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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. 
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li! ALi ToKSARI 

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

(ö. 522/1 128) 

Harizmşahlar'ın kurucusu 
(1097 -ı 128). 

ı 

_j 

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 



b. Muhammed Tapar ile yaptığı Save 
savaşında Sistan Meliki Ebü'I -Pazl Nasr 
b. Halef ile beraber Horasan ordusun
da görev aldı (5 ı 2/1 ı ı 9) . Karahanlı Hü
kümdarı Arslan Han'ın halka zulmet
mesi ve Selçuklular'a muhalif hareke
ti sebebiyle Sencer tarafından te'dib 
edilmek istenince Arslan Han sultanı 
bundan vazgeçirmek için ona baş

vurmuştu. 522'de (1128) ölen (52 lll ı 27 
yılında öldüğü de rivayet edilir) Kutbüd
din Harizmşah'ın yerine oğlu Alaeddin At
sız geçti. 

Kutbüddin Harizm'i otuz yıl boyunca 
büyük bir ustalıkla idare etti. Bozkır Türk
ler'inin Harizm'i istila emellerine set çe
kerek bölgede huzur ve emniyeti sağla
dı. Alim. edip ve şairleri himaye etmesi 
ve adaletle hükmetmesi sebebiyle ünlü 
müfessir Zemahşerl ve Selçuklu sarayı
nın meşhur şairi Muizzl'nin takdirini ka
zandı. 

Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı kalan 
Kutbüddin Muhammed, Sultan Sencer 
nezdinde yüksek bir itibarasahip olmuş , 

Harizm'in yıllık vergilerini çeşitli hediye
lerle birlikte takdim etmek üzere bir yıl 
bizzat kendisi sultan ın huzuruna gitmiş, 
bir yıl da oğlu Atsız'ı göndermiştir. Adına 
yazılan bazı eserlerde "padişah , kutbü'd
dünya ve'd-dln , ebü'l-feth, muinü emi
ri'l-mü'minin. cemaleddin " gibi bazı la
kaplarla anılması onun kudret ve nüfu
zunu göstermektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Muizzl. Dfvanü Emfri 'ş-şu'ara' Muf:ıammed 

b. 'Abdi 'l-melik(n ş r. Abbas ikbal). Tahran 1318 
hş./1939 , s. 295-298; ibnü'J-Eslr. el-Kamil, X, 
266-267; Cüveynl, Tarih-i Cihangüşa (Öztürk) . 
ll, 5-6; Harezm Kültürü Vesikaları 1: Harezmce 
Tercüme/i Muqaddimat al-adab ( nşr. Zeki Ve! i· 
di Togan). istanbul 1951 , neşredenin girişi, s. 
34; İbrahim Kafesoğlu . Harezmşahlar Devleti 
Tarihi, Ankara 1956, s. 33 , 36-44; Hind Hüse
yin Taha. el-Edebü'l-'Arabf (f ikifmi ljarizm, 
Bağdad 1976, s. 44, 225; Ghulam Rabbani Aziz. 
A Short History of Khwarazmşhahs, Karachi 
ı 978, s. 1-3; Mehmet Altay Köymen, Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1984, ll , 
311; Afaf Seyyid Sabra. et-Tarfl)u 's-siyasi li'd
devleti'l-/jarizmiyye, Kah i re 1407/1987, s. 35-
37; V. V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Tür
kistan(haz. Hakkı Dursun Yı l dız). Ankara 1990, 
s. 345-346; Aydın Taneri. Harezmşahlar, Anka
ra 1993, s. 11-17; C. E. Bosworth. The New Mu
hammadan Dynasties, Edinburgh 1996, s.178-
179; a.mlf., "Khwarazmııtahs", EP (ing.). IV, 
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KUTBÜDDİN İZNİKİ 
(~j~ ~~~~) 

(ö. 821/ 1418) 

Osmanlı a limi ve mutasavvıfı. 
.J 

Kutbüddinzade diye tanınan oğlu Meh
med İzniki'nin İJ:ıticacu Ad em ma'a Mu
sa 'aleyhime's-seldm adlı risalesindeki 
bir kaydından (Süleymaniye Ktp ., Ulleli , 
nr. ı 593. vr. 55 •) Niğde'de doğduğu. daha 
sonra buradan iznik'e göç ettiği anlaşıl
maktadır. Babasının adı Mehmed'dir. Ara
larında Osmanlı veziri ve Arap dili alimi 
Niksar! Hasan Paşa'nın da bulunduğu çe
şitli hocalardan ders aldı. Hasan Paşa'dan 

okuduğu ŞerJ:ı-i Metali ' i 795'te (1393) 
bitirdiği naklediiir. Kaynaklar. diğer ilimie
rin yanı sıra özellikle şer'i ilimiere vuku
fundan ve tasawufyolunda önemli dere
celer katettiğinden söz etmektedir. Evli
ya Çelebi onun Bayramiyye şeyhlerinden 
olduğunu ve Şeyh Hüsam diye bir zattan 
icazet aldığını söylüyorsa da ( Seyahatna
me, ll, 42) Bayramiyye tarikatının piri Ha
cı Bayram-ı Veli 833'te (1430) vefat etti
ğine göre bu bilgi doğru olmamalıdır. Yi
ne Evliya Çelebi'nin ifadesinden İznik'te 
bir asitanesinin olduğu ve tarikat faali
yetlerini burada sürdürdüğü anlaşılmak
tadır. Timur'un Anadolu'yu işgali sırasın
da Kutbüddin izniki'nin onunla buluşup 
kendisine önemli uyarılarda bulunduğu, 
haksız yere kan dökmekten vazgeçmesini 
söylediği, Yıldırım Bayezid'in oğlu Isa Çe
lebi'nin Timur'a itaatini bildirmek üzere 
elçilik yaptığı, Timur'un da onun vasıta
sıyla Çelebi'ye kemer, külah ve bazı hedi
yeler gönderdiği kaydedilmektedir. Kut
büddin 8 Zilkade 821'de (7 Aralık 1418) 
İznik'te vefat etti ve zaviyesine defnedil
di. Kabri üzerindeki üstü kubbeli dört kö
şe türbe ile bitişiğindeki Şeyh Kutbüddin 
Camii'nin XV. yüzyıl yapıları olduğu tesbit 
edilmekle birlikte kimin tarafından inşa 
edildikleri kesin olarak bilinmemekt edir. 
Cami ve zaviye zaman içinde harap ol
muş. türbe ise yakın zamanda onarım 
görmüştür. 

Eserleri. 1. Tefsiriİ'l-Kur,an (Te(siru 
~utbiddin). Tam nüshası tesbit edileme
yen ve kaç cilt olduğu bilinmeyen bu 
Arapça tefsirin ll. cildi istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'ndedir (AY, nr. 1741 ). 
Nisa ve Maide surelerinin tefsirini içeren 
276 varaklık bu cilt hem dirayet hem ri
vayet tefsiri olma niteliğini taşımaktadır 
(Demir, s. 116-1 17). Z. Mukaddime. Na
maz, oruç. hac, zekat gibi ibadet konula
rının Hanefi mezhebine göre anlatıldığı , 

KUTBÜDDiN iZNiKl 

ayrıca inanç ve ahlaka dair meseleleri n ele 
alındığı eser Türkçe ilmihal geleneğinin 
ilk örneklerindendir. Kitabın, Ebü'l-Leys 

es-Semerkandi'nin namazla ilgili ilmihal 
niteliğindeki aynı adlı Arapça risalesinin 
(Beyaz ıt Devlet Ktp. , Bayezid, nr. 625) 
Türkçe'ye çevrilip inanç. ibadet ve ahlaka 
dair konuların eklenmesi suretiyle mey
dana gelen bir eser şeklinde nitelendiril
mesi (DiA, XXII , 139-1 40) doğru değildir. 
Bazı nüshalarının başına (Süleymaniye 
Ktp., Hamidiye, nr. 550; istanbul Belediye
siAtatürkKitaplığı,Muallim Cevdet, nr. KI 
32) sonradan adınınMukaddimetü's-sa
ldt şeklinde kaydedilmiş olması , Taşköp

rizade ve Hoca Sadeddin gibi müelliflerin 
Kutbüddin izniki'nin namazla alakah bir 
risalesinin olduğunu belirtmeleri, Mecdi 
ve Bursalı Mehmed Tahir'in de Kutbüd
din izniki'nin Mukaddime adlı eserinin 
namazla ilgili olduğuna dair kayıtları ese
rin Semerkandi'nin risalesiyle karıştırıl
masından kaynaklanmış olmalıdır. istan
bul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda bu
lunan (Muallim Cevdet . nr. K/3 2) ve mü
ellif hayatta iken 817'de (1414) istinsah 
edilen bir nüshada eserin Mukaddime 
şeklinde kaydedilen adı Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki bir başka nüshada (Ha
san Hayri , nr. 24) Büniye 'l-İslam , İtal
ya'da Vatikan Kütüphanesi'nde bulunan 
bir nüshada ise (Vaticano Turca, nr. 18) 
İ bad at şeklinde yazılmıştır. Diğer bazı 
nüshalarında isminin Rahat ü'l-kulılb 

şeklinde kaydedilmesi ise (Süleymaniye 
Ktp ., Ayasofya, nr. 1171 ; istanbul Belediye
si Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. 0 / 
39) müellifin benzer konuları ele aldığı 
başka bir eseriyle karıştınlmasıyla ilgili
dir. Nüshalardaki bu yanlışlık Osmanlı 
Müellifleri'nde de tekrarlanmıştır (ı. 
ı 44) . Eserin ayrıca birçok nüshası bulun
maktadır. 3. Rahatü'l-kulılb. Kelam, fı
kıh ve tasawufun mezcedildiği bu Türk
çe eserde müellif, inanç ve ibadet konu
larını mutasawıfların anlayışından hare
ketle anlatmış, son kısımda şeyhe bağlan
manın gerekliliği, kamil şeyhin vasıfları. 
hırka giyme gibi tasawuf konularını ele 
almıştır. Eserin Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunan iki nüshasının da (Hacı 
Mahmud Efendi , nr. 1600, 1691) eksikol
duğu anlaşılmaktadır. Baş tarafı noksan 
olan nüshaya (nr. 1691) müstensihler ta
rafından besmele. hamdele ve salvelenin 
ardından kısa bir giriş yazısı . son tarafı 
eksik olan nüshaya da (nr. 1600) eserin ta
mamlandığını ifade eden bir yazı eklen
miştir. Yine eksik olan bir nüshası da Be
yazıt Devlet Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
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