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KUDAME b. CA'FER 
(F. 0-1 ;,ı~) 

Ebü'l-Ferec Kudame b. Ca'fer b. Kudame 
b. Ziyad ei-Katib ei-Bağdadl 

L 

(ö. 337/948 [?]) 

Şiir tenkirli 
ve kamu maliyesi alanlarındaki 

eserleriyle tanınan 
Abbas! divan katibi. 

_j 

Hıristiyan asıllı olup muhtemelen Bağ
dat'ta doğdu . İbn Kuteybe'nin talebesi ol
duğu kabul edilirse260 (874) yılı civarında 
doğduğu söylenebilir. Dedesi kabul edilen 
Kudame b. Ziyad en-Nasranl. Türk asıllı 
Abbasl kumandanı İnak'ın katibi iken 
23S'te (849) onunla birlikte tutuklandı ve 
bu olaylar sürecinde Müslümanlığını ilan 
etti (Ta beri. IX. 169; ibn Kes ir. X. 313 ). Ha
tib ei-Bağdadl'ye göre katiplik görevinde 
bulunmuş ve kitabetle ilgili eserler ver-

miş olan Ebü'I-Kasım Ca'fer b. Kudame'
nin ediplik ve şairlikyönü vardı. Ebü'I-Fe
rec ei-İsfahani. eJ-Egani'sinde Ca'fer'den 
büyük kısmı mOsikiyle ilgili birçok nakil
de bulunmaktadır. İbnü'n - Nedim'in ge
nellikle onun tefekkür ve ilim sahibi ol
madığı şeklinde anlaşılan ifadesinin bağ

lamdan hareketle "mantık ilminde" diye 
kayıtlanması daha tutarlı görünmekte
dir. Çünkü el-Fihrist'in bir başka yerin
de (s. 194) ve diğer kaynaklardaki (mese
la b k. Hatlb. VII, 205; Yaküt, VII, 178-1 79) 

ifadeler bu bilgiyle çelişmektedir. İncele
nen eserlerde Ca'fer'in müslüman olma
dığını ihsas ettirecek bir kayıt yoktur. 

İbnü'n-Nedim'e göre Kudame b. Ca'fer. 
Abbasi Halifesi Müktefi -Billah devrinde 
(902-908) ihtida etmiştir (el-Fihrist'in ba
z ı nüsha l a rında halifenin ad ının boş bıra

kılması dedeile torun un birbirine karıştı
rıldığı ihtimalini düşündürmektedir) Ha
tib ei-Bağdadl'nin ve Ttirif.J.u Bagdtid'a 
zeyil yazan İbnü'n - Neccar'ın Kudame b. 
Ca'fer'in biyografisine yer vermemesi 
onunla babasının aynı kişi olarak algılan
dığı izlenimi doğurmaktadır. Kudame, 
297 (91 O) yılına kadar Bağdat'taki ed-01-
vanü'J-kebir'in bazı dairelerinde memu
riyetlerde bulunduktan sonra Dlvanü'l
meşrık'a bağlı Meclisü'z-zimam'da katip
lik görevi aldı; buradaki başarılı hizmet
leri neticesinde devlet gelirlerinde artış 
sağlandı. Kitabü'l-ljartic'ındaki eşine 

pek rastlanmayan teknik ayrıntılar ve do
küman ter bilgiler. çeşitli devlet dairele
rinde uzun yıllar süren hizmetleri sırasın
da edindiği idari- mesleki tecrübenin bir 
yansıması dır. 

Eserlerinin muhtevasından Kudame'
nin tarih. coğrafya. edebiyat. matematik. 
mantık. felsefe ve fıkıh sahalarında belli 
bir birikim kazandığı. Grek, Fars ve Hint 
kültürlerini etkilerinde kalacak kadar ta
nıdığı anlaşılmaktadır. Özellikle edebiyat
çılık ve kamu yönetimi uzmanlığı yönle-

. riyle dikkat çeker. Felsefede Aristo'nun 
es-Sema'u 't-tabi'i adlı eserinin birinci 
makalesini kısmen şerhedecek kadar 
(ibnü'n-Nedlm, s. 311; Keşfü '?-?Unün, ll. 
ı 003) derinliğe ulaşmış olmalıdır. Arap 
edebiyatında şiir ve şiir tenkidi alanların
da ilmi çalışmaların yoğunlaştığı bir dö
nemde yetişmiş ve muhtemelen Sa'leb, 
Müberred ve İbn Kuteybe'den feyiz al
mıştır. Ayrıca hattatlığı ile ünlü Abbasi 
Veziri İbn Mukle'den hat sanatını öğren
diği ileri sürülmekte (Müstakimzade. s. 
367) ve buna göre er-Risale ii Ebi ?'\Ii b. 
Mu]fle adlı eserini hocasını övmek için 
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yazmış olduğu düşünülmektedir. Mutar
rizi onu belagatta örnek kişi sayarken Ha
ri ri de belagatını Bediüzzaman ei-Heme
dani'ninkinden üstün tutar. İbn Ebü'I-İs
ba', İbnü'I-Mu'tez ile Kudame'yi bedl' il
minin usulünü ortaya koyan ilk edebiyatçı
lar olarak niteler. Ali b. Hüseyin ei-Mes'G
di de onun edebi gücünü över ve bunu 
anlamak için Zehrü'r-rebi' ve Kitabü'l
ljartic'a bakılmasının yeterli olduğunu 
söyler. Kudame ayrıca. aruzu sisteme ka
vuşturan ünlü dil ve edebiyat alimi Ham 
b. Ahmed ile de kıyaslanmıştır (Ebu Hay
yan et-Tevhldl. el-İmta' ve'l-mu'anese, 11. 
145-146) 

Kitabü '1-ljartic'ını 320 (932) yılında 
Vezir Ali b. lsa'ya sunduğu ve aynı yıl Si
rafi ve Matta b. Yunus'un vezir İbnü'I
Furat'ın huzurunda yaptıkları mü n azara
ya katıldığı bilinen (a.g.e., ll. 145-146) Ku
dame'nin ölüm tarihine ilişkin olarak 337 
(948). 328 (940) ve 310 (922) yılları veril
mektedir. Eğer Büveyhi sultanlarından 
Muizzüddevle'ye katiplik yaptığına dair 
rivayet doğru ise birinci tarih. aksi tak
dirde ikinci tarih isabetli görünmektedir. 
Çünkü Büveyhiler'in Bağdat'! zaptı 334 
(946) yılında olmuştur. 

Eserleri. 1. Na]fdü'ş-şi'r. Şiir tenkidi 
hakkında olup üç bölümden meydana 
gelmektedir. Birinci bölümde şiirin tarifi 
ve unsurlarının (lafız. ma na, vezin. kafiye) 
açıklaması yapılmakta, ikinci ve üçüncü 
bölümlerde bu unsurların güzel ve bozuk 
yanları değerlendirilmektedir. Eserde şiir 
tenkidinin yanı sıra düzgün ve yerinde 
söz söyleme sanatının usul ve kaidelerini 
inceleyen ve o dönemde henüz istiklalini 
kazanamamış olan belagat ilmine dair ko
nular da işlenmiştir. Kendisinden sonraki 
müellifleri en az İbnü'I-Mu'tez kadar etki
leyen Kudame. şiir tenkidine bir sistem 
getirdiği bu eserinde bedi' terimini kul
lanmamakla beraber beyan ve bedi' ilim
lerinin konularıyla meselelerini birlikte in
celer, yeni edebi sanatlar ortaya koyar ve 
çeşitli teknik terimler üretip bunların ta
nı mını vermek suretiyle Arap edebiyatı
nın gelişimine katkıda bulunur. Ancak 
nazım kuralları üzerinde aşırı hassasiyet 
göstererek şiirin ruhuna ilişkin değerlen
dirmeleri ikinci plana itmiştir (Ömer Per
ruh, 11. 434). Şiiri "manaya delalet eden ve
zinli ve kafiyeli söz" olarak tanımlaması 
ve mananın güzelliğini maksuda müte
veccih olmasında görmesi, Kudame'nin 
Aristo mantık ve felsefesinden etkilendi
ğinin göstergelerinden biri olarak değer
lendirilebilir. Eflatun'un zikrettiği dört 
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ana fazileti (akıl, adalet, cesaret ve iffet) 
esas alan methiyenin güzel, diğerlerinin 
hatalı olduğunu söylemesi de böyledir. 
Yine fazileti itidalde görmesi, buna kar
şılık şiirde ifrat ve tefrite sapan aşırılığı 
tasvip ederken Yunan felsefesinde bunun 
onaylandığını söylemesi de aynı bağlam
dadır. Kudame bu son noktada, Hasan b. 
Bişr el-Amidl ve Ebü'I-Hasan İbn Tabata
ba'nın savunduğu doğruluk ilkesine mu
halefet etmektedir (bu hususta ki değer
lendirmeler için b k. Bonebakker, The Ki tab 
Naqd, s. 36-44; BedeviTabane, s. ı 45- ı 49; 
ihsan Abbas, s. ı 96 vd.) Kudame kendine 
has görüşleriyle Abdülkahir ei-Cürcanl, 
Sekkak'i ve İbn Ebü'I-İsba' gibi önemli şah
siyetleri etkilemiş. kitabının çeşitli yerleri 
Merzüban'i'nin el-Müveşşaf:ı'ı ve İbn Re
şl)5. ei-Kayrevanl'nin el-'Umde'si gibi bu 
alanla ilgili birçok eserde iktibas edilmiş
tir. Na]fdü'ş-şi'r üzerine Abdüllat'if ei
Bağdadl bir şerh hazırlamış, Arap dili ve 
edebiyatı münekkitlerinden Hasan b. Bişr 
ei-Amidl Tebyinü galatı Kudame b . 
Ca'fer li Kitabi Na]fdi'ş-şi'r ve Endü
lüslü şair, edip, tenkitçi İbn Reşl)5.ei-Kay
revanl de Tezyfiü Na]fdi Kudame adıy
la birer tenkit yazmışlardır. İbn Ebü'I-İs
ba', başta Arnidi ve Ziyaeddin İbnü'I-Eslr 
olmak üzere ediplerin Kudame'ye yönelt
tikleri eleştirilere cevap mahiyetinde el
Mizan fi't-terciJ:ı beyne kelami Kuda
me ve i;)uşumih adlı bir kitap kaleme al
mıştır (ibn Ebü'l-i sba' , s. 88, 406). İlk bas
kısı İstanbul'da yapılan (ı 302) Na]fdü'ş
şi'r Muhammed Isa Mennun (Kahire 
ı 343, ı 3 52/ ı 934). S. A. Bonebakker (Lei
den ı 956). Kemal Mustafa (Kah i re ı 367/ 
ı948, ı963, ı979). Isa Mlha'il Saba (Harlsa 
ı958) ve Muhammed Abdülmün'im Ha
fac'i(Beyrut, ts.) tarafından tahkikli ola
rak yayımlanmıştır. z. Cevahirü '1-elfaz, 
(nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, 
Kahire ı 3 50/ ı932; Beyrut ı399/ ı979 , ı405/ 
ı985) . Özellikle katipler ve edebiyat öğ
rencileri için hazırlanmış olan eser, 372 
ana bölüm altında düzenlenmiş bir eş an
lamlı kelimeler ve deyimler sözıüğüdür. 
3. Na]fdü'n-neşr. Beyan ilmine dairdir. 
İlk muhakkıklarından Abdülhamld ei-Ab
bad'i'nin Kudame'ye nisbet ettiği eserin 
(Na~dü 'n-neşr, neş redenlerin girişleri, s. 
39-49) aslında Ebü'I-Hüseyin İshak b. İb
rahim b. Vehb ei-Katib'in el-Burhan ii 
vücuhi 'l-beyan'ı (Bağdat ı 387/ı 967) ol
duğu yönündeki görüş ağırlık kazanmıştır 
(nşr. Taha Hüseyin ve Abdülhamld el-Ab
bad!, Kahire ı933 , ı9 38, ı939, ı940; Bey
rut 1980, ı982 , ı995). 4. Kitiibü'l-/ja
riic* ve şına'at(san'at)i'l-kitabe. Kuda-
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Kudame b. Ca'fer'in Kitabü '1-/jarac adlı eserinin ilk say
fas ı (Köprü!U Ktp., nr. 1076) 

me'nin en ünlü eseri olup katiplik sanatı 
ve kamu maliyesi hakkındadır. Çeşitli bö
lümlerinin neşir ve tercümelerinden son
ra Muhammed Hüseyin ez-Zebldl kitabın 
bugüne ulaşan kısımlarını bütün olarak 
yayımlamış (Bağdat ı 98 ı), Fuat Sezgin de 
eserin tek yazmasının tıpkıbasımını yap
mıştır (Frankfurt ı 407/ı 986) . 

Kudame'nin kayna~arda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: er-Red 'ala İb
ni'l-Mu'tez !ima -'abe bih Eba Temmdm, 
Şdbunü'l-gam (Şabaiıü'l-fem), Şarfü'l
hem, Cila'ü'l-f:ıüzn, Dirya]fu'l-tikr, Ijaş
vu J:ıişa'i 'l-celis, Şına'atü '1-cedel, Nüz
hetü'l-]fuWb ve zadü '1-müsafir, Sır
rü'l-belaga fi'l-kitabe (Kitabü 'l-ljarac'ın 
üçüncü menzilesi olması muhtemeldir), 
el-Ijayevanat, Zehrü'r-rebi', er-Risale 
ii Ebi 'Ali b. Mu]fle (en-Necmü'ş-şa~ıb), 
Kitabü'l-Büldan ve Kitabü 's-Siyase 
(son iki eser Kitab,ü'l-ljarac'ın altıncı ve 
sekizinci menzileleri olsa gerektir) . 

Kudame ve eserleri üzerine A. Mekki 
( Qudama b. Ga 'far et son oeuvre, dokto
ra tezi, Paris ı 955) ve Gazi Yemut (Naz,a
riyyetü 'ş-şi'r 'inde /fudame b. Ca'fer fi ki
ttibih Na~di 'ş-şi'r, Beyrut ı 992) tarafından 
birer araştırma yapılmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kudame b. Ca'fer. el-Menziletü 'l-i)amise min 
Kitabi'l-ljarac ve şına'ati'l-kitabe [nşr. Ta la! Ce
mil Rifal). Mekke 1407/1987, neşredenin girişi , 

s. 25-125; a.mlf .. Nalf:dü 'n-neşr(n şr. Ta ha Hü
seyin -Abdülhamld el -Abbadl). Beyrut 1402/ 
1982, neşredenlerin girişleri, s. 19, 33-49; a.mlf. , 
Na/f:dü'ş-şi'r(nşr. Kemal Mustafa). Kahire 1979, 
neşredenin girişi, s. 9-13; a.e. (nşr. M. Abd ül
mün'im Hafad). Beyrut, ts. (Darü'l-kütübi'l-il
miyye). neşredenin girişi, s. 4 7 -58; Ta beri, Ta
rilj (Ebü ' I-Fazi). IX, 169; Mes'Gd1, Mürücü '?· 
?eheb [Abdü lhamld). 1, 16; Ebü'I-Ferec ei-İs
fahan1, el-Egani, tür.yer. ; İbnü'n-Ned1m. el
Fihrist (Tecedd üd). s. 144, 194, 311; Ebu 
Hayyan et-Tevh1d1. el-imta' ve'l-mu'anese (nş[ 
Ahmed Emin - Ahmed ez-Zeyn). Beyrut 1373/ 
1953, ı, 108; ll, 145- 146; a.mlf . . el-Beşa'ir 
ve'?·?etıa'ir(nşr. Vedad el-Kadi). Beyrut 1408/ 
1988, 1, 5; İbn ReşiJ5 ei-Kayrevanl, el-'Umde . 
(nşr. Muha mmed Karkazan). Beyrut 1408/ 
1988, tür.yer. ; Hatib , Tarflju Bagdad, VII , 
205; İbnü ' I-Cevzi, el-Munta?am (Ata). XIV, 73; 
Ahmed b. Abdülmü'min eş-Şerlş1, Şer/:ıu Ma
ka.mati 'l-1;/ariri(nşr. M. Ebü' l-Fazl), Beyrut 1413/ 
1992, 1, 33; Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', VII , 177-
182; XVII, 12-15; İbn Ebü'I-İsba', Ta/:ırirü 't-Ta/:ı
bir (nşr. Hifn1 M. Şeref). Kahire 1383, s. 83, 87, 
88, 406; Zehebl. Tarilju 'l-islam : sene 301-320, 
s. 231, 324-325; Safed1, el-Va{f, XXIV, 20-206; 
Kütüb1, Fevatü'l-Vefeyat, ı, 289-290; İbrı Kesir. 
el-Bidaye, X, 313; Xl, 220-221; İbn Tağr1berd1 , 
en-Nücümü 'z-zahire, lll, 297 -298; Süyiiti. Tari
lju 'l-ljulefa'(nş r. M. Muhyidd in Abdülhamld). 
Kahire 1389/ 1969, s. 386; Keşfü'?·?Unün, 1, 
233,402,592;11,946,959,986, 1002,1003, 
1068, 1078, 1415, 1945, 1973; Müstakimzacte. 
Tuh{e, s. 367; Brockelmann, GAL, 1, 262; Suppl., 
ı , 406-407; S. A. Bonebakker, Th e Kitab Naqd 
al-si 'r of Qudama b. Ga 'far al-Katib al-Bagdadi, 
Leiden 1956, s. 1-80; a.mlf .. "I:Iamza al-Işfaha
ni's Recension of the Ki tab Naqd ash-Shi'r of 
Qudama b. Ja'far", RSO, Ll (ı977). s. 99-111; 
a.mlf .. "~udama", EJ2 (ing.). V, 318-320; Bedevi 
Tabane, Kudame b. Ca'{er ve'n-nakdü'l-edebi, 
Kahire 1378/1958; Sezgin, GAS, ll , 105-106; 
VIII, 228; Müneccid. Mu'cem, ll, 106-1 07; Ömer 
Ferruh, Tarilju'l-edeb, ll, 434-436; İhsan Abbas. 
Tarilju 'n-na/f:di ' l-edebi 'inde 'l-'Arab, Arnman 
1986, s. 189-214; Mansour Ajami. The Alchemy 
of Glory, Washington 1988, s. 19-29; M. G. de 
Slane. "Notice sur Codema et ses ecrits ", JA, 
XX (1862). s. 155-181; Mustafa Hiyari. "Quda
ma b. Ga'fars Behandlung der Politik: Das Ka-
p i telAs-siyasa aus seinem Vademecum für 
Sekretare Kitab aı-tıarag wa-şana'at al-kita
ba", lsl. , LX ( 1983) , s. 91-1 03; Vaqar Ahmed Riz
vi. "Qudamah b. Ja'far, the Seribe ofBag)ı.dad" , 

IS, XXVII/1 (1988). s. 13-22. 

L 

!il CENGiZ KALLEK 

KUDAME b .. MAZ'ÜN 
(w~ w-ı 4...1~) 

Ebu Amr Kudame b. Maz'Cın 
b. Habib el-Kureşi ei-Cumahi 

(ö. 36/656) 

Saha. bl. 

590 yılı civarında Mekke'de doğdu. Ku
reyş kabilesinin Beni Cumah koluna men
suptur. Oğlu ömer'den dolayı künyesinin 
Ebu Ömer olduğu da kaydedilir. Annesi 


