
KU D ORT 

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 ' ) 



rıca "dü me" deyimi ilave edilir. Kudüm 
icrasında sağ elle tutulan zahme ile sağ 
kudüme "düm, dü", sol kudüme "te, tek"; 
sol elle tutulan zahme ile sol kudüme "tek, 
me. ke, ka" darpları. sağ ve sol eldeki zah
meterin ikisiyle birden "hek" darbı vuru
lur. Ana usuller vurulurken sağ el hiçbir 
zaman sol tarafta gitmediği gibi kudüm 
usullerinde de sol zahme hiçbir zaman 
sağ kudüme gitmez. Kudüm çalınırken 
zahmeterin fazla yukarıya kaldırıtmama
sına dikkat edilmelidir. 

Önceleri sadece bazı tekkelerin yanı sı
ra bilhassa mevlevlhfınelerde kullanılan 
kudüm zamanla din dışı mOsiki kraların
da da yer almaya başlamıştır. Günümüz
de de tasawuf müsikisi, Türk mOsikisi 
devlet korolarıyla Türk sanat mOsikisi ko
ralarında vurmalı saz olarak kullanılmak
ta. Türk mOsikisi devlet konservatuvar
larında ders olarak okutulmaktadır. 

Kudümün tarihçesiyle ilgili kaynaklar
da yeterli bilgi bulunmamaktadır. Evliya 
Çelebi, Seyahatname'sinde XVII. yüzyılın 
ortalarında yetişmiş nakkarezen Ali Çele
bi , Sadık Çelebi, Üsküdarlı Salih Çelebi gi
bi kudümzenlerden söz eder. Ayrıca son 
devirde kudümzenlikle şöhret bulmuş 
mOsikişinaslar arasında Yenikapı Mevle
vlhfınesi kudümzenbaşısı Ahmed Hüsa
meddin Dede ve torun u Gavsi Baykara, 
Galata Mevlevlhanesi kudümzenbaşıs ı 

Raif Dede, Bahariye Mevlevlhfınesi ku
dümzenbaşısı Zekai Dede ile oğlu Ahmet 
lrsoy, Sadettin Heper. Hopçuzade Meh
med Şakir Efendi ve Kani Karaca özellikle 
zikredilmelidir. 

Kudüs'ten bir görünüş 
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KUDÜS 
( ._,.,~ ı) 

Üç ilahi dinde de 
önemli bir yere sahip olan 

ve kutsal sayılan şehir. 
_j 

Lut gölünün bulunduğu çukur alanın 
batısında ve bu alandanfay diklikleriyle 
ayrılmış olan Yahudiye platosunun dalgalı 
yüzeyi üzerinde kurulmuştur. Lut gölüne 
24, Akdeniz kıyılarına kuş uçuşu mesafe 
olarak52 km. uzaklıkta bulunan şehrin 
deniz seviyesinden yüksekliği Harem-i şe
rif'te 747 metredir. 

Adı. Tarihi oldukça eski olan Kudüs şeh
rinin adının geçtiği bilinen en eski belge 
milattan önce XIX ve XVIII. yüzyıllara ait 
Mısır meÜnleridir (/DB, II, 843; EJd. , IX, 
ı 379). Mili!ıttan önce XIV. yüzyıla ait Teli 
Amarna mektuplarında şehrin ad ı Urusa
lim, Geç Asur metinlerinde Urusilimm u 

KUDÜS 

veya Ursalimmu, İbranice Masoretik me
tinde Yruşlm. bazan da Yruş lym biçi 
minde yazılmakta ve YerOşalayim, Eski 
Ahid'in Ararnice metinlerinde YerOşa
lem şeklinde telaffuz edilmektedir. Grek
çe Hierosolyma adı şehrin kutsallığın ı 

(hieros =kutsal) yansıtmaktadır. Latin
ce'ye Jerusalem ve Jerosolyma olarak 
geçmiştir. Kudüs şehrinin Batı dillerin
deki adı da Jerusalem'dir. 

Kudüs şehrinin İbranice adı olan Yeru
şalayim (Yeruşalem) iki ayrı kelimeden 
oluşmaktadır. İlk kısmı teşkil eden yeru
nun menşei ve manası tartışmalıdır. Ke
limenin "korkmak" anlamındaki yare ve
ya "görmek" anlamındaki ra'ahtan. hatta 
"sahip olmak, varis olmak" manasındaki 
yaraştan geldiği ileri sürülmüştür. Ancak 
"kurmak, tesis etmek" manasındaki ya
r ahtan gelmesi daha muhtemeldir. Bu 
son görüşü benimseyen Saadia Gaon, 
Ahd-i Atık'in Arapça tercümesinde İ şa
ya'daki ( 44/28, 5 1117) Yeruşalayim kelime
sini "Darüsselam", 40/Z'deki Yeruşa l a

yim'i ise "Medlnetüsselam" olarak çevir
miştir (DB, lll/2 , s. ı 3 ı 8) . Kelimenin ikinci 
kısmını oluşturan şalayimin aslı şalem 

veya şali md ir. Bu kelimenin "barış" anla
mına geldiği ileri sürüldüğü gibi Batı Sa
mlleri 'nde bi r tanrı ismi olan Şu lmanu 

veya Şalim'den geldiği de iddia edil miştir. 

Şehrin orüinal adının lruşalem olması ve 
"tesis etmek" manasındaki yarah fiil kö
l<ünden lru ile milattan önce ll. b i nyı lın 

ilk yarısında karşı l aşılan ve Batı Samlle
ri'nde bir tanrı olan Şulmanu yahut Şa

lim kelimelerinin birleşmesinden oluşma

sı daha muhtemel görünmektedir. Çivi 
yazılı metinlerde ur veya uru, İbranice'de 
'ir "şehir" demektir. Bu durumda lruşa
lem "Şalim ' in şehri" anlamına gelmekte
dir. Kudüs ilk dönemlerde ilah Şulmanu 

veya Şalim' in ibadet merkezi olduğu , di
ğer taraftan eski Sami gelenekte bir şeh
rin o şehri kuran kişi yahut tanrının adıyla 
anılma geleneği bulunduğu için kelime
nin "Şalim ' in şehri" manasma geldiği id
dia edilmekte (DBS, IV, 898), "barışın şeh
ri" (şalom = selam) biçimindeki gelenek
sel yorumun hem etimotojik hem tarihi 
yönden hatalı olduğu ileri sürütınektedir 

(!DB, ll, 843) Teli Amarna mektuplarında 

şehir Bet-şalem (Şalem'in evi) şeklinde 
anı lmaktadır. 

Kudüs şehri Moriya (Moriah, IL Tarihler, 
3/ l),Yebus(Hakimler, 19/ IO) , Sion. Da
vOd'un şehri (ll . Samuel, 5/7, 9; L Thrihler, 
ı 1/5, 7) ve Ariel (İ ş aya, 29/ 1) gibi isimler
le de anılır. Öte yandan buraya şehir, ada-
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