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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 

~ 

L!.~ $j .u-ı ;,t:.... 'lı 



riyle ulaşmaktadır. Kitapta verilen bilgiye 
'göre İbnü'I-Kelb'i'nin yanında 201 (816-
17) yılında ilk defa eserin metnin i bizzat 
öğrenen Ebü'I-Hasan Ali b. Sabbah b. Fu
rat ei-Katib bunu Ebu Ali Hasan b. Uleyl 
ei-Anez'i'ye, o Ebu Bekir Ahmed b. Mu
hammed b. Abdullah ei-Cevherl'ye, o 
Merzüban'i'ye, o 463'te ( 1071) Ebu Ca'fer 
Muhammed b. Ahmed b. Müslime'ye, o 
da Sayraft'ye anlatmıştır. Eserin 494'te 
(1101) Sayraft'nin huzurunda okunması 
sırasında onu dinleyenler arasında bulu
nan İbnü'I-Cevaiiki, Ebü'I-Hasan Muham
med b. Abbas b. Ahmed b. Muhammed 
İbnü'I-Furat'ın ( ö. 384/994) yazdığı nüsha
dan kitabın bir suretini, bundan da 529 
(1135) yılında ikinci bir nüshasını çıkar
mıştır. Ahmed Zeki Paşa'nın kütüphane
sinde bulunan nüsha İbnü'I-Cevaiiki'nin 
ikinci nüshasından istinsah edilmiştir. Ya
küt el-Hamevi ise Mu'cemü'l-büldfın'
da ilk nüshayı kullanmıştır. 

Kitfıbü 'l-Eşnfım iki kısma ayrılmakta
dır. Birinci kısımda eserin raviler zinciri 
verilmekte, Arap yarımadasında putlara 
tapmanın tarihçesi ve Mekkeliler'i putpe
restliğe sevkeden sebepler belirtilmekte, 
Nuh kavmi arasında putların yeniden ihya 
edilişi nakledilip yarımadaya putları ilk 
getiren kişi olarak gösterilen Amr b. Lü
hay'dan söz edilmektedir. Daha sonra Sü
va', Ved, Yegüs, Yeuk ve N esr adlı putla
ra tapan kabileler ve tapınış biçimleriyle 
Araplar'ın taptıkları, Kur'an'da zikredilen 
Lat, Menat, Uzza ile Kur'an'da zikredilme
yen Hübel. İsaf ve Naile, Zü'l-halasa gibi 
putların özellikleri, bunlara tapınış şekil
leri, hem Cahiliye dönemi Arap şiiri hem · 
Kur'an ayetlerinden örn.eklerle ele alın
maktadır. Eserin ikinci bölümünde kıs
men birinci bölüm tekrar edilmekte, ko
nunun yeni bir takdimi yapılarak kısa ravi 
zinciri verilmekte, ardından insanlık tari
hinde putperestliğin başlangıcı ele alınıp 
Arap yarımadasına putperestliğin girişi 
ve Amr b. Lühay kıssası nakledilmektedir. 
Bu ikinci bölümde Arap yarımadasında 
putperestliğin doğuşu birinci kısımdakin
den tamamen farklı anlatılmaktadır. Ki
tabın her iki kısmında putperestliğin baş
langıcı hakkında birbirinden farklı olan 
iki rivayet Amr b. Lühayy'ın putperestliği 
Arabistan'a soktuğu meselesinde birleş-

. mektedir. Kitfıbü'l-Eşnfım'da eski iba
det şekillerine dair çeşitli efsane ve riva
yetler nakledilmekte, Arap şiirinden isti
fadeyle g~çmiş dönemlerin dini yaşayışıy
la ilgili bilgiler verilmektedir. 

Dinler tarihi açısından büyük değer ta
şıyan eser Arap putperestliği hakkında 

yegane Arap monografisidir. Kitap İbnü'I
Kelb'i'den sonra gelenlerce temel kaynak 
olarak kullanılmış, İbnü'I-Cevzi, NaJ.<dü'l
'ilm ve'l-'ulemfı, Abdülkadir ei-Bağdadi 
Ijizanetü'l-edeb ii lübbi lübfıbi lisfı
ni'l-'Ara b, Mahmud Şükri ei-Aiusi BüW
gu '1-ereb ii al;vfıli'l- 'Ara b adlı eserle
rinde Kitfıbü'l-Eşnfım'dan nakillerde 
bulunmuşlardır. Diğer taraftan Yaküt 
el-Hamevi bu eserin büyük bir kısmını 
Mu'cemü'l-büldfın'ında aktarmıştır. İb
nü'I-Kelbi'nin verdiği bilgiler Cevad Ali ta
rafından diğer kaynaklardan da faydala
nılarak değerlendirilmiştir ( el-Mufaşşal, 
VI, 227-289). 

Kitfıbü '1-Eşnfım'ı Rosa Klinke- Resen
berger Das Götzenbuch des lbn al-Kal
bi adıyla Almanca'ya ( Leipzig 194 I). Ne
bih Emin Faris The Book of Idols adıyla 
İngilizce'ye (Princeton University Press 
ı 952). M. S. Marmardji "Les dieux du pa
ganisme arabe d'apres lbn Kalbi" adıyla 
kısmen Fransızca'ya (Revue biblique, 
XXXV (Paris ı 9261. s. 397-420), son olarak 
da W. Atallah, Les idoles de Hicham Ibn 
al-Kalbi adıyla giriş ve indeksle birlikte 
ve metni yeniden düzenleyerek Fransız- · 
ca'ya (Paris, Klincksieck, ı969) çevirmiştir. 
Eser, Beyza Düşüngen tarafından Rosa 
Klinke - Rosenberger'in Almanca çevirisi 
Arapça aslıyla karşılaştırılarak Putlar Ki
tabı adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir 
(Ankara ·1969). 
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KİTABÜ'l-FİLAHA 
( 4:>-Wılf yW") 

İbnü'l-Avvam'ın 
(VI./XII. yüzyıl) 

tarım ve hayvancılık 
konusunda yazdığı 

Ortaçağ'ın en kayda değer eseri 
(bk. İBNÜ'l-AWAM). 

KiTABÜ'I-HARAC 
( <::f,p.lf yl:i:r) 

Yahya b. Adem'in 
(ö. 203/818) 

İslam mali hukukuna dair 
eseri 

(bk. YAHYA b. ADEM). 
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KiTABÜ'I-HARAC 

KiTABü·ı-HARAc 
( <::f,p.lf ..,.,w-) 
Ebu Yusuf'un 
(ö. 182/798) 

mali konular yanında, 
muamelat, ceza, idare 

ve devletler hukuku kapsamına giren 
çeşitli meseleleri ele alan eseri. 

_j 

Halife Harunürreşld'in talebi üzerine 
hazırlandığı rivayet edilmekle birlikte kime 
liği zikredilmeyen bir halifeye yönelik bir 
hitapla başlamaktadır. Müellifin emlrü'l
mü'mininin kendisinden haraç, uşur, sa
daka (zekat), cevall gibi vergiler ve diğer 
hususlarda bilip uygulamakla mükellef 
olduğu kuralları ihtiva eden bir kitap ha
zırlamasını istediğine dair ifadelerinden 
halifenin vergi hukukunun kodifikasyonu 
arzusunu taşıdığı sonucu çıkarılabilir. 

Hitabın ardından halifenin sorduğu yir
mi altı sorunun cevaplandırıldığı otUz do
kuz fasıllık ana metin gelmektedir. Fasıl
Iarın hacimlerindeki orantısızlık dikkati 
çekmekte, ilk dönem fıkıh eserlerinin ço
ğunda olduğu gibi bu kitapta da ayrıca .. 
başlıksız alt bölüm veya kısımlar bulun
maktadır. Kısımlar arası geçişler, halife 
tarafından yöneltildiği anlaşılan bazı so
rularla veya "kale" ya da "kale Ebu Yusuf" 
şeklinde başlayan cevap kalıplarıyla yapıl
maktadır. Genellikle fıkhl ihtilaflara te
mas edildikten sonra Ebu Yusuf'un gö
rüşlerine geçiş de aynı kalıpla gerçekleş
mekte, bunların kullanımında eserin yaz
ma ve baskıları arasında farklılıklar bu
lunması müstensihlerin tasarrufunu dü
şündürmektedir. Ayrıca soruların çoğun

dan önce bir bölüm başlığına da rastlan
maktadır. 

N orman Calder, diğer bazı tesbitleri ya
nında "kale" ve "kale Ebu Yusuf" kalıpla
rının kullanımına dayanarak eserin Ebu 
Yusuf'un bizzat kendisi tarafından ve · 
hatta o henüz hayattayken yazılmış oldu
ğunun söylenemeyeceğini ileri sürmekte
dir. Ona göre kitabın Ebu Yusuf'un telif 
ettiği orüinal nüshasını daha sonra Has
saf'ın redaksiyana tabi tutarak kendisin
den vergi hukuku üzerine bir eser hazır
lamasını isteyen Abbasl Halifesi Mühte
di- Billah'a sunmuş olması da muhtemel
dir. Kitfıbü'l-ijarfıc'ın, başkadı Ebu Yu
suf'un vergi hukuku sahasındaki görüş
lerinin derlenmesiyle Hassaf tarafından 
oluşturulduğu ve Ebu Yusuf'a atfen şöh
ret bulduğu dahi ileri sürülebilir. Halbuki 
Yahya b. Adem'in Kitfıbü'l-İjarfıc'ında 
olduğu gibi "kale Yahya" benzeri kalıplara 
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