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ki di ko nu sun da son de re ce ti tiz dav ranmış, mez hep ler ta ri hi ala nın da en gü veni lir kay nak ola rak Şeh ristânî’nin ese ri ni gös ter miş tir. Hz. Pey gam ber dö ne min de müs lü man lar ara sın da her han gi bir ay rılı ğın or ta ya çık ma mış ol ma sın dan ha reket le, mez hep le re da ir ha dis le rin son ra ki de vir ler de gö rü len mez hep kav ga la rın dan doğ du ğu nu be lirt miş tir. Kelâmî tar tış mala rı ve mez hep ce re yan la rı nın hı ris ti yan kay nak lı ol du ğu id di ası nı ka bul et me miş, bu nun asıl se be bi nin İs lâm top lu mu nun ya pı sı ile Kur’ânı Kerîm’in or ta ya koy duğu te fek kür hür ri ye ti ne da ya nan ye ni bir zih ni yet ten kay nak lan dı ğı nı söy le miş tir. Kur’an’a baş vu ran la rın ken di gö rüş le ri ni des tek le ye cek fi kir ler bul ma sı müm kün ol du ğu gi bi mez hep ler de gö rüş le ri ni destek le yen âyet ler bul mak ta zor lan ma mıştır. An cak Kut lu ay’ın ken di ya zı la rı na bakıl dı ğın da nor ma tif de ne bi le cek bir ba kış açı sıy la kar şı la şıl mak ta dır. Ehli sün net’i esas ka bul eden ve Hâricîlik’le Şîa’yı ilk tef ri ka ha re ket le ri şek lin de de ğer len diren Kut lu ay’ın Ehli sün net kar şıt la rı nın mü teşâbih âyet ler den ha re ket le fi kir le ri ni sa vun duk la rı yö nün de ki gö rü şü bu çiz gi yi or ta ya koy mak ta dır.Tür ki ye’de yü rü tü len mis yo ner lik fa aliyet le ri üze rin de de du ran Ya şar Kut lu ay, mis yo ner le rin ül ke de dinî eği tim gör memiş genç le ri, ay dın la rı ve köy lü hal kı he def al dık la rı nı ile ri sür müş, bu na kar şı ted bir alın ma sı ge rek ti ği ni be lirt miş tir. Bu bağlam da müs lü man din adam la rı Ya hu di lik ve Hı ris ti yan lık hak kın da bil gi len di ril me li, her iki din le İs lâ mi yet ara sın da ki mü na sebet ler tes bit edi le rek de ğer len di ril me li dir. Ay rı ca İs lâm’ın ilk dö nem le rin de mez heple rin ik ti dar için di ni is tis mar et tik le ri ne, mo dern çağ da ise Ba tı lı dev let le rin İs lâm mez hep ay rı lık la rı nı ken di ya rar la rı için kul lan dık la rı na dik kat çek miş, müs lü man top lum la rın di nin si ya se te alet edil me sinden do la yı sı kın tı ya şa dı ğı nı ifa de et miş tir. Kut lu ay top lum da ki hu ra fe ler le de mü cade le et mek ge rek ti ği ni, bu nun için iyi bir din eği ti mi nin şart ol du ğu nu di le ge tirmiş tir. Çe şit li ya zı la rın da ide al müs lü man kim li ği üze rin de de dur muş, iman esasla rı nı ka bul eden kim se nin Müs lü man lı ğın sa de ce as ga ri yö nü nü ye ri ne ge tir di ği ni, ahlâkî ala nı il gi len di ren asıl yü küm lü lü ğün da ha son ra baş la dı ğı nı, bu nun da di ğer in san la ra kar şı so rum lu luk la rı nı ye ri ne getir mek le ger çek le şe ce ği ni söy le miş tir.
Eser le ri. 1. İs lâ mi yet’ te İti ka di Mez

hep le rin Do ğu şu (An ka ra 1959). Doktora te zi ola rak ha zır la nan, si yasî ve itikadî mez hep le rin iki ay rı bö lüm ha lin de incelen

öğ re ni mi nin ya nı sı ra Ya hu di lik üze ri ne araş tır ma lar da bu lun du. 1964’te “İs lâm Mez hep le ri ile Ya hu di Mez hep le ri ve Muka ye se le ri” ad lı tez ça lış ma sıy la do çent ol du. Ay nı yıl Kon ya Yük sek İs lâm Ens titü sü’nde İs lâm di ni ve mez hep le ri ta ri hi öğ ret men li ği ne ta yin edil di. Ara lık 1966’da bi lim sel araş tır ma lar yap mak ama cıy la bir yıl sü rey le İn gil te re’ye git ti. Bu ra da ken di ça lış ma la rı dı şın da, dil le ri ni ve ge le nekle ri ni unut ma ya baş la mış olan Kıb rıs lı Türk ler’in millî bi lin ci ni uyan dır mak gaye siy le çe şit li fa ali yet ler de bu lun du. Ay nı dö nem de si yo nizm ko nu suy la da il gi le nen Kut lu ay, bir ya hu di dev le ti kur ma fik ri ni or ta ya atan si yo nist li de ri The odor Herzl’in 
(ö. 1904) hâtı ra tı nı oku du. Tür ki ye’ye dönün ce hâtı ra tın Os man lı Tür ki ye si’yle il gi li bö lüm le ri ni Türk çe’ye çe vi re rek Si yo nizm 
ve Tür ki ye adıy la ya yım la dı. Bu ki ta bı hazır la ma aşa ma sın da İs ra il Bü yü kel çi li ği’nin dik ka ti ni üs tü ne çe ken Kut lu ay bas kı la ra rağ men ki ta bı ya yım la mak tan vaz geç medi. 1969’da pro fe sör lük için ye ni bir eser üze rin de ça lış tı ğı sı ra da bay ram ve si le siy le git ti ği Si lif ke’de 12 Ara lık sa ba hı al tı ar kada şıy la bir lik te bir ba lık çı mo to ruy la çık tı ğı Ak de niz ge zi sin den bir da ha ge ri dön medi. Ai le si, gün ler ce sü ren ara ma la ra rağmen tek ne ye ve ce set le re da ir her han gi bir iz bu lu na ma yın ca ola yın ba sit bir tek ne ka za sı ola ma ya ca ğı na inan dı. Al tı ay sonra bu lu nan tek ne de ya pı lan in ce le me ler de ge ri de bir çok so ru bı rak tı. Tür ki ye’nin ye tiş tir di ği önem li aka de mis yen ler den bi ri olan Ya şar Kut lu ay’ın ölü mü Türk üni versi te le ri ve top lu mu için bü yük bir ka yıp ola rak de ğer len di ril miş tir.Ya şar Kut lu ay’ın ken di ala nı na yap tı ğı kat kı la rın ba şın da ça lış ma la rın da kul lan dığı kar şı laş tır ma me to du gel mek te dir. Din ve mez hep le re (mi lel-ni hal) da ir kitapla rın ob jek tif ba kış açı sıy la ya zıl ma dı ğı na dik kat çe ken Kut lu ay, bu eser le rin ay nı dö nem de ya zıl mış baş ka alan lar da ki eserler le kar şı laş tı rı la rak okun ma sı nın ge rekti ği ni ifa de et miş ve kay nak la rı bu me tot doğ rul tu sun da kul lan mış tır. Kay nak ten

nezdindekihususievrakı;Hamîdul lah, İslâm Pey
gam be ri (Tuğ),I,s.XVIII;İ. Se ma had din Cem, 
“HayatAğacındanDüşenYaprak”, Ye şi lay, sy. 

421,İstanbul1968,s.20(aynıyazıİslâmın İlk 
Em ri Okudergisindedeyayımlanmıştır[VIII/84,
İstanbul1969,s.13]); “KemalKuşçu”, a.e., sy. 

421 (1968),s.21;İs ma il Ka ra, “DinîDüşünce
TarihimizAçısındanHamidullah’ınEserlerinin
Türkçeye/Türkiye’yeİntikaliveTesirleri”, Ku
tad gu bi lig, sy.9,İstanbul2006,s.235-272;Musta fa Bal cı oğ lu, “MilliMücadeleSırasındaMerkezî
Anadolu’daAskerîPolisTeşkilatı”, Türk Dün ya
sı Ta rih Der gi si, sy.52,İstanbul1991,s.53-56.

ÿİsmailKara

– —KUTBÜDDÎN-i İŞKEVERÎ

(bk. İŞKEVERÎ).
˜ ™

– —KUTLUAY, Yaþar

(1931-1969)

Ýslâm ve yahudi mezhepleri üzerine
çalýþmalarýyla tanýnan ilâhiyatçý.

˜ ™

18 Şu bat 1931’de Mer sin’in Si lif ke il çesin de doğ du. En az üç asır dan be ri bu rada otu ran Türk men kö ken li ta nın mış bir ai le ye men sup tur. İlk ve or ta oku lu Si lif ke ve İçel’de, li se yi An ka ra’da oku du. 1949’da açıl dı ğın da kay dol du ğu An ka ra Üni ver si tesi İlâhi yat Fa kül te si’nden 1953’te bi rin ci likle me zun ol du. An ka ra İmamHa tip Li sesi’nde on ay ka dar öğ ret men lik yap tık tan 
son ra 1954’te me zu nu ol du ğu fa kül te de Yu suf Zi ya Yö rükân’ın ba şın da bu lun duğu İs lâm Mez hep le ri Ta ri hi Kür sü sü’nde asis tan ola rak gö re ve baş la dı. 1958’de “İslâ mi yet’ te İti kadî Mez hep le rin Do ğu şu” baş lık lı te ziy le dok to ra sı nı ta mam la dı.Şu bat 1959’da Arap di li ve ede bi ya tı üze ri ne ih ti sas yap mak için bir yıl sü rey le Bağ dat’a git ti. Dö ne min Türk hü kü me ti Mu sul böl ge sin de tam pon bir Türk devle ti kur mak is ti yor du. Irak or du sun da gö rev ya pan Türk asıl lı al bay Naz mi Tabak çalı bu amaç la em rin de ki as ker ler le Irak hüküme ti ne kar şı bir dar be yap ma yı plan la mıştı. Bu nu ha ber alan Irak hü kü me ti al ba yı ve em rin de ki as ker le ri öl dür dü. Ola yın ardın dan Irak’ta ki ge liş me le rin as lı nı öğrenmek is te yen Türk hü kü meti gü ve ni lir bir ki şi ola rak Ya şar Kut lu ay ile te mas kurdu. Kut lu ay, Irak’ta edin di ği üst dü zeyde dostla rı sa ye sin de Türk hükü meti ne önem li bil gi ler ulaş tır dı; an cak bu hu sus an la şılın ca Ha zi ran 1959’da Tür ki ye’ye dön mek zo run da kal dı.

19601961 yıl la rın da Hü se yin Atay’la bir lik te Kur’ânı Kerîm meâli ha zır la dı. 
1961’ de İbrânîce öğ ren mek için git ti ği Ku düs İbrânî Üni ver si te si’nde İbrânîce 

Yaşar

Kutluay



98

KUTLUAY, Yaþar

nıt lar ni te lik te dir. Ni te kim ken di si de bazı ki tap la rı nı öğ ren ci le ri nin ta le bi üze ri ne kale me al dı ğı nı be lir tir (Züb de tü’li£râb, Sü-

leymaniyeKtp.,Süleymaniye,nr.961,vr.
1b;Ez he rü’şşürû¼,KonyaBölgeYazma
EserlerKtp., Isparta-Uluborlu,nr.270,
vr.1b). Mü el li fin şerh le rin de çok ça ta‘lîle yer ver me si, te mel kay nak la ra ve di ğer âlimle rin gö rüş le ri ne vâkıf ol ma sı bu alanda ge niş bir mük te se ba ta sa hip ol du ğu na işa ret eder.

Eser le ri. Sarf. 1. Ez he rü’şşürû¼ (Sü-

leymaniyeKtp.,YazmaBağışlar,nr.1772/
2,Antalya-Tekelioğlu,nr.542/2;Konya
BölgeYazmalarKtp.,Isparta-Uluborlu,
vr.270). Zencânî’nin el£İzzî fi’tta½rîf ad lı ki ta bı na 1123’te (1711) yaz dı ğı şerh olup ken di si nin en önem li ese ri dir. Ni te
kim Şer¼u’lBinâßda (SüleymaniyeKtp.,
Antalya-Tekelioğlu,nr.542/2,vr.1b) kendi sin den “Ez he rü’şşürû¼ sa hi bi” di ye söz et me si bu te li fi ne ay rı bir önem ver di ğini gös ter mek te dir. Arap di li gra me ri nin man tıkî te mel ve ör gü sü nü açık la ma da önem li rol oy na yan ta‘lîl yön te mi ki ta bın ta ma mı na hâkim dir. Meh met Emin Yağ cı ese ri tah kik edip dok to ra ça lış ma sı olarak sun muş tur (2013,MÜSosyalBilimler
Enstitüsü). 2. Şer¼u’lEm¦ile. elEm¦ile 

1962,s.251-254;a.mlf., “EskiTehlikeninYeni
Yönü”, a.e., IV/7-8(1965),s.106-110;a.mlf., 
“Türkiye’deDinEğitimi”, Dev let Mec muası, An-
kara7Nisan1969,s.8;Üm mü gül süm Şen türk, 
Ya şar Kut lu ay’ın Mez hep ler Ta rih çi li ği (yük sek 

lisanstezi,2009),AÜSosyalBilimlerEnstitüsü,
tür.yer.;Sü ley man Tü lü cü, “YıllarSonraBirİlim
AdamınınArdından:Doç.Dr.YaşarKutluay:Ha
yatıveEserleri”, Di ya net Der gi si, XX/4, Anka ra 

1984,s.23-29.
ÿÜmmügülsümŞentürk

– —KUYUCAKLI ABDULLAH EFENDÝ
(ö. 1137/1725’ten sonra)

Arap dili âlimi.
˜ ™

Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Ba bası nın adı Meh med, de de si nin adı Velî’dir. Ay dın’ın Ku yu cak ka sa ba sı na nis bet le Kuyu cak lı ve bu ile nis bet le Ay dınî di ye tanınır. Eser le ri nin te lif ye ri ve ta ri hin den ha re ket le XVII. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan son ra Ay dın böl ge sin de doğ muş ol du ğu söy le ne bi lir. Züb de tü’li£râb ad lı eserini n mu kad di me sin de ye di ya şın da ölen bir oğlun dan söz eder (SüleymaniyeKtp.,Süley-
maniye,nr.961,vr.1b). Ay nı eser de (vr.
73a) ve E¦mârü’l¼avâşî ve’şşürû¼ ad lı hâ şi ye sin de (SüleymaniyeKtp.,Giresun
Yazmaları,nr.128,vr.2a) ho ca la rından olan Müftîzâde la kap lı Âlim Meh med Efen di’nin adı ge çer. Bu za tın Meh med b. Ham za Ay dınî Gü zel hisârî (ö.1116/1704) ol ma sı muh te mel dir.Ab dul lah Efen di’nin Ez he rü’şşü rû¼’u
nu 1132’de (1720) is tin sah eden Hü se yin b. Ah med (Süleymaniye Ktp., Yazma
Bağışlar,nr.1772/2,vr.70b) ve 1138’ de 
(1726) is tin sah eden Meh med b. Himmet b. Yû suf (SüleymaniyeKtp.,Antal-
ya-Tekelioğlu,nr.542/1,vr.85b) ken di le ri ni Ku yu cak’ ta ika met eden ta le be ler ola rak ta nıt mak ta dır. Ese rin is tin sah ta rih le riy le te lif ta rih le ri nin ya kın ol ma sı bu iki şah sın mü el li fin ta le be le ri ol ma ih ti ma li ni ak la ge tir mek te dir. Ku yu cak lı’nın ve fat ta ri hi ve ye ri de bi lin me mek te dir. An cak Mu£ri
bü’l£Avâmi li’lcedîd ad lı ese ri ni 1138’
de (1726) is tin sah eden Meh med b. Ahmed’in, “Bu Ku yu cak lı Ab dul lah Efen di’nin 
(Allahrahmetetsin) Mu£rib’idir” kay dı ken di si nin o ta rih te ha yat ta bu lun ma dı ğını gös ter mek te dir. Ay rı ca 1137’de (1725) ka le me al dı ğı Şer¼u’lBinâßdan son ra baş ka bir ese ri nin tes bit edi le me me si, mü el li fin ve fa tı nın 17251726 yıl la rın da ger çek leş miş ol ma sı ih ti ma li ni güç lendir mek te dir. Ku yu cak lı’nın med re se ler de oku tu lan sarf ve na hiv ki tap la rı na şerh ler ve mu‘rib ler yaz ma sı onun Ku yu cak’ta ki bir med re se de mü der ris lik yap tığı nı ka

di ği bu ça lış ma İs lâm mez hep lerinin tahlil edil di ği bir mez hep ler ta ri hine gi riş ni te li ği ta şı mak ta dır. 2. Kur’ânı Ke rim 
ve Türk çe An la mı (meâl,Ankara1961,
HüseyinAtay’labirlikte). Meâlin ba sı mı bir sü re dur du rul muş, da ha son ra çe şitli bas kı la rı ya pıl mış tır (1965-1967,1973,
1981,1984,1985). 3. İs lâm ve Ya hu di 
Mez hep le ri (Ankara1965,1985;İstanbul
2001,2004). Ya za rın do çent lik ça lış ma sı olan eser de, baş lan gı cın dan mo dern döne me ka dar or ta ya çı kan İs lâm ve ya hu di mez hep le ri ele alın mak ta, son bö lüm de nü büv vet, mehdîmesîh, rec‘at ve hulûlle il gi li ola rak Şiîgulât fır ka lar la ya hu di mezhep le ri ara sın da ki ben zer lik ler üze rin de du rul mak ta dır. 4. Si yo nizm ve Tür ki ye 
(İstanbul1967). 5. Ta rih te ve Gü nü
müz de İs lâm Mez hep le ri (Konya1968). Eser de ta rihî sü reç le bu sü re ci et ki le yen dinî, si yasî, sos yal ve ye rel fak tör ler tah lil edil mek te dir.

TercümeveNeşir: İs lâm Dü şün ce si 
ve Ta rih te ki Ye ri (Ankara1959,1971,
HüseyinYurdaydın’labirlikte;DeLacy
O’Leary’ninAra bic Tho ught and Its Pla ce 
in His tory[1922]adlıeserininçevirisidir); 
İs lam’da Fel se fe Ta ri hi (Ankara1960,
1963,2000;T.J.deBoer’inGesc hich te der 
Phi lo sop hie im Is lam[1901]adlıkitabının
MuhammedEbûRîdetarafındanyapılan
Arapçatercümesindençeviridir); Sa pık
lar la Din siz le rin Çe şit li Mez hep le ri: el
Fı rašu’lmüf te riša bey ne eh li’zzey³ 
ve’zzen deša (EbûMuhammedOsman
b.Abdullahb.Hasanel-Irâk¢el-Hanefî’ye
aiteserinönceilmîneşriyapılmış[An-
kara1961],ardındanTürkçe’yeçevrilmiş-

tir,Ankara1962). Kut lu ay’ın “Yusuf Zi ya Yörükân’ın Ma ka le le ri” (AÜ İFD, III/1-2
[1954],s.93-95), “Mez hep ler Ta ri hi Yönünden Sa id Nur si ve Nur cu luk” (İTED,III/3-4
[1959-1960],s.211-226;ayrıbasım,İstan-

bul1966), “İbâdîle re Ait Ba zı Me tinler” 
(AÜİFD ,XV[1967],s.141-149), “Ya hu di Mil li yet çi li ğin den Ala ca ğı mız Ders ler” (TY, 
VII/1-2[1968],s.343-344), “Okul lar da Din Eği ti mi ve İmamHa tip Okul la rı” (Dev let 
Mec mu ası,Ankara21Nisan1969) adıy la ba zı ma ka le le ri de ya yım lan mış tır.
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Kuyucaklı Abdullah Efendi’nin Şer¼u’lEm¦ile  adlı eserinin 

ilk sayfası  (Süleymaniye Ktp., Tekelioğlu, nr. 542/3)


