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KUDSİYET 

(bk. KUTSİYET). 

KUDSİYYE BEGÜM 

Babürlü Sultanı 
Ahmed Şah .Bahadır'ın annesi 

ve saltanat ortağı. 

_j 

_j 

Asıl adının U dam Bai ve kendisinin bir 
Hindu dansçı olduğu söylenir. Babürlü 
Sultanı Nasırüddin Muhammed Şah'ın 
(ı 719-1 7 48) dikkatini çekmiş ve ihtida 
ederek sultanla evlenmiştir. Bu evlilik
ten doğan Ahmed Şah 1748'de Babürlü 
tahtına çıkınca annesini Newabe Kud
siyye Begüm unvanı ile devlet idaresin
de birinci derecede önemli bir makama 
yükseltti. Kuwetli bir himaye duygusu 
taşıyan Kudsiyye Begüm, giderek oğluna 
karşı güçlü bir konum kazanmaya başla
yan vezir Safder Ceng'e düşman oldu. 
Bunun için sarayda kendisine sadık bir 
grup oluşturdu ve adamlarından bir ha
dımın Newab Sahadır Cavid Han un
vanı ile yüksek makama geçmesini sağ
ladı. Ardından da Safder Ceng'i aziet
tirmeye çalıştıysa da bunda muvaffak 
olamadı. 

Kudsiyye Begüm ile Cavid Han'ın yakın
lığı zamanla duygusal bir muhteva kaza
nınca halk arasmda dedikodu başladı. 
Hadım olmasına rağmen Cavid Han'ın sa
ray geleneklerini çiğneyerek bazı geceler 
sarayda kalması tepkileri arttırdı. Bu ara
da haklarını alamadıklarını söyleyen saray 
muhafızları Kudsiyye Begüm ve Cavid 
Han aleyhine protestolarda bulundular. 
Nihayet Safder Ceng Cavid Han'ı öldürttü 
(27 Ağustos I 752). 

Kudsiyye Begüm ve oğlu Ahmed Şah 
Sahadır'ın tahtlarını kaybetmeleri, ve
zir Safder Ceng'e karşı yücelttikleri ima
dülmülk marifetiyle olmuştur. Asafşahl 
hanedanının kurucusu Nizamülmülk Asaf
cah'ın tarunu olan İmadülmülk saraya 
Safder Ceng'in tavsiyesi üzerine mübaşir 
olarak alınmıştı ( 1752). İran asıllı olan 
Safder Ceng bu sayede Türk asıllı grupla
rın da desteğini almayı hedeflemişti. An
cak İmadülmülk zamanla Ahmed Şah Ba
hadır'la birlikte hareket etmeye başladı 
ve Safder Ceng'e karşı oldu. Durumunun 
kötüleştiğini gören Safder Ceng kendisi
ne bağlı adamlarıyla birlikte Kudh'a çekil
mek zorunda kaldı. Bunun üzerine İma
dülmülk, dayısı intizamüddevle Han'ı Saf-

der Ceng'in yerinevezir tayin ettirdi. Böy
lece kısa zamanda Delhi'de en güçlü ko
numa gelen İmadülmülk çok geçmeden 
Ahmed Şah ve Kudsiyye Begüm'ü taht
tan indirdi (ı 754) Ahmed Şah Sahadır 
öldürüldü, Kudsiyye Begüm de malları 
müsadere edilerek hapse atıldı ve orada 
öldü. 

Çağdaş kaynaklar, Kudsiyye Begüm'ün 
devlet işlerine müdahalesinin oğlunun 
itibarını sarstığını. dolayısıyla tahttan in
dirilmesine yol açtığını kaydeder. 

Kudsiyye Begüm, kendisini Cihangir'in 
(ı 605- I 627) hanımı Nurcihan'la kıyasla
yarak güç ve ihtişam elde etmek için ih
tiraslı davranmışsa da Nurcihan'ın sahip 
olduğu imkan ve yetenek kendisinde bu
lunmadığı için istediklerini elde edeme
miştir. Saraydan yetişen Nurcihan'ın ak
sine sıradan bir kişi iken birden bire sara
ya intikal etmiş olması , dolayısıyla arka
sında bir aile desteğinin bulunmaması 
gibi faktörler Kudsiyye Begüm'ün daha 
çok Sahadır Cavid Han'a dayanmasına yol 
açtı. Gerek Kudsiyye Begüm'ün gerekse 
Cavid Han'ın devlet yönetiminde kazan
dığı ağırlıktan çağdaş anonim Tô.ri]].-i 
AJ:ımedşô.hi'de şöyle bahsedilmektedir: 
"Devlet işleri bu derece akılsız bir kadına 
mı kalacaktı?" 

Kaynaklar, Kudsiyye Begüm'ün israfları 
yüzünden devlet hazinesinin zaman za
man büyük sıkıntılar yaşadığını kaydet
mektedir. Özellikle her yıl düzenlenen 
şatafatlı doğum günü kutlamaları bu is
rafa örnek gösterilmektedir. Kudsiyye 
Begüm'ün kısa saltanatı zamanında Del
hi'de bazı mimari eserler inşa edilmiş
tir. Camuna ırmağı kenarındaki Babür
lü bahçesi (Kudsiyye bağ) bu dönemde 
düzenlenmiştir (ı 748) . Günümüzde sa
dece bazı kalıntıları mevcut bulunan bah
çe 1857 sipahi olayları sırasında tahrip 
edilmiştir. 
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KUDÜRi 

KUDÜRİ 
( ı,S_,,~,) 

Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Ebi Bekr 
Muhammed b. Ahmed el-KudCıri 

(ö. 428/1037) 

Müctehid Hanefi alimi. 
_j 

362 (973) yılında Bağdat'ta doğdu. Nis
besinin kökeni kesin olarak bilinmemekle 
birlikte çömlek (kı dr, çoğul u ku dur) ima
latı veya satıcılığıyla ya da Bağdat köyle
rinden Kudure ile ilişkilendirilmiştir. Bir 
kısım kaynaklarda ve bazı eserlerinde 
künyesi Ebü'l-Hasan şeklinde de kayde
dilmiştir. Ebu Abdullah Muhammed b. 
Yahya el-Cürcanl'den fıkıh ve Muham
med b. Ali Süveyd ei-Müeddib'den hadis 
tahsil etti. Irak'ta Hanefi mezhebinin ön
deri durumuna geldi. Otto Spies, Kudu
rl'yi Cessas'ın (ö 370/98 ı) talebesi olarak 
gösterirse de (Ef2, II, 486) bu muhteme
len Kureşi'nin bir ifadesini (el-Cevahirü 'l

muçiıyye, I, 223) yanlış anlamasından 

kaynaklanmıştır. Bir rivayete göre Abba
si Halifesi Kadir- Billah -muhtemelen Şii 
Fatımiler ve Büveyhller'in karşısında Sün
nlliği hakim kılma ç.abası içinde- dört 
mezhebin otoritelerinden birer muhta
sar fıkıh eseri hazırlamalarını istedi. Bu 
maksada hizmet için devrin Hanefiler'i
nin temsilcisi olarak seçilmesinden iktidar 
sahipleri nazarında büyük saygınlığa eriş

_ tiği anlaşılan Kudurl, mezhebin temel 
metinlerinden biri sayılan el-Mu]].ta
şar'ını hazırlayıp takdim etti (Yaküt, XV, 
54). Onu müctehid olarak niteleyip Şem
süleimme ei-Halvanl'den üstün tutanlar 
(Leknevl, s. 30) yanında tercih ehlinden 
sayanlar da (M. Zah id Kevserl. s. ı 04) bu
lunmaktadır. 5 (veya 15) Receb 428 (24 
Nisan veya 4 Mayıs 1 037) tarihinde Bağ
dat'ta vefat eden Kudurl, önce Derbüebl
halefteki evinin haziresine defnedildiyse 
de daha sonra naaşı Mansur caddesin
deki türbede Hanefi ulemasından Ebu 
Bekir el-Harizml'nin kabrinin yanına nak
ledildL 

Mezhebin temel kaynaklarında görüş
ler ine sıkça yer verilen Kudurl'nin, Hane
filik yanında bölgede yaygın olduğu için 
Şafii fıkhını da iki imam arasındaki ihti
lafları ele alan bir kitap yazacak kadar iyi 
bildiği anlaşılmaktadır. imam Şafii'den 
daha fakih ve münazaracı olarak tanıttı
ğı Şafii fakihi Ebu Hamid ei-İsferaylnl ile 
münazaralarda bulunmuştur. Kaynaklar 
ayrıca. Şafii kadısı Ebü't-Tayyib et-Taberi 
ile talaka dair bir mesele üzerindeki tar-
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tışmasını nakletmektedir. Bütün bunlar 
onun cedel ilmini iyi bildiğini göstermek
tedir. Hanefiler'e karşı eleştirel değerlen
dirmeleriyle tanınan talebesi Hatlb ei
Bağdad'i dahi KudOrl'yi sadOk olarak nite
lem ektedir. EbG Nasr Ahmed b. Muham
med b. Muhammed ei-Akta' ei-Bağdadl 
KudGrl'den fıkıh öğrendi ve el-Mul]ta
şar'ını şerhetti. Başkadı Dameganl de 
kendisinden hadis dinledi. 

Eserleri. 1. e/-Mul]taşar* . Fıkıh saha
sında yüzyıllarca ders kitabı olarak okutu
lan önemli bir eser olup erken dönemde 
baskıları yapılmış (La hor I 287; Bombay 
1303; istanbu l 1309, 1310; Dehli 1847; 
Leknev I 876; Kazan I 880, I 909), Türkçe'
ye. Farsça'ya ve bazı Batı dillerine tercü
me edilmiştir. Eser üzerine Akta' el-Bağ
dadl, Haherzade, Muhammed b. Ahmed 
el-isblcabl. Zahidl. EbO Bekir el-Haddad, 
İbn Kutlu boğa. Abdülganl el-Meydanl gibi 
alimler tarafından şerh ve haşiyeler ya
zılmıştır. 2. et-Ta]frib. KudOrl önce. EbG 
Hanife ile öğrencileri arasındaki mezhep 
içi ihtilafları meselelerin delillerine yer 
vermeden ele alan tek ciltlik bir nüsha ha
zırlamış (et·Ta/5:ribü'L-evvel), daha sonra 
bunu delillerle zenginleştirerek genişlet
miştir (et· Ta/5:ribü 'ş-şani). Eserin bir nüs
hası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde ka
yıtlıdır (nr. ı 8832 ı . 3. et-Tecrid. iım-i hila
fa dair yedi cüzlük bir eser olup imam Şa
fii ile E bO Hanife ve talebeleri arasındaki 
ihtilaflı meseleleri inceler ve mezhep ima
mını savunur. 23 Zilkade 405 ( 15 Mayıs 

1 o.1sı tarihinde talebelerine im la ettir
meye başladığı eserinde ele aldığı konu
lardaki farklı görüşleri verdikten sonra 
taklid ehline rehberlik için kendi terci
hini de belirtir. Eserin Beyazıt Devlet (nr. 
18827-18829), Nuruosmaniye (nr. 1405), 
Süleymaniye (Fatih , nr. 2040; Damad İb
rahim Paşa, nr. 679ı ve Topkapı Sarayı 
Müzesi (lll Ahmed, nr. 98 I ı kütüpha
nelerinde kayıtlı nüshaları vardır. Ce
maleddin Konevi tarafından bunun üze
rine et-Tefrid adıyla dört ciltlik bir ça
lışma yapılmıştır (kaynakların bazıları 

bunu şerh, bazıları da muhtasa r olarak 
kaydetmektedir; bk. Kureşl, lll, 435; İbn 
Kutluboğa, s. 71;Keş{ü'?-?Unün, ll. 1357; 
Osmanlı Müellifleri, 1, 219ı. 4. Şer]J.u 
Mu{ıtaşari'l-Ker{ıi (Süleymaniye K tp. , 
Laleli , nr. 1000, Damad İbra him Paşa, 
nr. 563; Köprülü Ktp., Hacı Ahmed Paşa , 

nr. 93-95; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüd
d i n Efendi , nr. I 226- I 229; Atıf Efendi 
Ktp., Atıf Efendi, nr. 910; Millet Ktp., 
Feyzullah Efendi, nr. 804; Murad Molla 
Ktp., nr. 895-897ı. S. Nüb?,e min mend-
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]fıbi Ebi I:janife. Ragıb Paşa Kütüphane
si'nde kayıtlı ( nr. I 4 79 , vr. 69•-7 ı •ı müs
takil bir nüshası bulunan risale Şer]J.u 
Mul]taşari'l-Ker]]i'nin girişinde de yer 
almaktadır. Bunlardan başka Köprülü Kü
tüphanesi' nde kayıtlı (Faz ı! Ah med Paşa , 

nr. ı 584, vr. 4 ı •-44°), KudOrl'nin rivayet 
ettiği bazı hadisleri kapsayan bir cüz bu
lunmaktadır (yukarıdaki eserlerin diğe r 

yazmaları için bk. Ahlwardt , IV, 59-60; 
Brockelmann. GAL, I. I 83- I 84; Suppl., 1, 
295-296; Arberry, lll , I 1, 3 I; Sezgin, ı. 45 I-
455; M. Mutl' el-Hafız . ı. 456ı . KudOrl ayrı
ca Hassaf'ın Edebü'l-]fac;ti'sini de şerhet
miştir (Keşfü '?·?Unün, 1, 46ı. 
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KUDÜM 

Türk mfısikisinde kullanılan 
vunnalı çalgı. 

_j 

Kelime olarak Arapça'da "uzak bir yer
den gelme. ayak basma" anlamına gelen 
kudüm bazı tarikat toplantılarında , özel
likle mevlevlhanelerde, bazan da din dışı 
mOsikide kullanılan bir usul vurma aleti
dir. Mevlevl tarikatı mensupları tarafın
dan "kudOm-i şerif" diye adlandırılan ku
düm, Mevlevl mukabelesi (sema. ayin) es
nasında mutripte yer alan en önemli ri
tim sazı olup kudüm çalana kudümzen 
veya kudüml. kudümzenbaşına da ser
kudüml denir. 

Kudüm teknesi bakırdan yapılmış. ara
larında çok az bir orantı farkı bulunan. 
ağızlarına deri gerilmiş iki tastan ibaret
tir. Bakır taslar sesin akustiği göz önüne 
alınarak, bazan da bir miktar altın karış
tırılarak dövme ile yapılır; üzerlerinde en 
iY,i sesi verdiği kabul edilen deve derisi 
tercih edilir. Kudümlerden büyüğün ağ
zına 2 mm .. küçüğün ağzına 1 mm. kalın
lığında deri gerilir ve deriler sicimler va
sıtasıyla istenilen gerginliğe çekilir. Ses
lerde meydana gelecek madenlliği yok et
mek için bakır tasların üzerine kıtıkveya 
keçe konularak kalınca meşin kılıfla kap
lanan kudümler, tabanlarının yere tema
sıyla ses renginin değişmesini önlemek 
için m eşinden yapılmış daire biçimindeki 
sirnitler üzerine oturtulur. Kudümün ağız 
çapı 28-30 cm., yüksekliği çapının yarısı 
kadar olup kaidesi dardır. Son zamanlar
da sığır derisinden ve vidalarla akort edi
lebilen kasnakli kudümlere de rastlan
maktadır. Kudüm uçları ova! biçimde.25-
30 cm. uzunluğunda. "zahme" adı verilen 
iki çubukla çalınır. Zahmeler çeşitli ağaç
lardan yapılırsa da daha çok gül ağacı 
tercih edilir. 

En az iki veya daha fazla kudümün bir
den kullanıldığı ayin icrasında mutribin 
reisi kudümzenbaşıdır. Ayin esnasında 
semazenlerin kudümün vuruşlarına (darp) 
ayak uydurmaları ve selamları iyi takip 
edebilmeleri için kudüme oldukça sert 
vurulur. Birden fazla kudümün .beraber
liğini sağlamak için Türk mOsikisinde kul
lanılan ana usuller gibi kudüm usulleri 
tesbit edilmiştir. "Velvele" ad ı verilen bu 
ku düm usulleri. · ana usullerdeki zaman
ların daha küçük parçalara ayrılarak vu
ruş adedinin çoğaltılmasından ibarettir. 

Oturuş vaziyetine göre sağ taraftaki 
pest ses veren kudüme "düm", sol taraf
taki tiz ses verene "tek" ismi verilir. Sağ 
kudümle sol kudüm birbirinden dört ses 
farklıdır. Usullerin velveleli şekillerinde de 
normal usul deyimleri kullanılır. Ancak "ta 
hek"in yerine yalnızca "h ek" kullanılır. ay-

Kudüm (Sazname, TSMK, Hazine , nr 1793, vr. 27 ' ) 


