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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{-
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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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kaleme aldığından eseri ibnü'l-Arabl'nin 
sözlerinin izahı zannedenler olmuştur. 
Hisalenin ibnü'l-Arabl'nin ilgili görüşleri
ne reddiye şeklinde nitelendiri lmesi de 
(DİA , V, 527) doğru değildir. Ragıb Paşa 

Kütüphanesi 'ndeki nüshanın sonunda 
müellif bu nüshayı gözden geçirdiğini ve 
sayfa kenarındaki notların kendisine 
ait olduğunu belirtmektedir. B. Risale 
if J:ıikme ti l].al]fı 'I-]fumle (S üleymaniye 
Ktp ., Yazma Bağ ı ş l a r, nr. 4345, Hacı Mah
mud Efendi , nr. 4223; Ragıb Paşa Ktp., nr. 
692). Bazı h aşeratın yaratılmasındaki 
hikmetlerle ilgilidir. 9. Risale ihtic acı 
A dem ma'a Musa 'aleyhime's-seldm 
(Sül eymaniye Kt p., Hac ı Mahmud Efen
di , nr. 4223; Laleli , nr. ı 593; Ragıb Pa
şa Ktp., nr. 692 ). Hz. Adem ile Musa ara
sında Allah'ın huzurunda geçtiği belirti
len bir münazaraya dair hadisin şerhi 
niteliğindedir. 1 O. Mürşidü 'l-müte 'ehhil 

( baz ı nüshalarda Mürşidü 'l-müte'ehhilfn) . 
Birçok nüshası bulunan eserde (mese la 
b k. Süleymaniye Ktp. , Hacı Mahmud Efen
di , nr. 1941; Darü 'I-Mes nevl, nr. 152 ibu 
nüsha ya nlı ş lıkl a Birgivl Mehmed Efen
di 'ye ni sbet edilmi ş tir! ; Beyaz ı t Dev let 
Ktp., Bayezid, nr. 3 ı 78) düğün ve nikahın 
adabı, karı -kocanın birbirlerine karşı hak
ları gibi konular ele alınmıştır. Kitabın is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile (TY, 
nr. 71 79) Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey 
Kütüphanesi'nde (Gazi Hüsrev Begova 
Bibliot eka -Sarayevo, H romazade Sa lih , nr. 
2985 ; tre. Müstakimzade) birer Türkçe 
tercümesi bulunmaktadır . Eserin Salih 
Şeref tarafından sadeleştiriimiş Türkçe 
tercümesi mütercimi belirtilmeden Kut
büddin iznikl'ye nisbet edilerek neşredil
miştir (Evli Müslümanlara Rehber Mür

şid-i Müteehhilfn, ist anbul I 966) . 

Kutbüddinzade'nin bu Arapça eserle
rinden başka Yusuf kelimesinin anlamı 
ve bir peygambere isim olarak verilmesi
nin hikmeti hakkında yine Arapça (Sü
leymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 

4223 ), teravih namazıyla ilgili Türkçe (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya , nr. ı 802), gaza 
ve cihadla ilgili biri Arapça (Süleymani 

ye Ktp ., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 454) 
diğeri Türkçe (Süleymaniye Ktp ., Aya
so fya, nr. 1802) olmak üzere dört risale
si daha vardır. Kutbüddinzade'ye nisbet 
edilen Risale ii 'ademi cevazi tekiiri 
ef!li'l-]fıble (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı 

Vehbi Efendi, nr. 204 ı) ve Risale ii ziya
deti 'l- 'ömr ve na]fşihf( S üleymaniye Ktp., 
Süleymaniye, nr. 708) adlı risalelerin mü
ellifin bir eserinden istinsah edilmiş birer 
sayfadan ibaret oldukları anlaşılmıştır. 
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Kütüphanelerde Kutbüddinzade adına 
kaydedilen Risale if b eyani elfa?i '1-
küfr (S ül eymani ye Kt p ., Ayaso fya , nr. 
2263; Hasa n Hüsnü Paşa, nr. 312 ) oğlu 
Ebu Ali Çelebi'ye aittir. Müellif. Şehzade 

Korkut için hazırladığı bu eserinde baba
sının adını anmakta (vr. 2•, 5b) ve bir kita
bından naki lde bulunmaktadır (vr. 5b). 
Yine kaynaklarda Kutbüddinzade'ye nis
bet edilen ve Sadreddin Konevi'nin en
Nuşuş isimli kitabının şerhi olan Züb
detü 't-taJ:ıki]f ve nüzh etü 't-tevfi]f adlı 
eserle (Süleymani ye Ktp., Ayasofya, nr. 
4805) ibnü'l-Arabl'nin bazı görüşlerinin 
açıklandığı diğer bir risale (Sül eyman iye 
Ktp., Ayasofya, nr. 4805 ) Pir Muhammed 
b. Kutbüddin Huyl'ye aittir. Kutbüddin
zade'ye kaynaklarda daha başka eserler 
de izafe edilmiştir (Ka ti b Çe lebi , Sülle
mü'l-vüşul, vr. 22 I b; Osmanlı Müellifle

r i, 1, 160; Hediyyetü 'l-'arifin, IL 21 ı) . Ka
tib Çelebi onun inşa ilminde de mahir 
olduğunu belirtmektedir ( Süllemü '1-vü
şul, vr. 22 ı b) 
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KUTEYBE b. MÜSLİM 
(~ .f. ~) 

Ebu Hafs Kuteybe b. Müslim 
b. Amr el-Bahill 

(ö. 96/ 715) 

Emeviler'in Horasan valisi, 
Maveraünnehir fatihi. 

_j 

49 (669) yılında Basra'da doğdu. Kays 
Aylan'a mensup Sahile kabilesindendir. 
Babası Müslim b. Amr, Araplar arasında 
küçümsendiği söylenen bu kabilenin lide
riydi ve kahramanlığıyla meşhur olmuş

tu. Dımaşk'a giderek 1. Yezld'in nedimleri 
arasına giren Müslim, Ubeydullah b. Zi
yad'ın Irak valiliğine tayin emrini götür
dükten sonra tekrar Basra'ya döndü. An
cak Yezld'den gördüğü yakınlığa rağmen 
Emevller'e isyan eden Abdullah b. Zü-

beyr'i destekledi ve onun kardeşi Mus'ab 
ile birlikte öldürüldü (72/69 ı) . 

Abdullah b. Carud 76 (695) yılında Bas
ra'da Haccac b. Yusuf es-Sekafi'ye karşı 
isyan ettiği sırada Kuteybe kendisi gibi 
Kays kabilesine mensup olan Haccac'a sa

hip çıktı ve kabilesinin başında onun as
kerinin sağ koluna kumanda etti. isyanı 
bastıran Haccac'ın güven ve takdirini ka
zandı, onun yakınları arasına girdi. Erte
si yıl Harici lideri Şeblb b. Yezld isyanının 
bastırılmasında da büyük rol oynadı. Hac
cac, karşılaştığı en büyük tehlike olan ib
nü'I-Eş'as isyanında ve bilhassa Deyrülce
macim savaşında önemli yardımını gör
düğü Kuteybe'yi 83 (702) yılında Rey va

liliği ne tayin etti. Bir süre sonra da onu 
Horasan valiliğine getirmek istedi ve bu 
konuda Halife Abdülmelik'i ikna etmeyi 
başardı. Kuteybe'nin bu göreve Abdülme
lik'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu 
Velid tarafından getirildiği de kaydedil
mektedir (86/705). 

Haccac'a bağlı olarak Horasan valiliğine 
getirilen Kuteybe vilayet merkezi Merv'e 
ulaşınca hemen sefer hazırlıklarına baş
ladı. Toharistan'ın merkezi Belh'ten isyan 
haberi gelince ordusuyla oraya yöneldi. 
Talekan'a vardığında Belh dihkanları is
yandan vazgeçip teslim olduklarını bil 
dirdiler. Ku tey be onları da yanına alarak 
Ceyhun nehrini geçti. Bu sırada Sagani
yan hükümdan şehrin anahtarlarını ona 
teslim etti ve bağlılığını bildirdi. Kuteybe 
daha sonra Taharistan şehirlerinden Ahe
run ve Ş um an üzerine yürüdü. Bu iki şeh
rin hükümdarının vergi karşılığında barış 

teklifini kabul eden Kuteybe orduyu kar
deşi Salih'e bırakarak Merv'e döndü. Sa
lih onun ardındanKaşan ve Fergana 'yı 

fethetti (86/705) . Merv'e gelen Kuteybe, 
Toharistan 'ın Türk hükümdan Nlzek Tar
han'a elçi göndererek ondan hakimiyeti
ni tanımasını ve elindeki müslüman esir
leri serbest bırakmasını istedi. Teklifini 
kabul edip yanına gelen Nlzek ile onun 
başşehri Badegis'e girmernek şartıy 

la barış yaptı (87/706). Kuteybe Cey
hun'u geçip önemli bir ticaret merkezi 

olan Beykent üzerine yürüdü. Ancak Soğd 
halkından yardım alan şehrin fethinde 
oldukça zorlanmasına rağmen şehir halkı

nı barış istemeye mecbur etti. Şehri tes
lim aldıktan sonra muhafız kıtaları bıra

karak oradan ayrıldı. Dönüş yolunda Bey
kent halkının anlaşmayı bozup muhafız 
kıtalarını şehirden çıkardığını ve kuman
danıyla birlikte pek çok askerini öldürdü
ğünü haber alınca geri döndü. Bir ay sü

ren kuşatma neticesinde şehir halkının 


