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328) bu bil gi di ğer kay nak lar ca te yit edil-

me mek te dir. İbn Key ga lağ’ın 323 (935) 

yı lın dan son ra ki bir ta rih te ve fat et ti ği an-

la şıl mak ta dır. Ken di si ay nı za man da edip 

ve şa ir di. Onun şi ir le rin den ba zı ör nek ler 

gü nü mü ze ulaş mış tır (Seâlibî, I, 121-122; 
İbn Hal likân, V, 62-63).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ta berî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), X, 111, 115, 121, 

122, 130, 134; Kindî, el-Vülât ve’l-šuŠât (nşr. 
Rhu von Gu est), Ka hi re, ts. (el-Fârûku’l-hadîse 
li’t-tıbâa ve’n-neşr), s. 269, 273, 279, 282-286; 
Arîb b. Sa‘d, Øıla tü TârîÅi’¹-ªaberî (Ta berî, TârîÅ 
[Ebü’l-Fazl], XI için de), s. 18-19, 22, 24, 28, 52, 
120, 138-141, 150; Seâlibî, Yetîme tü’d-dehr, I, 
121-122; İb nü’l-Esîr, el-Kâmil, VII, 228, 305, 310, 
316, 332, 336, 371, 517, 540-541, 552; VI II, 93, 
182, 200, 228, 229, 328; İb nü’l-Adîm, Züb detü’l-
¼aleb min TârîÅi ¥aleb (nşr. Sü heyl Zekkâr), 
Dı maşk 1418/1997, I, 99, 101; İbn Hallikân, 
Vefeyât,  V, 58, 62-63; Zi riklî, el-A£lâm, I, 81-
82; Bedrân, Teh×îbü TârîÅi Dı maşš, I, 441-442; 
Hak kı Dur sun Yıl dız, İslâmi yet ve Türk ler, İs tan bul 
1976, s. 179; Sü heyl Zekkâr, AÅbârü’l-Æarâmi¹a, 
Dı maşk 1402/1982, s. 26, 51, 351; Ha san Yûsufî 

Eşkûrî, “İbn Key³a la³”, DMBİ, IV, 533-534.

ÿAb dül ke rim Özay dın
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Ebû Saîd Ferec b. Kåsým
b. Ahmed b. Lüb (Leys) el-Gýrnatî

et-Taðlibî (es-Sa‘lebî)
(ö. 782/1381)

Endülüslü fakih ve âlim.˜ ™

701 (1302) yı lın da Benî Ah mer (Nasrîler) 

Dev le ti’nin baş şeh ri Gır na ta’da doğ du. Ha-

ya tı na da ir faz la bil gi yok tur. Muh te me-

len ba ba sı da ilim le meş gul olan İbn Lüb, 

Ebü’l-Ha san Ali b. Ömer el-Kaycâtî’den 

kı ra at-i seb‘a oku du ve çe şit li ilim ler tah-

sil et ti. Ve fa tı na ka dar ay rıl ma dı ğı bu 

ho ca sın dan icâzet al dı. Ay rı ca Ebû İs hak 

İb râ him b. Mu ham med b. Ebü’l-Âsî, İb-

nü’z-Zeyyât el-Kelâî, Mu ham med b. Ali 

b. Selmûn, Ebû Ab dul lah Mu ham med b. 

İb râ him el-Beyyânî, Mu ham med b. Câbir 

el-Vâ dî â şî, İb nü’l-Fahhâr el-İlbîrî gi bi ho-

ca lar dan kı ra at, Arap ça, ha dis, tef sir ve 

fı kıh oku yup icâzet al dı. Nasrî hü küm da-

rı Ebü’l-Hac câc I. Yûsuf ta ra fın dan Gır-

na ta bü yük ca mi sin de ha tip lik gö re vi ne 

ta yin edil di. Bu ca mi de yıl lar ca sü ren 

ders hal ka sı nın ya nın da yi ne I. Yûsuf’un 

750’de (1349) inşa et tir di ği, En dü lüs’te 

ilk med re se ka bul edi len Nas riy ye Med re-

se si’nde 754’te (1353) ve fat eden İb nü’l-

Fahhâr’dan son ra ho ca ol du. Gır na ta’da 

pek çok âlim ken di sin den ders al dı. Bu 

se bep le “şey hü’ş-şüyûh” di ye anı lır. Ye tiş-

tir di ği ve icâzet ver di ği ta le be ler ara sın da 

914) Ebû Ali Ebû Zünbûr b. Ah med el-Mâ-

ze râî ve Ebû Be kir Mu ham med b. Ali el-

Mâ ze râî ile bir lik te Mı sır’a git ti. Ramaza n 

302’de (Mart-Ni san 915) Su riye’ye gön de-

ri lip Dı maşk ve Ha lep va li li ği ne tayin edil-

diy se de er te si yıl az le dil di. Ay nı yıl Mûnis 

el-Mu zaf fer ile bir lik te, Abbâsî Ha li fe si 

Muk te dir-Billâh’a is yan eden Hüse yin b. 

Hamdân b. Hamdûn’u ita at al tı na al mak 

üze re el-Cezîre’ye gön de ril di. Hüse yin b. 

Hamdân af di le diy se de Abbâsî ordus u 

onu ta kip edin ce İrmîni ye’ye kaç tı. Ardın-

dan Muk te dir-Billâh, İbn Key ga lağ’ı 

Mısır’a va li ta yin et ti. An cak İbn Key galağ 

Mı sır’a git me yip ye ri ne nâib gön der di. 

312 Mu har re min de (Ni san 924) tek rar 

Dı maşk va li li ği ne ge ti ril di ve yi ne er te si 

yıl azledildi.

Hâcib Nasr, Kar matîler ile mü ca de le için 

çık tı ğı se fer de has ta la nın ca ye ri ne Ah med 

b. Key ga lağ’ı ve kil ta yin et ti. Kar matîler 

onun kar şı sın da tu tu na ma yıp çöl le re kaç tı 

(316/928). İbn Key ga lağ ay nı yıl He me dan 

ve Ni hâ vend, 317’de (929) Ha lep (İb nü’l-
Adîm, I, 101), 319’da da (931) İs fa han 

va li li ği ne ta yin edil di. Leş kerî ad lı Dey lem 

asıl lı bir ku man dan İbn Key ga lağ’ı mağlûp 

ede rek İs fa han’a gir di. O da otuz sü va riy le 

bir lik te İs fa han köy le ri ne sı ğın dı. Leş kerî, 

az sa yı da ki as ke riy le İs fa han ci va rın da do-

la şır ken İbn Key ga lağ’ın adam la rı ta ra fın-

dan ya ka lan dı. O sı ra da yet miş yaş la rın da 

olan İbn Key ga lağ, Leş kerî’yi biz zat ken-

di si öl dür dü. Bu nu du yan as ker le ri ağır-

lık la rı nı bı ra kıp İs fa han’ı ter ket ti ler. İbn 

Key ga lağ’ın iler le miş ya şı na rağ men el de 

et ti ği ba şa rı tak dir le kar şı lan dı ve Ha li fe 

Muk te dir-Billâh’ın nez din de iti ba rı art tı. 

Ha li fe ken di si ne hil‘at, ger dan lık ve bi le-

zik ver di (Arîb b. Sa‘d, XI, 139-141). Mûnis 

el-Mu zaf fer’in Ha li fe Muk te dir-Billâh ile 

yap tı ğı sa vaş ta ha li fe nin sağ ce nah kuv-

vet le ri ne ku man da eden İbn Key ga lağ sa-

vaş sı ra sın da esir düş tü (a.g.e., XI, 150).

İbn Key ga lağ, 9 Şev val 321 (2 Ekim 933) 

ta ri hin de Ha li fe Kåhir-Billâh ta ra fın dan 

Mu ham med b. Tuğç’un ye ri ne ikin ci de fa 

Mı sır va li li ği ne ta yin edil di. An cak o Mı sır’a 

git me yip nâibi Ebü’l-Feth Mu ham med b. 

Îsâ en-Nûşerî’yi gön der di (Kindî, s. 282). 
Er te si yıl ken di si de Mı sır’a git ti. Ha li fe 

Râzî-Bil lâh (934-940) da ha son ra Ah med’i 

az le dip tek rar Mu ham med b. Tuğç’u Mı sır 

va li li ği ne ge tir di ve Mu ham med b. Tuğç 23 

Ra ma zan 323’te (26 Ağus tos 935) Mı sır’a 

gir di (İbn Hal likân, V, 58, 62). İb nü’l-Esîr, 

İbn Key ga lağ’ın 324’te (936) Mı sır va li li ğin-

den az le dil di ği ni söy ler se de (el-Kâ mil, VI II, 

Râşid), Bey rut 1997, I, 357, 358, 374, 383; Tevfîk 

Fehd, “£İl mü’n-nebât ve’z-zi râ£a”, a.e., III, 1082-
1084; Ah med et-Tâhirî, e¹-ªıb ve’l-filâ¼a fi’l-En de-
lüs bey ne’l-¼ik me ve’t-tecrîb, Dârül beyzâ 1997, s. 
18, 87, 91, 94, 130; S. M. Ima mud din, “al-Filâhah 
(Far ming) in Mus lim Spa in”, IS, I/4 (1962), s. 55, 
58, 59, 69, 74; Mus ta fa Ab dülkådir Gu neymât, 
“Teß ¦î ru £il mi’l-fıšh fi’l-ba¼¦ ve’t-teßlîfi’l-filâ¼î £in-
de’l-En de lü siy yîn”, Dirâsât, XXXI II/1, Amman 
2006, s. 21-22, 23, 24, 25, 26, 27; Ah med et-Tâ-

hi rî – Hânî Muh yid din Atıy ye, “İbn ¥accâc el-İş bî lî”, 
Mv.AU, VI, 189-194.

ÿAh met Özel

– —ÝBN KEYGALAÐ
( ا כ )

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Keygalað
(ö. 323/935’ten sonra)

Abbâsîler’in
Türk asýllý kumandanlarýndan.˜ ™

258 (872) yı lı ci va rın da Bağ dat’ta doğ-

du. Ba ba sı Key ga lağ (Ka yığ lığ, Ke yağ lağ, 

Ke yo ğul luğ) Abbâsîler’in Dı maşk va li le rin-

den olup Ha li fe Müh tedî-Billâh’ın hal‘in de 

önem li rol oy na mış tı. Ha lencî (Halîcî) ad lı 

bir ki şi nin is ya nı üze ri ne Ha li fe Mük tefî-

Billâh, Dı maşk ve Ür dün âmi li Ah med 

b. Key ga lağ ku man da sın da ki bir or du yu 

Mı sır’a sev ket ti (Sa fer 293 / Ara lık 905). 
İbn Key ga lağ, Arîş ya kın la rın da mey da na 

ge len sa vaş ta ağır bir ye nil gi ye uğ ra yın ca 

Bağ dat’tan tak vi ye bir lik le ri gön de ril di. 

Bun la rın için de İbn Key ga lağ’ın kar de şi İb-

râ him de var dı. Kar matî li der le rin den Zik-

re veyh b. Mih re veyh, oğ lu Sâhi bü’ş-Şâm 

Hü se yin’in (Ha san) kat lin den son ra Ebû 

Gå nim Nasr Ab dul lah b. Saîd’i Su ri ye’ye 

gön de rip çe şit li ka bi le ler den des tek ala-

rak böl ge ye hâkim ol ma sı nı is te di. Dı maşk 

ve Ür dün âmi li Ah med b. Key ga lağ’ın Mı-

sır’a gön de ril me si ni fır sat bi len Ab dul lah 

b. Saîd Busrâ, Ez riât ve Be se ni ye’yi iş gal 

edip ço cuk ve ka dın la rı esir al dı, çok sa yı da 

ga ni met el de et ti. Ar dın dan Dı maşk üze ri-

ne yü rü ye rek şeh ri ele ge çir mek is te di ve 

İbn Key ga lağ’ın Dı maşk nâibi Sâlih b. Fazl’ı 

boz gu na uğ ra tıp öl dür dü. Fa kat Dı maşk-

lı lar şeh ri mü da faa et tik le ri için Dı maşk’a 

gi re me di. Ora dan Ta be ri ye’ye ha re ket 

eden Kar matîler, İbn Key ga lağ’ın Ür dün 

nâ ibi olan Yûsuf b. Ah med’i de kat le dip 

çev re yi yağ ma la dı lar (293/906).

Ci had ga ye siy le yo la çı kan İbn Key ga lağ 

Mu har rem 294’te (Ekim 906) Tar sus’tan 

Bi zans top rak la rı na gir di. Yak la şık 5000 

ki şi yi esir al dı ve çok mik tar da ga ni met 

ele ge çir di. Bi zans kuv vet le ri ku man da nı 

eman di le yip müs lü man ol du (İb nü’l-Esîr, 
VII, 552). 7 Rebîülev vel 302’de de (30 Eylül 
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er-Reysûnî, Bey rut 2005). 6. ed-Du£âß i¦-

ra’½-½alavât £ale’l-heyße ti’l-ma£rûfe. Şâ-

tı bî’ nin, na maz dan son ra ima mın ce ma ate 

dua yap tır ma sı uy gu la ma sı nın bid‘at ol du-

ğu yö nün de ki fet va sı na red di ye ola rak ya-

zıl mış tır. Ven şerîsî, âlim ler ara sın da ge çen 

ko nuy la il gi li tar tış ma la rı ak ta rır ken bir kıs-

mı nı nak let ti ği ese rin adı nı Lisânü’l-e×kâr 

(Be yâ nü’l-e× kâr?) ve’d-da£avât mimmâ 

şu ri£a fî edbâri’½-½a la vât şek lin de kay de-

der (el-Mi£yârü’l-mu£rib, I, 297). Hem İbn 

Lübb’ün hem Şâ tı bî’ nin öğ ren ci si olan Ebû 

Yah yâ İbn Âsım’ın İbn Lübb’ün bu ese ri için 

bir red di ye ka le me ala rak Şâtıbî’yi des tek-

le di ği nak le dil mek te dir (Mak karî, V, 514). 7. 

el-Ec vi be tü’s-se mâ ni ye. el-Ec vi be adıy-

la gü nü mü ze ula şan ve İbn Lübb’e izâ fe 

edi len eser kay nak lar da bah se di len el-Ec-

vi be tü’¦-¦emâni ye ola bi lir (el-Fih ri sü’ş-
şâmil, I, 103-104). 8. Risâletân fi’l-fıšh. Zi-

riklî, Ra bat Kü tüp ha ne si’nde İbn Lübb’ün 

fık ha da ir iki risâle si nin bu lun du ğu nu söy-

ler (el-A£lâm, V, 140). 9. A¼ kâm fi’¹-¹a hâ re 

ve’½-½a lât (nşr. Mu ham med Ebü’l-Ec fân 
– Ab dur rah man Avf, Tu nus 1980). Bun la rın 

ya nın da İbn Lübb’ün kay nak lar da zik re di-

len baş ka eser le ri de var dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İbn Lüb, Tašrîbü eme li’l-ba£îd fî nevâzi li’l-
üs tâ× Ebî Sa£îd (nşr. Hü se yin Muhtârî – Hişâm 
er-Râmî), Bey rut 2004, neş re den le rin gi ri şi, s. 
15-52; İb nü’l-Hatîb, el-İ¼â¹a, IV, 253-255; a.mlf., 
el-Ketîbe tü’l-kâmi ne (nşr. İh san Ab bas), Bey rut 
1983, s. 67-70; İb râ him b. Mûsâ eş-Şâtıbî, el-İfâ-
dât (nşr. M. Ebü’l-Ecfân), Bey rut 1986, neş re de-
nin gi ri şi, s. 42-45, 93, 94, 109, 111, 114, 119, 
126, 152, 154, 165, 166, 172, 173, 175; a.mlf., 
Fe tâ vâ (nşr. M. Ebü’l-Ecfân), Tu nus 1406/1985, 
neş re de nin gi ri şi, s. 61 vd., 127-128; İbn Ferhûn, 
ed-Dî bâ cü’l-mü×heb, II, 139-142; İb nü’l-Ah mer, 
A£lâ mü’l-Ma³rib ve’l-En de lüs (nşr. M. Rıdvân ed-
Dâ ye), Bey rut 1407/1987, s. 186-191; İb nü’l-Ce-

ze rî, øåye tü’n-Nihâye, II, 7-8; Mücârî, Bernâmec 
(nşr. M. Ebü’l-Ecfân), Bey rut 1982, s. 91, 118; 
Mev vâk, Sü ne nü’l-müh tedîn fî mašåmâti’d-dîn 
(nşr. Mu ham med b. Sîdî Mu ham med b. Hu mey-
yen), Ra bat 2002, s. 59-64, 99; Süyûtî, Bu³ye tü’l-
vu£ât, II, 243-244; Ven şe rî sî, el-Mi£yârü’l-mu£rib 
(nşr. Mu ham med Hacî) Bey rut 1401/1981, I, 297-
298; İb nü’l-Kådî, Dür re tü’l-¼icâl, III, 265-266; Ah-

med Bâbâ et-Tin büktî, Ney lü’l-ib tihâc (nşr. Ab-
dül hamîd Ab dul lah el-He râ me), Trab lus 1989, s. 
357-360; Mak karî, Nef ¼u’¹-¹îb, V, 509-514; Keş-
fü’¾-¾unûn, II, 1348; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), 
V, 140; el-Fih ri sü’ş-şâ mil li’t-türâ¦i’l-£Ara biy yi’l-
İslâmiy yi’l-maÅ¹û¹, Am man 1417/1999, I, 103-
104; IX, 13; XI, 619; Mus ta fa es-Sa medî, Fıšhü’n-
nevâzil £in de’l-Mâli kiy ye, Ri yad 1428/2007, s. 
152-154, 201-202, 286-288; Hayât Kåre, “ƒi vâ-
rü’d-diyânât fi’l-En de lüs: Bey ne’l-ce de li’d-dînî 
ve’l-Åilâfi’l-kelâmî min Åilâli Tašyîdi li’bn Lüb 
el-øırnâ¹î fi’l-ša²âß ve’l-šader”, al-An da lus Mag-
reb, sy. 16, Cádiz 2009, s. 185-208; Ah med er-

Rey sûnî – Ali Haka n Ça vu şoğ lu, “Şâtıbî, İb râ him b. 
Mûsâ”, DİA, XXXVI II, 373-374.

ÿHa cer Kont bay

yer leş miş ba zı uy gu la ma la rı bid‘at ola rak 

ni te le yen Şâtıbî’yi za man za man sert bir 

dil le eleş ti rir. İki âlim ara sın da ki tar tış ma-

lar kay nak lar da zik re dil miş ve red di ye le re 

ko nu ol muş tur (İb râ him b. Mûsâ eş-Şâ-
tı bî, Fetâvâ, neş re de nin gi ri şi, s. 61-62; 
Mev vâk, s. 59-64, 99; Ven şerîsî, I, 297-298; 
ay rı ca aş. bk.).

Eser le ri. 1. Fetâvâ. Kay nak lar da İbn 

Lübb’e bu ad la bir eser at fe dil mek le bir-

lik te onun nevâzil ve fet va la rı nın ken di si 

ta ra fın dan dü zen len di ği bi lin me mek te dir. 

Ço ğu so ru lan so ru la ra ce vap ola rak ya zı lan 

bu fet va lar, Gır na ta lı âlim le rin nevâzi li ni 

bir ara ya ge tir me yi he def le yen IX. (XV.) 

yüz yıl âli mi İbn Tarkât’ın der le me si için de 

gü nü mü ze ulaş mış tır. Mâlikî nevâzil eser-

le rin de ve özel lik le Ven şerîsî’nin el-Mi£-

yâr’ın da çok ça atıf ya pı lan İbn Lübb’ün 

fet va la rı nı Hü se yin Muhtârî ve Hişâm 

er-Râmî tah kik ede rek Tašrîbü eme li’l-

ba£îd fî nevâzi li’l-üstâ× Ebî Sa£îd adıy-

la ya yım la mış tır (Bey rut 2004). 2. Şer¼u 

Æa ½î de ti’l-lu³ziy ye fi’l-mesâßili’n-na¼-

viy ye. el-Æa½îde tü’n-nûniy ye fi’l-ehâcî 

ve’l-el³åzi’n-na¼viy ye adıy la da bi li nen 

ka si de nin yi ne İbn Lübb’e ait şer hi ön ce 

İbn Hişâm en-Nahvî’ye nis bet edi le rek ya-

yım lan mış (Bağ dat 1963), ar dın dan Ay yâd 

es-Sü beytî ta ra fın dan İbn Lübb’e aidi ye-

ti be lir le ne rek neş re dil miş tir (Me cel le-
tü’l-Ba¼¦i’l-£ilmî ve’t-türâ¦i’l-İslâmî, sy. 6 
[Mek ke 1403-1404], s. 369-417). 3. Kitâb 

fi’l-bâßi’l-mu va¼¼ade. Risâle tü ta£yîni 

ma ¼al li duÅuli’l-bâß min mef£ûley be-

del ve eb del ve mâ yer ci£u iley himâ 

fi’l-mâdde li-Ebî Sa£îd Fe rec b. Æåsım 

b. Lüb el-øırnâ¹î is miy le kay de di len ri sâ le 

Arap gra me rin de “bâ” har fi nin iki mef‘û le 

da hil olu şuy la il gi li dir (nşr. Ayyâd es-Sü-
beytî, Bu ¼û ¦ü Kül liy ye ti’l-lu³ati’l-£Ara biy-
ye, II/2 [Mek ke 1404-1405], s. 515-538). 
4. Æa½îde tâßiy ye fi’r-red £ale’l-šåßilîn 

bi-Åalši’l-ef£âl. Bir ya hu di nin ka der ko-

nu sun da ki so ru la rı nı içe ren şi iri ne red di-

ye ola rak ya zıl mış on be yit ten iba ret bir 

ka si de dir. Ken di si nin şer het ti ği bu ka si-

de de İbn Lüb her be yit te gö rü şü nü bir 

âyet le de lil len di rir ve Ehl-i sün net’in ka-

der an la yı şı nı sa vu nur. Da ha son ra yaz dı ğı 

şerh te ka si de nin ba zı bö lüm le ri ni yan lış 

yo rum la dık la rı nı dü şün dü ğü di ğer red-

di ye ya zar la rı na ce vap ve rir. İbn Lübb’ün 

bu şerh te ce vap ver di ği ki şi nin Şâtıbî ol-

du ğu id dia edil miş tir (Hayât Kåre, sy. 16 
[2009], s. 187). Pek çok kay nak ta nak le-

di len ka si de, red di yeye ko nu olan şi ir ve 

üze ri ne ya zı lan di ğer reddi ye ler le bir lik te 

Hayât Kåre ta ra fın dan ya yım lan mış tır (bk. 
bibl.). 5. Yenbû£u’l-£ay ni’s-ser re fî tefrî£i 

mesßele ti’l-imâme bi’l-üc re (nşr. Kutb 

Ebû İs hak İb râ him b. Mûsâ eş-Şâtıbî, İb-

nü’l-Ah mer, Lisânüd din İb nü’l-Hatîb, 

Ebû Ze ke riyyâ Yah yâ b. Ah med es-Serrâc 

el-Fâsî, Ebû Yah yâ İbn Âsım el-Kaysî ve 

kar de şi Ebû Be kir İbn Âsım, Ebü’l-Kåsım 

İbn Sirâc, Ebü’l-Kåsım İb nü’l-Haşşâb, İbn 

Züm rek, İbn Allâk gi bi âlim ler bu lun mak-

ta dır. İbn Lüb 18 Zil hic ce 782 (15 Mart 

1381) ta ri hin de ve fat et ti. Ba zı kay nak lar-

da ölüm ta ri hi 783 ola rak ve ril mek te dir.

Kı ra at, Arap di li ve ede bi ya tı, na zım ve 

ne sir, aruz, na hiv, fı kıh, usûl-i fı kıh, fe râ-

iz, tef sir, ha dis, kelâm gi bi pek çok ilim le 

meş gul olan İbn Lüb bu alan lar da ki tap, 

ri sâ le ve ka si de ler yaz mak la bir lik te özel-

lik le fı kıh, kı ra at ve Arap ede bi ya tın da 

te ma yüz et miş tir. Gır na ta’da dö ne min 

fet va mer cii ko nu mu na gel miş ve “Gır na-

ta müf tü sü” ola rak ni te len di ril miş, şûra 

mec li si nin da nış tı ğı isim ler den bi ri ol muş, 

mü te ah hir Mâlikî kay nak la rın da gö rüş ve 

fet va la rı na atıf lar ya pıl mış tır. Fet va usu-

lün de Mâlikî mez he bin de ki yer le şik me to-

du ta kip et mek le bir lik te ba zı fet va la rın da 

kla sik Mâlikî gö rüş le rin den ay rı lır. Kay nak-

lar da İbn Lüb’den öv güy le söz edi lir, çe şit li 

ilim dal la rın da üs tün bir se vi ye ye ulaş tı-

ğı için “mü te fen nin” di ye ni te le nir. İbn 

Lübb’ün hem halk hem âlim ler nez din de 

bü yük say gı gör dü ğü, şöh re ti nin sa de ce 

En dü lüs’te de ğil Mağ rib’de de ya yıl dı ğı, 

in san la rın helâl-ha ram ko nu sun da onun 

fet va la rı na gö re amel et ti ği, ay rı ca gü zel 

ko nuş tu ğu, hâfı za sı nın kuv vet li, mu ha ke-

me gü cü nün yük sek, ihlâslı, gü zel ahlâka 

sa hip bir ki şi ol du ğu nak le dil mek te dir. 

Onun hak kın da kay nak lar da yer alan bu 

ifa de le ri el-İ¼â ¹a ad lı ese rin de be nim se-

yen ta le be si Lisânüd din İb nü’l-Hatîb da ha 

son ra yaz dı ğı el-Ketîbe tü’l-kâmi ne’de 

ho ca sı nı ye ren ifa de le re yer ve rir. Bu du-

rum, Nasrîler’in ve zi ri iken düş man la rı nın 

hu su me ti ne ti ce sin de Gır na ta’dan ka çıp 

Merînîler’e sı ğın mak zo run da ka lan İb nü’l-

Hatîb’in Gır na ta’da ka lan ho ca sı ile mu-

ha lif saf lar da bu lun ma sıy la açık la na bi lir.

İbn Lüb’den Arap ça ve fı kıh tah sil eden, 

İb nü’l-Hâcib’in fı kıh usu lü ne da ir risâle si-

ni tek bir mec lis te ken di si ne ar ze de rek 

icâzet alan Şâtıbî, özel lik le el-İfâdât ve’l-

in şâ dât’ ta ho ca sı na çok ça atıf ta bu lu nur. 

An cak Şâtıbî’nin ça lış ma la rı iler le dik çe dö-

ne min di ğer âlim le riy le ol du ğu gi bi İbn 

Lüb ile de ara la rın da an la yış far kı or ta ya 

çı kar. Ho ca sı nın “fet va is te yen ki şi yi zo ra 

koş ma ma” şek lin de ki pren si bi ni be nim se-

di ği ni söy le yen Şâtıbî bu na rağ men ba zı 

fet va la rın da İbn Lübb’e mu ha le fet eder. 

Ni te kim Şâtıbî’ye gö re da ha ge le nek çi 

bir tu tum iz le yen İbn Lüb de En dü lüs’te 




