
KÜTVAL 

gelirini ve yaşama tarzını araştıran bu sis
tem elde ettiği sonuçları hükümet merke
zine bildirir). gerektiğinde gece sokağa 
çıkma yasağı uygulamak, ağırlık ölçüleri
ni, çarşı pazarlarda hile yapılıp yapılma
dığını kontrol etmek, standart paraları 
tasdik edip sahte paraları yeniden basıl
mak üzere toplamak. halka su sağlamak, 
vasiyet bırakmadan ölenlerin mallarıyla 
ilgilenilmesi için tahsisat ayırmak. ölü yı
kayıcılara ve çöpçüler gibi kirli işlerde ça
lışanlara yer sağlamak ... 

Kutvalin görevlerinin çoğu muhtesibin
kiyle benzerlik göstermektedir. Ancak 
kutvaı. muhtesibin görevlerinden başka 
Em evi ve Abbas1 dönemlerindeki sahi
bü'ş-şurtanın sorumluluklarını da yüklen
miştir. Her ne kadar kutvalin yetki ve so
rumlu lukları muhtesibinkine benziyorsa 
da aslında birçok bakımdan Nagaraka ve 
Mauryan devirlerindeki şehir polisininki
nin bir aksidir, Ebü'I-Fazl'ın açıklamaları 
da bunu göstermektedir. Ebü'I-Fazl, kut
valin diğer vazifelerini de Ekber Şah'ın 
Din-i İlahi merasimlerini anlatırken açık
lamıştır ('A'in-i Akbari, ll. 43-45; ayrıca 
bk. Mirza Muhammed Hasan. ı . 163) . Ev
rengz1b devrinde Hindistan'a giden Fran
sız seyyahı F. Bernier, seyahat raporun
da ucotoual" ya da "grand prevôt de la 
campagne" diye bahsettiği kutvalin ah
lak denetimi, istihbarat ve belediye faali
yetleriyle ilgili gördüğü bazı işlerini anlat
maktadır. Kutval terimi bugün de Hin
distan'ın kuzeybatı taraflarında büyük 
şehir ve kışialardaki polis şefleri için kul
lanılmaktadır. 
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KUV A-yi MiLLiYE 
(~..si,.S) 

istiklal Harbi esnasında işgal 
ve ilhaka karşı koymak üzere oluşan 

milli direniş örgütlenmesi 
(bk. MiLLi MÜCADELE). 

KUVEYRI 
( ..sy.,._ıf) 

Ebü İshak İbrahim ei-Kuveyrl 
(ö. 328/940'tan sonra) 

Hıristiyan mantıkçısı. 
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Mes'udl'nin felsefe öğretiminin İslam 
dünyasına intikaliyle ilgili verdiği bilgiden. 
Abbas! Halifesi Mu'tazıd-Billah zamanın
da (892-902) yaşadığı ve bu dönemin ön
de gelen felsefe üstatlarından biri olduğu 
anlaşılmaktadır ( et-Tenbih, s. ı 22) . Yine 
aynı kaynaktan, devrin diğer bir mantık
çısı ve Farabi'nin mantık hacası olan Yu
hanna b. Haylan'ın çağdaşı olduğu öğre
nilen Kuveyrl mantıkçı Ebu Bişr Matta b. 
Yunus'un da hocasıdır. İbnü'n-Nedlm onu 
başlıca felsefe literatürünü Arap diline 
aktaranlar arasında zikreder: ayrıca Aris
to'ya aitPeri Hermeneias, BirinciAna
litikler ve Sofistika'yı yorumlayanlardan 
olduğunu belirtir (el-Fihrist, s. 305-309. 
310). Ebu Hayyanet-Tevhldl'nin, Ya'küb 
b. İshakei-Kindl'nin öğrencisi İbnü't-Thy
yib es-Serahsl'den naklen bildirdiğine gö
re Abbas] Devleti'nin katiplerinden İbn 
Sevabe, yakın dostu Ebu Ubeyde'nin tav
siyesi üzerine Öklid geometrisine vukufu 
ile tanınan Kuveyrl'den ders almak iste
miş, ancak Kuveyrl'nin kendisine geo
metri öğretme bahanesiyle itikadını boz
maya kalkıştığını farkedince onu yanın
dan uzaklaştırmıştır (Af)La~u'L-vezireyn, 
S . 235-241 ). 

ifadelerinin muğlak olması ve bol mik
tarda yabancı kelime kullanması yüzün
den kitaplarının ilgi görmediği belirtilen 
Kuveyrl'nin kaynaklarda adı geçen eserle
ri şunlardır: Kitfıbü Tefsiri Kateguriyfıs, 
Kitfıbü Bariyerminiyfıs, Kitfıbü Analıl

tiM el-Ula, Kitfıbü AnalıltiM. eş-şfıni. 
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KUVVET 
(ö~f) 

Maddi ve manevi, 
psikolojik, fikri, ahlaki vb. yönlerden 

etkide bulunma, bir tesire karşı 
direnme gücü ve yeteneği anlamında 

felsefe terimi. 
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Sözlükte "bir iş yapabilmek, bir şeye gü
cü yetmek" anlamında masdar ve "güç, 
kudret, takat; yetenek, meleke" manala
rında isim olan kuvvet. felsefe kaynakla
rında genellikle "canlı varlığın zor fiilieri 
yapma, başarma kapasitesi ve yeteneği" 

şeklinde tanımlanır ve zaafın karşıtı ola
rakgösterilir(et-Ta'rifat, "el-~vve" md.). 
Kur'an'da da bu iki kavram birbirinin kar
şıtı olarak aynı ayette geçmektedir (er
ROm 30/54). Tehanev1 kuwet teriminin 
muhtelif manalarda kullanıldığını. bun
lardan birinin çeşitli yapıda veya tek tip, 
iradeli yahut iradesiz. şuurlu yahut şuur
suz olarak yapılan her türlü fiili n ilkesi an
lamına geldiğini , bu manada kuwetin fe
lekl, tabii, hayvani ve nebat! nefse ait ol
mak üzere dört kısma ayrıldığını belirtir 
(Keşşaf, ıı. ı 230). İbn Sina, caniıda bulu
nan ve ondan hareket cinsinden iradeli 
ya da iradesiz çeşitli fiilierin meydana 
gelmesine imkan sağlayan mananın kuv
vet diye adlandırıldığını söyler. Bu anlam
da kuwet her türlü fiilin ilkesi olmakta ve 
"iradeye bağlı olarak dilediğinde yapma, 
dilemediğinde yapınama imkanı" mana
sındaki kudreti de içermektedir; böylece 
kudrete nisbetle bir ziyadelik ifade et
mektedir. Zira kudrette sadece iradeye 
bağlı bir hareket söz konusudur. Ayrıca 
kuwet. canlının çeşitli fiilieri yaparken fi
iline engel mahiyetindeki şeylerden etki
lenmemesini ve fiilini kolaylıkla yapabil
mesini de belirtmektedir; çünkü etkilen
me zaafı, yani kuwetin yokluğunu gös
terir. Nitekim ancak engelleri aşabilene 
güçlü denir (eş-Şifa' el-İlahiyyat [1], s. 
170-171) . 

Kur'an-ı Kerim'de yirmi dokuz yerde 
kuwet, bir yerde bunun çağulu olan ku
va, on bir yerdedekavi şeklindeki sıfat-ı 
müşebbehesi geçmektedir. Kuwet keli
mesi üç ayette Allah'a , diğerlerinde ge
nellikle "fiil yapma, dövüşme, kazanma 
yeteneği" anlamında hem fertlere hem 
toplurnlara nisbet edilmektedir. Kavl is
mi iki yerde "şedidü'l-ikab" terkibi, yedi 
yerde de "aziz" kelimesiyle birlikte Allah 

. için, iki yerde uemln" kelimesiyle birlikte 
cin ve insan için, kuva ise Cebrail için (en-


