
bir şekli olup temize çekHemediği için ta
nınmadığı anlaşılmaktadır. Eserin Terbi
yetü '1-Üm adıyla zikredilmesi ( Keş{ü '?

?Unun, I, 395) baskı hatası olmalıdır. 6. 
Mu]]taşarü'r-Ravza . Nevevi'nin Ravza
tü'Halibin adlı eserinin muhtasarıdır. 7. 

Mu]]taşaru 'UJCımi'l-J:ıadiş (Ki tab fi 'uta
mi 'l·f:ıadiş) . İbn Hacer ei-Askalani'nin ver
diği bilgiye göre İbnü's-Salah'ın hadis ilim
leri ve ıstılahiarına dair kitabının bir öze
tidir( ed-Dürerü 'l-kamine, III. 331 ). 8. Şer
J:ıu'l-Elfiyye fi'n-naJ:ıv. İbn Malik'in el-El
fiyye'sinin şerhidir (Keş{ü '?-?Unun, I, ı 53). 
9. Divarıü 'l-]]utab . DavGdi'nin zikretti
ği eser İbnü 'I-Lebban' ın konuşmalarının 
toplandığı bir mecmua olmalıdır. 

DavGdi, İbnü'I-Lebban'ın Kitab fi'n
naJ:ıv adlı bir eserinden söz etmiş ve bu
nun İbn Malik'in et-Teshil'i ile Müber
red'in el-Mu]farrib'inden daha geniş ol
duğunu , ayrıca kendisi tarafından sonra
dan şerhedilmiş bir elfiyyesinin bulundu
ğunu belirtmişse de bunların ŞerJ:ıu 'l-El

fiyye fi 'n-naJ:ıv'den ayrı eserler olmadığı 
sanılmaktadır. 
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İBNÜ'I-LEBBANE 
(4.iı;L!f ..:,.1 f) 

Ebu Bekr Muhammed b. kı 
b. Muhammed ei-Lahml ed-Dan! 

(ö. 507/ 1 113) 

Edip ve şair. 
_j 

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

Klasik şiir müiGkü't-tavaif döneminde 
siyasi çöküşün aksine hiciv, methiye, te
fahür, zühd, sabır, hüzün, tabiat, içki. ka
dın gibi temalar etrafında önemli bir ge
lişme 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) M eriye (Aime
ria) Endülüs'ün en önemli kültür mer
kezi 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 sür
medi. Mu'tasım'ın şair İbnü 'I-Haddad ei
Vadiaşl'yi Divan-ı inşa reisi tayin etme
si üzerine Meriye'den ayrılıp Batalyevs'e 
(Badajoz) gitti. Batalyevs Emiri Ebu Hafs 
Ömer ei-Mütevekkil'e methiyeler sundu. 
Ancak bu defa da Mütevekkil'den bekle
diği 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 
Mu'temid'in İşbiliye 'de (Sevilla) bulunan 
sarayına girmeyi başard ı. Mu'temid ve 
oğullarının güvenini kazanarak saray şa
iri oldu ve uzun süre sıkıntılardan uzak 
bir hayat yaşadı. 

484'te (1 091) işbiliye'yi işgal eden Mu
rabıtlar, İbn Abbad ei-Mu'temid'i esir alıp 
önce Tanca'da. ardından Miknas ve birkaç 
ay sonra da Merakeş yakınlarında bulu
nan Ağmat'ta hapsettiler. İbnü' I -Lebba
ne zaman zaman onu ziyaret ederek gön
lünü aldı ve hakkında methiyeler yazdı. 
489 yılı Şaban ayı sonlarında (Ağustos 
1 096) Mayurka (Majorka) Em iri Nasırüd

devle Mübeşşir b. Süleyman'ı övmek için 
Mayurka adasına geçti. Ancak sultandan 
beklediği ilgiyi göremeyince adayı terke-
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derek Mağrib Berberi hanedanından 
Hammadiler'e sığınmak amacıyla Bica
ye'ye (Bougie) döndü. Bicaye'de oldukça 
sıkıntılı günler geçiren İbnü'I-Lebbane bu
radan 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 
doğrultusunda hareket eden bir karak
tere sahip olduğu , zaman zaman tutarsız 
davranışlar sergilediği , sık sık işret mec
lislerine katıldığı ve bunun edebi ağırlı
ğına zarar verdiği kaydedilmektedir. Bu 
yüzden idareciler le arasında anlaşmazlık
lar çıkmış ve bulunduğu yerleri terket
mek zorunda kalmıştır ( İ bn Bessam eş
Şenterlnl, II, 692) . İbn Bessam'ın, "Biraz 
daha yaşasaydı zamanın en büyük şairi 
olurdu" (a.g .e., II , 666-667) yargısının bir
çok eleştirmence de benimsenmesi. onun 
döneminde en önemli edip ve şairler ara
sında yer aldığını göstermektedir. Ka
side, müveşşah ve mukattaat tarzında 
şiirler yazan şairin lafızdan çok manaya 
önem vermesi, kelime seçimindeki titiz
fiği onu seçkin bir şair ve edip yapan ni
teliklerdir. 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 (mesela bk. MakkarT. IV, 
256-260) . Ayrıca "İşbiliye Mersiyesi" de 
önemli manzumeleri arasında sayılır. 
Eserlerinin günümüze ulaşmaması , ha
yatı ve edebi kişiliği hakkında daha ayrın

. tılı inceleme yapılmasına imkan verme-
mektedir. 

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 ger
çekleştirilm iştir (Cezayir I 998). Bu derle
me. daha sonra Arapça metni ve Fran
sızca tercümesiyle birlikte Ibn al-Lab
bana, 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 ZeytGne külli yyetü'l-adab). 
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İBNÜ'I-LEBBÜDİ 
( ı..s .:ı,;ııı oJ!') 

EbO Zekeriyya Necmüddin Yahya 
b. Muhammed b. Abclan 
b. Abdilvahid el-Halebl 
ed-Dımaşki et-Tabib 
(ö. 670/ 1271 [?]) 

Çok yönlü alim, 
şair ve devlet adamı. 

607'de (1210-11) Halep'te doğdu. Kü
çük yaşta ailesiyle birlikte Dımaşk'a yer
leşti. Burada İbn Ebfı Usaybia'nın hacası 
hekim Mühezzebüddin ed-Dahvar'dan tıp 
tahsil etti. Ardından felsefe, matematik 
ve astronomi gibi akliilimler alanında üs
tün başarı göstererek kendi bolgesinde 
üne kavuştu. Ayrıca yazdığı şiirlerle dik
kat çekiyor, hatta şiirde Lebld b. Rebla ile. 
nesirdeAbdülhamld el~Katib'le ve bela
gatta Sehban'la aynı düzeyde sayılıyordu 
(İbn Ebu Usaybia, s. 663). Bumeziyetleri 
sebebiyle Humus Hükümdan el-Melikü'l
Mansfır İbrahim onu hizmetine aldı ve 
tabipliğinin yanında siyaset ve idarecilik
teki yeteneğinden dolayı vezirliğe tayin 
etti. İbnü'l-Lebbfıdl. 643'te (1245-46) el
Melikü'I-Mansfır'un ölümü üzerine Mısır'a 
el-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyfıb'un ya
nına gitti ve bu emirden büyük saygı gö
rerek kısa bir müddet sonra ayda 3000 
dirhem maaşla İskenderiye'de divan 
başkanlığına getirildi. Mısır'da iken 661 
(1263) ve 664 (1266) yıllarında Filistin ve 
Dımaşk'a gidip geldiği . hayatinın son dört 
yılını Dımaşk'ta divan başkanı olarak ge
çirdiği bilinmektedir (a.g.e., s. 664-666) . 

Genelde kabul edilen ölüm tarihi 670' 
tir (1271); İbn Keslr'in yazdığına göre Dı
maşk'ta Hammamülfelek civarında kendi 
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vakfı olan Lebbfıdiyye Medresesi'ne gö
mülmüştür ( el-Bidaye, XIII, 262) . 

Eserle r i. İbnü'l-Lebbfıdl'nin yaşadığı 
XIII. yüzyıl. İslam toplumunda ilim ve fel
sefe hareketlerinin genel olarak durak
ladığı dönemdir; o yıllarda bu alanlarda 
yapılan çalışmaların öncekilerin tekran 
mahiyetinde olduğu, büyük ölçüde orüi
naliteden yoksun bulunduğu kabul edilir. 
Nitekim İbnü'l-Lebbfıdl'ye ait yirmi iki 
eserin listesini veren İbn Ebfı Usaybia bu 
eserlerin sekizinin önceki hekim, filozof 
ve matematikçilerin kitaplarının ihtisarın
dan ibaret olduğunu söyler ('Uyunü'l-en
ba', s. 668). Bunlardan İbn Sina'nın el-işa
rat ve't-tenbihat'ına yazdığı muhtasar 
(Süleymaniye Ktp ., Ayaso fya , nr. 24 20) , 
Fahreddin er-Razi'nin Kitabü '1-Me'a
lim'ine yazdığı şerh (Süleymaniye K tp., 
Ayasofya, nr. 232 I). ayrıca Mul]taşarü'l
Külliyat mine 'I-Kanun li'bn Sina (Bib

liotheque Nationale, nr. 29 18, müellifhat
tı) ve Ted~i~u'l-mebdhişi't-tıbbiyye fi 
ta]J.~i~i'l-mesa'ili'l-l]ilatiyye 'ald tari
~i mesd'ili l]ilati'l-fu~ahd' (Escurial Li
brary, nr. 892) günümüze ulaşmıştır. 
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İBNÜ'I-MACiŞÜN 
( ..:.ı~wı ..:.ı-1' ı 

EbO Mervan Abdülmelik b. Abdilazlz 
b. Abdiilah b. Ebi Selerne 

el-Kureşl et-Teyml el-Medeni 
(ö . 212/ 827) 

İmam Malik' in 
önde gelen ta lebelerinden. 

_j 

Büyükdedesi Ebü Selerne Meymfın (DI
nar), Kureyş'in Beni Teym kolundan Mün
kediroğulları'nın mevlası idi. Dedesi Ab
dullah ve kardeşi Ya'küb b. Ebfı Seleme. 
Abdullah b. Ömer ve diğer sahabilerden 
rivayette bulunmuş. bunlardan ve ailenin 

. diğer bazı fertlerinden Ahmed b. Hanbel, 

Buharl ve Müslim hadis tahrlc etmiştir. 
Babası Abdülazlz el - Macişfın devrin ta
nınmış alimlerinden biri olup Medine'den 
sonra Bağdat'a yerleşmişti. Macişfın la
kabının Ebu Selerne'ye ait olduğu da kay
dedilmektedir. Nitekim Abdülmelik gibi 
babası Abdülazlz de bazan İbnü'l-Macişfın 
diye anılmaktadır. İsfahan asıllı olan aile 
fertleri Medine'ye yerleştiğinde birbirle
riyle karşılaşınca, "şüfın şüfın" ( şOnl şOnl= 

nas ıl s ınız?) dedikleri için halk kendilerine 
Macişfın lakabını takmıştır. Diğer bir riva
yete göre ise bu lakabın verildiği kişi ya
naklarındaki al renkten dölayı "Mahigfın" 
(aya benzeyen ) diye anıldığından Medine
liler buna Macişfın demişlerdir. Ayrıca Ho
rasan'da Maciş (MacişOn) adlı bir yere nis
betle böyle anıldıkları da söylenmiştir. 

İbnü ' l-Macişfın babasından ve imam 
Malik. İbn Ebu Hazim. Muhammed b. DI
nar. İbn Kinane ve Mugire b. Abdurrah
man'dan fıkıh tahsil etti. Yine babasın
dan ve Malik'ten başka dayısı Yusuf b. 
Ya'küb el - Macişün ile Abdurrahman b. 
Ebü'z-Zinad. Müslim b. Halid ez-Zenci ve 
İbrahim b. Sa'd gibi alimlerden hadis din
ledi. Kendisinden Ebfı Hafs el-Fellas, Zü
beyr b. Bekkar. Ebu Abdullah İbn Abdül
hakem. Sa'd b. Abdullah b. Abdülhakem 
rivayette bulundu; Ebfı Davüd, Nesa! ve 
İbn Mace de hadis tahrlc etti. Özellikle 
fıkıh alanında derinleşen ve Malil<l mez
hebinde Medine ekolünün önde gelen 
temsilcilerinden biri olan İbnü'l-Macişfın'
dan Ahmed b. Muazzel. İbn Hablb es-Sü
leml. İbnü'l-Mewaz ve Sahnün gibi alim
ler fıkıh tahsil ettiler. Maliki literatürü
nün oluşmasında önemli katkıları olan 
Sahnfıri 'un. "İbnü' l -Macişfın'a gidip şu ki
tapları arzetmeyi, onayladıklarını alıp red
dettiklerini de terketmeyi düşündüm" de
diği nakledilir ( Kadi i yaz, ı , 36 1 ; i b n Fer
hOn, s. ı 53). İbn Hablb de onu anlayış ka
biliyeti bakımından imam Malik'in birçok 
talebesinden üstün tutardı. İleri yaşlarda 
gözlerini kaybeden ve Halife Me'mfın 'un 

kadılık teklifini kabul etmeyen İbnü'l-Ma
cişün 212 (827) yılında altmış yaşlarında 
iken Medine'de vefat etti. Ölüm tarihi ba
zı kaynaklarda 213 ve 214 olarak da geç
mektedir. 

İbnü'l-Macişfın'un güvenilir olduğu be
lirtilmekle birlikte genel olarak rivayet ko
nusundaki hatalarma işaret edilmekte, 
bazı hadis münekkitleri tarafından zayıf 
sayılmaktadır. Zehebl, Ebü Davfıd'un İbn 
Macişfın 'un hadisten anlamadığı yönün
deki ifadesinin (İbn Hallikan, lll. 167; Miz
zl , XVlll , 360) , "Sika olmakla birlikte hadis 
konusunda mütehassıs değildir" şeklin-


