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KUHİSTANi 
(~~f) 

Şemsüddin Muhammed b. Hüsamiddin 
el-Horasani el-Kuhistani 

(ö. 962/1555) 

Hanefi fakihi_ 
_j 

Horasan kasabalarından Kuhistan'da 
(Kühistan) doğdu . Timurlu hükümdarla
rından Muzaffer Hüseyin Mirza devrinde 
Şeyhülislam Herevi'nin talebesi ve İsa
müddin el-İsferaylnl'nin ders arkadaşla
rındandı. Geçimini kitap istinsah etmekle 
sağlıyordu. Güçlü bir hafızaya sahip olan 
Kuhistanl fıkıh sahasında ilerleyerek fet
va vermeye başladı. 916'da (1510) Hora
san'ı Özbekler'in elinden alan Şah İsmail. 
bölgeyi Şilleştirme faaliyetleri çerçevesin
de Sünni ulemaya baskı uygulamaya baş
layınca Kuhistanl muhtemelen Buhara'
da inzivaya çekildi. Cô.mi'u'r-rumCız adlı 
eserinin müsveddesini de bu sırada ta
mamladı. Özbek Sultanı Ubeydullah Han . 
Kuhistanl'yi 918 (1512) yılında Timurlu
lar'dan geri alıp devlet merkezi yaptığı 
Buhara müftülüğüne getirdi. Bu şehirde 
rağbet gören Kuhistanl bütün Maveraün
nehir'de fetva mercii haline geldi. Kuhis
tani 962 (1555) yılında Buhara'da vefat 
etti; ölüm tarihiyle ilgili olarak9SO ( 1543) 
civarı. 953 (1546) ve 963 (1556) yılları da 
verilmektedir. 

EserlerL 1. Cô.mi'u 'r-rumCız. Hanefi 
mezhebinde "m ütün-i erbaa" diye anılan 
dört muteber kitaptan biri olan Tacüş
şerla'nın Vi.lfayetü'r-rivô.ye'sine Sad
rüşşeria'nın yazdığı en-Nu_lfaye adlı 
muhtasarın Şerhidir (l-ll, istanbul 1289, 
1291, I 298. I 299, I 300, I 303; Lekn ev 
I 309; 1-Ill , nşr. W. Nassau Lees, Kalküta 
1284; Kazan 1880, 1890, 1894, 1898-1899, 
1902-1903; Kahire 1903). 8Zilhicce941 (10 
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Haziran 1535) tarihinde tamamlanan eser 
Ubeydullah Sahadır Han'a ithaf edilmiş
tir. Katib Çelebi'ye göre eser en faydalı 
şerhlerden olup büyük bir titizlikle hazır
lanmıştır (Keşfü 'z-zunan, ll , ı 97 ı) . isa
müddin el-İsferayinl ise fıkıh sahasında 
zamanındaki ulema arasında temayüz et
mediğini söylediği Kuhistanl'nin sahih
zayıf. doğru -yanlış birçok şeyi tahkik ve 
tashih etmeksizin Cô.mi'u'r-rumCız'unda 
aktardığını söyler. Ancak büyük ilgi gör
düğü bilinen esere ayrıca İlahizade Mu
hammed b. Yusuf el-Bursevi tarafından 
bir haşiye yazılmış olması, kendisi de Cô.
mi'u 'r-rumCız'a bir şerh yazan İsferayl
nl'nin Kuhistanl'yi -çağdaşlar arasında sık 
rastlanan rekabet sebebiyle- aşırı dere
cede eleştirdiğini düşündürmektedir. z. 
Cô.mi'u '1-mebô.ni li-mesô.'ili ({f şe ri). i) 
fı_lfhi'l-Keydô.ni (Şer!). u Fıi)_hi'L-Keydanf) . 

Lutfullah Fazı! en-Nesefi el-Keydanl'nin 
Mu_lfaddimetü'ş-şalô.t (el-Mui)_addime
tü '1-Keydaniyye, Metalibü '1-muşallf) adlı 
eserinin şerhi olup 949 (1542) yılında ta
mamlanmıştır ve özellikle Maveraünne
hir bölgesinde şöhret bulmuştur (Kazan 
I 894; Farsça satır arası şe rh le birlikte, 
Lahor 13 ı 5). Bu iki eserin Türkiye kQ
tüphanelerinde pek çok yazma nüshası 
mevcuttur. 3.lfô.şiye 'ale'l-Fevô.'id. Ab
durrahman-ı Caml'nin, İbnü'l-Hacib'in el
Kô.fiye'si üzerine yazdığı el-Fevô.'idü'z
Ziyô.'iyye adlı şerhine haşiyedir (yazma 
nüsha la rı için bk. Brockelmann, GAL, I. 
369; Suppl., ı. 533). 
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KUL 

(bk- ABD)-

KUL 

Osmanlı Devleti'nin 
kapıkulu askerleriyle 

askeri ve mülki idarecileri için 
kullanılan terim_ 

_j 

_j 

Sözlükte "esir, köle" anlamına gelen 
kul. Osmanlı döneminde özellikle Fatih 
Sultan Mehmed'den itibaren "tebaa, hiz
metkar ve sadık" manalarında kullanıl 

mış. bu arada "kapı kulu. kul kethüdası, 
kul kardeşi, kuloğlu, yerli kulu" gibi kav
ramlar ortaya çıkmıştır. 

Devşirme kökenli kulların hukuki an
lamda köle olduklarını söylemek müm
kün değildir. Zira bunlar, devletle zimmet 
akdi yapmış reaya denilen h ür hıristiyan 
ailelerin çocukları olup kendileri için dev
şirildikleri yerlerden giderlerine karşılık 
olarak "kul akçesi" adıyla bir miktar para 
alınırdı. Buradaki kul terimi, bunların 
devletin hizmetine girmeleri ve padişaha 
bağlı hassa askeri olmalarıyla ilgilidir. Di
vô.nü lugati 't-Türk'te kul kelimesine Os
manlı kullanışına uygun olarak "tabi, hiz
metkar, sadık" anlamları verilmiştir (I. 
282). Genellikle askeri hizmette bulunma 
karşılığı olan bu kavram bazan vezir teba
ası için de kullanılmıştır (İnalcık , Fatih 
Devri, s. 198). Osmanlılar'da köle emeği
ne dayalı uzun süreli bir üretim tarzı söz 
konusu değildir_ Azat edilmedikçe savaş 
esirlerinin bir müddet ortakçı kul olarak 
çalıştırılması sadece belirli bir bölgeye has 
ve uzun sürmeyen bir uygulama olmuş
tur (Barkan, s. 575 vd.). 

Eski Arap- İslam devletlerinde saray, 
ordu ve idare hizmetlerinde çalıştırılan 
gulamlar İslam-Türk devletlerinde de is
tihdam edilmiştir. Zira saltanatın korun
ması amacıyla hassa ordusu oluşturma 
geleneği Arap-İslam ve Türk-İslam dev
letlerinde vazgeçilmez bir uygulamaydı. 
Nitekim Selçuklu Veziri Nizamülmülk ta
rafından ordunun çeşitli yabancı unsur
lardan meydana getirilmesi tavsiye ve 
teşvik edilmekteydi ( Siyasetname, s. ı 46 . 
vd .). Osmanlı Devleti'nin kapıkulu ocak
ları da bu geleneğin devamından başka 
bir şey değildir. Osmanlı Devleti'nde gu
lamlar daha ziyade gılman veya yaygın 
olarak kul terimiyle ifade edilmiştir. Türk
ler'in kurduğu İran Safevi Devleti'nde kul 
kelimesi mensubiyet ifade eden "şah kulı, 
Tahmasb kulı, Ali kulı, imam kulı" şekil-


