
90

KUL KETHÜDÂSI

hed’ de İbrâhim Mir za’nın sa ra yın da ki hattat ve nak kaş lar dan ders al dı. 983 (1576) yı lın da ba ba sıy la bir lik te Şah Tah masb’ın sa ra yın da münşîlik va zi fe si ne ta yin edil di. Hâ mi si İbrâhim Mir za’nın er te si yıl Şah II. İs mâil ta ra fın dan öl dü rül me si ha ya tın da de rin iz ler bı rak tı. Kummî, Şah I. Ab bas’ın tah ta çık tı ğı (1587) ilk yıl la rı bir felâket döne mi ola rak tas vir eder ve bu nun İbrâhim Mir za’nın öl dü rül me siy le baş la dı ğı nı söyler. Ken di si de si ya sal ve sos yal kar ga şa nın ya şan dı ğı bu dö nem de önem li gö rev le re ge ti ril di. Şah II. İsmâil ta ra fın dan 1576
1577’ de ƒulâ½atü’ttevârîÅ ad lı ese ri ni yaz mak la gö rev len di ril di. Dört yıl ka dar Müs tevfî Mîr Şah Gåzî’nin ma iye tin de çalış tı. Ar dın dan Te ke lü Er doğ du Halîfe’nin ya nın da ve zir sıfatıyla bu lun du. Şah Muham med Hudâben de ta ra fın dan 989’da 

(1581) müs tevfîyi mevk†fât va zi fe si ne ge ti ril di. 999 (1591) yı lın da ta mam la dığı 
ƒulâ½atü’ttevârîÅ’i Şah I. Ab bas’a takdim et ti. Son ra ki yıl lar da da çe şit li gö revler de bu lun du. GülistânıHüner’i ya zarken dev rin çal kan tı la rı ara sın da pek çok mu rak ka‘, ka tı‘ ve hat us ta sı nın, mü sev vidin ye tiş me si ne ve si le ol du. İs ken der Bey Münşî de onun ta le be le rin den dir. 1015 

(1606) yı lın da ve fat et ti ği tah min edilmekte dir.
Eserleri. Çok sa yı da eser ka le me alan Kådî Ah medi Kummî’nin önem li eserle ri şun lar dır: 1.Mecma£u’şşu£arâyi

£Abbâsî(Te×ki re tü’şşu£arâyi £Abbâsî). Gü nü mü ze ulaş ma yan bu ese re mü el lif di ğer ça lış ma la rın da sık ça atıf ta bu lunmuş tur. Bu atıf lar dan ese rin en az al tı cilt lik bir an to lo ji ol du ğu an la şıl mak ta dır. 
2.ƒulâ½atü’ttevârîÅ. Al tı cilt ha lin de yazıl dı ğı an la şıl mak ta dır. Mü el lif, Gülistânı
Hüner ad lı ese rin de iki yer de ƒulâ½atü’t
tevârîÅ’in VI. cil din den bah se der. Gü nümü ze ese rin sa de ce V. cil di ulaş mış tır. İlk dört cil di ara la rın da Ça ğa tay han la rı nın da bu lun du ğu ge nel bir İslâm ta ri hi dir. Muh te me len 15871592 yıl la rı ara sın da ya zıl mış olan V. cilt Sa fevîler’in hükümdarla rın dan Şah I. Ab bas’ın ilk yıl la rı na ka dar ge len dö ne mi içe rir. Sa fevî ta ri hi nin en önem li kay nak la rın dan olan bu cil din beş nüs ha sı bi lin mek te dir. Şah I. Ab bas’ın ilk dö nem le ri ni içe ren bö lü mü, Hans Mül ler ta ra fın dan Al man ca ter cü me siy le bir likte 1964’te Wi es ba den’de neş re dil miş tir. Ese rin bu kıs mı, İs ken der Bey Münşî’nin 
£Âlemßârâyı£Abbâsî ad lı ese riy le birlik te Şah I. Ab bas dev ri nin en önem li iki kay na ğı nı oluş tur mak ta dır. V. cil din Sa fevî hâne da nı nın ilk dö nem le ri ni ih ti va eden birin ci kıs mı nı Eri ka Glas sen, Al man ca çe vi

ne gi der ken ken di si ne baş ça vuş la bir kaç ça vuş re fa kat eder di. Ye ni çe ri ağa sı ve sek ban ba şı ya ol du ğu gi bi kul ket hüdâsı na da üç se ne de bir ıs tablı âmi re den de vir atı adıy la at ve ri lir di. Ket hüdâ be yin sa kal bı rak ma hak kı na sa hip (sakallıağalar) oldu ğu bi lin mek te dir.
BİBLİYOGRAFYA:Selânikî, Târih (İpşirli), I, 101, 199, 247, 414; II, 

845; Top çu lar Kâti bi Ab dül ka dir (Kadrî) Efen di 
Ta ri hi (haz.ZiyaYılmazer), An ka ra 2003, I-II, tür.

yer.; Eyyûbî Efen di Kånûnnâme si (haz.Abdül-
kadirÖzcan), İs tan bul 1994, s. 42, 44, 45, 58; Naîmâ, Târih (haz.Mehmetİpşirli), An ka ra 2007, 

I-IV, tür.yer.; Silâhdar Meh med Ağa, Zeyli Fez le ke 

(haz.NazireKaraçayTürkal,doktoratezi,2012), 
MÜ Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü, tür.yer.; Râ şid Meh med Efen di – Çe le bizâde Âsım Efen
di, Târihi Râşid ve Zey li (haz.AbdülkadirÖzcan
v.dğr.), İs tan bul 2013, IIII, tür.yer.; Şem‘dânîzâde, 
Mü ri’ttevârîh (Aktepe), I, 156; II, 41; Tay le sa ni
zâ de Hâfız Ab dul lah Efen di Ta ri hi: İs tan bul’un 
Uzun Dört Yı lı: 17851789 (haz.FeridunM.Eme-
cen), İs tan bul 2003, I, 65, 68, 86, 251; Şânîzâde Meh med Ata ul lah Efen di, Târih (haz.ZiyaYılma-
zer), İs tan bul 2008, I, 143, 660; II, 774; ay rı ca 
bk. tür.yer.; Ye ni çe ri Oca ğı nın Kal dı rı lı şı ve II. 
Mah mud’un Edir ne Se ya ha ti: Meh med Dâniş 
ve Eser le ri (haz.ŞamilMutlu), İs tan bul 1994, s. 
56, 63; Sa haf lar Şey hizâde Esad Efen di, Târih 
(haz.ZiyaYılmazer), İs tan bul 2000, s. 67, ay rı
ca bk. tür.yer.; D’Ohs son, Tab le au général, VII, 

315; Ce vad Pa şa, Târîhi As kerîi Osmânî, İs tan
bul 1299, s. 21, 123; Mah mud Şev ket Pa şa, Os
man lı Teş kilât ve Kıyâfeti As ke riy ye si, İs tan bul 
1325, s. 3, 55-56; Mar sig li, Os man lı İm pa ra tor
lu ğu nun As ke ri Va zi ye ti, s. 76, 85; Uzun çar şı lı, 
Ka pu ku lu Ocak la rı, I, 195199; ay rı ca bk. tür.
yer.; Pa ka lın, II, 317-319; Meb dei Kånûnı Ye
ni çe ri, tür.yer.; Kavânîni Ye ni çe riyân: Ye ni çe ri 
Ka nun la rı (haz.TayfunToroser), İs tan bul 2011, s. 
115, 124-125 vd.; Meh met Ca na tar, “Kethüdâ”, 
DİA, XXV, 332-333.
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17 Rebîülev vel 953’te (18Mayıs1546) Kum’ da doğ du. So yu İmam Zey nelâbidîn’e da ya nır. Hem an ne hem ba ba ta ra fın dan sey yid olan ata la rı ne sil ler bo yu Kum şehrin de ya şa mış tır. Ba ba sı Münşî Şe re füddin Hü seyni Hü seynî, Şah I. Tah masb’ın He rat va li si olan kar de şi Sâm Mir za’nın hiz me tin de bu lun du. 964’te (1557) Tahmasb’ın ye ğe ni ve da ma dı olan Meş hed Va li si Şeh za de İbrâhim Mir za’ya malî ve ida rî ko nu lar da yar dım et mek le gö revlen di ril di. Böy le ce Kådî Ah med, on bir yaşın da iken ai le siy le bir lik te yir mi yıl ka dar ya şa ya ca ğı Meş hed’e yer leş miş ol du. Meş

sız ölen ağa bö lü ğü ye ni çe ri le ri nin te re kele rin den de his se alır dı. Kul ket hüdâsı nın yev mi ye si Kanûnî Sul tan Sü ley man za manın da 30 ak çe olup bu mik tar XVII. yüzyıl da 40 ak çe yi geç miş ti. Bun lar dan baş ka kul ket hüdâsı nın İs tan bul’da ve ba zı taş ra mer kez le rin de bu lu nan ka ra kol zâbit li ği ne ya pı lan ta yin ler den de pa yı var dı. Sa yı la rı faz la olan kul luk la rın iş le ri ve ge lir le ri nin tah si li ket hüdâ be yin kâti bi ve sa ra cı tara fın dan ya pı lır dı. XVII. yüz yıl baş la rın da İs tan bul kul luk la rı na ya pı lan bir tev cihten 85 ak çe ver gi tah sil edi lir di. Bu nun 
70 ak çe si ket hüdânın, 10 ak çe si sa racın, 5 ak çe si de kul luk kâti bi nin di. Taş ra kullukla rı nın her bi rin den do kuz ay için 3 kuruş la 
(XVI.asırsonlarıylaXVII.asırbaşlarında
1kuruş60-80akçearasındaidi) 15 ak  çe alı nır, bu nun 15 ak çe si kâti bin, ka la nı ket hüdânın olur du. Kul ket hüdâsı da padi şah de ği şik lik le rin de bah şiş alır dı. 1648 yı lın da tah ta çı kan IV. Meh med’in cülûsu mü na se be tiy le ken di si ne 7000 ak çe verilmiş ti (Eyyûbî Efen di Kånûnnâme si,s.58). Az le di len kul ket hüdâsı na se ne lik ge li ri 3345.000 ak çe olan zeâmet tev cih edi lirdi. Ba zı ket hüdâla rın san cak be yi, hat ta bey ler be yi ta yin edil di ği de olur du (Râşid
MehmedEfendi,I,345;SahaflarŞeyhizâde
EsadEfendi,s.67). İs tan bul’da bu lu nan kul ket hüdâsı nın baş yar dım cı sı ket hüdâ ye ri de ni len gö rev li olup önem li taş ra merkez le rin de ki ye ni çe ri le rin ba şın da da kul ket hüdâsıy la ket hüdâ ye ri var dı. Ye ni çe ri Oca ğı’nın 1826’da kal dı rıl ma sıy la bir lik te kul ket hüdâlı ğı da ta ri he ka rış mış tır.Ket hüdâ bey XVII. yüz yıl da Ağa Di va nı’na gi der ken sor gu cu na ba lık çıl ta kar, sa mur ku şak ve ka di fe üst el bi se si, aya ğı na da sa rı çiz me gi yer di. Bu sı ra da atı na gü müş zin cir ve özen giy le di van rah tı ve to puz vu rur du (Eyyûbî Efen di Kånûnnâme si,s.
42). Da ha son ra ki dö nem ler de resmî günler de ba şı na özel bir üs küf ta kar dı. Bu nun alt ta ra fı dört par mak enin de sa rı sır ma ile iş len miş ti, üst ta ra fı da ar ka ya fazla sarkma ya cak şe kil de ya tık tı. Üsküfün üs tün de ge ri ye do ğu kıv rık, sa ğa ve so la doğ ru eğik yel pa ze gö rü nü mün de tüyden iki sor guç bu lu nur du. El bi se si yeni çeri ağa sı nın el bise si ne ben zer se de kol suz kür kü nün ka bı kır mı zı idi, bu ko la ta kılan iğ re ti kol lar ise ye şil olur du (MahmudŞevketPaşa,s.55-
56). Sa ray da top la nan Dîvânı Hümâyun’a gi dip ge lir ken ye ni çe ri oda ba şı la rı ket hüdâ be yi Arzhâne’de ve Sü ley ma ni ye Ca mii önün de ol mak üze re iki de fa selâmlar dı. Ocak zâbit le rin den idam ce za sı na çarptı rı lan la rı cellâda kul ket hüdâsı tes lim eder di. Ağa ka pı sı’nda ki da ire sin den evi
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gir di ve bu ra dan me zun ol du. Baş vekâlet bün ye sin de ki Neş ri yat Da ire si’nde me mur ola rak ça lış tı (1927-1933), bu ra dan Va kıflar İda re si’ne geç ti, va kıf lar la il gi li önem li gö rev ler de bu lun du. 19361937’de İz mir Va kıf lar Mü dür lü ğü Tef tiş He ye ti re is li ği ve mer kez bü ro şef li ği gi bi gö rev ler yap tı. Bu sı ra da vak fi ye ler ya nın da ta rihî bi na lar, ki tâ be ler, bun la rın sa nat özel lik le ri üze rine araş tır ma lar da bu lun du. Ay rı ca spor ta ri hiy le il gi len di. Ge le nek sel Türk spo runun en önem li ko lu olan ok çu lu ğa özel bir yer ayır dı. Bu ça lış ma la rı do la yı sıy la Türk Ta rih Ku ru mu’na mu ha bir üye se çil di. An ka ra’da si yasî çev re ler içi ne gir me yen Kun ter hal kev le ri nin teş kilâtlan ma sın da yer al dı. Arkitekt der gi sin de ya zı la rı çıktı, Ülkü der gi sin de ça lış tı. 1960 yı lın da ger çek leş ti ri len as kerî dar be nin ar dın dan hal ke vi ha re ke ti 1962’de ye ni den can landı rıl dı ğın da ge nel mer kez de önem li idarî so rum lu luk lar üst len di. Da ha son ra bu radan ay rıl dı ve 1965’te ki emek li li ği ne ka dar Va kıf lar İda re si’nde ça lış ma la rı nı sür dürdü. Selâmet ad lı bir der gi için gi ri şim de bu lun duy sa da ba şa rı lı ve et ki li ola ma dı. Son gö re vi bir ya yın ajan sın da da nış manlık tı. Ka zas ker Mus ta fa İz zet hat tı bir mus ha fın ba sıl ma sıy la uğ raş tı ğı sı ra da 5 Ni san 1971’de öl dü.
Eserleri:EskiTürkSporlarıÜzerine

Araştırmalar(İstanbul1938);TürkVa
kıflarıveVakfiyeleriÜzerineMücmel
BirEtüd(İstanbul1939);FatihCâmiive
BizansSarnıcı(AliSamiÜlgenilebirlik-
te,İstanbul1939;dahaönceVa kıf lar Der gi
si ’ndemakaleolarakneşredilmiştir:“Fatih
Camii”,I[1938],s.91-101,ek70fotoğraf
veplan);YunusEmre,BilgilerBelgeler
(Eskişehir1966). Kun ter’in ayrı ca Vakıf
larDergisi’nde bir çok maka le si ya yım lanmış tır: “Türk Va kıf la rı ve Vak fiye le ri Üzerine Mücmel Bir Etüd” (sy.1[1938],s.103-
129,ek78adetfotoğraf); “Ki ta be le ri miz” 
(sy.2[1942],s.431-456,ek127isim[bir
adetHacıbektaş’ta,onbeşadetKırşehir,
ikiadetAnkara,yirmibeşadetBursa’da,

çok iyi in ce le di ği ni, dö ne min kay nak la rı nı çok iyi araş tır dı ğı nı ve İran sa na tı ko nusun da son de re ce yet kin ol du ğu nu belirtmek te dir. Bu se bep le Zak ho der’in ter cüme si nin gi riş kıs mı İn gi liz ce’ye çev ri le rek Mi norsky’nin ter cü me si nin baş kıs mı na kon muş tur. Ah med Sü heylîyi Hânsârî, Teb riz nüs ha sın dan ese ri tek rar neş retmiş tir (Tahran1352hş./1973).Mü der risîyi Tabâtabâî, Kådî Ah medi Kum mî’nin yu ka rı da adı ge çen üç ese rinin dı şın da aşa ğı da ki beş ese riy le Kum şeh ri ile ri ge len le rin den bir şah sa yaz dı ğı bir mek tup tan (Nâmeßi be Yekî ez Fu
Ša lâ zâ de gâni Câsibi Æum) söz et mekte dir (Ber re sî hâyi TârîÅî,X/2,s.84-91): 
Cem£u’lÅıyâr(altıküçükciltolupAzer-
baycan,HorasanveIrak’tayetişenşairve
ediplerhakkındadır);MünteÅabü’lvü
zerâß(eksikbirnüshasıTübingen’de[Or.
Oct.3784],bunüshanınmikrofilmiTahran
MillîKütüphanesi’ndebulunmaktadır); 
DîvânıİbrâhîmMîrzaØafevî(Kum-
mî’nintopladığıüçbinbeyittenoluşan
birdivandır);DîvânıEş£âr(müellifindi-
vanıdır);RisâlederA¼vâlüMefâÅirü
MenâšıbıŞehriÆum.

BİBLİYOGRAFYA:Kummî, Gü listânı Hü ner; a.e.: Cal lig rap hers 
and Pa in ters (trc.V.Minorsky), Was hing ton 1959; a.mlf., ƒulâ½atü’ttevârîÅ (nşr.İhsanİşrâk¢), Tah-

ran 1359 hş./1980, III; Sho leh A. Qu inn, His to ri
cal Wri ting du ring the Re ign of Shah Ab bas: 
Ideo logy, Imi ta ti on, and Le gi ti macy in Sa fa vid 
Chro nic les, Salt La ke City 2000, tür.yer.; Christoph Marc hi nows ki, “PersianHistoricalWriting
undertheSafavids(1501-1722/36)”, The Ox ford 
His tory of His to ri cal Wri ting: 14001800 (ed.J.
Rabasav.dğr.), Ox ford 2012, III, 173-192; Mü derrisîyi Tabâtabâî, “ÆåŠîA¼mediÆummî,Nigâ
rendeiƒulâ½atü’ttevârîÅveGülistânıHüner”, 
Ber resîhâyi TârîÅî, X/2, Tah ran 1975, s. 61-100; Mas su meh Far had – Ma ri an na Shre ve Simp son, 
“SourcesfortheStudyofSafavidPaintingand
PatronageorMefiezvousdeQaziAhmad”, Mu
qar nas, X, Lei den 1993, s. 286-291; H. Mül ler, 
“Æum(m)¢,ÆåŠ¢A¼madIbråh¢m¢¥usayn¢”, EI° 
(İng.), V, 379. ÿİsmailSafaÜstün

– —KUNTER, Halim Baki
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Araþtýrmacý-yazar.
˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Ev kaf Nâzı rı Ab dülha lim Efen di’nin to ru nu dur. İlk tah si linden son ra Hal ka lı’da ki Zi ra at Mek te bi’ni bi tir di. I. Dün ya Har bi ve İs tan bul’un iş ga li sı ra sın da Ana do lu’ya geç ti; İs tiklâl Mü cade le si’ne ka tıl dı, Kuvâyi Mil li ye ve Mü dâfaayi Hu kuk teş kilâtla rın da ça lış tı. Cumhu ri yet’in ku ru lu şu nun ar dın dan An kara’da kal dı. Ye ni açı lan Hu kuk Mek te bi’ne 

ri siy le bir lik te 1968’de Frei burg’da ya yımla mış, ta ma mı ise İh san İşrâk¢ tarafın dan neş re dil miş tir (I-II,Tahran1359hş./1980,
1373hş./1994). Ese rin bi rin ci bö lü mü nün ilk kıs mı nın ya zımın da çe şit li kay nak lardan ya rar la nıl mış tır. Mü el li fin biz zat ken di mü şa he de le ri ne da ya nan Şah I. Ab bas’ın ilk yıl la rı na da ir bö lüm le ri ori ji nal dir. ƒu
lâ½atü’ttevârîÅ kı zıl baş li der le ri ara sın da mey da na ge len re ka be ti ve bu es na da cere yan eden olay la rı ay rın tı lı bi çim de anla tır ve Sa fevî dö ne mi ta rih ya zı cı lı ğın da mü him bir yer iş gal eder. Kådî Ah medi Kum mî, ba ba sı nın He rat’ta ki ilmî mu hitler de bu lun ma sı ya nın da ken di si nin de Meş hed’de ye tiş me si do la yı sıy la Sa fevî ta rih çi li ğin de Ti mur ge le ne ği ni ak ta ran önem li bir hal ka teş kil eder. Ese rin de örnek al dı ğı Sad red din Sul tan İbrâhim Emînî He re vî (Fütû¼âtı Şâhî), Mîr Yahyâ Seyfîyi Kaz vî nî (Lüb bü’ttevârîÅ), Hândmîr’in oğ  lu Mîr Mahmûd (¬eyli ¥abîbü’ssi yer), Mev lâ nâ Hayâtîyi Tebrîzî, Kådî Ah medi Gaf fâ rî (Nü saÅi Cihânßârâ), Ha sanı Rûm
lû (A¼se nü’ttevârîÅ) gi bi ta rih çi le rin çalış ma la rı nı sı ra la ma sı ken di si nin de ay nı ge le nek ten gel miş ol du ğu nu gös ter mekte dir. Mü el li fin be lirt ti ği ne gö re adı nı zikret ti ği ta rih çi le rin hep si ve fat et miş, döne min olay la rı nı ya za cak kim se kal ma mış, ken di si bu se bep le ƒulâ½atü’ttevârîÅ’in V. cil di ni ka le me al mış tır. Kummî’nin yaşadı ğı dö nem ve dö ne min olay la rı göz önüne alın dı ğın da onun abar tı lı gi bi gö rü nen bu ifa de si doğ ru ka bul edi le bi lir. Müel lifin şahit ol du ğu dö nem Şah II. İsmâil’in kı sa, fa kat bu na lım lı ege men li ğin den itiba ren Şah I. Ab bas’ın ilk yıl la rı na ka dar uza nan son de re ce çal kan tı lı yıl lar dır. Bu durum ta rih ya zı cı lı ğı nı da et ki le di ğin den müellifin ifa de si ne gö re ar tık hiç kim se ta rih yazı cı lı ğı na önem ver me mek tey di. Bun dan do la yı Kummî ese ri nin V. cil di ni her han gi bir kim se den hi ma ye gör me den bü yük zor luk lar la yaz mış tır. 3.GülistânıHü
ner. Hat tat lar ve nak kaş la ra da ir olup muh te me len 1005 (1597) yı lı ci va rın da ya zıl mış tır ve gü nü mü ze an cak ba zı ek sik nüs ha la rı ulaş mış tır. Eser ön ce Mos ko va nüs ha sı na da ya nı la rak Bo ris N. Zak ho der ta ra fın dan Rus ça’ya çev ril miş (Leningrad
1947), Vla di mir Mi norsky ese rin Teb riz, İn gil te re ve Hay darâbâd yaz ma la rı nı karşı laş tır mış, B. N. Zak ho der’in ter cü me sinden de fay da la na rak İn gi liz ce’ye çe vir miştir (Washington1959). Mi norsky, ken di ter cü me si nin Hay darâbâd nüs ha sın da ki ilâve ler do la yı sıy la Zak ho der’in Rus ça çe viri sin den çok fark lı ol du ğu nu ifa de et mekte dir. Ay rı ca Zak ho der’in elin de ki nüs ha yı 
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