
İBN KURKÜL 
(J~} 1)-!1) 

Ebu İshak İbrahim b. Yusuf 
b. İbrahim ei-Vehrani ei-Hamzi 

(ö. 569/11 74) 

ı (Murad Buhar!, nr. 90: Relsülküttab Mus
tafa Efendi, nr. I 1 19) ve Atıf Efendi (nr 
63 ı) kütüphanelerinde mevcuttur (diğer 
baz ı yazma ları ve muhtasa rları için bk. 
Brockelmann, GAL, i , 457: Suppl., 1, 633) 
İbn Hatlbüddehşe. bazı tenkitlerle birlik-

L 
Hadis, fıkıh ve edebiyat alimi. 

_j 

Saf er SOS'te (Ağustos 1111 ) İspanya'nın 
güneydoğusundaki Meriye'de (Aimeria) 
doğdu. İbn Kurkül lakabıyla (ibn Kes1'r, ibn 
Küsrul olarak zikreder) anılmasının sebebi 
bilinmemekte. Cezayir'in kıyı şeridindeki 
Vehran (Oran) şehrine nisbetle Vehranl. 
yine oradaki Hamza köyüne nisbetle Ham
zl olarak da zikredilmektedir. Anne tara
fından dedesi Ebü'I-Kasım İbn Verd. de
vamlı hizmetinde bulunduğu Ebü'I-Ha
san İbn Nafi'. İbn Atıyye ei-Endelüsl. 
Ebü'I-Hasan İbnü'I-Mugis. Ebu Bekir İb
nü'I-Arabl. İbn Hubeyş . Ruşatl ve Ebu Ab
dullah İbnü'I-Hac gibi alimlerden hadis 
öğrendi. Kadi İyaz'dan rivayette bulundu. 
Şair İbn Haface'den divanının rivayet iz
nini aldı. Çok seyahat etmesi sebebiyle 
"rahhal" diye nitelendirilen İbn Kurkül 
genç yaşta Fas'a giderek TIIimsan'da İbn 
Gazlün'dan. MiknaS'ta Ebü'I-Kasım İb
nü'I-Ebreş'ten ders aldı. Endülüs'e dön
dükten sonra Maleka'ya (Ma laga). ardın
dan 564'te (1169) Sebte'ye (Ceuta). ora
dan Sela'ya ve son olarak da Fas'a göç et
ti. Ebü'I-Haccac İbnü 'ş-Şeyh ei-Belevl ve 
Abdülazlz b. Ali es-Sümatl kendisinden 
hadis rivayet edenler arasındadır. Hadis 
ilmini ve hadis ricalini iyi bilen, edebiyat
la ilgilenen. aynı zamanda iyi bir fıkıh ve 
kelam alimi olan İbn Kurkül 6 Şaban ve
ya 6 Şewal 569'da (12 Mart veya 10 Mayıs 
1174) Fas'ta vefat etti. Seyyidl Ali ei-Me
zall (Burcü'I-Kevkeb) yakınına defnedildi. 

İbn Kurkül'ün günümüze ulaşan tek 
eseri Metôli'u '1-envôr 'al(ı şıl)ôl)i (şa
f:ıfl:ıi) '1-ô~ôr'dır. Metôli'u 'i-esrar şerl)u 
Meşôri]fi'l-envôr adıyla da zikredilen 
(Hediyyetü'l-'ari{in, ı . 9) garlbü'l-hadls ko
nusundaki eser. Kadi İyaz'ın Meşôri]fu'l
envôr' ı tarzında telif edilmiş olup Katib 
Çelebi kitabın Kadi İyaz'ın eserinin ihtisar 
ve tas h i h edilerek. ayrıca bazı ilaveler ya
pılarak kaleme alındığını kaydetmekte
dir (Keş{ü'?-?Unü.n, ll , 171 5) . Müellifin bu 
eseri, Kadi İyaz'ın kendisine emanet ola
rak bıraktığı Meşôri]fu '1-envôr'dan ikti
baslar yaparak hazırladığı da ileri sürüi
mektedir (Zirikll, 1, 82). Metôli'u'l-en
vôr'ın nüshaları Topkapı Sarayı Müzesi 
(lll Ahmed, nr. 579, 273 I). Köprülü (Fil.zıl 
Ahmed Pa şa, nr. 450, 45 ı). Süleymaniye 

te ilavelerde bulunduğu eseri Tehg;ibü '1-
metôli' ve tergibü'l-mutali' adıyla dü
zenlemiştir. Altı cilt halindeki bu çalışma
nın ilk beş cildi Darü'l-kütübi'I-Mısriyye' 

de kayıtlıdır (nr. 31536 B). 
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~ EMiN AşıKKUTLU 

ı 
İBN KUTEYBE 

ı 

(yl)-!1) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineveri 

(ö. 276/889) 

Dil, edebiyat, Kur'an ilimleri, 
hadis ve tarih sahalarındaki 

L 
eserleriyle tanınan alim. 

_j 

Doğum yeri ve tarihi hakkında farklı ri
vayetler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda 
213 (828) yılında Küfe'de (ibnü'n -Nedlm, 
s. ı ı 5), bazılarında ise yine aynı tarihte 
Bağdat'ta (Hatlb, X, ı 70) dünyaya geldi
ği kaydedilmektedir. Bu kaynakların en 
eskisi olan İbnü'n-Nedlm'in verdiği bilgi 
dikkate alınarak Küfe doğumlu olduğu 
söylenebilir. İbn Kuteybe, dedesinin adı

na nisbetle Kutebl. babasının Mervli ol
ması sebebiyle Mervl nisbeleriyle de anı
lır. Ailesinin Merv'den lrak'a göç edip KQ
fe'ye yerleştiği anlaşılmaktadır. Bundan 
hareketle Fars. hatta Türk asıllı olabilece
ği ileri sürülmüştür (Ömer Ferruh. ll , 329) 
Kendi ifadesinden, atalarının Müslüman
lığı kabul etmesinden sonra dedesi ve ba
basının ll. (VIII.) yüzyılın başlarında Arap
laşmış (müsta 'reb) olduğu anlaşılmakta
dır. 'Uyunü'l-a]]bôr adlı eserinde baba
sından zaman zaman nakillerde bulun
ması onun kültürlü bir aile çevresinde 
yetiştiğini göstermektedir. 

iBN KUTEYBE 

İbn Kuteybe'nin hocaları döneminin en 
seçkin alimleridir. İlk derslerini babasın
dan aldıktan sonra Bağdat'ta Cahiz'in öğ
rencisi oldu ve onun bazı kitaplarını huzu
runda okuyarak icazet aldı ('Uyünü'L-atı· 
bar, lll, 199) Fıkıh . tefsir ve hadis gibi ilim
leri İshak b. Rahuye'den: dil, edebiyat ve 
kıraati Muhammed b. Ziyad ez-Ziyadl ve 
Ebü'l-Hattab Ziyad b. Yahya ei-Hassanl'
den: nahiv ve lugat ilimlerini İbrahim b. 
Süfyan ez-Ziyadl. Ebü'l-Fazl Abbas b. Fe

rec er-Riyaşl'den : Kur'an ilimleriyle şiiri 
Ebu Hatim es-Sicistanl'den okudu . Bu 
ilim dallarında otorite sayılacak seviye
ye ulaştı. ibn Sellam ei-Cumahl ve Ebu 
Ubeyd Kasım b. Sellam gibi alimlerden de 
istifade etti. Ayrıca tahsil gayesiyle Ho
rasan, Mekke ve Basra'ya gitti: bir süre 
Basra'da Divan-ı Mezalim başkanlığı gibi 
önemli bir görevde bulundu. 

Hayatının büyük bir kısmını Abbasller'in 
en parlak döneminde Bağdat'ta geçiren 
İbn Kuteybe. gençliğinde katıld ığı Mu'te
zile alimlerinin toplantılarında tartışılan 
fikirlerden oldukça etkilendi. Mu'tezile 
ve Ehl-i sünnet arasında sürüp giden tar
tışma ortamında yetişmesi erken yaşta 
kelam ilmine ağırlık vermesine sebep ol
du. Mu'tezile'den ayrı ldıktan sonra mu
haddislerin toplantılarına katılmayı tercih 
etti. Bu yı ll arda Bağdat'ta devrin önemli 
simaları ile tanışma imkanı buldu. Büyük 
bir ihtimalle 236'da (850) Edebü'l-kfıtib 
adlı eserini ithaf ettiği Vezir Ebü'I-Hasan 
ibn Hakan ' ın aracılığıyl a Dlnever kadısı 
oldu. Yaklaşık yirmi yı l kadar bu görevde 
kaldıktan sonra Bağdat'a döndü ve 1 Re
ceb 276'da (30 Ekim 889) vefatma kadar 
burada yaşadı (ibn Hallikan, lll, 43) . 

Cahiz ve Ebu Hanife ed-Dineverl gibi lll. 
(IX.) yüzyılda yetişen önemli şahsiyetler
den biri olan İbn Kuteybe uzun süre ha
dis, tefsir, fıkıh. tarih. kelam ve dille ilgi
lenmişse de zamanla edebiyata yönelmiş
tir. Bağdat'ta İshak b. Rahuye'den dinle
diği hadisleri rivayet etmesi hususunda 
talebelerinin ısrarlarını. çağdaşı büyük 
muhaddislerin yanında kendisini rivaye
te ehil görmediği için reddetmesi ilim
de ihtisasa gösterdiği saygının bir ifa
desidir (Zehebl. XIII. 30 1-302). Hadiste ri
vayeti az olmakla birlikte güvenilir kabul 
edilen İbn Kuteybe'yi Hakim en-Nisabu
rl'nin yalancılıkla suçlaması isabetsiz bir 
hükümdür(ibn Ha ce r, lll, 357). Eserlerini 
Mısır'da okutarak tanınmasını sağlayan 
oğlu kactılkudat Ahmed b. Abdullah b. 
Müslim ile torunu Ebu Ahmed Abdülva-
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