
islami İlimler Dergisi. Yıl3, Sayı 2, Güz 2008 (185-2041 

İBN KUTEYBE (v.276/889) VE TARİHÇİLİGİ 

M. Bahaüddin VAROL' 

SUMMARY 

IBN KUTAYBA (d.276/889) AND HIS HISTORIOGRAPHY 

It is a we!Umownfact that the ünportance of the resources which belong to 
early period of Islamic history and the writers of these resources. Ibn Kutay
ba is one of those sclıolars who wrote in this early period. at the same time 
he is a distinguished sclıolar witlı his quite outstanding sclıolarly level in 
the boo/cs regarding different topics. His boo/cs contain numerous sciences 
such as language. dictionary, poetry, Qur'an and Hadith as weU as Islamic 
jurisprudence and history. Beside all these issues, he wrote about dif[erent 
subjects lilce incidents and discussions which have occured in his tüne and 
some lcind of replying or answering worlcs dealing wiUı same claims that 
have been directed to his worlcs and personality. He had a multidimensional 
personality and capability in sclıolarly sense. Thal' s why it has been one of 
the reasons why his quality in this manner attracted humanity in his age 
and afler. He achieved a very rig/ıtly fame wit/ı this aspect. 

Key Words: Ibn Kutayba. Islamic History. Historiography. Biography. 

İlk dönem İslam Tarihi kaynaklan ve bu kaynaklan kaleme alan müellifle

ıin sahip olduğu önem bilinen bir gerçektir. İbn Kuteybe ilk dönem müellifler

den olma özelliğinin yanı sıra farklı konularda kaleme aldığı eserlerdeki seviye 

ile dikkatleri üzerine çeken illimlerden biridir. Eserlerinde Dil, Lügat ve Şiir 

ile Kur'an ve Hadis ilimleri öncelikli yer edinirken Fıkıh ve Tarih ilimleri de bu 

eserler içerisindeki diğer. ilimler olmuştur. Bu konularda verdiği eserlerin ya

nında yaşadığı dönemde cereyan eden farklı konulardaki tartışmalan ele aldığı 

ve cevaplar verdiği eserler de kaleme almıştır. Onun ilmi açıdan sahip olduğu 

bu çok yönlü kişiliği ve bu ilimlerdeki yeterliliği gerek kendi döneminde gerekse 

daha sonraki dönemlerde insanların ona rağbetini sağlayan önemli bir unsur 

olmuştur. Bu yönüyle de İbn Kuteybe haklı bir şöhrete kavuşmuştur. 

Onun Tarihle ilgili verdiği eserler çerçevesinde İslam Tarihçiliğindeki ye

rinin ve tarihçilik anlayışının belirlenmesi, bazı noktalara açıklık getirmesi 

açısından önemlidir. İlk olarak, erken sayılabilecek bir dönemde yaşamış ol

ması yönüyle verdiği bilgilerin İslam Tarihindeki değerinin yanında, takip et

tiği metot ve değerlendirmeleri Tarih ve kültür alarıında önemli bir bakış açısı 

sağlayacaktır. Bu noktada onun "el-Mearif' ve "Uyunu'l-ahbar" isimli eserleri 
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günümüzde de çok iyi bilinen iki önemli kaynaktır. Tarihçiliği yönüyle İbn 

Kuteybe'yi önemli kılan diğer bir husus da, Hz. Peygamber'in vefatından sonra

ki süreçte hilafet problemiyle başlayıp, Abbasi halifeleri Me'mun ve Mu'tasım 

dönemlerine kadar geçen sürede cereyan eden hadiselerle ilgili önemli bilgile

rin yanısıra Endülüs fethi ile ilgili de detaylı bilgi veren ''el-İmame ve's-siyase" 

isimli eserin ona nispet edilmesidir. Bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülerek 

tartışmalar yapılmış, bir takım delillerle bu eserin ona ait alınadığı yönünde 

görüşler serdedilmiştir. Ancak bu konuda tutarlı ve doğru bir yaklaşımda bu

lunabilmek için İbn Kuteybe'nin yaşadığı dönemin, ilmi kişiliğinin ve eserleri 

ile metodunun bilinmesi gerekmektedir. Bu açıdan biZ daha önce kaleme aldı

ğımız ve "el-İmame ve's-siyase" isimli eserin ona ait olup alınadığı tartışmasını 

konu edinen araştırmamiZ nedeniyle burada bu konuya kısa bir bilgi verme

nin dışında girmeyi uygun bulınuyoruz. 1 Bu araştırmamızda onun hayatı ve 

tarihe dair eserleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra onun tarihe bakışı, 

algılayış ve yorumlayışı ile diğer tarihçilerden farkı ve İslam tarihçiliğindeki 

yeri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. 

Hayatı 

İbn Kuteybe, hicri üçüncü asrın önemli ilmi şahsiyetlerinden biridir. (213-

276/828-889) İslami ilimierin tedvin ve tasnif çalışmalarının yoğun olarak 

yürütüldüğü dönemde önemli ilim merkezlerinden olan Bağdat'ta yetişıniştir. 

Onun doğumu, nesebi ve hayatı hakkında kaynaklarda çok az bilgi vardır. 

Asıl adı Abdullah b. Müslim b. Kuteybe olan İbn Kuteybe'nin künyesi ise 

Ebü MuhaJIU11ed'dir.2 Farklı sebeplere dayalı olarak çeşitli ruspetleri bulu

nan İbn Kuteybe'nin en meşhur ve maruf olan nispeti "Dfneveri"dir.3 Onun 

Bu konuda geniş bilgi için bkz.: M.Bahaüddin Varol. "el·İmdme ve's·siyiise" isimli Eserin Mücl
lifi İbn Ku tey be midir?, İslami Araştırmalar DergisL cilt: 16. Sayı:2. Ankara 2003 s.308-32 1. 

2 Bazı kaynaklarda onun isminin Muhammed b. Müslim b. I<uteybe. künyestnin de Ebu Abdiilah 
oldugu ifade edilmişse de, genel teracim kaynaklan dikkate alındıgında bunun yanlış bir isimlcn
dtnne oldugu görülecektir. Brockelmarın. "İbn Kuleybe". İA. İst..1962. V /Il. s. 762. Ancak, Lecomtc 
Gerard bunu daha sonraki baskıda tashih etmiştir. (EP. Leiden.1986. lll/840). Aynı hatanın diger 
btr örnegı içtn bkz: İbn Kuteybe, Hadis Müdajaas~ (çev: Hayri Kırbaşogiu). İst.. 1979, s.XXII. 

3 Bundan ayrı olarak dogdugu yere nispetle "Küfi". babasının Men•'li olması nedeniyle "Mcrvezi", 
hayabnın uzun bir sürestnı.geçtrdigi Bagdat'a nispetle "Bagdadi". dedesi Kuteybe'ye istinaden 
de "Kutcbi" veya "Kuteybi" şeklinde nispetleri sözkonusudur. Ancak o. islamı lileralürde İbn 
Kuteybe ed-Dineverl ismiyle maruf ve meşhur olmuştur. Bkz.: İbn Nedim. d·Fi/uisı. (lhk: 
Yusuf Ali Tavli). Beyrut. 1996, s.23; İbnu'l-Enbii.rl. Nüzlıetü'l·elibbtifl tabcılctiLi'l·udebt'i. (lhk: 
Muhammed Ebu'I-Fadl İbrahim). Kahire. thz .. s.209; Bagdadi. Hatlb. Tdrihu Bağddd. Beyrul. 
lhz. X/170; Zehebi. Siyeru a:ldmi'n-nubeld. Beyrut. Thz .. Xlll/297; İbn Hallikii.n. Vefeyatü'l
a'yii.n. (lhk: Muhyiddin Abdülhamid). Kahire. Thz. 11/246; Zehebl, Tdrihu'l·İsliiın. (thk: Ömer 
Abdüsselii.m Tedmürl), Beyrut. 1994, (261-280)/382; İbnü'l-İmad, Şezertitü'z-zeheb. Beyrut, 
Thz. Il/ 169; Muhammed el-İskenderii.ni, İbn Kuteybe'nln Uyünu'l-alıbdr isimli eserinin Muhak
kik Mukaddimestnde, Beyrut. 1994. 1/8: İbn Keslr. Ebu'I-Fida, el-Bidaye ve'n·nUıQ.ye. Beyrut, 
1990. Xl/57; Brockelmann. "İbn Kuteybe", İA. V/11. s.7.62: İbn Hallikii.n, bu nispetln türetilişi 
hakkında ayrıntılı bilgi vermektedtr. 11/247. 
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Dinever'e nisbet edilmesi, buranın onun doğum yeri veya yetiştigi yer oldu

gundan dolayı degildir. Ancak, ne zaman ve ne kadar süre ile yaptıgı kesin 

olarak bildirilmemekle beraber İbn Kuteybe'nin orada kadılık görevinde bu

lunmuş olmasından dolayıdır.4 Yoksa onun Dinever'de yetiştigi gibi bir iddia,5 

dogruyu yansıtınadıgı gibi teracim kaynaklarında nakledilen bilgilere de ters 

düşmektedir. İbn Kuteybe'nin ailesi hakkında herhangi bir bilgi bulunma-
~ 

makla birlikte onun babası Müslim'in Mervli6 ve Ebü Abdullah ismiyle tanınan 

ilim ve hadis ehlinden biri oldugu bildirilmektedir.7 İbn Kuteybe'nin 213/828 

tarihinde dogduğu konusunda kaynaklar arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. 

Ancak bazı müellifler onun Bagdat'ta doğdugunu haber verirlerken8 , diger ba
zıları da Küfe'de dünyaya geliligini bildirmektedirler.9 

Çocukluk ve gençlik yıllarının nerede ve nasıl geçtiğine dair de kaynaklar

da herhangi bir bilgi bulunmayan İbn Kuteybe, özellikle ilmi kazanımlarını 

Bagdat'ta gerçekleştirmiştiL Bagdadi'nin naklettigi; "O Bağdat'a yerleşti ve 

orada/cilerden hadis rivayetinde bulundu" ifadesiıo bu hususu desteklemek

tedir. Yine onun hadis rivayet edip ilim tahsil ettigi hocalarının çoğunlukla 

Bağdallı olmaları da onun, en azından gençlik yıllarından itibaren Bagdat'ta 
bulundugunu ortaya koymaktadır. ı ı 

İbn Kuteybe'nin ne zaman vefat ettigi konusunda da farklı birtakım riva

yetler olmasına ragmen 276/889 yılı bu konuda tercih edilen bir taı:ih olmuş

tur. İbn Nedim bu konuda 270/883 tarihini verirken, ı 2 İbn Hallikan, 270/883 

ve 271/884 tarihlerinin de ileri sürüldügünü, ancak doğru olanın 276/889 
oldugunu bildirmektedir,l3 İbnü'l-Cevzi ise Küfe'de vefat ettigirıi ve kadı Ebü 

Hazim'in yanına defuedildigirıi haber vermektedir. ı 4 

4 Servet Ukkaşe, İbn Kuteybe'nin "el-Meiirif isimli esennin muhakkik mukaddimesinde. Beyrut. 
1960. s.35; Aynca bkz: İbn Nedim. 123; İbn Hallikiin, ll/246; Bagdiidi. X/170: Zehebi. Siyenı 
a·ıam. XIII/296: Zehebi. Taıilı. (261-280)/382; İbnu'I-Enbfui. 209; İbnu'I-İmad. ll/169; İbnu·ı
Cevzi. el-Muntazam. Haydarabat. 1357 h .. V 1 102; Zinkli. ei-A'Idm. Beyrut. Thz .. IV /280. 

5 Tahsin Yazıcı, "Dinever", DİA. İst. 1994, lX/356. 
6 Bagdiidi. X/170: krş: ei-İskenderiini, s.7. 
7 Servet Ukkiişc. İbn Kuteybe'nin "el-Mearlf isimli esennın muhakkik mukaddlmesinde, s.32. 
8 Bagdiidi. X/170, Kıfti. İnbcihu'r-nıvat ala enba/ıi'n-nu/ıat. (thk: Muhammed Ebu'I-Fadl İbra

him). Beytı.ıt. 1986. Il/143. 
9 İbn Nedim. 123; İbnu'I-Enbfui, 209: İbnu'I-Esir, el-Kdmiljl't-tiirilı. Beyrut. 1965, Vl/66; Broc-

kelmann. "İbn Kuteybe", İA .. V /ll. s. 762. 
10 Bagdiidi, X/170. 
ll Servet Ukkaşe. 36. 
12 İbn Nedim. 123. 
13 İbn Hallikiin, Il/246; İbnu'I-Cevzi de bu tercihte bulunmaktadır. (el-Mwıtazam. Vf 102). Zehebi 

ise sadece bu taıihi venrken (Siyenı a'ldm. XIII/300; Mizdnu'l-i'tiddl. ll/503}, bazı miıelllfler de 
bu farklı taıihlen vererek herhangi bir tercihte bulunmamışlardır. Bkz: Bagdadi, X/ 170; İbnu'I
Enbfui.210; İbn Kesir;-XI/48 ve 57. 

14 İbnu'I-Cevzi, V /102. 
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Bilgi Kaynaklan ve Öğrencileri 

İbn Kuteybe'nin çok yönlü ilmi kişiliğinin yanında temayüz ettiği bazı ilim 

dallan da vardır ki, bunlarla ilgili müstakil önemli eserler vermiştir. Bize ula

şan ya da bibliyografık eserler vasıtasıyla isimleri ve konulan bize aktanlan 

eserlerini incelediğimiz zaman bu ilimierin öncelikle Kur'an ve hadis ilimleri 

ile dil, edebiyat, nahiv, fikıh, şiiirve tarih olduğu görülecektir. Bütün buiiların 

yanında onun felsefe ve mantık gibi ilimlerle de meşgul olduğu ifade edil

mektedir.15 Onun bu ilimleri tahsil ettiği ve önemli eserler vermesine sebep 

olan hocalan, zamanının önemli tefsir, hadis, fıkıh. nahiv ve diğer ilimierin 

öncü isimlerinden oluşmaktadır. Onun bilgi kaynaklarından ilk olarak ifade 

edeceğimiz Babası Müslim b. Kuteybe'dir. 16 Tabakat kaynaklarında onun hak

kında herhangi bir bilgi bulunmamasına rağmen İbn Kuteybe'nin ilmini ilk 

olarak ondan aldığını tahmin ediyoruz. Zira o, "el-Metirif', "Uyünu'l-ahbtir" ve 

"Öaribu'l-hadis" gibi eserlerinde babasından bazı bilgiler nakletınekte ve çeşitli 

rivayetlere yer vermektedir. 17 Daha sonraki süreçte ise o, dil ile ilgili ilmini 

Ebü Hatim es-Sicistani (v.255/869) ve Ebu'l-Fadl er-Rayaşi (v.257 /87l)'den, 

fıkıh ve hadis ilimlerini İshak b. İbrahim el-Hanzali yani İbn Raheveyh (v.238/ 

852)'den almıştır. Ayrıca kendisinden hadis rivayetinde bulunduğu diğer 

alimler ise, Muhammed b. Ziyad ez-Ziyadi. Ziyad b. Yahya el-Hassaru ve Ebü 

ı-Iatim es-Sicistani'dir. 18 

İbn Kuteybe 18 yaşında iken Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam'ın arkadaşı olan 

Ahmed b. Sa'id el-Lihyaru (v.231/845)'den "Kittibu'l-emvtif'i okumuştur. Ayrı

ca Ebü Abdiilah Muhammed b. Sellam el-Cumahi (v.23l/845), Kadı Yahya b. 

Eksem (v.242/856), Hermele b. Yahya et-Tecibi (v.243/857), Ebü Abdiilah Ha

sen b. Hüseyin b. Harbes-Sulemi el-Mervezi (v.246/860). Da 'bil b. Ali el-Huzru 

(v.246 1 860). Ebü Abdiilah Muhammed b. Merzük b. Bukeyr b. Behlül el-B ah ili 

el-Basri (v. 248/862). Ebü İshak İbrahim b. SüfYan ez-Ziyadi (v.249/863). Ebü 

Halim Sehl b. Muhammed es-Sicistaru (v.248 veya 255/862,869), Muhammed 

b. Ziyad b. Ubeydullah b. Ziyad b. Rabi' ez-Ziyadi (v.252/866). Ebü Yaküb 

İshak b. İbrahim b. Muhammed es-Savaf el-Babili (v.253/867), Ebü Abdiilah 

Muhammed b. Yahya b. Ebi Hazm el-Kutru (v.253/867), Ebu'I-Hattab Ziyad 

b. Yahya b. Ziyad el-Basri (v.254/868), Şubabe b. Süvvar (v.254/868). Ebü 

Osman Amr b. Bahr el-Cahız (v.254/868), Ebü Yakub İshak b. İbrahim b. Ha

bib el-Basri (v.257 /871). Ebü Talib Zeyd b. Ahzem et-Tru el-Basri (v.257 /871). 

15 Abdullah Cebbiiıi. İbn Kuteybe'nin "Garibü'l-lıadis" isimli cscıinin muhakkik mukaddimcsin
de. Bağdat. 1977. s. 1 ı. 12. 

16 İbn Kuteybc'nin hocalan hakkında geniş bilgi için bkz: Servet Ukkaşe. 38-38: el-İskenderani. 
8.9: Abdullah Ccbbiiıi. "Dirase fi Kütübi İbn Kuteybc". Mecelletü adcibi'l-mustanslnyye. Bağdat, 
1977. Yıl:2. Sayı:2. s.105. 

17 Servet Ukkaşe. 12. 
18 Bağdadi. X/170: Zehebi. Siyeru a'lcim. Xlll/297: İbnü'I-İmad. 11/169: Zchcbi. Taıilı. (261-

280)/382: İbn Hallikan. 11/246. 
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Ebu'l-Fadl Abbas b. el-Ferac er-Rayaşi (v.257 /871), Ebu Sehl es-Seffar Ubde 

b. Abdilialı el-Huzru (258/872) ve Abdurrahman b. Bişr b. Hakem b. Habib b. 

Milının (v.260/874) onun ilim alıp rivayet naklettiği alimlerdendir. 

İbn Kuteybe kaleme aldığı eserleriyle zamanının önemli meselelerine ışık 

tutmuş, çeşitli konulardaki ihtilaf ve istifhamlan gidermeye çalışmıştır. Bu 

kendi qöneminde bizzat kendi gayretleriyle ortaya çıkan bir durum olduğu gibi, 

kendisinden sonra da oğlu Ahmet ve diğer öğrencileri vasıtasıyla gerçekleş

miştir. İbn Hallikan'ın naklettiği bilgiye göre o, vefat edinceye kadar eserlerini 

Bağdat'ta öğrencilerine okutınaya devam etmiştir. 19 Onun bu gayreti insanla

rın kendisinden istifade etmesini sağlamıştır. Bunun yarıında sağlığında iken 

kendisinden istifade edip, vefatından sonra da onun görüş ve düşüncelerini 

daha sonraki nesillere aktaran öğrencileri yetişmiştir. Bu öğrencilerden ilk ola

rak zikredeceğimiz oğlu Ahmet'tir. (Ebu Cafer Ahmed b. Abdillah, v.322/953). 

Onun, babasının eserlerini Kur'an'ı ezberler gibi ezberlediği bildirilirken20 yine 

babasının onun için eserlerinin birer nüshalarını muhafaza ettiği ve hemen 

hemen bütün eserlerinin onun yanında bulunduğu nakledilmiştir.21 Oğlun

dan sonra tarunu Ebu Ahmed Abdülvahid b. Ahmed b. Abdilialı b. Muslim 

de babası vasıtasıyla dedesinin eserlerinden nakillerde bulunmuştur.22 Diğer 

öğrencilerinin bazılan ise şunlardır: Ahmed b. Mervan el-Maliki (v.298/9l0), 

Ebubekir Muhammed b. Halef b. El-Merzüban (v.309/921), Ebu'I-Kasım İb

rahim b. Muhammed b. Eyyub b. Beşir es-Saiğ (v.313/925), Ebu Muhammed 

Ubeydullah b. Abdirrahman b. Muhammed b. İsa (v.323/934), Ebu'I-Kasım 

Ubeydullah b. Ahmed b. Abdilialı b. Bueyr et-Temimi (v.334/944), Heysem b. 

Küleyb eş-Şaşi (v.335/945), Kasım b. Esbağ el-Endelüsi (v.340/951). Abdul

lah b. Cafer b. Dürüstüveyh el-Fartsi (v.335/945). Ebu'I-Kasım Ubeydullah 

b. Muhammed b. Cafer b. Muhammed el-Ezdi (v.348/959), Ebubekir Ahmed 

b. Hüseyin b. İbrahim ed-Dineveri, Ebu Abdilialı b. Ebi'l-Esved (v.343/954). 

Ebu'l-Yesr İbrahim b. Ahmedeş-Şeybam el-Bağdadi.23 

Eserleri 

İbn Kuteybe'nin eserlerinin sayısı ile ilgili olarak farklı kaynaklarda farklı 

bilgilerle karşılaşmaktayız.24 Biz burada sayı ile ilgili farklılıklan bir kenara 

bırakarak, eserlerinin isimlerini zikretmek ve bazılan hakkında da kısa bilgi 

19 İbn Hall!kan. Il/246; krş: el-İskenderiini. 9. 
20 Abdullah Cebbüri, Muhakkik Mukadd!mesi. 15. 
21 Servet Ukkaşe. 39. 
22 Abdullah Cebbüri, Muhakkik Mukaddimesi, 16; el-İskenderani, 9,10. 
23 İbn Kuteybe'nin öğrencileri hakkında geniş bilgi için bk2: İbn Halllkan. Il/246; Bağdıidi. X/ l 70; 

Zehebi. Zehebi. Siyeru a'tam. XIII/297; Zehebi, Tcuih.(261-280)/382; el-İskenderani. 9; Servet 
Ukkaşe. 39.40. 

24 Geniş bilgi için bk2: Abdullah Cebbüri, a.g.m .. l09 vd. 
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vermek istiyoruz. Ancak burada, bu eserlerin sayısının 300'e ulaştığını bildi

ren görüşe dikkat çekrnek istiyoruz. _İbn Teymiye'nin, "et-Tahdis bi menaJcı

bi ehli'l-Hadis" isimli eserden naklederek verdiği bu görüş25 abartılı bir bilgi 

olmaktadır. Çünkü bir çok kaynakta onun eserlerinin 60 civarında olduğu 

bildirilirken26 böyle büyük bir rakamın izahı pek mümkün görünmemektedir. 

Öyle görünüyor ki bu, İbn Kuteybe'nin eserleri içerisinde yer alan ve müstakil 

konulan içeren bölümlerin ayn birer esermiş gibi kabul edilmesinden kaynak

lanan bir durum olmuştur.27 

İbn Kuteybe'nin bazı eserleri farklı kaynaklarda farklı isimlerle zikredil

miştir. Ancak bunların tek bir esere işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

biz bu isimleri bilinen meşhur isminden sonra zikrederek okuyucuya sunmak 
istiyoruz. 2ıı 

Tefsir ve Kur'an himleri 

• Tefsiru ğarfbi'l-Kur'dn = Garfbü'l-Kur'dn = Medni'l-Kur'dn. 

• Te'vilü muşlcili'l-Kur'dn = Muşlcilü'l-Kur'dn. 
• el-Kıraat = Vücühü'l-lcırddt. 

• İ'rdbu'l-lcırddt = İ'rdbü'l-Kur'dn. 
• er-Redd ale'l-lcdili bi haUd'l-Kur'an = er-Redd ald men yelcülu bi halld'l-

Kur'an. 

Hadis himleri 

• Garfbu'l-Hadis = ez-Zevdidfi ğarfbi'l-Hadis. 

• Isldhü'l-ğalat =Isldhü ğalatı Ebi Ubeyd=Tebyinü'l-ğalatfi ğarfbi'l-hadis li 

Ebi Ubeyd. 

• Te'vilü muhtelifi'l-Hadis = Mü.şldlü'l-Hadis = el-Mü.şldl = İhtildfü te'vili'l

·Iiadis. 

• el-Mesdil ve'l-lüğafi'l-Hadis ve'l-lüğa = el-Mesdil ve'l-cevdbdt. 

Edebiyat, Şiir, Nahiv ve Dil 

• Edebü'l-lcdtib = Edebü'l-lcüttdb. 

• Uyünü'ş-şi'r = el-Merdtib ve'l-mendlcıb min uyüni'ş-şi'r. 

• Kitdbu'l-medni'l-lcebir = Medni'ş-şi'ri'l-lcebir = Medni'ş-şi'r. 

25 İbn Teymiye. Tejsfru Sfı.reti'l-İhlfıs, Mısır, 1323 h .. s.86. 
26 Nevevi. Ebu Zekeriyya Muhyiddin b. Şeraf. Tehzibü'l-esma ve'l-lugat. Beyrut. Thz .. Il/281. 
27 Servet Ukkii.şe. 55; Bu konuda örnek olarak Katib Çelebi'nin ayn bir eser olarak zikrettiğl ancak 

aslında diğer eserler içerisinde bir bölüm olan "İstimdu'l-ğınd bi'l-elhdn" isimli bölümü z!krede-
biliriz. ' 

28 İbn Kuteybe'nln eserlerine Işaret eden kaynaklar ve sayfalan şu şekildedir: İbn Hallikan, Il/246; 
Bağdadi, Tarilıu Bağdô.d. X/170: Zehebi, Siyeru a'ldm. Xlll/297,298; Zehebi. Tarilıu'l-İslam 
(261-280)/382; İbn Hacer, Lisdnü'!-mizdn, III/358: İbnü'I-Enbfui, Nüzlıetü'l-elibbdfi tabakdti'l
udebd. (thk: Muhammed Ebu'I-Fadl İbrahim). Kahlre. thz. s.209: Nevevi. Tehzibü'l-esmd. 
Il/281; İbnü'I-İmad. Şezerdtü'z-zeheb, 11/169; Katip Çelebi, ]{eızj'iL'z-zunfı.rı, İst, 1971. l-ll/ilgili 
sayfalar: Kılli. İnbdlıü'r-ruvat. Il/144-146; Davüdi. Tabalcdtu'l-mufessirin. Kah!re. 1972. 
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• Cdmiu'n-nahvi'l-lcebfr = Cdmiu'n-nahv. 

• Cdmiu'n-nahvi's-sağfr. 

• eş-Şi'r ve'ş-şuard' = Tabalcdtü'ş-şuard' = Divdnü'ş-şuard'. 
Tarih ve Kültür Tarihi Alanındaki Eserleri: 

• el-Medrif 

• e!yünü'l-ahbdr. 

• Tarihu İbn Kuteybe.29 

Diğer Eserleri: 

• Cdmiu'l-Fılcıh = Kitdbu'l-Fılch = Kitdbu't-tejldh. 

• Kitdbu'l-eşribe. 

• el-Meysir ve'l-lcıddh. 

• Deldilü'n-Nübüvve =Deldilü'n-Nübüvve mine'l-lcutubi'l-münezzele ale'l-

Enbiydi aleyhimü's-seldm=A 'ldmü'n-nübüvve. 

• el-İhtildffi'l-lafzi ve'r-reddi ale'l-Cehmiyye ve'l-Müşebbihe. 
• Kitdbu'l-enva·. 

• et-Tesviye beyne'l-Arab ve'l-acem 

• Te'vf.lü'r-ru'ya = Ta'birü'r-ru'ya = İbdratü'r-ru'ya = et-Ta'bfr. 

Müstakil eser olarak zikredilen bu eserler haricinde İbn Kuteybe'ye nisbet 

edilen ancak kendi başına müstakil bir eser olmayıp, diger eserler içerisinde 

bir bölüm olan bazı isimler vardır. Bunlar teracim kaynaklarında ayrı birer 

esermiş gibi zikredilmesille ragmen bunların bazılan, İbn Kuteybe'nin diger 

eserleri içerisinde mevcut olmalan, diger bazılannın da aynı şekilde olabilece

gi ih~alini ortaya çıkarmıştır. Bunlar; 

• Talcvimü'l-lisdn (Edebü'l-Katfb içerisinde bir bölüm) 

• Kitdbu'l-ilm (Uyünü'l-Ahbdr içerisinde bir bölüm). 

• er-Risdlefi'l-hattı ve'l-lcalem (Edebü'l-Kdtib içerisinde bir bölüm) 

• Divdnü'l-lcüttdb 

• HaUcu'-insdn 

• Kitdbu'l-hayl 

• el-Hilcdye ve'l-mahlci 

• Ferdidü'd-dürr 

• Hilcemü'l-emsdl 

• Addbü'l-aşera 

• el-Cevdbdtü'l-hddıra 

• Kitdbu'l-jilrs 

• Kitdbu'l-hicv 

29 İbn Kuteybe'nln teraclml hakkında bilgi veren kaynaklarda hakkında bilgi verilmeyen böyle bir 
eser, bazı arşivlerde yazma nüsha halinde bulunmaktadır. Bu eserin İbn Kuteybe'ye alt olup 
olmadıgı konusu ihtilaflıdır. 
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• Addbü'l-lcırae. 

• Kitdbu'l-ibl 

• Kitdbu'l-vah.ş 

• Siyeru'l-acem 

• Kitdbu'l-vüzera 

• Kitdbu's-sıyam 

• İstimaü'l-ğına bi'l-elhan 

• Kitdbu edebi'l-lcadi 

• Sınaatü'l-lcitdbe 

• Kitdbu'n-neseb 

İbn Kuteybe'ye ait olmayıp ona nisbet edilen eserler 

Bazı kaynaklarda İbn Kuteybe'nin rnüellifatından olduğu ifade edilen bir 

takım eserler vardır ki, bunlann aslında O'na ait olmayıp sorıradan O'na nis

bet edildiği kabul edilrnektedir.30 Bunlar: 

• el-İmame ve's-siydse 

• Kitdbu'l-cerdsim 

• Kitabu'n-nebat 

• el-İştilcalc 

• Kitdbu'l-ercüzefi'z-zai ve'd-ddt 

• Vasıyyetü İbn Kuteybe li veledihi 

• Tellcinü'l-müteallimfi'n-nahv. 

İlmi Kişili~i 

İbn Kuteybe. kalerne aldığı eserlerinde de görüldüğü gibi, çok yönlü bir ilmi 

birikime sahiptir. Bunlar arasında dil. lügat, edebiyat ilk sıralan oluştururken, 

onlardan daha geri olmamak üzere tefsir. hadis ve fıkıh ilimleri gelmektedir.31 

Ancak O'nun tüm eserlerine şamil olmak üzere Arapça ve Iügat ilimierindeki 

vuküfiyetinin bir göstergesi olarak, kelime ve tabir tahlilleri önemli yer tut

maktadır. Bu metotla Kur'an ayetlerine ve hadisiere getirdiği te'vil ve tahliller. 

kendisinden sorıraki bazı alimierin tenkitlerine yol açarken. birçoklannın ise 

takdirlerine mazhar olmuştur. 

İbn Kuteybe hakkında bilgi veren mü ellillerin hemen hemen tamarnı O'nun 

dil, edebiyat, nahiv ve şiir konusundaki otoritesine değinrnişlerdir. İbn Nedim; 

"O,dil. nahiv, ğaribü'l-Kur'an, medni'l-Kur'an, şiir vejılcıhta alim idL n:ı2 derken 

İbnü'l-Enbfui ise: "Di~ nahiv ve şiir konusunda alim, diğer ilimZere de sahip 

idL n:ıa demektedir. Zehebi ise, O'nun Arap dili, haberler ve eyyarn bilgileri açı-

30 Abdullah Cebbfui, "Diriise fi kutübi İbn Kuteybe" Mecelle tu Adii.bi'l-Mustansınyye, Yıl:2. Sayı:2. 
·Bağdat, 1977: Aynı Makalenin devamı. Sayı:3, Bağdat. 1978 .. 122-126. 

31 İbn Kesir. el-Bidfıye ve'n-Nih.dye, Beyrut, 1990, XI/57. 
32 İbn Nedim, 123. 
33 İbnu'l-Enbıi.ri, 209. 
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sından otorite olduğunu bildinnektedir.34 Nitekim İbn Kuteybe nahiv konu

sundaki otoritesiyle, Basra ve Küfe arasındaki nahiv muhalefetine iştirak et

miş ve bu iki ekolü uzlaştınnak suretiyle "Bağdat Nahiv Elcolü"nun kurucusu 

olmuştur. 

Diğer taraftan İbn Kuteybe'nin yaşadığı dönem, ilmi seviyenin yükseldiği 

buna. bağlı olarak da bazı siyasi ve itikadi konulardaki fikri ayrılıkların ve 

tartışmaların ortaya çıktığı bir dönemdir. O, bu tartışma konularında taraf 

olmadığı gibi yanlış düşünceleri tenkid eden görüşlerini içeren eserler kaleme 

almıştır. Bu çerçeveden olmak üzere "HaUcu'l-Kur'dn" meselesine değinmiş, 

"Mücessime" ve "Müşebbihe" fitnelerine dair görüşler serdetıniştir. Aynı dönem 

içerisinde ortaya çıkan Şufı.biyye hareketini tenkit etmiş ve bu noktada Arap

ların özelliklerini ve faziletlerini ortaya koyan bir risale te'lif etmiştir. Brockel

marın, İbn Kuteybe'nin bu yönüyle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: 

"Asnnın önemli alimlerinden biıi olan İbn Kuteybe, döneminde/d Ebil Hanife ed
Dineveri ve Cahız gibi zamanının bütün ilimlerine sahip idL Tahsil arzusunu hisse
den yil/esele sınifhallcına ve devlet bilyil/clerine te'lif ettiği eserlerle bilgilerini arzet
miştir. Farldı düşüncelerin tartışıldığı dönemde O, Kur'an ve hadisi savunmuştur. 
Bu çerçevede Icendisine yöneltilen müşebbihe veya dinsizlUc ithamma lcarşılı/c bu 
görüşleri reddeden milstaldl bir eser /caleme almıştır. nas 

İbn Kuteybe, fazla rivayeti olmamakla birlikte, hadis ricali arasında sika 

kabul edilıniştir.36 Bağdat'a yerleşip orada İshak b. R.aheveyh, Ebü Hatim ve 

diğerlerinden rivayetlerde bulunduğunu bildiren İbnü'l-Cevzi, onun, güvenilir 

bir alim olduğunu ve önemli eserler kaleme aldığını bildirmiştir. 37 İbn Kuteybe 

aleyhine söylenilen bir takım görüşleri nakleden Zehebi, Hılkim'in: 

"Ümmet, Kuteybi'nin yalancılığında icmii. etmiştir" sözünü naklederek: "Ümmet 
sadece Milseyleme ve Deccô.l'in yalancılığında icmô. etmiştir. Bir çolc ravi, İbn 
Kuteybe'den nalcillerde bulurımuşlardır" 

diyerek bu görüşe olan tenkidini ifade etıniştir. 38 Aynı şekilde Hammad b. Hibe

tuilah el-Harram'nin naklettiği bir haberde, Ebü Tahires-Selefi de, Hakim'in: 

"İbn Kuteybe'den naldl yapma/c caiz değildir" sözünü naklederek: "İbn Kuteybe, 
ehl-i sünnetden ve si/ca bir ravidir, Hô.Jdm bu sözünde O'nun mezheple ilgili durur
munu lcasdetmiştir." 

dediğini nakletınektedir.39 

34 Zehebi. Siyeru a'ldm. XIII/298. 
35 Brockelmann, "İbn Kuteybe". İA .. V /Il. s. 762.763. 
36 Zehebi, M"ızdn.ü'l-i'tiddlfi nalcdi'r-ricôL (thk: All Muhammed Becii.vi). Mısır. Tiız .• II/503: İbn Hal

llkii.n. II/246; İbn Hacer, Il/358; Aynca İbn Kuteybe'nin naklettiği bazı hadis rivayet! örnekleri 
için bkz: Zehebi. Siyeru a'ldm, XIII/300-302. 

37 İbnü'l-Cevzl. V 1102. 
38 Zehebi, Tarih. (261-280)/383. 
39 Zehebi. Tarih. (261-280)/383. 
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İbn Kuteybe'nin mezhebi konusunda farklı görüşler ileri sürülmekle birlik

te, Maliki mezhebine müntesib oldugu kuvvetle muhtemel görünmektedir. İbn 

Teymiye O'nun için: "Aiuned ve İshak'ın mezhebine meylediyordu"40 bilgisini 

verirken, İbn Hacer ise, onun İshak b. Raheveyh'in görüşlerini takip ettigini, 

ancak Muhammed b. Zekeriyya b. Abdü'l-A'la'dan duyduguna göre, Maliki 

mezhebine mensup oldugunu haber vermektedir.41 İbn Kuteybe'nin ilikadi 

noktada müşebbihe ve kerramiyye'ye meyilli oldugu konusundaki görüşlerin 

ise O'nun eserleri göz önüne alındıgıtakdirde dogru olmadıgı anlaşılacaktır.42 

Zehebi, Ebü Bekir el-Beyhaki'nin İbn Kuteybe'nin Kerramiyye'nin görüşüne 

sahip olduguna dair sözü ile Darekutni'nin, "Mir'dtü'z-zemii.n" isimli eserinde 

isnadsız bir rivayette O'nun Müşebbihe'ye meyilli olduğu iddiasını naklede

rek, bu görüşlerin dogru olmadığını bildirmektedir.43 Gerçekte Kerramiyye ve 

Müşebbihe'ye reddiye yazan birisinin onlardan olduğu görüşü dogruyu yan

sıtan bir ifade olması mümkün değildir. İmam Zehebi, O'nun hakkındaki bu 

haksız iddiaları zikrettikten sonra, bizzat İbn Kuteybe'nin kendi düşünceleriy

le bu iddiaları boşa çıkarmaya çalışmıştır. 

"Nuaym b. Hammiid'dan. Muhammed b. İsmaU et-Tirmizi kanalıyla ve sahUı is
nadla duydu/c 1ci. O, İbn Kuteybe'nin şöyle dediğini işitmiştir: "Kim Allah'ı, yarat
tı/clarına benzetirse lca.fir olur, lcim de Allah'ın leendisini vasıjladığı şeyleri redde
derse o da lca.fir olur. Allah'ın Icendisini vasıjladığı şeyler, kendisi olmadığı gibi 
O'nu teşbUıe de bir rehber olamaz." 

İbn Kuteybe'nin bu görüşlerini nakleden Zehebi: 

"Sifatlar mevsufa tabidir, şayet mevsuf "senin benzeıin yolctur"44 şe/elinde ise, 
bu Zdt-ı Mulcaddestir. Benzerinin olmaması O'nun sifatıdır. Öyleyse O'nun sifatı 

ve zatı haleleında söylenen arasında bir fark yoktur. Bu aynı zamanda selefin 
görüşüdür" 

diyerek, İbn Kuteybe'nin görüşünün isabetli oldugunu vurgulamaktadır.45 

İbn Kuteybe'nin ilmi kişiliğini ve akidesini en güzel bir biçimde ortaya ko

yan İbn Teymiye'dir. Onu, ehl-i Sünnetin önemli simalarından kabul eden 

İbn Teymiye: "Mütezile için Cdhız ne ise, Ehl-i Sürınet için de İbn Kuteybe odur" 

diyerek onun önem ve degeriili ortaya koymuştur. Bundan ayrı olarak İbn 
Teymiye, İbn Kuteybe için şu iladelere yer vermektedir: "İbn Kuteybe, alirnle

rin, imamların ve faziletli kimselerin önde gclenlerindendi. Çok güzel ve muh

tevalı eseriere sahipti. Bunların sayısı üçyüze ';ılaşıyordu. Ahmed ve İshak'ın 

mezhebine meylediyordu. İbrahim el-Harbi ve Muhammed b. Nasr el-Mervezi 

ile muasırdı. Magrib halkı da ona büyük değer veriyor ve ona dil uzatanları 

40 İbn Teymiye, Tefsiru Süreti'l-İhliis. 86. 
41 İbn Hacer. lll/358. 
42 Zehebi, M'ızdnu'l-i'tidal, 11/503; Tarih, (261-280)/383; İbn Hacer. lll/357. 
43 Zehebi. Siyeru a'ldm. XIII/299, 300. 
44 Şfuii., 42: ı ı. 
45 Zehebi, Siyeru a'lı'i.m. XIII/299, 300. 
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zındıklıkla itharn ediyorlardı. Yine Mağrib halkı: "Evinde onun eserlerinden 

herhangi biri olmayan da hayır yoktur" diyorlardı.46 İbnü'l-Enbfui, takip ettiği 

usul ve metodu açısında.J?. İbn Kuteybe'yi tenkid ederek: 

"İnsanlar müteşabih ayetlerin manalan konusunda ileri geri konuşuyorlar, bunun 
karşısında seleften herhangi bir nakilde bulunmuyorlar. Bu hususta lügat ilminin 
şdz ifadelerinin delil olarale gösteriyorlar" demiştir. İbn Teymiye onun bu ten
lQdini: "İbn Kuteybe, Kur'an ve Hadisin manalarma valcıj. onunla hülcüm verme 
konusunda da İbnü'l-Enbiiri'den daha bi/gilidir. Yine, sürmete sanlma konusunda 
ondan daha ilerdedir. İbnü'l-Enbii.ıi, lügat konusunda bilgili bir alimdir. Ancak, 
lügatı iyi bilen herkes, hülcüm çıkarma konusunda uzman değildir" diyerek İbn 
Kuteybe'yi savunmuştur. 47 

İbn Kuteybe'nin görüşlerini ortaya koyması açısından dikkatimizi çeken 

diğer bir husus ise onun, gençlik yıllarında ders okuduğu Cahız'a karşı daha 

sonralan cephe alıp onun görüşlerini tenkid etmesidir. Ona göre Cahız, İs

lami çok daha kuvvetli deliller olmasına rağmen nasrfuıi deliller kullanmış 

ve eserlerini alay konusu olan bazı şeylerle doldurmuştur. Yine o, Cahız'ın 

hadislerdeki bazı konulan sözkonusu ederek alaya aldığını (Balina ciğeri, şey

tanın boynuzu, Haceru'l-Esved'in aslında beyaz olup müşriklerin onu siyaha 

boyadıklan gibi). böyle yapmakla hadisi hafife aldığını ve batıla hizmet ettiğini 

ileri sürmüştür.48 

İbn Kuteybe ile Cahız arasındaki ihtilafa işaret eden Ahmed Emin, bu hu-

susta şu görüşlere yer vermektedir: 

Onlar arasındald ihtilajin esas nedeni, .fikri özelilleleri ve itikadi mezhep nolcta
smdaldjarlclılılclandır. Cdhız'ın ha.fifruhlu ve mizahı çok seven Jcişiliğine karşılılc 
İbn Kuteybe, ciddi, valcarlı ve verdiği hülcümlerde tutarlı bir /dşiliğe sahiptir. ca
hız, mutezile itikadi ekolüne mensup iken, İbn Kuteybe Ehl-i Sünnettendir. Bu ilci 
e/col arasındald mücadele çok yönlü ve uzundur. Cdhız, gerçeTeten de ilmi yönden 
güçlüdür. Değindiği konularda çok bilgili tıe düşüncesini söz ve kalemle çok güzel 
ifade yeteneğine sahiptir. İbn Kuteybe ise -bana göre- daha çok genel anlamda bir 
bilgiye sahip, çok eser sahibi bir /dmsedir. Bu yönüyle Cdhız'a yalan bir ilmi ye
terliliğe sahiptir. Eserlerine balctığımız zaman onun çeşitli ilmi sahalara el attığını 
görürüz. DiL nahiv, edebiyat, şiir, hadis, fıkıh, tarih ve dini mezhepler alanlarmda 
eserler vermiştir. "49 

İbn Kuteybe'nin sahip olduğu düşünceler, onun ilmi yeterliliği ve otorite

siyle hem kendi dönemindeki hemde daha sonraki müslümanlar nezdinde de

ğer bulmasını sağlamıştır. Yaptığı tefsir, te'vil ve yorumlardan insanlar, asırlar 

boyunca istifade etınişlerdir. 50 

46 İbn Teym!ye. 86; Bu iladelerin bir benzerini İbn Kesir'de de görmek mümkündür. el-Bidaye. 
Xl/57. 

47 İbn Teyrniye, 95, 96. 
48 Ahmed Ern!n, Duha'l-İslam. Beyrut. Thz., 1/402. 
49 Ahmed Ernln. 1/402,403. 
50 el-İskenderfull, 9,10. 
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İslam Tarihçili~indeki Yeri 

Hicıi üçüncü asırda yetişen önemli alimlerden birisi olan İbn Kuteybe'nin 

eser verdiği konulardan birisi de Tarih'dir. Onun ilmi kişiliği çerçevesinde yu

kanda ifade ettiğimiz gibi Tarih, ilmi birikim ve muhteva içerisinde geri planda 

yer almaktadır. 

İbn Kuteybe'yi Tarih'te önemli kılan ilk sebep, elbette ki ilk dönem müd

liflerinden olmasıdır. Önde gelen ilk dönem tarihçilerinden Halife b. Hayyat 

(v.240/854), Buhari (v.256/870), Belazüıi (v.279/893) ve Ebü Hanife ed-Di

neveıi (v.282/895) ile aynı dönemlerde yaşamıştır. Yine onun fazla rivayeti 

olmamasına rağmen hadis ricali içerisinde güvenilir kabul edilmesi ve Ehl-i 

Sünnet ekolüne mensup olup, ortaya çıkan bir çok siyasi ve itikadi oluşum

lardan kendisini uzak tutarak, bunların yanlış görüşlerine objektif tenkitler 

yöneltmiş olması da bu ilim içerisindeki önemini ortaya koyan diğer bir kişisel 

özelliği olmaktadır. Burada onun Tarih'le ilgili eserlerini kısaca tanıtarak bu 

ilim dalı içerindeki metot ve rivayetlerinin önem ve değerini ortaya çalışaca

ğız. Zira İbn Kuteybe'nin tarih ve kültür alanındaki eserlerini tanımamız bize 

onun tarihçiliği konusunda önemli bilgiler verecektir. 

el-Meii.rif 

İbn Kuteybe'nin Tarihle ilgili olarak zikredebileceğimiz ilk eseri el-Mefuifdir. 

Siyasi hadiselerin detaylarına girmeden daha çok mücmel bilgiler sunan bu 

eser, insanın yaratılışından başlamak suretiyle sırasıyla peygamberler, ilk ha

lifeler, Emevi ve Abbasi halifeleri ile bazı sahabelerin kısa biyoğrafilerinden 

bahseden bir eserdir. 

İbri Kuteybe bu eserin mukaddimesinde neden böyle bir eser kaleme alma 

ihtiyacı hissettiğini ve hangi konulan ele aldığını ifade etmektedir. Bu çerçeve

den olmak üzere, şerefli ve itibarlı kimseler arasında "Edeb"in ortaya çıkması, 

alimierin sahip olduğu şeref ve itibar, ilmin ve beyanın fazileti, ilim öğrenme

nin önemi ve bunun meliklere ve şerefli kimselere bildirilmesi gibi genel an

lamdaki kültürel birikimin insanlara aktanlması olarak özetlemektedir. Bunu 

yaparken de bazen peygamberlerin, idarecilerin veya alimlerin sözlerinden ba

zen de neseb, geçmiş zaman veya Arap kültüründeki önemli günlerden örnek

lerle izaha çalışmıştır. Bu arada bizzat olaya veya söze şahid olan kimselerden 

de bilgi nakletmiştir. 

İbn Kuteybe'nin bu eseri yazınada zikrettiği en önemli gerekçe neseb me

selesi olmuştur. O, insaniann neseblerini bilmemelerinden, geçmişlerine ait 

sağlıklı bilgiye sahip olmadıklarından şikayet etmekte ve insaniann bu konu

da bilgilendirilmesinin önemine inarımaktadır. 
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el-Medri.f ilk olarak yukandaki ifadeleri ihtiva eden müellifin mukaddi

mesiyle başlamaktadır. Daha sonra insanın yaratılışı konusuyla başlayan 
eserde sırasıyla, Adem (A.S)'dan başlayarak peygamberler hakkında bilgi ve 

kendi dönemlerinde cereyan eden bazı hadiseler hakkında bilgi vermekte

dir. Hz.Muhammed gönderilmeden önce insanların dinleri hakkındaki bazı 

bilgilerden sonra, geniş bir şekilde Arapların nesebi ile ilgili bilgi vermekte

dir. Hz.Peygamber'in kısa hayatı, peygamberliği ve savaşlarını da ihtiva eden 

kısımda, akrabalan ve nesebi hakkında da bazı malumata yer vermektedir. 

Daha sonra ilk halifeler olan Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz. Osman ve Hz.Ali ile 

dönemlerindeki olaylardan çok kısa bilgiler aktarmaktadır. Diğer bazı saha

biler ile Emevi ve Abbasi halifelerinin hayatlan hakkında bilgi verilen bölüm 

ise müellifin kendi dönemine kadar uzarımaktadır. Daha sonra, en geç vefat 

eden sahabiler, müellefei kulüb, münafık:lar, diğer meşhur kimseler, mezhep 

imamlan, müctehidler, hadis, kıraat, ensab, nahiv ve tarih a.Iimleri, önemli 

mescidler, Arap yarımadası, kendileri ile anlaşma yapılanlar, fetihler, cahili

yedeki meşhur günler ve o dönemdeki çevre bölgelerdeki idareciler hakkında 

bilgiler aktanlmaktadır. 

Bu eser metod ve muhteviyat açısından, diğer İslam Tarihi kaynaklarında 

gördüğümüz gibi, olaylan kronolojik sıra içerisinde detaylı bir şekilde aktarıl

ması ve nakillerde bulunulması şeklinde değildir. Tarihi seyir içerisindeki olay 

ve şahıslar hakkında kısa ve mücmel bilgilerin kültürel birikimlerle birlikte 

aktanlması şeklinde bir muhtevaya sahiptir. Eser, bazı olaylar; isim listeleri, 

kısa biyoğrafıler, neseb, fırka ve rical üzerinde durmaktadır. Öyle görülüyor 

ki, İbn Kuteybe bu eseriyle, insanların peygamberler tarihi, Hz.Muhammed'in 

hayatı, ilk halifeler ile diğer önemli kişi ve olaylar hakkında doğru bilgi edinme 

ihtiyaçlarını karşılarımasını arzu etıniştir. Abdülaziz ed-Düri de, eserin ihtiva 

ettiği konulan ve metodu ile ilgili bilgi verdikten sonra: "Öyle sanıyorum Id 

bu ldtap, tarihi bilgilerin ana hatlarıyla ortaya konulması yönünde/ci ihtiyacı 

lcarşılamalc amacıyla kaleme alınmıştır" demektedir.51 Yoksa bu eserde tarihi 

olaylar ve kişiler hakkında detaylı bilgi bulmak mümkün değildir; 

İbn Kuteybe bu eserinde bizzat duyduğu bilgilerin yanında kendinden ön

ceki Vehb b. Münebbih, İbn İshak, Vakıdi: ve Kelbi: gibi müelliflerden nakiller

de bulunmuştur. Naklettiği bilgilerle ilgili olarak, sadece kaynaklan değil aynı 

zamanda bilgileri de tenkide tabi tutınuştur. o:nun bu eserde genel olarak 

takip ettiği metod, tarafsızlık içerisinde gerçeklerin vurgularıması metodudur. 

Ancak buna rağmen o, ara sıra çeşitli konularda ileri sürülen görüşlere yer 

vermekte, bu esnada kendisi de çok az olarak bazı değerlendirmelerde bulun
maktadır. 

51 Abdülaziz ed-Düıi, Bahs ]i neş'eti Umi't-tarih inde'l-Arab, Beyrut, 1993, s.54. 
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Uyii.nü 'l-Ahbar 

Klasik İslam Tarihi çizgisinden daha çok kültür tarihi alanına yakın bir 

muhtevaya sahip olan Uyünü'l-Ahbôr, İbn Kuteybe'nin çok yönlü kişiliğiyle de 

bütünleşerek farklı konulardaki bilgileri ihtiva etmektedir. Çeşitli konu baş
lıklanyla faklı on kitaptan oluşan bu eserde İbn Kuteybe başlıklar altında 

çok daha farklı bilgi ve bakış açısıyla Hz. Peygamber'den başlamak suretiyle 

İslami ilk dönemdeki meşhur sirnaların o konuya ilişkin görüş ve rivayetlerine 

yer vermektedir. 

Yukanda ifade ettiğimiz gibi bu eser on kitaptan oluşmaktadır. Bunlar: 1-

Kitabu's-Sultan, 2- Kitabu'l-Harb, 3- Kitabu's-Südüd, 4- Kitabu't-Tabru' ve'l

Ahlak, 5- Kitabu'l-İlm, 6- Kitabu'z-Zühd, 7- Kitabu'l-İhvan, 8- Kitabu'l-Havruc, 

9- Kitabu't-Taam, lO- Kitabu'n-Nisa'. Eserin konusunun daha bartz olarak 

ortaya çıkması için bu kitapların içerdiği hususlan kısaca ifade etmemiz uy

gun olacaktır. 

1-Kitcibu's-sultan: Genel olarak içinde bulunduğu toplumda idareci konu

munda olan insanların tavır ve hareketlerinin konu edildiği bu bölüm, onların 

yaşayışlan, dostlarında bulunması gerekli özellikler, onlara karşı konuşmalan 

ve onlarla muamelesi gibi hususlan belirtmektedir. Ayrıca, seçeceği görevlilerin 

kendilerini temsil edeceği yönüyle bu seçimde dikkat edecekleri hususlara işa

ret ederek, konu ile ilgili rivayet. söz ve şiir örneklerine yer vermektedir. 

2-Kitabu'l-harb: Önceki kitaplayakın konulan paylaşınası nedeniyle bir

biri ile konu olarak benzer görünen bu bölümde ise İbn Kuteybe, harb adabın

dan, hazırlık plan ve ordunun durumu hakkındaki çeşitli rivayet ve görüşlere 

yer vermektedir. 

3-Kitcibu's-sü'dii.d: Hakimiyet ve hüküm sürme anlamına gelen sü'düd 

bölümünde yine konu ile ilgili edeb kaideleri üzerinde durulmaktadır. 

4-Kitabu't-tabai' ve'l-ahlak: İhtiva ettiği konular yönüyle önceki kitabın 

bir bölümü olarak nitelendiren İbn Kuteybe, burada, insan tabiatlannın fark

Wığı ile buna bağlı olarak hal ve hareketlerin düzeltilmesi ve diğer ahlaki fazi

letler üzerinde durmaktadır. 

5-Kitabu'l-ilm: ilim, alimler ve ilim öğreticileriyle ilgili bilgilerin yanında 

çeşitli konulan ihtiva etmektedir. 

6-Kitabu'z-zühd: Kitabu'l-İlm'in bir parçası olarak kabul edebileceğimiz 

bu bölümde de İbn Kuteybe, zühd ve zahidlerle onların sahip qlduklan sıfat

ıara ilişkin görüş ve rivayetleri aktarmaktadır. 

7-Kitabu'l-ihvan: İnsanlar arasındaki dostluk ve kardeşliğe teşvik ile bu 

kardeşlikten murad olunacak şeyler ve özellikleriyle ilgili görüş ve rivayetleri 

ihtiva etmektedir. 
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8-Kitiibu'l-havô.ic: Önceki kitaba yakın ve onun bir parçası olabilecek bu 

bölümde de, insanın ihtiyaçları, özellikleri, bunlara karşı sabır ve şükür ile 

diğer konuların açıklandığı görüş ve rivayetler nakledilmektedir. 

9-Kitiibu't-taô.m: Arap kültüründeki yemekler ve bunların hazırlanışı ile, 

yeme adabı, açlık, oruç, dua, cimrilik ve içeceklerle ilgili bilgileri ihtiva etmek

tedir.~ 

10-Kitiibu'n-nisô.': Yine Arap kültüründeki nikah ve yemek bağlantısı ile 

bunun Arap toplumundaki görüntüsünün yanında, kadınlar, özellikleri ve bu 

konuda yapılan tavsiye ve görüşler nakledilmektedir. 

İbn Kuteybe bu eserinde ele aldığı konu ile ilgili olarak, Hz.Peygamber'den 

nakledilen bir hadis varsa önce onu zikretmekte, daha sonra da Ashab'ın bü

yüklerinden başlamak üzere o konu ile ilgili sözü olan kişilerin sözlerini ve bu 

esnada geçen haberleri aktarmaktadır. Bu yönüyle eser, klasik bir İslam Tarihi 

görüntüsünün dışında, daha çok kültüre d9-ir bilgileri farklı ağızlardan sunan 

bir kaynak hüviyetine sahiptir. Bu yönüyle de sahasındaki en önenıli eserler

den birisidir. Diğer taraftan, edeb ve ahlaki hususiyeilere bağlı olarak ifade 

edilen görüş ve rivayetler, cereyan eden siyasi birtakım hadiseler ve şahısların 

bu hadiseler içerisindeki rol, hareket ve görünüşlerini de ortaya koymaktadır. 

Bu yönüyle de eser, titiz bir tetkikle incelendiği zaman olaylar içerisindeki ince 

detayların ortaya çıkmasını sağlayacak bir özelliğe sahiptir. 

İbn Kuteybe'ye nispet edilen el-İmô.me ve's-siyiise isimli eser 

"el-İmdme ve's-siyôse", çeşitli merkezlerdeki yazma eser kütüphanelerinde 

yazma nüshaları bulunan ve farklı yerlerde müteaddit defalar baskısı yapılmış 

olan meşhur bir eserdir. En eski matbu nüshası Kahire-1322/1905 tarihli 

baskısıdır.52 Bundan sonra oldukça sık olarak müteaddit defalar iki cilt, an

cak tek kitap olarak basılmıştır. Bu şekliyle günümüzde farklı kişiler tarafın

dan tahkikli baskıları da yapılmaktadır. 

el-İmiime ve's-siyôse muhteva olarak Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in faziletle

rini nakleden birkaç rivayetle başlamakta daha sonra sırasıyla Hz.Ebubekir'in 

halife seçilmesi, Hz.Ali'nin tepkisi, Hz.Ömer'in Hz.Ebubekir tarafından halife 

tayin edilmesi ve Hz.Ömer'in şehadeti sonrası şüra olayı ile sonrasında cere

yan eden hadiselerle devam etmektedir. Eserin birinci cildinde özellikle ilk dö

nemdeki hilafet çevresinde ortaya çıkan hadiseleri ele alması, ismiyle örtüşen 

bir durum arzetmektedir. Hulefa-i Raşidin dönemindeki bir çok gelişmelere 

hiç yer vermeden doğrudan hilafet çevresindeki mücadele ve münakaşalara 

52 Yusuf Elyan Serkls. Mu'cemü matbüfıti.'l-Arabiyye ve'l-muarrabe, Mısır, 1928. s.212. 
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yer verip özellikle Hz.Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın halifeliklerille karşı 
gelenler ile bu çerçevede gelişen olaylara yer vermesi dikkatleri çekmektedir. 
Yine, Hz.Ali ile Muaviye arasındaki mücadele ile Muaviye ile Hz.Hasan arasın
da cereyan eden hadiseler oldukça geniş yer tutmaktadır. Muaviye'nin oğlu 
Yezid'e biat alma girişimlerinin de geniş yer aldığı eserde daha sonra sırasıyla 

Emevi halifeleri, onların halifeliğe gelişleri ve bu çerçevede cereyan eden hadi
selere yer verilmektedir. 

Eserin ikinci cildinde ise Harre vak'asıyla başlayan süreçte gelişen _hadise

lerden sonra Müsa b. Nusayr liderliğinde başlayan Kuzey Afrika ve Endülüs 
fetihleri diğer hiçbir kaynakta bulunmayan bilgilerle oldukça geniş ve tarsilatlı 
bir şekilde anlatılmaktadır. Eser son olarak Harun Reşid döneminde, Ca'fer b. 
Yahya el-Bermeki'nin öldürülmesi konusuyla sona ermektedir. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse el-İmôme ve's-siyiise'de olaylar kro

nolojik sıra ile ele alınmış, rivayetler genel lafızlarla nakledilmiştir. Eserde 
olaylara yönelik direkt rivayetlerin azlığı, müellif ile ilgili kesin bilgiler elde 
etme konusunda olduğu gibi, ne zaman kaleme alınmış olabileceği husus

larında da kesin hüküm vermeyi zorlaştıran bir unsur olmaktadır. Diğer ta
raftan eserin ilk bölümü olarak nitelendirebileceğimiz hilafet problemi ve bu 
çerçevede cereyan eden hadiseler nakledilirken fetihler, diğer siyasi olaylar ve 

ensab hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Emeviler döneminde 
Yezid b. Muaviye'nin hilafeti ve kendisine yönelik isyan hareketlerinden sonra 
daha ziyade halifelere yönelik isyan hareketleri ağırlıklı olarak yer almakta

dır. Velid b. Abdülmelik ve Süleyman b. Abdülmelik'in idareye gelmelerinden 
sonra ise adeta hilafetle ilgili mücadeleler -ki bu dönemde hilafet çevresinde 
önemli mücadelelerin olduğu bir gerçektir- ve çeşitli isyan girişimleri bir tarafa 
bırakılarak Musa b. Nusayr'ın göreve getirilmesiyle başlayan süreçte Kuzey 
Afrika fetihleri çok ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Eserin bu yönü müellifinin 

İbn Kuteybe olup olmayacağı noktasındaki istifhamı güçlendiren bir husus 
olmaktadır. 

Sahip olduğu özellikler yönüyle el-İmii.me ve's-siyiise'yi önemli kılan üç 

nokta vardır. Bunlardan birinci ve en öneınlisi ihtiva ettiği konular yönüyledir. 
Hz.Peygamber'in irtihalinden sonraki süreçte ortaya çıkan hilafet problemiyle 
ilgili öneınli bilgiler ihtiva etmesi bu noktadaki değeri ortaya koymaktadır. Yine 
özellikle ikinci ciltte yoğunlaşan Kuzey Afrika fetihleri ve Musa b. Nusayr'ın fa
aliyetleri çok ayrıntılı ve diğer İslam Tarihi kaynaklarında olmayan bir şekilde 

anlatılması onun değerini artırmaktadır. Eseri öneınli kılan ikinci yön, dönem 
itibariyle erken dönemde kaleme alınmış olmasıdır. el-İmiime ve's-siyiise'nin 

ravilerini incelediğimiz zaman bunların vefat tarihleri itibariyle 195/811 ile 

274/887 tarihleri arasında yaşadıkları görülmektedir. Bu da bize eserin bu 
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tarihler arasında yada bu tarihlere yakın bir dönernde kalerne alındığı bilgisini 
vermektedir. Eseri önemli kılan diğer bir husus da İbn Kuteybe'ye nispet edil
miş olmasıdır. İbn Kuteybe yukanda ifade ettiğimiz gibi, farklı konularda ka
leme aldığı eserlerindeki yeterlilik ve seviye ile ilmi ağırlığını hissettiren önemli 
bir alirndir. İşte İbn Kuteybe'nin bu özellikleriel-İrname ve's-Siyase isimli eser
de nakledilen rivayetlerin değerini bir kat daha artırmıştır. Ancak eserin ona 

aidiyeti noktasındaki istifharnlar bu durumu engellernektedir. 

el-İmiime ve's-siyiise'nin İbn Kuteybe'ye ait olamayacağını iddia eden ilk 

kişi rnüsteşrik Pascual de Gayangos (1809-1897)'dur.53 Ondan sonra gerek 

rnüsteşrik olsun gerekse Müslüman araştırınacılar olsun onun ileri sürdüğü 
iddialar çerçevesinde el-İmiime ve's-siyiise'nin İbn Kuteybe'ye ait olmadığı
m savunrnuşlardır.54 Pascual de Gayangos'un ileri sürdüğü iddia ve delilleri 
ondan sonra Reinhart Dozy (1820-1883), Tiirihu's-siyiisi ve'l-edebi li İsbanya 

isimli eserinde naklederek aym iddialan savunrnuştur.55 Daha sonra, Michael 
Jan De Goeje konunun üzerinde durmuş, Brockelmarın da ondan iktibasla 

İslam Ansiklopedisi'ndeki maddesinde bu hususu ele almıştır. 56 

Arap dünyasındaki özellikle son dönem araştırmalarda, el-İmiime ve's

siyiise'den nakledilen bilgiler veya İbn Kuteybe ile ilgili verilen bilgilerde bu 

eserin ona ait olmadığına işaret edilerek konuya dikkat çekilrnektedir. Bu hu
susta Türkiye'de yapılan çalışmalarda, bu eserden yapılan nakillerde konu 
hakkındaki şüphelere ilişkin herhangi bir bilgi verme ihtiyacının hissedilrne

rnesi, bu konunun daha detaylı ve ilmi çerçevede ele alırup incelenmesini ge
rekli kılmaktadır. Ancak bu konu ile ilgili olarak bu kadar bilginin bu araştır

ma çerçevesinde yeterli olacağını düşünüyoruz.57 

53 Gayangos. Pascual de, The History ofMulıammedan dynasties in Spain. Vols:2, Londres, 1840-
1843, (bu çalışma daha sonra "Tiirihu'l-hulcmi'l-İslamifi İsbanyd" ismlyle arapçaya terceme 
edllmlştir.) 

54 Şeyıi. Ali. el-İmôme ve's-siydse'nin Muhakkiki. Beyrut. 1990, Mukaddime, s.8: Binyünus 
ez-zald. "Ta'lilc alii. nisbeti'l-KUdb el-İmôme ve's-siydse li'bni Kuteybe", Menhel. Cidde, 1986, 
sayı:447. s.142-144: Binyünus ez-zald, "Müsdcele ilmiyye havle Kitdb el-İmfune ve's-siydse 
el-mensiib li'bni Kuteybe", ei-Besaır, Fransa, 1987, sayı:9, s.45,46: Ukkaşe, s.56,57: Cebritil 
Cebür. "KUdbü'l-İmôme ve's-siydse el-mensiib li'bniKuteybe men hüve müell!fiıhü", Ebhas, Bey
rut, 1960, s.386,387: el-İskenderaru, Muhammed, Uyünü'l-ahbô.Tm Muhakkik Mukaddimesin
de. Beyrut. 1994, s.24.25. 

55 Dozy, Reinhart, Recherches Sur l'Historie et la Litterature de l'Espagne Pendant le Moyen Age, 
Leiden, 1881, Vol:1, pp.21-28: Krş: İshak Musa Hüseyni, İbn Kuteybe, Arapçaya Terc: Haşim 
Ya~. Beyrut, 1980, s.77-78. 

56 C.Brockelmarın, "İbn Kuteybe", İA .. V/ll. s.763: Konu ile ilgili bilgiiçin bkz: Lecomte, Gerard, 
Ibn Qutayba, Damas, 1965, s.174-176; M.Abdullah İnan. Alman Well ve İtalyan Arnari'nin de 
bu iddialara sahip çıkarak savunduklarını ifade etmektedir. Devletü'l-İslii.mfi'l-Endelüs, Kahire, 
1988, I/24. 

57 Bu konuda geniş bilgi için bkz.: M.Bahaüddin Varol, "ei-İmame ve's-siyase" isimli Eserin Müel
llfi İbn Kuteybe midir?, İslamiAraştırmalar Dergis~ cilt:16, Sayı:2. Ankara 2003 s.308-321. 
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Tannu İbn Kuteybe 

İbn Kuteybe'nin bu isiinde bir esennin glup olmadığı ne biyoğrafık ne de 

bibliyoğrafik eserlerde söz konusu edilmemektedir. Bu eserle ilgili olarak sa

dece Katip Çelebi, Ebü Hanife ed-Dineveri'nin, "Tarih" isimli eseriyle ilgili 

olarak verdiği bilgide, Mes'üdi'nin, İbn Kuteybe'nin Ebü Hanife'nin bu eserini 

alıp kendisine mal ettiğini bildirdiğini haber vermektedir.56 

Şakir Mustafa, Dımeşk Zahiriye kütüphanesinde bu isiinde bir eser ol

duğunu haber vermekte ve bunun daha detaylı olarak araştırıldıktan sonra 

hakkında bazı şeylelin söylenebileceğini bildirmektedir.59 Büyük bir ihtimalle 

bu eser de, el-İmame ve's-siydse gibi. İbn Kuteybe'ye sonradan ruspet edilen 

bir eser olduğu tahmin edilebilir. İbn Kuteybe'nin eserlerinin zikredildiği hiç

bir kaynakta bu ismin geçmeiniş olması bu görüşü destekleyen en güçlü delil 

olmaktadır. Yine de eser hakkında kesin konuşmak için, üzelinde çalışma 

yapılmasının gerekliliği ortadadır. 

Sonuç 

İbn Kuteybe farklı ilim dallarında kaleme aldığı eserleriyle çok yönlü bir 

bilimsel birikimi yansıtan bir alim görünümündedir. Onun bu birikimi içeri

sinde Tarih ilmi oldukça geri bir plandadır. Zira dil. lügat, meılııi, tefsir. hadis 

ve bazı fıkhi konularla ilgili eserleri gerek kendi döneminde gerekse kendin

den sonraki süreçte birçok alim tarafından benimsenen ve nakledilen bilgiler 

olmuştur. el-İmdme ve's-siydse isimli eseıin ona aidiyeti konusundaki ciddi 

iddia ve görüşler dikkate alındığında İbn Kuteybe'nin tarihçiliği ile ilgili şey

ler ilk olarak onun bu konuda daha özgün bir yapı sergileyen el-Medrif isimli 

eseri üzennden söylenebilir. Yukarıda da bahsettiğiıniz gibi el-Medrif, tarih 

yazıcılığında olaylar ve kişilerle ilgili genel bilgi veren, yani detaya girmeyen bir 

özelliğe sahiptir. Genel anlamda bazı tarihçi ve ensab yazarlarının da eserler 

verdiği bu metot daha çok konuda ancak kısa ve öz bilgilelin verilmesi esası

na dayanmaktadır. Konuların kısa olarak ele alınmış olması daha fazla konu 

hakkında bilgi verme imkarn sağlamaktadır. Bu noktada söz konusu edilebi

lecek onun ikinci eseri ise Uyünü'l-Ahbar adlı eseridir. Bu eser ise tarihle değil 

belki daha çok kültür tarihi ile ilgili bir muhtevaya sahiptir. 

İbn Kuteybe'nin bu eserleri bağlamında tarihçiliği ile ilgili söylenebilecek 

ilk şey, onun ilk dönem İslam Tarihi müellifleri ve kaleme aldıkları eserlerden 

oldukça farklı olduğudur. Bu bizim klasik İslam Tarihi geleneği ve üslübun

dan uzak bir yaklaşımı ifade etmektedir. Eserlerin olaylar ve şalnslarla ilgili 

58 Katip Çelebi. 280. 
59 Şakir Mustafa. et-Tdrihu'l-Arabi ue'l-rruıenihün, Beyıut. 1978. 1/240. 
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verdikleri bilgileri yoğun rivayet nakliyle verme usulü İbn Kuteybe'de yoktur. 

el-Medrifde nakledilen bilgilerin hemen hemen hepsi diğer kaynaklarda daha 

detaylı anlatılan bilgilerdir. Bu nedenle el-Medrifin temel özelliği orijin_al ve 

diğer kaynaklarda bulunmayan bilgiler elde etmekten daha ziyade ihtiva ettiği 

konularda ondan ek bilgi ve teyit C!nlamında referans vermek için kullanılabi

lecelt bir yapıda olınasıdır. Genel anlamda onun eserleri ve bilimsel birikimi ile 
ilıni alandaki etkileri dikkate alınacak olursa onun bir tarihçi olarak isimlen

dirilınesinin doğru alınayacağı açıktır. Bununla beraber eserlerindeki üslup ve 

yeterlilik onun naklettiği bilgilere olan güveni en üst seviyeye çıkarmaktadır. 

Bu açıdan verdiği bilgilerin kullanılınasının ayrı bir önem ve değeri vardır. 

Burada hemen belirtmemiz gerekiyor ki, İslam Tarihi salt olaylar ve şahıs

lar tarihi değildir. Elbette kronoloji, tarihi olayların aktarılınasında çok önemli 

bir husus olınakla birlikte bunun dışında nakledilen bilgiler değersiz ve kul

lanılamaz demek değildir. Özellikle son dönemlerde sosyal ve kültürel İslam 

Tarihi araştırmalarındaki yoğunluk da dikkate alınacak olursa İbn Kuteybe 

gibi öğretici tarih metodunu benimseyen müelliflerin eserlerinin çok daha farklı 

ve önemli bir yere sahip olduğu görüleceJ:di:. Bu açıdan onun Uyfınü'l-ahbiir 
adlı eserindeki kimi detay bilgiler, yine el-Medrifdeki kimi mücmel bilgiler çok 

önemli bir noktayı aydınlatmaya referans olabilecektir. Bu noktada İslam Tarihi 

araştırınacılarına düşen görev, İslam Tarih ve Kültürü birikimini bize ulaştıran 

bütün bu müellifler ve eserlerinden en iyi şekilde istifade etmektir. Ancak bu 

şekilde yapılan araştırmalar gerçek değer ve anlamına kavuşmuş olacaktır. 
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