
iBTiDA' 

ı 
İBTİDA' 

ı 

(bk. BİD'AT). 
L _j 

ı 
İBTiDA 

ı 

(bk. VAKF ve İBTİDA). 
L _j 

ı 
İSTİDA-i ALTMIŞLI 

ı 

Süleymaniye Medresesi'nin 
kurulmasından sonra 

ihdas edilen altmış akçe yevmiyeli 
müderrislik derecesi 

(bk. MEDRESE). 
L _j 

ı 
İBTiDA-i DAHiL 

ı 

Osmanlı medrese sisteminde 
ikinci kaderneyi oluşturan 

dahil medresesinde 
müderrislik yapanların derecesi 

(bk. MEDRESE). 
L _j 

ı 
İBTiDA-i HAR.ic 

ı 

Osmanlı medrese sisteminde 
ilk kaderneyi oluşturan 

hariç medresesinde 
müderrislik yapanların derecesi 

(bk. MEDRESE). 
L _j 

ı 
İBTiLA 

ı 

(bk. BELA). 
L _j 

ı 
İBYANi 

ı 

(~~yı) 

Ebü'l-Abbas Abdullah b. Ahmed 
b. İbrahim el-İbyani et-TGnisi 

(ö. 352/963) 

Maliki fakihi. 
L _j 

Tunus yakınlarında bugün mevcut ol
mayan İbyane (İbbiyane. Vibiana) köyünde 
doğdu . Tunus'ta yaşadı. Yahya b. ömer el
Kinanl. Himas b. Mervan. Ahmed b. EbO 
Süleyman, İbnü'l-Lebbad, DavOd es-Sav
vaf ve Hamd!s el-Kattan gibi alimlerden 
ders aldı. Zamanında Maliki mezhebini en 
iyi bilen alimlerden biri ve bu mezhebin 
fetva mercii oldu. Asm. Ebü'l-Hasan el
Kabisl. İbn E bO Zeyd el-Kayrevanı. Said b. 
MeymOn. İbnü't-Tebban, Isa b. Saade ve 
Ebü'I-Hasan el-Levat! onun talebelerin
den bazılarıdır. Kabisi hocasını çok takdir 
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eder. İbn EbQ Zeyd de Kayrevan'da zor 
meselelerle karşılaştığında ona mektup 
yazarak görüşünü sor ardı. İbyanl'nin , 
mezhepteki görüşleri bilmenin yariında 
fıkhl hükümlerin istinbatı konusunda da 
üstün bir kabiliyete sahip, rivayet hu
susunda güvenilir bir kimse olduğu ve 
imam Şafii'nin görüşlerine meylettiği 
kaydedilir. 

İbyanl hacca gittiği sırada Mısır ulema
sının teveccühüne mazhar oldu. Yönetimi 
zulüm yapmakla itharn ettiği halde hu
zuruna çıkarıldığı KafOr el-İhş!dl, İbn Şa'
ban ei-Kurtl'nin, "Elli yıldan beri Nil'in bu 
yakasına ondan daha alim bir kimse gel
memiştir" diyerek tanıttığı İbyanl'ye say
gı gösterdi. Uzun bir ömür süren İbyanl, 
Ağlebller'in son dönemleriyle Fatımiler 
zamanındaki olumsuz siyası ortamın da 
etkisiyle yönetimden uzak durarak ilmi 
faaliyetlerini sürdürdü; Fatımi Hüküm
dan İsmail el-Mansür'un Kayrevan kadı
Iığı teklifini kabul etmedi. 1 00 yaşlarında 
iken 352 (963) yılında vefat ederi İbyanl'
nin, Tunus yakınlarındaki köyünün bulun
duğu yerde bugün Hureybe diye bilinen 
mevkide bulunan türbesi Sldl İbyanl adıy
la anılır. Kadi İyaz. EbO Bekir Abdullah b. 
Muhammed el-Malikl'den naklen onun 
361 (972) yılında öldüğüne dair bir riva
yet kaydediyorsa da ( Tertlbü 'l-medarik, 
ııı. 352) Maliki'nin İbyanl'den de çeşitli na
killerde bulunduğu Kuzey Afrika uleması 
ve mutasawıflarıyla ilgili Riyazü'n-nütus 
adlı eserinin bugüne ulaşan kısmında İb
yanl'nin biyografisi yer almamaktadır. 

İbyanl'nin günümüze intikal eden Me
sa'ilü's-semasire (Tertlbü 's-semasire) adlı 
bir risalesi bilinmektedir. Mal satımında 
aracılık yapan simsarlarla (dellal) ilgili ola
rak kendisine yöneltilen sorulara verdiği 
cevapları ihtiva eden eserin Tunus Darü'l
kütübi'l-vataniyye (m 8294), Rabat ei-Hi
zanetü'l-amme (m K. 33/2, vr. 2 ı 0-229) ve 
Fas'ta Hizanetü'I-Karaviyyln'de (nr. 8ı7/ 

ı) çeşitli nüshaları bulunmaktadır. İbn 
Raşid el-Kafsl'nin el-Fa'i~ ii ma'riteti'l
aJ:ıkdm ve'l-ve§a'*· Venşerlsl'nin el-Mi'
yarü'l-mu'rib (VIII, 355-364) adlı eserle
rinde birer özetini verdikleri risale önce 
İbrahim es-Samerral ("Risale fı's-sem
sere ve 's-simsar ve al:ıkamih", Mecelle tü 
Külliyyeti'ş-şeri'a, sy. ı 1 Bağda d ı 385/ 
ı 9651. s. 65-84). daha sonra anılan iki 
özetle birlikte Muhammed el-ArOsl ei
Matvı (bk. bibl.) tarafından neşredilmiş
tir. Osman ei-Ka'k, Kafsl'nin yaptığı özeti 
el-'Alemü 'l-edebi'de yayımiarnıştır (sy. 
ı8, 20iı354/ı9361). 
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ICAB 
(y~yı) 

Kabul ile birlikte 
hukuki işlemlerin kurulmasını sağlayan 

irade beyanı anlamında fıkıh terimi 

L 

L 

(bk. İRADE BEYANI). 

el-iCABE 
(~~?'1) 

Bedreddin ez-Zerkeşi'nin 
(ö. 794/1392), 
bazı sahabilerin 

hatalı rivayetleriyle ilgili olarak 
Hz. Aişe'nin tashihlerini 

ihtiva eden eseri. 

_j 

_j 

Tam adı el-İcô.be li-irô.di me'stedre
kethü 'A'işe 'ale'ş-şaf:ıabe olan eserde 
Hz. Aişe'nin çoğu sahabi. bir kısmı tabii 
olan bazı kimselerin rivayet. görüş ve fet
valarıyla ilgili düzeltmeleri konu edilmek
tedir. üç bölümden ve otuz yedi fasıldan 
meydana gelen kitabın birinci bölümün
de Hz. Aişe'nin hayatı ve üstün vasıfları 
hakkında bilgi verilmiş, ikinci bölümde 
onun Hz. Ömer. Ali, Abdullah b. Abbas. 
Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sabit ve E bO 

- Hüreyre gibi yirmi üç sahabi'nin rivayet 
ve fetvasına dair tashihleriyle, Hz. Pey
gamber'in diğer eşleri ResOiullah'ın mi
rasını talep ettiklerinde peygamberlerin 
miras bırakmayacağını söyleyerekyaptığı 
düzeltme olmak üzere toplam altmış is
tidraki yer almaktadır. Üçüncü bölümde, 
namaz kılanın önünden bir kadının geç
mesiyle namazın bozulacağı hususunda 


