
KUDAME b. CA'FER 

ana fazileti (akıl, adalet, cesaret ve iffet) 
esas alan methiyenin güzel, diğerlerinin 
hatalı olduğunu söylemesi de böyledir. 
Yine fazileti itidalde görmesi, buna kar
şılık şiirde ifrat ve tefrite sapan aşırılığı 
tasvip ederken Yunan felsefesinde bunun 
onaylandığını söylemesi de aynı bağlam
dadır. Kudame bu son noktada, Hasan b. 
Bişr el-Amidl ve Ebü'I-Hasan İbn Tabata
ba'nın savunduğu doğruluk ilkesine mu
halefet etmektedir (bu hususta ki değer
lendirmeler için b k. Bonebakker, The Ki tab 
Naqd, s. 36-44; BedeviTabane, s. ı 45- ı 49; 
ihsan Abbas, s. ı 96 vd.) Kudame kendine 
has görüşleriyle Abdülkahir ei-Cürcanl, 
Sekkak'i ve İbn Ebü'I-İsba' gibi önemli şah
siyetleri etkilemiş. kitabının çeşitli yerleri 
Merzüban'i'nin el-Müveşşaf:ı'ı ve İbn Re
şl)5. ei-Kayrevanl'nin el-'Umde'si gibi bu 
alanla ilgili birçok eserde iktibas edilmiş
tir. Na]fdü'ş-şi'r üzerine Abdüllat'if ei
Bağdadl bir şerh hazırlamış, Arap dili ve 
edebiyatı münekkitlerinden Hasan b. Bişr 
ei-Amidl Tebyinü galatı Kudame b . 
Ca'fer li Kitabi Na]fdi'ş-şi'r ve Endü
lüslü şair, edip, tenkitçi İbn Reşl)5.ei-Kay
revanl de Tezyfiü Na]fdi Kudame adıy
la birer tenkit yazmışlardır. İbn Ebü'I-İs
ba', başta Arnidi ve Ziyaeddin İbnü'I-Eslr 
olmak üzere ediplerin Kudame'ye yönelt
tikleri eleştirilere cevap mahiyetinde el
Mizan fi't-terciJ:ı beyne kelami Kuda
me ve i;)uşumih adlı bir kitap kaleme al
mıştır (ibn Ebü'l-i sba' , s. 88, 406). İlk bas
kısı İstanbul'da yapılan (ı 302) Na]fdü'ş
şi'r Muhammed Isa Mennun (Kahire 
ı 343, ı 3 52/ ı 934). S. A. Bonebakker (Lei
den ı 956). Kemal Mustafa (Kah i re ı 367/ 
ı948, ı963, ı979). Isa Mlha'il Saba (Harlsa 
ı958) ve Muhammed Abdülmün'im Ha
fac'i(Beyrut, ts.) tarafından tahkikli ola
rak yayımlanmıştır. z. Cevahirü '1-elfaz, 
(nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, 
Kahire ı 3 50/ ı932; Beyrut ı399/ ı979 , ı405/ 
ı985) . Özellikle katipler ve edebiyat öğ
rencileri için hazırlanmış olan eser, 372 
ana bölüm altında düzenlenmiş bir eş an
lamlı kelimeler ve deyimler sözıüğüdür. 
3. Na]fdü'n-neşr. Beyan ilmine dairdir. 
İlk muhakkıklarından Abdülhamld ei-Ab
bad'i'nin Kudame'ye nisbet ettiği eserin 
(Na~dü 'n-neşr, neş redenlerin girişleri, s. 
39-49) aslında Ebü'I-Hüseyin İshak b. İb
rahim b. Vehb ei-Katib'in el-Burhan ii 
vücuhi 'l-beyan'ı (Bağdat ı 387/ı 967) ol
duğu yönündeki görüş ağırlık kazanmıştır 
(nşr. Taha Hüseyin ve Abdülhamld el-Ab
bad!, Kahire ı933 , ı9 38, ı939, ı940; Bey
rut 1980, ı982 , ı995). 4. Kitiibü'l-/ja
riic* ve şına'at(san'at)i'l-kitabe. Kuda-
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Kudame b. Ca'fer'in Kitabü '1-/jarac adlı eserinin ilk say
fas ı (Köprü!U Ktp., nr. 1076) 

me'nin en ünlü eseri olup katiplik sanatı 
ve kamu maliyesi hakkındadır. Çeşitli bö
lümlerinin neşir ve tercümelerinden son
ra Muhammed Hüseyin ez-Zebldl kitabın 
bugüne ulaşan kısımlarını bütün olarak 
yayımlamış (Bağdat ı 98 ı), Fuat Sezgin de 
eserin tek yazmasının tıpkıbasımını yap
mıştır (Frankfurt ı 407/ı 986) . 

Kudame'nin kayna~arda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: er-Red 'ala İb
ni'l-Mu'tez !ima -'abe bih Eba Temmdm, 
Şdbunü'l-gam (Şabaiıü'l-fem), Şarfü'l
hem, Cila'ü'l-f:ıüzn, Dirya]fu'l-tikr, Ijaş
vu J:ıişa'i 'l-celis, Şına'atü '1-cedel, Nüz
hetü'l-]fuWb ve zadü '1-müsafir, Sır
rü'l-belaga fi'l-kitabe (Kitabü 'l-ljarac'ın 
üçüncü menzilesi olması muhtemeldir), 
el-Ijayevanat, Zehrü'r-rebi', er-Risale 
ii Ebi 'Ali b. Mu]fle (en-Necmü'ş-şa~ıb), 
Kitabü'l-Büldan ve Kitabü 's-Siyase 
(son iki eser Kitab,ü'l-ljarac'ın altıncı ve 
sekizinci menzileleri olsa gerektir) . 

Kudame ve eserleri üzerine A. Mekki 
( Qudama b. Ga 'far et son oeuvre, dokto
ra tezi, Paris ı 955) ve Gazi Yemut (Naz,a
riyyetü 'ş-şi'r 'inde /fudame b. Ca'fer fi ki
ttibih Na~di 'ş-şi'r, Beyrut ı 992) tarafından 
birer araştırma yapılmıştır. 
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Kudame b. Ca'fer. el-Menziletü 'l-i)amise min 
Kitabi'l-ljarac ve şına'ati'l-kitabe [nşr. Ta la! Ce
mil Rifal). Mekke 1407/1987, neşredenin girişi , 

s. 25-125; a.mlf .. Nalf:dü 'n-neşr(n şr. Ta ha Hü
seyin -Abdülhamld el -Abbadl). Beyrut 1402/ 
1982, neşredenlerin girişleri, s. 19, 33-49; a.mlf. , 
Na/f:dü'ş-şi'r(nşr. Kemal Mustafa). Kahire 1979, 
neşredenin girişi, s. 9-13; a.e. (nşr. M. Abd ül
mün'im Hafad). Beyrut, ts. (Darü'l-kütübi'l-il
miyye). neşredenin girişi, s. 4 7 -58; Ta beri, Ta
rilj (Ebü ' I-Fazi). IX, 169; Mes'Gd1, Mürücü '?· 
?eheb [Abdü lhamld). 1, 16; Ebü'I-Ferec ei-İs
fahan1, el-Egani, tür.yer. ; İbnü'n-Ned1m. el
Fihrist (Tecedd üd). s. 144, 194, 311; Ebu 
Hayyan et-Tevh1d1. el-imta' ve'l-mu'anese (nş[ 
Ahmed Emin - Ahmed ez-Zeyn). Beyrut 1373/ 
1953, ı, 108; ll, 145- 146; a.mlf . . el-Beşa'ir 
ve'?·?etıa'ir(nşr. Vedad el-Kadi). Beyrut 1408/ 
1988, 1, 5; İbn ReşiJ5 ei-Kayrevanl, el-'Umde . 
(nşr. Muha mmed Karkazan). Beyrut 1408/ 
1988, tür.yer. ; Hatib , Tarflju Bagdad, VII , 
205; İbnü ' I-Cevzi, el-Munta?am (Ata). XIV, 73; 
Ahmed b. Abdülmü'min eş-Şerlş1, Şer/:ıu Ma
ka.mati 'l-1;/ariri(nşr. M. Ebü' l-Fazl), Beyrut 1413/ 
1992, 1, 33; Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', VII , 177-
182; XVII, 12-15; İbn Ebü'I-İsba', Ta/:ırirü 't-Ta/:ı
bir (nşr. Hifn1 M. Şeref). Kahire 1383, s. 83, 87, 
88, 406; Zehebl. Tarilju 'l-islam : sene 301-320, 
s. 231, 324-325; Safed1, el-Va{f, XXIV, 20-206; 
Kütüb1, Fevatü'l-Vefeyat, ı, 289-290; İbrı Kesir. 
el-Bidaye, X, 313; Xl, 220-221; İbn Tağr1berd1 , 
en-Nücümü 'z-zahire, lll, 297 -298; Süyiiti. Tari
lju 'l-ljulefa'(nş r. M. Muhyidd in Abdülhamld). 
Kahire 1389/ 1969, s. 386; Keşfü'?·?Unün, 1, 
233,402,592;11,946,959,986, 1002,1003, 
1068, 1078, 1415, 1945, 1973; Müstakimzacte. 
Tuh{e, s. 367; Brockelmann, GAL, 1, 262; Suppl., 
ı , 406-407; S. A. Bonebakker, Th e Kitab Naqd 
al-si 'r of Qudama b. Ga 'far al-Katib al-Bagdadi, 
Leiden 1956, s. 1-80; a.mlf .. "I:Iamza al-Işfaha
ni's Recension of the Ki tab Naqd ash-Shi'r of 
Qudama b. Ja'far", RSO, Ll (ı977). s. 99-111; 
a.mlf .. "~udama", EJ2 (ing.). V, 318-320; Bedevi 
Tabane, Kudame b. Ca'{er ve'n-nakdü'l-edebi, 
Kahire 1378/1958; Sezgin, GAS, ll , 105-106; 
VIII, 228; Müneccid. Mu'cem, ll, 106-1 07; Ömer 
Ferruh, Tarilju'l-edeb, ll, 434-436; İhsan Abbas. 
Tarilju 'n-na/f:di ' l-edebi 'inde 'l-'Arab, Arnman 
1986, s. 189-214; Mansour Ajami. The Alchemy 
of Glory, Washington 1988, s. 19-29; M. G. de 
Slane. "Notice sur Codema et ses ecrits ", JA, 
XX (1862). s. 155-181; Mustafa Hiyari. "Quda
ma b. Ga'fars Behandlung der Politik: Das Ka-
p i telAs-siyasa aus seinem Vademecum für 
Sekretare Kitab aı-tıarag wa-şana'at al-kita
ba", lsl. , LX ( 1983) , s. 91-1 03; Vaqar Ahmed Riz
vi. "Qudamah b. Ja'far, the Seribe ofBag)ı.dad" , 

IS, XXVII/1 (1988). s. 13-22. 
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!il CENGiZ KALLEK 

KUDAME b .. MAZ'ÜN 
(w~ w-ı 4...1~) 

Ebu Amr Kudame b. Maz'Cın 
b. Habib el-Kureşi ei-Cumahi 

(ö. 36/656) 

Saha. bl. 

590 yılı civarında Mekke'de doğdu. Ku
reyş kabilesinin Beni Cumah koluna men
suptur. Oğlu ömer'den dolayı künyesinin 
Ebu Ömer olduğu da kaydedilir. Annesi 



Gaziyye bint Huveyris b. Anbes el-Cuma
hl'dir. Kudame, ResQlullah Darülerkam'
da İslamiyet'i tebliğe başlamadan önce 
kardeşi Abdullah ile birlikte müslüman 
oldu. Tanınmış sahabi Osman b. Maz'Gn 
da onun kardeşidir. Her üç kardeş İkinci 
Habeşistan hicretine katıldı. Aile Mekke'
den Medine'ye hicret edince ensardan 
Abdullah b . Selemeel-Aclanl'nin evine 
yerleşti. Hz. Peygamber daha sonra onla
ra Medine'de bir arazi tahsis etti ve evle
rinin yerini kend i eliyle çizerek belirledi 
(İ bn Sa'd, lll , 396). 

Kudame b. Maz'Gn Bedir. Uhud, Hen
dek gazveleri başta olmak üzere ResGl-i 
Ekrem'in bulunduğu bütün savaşlara ka
tıldı. Hz. Peygamber kendisini, İran kisra
sının valisi Münzir b. Sava'dan toplanan 
cizyeyi teslim almak üzere elçi olarak 
Bahreyn'e gönderdi. Hz. Ömer'in hilateti 
döneminde Bahreyn valiliğine getirildi. 
Kudame bu görevde iken Abdülkays kabi
lesinin reisi CarGd b. Mualla Hz: ömer' e 
onun içki içtiği ni haber verdi, şahit olarak 
da Ebu Hüreyre'yi gösterdi. EbG Hüreyre 
ise Kudame'yi içki içerken değil sarhoş
ken gördüğünü söyledi. Hz. Ömer, muh
temelen EbG Hüreyre'nin CarGd'un kız 
kardeşiyle evli olması dolayısıyla bu şahit

liği yeterli görmeyip Kudame'yi cezalan
dırmayınca (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, 
VIII , 316) EbG Hüreyre, Kudame'nin hanı
mı Hi nd bi nt Velid 'in şahitliğine başvuru
labileceğini bildirdi. H in d de olayı doğrula
yınca Hz. ömer Kudame'yi valilikten azıe
derek cezalandırmaya karar verdi ( 20/ 
641 ). Suçlamayı kabul etmeyen Kudame 
ise içki içmiş olsa bile. inandıktan sonra 
imanda ve iyi arnelde sebat edenlerin 
tattıkları şeylerden dolayı sorumlu tutul
mayacağını ifade eden ayeti (el-Maide 5/ 
93 ) delil göstererek cezalandırılmaması 
gerektiğini söyledi. Aricak Hz. ömer bu 
ayeti yanlış yorumladığın ı belirt erek ona 
seksen değnek vurulmasını emretti. Ku
dam e b. Maz'Gn 36 (656) yılında vefat 
etti; onun S6'da (676) öldüğü de rivayet 
edilmiştir. 

Kudame'nin Hz. ömer'in kız kardeşi Sa
fiyye ile olan evliliğinden kızı Remle dün
yaya geldi. Hz. Ömer de onun kız kardeşi 
Zeyneb ile evlendi. Kudame'nin diğer ha
nımı H in d bi nt Velid 'den Fatıma ve Ömer. 
Fatıma bint EbG Süfyan ile evliliğinden 
Aişe. bir cariyeden de Hafsa adlı çocukla
rı doğdu. Arap dili ve edebiyatı alimi İbn 
Sellam el-Cumahl'nin büyük dedesi Sa
lim Kudame'nin azatlısıdır. 
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İbn Mace. "Nikii. J:ı ", 14; Abdürrezzak es-San 'an1. 
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KUDAYBERDİEV, Şakerim 
(1858 -1931) 

Kazak şair ve edebiyatçısı. 
_j 

24 Haziran 1858'de Serney ili Abay ilçe
sine bağlı Karavıl köyünde doğdu . Orta 
C üz Kazakları'ndan Argın boyunun Tabıktı 
koluna mensuptur. Babası Kudayberdi. 
Kazak şair ve düşünürü Abay (İbra him) 
Kunanbayev'in baba bir kardeşidi r. Ku
dayberdiev. daha yedi yaşında iken babası 
ölünce amcası tarafından büyütüldüğün
den edebi şahsiyeti ve sanatı üzerinde 
Abay' ın büyük etkisi olmuştur. Köylerine 
gelen mollalardan ilkokul düzeyinde eği
tim aldı. Bunun dışında herhangi bir oku
la gitmediği halde Abay'ın teşvikiyle Arap
ça. Farsça ve Rusça öğrendi. 

Abay'ın ölümünden sonra 1905-1906 
yıllarında İstanbul üzerinden hacca giden 
Kudayberdiev, istanbul'da bulunduğu sı
rada kütüphanelerde Türk tarihiyle ilgili 
araştırmalar yaptı . Memleketine döndü
ğünde yalnızlığı seven mizacının da etki
siyle bir köşeye çekilerek kendini eser 
yazmaya verdi. Muhtemelen bundan do-

Sakeri m 
Kudayberdiev 

KUDAYBERDİEV, Şakerim 

layı kitaplarında 1916 ayaklanması, 191 7 
Bolşevik ihtilali ve hemen ardından Sov
yet komünist rejiminin Kazakistan'da ha
kim olması gibi siyasi konulara pek rast
lanmaz. Sadece 1917'de kurulmuş olan 
Alaş Partisi ve Alaş Orda hükümetiyle bir 
müddet yakınlığı oldu. Al aş Orda hükü
meti bir ara Kudayberdiev'i Serney eya
leti hakimler kuruluna getirdi, fakat siya
setten hoşlanmadığı için halktan uzakta 
Şıngıs (Cengiz) dağında çalışmalarına de
vam etti. Sovyet hükümetinin 1930'larda
ki tasfiye hareketi sırasında pek çok ay
dın gibi o da rejime ihanet etmekle suç
lanıp gözaltına alındı. Bir süre hapiste 
kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak 
2 Ekim 1931' de isyancı olduğu öne sürü
lerek Şıngıs dağında askerler tarafından 
öldürüldü. Ardından da eserlerinin basıl
ması ve okunınası yasaklandı . Bu yasağın 
kalkması için Kruşçev döneminde yapı
lan başvuru kabul edildi ; böylece ancak 
yirmi yedinci ölüm yıldönümü olan 2 
Ekim 1958'de aklanarak itibarı iade edil
di. Eserlerinin derlenmesi ve yayımı için 
1964 'te bir komisyon kurulduysa da 1 988 
yılına kadar birkaç şiiri dışında hiçbir eseri 
neşredilmedi. Kudayberdiev'in çalışma
larının yayımlanmaya ve tanınmaya baş
laması. Sovyetler-Birliği'nde 1980 sonla
rında başlayan açıklık politikalarının da 
etkisiyle yazarların aklanması neticesin
de olmuştur. Kudayberdiev, Kazak edebi
yatında daha çok "ölen" diye adlandırılan 
halk şiiri türünde verdiği eserlerle tanın
mıştır. Onun eserlerinde aşk ve sevginin 
yanı sıra öğretici ve düşünmeye sevkedici 
konularla birlikte dünyanın kötülüklerine 
dikkat çeken gerçekçilik de hakimdir. 

Eserleri. Daha çok edebi türde eser ve
ren Kudayberdiev'in kitapları şiir. destan, 
n esir yazıları ve çeviriler olmak üzere dört 
grupta ele alınabilir. 1. Türk, Kırgız, Ka
zak H em Hanlar Şeceresi ( 19 11 ). Z. 

Musulmandık Şartı (Müslümanlık şa rtı) 

( 19 11 ) 3. Kazak Aynası ( 19 12 ). Şairin 
yedi yaşından beri yazdığı şiirlerinden bir 
kısmı bu ad altında yayımlanmıştır. Bü
yük ölçüde Abay' ın etkisi altında kalan şa
ir onun en iyi takipçisi olarak kabul edilir. 
Şiirlerinde özellikle din, inanç, hayat, hür
riyet, aşk gibi konular dikkati çekmekte
dir. Bu yönüyle klasik Kazak halk edebi
yatı örneklerinden ayrılır. 4. Kalkaman 
Mamır ( 19 12) . "Mutılgan" (Unutulan) tak
ma adıyla yayımladığı bu destan da 1 722 
yılında Orta Cüz Kazakları arasında geçen 
bir olay anlatılmaktadır. S. Enlik-Kebek 
(1 912) . Başlıkparası ve kadının toplumsal 
hayattaki yerini konu edinen destanının 
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