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!il CENGiZ KALLEK 

KİT ABÜ'l-ERBAiN 
(~)yı..,.,w-) 

Fahreddin er-RUI'nin 
(ö. 606/1210) 
kelam ilminin 

ana konularına dair eseri. 
_j 

Tam adı el-Erba'in ii uşlili'd-din olup 
bazı kaynaklarda el-Mebfı]J.işü'l-erba'un 
ii uşuli'd-din şeklinde de zikredilmekte
dir (Brockelmann. I. 667; Suppl., ı. 922). 
Kitabın mukaddimesinden anlaşıldığına 
göre Fahreddin er-Razi bu eserini büyük 
oğlu Muhammed'in karşılaşacağı inanç 
problemlerini kolaylıkla çözebilmesi için 
kaleme almıştır. Kırk konu (mesel e) halin
de düzenlenen Kitdbü'l-Erba'in'in riıuh
tevasını ilahiyyat. sem'iyyat, nübüwet, 
ceza- mükafat ve imarnet olmak üzere 

. beş ana. bölüme ayırmak mümkündür. 

Eserin birinci bölümünde alemin hudfı
sü yoluyla yaratıcının varlığının ispatına 
çalışılmış. dördüncü meseleden itibaren 
yedi ayrı başlık altında sel bl, daha sonra 
yine yedi mesel e halinde sübfıtl sıfatlar 
konu edilmiştir. On sekizinci meselede 
sel bl sıfatiardan sayılan beka kavramı 
üzerinde durulmuş. ardından Ehl-i sün~ 
net'le Mu'tezile arasında tartışma konu
su olan rü'yetullah meselesi ele alınmış. 
Allah 'ın mahiyet ve künhünün beşer tara-
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fından idrak edilip edilerneyeceği hususu 
tartışılmıştır. İlahiyyat bahislerinin yirmi 
ikinci meseleden itibaren sekiz başlık al
tında yer alan konuları şunlardır: Kullara 
ait fiilierin yaratılması, kudret ve irade 
sıfatlarının kapsamı, hüsün ve kubuh, 
cevher-i ferd. nefsin mahiyeti ve cisimler 
arasındaki boşluk (hala) teorisi. Kitdbü '1-

. Erba'in'in otu:z;uncu meselesi ahiret (me
ad) bahislerine ayrılmıştır. Oldukça muh
tasar tutulan bu bölümde daha çok filo
zofların görüşleri cevaplandırılmıştır. Da- . 
ha sonra dört başlık altında nübüwet ve 
keramet konuları işlenmiş, otuz beşinci 
meseleden itibaren yine dört başlık altın
da da ceza-mükatat, günah ve şefaat ba
hisleri ele alınmış, otuz dokuzuncu mese
l e imarnet konusuna ayrılmıştır. Kitabın 
son bahsi akli istidlal sırasında göz önün
de bulundurulması gereken bazı nokta
lara dairdir. 

Brockelmann'ın dünyanın çeşitli yerle
rindeki yazma nüshalarına işaret ettiği 
eserin (GAL, ı. 667; Suppl., ı. 922) İstan
bul'un muhtelif kütüphanelerinde de pek 
çok nüshası bulunmaktadır (mesel.§. Sü
leymaniye Ktp., Laleli. nr. 2246; Nuruos
maniye Ktp .. nr. 2091; Ragıb Paşa Ktp., nr. 
722, 723; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 581) . 
Kitdbü'l-Erba'in'in tesbit edilebilen en 
eski baskısı Haydarabad'da yapılmıştır 
( 1353/1934). Eserin Ahmed Hicaz! es-Sek
ka (HI. Kahire 1406/1986) ve Muhammed 
Mu'tasım-Billah (Beyrut 1410/1990) tara
fından gerçekleştirilen iki neşri daha bu
lunmaktadır. 

Kitdbü '1-erba'in'in Siraceddin el-Ur
mevl tarafından yapılan Lübdbü'l-Er
ba'in ii uşuli'd-din adlı muhtasarının bir 
nüshası Süleymaniye (Carullah Efendi, nr. 

ı 2 5 2). bir diğeri Topkapı Sarayı Müzesi 
(lll. Ahmed. nr. 1783) kütüphanelerinde 
bulunmakta, bir başka nüshasının da 
Dublin'de (Chester Beatty, nr. 7351) bulun
duğu kaydedilmektedir (ZiriklT. V11 .. 166). 
Katib Çelebi, eserin Cemaleddin b. Vasıl 
tarafından da ihtisar edildiğini belirtmek
tedir (Keşfü'?·?unan, ı. 61 ). İbnü'l-Ekfa
nl'nin de bir muhtasar yazdığı eseri Şeha
beddin el-Karafi şerhetmiştir (Haydara
bad 1353). 
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KİT ABÜ'l-ESNAM 
(r"~Yf ._,.,w-) 

İbnü'l-Kelbi'nin 
(ö. 204/819) 

Cahiliye dönemi Arap inançları 
ve putlarına dair eseri. 

_j 

İbn İshak gibi kendisinden önce Cahiliye 
devri Arap inançları ve putları hakkında 
bilgi veren müellifler olmakla birlikte İb
nü'l-Kelbl'nin Kitdbü'l-Eşndm'ı. Arap 
yarımadasındaki putlar ve onlarla ilgili 
inançlar konusunda kaleme alınmış ilk 
özel çalışmadır. Eserin günümüze ulaşan 
tek nüshası Kahire'de Ahmed Zeki Paşa 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadiL Kitd
bü'I-Eşndm'ın ilim alemine duyurulma
sında önemli bir yeri olan Ahmed Zeki 
Paşa, ısrarlı aramaları sonucunda kitap 
koleksiyoncusu Şeyh Tahir el-Cezairl'de 
(ö. !920) bulduğu orijinal yazma nüs
hayı satın alarak 1914'te ve 1924'te neş
retmiştir. 

Kitdbü'l-Eşndm zamanımıza bizzat İb
nü'l-Kelbl'ye kadar çıkan bir raviler zinci-

Kitabü ' 1-Eşnam'ın Türkçe'ye çevriıen Arapça nüshası nın 
kapağı 
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