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KUTU B 
(~1) 

Veliler zümresinin başkanı 
ve insan-ı kamil anlamında 

bir tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlüktekutb kelimesi (çoğul u aktab) 
"değirmenin mili , eksen demiri. eksen; 
gökyüzünün kuzey yarım küresinde bulu
nan yı l dız; bir topluluğun yöneticisi" gibi 
anlamlara gelir. Tasavvufta ise "vel1ler 
zümresinin başkanı. dünyanın ve alemin 
manevi yöneticisi olduğuna inanılan en 
büyük veli" manasında kullanı l mış. onun 
işgal ettiği makama da kutbiyyet denil
miştir. Ayrıca kutbun yönetimi altında bu
lunduğuna inanılan çeşitli veli grupları
nın her birinin başkanına da kutu b adı ve
rilir. Bu durumda birinci anlamdaki kutbu 
öbürlerinden ayı rmak için ona kutbü'l 
aktab denilir. Fakat tasavvufta mutlak 
olarak kutu b denildiği zaman en büyük 
veli, insan-ı kamil ve hakikat-i Muham
mediyye anlaşılır. Abdürrezzak ei-Kaşanl 
kutbu alemde Allah'ın nazargahı olan ye
gane veli diye açıklamış. kutu b ların kutbu 
sayılan bu velinin Hz. Muhammed'in nü
büwetinin batını (hakikat-i Muhammediyye) 
olduğunu belirterek bu mertebenin an
cak Hz. Peygamber'in en kamil varisierine 
ihsan edildiğini ifade etmiştir. Şu halde 
hatem-i velayet ve kutbü'I-aktab hatem-i 
nübüvvetin manevi hüviyetini temsil eder 
(lştLla.f:ıatü 'ş-şO.fiyye, s. 145). Cürcanl de 
kutbun maddi ve manevi alemlerdeki bü
tün varlıklara ruhun bedene sirayet et
mesi gibi sirayet ettiğini söyler (et-Ta' rf
fat, "~utb'' md ) Kutub derecesine eren 
en büyük vel'iye kendisinden manevi yar
dım istendiği (istigase) için gavs da deni
lir. Gavs-ı a'zam tabi ri de kutb-i ekberi 
karşılar. 

Kutu b inancına ilk defa Muhammed b. 
Al i el-Kettani'de (ö . 322/934) rastlanır. 

Kettanl. ricalü'l -gaybdan bahsederken 
kutu b anlamında kullanılan gavsın bir ta
ne olduğunu söyler (bk. Şa'ril.nl, et-Taba

l).at, I, 95). Kettani'den sonra kutubdan 
daha açık ve geniş olarak Hücvlrl bahset
miştir. Hücv'ir'i'ye göre kutu b zahir ve ba
tın. maddi ve manevi bütün varlıkl arın 

eksenidir, yani her şey onun üzerinde ve 
çevresinde döner. ona dayanır. Onun her 
şeye feyiz veren bir özelliği vardır. Allah 
alemi ve alemdeki düzeni onun aracılığı 
ile devam ettirir (Keşfü '1-maf).cO.b, s. 249, 

329, 346). 

Kutu b konusu en geniş ve kapsamlı bir 
şekilde Muhyiddin İbnü'l-Arabl ve izleyi-
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cileri tarafından işlenmiştir. İbnü'l-Arabl 
el-FütCıJ:ıatü'l-Mekkiyye'de kutub mese
lesine geniş yer ayırdığı gibi ayrıca Men
zilü'l-]futb, Risale tl ma'rifeti'l-a]ftab 
ve er-Risaletü'l-gav§iyye adıyla eserler 
de yazmıştır. Ona göre her eksen, çevre
sinde dönen şeylerin kutbudur. Bu anlam
da kabile şefi ve aşiret reisi kabilesinin ve 
aşiretinin kutbudur. Çünkü yönettiği top
lum ona dayanır. onun etrafında döner. 
Tasavvuftaki kutub da böyledir. İbnü'l
Arabl bir işin erbabı ve ustası olan. her
hangi bir nitelik veya yetenek kendisinde 
en mükemmel şekilde tecelli eden kişilere 
de kutu b nazarıyla bakar. Mesela bir çağ
da en mükemmel mütevekkil kim ise o 
çağda tevekkül ehlinin kutbu odur. Buna 
göre kutub bir tür prototiptir, belli bir 
zümrenin veya mesleğin ideal temsilcisi 
ve plridir. İbnü'l-Arabl kutub görüşünü 
"Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden 
sorumlusun uz" (Buhar!, "Cum'a". ı I ; 
Müslim, " İmil.re", 20) mealindeki hadisle, 
"Her birimizin belli bir makamı vardır" 
(es-Saffat 37/164) ve , "Onlardan on iki na
ki b göndermiştik" (ei-Maide 5/1 2) mea
lindeki ayetlere dayandırır. 

İbnü'I-Arab'i'ye göre diğer varlıklar gibi 
kutbun da ruhu ve sureti vardır. Ruh ek
sen. suret ise onun çevresinde dönendir. 
Resul-i Ekrem'e vahiy gelmeden önce ve 
sonra olmak üzere iki kıs ım kutu b vardır. 
Peygamberlerden oluşan önceki kutubla
rın sayısı 313. sonrakilerin sayısı on ikidir. 
Mektum kutublar olan Hz. isa ile Mehdi 
bu sayıya dahil değildir. On iki kutubdan 

. her biri Nuh. İbrahim , Musa. isa. Davud, 
Süleyman. Eyyub, İlyas. Lut. Hud. Salih , 
Şuayb olmak üzere bir peygamberin m eş
re bi üzere bulunur. Bunlardan her birinin 
kendine has bir zikri ve virdi vardır. Bu 
virdler peygamberlerin yukarıdaki sırala
rına göre Yasin. İhlas , Nasr, Feth. Zilzal. 
Vakıa , Bakara. Kehf, Nemi. En'am, Taha, 
Mülk sureleridir. Mesela Nuh'un meşre
bi üzere olan kutu b Yasin suresini, İbra
him'in meşrebi üzere olan kutub İhlas 
suresini okur (Tehanev!, II, I 167). Umumi 
velayetin hatemiyle hususi velayetin hate
mi olan iki kutub daha vardır. Hususi ve
layetin hatemi olan kutub Hz. Muham
med'in kalbi (meşrebi) üzeredir, onun gö
nüldaşıdır. İbnü ' l-Arabl her biri bir iklim
de bulunan yedi kutba "abdal", yine her 
biri bir yönde bulunan dört kutba "evtad" 
adını verir. İster kafirlerle. ister müslü
manlarla meskun olsun her yerleşim bi
riminin mutlaka bir kutbu vardır. Allah 
bu beldeyi o kutu b vasıtasıyla korur (el

FütO.f).at, IV, 76; Tehanevl, II, I 167). 

İbnü'l-Arabl ayrıca tasavvufi makam
ların sahibi olan kutublardan bahseder. 
Ona göre her çağda tevekkül. muhabbet. 
marifet gibi makam ve hallerin her biri 
için mutlaka bir kutub vardır. Resul-i Ek
rem'in manevi bir özelliğine en yüksek 
derecedevaris olan bir vellye Muhamme
d! kutu b dendiği gibi yine Hz. Peygamber 
vasıtasıyla önceki peygamberlerden biri
nin özelliğini güçlü bir şekilde temsil eden 
vel'iye de mesela İbrahim! kutu b. Musevl 
kutu b gibi adlar verilir. 

Kutbü' l-aktab çeşitli işlevleri itibariyle 
kutb-i alem. kutb-i cihan. kutb-i ekber. 
kutb-i irşad. halife. kutb-i zaman, kutb-i 
vakt. vahid-i zaman. sahib-i vakt, hicab-ı 
a'la. mir'at-ı Hak, kutb-i medar ve gavs 
adını alır. Mana alemindeki adı Abdullah 
olan kutbü'l-aktabın biri solunda, diğeri 
sağında olmak üzere iki imam vardır. Sol
dakinin mana alemindeki adı Abdülmelik 
olup melekut alemini , sağdakinin mana 
alemindeki adı Abctürrab olup mülk ale
mini yönetir. Kutu b vefat edince yerine 
derecesi daha yüksek olan halifesi Abdül
melik geçer ve Abdullah adını alır. 

Bütün kutublar kutbü'l-aktabın emri 
altındadır. On iki kutubdan yedisine iklim 
kutubları, beşine velayet kutubları denir. 
İklim kutublarının her biri bir iklimi kont
rol eder. Diğer vel'iler velayet kutubların

dan feyiz alır. İbnü' l -Arabl ayrıca . velayet 
yolunda ilerleyen bir sufinin ulaştığı çeşitli 
kutbiyet mertebelerinden söz eder. Ona 
göre kutbü ' l-aktab için de kendine has 
dereceler vardır. Kutbü'l-aktab yükselince 
ferdaniyyet mertebesine ulaşır. Bu mer
tebede bulunan kutbun irade ettiği her 
şeyi Hak da irade eder. Bu derecedeki ku
tub bir vel'iyi veya kutbu azletme. yerine 
başkasını tayin etme yetkisine sahip olur. 
Alaüddevle-i Simnan'i'ye göre irşad kut
bu güneş vel'iliğine sahip olup bütün ale
mi aydınlatır. Abdal kutbu ise ay vel'iliği
ne sahiptir; yedi iklimde sözü geçer (el
'Urve, s. 528) . Ferdaniyyet mertebesinde
ki kutbü'l-aktab yükselince vahdet kutbu 
mertebesine ulaşır. Bu mertebe maşuk 
olma makamıdır. Bayezld-i Bistaml. Şibl'i 
ve Abdülkadir-i Geylani'nin bu dereceye 
ulaştığına inanılır. Ferdaniyyet mertebe
sinde mekan söz konusu olmaz. Kutub
ları halk göremez, fakat derecesi yüksek 
olan kutublar alt makamlardaki kutub
ları bilirler. 

Sufilerin kutub inancı ve kutba yükle
dikleri işlevler bazı alimierin eleştirilerine 
yol açmıştır. Kur'an'da. hadiste, selefte 
ve ilk sufilerde kutu b inancının bulunma
dığını söyleyen Takıyyüddin İbn Teymiy-



ye'ye göre her şeyden önce bazı velilere 
kutu b ve gavs denilmesi yanlış bir adlan
dırmadır. Ona göre bu inanç. Şiiler'in ma
sum imam veya astronomi alimlerinin ku
tu b fikrinden kaynaklanmış olup teme
linde Allah'ı hükümdara benzetme fikri 
yatmaktadır. Allah 'a ait bazı sıfatiarın 
kutba atfedilmesi, gavstan imdat isten
mesi anlayışı da İslam'ın tevhid anlayışıy
la bağdaşmaz (MecmQ'u {etaua, ll , 363. 
376,433, 440). İbn Haldün da kutubfikri
nin İsmailiyye inançlarıyla benzerliğine 
dikkat çekmiştir. 
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Iii SüLEYMAN ATEŞ 

KUTUBMİNAA 

Hindistan'ın Delhi şehrinde bulunan 
Kuvvetü'I-İslam Camii'nin 

aynı zamanda zafer abidesi olarak 
yapılan minaresi. 

_j 

Başlangıçta özel bir adı yokken sonra
ları 123S'te yakınına gömülen Çişfi şeyhi 
Kutbüddin Bahtiyar'dan dolayı bu adla 
anılır olmuştur. Hint- İslam mimarisinin 
şaheserlerinden biri olup dünyanın en 
yüksek(72,59 m.) ve en güzel minaresi 
kabul edilir. XII. yüzyılda İslam aleminde 
büyük ve yüksek minareler yapma ade
tinin bir ürünü olarak Batı'da Kütübiyye 

Camii 'nin (Merakeş) ve İşblliye Ulucamii'
nin kare planlı minareleri yükseltilirken 
Doğu'da da yuvarlak gövdesiyle Kutub 
Minar inşa edilmiştir. XII. yüzyılda özel
likle Karahanlılar tarafından yaptırılmış 
ilk örneklerle ortaya çıkan ve Gazneliler'
le Gurlular tarafından geliştirilen daire 
planlı kalın ve yüksek minareler, Batı'da
kilerden farklı bir düşünceyle daha çok 
zafer abidesi şeklinde ele alınmıştır. Orta 
Asya'da başlayan bu tür minare mimari
sinin en gelişmiş örneği sayılan Kutub 
Minar bilhassa Gürl minareleriyle yakın 
bir ilişki içindedir. Bu durumda minare
nin banisi Kutbüddin Aybeg'in ( 1206-
121 O) Gurlular'dan Sultan Muizzüddin 
Muhammed'in azatlısı olmasının da rolü 
büyüktür. Kutub Minar'ın yapımına. ilk 
Delhi sultanı Kutbüddin Aybeg'in melik
lik döneminde 1193'te inşasını başlattığı 
Kuwetü'I-İslam Camii 'nin SO m . kadar 
güneyine İslamiyet'in Hindistan'da kazan
dığı zaferin sembolü olarak başlanmış ve 
Aybeg'in sağlığında yalnız birinci katı bi
tirilebilmiştir. Minare daha sonra Sultan 
İltutmış'ın 1225'te camiye yaptırdığı ila
veler sırasında güney dış avlusunun gü
neybatı köşesinde kalmıştır. 

Orta Asya'daki benzerleri gibi müsta
kil bir yapı halinde ortaya konulan Kutu b 
M inar gittikçe daralan beş katlı bir gövde
ye sahiptir ve her katın arasında mukar
nastar ve yazı kuşaklarıyla bezenmiş dört 
şerefe bulunmaktadır. Sultan İltutmış ta
rafından dört kat halinde tamamiatılan 

Kutu b 
Minar 
Delhi 1 

Hindistan 

KUTUB MiNAR 

· Kutub Minar'ın gövdesinden bir detay 

yapı FlrGz Şah Tuğluk zamanında ( 13 5 1-
1388 ı yıldırım düşmesi sonucu hasar gör
müş ve 1368'de yapılan onarım sırasında 
yıldırımın yıktığı dördüncü katta birlikte 
bir kat daha eklenerek beş k~tlı hale ge
tirilmiştir. Ancak bu katlar diğerleri gibi 
tamamen kırmızı kumtaşından değil da
ha çok beyaz mermerden yapılmıştır ve 
yüzleri süslemesizdir. Taban çapı 14,42 
m .. yüksekliği mevcut haliyle 72,59 m . 
olan Kutub Minar'ın en üst kısmındaki 
çapı 2 metredir. Dış cephesi, her katta 
farklı özellikiG~ ~n.:;terecek biçimde dü
zenlenmiş yiv ve setlerden oiuşa.-: bir ze
min üzerine işlenmiş geometrik ve bitki
sel süslemelerle ve yazı kuşaklarıyla kap
lıdır. Bu zengin tezyinat. geometrik biçim
de tanzim edilmiş dirsekli destekler ta
rafından taşınan şerefelerle sınırlanarak 

daha belirgin duruma getirilmiştir. Ku
tub M inar. abidevi karakteriyle Del hi sul
tanlarının Kuwetü'I-İslam Camii 'ne duy
dukları ilginin yanı sıra dikkatlerini doğ
rudan kendi üzerine çekmiştir. Özellikle 
Alaeddin Halaci'nin (1296- 1316). cami 
bünyesi içinde kalan ve ölçüleriyle Kutub 
Minar'ı geçmesi amaçlanan ikinci bir mi
narenin yapımını başlatmış olması bu dik
katin somut tezahürüdür. Sadece alt kıs
mı bitiriimiş minarenin planlanması dahi 
abidevi hususiyetleriyle aşılmak istenen 
bir örnek olarak Kutu b Minar'a duyulan 
ilgiyi göstermektedir. 
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