
iz unvanıyla tahta çıkarılmasından sonra 
saltanat naibliği makamına getirildi. Ay
bek'in öldürülmesi ve saltanata henüz 
on beş yaşındaki oğlu ei-Melikü'I-MansCır 
NCıreddin Ali'nin geçmesi üzerine "mü
debbirü'l-memleke" sıfatıyla devlet yöne
timini tamamen eline aldı. Bu sırada ken
disine sığınan Bahri Memlük liderlerinin 
teşvikiyle Mısır'ı zaptetmeye çalışan Ke
rek Emlri ei-Melikü'I-Mugis'in Salihiye'de 
yenilmesini sağladı (656/1258). 

Bağdat' ı alarak Abbas! halifeliğine son 
vermiş olan Moğollar'ın ileri yürüyüşlerini 
devam ettirmeleri hedefteki Suriye ve 
Mısır'ı endişeye düşürmüştü. Dımaşk Ey
yCıbl Sultanı ei-Melikü'n-Nasır Selahaddin 
Yusuf, HülagQ ile yaptığı yazışmalardan 
niyetinin ülkesini istila etmek olduğunu 
anladı ve onun Fırat nehrini geçip Suriye 
istikametine yöneldiğini duyunca da eski 
düşmanı Memlükler'den yardım isteme
ye mecbur kaldı. Kutuz. ei-Melikü'n-Nasır 
Selahaddin Yusuf'un tarihçi İbnü'I-Adlm 
vasıtasıyla ulaştırdığı teklifi müzakere için 
ümerayı topladı ve elçinin de katıldığı top
lantıda, henüz on yedi yaşındaki NCıred
din Ali'nin bu zor şartlarda sultan olarak 
kalmasını uygun bulmadığını açıkladı. Ar
dından tahta herkesin boyun eğeceği, ce
sur ve Moğollar'a karşı ülkeyi hakkıyla sa
vunabilecek muktedir bir kişinin çıkarıl
masını önerdi. Toplantıya katılan emirler 
bu özelliklerin kendisinde bulunduğunu 
söyleyerek NCıreddin Ali'nin yerine Ku
tuz'u ei-Melikü'I-Muzaffer Seyfüddin un
vanıyla sultan ilan ettiler ( 17 Zilkade 6571 
5 Kasım 1259). Böylece Türk- islam tarihi
nin çok kritik bir safhasında tahta oturan 
Kutuz hemen Moğollar'la savaş hazırlığı
na başladı ve HülagCı'nun tehditlerine al
dırmayıp onun Kahire'ye gelen elçilerini 
öldürttü. Ardından kumandanlarından 
Baybars ei-Bundukdarl'yi (i. Baybars) öncü 
birliklerinin başında Gazze üzerine gön
derdi: kısa bir süre sonra da asıl ordunun 
başında kendisi yola çıktı. Kutuz 25 Ra
mazan 658 (3 Eylül 1260) günü, Filistin'
de Nablus ile Beysan arasında yer alan 
AynicaiCıt mevkiinde Ketboğa kumanda
sındaki Moğol kuwetlerini büyük bir he
zimete uğrattı (bk AYNİCALUT SAVAŞI). 
Böylece tarihin akışını değiştiren kesin 
neticeli savaşlarından biri olan bu zaferle 
islam dünyasını, hatta Moğollar'ın Mısır'ı 
aldıktan sonra Kuzey Afrika'yı ve ispanya 
üzerinden bütün Avrupa'yı ele geçirecek
leri hesap edilirse Batı dünyasını da kor
kunç bir tehditten kurtarmış oldu. Ayni
calut Savaşı ile Mısır Memlük Devleti'nin 
temellerini sağlamlaştıran ve Kerek ha-

riç Fırat ile Mısır arasındaki bütün top
rakları hakimiyeti altına alan Kutuz aynı 
zamanda Moğol- Haçlı iş birliğine de bü
yük bir darbe vurmuştu. Kutuz. kazandığı 
zaferin ardından görkemli bir merasimle 
Moğollar'ın terkettiği Dımaşk'a girdi ve 
bir süre orada kaldı. Bu süre içerisinde 
yeni ele geçirdiği yerlere idareciler tayin 
etti. Ardından Kahire'ye dönmek üzere 
oradan ayrıldı. Ancak kendisini karşıla
mak üzere süslenmiş olan başşehrine 
ulaşam adı. 

Aynical Ot Savaşı'nda büyük rol oynayan 
Baybars ei-Bundukdarl bu başarısı sebe
biyle Kutuz'dan Halep naibliğini istemiş. 
fakat bu isteği reddedilmişti. Ayrıca yıllar 
önce Bahri Memlükleri'nin reisi ve yakın 
arkadaşı Aktay'ın öldürülmesi işine karış
tığı için Kutuz'a karşı kin besliyordu. Bu 
sebepler. içindeki iktidar hırsı ve çevre
sinde AynicaiCıt Savaşı'nın asıl galibi ola
rak kabul edilmesinin kazandırdığı ken
dine güven duygusu onu tahtı ele geçir
meye sevketti. Neticede dönüş yolculuğu 
sırasında Salihiye'de arkadaşlarıyla birlik
te bir av partisi düzenleyerek Kutuz'u öl
dürdü ( 16Zilkade658/23 Ekim 1260). Ku
tuz'u karşılamak için hazırlanan Kahire
liler de onun yerine sultan olarak ei-Me
likü'z-Zahir Baybars'ı karşıladılar. Önce 
öldürüldüğü yere gömülen Kutuz'un na
aşı bir süre sonra Kahire'ye götürüldü: 
ardından mezarını ziyarete gelenlerin 
çokluğundan endişe duyan Baybars'ın 
emriyle bilinmeyen bir yere nakledildL 
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KÜTÜ'I-KULÜB 
( y,_.ı.;Jtw,S) 

Ebu Tiilib ei-Mekki'nin 
(ö. 386/996) 

tasavvufa dair eseri. 
_j 

Tam adı Kütü'l-~ulCıb ii mu'ô.meleti'l
maf:ıbCıb ve vaşfi tar~i'l-mürid ilô. ma
~iimi't-tevf:ıid olan eserin ne zaman ya
zıldığı kesin olarak belli değildir. Ancak 
350 (961) yılında vefat eden Ebü'I-Hasan 
İbn Salim'den "merhum" diye söz edildiği
ne göre (i, ı 52, ı 53, 294) bu tarihten son
ra kaleme alınmış olması gerekir. Müelli
fin çağdaşları Ebu Nasr es-Serrac'ın el
Lüma' ve Kelabazl'nin et-Ta'arruf'undan 
çok daha hacimli olan Kütu'l-~ulCıb kırk 
sekiz bölümden meydana gelir. Eserde 
farz ve nafile ibadetlere. evrad ve duala
ra, nefis, kalp, ruh ve bunların çeşitli hal
lerine, muhasebe, murakabe, vesvese, 
gaflet ve müridierin göz önünde bulun
durmaları gereken hususlara ve tasawu
fi makamlara geniş yer verilmiş, konular 
anlatılırken ayet ve hadislere. sahabe ve 
tabiln sözlerine başvurulmuş, ayrıca sCı
filerin söz ve menkıbelerinden istifade 
edilmiştir. Bununla birlikte Kütü'l-~ulCıb 
sadece bir tasawuf kitabı değildir. Eser
de namaz, oruç. hac ve zekat gibi ibadet
lerin manevi ve tasawufi manaları yanın
da fıkıh la ilgili yönleri de açıklanmış, ah
lak ve eğitim konularına da yer verilmiş
tir. Eser bu bakımdan Gazzall'nin İJ:ıyô.'ı
na benzer. Konular anlatılırken yer yer 
İsrailiyat'tan alıntılar yapılmış, Arap ata
sözleri, Araplar'ın örf ve adetleriyle ilgili 
şiir ve kıssalar nakledilmiştir. Ebu Talib 
ei-Mekkl ele aldığı konuları geniş bir tah
Iile tabi tutarak yorumlamış, bazan da 
eleştirilerde bulunarak özellikle bid'atla
ra dikkat çekmiştir. 

Eserini kaleme alırken daha önce aynı 
konularda yazılan kaynaklardan da isti
fade eden Ebu Talib ei-Mekkl'nin verdiği 
bilgilerin önemli bir bölümü hocalarının 
ve İbnü'I-Cella. Ebu Said ibnü'I-A'rabl, 
Muzaffer b. Sehl, Ahmed b. Dahhak ez
Zahid, Ebu Ali ei-Kirmanl. Muhammed b. 
isa ei-Mukrl gibi sCıfilerin kendisine anlat
tıklarına dayanır. Ebu Said ibnü'I-A'rabl'
nin Taba~iitü'n-nüssô.k'ı ile İbn Ata'nın 
Şerefü'l-fa~r'ı Kütü'l-~ulCıb'un kaynak
ları arasındadır. Kütü '1-~ulCıb'da Ebü'I
Hasan İbn Salim ile babası Ebu Abdullah 
İbn Salim gibi Salimiyye'nin kurucuları 
nın etkisi de görülmektedir. Ebu Tali b 
ei-Mekkl, Sehl b. Abdullah et-Tüsterl'nin 
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( ö. 283/896) görüşlerinden onlar vasıtasıy
la yararlanmıştır. Hasan-ı Basri, İbrahim 
b. Edhem, EbG Süleyman ed-Daranl ve 
Bayezld-i Bistaml gibi ilk zahid ve sütile
ri n görüşlerinden istifade eden müellif, 
Ahmed b. Hanbel'in e1-Milsned'i ile EbG 
DavGd'un es-Silnen'inden nakiller yap
mıştır. 

Ehl-i sünnet'in görüşlerinin esas alın
dığı Kiltil'1-]sulı1b'da Mu'tezile. Mürtie 
ve Hariciler eleştirilmiş. Mu'tezile tenkit 
edilirken Selef itikadı savunulmuştur. Al
lah'ın sıfat , fiil ve isimleri, özellikle tevhid 
konusu tasawuf açısından da açıklanmış
tır. Tasawufu şeriatla bütünleştirici bir 
yaklaşımı içermesi eserin çok ilgi görme
sine sebep olmuştur. 

SGfi müellifleri derinden etkileyen Kil
til'1-Jsulı1b tasawuf konusunda yazılan 
eseriere örnek olmuştur. e1-Miln]sı~ 
mine'Q.-Q.a1ô.1 adlı eserinde Kiltil'1-Jsu-
1Ub'dan yararlandığıhı söyleyen Gazzal1 
İ./.ıyô.,daki bilgilerin önemli bir bölümünü 
bu kitaptan almıştır. İ./.ıyô.,il 'ulilmi'd
din'in Kiltil '1-Jsu](ib'un genişletilmiş ve 
sistemleştiritmiş bir şekli olduğu söyle
nebilir. Abdülkadir-i Geylani e1-Gunye'
yi, Şehabeddin es-Sühreverdl 'Avô.rifil'1- · 
ma'ô.rif'i. Yahya b. Ahmed el-Baharzl 
Evrô.dil '1-a./.ıbô.b ve fuşuşil '1-ô.dô.b'ı, İz
zeddin el-Kaşl MişbdJ.ıu '1-hidô.ye'yi ya
zarken Kiltil'1-Jsu1Ub'dan faydalanmış
tır. 

Abdurrahman-ı Cami Kiltil'1-]suW.b'un 
tasawufi sırları toplayan bir hazine oldu
ğunu, daha önce bu sahada bir eşinin ya
zılmadığını söyler (Nefaf:ı[it, s. 121 ). Ebü'l
Hasan eş-Şazell müridierine Kütil'1-Jsu
lılb'u okumalarını tavsiye etmiş ve İ./.1-
yô.,dan ilim. Kiltil '1-Jsu](ib'dan nur fışkır
dığını söylemiş. İbn Ab bad er-Ruridl mut
laka bu esere başvurulması gerektiğini 
vurgulamıştır. Kiltil '1-]suW.b'un güzel bir 
şekilde yazılmasına, ciltlenmesine ve süs
lenmesine önem verilmiştir. Saryakus 
Tekkesi şeyhi Mecdüddln-i Aksarayi'nin 
yanında Kütil'1-Jsu1Cıb'un fevkalade güzel 
bir nüshasını gördüğünü kaydeden Safedi 
satılık olsaydı bu nüshaya 3000 akçe ver
meye hazır olduğunu söyler (el- Va-fi, IV, 
ı 16). 

EbG Abdullah ei-Mühtedl eseri Tebsi
tu kitabi Kilti'1-Jsu1Cıb adıyla şerhetmiş, 
İbn Ab bad er-Rundl e1-Beyô.nil'ş-şô.fi, 
Muhammed ei-Esv1Jjayô.tü'1-]su1Ub ii 
keyfiyeti '1-vilşıl1 il.e '1-ma./.ıbılb adlı 

eserlerinde Kil tü '1-]suWb'un anlaşılması 
güç bazı ifadelerini açıklamışlardır. Hindli 
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sGfi GlsGdıraz'ın da bu tarz bir eseri var
dır. Muhammed b. Halef ei-Ümevl adlı bir 
Endülüslü alim Kiltil '1-JsuiUb'u el-Uşıll 

ile 'l-garô.ii'l-matlCıb min cevô.hiri Kil 
ti'l-]su](ib adıyla özetlemiştir. Hüseyin b. 
Ma'n ile Derviş Abdülkerlm b. Ali de eseri 
özetlemişlerdir ( Keş{ü '?-?Un ün, ll , ı 36 1; 
Brockelmann, GAL, l, 217; Sezgin , l, 667; 
Shukri , XX.Vlll/2 ]1989] , s. 169) . 

Kütil 'I-JsuW.b içerdiği hadislerden bir 
kısmının zayıf. bazılarının uydurma oldu
ğu, Allah ' ın sıfatları konusunda yapılan 
yorumlar içinde hatalı olanların bulundu
ğu ileri sürülerek Hatlb el-Bağdadl, İb
nü'l-Cevzl, İbn Teymiyye ve İbn Keslr gibi 
alimler tarafından eleştirilmiştir (Ta

rf/] u Bagdad, lll , 89; el-Munta{.am, VII, 
! 89; Resa,ilü 'l-kübra, rı . 306; el-Bidaye, 
Xl , 319) . 

İlki 1310'da (1892) Kahire'de olmak 
üzere birkaç defa basılan eserin (l-ll , Bey
rut, t s. ; l-ll, Kahire ı 35!11933; l-V, Kah i re 
1937; l-ll, Kah i re 196 1; nşr. Ahmed Ata, 
Kahire 1964) tenkitli neşri Abdülmün'im 
Hifnl tarafından yapılmıştır (l -ll , Kah i re 
!4!2/ 1991 ). Kiltil'l-Jsulılb, dipnot ve açık
lamalar eklenerek Von Richard Grain
lich tarafından Die Nahrung der Her
zen Ab il Tiilib al-Makkis Qilt al-qulilb 
adıyla Almanca'ya çevrilmiştir (I-IV, Stut
tgart ı 992-1995) . 
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KÜTÜL'AMARE 
( ö_,L~ı..:.ı_ç) 

Güneydoğu Irak'ta bulunan 
Vasıt muhafazasının merkezi. 

_j 

Çoğunlukla MedlnetülkGt şeklinde ad
landırılan KGtül'amare, Bağdat ile Arnare 
arasında Dicle nehrinin sol kıyısında ve Fı
rat ile Dicle'yi birleştiren eski Şattülhay 
(el-Garraf) Kanalı'nın Dicle tarafındaki ağ
zının karşısındadır. Küt Hintçe'deki kot 
(kale) kelimesinden gelmekte ve Irak'ta 
bu isimle anılan KGtülmuammer ve KG
tülhay gibi yerler de bulunmaktadır. KG
tül'amare'nin kuzeyine doğru genişleyen 
ovalar Arap kabilelerinden Beni Lam'ın 
kollarından Beni Rebla'nın yaşadığı yer
dir. Çok eski bir yerleşim merkezi olma
yan KGtül'amare. Mazeraya adlı bir İlkçağ 
kasabasının bulunduğu yerde kurulmuş
tur; Yaküt el-Hamevl'nin "el-Mezar" de
diği yerin de burası olduğu tahmin edil
mektedir. 

Bölgenin Osmanlı idaresine girme
si Kanuni Sultan Süleyman zamanın
da (ı 520- 1566) Bağdat'ın fethi sırasın
da gerçekleş i r. KGtül'amare. İran Şa
hı ı. Abbas ' ın Bağdat'ı ele geçirmesiyle 
(ı 03 2/ ı 623) bir ara elden çıktıysa da IV. 
Murad ' ın Bağdat' ı yeniden fethi (ı 048/ 
1638) üzerine tekrar Osmanlı Devleti 
sınırları içine girdi. İdari taksimatta 
Bağdat vilayeti merkez sancağına bağ
lı bir kaza merkezi olan KGtül'amare'de, 
Dicle'de buharlı gemilerin çalışması ve 
Lynch Şirketi'nin burada kömür depoları 
ve yakıt istasyonları kurması üzerine bü
yük bir hareketlilik başladı. Çünkü 1869'
da İngiliz Lynch Şirketi , Osmanlı Devleti'n
den Bağdat ile Basra arasında vapur iş
letme imtiyazı almış ve arada kalan KG
tül 'amare'yi bir istasyon olarak belirle
mişti. XIX. yüzyılın sonlarında Gureybe. 
Bedre, Clzan ve Zurbatiye n ahiyelerinin 
bağlı bulunduğu KGtül 'amare kazasının 
nüfusu ( çoğunluğu Sünni) 30.000 kişi ka
dardı. Merkezde ise nüfus 4000'in biraz 
üzerinde idi. Halk genelde ziraat ve taşı
macılıkla uğraşıyordu. Yahudiler altın işle
meciliği ve ticareti, hıristiyanlar daha çok 
demirhindi ticareti yapıyorlardı. Kaza 
merkezinde 200 iş yeri, on otel, sekiz kah
vehane ve yün eğirmek için iki de atölye 
vardı. Şehrin çevresindeki araziler İran ta
rafından gelen ve Dicle'ye dökülen Kelal 
nehriyle sulanırdı ve pek verimliydi. XX. 
yüzyılın başlarında , yani Osmanlı döne
minin sonlarına doğru kasabanın nüfusu 
7000 kadardı ve burada bir rüşdiye rnek-


