan Fatımi Emlri Ubeydullah 
el-Mehdi tarafından kendisine teklif edi
len Sicilya kadılığını yaşlılığını ileri süre
rek kabul etmedi. Bir ara İmam Malik'in 
devletin resmi mezhebine aykırı görüşle
riyle fetva verdiği, Abbasller'e benzemek 
için siyah giyindiği ve bayramlarda kına 

yaktığı iddiasıyla Fatımller'in Kayrevan 
kadısı İbn Ebü'l-Minhal tarafından hap
sedildL Hapisten çıktıktan sonra da res
ml mezhebe aykırı fetva vermesi ve ders 
akutması yasaklandı, buna rağmen öğre
tim faaliyetini vefatma kadar gizlice sür
dürdü. Kendisinden Abdullah b. Ahmed 
el-İbyanl. İbn Ebu Zeyd el-Kayrevanı. Mu
hammed b. Haris el-Huşenl. Ziyad b. Ab
durrahman el-Karevl. Ebü'l-Arab et-Te
mimi, Derras b. İsmail el-Fasl ve Ebu Mu
hammed İbnü't-Tebban gibi alimler öğ
renim gördü. Ebü'l-Arab, Taba~atü 'ule
ma'i İfri~ıyye adlı eserinde her ne kadar 
hocasının biyografisine yer vermemişse 
de ondan birçok rivayet aktarmıştır. İb
nü'l-Lebbad 330 (941) yılında felç oldu 
ve 14 Safer 333'te (6 Ekim 944) Kayre
van'da vefat ederek Babü Silm denilen 
yerde defnedildi. Zamanla ziyaretgah ha
line gelen kabri günümüzde de bu özelli
ğini sürdürmektedir. 

Hacası İbnü'l-Haddad el-Mağribl'den 
sonra Kayrevan'da Malikller'in üstadı olan 
İbnü'l-Lebbad'ın ardından bu önderlik ta
lebesi İbn Ebu Zeyd el-Kayrevanl'ye geç
miştir. Yine hacası gibi Fatımi Şii hakimi
yeti altındaki Kayrevan'da Sünni kelam 
ekolünün riyasetini de üstlenen İbnü'l
Lebbad Kur'an ilimleri, hadis ravileri, ehl-i 
Medine'nin ihtilat ve icma ettiği konula
rı. nesep ve dil ilimlerini çok iyi bilen. güç
lü bir hatızaya sahip. takva ve zühd sahi
bi bir alimdi. 

Kayreva n' da el-Mektebetü '1-eseriyye' de 
(nr. 222) İbnü'l-Haddad el-Mağribl adına 
kayıtlı bulunan Kitabü'r-Red 'ale'ş-Şa
fi'i, Abdülmecld b. Harnde tarafından İb
nü'l-Lebbad'a nisbet edilerek yayımlan
mıştır(Tunus 1406/1986). Naşir. hilatilmi
nin ilk örneklerinden olan bu eserin İb
nü'l-Lebbad'a aidiyetini mevcut tek yaz
masındaki bazı delillerden hareketle is
patlamaya çalışmıştır. Ancak Eric Chau
mont. klasik kaynaklarda İbnü'l-Lebbad'ın 
böyle bir eserinin zikredilmediğini belir
terek ona nisbetinde şüphe bulunduğu
nu söyler. Kaynaklarda İbnü'l-Lebbad'ın 
'İşmetü 'n-nebiyyin (İşbatü '1-/:ıücce fi be
yani'L-'işme), el-Aşar ve'l-feva'id, Kitô
bü't-Tahare, Fe:lô'ilüMekke ve Feza'i
lü Malik b. Enes adlı eserlerinin mevcut 
olduğu kaydedilmektedir. el-Mektebetü'l
vataniyye el-Cezairiyye'nin katalogunu 
hazırlayan Edmond Fagnan'a istinaden 
Brockelmann'ın miras hukukuna dair bir 
mesele hakkında, Zirikil ve Sezgin'in şer! 
ölçülerle ilgili olduğunu belirterek İbnü'l
Lebbad'a nisbet ettikleri Keşfü 'r-riva~ 
'ani'ş-şun1fi'l-cami'a li'l-eva~ adlı risa-
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le ( el-Mektebetü'l-vataniyye el-Cezairiyye, 
nr. 1324/ 1) HamdOn diye bilinen Ahmed 
b. Muhammed İbnü'l-Ebbar ei-Fasl'ye (ö. 

1071/1660) ait olup birçok nüsha~ı mev
cuttur (Hasan Hüsn!Abdülvehhab, I, 632). 
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iBNÜ'l-LEBBAN 
( ~ı:;ııı 011) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin Muhammed 
b. Ahmed b . Abdilmü'min 

el-İs'ırdi ed-Dımaşki 
(ö . 749/1349) 

Şafii fakihi, 
muhaddis, müfessir ve sufi_ 

-, 

_j 

29 Şevval 679'da (21 Şubat 1281) Dı
maşk'ta doğdu . Aslen Siirtli bir aileden 
gelmektedir. İlk öğrenimini sQfi ve şey
hülkurra olan babasının gözetiminde yap
tı. Kur'an okumayı ve kıraat ilmini baba
sından öğrendi. Arap diline dair ilimleri. 
Dımaşk'taki Hanbelller'in reisi olan nahiv
ci Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed 
b. Ebü'l-Feth el-Ba'll'den okudu. Ebu Be
kir Cemaleddin İbn Sücman eş-Şerişl. Ke
maleddin İbnü'z-Zemelkanl ve Sadreddin 
İbnü'l-Vekll gibi alimlerden fıkıh dersi al
dı . Ali b. Muhammed el-Yunlnl. Ebu Hafs 
İbnü'l-Kavvas ve İbrahim b. Abdurrah
man el-Fezarl'den hadis dinledi. Daha 
sonra İskenderiye'ye giderek Şazell tari
katı şeyh i Yaküt el-Arşl'ye intisap etti. on
dan tasawuf terbiyesi aldı ve kızıyla ev-
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