
vendl'nin fıkıh la u ğ raştığını , dil ve tarih 
konusunda ihti s ası olmadı ğ ı için birçok 
hataya dü ştü ğünü belirtmektedir ja.g.e., 
VII, 240J ; kitap Abdüllatlf KO h kemeri ta
rafınd a n üç ci lt halinde yay ımlanmı ştır 

!Kum 1406J; Ravendl'nin eserl erinin bir 
li stes i için bk. a.g.e. , VII. 240-24 1 ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Şehraşüb. Me'alimü 'l-'ulema' ( n ş r. M. Sa
dık Al-i Bahrü luiGm). Beyrut, ts. (Da rü 'l-edva). 
s. 55; İbn Hacer, Lisanü 'I-Mizan, lll , 48; Hür ei
Amili, Emelü 'l-amil ( nş r. Ah med ei-Hüseynl). 
Necef - Bağdad 1385/ 1965, 1, 125-127; Abdul
lah Efendi ei-İsfahani, Riyazü 'l-'ulema' ve J:ııya
zü '1-fuzala' ( nş r. Ahmed el-Hüseyni ). Kum 1401 , 
ll , 419-430; Han sari. Rauzatü '1-cennat, Kum 
1391 , IV, 5-9; Brockelmann. GAL Suppl. , ı , 624, 
710; Tebrizi, Rey/:ıanetü 'l-edeb, Tebriz, ts., IV, 
467 -469 ; Abbas ei-Kummi, Sefinetü ' 1-bi/:ı[ı r, 

Beyrut 1925, ll, 437; Aga Büzürg-i Tahrani, e?
l erf'a ila teşanf{t 'ş-Şf'a, Beyrut 1403/ 1983, VII, 
145-146; A'yanü 'ş -Şi'a, VII, 239-241 ; Nüvey
hiz, Mu'cemü 'l-müfessirin, 1, 208; Abdülhüse
yin Ahmed el-Emini, ei-Gadir fi 'I-Kitab ue's-Sün
ne, Tahran 1366 hş., V, 380-384 . 
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KUTBÜDDİN-i şiRAzi 
( ı.Sj lfrı .;y....VI..,..W ) 

Kutbüddln Mahmud b. Mes ' Cıd 

b. Muslih el-Farisl eş-Şirazl eş-Şafii 
(ö. 710/ 1311) 

İranit filozof; 
astronomi, matematik , 

tıp ve d in a limi. 
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634 (1236) yılında Şlraz'da doğdu. Ta
bipleriyle tanınan bir aileye mensuptur. 
Şlraz'da Muzaffer( Hastahanesi'nde göz 
hekimi olan babası Ziyaeddin Mes'Od ei
Kazer0n1. Şehabeddin es-Sühreverdl'nin 
müridi idi. Kutbüddin din. tıp ve tasav
vufla 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 Sina ' n ın el-Ka
nun adlı tıp kitabını yine hekim olan am
cası 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 görevin
den ayrıldı. Fahreddin er-Razl'nin şerhi 
başta olmak üzere birçok şerhini incele
diği el-Kiinun'u şerhetmeye başladığı 
yıllarda esere ait problemleri çözmek ve 
bilgilerini geliştirmek üzere 658 ( 1260) 
yılı civarında Meraga'ya gitti. Burada Na
slrüddln-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) 
yıllarında Naslrüddln-i TOsl ile birlikte Ho
rasan'a geçti. Horasan'da Ali b. Ömer ei
Katibl'den mantık ve felsefe okudu. Ar
dından gittiği İsfahan'da Emir Sahaed
din 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 Kutbüd
din (ibn Hacer, IV, 339-340) bu yıllarda Ve
zir Mulnüddin Süleyman Pervane'nin tak
dir ini kazandı. Onun tarafından önce Si
vas'a, ardından Malatya'ya kadı tayin edil
di . Sivas'ta bulunduğu sırada Gökmedre
se'de ders verdi. 681'de (1 282) HülagO'
nun oğlu Ahmed Teküder kendisini Mısır 
M em lük Sultanı Kalavun'a elçi olarak gön
derdi. Bir müddet Mısır'da kalan Kutbüd
din . bu sırada eJ-Kanıln'un daha önce 
görmediği bazı şerhlerini inceleme imka
nı buldu . Mısır dönüşü bir süre Şam'da 

ikamet etti. Ülkesine döndüğünde Teb
riz'e yerleşti. Hükümdarlarla ilişkilerini 
kesip son yıllarını bir mutasawıf gibi ya
şayarak geçirdi. 17 Ramazan 71 O' da (7 
Şubat 1311 ) Tebriz'de vefat etti ; vasiyeti 
üzerine Çerendab Kabristanı'nda Kadi 
Beyzavl'nin yanına defnedildi. 

Şlrazl. Gazzall'nin yönelttiği eleştiriler
le ilmi otoritesi geniş ölçüde sarsılan fel
sefe geleneğini canlandırmaya çalışan dü
şünürler kuşağındandır. Onun felsefi ça
lışmaları. Şehabeddin es-Sühreverdl'nin 
eserleriyle sistemleşen İşrakıyye ekolü
nün temel fikirleriyle yönlendirilmiştir. 
Sühreverdl ile Molla Sadra arasında ge
çen dört yüzyıl boyunca etkili olmuş filo
zoflar içinde Şlrazl, hacası Naslrüddln-i 
TOsl'den sonraki en önemli felsefi şahsi
yetlerden biri sayılmaktadır. İslam felse
fe ve bilim tarihindeki şöhreti. esas itiba
riyle birçok disiplin de uzman olup her biri 
hakkında çok önemli eserler ortaya koy
masından kaynaklanmaktadır. Nitekim 
Şlrazl'nin müslüman hakim idealini ilmi 
şahsiyetinde gerçekleştirmek isteyen çok 
yönlü bir düşünür olduğu görülmektedir. 
Filozofun Dürretü't-tfıc adlı Farsça eseri , 
İbn Sina felsefesini tasawufi ve dini me
seleler eşliğinde yeniden entelektüel ilgi
lerin gündemine taşımıştır. ŞI razi' nin, her 
ne kadar Şehrez0r1'nin kaleme aldığı şer
he dayansa da Sühreverdl'nin ljikme-
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tü'l-işrfıl{ına yazdığı şerh kısa süre için
de ilkinin yerini almış ve daha sonraki ku
şaklar Sühreverdl'yi onun gözüyle tanı
mıştır. Sadreddin Konevi'nin öğrenciliğİni 
yapmış olduğu göz önüne alındığında dü
şünürün İbn Sina- Sühreverdl- İbnü ' I
Arabl üçgenini kendi felsefi şahsiyetinde 
birleştirdiği söylenebilir. Şlrazl'nin din 
ilimlerinin de dahil edildiği böyle bir sen
teze yönelmesi, XIII. yüzyıldan itibaren 
özellikle iran'da başlayan ve daha sonra
ki dönemlerde Osmanlı ülkesinde devam 
edecek olan, çeşitli ekaileri tek bir bilgi 
sisteminde bütünlerneye yönelik fikri ara
yışlar 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. Ma
tematik, optik, coğrafya . fizik ve özellikle 
astronomi alanlarında yaptığı çalışmala
rın kayda değer yankıları görülmüştür. 

Onun matematiğe karşı ilgisi, daha ziya
de o dönemde bu alanın alt disiplinleri 
olarak düşünülen astronomi ve optik do
layısıyla olmuştur. Bununla birlikte mate
matik araştırmalarına metafizik bir an
lam 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 vazge
çilmez bir gereklilikti. Ş1raz1 , İbnü'I-Hey
sem'den sonra nisbeten ihmale uğrayan 
optik alanında getirdiği yeni bakış açısıyla 
bu ilmin İslam dünyasında yeniden can
lanmasına yol açmıştır. İşraki felsefenin 
ışık kavramını merkezileştiren ve onu 
varlık kavramıyla özdeş sayan ana fikirle
ri, onun optik konusuna yepyeni bir he
yecan ve anlayışla yaklaşmasına yol açmış 
olmalıdır. Her ne kadar bu alanda müsta
kil bir eser yazınadıysa da Nihfıye tü '1-id
rfık' inde konuya ayı rd ığ ı bölümler ufuk 
açıcı olmuştur. Özellikle gök kuşağı hadi
sesini açıklama yolunda yaptığı çalışma
lar önemlidir. Işık ışınının yağmur damla
sında 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 Tenlfil:ıu 'l-menfı?ır adıyla 

ciddi bir şerh yazmış olan Kemaleddin el
F aris! gibi bir optik dehasını yetiştirme
sinde yatmaktadır. Nihfıyetü 'l-idrfık ad
lı eserinde coğrafyaya dair meselelerin. 
başta Blr0n1 olmak üzere eski müslüman 
coğrafyacılarının çalışmaları ışığında ele 
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alındığı görülmektedir. Bunun dışında Şl
razl'nin, Moğol Hükümdan Argun'un Pa
pa Buscarello di Ghizalfi'ye gönderdiği Ce
nevizli elçinin gittiği yolu izleyerek Anado
lu'yu bir uçtan bir uca katettiği ve 1290 
yılında Argun'a Anadolu kıyıları hakkın
daki gözlemlerine dayanan bir Akdeniz 
haritası sunduğu bilinmektedir. İbn Sl
na'yı izlediği eserlerinde bu filozofun 
fizik teorisini benimseyen Şlrazi,Jjik
metü'l-işral{a yazdığı şerhteyeni bir 
ışık fiziği kurmayı denemiştir. Bu yazıla
rında kendisi ışığı ay altı ve ay üstü alem
lerindeki bütün hareketlerin kaynağı ola
rak tanımlamaktadır. Onun tıp alanındaki 
en önemli katkısı ise İbn Sina'nın el-Ka
nun adlı eserindeki tıbbın ilkelerine (kül
liyyat) ilişkin bölüm için yazdığı şerhtir. 
Bu eserinde Şlrazl. İbnü'n-Nefis ve İbnü'I
Kuf gibi tıp üstatlarından da yararlanmış
tır. Astronomiyle ilgili başarısı, kendi de
hası yanında Meraga Rasathanesi'nde 
bilimsel bir çalışma için gerekli mükem
mel ortamı bulmasıyla da ilgilidir. Bu ra
sathanenin öncü şahsiyet! olan Naslrüd
dln-i Tusl'nin Batlamyus'unkinden çok 
önemli farklılıklar içeren bir gezegen mo
deli ortaya koyduğu bilinmektedir. Şlraii, 
Nihôyetü'l-idrakve et-Tu]J.fetü'ş-Şahiy
ye adlı eserlerinde Tusl'nin yeni gezegen 
modelini başka gezegeniere de uygula
m ış , fakat sonuçlardan tam anlamıyla 
tatmin olmadığı için modelde bazı deği
şiklikler yapmıştır. Meraga geleneğinin 
tekniklerini ve yeni gezegen modelini da
ha sonra İbnü'ş-Şatır başarıyla uygulaya
cak ve Kopernik'in yaptığı tesbitlerle aynı 
olan sonuçlara ulaşacaktır. 

Kutbüdöın-i Şlrazl'nin etkisi çok sayıda
ki talebesi tarafından sürdürülmüştür. 
Kemaleddin ei-Farisl dışında Taceddin Ali 
b. Abdullah et-Tebrlzl. Kutbüddin Mu
hammed b. Muhammed ei-Büveyhl. Ni
zameddin en-Nisaburl. Mahmud b. Ab
durrahman ei-İsfahanl ve Adudüddin el
kı bunlar arasında zikredilebilir. 

Eserleri. 1. Nihayetü'l-idrak ii diraye
ti'l-eflak. Şlrazl'nin Sivas'ta kadı olarak 
bulunduğu sırada ( 680/ ı 281 ) tamamla
dığı astronomiye dair eseridir (Bi bl iothe
que Nationale, nr. 2517/8; British Museum, 
nr. ADD 7482). Müellif, Risale Müte<aı
lilsa bi-ba<zı ebhôşi Nihôyeti'l-idrak'in
de (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 5396) 
Nihayetü'l-idrak'inin bazı konularını 
hacası Naslrüddln-i Tusl'nin yaptığı lti
raziara cevap vermiştir. z. et-Tu]J.fe
tü'ş-Şahiyye fi'l-hey'e. Bu eseri de Si
vas'ta kadı olarak bulunduğu sırada Ta
cülislam Emirşah Muhammed b. Sadrüs-
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said Taceddin Mu'tez adına telif etmiştir 
(Bibliotheque Nationale, nr. 2516; Brit
ish Museum, nr. ADD 7477; Süleymaniye 
Ktp., Turhan Vali de Sultan, nr. 220). Ali 
Kuşçu esere muhtasar bir şerh yazmıştır 
(Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 

206011 ). 3. İ]].tiyarat-ı Mu~afteri. Farsça 
kaleme alınan astronomiye dair eser Ço
banoğlu Beyi Muzafferüddin Yavlak Ars
lan'a ithaf edilmiştir ( Kütübhane-1 Mer
kezi Danişgah-ı Tahran, nr. 469, 950; Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2574, 3595, 
Fatih, nr. 5302). 4. Şer]J. <ala Teıkireti'n

Naşiriyye. Naslrüddln-i Tusl'nin astrono
miyle ilgili eserinin şerhidir (British Mu
seum , nr. ADD 7481 ). S. Kitôb Fe<aıtü te
lô telüm. Muhammed b. Ali b. Hüseyin 
Hemmazl'nin Kitabü Beyani ma]faşı
di't-teıkire'sinin şerhi olup Naslrüddln-i 
Tusl'nin oğlu Asllüddin Hasan'a ithaf 
edilmiştir (Süleymaniye Ktp .. Ayasofya, nr. 
2668; Fatih, nr. 3175). 6. ez-Zicü's-SuJta
ni. Farsça olan bu eser kaynaklarda Ml
rek ei-Buharl'ye de nisbet edilmektedir 
(Brockelmann, GAL, ll , 297; OSB, Xl. 249). 
7. et-Tuf:ıfetü's-sa<diyye (Nüzhetü'l-l:ıü
kema' ve ravzatü'l-etıbba') . İbn Sina'nın 
el-Kanun adlı eserinin birinci kitabının 
şerhi olup Gazan Han'ın veziri Sa'deddin 
Muhammed' e ithaf edilmiştir (Bibliothe
que National e. nr. 2940; Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 2047, Fatih, nr. 3574; 
N uruosmaniye Ktp., nr. 3467). Şlrazl'nin 
el-Kanun'un tamamını şerhettiği de 
kaydedilmektedir (Sarton, ll, 1019). 8. 
Şer]J.u ljikmeti'l-işra]f. Şehabeddin 

es-Sühreverdl ei-Maktul'e ait eserin 
şerhidir. Önce müstakil olarak İbra
him Tabatabal tarafından (Tahran 131 3/ 
1895; bu neşirden tıpkı basım, Kum, ts .). 
daha sonra ljikmetü '1-işra]f içinde 
(Tahran 1315) yayımlanmıştır. Sührever
dl hakkında düzenlenen milletlerarası 
bir kongre münasebetiyle (Zencan, Ma
yıs 200 ı) Abdullah Nurani ve Mehdi Mu
hakkık eseri yeniden neşretmiştir (Tah
ran 1379 hş./2002). Bu şerhe XVI. yüzyılda 
Vedud Tebriz! tarafından bir ta'likat ya
zılmıştır. Kati b Çelebi esere Mevlana Ab
dülkerlm'in de Farsça bir haşiye yazdığım 
kaydetmektedir (Keş{ü '?-?Unün, ı, 685). 
9. Şer]J. <aıa Kitabi Ravzati'n-naıır. Na
slrüddln-i Tusl'nin ontolojiye dair eserinin 
şerhidir (lndia Office, m 583). 10. Fet]J.u'l
inennan fi tefsiri'l-Kur'an. Kırk ciitten 
meydana gelen eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde (Esad Efendi, nr. 111-140) 
otuz cildi (iki cildi mükerrer). aynı kütüp
hanenin Hekimoğlu bölümünde (nr. 109-
1 26) yirmi bir cildi bulunmaktadır. 11. 

Ijaşiye <ala Kitilbi'l-Keşşôf <an ]J.a]fa'i
]fi't-tenzil li'z-Zema]].şeri (Kitabü '1-İnti
şaf) (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 
183; Ayasofya, nr. 366). 1 Z. Şer]]. u Mu]].ta
şari'l-Münteha li'bni'l-ljacib (Köprülü 
Ktp., nr. 499). 13. Mifta]J.u'l-Mittil]J.. Sek
kakl'nin Mifta]J.u '1-1ılı1m adlı kitabının 
meanl ve · beyana dair üçüncü kısmının 
şerhidir (Bibliotheque National e. nr. 4377; 
British Museum, nr. ADD 7449-7450). 14. 

Dürretü't-tac li-gurreti'd-dibac. 705 
(1305) yılında telif edilmiş olup mantık, 
felsefe, tabii ilimlerle geometri. astrono
mi. aritmetik, musiki ve ilahi ilimleri kap
sayan beş bölümden meydana gelen Fars
ça ansiklopedik bir eserdir (Süleymaniye 
Ktp .. Ayasofya, nr. 2405, Damad ibrahim 
Paşa, nr. 816; Ragıb Paşa Ktp .. nr. 694; 
Köprülü Ktp. nr. 867). Kitabın 1. cildi Mu
hammed Mişkat (Tahran ı 320 hş.). ll. cildi 
Hasan Tabesi (Tahran 1324-1325 hş .) tara
fından neşredilmiştir. Ayrıca Mahlduht 
Banu Hümay eserin bir kısmını yayımla
mıştır (Tahran 1369 hş./1990) . 

Kutbüddln-i Şlrazl'nin diğer bazı eser
leri de şunlardır: ljaridetü'l-caca'ib, lju
lôşatü Işla]J.i'l-Mecisti li-Cabir b. Et
la]]., Ta]J.rirü'z-zici 'l-cedidi'r-Rıçlvani, 

Tebşıra fi'l-hey'e, Şer]J.u'l-Urcuze, Ri
sale tl'l-baraş, Risale ii beyani'l-]J.ace 
ile'Hıb ve adabi'l-etıbba' ve veşaya
hüm, Şer]J.u'n-Necôt, eş-Şer]J. ve'l-]J.a
şiye cale'l-İşarat ve't-tenbihôt, ljaşiye 
<aıa Ijikmeti'l-<ayn, Terceme-i Uşul-i 
Ö]flidis-i ljace Naşirüddin-i Tusi (Sü
leymaniye Ktp., Yenicami. nr. 796); Risale 
ii ]J.areketi'd-da]J.race fi'n-nisbe bey
ne'l-müstevi ve '1-müntehi (Şeşen, ll, 
323); Müşkilatü't-tetasir (Süleyman iye 
Ktp., Yenicami, nr. 149; eserleri için bk. 
Brockelmann, GAL, ll, 274; Suppl. , ll, 296-
297; OSB, Xl, 248-249). 
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ı227 -ı228; Sarton , Jntroduction , ll , ı O ı7-
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l}u~b Ş1raz1" , Yadname-i iraniyye Minorsky 
(haz. Mücteba M1nov1- Trec Efşar ), Tahran ı969, 
s. ı65-205; Seyyed Hossein Nasr. "Qu~b al-Din 
al -Shirazi" , DSB, Xl, 247-253; Ramazan Şeşen. 
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KUTBÜDDİN et-TAHTANi 

(bk . RAzi, Kutbüddin). 

KUTBÜDDiNzADE İZNİKİ 
(~jf o.:ıfj W'!~f ..,..W ) 

(ö. 885/1480) 

Osmanlı alimi ve mutasavvıfı . 

_j 

_j 

İznik'te doğdu . Eserlerinde adını Meh
med b. Mevla Kutbüddin İznik! şeklinde 
zikretmesi, bir kısım kaynaklarda ismin
den Önce veya sonra kaydedilen Muhyid
din adının sonradan eklendiğini göster
mektedir. Babası Kutbüddin izniki'ye nis
betle Kutbüddinzade diye tanmdı. Hak
kındaki bir kısım bilgiler bazı kaynaklar
da babasına ait bilgilerle karıştırılmıştır. 
Kutbuddinzade, Molla Fenari'nin öğren
cisi oldu. İznik Orhan Gazi Medresesi mü
derrisliğiyle İznik kadılığı ve müftülüğü
nü birlikte yürüttü (M ecd! , s. ı 25) . Molla 
Fenari'nin tarunu Hasan Çelebi 87S'te 
(1470) Orhan Gazi Medresesi'nde görev
lendirildiği sırada (Bellğ , s. 250) Kutbüd
dinzade'denfaydaland ı (Katib Çelebi. 
Süllemü '1-vüşül, vr. 79b) . Fatih Sultan 
Mehmed'in Eğriboz ( 875/ 14 70) ve Bağdan 
(881/1476) seferlerine katılan Kutbüddin
zade, Münevvirü'd-da'avôt adlı eserin
de bu seferlerde ordunun muzaffer olma
sı için askerin okuması gereken duaları 
derlediğini belirtir (Süleymaniye K tp., Aya
sofya, nr. 1802, vr. 85b; burada dualar da 
kaydedilmiştir). Ayrıca cihadla ilgili kale
me aldığı Türkçe eserinin girişinde (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1802, vr. 97b). 

88S'te (1480) Rodos adasının fethinde 
bulunarak askeri teşvik için Türkçe bir 
risale hazırladığını ve burada da fethin 
gerçekleşmesi için okunınası gereken du
aları yazıp askere dağıtlığını söyler. Kut
büddinzade'nin, Fatih Sultan Mehmed'in 

Mahmud Paşa'yı sadarerten aziinde onu 
teselli için bir mektup yazması (Süleyma
niye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4223 , 

vr. 90b-92• ) ve bazı eserlerinde kendisin
den övgüyle bahsetmesi (Risale if:ıticacı 

Adem ma'a Musa 'aleyhime 's-selam, Sü
leymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi. 
4223, vr. 27•) sadrazarola çokyakın dost
luklarının olduğunu göstermektedir. Kay
naklarda ilim tahsil ettikten sonra tasav
vuf yoluna girdiği ve şeriatla tarikatı bir
leştirdiği özellikle belirtildiği halde onun 
mensup olduğu tarikatın ve şeyh in adı 
kaydedilmemiştir. Kendisi de bazı eserle
rinde tasawufa intisabı olduğunu bildir
miş , ancak şeyhin in adını vermemiştir. 

Bununla birlikte Zeyniyye tarikatı evradı
nı şerhetmesi ve bu evrada bazı ilaveler 
yaptığını söylemesi (Münevvirü 'd-da'avtıt, 

vr. 63•). bir eserinde Zeyniyye'nin kurucu
su Zeynüddin el-Hafi'yi "seyyidüna. sulta
nü'l-evliya, varisü hatmi'l-evliya" gibi va
sıflarla anması (Şerf:ıu 'Sübf:ıaneke ma 
'arafnake f:ıa~~a ma'rifetike', Süleymani 
ye Ktp ., Hacı Mahmud Efendi. nr. 422 3, 

vr. J8•) onun bu tarikata mensup olabile
ceğini göstermektedir. KutbüddinzMe'
nin kabri İznik'te babasının mezarı ya
nındadır. 

Anadolu'da DavQd-i Kayseri. Molla Fe
nan gibi alimlerce temsil edilen ve Muh
yiddin İbnü 'I-Arabi'ye nisbet edilen Ek
beriyye mektebinin görüşleri daha sonra 
Kutbüddinzade tarafından sürdürülmüş

tür. Müzilü'ş-şek adlı risalesinden, İb
nü'l-Arab'i'nin Firavun'un imanı ve kafir
lerin cehennemdeki durumuyla ilgili gö
rüşlerini açıklaması sebebiyle 871 'de 
(1466) çok ciddi tartışmaların meydana 
geldiği. doğabilecek kargaşanın başta 

Sadrazam Mahmud Paşa olmak üzere 
birçok alim ve şeyhin gayretiyle önlendiği 
anlaşılmaktadır. 

Eserleri. 1. Fet]J.u Miitô]J.i'l-gayb. Sad
reddin Konevi'nin M iftô]J.u'l-gayb isimli 
eserinin şerhidir. Müellif bu kitabını, aynı 
eser için Molla Fenari'nin Misbôhu'l-üns 
adıyla yazdığı şerhteki bazı muğlak yer
leri açıklamak ve esas konuyu teferruat
tan ayıklamak amacıyla Fatih Sultan Meh
med'in isteği üzerine kaleme aldığını ve 
874 (1469) yılında altı ay gibi kısa bir 
sürede bitirdiğini girişte belirtmiştir. Bir
çok yazması bulı.man eserin, müellif tara
fından gözden geçirilen ve sayfa kenarla
rına bazı notlar düşülen bir nüshası Ragıb 
Paşa Kütüphanesi'ndedir (nr. 692). Sur
salı Mehmed Tahir bu nüshanın müellif 
hattı olduğunu belirtir (Osmanlı Mü elli{-

KUTBÜDDiNZADE iZNi KI 

leri, 1, 159-160). Şerhin 874'te (1469) mü
ellif nüshasıyla mu kabele edilmiş bir yaz
ması da Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (Şehid Ali Paşa , m 1271 ; bura
da adı Fetf:ıu Me{atff:ı i'l-gayb şeklinde ya
zılmı ştır) . Eserin Konya Mevlana Müze
si'nde (nr. 1632) bulunan nüshası , sonun
daki kayıttan anlaşıldığına göre tamam
landıktan üç yıl sonra 877'de (1472) mü
ellif tarafından tashih edilmiştir. 2. e t
Ta'birü'l-münif ve't-te'vilü'ş-şerif (Ki
tab-ı Ta'bfrname) (Süleymaniye Ktp. , Aya
sofya, nr. 1 733; Hasan Hayri , nr. I I 2) . Rü
ya tabirine dair olan eser 'İlmü 't-ta'bir 
adıyla da bilinir. 3. Münevvirü'd-da'a
vôt (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1802). 

Bazı kaynaklarda yanlışlıkla Münye
tü 't-da'avôt şeklinde kaydedilmiştir 
(Osmanlı Müellifleri, I, 160; Hediyyetü '1-
'ari{in, ll , 211 ). 4. Tenvirü'l-evrôd. Zey
nüddin ei-Hafi'nin derlediği Evrôd-ı Zey
niyye'nin şerhidir. Kütüphane kayıtla
rında Şer]J.u virdi'l-meşôyi{J. ismiyle 
de geçen eser diğer bazı kayıtlarda da 
yanlışlıkla Şer]J.u evrôdi'l-fet]J.iyye şek
linde zikredilmiştir. Eserin müellif hayat
ta iken istinsah edilen birçok nüshası 
bulunmaktadır (mesela bk. Süleymaniye 
Ktp ., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 290; 

Fatih , nr. 2852; Laleli , nr. 1593). s. Şer]J.u 
'Süb]J.ôneke mu 'arafnôke ]J.a]f]fa ma'
rifetike' (Ragıb Pa şa Ktp ., nr. 692 ; Sü
leymaniye Ktp., Hac ı Mahmud Efendi, 
nr. 422 3, Yazma Bağı ş lar, nr. 4345) . Ra
gıb Paşa Kütüphanesi'ndeki nüshada 
sayfa kenarlarına düşülen notların müel
life ait olduğu ve eserin müellif tarafın
dan tashih edildiği belirtilmiştir. 6. Risfı
le ii ]favli'n-nebi (a.s.) 'el-'Ulemô'ü ve
re şe tü '1-enbiya'' (Risaletü 's-saf:ıuriyye 
ve 'l-iftariyye) (Süleymaniye Ktp ., Hacı 
Mahmud Efendi , nr. 4223 ; Fatih, nr. 2852) . 

Eserin birbirinden farklı iki adının, muh
tevanın bir kısmı dikkat e alınarak baş
kaları tarafından konulduğu anlaşılmak

tadı r. 7. M.üzilü 'ş-şek ii a]fsômi'l -k e
fere (Risa/e fi ~av/i İbn 'Arabi fi imiini 
Fir'avn) (Ragıb Paşa Ktp. , nr. 692; Süley
maniye Ktp ., Hacı Mahmud Efendi, nr. 
2504. 4223) . islam ' ın tebliği kendileri
ne ulaşmayan kimselerin ahiretteki duru
muyla ilgili olan risalenin bu adlarının ön
ceki eser gibi başkaları tarafından muh
tevanın bir kısmı dikkate alınarak veril
diği anlaşılmaktadır. Müellif. Firavun'un 
imanı ve kafirlerin cehennemdeki duru
muna dair daha önce Muhyiddin İbnü'l
Arabi'den naklen söylediği sözlerin ciddi 
tartışmalara sebep olması üzerine risale
nin girişinde bu hususla ilgili bir açıklama 
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