KUTBÜDDiN iZNiKl
b. Muhammed Tapar ile yaptığı Save
Sistan Meliki Ebü'I -Pazl Nasr
b. Halef ile ber aber Horasan ordusunda görev aldı (5 ı 2/1 ı ı 9) . Karahanlı Hükümdarı Arslan Han'ın halka zulmetmesi ve Selçuklular'a muhalif hareketi 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) Kutbüddin Harizmşah'ın yerine oğlu Alaeddin Atsız geçti.

ı

savaşında

Kutbüddin Harizm'i otuz yıl boyunca
büyük bir ustalıkla idare etti. Bozkır Türkler'inin Harizm'i istila emellerine set çekerek 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 kazandı.

Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı kalan
Kutbüddin Muhammed, Sultan Sencer
nezdinde yüksek bir itibarasahip olmuş ,
Harizm'in yıllık vergilerini çeşitli hediyelerle 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'ddünya ve'd-dln , ebü'l-feth, muinü emiri'l-mü'minin. cemaleddin " gibi bazı lakaplarla anılması onun kudret ve nüfuzunu göstermektedir.
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ABDÜLKERİM ÖZAYDIN

KUTBÜDDİN HAYDAR
(bk. HAYDAR, Kutbüddin).
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KUTBÜDDİN İZNİKİ
(~j~ ~~~~)
(ö. 821/ 1418)
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Kutbüddinzade diye tanınan oğlu Mehmed İzniki'nin İJ:ıticacu Adem ma'a Musa 'aleyhime's-seldm adlı risalesindeki
bir kaydından (Süleymani ye Ktp ., Ulleli ,
nr. ı 593. vr. 55 •) Niğde'de doğduğu. daha
sonra buradan iznik'e göç ettiği anlaşıl
maktadır. Babasının adı Mehmed'dir. Aralarında Osmanlı veziri ve Arap dili alimi
Niksar! Hasan Paşa'nın da bulunduğu çeşitli hocalardan ders aldı. Hasan Paşa' dan
okuduğu ŞerJ:ı-i Metali' i 795'te (1393)
bitirdiği naklediiir. Kaynaklar. diğer ilimierin yanı sıra özellikle şer'i ilimiere vukufu ndan ve tasawufyolunda önemli dereceler katettiğinden söz etmektedir. Evliya Çelebi onun Bayramiyye şeyhlerinden
olduğunu ve Şeyh Hüsam diye bir zattan
icazet aldığını söylüyorsa da (Seyahatname, ll, 42) Bayramiyye tarikatının piri Hacı Bayram-ı Veli 833'te (1430) vefat ettiğine göre bu bilgi doğru olmamalıdır. Yine Evliya Çelebi'nin ifadesinden İznik'te
bir asitanesinin olduğu ve tarikat faaliyetlerini 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 Çelebi'nin Timur'a itaatini bildirmek üzere
elçilik yaptığı, Timur'un da onun vasıta
sıyla Çelebi'ye kemer, külah ve bazı hediyeler gönderdiği kaydedilmektedir. Kutbüddin 8 Zilkade 821'de (7 Aralık 1418)
İznik'te vefat etti ve zaviyesine defnedildi. Kabri üzerindeki üstü kubbeli dört köşe 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 olmuş. türbe ise yakın zamanda onarım
görmüştür.

Eserleri. 1. Tefsiriİ'l-Kur,an (Te(siru
Tam nüshası tesbit edilemeyen ve kaç cilt olduğu bilinmeyen bu
Arapça tefsirin ll. cildi istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (AY, nr. 1741 ).
Nisa ve Maide surelerinin tefsirini içeren
276 varaklık bu cilt hem dirayet hem rivayet tefsiri olma niteliğini taşımaktadır
(Demir, s. 116-1 17). Z. Mukaddim e. Namaz, oruç. hac, zekat gibi ibadet konularının Hanefi mezhebine göre anlatıldığı ,
~utbiddin).

inanç ve ahlaka dair meseleleri n ele
eser Türkçe ilmihal geleneğinin
ilk örneklerindendir. Kitabın, Ebü'l-Leys
es-Semerkandi'nin namazla ilgili ilmihal
niteliğindeki aynı adlı Arapça risalesinin
(Beya z ıt Dev let Ktp. , Bayezid, nr. 625)
Türkçe'ye çevrilip inanç. ibadet ve ahlaka
dair konuların eklenmesi suretiyle meydana gelen bir eser şeklinde nitelendirilmesi (DiA , XXII , 139-1 40) doğru değildir.
Bazı nüshalarının başına (Sül eymaniye
Ktp., Hamidiye, nr. 550; istanbul BelediyesiAtatürkKitaplı ğ ı,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 Kutbüddin izniki'nin Mukaddime adlı eserinin
namazla ilgili olduğuna dair kayıtları eserin Semerkandi'nin risalesiyle karıştırıl
masından kaynaklanmış olmalıdır. istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda bulunan (Muallim Cevdet . nr. K/3 2) ve müellif hayatta iken 817'de (1414) istinsah
edilen bir nüshada eserin Mukaddime
şeklinde kaydedilen adı Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bir başka nüshada (Hasan Hayri , nr. 24) Büniye 'l-İslam , İtal
ya'da Vatikan Kütüphanesi'nde bulunan
bir nüshada ise (Vatican o Turca, nr. 18)
İ bad at şeklinde yazılmıştır. Diğer bazı
nüshalarında isminin Raha t ü'l-kulılb
şeklinde kaydedilmesi ise (Süleymaniye
Ktp ., Aya sofya, nr. 1171 ; istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. 0 /
39) müellifin benzer konuları ele aldığı
başka bir eseriyle karıştınlmasıyla ilgilidir. Nüshalardaki bu yanlışlık Osmanlı
Mü ellifleri'nde de tekrarlanmıştır (ı.
ı 44) . Eserin ayrıca birçok nüshası bulunmaktadır. 3. Rahatü'l-kulılb . Kelam, fı
kıh ve tasawufun mezcedild i ği bu Türkçe eserde müellif, inanç ve ibadet konularını mutasawıfl arın anlayışından hareketle anlatmış, son kısımda şeyhe bağlan
manın gerekliliği, kamil şeyhin vasıfları.
hırka giyme gibi tasawuf konularını ele
almıştır. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan iki nüshasının da (Hacı
Mahmud Efendi , nr. 1600, 1691) eksikolduğu anlaşılmaktadır. Baş tarafı noksan
olan nüshaya (nr. 1691) müstensihler tarafından besmele. hamdele ve salvelenin
ardından kısa bir giriş yazısı . son tarafı
eksik olan nüshaya da (nr. 1600) eserin tamamlandığını ifade eden bir yazı eklenmişti r. Yine eksik olan bir nüshası da Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde kayıtlıdır
alındığı
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(Veliyyüddin Efendi, nr. 3278). 4. Telf~iit.
Ferra el-Begavl'nin MeşabiJ:ıu's-sünne
adlı eserinin Arapça haşiyesidir. Müellif,
bu eseri hadisler arasındaki zahiri çelişkiyi
ortadan kaldırmak maksadıyla kaleme aldığını belirtmiştir. Değişik nüshalarında
adı Tevii]fiitü'l-MeşabiJ:ı

(Süleymaniye
Ktp., Ayasofya, nr. 476), Kitabü't-Tacli]f
fi'l-J:ıadi§, Kitabü't-Telfi]f (Süleymaniye
Ktp .. Fatih. nr. ı 125) şeklinde kaydedilmişse de müellifin oğlu Kutbüddinzade
Mehmed, İJ:ıticacu Adem ma<a Musa
<aleyhime's-selam adlı risalesinde eserin adını Teltilfat şeklinde yazmıştır (Süleymaniye Ktp .. Laleli . nr. ı 593. v r. 5 5';
Yazma Bağışlar. nr. 434 5. vr. ı 73•-b; Hacı
Mahmud Efendi. nr. 4223. vr. 28'). Kutbüddinzade'nin kaydı, aynı zamanda babası
nın bu eserini kendisine nisbet edenlerin
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 476; Hediyyetü'l-<ari{in, ll, 21 ı ; Osman lı Müellifleri, ı. ı 60) verdiği bilgiyi de geçersiz kıl
maktadır. s. Risale ii hakkı devrani'sszlfiyye (Süleymaniye Ktp., Pertev Pa şa,
nr. 628) . Yedi varaklık bu Türkçe eserde
Gazza!l'nin İJ:ıya'ü <ulzlmi'd-din'i başta
olmak üzere güvenilir kaynaklardan nakledilen bilgilerle tasawuf ehlinin devranla zikretrneıerinin caiz olduğu savunulmuştur.

Sursalı Mehmed Tahir. Kutbüddin izni-

el-<i]fdü'§-§emin ve'l-<a]fdü'l-yemin adlı
tefsire dair eserin (Süleymaniye Ktp., İb
rahim Efendi, nr. 246) İznikl'nin torunlarından birine ait olduğu anlaşılmıştır. Zira müellif eserde Kutbüddin İznikl'den
"ceddimiz" diye bahsetmekte ve Mukaddime adlı eserinden nakilde bulunmaktadır. Kutbüddin'in Muhyiddin İbnü'I-Ara
bl'nin bir eserini şerhettiği belirtilmekteyse de (E/2 1ing ı. V. 54 7) böyle bir çalış
masına rastlanmamıştır.
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Zadü'l-me<ad fi'l-furuc ve'l-a)].la]f adlı bir eserinin Bursa'da İncirli Dergahı Kütüphanesi'nde bulunduğunu kaydeder (Osmanlı Müellifleri, ı. ı 44). Yine
Mehmed Tahir'in İznikl'ye nisbet ettiği

s. 34-35; Küçük

Nişancı Mehmed Paşa. Tarih , İstanbul 1290, s.

ÜNGÖREN

(bk. NEHREVALI).
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KUTBÜDDiN MÜBAREK ŞAH

ı

(ol.!..!l)~~..\Jf...,_J:..9)

(ö. 720/1320)
Şeyh

Kutbüddin Camii ve Türbesi- iznik 1 Bursa

Halaciler hanedanına mensup
Delhi sultanı
(1316-1320)

L

(bk. DELHi SULTANLIGI ; HALAclLER).
~

KUTBÜDDiN er-IMVENDi
(~..A.i~f}f~..\Jf...,_J:..9)

Ebü'l-Hüseyn Kutbüddin Said b. Abdiilah
b. el-Hüseyn b. Hibetillah er-Ravend!
(ö. 573/11 78)
L

Şii

alimi.

~

iran'da Kaşan şehrinin Ravend köyünde doğdu . Büyük dedesine nisbetle daha
çok Said b. Hibetullah diye tanınır. Babası ve dedesi bölgenin tanınmış alimlerindendi. Öğrenimi hakkında yeterli bilgi bu-
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Eserleri. Kutbüddin er-Ravendl'nin kaynaklarda belirtilen altmış kadar eserinden bazıları şunlardır: Tefsirü'l-Kur'an;
Ijüldşatü't-tefasir; el-Lübab ii tazli
Ayeti'l-kürsi; en -Nasil]. ve'l-mensu)].
mine'l-ayat ii cemi1'1-Kur'dn; Ziya'ü'ş
Şihdb (J)au'ü 'ş-Şihab; Kadi ei-K uzal tarafından derlenen Hz. Peygamber'in veciz
sözlerinin şerhidir; 553'te 1ı ı 581 yazılan
şerhte sGfiyenin sözlerinin şahid olarak
kullanıldığına bakılırsaRavendl'nin

KUTBÜDDiN el-MEKKI
L

lunmamakla birlikte EbG Ali el-Fazi etTabersl, Eb OCa'fer el-Halebl, Naslrüddin
et-TGsl'nin babası Muhammed b. Hasan.
İmadüddin et-Taber\. Abdullah el-Hulvanl
ve Ebü'l-Berekat Muhammed b. İsmail
gibi alimlerden faydalandı (hocalarının bir
listesi için bk. A'yanü'ş-Şi'a, VII. 240). Çeşitli konularda eserler telif ederek ilmlfaaliyetlerini sürdüren Ravend'i çok sayıda
öğrenci yetiştirdi. Başta oğulları Ali, Hüseyin ve Muhammed olmak üzere Şla'
nın tanınmış isimlerinden İbn ŞehraşGb.
izzeddin Ebü'l-Haris el-Alevi el-Bağdadl,
Ahmed b. Abdülcebbar et-Tabers'i ve Zeynüddin EbG Ca'fer ed-Da'vidar'i onun öğ
rencileri arasında yer alır. Ravendl14 Şev
va! 573 (5 Nisan 1178) tarihinde vefat etti
ve Kum'da Sitti Fatıma Mezarlığı'na defnedildi. Kabrinin Tebriz yakınlarındaki
Hüsrevşah köyünde bulunduğunu ileri
sürenler. büyük bir ihtimalle Kutbüddin
er-Ravendl ile Fazlullah er-Ravendl'yi birbirine karıştırmışlardır.

tasav-

vufla i l gilendiği ni söylemek mümkündür);
el-Ijara'ic ve'l-cera'iJ:ı fi'l-mu<cizat (Hz.
Peygamber'in ve on iki imarnın mucizelerine ait olayları ele alan üç ciltlik bir eser
olup Kum'da basılmıştır 11409/19891);
'Aldmatü'n -n ebive'l-e'imme; <uyunü'l-mu<cizat; Risô.le ii <adedi'l-mesa'il elieti va]fa<a'l-]].ilaf fiha beyne'lMurtaza ve'ş-Şey]]. el-Müiid (Şerif elM urtaza ile Şeyh Müfıd arasındaki kelam konularına dairdoksan beş ihtilaflı meseleyi
ele almaktadır); Nevadirü'l-mu<cizat;
Fı]fhü'l-Kur'an (Kur'an'daki fıkh'i hükümleri Şla yorumuna göre değerlendiren bu
çalışma Ahmed el-Hüseynl tarafından iki
cilthalinde yayımlanmıştır !Kum !405J);
Ijulaşa fi'ş-Şera'ic; İJ:ıkdmü'l-aJ:ıkam;

en-Niyyat ii cemi1'1-1bddat; Kitabü'dDa<avat (Medresetü'l-imami 'l-Mehdl tarafından neşredilmiştir !Kum. ts . i); Kışa
şü'l - enbiya' (nşr. Gulam Rıza el-Yezdl.
Beyrut 1409/1 989); Minhacü'l-beraca ii
şerJ:ıi Nehci'l-beld(Ja (Ravendl'ye asıl
şöhretini kazandıran bu eser Nehcü'l-belaga'nın ilk şerhlerindendir; daha sonra
aynı eseri şerheden ibn Ebü'l-Hadld Ra-

