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KUDAME AİLESİ
(a..ıf..IS JT}

L

XII-XVI. yüzyıllarda
birçok ilim adamı yetiştiren
Hanbeli mezhebine mensup bir aile.

~

Aslen Filistin'in Nablus yakınlarındaki
Cemmail köyünden olan Kudame ailesi
(Al-i Kudame, Ben! Kudame) VI. (XII.) yüzyılın ortalarında Dımaşk'a göç etmiş ve
yaklaşık üç buçuk asır boyunca İslam düşünce ve kültür tarihinde, özellikle Hanbeli mezhebi tarihinde büyük rol oynamıştır. Aileye ismini veren Kudame b.
Mikdam ei-Makdisl'nin soyu Hz. Ömer'e
dayanır.

492 (1099) yılında Haçlılar tarafından
Kudüs Krallığı'nın kurulmasının ardından
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uygulanan ağır vergiler ve
sebebiyle Dımaşk'a göç
eden Kudame ailesi mensupları önce şeh
rin doğusunda bulunan Ebu Salih Mescidi'ne indiler (551/1 ı 56); daha sonra, üzerinde bugünkü Camiu'I-Hanabile'nin (Clmiu'I-Muzafferl) bulunduğu Kasiyun tepesinin eteklerinde yeni kurulan bir mahalleye yerleştiler. Kudameliler zamanla,
önceden ikamet ettikleri Ebu Salih Mescidi'ne nisbetle Salihiye adını verdikleri
bu mahalle ile özdeşleşmişlerdir; haklarındaki en geniş bilgiler de bu mahalleyle ilgili kitaplarda bulunmaktadır (bk.
bibl.).
bölge

halkına

çeşitli baskılar

Ailenin VI. (XII.) yüzyıldaki liderlerinden
Ebu ömer Muhammed b. Ahmed ilim ve
takvas ı ile meşhur bir zattı. 583'te (1187)
Kudüs'ün Haçlılar'dan kurtarılması sıra
sında kardeşi Muvaffakuddin İbn Kudame ile birlikte Selahaddin-i Eyyub'i'nin ordusunda savaştı (Zeheb!, XXII. ı 7 ı). Onun
yaptırdığı ei-Medresetü'I-Ömeriyye ile Camiu'I-Hanabile ailenin altyapısını oluştu 
ran en önemli kurumları teşkil eder. Beni
Kudame, özellikle Filistin kökenli bazı ünlü ailelerle kurduğu akrabalık bağları sayesinde gittikçe gelişti; VII. (Xl ll.) yüzyılın
başlarında yetiştirdiği ilim adamları sadece Dımaşk'ta değil Bağdat, Kahire ve
Horasan gibi İ slam dünyasının büyük ilim
merkezlerinde de tanınıyordu. Salihiye
mahallesi dönemin ilim ve kültür hayatında çok etkili bir role sahipti ve burada
yalnız Zengiler döneminde yapı l an medreselerin sayısı yirmiyi buluyordu. Kudame ailesi fertleri, önemli kısmı Memlükler dönemi içinde kalan VI. (XII.) yüzyılın
ikinci yarısı ile VII ve VIII. (XIII ve XIV.) yüzyıllarda başta Dımaşk olmak üzere Suriye, Filistin, Mısır ve Irak'ın önemli merkezlerinde imamlık, müderrislik, müftülük, kadılık gibi görevler üstlenerek toplumun dini ve ilmi hayatını etkilemiş . geride bıraktıkları yüzlerce eserle Hanbeli
fıkhının gelişmesine önemli katkılar sağ
lamışlardır. Bunlar arasında Cem mail! ve
Şemseddin İbn Abdülhadi gibi elli, yetmiş, İbnü'I-Mibred gibi 400 civarında kitap yazanlar da bulunmaktadır.
mensuplarının özellikle
halku'I-Kur'an. bid'at ve
hurafe gibi konularda katı bir Selefi çizgisi takip ettikleri ve bu sebeple zaman
zaman diğer mezheplere mensup ilim
adamlarının ve halkın tepkisine yol açtık
ları görülür. Bu katı tavırlarıyla şahsi hayatlarında zühd ile, içtimal hayatlarında
ise sert mücadelelerle dolu bir geleneğin
en önemli temsilcisi olmuşlardır. Ancak

Kudame ailesi

Allah'ın sıfatları,

ilm! tartışmalardaki bu sert tavırlarına
rağmen idarecilerle ve bu çerçevede Zen~
gl. Eyyub'i, Memlük hükümdarlarıyla daima iyi ilişkiler içerisinde bulunmuş, onlardan büyük sayg ı görmüş, özellikle Eyyub'i ve Memlük dönemlerinde üst düzey
dini ve idari bürokratlar haline gelmiş
lerdir. Bu aileden yetişen Ebü'I-Ferec İbn
Kudame (ö 682/1283). Şemseddin Ahmed
b. Abdurrahman (ö. 689/1290). Şerefed
din Hasan b. Abdullah b. Ebu ömer (ö.
695/1296), Şehabeddin Ahmed b . Hasan
b. Abdullah b. Abdülgan'i (ö. 71 Ol 13 ı o),
Takıyyüddin Süleyman b. Hamza b. Ahmed b. Ömer (ö. 715/1315). İzzeddin Mu. hammed (ö . 731/13 3 ı) . Yusuf b. Muhammed ei-Merdavi(ö . 769/ 1368) ve Muhammed b. Ali b. Abdurrahman b. Muhammed (ö. 820/141 7) gibi birçok kişinin Dı
maşk ve Mısır'da kadılkudatlık ve şeyhü
lislamlık yaptığı görülür. Ancak ailenin
etkinliğinde özellikle VIII. (XIV.) yüzyıldan
itibaren gerileme başlamıştır (Nuaym!, ll,
77; İbn Tolun, 1, 171, 179; ll, 36 1-362).
Kudame ailesine mensup, sayısı 11 S'i
geçen ilim adam ı (Şakir Mustafa, lll/1 5
11402/19821. s. 90) kıraat. tefsir. hadis, fı
kıh. Arap dili ve edebiyatı, neseb, cerh ve
ta'd'il gibi birçok alanda eser vermiştir.
Ebu ömer Muhammed b. Ahmed, kardeşi Muvaffakuddin İbn Kudame. teyzesinin oğlu Cemma'il'i ve kız kardeşinin oğlu
Ziyaeddin ei-Makdis'i'den oluşan ilk büyük dört imamdan başka aileye mensup
meşhur ilim adamı, imam ve kadılardan
yukarıda adı geçenler dışındaki bazıları
şunlardır : Şemseddin Muhammed b. İb
rahim (ö . 676/1277), Şerefeddin Ahmed
b. Ahmed b . Ubeydullah(ö. 687/1288).
Fahreddin Ali b. Ahmed b. Abdülvahid (ö
690/1291). Aişe bint Mecdüddin lsa b. Muvaffak (ö. 697/1 298). Muhibbüddin Ebu
Muhammed Abdullah b. Ahmed (ö . 737/
1337). Şemseddin İbn Abdülhadi (ö. 744/
1343). İbn Kadı'I-Cebel (ö 771/1370). Selahaddin Muhammed b. Ahmed b . İbra
him (ö . 780/1378). Şemseddin Muhammed b. Abdullah b. Ahmed(ö. 789/1387).
Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman
b. Muhammed (ö. 794/ 1392). Nasırüddin
Muhammed b. Muhammed b. Davud (ö .
796/1394). Şehabeddin Ahmed b. Ebu Bekir b . Ahmed (ö 798/1 396). ömer b. Muhammed b. Ahmed (ö . 803/1401). Şeha
beddin Ahmed b. Muhammed b. Ahmed
(ö . 841/1437). Cemaleddin İbn Abdülhadi
(ö. 909/1 503). Abdülcel'il b. Muhammed
b. Abdülhadi (ö. 1087/ 1676) ve Osmanlı
lar döneminde Kudame ailesinin yeniden
uyanışını temsil eden. ilim ve irfan saha-

KUDAME b. CA'FER
sında

pek çok eser veren Abdülganl b.

İsmail en-Nablusl (ö . 1143/1731)
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F ERHAT KocA

miş olan Ebü ' I-Kasım Ca'fer b. Kudame'nin ediplik ve şairlikyönü vardı. Ebü'I-Ferec ei-İsfahani. eJ-Egani'sinde Ca'fer'den
büyük kısmı mOsikiyle ilgili birçok nakilde bulunmaktadır. İbnü'n - Nedim'in genellikle onun tefekkür ve ilim sahibi olmadığı şeklinde anlaşılan ifadesinin bağ 
lamdan hareketle "mantık ilminde" diye
kayıtlanması daha tutarlı görünmektedir. Çünkü el-Fihrist'in bir başka yerinde (s. 194) ve diğer kaynaklardaki (mesela b k. Hatlb. VII, 205; Yaküt, VII, 178-1 79)
ifadeler bu bilgiyle çelişmektedir. İncele
nen eserlerde Ca'fer'in müslüman olmadığını ihsas ettirecek bir kayıt yoktur.

yazmış olduğu düşünülmektedir.

İbnü'n-Nedim'e göre Kudame b. Ca'fer.
Abbasi Halifesi Müktefi -Billah devrinde
(902-908) ihtida etmiştir (el-Fihrist'in baz ı nüsh a l a rında halifenin ad ının boş bıra
kılması dedeile torun un birbirin e karıştı
rıldığı ihtimalini düşündürmektedir) Hatib ei-Bağdadl'nin ve Ttirif.J.u Bagdtid'a
zeyil yazan İbnü'n - Neccar'ın Kudame b.
Ca'fer'in biyografisine yer vermemesi
onunla babasının aynı kişi olarak algılan
dığı izlenimi doğurmaktadır. Kudame,
297 (91 O) yılına kadar Bağdat'taki ed-01vanü'J-kebir'in bazı dairelerinde memuriyetlerde bulunduktan sonra Dlvanü'lmeşrık'a bağlı Meclisü'z-zimam'da katiplik görevi aldı; buradaki başarılı hizmetleri neticesinde devlet gelirlerinde artış

Kitabü '1-ljartic'ını 320 (932) yılında
Vezir Ali b. lsa'ya sunduğu ve aynı yıl Sirafi ve Matta b. Yunus'un vezir İbnü'I
Furat'ın huzurunda yaptıkları mü nazaraya katıldığı bilinen (a.g.e., ll. 145-146) Ku dame'nin ölüm tarihine ilişkin olarak 337
(948). 328 (940) ve 310 (922) yılları verilmektedir. Eğer Büveyhi sultanlarından
Muizzüddevle'ye katiplik yaptığına dair
rivayet doğru ise birinci tarih. aksi takdirde ikinci tarih isabetli görünmektedir.
Çünkü Büveyhiler'in Bağdat'! zaptı 334
(946) yılında olmuştur.

sağlandı. Kitabü'l-ljartic'ındaki eşine

pek rastlanmayan teknik ayrıntılar ve doküman ter bilgiler. çeşitli devlet dairelerinde uzun yıllar süren hizmetleri sırasın
da edindiği idari- mesleki tecrübenin bir
yansıması dır.

KUDAME b. CA'FER
(F. 0-1 ;,ı~)
Ebü'l-Ferec Kudame b. Ca'fer b. Kudame
b. Ziyad ei-Katib ei-Bağdadl
(ö. 337/948 [?])

L

Şiir tenkirli
ve kamu maliyesi alanlarındaki
eserleriyle tanınan
Abbas! divan katibi.

_j

Hıristiyan asıllı olup muhtemelen Bağ
dat'ta doğdu . İbn Kuteybe'nin talebesi olduğu kabul edilirse260 (874) yılı civarında
doğduğu söylenebilir. Dedesi kabul edilen
Kudame b. Ziyad en-Nasranl. Türk asıllı
Abbasl kumandanı İnak'ın katibi iken
23S'te (849) onunla birlikte tutuklandı ve
bu olaylar sürecinde Müslümanlığını ilan
etti (Ta beri. IX. 169; ibn Kes ir. X. 313). Hatib ei-Bağdadl'ye göre katiplik görevinde
bulunmuş ve kitabetle ilgili eserler ver-

Eserlerinin muhtevasından Kudame'nin tarih. coğrafya. edebiyat. matematik.
mantık. felsefe ve fıkıh sahalarında belli
bir birikim kazandığı. Grek, Fars ve Hint
kültürlerini etkilerinde kalacak kadar tanıdığı anlaşılmaktadır. Özellikle edebiyatçılık ve kamu yönetimi uzmanlığı yönle. riyle dikkat çeker. Felsefede Aristo'nun
es-Sema'u 't-tabi'i adlı eserinin birinci
makalesini kısmen şerhedecek kadar
(ibnü'n-Nedlm, s. 311; Keşfü '?-?Unün, ll.
ı 003) derinliğe ulaşmış olmalıdır. Arap
edebiyatında şiir ve şiir tenkidi alanların
da ilmi çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yetişmiş ve muhtemelen Sa'leb,
Müberred ve İbn Kuteybe'den feyiz almıştır. Ayrıca hattatlığı ile ünlü Abbasi
Veziri İbn Mukle'den hat sanatını öğren
diği ileri sürülmekte (Müstakimzade. s.
367) ve buna göre er-Risale ii Ebi ?'\Ii b.
Mu]fle adlı eserini hocasını övmek için

Mutarrizi onu belagatta örnek kişi sayarken Hariri de belagatını Bediüzzaman ei-Hemedani'ninkinden üstün tutar. İbn Ebü'I-İs
ba', İbnü'I-Mu'tez ile Kudame'yi bedl' ilminin usulünü ortaya koyan ilk edebiyatçı
lar olarak niteler. Ali b. Hüseyin ei-Mes'Gdi de onun edebi gücünü över ve bunu
anlamak için Zehrü'r-rebi' ve Kitabü'lljartic'a bakılmasının yeterli olduğunu
söyler. Kudame ayrıca. aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat alimi Ham
b. Ahmed ile de kıyaslanmıştır (Ebu Hayya n et-Tevhldl. el-İmta' ve'l-mu'anese, 11.
145-146)

Eserleri. 1. Na]fdü'ş - şi'r. Şiir tenkidi
olup üç bölümden meydana
gelmektedir. Birinci bölümde şiirin tarifi
ve unsurlarının (lafız. ma na, vezin. kafiye)
açıklaması yapılmakta, ikinci ve üçüncü
bölümlerde bu unsurların güzel ve bozuk
yanları değerlendirilmektedir. Eserde şiir
tenkidinin yanı sıra düzgün ve yerinde
söz söyleme sanatının usul ve kaidelerini
inceleyen ve o dönemde henüz istiklalini
kazanamamış olan belagat ilmine dair konular da işlenmiştir. Kendisinden sonraki
müellifleri en az İbnü'I-Mu'tez kadar etkileyen Kudame. şiir tenkidine bir sistem
getirdiği bu eserinde bedi' terimini kullanmamakla beraber beyan ve bedi' ilimlerinin konularıyla meselelerini birlikte inceler, yeni edebi sanatlar ortaya koyar ve
çeşitli teknik terimler üretip bunların tanı mını vermek suretiyle Arap edebiyatı
nın gelişimine katkıda bulunur. Ancak
nazım kuralları üzerinde aşırı hassasiyet
göstererek şiirin ruhuna ilişkin değerlen
dirmeleri ikinci plana itmiştir (Ömer Perruh, 11. 434). Şiiri "manaya delalet eden vezinli ve kafiyeli söz" olarak tanımlaması
ve mananın güzelliğini maksuda müteveccih olmasında görmesi, Kudame'nin
Aristo mantık ve felsefesinden etkilendiğinin göstergelerinden biri olarak değer
lendirilebilir. Eflatun'un zikrettiği dört
hakkında
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