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KUTBÜDDİN ei-HALEBİ 
( ~~ ~.NI -.,..w) 

Ebu Muhammed (Ebu Ali) 
Kutbüddin Abdülkerim b. Abclinnur 

b. Münir el-Halebi 
(ö. 735/1335) . 

Hadis ve kıraat alimi. 
_j 

16 Receb 663 'te (4 Mayıs 1265) veya 
664 yılında Halep'te doğdu. Yetişmesinde 
dayısı Nasr b. Süleyman b. ömer el-Men
bi ci" nin önemli rolü olmuş, küçükken on
dan muhtelif rivayetleriyle kıraat oku
muştur. Ardından Kahire'ye yerleşen 
Kutbüddin ei-Halebi burada, ayrıca Dı
maşk ve Hicaz'da pek çok alimden isti
fade etti. Ebü't-Tahir İsmail b. Hibetul
lah el-Mellcl, Safiyyüddin Ham b. EbO Be
kir ei-Meragl gibi hocalardan kıraat tah
sil ederken Mısır Hanbeli kadılkudatı E bO 
Bekir Muhammed b. İbrahim el-Makdisl. 
İbn Dakikul'ld, Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed 
el-Makdisl, Ebü'I-Abbas Ahmed b. Abdül
hfıli~ b. Tarhfın. Zeyneb bint Mekki el
Harran!, EbO Muhammed Abdülazlz b. 
Saykal el-Harrani'den hadis öğrendi. . 

Onun all ve nazil isnadla hadisler yazdı
ğı ve hocalarının sayısının 1000 yahut 
1300'ün üzerinde olduğu belirtilmiştir. 
Birkaç defa hacca giden Kutbüddin el
Halebi ile Zehebi birbirlerinden hadis al
mış, Vadiaşi de kendisinin Kutbüddin ei
Halebl'den, onun da kendisinden fayda
landığını söylemiştir. Talebeleri arasında 
İbnü'I-Mülakkın, İbn Rafi', İbn Balaban, 
İbn MerzOk ei-Hatlb ve Abdürkadir ei-Ku
reşi gibi alimler bulunmaktadır. Kıraat ve 
hadis alanında döneminin ileri gelenlerin
den biri kabul edilen Kutbüddin ei-Hale
bi30 Receb 735 (26 Mart 1335) tarihinde 
Mısır'da vefat etti. Kaynaklarda onun Ha
nefı mezhebine mensup olduğuna, müte
vazi, güzel ahlaklı, dindar bir kişiliğe sahip 
bulunduğuna işaret edilmiştir. 

Eserleri. 1. el-İhtimam bi-tell)işi Ki
tabi'l-İlmam. İbn Dakikulld'in el-İlmam 
bi-eJ:ıddişi'l-af.ıkam adlı eserinin muhta
sarı olup Hüsam Riyaz'ın tahkikiyle neş
redilmiştir (Beyrut ı 4 ı 0/1990). 2. Şerf.ıu 
Şaf.ıil.ıi'l-Bul)dri ( el-Bedrü 'l-münfri 's-sarf 

fi'l-kelam 'ale'l-Bui)arf). Yarısına kadar 
temize çekildiği belirtilen eserin bazı bö
lümleri günümüze ulaşmıştır (Sezgin, 1, 
1 19). 3. el-Mevridü'l-'a~bü'l-heni fi'l
keldmi 'ald Sireti 'Abdilgani. Abdülgani 
b. Abdülvahid el-Cemmalll'nin ed-Dür
retü'l-muc;iıyye fi's-sireti'n-nebeviyye 
adlı eserinin şerhidir. Süleymaniye (Da-
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mad ibrahim Paşa, nr. 420) ve Topkapı Sa
rayı Müzesi (Emanet Hazinesi, nr. 1 154) 
kütüphaneleriyle İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı'nda (Osman Ergin, nr. 89) 
yazma nüshaları bulunan eserin iki cilt 
olarak basıldığı belirtilmektedir ( Şa kir 
Mustafa. IV, 43) 4. Taril)u Mışr. Mısırlı 
olan ya da Mısır'da yaşayan hadis ravileri
nin biyografilerini bir araya getirmek üze
re alfabetik olarak kaleme alınmaya baş
lanmışsa da ancak Muhammed ismine 
kadar yazılabilmiştir. İbn Hacer' e göre ta
mamlanması halinde yirmi cildi bulacak 
olan kitabın günümüze ulaşıp ulaşmadığı 
bilinmemektedir (a.g.e., IV, 43). 5. Mu'
cemü'ş-şüyul). Müellifin şeyhlerinin bi
yografisine dair olup nüshaları hakkında 
bilgi yoktur. Kutbüddin el-Halebi'nin kay
naklarda ayrıca el-Erba'une't-tüsa'iyyat, 
el-Erba'une'l-mütebayinat, el-Erba'u
ne'l-büldaniyye adlı eserleri zikredil
mektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Zehebi. Ma'rifetü '1-kurra' (Aitıkulaç). lll, ı478; 
a.mlf .. Mu'cemü'ş-şüyüi) : el-Mu'cemü'l-kebir 
(nşr. M. el -Hablb el-Hile). Tiiif ı408/1988, 1, 
4 ı 2; Vadiaşi, Bernamec (nşr. Muhammed Mah
fOz). Beyrut ı982, s. 77-78; ibnü'ı-Cezeri, Ga
yetü'n.-Nihiiye, ı. 402; İbn Hacer. ed-Dürerü 'l
kamine, ll, 398-399; ibn Tağriberdi. en-Nücü
mü 'z-zahire, IX, 306; Keş{ü '?·?un ün, ı. ı 58, 
30ı, 304, 546; ll, ıoı3, ı3ı6, 2029; Leknevi. 
el-Feva'idü'l-behiyye, s. ıoo; izaf:ıu'l-meknün, 
ll , 7ı9; Hediyyetü'l-'ari{in, 1, 6ıO; Sezgin. GAS, 
ı, ı ıs- 'ı 19; Şakir Mustafa, et·Tarii)u ' l-'Arabi 
ve'l-mü'erril)ün, Beyrut ı993, IV, 42-43. 

r 

L 

li! ALi ToKSARI 

KUTBÜDDİN HARİZMŞAH 
( oı..;, ('3}~ ~.NI -.,..w) 

(ö. 522/1 128) 

Harizmşahlar'ın kurucusu 
(1097 -ı 128). 

ı 
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Sultan Melikşah'ın sarayına intisap et
tikten sonra kısa sürede önemli mevkile
re getirilen ve taştdarlığa kadar yükse
len Yemlnüddin Anuş Tegin'in oğludur. 
Anuş Tegin'in Türkler'in hangi boyuna 
mensup olduğu konusunda farklı görüş
ler ileri sürülmüştür (Harezm Kültür Vesi
kaları, neşredenin gi ri şi, s. 34; Kafesoğ-
1 u, s. 4 ı -42). Genellikle kabul edilen görü
şe göre Çiğil, Yağma. Karluk, Halaç Türk
leri veya Oğuzlar'ın Beydili boyuna men
suptur. Bilge Beg adlı Selçuklu kumanda
nı tarafından Garcistanlı bir kişiden satın 
alındığı için Garçel (Garcel) nisbesiyle anı
lır. Sarayın taştdarlıkla ilgili masraflarını 
Harizm gelirlerinden karşılamak üzere 
Sultan Melikşah'ın Harizm valisi (şahne) 

tayin ettiği AnuşTegin (470/ 1 077) başşe
hir İsfahan'dan ayrılmadığı için bölge fii
len Harizmşah Ekinci (i ikinci) b. Koçkar ta
rafından yönetildL Selçuklu Sultanı Berk
yaruk, Horasan Meliki Arslan Argun'un 
katlinden sonra kardeşleri Muhammed 
Tapar ve Sencer ile giriştiği taht kavgala
rı sırasında Arslan Argun'u destekleyen 
Merv şahnesi Koctan ile Harizmşah Ekinci 
b. Koçkar'a kendisine katılmaları için çağ
rıda bulundu. Ekinci b. Koçkar 10.000 ki
şilik süvarı birliğiyle yola çıktı ve önden 
300 seçme süvariyle Merv'e ulaştı. Onun 
Merv'e gelmesinden rahatsız olan Kodan, 
Emir Yaruktaş ile iş birliği yaparak bir 
gece eğlenmekte olan Ekinci'yi öldürdü 
(490/1097) . Kodan ve Emir Yaruktaş'ın 
Harizm'e hakim olduğunu duyan Berkya
ruk, Horasan valiliğine tayin ettiği emir-i 
dad Ha beşi b. Altuntak'tan Kod an ve Ya
ruktaş'ı cezalandırmasını istedi. Bunun 
üzerine Habeşi onları takibe koyuldu. Ya
ruktaş esir alındı. Kodan bir yolunu bulup 
Sencer' e sığındı ve onun hizmetine girdi. 
Habeşi bu başarısından ve Ekinci'nin öl
dürülmesinden sonra muhtemelen Berk
yaruk'un isteğiyle Anuş Tegin'in oğlu Ars
lan Tegin Kutbüddin Muhammed'i aynı 
yıl Harizmşah unvanıyla Harizm valiliğine 
getirdi ( 490/ ı 097). 

Anuş Tegin. büyük oğlu Kutbüddin Mu
hammed'e Merv'deki bir medresede iyi 
bir tahsil imkanı sağlamıştı. Aynı zaman
da iyi bir devlet adamı olarak yetiştirilen 
Kutbüddin ülkesinde adaletle hüküm 
sürdü, başarılı hizmetlerde bulundu ve 
ilim adamlarını himaye etti, bu sayede 
şöhret ve itibarı arttı. Habeşl b. Altun
tak'ın öldürülmesinin ardından Horasan'a 
tamamen hakim olan Melik Sencer, Kut
büddin Muhammed'i Harizmşah olarak 
yerinde bıraktı (493/1 100). Kutbüddin ka
biliyetiyle Sencer'in takdirini kazandı. 

Ekinci b. Koçkar'ın katlinden sonra ka
çıp akrabalarına sığınan oğlu Tuğrul Te
gin. Sencer'in yanında bulunduğu sırada 
Harizm'i tekrar ele geçirmek amacıyla 
oradan kaçtı. Kutbüddin Muhammed'in 
Harizm dışında olduğu bir sırada bozkır
lardaki çeşitli Türk boylarını toplayarak 
Harizm'e saldırdı. Bunu haber alan Kut
büddin süratle Harizm'e dönerken duru
mu Sencer'e bildirip yardım istedi. Bu sı
rada Nişabur'da bulunan Sencer ordusuy
la yardıma koştu. Ancak Kutbüddin Mu
hammed onu beklemeden Tuğrul Tegin 
ve müttefikleri üzerine yürüyünce bozkır 
Türkler'i Mangışlak'a, Tuğrul Tegin de 
Handehan'a kaçtı. Kutbüddin Muham
med, Sultan Sencer'in yeğeni Mahmud 


