
KÜFE 

aldığı görülmektedir. Osmanlılar döne
minde Kufe, Kerbela sancağının Necef 
kazasına bağlı bir nahiye merkezi duru
mundaydı. 

Küfe'de özellikle tefsir ve hadis, dil. 
tarih. fıkıh ve kıraat gibi ilimlerde birçok 
alim yetişmiş, KGfe merkezli ilmi ekaller 
ortaya çıkmıştır. Abdullah b. Mes'Gd ve 
öğrencileri tarafından temelleri atılan Irak 
tefsir ekolü tefsirde re'ye önem vermek
teydi. Alkame b. Kays, Mesru k b. Ecda'. 
Esved b. Yezld. Mürre et-Tayyib. Said b. 
Cübeyr. ibrahim en-Nehai, Amir b. Şera
hil eş-Şa'bl. Yahya b. Sellam ve Yahya b. 
Ziyad ei-Ferra. KOfeli meşhur tefsir alim
lerinden bazılarıdır. Hadis alaninda Ab
dullah b. Mes'Gd ve Küfe'de en son vefat 
eden sahabi olarak bilinen Abdullah b. 
Ebu Evfa'nın ardından şöhret kazanmış 
KOfeli alimler arasında Amir b. Şerahil eş
Şa'bl. Ebu i sh ak es-SebTI. Süfyan es-Sevr!, 
ibn Ebu Zaide. Vekl' b. Cerrah. Ebu Nu
aym Fazı b. Dükeyn. Ebu Bekir ibn Ebu 
Şeybe, kardeşi Ebü'I-Hasan ibn Ebu Şey
be. onun oğlu Ebu Ca'fer ibn Ebu Şeybe 
ve Mutayyen zikredilebilir. Fıkıh alanında 
Küfe'de ll. (VIII.) yüzyılda ortaya çıkan 
ekol "ehl-i re'y" adıyla bilinir. Emevller dö
neminde Medine dışında ikinci ilim mer
kezi olarak ortaya çıkan KGfe ekolünün 
oluşmasında Kur'an ve Sünnet bilgileri 
yanında re'y ve ictihadlarıyla da tanınan 
Hz. Ömer. Hz. Ali ve özellikle Abdullah b. 
Mes'Gd'un payı büyüktür. KOfeli fakihler 
arasında bir kısmı tabiinden olan Abi
de es-Selmanl, Haris ei-A'ver, Alkame b. 
Kays, Mesru k b. Ecda'. Şüreyh b. H aris, 
ibrahim en-Nehai. Said b. Cübeyr, Amir 
b. Şerahil eş-Şa'bl. ibn Şübrüme, KGfe ka
dısı ibn Ebu Leyla. Süfyan es-Sevr!. Ham
mad b. Ebu Süleyman ve talebesi Ebu 
Hanife. onun meşhur talebeleri Ebu Yu
suf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl 
akla gelen ilk isimlerdendir. KGfe kıraat il
mi açısından da başlıca merkezlerden bi
riydi. Abdullah b. Mes'Gd burada kıraat 
dersleri verdiği gibi Hz. Osman zamanın
da çoğaltılan Mushaf'ın bir nüshası KG
fe'ye gönderilmiş ve tabiinden Ebu Ab-
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durrahman es-Süleml bu nüshayı esas 
alarak kırk yıl süreyle KG fe Camii'nde 
Kur'an okutmuştur. Meşhur kıraat imam
ları veya ravilerinden olan Asım b. Beh
dele. Ebu ishak es-SebTI, A'meş. Hamza 
b. Hablb, Hafs b. Süleyman, Ali b. Hamza 
el-Kisa!, Ebu Bekir b. Ayyaş. Hallad b. Ha
lid ve Halef b. Hişam Küfe'de yetişmiştir. 
Irak bölgesinde Basra dil mektebinden 
sonra başlangıçta bu ekaiden faydalan
makla birlikte zamanla bağımsız hale 
gelen KGfe dil mektebi ortaya çıkmıştır. 

Mensupları KGfiyyGn adıyla bilinen ve 
BasriyyGn ile rekabet halinde olan ekolün 
önemli temsilcileri arasında Mufaddal ed
Dabbl, Ebu Ca'fer er-Ruasl. Ali b. Hamza 
el-Kisa!, Ebu Amr eş-Şeybanl. Yahya b. 
Ziyad ei-Ferra. Ebu Abdullah ibnü'I-Arabl 
ve şair Mütenebbl zikredilebilir (bk. KÜ
FİYYÜN). Tarih alanında daha ziyade Hz. 
Peygamber'in sireti ve hadisleri etrafın
da faaliyet gösteren Medine tarih ekolü 
yanında KGfe. Basra ile birlikte temelde 
dil. şiir, ensab ve ah bar gibi çeşitli kabile
lere ait rivayetlere ağırlık veren Irak tarih 
ekolünü oluşturmaktadır. Muhammed b. 
Saib ei-Kelbl, Ebu Mihnef, Avane b. Ha
kem. Seyf b. ömer. Hişam b. Muhammed 
el-Kelbl ve Nasr b. Müzahim bu ekolün 
en eski mensupları arasında yer alır. 

Küfe şehriyle ilgili olarak telif edilen, 
ancak zamanımıza ulaşmayan eserler 
arasında Heysem b. Adi'nin Ijıtatü'l-Ku

fe, Vülô.tü'l-Kufe, Kuçlô.tü '1-Kute ve'l
Başra, Kitdbü FaJJ.ri ehli'l-KCıie <alô. 
ehli'l-Başra; ibn Şebbe'nin Kitô.bü'l-Ku
fe, Kitô.bü Ümerô.'i'l-Kufe; ibn Ukde'
nin Kitô.bü Fazli'l-Kufe ve ibnü'n-Nec
car diye tanınan Ebü'I-Hasan Muhammed 
b. Ca'fer et-Temlml'nin Tô.riJJ.u'l-KCıie'si 
zikredilebilir (ayrıca bk. Salih Ahmed Ali, 
XXIV [ 1974]. s. 140-146). 

Günümüzde KGfe. Necef muhafazası
na bağlı bir ilçe merkezidir. Başlangıçta 
Necef ile aralarında 1 O km. kadar bir 
uzaklık bulunurken bugün iki şehir ade
ta birbiriyle bitişmiş durumdadır. Küfe'
nin 196S'te 30.000 olan nüfusu 2002'de 
11 S.OOO'e ulaşmıştır. 

X. yüzyıla ait 
küfi yazılı 
seramik 
tabakla. 
küfi hattıyla 

yazılmış 

Kur'an-ı 

Kerim'den 
bir sayfa 
(Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. 23) 
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M CAsiM Avcı 

KÜFi 
(~~f) 

Düzenli, köşeli, dik ve yatay harfleriyle 
geometrik çizgilere dayanan 

L 
Arap yazısı. 

_j 

Arap yazısının kaynağı ve nasıl yayıldığı 
hususunda farklı görüşler vardır. Bazı is
lam alimleri konuyu hadislerin ışığında 
açıklayarakyazının ilahi bir kaynağa da
yandığını (tevkifı) söylerler. Diğer bir görü
şe göre Arap yazısı Himyeri diye de anılan 
müsned yazısından doğmuş. ticari müna
sebetler neticesinde Hicaz bölgesinde ya
yılmıştır. XVIII. yüzyılda G. J. Klehr ve XIX. 
yüzyılda Theadar Nöldeke ilk defa Arap 



yazısının Nabat yazısından kaynaklandı
ğını ileri sürdüler. Ardından bu görüşü ta
kip eden şarkiyatçıların Kuzey Arabistan 
bölgesinde ortaya çıkardıkları Arapça ki
tabeler üzerinde yaptıkları ilmi araştır
malar konuya açıklık getirmiş. böylece da
ha doğru bir sonuca ulaşılmıştır. Bunlar
dan milattan sonra 2SO yılına ait. Üm
mülcimal'de bulunmuş bir mezar taşı ile 
328 yılına ait İmruülkays'ın mezar taşı 
üzerinde bulunan kitabeler Ar am! yazısın
dan kaynaklanan Nabatl hatla yazılmış
tır. Milattan sonra S 12 tarihli Zebed'de 
ve S68 tarihli Harran'da bulunan kitabe
lerle yine milattan sonra VI. yüzyıla ait 
Ümmülcimal'de bulunan diğer bir belge 
de Nabatl hatla yazılmıştır. Bu kitabeler 
üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 
Nabat yazısıyla Cahiliye çağı Arap yazısı 
arasında harflerin şekil ve birleşmesi ba
kımından benzerlik tesbit edilmiş. Arap 
yazısının Nabatl yazının gelişmiş bir de
vamı olduğu görüşü kuwet kazanmıştır. 

Ticari münasebetler sonucunda Nabatl 
yazının Havran. En bar ve Hlre'ye, oradan 
da DOmetülcendel yoluyla Hicaz'a geçmiş 
ve yayılmış olduğu bilinmektedir. Nabat 
yazısı. Lahıniler zamanında VI. yüzyılın 

· ortalarında En bar ve Hlre'de yeni bir ge
lişme safhası geçirerek geometrik, dü
zenli . dik ve yatay çizgilerin hakim oldu
ğu bir form kazanmıştır. Bu üslOp kOfinin 
ilk şekli olarak kabul edilir. S 12 yılına ait 
Zebed ve S68 yılına ait Harran kitabeleri 
bu tarzın en eski örnekleridir. Bazı alimler 
bu yazıya "cezm" veya harflerinin yaygın 
oluşu sebebiyle "el-kalemü'l-mebsOt" ya
hut "yabis" de demişlerdir. İslam öncesi 
Nabat yazısının ticari münasebetlerde, 
mektup larda, günlük işlerde kullanılan , 

yuvarlak ve yumuşak çizgilerin hakim ol
duğu, "meşk" adı verilen bir başka çeşidi 

258 1872) 

yılına ait 
Mısır'da 

bulunmuş 

küfi hattıyla 
mezar taşı 
kit abesi 

Kurtuba Ulucamii mihrabındaki küfi yazılar 

daha vardır. Her iki üslOp İslamiyet 'le yeni 
bir safhaya girmiş, İslam 'ın bütün kurum
larıyla ve süratle gelişmesi yazının da ay
nı şekilde gelişmesini ve yayılmasını sağ
lamıştır. Özellikle vahyin tesbitinde dü
zenli ve kurallı bir üslOp olan cezm yazısı 
her yazanın elinde farklılık gösteren meşk 
yazısına tercih edilmiş. cezm yazısı mus
haf kitabetine tahsis edilmiştir. Zeftavl. 
Zeyd b. Sabit'in mushafı cezm (mebsOt) 

çeşidiyle yazdığı nı söylemektedir ( Minha
cü'l-işabe, s. 185). Kur'an metninin açık, 
güzel, iri harflerle, yanlış okuma ve tahri
fe sebep olmayacak bir şekilde yazılması. 
ilahi kelamın muhafazası ve gelecek ne
sillere intikalinde uyulması gereken esaslı 
prensipler olarak kabul edilmiş, ashap ve 
tabi'in bu esaslara karşı büyük bir hassa
siyet göstermiştir. 

İlk mushaf yazısının örneklerini görüp 
incelemiş olan İbnü'n-Nedlm cezm diye 
bilinen Arap yazısının Mekke'de Mekkl, 
Medine'nin dini ve siyasi bakımdan önem 
kazanmasıyla da Medeni diye adlandırıl
dığını, Mekkl ve Medeni yazıların elif har
fiyle karakterize edildiğini. hafifçe sağa 
eğik ve bitiş noktasında çengelli olduğu
nu kaydeder (el-Fihrist, s. 9). "Mail Mek
kl" de denen bu yazının günümüze ulaş

mış en eski örneklerinden biri Vatikan 
Kütüphanesi'nde (Ar., nr. 1605) deri üze
rine yazılmış mushaf sayfasıdır (HO d ı 1/ 
4-12). Mushaflarda kullanılan iri, okunaklı 
cezm tarzı dört halife döneminde de yay
gın olarak benimsenmiştir. Bu tarz hic
reti takip eden yarım asır içinde büyük 
gelişme göstermiş ve bölgelere göre çe
şitlilik arzetmiştir. Ancak kOfi yazı geo
metrik esasa dayalı karakterini daima ko
rumuş , çeşitli devirlerde değişik şekiller
de adlandırılmış. V. (XL) yüzyıla veya da
ha sonraki dönemlere ait kaynaklar ise 
buna "kOfi yazısı" demişlerdir. Kalkaşen-
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dl'nin mushaf hattı nı işaret ederek, "Şu 
anda kOfi diye bilinen Arap yazısı" dediği
ne göre (Şub/:ıu 'l-a'şa, lll. ı ı) daha önce 
bu adla bilinmediği anlaşılmaktadı r. KOfi 
terimi ilk defa III. (IX.) yüzyılda yazı kale
minin şeklini belirtmek için kullanılmıştır. 
Zamanla bu çeşitli üslOpların ayrıntıları
na ait bilgiler kaybolduğundan kOfi daha 
umumi bir terim olmuştur. Bu adlandır

ma ile yazının ortaya çıktığı Hlre ve geliş
tiği KO fe arasında bir irtibata işaret edil
miştir. 

Çağdaş araştı rmacı lar . kOfi yazısının 
tarih içinde ve çeşitli bölgelerde görülen 
tarzlarını tanım lamak için mesahif kOfisi. 
Fatımi kOfisi. EyyObl kOfisi, Memlük kO
fisi , Endülüs kOfisi gibi sınıflandırmalar 
yapmışlardı r. Şehir ve bölgelere göre de 
kOfiyi Kayrevan kOfisi. Nlşabur kOfisi. Irak 
kOfisi, Farisi kOfisi. Mısır kOfisi ve Endü
lüs kOfisi diye de isimlendirm işler; kOfi
nin şeklindeki gelişme ve farklılıklara da
yanarak el-kOfiyyü'l-baslt. el -kOfiyyü' l
müverrak, el-kOfiyyü 'l-müzehher. el-kO
fiyyü'l-madfOr ve el-kOfiyyü 'l -murabba' 
şeklinde adlandırmışlardır. 

Kaynak eserler ve sanat eserleri ince
lendiğinde kOfi yazısının şu üsiOpları or
taya ç ıkmaktadır : 1. Cahiliye dönemi kO
fisi (cezm). Enbar'da doğup geometrik 
karakterini müsned yazının etkisiyle Hl
re'de kazanmıştır. 2. Asr- ı saadet kOfisi 

isfahan Cuma Camii'nin taçkapı sı ndaki satraneli küfi yazılar 
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KOFT 

Beyşehir Eşrefoğlu Camii minberindeki satranç! ı kOfi pano 

(Mekkl, Medeni). Hz. Peygamber döne
minde Mekke ve Medine'de yaygın olarak 
kullanılan. mushafların yazıldığı Arap ya
zısı dır. 3. Cel'i kOfi. Emevller devrinde ik
tisadi ve medeni seviyenin yükselmesiyle 
birlikte ilim ve sanat hayatında da önem
li gelişmeler olmuş. şehirlerde görülen 
imar faaliyetlerinin yanında Kur'an ve ki
tap istinsah. telif ve tercüme faaliyetleri 
de hızla çoğalmıştır. Gittikçe yayılan bu 
uygarlık sebebiyle yazıya olan ihtiyaç da
ha da artmıştır. Abbasller zamanında ak
lam-ı sitte ortaya çıkmaya başlayınca ka
tipler mushaf ve kitap istinsahında "ver
raki" veya "nesh1" denilen bir yazı kullan
mış, böylece mushaf kOfisi yerini nesh1 
veya reyhan1 denilen yazıya bırakmıştır. 
Ancak kOfi hattı Kuzey Afrika, Endülüs 
ve Mağrib'de yuvarlak çizgiler kazanarak 
"el-kOfiyyü'l-mesahifi' l-garbl" ve "el-hat
tü'l-mağribl", İran ve doğusunda ise "el
kOfiyyü'l-meşriki"adıyla o bölgelerqe ak
l~m-ı sittenin yayılmasına kadar kullanıl
mıştır. Dünya m üze ve kütüphanelerinde 
Hz. Osman'a izilfe edilen mushaflarla 
Emev1 ve Abbas! dönemlerine ait kOfi 
hatta yazılmış sanat değeri yüksek pek 
çok mushaf-ı şerif bulunmaktadır. KOfi
nin kalemle yazılan mushaf yazısından 
başka din!, asker! ve sivil binaların kitabe~ 
leriyle mezar ve menzil kitabelerinde oy
mak ve kabartmak suretiyle sert madde
ler üzerine hakkediten cel'i şekli gelişmiş, 
böylece kOfi yazı hem binanın süsü hem 
de medeniyetin tescÜine. vasıta olmuştur 
(bk. KİTABE). Halid b. Ebü'I-Heyyac, Velid 
b. Abdülmelik devrinde (705-715)"yapı
lan restonisyan esnasında.Mescid-i Nebe
vi'nin kıble duvarına "ve'ş-Şemsi ve duM
M" sOresinden Kur'an-ı Kerim'in sonuna 
kadar olan kısmı ilk defa cel'i kOfi hatta 
yazan sanatkar olarak bilinir. Bu yazı altın 
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mozaik parçaları ile teşkil edilmişti. 72'
de (691) inşa edilen Kubbetü's-sahre'nin 
kitabelerinde de aynı madde kullanılmış
tır. Mekke hareminin 167 (783-84) yılına 
ait sütunları üzerindeki kitabeler de basit 
kOfirıin eel! şekliyle yazılmıştır. Basit celi 
kOfi yazıda harflerin başına üçgen başlık
lar eklenmesiyle "el-kOfiyyü'l-mürewes" 
adı verilenyeni bir tarz meydana gelmiş
tir. Bunun em eski örneği Abdülmelik b. 
Mervan(685-705) dönemine ait bir lafza-i 
celalde görülmektedir. ll. (VIII.) yüzyılda 
belirmeye başlayan bu tarz lll. (IX.) yüz
yılda bütün İslam dünyasında kullanılmış
tır. En güzel örneği Kurtuba'daki (Cordo
ba) ulucaminin kitabeleridir. Abdülmelik 
b. Mervan zamanında basılan paralar üze
rinde de bu tarz kOfi kullanılmıştır. 4. Tez
yinive çiçekli kOfi (el-kOfiyyü'l-müzahref). 
KOfinin celi şekli daha tezyini bir mahiyet 
kazanmış. harflerin uçları ve yazı boşluk
ları yaprak kıvrımları stilize çiçek ve hay
van motifleriyle bezenmiştir. Nayin Ca
mii'nin 349 (960) tarihli yazıları, Kahire 
Ezher Camii'nin 431 ( 1 039-40) yılına ait 
kitabeleri, Diyarbakır surlarında M elikşah 
burcu üzerindeki 4 78 ( 1 085) tarihli ka
bartma. Kazvin Haydariye Medresesi'nin 
509 (1115) tarihli sırtı tuğla ve alçı deko
ru, Musul'da 543 (1148) yılına ait uluca
mi mihrabındaki yazılar. Konya Alaeddin 
Camii'nin 617 (1220) tarihli minberi üze
rinde. Aksaray Ulucamii minberindeki 
tezyini kOfi yazıları, Kahire'de 757 (1356) 
yılına ait Sultan Hasan Medresesi yazıları 
bu tarzın en güzel örnekleri arasındadır. 
S. Örgülü kf!fi (el-kOfiyyü'l-madfOr) . Celi 
kOfi yazıda dekoratif gelişmeler gittikçe 
zenginleşerek yeni şekiller oluşmuş, elif 
ve lam gibi dik harfler hatta kelimeler 
dahi örülerek kOfinin bu tarzı ortaya çık
mıştır. Musul'da615 (1218) tarihli Bedri-

Vecra dağında kOfi hattıyla taşa hakkediimiş 80 (6991 yılına 
ait kitabe 

Zengibar camii örgülü kOfi yazılarından detay 

ye Medresesi'nin kitabeleriyle Konya'da 
Sırçalı Medrese(640/1242). Karatay Med
resesi kubbe tezyinatı ( 649/1251-52) ve 
Sivas'ta ı. Keykavus Darüşşifası'nın pen
cere alıntıklarının lacivert örgülü kOfi ya
zıları, Netanz'da İlhanlı dönemi MesCid-i 
Cum'a Minaresi sırtı tuğla bezemesi(726/ 
1326), Mardin'de Sultan İsa Medresesi 
taçkapı bordüründeki örgülü kOfi yazıları 
(787/1385) bu tipinen güzel örnekleridir. 
6. ei-KOfiyyü'l-murabba' (ma'kıll, bennal, 
satrand) . Cell kOfinin bu şekli sade, bü
tün harfleri köşeli ve geometriktir. Mi
maride bir süsleme unsuru olarak günü
müze kadar kullanılmıştır. Bu tarzın mi~ 
maride sırtı ve sırsız tuğlalarla şekillendi
riimiş çok güzel örnekleri İran sahasında, 
Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı mimari
sinde yer almıştır. Selçuklu dönemine ait 
515 (1121) tarihli İsfahan Cuma Camii'
nin taçkapı kemer koltukları, bordür ma'
kılltezyinatı. Mardin'de 573 (1177-78) yı
lına ait ulucami minaresi kaidesindeki ya
zı, Musul'da658 (1260) tarihli ulucaminin 
kıble yönündeki yazı. 696 (1297) tarihli 
Beyşehir Beylikler dönemi Eşrefoğlu Ca
mii'nin ahşap minberi ma'kıli süslemeleri, 
726 (1326) tarihli Netanz Mescid-i Cum'a'
nın taçkapısı tirüze ve lacivert renkli çini 
ma'kıll bezemeleri bu tarzın güzel örnek
leri arasında zikredilebilir. 

Dekoratif cell kOfinin bu çeşitleri. İslam 
medeniyeti çerçevesinde günümüze ka
dar dini ve içtimal hayatla sanat hayatı
mızın her safhasında çok geniş bir kulla
nım alanı bulmuştur. Başta mimari eser
lerin kitabe, kubbe ve kuşak yazılarında 
taş ve sıva üzerine, ayrıca iç ve drş mima
ride dekoratif bir unsur olarak çini, moza
ik; alçı ve tuğlalarla çok zengin kOfi çeşit
leriyle kompozisyonlar oluşturulmuştur. 
Mihrap, minber, kapı ve pencere kanat
larında ahşap üzerine tezyin1 motiflerle 
beraber güzel kOfi yazılar da büyük bir 
sanat zevkiyle işlenmiştir. Leğen, sini, 
şamdan, alem. tabak, kılıç, kalkan gibi 
madeni alet ve eşyalarla çini ve seramik 



kaplar, sanat değeri olan hediyelik eşya
lar üzerinde de kOfi yazı tezyinl bir unsur 
olarak yer almıştır. M üzelerde ve özel ko
l eksiyonlarda İslam milletlerinin medeni 
seviyesini gösteren çini . seramik, ahşap, 
tekstil ve maden sanatlarının en seçkin 
örnekleri sergilenmektedir. 
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KÜFİYYÜN 
(~_,:;;~ı) 

KUfe dil mektebine mensup 
alimiere verilen ad. 

_j 

İslam fetihleri neticesinde ana dili 
Arapça olmayan unsurların İslamiyet'i 
kabul edip Araplar'la karışmasının bir so
nucu olarak Kur'an kıraatinde yanlış oku-

yuşlar. Arap dilinin kullanımında hatalar 
(lahn) ortaya çıkmıştır. Bu durumu önle
mek ve yeni müslümanlara doğru Arap
ça 'yı öğretmek amacıyla Arap dilinin doğ
ru kullanım kaidelerinin tesbitine dair ilk 
çalışmalar 1. (VII. ) yüzyılın ikinci yarısında 
Basra'da başlamış. yaklaşık bir asır son
ra da ona paralel çalışmalar Küfe'de orta
ya çıkmış ve üç asır kadar devam etmiştir. 

Bu iki muhitteki dil v~ edebiyat çalışma

ları , prensipleri ve meselelere bakış tarz
ları birbirinden farklı olan. dolayısıyla ara
larında ihtilaflar bulunan iki dil mektebi
nin doğmasına yol açmıştır. 

Önceleri BasriyyGn'dan faydalanarak 
yetişen ve ll. (VIII.) yüzyıl sonlarında ayrı 
bir grup oluşturan KCıfiyyCın rekabet duy
gusunun etkisiyle hararetli bir çalışma 
içine girmiştir . . Küfe'de Ali b. Hamza el
Kisa! (ö. 189/805) ve Yahya b. Ziyad eı
Ferra (ö. 207/822) gibi iki büyük gramer 
alimi yetiştikten sonra bu iki mekt ep 
mensupları arasında görüş ayrılıkları ço
ğalmış. ihtilafları müstakil kıtapiara ko
nu teşkil eden çalışmaları. Arap dilinin 
gramer ve edebiyatma dair ürünlerinin 
derlenmesi ve kurallarının tesbitinde 
önemli rol oynamıştır. 

İlk ihtilaf. KCıfe'nin temsilcisi EbCı Ca'
fer er-Ruasl ile (ö. 187/803) Basra'nın 
temsilcisi Ham b. Ahmed (ö. 175/79 1 i ?ll 
arasında başlamış. daha sonra KOfeli Ki
sal ile Basralı Slbeveyhi arasında devam 
etmiştir. Bu iki alimin, HarGnürreşld ' in 

emriyle Vezir Yahya ei-Bermekl'nin huzu
runda "ZünbGriyye" meselesi üzerinde 
yaptıkları tartışma meşhurdur (Ebü 'I
Kasım ez-Zecdkl . s. 9- 10). KOfeli Sa'leb 
ile Basralı Müberred arasında cereyan 
eden dil ve edebiyat tartışmaları da bilin
mektedir. Çoğu halitelerin saraylarında 
geçen bu münazaralarda tarafların mü
dafileri ve muhalifleri vardı. Basralılar'ın 

Emevl sempatizam olmasına karşılık Kü
fe 'nin Bağdat'a yakın olması ve KOfeli
ler'in Haşimller' e olan sempat ileri sebe
biyle Abbas! hanedam ve vezirleri daha 
çok KCıfeliler' in tarafını tutmuştur. Dola
yısıyla ihtilafların ilmi olduğu kadar siyasi 
boyutu da vardı. Bu tartışmalar. nahivci
lere dair ilk tabakat kitapları ile Zeccacr
nin Mecô.lisü '1- 'ulemô.'sında yer almış. 
daha sonraki eserler de bu kaynaklardan 
nakilde bulunmuştur. 

KOfeli ilk gramerciler Basralılar'ın öğ
rencileriydi. KOfeli dil alimi Züheyr b. 
MeymCın ei-Furkubl( ö 155/772) . Ebü'l~ 
Esved'in öğrencilerinden ders aldığı gibi 
Abdurrahman et-Temlml de(ö. 164/78 1) 
Basralılar 'dan okuyan ilk KCıfeliler'den sa-

KÜFiYYÜN 

yılmıştır. Bazı kaynaklarda Küfe rnekte
binin kurucusu ve ilk temsilcisi olarak 
kaydedilen EbCı Ca'fer er-Ruasl de Bas
ralı Isa b. Ömeres-Sekafi ile Ebu Amr b. 
Ala'dan ders aldıktan sonra KCıfe 'ye yer
leşerek na hiv dersleri vermiş. öğrencileri 

için Kitô.bü'l-Fayşal fi'n-nai:ıv adlı ese
rini yazmıştır. KCıfe mektebinin ilk temsil
cileri arasında yer alan ve Ruasl'nin am
cası olan Muaz b. Müslim ei-Herra da KCı
fe 'de sarf dersleri vermişti r. Kisal. Ham b. 
Ahmed'in öğrencisi olduğu gibi Ahfeş ei
Evsat'tan da Kitô.bü Si beveyhi'yi oku
muş. öğrencisi Ferra. Yunus b. Hablb'den 
ders almış. Kitô.bü Sibeveyhi'yi kendi
sinden okumuştur. 

KCıfe mektebi ll. (VIII.) yüzyılın sonları
na doğru Kisa! ve Ferra ile Basra rnekte
binden tamamen bağımsız hale gelmiş
tir. Özellikle Ferra tarafından ortaya ko
nan özgün terimler. kurallar ve ölçülerle 
Küfe grameri kemaline ulaşmıştır. Bu 
bakımdan KCıfe mektebinin gerçek lideri 
Ferra sayılır. Küfe mektebinin bağımsız
lığı lll. (IX.) yüzyılın sonuna kadar devam 
etmişti r. Sa'leb' in vefatıyla bir likte (ö. 
291 /904) Küfe mektebi ve gramer çalış
maları duraklamış. yerini Bağdat mektebi 
alm ıştı r. Kisa! ve Ferra'ya Basralı Ham ve 
Slbeveyhi'ye muhalefet etme çığırını açan, 
dolayısıyla Küfe gramer mektebinin te
şekkülünde önemli rol oynayan dilci Bas
ralı Ahfeş ei-Evsat olmuştur. Ahfeş. otuz 
kadar meselede Ham ve Slbeveyhi'ye mu
halefet ederek Kisa!, Ferra ve diğer KOfeli 
gramercilerle ittifak etmiştir. Ayrıca KCı
feliler'e şaz kıraat. şiir. lugat ve rivayet
lerle istişhadın kapısını da Ahfeş açmış
tır ( Şevki Day f , s. 155-156) . Bunlardan 
başka Mufaddal ed-Dabbl. Ali b. Hasan 
el-Ahmer. Ebu Amr eş-Şeybanl. H işam 

b. Muaviye ed-Darlr. Ali b. Mübarek ei
Lihyanl, Muhammed b. Sa'dan, EbCı Ab
dullah İbnü ' I -A'rabl. Tuva! , İbnü's-Sikklt. 
Muhammed b. Hablb. İbn Kadim, Nifta
veyh, EbCı Bekir İ bnü'I-Enbarl, Ebu ömer 
ez-Zahid, Şair Mütenebbl, İbn Miksem ei
Attar. İbn Haleveyh ve İbn Faris de KCıfe 
mektebine mensuptur. 

Her iki mektebin çalışmaları semaa ve 
kıyasa dayanmakla beraber farklı sonuç
lar elde etmelerinin başlıca sebebi, Arap 
dilini hatasız bir şekilde konuşan bedevl
Ierin çöle yakın bir şeh i r olan Basra'da 
toplanmasına karşılık KCıfe'nin dil bakı
mından karışık unsurlarla dolu olmasıdır. 

Dolayısıyla BasriyyCın, titizlikle seçtikleri 
bedevi Araplar'ın fasih lehçesini esas alıp 
dile ait genel kurallar koyarken KCıfiyyGn 
sernam kaynağın ı seçmede aynı titizliği 
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