
KiTABÜ 'I-EDVAR 

Kitô.bü'l-Edvô.r, mOsiki nazariyatının 
en önemli eseri olduğu gibi Türk mOsikisi 
ses ve dizileriyle ilgili yazılı kaynakların da 
ilk sıralarında yer alır. Çağın arneli ve na
zari mOsiki bilgilerini inceleyerek nazari
yat alanında yeni bir dönem başlatan Sa
fiyyüddin el-Urmevl'nin on yedi aralıklı 
sistemi sonraki yüzyıllarda benimsenmiş. 
çalışmalarda esas alınarak hemen her na
zariyatçı tarafından kullanılmıştır. Özel
likle XIV-XVI. yüzyıllarda Kitô.bü 'l-Edvô.r'a 
yazılan şerhler arasında Celaleddin Faz
luilah Ubeydl'nin Şerf:ıu '1-Edvô.r'ı, Fah
reddin Muhammed Hucendl, Lutfullah 
Semerkandl, Mübarek Şah ve Abdülka
dir-i Meragl'nin Şerh-i Kitô.b-ı Edvô.r 
adıyla kaleme aldıkları eserleri burada 
zikredilmelidir. Eseri Hüseyin Ali Mahfüz. 
Gattas Abdülmelik Haşebe ile Haşim Mu
hammed er-Receb tahkikli olarak neş
retmişlerdir (bk. bi bl.) . Ayrıca Fuat Sez
gin'in Nuruosmaniye Kütüphanesi 'ndeki 
nüshasından (nr. 36 53/ 1) tıpkıbasımını 

yapt ı ğı (Frankfurt ı 984) eser üzerinde 
Mehmet Nuri Uygun bir doktora çalışması 
yapmış ve tercümesiyle birlikte tenkitli 
neşrini gerçekleştirmiştir (istanbul I 999). 

Ayrıca Osmanlı dönemi müsikişinasla
rından Hızır b. Abdullah 'ın 1441 'de ll. Mu
rad 'ın teşvikiyle yazıp hükümdara sun
duğu. Türk mOsikisi tarihinin en önemli 
nazariyat kitapları arasında yer alan Türk
çe bir Kitô.bü'l-Edvô.r ' ının bulunduğu 

kaydedilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

H. G. Farmer. A History of Arabian Musle, 
London 1929, s. 227 ·229; a.mlf., Th e Sourees 
of A rabian Musle, Leiden 1965, s. 48-49; a.mlf .. 
"Safiyeddin", İA , X, 63-64; Brockelmann. GA L, 
ı , 906-907 ; B. R. D'erlanger. La musique arabe, 
Paris 1949, V, 396-397; Abbas Azzavi. el-Müsf
l!;a'l-'lral!;ıyye, Bağd ad 1951 , s. 31-32; Gattas 
Abdülmelik Haşebe. Kitaba '1-Edvar fi ' l-müsf
l!;a , Kahire 1961; Hüseyin Ali MahfQz, el-Edvar, 
Bağdad 1371/1 961 ; 0. Wright, The Moda/ Sy s
tem of Arab and Persian Musle, Oxford 1978, 
s. 79 -1 42; A. Shiloah . Th e Theory of Mus ie in 
Arabie Writings, München 1979 , s. 309-3 12; 
Haşim Muhammed er-Receb, Kitabü'l-Edvar li
Şa{iyyüddfn Urmevf, Bağdad 1980, s. 17 -1 8; 
Mehmet Nuri Uygun. Sa{iyyüddin A bd ülmü '
min Urmevf ve Kitabü 'l·Edvarı, istanbul 1999; 
Gulam Hüseyin Beydili. " Bozorgan-ı Azerbay
can: U rmiy eli Saflyyüdd!n Hakkında Bir N ice 
Söz ", Va rlık, sy. 1 O, Tahran 1980, s. 4 7 -52; Adil 
ei-Bekri, "Şafıyyüdd!n Urmev!", el-Mevrid, XIII/ 
4, Bağda d 1984, s. 127 -129; Süreyya Agayeva. 
"Türk Miısikisinde Edvar", MM, sy. 463 ( ı 999 ) , 

s. 57-59 ; Mahmud Ahmed ei-Hifni, "el-Edvar fi 
ma'rifeti 'n-nagami ve' l -edvar li- Şa fıyyüdd!n 

el-U rmevi" . Tİ, lll, 548 -555; Nuri Özcan. "Os
manlılar ' da Musiki" , Osmanlı Ansiklopedisi, 
istanbul 1993, lll , 209-21 1. 

Iii MEHMET NuRi UYGUN 

98 

L 

L 

L 

KiTABÜ'l-EMV AL 
(JI~Yi yl;;S') 

Ahmed b. Nasr ed-Davudi'nin 
(ö. 402/ 1011) 

İslam mali hukukuna dair eseri 
(bk. nAvüni, Ahmed b . Nasr). 

KiTABÜ'l-EMV AL 
( J I~Y i yl;;S') 

İbn Zencuye'nin 
(ö . 251!865) 

İslam mali hukukuna dair eseri 
(bk. İBN ZENCÜYE). 

KiTABÜ'I-EMV AL 
(JI~Y i yl;;S') 

Ebu Ubeyd Kasım b . Sellam'ın 
(ö. 224/838) 

kamu maliyesine dair eseri. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Vergi konusunda önemli adımların atı l 

dığı Hz. Ömer ve Ömer b. Abdülazlz dö
nemleri başta olmak üzere islam ' ın ilk iki 
yüzyılındaki vergi ve arazi hukuku. kıs
men de idare ve devletler hukuku uygu
lamaları hakkında zengin bilgiler içeren 
önemli bir kaynaktır. Kitapta Ebu Müshir. 
Ebü'I-Yeman. Hişam b. Ammar. Ebu Ey
yü b ed-Dımaşkl ve Ahmed b. Halid el
Hımsl gibi bazı Şamlı hadisçilerin rivayet
lerine yer verilmesi , Ebu Ubeyd'in eserini 
213 (828) yılında yaptığı Şam seyahati 
sonrasında tamamlamış olabileceğini dü
şündürmektedir. 

Hacim bakımından orantısız bölümler 
(kit3b) ve alt başlıklardan (bab) oluşan eser 
devlet başkanı ve raiyyenin karşılıklı hak
larını. adil yönetimin gereğini. Hz. Pey
gamber'e mahsus gelirlerle (fey, humus
tan pay ve sa fi) bunların harcama kalem
lerini ele alan kısa bir bölümle başlamak
tadır. Daha sonra devlet başkanının ko
rumak ve dağıtınakla mükellef kılındığı 
mallar fey. humus ve zekat olmak üzere 
üç ana sınıfa ayrılarak ele alınmakta ve 
kitabın çatısını da bu tasnif oluşturmak
tadır. 

Ebu Ubeyd eserde ele aldığı konuları ve 
varılan sonuçları kitap, sünnet ve icma ile 
delillendirmeye çalışır. Kendisi sahabe ve 
tabiln kavlini de sünnet hükmünde gör
mektedir. Döneminde hadis ilminin sis
temleşmiş ve tedvin aşamasına gelmiş 
olmasının verdiği imkanla Ebu Ubeyd ri
vayetleri bazan senedieriyle birlikte nak
letmekte, rivayetlerin sıhhatini incele-

mekte . zaman zaman sened tenkitleri 
yapmakta (mesela bk. el-Emual, s. 442). 

bazan da hadis metinlerinde kısaltmala
ra gitmekte veya m ana ile rivayetle yetin
mektedir. Kaynaklarda ibrahim el-Har
bl'nin. hacası Ebü Ubeyd'in eserleri ara
sında ihtiva ettiği hadislerin azlığı sebe
biyle en zayıfının Kitô.bü'l-Emvô.l olduğu
nu söylediği bildiriliyorsa da (Hatlb. XII . 
502; Zehebl. X, 50 2) yalnız hadis sayısın
dan hareketle böyle bir hükme varmak 
isabetli değildir. Çünkü Ebü Ubeyd'in ele 
aldığ ı birçok meselede aktardıklarının dı
şında daha pek çok hadis bulunduğunu 
söylemesi ( el-Emua l, s. 307, 323. 40 1 ) , 

eserinin muhtevasıyla ilgili bütün riva
yetleri derlerneyi hedeflemeyip en önem
lilerini nakille yetindiğini göstermekte
dir. 

Ehl-i hadisten sayılmakla birlikte ehl-i 
re 'yden de faydalanmış olan Ebu Ubeyd 
kıyasın alanını sınırl ı tutmakta. sadece 
hakkında Kitap ve Sünnet'ten hüküm bu
lunmayan konularda kıyasa gitmektedir. 
Ona göre özellikleri farklı olan meselele
rin hükümleri birbirine kıyas edilmemeli
dir. Ayrıca her sünnet vazedildiği husus
la ilgili hüküm bildirir ve birbirine kıyas
lanmaz (a.g.e., s. 497 , 540. 554 . 578. 593 ). 

Bu bağlamda amme maslahatı alterna
tif ictihadlar arasında seçim yaparken be
lirleyici bir role sahiptir (a .g.e., s. 594 ). ih
tilaflı görüşler arasından kendisiyle amel 
edilegeleni tercih etmesi (a.g.e., s. 478, 

566. 59 5) teamüllere de belli bir yer ver
diğini göstermektedir. Delillerden hü
küm çıkarabilmesi sebebiyle müstakil 
müctehid sayılan müellif( Zehebl. VIII . 
9 ı ; X. 490 , 49 ı) , ele aldığı konulara dair 
delilleri ve diğer alimierin görüşlerini ak
tarıp bunları değerlendirmekte . sonuçta 
ya aralarından birini tercih etmekte ya 
da kendi ictihadını delilleriyle birlikte sun
maktadır. Bazan okuyucuyu alternatif 
görüşlerden biriyle kendisininki arasında 
serbest bırakmaktadır (el-Emual, s. 667. 

692) 

Bağımsız bir alim olmasına rağmen çe
şitli ilim dallarındaki başarısı Şafii ve Han
beli mezhepleri mensuplarının kendisini 
paylaşamamasına sebebiyet vermiştir 
(ibn Ebu Ya' la. ı. 259 ; Sübkl. ıı . 154, ı 58 ) 

Bununla birlikte Kitô.bü'l-Emvô.J'de Şa
fii ve Ahmed b. Hanbel'in ismini dahi an
mamakta. imam Malik'in görüşlerini sık
ça aktarmakta ve birçağuna katılmak
tadır. Nadiren de olsa Ebü Hanife. Ebu 
Yusuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şey
banl'nin ictihadlarına yer vermekte (el-



Emval, s. I0 3, 128, 151,172,249,467, 
520, 584, 603 , 620), ancak hemen hiç
birine katılmamaktadır. Ramhürmüzl, 
Hüseyin b. Ali ei-Kerablsl'nin Ebu Ubeyd'i 
fıkha dair kitaplarında Şafii'nin görüş
lerini delilleriyle birlikte intihal etmek
le suçladığını bildiriyorsa da (el-Muf:ıad
dişü'l-faşll, s. 250-2 51) hem bu rivayetin 
hem suçlamanın doğruluğunu ispatla
mak zordur. Çünkü Ebu Ubeyd ile Şafii 
ve Ahmed b. Hanbel birbirlerinden ilim 
almış çağdaş alimler olup Ebu Ubeyd'in 
zaman zaman Şafii'nin bilinen görüşleri
nin aksini benimsediği de görülmektedir 
( el-Emval, s. ı 38- 141 ; ayrıca b k. Sü bkl, ll, 
159). 

Tarsus'ta on sekiz yıl kadılık yapan, 
bu arada arazi ve vergi hukukunun kap
samına giren bazı davalarla ilgilenmiş 
bulunan müellif eserinde Ebu Yusuf'un 
yaptığının aksine uygulamadaki aksaklık
lara ve dolayısıyla çözüm yollarına temas 
etmez. Buna karşılıkKitabü'l-Emval ha
disler. sahabe kavilleri ve sonraki fakihle
rin ictihadları bakımından Ebu Yusuf'un 
Kitabü '1-Ijarac'ına göre daha zengindir. 
Ebu Ubeyd, eserinde önemli bir yer tutan 
Evzai gibi Suriyeli müctehidlerin görüşle
rini de Tarsus'ta geçirdiği uzun süre bo
yunca öğrenme imkanı bulmuş olmalıdır 
(Gottschalk, XXIII(I9361. s. 272) . 

Abbasller'in yükselme döneminde ya
şayan Ebu Ubeyd, birçok meselede halife
nin takdir ve tercih yetkisineatıfta bulun
makla birlikte bu yapılırken kamu yararı
nın gözetilmesinin ve adaletin sağlanma
sının önemine vurgu yapar ( el-Emva l, s. 
138 ,221,223 , 285,308,3I ı, 4 J 6,422,423, 

689, 718) . Muhtemelen aynı sebeple mü
kellefin altın- gümüş zekatını bizzat da
ğıtma yahut devlete teslim etme seçe
nekleri arasında muhayyer olduğu. buna 
karşılık diğer malların zekatını muhakkak 
idarecilere ödemesi gerektiği. aksi tak
dirde eda sorumluluğunu yerine getir
miş sayılmayacağı yönünde görüş bildir
mektedir (a.g.e., s. 680-681 ). Devlet baş
kanı fethedilen toprakların statüsünü be
lirlerken. humusun sarf yerlerini genişle
tirken veya beytülmal kaynaklarını tahsis 
ederken de kamu yararını esas almalıdır 
(a.g.e., s. 137- I 40, 357-363, 416, 422-423). 
Cizye ve haraç vergilerinin miktarı belir
lenirkenzimmllerin ödeme gücü ile hak 
sahibi müslümanların maslahatı arasında 
denge kurulması gerekir (a.g.e. , s. 116). 
Ebu Ubeyd, antlaşma hükümleriyle sabit 
vergi miktarlarının arttırılamayacağı, an
cak ciddi ödeme güçlüğü çekmeleri d uru-

munda azaltılabileceği. müslüman şahit
lerce borç! uluğuna tanıklık edilen zimml
lerin borçlarına eşdeğerdeki ticaret mal
larından gümrük vergisi alınmayacağı gö
rüş ündedir (a.g.e., s. 232-233, 643) . Ayrı
ca haraç, cizye, uşur yahut zekat tahsila
tında mükelleflere zulüm ve işkence ya
pılmamasının gerekliliğini vurguladığı gi
bi vergilerin düzenli bir şekilde ve hakkıy
la ödenmesinin önemini de ayrı başlıklar 
altında genişçe ele almaktadır (a.g.e., s. 
ı ı8-ı22, 447-455,501-508, 631-637) 

Feyin sarf yerleri geniş bir şekilde in
celenirken konuya ilişkin diğer eserlerde 
rastlanmayan bir yaklaşımla yerleşik ha
yat sürenlerle göçebe hayatı yaşayanlar 
( hadarT-bed evi) ayırırnma gidilmekte, as
keri ve idari sorumluluklara, toplumsal 
faaliyetlere aynı ölçüde katkıda buluna
mayan bedevlierin fey gelirlerinden ha
darller kadar faydalanamayacağı, düzen
li atıyye ve erzak tahsisatından istifade 
edemeyeceği, sadece düşman saldırısı, 
şiddetli kıtlık ve kan davaları gibi olağan 
üstü hallerde kendilerine fey gelirlerinden 
yardımda bulunulacağı ifade edilmekte
dir (a.g.e., s. 3 ı 6-317, 32 ı-322, 323). Ebu 
Ubeyd'e göre atıl toprakların ihya yahut 
ikta yoluyla temliki zirai üretimi teşvik 
eden bir tedbirdir. işlenmesi için ikta edi
len topraklar, ihya maksadıyla etrafı çev
rilip hima yapılan araziler üç yıl boyunca 
atıl tutulursa devlet başkanı tarafından 
geri alınır, başkası tarafından ihya edile
bilir. Su havzası, otlak ve yakacak 1 yakıt 
kaynağı gibi kamunun ortak istifadesine 
açık olması gereken alanlar ise şahsi h ima 
haline getirilemez; devlet tarafından an
cak müslümanların umumunu ilgilendi
ren hizmetlere tahsis edilebilir (a.g.e., s. 
367-393) 

Zekat yoluyla sağlanacak gelir dağılı
mında genelde "herkese ihtiyacı kadar" 
ilkesini benimseyen Ebu Ubeyd, zekatın 
hak sahibi bütün sınıflar arasında paylaş
tınlmasını savunan ve tek bir kimseye ve
rilebilecek miktarı sınırlamaya meyleden 
görüşlere karşı çıkmaktadır. Onun açısın
dan önemli olan, bir müslümanın zaruret 
içinde kıvranmasının önlenmesi ve ihti
yaçlarının karşılanmasıdır (a.g.e., s. 689, 
718). Bununla birlikte asgari hayat stan
dardının gereği olarak gördüğü barınak, 
giyecek ve hizmetçiye ilaveten 40 dirhe
mi yahut ona eşdeğerde mal varlığı bulu
nan bir kimseyi zekat talep ederneyecek 
kadar zengin ( a.g.e., s. 661-665), 200 dir
hemlik ni sa b miktarına sahip bir kimseyi 
de zekatla mükellef kılınacak kadar var-
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Iıklı saymaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşım
dan zekat mükellefi zenginler. ne zekat 
vermekle mükellef ne de almaya hak sa
hibi olan orta halliler; bir de zekatta hak 
sahibi olanlar şeklinde üç ta bakalı bir ha
yat standardı çıkmaktadır. 

Çeşitli mali mükellefiyet veya cezaların 
edasında kullanılan ağırlık ve hacim öl
çülerine müstakil bab ayrılmış olması da 
(a.g.e., s. 6 15-627) Kitabü 'l-Emval için 
bir zenginliktir. Bu babda İslam tarihin
de başlatılan ilk para standardizasyonu 
girişimine de temas edilmektedir. Eser
de başka bir vesileyle paranın değer ölçü
sü ve ödeme aracı olarak gördüğü iki ay
rı fonksiyona işaret edilir (a.g.e. , s. 546, 
548) 

Kitôbü'l-Emvfıl, Endülüs ulemasından 
Ebu Mervan Abdülmelik b. As b. Muham
med es-Sa'dl ei-Kurtubl ( ö. 303/9 ı 5) ta
rafından ihtisar edilmiştir ( ibn Ferhun, s. 
157) . Zehebl de eserden yaptığı seçme
leri el-Münte]fa min Kitabi'l-Emvalli
Ebi 'Ubeyd el-Kasım b. Sellam adıyla 
deriemiştir (RGdanT, s. 399) İbn Zencu
ye'nin Kitôbü'l-Emval'i de hacası Ebu 
Ubeyd'inkinin üzerine yapılmış bir müs
tahrec gibidir (Kettanl, s. 47; ayrıca iki 
eser aras ı ndaki benzerliklerle i lgili olarak 
bk. İbn ZencGye, neşredeni n g irişi , 1, 47-
49). Eseri ilk olarak Muhammed Hamid 
ei-Fıki iki yazmaya dayanarak tahkikli bir 
şekilde neşretmiştir (Kah i re 1353, ı 938; 
Beyrut 1981 ). Daha sonra Muhammed 
Halil Herras(Kahire ı388/ 1968, 140ı / ı981; 

Kahire- Beyrut 1395/1 975; Beyrut 1986). 
Abdülemlr Ali Mühenna (Beyrut 1988) 
ve Muhammed Arnare (Kahire-Beyrut 
1409/ 1989) tarafından tah ki k edilerek 
yayımlanmıştır. Abdüssamed b. Bekir 
b. İbrahim Abid, 1984 yılında Tal]ri
cü'l-ef:ıadiş ve'l-aşari'l-varide ii Kita
bi'l-Emvalli-Ebi 'Ubeyd el-Kasım b. 
Sellam adıyla Camiatü Ümmi'l-Kura'da 
üç ciltlik bir doktora tezi hazırlamış. Atıf 
Ali Salih de eserdeki hadis ve saha be söz
lerinin alfabetik bir indeksini yapmıştır 
( Fihrisü ef:ıadfş ve aşari Kitabi'l-Emval, 
Beyrut 1409/ 1989) Kitabı Cemalettin Say
lık Türkçe'ye (Kitab-a/ Emval, istanbul 
198 ı), Abdurrahman Tahir Sureti Ur
duca'ya (Kitabü'l-Emva l, ı-ıı . islamabad 
1388/ 1968, 1986) ve Nur Muhammed 
Gifarl ingilizce'ye (The Book of Finance, 
Islamabad 1411/1991) tercüme etmiştir. 
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!il CENGiZ KALLEK 

KİT ABÜ'l-ERBAiN 
(~)yı..,.,w-) 

Fahreddin er-RUI'nin 
(ö. 606/1210) 
kelam ilminin 

ana konularına dair eseri. 
_j 

Tam adı el-Erba'in ii uşlili'd-din olup 
bazı kaynaklarda el-Mebfı]J.işü'l-erba'un 
ii uşuli'd-din şeklinde de zikredilmekte
dir (Brockelmann. I. 667; Suppl., ı. 922). 
Kitabın mukaddimesinden anlaşıldığına 
göre Fahreddin er-Razi bu eserini büyük 
oğlu Muhammed'in karşılaşacağı inanç 
problemlerini kolaylıkla çözebilmesi için 
kaleme almıştır. Kırk konu (mesel e) halin
de düzenlenen Kitdbü'l-Erba'in'in riıuh
tevasını ilahiyyat. sem'iyyat, nübüwet, 
ceza- mükafat ve imarnet olmak üzere 

. beş ana. bölüme ayırmak mümkündür. 

Eserin birinci bölümünde alemin hudfı
sü yoluyla yaratıcının varlığının ispatına 
çalışılmış. dördüncü meseleden itibaren 
yedi ayrı başlık altında sel bl, daha sonra 
yine yedi mesel e halinde sübfıtl sıfatlar 
konu edilmiştir. On sekizinci meselede 
sel bl sıfatiardan sayılan beka kavramı 
üzerinde durulmuş. ardından Ehl-i sün~ 
net'le Mu'tezile arasında tartışma konu
su olan rü'yetullah meselesi ele alınmış. 
Allah 'ın mahiyet ve künhünün beşer tara-
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fından idrak edilip edilerneyeceği hususu 
tartışılmıştır. İlahiyyat bahislerinin yirmi 
ikinci meseleden itibaren sekiz başlık al
tında yer alan konuları şunlardır: Kullara 
ait fiilierin yaratılması, kudret ve irade 
sıfatlarının kapsamı, hüsün ve kubuh, 
cevher-i ferd. nefsin mahiyeti ve cisimler 
arasındaki boşluk (hala) teorisi. Kitdbü '1-

. Erba'in'in otu:z;uncu meselesi ahiret (me
ad) bahislerine ayrılmıştır. Oldukça muh
tasar tutulan bu bölümde daha çok filo
zofların görüşleri cevaplandırılmıştır. Da- . 
ha sonra dört başlık altında nübüwet ve 
keramet konuları işlenmiş, otuz beşinci 
meseleden itibaren yine dört başlık altın
da da ceza-mükatat, günah ve şefaat ba
hisleri ele alınmış, otuz dokuzuncu mese
l e imarnet konusuna ayrılmıştır. Kitabın 
son bahsi akli istidlal sırasında göz önün
de bulundurulması gereken bazı nokta
lara dairdir. 

Brockelmann'ın dünyanın çeşitli yerle
rindeki yazma nüshalarına işaret ettiği 
eserin (GAL, ı. 667; Suppl., ı. 922) İstan
bul'un muhtelif kütüphanelerinde de pek 
çok nüshası bulunmaktadır (mesel.§. Sü
leymaniye Ktp., Laleli. nr. 2246; Nuruos
maniye Ktp .. nr. 2091; Ragıb Paşa Ktp., nr. 
722, 723; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 581) . 
Kitdbü'l-Erba'in'in tesbit edilebilen en 
eski baskısı Haydarabad'da yapılmıştır 
( 1353/1934). Eserin Ahmed Hicaz! es-Sek
ka (HI. Kahire 1406/1986) ve Muhammed 
Mu'tasım-Billah (Beyrut 1410/1990) tara
fından gerçekleştirilen iki neşri daha bu
lunmaktadır. 

Kitdbü '1-erba'in'in Siraceddin el-Ur
mevl tarafından yapılan Lübdbü'l-Er
ba'in ii uşuli'd-din adlı muhtasarının bir 
nüshası Süleymaniye (Carullah Efendi, nr. 

ı 2 5 2). bir diğeri Topkapı Sarayı Müzesi 
(lll. Ahmed. nr. 1783) kütüphanelerinde 
bulunmakta, bir başka nüshasının da 
Dublin'de (Chester Beatty, nr. 7351) bulun
duğu kaydedilmektedir (ZiriklT. V11 .. 166). 
Katib Çelebi, eserin Cemaleddin b. Vasıl 
tarafından da ihtisar edildiğini belirtmek
tedir (Keşfü'?·?unan, ı. 61 ). İbnü'l-Ekfa
nl'nin de bir muhtasar yazdığı eseri Şeha
beddin el-Karafi şerhetmiştir (Haydara
bad 1353). 
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KİT ABÜ'l-ESNAM 
(r"~Yf ._,.,w-) 

İbnü'l-Kelbi'nin 
(ö. 204/819) 

Cahiliye dönemi Arap inançları 
ve putlarına dair eseri. 

_j 

İbn İshak gibi kendisinden önce Cahiliye 
devri Arap inançları ve putları hakkında 
bilgi veren müellifler olmakla birlikte İb
nü'l-Kelbl'nin Kitdbü'l-Eşndm'ı. Arap 
yarımadasındaki putlar ve onlarla ilgili 
inançlar konusunda kaleme alınmış ilk 
özel çalışmadır. Eserin günümüze ulaşan 
tek nüshası Kahire'de Ahmed Zeki Paşa 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadiL Kitd
bü'I-Eşndm'ın ilim alemine duyurulma
sında önemli bir yeri olan Ahmed Zeki 
Paşa, ısrarlı aramaları sonucunda kitap 
koleksiyoncusu Şeyh Tahir el-Cezairl'de 
(ö. !920) bulduğu orijinal yazma nüs
hayı satın alarak 1914'te ve 1924'te neş
retmiştir. 

Kitdbü'l-Eşndm zamanımıza bizzat İb
nü'l-Kelbl'ye kadar çıkan bir raviler zinci-

Kitabü ' 1-Eşnam'ın Türkçe'ye çevriıen Arapça nüshası nın 
kapağı 

~ 
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