iBN KUTEYBE
lifi 'l-l}.adfş, s. 27-28, 30, 236; el-İI]tilaf fi'l-

la{?, s. 14-17, 21-23).

2. Nübüvvet. Peygamberler gaybdan
haber vererek insanları bilgilendiren elçilerdir. Doğruluklarının delili gösterdikleri mucizelerdir. Resul -i Ekrem'in hissi
mucizelerini inkar etmek nübüvvetine
dair delillerin eksik olduğunu ileri sürmek
demektir. Peygamberler büyük günahlardan korunmakla birlikte bazı küçük günahlar işlemişlerdir. Hz. Adem'in rabbine
isyan edip sapması (Ta ha 20112 ı ), Hz. Yusuf'un Züleyha'ya karşı arzu d uyması (Yusu f ı 2/24), Hz. Yunus 'un iman etmeyen
kavmine öfkelenerek onlardan uzaklaş 
ması (e l-E nb iya 21/87) bunu kanıtlayan
delillerdir. Kelamcıların bu ayetleri dil kurallarına uymayan te'villere tabi tutarak
peygamberlerin küçük günah işlemedik
lerini iddia etmeleri tutarlı değildir. Hz.
Peygamber'e dahi Kur'an'da bazı uyarı
lar yapılmıştır ( Te'uflü mul]telifi'l-l). adfş,
s. I 16- I 17, ı 7 ı ; Te'uflü müşkili'l-~ur' an, s.
402-409; Te{sfruga rfbi'l-~ur'an, s. 145).
3. Ahiret, İman - Küfür. Akıl. çürümüş
cesetlerin diriltilmesini mümkün gördüğüne göre berzah aleminde ölülerin nimet veya azaba uğratılmasını da kabul
eder. Kur'an'da ve hadislerde bunun vuku bulacağını haber veren beyanlar vardır
(Al-i imran 3/169;ei-Mü'min. 40/46). Hz.
Peygamber'in kabir azabından Allah'a sı
ğındığını bildiren rivayetler meşhurdur.
Kur'an'da berzah alemine dair özlü olarak verilen bilgiler hadislerde ayrıntılı biçimde açıklanmı ş ve bu konuda herhangi bir tereddüde mahal bırakılmamıştır.
Ölenlerin ruhları iman ve itaatlerine göre "illiyyln"e veya "siccln"e gider ( Te'ullü
mul] te lifi'l-l).adfş, s. 150-154, 16 7, 245,
24 7; Te'uflü müşkili'l-~ur'an, s. 83) .

Ruh- beden bütünlüğü içinde göklere
yükseltilen Hz. l sa kıyametin kopmasın
dan önce dünyaya inecek ve ahir zamanda bütün Ehl-i kitap ona iman edecektir.
Onun in işi kıyametin yakın da kapacağı
na dair açık bir alarnet olacaktır ( Te'uflü
mul]teli{i ' l-l).adiş, s. I 88; Tefs'iru gar'ibi'l~ur'an, S. ı 37) . Buna işaret eden ayetler
de vardır (en -Ni sa 4/158- ı 59; ez-Zuhruf
43/6 1).
iman tasdikten ibarettir. Tasdik ehli
insanlar üç grup halinde mütalaa
edilebilir : Sadece diliyle tasdik eden münafıklar. hem dili hem de kalbiyle tasdik
eden. fakat büyük günah işleyenler, büyük günahlardan sakınan gerçek müminler. Buna göre gerçek imanın üç unsuru
vardır : Kalp ve dil ile tasdik edip ilahi buysayıl a n
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rukları yerine getirmek. inkar manasma
gelen küfür ise uluhiyyet. nübüvvet ve
ahiret hayatı gibi temel ilkeleri inkar yanında bir te'vile dayanarak mesela kaderi, mest üzerine meshi ve bir anda üç
talakın vuku bulduğunu inkar etme gibi
hususları da içerir. Ancak bu sonuncu durum küfrü gerektirmez ( Te'uflü mul]telifi 'l-l). ad'iş, s. I 20, I 70- I 72 ; Te'ullü müşki
li'l-~ur' a n, S . 482; Te{sfru garfb i 'l-~ur' an,
S. 10)

İbn Kuteybe Hatlb ei-Bağdadl. Zehebl,
Takıyyüddin İbn Teymiyye ve Süyutl tarafından.

BİBLİYOGRAFYA :

ibn Kuteybe. Te'uTlü mul)te li{i'l-f:ıadiş (nşr.
M . Zühr\ en-Neccar), Kahire 1386/1966, s . 3 16, 24-30, 60-61 , 66, 68, 70, 73-87, 90, 113114,116 - 117, 120, 121,129,150-154,167,
170-172, 187, 205, 208-210, 2 17 -218, 221 ,
224,229,236,245,247,259, 271- 274;a.mlf.,
el-il)tiliif fi'l·la{? (n ş r. M. Zahid Kevse r\}, Ka hi re
1349, s . 9- 11' 12-17, 21-24, 28-32, 33, 35-37 ,
46-47 , 50-65; a.mlf., Te'uilü müş kili 'l-~ur'an
(nş r. Seyyid Ahmed Sakr), Kahire 1393/ 1973, s.
83, 131, 254, 402-409,482, 487 ; a.mlf.. Te{siru
garibi'l-~ur'an (nşr. Seyyid Ahm ed Sa kr), Beyrut 1398/1978, s. 1O, 137, 145, 167; a.mlf., elMesa'il u e' l- ecuibe( nşr. Hü sameddin el-Kudsi),
Kahire 1349, s. 14; ibn Teymiyye. Der'ü te'aru zi'l-'akl ue'n-nakl (nşr. M . R eşad Salim), Riyad
1981 , ı , 205, 268 -269; V, 381-382; Zehebi, A'lamü 'n-nübela', XIII, 297-300; M. Zağ iCıl Sellam.
ib n ~utey b e, Kahire 1957, s. 22-27; ishak Musa
ei-Hüseyn\, ibn ~uteybe(trc. Haşim Yagi), Beyrut 1980, s. 127-128. r;;ı;:ı

döneminde Ehl-i sünnet'i temsil
eden önemli bir Selefi alim olarak kabul
edilmekle birlikte onun Selef'in yolundan
ayrılarak teşbihe düştüğünü söyleyenler
de vardır. Ona yöneltilen eleştiriler şu nokIJ!l!lbJ YusuF ŞEvKi YAvuz
talarda toplanır: a) İbn Kuteybe "vech"i
"zat" diye te'vil etmesi örneğinde olduğu
1
gibi bazı ayetleri. ayrıca sahih olan veya ·
iBN KUTLUBOGA
olmayan bazı hadisleri te'vil ettiği halde
(~_,.IJ::JI)!f)
aynı yöntemi kullanarak nasları anlamaEbü'l-Adl Zeynüddin (Şerefüddin)
ya çalışan kelamcıları eleştirmiştir. b) HaKasım b. Kutluboğa b. Abdiilah
disleri zaman zaman Tevrat ve İncil' e daes-SudCıni el-Cemali ei-Mısri
yanarak açıklamış ve onlardan delil ge(ö. 879/ 1474)
tirmiştir. c) Arşa istiva sıfatına "Allah'ın
Hanefi fakihi ve hadis a limi.
tahtına yer leşmesi " manası vermekle Se_j
L
lef inancına aykırı davranmıştır. çünkü Selef'ten böyle bir mana nakledi l memiştiL
802 yılının Muharrem ayında (Eylül
d) Kur'an'ı telaffuz eden insanın fiilini
1399) Kahire'de doğdu . Allame Kasım ve
hadis, bu fii le konu olan harfleri ezen kaKasım el- Hanefi diye de anılır. Brockelbul etmiştir, bu ise bir çelişki dir. e) Ehl-i
mann künyesini Ebü'I-Fazl, baba adını da
beyt'ten yüz çevirip Nasıbe'ye meyletmiş
Abdullah şeklinde yanlış kaydeder ( GAL
tir.
Suppl., ll, 93; ayrıca bk. İA, V/2, s. 763). Dedesi
Abdullah hakkında herhangi bir bilÇoğu Zahid Kevserltarafından el-İl]ti
giye
rastlanmamışsa
da Sultan Zahir BerIôt fi'l-laf? adlı eserin neşrinin dip notkuk'un emirlerinden saltanat naibi Cemalarında kaydedilen ve haklı tarafları bulul ed din Sudun b. Abdullah eş-Şeyhunl'nin
nan bu eleştiriler İbn Kuteybe'nin Selefi
kölesi olarak Mısır'a geldiği sanılmakta
bir alim olmadığını söylemek için yeterli
dır.
Zerraf lakabıyla anılan babası Kutlugörünmemektedir. Aslında İbn Kuteybe.
boğa ise kendisini azat eden Sudun eş
hem el-İl]tilô.t fi'l-laf?'da hem Te'vilü
ŞeyhGnl'nin memlüklerinin kumandanı
mü şk ili'l-Kur'an'ında önceki aşırı göidi. Cemall ve Sudunl nisbesini de bunrüşlerinden dönerek mutedil bir çizgiye
dan dolayı almıştır.
gelmiştir. Zehebl'nin de belirttiği gibi hadis bilgisi yetersiz olduğundan bazı zayıf
veya mevzu rivayetleri te'vile tabi tutması. diğer taraftan böyle bir yöntemi kelamcılar için caiz görmemesi İbn Kuteybe
adına belirtilmesi gereken önemli bir hatadır. Peygamberlerin ismet sıfatı. imanı
oluşturan unsurlar ve benzeri itikadl konulara dair görüşleriyle Selefiyye mezhebinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.
Özellikle kelamcı lara yönelttiği eleştiri
lerden Takıyyüddin İbn Teymiyye ve İbn
Kayyim ei-Cevziyye'nin etkilendiğini söylemek mümkündür. Her iki müellifin de
bu konularda benzer görüşleri savunması
bunu kanıtlayıcı mahiyettedir.

Babasını küçük yaşta kaybeden ibn
Kutluboğa Kur'an-ı

Kerlm'i ve diğer bazı
temel eserleri ezberledi. Hayatını kazanmak için bir süre terzilik yaptı. Fakat ilme
karşı duyduğu ilgi sebebiyle yeniden ders
almaya başladı. Alaeddin Muhammed b.
Muhammed el-Buhar). İbn Hacer ei-Askalanl. Şerefeddin Musa b. Ahmed es-Sübkl. Şemseddin ibnü'I-Cezerl. Şemseddin
Muhammed b. Ahmed el-Bisatl. Kariu'IHidaye, Takıyyüddin ei-Makrlzl, Sa'deddin İbnü'd-Deyrl ve Taceddin Ahmed b.
Muhammed ei-Ferganl gibi birçok aliminden tefsir, hadis. fıkıh. kelam. mantık,
matematik, tarih ve Arapça'ya dair ilim-
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leri okudu. 834'te (1430) İbn Hacer'den
el-hiô.r bi-ma'rifeti ruvô.ti'I-Aşô.r adlı
eserini okurken zaman zaman yaptığı itirazları hacası yerinde bularak eserinde
düzeltmeler yaptı ve mukaddimesinde
de buna işaret etti. Hacası İbnü'I-Hümam
ile, derse başladığı 825 (1422) yılından vefat ettiği 861 (1457) yılına kadar alakasını
devam ettirdi. ilim tahsili için İskenderi
ye'ye ve Şam bölgesine seyahat yaptı. Birkaç defa eda ettiği hac ibadeti esnasında
Mekke'de. Medine'de ve ayrıca Kudüs'te
alimlerle görüşüp ilmi sohbetlerde bulundu.
İbn Kutluboğa hocalarının takdirine

mazhar olarak genç yaşta ders okutmaya. fetva vermeye ve kitap yazmaya baş
ladı. Ebü'I-Velld Muhibbüddin İbnü'ş-Şıh
ne. Burhaneddin İbrahim b. ömer el-Bikal, Hasan et-TQICınl, Şemseddin es-Sehavl. Hatlb ei-Cevherl diye de bilinen NCı
reddin İbnü's-Sayrafi ve İbnü'I-Aynl onun
öğrencilerinden bazılarıdır. Baybars Medresesi'ndeki hadis hocalığı ile Canıbek
Medresesi şeyhliği gibi iki kısa süreli resml görevin dışında ilmi mevkii ile mütenasip bir görev alamadı. Dönemin devlet
adamlarından ilgi ve destek görmekle birlikte mütevazi bir hayat sürdü ve hayatı
nın çoğunu Eşrefiyye Dergahı'nda fakir bir
derviş olarak geçirdi. 4 Reblülahir 879
(18 Ağustos 1474) tarihinde Kahire'de vefat etti.
Tabakat müelliflerinin ortaklaşa ifadesine göre başta fıkıh ve hadis olmak üzere dini ilimlerde derin bilgi sahibi olan İbn
Kutluboğa aynı zamanda eectel ve münazaraya yatkınlığıyla tanınır. Ülfet ve ünsiyet kabiliyeti. üstün mizacı ve kaleminden daha güçlü olan hitabeti sayesinde
devrinin alimleriyle tartışmaya girmekten
çekinmemiştir. Zühdü ve takvasıyla da
tanınan İbn Kutluboğa Eşrefiyye Dergi'ı
hı ' na

müntesip bir

sCıfi

idi ve vahdet-i

vücCıd konusunda Muhyiddin İbnü'I-Ara
bl'nin gö rüşle rini benimserdi. İ b n ü' I - Pa 
rız'ın vahdet-i vücCıd ve huiCıl görüşlerine
yer verdiği "Kaslde-i Taiyye"si üzerinde
meydana gelen tartışmalar sırasında Muhibbüddin İbnü'ş-Şıhne ve Burhaneddin
ei-Bikal gibi birçok alim İbnü ' I-Parız' ı küfürle itharn ederken Kafiyeci. Zekeriyya
ei-Ensarl. SüyCıtl ve İbnü 'I-Gars ile birlikte İbn Kutluboğa da onu savundu . Hatta
bu yüzden öğrencisi Bikal'nin insafsız hücumlarına maruz kaldı. İtikadl konularda
Hanefi-Matürldl bir çizgide yer alan İbn
Kutl uboğa , hacası İbnü'I-Hümam'ın elMüs ô.y er e'sine yazdığı şerhte (a ş. bk.)
Allah ' ın tekvin sıfatının ezellliği. kulun iradesi. cennet, cehennem , ruh , imanın tas-

dik ve

ikrarın

rolü gibi konularda kendi

görüşlerini açıklayarak hocasının katılma
dığı

fikirlerine işaret etmiş (Şer/:ıu'l-Mü
S. 85, 90-9! , 97-98 , ] 02-] 03, 22 3,
245 , 249, 289-292, 296 , 299), akla yüklediği fonksiyon ve bazı kelaml tercihleri sebebiyle Eş'arl çizgiye biraz yaklaşmıştır.
Başta hocaları olmak üzere dönemindeki alimler tarafından takdirle ariılan İbn
Kutluboğa ' nın (Seh avl, VI, 187-188) eserlerini ve fetvalarını inceleyen bazı çağdaş
araştırmacılar kendisini klasik fukaha
tasnifiiçindeki ashabü't -tahric*den gössay ere,

termişlerdir

(MO.cebtitü ' 1 -a/:ıktim,

ne ş re

denin önsözü, s. 25) .
Eserleri. İbn Kutluboğa, risaleleri dışın
da hadis ve fıkıh başta olmak üzere çeşitli ilim dallarında 1OO'ün üzerinde eser
yazmıştır. Bu konuda yapılan bir araştır
maya göre (Fazlurrahman, V/ 1-2 11964],
s. 145- 200) Arap dili ve edebiyatma dair
beş , akaide dair beş , mantığa dair dört,
Kur'an ilimlerine dair iki, hadis ilimlerine
dair çoğu döneminin meşhur eserlerinin
hadislerini tahrk niteliğinde olan otuz
beş. rica! , siyer vetabakata dair yirmi
dört, fıkıh usulüne dair yedi. feraiz ilmine
dair altı. fıkha dair on dört kitap yazmış,
bunların yanı sıra çoğu fıkıh alanında olmak üzere çeşitli konularda kırk bir risale
kaleme almıştır. Bu risalelerin büyük bir
kısmı istanbul kütüphanelerinde çeşitli
yazma mecmuaları içinde mevcuttur (Süleymaniye Ktp, Esad Efendi, nr. 620 , 702 ,
1016,3816, B ağdatlı Vehbi Efendi , nr. 530,
Yeni cami, nr. 1186, Ulleli, 951; Köprülü
Ktp ., nr. 652) Büyük çoğunluğu günümüze kadar gelen eserlerinin belli başlıla
rı şunlardır: 1. Şe rJ:ıu'l-Müsô.ye re fi'l'a]Sa'idi'l-münciye fi 'I-ô.l]ire. Hacası İb
nü'I-Hümam ' ın eserinin şerhi olup Kemaleddin İbn Ebu Şerif'in el-Müsô.mere biş eri:ıi'l-Müsô.yere'si ile birlikte basılmış
tır (Kahire 1317; Bağd a d 1962; istanbul
1979). Mehdi Selm asl. İbn Kutluboğa' nın
eserini yan lı ş olara k el-M üsam er e biŞerJ:ıi'l-Müsa ye re adıyla kaydetmiştir

(DMBi, IV, 482) . z. Tacü 't-Teracim . HocaMakrizi'nin Hanefi alimlerine dair etTe ~kire adlı eserindeki bilgileri tashih
etmek ve zenginleştirrnek amacıyla kaleme almıştır. 350 civarında Hanefi aliminin isimlerine göre alfabetik sırayla yer
aldığı eserde özet halinde biyografileri
verilip telif ettikleri eserler belirtilmiştir
(n ş r. G. L. Flügel, Leipzi g 1862; B a ğdad
1962; nşr. ibrahim Salih, Dıma ş k 141 2/
1992; n ş r. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf, Dımaşk 1413/ 1992 ). 3 . MCıcebdtü 'J
aJ:ıkdm ve va]Sı ' atü '1-eyyô.m . Müellifin
döneminde rehnedilen bir akarın vakfedilsı

mesiyle başlayan fıkhl bir ihtilafta Hanbeli kadısının verdiği hükmün kendisine
sorulması üzerine telif edilmiş ve bu vesileyle fürCı-i fıkhın bütün konularında Hanefi mezhebinin yerleşik görüşü ve Hanefi kadının gözetmesi gereken fıkhl hükümler belirtilmiştir. Eser Muhammed
Suud el-Main! tarafından neşredilmiştir
(Bağda d 1983) 4. Men ravô. 'an ebihi 'an
ceddih . Dedesi ve babası tarikiyle hadis
rivayet eden ravilere ve rivayetlerine dairdir (n ş r. Bilsim Faysal el-Cevabire, Küveyt
1409/ 1988). S. Münyetü '1-elma'i fimô.
fô.te min ta]]rici eJ:ıô.dişi'I-Hidaye li'zZeyla'i. Cemaleddin ez-Zeylal'nin Merglnanl'ye ait el-Hidaye'deki hadisleri tahrlc ettiği Naşbü'r-rô.ye'yi ikmaliçin yazdığı küçük hacimli bir haşiye olup Zahid
Kevserl'nin tahkikiyle önce İ bn Hacer'in
ed-Diraye ii tel]]işi Naşbi'r-raye'si üzerine İbn Kutluboğa' nın yaptığı bazı ta'likatla birlikte müstakil olarak (Kah i re ı 369/
ı 950), daha sonra Naşbü 'r-raye'nin IV.
cildinin sonunda (Kah i re ı 393/ 1973) yayımlanmıştır. 6. 'Av ô.li'l-Leyş b . Sa'd
(nşr. Abdülkerlm Bedr ei-Me vs ıll en-Nalml, Cidde 1408/1987) . 7. Reddü 'l-]Savli'l]]a'ib ti'l-Jsaçlô. 'ale'I-ga'ib. Hindistan'da bir grup risale ile birlikte bas ı lmıştır
(Serkls, Il , 1971 ). 8. e t-Ta'rif v e'l-i]]bdr
bi-ta]]rici eJ:ıadişi 'l-İl]tiyô.r. Mevsıll'nin
fıkha dair el-İ]]tiyar adlı eserindeki hadisleri tahrk etmiştir (TSMK, Medine, nr.
307'deki ya z manın tıpkıba s ımı , nşr. Sadi
Ç öğenli, Erzurum 1988; nşr. Abdullah Muhamm ed e d-Derviş, 1-111, Dıma ş k 1417/
1997). 9. Ta]]ri cü eJ:ıad işi 'l-Pezdevi.
Ebü'I-Usr ei-Pezdevl'nin fıkıh usulüne
dair Kenzü '1-vüşCıl adlı eserindeki hadislerin tahrlci olup müellifi hayatta iken
yazılmış elli altı varaklık bir nüshası Kahire ei-Mektebetü'l-Hidlviyye'de, bunun
mikrofilmi Medine'deki ei-Camiatü ' I-İs
lamiyye'nin merkez kütüphanesinde (nr.
1275) bulunmakta olup Muhammed Edlb
Salih tarafından neşre hazırlanmıştır. 1o.
Garibü 'I-Ku r' an. İ bn C emila 'nın elB eyan ii garibi'I-Kur'an ve Ebu Hayyan ei-Endelüsl'nin TuJ:ıfetü'l-erib adlı
eserlerinin birleştirilmesiyle telif edilmiş
olup Ahmed Muhammed el-Hammadl
tarafından yüksek lisans tezi olarak neş
re hazırlanmıştır ( 1407, Camiatü'l -imam
Muhammed b. Suud el-islamiyye JRiyadJ)
11. et-Tercii:ı ve't-taşJ:ıii:ı 'ale'l-KudCıri.
KudCırl'nin el-Mu]]taşar adlı eseri üzerine yapılmış bir çalışmadır (Halep , el-Mektebetü 'l-Ahmediyye, nr. 605 , 606; Mektebetü Abdullah b. Abba s, Taif, nr. 4/ 155 ;
D a rü ' l-kütübi ' I - Mı s riyye, nr. 22591 /B; Süleymaniye Ktp ., Süleymaniye, nr. 500) . 16
Şaban 868 (24 Nisan 1464) tarihli müellif
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hattı nüshası

Chester Beatty Library'de
(nr. 5040) TaşJ:ıiJ:ıu'l-Kuduri adıyla yer
alan eser bazı kütüphane kayıtlarında
ŞerJ:ıu müşkilati'l-Kuduri(iü Ktp .. AY, nr.
2642). TaşJ:ıiJ:ıu Mu]]taşari'l-Kuduri (Süleyma niye Ktp., Serez, nr. 1074). lfaşiye
'ald Mu]]taşari'l-Kuduri (Millet Ktp.,
Murad Molla, m 796) adlarıyla da geçer.
Eser. Şevket Kerasnlş tarafından Medine
el-Camiatü'l-islamiyye'de yüksek lisans
tezi olarak n eş re hazırlanmıştır (ı 4 ı 71
ı 996, K ülli yetü'ş-şerta). 12. ez-Zehrü'lbasim ii sireti Ebi'I-Kasım (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1878) . 13./faşiye 'ald ŞerJ:ıi'n-Nu]]be. İbn Hacer'in
hadis usulüne dair Nu]]betü'l-fiker adlı
eserine yazdığı haşiyedir (Darü'l-kütübi'IMısriyye, Tal'at, Hadis, m 165; Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 672). Eser,lfaşiye 'ala
Nüzheti'n-na;r;ar fi tavziJ:ıi Nu]]beti'lfiker adıyla da anılmaktadır (Süleymaniye Ktp., Serez, m 620, Şehid Ali Paşa, nr.
336, 348; Medine, el-Camiatü'l-islamiyye
Ktp., mikrofilm nr. 454). 14./faşiye 'alô.
FetJ:ıi'l-mugi§. Zeynüddin el-lraki'nin hadis usulüne dair eserinin haşiyesidir (Darü ' l-kütübi'l-Mı s ri yye, Tal'at, Mecami', nr.
789). 15. l:fükmü'l-İslô.m ii luJ:ıılmi'l
]]ayl (nşr. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf. Beyrut 1414/1994) . 16.Risô.letü'l-üsus
fi keyfiyyeti'l-cülUs. Namazda oturuşla
ilgilidir (nşr. EbG Yus uf Muhammed Hasan el-Eseri, Riyad 1414/ 1993) . 17. ŞerJ:ıu
Mu]]taşari'l-Menar. Ebü'I-Berekat enNesefi'nin fıkıh usulüne dair Menarü'lenvô.r'ına Ebü'l-İz İbn Hablb el-Halebi (Tahir b. Hasan) tarafından yapılan muhtasarın şerhidir (Halep, ei-Mektebetü'IAhmediyye. nr. 606; Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 620, Pertev Paşa, nr. I 54). 18. elFetô.va'l-Kiisımiyye (Süleymaniye Ktp.,
ŞehidAii Paşa , nr. 937, Yenicami, nr. I 186).
19. el-Val)ı'at (Halep, ei-Mektebetü'I-Ahmediyye, nr. 604). 20. Tercümetü Zünnun el-Mışri ve 'avali hadi§ihi. 21.
~vali Ebi Ca'fer et-TaJ:ıô.vi. 22. Müsnedü 'Ul)be b. 'Amir. 23. Müntel)ii
min Müntel)ii İbn Carud (son dört eserin yaz ma nüsh aları için bk. Medine, eiCamiatü'l-islamiyye Ktp., mikrofilm nr.
1167) . 24. Tertibü'§-§*iit mine'r-ruvat
(Köprülü Ktp., m 264, I 060, I ve IL ci lt; eiHizanetü'l-amme [RabatJ, m 361 K, eserin bir bölümü) (İbn Kutluboğa'nın eserlerinin listesi ve yazma nüshaları için bk.
Brockelmann, bibl.; f\1ücebatü'l-af:ıkam ve
va~ı'atü'l-eyyam, neşredenin önsözü, s.
31-35; Men reva 'an ebihi an ceddih, neş
redenin önsözü, s. 43-60; Tacü't-teracim
[ nşr. İbra him Salih ı. neşredenin ön sözü,
s. 16-26; a.e. [n ş r. M. Hayr Ramazan YQsufJ, neşredenin önsözü, s. 16-38 J) .
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ibn Kutluboğa, Mucebatü '1-af:ıkam ue uai!;ı'a
tü ' l-eyyam (nşr. M. SuOd ei-Malnl), Bağdad
1983, neşredenin girişi, s. 16-35; a.mlf.. Men
reva 'an ebihi 'an ceddih (nşr. Bilsim Faysal eiCevabire). Küveyt 1409/1988, n eş redenin girişi, s. 26-60; a.mlf.. Tacü 't-teracim (nşr. ibrahim
Salih), Dımaşk 1412/1992, neşredenin girişi, s.
3-26; a.e. (nşr. M. Hayr Ramazan YOsuf), Dımaşk
1413/1992, neşredenin girişi, s. 11-63; a.mlf ..
Münyetü'l-elma'i (Zeylal, Naşbü'r-raye, IV içinde. n şr. M. Za hid ei-Kevserl), j bask ı yer i yok !
1393/ 1973 (ei-Mektebetü'l-islamiyye), neşrede 
nin girişi, s. 3-8; Bikai, 'Unvanü 'z-zaman fi teracimi'ş-şüyutı ve'l-a/!:ran, Köprülü Ktp ., nr. 1119,
vr. 192; Sehavi. eçl-Qau'ü'l-lami', VI , 184-190,
223; İbn iyas. Beda'i'u'z-zühur, lll, 97; Keşfü'?·
?ünun, 1-11, tür.yer.; İbnü ' I-İmad, Şe?erat, VII,
326; Şevkani, ei-Bedrü'Hali' , ll , 45-47; Leknevi.
ei-Feua'idü '1-behiyye, s. 99; Abdülhay el-Kettani,
Fihrisü'l-{eharis, Fas 1346, ll, 321-322; Kettani,
er-Risaletü '1-müstetra{e, s. 131; Serkis, Mu 'cem,
ı , 216; Il, 1971; Brockelmann, GAL, I, 469; Il ,
224; Suppl., I, 296, 362, 611-612, 635, 638,
658; II, 90, 92, 93, 264; A. J. Arberry, Th e Chester Beatty Library aHand List of the Arabic
Manuscripts, Dublin 1964, VII, lv. 181; Abdullah Mustafa ei-Meragi, ei-Fett:ıu '1-mübTn fi tabai!;ati'l-uşuliyyin (nşr. AbdülhamTd Ahmed Han efi). Kahire, ts ., lll, 48; Hayreddin Karaman, islam Hukuk Tarihi, İstanbul , ts. (İrfan Yayı nevi) ,
s. 165; Salah M. ei-Hıyemi, Fihrisü matıtutati
Dari 'l-kütübi '?·:?ahiriyy e: 'ULamü'l-Kurani'IKerTm, Dımaşk 1405/ 1984, lll , 313-314; Ah·
met Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara 1990,
s. 101; Fazlurrahman. "~as ım b . ~ut[ı1boga elı:ı:anefı". Mecelle-i 'U Lam-i islamiyye, IV/2, Aligarh 1963, s. 59-91; V/1-2 (1964), s. 145-200;
"İbn Kutlu-Boğa", iA, V/2, s. 763; F. Rosenthal,
" 1bn ~utlübugha", EP (ing.).lll, 848-849; Mehdi Selmasi. "İbn ~u\lı1boga", DMBi, IV, 482.
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TALAT SAKALLl

İBN KUZMAN
( uLo} W'! ı)
Ebu Bekr Muhammed
b. lsa b. Abdilmelik b. Kuzman
el-Asgar ei-Kurtubl
(ö. 555/1160)

L

Zecel türü şiirleriyle tanınan
Endülüslü şair.

_j

479 (1086) yılından sonra Kurtuba'da
(Cordoba) doğdu. Kendisi gibi şair ve katip olup "el-Ekber" lakabıyla tanınan amcası EbO Bekir Muhammed b. Abdülmelik'ten ayırmak için ona "ei-Asgar" lakabı
verilmiştir. Divanından kültürlü bir kişi
olduğu, EbO Temmam, Mütenebbl. Cerir
b. Atıyye , Ferezdak. Zürrumme gibi şair
lerio divanlarını, Kindl. Gazzall. İbn Sacce ve İbn Rüşd gibi filozofların eserlerini.
Buhari ve Müslim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'
lerini. Cahiz'in el-Beyan ve't -tebyin'ini
ve EbO Bekir Muhammed b. DavOd ezZahiri'nin aşka dair hikaye ve şiirleri top-

ez-Zehre'sini

okuduğu anlaşılmak

tadır. önceleri klasik türde şiir yazmayı

den emiş. fakat bu alanda İbn Haface gibi
çağdaş şairlere rakip olamayacağını anlayınca popüler bir şiir tarzı olan zecele yönelmiş ve bunu geliştirerek edebi türler
arasına sokmaya çalışmıştır. Zecel türü
halk şiirinde zirveye yükselen İbn Kuzman
"zecel şairlerinin imamı" olarak anılmıştır.
Murabıtlar 'dan YOsuf b. Taşfın. 489'da
( 1096) Endülüs'te şairlerin saraylarda
lüks içinde yaşadıkları ve ihsanlara mazhar oldukları döneme son vermiş, Kurtuta'nın yeni hakimleri olan sultani ar, vezirler ve valiler sahrada Berberice konuş
tukları ve Arap şiirinin ustaca yazılmış örneklerini anlayamadıkları için şairlerin himayesi Endülüs'ün zengin ve güçlü kişi
lerine kalmıştı. Bu dönemde yetişen İbn
Kuzman ilkşiirlerini Kurtuba'nın Hamdin,
Rüşd. Sirac. Ebü ' I-Hısal. Rebi' , Şüheyd,
Mugis, Münasıf ve Yennak gibi ileri gelen
ailelerinin temsilcilerine ithaf etti. Ayrı
ca yeni hamiler bulmak amacıyla birçok
yere seyahat etmek zorunda kaldı. İşbili
ye'de (Sevilla) bulunduğu sırada Ebü'l-Ala
İbn Zühr ve ibnü 'I-Kureşi ez-Zühri'nin himayelerine mazhar oldu. Gırnata Kadısı
Ali b. Adha el-Hemedani. Ali b. Hani ve
özellikle maliye müfettişi EbO Bekir Muhammed b. Said'e methiyelerini takdim
için Gırnata 'ya gitti. EbO Bekir'in evinde
meşhur kadın şair NezhQn ile karşılaştı
ve onunla şiddetli bir tartışmaya girişti
(Makkarl, IV, 295-298). Yaşayış tarzı ve içkiye olan aşırı düşkünlüğünden dolayı zın
dıklık ve dinsizlik.le itharn edilerek hapse
atılan İbn Kuzman. ölüme mahkum ediidiyse de Murabıtlar'ın ileri gelenlerinden
Muhammed b. Sir'in tavassutuyla ölümden kurtuldu.

İbn Kuzman. hayatının son on altı yılını
Endülüs'te isyanlar ve savaşların hakim
olduğu bir dönemde geçirdi. Murabıt Hükümdarı Taştın'in 539'da (1145) öldürülmesinden sonra Muvahhidler devleti ele
geçirerek 543'te (1148) Kurtuba'yı baş
şehir yaptılar. Bu arada çeşitli şehirlerde
isyanlar çıktı. Kastilya (Castille) Kralı VII.
Alfonso , doğrudan yahut İbn Merdeniş
ve İbn Hamuşku gibi müslüman bendeleri vasıtasıyla olaylara müdahale edince
durum daha da kötüleşti. 539'da (1145)
Murabıtlar'a karşı bir ayaklanma sonucunda kendini emir ilan eden ibn Kuzman'ın hamisi Kurtuba Başkadısı EbO
Ca 'fer Hamdin. VII. Alfonso tarafından
desteklenmesine rağmen öldürüldü (548/
ı 153) . Bunun üzerine durumu giderek
kötüleşen İbn Kuzman, İbn Merdeniş'in
Kurtuba'yı muhasara ettiği sırada 29 Ra-

