
KUTAMI 

şiirine dair Almanca bir giriş yer almak
tadır. Osman Reşer (Oskar Rescher) divan 
üzerine Beitrdge sur Arabischen Poesie 
( Leiden 1960-196 1) adıyla bir çalışma yap
mıştır. Daha sonra ibrahim es-Samerral 
ve Ahmed Matlfıb . iki yazma nüshaya da
ha başvurarak Kutaml ve şiiri hakkında 

bir giriş ve çeşitli notlar ilavesiyle divan ın 
ikinci neşrini gerçekleştirmişlerdir (Bey
rut 1960). 
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~ Z üLFiKAR TüCCAR 

KUTB 

(bk. KUTUB). 

KUTB 
(..,..W) 

Nizarni-i Geneevi'nin 
Hüsrev ü Şirin mesnevisini 
Türkçe'ye ilk tercüme eden 
XIV. yüzyıl Altın Orda şairi 

(bk. HÜSREV ü ŞIRIN). 

KUTBE b. AMİR 
(ya~~~) 

Ebu Zeyd Kutbe b. Amir b . Hadide 
el-Hazred es-Selemi 

Sahabi. 

_j 

_j 

_j 

Medine'de doğdu . Beni Hazrec'in Sele
moğulları kabilesinin ileri gelenlerinden
dir. Medinen ilk altı müslümandan biri 
olup Birinci Akabe Biatı ' nda bulundu, 
ikinci Akabe Biatı 'nda da kabilesini tem
sil etti. Bedir Gazvesi'nden itibaren Hz. 
Peygamber'le birlikte bütün savaşlara ka
tıldı ve büyük yararlılıklar gösterdi. Ok at
madaki maharetiyle bilinen Kutbe, Uhud 
Gazvesi'nin en sıkıntılı anlarında Resfıl-i 
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Ekrem'in yanından ayrılmadı, dokuz ye
rinden yaralandı ve Resfılullah'ın övgüsü
nü kazandı . Mekke'nin fethinde kabilesi
nin bayraktarlığını yaptı. Fetihten sonra 
Tihame bölgesinde yaşayıp islam'aboyun 
eğmeyen Has'am kabilesine gönderilen 
yirmi kişilik müfrezeye kumandan tayin 
edildi ve kendi adıyla anılan seriyyeyi ba
şarıyla yönetti. 

Cahiliye döneminde soylu Kureyş kabi~ 

lesi mensuplarının i h ram lı iken evlerine 
kapılarından. diğerlerinin ise evlerinin ar
kasından açtıkları bir gedikten girmeleri 
adetti. Bu adete aykırı davranan Kutbe'yi 
Kureyşliler günahkar sayınca evlere arka
larından değil kapılardan girmeyi emre
den ayet (el-Bakara 2/189) nazil oldu (i b n 
Keslr, I. 327). 

Kutbe b. Amir. kendi kabilesine men
sup sahabeden ümmü Amr bint Amr b. 
Hadlde ile evlenmiş ve bu evlilikten Üm
mü Cemi! adında bir kızı olmuştur. Kay
naklarda onun Hz. Osman döneminde 
(644-656) vefat ettiği kaydedilmekte, ha
dis rivayet ettiğine dair bir bilgi bulunma
maktadır. 
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Iii MEHMET EFENDİOGLU 

KUTBI DEDE EFENDi 
(1862-1914) 

Şeyh, dini eserler bestekarı. 
_j 

istanbul'da Kocamustafapaşa ' daki 
Sünbül Efendi Hankahı'nda doğdu . Asıl 

adı Mehmed Kutbüddin olup bu hanka
hın şeyhi Seyyid Mehmed Rızaeddin Efen
di'nin oğludur. ilk bilgileri ve tasavvufi 
eğitimi babasından alıp onun manevi ter
biyesi altında yetişti. yirmi yaşlarında iken 
babasından hilafet aldı. 188S'te Koca 
Mustafa Paşa Camii hatipliğine tayin edi-

Kutbi Dede Efendi'nin Koca Mustafa Paşa Kül liyesi 'ndeki 
türbelerden birinin içinde bulunan sandukası- istanbul 

!en Kutbüddin Efendi 'ye S Reblülevvel 
1309'da (9 Ekim 1891) babasının vefatı 
üzerine 21 Cemaziyelewel 1309 (23 Ara
lık 1891) tarihli fermanla Sünbül Efendi 
Hankahı şeyhliği vazifesi verildi. Bir yıl 
sonra hac farlzasını yerine getirdi ve aynı · 

yıl külliye içerisinde bulunan Rahime 
Hatun Türbesi'nin kayyumluğu ile Koca 
Mustafa Paşa vakıfları tahsildarlığı göre
vi de kendisine verildi. Bu arada Merkez 
Efendi Tekkesi şeyh i Ahmed Mesud Efen
di'nin kızı Fatma Zehra Hanım'la evlendi. 
Kutbl Dede, 11 Safer 1332 (9 Ocak 1914) 
tarihinde mide rahatsızlığından öldü ve 
hankahta külliyenin bahçesindeki türbe
lerin birinde babasının yanına defnedil
di. Yerine şeyh tayin edilen oğlu Mehmed 
Razi Efendi (Yücesünbül, ö. 1978 ) bu va
zifesini tekkelerin kapatılmasına kadar 
( 1925) devam ettirmiştir. 

Devrinde dini mfısikiye dair bilgisi ve 
bu sahada bestelediği ilahilerle tanınan 
Kutbl Dede. mfısiki bilgilerini hankahın 
zakirierinden ve Hamamizade İsmail De
de'nin öğrencilerinden Mutafzade Ahmed 
Efendi'den almıştır. Özellikle devran zikri 
esnasındaki hakimiyetiyle tanınmış. ta
sawufi bilgisinin yanı sıra nazik ve müte
vazi kişiliğiyle çevresinin sevgi ve tevec
cühünü kazanmıştır. Bestelediği eserler 
arasında , "Dostlar bilin şimden gerü nam 
u nişan olmaz bana" mısraıyla başlayan 
hüzzam. "Dağlar ile taşlar ile çağırayım 
Mevlam seni" mısraıyla başlayan hicaz ila
hileri günümüzde de okunan eserlerinden 
bazılarıdır. Son zamanlarda yapılan bazı 
nota neşriyatında (bk. Gürer, s. 32; Şen

gel, IV, 57; Hatipoğlu, s. 73) Kutbl Dede'
nin Yenikapı Mevlevlhanesi şeyhi olarak 
kaydedilmesi yanlıştır. 
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[i] NuRi ÖzcAN 

KUTBÜDDİN AYBEG 

(bk. AYBEG, Kutbüddin) . 

KUTBÜDDİN BAHTİY AR 
(.)~ 0/...U!...,_.h§) 

_j 

Hace Kutbüdd!n Bahtiyar b. Kemalidd!n 
Ahmed b. Musa el-Üş! el-Ka'k! 

L 

(ö 633/1235) 

Çiştiyye tarikatına mensup 
Ferganalı mutasavvıf. 

_j 

569 (1174) yılında (veya 582 'de !11861) 
bugün Kırgızistan'ın Fergana bölgesinde 
bulunan Üş şehrinde doğdu. Babası imam 
Ca'fer es-Sadık soyundan bir seyyiddir. On 
sekiz aylık iken babasını kaybeden Kut
büddin annesi tarafından yetiştirildi. İh
tiyaç duyduğu zaman seccadesinin altın
dan peksirnet çıkardığı veya kıziarına çe
yiz hazırlamak amacıyla yardım için ken
disine başvuran fakir ailelere verilmek 
üzere seccadesinin altından çıkardığı pek
simetler altın haline geldiğinden "Ka'kl" 
(peksimetçi) diye anılmış ve bu nisbeyle 
tanınmıştır. 

Menkıbeye göre beş yaşına geldiğinde 
onu mektebe Hızır götürmüş, bunu far
keden hocası, "Çocuk, ne kadar bahtiyar
sın ki seni buraya Hızır getirdi" demiş. 
bundan sonra Bahtiyar onun adı olmuş
tur. Bahtiyar dini ilimleri bu mektepte 
Ebu Hafs el- Üşl adlı hocadan öğrendi. Ay
rıca tasawufla da ilgilenmeye başladı. Bu 
m aksatta seyahate çıktı. Delilü '1-'ô.rifin 
adlı eserinde anlattığına göre Bağdat'ta 
Ebü'l-Leys es-Semerkandl Camii'nde Çiş
tiyye tarikatının plri Hace Mulnüddin Ha
san el-Çiştl'ye intisap etti. tarikat hırka-

sını ondan giydi. Bağdat'ta iken Evhadüd
dln-i Kirmanl ve 'Avô.rifü'1-ma'ô.rif mü
ellifi Şehabeddin es-Sühreverdl gibi mu
tasawıfların sohbetlerinde bulundu. Bah
tiyar'ın mürşidine Üş'ta veya İsfahan'da 
intisap ettiğine dair rivayetler de vardır. 

Şeyhi Mulnüddin Hasan el-Çiştl'nin Hin
distan'a dönüp tarikatın merkezi Ecmlr'e 
yerleşmesi üzerine Bahtiyar da Hindis
tan'a gitmeye karar verdi. Yolculuğu sı
rasında Mültan'a uğradığında dönemin 
önemli safılerinden Bahaeddin Zekeriy
ya ile görüştü. Daha sonra müridi ve hali
fesi olan ve Genc-i Şeker diye de anılan 
Ferldüddin Mes'Qd ile ilk defa burada ta
nıştı. Bahtiyar Mültan'da iken Moğollar 
Hindistan'ı istilaya başlamış. Tuluy Noyan 
kumandasındaki bir ordu 1224'te Mül
tan'ı kuşatmıştı. Bütün imkanlarıyla kırk 
gün boyunca şehri savunan Mültan haki
mi Nasırüddin Kabace'nin Şeyh Bahti
yar'dan şehrin kurtulması için dua etme
sini rica ettiği, şeyhin dua ettikten sonra 
Nasırüddin Kabace'ye bir ok vererek düş
manların üzerine atmasını istediği. ertesi 
gün Moğol askerlerinin kuşatmayı kaldır
dıkları. bu olayın ardından Bahtiyar'ın 
Mültan halkı ve Nasırüddin Kabace nez
dindeki itibarının arttığı kaydedilmekte
dir. 

Daha sonra Mültan'dan ayrılıp Delhi'ye 
giden Kutbüddin burada Sultan Şemsed
din iıtutmış'ın güvenini kazandı. Sultan 
kendisini şeyhülislamlık makamına getir
meyi teklif ettiyse de o kabul etmedi ve 
şeyhülislamlığa Necmeddin es-Suğra ta
yin edildi. Kutbüddin , kendisini çekerne
yen ve varlığından rahatsız olan şeyhülis
lamla arası açılınca mürşidine bir mektup 
gönderip Ecmlr'e gitmek için izin istedi. 
Mulnüddin el-Çiştl ona Delhi'de kalması
nı. yakında kendisinin oraya geleceğini 
bildirdi. Şeyhülislam Necmeddin es-Suğ
ra bir süre sonra Delhi'ye gelen Mulnüd
din'e bağlılığını bildirdi ve Bahtiya r'ı ken
disine şikayet edip onu Delhi'den uzaklaş
tırmasını rica etti. Bunun üzerine Mul
nüddin. Bahtiyar ile birlikte Ecmlr'e dön
meye karar verdi. Fakat Sultan iltutmış 
ve halk Kutbüddin Bahtiyar'ın Delhi'de 
kalması için şeyhe ricada bulundu. Şeyh 
de Kutbüddin'e burada kalmasını söyle
yerek kendisi Ecmlr'e döndü. Bahtiyar 
Delhi'de kaldığı süre içinde sultandan ve 
halktan büyük itibar gördü. Ganj nehrinin 
büyük kolu Cemne kıyısı yakınlarındaki 
Kıluğhari'ye yerleşmeye karar verdi. Mü
rid ve dostları da onun ardından buraya 
gelip yerleştiler. Şeyhinin hasta olduğunu 

KUTBÜDDiN BAHTiYAR 

haber alınca Ecmlr'e gidip onu ziyaret et
ti. Şeyh Mulnüddin. Kutbüddin Bahtiyar 
Delhi'ye döndükten yirmi gün sonra ve
fat etti. Çok geçmeden dervişleriyle bir
likte sema yaparken, "Teslim kılıcıyla öl
dürülenlere gaybdan her an bir başka can 
vardır" anlamına gelen bir beyti işitince 
kendinden geçtiği ve bir daha kendisine 
gelemediği kaydedilen Kutbüddin'in bu 
olaydan dört gün sonra ( 14 Reblülevvel 
633 1 27 Kasım 1235) vefat ettiği belirtil
mektedir. 

Kutbüddin Bahtiyar. eski Delhi'de 
Havz-ı Şemsi ile Kutub Minar arasındaki 
Mihrevll'de toprağa verilmiş, daha sonra 
kabri üzerine bir tür be yapılmıştır. Annesi 
ve kız kardeşi de bu türbede medfundur. 
Yüzyıllar boyunca Delh ili müslümanlar 
tarafından ziyaret edilen türbesinin ziya
retçisi giderek azalmış ve bakımsız kalan 
türbe harap olmuştur. H int-İslam mima
risinin şaheserlerinden biri olan Kutub 
Minar'ın bu adı. yapımını başlatan Kut
büddin Aybeg'den değil yakınında defne
dilen Kutbüddin Bahtiyar'dan aldığı kay
dedilmektedir. 

Çiştiyye tarikatının önemli şahsiyetle
rinden olan Kutbüddin Bahtiyar Hindis
tan'daki tasawufi hayat üzerinde etkili 
olmuştur. Mürşidi Mulnüddin ei-Çiştl'ye 
dair Delilü '1- 'ô.rifin (Melfil?fit-ı Mu'inüd
din Çişti, KanpOr 1306/1889, Leknev 1868, 
1890) adlı bir menakıbname kaleme aldı
ğı söylenen Kutbüddin Bahtiyar'ın Farsça 
şiirleri de bulunmaktadır. Halifesi Perldüd
din Mes'Gd onun hakkında Fevô.'idü's
Sô.1ikin (Mel{D.?at-ı ljace ~utbüddin Bal].

tiyar, Lahor, ts.) adıyla bir menakıbname 
kaleme almıştır. 
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