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din Camii ( 1155-1156). Aksaray Ulucamii 
(XII. yüzy ıl) , Harput S are Hat un Camii 
(XII. y üzy ıl), Siirt Ulucamii (XIII. yüzy ıl) , 

Birgi Ulucamii (ı 322) , Malatya Ulucamii 
( 1376-1 377), Bursa Ulucamii ( 1399), Ma
nisa İ vaz Paşa Camii ( 1484) ve Niğde 
Sungur Bey Camii (XVI. yüzyıl) minberieri 
yer almaktadır. 

Kündekarlnin yine aynı zaman süre
cinde ve daha çokAnadolu'da uygulanan 
üç taklit tarzı (literatürde sahte 1 ya l anc ı 

kündekarl) bulunmaktadır. Ancak bunla
rın yap ı lışı gerçek kündekarlden daha 
kolay değildir; taklit denilmelerinin se
bebi sadece ona benzetilmiş olmalarıdır. 

1. Çakfna- kabartma kündekarl. Bu tek
nikte ahşap levhalar üzerine içieri yine 
genelde arabesk motiflerle doldurulan 
geometrik şekiller kabartma olarak ve 
birbirinden ayrık biçimde işlenmiş , ara
larına ayrıca hazırlanan çerçeve çıtaları 
çivilerle çakılmıştır. Bu tekniğin başlıca 
örnekleri Ankara Alaeddin Camii ( ı ı 97-
11 98) , Kayseri Ulucamii ( 1205) , Kayseri 
Huand Hatun Camii ( 1237). Ankara Kızıl
bey Camii (XIII. yüzy ıl ), Divriği Ulucamii 
( 1228- r229) ve Ankara Arslanhane Ca
mii ( 1289-1 290) min berieriyle Kastamo
nu Candaroğlu Mahmud Bey Camii'nin 
( 1366) kapısıdı r. z. Çakma-yapıştırma 
kündekarl. Kündek3r'i görünümü veren 
bütün parçalar ayrı ayrı hazırlanıp ahşap 

levha üzerine tutkal ve çivi yardımıyla 
tesbit edilmiştir. Başlıca örnekler Anka-

Kündekari tekni () inde yapılmıs Bursa Ulucamii'nin minbe· 
rinden detay 
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ra Ahi E Ivan Camii 'nin minberi ( 1382), 
Merzifon Çelebi Sultan Medresesi'nin 
dış kapısı (XV. y ü zy ıl) ve Amasya Meh
med Paşa Camii 'nin ( 1495) kapısıdır. 3. 
Kabartma kündekarl. Ahşap !ev ha kün
dekarl izlenimi verecek şekilde kabart
malarla süslenmiştir. Aslında teknik açı
dan kündekart ile en küçük bir ilişkisi bu
lunmadığı halde bu ;:ıdla anılmasının se
bebi sadece görünüm itibariyle ona ben
zemesidir. Bu tarzda kabartmaların yük
sekliği diğerlerine oranla daha düşük se
viyededir. Kayseri Ulucamii ( 1205). Anka
ra Hoca Paşa Camii (XIII. yüzy ıl), Kara
manoğlu İbrahim Bey imareti (XII I. yüz
y ıl) , Ermenek Akmescid ( 1300) ve Bey
hekim Mescidi (XIII. y üzy ıl) kapıları bu 
teknikte yapılmış eserler arasındadır. 

Taklit kündekarl tekniklerinin her üçün
de de yekpare levha kullanıldığı için za
manla çatlama ve yarılmalar meydana 
gelmiştir. 
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KÜNDÜRI 
(15;~1) 

Ebu Nasr Amidülmülk İmadüddfn Mansur 
b. Muhammed el-Kündüri 

(ö. 456/ 1064) 

L 
Selçuklu veziri. 
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41 S'te (1 024) Nlşabur'un Tu raysis böl
gesindeki Kündür köyünde doğdu . Bazı 

kaynaklarda adı Muhammed b. Mansur 
olarak kaydedilmektedir. Şeybanller' in 

Beni Cerrah koluna mensup olan ailesi 
Herat'a yerleşmişti. Babası Kündür kö
yün ün dihkanı idi. 

Tahsilini Nlşabur'da tamamlayan Kün
dürl. şa i r Baharzl ile birlikte Muvaffak 
Hibetullah b. Muhammed'in derslerine 
devam etti. Fıkıhla meşgul oldu. Arapça 
ve Farsça'yı öğrendi. Sultan Tuğrul Bey 
Nlşabur'u fethedince (429/ 1038 ) Muvaf
fak Hibetullah b. Muhammed'e fasih 
Arapça ve Farsça bilen birini katip olarak 

görevlendirmek istediğini söyledi ; o da 
Kündürl'yi tavsiye etti. Başlangıçta sa
raydaki kapıc ı ve hacibierin teftişi (iş

rafü 'l-bab) ve istihbarat işleriyle ilgili bir 
göreve getirilen Kündürl bu görevden 
hoşlanmayınca Harizm'in idaresine me
mur edildi. Harizm'de bulunduğu sırada 
Tuğrul Bey onu muhtemelen Harizmşah 
ailesinden bir hanımı kendisine istemesi 
için görevlendirdi. Fakat Kündürl bu ha- . 
nımla kendisi evlendi ve ardından Tuğrul 
Bey' e isyan etti. Ancak sığındığı kalede 
ele geçirilerek sultanın ordugahına gö
türüldü ve onun emriyle hadım edildi. 
Diğer bir rivayette ise onun Tuğrul Bey'
den korkup evlenecek durumda olma
dığını ispat için kendini hadım ettirdiği 
kaydedilir. Tuğrul Bey, Kündürl'yi hadım 
ettirerek cezalandırmakla beraber ehli
yet ve liyakatinden dolayı onu görevinde 
bıraktı ve muhtemelen emir -i şikar ta
yin etti. Kündürl, relsü'r-rüesa Ebu Ab
dullah Hüseyin b. Ali b. Mikall'in vezirliği 
sırasında Dlvanü'r-resail'de katip olarak 
çalıştı . Ebu Muhammed Hasan ed-Di
histanl (İbnü ' l-E s!r. IX, 526) veya Örnerek 
er-Ribatl'den sonra vezir tayin edildi ( 44 71 
1055) . Kündürl. Hemedan'da İbrah im 
Yinal tarafından kuşatılan Tuğrul Bey'e 
yardıma gitmedi. mağlup olduğuna da
ir haberler üzerine sultanın üvey oğlu 
EnGşirvan ' ı Selçuklu tahtına çıkarmaya 
kalkıştı ( 450/105 8). Oğuzlar ' ın tepkisi 
üzerine Ahvaz'a kaçıp Hezaresb b. Ben
gir' e sığındı . Daha sonra affedilerek Tuğ
rul Bey'in yanına döndü ve Kutalmış' ın 

isyanını bastırmakla görevlendirildi. Tuğ
rul Bey'in ölüm haberi üzerine başşehir 
Rey'e döndü ve onun vasiyetine uyarak 
Çağrı Bey'in oğlu Süleyman' ı tahta çıkar
dı. Fakat Kutalmış'ın büyük bir tehlike 
teşkil edeceğini aniayıp Alparslan ' ı sul
tan ilan etti (45511 063) 

Alparslan tahta çıkınca Kündürl'ye ve
zirlik görevini sürdürmesini söyledi. An
cak nüfuz ve kudretini Kündürl ile pay
laşmak istemeyen Nizamülmülk, bazı 
emlrlerle iş birliği yaparak Süleyman'ın 
kendisinden önce sultan ilan edilmesin
den dolayı Kündürl'ye kırgın olan Alpars
lan'ı onu öldürmesi hususunda ikna etti. 
Bunun üzerine Alparslan, Kündürl'yi tev
kif ve mallarını müsadere ettirip Mer
verrQz'a gönderdi ve orada hapsetti ( 7 
Muharrem 456/ 31 Aralık ı 063). Kündürl, 
bir yıl hapis yattıktan sonra sultanın gö
revlendirdiği iki gulam tarafından katle
dildi (1 6Zilhicce 456/ 29 Kasım 1064). Ce
nazesi Kündür köyüne götürülerek orada 
defnedildi. 



Tuğrul Bey zamanında Selçuklular'la 
Abbasiler arasındaki münasebetlerin ge
Iiştirilmesinde Kündürl'nin büyük katkı
ları olmuştur. Tuğrul Bey'in Bağdat'a ilk 
girişinde ( 44 7/105 5) kendisine refakat 
eden Kündürl. Halife Ka i m-Biemrillah 'ın 
kızı Seyyide Hatun'Ia TUğrul Bey'in evlen
mesi konusunda önemli rol oynamış. 
tehdit dahil çeşitli yollara başvurarak 
halifeyi ikna etmeyi başarmıştır. Halife 
tarafından "seyyidü'I-vüzera" Iakabı ve
rilen Kündürl. 13 Şaban 454'te (22 Ağus
tos 1 062) Tebriz dışında kıyılan nikahta 
Tuğrul Bey'in vekili sıfatıyla hazır bulun
muştur. Tuğrul Bey'in daha önce dört 
vezir değiştirdiği halde ölümüne kadar 
sekiz küsur yıl Kündüri ile çalışması ve 
kendisine çok geniş yetkiler vermesi 
onun devlet idaresinde ne derece yete
nekli olduğunu göstermektedir. 

Kündüri kitabetteki mahareti. fesa
hat ve belagatı. akıl ve feraseti . cömert
lik ve adaletiyle temayüz etmiş , bu me
ziyetlerinden dolayı Ebiverdi, Surredür
re. Ali b. Hasan ei-Baharzi ve Lamii Gür
gani gibi şai"rler tarafından övülmüştür. 
Baharzl'nin onun hadım edilmesi üze
rine yazdığı tesliyetname devri n şairleri 
tarafından takdirle karşılanmıştır. An
cak Mu'tezill - Şii olan Kündürl'nin Şafii
ler'le Eş'arller ' e düşmanlığı ve özellikle 
İmam Şafii aleyhindeki konuşmaları yü
zünden Abdülkerim b. Hevazin el-Kuşey
ri ve İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveyni gibi 
alimler Horasan ' ı terkederek kendisine 
tepki göstermişlerdir. Onun Horasan ca
milerinde Rfıfiziler ' Ie birlikte Eş ' arller ' in 

de Ianetlenmesini istediği. ancak daha 
sonra bu tavrından vazgeçtiği rivayet 
edilir. Ulemayı. şair ve edipleri destekle
yen Kündüri imar faaliyetlerinde de bu
lunmuş . medrese . mescid ve ribatlar 
yaptırmıştır. 
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KÜNHÜ'l-AHBAR 
( ;~~ ' .w' ) 

Ali Mustafa Efendi'nin 
(ö. 1008/1600) 

dünya tarihi olarak 
kaleme aldığı eseri. 

_j 

Müellifin müslü.man tarih yazımına 
mükemmellik kazandırmak amacıyla ka
leme aldığını ifade ettiği eserin yazma 
nüshası yaklaşık 1000 sayfa ve dört bö
lümden (rükün 1 erkan) meydana gelmek
tedir. Birinci bölüm yaratılıştan Hz. Mu
hammed' e kadar olan tarihe, ikinci bö
lüm Em evi ve Abbasiler dönemine, üçün
cü bölüm Türk ve Moğol hanedanlarının 
tarihine. dördüncü bölüm Osmanlı tari
hine ayrılmıştır. İlk bölümde ayrıca coğ
rafya ve etnolojiyle ilgili konular. eserin 
sonunda da biyografiler ihtiva eden ila
ve bir kısım düşünülmüş. ancak eserin 
mukaddimesinde belirtilen bu planlama 
tam olarak gerçekleşmemiştiL Bunun 
yerine bölümlerin muhtevası şu şekilde
dir: Birinci bölüm Hz. Adem'den Hz. Yu
suf'a kadar olan peygamberler ve hane
danlar tarihini; ikinci bölüm Hz. lsa ve 
Hz. Muhammed'e kadar olan peygam
ber ler tarih ini . ilk sahabiier in ve ı. (VII.) 
yüzyılın önemli şahsiyetlerinin biyogra
filerini , on iki imarnın hayatını . İran ve 
Ptalerne hanedanları tarihini ; üçüncü 
bölüm Em evi ve .Abbasller dahil pek 
çok müslüman hanedanın tarihini; dör
düncü bölüm başlangıçtan 1 005 ( 1596) 
Eğri seferine kadar olan Osmanlı tarihini 
içine alır. Bu son bölümde ayrıca devlet 
adamları . alim ve şairlere ait uzun biyog
rafiler, Osmanlılar ' ın aslı, etnolojileri ve 
idarecilerinin durumuyla ilgili müstakil 
kısımlar da bulunmaktadır. 

Kitap içindeki verilerle müellifin diğer 
eserlerinden ç ıkarılan bilgilere göre Kün-

KÜNHÜ'I-AHBAR 

hü 'l-ahbôr ' ın yazımına muhtemelen 
1000 (1592) yılı kışında başlanmıştır. Mü
ellif, eser üzerinde sekiz (bir başka yer
de on ) yıl çalıştığını ve sürekli değişiklik
ler yaparak ilaveler (ta' likat) yazdığını 
söylemektedir. 1 008'de (1599-1600) Ka
hire'ye giden All'nin burada da kitap 
üzerinde çalışmaya devam ettiğine dair 
işaretler vardır. Muhtemelen dördüncü 
bölümün son redaksiyon nüshalarından 
birinin 1 599'dan sonra Kahire'de görül
müş olması (de Sacy, 111 882 1. s. 141-1 43 ) 
ve All'nin bu tarihten sonraki eserlerin
de Künhü 'l-ahbôr'dan alıntıların bulun
ması onun eserin bir veya birkaç nüsha
sını beraberinde Kahire'ye, ardından san
cak beyliğine tayin edildiği Cidde'ye gö
türdüğünü göstermektedir. 

Künhü'l-ahbôr Osmanlı tarih yazıcılı
ğında son derece önemli bir mevki işgal 
eder. Eserin zaman içerisinde gördüğü 
kabul ve hissettirdiği ağırlık, sayıları yüz
lerle ifade edilen yazma nüshalarının 
mevcudiyetinden de anlaşılmaktadır. 
Muhtemelen henüz ortaya çıkmamış 
pek çok nüshası da bulunmaktadır. Os
manlı tarih yazıcılığında istisnai kabili
yetlere sahip olduğu hemen herkesçe 
kabul edilen All Mustafa Efendi Kün
hü'l-alıbôr'ı yazarken farklı özellikte 
pek çok kaynak kullanmıştı r. Bunların 

başında yazılı kaynaklar gelmektedir 
ve ilk üç bölüm için başvurulan kaynak 
sayısı 200 kadardır. Nitekim mukaddi
mede 1 o o eser ve otuz kadar m üellif 
ismi verilmektedir. Bu kaynakların bir 
kısmı günümüze ulaşmamıştır. ·All' nin 
zikrettiği kaynaklar Kur' an, mevcut ta
rihler, biyografiler, ansiklopediler, ah
lak ve siyaset kitapları . kozmografiler, 
coğrafya, hukuk. edebiyat ve belagat 
kitapları gibi eserlerdir. Bunlar arasın
da İbn Cerir et-Ta beri, İzzeddin İbnü ' l 

Esir. Ebü'l-Fida İbn Kesir, Mirhand ve 
Adudüddin el-ki tarihleri , Vasıf Şah'ın 
el- 'Acô'ib'i, Diyarbekırl' nin Tôril]u '1-l]a
m is' i, Kisal'nin peygamberler tarihi baş

ta gelenlerdir. Dördüncü bölümde bun
ların dışında elli kaynak daha kullanıl
mıştır. All bu bölüm ün mukaddimesin
de bunlardan dokuzunu açık olarak zik
reder. Ayrıca kendisine ait başka eserler
den de sık sık faydalanmış . bunlardan 
bazılarının bölümleri Künhü '1-ahbôr'
da adeta aynen iktibas edilmiştir. Me
sela Şehzade Selim ve Bayezid arasında
ki Konya savaşı ile ll. Selim'in cülCısuna 
kadarki olayları ele aldığı Nôdirü 'l-me
hôri b ( 1567-1 569), bizzat katıldığı1578-
1580 Gürcistan ve Şirvan seferiyle bu 
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