
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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Iii A. ENGiN BEKSAÇ 

KUTUBŞAHILER 

Hindistan' da 
Doğu Dekken bölgesinde hüküin süren 

bir Türk hanedam 

L 
(1512-1687). 

_j 

Behmenl Devleti'nin yıkılmasıyla ( 1527) 
ortaya çıkan beş müslüman devletten bi
ridir. Menşelerini Karakoyunlular'a dayan
dırmaktadırlar. Karakoyunlular'a mensup 
Baharlı kabilesi önce Hemedan'a, ardın
dan Hindistan'a göç etmiş ve burada Beh
meml Devleti'nin hizmetine girmiştir. Ka
bilenin reisi ve aynı zamanda hanedanın 
kurucusu olan Sultan Kulı 1496'da Kut
bülmülk unvanını alarak Batı Tilangana 
valiliğine tayin edildi. Behmenlhüküm
darları lll. Muhammed ve Mahmud Şah 
ile iyi geçinen Sultan Kulı. Hindistan'ın en 
meşhur şehirlerinden olan Glılkünde'ye 
(Golkonda) sahip oldu ( 1496). Önce Orissa 
ve Karnatalı racalar tarafından yönetilen 
Hindu ayaklanmasını b~stırdı. Ardından 
Doğu TIIangana'ya vali tayin edilen Türk 
asıllı Kıvamülmülk'ü bertaraf ederek ba
ğımsızlığını ilan etti ( 1512). 

1 S43'te babası Sultan Kulı'yı öldüren 
Cemşld hükümdar oldu; onun ölümünden 
sonra yerine çocuk yaştaki oğlu Su b han 
Kulı geçti ( 1550). Ancak o sıralarda Vica
yanagar'da sürgünde olan amcası İbra
him. Dekken'deki taraftarları ile birleşe
rekyeğenini tahttan indirdi. İbrahim otuz 
yıl kadar saltanat sürdü ( 1550-1580). Ah
mednagar ve Blcaplır hakimlerine elçiler 
yollayıp Hindular'a karşı bir ittifak oluş
turan İbrahim. müttefik müslüman kuv
vetleriyle S Ocak 1 S6S tarihinde Talikota 
meydan savaşını kazanarak Vicayanagar 
Hinduları'na ağır bir darbe indirdi. 

1 SBO'de vefat eden İbrahim'in yerine 
oğlu Muhammed Kulı geçti. Yeni hüküm-
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dar Ahmednagar'a karşı dostane davran
mış. buna karşılık Adilşah'iler'in düşman
lığını üzerine çekmiştir. Gittikçe gerginle
şen siyasi münasebetler savaşla netice
lendi. Adilşahller üzerine arka arkaya iki 
başarısız sefer yapıldı . Bu durumdan ya
rarlanmak isteyen Bastar, Karnata ve 
Orissa racaları birlikte ayaklandılar. Mu
hammed Kulı bu tehlikeyi güçlükle ber
taraf edebildi. 

Muhammed Ku lı. 1 S96'da veliaht bı
rakmadan ölünce yerine yeğeni ve aynı 
zamanda damadı olan Muhammed Ku
tubşah geçti. Bu hükümdar zamanında 
ülkede Türk tesiri arttı. Muhammed Ku
tubşah'ın 1612'de vefatı üzerine küçük 
yaştaki şehzadelerinden biri olan Abdul
lah tahta çıkarıldı. Annesi Hayat Bahş Be
güm oğluna vekalet ederek naibe sıfatı ile 
devleti idare etti. 16SS'te GCılkünde Ba
bürlü istilasına maruz kaldı. Şehzade 
Evrengzlb, Abdullah ve ailesinin ikamet 
ettiği Glılkünde'yi kuşattı. Ancak Ev
rengzlb babası Şah Cihan'ın isteğiyle bir 
müddet sonra kuşatmayı kaldırdı. Ku
tubşah'iler. güneyde Madras'taki Palar 
nehrine kadar olan yerleri tekrar nüfuz
ları altına aldılar. 

1672'den sonra devlet hızla çöküşe ma
ruz kaldı. Saraya damat olan Ebü'I-Hasan 
tahta çıkınca dahili idari yapı Brahman
lar'ın kontrolüne girdi. Öte yandan Evreng
zlb'in Babürlü tahtına geçmesiyle Ku
tubşahller için kötü günler başlamış oldu. 
Evrengzlb önce Dekken'i, ardından Blca
plır'u ele geçirerek ( 1686) tekrar GCılkün
de'yi kuşattı. Kutubşahl hacibi Saadet 
Han, gizlice Evrengzlb ile temasa geçe
rek kendisinin ve adamlarının hayatları
nın bağışlanması karşılığında Glılkünde'

yi teslim edeceğini bildirdi. 1687'de sekiz 
ay süren bir kuşatma sonunda ( 14 Zilkade 
1098 / 21 Eylül1687) Ebü'I-Hasan, Evreng
zlb ile anlaşmak zorunda kaldı. SO.OOO ru
pi karşılığında saltanat haklarından vaz
geçerek gözetim altında tutulmak üzere 
Dekken'deki Devietabad (Deogir) Kalesi'
ne gönderildi. Kutubşah'iler'in granit bir 
kaya üzerine inşa edilmiş olan başşehir
leri GOikünde'ye bir ara Muhammedna
çar denilmişse de bu uzun ömürlü olma
mıştır. Muhammed Kulı tarafından 1 S90-
1S91'de kurulan Haydarabadda haneda
na başşehirlik yapmıştır. 

Kutubşah11er. İslam ve Hindu kültürleri
nin sentezinden yeni bir üsiOp oluşturdu
lar. Vicayanagar'da yedi yıl sürgünde bu
lunan İbrahim Kutubşah, İslami hüküm
darlık alametlerinin yanında Hint sem-

bollerini de kullanmıştır. İki kültür arasın
daki karşılıklı etkileşme neticesinde Dek
ken bölgesinde Da h ni (Dakhni) adı verilen 
yeni bir dil doğdu . Sultan Muhammed Kulı 
bu yeni dilin en önemli yazarlarından bi
riydi. Yeni üsiObun göründüğü bir diğer 
alan da mimariydi. Özellikle yeni kurulan 
Haydarabad'daki bahçeler. çarşılar. sa
raylar bu iki kültürün birleşiminden do
ğan üsiObun özelliklerini yansıtır. Mücev
her at işlemeciliği ve ticareti devletin en 
önemli gelir kaynaklarından birini teşkil 
etmiş. GOikünde el ması her yerde şöhret 
kazanmıştır. Haydarabad gibi GCılkünde'
de de Kutubşah11er dönemine ait önemli 
mimari yapılar mevcuttur. 

Kutubşah'iler muhtemelen İran'da iken 
Şi11iği benimsemişler ve Hindistan'da Sul
tan Ku lı zamanında akl de olarak Şi11iği ka
bul etmişlerdi. Bu yüzden diğer Sünni 
devletlerle ilişkilerinde zaman zaman so
runlar meydana gelmiştir. Babürlüler de 
mezhep yüzünden Kutubşahller'e karşı 
olumsuz bir davranış içinde olmuş. bunlar 
hakkında Kutubşah yerine Kutbülmülk 
tabirini kullanmışlardır. 
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KUTUZ 
el-Melikü'l-Muzaffer Seyfüddin 

Mahmud b. MevdGd (MemdGd) ei-Muizzi 
(ö. 658/1260) 

L 

Memlük sultanı 
(1259-1260). 

_j 

Harizmşahlar hanedanına mensuptur; 
babası Celaleddin Harizmşah'ın amcaza
desi, annesi ise kız kardeşidir. Bir savaş 
sırasında Moğollar'a esir düşmüş ve Dı

maşk'ta sonradan kendisine nisbet edil
diği Emir İzzeddin Aybek Türkınani tara
fından satın alınıp Kahire'ye götürülmüş
tür. Üstün zekası ve kabiliyeti yanında 
cesaretiyle de dikkat çeken ve askeri hi
yerarşinin basamaklarını hızlı bir şekilde 
tırmanan Kutuz, efendisi Aybek'in hanı
mı Şecerüddürr'ün yerine el-Melikü'I-Mu-


