
KUTLUGHAN Ll LAR 

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) 



tasar bir çalışmadır. Zengin şii r örnekleri 
içeren eser Rudolf Geyer (As mal" nin Kita
bü 'l-Vu/:ıüş ' u ile birlikte. Viyana 1888 ). Ha
lll ibrahim ei-Atıyye (Kahire 1987) ve Sa
blh et-Temlml- M. Ali er-Rudeynl (Bey
rut ! 987) tarafından neşredilmiştir. 4. el
Müşelleş. Aynı harflerden oluşan, yalnız 
ilk harfinin harekesinin değişmesiyle üç 
farklı kelime teşkiline imkan veren kom
binezonların sözlüğü olup bu alandaki ilk 
çalışmadır. Çok sayıda şerh i ve manzum 
hale getirilmiş şekli bulunan eserin Ab
dülvehhab b. Hasan ei-Behnesl tarafın
dan nazma çekilmiş biçimini E. Viimar 
Carmen de. vocibus te rgeminis A ra
bicis adıyla yayımlamış (Marburg !857) . 
daha sonra bu manzume Müşelleşü Kut
rub adıyla da basılmıştır (Kah i re ! 3! 5). 
Üzerine çok sayıda şerh yazılan manzu
meyi Muhammed b. Şeneb (Cezayir ! 907) 
ve Rıza es-Süveysl de (Tunus !978 ) neş
retmiştir (eser üzerine yapıl a n d i ğer ça 
lı şma la r için bk. Sezgin, Vlll, 6 ! -66; Çele
bi , s. 72-78). Kutrub'un lugavl yönü ağır 
basan bir tefsir mahiyetindeki M e'ô.ni'l
Kur'ô.n'ının eşsiz bir eser olduğu ve Per
ra'nın Me'ô.ni 'l-Kur'ô.n adlı eserini onun 
metodunu örnek alarak telif ettiği riva
yet edilir. 

Müelilfin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlard ı r: el-İştilp1Js, el-Ka
vô.fi, el-Envô.', en-Nevô.dir, el-Evsat, eş

Şıiô.t, el- 'İl el ii 'n-nal}.v, Ij al]su '1-ieres, 
Ij al]su '1-insô.n, el-Garib ii 'l-luga, Ga
ribü'l-i}.adiş, er-Red 'ale'l-mül]J.idin ii 
müteşô.bihi'l-Kur'ô.n, el-Hemz, Fe'ale 
v e et'ale, Müşkilü 'l-Kur'ô.n, İ'rô.bü'l
Kur'ô.n, Müteşô.bihü'l-Kur'ô.n, Me cô.
zü'l-Kur'ô.n, Kitô.bü'l-Mecô.z min kelô.
mi'l-'Arab, el-Muşanneiü 'l-garib ii'l
luga, Garibü'l-ô.şô.r, el-UşCıl. 
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ıı®iı MUHARREM ÇELEBİ 

KUTSİYET 
( ..:..,;:...~ ) 

Tabiat üstü bir güçte 
ve onunla temas sonucunda 

bazı varlıklarda bulunduğuna inanılan 

aşkın nitelik anlamında terim. 
L ~ 

Türkçe'de kudsiyyet Arapça'da "temiz 
ve pak olmak" anlamındaki kuds kelime
sinden alınmıştır. Aynı kökten gelen t ak
dls "kutsallık nisbet etme". bundan türe
yen mukaddes de "kutsallık nisbet edil
miş" manasma gelir. Sami dillerde ~dş 1 
~ds kökünden kelimeler ve Yunanca'da 
hagios, Latince'de sacrum kelimeleriyle 
karşılanan kutsal kavramı , bir din içerisin
deki unsurları birbirine bağlayarak o di
nin bütünlüğünü sağlayan veya kuşatan 
en temel eleman olup din bilimlerinin ana 
konularındandır. Din bilimlerinin genel ta
nım ma göre kutsal, politeizmden mono
teizme kadar bütün din biçimlerinin özü
nü oluşturur. Herhangi bir dinde inançlı 
kabul edilen kişiyi Tanrı'ya, ritüele, cema
ate. doktrine ve ahlaka bağlayan . onun 
din çerçevesinde kalmasına katkıda bu
lunan temel tecrübe kutsal duygusudur. 

Kutsalı belirleyen en önemli unsur ki
şinin , kaynağı tabiat üstü sayılan varlığa 
sevgi ve korkuya dayalı bir duyguyla bağ
lanma eylemidir. Kutsal çiğnenmemesi 
gereken bir olgudur (tabu); bunu sağlaya
cak olan da dünyevl veya uhrevl müeyyi
delerdir. Ayrıca kutsal rasyonel görev ah
laki (veya duygusu) ile de ilişkili olup emir 
ve yasaklarla toplumu yönlendirir. Böyle
ce toplum kutsal olana saygı gösterir ve 
onunla ilişkisini diğer toplumsal feno
menlerden farklı şekilde sürdürür. Sonuç 
olarak kutsala saygı d uyulmalıdır. bu bir 
görev ahlakıdır ve çiğnendiğinde müey
yidelerle karşılaşılacaktır. Kutsalın tanı

mını yapmada ip ucu verebilecek bir başka 
açıklama kutsal ve profan (kutsa l olma
yan, s ırada n) arasındaki diyalekt ik i lişki
nin mahiyetidir. Kutsal "diğerlerinden 
hem ayrı hem de belli bir sınır içine alın
mış" (Latince sancire), profan ise "özel 
alanın önünde. dışında bulunan" (pro-fa
num) demektir. Profan. kuralları veya ya
pısı ihlal edildiğinde bir müeyyideyi ge
rektirmeyen, sıradan ve alışılmış feno
menlerdiL ilkel dinlerde kutsal ve pro
fan arasındaki diyalektik tasnif monote
ist dinlerdeki tasniften daha vurgulu ve 
daha yaygındır: monoteizmle birlikte kut
salın alanı oldukça daraltılmıştır. 

Batı dünyasında kutsalın bir din bilimi 
problemi olarak ele alınması XIX. yüzyıl-

KUTSiYET 

dan öneeye gitmez. Daha çok Eski Ahid'
deki iptidal kutsal kavramı esas alınarak 
yapılan çalışmalar Schleiermacher ile 
başlar ve Rudolf Otto ile zirvesine ulaşır. 

Kavramın özellikle bu dönemde ele alını
şıyla ilgili olarak üç temel sebep gösteri
lebilir. 1. Liberal Protestanlık. XIX. yüzyıl
da rasyonalizm ve Kitab-ı Mukaddes ten
kidi çalışmalarıyla güç kazanan liberal 
Protestanlık. Hıristiyanlığın tarih içinde 
vuku bulmuş bir yığın olguyla dolu oldu
ğunu kabul etmekteydi. Liberal Protes
tanlar'ın, Hıristiyanlık anlayışlarını gerek
siz tarihsel olgulardan arınmış bir din 
üzerine temellendirme arzuları , onları is
ter istemez geride kalan tek esaslı din fe
nomeni olarak kutsalı ön plana çıkarmaya 
sevketmiştir. 2. Pozitivizm. XIX. yüzyılın 
genel bilimsel modeli. insanlığı batı! ve 
dejenere inançlardan kurtarmanın kut
salı ön plana çıkarınakla gerçekleştirile
bileceğini varsaymıştı. Antropoloji. sos
yoloji ve psikoloji gibi dönemin gözde bi
lim dalları dinlerin aslını kutsala indirge
yerek bu görüşe katkıda bulunmuştur. 3 . 
Hıristiyanlığın diyalog anlayışı. XX. yüzyı
lın başlarından itibaren hıristiyan çevre
lerde kutsal kavramının ön plana çıkarıl
masında hıristiyanların diğer dinlerle di
yalog arayışları etkili olmuştur. Zira kut
sal dışındaki fenomenlerinden arındırıl
mış bir dinin Hıristiyanlık' la daha yakın

dan diyalog kurabileceği açıktır. 

Bir fenomen olarak kutsalı belli eden 
özellikler, bir anlamda kutsalın niteliğinin 
analizi sonucunda ortaya çıkan kavramlar 
olup şöyle sıralanır : a} Mysterium tre
mendum. Rudolf Otto'nun kutsalın biri
cik özelliği olarak ön plana çıkardığı bu 
kavrama göre kutsal, insanın bütünüyle 
kendinden farklı ve üstün bir güç karşı
sında duyduğu , korku ve saygı karışımı 
ürpertici (mysterium tremendum) bir hissin 
yöneldiği objede saklı bir kudrettir (The 
Idea of the Holy, s. ı 3) . b} Kutsalın hierofo
nik (zuhur) özelliğ i. Bir şeyin kutsallık ka
zanması kendiliğinden veya tesadüfen ol
maz. Dinler kutsallığı hierofonik bir olgu 
olarak düşünürler. Buna göre bir yer in, 
nesnenin, kişinin veya bir canlı türünün 
kutsal oluşu tabiat üstü, ilahi bir gücün 
onunla temasının sonucudur. Mesela her
hangi bir yerin (bir hac meka nı) kutsal ol
masının sebebi orada Tanrı' nın. bir me
leğin ... zuhur etmesidir. c} Kutsalın tabu 
oluşu. Kutsalı kutsal olmayandan ayırt 
eden görünürdeki farklılık onun bir tabu 
ile çevrili olmasıdır. Böylece kutsal olan 
çiğnenemez. yok edilemez: onunla temas 
edilmesi gerektiğinde tabu oluşundan 
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