iBNÜ'I-LEBBAN
hdye Ji-Mu{ıtaşari'l-Bidaye adlı bir eseri daha zikredilmektedir.
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taril]i'l-medaris(nşr. Ca'fer ei-Hasenl). Kahire
1988, ll, 124; Ebü'I-Yümn ei-Uieyml. el-Menhecü'l-af:ımed (nşr. Abdülkadir el-ArnaOt v.dğr.).
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Ebu Bekr Muhammed b. Muhammed
b. Vişah el-Lahm! el-Kayrevani

Kayrevan

kadısı İbn Ebü'l-Minhal tarafından hap-

sedildL Hapisten çıktıktan sonra da resml mezhebe aykırı fetva vermesi ve ders
akutması yasaklandı, buna rağmen öğre
tim faaliyetini vefatma kadar gizlice sürdürdü. Kendisinden Abdullah b. Ahmed
el-İbyanl. İbn Ebu Zeyd el-Kayrevanı. Muhammed b. Haris el-Huşenl. Ziyad b. Abdurrahman el-Karevl. Ebü'l-Arab et-Temimi, Derras b. İsmail el-Fasl ve Ebu Muhammed İbnü't-Tebban gibi alimler öğ
renim gördü. Ebü'l-Arab, Taba~atü 'ulema'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) Kayrevan'da vefat ederek Babü Silm denilen
yerde defnedildi. Zamanla ziyaretgah haline gelen kabri günümüzde de bu özelliğini sürdürmektedir.
Hacası İbnü'l-Haddad el-Mağribl'den

sonra Kayrevan'da Malikller'in üstadı olan
İbnü'l-Lebbad'ın ardından bu önderlik talebesi İbn Ebu Zeyd el-Kayrevanl'ye geçmiştir. Yine hacası gibi Fatımi Şii hakimiyeti 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 konuları. nesep ve dil ilimlerini çok iyi bilen. güçlü bir hatızaya sahip. takva ve zühd sahibi bir alimdi.

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 mevcuttur (Hasan Hüsn!Abdülvehhab, I, 632).
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zso (864) yılında doğdu. Dedesi Vişah.
Emevller'in Kuzey Afrika valisi ve Endülüs
fatihi Musa b. Nusayr el-Lahml'nin azatlılarından Akra'ın mevlası olup dokumacı
lıkyapardı. İbnü'l-Lebbad. Yahya b. ömer
el- Kinani ve kardeşi Ebu Abdullah Muhammed b. ömer. Hamrus el-Kattan. Himas b. Mervan. İbnü'l-Haddad el-Mağri
bl. Ebu Bekir İbnü'l-Cezzar el-Endelüsl ve
Ebü't-Tahir Muhammed b. Münzir ez-Zebldl gibi alimlerden fıkıh ve hadis tahsil
etti. Bir müddet Kayrevan Mezalim Mahkemesi Kadısı İbnü'l- Haşşab'ın katipliğini
yaptıktan sonra ders vermekle meşgul
oldu. Kayrevan Fatımi Emlri Ubeydullah
el-Mehdi tarafından kendisine teklif edilen Sicilya kadılığını yaşlılığını ileri sürerek kabul etmedi. Bir ara İmam Malik'in
devletin resmi mezhebine aykırı görüşle
riyle fetva verdiği, Abbasller'e benzemek
için siyah giyindiği ve bayramlarda kına

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. hilatilminin ilk örneklerinden olan bu eserin İb
nü'l-Lebbad'a aidiyetini mevcut tek yazmasındaki bazı delillerden hareketle ispatlamaya çalışmıştır. Ancak Eric Chaumont. klasik kaynaklarda İbnü'l-Lebbad'ın
böyle bir eserinin zikredilmediğini belirterek ona nisbetinde şüphe bulunduğu
nu söyler. Kaynaklarda İbnü'l-Lebbad'ın
'İşmetü 'n-nebiyyin (İşbatü '1-/:ıücce fi beyani'L-'işme), el-Aşar ve'l-feva'id, Kitôbü't-Tahare, Fe:lô'ilüMekke ve Feza'ilü Malik b. Enes adlı eserlerinin mevcut
olduğu kaydedilmektedir. el-Mektebetü'lvataniyye 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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iBNÜ'l-LEBBAN
(~ı:;ııı 011)
Ebu Abdiilah Şemsüddin Muhammed
b. Ahmed b . Abdilmü'min
el-İs'ırdi ed-Dımaşki

(nr. 222) İbnü'l-Haddad el-Mağribl adına

(ö. 333/944)

L

yaktığı iddiasıyla Fatımller'in

(ö . 749/1349)
Şafii fakihi,
muhaddis, müfessir ve sufi_

L
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679'da (21 Şubat 1281) Dı
Aslen Siirtli bir aileden
gelmektedir. İlk öğrenimini sQfi ve şey
hülkurra olan babasının gözetiminde yaptı. Kur'an okumayı ve kıraat ilmini babasından öğrendi. Arap diline dair ilimleri.
Dımaşk'taki Hanbelller'in reisi olan nahivci Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed
b. Ebü'l-Feth el-Ba'll'den okudu. Ebu Bekir Cemaleddin İbn Sücman eş-Şerişl. Kemaleddin İbnü'z-Zemelkanl ve Sadreddin
İbnü'l-Vekll gibi alimlerden fıkıh dersi aldı . Ali b. Muhammed el-Yunlnl. Ebu Hafs
İbnü'l-Kavvas ve İbrahim b. Abdurrahman el-Fezarl'den hadis dinledi. Daha
sonra İskenderiye'ye giderek Şazell tarikatı şeyh i Yaküt el-Arşl'ye intisap etti. ondan tasawuf terbiyesi aldı ve kızıyla ev29

Şevval

maşk'ta doğdu .
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fendi. Aynı şehirde Nübeyhiyye Darülhadis Medresesi'nde Taceddin Ali b. Ahmed
ei-Garr~fi'den hadis dinleyen ibnü'I-Lebban daha sonra Kahire'ye yerleşti. Kahire'de muhtesib ve aynı zamanda Muizziyye Medresesi'nde müderris olan Şafii fa~
kihi Necmeddin İbnü'r-Rif'a'dan yakın ilgi
gördü, ondan fıkıh dersleri aldı . Abdülmü'min b. Haief ed-Dimyatl ve Zeynüddin Sıbtu Ziyade ei-Gumarl gibi muhaddislerden hadis dinledi.
Kur' an, hadis, fıkıh, A~ap dili alanların
da kendini iyi yetiştiren İbnü'I-Lebban,
Şuaybiyye Köprüsü yakınındaki Efrem
Camii'ne hatip oldu (bu cami daha sonra
onun adıyla anılmaya başlanmıştır; bk.
Makrlzl, el-Jjıtat, Il, 303). Ayrıca Amr b.
As Camii yanındaki Suluhiyye-i Mecdiyye
Zaviyesi'nde Şazell tarikatı üzere irşad
dersleri verdi. Halkın ve ileri gelenlerin
ilgisini çeken konuşmalarıyla ün yaptı; fakat vahdet-i vücuda dair konuŞmaların
dan dolayı 736'da (1336) İbnü'l-Katib elMalikl'nin şikilyeti sonucu Mısır Başkadı
sı Hatlb ei-Kazvlnl tarafından yargılandı.
Hatta Maliki Kadısı Isa b. Mes'ud ez-Zevav'i kendisini tekfir etti. Salihiyye Medresesi'nde büyük bir kalabalık huzurunda
yapılan yargılamada kadı İbn Fazlullah elömerl. Dımaşk naibi Seyfeddin Tenkiz'in

lbnü'I-Lebban'rn
sayfası

94/1)

Müteşabihü'l-~ur'an

adir eserinin ilk
(Süleymaniye Ktp. , Reisülküttab Mustafa Efendi, nr.

devadarı Nasırüddin Muhammed b. Günd ük ve diğer taraftarlarının sultan nezdindeki aracılığıyla idama mahkum edilmekten kurtulduysa da konuşmaları bir
müddet yasaklandı. Zamanın edip ve tarihçilerinden Ca'fer b. Sa'leb el-Üdfüvl'nin bu olayla ilgili bir makam e yazdığı bilinmektedir.

İbnü'l-Lebban bu olaydan sonra Eşre
fiyye Darülhadisi'nde kıraat şeyhfiği yaptı
ve Hüsamiyye Medresesi'yle ("Haşşabiy
ye" olmamalı, bk. Makrlzl, el-Jjıtat, Il, 386;
Davüdl, II, 77) 744'ten (1343) itibaren
Karafe'deki İmam Şafii Medresesi'nde
ders verdi. Kendisinden Necmeddin Mahmud b. Ahmed b. Rüstem el-Horasanl.
Şerefeddin Muhammed b. Şerefşah, Muhammed b. Muhammed b. Meymun elBelevl el-Gırnatl, Şerefeddin Musa b. Nasır b. Halife en-Nasırl el-Baunl ve Şern 
seddin Muhammed b. Mekkl el-Amüll elCezzlnl (Şia alim lerinden Şehld-i Evvel)
gibi şahsiyetler kıraat-i seb'a okudu. Aralarında Zeynüddin el-Iraki, Takıyyüddin
Muhammed İbnü'l-Bibal. İbn ümmü Kasım ve Şehabeddin Ahmed b. Aybek edDimyatl'nin bulunduğu alimler de hadis
ve Şafii fıkhı konularında istifade ettiler.
19 Receb 748'de (25 Ekim 1347) Kahire'nin en büyük mescidi olarak ibadete açı
lan Aksungur Camii hatipliğine getirilen
İbnü'l-Lebbiin bu görevde iken 25 Şewal
749 (16 Ocak 1349) tarihinde vebadan
öldü.
Hayatı

boyunca ilim öğrenmek, talebe
fetva vermek ve halkı irşad
- etmekle uğraşmış sufi bir alim olan İb
nü'I-Lebban, kendisine yapılan isnadların
aksine tasawuf erbabının bid'at ve aşırı
Iıkiarına karşı koymuş, şeriatta aslı olmayan uygulamaları eleştirmiştir. Eserleri
arasında görülen bir fetvası ile kaza ve
meşlet konusundaki el-Kaşidetü't-ta'iy~
ye'si bunun açık delilidir. Sübkl, İbnü'l
Lebban'a isnat edilen suçlamaların ası l 
sız o l duğunu söylemiş (Tabakat, IX, 94),
Harem-i şerif'te kendisini gören Sadreddin Muhammed b. Abdurrahman el-Osmanl de (Kadi Safed) onun şefkati, samimiyeti ve hakkı savunmadaki ciddiyetinden söz etmiştir.
yetiştirmek,

Eserleri. 1. Tefsirü'l-Kur'ani'l-Kerim.
Davudl'nin bildirdiğine gör~ müellif, Kur'an'ın başından Bakara süresinin sonuna
kadar olan bu eserini tamamlayamamış
tır. İki cilt halindeki tefsirin Kahire'de Darü'l-kütübi'l-kavmiyye'de bulunan (nr. 9)
baş tarafı eksik 1. cildi Bakara süresinin
1S-196. ayetlerinin tefsirini ihtiva etmek-
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tedir (Fihristü 'l-kütübi'l-'Arabiyyeti'l-m.af:ı.
f~a. I, I 4 I). İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı bir nüsha (Süleymaniye, nr. 188) İbnü'l-Lebban'a nisbetedilmişse de Xl. (XVI ı.) yüzyıla ait olan ve Kur' an-ı Kerim'de yer alan kelimelerin anlamlarını açıklamak üzere kaleme alınan bu
eser "müfredatü'l-Kur'an" diye adlandı
rılabilecek bir çalışma olup nüshanın alt
kenarına yazılmış "Tefslru İbn Lebban"
kaydı ile kütüphane defterindeki tanıtım
(Defter-i Kütübhane-i Süleymaniyye, s. 16),
eserin İbnü'l-Lebban'a aidiyeti konusunda yeterli delil sayılmamalıdır. z. İzale
tü 'ş-şübühat 'ani'l-ayat ve'l - eJ:ıadişi'l
müteşabihat (Müteşabihü'l-}fur'an ve'lf:ı.adiş, Müteşabihü'l-}fur' an, Reddü [Me'ttni'l-jayati'l-müteşabihat ila [me'ani'l-J
ayati'l-muf:ıkemat, Reddü 'l-müteşabih
ile'l-muf:ıkem). Türkiye kütüphanelerinde on civarında yazma nüshası bulunan
eser, Hatız Vehbe'nin niteliksiz bir nüshaya istinaden yaptığı ilk baskısından sonra
(Beyrut, ts.) Abdurrahman Hasan Mahmud tarafından diğer bir nüshaya dayanarak ve sübjektif sebeplerle Muhyiddin
İbnü'l-Arabl'ye nisbeti tercih edilerek notlar ilavesiyle yeniden yayımlanmıştır (Kahi re I415/1994). İbnü'l-Lebban'ın tasawufun etkisinde kaldığını gösteren bu eserinden istifade etmiş olan İbn Arrak edDımaşki (ö. 93311526) , Cevheretü'l-gavvaş isimli eserinin girişinde bu kitabın İb
nü'l-Cevzl'nin aynı konudaki Det'u şüb
heti't-teşbih adlı eserinden daha güzel
olduğunu belirtmiştir (Ahlwardt , I, 161).
3. Cevabü su'alin 'amma yet'alühü'lmutaşavvite min aJJ.~i'l- 'ahdi ve'l-intisab ve ilbfısi'l-JJ.ır]fa. Şeyhin müridierinden ah id ve inabe alıp hırka giydirmesi ve müridierin de ona iktidaya mecbur
olmasının dinen caiz olup olmadığının
tartışıldığı risalenin bir nüshası Köprülü
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (I. Ks .,
nr. 1601/3, vr. 63b-64b). İbnü'l-Lebban bu
risalesinde yaratılmışlardan birine ahid
verilemeyeceği. şeyhin ancak zikir telkin
edebileceği ve bu ilişkinin bir iman bağı
ve irfan sırrı olduğu görüşünü delillerle
ortaya koymuştur. 4. el-Kaşidetü't-tfı'iy
ye fi'l-kaza' ve'l-meşi'e. Metni Sübkl tarafından nakledilen yirmi sekiz beyitlik bu
kaside, İbnü'l- Bakaki isminde bir Mu'tezill'nin kaza ve irade-i ilahiyye konusunda zimmilerin ağzından yazdığı bir kasideye devrin Sünni alimlerince verilen cevaplardan biridir. s. Tertibü'l-Üm. İmam
Şafii'nin el-Üm adlı eserinin kısaltılarak
Nevevi'nin Ravzatü't-talibin'inin konu
ve meselelerine göre düzene konulmuş
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için taEserin Terbiyetü '1-Üm adıyla zikredilmesi ( Keş{ü '??Unun, I, 39 5) baskı hatası olmalıdır. 6.
Mu]]taşarü'r-Ravza . Nevevi'nin Ravzatü'Halibin adlı eserinin muhtasarıdır. 7.
Mu]]taşaru 'UJCımi'l-J:ıadiş (Ki tab fi 'utami 'l·f:ıadiş) . İbn Hacer ei-Askalani'nin verdiği bilgiye göre İbnü's-Salah'ın hadis ilimleri ve ıstılahiarına dair kitabının bir özetidir( ed-Dürerü 'l-kamine, III. 331). 8. Şer
J:ıu'l-Elfiyye fi'n-naJ:ıv. İbn Malik'in el-Elfiyye'sinin şerhidir (Keş{ü '?-?Unun, I, ı 53).
9. Divarıü 'l-]]utab . DavGdi'nin zikrettiği eser İbnü 'I-Lebban' ın konuşmalarının
toplandığı bir mecmua o lmalıdır.

r

DavGdi, İbnü'I-Lebban'ın Kitab fi'nbir eserinden söz etmiş ve bunun İbn Malik'in et-Teshil'i ile Müberred'in el-Mu]farrib'inden daha geniş olduğunu , ayrıca kendisi tarafından sonradan şerhedilmiş bir elfiyyesinin bulunduğunu belirtmişse de bunların ŞerJ:ıu 'l-El
fiyye fi 'n-naJ:ıv'den ayrı eserler olmadığı

Klasik şiir müiGkü't-tavaif döneminde
siyasi çöküşün aksine hiciv, methiye, tefahür, zühd, sabır, hüzün, tabiat, içki. kadın gibi temalar etrafında önemli bir gelişme gösterdi. Şairierin değeri arttı ve
şairler vezirierle denk tutulur oldular. Şi
irlerinde bu temaları işleyen dönemin en
meşhur şairlerinden biri de İbnü'I- Lebba
ne'dir. Beni Sumadıh hanedamndan Mu'tasım et-Tücibi (Ebu Yahya Muhammed b.
Ma'n) döneminde (I 052-I 09I) Meriye (Aimeria) Endülüs'ün en önemli kültür merkezi haline gelmiş , Beni Sumadıh sarayı
edip ve şairleri n sığınağı olmuştu . İbnü'I
Lebbane de Mu'tasım- Billah ' ı övmek için
Daniye ·den M eriye 'ye geçti ( 460/ ı 068)
Ancak hükümdarla yakınlığı çok uzun sürmedi. Mu'tasım'ın şair İbnü 'I-Haddad eiVadiaşl'yi Divan-ı inşa reisi tayin etmesi üzerine Meriye'den ayrılıp Batalyevs'e
(Badajoz) gitti. Batalyevs Emiri Ebu Hafs
Ömer ei-Mütevekkil'e methiyeler sundu.
Ancak bu defa da Mütevekkil'den beklediği ilgiyi göremeyince Abbadiler'den İbn
Abbad ei-Mu 'temid - Aiellah ' ın Kurtuba'yı (Cordoba) fethini tebrik için Kurtuba'ya
geçti. Burada bir süre kaldıktan sonra
M u'temid'in İşbiliye'de (Sevilla) bulunan
sa rayına girmeyi ba şa rd ı. Mu'temid ve
oğullarının güvenini kazanarak saray şa
iri oldu ve uzun süre sıkıntılardan uzak
bir hayat yaşadı.

bir

şekli

olup temize

çekHemediği

İBNÜ'I-LEBBANE
(4.iı;L!f ..:,.1 f)

nınmadığı anlaşılmaktadır.

naJ:ı v adlı

sanılmaktadır.
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CEMİL AK PlNAR

Ebu Bekr Muhammed b. kı
b. Muhammed ei-Lahml ed-Dan!
(ö. 507/ 1 113)

Edip ve

L

şair.

_j

Endülüs'ün Daniye (Denia) şehrinde
Annesinin süt satarak hayatını
kazanmasından dolayı İbnü'I-Lebbane diye tanındı. Kaynaklarda babası , tahsili ve
hocaları hakkında bilgi yoktur; sadece
kendisi gibi edebiyata meraklı. ancak daha çok ticaretle uğraşan Abdüiaziz adlı bir
kardeşi olduğundan söz edilmektedir.
doğdu.

484'te (1 091) işbiliye'yi işgal eden Murabıtlar, İbn Abbad ei-Mu'temid'i esir alıp

önce Tanca'da. ardından Miknas ve birkaç
ay sonra da Merakeş yakınlarında bulunan Ağmat'ta hapsettiler. İbnü' I-Lebba
ne zaman zaman onu ziyaret ederek gönlünü aldı ve hakkında methiyeler yazdı.
489 yılı Şaban ayı sonlarında (Ağustos
1096) Mayurka (Majorka) Emiri Nasırüd 
devle Mübeşşir b. Süleyman'ı övmek için
Mayurka adasına geçti. Ancak sultandan
beklediği ilgiyi göremeyince adayı terke-

derek Mağrib Berberi hanedanından
Hammadiler'e sığınmak amacıyl a Bicaye'ye (Bougie) döndü. Bicaye'de oldukça
sıkıntılı günler geçiren İbnü'I- Lebbane buradan önce Tilimsan'a, oradan da tekrar
Mayurka'ya geçti ve bu şehirde vefat et ti. Ünlü tarihçi Feth b. Hakan ei-Kaysi, İb
nü'I-Lebbane'nin öğrencilerindendiL
İbnü'I - Lebbane' nin kendi düşünceleri
d o ğrultusunda

hareket eden bir karaktere sahip olduğu , zaman zaman tutarsız
davranışlar sergilediği , sık sık işret meclislerine katıldığı ve bunun edebi ağırlı
ğına zarar verdiği kaydedilmektedir. Bu
yüzden idareciler le arasında anlaşmazlık
lar çıkmış ve bulunduğu yerleri terketmek zorunda kalmıştır ( İ bn Bessam e ş
Şenterlnl, II, 692) . İbn Bessam'ın, " Biraz
daha yaşasaydı zamanın en büyük şairi
olurdu" (a.g .e., II , 666-667 ) yargısının birçok eleştirmence de benimsenmesi. onun
döneminde en önemli edip ve şairler arasında yer aldığını göstermektedir. Kaside, müveşşah ve mukattaat tarzında
şiirler yazan şairin lafızdan çok manaya
önem vermesi, kelime seçimindeki titizfiği onu seçkin bir şair ve edip yapan niteliklerdir. Bu açıdan Cahiliye dönemi şa
irlerinden Semev'el'e benzetilmiştir. İb
nü'I-Lebbane'nin en meşhur methiye ve
mersiyeleri Beni Ab bad hanedam hakkın
da yazdıklarıdır (mesel a bk. MakkarT. IV,
256-260) . Ayrıca " İşbiliye Mersiyesi" de
önemli manzumeleri arasında sayılır.
Eserlerinin günümüze ulaşmaması , hayatı ve edebi kişiliği hakkında daha ayrın
. tılı inceleme yapılmasına imkan vermemektedir.
Muhammed Mecid es-Said, İbnü' I- Leb
bane'nin çeşitli kaynaklarda yer alan şiir
lerini derleyerek Şi'ru İbrıi'l-Lebbane
ed-Dani adıyla yayımiarnıştır (Basra·, ts.).
Şairin şiirlerinin bir başka derlernesi ve
neşri de Hamdane Hacaci tarafından gerçe kl eşti ri lm işti r (Cezayir I 998 ). Bu derleme. daha sonra Arapça metni ve Fransızca tercümesiyle birlikte Ibn al-Labbana, Le poete d 'al-Mu'tamid prince
de Seville ou le symbole de l'amitie
adıyla neşredilmiştir (Paris I 999). Birçok
eser yazdığı kaydedilen İbnü' I-Lebbane'
nin kaynaklarda adı geçen eserleri şun
lardır: el-İ'timad fi al].bdri Beni 'Ab bd d,
Sa]fitu'd-dürer ve la]fitu'z-zeher fi şi'ri
Beni'Abbdd(ibnü'l-Ebbar, ı . 145). Na?mü's-sülCık fi va'?i'l-mülCık ve mena]fılü'l-fitne. Habib ed-Dehmani. İbnü 'l
Lebbane ed-Dani: Ijayatühu ve aşa
ruh adıyla bir çalışma yapmıştır (ı 987,
Camiatü ZeytG ne külli yyetü'l-adab).
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