
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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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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iBN KUTEYBE 

hid onun meşhur talebeleri arasında zik
redilebilir. 

İbn Kuteybe geniş kültür birikimiyle 
devlet adamlarının dikkatini çekmiş, Hali
fe Mu'temid-Aiellah'ın kardeşi Muvaffak
Billah tarafından Bağdat'a davet edilmiş 
ve el-Ma'Cırif adlı eserini onun huzurun
da okumuştur. Horasan Emiri Abdullah 
b. Tahir'in oğlu Muhammed ile de yakın 
ilişkisi olmuştur. 'Uyunü '1-a{ıb<'lr gibi ba
zı eserlerinde takip ettiği metotla başta 
Cahiz olmak üzere döneminin birçok ün
lü şahsiyetini aşan İbn Kuteybe, bir yan
dan tercümeler kanalıyla gelen yabancı 
kültürlerin etkisini kırmaya çalışırken öte 
yandan Mu'tezile'ye karşı büyük bir mü
cadele vermiştir. Ancak bazı kimseler 
onun Mu'tezile'ye karşı olan tavrını aşırı 
bulmaktadır. Emevller'in son yıllarında 
ortaya çıkan ve Abbasller döneminde de
vam eden, Arap ırkçılığına karşı Arap ol
mayan müslüman unsurların ve özellikle 
İranlılar'ın başlattığı ŞuCıbiyye hareketi 
İbn Kuteybe'yi fazlasıyla rahatsız etmişti. 
Bu konuda kaleme aldığı Fazlü'l-'Arab 
adlı eserinde Arap milliyetçiliğinden yana 
tavır koyması, dönemin siyasi şartları ve 
İslam'a karşı yürütülen fikri hareketler 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. Uzun 
yıllar kadılık gibi önemli bir göreviicra 
ederken yöneticilerle yönetilenler arasın
daki mesafeyi çok iyi ayarlaması sayesin
de birtakım tehlikelerden uzak kalmayı 
başaran İbn Kuteybe ŞuCıbiyye. Cehmiy
ye ve Müşebbihe'ye karşı giriştiği müca
deleden galip çıkmış. özellikle Mu'tezile'
nin çökmek üzere olduğunu sezdiği vakit 
fırsatı değerlendirip tenkitlerini giderek 
arttırmış, nihayet Mütevekkil-Aleilah'ın 
Ehl-i sünnet'i desteklemesiyle mücadele
sinin başanya ulaştığını görmüştür. 

Cahiliye döneminde doğan ve asıl geliş
mesini IV. (X.) yüzyılda gösteren edebi 
tenkidin ilerlemesinde büyük payı olan
lardan biri de İbn Kuteybe'dir. Onun eş
Şi'r ve'ş-şu'arô' adlı eserinin mukaddi
mesi bu konudaki görüşleri ve ortaya koy
duğu ölçüleri içermektedir. İbn Kuteybe, 
şiir tenkidiyle ilgili olarak kendisinden ön
cekilerden ve çağdaşlarından tamamen 
farklı bir tavır benimsemiştir. İbn Sellam 
ei-Cumahl'nin yaptığı gibi şairleri sınıf ve 
tabakalara ayırma fikrinden hareket et
memiş ve çok sayıda şiir sahibi olmayı de
ğil kaliteli şiir yazmayı esas almış, sanat 
ve sanatkarlar hakkında objektif hüküm 
vermeyi ilke edinmiştir. Onun ortaya koy
duğu ölçüler daha sonra Kudame b. ca·
fer, EbCı Mansur es-Sealibi ve İbn Reşi15 
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ei-Kayrevani gibi büyük eleştirmenlerce 
de benimsenmiştir. 

Dini ve felsefi meseleleri dil alanındaki 
becerisiyle çözmeye çalışan İbn Kuteybe, 
uzun süre kadılık yapmasına rağmen fı
kıh sahasında edebiyattaki kadar başarı
lı olamamıştır. Kur'an'ı kendi inançlarına 
göre yorumlayanların görüşlerini filolojik 
delillerle çürütmek suretiyle tefsir ilmi
ne önemli katkılarda bulunmuştur. Onun 
dil alanındaki çalışmalarında daha çok 
Basra mektebinin etkisi görülmektedir. 
Bununla birlikte KQfeliler'den de yarar
lanmış ve bu iki mektep arasında adeta 
bir köprü vazifesi görerek uzlaştırmacı 
Bağdat dil mektebinin öncülerinden ol
muş, bazı konularda kendi görüşlerini 
cesaretle ortaya koymaktan çekinme
miştir. 

Alim olmak için bir dalda, edip olmak 
için her dal da bilgi sahibi olmanın gereği
ne inanan İbn Kuteybe edebiyatın, özel
likle şiir ve ah barın inceliklerini çok iyi bi
liyordu. Aynı zamanda şiir ve ah bar ravisi 
olup Arap edebiyatındanesir sahasının 
İbnü'l-Mukaffa' ve Cahiz'den sonra en 
önemli simasıdır. ll. (VIII.) yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren ortaya çıkan ve Ca
hiz'le birlikte zirveye ulaşan anlaşılması 
güç, tumturaklı edebi nesir, halkın anla
yabileceği kısa ve yalın anlatıma ağırlık 
veren İbn Kuteybe sayesinde yerini daha 
kolay bir üs!Qba bırakmıştır. Eserlerinde 
genellikle ciddi bir anlatımı tercih etmek
le birlikte okuyucu yu dinlendirrnek ama
cıyla nükte ve fıkralara da yer vermiştir. 

İbn Kuteybe'nin devrine damgasını 
vurmuş büyük bir otorite olduğunu, "İbn 
Kuteybe hakkında kötü söz söyleyen zın
dıktır"; "Kitaplarının bulunmadığı evde 
hayır yoktur" gibi ifadeler göstermekte
dir. Zamanında Ehl-i sünnet'in sözcüsü 
sayılan İbn Kuteybe'nin Mu'tezile'nin söz
cüsü olan Cahiz ile münasebeti talebe
hoca ilişkisi şeklinde başlamış, bu ilişki 
sonraları görüş ayrılığı sebebiyle sert tar
tışmalara dönüşmüştür. Özellikle temel 
dini meselelerde kendisinden farklı düşü
nen hocasına karşı çok acımasız davran
mıştır. Te'vilü mu{ıtelifi'l-f:ıadiş'inde 
Cahiz için "yalancı, hadis uydurucu ve 
hakka karşı batıla yardım eden" gibi lfa
delere yer vermiş, hatta onu kafir olmak
la suçlamıştır. Bununla birlikte Cahiz'in 
özellikle Kitabü '1-Bu{ıalô' adlı eserinden 
alıntılar yapmaktan da geri durmamıştır. 
Bazı kaynaklar İbn Kuteybe'nin büyük 
alimlere, bilhassa felsefeci ve kelamcılara 
karşı her zaman ağır bir dil kullandığını 

kaydeder. Diğer taraftan kendisi de ya
lancılıkla, Müşebbihe fırkasına meylet
mekle ve Kerramiyye mezhebine ilgi duy
makla itharn edilmiştir (SüyGtl, s. 291) 
Ebü't-Tayyib ei-Lugavi onu altından kal
kamayacağı işlere girişen, bazı eserleri 
alimler tarafından benimsenmemekle 
birlikte halk tarafından kabul gören bir 
şahsiyet olarak tanıtır (Meratibü 'n-naf:ı· 
viyyin, s. 85). İbn Kuteybe'nin Hanbeli 
mezhebini kabul ettiğini söyleyenler bu
lunmakla birlikte icma anlayışı onun Han
belilik'ten çok Maliki mezhebine yakın ol
duğunu göstermektedir. Bununla bera
ber üzerinde İshak b. Rahuye ve Ahmed 
b. Hanbel'in tesirinin olduğunu belirtmek 
gerekir. 

Eserleri. İbn Kuteybe'nin daha çok dil, 
edebiyat. hadis ve Kur'an ilimlerine dair 
olan eserleri günümüze ulaşmıştır. Eser
lerinin sayısını altmış, altmış iki, altmış 
beş olarak tesbit edenler olduğu gibi (Va

rol, sy. 61 1986), s. ı43) 300'e kadar çıka
ranlar da vardır (mesela bk. İshak MCısa 
ei-Hüseynl, s. 73). Bu farklılık, bazı kitap
larının çeşitli bölümlerinin müstakil eser 
sayılmasından veya bir kısım eserlerinin 
değişik adlarla anılmasından kaynaklan
maktadır. Nitekim Katib Çe!ebiEdebü'l
kdtib'in bir bölümü olan "Ta~5vimü'l-li
san"ı (Keşfü'?-?UnO.n, 1, 470), Kadi İyazay
nı eserin diğer bir bölümü "ei-Ebniye"yi 
( Te'vilü müşkili'l-~ur'an, neşredenin gi
rişi, s. 3 ı). İbnü'n-Nedim de 'Uyunü'ş
şi'r'in bir bölümü olan "ei-Meratib ve'l
mena~5ıb"ı ( el-Fihrist, s. 116) müstakil bi
rer eser olarak göstermişlerdir. Kitdbü'l
'Arab adlı eseri Zemmü'l-f:ıased, Kitd
bü'l- 'Ara b evi'r-red 'ale'ş-Şu'ubiyye, 

Tafzilü'l-'Arab, et-Tesviye beyne'I
'Arab ve'l-'Acem, Tafzilü'l-'Arab 'ale'l
'Acem gibi adlarla zamanımıza kadar 
gelmiştir (is hak MG sa ei-Hüseynl, s. 7 ı) . 

Aynı şekilde bazı araştırmacılar, Kitdbü'ş

Şi'r ve'ş-şu'ard'ın bir diğer adı olan Ta
ba~atü'ş-şu'ard'ı ayrı bir eser olarak 
göstermişlerdir (Ahmed Abdülbaki, s. 
ı47-ı48). Kaynakların bir kısmında da 
muhtemelen aynı eser olan Kitdbü'l
Fı~h ile Kitdbü't-Tef~ih ayrı eserler ola
rak kaydedilmiştir (ibnü'I-Kıftl, Il, 146) . 
Fazlü'l-'Arab 'ale'l-'Acem ileel-'Arab 
ve 'uWmühd da ayrı birer eser gibi zik
redilmiştir (Zirikll, N, 137) . Bir kısım araş
tırmacılar, İbn Kuteybe'nin eserlerini her
hangi bir tasnife tabi tutmadan ve bir 
yorum yapmadan klasik kaynaklardaki 
yanlışlıkları da tekrar ederek kaydetmiş
lerdir (m ese la bk. el-İmame ve's-siyase, 
neşredenin girişi, I, 13- I 4). 



A) Tefsir ve Hadis. 1. Te'vilü müşki

li'l-lfur'fin*. Kur'an-ı Kerlm'eyapılan sal
dırılara cevap mahiyetindedir. Eserde ay
rıca Kur'an'ın gramer, kıraat ve Iugatyön
leri de incelenmiştir. İlk defa Kahire'de 
yayımlanan ( 193 5) eserin ilmi neşri Sey
yid Ahmed Sakr (Kah i re 1373/ 1954. 1393/ 
1973, 1981) ve Ömer Muhammed Said 
Abdülazlz (Kahire 1989) tarafından ger
çekleştirilmiştir. 2 . Garibü'l-lfur'fin*. 
Te'vilü müşkili'l-Kur'ô.n' ın bir devamı 
olup Seyyid Ahmed Sakr tarafından ya
yımlanmıştır( Kahire ı 378/ 195 8; Beyrut 
1978) İbn Mutarrif el-Kinanl. Kitô.bü Te'
vili müşkili'l-Kur'ô.n ile bu eseri el-Kur
tayn adıyla bir araya getirmiştir (Kahire 
ı 3 55/ı 936). 3. Tefsiru sureti'n-Nur (Ka
hire ı 343) 4. el-Müştebih mine'l-J:ıadiş 

ve'l-Kur'ô.n. Kaynaklarda Kitô.bü'l-Mü
teşô.bih mine'l-J:ıadiş ve'l-Kur'ô.n adıy
la da geçen eserin (Brockelmann, CAL 
Suppl., 1, ı86) yazma nüshası mevcuttur 
(C Zeydan. ll, 174) . S. Te'vi1ü mutıteli

fi'l-J:ıadiş*. İbn Kuteybe, hadise dair bu 
en önemli çalışmasında Mu'tezile alimle
rinin muhaddislerle ilgili ithamlarını ce
vaplandırmıştır. Çeşitli baskıları bulunan 
eser (mesela nşr. Mahmud Şehbenderza
de. Kah i re ı 326; n ş r. Seyyid Ahmed Sakr, 
Kah i re 1378/ ı 958; n ş r. Muhammed Zü hrl 
en-Neccar. Kahire 1386/ 1966) Fransızca'

ya ve Türkçe'ye de çevrilmiştir. 6. Gari
bü'l-J:ıadiş. Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam'ın Garibü'l-J:ıadiş'ine almadığı ga
rlb kelimelerin toplanmasıyla meydana 
gelmiştir. İbn Kuteybe'nin ilk telif ettiği 
eserlerden sayılan Garibü'l-J:ıadiş Rıza 
es-Süveysi(Tunus 1399/ 1978, 1402/ 198 1). 
Abdullah el-CebGrl (1-111, Bağdad 1398/ 
1977). Süleyman b. İbrahim el-Ayid (I-lll, 
Cidde 1985) ve Samiye Muhammed Ah
med (l-ll , Beyrut 1988) tarafından yayım
lanmıştır. 7. Işlô.J:ıu galati Ebi 'Ubeyd ii 
Garibi'l-J:ıadiş. Gerard Lecomte tara
fından Le Kitö.b Işlö.J:ı al-Galat d'Ibn 
Qutayba adıyla neşredilmiş (Beyrut 
1968), ayrıca Abdullah el-CebGrl tarafın
dan yayımlanmıştır (Beyrut 1403/ 1983). 
8. el-Mesô.'il ve'l-ecvibe fi'l-J:ıadiş ve'l
luga. Kitô.bü'l-Mesô.'il ve'l-cevô.bô.t (ib
nü ' I-Kıftl, ll, 146). el-Cevô.bô.tü'l-J:ıô.zıra 
(SüyGtl, s. 291) adlarıyla da kaydedilen 
eseri Hüsameddin el-Kudsi(Kah ire 1349). 
Şakir el-Aşur ( el-Mevrid, sy 3 ı Bağda d 
1394/19741, s. 233-252) ve Mervan el-Atıy
ye- Muhsin Harabe (Dımaşk-Beyrut I4ıO/ 
1989) yayımlamıştır. 

B) Dil, Edebiyat ve Lugat. 1. Edebü'l
kfitib*. Devlet hizmetinde görev alan ka-

tipler için yazılmış dil. kompozisyon ve 
imla esaslarıyla ilgili bilgileri ihtiva eden 
eser Vezir Ebü'l-Hasan U beydullah b. Yah
ya'ya ith af edilmiştir. Çeşitli baskıları bu
lunan Edebü'l-kô.tib'in (Kahire 1300, 
131 2. 1328,1347, l 354) ilkilm1neşriniMax 

Grünert gerçekleştirmiştir (Leiden 1900). 
Daha sonra Muhyiddin Abdülhamld (Ka
hire 1355, 1377/ 1958, 1383/1963), Muham
med ed-Dali (Beyrut 1402/198 1. 1405/ 1985) 
ve Ali F'aGr tarafından da (Beyrut 1408/ 
ı 988) yayımlanan eseri Tahir b. Salih el
Cezairl özetleyerek Te ll].işu Ed ebi 'l
küttô.b adıyla neşretmiştir (Ka hire 1339/ 
ı 920). 2. eş-Şicr ve'ş-şucarfi'*. İki bö
lümden meydana gelen eserin birinci bö
lümünde şiir türleri hakkında bilgi veril
miş . ikinci bölümde başlangıçtan lll. (IX.) 
yüzyılın ortalarına kadar gelen şairlerin 
biyografileri ve şiirlerinden örnekler yer 
almıştır. İlk olarak Rittershausen tarafın
dan basılan eseri (Leiden 1875) daha son
ra Michael Jan de Goeje. Nöldeke'nin Al
manca'ya çevirdiği mukaddimesiyle birlik
te yayımiarnıştır (Le iden 1902) Arap dün
yasında ise ilk defa ve eksik olarak Mu
hammed Emin el-Hancltarafından neşre
dilen eserin (Kahire 1302) daha başka bas
kıları da vardır. 3. Me'ô.ni'ş-şi'ri'l-kebir. 

Bazı kaynaklarda Me'ô.ni'ş-şi'r adıyla da 
geçer (ibnü ' I-Kıftl , ll , 145) Konusu bakı
mından eş-Şi'r ve'ş-şu'arô.'ın bir zeyli 
gibi olan eser. şiir temaları hakkında ya
pılmış geniş bir çalışma olup on iki bö
lümden meydana gelmektedir. Abdur
rahman b. Yahya el-Yemanı tarafından 
el-Me'ô.ni 'l-kebir fi ebyô. ti 'l-me'ô.ni 
adıyla üç cilt halinde yayımlanan eseri 
(Haydar§. bad 1368- 1369/1949- ı 950; Bey
rut 1405/1984) Ebü'l-Hasan Abdullah el
Hatlb de neşretmiştir (Kahire 1985) 4. 

Tel~inü'l-müte'allim mine'n-naJ:ıv. Nah
ve dair önemli muhtasarlardan olan eser. 
Cemal Abdü'l-Atl Muhaymir (Kahire 1409/ 
1989) ve Abdullah en-Naslr tarafından ya
yımlanmıştır (Beyrut 141 3/1 993) Muham
med Selametullah Muhammed Hidaye
tullah eser üzerinde yüksek lisans çalış
ması yapmıştır ( 1406/1986, Külli yyetü 'ş

şerla ve'd-d irasatü' I-islam iyye bi -ca miati 
MelikAbdilazlziMekkel) S. el-İşti~ö.~. Ali 
Şelak. kütüphane adı belirtmeden eserin 
nüshasının mevcut olduğunu söylemek
tedir (Merat:ıilü tetavvüri'n-neşri 'l-'Arabi, 

11,436) 

C) Tarih ve Muhadarat. 1. cUy(inü'/
abbfir*. İbn Kuteybe'nin kültür zengin
liğini ortaya koyan kitap bir mukaddime 
ve on bölümden oluşmaktadır. Müellif 
eserde devlet adamlarında bulunması 
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ibn Kuteybe'nin ei-Ma'arif ad lı eserinin bir nüshasında 
müellif in hayatı na ait fevaid kayd ı (Süleymaniye K tp., Fatih, 
nr. 4441, vr . 11 8') 

gereken özelliklerle savaş. seyyidlik, ilim, 
zühd, dostluk ve kadın gibi çok çeşitli ko
nuları inceleyerek eski Arap kültürünün 
bir özetini yapar. Brockelmann. eserin ilk 
dört bölümünü (Kitabü's -Sulı;a n ıı900I. 

Kitabü'l - f:larb ı ı903J. Kitabü 's-Sücdüd 
119061. Ki tabü ' l; -TabaY 11 908 1) Weimar 
ve Strassburg'da neşretmiştir. Eserin ta
mamını Ahmed Zeki el-Adevl yayımlamış 
(Kahire 1343- 1348/ 1925-1930; 1-IV, 1963). 
ilmi neşrini ise Yusuf Ali Tavli gerçekleş
tirmiştir(I - IV, Beyrut 1986). 'Uyunü'l-a{J.
bô.r'ın "el-Arab ve'l-F'urGse" bölümü Min 
Kitô.b 'Uyuni'l-a{J.bô.r : el-'Ara b ve'l-Fu
ruse adıyla yayımlanmıştır ( Dımaşk 1977). 
Josef Horovitz. 'Uyunü'l-a{J.bô.r'ı ingi
lizce'ye çevirmiştir (IC, IV ıl 930 ı. s. 171-
198,33 1- 362, 487-530;V ıi 93 IJ, s. l -27, 

194-224) 2. el-Evô.'il . Çeşitli ilim. meslek 
ve sanat dallarının ilk temsilcilerini ele 
alan eser Muhammed Bedreddin el-Kah
vec1 tarafından yayımlanmıştır ( Dımaşk 
1407/1987) 3. el-Macfirif*. Eserde, Hz. 
Adem'den İslam 'ın doğuşuna kadar olan 
dönem özetlendikten sonra İslam'ın baş
langıcından Halife Müstaln- Billah'ın ( ö 
252/866) son zamanlarına kadar geçen 
devirler hakkında ansiklopedik bilgi veril
miştir. İlk olarak Perdinand Wüstenfeld 
tarafından neşredilen eserin (Gött ingen 
1850) ilmi neşrini Servet Ukkaşe gerçek
leştirmiştir(Kahire 1960, 1969,1981, 
ı 992). Eser Hasan Ege tarafından el-Ma
arif, N ebiler ve Sahabilerin Sireti adıy
la Türkçe'ye çevrilmiştir (i stanbul. ts .). 
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D) Fıkıh ve Kelam. 1. Kitabü'l-Eşribe 

ve']]tilafi'n-nas fihd (Kitabü İl].tilafi'l
'ulema' (lma yef:ıillü mine'I-eşribe ve ya/:ı
rumü ve /:ıüccetü külli {eri!<: minhüm, Ki
tabü'ş-Şarab). Kısacael-Eşribe olarak 
anılan eser. helal veya haram olduğu ko
nusunda ihtilaf bulunan içeceklere dair
dir. ilk baskısı Arthur Guy tarafından ya
pılan eseri ( el-Mul<:tebes, ll 1 Dımaşk 1325 1. 
s. 234-248,387-392. 529-535)dahasonra 
Muhammed Kürd Ali tahkik ederek ya
yımlamıştır ( Dımaşk ı 366) 2. Kitdbü'l
Meysir ve'l-]fıda]].. Tali h oyunlarının fık

hl hükümleriyle ilgili olan eseri Muhibbüd
din el-Hatlb neşretmiştir (Kah i re ı 342, 
1385/1965) 3. el-İI]tilfif fi'/-Jaf?* ve'r
red 'ale'l-Cehmiyye ve'l-Müşebbihe. 
İbn Kuteybe, kendisini Cehmiyye ve Mü
şebbihe'ye meyletmekle suçlayanlara kar
şı cevap olarak kaleme aldığı bu eserde 
Cehmiyye ve Müşebbihe'nin bazı müteşa
bih ayetlerle ilgili görüşlerini de eleştir
miştir. Eser Zahid Kevserl (Kahire ı 349). 
Kazım Hutayt (Beyrut ı 990) ve ömer b. 
Mahmud Ebu ömer (Riyad ı 99 ı) tarafın
dan yayımlanmıştır. 

E) Diğer Eserleri. 1. Fazlü'l-'Arab ve't
tenbih 'ala 'ulU.miha. Şuubiyye hareke
tine karşı kaleme alınan eserde Araplar 
ve iranitlar arasındaki asal et farklarının 
yanında Cahiliye döneminden Araplar'a 
intikal etmiş bilgilerden de söz edilmek
tedir. Eserin bir bölümünü Cemaleddin 
el-Kasım! Zemmü'l-]].ased adıyla yayım
lamış (el-Mul<:tebes, Dımaşk 1325, ll, 657-
72 ı), bir bölümünü de Muhammed Kürd 
Ali Resô.'ilü'l-bülegci'nın içinde (s. 344-
377) Kitdbü'l-'Arab evi'r-red 'ale'ş
Şu'ubiyye adıyla neşretmiştir (Kahire 
1325. ı 954, 4. bs.; Dımaşk ı 947) . 2. 'İba
retü'r-rü'ya (Ta'birü'r-rü'ya, Te'vflü'r
rü'ya) ( nşr. M.). Kister, /OS, IV [Tel Av iv 
19741. s. 67-103). 3. Delô.'ilü'n-nübüvve 
(A'lamü'n-nübüvve). Eserin bir bölümü. 
Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'nin el-Vefa 
bi-a]].vali'l-Muştafa adlı eserinde yer 
almakta olup (ı. 62-73) bu bölüm ilk ola
rak Brockelmann tarafından yayımlan
mıştır (lslamic Philosophy Theology and 
Science, XXIII 18981. s. 35-36). Delô.'ilü'n
nübüvve muhtemelen Mu'cizatü'n-ne

bi(Hilal Nacl. xıx 119901. s. ı 58) adlı eser
le aynı kitaptır. Enbari. eserin adını Ki
tô.bü Deld'ili'n-nübüvve mine'l-kütü
bi 'l-münzele 'ale'l-enbiya' olarak kay
detmektedir (Nüzhetü 'l-elibba', s. 144). 
4. Ki tab ü '1- En va' fi mevasimi'l-'Ara b. 
Yıldızların hareketleriyle hava durumu 
ve iklimler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 
çeşit halk meteorolojisi mahiyetindeki 
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eser Charles Pellat ve Muhammed Hami
dullah tarafından yayımianmış ( Hayda
rabad I 375/1956). 1988'de Bağdat'ta bir 
baskısı daha yapılmıştır. s. Risô.le fi'l
]]at ve'l-]falem. el-Kalem adıyla da anı
lan eser (Süyutl. s. 291) Hilal Nacl tara
fından neşredilmiştir ( el-Mevrid, XIX/ ı 
11990 ı. s. 156- ı 70). Müellifin bu sahada 
en-Nebdt adlı bir eseri daha bulunmak
tadır. 

F) ibn Kuteybe'ye Nisbet Edilen Eser
ler. 1. el-Cera§im. Eserin "en-Necam ve'l 
Beha"im ve'l-Vat:ış ve's-Sibac ve't-Tayr ve'l
Hevam ve l:laşaratü'l-arz" adlı bölümle
rini neşreden Maurice Bouyges (Leipzig 
1908) bunun Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'a 
ait olduğunu söylemiştir. Esasen adı ge
çen bölümler. Ebu Ubeyd'in el-Garibü'l
muşannef adlı eserinin bir babıdır (DİA, 
VI, 3 ı 4; X. 246). Eserin "en-Nat:ıl ve'l-kerm" 
adlı bölümü August Haffner tarafından 
As mal'ye nisbet edilerek yayımianmış 
(Beyrut ı 902), daha sonra aynı bö'Iümü 
Luvls Şeyho da neşretmiş ve bunun Ebu 
Ubeyd Kasım b. Sellam veya Ebu Hatim 
es-Sicistanl'ye ait olabileceğini söylemiş
tir. Aynı araştırmacı eserin "er-Rat:ıl ve'l
Menzil" bölümlerini de neşretmiş (D ix 
anciens traites de philologie arabe, Beyrut 
ı 908, s. ı 2 ı -140) ve bunları Ebu Ubeyd'e 
nisbet etmiştir. Ancak daha sonra el-Ce
ra§im'in "Ebvabü'l-leben ve'ş-Şarab" bö
lümlerini yayımlarken bu defa İbn Kutey
be'ye nisbet etmiştir ( Te'vilü müşkili'l· 
Kur'an, neşredenin girişi, s. 29-30). 2. el
İmame ve's-siyase*. Eserin İbn Kutey
be'ye aidiyeti Dozy, Gayangos ve Goeje 
tarafından şüpheyle karşılanmıştır .. Hz. 
Peygamber'in vefatıyla başlayıp Halife 
Emin ve Me'mun dönemlerine kadar ge
len eser Muhammed Mahmud er-Rafil 
(Kah i re ı 322, 1327, ı 377/1 957). Taha Mu
hammed Zeynl (ı-ıı. Kah i re ı 967). Abbas 
el-Halebl (Kahire 1969) ve Ali Şlrl(ı - ıı. 

Beyrut ı 990) tarafından neşredilmiştir. 
3. Vaşıyyetü İbn Kuteybe li-veledihi 
Mu]].ammed. İshak Musa el-Hüseynl ese
ri ilk olarak Eb]].a§ dergisinde yayımlamış 
( sy. 4 1 Beyrut ı 9541. s. 68-82). daha sonra 
da tahkikli neşrini yapmıştır (MMİADm., 
XXX 1 ı 9551. s. 546-559) . 4. Kitdbü'l-El
fa?:i'l-mugrebe bi'l-el]fi'ibi'l-mu'rebe 
(Brockelmann, GALSuppl., ı . ı86). 

İbn Kuteybe'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Divanü'l
küttô.b, Cami'u'l-fı]fh (yine kaynaklarda 
zikredilen et-Tefl<:ih, Kitabü't·Tefei<:J<:uh, Ki· 
tabü'n-Nafal<:a ve Kitabü'I-FıJ<:h ile aynı 
eser olmalıdır). Cami'u'n-na]].vi'l-kebir, 
Cami'u'n-na]].vi'ş-şagir, 'Uyunü'ş-şi'r, 

lfikemü '1-em§al, Vücı1hü '1-]fıra'ô.t 

(muhtemelen İ'rabü '1-J<:ıra'e, Kitabü '1-Kı
ra'eve Adabü'I-J<:ıra'e ile aynı eserdir). Fe
rô.'idü'd-dür, Kitdbü'l-'İlm ('Uyünü'l-al].
bJ.r'ın"ei-"İim" adlı bölümü pıı . 117-1671 
olması muhtemel bulunan eser ibnü'n-Ne
dlm'de geçmektedir, bk. el-Fihrist, s. 115), 
er-Red 'ale'l-]fii'il bi-]]al]fi'l-Kur'an, Ki
tdbü ljal]fi'l-insan, Kitdbü'l-lfikdye 
ve'l-ma]].ki, Kitdbü Adô.bi'l-'işre, Kitfı 
bü İ'rfıbi'l-Kur'fın, Kitabü'l-ljayl(muh
temelen İbn Kuteybe'nin Kitabü Me'ani'ş
şi'ri'l-kebfr'inin "el-Ijayl" bölümüdür, bk. 
ı. 8- 180). Kitabü'l-Va]].ş, Kitfıbü'ş-Şıyô.m, 
Kitfıbü'n-Neseb, Kitabü'l- Vüzerfı', Şı
na'atü'l-kitabe, Siyerü'l-'Acem, Aletü'l
küttfıb, Urcuze ]].av le ]].arfi'çl.-çl.fıd (İbn 
Kuteybe şiir söylememesine rağmen ken
disine bu adla bir eser nisbet edilmektedir; 
bk. Kazım Hutayt, s. 19). Me'ani'l-Kur'ô.n, 
Münte]]abü'l-luga ve tevfıri]]u'l-'Arab, 

İstimô.'u'l-gınfı' bi'l-el]].ô.n. 

Abdüsselam Abdülhafiz Abdülal. Nal).
dü'ş-Şi'r beyne İbn ,Kuteybe ve İbn Ta
bfıtabfı el- 'Alevi(Kahire ı 398/1978) adlı 
bir eser kaleme almıştır. 
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l!ij!l HüSEYiN YAZlCI 

Tefsir İlınindeki Yeri. İtikad\', fıkhl ve lu
gavl meseleleri çözümiemek üzere Kur
'an'a başvuranlardan bir kısmının ondan 
kendi düşüncelerini destekler tarzda is
tifade etmeye çalıştığını gören ibn Kutey
be, ayetlerin ve lafızların anlam sınırlarını 
belirlemek ve bunların nasıl yorumlana
cağını göstermek için tefsir ilmine dair 
eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden 
Te'vilü müşkili'l-Kur'ô.n, Garibü'l
Kur'ô.n, Tefsirü sureti'n-Nur ve el
Müştebihmine'l-J:ıadi§ ve'l-Kur'ô.n 
günümüze ulaşmışken İ'rô.bü'l-Kur'ô.n, 
M e'ô.ni'l-Kur'ô.n ve Vücuhü'l-]fıra'at'in 
sadece isimleri bilinmektedir. İbn Kutey
be'nin bu eserlerinden hiçbiri bugünkü 
anlamda bir tefsir olmadığı gibi Kur'an'ın 
tamamına dair değerlendirmeler ihtiva 
etmezse de onun tefsirle ilgili görüşünün 
bunlardan hareketle ortaya konulması 
mümkündür. Te'vilü mu]Jtelefi 'l-f:ıadi§ 

adlı eserinde tefsir, te'vil ve Kur'an- sün
net tearuzuyla ilgili bilgiler bulunmakta
dır. ibn Kuteybe. tefsire dair eserlerinin 
en önemlisi olan Te'vi lü müşkili'l-Kur
'an'da ağırlıklı olarak Kur'an'a yöneltilen 
eleştirilere cevap vermeye ve ondan ken
di görüşlerini teyit için istifade etmeye 
çalışan çeşitli fırkalara mensup alimierin 
hatalarını göstermeye çalışmış. sureler
de yer alan müşkil kelime ve ibareleri n 
açıklamasına fazla yer vermemiştir. Ga
ribü'l-Kur'ô.n'da ise ilk bakışta manası 
kapalı gibi görünen kelime ve ibareler 
açıklanmıştır. 

Mushafın tertibi ve mushafta fazlalık 
veya eksikliğin bulunup bulunmadığı ko
nusu bazı şarkiyatçılar tarafından tartışıl
mıştır. İbn Kuteybe'nin bu konudaki görü
şü oldukça nettir. Mesela Garibü'l-Kur
'an'da sürelerin dizilişi üzerinde icma 
bulunan tertibe göredir. Bu hassasiye
tini Übey b. Ka'b ve İbn Mes'Qd mushaf
ları için de gösteren İbn Kuteybe, Übey 
b. Ka'b'ın kunQt dualarını Kur'an'dan zan
nedip mushafına alarak, İbn Mes'Qd'un 
ise Fatiha, Felak ve N as surelerini mus
hafına almayarak ashaba muhalefet et
tiklerini söyler (Te' uilü müşkili 'l-~ur' an, 
s. 24-25. 38, 42-49). Arap dili ve kültürün-

iBN KUTEYBE 

den kaynağını alan mecaz. istiare, tem
sil, kalb ve takdim-tehirler ihtiva etmesi 
sebebiyle Kur'an'ın tercümesinin müm
kün olmadığını ileri süren ibn Kuteybe 
bunlara dair çeşitli örnekler vermiştir 
(a.g.e., s. 2 I vd ) 

Kur'an tefsirinde rivayet ve dirayet me
todunu birlikte kullanınakla beraber ibn 
Kuteybe daha çok Ebu Amr b. Ala. Ham b. 
Ahmed, Sibeveyhi , EbQ Ubeyde Ma'mer 
b. Müsenna ve Ferra gibi dil alimlerinin 
yo lundan gitmiştir. Ona göre ibarenin 
anlaşılması için aslolan kelimedir. Metin 
içindeki kelimeler tam olarak aniaşılma
dığı takdirde cümlenin yanlış kavranması 
veya anlamının daralması muhtemeldir 
(MünTrSultan, sy 8 [ 1989 1. s. 9-10) ibn 
Kuteybe manası kapalı ayetleri açıklarken 
Kur'an'dan hareket etmiş, daha sonra 
hadislere, saha be ve tabiln sözlerine, mü
fessirlerin değerlendirmelerine başvur
muş. bu görüşler arasında tercihlerde 
bulunmuştur. Aynı zamanda kelimelerin 
morfolojik, etimalajik ve semantik ince
lemelerini de yaparak Arap şiiri ve nesrin
den örnekler vermiştir ( Te'uilü müşkili 'l

~ur'an, S. 269-270). ibn Kuteybe ayetlerin 
anlamlarını pekiştirrnek ve açıklamak, ga
rlb kelimeleri yorumlamak, sebeb-i nüzQ
Iü göstermek, nasih ve mensuhunu ayırt 
etmek için hadisiere başvurmuştur. Me
sela Kur'an'da farklı sigalarda on üç de
fa geçen kunQt masdarını (a.g.e., s. 45 ı) 

ve Hucurat süresinin 4. ayetinin nüzQI 
sebebini (a.g.e., s. 283) bu şekilde açıkla
mıştır. 

ibn Kuteybe Te'vilü müşkili 'l-Kur'an'
da ayrı bir başlık altında, Garibü '1-Kur
'ô.n'da ise yeri geldikçe kıraat farklılıkla
rına da temas etmiştir. Ona göre kıraat 
vecihlerinin büyük bir kısmı Resul-i Ek
rem'in Kur'an ' ın yedi harf üzere indiği
ne, herkesin kolayına gelen vecihle oku
yabileceğine dair beyanı sebebiyle orta
ya çıkmıştır (a.g.e., s. 33-38). Kıraat fark
lılıkları bazan ayetin bir başka yönünü de 
ortaya çıkarır. Nitekim Yusuf süresinin 45. 
ayetindeki kelime "ümmetin" diye okun
duğunda hapis arkadaşının Yusuf u bir za
man sonra hatırladığını belirtirken "eme
hin" diye okununca un uttuktan sonra ha
tırladığını ifade eder (a.g.e., s. 40-4 ı , 180-

ı81 ). Bu arada ibn Kuteybe çeşitli kıraat 
ravilerini, hocalarını ve imamlarını da de
ğerlendiriL Mesela yedi kıraat imamın
dan biri olan Hamza b. Hablb'in kıraatini 
şiddetli bir şekilde eleştirip onu Allah'ın 
kolaylaştırdığını zorlaştırmakla suçlar. 
Ayrıca Hamza'nın bu kıraat şekillerini oku
tup öğretmesine rağmen bunlarla nama-
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