
iBN KUTEYBE 

Zl caiz görmemesini anlaşılmaz bir davra
nış olarak niteler (a.g.e., s. 59-61 ). 

Kur'an'da tenakuz ve ihtilafın bulun
madığını söyleyen İbn Kuteybe'ye göre 
bazılarının bu yönde ileri sürdüğü düşün
celer yanlış anlama ve yorumlamanın ürü
nüdür. Mesela Kat ( 50128) ve Mürselatile 
(77/35) Bakara (2/1 ı ı). Nemi (27/64). Ka
sas (28/75) ve Zümer (39/3 ı) sürelerinin, 
bir yandan ahirette insanların Allah 'ın hu
zurunda konuşamayacağını, öte yandan 
onların birbirleriyle tartışıp delillerini ge
tireceklerini ifade eden ayetleri arasında 
çelişki varmış gibi gösterilmişse de bu hu
sus, Kur'an ' ın kendine has üsiObundan 
ve siyaktan anlaşılabilecek şeylerin ayet 
metninde yer almamasından kaynaklan
maktadır (a.g. e., s. 66). Kur'ari gibi bir 
kitapta müteşabihlerin bulunması tabii
dir ve Kur'an dili olan Arapça'da esasen 
bu tür kullanışlar mevcuttur. Bunun dik
kat 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 mü
teşabihi birbirinin karşıtı olarak görme
yen ve müteşabihin çerçevesini biraz ge
niş tutan İbn Kuteybe, lafızla rı benzer ol
duğu halde anlamları farklı olan kelime
lere müteşabih dediği gibi anlaşılmasın
da bir kapalılık veya zorluk bulunan keli
meleri de bu kategoride ele alır ve mü
teşabihin te'vilini mümkün görür. Buna 
göre Al-i İmran süresinin 7. ayeti, "Kur
'an'ın te'vilini ancak Allah ve ilirnde de
rinleşenler bilir" şeklinde anlaşılmalıdır. 
Eğer ilirnde ileri geçenler onun te'vilini 
yapmayıp, "İnandık, bunların hepsi rab
bimizin katından dır" demekle yetinmiş 
olsalardı cahilleri e aralarında fark kalmaz
dı. Nitekim müfessirler, hurüf-ı mukat
taaya varıncaya kadar Kur'an'ın müteşa
bihini yorumlamaya çalışmışlardır. Aksi 
takdirde hidayet ve açıklama (tibyan) ki
tabı olarak tavsif edilen Kur'an'ın (Al-i im
ran 3/138; en-N ahi 1 6/89) anlaşılmaz ve 
çelişkili olduğu yönündeki eleştirileri ka
bul etmekgerekecektir (a.g.e., s. 86- 102). 
Kur'an'da mecaz bulunmasının bir kusur 
olarak öne sürüldüğünü belirten İbn Ku
teybe bunun her dilde olan tabii bir anla
tım yolu olduğunu söyler. Bundan dolayı 
Fussılet süresinde ( 41/11) Allah ' ın göğe 

ve yere hitabıyla bu ikisinin cevap verme
si, Kaf süresinde (50/30) cehennemle ko
nuşması 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., 
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s. 137). İbn Kuteybe'nin tefsire dair eser
leri dil ağırlıklı olmakla birlikte bunlarda 
fıkhl ve kelaml konulara da girilmiş ve il
gili ayetler bu açıdan da yorumlanmıştır 
(örnekler için b k. Kurt, s. 1 94-205) . İbn Ku
teybe yer yer Ehl-i sünnet'in görüşlerine 
aykırı fikirler de ileri sürmüştür. Hz. Yu
nus'un kavmine öfkelenerek başını alıp 
gitmesinden SÖZ eden ayetle (el-Enbiya 
2 1/87) Hz. Adem'in durumundan bahse
den ayetin (Ta ha 20/1 21) peygamberlerin 
de günah işlediğine delil olduğunu söyle
mesi (Te'uflü müşkili 'l·~ur'an, s. 402-403; 
Münlr Su ltan, s. ı 6- ı 7) buna örnek göste
rilebilir. 

Sahabeden İbn Abbas ve İbn Mes'Qd, 
tabiinden Katade b. Diame, Mücahid b. 
Cebr ve Hasan-ı Basri. sonraki dönemler
den 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 döne
minde yaşayan ve Kütüb-i Sit te imamla
rıyla çağdaş olan İbn Kuteybe, kullandığı 
hadisleri ve rivayetleri ya kendi rivayet 
zinciriyle nakletmiş ya da başka eserler
den almıştır. Ebu Ubeyde'nin Meciizü'l
Kur'iin'ı ile Ferra'nınMe'iini'J-Kur'iin'ın

dan bir hayli faydalanmış olmasına rağ
men yer yer bunları eleştirmekten de geri 
durmamıştır (mesela bk. Abdülham!d Sey
yid Taleb. s. ı 85-188) Ta beri, İbn Faris. 
Fahreddin er-Razi. Kurtubl ve Ebu Hay
yan ei-Endelüsl gibi müellifler İbn Kutey
be'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-be
yan'ında İbn Kuteybe'nin eserlerinin et
kisi açıkça görülmektedir ( Te'uflü müşki

li'l-~ur'an, n eşredenin g iri ş i. s. 83-84; Tef
slrugaribi'l-~ur'an, neşredenin girişi, s. d; 
EbO Hayyan ei-Endelüs!, neşredenin gi
rişi. s. 36). 

İbn Kuteybe'nin tefsir ilmine katkısın
dan övgüyle bahseden ilim adamları oldu
ğu gibi onu eleştirenler de vardır. Seyyid 
Ahmed Sakr. Garibü'l-Kur'an'ı telif tar
zı itibariyle Cahiz'in eserlerinden üstün 
görmüş ( Te{slru garibi'l-~ur'an, neşrede
nin g iri şi, s. e). Münlr Sultan. İbn Kutey
be'nin Kur'an nazmını anlama ve hisset
medeki ince zevkinden, tefsir ve te'ville
rine bu zevkin hakim olduğundan söz et
miştir. Muhammed ZağiGI Sellam da onun 
Kur'an'ın aniaşılmasına ve Arap edebiya
tı 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 ne
redeyse 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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Iii ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

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 'n
nübüvve (A'lamü'n-nübüuue) adlı eser
lerinde yer verdiği itikadl görüşleriyle 
Mu'tezile karşısında Selef akaidini savu
nan bir alimdir. Ona göre din. duyuların 
ötesinde bulunan gayb alemine iman esa
sına ve dolayısıyla Hz. Peygamber'in ha
dislerine de inanmaya dayanır. İslam di
ninin yanı sıra diğer dinler için de durum 
aynıdır. Gayba iman etmeye dayanmayan 
bir din yoktur. Bundan dolayı bazı hadis
leri, 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 red
detmek müslümanların birliğini yıkmak 
anlamına gelir. Hadislerin toplanmasın
dan önce müslümanların çok çeşitli grup
lara ayrılmış olması bunu göstermekte
dir. Ancak hadisler bir araya getirildikten 



sonra müslümanların birliği sağlanmış. 
kişilerin re'yleriyle değil hadislerle hüküm 
verilerek meseleler çözülmüş ve Resul-i 
Ekrem ile ashabın ın takip ettiği yol ortaya 
çıkmıştır. Bu yolu yani Ehl-i sünnet mez
hebini de ehl-i hadis temsil etmiştir. Müc
mel olan Kur'an'ın açıklanması için hadis
Iere başvurmak zaruridir. çünkü Kur'an'
da bütün dini konular ayrıntılı biçimde 
açıklanmamıştır (Te'vilü mul].telifi'l-f:ıa
dTş; s. 73-86, 229) Hadislerin sahihleri bu
lunduğu gibi zayıf ve mevz(l olanları da 
vardır. nitekim hadis alimleri onları bu 
açıdan tasnife tabi tutmuştur. Bütün ha
disler zahiri manada olmayıp bir kısmın
da teşbih, temsil ve kinayeler bulunmak
tadır. Bu tür hadislerin te'vilini müteşabih 
ayetlerde olduğu gibi ancak Selef alimle
ri yapabilir. Fakat bu te'vil. sıfat-ı meanl
yi reddedenlerin yaptığı gibi nasları ge
rektirdikleri anlamın dışındaki bir alana 
çevirmek değil, nasların anlatmak istedi
ği manayı açıklamaktan ibarettir (a.g.e., 
s . 121, 224; ibn Teymiyye. ı . 205; V. 381-

382). 

Mu'tezile alimlerine karşı hadisleri ıs
rarla savunan ibn Kuteybe, Ehl-i sünnet' e 
mensup olduğunu açıklamasına ve Mü
şebbihe'yi eleştirmesine rağmen Dare
kutnl. Beyhaki. Zahid Kevserl gibi bazı 
alimler tarafından Müşebbihe veya Ker
ramiyye'ye nisbet edilmiştir. Zehebl. ibn 
Kuteybe'nin hadis bilmediğini kabul et
mekle birlikte onun eserlerinde teşbihe 
varan görüşlerin bulunmadığını belirtir 
ve ona yapılan bu isnadı isabetli görmez 
(A'lamü'n-nübela', XIII, 298-300) . 

ibn Kuteybe'nin Mu'tezile kelamcılarına 
yönelttiği eleştirileri şu noktalarda top
lamak mümkündür. a) Kelamcılar dini ko
nuları akıl yürüterek ve kıyasa başvura
rak çözmeye çalışmışlardır. Bunu yapar
ken önce kategoriler. tafra. tevellüd gibi 
felsefi nazariyeleri doğrulukları tartışıl
maz birer ilke olarak kabul etmiş. sonra 
da bunlara uymayan ayet ve hadisiere 
te'vil yoluyla gerçek anlamlarından farklı 
anlamlar yüklemişlerdir. Halbuki Kur'an 
ile hadislerin ince hikmetleri ve manala
rının bu yolla bilinmesi mümkün değildir 
(Te'vilü mul].telifi 'l-f:ıadiş, s. 3-9) Bu se
beple kelamcıların nasları anlamak için 
benimsedikleri bu yöntem isabetli değil
dir. Nitekim onların birbirini tekfir eden 
gruplara ayrılması bunu göstermektedir. 
Tevhid, ilahi sıfatlar. berzah, cennet. ce
hennem, levh vb. konulardaki derin gö
rüş ayrılıkları onların ihtilaflarına dair ör
neklerdir. Dinintali meselelerinde fark
lı görüşlerin ileri sürülmesi mümkün ol-

makla birlikte asli meselelerde ihtilaf et
mekcaizdeğildir(a.g.e., s. 3, 14-16) b) 
Kelamcılar dini hayat konusunda çok gev
şek bir tutum sergilemiş, mesela bazıla
rı nasların açıkça yasakladığı içkinin ha
ram olmadığını iddia etmeye kalkışmış
tır (a.g.e., s. 60-61 ). c) Kelamcılar haber-i 
vahidin ifade ettiği bilgiyi akaid alanında 
önemsememişlerdir: halbuki Allah. top
lurnlara aynı anda tek bir insanı peygam
ber olarak gönderip ona uymalarını em
retmiştir. Bu ise doğru söyleyen tek bir 
kişinin bile haberine güvenilebileceğini 
göstermektedir (a.g.e., s. 66). 

ibn Kuteybe'nin itikadl görüşlerini şöy
lece özetlemek mümkündür : 1. Uluhiy

yet. Farklı şekillerde adlandırıp nitelen
dirse. hatta puta tapsa da mutlaka her 
insan kendini yaratan bir varlığın mevcu
diyetine inanır. 5elim aklıyla başbaşa ka
lınca bunun doğruluğunu tasdik eder (Te'
vllü mul].telifi'l-f:ıadiş, s. 129) ilahi sıfat
lar konusunda tenzihte aşırı giden kelam
cılar da ispatta ifrata düşen teşbih taraf
tarları da doğruyu bulamamışlardır. Al
lah Teala dinde itidali emrettiğine göre 
sıfatlar konusunda da mutedil bir yol ta
kip etmek gerekir. Esasen insanlar. sıfat
Iarın mahiyetini bilmek gibi beşer gücünü 
aşan bir hususla mükellef tutulmamıştır. 
Buna göre naslarda Allah'a atfedilen sı
fatları irdelemeden ispat edip Allah'ı ya
ratıklarına benzetmernek temel ilkedir. 
Bunu dikkate alarak Allah'ın ilimle alim. 
kudretle kadir olduğuna inanmak gere
kir. Alimin ilim, kadirin kudret sahibi ol
duğu herkesçe kabul edilen bir husustur. 
Sem' ve basar ise ilimden ayrı iki sıfattır 
(a.g.e., s. 208, 217-218; ei-İI].tilii{ fi'l-la{?, 
S. 22-24) 

Allah zatıyla değil ilmiyle her yerdedir. 
zatıyla arştadır. arş ise "taht" manasma 
gelir. O'nun arşa istiva etmesi tahtına 
yerleşmesi demektir. Allah'ın zatıyla her 
yerde olması hululü gerektirir. Bu ise is
lam'la bağdaşmayan bir inanç olduğu gi
bi akla da aykırıdır. Her semavl din men
subu Allah'ın gökte olduğuna inanır (Te' 
vllü mul].telifi '1-f:ıadiş, s. 68 , 271-27 4; ei
İI].tilaf fi'l-laf?, s. 35-37) N asiarda geçen 
"yed", "ısba"', "nüzQJ", "nefs", "nefh" sı
fatları irdelenmeden Allah'a atfedilme
lidir; bunlar hakkında ileri sürülen te'vil
ler isabetsiz olup dil kurallarıyla da bağ
daşmaz. "Vech" ile kastedilen ise Allah'ın 
zatıdır ( Te'vflü mul].telifi 'l-f:ıadiş, S . 70, 

209-210 ; ei-İI].tilaf fi ' l-laf?. s. 28-32, 46-

4 7) . Dünyada yaratıklarının hiçbirine gö
rünmeyen Allah ahirette müminlerce gö
rülecek ve bu Allah'ın müminlere verece-
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ği görme gücü ile gerçekleşecektir. Rü'
yetullah konusundaki hadisler kabul edil
mediği takdirde dini n namaz. hac, zekat 
ve talaka dair hükümlerini kanıtlamak da 
imkansız hale gelir ( Te'vllü mul].telifi'l-f:ıa

diş, s. 205; ei-İI].tilaffi'l-laf?, s. 33, 35) 

Kur'an Allah kelamı olup mahluk değil
dir. Kur'an'ı telaffuz edişin mahluk olup 
olmadığına dair ihtilaflar. meselenin ince 
tahliller gerektiren zor bir konu niteliği 
taşımasına bağlıdır. Halku'I-Kur'an müs
lümanlar atasında yaygın olarak tartışılan 
bir mesele haline gelince Ahmed b. Han
bel' e farklı ve çelişkili görüşler atfedilme
ye başlanmıştır ki bunların bir kısmı uy
durmadır. Kur'an metnini okuma insana 
ait bir fiil olduğundan mahluktur, okuma
ya konu teşkil eden lafızlar ise Allah kela
mı olduğu için gayri mahluktur ( ei-İI].tilaf 
fi'l-laf?, s. 50-65) 

Her şeyin Allah'ın kaderi ve kazasına 
göre vuku bulduğuna inanmak farzdır. bu 
konuda manası açık bulunan birçok ayet 
ve hadis vardır. Bununla birlikte ilahi bir 
sır olan kader meselesinin çözülmesi 
mümkün değildir. insanların sahip bu
lundukları yetenek ve imkanlar. ayrıca 
karşılaştıkları olaylar incelendiği takdirde 
bu husus açıkça görülür. Güçlü bir kişinin 
aciz kalması, akıllının fakir, aptalın zen
gin olması , kahramanın yenilgiye uğrayıp 
korkağın galip gelmesi bunu gösteren 
örneklerden bazılarıdır. Ayrıca insanlar 
sahip oldukları üstünlükler açısından ve 
ilahi lutuflara mazhar oluşları bakımından 
farklılık arzeder. Bir grup insanın zengin 
bir coğrafyada doğarak büyük nimetiere 
kavuştuğu, bedenlerinin yapı ve renk iti
bariyle güzel olduğu, lezzetli yiyeceklere 
sahip bulunduğu. ilim, düşünce ve sanat 
alanında ileri merhalelere ulaştığı, buna 
karşılık bir grup insanın da maddi ve ma
nevi imkanlardan yoksun bulunan fakir 
bir coğrafyada doğduğu. yapı ve renk iti
bariyle çirkin olduğu , değerli yiyecek. gi
yecek ve meskenlerden mahrum bırakıl
dığı. kiminin peygamber kültürüyle yetiş
tiği, kiminin ise bundan habersiz bir or
tamda yaşadığı bilinen bir gerçektir. Bu 
tablo , Allah'ın insanlara farklı kaderler 
tayin ettiğini ve kulları hakkında dilediği 
şekillerde takdirlerde bulunduğunu ka
nıtlar. Ancak bu gerçek Allah 'ın kullarına 
zulmettiği anlamına gelmez. Zira O mül
künde dilediğini yapan ve kullarını dile
diği gibi imtihana tabi tutandır. Kulları
na bu imtihanı başarmalarını sağlayacak 
kudret vermiştir. Bundan dolayı kullar 
yaptıkları fiillerden ötürü ceza veya mü
kafata müstehak olurlar (Te'vilü mul].te-
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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 el
çilerdir. Doğruluklarının delili gösterdik
leri mucizelerdir. Resul-i Ekrem'in hissi 
mucizelerini inkar etmek nübüvvetine 
dair delillerin eksik olduğunu ileri sürmek 
demektir. Peygamberler büyük günahlar
dan korunmakla birlikte bazı küçük gü
nahlar işlemişlerdir. Hz. Adem'in rabbine 
isyan edip sapması (Ta ha 20112 ı ), Hz. Yu
suf'un Züleyha'ya karşı arzu d uyması (Yu

su f ı 2/24), Hz. Yunus 'un iman etmeyen 
kavmine öfkelenerek onlardan uzaklaş

ması (e l-Enb iya 21/87) bunu kanıtlayan 
delillerdir. Kelamcıların bu ayetleri dil ku
rallarına 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{sfrugarfbi'l-~ur'an, s. 145). 

3. Ahiret, İman - Küfür. Akıl. çürümüş 
cesetlerin diriltilmesini mümkün gördü
ğüne göre berzah aleminde ölülerin ni
met veya azaba uğratılmasını da kabul 
eder. Kur'an'da ve hadislerde bunun vu
ku 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 ola
rak verilen bilgiler hadislerde ayrıntılı bi
çimde açıklanmış ve bu konuda herhan
gi bir tereddüde mahal bırakılmamıştır. 

Ölenlerin ruhları iman ve itaatlerine gö
re "illiyyln"e veya "siccln"e gider ( Te'ullü 
mul] te lifi'l-l).adfş, s. 150-154, 167, 245, 
24 7; Te'uflü müşkili'l-~ur'an, s. 83) . 

Ruh- beden bütünlüğü içinde göklere 
yükseltilen Hz. lsa kıyametin kopmasın
dan önce dünyaya inecek ve ahir zaman
da bütün Ehl-i kitap ona iman edecektir. 
Onun in işi kıyametin yakında 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 
sayılan insanlar üç grup halinde mütalaa 
edilebilir : Sadece diliyle tasdik eden mü
nafıklar. hem dili hem de kalbiyle tasdik 
eden. fakat büyük günah işleyenler, bü
yük günahlardan sakınan gerçek mümin
ler. Buna göre gerçek imanın üç unsuru 
vardır : Kalp ve dil ile tasdik edip ilahi buy-
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rukları yerine getirmek. inkar manasma 
gelen küfür ise uluhiyyet. nübüvvet ve 
ahiret hayatı gibi temel ilkeleri inkar ya
nında bir te'vile dayanarak mesela ka
deri, mest üzerine meshi ve bir anda üç 
talakın vuku bulduğunu inkar etme gibi 
hususları da içerir. Ancak bu sonuncu du
rum küfrü gerektirmez ( Te'uflü mul]teli
fi 'l-l). ad'iş, s. I 20, I 70- I 72 ; Te'ullü müşki

li'l-~ur'an, S . 482; Te{sfru garfbi 'l-~ur' an, 
S. 10) 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Kuteybe. Te'uTlü mul)teli{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, 113-
114,116-117, 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 Kevser\}, Ka hi re 
1349, s . 9-11' 12-17, 21-24, 28-32, 33, 35-37 , 
46-47 , 50-65; a.mlf., Te'uilü müşkili '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 Ahmed Sa kr), Bey
rut 1398/1978, s. 1 O, 137, 145, 167; a.mlf., el
Mesa'il ue' l-ecuibe( nşr. Hüsameddin el-Kudsi), 
Kahire 1349, s. 14; ibn Teymiyye. Der'ü te'aru 
zi'l-'akl ue'n-nakl (nşr. M. Reşad Salim), Riyad 
1981 , ı , 205, 268-269; V, 381-382; Zehebi, A'la
mü'n-nübela', XIII, 297-300; M. ZağiCıl Sellam. 
ibn ~uteybe, Kahire 1957, s. 22-27; ishak Musa 
ei-Hüseyn\, ibn ~uteybe(trc. Haşim Yagi), Bey
rut 1980, s. 127-128. r;;ı;:ı 

IJ!l!lbJ YusuF ŞEvKi YAvuz 

İbn Kuteybe Hatlb ei-Bağdadl. Zehebl, 
Takıyyüddin İbn Teymiyye ve Süyutl tara
fından. 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 nok
talarda toplanır: a) İbn Kuteybe "vech"i 
"zat" diye te'vil etmesi örneğinde olduğu 
gibi bazı ayetleri. ayrıca sahih olan veya · 1 

olmayan bazı hadisleri te'vil ettiği halde 
iBN KUTLUBOGA 

(~_,.IJ::JI)!f) 
aynı yöntemi kullanarak nasları anlama-
ya çalışan kelamcıları eleştirmiştir. b) Ha
disleri zaman zaman Tevrat ve İncil' e da
yanarak açıklamış ve onlardan delil ge
tirmiştir. c) Arşa istiva sıfatına "Allah'ın 
tahtına yerleşmesi" manası vermekle Se
lef inancına aykırı davranmıştır. çünkü Se
lef'ten böyle bir mana nakledi lmemiştiL 

d) Kur'an'ı telaffuz eden insanın fiilini 
hadis, bu fii le konu olan harfleri ezen ka
bul etmiştir, bu ise bir çelişkidir. e) Ehl-i 
beyt'ten yüz çevirip Nasıbe'ye meyletmiş
tir. 

Çoğu Zahid Kevserltarafından el-İl]ti
Iôt fi'l-laf? adlı eserin neşrinin dip not
larında kaydedilen ve haklı tarafları bulu
nan bu eleştiriler İbn Kuteybe'nin Selefi 
bir alim olmadığını söylemek için yeterli 
görünmemektedir. Aslında İbn Kuteybe. 
hem el-İl]tilô.t fi'l-laf?'da hem Te'vilü 
müşkili'l-Kur'an'ında önceki aşırı gö
rüşlerinden dönerek mutedil bir çizgiye 
gelmiştir. Zehebl'nin de belirttiği gibi ha
dis bilgisi yetersiz olduğundan bazı zayıf 
veya mevzu rivayetleri te'vile tabi tutma
sı. diğer taraftan böyle bir yöntemi ke
lamcılar için caiz görmemesi İbn Kuteybe 
adına belirtilmesi gereken önemli bir ha
tadır. Peygamberlerin ismet sıfatı. imanı 
oluşturan unsurlar ve benzeri itikadl ko
nulara dair görüşleriyle Selefiyye mezhe
binin oluşmasına katkıda bulunmuştur. 
Özellikle kelamcı lara yönelttiği eleştiri
lerden Takıyyüddin İbn Teymiyye ve İbn 
Kayyim ei-Cevziyye'nin etkilendiğini söy
lemek mümkündür. Her iki müellifin de 
bu konularda benzer görüşleri savunması 
bunu kanıtlayıcı mahiyettedir. 
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Ebü'l-Adl Zeynüddin (Şerefüddin) 
Kasım b. Kutluboğa b. Abdiilah 
es-SudCıni el-Cemali ei-Mısri 

(ö. 879/ 1474) 

Hanefi fakihi ve hadis a limi. 
_j 

802 yılının Muharrem ayında (Eylül 

1399) Kahire'de doğdu . Allame Kasım ve 
Kasım el-Hanefi diye de anılır. Brockel
mann künyesini Ebü'I-Fazl, baba adını da 
Abdullah şeklinde yanlış kaydeder ( GAL 
Suppl., ll, 93; ayrıca bk. İA, V/2, s. 763). De
desi Abdullah hakkında herhangi bir bil
giye rastlanmamışsa da Sultan Zahir Ber
kuk'un emirlerinden saltanat naibi Cema
l ed din Sudun b. Abdullah eş-Şeyhunl'nin 
kölesi olarak Mısır'a geldiği sanılmakta
dır. Zerraf lakabıyla anılan babası Kutlu
boğa ise kendisini azat eden Sudun eş
ŞeyhGnl'nin memlüklerinin kumandanı 
idi. Cemall ve Sudunl nisbesini de bun
dan dolayı almıştır. 

Babasını küçük yaşta kaybeden ibn 
Kutluboğa Kur'an-ı Kerlm'i ve diğer bazı 
temel eserleri ezberledi. Hayatını kazan
mak için bir süre terzilik yaptı. Fakat ilme 
karşı duyduğu ilgi sebebiyle yeniden ders 
almaya başladı. Alaeddin Muhammed b. 
Muhammed el-Buhar). İbn Hacer ei-Aska
lanl. Şerefeddin Musa b. Ahmed es-Süb
kl. Şemseddin ibnü'I-Cezerl. Şemseddin 
Muhammed b. Ahmed el-Bisatl. Kariu'I
Hidaye, Takıyyüddin ei-Makrlzl, Sa'ded
din İbnü'd-Deyrl ve Taceddin Ahmed b. 
Muhammed ei-Ferganl gibi birçok alimin
den tefsir, hadis. fıkıh. kelam. mantık, 
matematik, tarih ve Arapça'ya dair ilim-


