KUTBÜDDiN iZNiKI
(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.
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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)
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(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-

KUTBÜDDTN-i STRAZT
vendl'nin fıkıh la u ğ raş tı ğ ını , dil ve t arih
konu sunda ihti s ası o lmadı ğ ı için birçok
hataya dü şt ü ğ ünü belirtm ektedir ja.g.e.,
VII, 240J ; kitap Abdüll atlf KO h ke meri tarafınd a n üç ci lt halin de ya y ımlanmı ş tır
!Kum 1406J; Ravendl' nin ese rl erinin bir
li st es i için bk. a.g.e., VII. 240-24 1).
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~ AYNİ İLHAN
KUTBÜDDİN-i şiRAzi
( ı.Sj lfrı .;y....VI..,..W )
Kutbüddln Mahmud b. M es ' Cıd
b. Muslih el-Farisl eş-Şirazl eş-Şafii
(ö. 710/ 1311)
İranit filozof;
astr o nomi, matematik ,
tıp ve d in a limi.
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634 (1236) yılında Şlraz'da doğdu. Tabipleriyle tanınan bir aileye mensuptur.
Şlraz'da Muzaffer( Hastahanesi'nde göz
hekimi olan babası Ziyaeddin Mes'Od eiKazer0n1. Şehabeddin es-Sühreverdl'nin
müridi idi. Kutbüddin din. tıp ve tasavvufla ilgili ilk derslerini babasından aldı, on
yaşında onun elinden hırka giydi. On dört
yaşında iken babasının ölümü üzerine
onun hastahanedeki görevine tayin edildi.
Bu görevi s ı rasında İbn Sin a ' n ın el- Ka nun adlı tıp kitabını yine hekim olan amcası Kemaleddin Ebü'I-Hayr el-Kazerunl.
Şemseddin el-Keyşl ve Şerefeddin Zeki
ei-Buşekanl gibi hocalardan okudu. On yıl
sonra kendini tamamen ilmi çalışmalara
vermek amacıyla hastahanedeki görevinden ayrıldı. Fahreddin er-Razl'nin şerhi
başta olmak üzere birçok şerhini incelediği el-Kiinun' u şerhetmeye başladığı
yıllarda esere ait problemleri çözmek ve
bilgilerini geliştirmek üzere 658 ( 1260)
yılı civarında Meraga'ya gitti. Burada Naslrüddln-i TOsl'nin ders halkasına katılıp
ondan astronomi ve felsefe dersleri aldı.

Yapımı

süren rasathanenin

çalışmalarına

katıldı ve zlc-i İlhanl'nin hazırlanmasına
katkıda

bulundu. 665-667 (1267-1269)
Naslrüddln-i TOsl ile birlikte Horasan'a geçti. Horasan'da Ali b. Ömer eiKatibl'den mantık ve felsefe okudu. Ardından gittiği İsfahan'da Emir Sahaeddin Muhammed ei-Cüveynl ile oğlu Şern
seddin ei-Cüveynl'den yakın ilgi gördü.
Astronomiye dair Nihfıye tü 'l-idrak adlı
eserini Şemseddin'e ithaf etti. Bağdat'a
geçip bir süre Nizarniye Medresesi 'nde
kaldıktan sonra 670 (1271 ) yılı civarında
Konya'ya yerleşti. Mevlana Celaleddin-i
ROml ile görüştü . Bu arada Sadreddin
Konevi'nin derslerine de katılan Kutbüddin (ibn Hace r, IV, 339- 340 ) bu yıllarda Vezir Mulnüddin Süleyman Pervane'nin takdirini kazandı. Onun tarafından önce Sivas'a, ardından Malatya'ya kadı tayin edildi. Sivas'ta bulunduğu sırada Gökmedrese'de ders verdi. 681'de (1 282) HülagO'nun oğlu Ahmed Teküder kendisini Mısır
Mem lük Sultanı Kalavun'a elçi olarak gönderdi. Bir müddet Mısır'da kalan Kutbüddin . bu sırada e J-Kanıln'un daha önce
görmediği bazı şerhlerini inceleme imkanı buldu . Mısır dönüşü bir süre Şam ' da
ikamet etti. Ülkesine döndüğünde Tebriz'e yerleşti. Hükümdarlarla ilişkilerini
kesip son yıllarını bir mutasawıf gibi yaşayarak geçirdi. 17 Ramazan 71 O'da (7
Şubat 1311 ) Tebriz'de vefat etti ; vasiyeti
üzerine Çerendab Kabristanı'nda Kadi
Beyzavl'nin yanına defnedildi.

yıllarında

Şlrazl. Gazzall'nin yönelttiği eleştiriler
le ilmi otoritesi geniş ölçüde sarsılan felsefe geleneğini canlandırmaya çalışan düşünürler kuşağındandır. Onun felsefi çalışmaları. Şehabeddin es-Sühreverdl'nin
eserleriyle sistemleşen İşrakıyye ekolünün temel fikirleriyle yönlendirilmiştir.
Sühreverdl ile Molla Sadra a rasında geçen dört yüzyıl boyunca etkili olmuş filozoflar içinde Şlrazl, hacası Naslrüddln-i
TOsl'den sonraki en önemli f elsefi şahsi
yetlerden biri sayılmaktadır. İslam felsefe ve bilim tarihindeki şöhreti. esas itibariyle birçok disiplin de uzman olup her biri
hakkında çok önemli eserler ortaya koymasından kayna klanmaktadır. Nitekim
Şlrazl'nin müslüman hakim idealini ilmi
şahsiyetinde gerçekleştirmek isteyen çok
yönlü bir düşünür olduğu görülmektedir.
Filozofun Dürre tü't-tfı c adlı Farsça eseri ,
İbn Sina felsefesini tasawufi ve dini meseleler eşliğinde yeniden entelektüel ilgilerin gündemine taşımıştır. ŞIrazi'nin, her
ne kadar Şehrez0r1'nin kaleme aldığı şer
he dayansa da Sühreverdl'nin ljikm e-

tü'l -işrfıl{ ına yazdığı şerh kısa süre içinde ilkinin yerini almış ve daha sonraki kuşa klar Sühreverdl'yi onun gözüyle tanı
mıştır. Sadreddin Konevi'nin öğrenciliğİni
yapmış olduğu göz önüne alındığında düşünürün İbn Sina- Sühreverdl- İbnü ' I
Arabl üçgenini kendi felsefi şahsiyetinde
birleştirdiği söylenebilir. Şlrazl'nin din
ilimlerinin de dahil edildiği böyle bir senteze yönelmesi, XIII. yüzyıldan itibaren
özellikle iran'da başlayan ve daha sonraki dönemlerde Osmanlı ülkesinde devam
edecek olan , çeşitli ekaileri tek bir bilgi
sisteminde bütünlerneye yönelik fikri arayışlar için anlamlı bir model teşkil etmiş
tir.
Şlrazl, bir filozof ve din alimi olmanın
ötesinde İslam bilim tarihinin önemli bir
şahsiyeti olarak da şöhrete sahiptir. Matematik, optik, coğrafya . fizik ve özellikle
astronomi alanlarında yaptığı çalışmala
rın kayda değer yankıları görülmüştür.
Onun matematiğe karşı ilgisi, daha ziyade o dönemde bu alanın alt disiplinleri
olarak düşünülen astronomi ve optik dolayısıyla olmuştur. Bununla birlikte matematik araştırmalarına metafizik bir anlam da katmış . bu ilirnde derinleşmeyi
metafizik ve irfan alanında yapılacak
araştırmaların bir zihnl hazırlığı olarak
değerlendirmiştir. Pisagorcu bakış açısını
hatırlatan bu yaklaşıma göre matematik
çalışmak, metafıziğin soyutluk derecesi
yüksek kavramlarını tasawur için vazgeçilmez bir gereklilikti. Ş1raz1, İbnü'I-Hey
sem'den sonra nisbeten ihmale uğrayan
optik alanında getirdiği yeni bakış açısıyla
bu ilmin İslam dünyasında yeniden canlanmasına yol açmıştır. İşraki felsefenin
ışık kavramını merkezileştiren ve onu
varlık kavramıyla özdeş sayan ana fikirleri, onun optik konusuna yepyeni bir heyecan ve anlayışla yaklaşmasına yol açmış
olmalıdır. Her ne kadar bu alanda müstakil bir eser ya zınad ıysa da Nihfıye t ü '1-idrfık ' ind e konuya ayı rd ı ğ ı bölümler ufuk
açıcı olmuştur. Özellikle gök kuşağı hadisesini açıklama yolunda yaptığı çalışma
lar önemlidir. I şık ışınının yağmur damlasında iki defa kırılıp bir defa yansımasıy
la gök kuşağı renklerinin oluştuğunu ilk
defa doğru olarak açıklayan Şlrazl'nin bu
alandaki diğer başarısı. İbnü'I-Heysem'in
ünlü eserine Te nlfil:ıu 'l- m enfı ? ır adıyla
ciddi bir şerh yazmış olan Kemaleddin elFaris! gibi bir optik dehasını yetiştirme
sinde yatmaktadır. Nihfıyetü 'l-idrfık adlı eserinde coğrafyaya dair meselelerin.
başta Blr0n1 olmak üzere eski müslüman
coğrafyacılarının çalışmaları ışığında ele

487

