KUTEYBE b. SAID
Bağlan

köyünden olduğu için Belhive
nisbeteriyle de anılır.
ilk gençlikyıllarında re'y ve kıyas taraftarı olduğu söylenen Kuteybe'nin. gördüğü bir rüyanm hadis ilimleriyle uğraşması
gerektiği şeklinde yorumlanması üzerine bu sahaya yöneldiği ifade edilmiş. bunun üzerine 172'de (788) çıkt ı ğı seyahat
sırasında Bağdat, Şam, Mısır. Mekke ve
Medine gibi yerleri dolaşarak Leys b. Sa'd,
ibn Lehia, Ebu Avane et-Vasıti. Malik b.
Enes . Hammad b. Zeyd ve Süfyan b.
Uyeyne'den ve daha pek çok alimden hadis öğrenmiştir. 216 'da (831) Bağdat'a
gittiğinde kendisinden istifade eden Yahya b. Main ile Ahmed b. Hanbel'den başka
Abdullah b. Zübeyr ei-Humeydi. Nuaym
b. Hammad. Ali b. Medini. Ebu Hayseme
Züheyr b. Harb ve Ebu Bekir ibn Ebu Şey
be gibi alimler de ondan hadis dinlemiş
lerdiL Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer
alan Kuteybe'den Buhari 380. Müslim
668 hadis nakletmiştir~
Zehebi, Kuteybe hakkında içinde seksen kadar an isnadla rivayet edilmiş hadislerine de yer verdiği bir biyografi çatış
ması yaptığını söylemekte, ibn Hacer eiAskalani de üzerinde hocaları ve talebeleriyle ilgili bazı özel işaret ve remizlerin
bulunduğu bir kitabının varlığından söz
etmektedir. Hadis münekkitleri tarafın
dan güvenilir bir ravi olarak kabul edilen,
şiir yazdığı ve oldukça zengin biri olduğu
belirtilen Kuteybe b. Said Şaban 240'ta
(Ocak 855) Bağlan'da vefat etti.
Bağtani

atılan derginin ilk sayısının (Ağustos 1944)
tanıtma yazısında gayesi, "Ülkemiz ve

milletimiz için en hayırlı, refah ve saadet
ülküsüne bütün gönül birliği ile ulaşmak.
devlete saygı. Cumhuriyet'e bağlılık ve
kanuna itaat fikirlerini kökleştirmek, milli
dilek ve milli kültüre hizmet etmek" şek
linde ortaya konulmuştur. Logosunda
"ilim, ahlak ve içtimaiyat dergisi" ifadesiyle takdim edilen dergi, sınırlı oranda
bir ilmi seviye taşımakla birlikte genel
halk kitlesine hitap eden niteliği daha belirgindir.
Sahibi ve yazı işleri müdürü Yusuf Ziya
Yörükan olan dergide Mustafa Rahmi Balaban. Erol Yaltkaya. Tahir Harimi Ba l cıoğ
lu, Zakir Kadiri Ugan. ismail Hakkı Milaslı, Ali Kemali Aksüt gibi şahısların yazıları
da yer almakta ise de Yörükan'ın ağırlığı
açık bir şekilde görülmektedir. Yazdığı
birçok eserden başka Mihrab ve Milli
Mecmua dergilerinde hitap ettiği kitleye ülkenin o günkü şartlarında ahlak ve
mefküre aşılayan Yörükan Kutlu Bilgi'yi
de aynı amaçla evinde kendisi hazırlamış.
derginin bazı işlerinde çocuklarından da
yararlanmıştır (Anadolu 'da Aleviler ve
Tahtacı/ar, neşredenin girişi,

s. 15-16).

Derginin "Kutlu Bilgi" veya

ilk

yazıları ilim ve din, aile terbiyesi, islam'ın
mahiyeti gibi konulara ayrılmıştır. ikinci
sırada, sayılar arasırıda bazı farklılıklar

bulunmakla birlikte "ahlak"

sayfası

yer

alır ve burada ahlaki' vazife ler, islam ahlak.ının kökleri ve temel ahlaki' prensipler
gibi konular ele alınmıştır. Dergide ayrıca
Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme
Kurumu'nu tanıtan ve destekleyen makalelere. Türk ve islam tarihi konularında
basit sayılabilecek yazılara, yer yer Batılı
yazarlardan tercümelere. sınırlı olarak
da felsefe, kelam problemleriyle ilgili
küçük çaplı makalelerle iddialı olmaktan
uzak hikaye ve didaktik şiiriere yer verilmiştir.

Her biri otuz iki sayfadan oluşan ve sayfa numaraları teselsül eden (288 sayfa)
dergi kayıtlardan anlaşıldığına göre dokuz
sayı çıkmış, son sayısında (Mayıs 1945)
herhangi bir açıklama yapılmadan yayım
hayatına son verilmiştir. Kutlu Bilgi,
Türkiye'de dini dergilerin bulunmadığı
bir dönemde dini ve kültürel hayat hakkında verdiği bazı ip uçları bakımından
önemlidir.
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ll. Dünya Savaşı'nın henüz bitmediği,
ülkenin ekonomik ve sosyal alanda ciddi
sıkıntılar geçirdiği dönemde milli ve dini
duyguları beslemek için yayın hayatına
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Kirman'da hüküm süren bir hanedan.
_j

Hanedanın kurucusu Barak. Karahıtay
Hükümdan Gürhan'ın hacibi idi. Karahı
taylar'ın ortadan kaldırılması üzerine daha önce elçi olarak gönderildiği Harizmşah Alaeddin Muhammed'in hizmetine
girdi. Alaeddin Muhammed'in oğlu Gıya
seddin Pirşah babasının ölümünden sonra Irak-ı Acem'e yerleştiğinde Barak da
onun gözde emirleri arasına girerek isfa-

