
KUTEYBE b. SAID 

Bağlan köyünden olduğu için Belhive 
Bağtani nisbeteriyle de anılır. 

ilk gençlikyıllarında re'y ve kıyas taraf
tarı olduğu söylenen Kuteybe'nin. gördü
ğü bir rüyanm hadis ilimleriyle uğraşması 
gerektiği şeklinde yorumlanması üzeri
ne bu sahaya yöneldiği ifade edilmiş. bu
nun 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 ha
dis öğrenmiştir. 216'da (831) Bağdat'a 
gittiğinde kendisinden istifade eden Yah
ya 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 sek
sen kadar an isnadla rivayet edilmiş ha
dislerine de yer verdiği bir biyografi çatış
ması yaptığını söylemekte, ibn Hacer ei
Askalani de üzerinde hocaları ve talebe
leriyle 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. 
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KUTLU BEY CAMii 

Isparta'da 
XV. yüzyılda yapılmış ulucami 

(bk. ULUCAMİ). 

KUTLU BİLGİ 

ı 944- ı 945 yıllarında yayımlanan 
aylık ilmi, dini ve ahlaki dergi. 

_j 

_j 

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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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" ifade
siyle takdim edilen dergi, sınırlı oranda 
bir ilmi seviye taşımakla birlikte genel 
halk kitlesine hitap eden niteliği daha be
lirgindir. 

Sahibi ve yazı işleri müdürü Yusuf Ziya 
Yörükan olan dergide Mustafa Rahmi Ba
laban. Erol Yaltkaya. Tahir Harimi Balcıoğ

lu, Zakir Kadiri Ugan. ismail Hakkı Milas
lı, 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 kitle
ye 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). 

Kullu Bilgi'nin ilk sayısının kapağı 

Sayi: '1 1 - Ağustos~ -ıs-u: 

KUTLU BİLGİ 
~yıık ilim. Ahlak ve İçiimaiyat Dergisi 

i Cl N D E K j L ER 

KutlU sı.ıeı ·· 

Konuş"ma 

· ~~~~k.,t~~z.!~ - k~kıerı 
. 'Müdöuınrıh~ıu öt::ütlerl 
Kız - -~iıs"titüsU sergisi 

Valandaıtı~ ~liresi. 
Tfirk havn. · kui-umu 
ve Tal:Ya:re fabrikası 
Ramıı:ı.un ve Oruç . 
İlikat .ve Insan 'ruhu 

Alparslan ve Oğu~lai-ıo 
Anadoluya yerleşmesi 
Ost .ş~inin Cü::ı.arnlısı 

ANKARA 

Kutlu Bilgi 
Y. z. Yllrlikan 
Kutlu Bitgi 
Kudret Zig3. 
Y. Z. Y6riikan 

f!mer O:ıker 
Şakrit Eren 
Seda.J Rıza Aran 

Eıuamdtin Bur.s/an 
Ha.':kı Demi:-ei 

Derginin "Kutlu Bilgi" veya Yörükan'ın 
imzasıyla "Konuşma" başlığını taşıyan 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 ah
lak.ının kökleri ve temel ahlaki' prensipler 
gibi konular ele alınmıştır. Dergide ayrıca 
Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nu tanıtan ve destekleyen ma
kalelere. 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 veril
miştir. 

Her biri otuz iki sayfadan oluşan ve say
fa 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 hak
kında verdiği bazı ip uçları bakımından 
önemlidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

"Konuşma", Kutlu Bilgi, sy. 1, Ankara 1944,. 
s. 2-4; Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu 'da Alevi
ler ve Tahtacılar(haz. Turhan Yörükan), Ankara 
1998, neşredenin girişi , s. 15-19; Yaşar Kutluay, 
"Yusuf Ziya Yörükan'ın Makaleleri", AÜİFD, 
111/1-2 ( 1954). s. 94. fA.l . .. 
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KUTLUG HATUN 
İsmetü'd-Dünya ve'd-Din 
Kutluğ Terken Hatun 

(ö. 681/1282) 

Kutluğhanlı hükümdan 
(ı257- ı282) 

(bk. KUTLUGHANLILAR). 

KUTLUGHANULAR 

ı222-ı306 yılları arasında 
Kirman'da hüküm süren bir hanedan. 

_j 

L _j 

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



han valiliğine tayin eÇildi ( 122 1 ). Kutluğ 

Han unvanıyla meşhur olan Barak ertesi 
yıl Kirman'a hakim oldu ve Kutluğhanlı
lar adıyla bilinen hanedam kurdu. 

Kirman'daki idaresinin ilkyıllarında Mo
ğollar'ın önünden kaçan Celaleddin Ha
rizmşah'a bağlanan Barak kızını onunla 
evlendirerek durumunu sağlamlaştırmak 
istedi. Ancak Celaleddin'in Cengiz Han 
karşısında tutunamadığını görünce Mo
ğollar'a tabi olup onları Harizmşahlar'a 

karşı tahrik etti. Ayrıca kızı Sevinç Ter
ken'i Cengiz Han ' ın oğlu Çağatay'a ver
mek suretiyle akrabalık kurdu. Kendisi 
de ağabeyi Celaleddin Harizmşah ile an
laşmazlığa düşen Gıyaseddin Plrşah'ı Kir
man'a davet edip annesiyle evlendi ( 1228). 

Bir süre sonra Gıyaseddin ile annesinin 
kendisini zehirlerneyi planladıklarını öğ

renince ikisini de öldürttü. Barak, bu ola
yın ardından Abbas! halifesine elçi gön
derip müslüman olduğunu ve kendisine 
itaat arzettiğini bildirdi. Halife de ona 
Kutluğ Sultan unvanını verdi. Barak'ın 
kurduğu hanedan bu sebeple Kutluğhan
lılar diye anılm ı ştır. 123S'te Slstan'ı zap
tetıneye çalışan M oğal ordusuna yardım 
eden Barak aynı yıl öldü. Yerine yeğeni ve 
damadı Kutbüddin Muhammed geçti. An
cak kısa bir süre sonra Moğollar Barak'ın 
oğlu Rükneddin Mübarek Hoca'yı tahta 
çıkardılar. 

Büyük M oğal H anı Ögedey'in yanına sı
ğınan Kutbüddin'e Ögedey, Kirman ve 
Nermeşlr taraflarını verdi. Fakat o Kir
man'a Mengü Han zamanında tamamen 
hakim oldu. Mahmud Yalavaç ile birlikte 
Çin'de de Moğollar'ın hizmetinde bulun
du. Kutbüddin'in 650 (1252) yılında Kir
man'a gelmesi üzerine kaçmak zorunda 
kalan Rükneddin tahtına geri dönebilmek 
için Abbasl halifesine. LQr atabegine ve 
Mengü Han'a başvurduysa da bir sonuç 
alamadı ve Kutbüddin tarafından öldü
rüldü. Kutbüddin bu arada kendisinin Ce
laleddin Harizmşah olduğunu iddia eden 
bir kişinin isyanını bastırdı ve bölgede ha
kimiyetini sağlamlaştırdı. 

Kutbüddin ölünce (655/ 1257) Kirman 'ın 

ileri gelenleriyle bazı Moğol beylerinin de 
bulunduğu bir mecliste, oğlu Haccac ' ın 

yaşının küçük olması sebebiyle hanımı is
metü'd-dünya ve'd-dln Kutluğ Terken Ha
tun'un hükümdarlığı konusunda karar 
alındı. Kutluğ Hatun zamanında ( 1257-

1282 ) Kirman halkı çok rahat bir dönem 
geçirdi. ilim ve din adamları himaye edil
di, çeşitli hayır kurumları açıldı. Kirman 'ın 

deniz ve kara ulaşım ı belir li bir sisteme 
oturtuldu. 

Bu dönemde saltanat resmen Hac
cac'ın, fiilen Kutluğ Hatun'un elindeydi. 
Çağatayl ı lar ile ithanlılar arasındaki sa
vaşlar sırasında bazı devlet adamlarının 
kışkırtmaları neticesinde Haccac ile Kut
luğ Hatun'un arası açıldı. Bir eğlence sıra
sında sarhoş olan Haccac'ın Kutluğ Ha
tun 'u aynatarak aşağılam ak istediğini öğ
renen Abaka Han onun devlet işlerinden 
çekilmesini emretti. Haccac da kendisine 
destek bulmak amacıyla gizlice büyük 
Moğol hanlarının yanına gitti. Bunun üze
rine Abaka Han onun yakalanarak başşeh
rine getirilmesi için emir verdi. Delhi 'ye 
kaçan Haccac burada on yıl kaldıktan son
ra Sultan Celaleddin Halaci'den yardım 
alarak Kirman' ı tekrar ele geçirmek üzere 
harekete geçtiyse de yolda öldü. 

Kutluğ Hatun Kirman' ı bağımsız yöne
tirken diğer üvey oğlu Soyurgatmış sal
tanat işlerine karışıp kendi adına hutbe 
akutmaya başladı. Bazı devlet adamları 
da Soyurgatmış'ın tarafını tuttular. Onun 
aşırı hareketlerine daha fazla tahammül 
edemeyen Kutluğ Hatun, kızıPadişah Ha
tun ve damadıAbaka Han'dan yardım is
tedi. Padişah Hatun annesi lehine bir yar
lık çıkarttırdı . Bu yarlığa göre Soyurgat
mış'ın bütün hassa arazisi elinden alını
yordu. Ancak Soyurgatmış . Abaka'nın ya
nına giderek onun gözüne girmeyi başar
dı. Abaka Kirman i şlerine karışmaması 

şartıyla eski arazisini ona iade etti. 

Abaka Han ölüp yerine Ahmed Teküder 
geçince ( 1282 ) durum Kutluğ Hatun'un 
aleyhine döndü. Üvey annesinin aziedil
diği yolunda aldığı emirle ilhanlı başşeh
rinden Kirman'a doğru yola çıkan Soyur
gatmış. Kutluğ Hatun'la karşıtaşıp emri 
ona okuyunca Kutluğ Hatun hemen Ah
med Teküder'in yanına gitti. Eski tahtını 
yeniden almak ya da hiç değilse Soyur
gatmış ' la eşit d•Jrumda olmak için bazı 
temaslarda bulunduysa da muvaffak ola
madı ve Tebriz'de üzüntüsOnden öldü 
(68 1/ 1282 ). Cenazesi Kirman'a getirilip 
törenle defnedildi. 

Öte yandan Ahmed Teküder'ih yerine 
ithanlı tahtına Argun Han geçti ( 1284) . 

Bu durum Terken Hatun'un kızıPadişah 
Hatun'un işine yaradı . Kardeşi Soyurgat
mış başşehre çağrılarak Ahmed Han ta
raftarı olduğu gerekçesiyle muhakeme 
edildi ve neticede Kirman ülkesini Padi
şah Hatun'la ortaklaşa idare etmeleri ko
nusunda karar çıktı. Padişah Hatun bu 

KUTLUGHANLILAR 

karardan memnun kalmadığını Argun 
Han'a bildirdi. Bunun üzerine öfkelenen 
Buka, Padişah Hatun'u Kirman'dan ve 
devletin merkezinden uzaklaştırmak için 
onu Abaka Han ' ın Anadolu'da bulunan 
oğlu Geyhatu ile evlendirdi. Soyurgatmış' ı 

da HülagQ'nun tarunu ve Fars Atabegi 
Abiş Hatun'un kızı Gerduçin ile evlendi
rerek ilhanlılar nezdinde itibarını yükselt
meye çalıştı. 1291 yılında ithanlı tahtına 
oturan Geyhatu, Soyurgatmış'ı tahtından 
aziederek yerine karısı Padişah Hatun'u 
getirdi ( 1291) . Padişah Hatun kocasının 
verdiği kumandan ve askerlerle birlikte 
büyük törenlerle Kirman'a girdi. Kirman 
tahtına oturduktan sonra "safvetü'd
dünya ve'd-dln " unvanını alan Padişah 
Hatun. Soyurgatmış 'a iyi davranıp ken
disini naib tayin etti. Ancak onda tekrar 
saltanata sahip olma isteğini görünce 
şehrin kalesine hapsettirdi. Daha sonra 
meydana gelen bazı olaylar ve bir kısım 
devlet adamlarının Padişah Hatun'u kış

kırtınası üzerine Soyurgatmış zehirte
nerek öldürüldü (ı 294 ) ve Kirıııan'daki 

Derb-i Nev Medresesi'ne gömüldü. 

129S'te Baydu ithanlı tahtına geçince 
Padişah Hatun'un rakipleri onu devirmeyi 
tasarladılar. Çünkü Baydu'nun eşi Alem 
Hatun Soyurgatmış'ın kızı idi. Padişah Ha
tu n, Baydu Han 'ın emriyle öldürüldü. Bir 
süre sonra da Baydu öldürülüp yerine 
Gazan Han geçti. Gazan Han, Kutluğhanlı 
tahtına Muzafferüödin Muhammed Şah 
b. Haccac'ı getirdi !6'15/ 1296). Muzaffe
rüddin 'in oğulları babaları Tebriz'de iken 
vezirini katiederek isyan çıkardılar. Mu
zafferüddin, Irak ve Fars kuvvetleriyle 
Kirman ' ı on sekiz ay kuşattıktan sonra 
geri aldı ve isyancıları öldürdü. 703'te 
( 1303-1304) vefat eden Muzaffer'in yeri
ne geçen yeğeni ll. Kutbüddin b. Soyur
gatmış . ithantı hazinesine vergi gönder
ınediği için Olcaytu Han tarafından göre
vinden alınd ı ve Nasırüddin Muhammed 
b. Burhan vali tayin edildi (706/1306-1 307) . 

Bundan sonra Barak Hacib neslinden ge
lenler Kirman tahtına geçemediler. Ülke 
ithantı hükümdarlarının tayin ettiği vali
ler tarafından yönetildL Tahttan indirilen 
ll. Kutbüddin Şlraz'a çekildi. Onun "valide
tü's-selatln" diye anılan kızı Kutluğ Han, 
Muzafferller'in gerçek kurucusu olan Mü
barizüddin Muhammed ile evlenmiş ve 
741'de (1340-41 ) Kirman'ı ele geçirmiş
tir. 

640 ( 1242) yılında Kirman ·da yapılan 
ve Ku b be-i Sebz diye anılan Terkenabad 
Medresesi, Barak Hacib soyunun aile kab-
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ristanı olarak kullanılmıştır. Kutluğ Hatun 
kurduğu Serasiyab ve Çetrüd köylerine 
su getirtmiş. Soyurgatmış kendisinin de 
gömüldüğü Derb-i Nev Medresesi'ni yap
tırmıştır. 
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Iii AHMET TAŞAÖIL 

KUTN 

(bk. PAMUK). 

KUTRUB 
(~_,l>.9) 

Ebu All Kutrub Muhammed 
b. el-Müsten!r b . Ahmed 

(ö. 210/825 civarı) 

Lugat, nahiv ve edebiyat alimi. 

_j 

_j 

Basra'da doğdu . Sel m b. Ziyad'ın azatlı
sıdır. Hacası Sibeveyhi'nin, her sabah se
her vaktinde kap ısını açınca karşısında 

kendisini görmesi üzerine, "Sen bir gece 
böceğisin" (Kutrubü leyl) demesi sebebiyle 
Kutrub lakabını almıştır. Başta Sibeveyhi 
olmak üzere İsa b. Ömer es-Sekafi. Yu
nus b. Habib ve Ahfeş el-Evsat gibi alim
lerden lugat ve na hiv dersleri aldı. Kelam 
öğrendiği hacası Nazzam'ın tesiriyle Mu'
tezile mezhebine intisap edince sert ten
kitle re maruz kalan Kutrub, Mu'tezili gö
rüşe göre telif ettiği tefsirini camide oku
tabilmek için zamanın devlet adamların
dan yardım isternek zorunda kaldı. Halkın 
tepkisine rağmen Halife Me'mQn bu ese-
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rinden dolayı onu huzuruna kabul etti ve 
mükafatlandırdı. Ancak Kutrub, Me'
mün'un yanında şaşırarak, "Halifenin va
adi armağanından daha büyüktür" deyin
ce Me'mQn öfkelendi. Huzurda bulunan 
Sehl b. Harun. Kutrub'un sıkılganlığından 
dolayı düşündüğünü iyi ifade edemedi
ğini söyleyerek halifeyi yatıştırmaya ça
lıştıysa da Me'mQn onu cahil ve ahmak 
olarak nitelemekten kendini alamadı. 

Tahsilini tamamlayıp özellikle nadir ve 
garib kelimelerde ihtisas sahibi olduk
tan sonra Bağdat'a giderek telif ve 
tedrisle meşgul olan Kutrub, oğlu Ha
san. ibnü's-Sikkit. Muhammed b. Habib. 
Muhammed b. Cehm es-Sımmeri ve 
Ebü 'l-Kasım el-Bahili gibi birçok öğrenci 
yetiştirmiş, Halife Mehdi- Billah ve Emin 
ile Ebu Dülef el-icli'nin çocuklarını da 
okutmuştur. Biyografik eserler Kutrub'un 
Bağdat'ta 206'da (821) vefat ettiğini 
kaydediyorsa da talebesi Muhammed b. 
Cehm'in, Kutrub'un Kitô.bü'l-Ezmine 
adlı eserini kendilerine 21 O (825) yılında 
yazdırdığını belirtmesi ve ölümünün Me'
mün 'un hil.3feti zamanında (ı 98-2 ı 8/8 ı 4-
833) gerçekleşmesi onun 210 ile 218 yıl
ları arasında vefat ettiğini gösterir. 

Cahiz. Müberred, ibnü'n-Nedim, Hatlb 
el-Bağdadl, ibnü'l-Kıftl. ibn Hallikan, Fi
ruzabadi ve M urtaza ez-Zebidi gibi alim
ler Kutrub'u özellikle lugat konusunda 
güvenilir bulurken başta öğrencisi ibnü's
Sikklt olmak üzere Ebu Zeyd el-Ensarl, 
Zeccac, Ezherl, Merzübani ve Süyütl bu
nun aksini iddia etmiş, ancak bu olum
suz değerlendirmede genellikle ibnü's
Sikklt'in etkisi olduğu belirtilmiştir. ib
nü's-Sikkit'in Küfe dil mektebine mensup 
bulunması. Kutrub'un Mu'tezililiği, hali
felerin ve devlet ricalinin çocuklarına ho
calık yapması dolayısıyla kıskanılmış ol
ması gibi sebepler yüzünden kendisine 
karşı böyle bir tavır içine girilmiştir. Kut
rub'un ulema üslübu üzere az fakat gü
zel şiirler nazmettiği de kaydedilir. 

Kutrub'un cümle içindeki isimlerin so
nuna konan harekeler konusunda garip 
bir görüşü vardır. Ona göre bu harekeler 
kelimelerin cümle içerisindeki konumunu 
yani fail, mef'ul, mecrur vb. olduklarını 
belirtmek (i'rab) için değil sadece kelime
yi sükundan kurtararak konuşmada akış 
ve kolaylık sağlamak içindir (Ebü ' l-Ka s ım 

ez-Zeccacl, s. 70-7 ı) . 

Eserleri. 1. Kitdbü '1-Ezmine (ve telbi
yeti'l-cahiliyyefl tesmiyeti sema'iha ve 
şemsiha ve /<.:ameriha ve necmiha ve ley
liha ve nehariha ve sa'atiha). Alanında 

günümüze ulaşan en eski eser olup za
manla ilgili isimleri, sıfatları. şiirleri ve 
seeili ifadeleri ihtiva etmektedir. Ayrıca 
Cahiliye telbiyelerine yer verilen kitap fi
lolojik bir çalışma olmakla beraber aynı 
zamanda meteoroloji, astronomi ve ast
rolojiyle de ilgilidir. Eserin baş kısmı Şam'
da bulunan bozuk bir nüshadan tahkiksiz 
olarak neşredilmiştir ( Mecelletü 'l-Mec

ma'i'l-'ilmiyyi'l~'A rabf, ll l [ Dımaşk I 340/ 
ı 9221. s. 33-46). Tam bir yazma nüshasına 
(British Museum, Or., nr. 536) dayanan il
ml neşrini ise Muharrem Çelebi (Kutrub, 
Hayatt, Eserleri ve Kitabü 'l-Ezmine, ı 981, 
EAÜ iF doçentlik tezi), Hatim Salih ed-Da
min (el-Mevrid, VIII[Bağdad 1984 ). s. 109-
1 ı 2; Beyrut ı 405/ 1985) ve Hanna Cem ll 
Haddad (Zerka 1405/ ı 985) gerçekleştir
miştir. 2. Kitô.bü'l-EZdô.d. Karşıt anlamlı 
kelimelere dair yazılmış ilk sözlüklerden 
olan eseri Hans Kofler (Islami ca, V 1 ı 93 ı 1, 
s. 1-32,241-284, 385-461,493-544).D.Ko
hen (Arabica, VIII [ı 96 ı ı. s. ı -29) ve Han
na Cem ll Haddad (Ri ya d 1405/1984) ya
yımlamıştır. 3. Kitô.bü 'I-Fark (el-F urO./<.:) 
beyne ]Jallp'l-insô.n ve ]Jalkı'l-behô.'im 
(Kitabü ma l]alefe fihi'l-insan el-behfme 
min ferkihf ila /<.:ademihf). insanın organ
larıyla diğer canlıların benzer organları 
arasındaki isim farklılıklarına dair muh-

Kutrub'un Kiliibü'l·Ezmine adlı eserinin ilk sayfas ı {Brit

ish Museum, Or. , nr. 536) 


