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Tefsir İlınindeki Yeri. İtikad\', fıkhl ve lugavl meseleleri çözümiemek üzere Kur'an'a başvuranlardan bir kısmının ondan
kendi düşüncelerini destekler tarzda istifade etmeye çalıştığını gören ibn Kuteybe, ayetlerin ve lafızların anlam sınırlarını
belirlemek ve bunların nasıl yorumlanacağını göstermek için tefsir ilmine dair
eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden
Te'vilü müşkili'l-Kur'ô.n, Garibü'lKur'ô.n, Tefsirü sureti'n-Nur ve elMüşte bihmine'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 Kuteybe'nin bu eserlerinden hiçbiri bugünkü
anlamda bir tefsir olmadığı gibi Kur'an'ın
tamamına dair değerlendirme l er 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- sünnet tearuzuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. ibn Kuteybe. tefsire dair eserlerinin
en önemlisi olan Te'vilü müşkili'l - Kur
'an'da ağırlıklı olarak Kur'an'a yöneltilen
eleştirilere cevap vermeye ve ondan kendi görüşlerini teyit için istifade etmeye
çalışan çeşitli fırkalara mensup alimierin
hatalarını göstermeye çalışmış. surelerde yer alan müşkil kelime ve ibareleri n
açıklamasına fazla yer vermemiştir. Garibü'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 konusu bazı şarkiyatçılar tarafından tartışıl
mıştır. İbn Kuteybe'nin bu konudaki görüşü oldukça nettir. Mesela Garibü'l-Kur'an'da sürelerin dizilişi üzerinde icma
bulunan tertibe göredir. Bu hassasiyetini Übey b. Ka'b ve İbn Mes'Qd mushafları için de gösteren İbn Kuteybe, Übey
b. Ka'b'ın kunQt dualarını Kur'an'dan zannedip mushafına alarak, İbn Mes'Qd'un
ise Fatiha, Felak ve Nas surelerini mushafına almayarak ashaba muhalefet ettiklerini söyler (Te' uilü müşkili 'l-~ur' an,
s. 24-25. 38, 42-49). Arap dili ve kültürün-

den kaynağını alan mecaz. istiare, temsil, kalb ve takdim-tehirler ihtiva etmesi
sebebiyle Kur'an'ın tercümesinin mümkün olmadığını ileri süren ibn Kuteybe
bunlara dair çeşitli örnekler vermiştir
(a.g.e., s. 2 I vd )
Kur'an tefsirinde rivayet ve dirayet metodunu 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, müfessirlerin değerlendirmelerine başvur
muş. bu görüşler arasında tercihlerde
bulunmuştur. Aynı zamanda kelimelerin
morfolojik, etimalajik ve semantik incelemelerini de yaparak Arap şiiri ve nesrinden örnekler vermiştir ( Te'uilü müşkili 'l
~ur'an, S. 269-270). ibn Kuteybe ayetlerin
anlamlarını pekiştirrnek ve açıklamak, garlb kelimeleri yorumlamak, sebeb-i nüzQIü göstermek, nasih ve mensuhunu ayırt
etmek için hadisiere başvurmuştur. Mesela Kur'an'da farklı sigalarda on üç defa geçen kunQt masdarını (a.g.e., s. 45 ı)
ve Hucurat süresinin 4. ayetinin nüzQI
sebebini (a.g.e., s. 28 3) 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 Ekrem 'in Kur'an ' ın yedi harf üzere indiği
ne, herkesin kolayına gelen vecihle okuyabileceğine dair beyanı sebebiyle ortaya çıkmıştır (a.g.e., s. 33- 38). Kıraat farklılıkları bazan ayetin bir başka yönünü de
ortaya çıkarır. Nitekim Yusuf süresinin 45.
ayetindeki kelime "ümmetin" diye okunduğunda hapis arkadaşının Yusuf u bir zaman sonra hatırladığını belirtirken "emehin" diye okununca un uttuktan sonra hatırladığını ifade eder (a.g.e., s. 40-4 ı , 180ı81 ). Bu arada ibn Kuteybe çeşitli kıraat
ravilerini, hocalarını ve imamlarını da değerlendiriL 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 okutup öğretmesine rağmen bunlarla nama-
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caiz görmemesini anlaşılmaz bir davraolarak niteler (a.g.e., s. 59-61 ).

nış

Kur'an'da tenakuz ve

ihtilafın

bulun-

madığını söyleyen İbn Kuteybe'ye göre
bazılarının bu yönde ileri sürdüğü düşün
celer yanlış anlama ve yorumlamanın ürünüdür. Mesela Kat ( 50128) ve Mürselatile
(77/35) Bakara (2/1 ı ı). Nemi (27/64). Kasas (28/75) ve Zümer (39/3 ı) sürelerinin,
bir yandan ahirette insanların Allah ' ın huzurunda konuşamayacağını, öte yandan
onların birbirleriyle tartışıp delillerini getireceklerini ifade eden ayetleri arasında
çelişki varmış gibi gösterilmişse de bu husus, Kur'an ' ın kendine has üsiObundan
ve siyaktan anlaşılabilecek şeylerin ayet
metninde yer almamasından kaynaklanmaktadır (a.g. e., s. 66). Kur'ari gibi bir
kitapta müteşabihlerin bulunması tabiidir ve Kur'an dili olan Arapça 'da esasen
bu tür kullanışlar mevcuttur. Bunun dikkat çekici bazı örnekleri Resul-i Ekrem'in
hadislerinde yer aldığı gibi Kur'an'daki
müteşabihlere benzer kapalılıklar hukuk,
matematik, feraiz ve nahiv gibi ilimler
için de söz konusudur. Muhkem ve müteşabihi birbirinin karşıtı olarak görmeyen ve müteşabihin çerçevesini biraz geniş tutan İbn Kuteybe, lafızla rı benzer olduğu halde anlamları farklı olan kelimelere müteşabih dediği gibi anlaşılmasın
da bir kapalılık veya zorluk bulunan kelimeleri de bu kategoride ele alır ve müteşabihin te'vilini mümkün görür. Buna
göre Al-i İmran süresinin 7. ayeti, "Kur'an'ın te'vilini ancak Allah ve ilirnde derinleşenler bilir" şeklinde anlaşılmalıdır.
Eğer ilirnde ileri geçenler onun te'vilini
yapmayıp, "İnandık, bunların hepsi rabbimizin katından dır" demekle yetinmiş
olsalardı cahilleri e aralarında fark kalmazdı. Nitekim müfessirler, hurüf-ı mukattaaya varıncaya kadar Kur'an'ın müteşa
bihini yorumlamaya çalışmışlardır. Aksi
takdirde hidayet ve açıklama (tibyan) kitabı olarak tavsif edilen Kur'an'ın (Al-i imran 3/138; en-N ahi 16/89) anlaşılmaz ve
çelişkili olduğu yönündeki eleştirileri kabul etmekgerekecektir (a.g.e., s. 86- 102).
Kur'an'da mecaz bulunmasının bir kusur
olarak öne sürüldüğünü belirten İbn Kuteybe bunun her dilde olan tabii bir anlatım yolu olduğunu söyler. Bundan dolayı
Fussılet süresinde ( 41/11) Allah ' ın göğe
ve yere hitabıyla bu ikisinin cevap vermesi, Kaf süresinde (50/30) cehennemle konuşması ve onun cevabı hakkındaki eleş
tirileri yersiz bulur (a.g.e., s. 106. 108).
Kur'an'da yer alan istiare de dilde pek çok
örneği bulunan bir edebi sanattır (a.g.e.,

150

s. 137). İbn Kuteybe'nin tefsire dair eserleri dil ağırlıklı olmakla birlikte bunlarda
fıkhl ve kelaml konulara da girilmiş ve ilgili ayetler bu açıdan da yorumlanmıştır
(örnekler için bk. Kurt, s. 194-205) . İbn Kuteybe yer yer Ehl-i sünnet'in görüşlerine
aykırı fikirler de ileri sürmüştür. Hz. Yunus'un kavmine öfkelenerek başını alıp
gitmesinden SÖZ eden ayetle (el-E nbi ya
2 1/87) Hz. Adem'in durumundan bahseden ayetin (Ta ha 20/121) peygamberlerin
de günah işlediğine delil olduğunu söylemesi (Te'uflü müşkili ' l·~ur'an, s. 402-403;
Münlr Su ltan, s. ı 6- ı 7) buna örnek gösterilebilir.
Sahabeden İbn Abbas ve İbn Mes'Qd,
tabiinden Katade b. Diame, Mücahid b.
Cebr ve Hasan-ı Basri. sonraki dönemlerden Ebu Ubeyde ve Ferra, İbn Kuteybe'nin görüşlerinden istifade ettiği alimler
arasında ilk sırayı alır ( naki ller için bk.
Kurt. s. ı 23- 133) Hadislerin tedvln döneminde yaşayan ve Kütüb-i Sit te imamlarıyla çağdaş olan İbn Kuteybe, kullandığı
hadisleri ve rivayetleri ya kendi rivayet
zinciriyle nakletmiş ya da başka eserlerden almıştır. Ebu Ubeyde'nin Meciizü'lKur'iin'ı ile Ferra'nınM e'iini'J-Kur'iin'ın
dan bir hayli faydalanmış olmasına rağ
men yer yer bunları eleştirmekten de geri
durmamıştır (mesela bk. Abdülham!d Seyyid Taleb. s. ı 85-188) Ta beri, İbn Faris.
Fahreddin er-Razi. Kurtubl ve Ebu Hayyan ei-Endelüsl gibi müellifler İbn Kuteybe'nin kelime tahlillerine ve yorumlarına
büyük değer vermişlerdir. Seyyid Ahmed
Sakr'a göre İbn Paris'in Me~iiyisü'l-luga
ile eş-Şiif:ıibi fi fı~hi'l-luga ve sünenü'l'Arab ii kelamihii, Ebu Hayyan'ın TuJ:ı
tetü '1-erib ve Taberi'nin Cami'u '1-beyan'ında İbn Kuteybe'nin eserlerinin etkisi açıkça görülmektedir ( Te'uflü müş ki
li'l-~ur' an, n eş redenin g iri ş i. s. 83-84; Tefslrugaribi'l-~ur'an, neşredenin girişi, s. d;
EbO Hayyan ei-Endelüs!, neşredenin girişi. s. 36 ).
İbn Kuteybe'nin tefsir ilmine katkısın
dan övgüyle bahseden ilim adamları olduğu gibi onu eleştirenler de vardır. Seyyid
Ahmed Sakr. Garibü'l-Kur'an'ı telif tarzı itibariyle Cahiz'in eserlerinden üstün
görmüş ( Te{slru garibi'l-~ur'an, neşrede
nin g iri şi, s. e). Münlr Sultan. İbn Kuteybe'nin Kur'an nazmını anlama ve hissetmedeki ince zevkinden, tefsir ve te'villerine bu zevkin hakim olduğundan söz etmiştir. Muhammed ZağiGI Sellam da onun
Kur'an'ın aniaşılmasına ve Arap edebiyatı tenkitçiliğine yaptığı olumlu katkıya işa
ret etmiştir (Eşerü'l-~ur'an, s. ıoı -150).

Çağdaş araştırmacılardan

Nasr Hamid
Ebu Zeyd ise İbn Kuteybe'yi kendisinden
öncekilerin ortaya koyduğu bilgilere neredeyse hiçbir şey ilave etmeyen bir kişi
olarak göstermiş. eleştirdiği Mu'tezile'nin hatalarını tekrar etmekle suçlamıştır
( el-itticahü '1-'al):li fi't-tefsir, s. 169- ı 77).
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İtikadi Görüşleri. İbn Kuteybe Te'vilü
mul].telifi 'l-f:ıadis,

Te'vilü müşkili'l
Kur'an, el-İl].til{if fi'l-lat?; Dela'ilü 'nnübüvve (A'lamü'n-nübüuue) adlı eserlerinde yer verdiği itikadl görüşleriyle
Mu'tezile karşısında Selef akaidini savunan bir alimdir. Ona göre din. duyuların
ötesinde bulunan gayb alemine iman esasına ve dolayısıyla Hz. Peygamber'in hadislerine de inanmaya dayanır. İslam dininin yanı sıra diğer dinler için de durum
aynıdır. Gayba iman etmeye dayanmayan
bir din yoktur. Bundan dolayı bazı hadisleri, dil kurallarına ve cedele başvurmak
suretiyle inkara varacak şekilde te'vile
kalkışanlar Hz. Peygamber ile ashabının
yolundan çıkmış olur. Ayrıca haber-i vahid
oldukları gerekçesiyle bazı hadisleri reddetmek müslümanların birliğini yıkmak
anlamına gelir. Hadislerin toplanmasın
dan önce müslümanların çok çeşitli gruplara ayrılmış olması bunu göstermektedir. Ancak hadisler bir araya getirildikten

