
ve Belkayn gibi kolları bulunuyordu (Ta
beri, lll , 486, 570) . 

Emevller döneminde özellikle Suriye'
de ve diğer bölgelerde yaşayan Ku daahlar 
önemli bir güç unsuru oluşturmuşlardır. 
Hz. Osman ve Muaviye b. Ebu Süfyan'ın 
Kudaa'nın Kelb kolundan kadınlarla ev
lenmeleri Emeviler'le Kelbliler arasında 
yakıniaşmaya yol açmış, Kelbliler genel
likle Em evi iktidarının destekçileri olarak 
Kayslılar'la mücadele etmişlerdir. Ku
daa'nın çeşitli kolları Kuzey Arabistan, 
Suriye ve Filistin'in yanı sıra fetihlerden 
sonra Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs'e 
de yerleşmiş ve bir kısmı bugüne kadar 
hayatını sürdürmüştür. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü 'I-Kelbi, Cemhere (Nacl). s. 18; İbn Hi
şam. es-Sire, 1-11, 10-11 , 123; lll -IV, 623-624; İbn 
Sa'd, et-Taba/!:at, ı . 58, 68, 270, 330-337, 355-
356; ll, 131, 164; IV, 347; Wıkıdi. el-Megazl, ıı, 

768, 769-771; lll, 1122; Taberi. Tarltı (Ebü'l
Fazl).ll, 256, 258; lll , 29,31-32,227, 243, 249, 
258, 281, 4 73, 486, 570; VI, 162; Kalkaşendi. 
f'lihfiyetü '1-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 358-359; 
İbn Düreyd. el -iş til):al): , s. 536-537 ; İbn Hazm. 
Cemhere, s. 7-8, 440 vd., 485; İbn Abdülber. 
el-inbah 'ala i):aba'ili'r-ruvat(nşr. ibrahim el-Eb
yari). Beyrut 1405/1985, s. 31-36, 136-140; 
Bekri. Mu'cem, ı, 17 -52; Sem'anl, el-Ensab, X, 
179-181; C. Zeydan. el-'Arab l):able'l-islam, 
Beyrut, ts., s. 226-235; Cevad Ali . el-Mu{aşşal, 
IV, 323-324, 419 vd.; J . S. Trimingham. Chris
tianity among the Arabs in Pre-islamic Times, 
London 1979, s. 94-95 , 123-124; F. McGraw 
Donner, The Early islamic Conquests, Princeton 
1981, s. 26 , 88, 103-104, 106,110,129, 132, 
147, 251; Atik b. Gays ei-Bilacti. Mu'cemü l):a
ba'ili ' l-Hicaz, Mekke 1403/1983, s. 425-426; 
İrfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the 
Fourth Century, Washington 1984, s. XVI, 381-
389; a.mlf., Byzantium and the Arabs in the 
Fi{th Century, Washington 1989, s. 244-245, 
344, 384; Mustafa Murad ed-Debbağ. el-Kaba'i
lü '1-'Arabiyye ve sela'ilühfi fi biladina Filistin, 
Beyrut 1986, s. 42-44; M. Süleyman et-Thyyib, 
Mevsü'atü'l-l):aba'ili'l-'Arabiyye, Kahire 1993, 
s. 239-270; H. Lammens. "Kudaa", iA, VI, 950 -
951; M. J . Kister. "{\uçla'a", EJ2 (İng .). V, 315-
318. 
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liJ CAsiM Avcı 

KUDAi 
( ..sC !.<W ı ) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Selame b. Ca'fer ei~Kudal 

(ö. 454/ 1062) 

Hadis alimi, kadı, tarihçi 
ve diplomat. 

_j 

380 (990) yılı dolaylarında Kahire'de 
doğduğu anlaşılmaktadır. Beni Ku daa'ya 
nisbetle Ku dal diye tan ındı. Bağdat, Mu
sul. Dımaşk, İskenderiye, Horasan, isfa-

han. Şlraz gibi bölgelerden Mısır'a gelen 
alimlerle görüştü ve kıraat alimi Ebu Ab
dullah Ahmed b. Ömer ei-Cizi. hadis ali
mi Ebü'I-Hasan Ahmed b. Abdülazlz b. 
Sersal. İbnü'n-Nehhas diye bilinen fakih 
ve muhaddis Ebu Muhammed Abdur
rahmarı b. Ömer et-Tüdbi, mutasawıf 
Ebü'I-Hasan Ali b. Abdullah b. Cehdam 
ei-Hemedani gibi alimlerden faydalandı. 
Mekke. istanbul. Remle ve Trablusşam'a 
giderek 130 kadar alimden hadis rivayet 
izni aldı; fıkıhta Şafii mezhebini benim
sedi. Kendisinden de Hatib ei-Bağdadi, 
Ebü'I-Ferec Sehl b. Bişr ei-İsferayini, İbn 
Makula, Muhammed b. Fütuh ei-Humey
di ve Hz. Ali'nin torunlarından "Nesib" 
diye anılan Ebü'I-Kasım Ali b. İbrahim el
Alevi ei-Hüseyni hadis rivayet etti. Kudai'
nin en verimli devresi Fatımi Halifesi 
Müntasır-Billah döneminde geçti. Daha 
çok kadı unvanıyla tanınmakla birlikte Fa
tım ller devrinde vezir katipliği, devlet kü
tüphanesi müdürlüğü . elçilik ve kadılık 
(Kindl, s. 613) görevlerinde bulundu . 
Müntasır- Billah 447'de (1 055) onu Kos
tantiniye'ye elçi olarak gönderdi. Selçuklu 
Sultanı Tuğrul Bey'in aynı tarihte oraya 
giden elçisiyle karşılaşan ve Tuğrul Bey'in 
Bizans imparatoriçesine gönderdiği mek
tuptaki talebi üzerine elçisinin Kastanti
niye Camii'nde namaz kılıp Abbas! Halifesi 
Kaim-Biemrillah adına hutbe okumasına 
muttali olan Kudai bu durumu Münta
sır'a bildirdi. Bunun üzerine Müntasır. hı
ristiyanlara ait pek çok kıymetli eşyanın 
bulunduğu Kudüs Karname Kilisesi'nde
ki hazinelere el koydu; Bizans orduları da 
bütün sahil ülkelerini istila ederek Kahi
re'yi muhasara altına aldı; 454 (1062) yı
lına kadar devam eden kıtlık dolayısıyla 
Mısır ülkesinde veba salgını baş gösterdi 
(Makrlzl, I. 335). Çok iyi yetişmiş bir şah
siyet olan ve evinin Fustat'ın Sükulber
ber denilen semtinde olduğu belirtilen 
Kudai (ibn Hayr, s. 183) 16 Zilhicce 454'
te (21 Aralık 1 062) Kahire'de vefat etti ve 
Karfıfe'deki Neccar Kabristanı'na defne
dildi. 

Eserleri. 1. Şihfi.bü'l-aybiir*. İlk keli
meleri ortak özellik taşıyan kısa lafızlı ha
dislerden yapılan seçmelerle düzenlenen 
eser eş-Şihdb fi'1-J:ıikemi ve'1-adab 
adıyla yayımlanmıştır (Bağdad 1327). Z. 
Müsnedü 'ş-Şihdb. Şihdbü '1-a]]bdr'da
ki hadislerin senedieriyle birlikte derlen
diği eserin 489'da (1096) istinsah edilen 
en eski ve sıhhatli yazması Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(lll. Ahmed, nr. 370/1) Harndi Abdülmecld 
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es-Selefi, eseri Şam Zahiriyye (nr. 538, 

539) ve Bağdat Evkaf kütüphanelerinde
ki üç nüshasına dayanarak yayımiarnıştır 
(HI, Beyrut 1405/1985). 3. Düstlirume'a
limi'1-J:ıikem ve me'şuru mekarimi'ş
şiyem. Hz. Ali'nin tebliğleri, öğütleri, 
edebi sözleri, sorulara verdiği cevaplar, 
duaları, ayrıca şiir ve temsillerinden bir 
kısmının dokuz bab ve çeşitli başlıklar al
tında toplandığı eser Nehcü'1-be1aga, 
Divanü 'Ali ve Ş ad Kelime gibi eserler
le Hz. Ali'ye ait söz ve bilgilere kaynak ol
muş. Muhammed Said er-Rafil'nin şer
hiyle birlikte Kahire'de (I 332) ve harekeli 
olarak Beyrut'ta ( 140 ı 1 ı 98 ı ) basılmıştır. 
4. e1-Mu]]tar ti ?:ikri'1-]]ıtat ve'1-aşar. 
Eserde Mısır'ın topografyası anlatılmak

tadır. Ünlü ljıtat müellifi Makrlzl. Mu
hammed b. Yusuf ei-Kindl ile Kudai'nin 
hıtat türünün öncülüğünü yaptıklarını 
söylemekte, yazma nüshası tesbit edile
meyen esere birçok alim atıfta bulun
maktadır (mese la bk. Yakut, ibn Hallikan, 
Makrlz'ı' , bibl.) . s. e1-İnba' bi-enba'i'l
enbiya' ve tevari]]i'1-]]u1eta' ve vila
yati'1-ümera' (el-inba' 'ani'l-enbiya', En
M' ü '/-enbiya', Tari/] u '1-Kuçla'i, 'Uyünü 'l
ma' arif ve fününü al].bari'l-l].ala'if). Pey
gamberler. halifeler ve beylikler tarihi ol
mak üzere üç ana bölümden meydana · 
gelen eser, yaratılıştan itibaren 427 
(1036) yılına kadarki zamanın muhtasar 
bir tarihi olup özellikle Abbasller ve Fatı

mller dönemi için önemli bir kaynak duru
mundadır. Kitabın çeşitli yazmalarından 

Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha
sını ( Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 687) esas 
alan Ömer Abdüsselam Tedmürl eseri, 
adı bilinmeyen bir tarihçinin Bağdat'ın 
düşüşüne kadar Abbas! halifeleri ve Mı
sır'da hakimiyetlerinin son bulmasına ka
dar Fatımi halifeleri tarihine yaptığı kü
çük bir zeyille birlikte yayımiarnıştır (Say
da- Beyrut 141 8/1998). Ayrıca Cemll Ab
dullah Muhammed ei-Mısrl eseri beş nüs
hasına dayanarak Tari]]u'1-J>.uçla'i: Ki
tabü 'Uyuni'l-ma'arif ve tünuni a]]ba
ri'1-]]a1a'it adıyla neşretmiştir (Mekke 
1415/ 1995). 6. De]fö'i]fu'1-a]]bar ve ]J.a
]fö'i]fu (f:ıada'i~u) '1-i'tibar. Vaaz, nasihat 
ve zikir kitabı olan eser Türkçe'ye ter
cüme edilerekyayımlanmıştır (istanbul 
1309, 1320) 

Ku dal'ye nisbet edilen diğer eserler de 
şunlardır: Tefsirü'1-f>.ur'an (yirmi ci lt ol
duğu söylenmektedir), Mena]fıbü'ş-Şa
ti'i, Mu'cemü'ş-şüyu]], Ema1i ii'l-J:ıadiş, 
e1-İnbdh fi'l-l:ıadiş, e1-A'dad (el-'Aded). 
Fatih Sultan Mehmed devri alimlerinden 
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birinin eseri olan Dürretü'l-( 1 doğrusu : 

Dürrü'L-I)vd'i?in ve zu]]rü'l-'abidin(Keş
fü '?-?Unün, ı . 745}zaf:ıu'L-meknan, ı . 462 ; 
Hediyyetü '1-'ari{fn, ll, 71) Kati b Çelebi ta
rafından Kudal'ye nisbet edilmiştir. 

BiBLİYOGRAFYA : 

Kudal, Müsnedü'ş-Şihfıb ( n ş r. Ham di Abdü l
medd es-Sel efi), Beyrut 1405/1985, neşredenin 
girişi, I, 5-23; a.mlf .. el-İnbfı' bi-enbfı'i'l-enbiyfı' 
ve tevarfl;i'l-l;ule(fı' ve vilfıyfıti'l-ümerfı' (nşr. 
Ömer Abdüsselam Tedmürl), Sayda- Beyrut 
1418/1998, neşredenin girişi, s. 5-29; a.mlf. , 
Tfırfl;u '1-~uçifı'f: KWibü 'Uyüni 'l-ma'arif ve fü
nüni al;bari 'l-l;ala'if(n ş r. Ce mil Abdullah Mu
ham med el -Mı sri), Mekke 1415/1995, neşre
denin girişi, s. 7-44; Kindl. el-Vülfıt ve 'l-kuçiat 
(Guest), s. 613; Kadi İyaz . el-Gunye (nşr. Mahir 
Züheyr Cerrar). Beyrut 1402/1982, s. 101; İbn 
Hayr. Fehrese, s. 183; Yaküt. Mu'cemü'l-üde
bfı', VII, 393; İbnü'I-Esir, el-Lübfıb, lll , 43; İbn 
Hallikan, Ve(eyfıt, ı, 71, 173, 238; ll, 293; lll, 35, 
36,112, 129,407,408; 1V, 105,194,197,212-
213; V, 291; VII, 253, 254, 256; Ebü'I-Fida, el
Mul;taşar,ll, 181 ; Zehebi. A'lfımü'n-nübela', 
XVIII, 92-93; Safedi, el-Vfı{1, III, 116-117; Sübki, 
Tabakat, IV, 150-151; Makrizi. el-ljıtat, I, 5, 16, 
31, 57, 59, 116, 122, 125, 165,207,208,287, 
297, 319, 330, 331, 335,343, 344, 346; ll, 250, 
251, 253, 254, 255, 266, 282, 296, 318, 370, 
436, 443, 445, 455,457, 462; Keşfü '?-?Unun, ı, 
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[;i!fı/:ıu'l-meknO.n, I, 462; Hediyyetü'l-'fı rif1n, ll, 
71; Serkis, Mu'cem, ll, 1515-1516; Brockel
mann, GAL, I, 418-419; Suppl., I, 584-585; 
Zirikli, el-A'lfım (Fethullah) , VI, 146; M. Halil 
Yınanç , Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri/: 
Anadolu 'nun Fethi, İ stanbu l 1944, s. 48; Os
man Turan. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam 
Medeniyeti, İstanbul 1969, s. 84-85; Meh
met Altay Köymen. Tuğrul Bey ve Zamanı, 
İstanbul 1976, s. 47, 56, 90; Ali Yardım, Şi
hfıbü '1-Ahbar Tercümes i, İstanbul 1999, s. 
1-27; a.mlf. , Hadis ll, İstanbul 2000, s. 76, 
108, 112; a.mlf .. "Kuzai ve Müsnedü 'ş -Şi
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!il ALi YARDIM 

KUDAME AİLESİ 
(a..ıf..IS JT} 

XII-XVI. yüzyıllarda 
birçok ilim adamı yetiştiren 

Hanbeli mezhebine mensup bir aile. 
L ~ 

Aslen Filistin'in Nablus yakınlarındaki 
Cemmail köyünden olan Kudame ailesi 
(Al-i Kudame, Ben! Kudame) VI. (XII.) yüz
yılın ortalarında Dımaşk'a göç etmiş ve 
yaklaşık üç buçuk asır boyunca İslam dü
şünce ve kültür tarihinde, özellikle Han
beli mezhebi tarihinde büyük rol oyna
mıştır. Aileye ismini veren Kudame b. 
Mikdam ei-Makdisl'nin soyu Hz. Ömer'e 
dayanır. 

492 ( 1 099) yılında Haçlılar tarafından 
Kudüs Krallığı'nın kurulmasının ardından 
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bölge halkına uygulanan ağır vergiler ve 
çeşitli baskılar sebebiyle Dımaşk'a göç 
eden Kudame ailesi mensupları önce şeh
rin doğusunda bulunan Ebu Salih Mesci
di'ne indiler (551/1 ı 56); daha sonra, üze
rinde bugünkü Camiu'I-Hanabile'nin (Cl

miu'I-Muzafferl) bulunduğu Kasiyun tepe
sinin eteklerinde yeni kurulan bir mahal
leye yerleştiler. Kudameliler zamanla, 
önceden ikamet ettikleri Ebu Salih Mes
cidi'ne nisbetle Salihiye adını verdikleri 
bu mahalle ile özdeşleşmişlerdir; hak
larındaki en geniş bilgiler de bu mahal
leyle ilgili kitaplarda bulunmaktadır (bk. 
bibl.). 

Ailenin VI. (XII.) yüzyıldaki liderlerinden 
Ebu ömer Muhammed b. Ahmed ilim ve 
takvas ı ile meşhur bir zattı. 583'te ( 1187) 
Kudüs'ün Haçlılar'dan kurtarılması sıra
sında kardeşi Muvaffakuddin İbn Kuda
me ile birlikte Selahaddin-i Eyyub'i'nin or
dusunda savaştı (Zeheb!, XXII. ı 7 ı). Onun 
yaptırdığı ei-Medresetü'I-Ömeriyye ile Ca
miu'I-Hanabile ailenin altyapısını oluştu

ran en önemli kurumları teşkil eder. Beni 
Kudame, özellikle Filistin kökenli bazı ün
lü ailelerle kurduğu akrabalık bağları sa
yesinde gittikçe gelişti; VII. (Xl ll.) yüzyılın 
başlarında yetiştirdiği ilim adamları sa
dece Dımaşk'ta değil Bağdat, Kahire ve 
Horasan gibi İ slam dünyasının büyük ilim 
merkezlerinde de tanınıyordu. Salihiye 
mahallesi dönemin ilim ve kültür haya
tında çok etkili bir role sahipti ve burada 
yalnız Zengiler döneminde yapılan med
reselerin sayısı yirmiyi buluyordu. Kuda
me ailesi fertleri, önemli kısmı Memlük
ler dönemi içinde kalan VI. (XII.) yüzyılın 
ikinci yarısı ile VII ve VIII. (XIII ve XIV.) yüz
yıllarda başta Dımaşk olmak üzere Suri
ye, Filistin, Mısır ve Irak'ın önemli mer
kezlerinde imamlık, müderrislik, müftü
lük, kadılık gibi görevler üstlenerek top
lumun dini ve ilmi hayatını etkilemiş. ge
ride bıraktıkları yüzlerce eserle Hanbeli 
fıkhının gelişmesine önemli katkılar sağ
lamışlardır. Bunlar arasında Cem mail! ve 
Şemseddin İbn Abdülhadi gibi elli, yet
miş, İbnü'I-Mibred gibi 400 civarında ki
tap yazanlar da bulunmaktadır. 

Kudame ailesi mensuplarının özellikle 
Allah'ın sıfatları, halku'I-Kur'an. bid'at ve 
hurafe gibi konularda katı bir Selefi çiz
gisi takip ettikleri ve bu sebeple zaman 
zaman diğer mezheplere mensup ilim 
adamlarının ve halkın tepkisine yol açtık
ları görülür. Bu katı tavırlarıyla şahsi ha
yatlarında zühd ile, içtimal hayatlarında 
ise sert mücadelelerle dolu bir geleneğin 
en önemli temsilcisi olmuşlardır. Ancak 

ilm! tartışmalardaki bu sert tavırlarına 
rağmen idarecilerle ve bu çerçevede Zen~ 
gl. Eyyub'i, Memlük hükümdarlarıyla dai
ma iyi ilişkiler içerisinde bulunmuş, on
lardan büyük sayg ı görmüş, özellikle Ey
yub'i ve Memlük dönemlerinde üst düzey 
dini ve idari bürokratlar haline gelmiş
lerdir. Bu aileden yetişen Ebü'I-Ferec İbn 
Kudame (ö 682/1283). Şemseddin Ahmed 
b. Abdurrahman (ö. 689/1290). Şerefed
din Hasan b. Abdullah b. Ebu ömer (ö. 
695/1296), Şehabeddin Ahmed b. Hasan 
b. Abdullah b. Abdülgan'i ( ö. 71 Ol 13 ı o), 

Takıyyüddin Süleyman b. Hamza b. Ah
med b. Ömer ( ö. 715/1315). İzzeddin Mu-

. hammed (ö. 731/13 3 ı) . Yusuf b. Muham
med ei-Merdavi(ö. 769/ 1 368) ve Muham
med b. Ali b. Abdurrahman b. Muham
med (ö. 820/141 7) gibi birçok kişinin Dı
maşk ve Mısır'da kadılkudatlık ve şeyhü
lislamlık yaptığı görülür. Ancak ailenin 
etkinliğinde özellikle VIII. (XIV.) yüzyıldan 
itibaren gerileme başlamıştır (Nuaym!, ll, 
77; İbn Tolun, 1, 171, 179; ll, 36 1-362). 

Kudame ailesine mensup, sayısı 11 S'i 
geçen ilim adam ı (Şakir Mustafa, lll/1 5 
1 1402/19821. s. 90) kıraat. tefsir. hadis, fı
kıh. Arap dili ve edebiyatı, neseb, cerh ve 
ta'd'il gibi birçok alanda eser vermiştir. 
Ebu ömer Muhammed b. Ahmed, karde
şi Muvaffakuddin İbn Kudame. teyzesi
nin oğlu Cemma'il'i ve kız kardeşinin oğlu 
Ziyaeddin ei-Makdis'i'den oluşan ilk bü
yük dört imamdan başka aileye mensup 
meşhur ilim adamı, imam ve kadılardan 
yukarıda adı geçenler dışındaki bazıları 
şunlardır : Şemseddin Muhammed b. İb
rahim (ö. 676/1277), Şerefeddin Ahmed 
b. Ahmed b. Ubeydullah(ö. 687/1288). 
Fahreddin Ali b. Ahmed b. Abdülvahid (ö 
690/1291). Aişe bint Mecdüddin lsa b. Mu
vaffak (ö. 697/1 298). Muhibbüddin Ebu 
Muhammed Abdullah b. Ahmed (ö . 737/ 
1337). Şemseddin İbn Abdülhadi (ö. 744/ 
1343). İbn Kadı'I-Cebel (ö 771/1370). Se
lahaddin Muhammed b. Ahmed b. İbra
him (ö . 780/1378). Şemseddin Muham
med b. Abdullah b. Ahmed(ö. 789/1387). 
Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman 
b. Muhammed (ö. 794/ 1392). Nasırüddin 
Muhammed b. Muhammed b. Davud (ö . 
796/1394). Şehabeddin Ahmed b. Ebu Be
kir b. Ahmed (ö 798/1 396). ömer b. Mu
hammed b. Ahmed (ö . 803/1401). Şeha
beddin Ahmed b. Muhammed b. Ahmed 
(ö . 841/1437). Cemaleddin İbn Abdülhadi 
(ö. 909/1 503). Abdülcel'il b. Muhammed 
b. Abdülhadi (ö. 1087/1676) ve Osmanlı
lar döneminde Kudame ailesinin yeniden 
uyanışını temsil eden. ilim ve irfan saha-


