
LÜBABÜ'I-ELBAB 

verilen şiirlerin bazan şairin üslubu hak
kında bir fikir vermemesine rağmen Fars 
şiirinin ilk dönemleri hakkında değerli 
bilgiler içermektedir. Çağdaşı şairlerden 
birçoğu ile görüşen müellifin bu döneme 
dair verdiği bilgiler de önemli kabul edil
mektedir. Tezkirede ayrıca başka kaynak
larda adına ve şiirlerine rastlanmayan şa
irlerden örnek parçalar yer almaktadır. 

Eserin önce Edward Granville Browne 
tarafından ll. cildi (London -Leiden 1903). 

ardından E. G. Browne ve Mirza Muham
med Han Kazvlnitarafından 1. cildi (Lon
don- Leiden 1906), yayımlanm ı ş, daha 
sonra bu baskı esas alınarak Sald-i Ne
fisl'nin açıklama ve notları ile birlikte bir 
cilthalinde Tahran'da basılmıştır ( 133 5 

h ş. ) . Lübô.bü '1-elbôb, Seyyid Ali el-Hü
seynl tarafından 1591-1592'de yazılan 
Bezm- ô.rô.y adlı esere küçük bazı ifade 
değişiklikleriyle ve Avfi'nin adı zikredil
meden aynen alınmıştır. 
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Miktatihakkında yeterli bilgi yoktur. İbn 
Abdülmelik el-Merraküşl'nin e~-Zeyl ve't
tekmile adlı eseri müellif hakkında bilgi 
veren tek kaynak durumundadır. Müel
lifin tam adı Ebü'l-Haccac Yusuf b. Mu
hammed b. Muiz el-Ahdeb el-Miklatl 
el-Fasl'dir. Nisbeterinden hareketle Fas 
ve Sicilmase arasındaki bölgede yaşa

yan Mikiate kabilesinden olduğu ve Fas 
şehrinde doğduğu tahmin edilmekte
dir. Muvahhidler Hükümdan Ebu Yu-

242 

suf Ya'küb el-Mansur 'un ( 1184-1199) 

meclisinde bu lunduğu göz önüne alı
nırsa VI. (XII. ) yüzyılın ortalarında doğ
duğu söylenebilir. Bazı hoca ve talebe
lerinin adını kaydeden İbn Abdülme
lik, onunla İ bnü'l-Kattan el-Mağribl ara
sında anlaşmazlığa rağmen nübüwetin 
kesbi konusundaki görüşü sebebiyle ib
nü'l-Kattan aleyhine kendisinden fetva 
almak isteyenlere karşı çıktığını belirtir. 
Yine onun verdiği bilgilerden 591 (1195) 
yılında Ebu Yusuf el-Mansur'la, 607'de 
(1210) oğlu Muhammed en-Nasır'la be
raber Endülüs'e yapılan seferlere katıldı
ğı ve her iki sefer esnasında Endülüs'te 
verdiği derslere büyük rağbet gösterildi
ği öğrenilmektedir. N asır'dan sonra oğlu 
Yusuf el-Müstansır tarafından Neffis'e 
kadı tayin edildi. Ardından gelen hüküm
darlar zamanında da bu görevini sürdür
dü ve 21 Zilkade 626 ( 11 Ekim 1229) ta
rihinde Merakeş'te vefat etti. Uibô.bü '1-
'u.(fül'den başkaFi Uşuli'l-fı.(fh, el-Bur
han ve el-Ma.(fillô.t adlı kitaplarının oldu
ğu kaydedilmektedir (Lübabü'l-'ukül, s. 
81 , 359) . 

e~-Zeyl ve't-tekmile 'de Miktati'nin 
ketarn ve fıkıh usulü alanlarında mahir 
bir alim olduğu ve Lübô.bü'l-ma'Jiill ii 
'ilmi'l-uşul adıyla bir eser yazdığı belir
tilmektedir. Kitabın yazma nüshasının 
kapağında adı Lübô.bü '1-ma'.(fill fi 'Hed 
'ale'l-telô.sife ii 'ilmi'l-uşul şeklinde kay
dedilmekte, müellif ise önsözde kitabına 
Lübô.bü'l-'u,(fill fi'r-red 'ale'l-felô.sife ii 
'ilmi'l- uşul adını koyduğunu bildirmek
tedir. Lübô.bü'l-'u.(fill bir mukaddi me ile 
on yedi bölümden (bab) meydana gel
mektedir. Müellif mukaddimede, görüş
lerinin sakattığı esasen ortaya çıkmış bu
lunan Revakiler'i değil Aristo ve Meşşal 
filozoflarını hedef aldığını belirtir. 

Eserin üçte ikisini oluşturan ilahiyyat 
kısmının birinci babında külll bir ilim 
olan ketarn disiplininin hedefi "dini aklde
lerin doğruluğunu kesin delillerle kanıt
lama" şeklinde açıklanmıştır. Bu sebeple 
sözü edilen disiplinin duruma göre hem 
tabii hem ilahi ilme yöneldiği belirtildik
ten sonra ilahiyyat alanında kelamcılar 
ve. filozoflarca kullan ı lan bazı terimler 
izah edilmiştir. Bunlar mevcud. şey, zat, 
cevher. araz. vahid, hüve-hüve, zıd, kuv
ve, akıl vb. kavramlardır (s. 7-60) . Ar
dından alemin hudusü önce imkan, sonra 
da tabiatın değişken oluşu (tegayyür) yön
temleriyle ispata çalışılır ve hadislerin ni
hayetsiz devam ederneyeceği konusu iş
lenir. Ondan sonra filozoflarca alemin kı
demi hakkında ileri sürülen deliliere ve 

bunların eleştirisine geçilir. İlahiyyat kıs
mının ikinci babı alemin fani oluşuna ay
rılmış ve bu görüşü benimsemeyen filo
zofların delilleri çürütülmüş, sonraki bö
lümde filozofların ruhun (nefis) ezell ve 
ebedl olduğu yolundaki iddiası reddedil
miştir. Lübô.bü 'l- 'u.(fill'ün dördüncü bö
lümü imkan delili çerçevesinde Allah'ın 
varlığının ispatına ayrılmıştır. Müellif bu
rada Allah'ın alemi yaratması konusunda 
filozofların benimsediği feyiz ve sudur 
telakkısine tenkitler yöneltmiştir (s . 71-

172). 

Miktati eserinin daha sonraki altı bölü
münde sıfatlar konusunu işlemiştir. Önce 
sıfat-ı selbiyye çerçevesinde zat- ı ilahiy
yeye yön ve mekan, dolayısıyla cismiyyet 
izafe edilerneyeceği üzerinde durmuş, 

ardından Allah'ın birliğini, bu arada filo
zoflara ait vahdaniyyet delilinin eleştiri
sini konu edinmiştir. Bundan sonra sü
butl sıfatları ele almış. bunları özellikle 
Mu'tezile ile olan anlaşmazlıkları göz 
önünde bulundurarak incelemiş, sekizin
ci bölümde ona göre aklın delalet ettiği 

hayat, ilim, kudret ve iradeden ibaret 
dört sıfat hakkında fi lozoflarla olan gö
rüş farklılıklarına temas etmiştir. Ardın
dan ilahi ilmin cüz'iyyata (şahsiyyat) taal
luku hususunda filozoflara eleştiriler yö
neltmiş, irade sıfatının hadis olduğunu 
söyleyen Mu'tezile'nin bu görüşünü red
detmiş ve Cehm b. Safvan ile Hişam b. 
Hakem'in Allah'a hadis ilim izafe edişle
rini tenkide tabi tutmuştur. Onuncu bö
lümde ketarn sıfatı ele alınmış . bu konu
da filozoflar, Sabiller ve nübüweti inkar 
eden gruplarla Mu'tezile. Haricller. Zey
diyye ve İmamiyye kelamcıları eleştiril 
mişti r (s. 173-285) . Kitabın on birinci bö
lümünde bir yönüyle kader konusunu il
gilendiren ilahi iradenin hem hayra hem 
şerre taalluk edişi bahsi işlenmiş. on ikin
ci bölümde hüsün -kubuh ve salah-as lah, 
on üçüncü bölümde hidayet-dalalet me
selelerine yer verilmiştir (s. 286-329) . 

. Eserde nübüwet kısmı on dört ve on 
beşinci bölümlerde ele alınmaktadır. Mik
latl, İslam filozoflarının nübüwet konu
sunda olumlu veya olumsuz bir şey söy
lememekle birlikte sistemlerinin bunun 
inkarını gerektirdiğini belirttikten sonra 
mucizenin şartları ve nübüweti kanıtla
ma yönü üzerinde durmuş . ardından Hz. 
Peygamber'in mucizelerine geçmiş, ne
sihten söz ettikten sonra Kur'an mucize
sini anlatmış ve peygamberlerin ismet 
sıfatına temas etmiştir. Bu kısmın so
nunda rızık ve ecel konularına da kısa
ca yer vermiştir (s. 330-379) . Lübô.bü'l-



'u]fül'ün üçüncü kısmında ahiret konu
larına kısa bir bakış yapılmaktadır. On al
tıncı bölümü oluşturan bu kısımda kabir 
aza bı , cismanl haşir vb. hususlar ele alın

mış , on yedinci bölümde imanın tarifi ve
rilmiş, günah- iman ilişkisine temas edil
miştir (s. 380-397). 

Lübdbü '1- 'ulfill' deki atıflardan anla
ş ı ldığına göre Ebü'I-Hüzeyl ei-Allat ile 
Ka'bl gibi Mu'tezile kelamcıları, Farabi ve 
İbn Sina gibi filozoflar, ayrıca müellifin de 
mensubu bulunduğu Eş' ariyye ekolünden 
Bakıllanl, Cüveynl ve Gazzaıl'ye ait eserler 
kitabın kaynakları arasında yer alır. Ese
rin özellikle ilahiyyat bölümünde bazı ko
nuların işlenişi Gazzall'nin Tehdfütü'l-fe
ldsife'si ile benzerlik arzetmekte ve bu 
husus metot açısından ondan faydalanıl

. dığını düşündürmektedir. İslam dünya
sının batısında temel kaynaklardan birini 
teşkil ettiği muhtemel olan Lübdbü'l
'u]fill'ün oldukça zengin bir felsefi ve ke
laml birikimin ürünü olduğunu söylemek 
gerekir. Eserin bilinen tekyazma nüshası 
Fas'taki Karaviyyln Kütüphanesi'nde ka
yıtlı olup (nr. 1589) Fevkıyye Hüseyin Mah
mud tarafından yayımlanmıştır (Kahire 
1977) 
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Ortadoğu'da Akdeniz 'e kıyısı olan ülke. 
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Kuzeyi ve doğusu bir hilal şeklinde Su
riye topraklarıyla kuşatılmış olan Lübnan 
güneyde 60 kilometrelik bir sınırla İsrail'e 
komşudur; batıda ise Akdeniz'e açılır. Tek 

meclisli ve çok partili bir rejimle yöneti
len ülkenin resmi adı ei-CumhOriyyetü'I
Lübnaniyye, yüzölçümü 10.400 km2 , nü
fusu 4.376.900 (2003 tahmini). başşehri 
Beyrut ( 1.1 00.000), diğer önemli şehirle
ri Trablusşam (240.000). Sayda ( 140.000) 
ve Sur'dur (ll 0.000). 

I. FiZiKi ve BEŞERi COGRAFYA 

Oldukça sade bir görünüm sergileyen 
yüzey şekillerinin ana çizgilerini Lübnan 
dağları (Cebelilübnan) belirler. Bu dağlar 
kuzey-güney doğrultusunda 160 km. 
uzunluğunda olmak üzere ülkeyi baştan 
başa katedip toplam yüzölçümünün yak
laşık yarısını kaplar. Kuzeye doğru gidil
dikçe yüksekliği ve genişliği artan kalker 
yapılı Lübnan dağlarının kuzey kesiminde 
3088 metreye erişen Kurnetüssevde zir
vesi ülkenin en yüksek noktasıdır. Lübnan 
dağlarıyla Akdeniz'in arasına, doğu- batı 

doğrultusundaki genişliği yer yer 40 kilo
metreyi bulan dar bir kıyı ovası girer. Lüb
nan dağlarıyla daha doğudaki Antilübnan 
dağları (ei-Cebelüşşarki) arasında da Bika' 
(Seka'. Bekaa) vadi si yer alır. Doğu Afrika'
nın Göller bölgesinden Anadolu toprak
larına kadar uzanan dünyanın en büyük 
fay hattı üzerinde bulunan Bika' çukuru
nun tabanına batıdaki Lübnan dağların
dan ve doğudaki Antilübnan dağlarından 
çok dikyamaçlarla inilir. Buna karşlık Lüb
nan dağlarının Akdeniz'e bakan batı ya
maçları kıyı düzlüğüne ve aynı şekilde An
tilübnan dağlarının doğu yarısı da Suriye 
topraklarına tedricen alçalır. 

Ülkenin iklimi kıyıdan içeriye doğru gi
dildikçe değişiklik gösterir. Kıyı kesiminde 
Akdeniz iklimi hüküm sürer; burada kış
lar yumuşak ve yağışlı, yazlar sıcak ve 
nemlidir. Lübnan dağlarının batı yamaç
larında yağışlar boldur; yüksek kesimle
rine ise yağış kar şeklinde düşer. İki dağ 
sırası arasında bulunan Bika' vadisinde 
karasal, hatta çöl iklimi özellikleri taşıyan 
bir iklim hakimdir. Kıyı şeridinde 900 mm. 
kadar olan ortalama yıllık yağış tutarı 
Lübnan dağlarının bazı yüksek kesimle
rinde 1500 milimetreye kadar çıkar. Bika' 
vadisinde yağışın 400 milimetrenin de al
tında olduğu kesimler vardır. Bitki örtü
sünü teşkil eden sedir ormanlarının yo
ğun biçimde Lübnan dağlarında bulun
ması, bu ağaç türünün bitki coğrafyasın
da bu dağların adıyla (Cedrus libani "Lüb
nan sediri") olarak anılmasına yol açmış
tır. Eskiçağ'lardan beri gemi inşasında çok 
kullanılan Lübnan sedirieri bütün Akde
niz dünyasında olduğu gibi günümüzde 
bu ülkede de azalmış, yer yer küçük alan-

LÜBNAN 

lar halinde kalmıştır. Sedirin azalmasın
dan sonra Lübnan dağlarının batı yamaç
larında çeşitli çam türlerinin yetiştirilme
sine başlanmıştır. Ancak yine de orman 
alanlarının eski asırlara göre gerilemesi
ne rağmen Lübnan dağları halen Ortado
ğu'nun en sık bitki örtüsüyle kaplı kesi
midir. Ülkede genellikle Lübnan dağları
nın yamaçlarından doğarak Akdeniz'e 
ulaşan kısa boylu fakat suyu bol akarsu
lara rastlanır. Bika' vadisindeki Ba'lebek 
eşiğinden doğarak güneye doğru akan ve 
Lübnan sınırları içerisinde denize dökü
len Leytani (Leontes) nehriyle kuzeye doğ
ru akan ve Lübnan'dan sonra Suriye top
raklarından geçip Türkiye sınırları içinde 
Akdeniz' e ulaşan Asi (Orontes) nehri diğer
lerinden daha uzun ve daha önemlidir. 

Resmi dili Arapça olan Lübnan dini ve 
etnik bakımdan çok karışık bir ülkedir. 
Derin vadiler araziyi birinden diğerine ge
çilmesi güç kampartmanlara böldüğün
den buralarda çeşitli din ve etnik grup
lardaki halk adeta ayrı cemaatler halin
de yaşar; bu cemaatlerin başlıcaları Sünni 
müslümanlar (kıyı kesiminde), Şii müs
lümanlar (Bika' vadisinde ve güneyde), 
Katalik MarOnller (büyük bölümü Lübnan 
dağları nda). Dürzller (Lübnan dağlarının 
orta kesiminde), Ortodoks Rumlar (kıyı şe
hirlerinde) ve Katalik Ermeniler'dir (gü
neyin kırsal kesimlerinde) . Bunların oranı 
hakkında resmi istatistikler bilgi verme
mekte, gayri resmi kaynakların verdiği 
bilgiler de birbirini tutmamaktadır. 
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