
KUTAMI 

şiirine dair Almanca bir giriş yer almak
tadır. Osman Reşer (Oskar Rescher) divan 
üzerine Beitrdge sur Arabischen Poesie 
( Leiden 1960-196 1) adıyla bir çalışma yap
mıştır. Daha sonra ibrahim es-Samerral 
ve Ahmed Matlfıb . iki yazma nüshaya da
ha başvurarak Kutaml ve şiiri hakkında 

bir giriş ve çeşitli notlar ilavesiyle divan ın 
ikinci neşrini gerçekleştirmişlerdir (Bey
rut 1960). 
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~ Z üLFiKAR TüCCAR 

KUTB 

(bk. KUTUB). 

KUTB 
(..,..W) 

Nizarni-i Geneevi'nin 
Hüsrev ü Şirin mesnevisini 
Türkçe'ye ilk tercüme eden 
XIV. yüzyıl Altın Orda şairi 

(bk. HÜSREV ü ŞIRIN). 

KUTBE b. AMİR 
(ya~~~) 

Ebu Zeyd Kutbe b. Amir b . Hadide 
el-Hazred es-Selemi 

Sahabi. 

_j 

_j 

_j 

Medine'de doğdu . Beni Hazrec'in Sele
moğulları kabilesinin ileri gelenlerinden
dir. Medinen ilk altı müslümandan biri 
olup Birinci Akabe Biatı ' nda bulundu, 
ikinci Akabe Biatı 'nda da kabilesini tem
sil etti. Bedir Gazvesi'nden itibaren Hz. 
Peygamber'le birlikte bütün savaşlara ka
tıldı ve büyük yararlılıklar gösterdi. Ok at
madaki maharetiyle bilinen Kutbe, Uhud 
Gazvesi'nin en sıkıntılı anlarında Resfıl-i 
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Ekrem'in yanından ayrılmadı, dokuz ye
rinden yaralandı ve Resfılullah'ın övgüsü
nü kazandı . Mekke'nin fethinde kabilesi
nin bayraktarlığını yaptı. Fetihten sonra 
Tihame bölgesinde yaşayıp islam'aboyun 
eğmeyen Has'am kabilesine gönderilen 
yirmi kişilik müfrezeye kumandan tayin 
edildi ve kendi adıyla anılan seriyyeyi ba
şarıyla yönetti. 

Cahiliye döneminde soylu Kureyş kabi~ 

lesi mensuplarının i h ram lı iken evlerine 
kapılarından. diğerlerinin ise evlerinin ar
kasından açtıkları bir gedikten girmeleri 
adetti. Bu adete aykırı davranan Kutbe'yi 
Kureyşliler günahkar sayınca evlere arka
larından değil kapılardan girmeyi emre
den ayet (el-Bakara 2/189) nazil oldu (i b n 
Keslr, I. 327). 

Kutbe b. Amir. kendi kabilesine men
sup sahabeden ümmü Amr bint Amr b. 
Hadlde ile evlenmiş ve bu evlilikten Üm
mü Cemi! adında bir kızı olmuştur. Kay
naklarda onun Hz. Osman döneminde 
(644-656) vefat ettiği kaydedilmekte, ha
dis rivayet ettiğine dair bir bilgi bulunma
maktadır. 
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Iii MEHMET EFENDİOGLU 

KUTBI DEDE EFENDi 
(1862-1914) 

Şeyh, dini eserler bestekarı. 
_j 

istanbul'da Kocamustafapaşa ' daki 
Sünbül Efendi Hankahı'nda doğdu . Asıl 

adı Mehmed Kutbüddin olup bu hanka
hın şeyhi Seyyid Mehmed Rızaeddin Efen
di'nin oğludur. ilk bilgileri ve tasavvufi 
eğitimi babasından alıp onun manevi ter
biyesi altında yetişti. yirmi yaşlarında iken 
babasından hilafet aldı. 188S'te Koca 
Mustafa Paşa Camii hatipliğine tayin edi-

Kutbi Dede Efendi'nin Koca Mustafa Paşa Kül liyesi 'ndeki 
türbelerden birinin içinde bulunan sandukası- istanbul 

!en Kutbüddin Efendi 'ye S Reblülevvel 
1309'da (9 Ekim 1891) babasının vefatı 
üzerine 21 Cemaziyelewel 1309 (23 Ara
lık 1891) tarihli fermanla Sünbül Efendi 
Hankahı şeyhliği vazifesi verildi. Bir yıl 
sonra hac farlzasını yerine getirdi ve aynı · 

yıl külliye içerisinde bulunan Rahime 
Hatun Türbesi'nin kayyumluğu ile Koca 
Mustafa Paşa vakıfları tahsildarlığı göre
vi de kendisine verildi. Bu arada Merkez 
Efendi Tekkesi şeyh i Ahmed Mesud Efen
di'nin kızı Fatma Zehra Hanım'la evlendi. 
Kutbl Dede, 11 Safer 1332 (9 Ocak 1914) 
tarihinde mide rahatsızlığından öldü ve 
hankahta külliyenin bahçesindeki türbe
lerin birinde babasının yanına defnedil
di. Yerine şeyh tayin edilen oğlu Mehmed 
Razi Efendi (Yücesünbül, ö. 1978 ) bu va
zifesini tekkelerin kapatılmasına kadar 
( 1925) devam ettirmiştir. 

Devrinde dini mfısikiye dair bilgisi ve 
bu sahada bestelediği ilahilerle tanınan 
Kutbl Dede. mfısiki bilgilerini hankahın 
zakirierinden ve Hamamizade İsmail De
de'nin öğrencilerinden Mutafzade Ahmed 
Efendi'den almıştır. Özellikle devran zikri 
esnasındaki hakimiyetiyle tanınmış. ta
sawufi bilgisinin yanı sıra nazik ve müte
vazi kişiliğiyle çevresinin sevgi ve tevec
cühünü kazanmıştır. Bestelediği eserler 
arasında , "Dostlar bilin şimden gerü nam 
u nişan olmaz bana" mısraıyla başlayan 
hüzzam. "Dağlar ile taşlar ile çağırayım 
Mevlam seni" mısraıyla başlayan hicaz ila
hileri günümüzde de okunan eserlerinden 
bazılarıdır. Son zamanlarda yapılan bazı 
nota neşriyatında (bk. Gürer, s. 32; Şen

gel, IV, 57; Hatipoğlu, s. 73) Kutbl Dede'
nin Yenikapı Mevlevlhanesi şeyhi olarak 
kaydedilmesi yanlıştır. 


