
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 
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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-
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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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göstermeyerekAraplar'dan rivayet edi
len her kullanıma itibar etmiştir (geniş 
bilgi iç in bk. BASRİYYÜN) Bu çerçeve
de iki mektep mensuplarının kullandığı 
terimierin de farklı olduğu görülür. Me
sela BasriyyGn'un kullandığı na't, bedel, 
zarf, hurGfü'l-cer. ismü'l-fail , temylz, za
mlrü'l-fasl, müteaddi ve zamir 1 muzmer 
terimlerine karşılık KCıfiyyCın, sıfat, red 1 
tebyin 1 terceme. mahal. hurGfü'l-hafd, 
el-fi'lü'd-daim, tefsir, zamlrü'l-imad, vaki' 
ve kinaye 1 meknl terimlerini kullanmış
tır (Cem ll AllCı ş, s. 24 ı -243). 

Basra ve KGfe dil mekteplerine men
sup dilcilerin biyografilerini anlatan eser
ler arasında Ebü't-Tayyib ei-Lugavl'nin 
Meratibü'n-naJ:ıviyyin, Ebu Bekir ez
Zübeydl'nin Tabalfa tü 'n-naJ:ıviyyfn ve '1-
1ugaviyyin, İbn Mis'ar'ın Tari]]. u '1- 'u1e
ma'i'n-naJ:ıviyyin mine '1-Başriyyin ve'1-
Kufiyyin, Kemaıeddin İbnü ' I-Enbarl'nin 
Nüzhetü'l-elibbô', Takıyyüddin İbn Ka
di Şühbe'nin Taba]ftitü 'n-nüJ:ı{ıt ve'l-lu
gaviyyin'i anılabilir. Abdülkadir ei-Ken
garavl ei-İstanbGII ve Mehdi ei-MahzG
ml de KGfe mektebi ve grameri konu
sunda müstakil çalışmalar yapmıştır (b k. 
bi bl.) . 

Her iki mektep mensuplarınıQ ihtilaf
ları, fıkıhta ihtilafiyata dair kaleme alınan 
eserler gibi nahvin meseleleri hakkında 
eserler yazılmasına vesile olmuştur. Bun
ların en tanınmışları Kemaleddin İbnü'I
Enbarl'nin el - İnşdf ii mesa'ili'l-l:J.ildt 
beyne 'n-naJ:ıviyyin e1-Başriyyin ve'1-
Kufiyyin'idir (ı-ıı. Kahire ı 953). Eserde 
121 temel ihtilat konusu her iki tarafın 
delil ve gerekçeleriyle derinlemesine in
celenmiştir. Ancak bu hususta ilk çalış
mayı yapan Sa'leb olup (il]tilafü 'n-naf!.
viyyfn) onu İbn Keysan takip eder (el-Me
sa'il 'ala me?hebi 'n-na/J.viyyfn mimma '/] · 
telefe fihi'l-Başriyyün ve 'l-Küfi.yyün). Da
ha sonra Ebu Ca'fer en-Nehhas. İbn Dü
rüsteveyh, Ubeydullah ei-Ezdl, Rumma
nl. ibn Faris, İbnü'I-Irs ei-Gırnatl , Ebü'I
Beka ei-Ukberl. İbn İyaz, M. Hayr ei-Hul
vanl, Abdüllatlf ez-Zebldl. Seyyid Rızk et
Tavli gibi alimler bu konuda eserler kale
me almışlardır (Ukberl, neşredenin gi ri ş i , 

S. 77-83) . 
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Ebu Sehl Veycen (Vicen) 
b . Rüstem ei-KOht 

(ö. 380-390/990-1000 [?)) 

Matematik ve astronomi alimi. 
_j 

Kuzeybatı iran 'ın dağlık Mazenderan 
bölgesinde bulunan KGh köyünde doğdu. 
Hayatı Ve öğrenimi hakkında fazla bilgi 
yoktur. ilmi çalışmalarını. 969-989 yılları 
arasında Büveyhl emirlerinden Adudüd
devle ile oğlu Şerefüddevle'nin himayesin
de Şlraz ve Bağdat'ta gerçekleştirdi. Aynı 
zamanda astronomik gözlem aletleri de 
yapan KG hi, 360'ta (971) Şlraz'da kendi 
aletleriyle güneşin inhirafın ı (sapma, dek
linasyon ı gözlemlerken kış inkılabını (kış 
tahavvül-i şemslsi . winter solstice) 16 Ara
lık (bugün 22 Aralık) ve yaz inkılabını (yaz 
tahavvül-i şemslsi. su mm er so lstice) f 7 
Haziran (bugün 2 ı Haziran) olarak tesbit 
etmiştir. Şerefüddevle tarafından Bağ

dat'ta rasathanenin başına getirildikten 
sonra 378 Saferi sonlarİnda (Haziran 988) 
yaptığı gözlemlerine, İbnü'I-Kıftl'nin bil
dirdiğine göre dönemin önde gelen ka
dı. astronom ve matematikçilerinden on 
bilgin tanıklık ederek düzenlediği bir 
tutanağı imzalamıştır (il]barü'l-'ulema', 
s. 353). KGhl'nin tesbitlerinden, yaptığı 
aletlerin o güne kadar kullanılanlardan 
daha hassas olduğu ve daha doğru so-

nuç verdiği anlaşılmaktadır. BlrGnl'nin 
kaydettiğine göre Şerefüddevle'nin ölü
münden (989) sonra KGhl'nin gözlemleri 
de sona ermiştir. 

Ömer Hayyam'a göre mükemmel bir 
matematikçi olan KG hi daha çok geomet
ri alanında başarı göstermiş , bu sebeple 
Öklid, Pergeli Apollonios ve Archimedes'in 
takipçilerinden sayılmıştır. Günümüze 
ulaşan eserlerinde ikinci dereceden daha 
yüksek denklemlere götüren problemleri 
çözdüğü görülür. Fakat x3 + a = cx2 kübik 
denkleminin a s 4c3 127 halinde bir pozitif 
kökü olduğunu bulmasına rağmen Ömer 
Hayyam'a göre x3 + 13,S x + S = 1 Ox2 

denklemini çözememiştir. KGhl'nin çalış
maları Ebu Said Ahmed b. Muhammed 
es-Sicz!, İbnü'I-Heysem, Blrunl, ömer 
Hayyam. Naslrüddln-i TGs! ve Ebu Nasr 
İbn Irak tarafından takdirle karşılanmış. 
ayrıca Naslrüddln-i TGs! Archi.medes'in 
Küre ve Silindir kitabına onun çözdüğü 
küre parçası problemini eklemiştir. Bu 
problemde KGhl, bir eşkenar hiperbol ile 
bir parabolü kesiştirerek bilinmeyen iki 
uzunluk ortaya çıkarmakta ve problemin 
hangi şartlar altında çözülebileceğini gös
termektedir. Bu problem Archimedes'in 
çözdüğü bir probleme benzemek.le bir
likte daha zordur ve çizimi Archimedes'e 
atfedilen çizimden daha tam dır. KGhl, çö
zümünü açılarının oranı 1 :2:4 olan bir üç
gen bulmaya dayandırmış ve bunun için 
bir ikizkenar hiperbol kullanmıştır (şekil 

deki AB yayı ). 
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