
teşvik eden de oydu. Tarihi kaynaklar 
Kurtuba'daki (Cordoba) kümislerin ancak 
bir kısmı hakkında bilgi vermektedir. 
Bunların ilki İslam kaynaklarında Artu
bas diye zikredilen.!. Abdurrahman'ın ta
yin ettiği Ardobas'tır. Ardobas, fetihten 
itibaren kardeşleriyle beraber Araplar'la 
iş birliği içine girmiş. karşılığında da 
"safaye'l-mülük" denilen hükümdarlara 
mahsus verimli topraklar onların idare
sine bırakılmıştı. Kümis b. Antoniano ise 
Endülüs Emevl Devleti'nde en üst düzey
de katiplik yapmıştı. Endülüs'te hüküm
darın katipleri ve diğer çalışanlar için pa
zar gününü ilk defa tatil ilan eden odur. 
Kümis b. Antoniano hem müslümanlar 
hem de hıristiyanlar arasında nüfuz sa
hibi olan en önemli kişilerden biriydi. İs
lam'a girmesinden (246/860 y ılı civarı) 

önce hıristiyanların cizyesini toplamakla 
görevliydi ve 8S2 yılının yaz mevsiminde 
yapılan, İslam ve İslam'ın peygamberi 
aleyhinde konuşmayı, ayrıca intiharı ya
saklayan kararların alındığı Kurtuba kili
seleri toplantısında Emir Muhammed'i 
temsil etmişti. 

Endülüs Erneviieri döneminde Kurtu
ba'da muhtemelen kümislik dairesinin 
bulunmasından dolayı Kümispazarı (Sü
veykatü"l-kümis) denilen bir meydan vardı. 
İslam tarihi kaynakları. I. Haçlı Seteri'n
den sonra Ortadoğu'da faaliyette bulu
nan Haçlı liderleri için de kümis unvanını 
kullanmışlardır (Osmanlı Devleti'nde hı
ristiyan cemaat önderleri için bk. KOCA
BAŞI). 
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Ebu Ca'fer Muhammed b. el-Hasen 
b. FerrCıh es-Saffar el-Kumml 

(ö. 290/903) 

İlk dönem 

L 
Şii hadis ve fıkıh alimlerinden. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Onuncu imam Ali el-Hadi ve on birinci 
imam Hasan el-Askeri zamanında yaşadı . 

Ebü Ca'fer et-Tüsl ve onu takip eden bazı 
kaynaklarda Hasan el-Askerl'nin talebesi 
olduğu kaydedilirse de gerek kendi eseri 
Beşc'ı>irü'd-derecdt'ta gerekse daha son
raki kaynaklarda ondan doğrudan hiçbir 
rivayete yer verilmemesi Askeri ile ilişki 

sinin ancak mektup yoluyla olduğunu dü
şündürmekte ve imamlardan diğer ravi
ler vasıtasıyla nakllde bulunduğunu gös
termektedir (Mohammad Ali Amir-Mo
ezzi, CCLXXX Jl992J, s. 232-233). Güveni
lir ve saygın bir kişi olaraktanındığı ve 
rivayetlerinde pek az kesiklik bulunduğu 
belirtilen KummY'nin hadis naklettiği 1 so 
kadar hocası arasında Ahmed b. Muham
med el-Berki. Ahmed b. Musa el-Haşşab, 
Hüseyin b. Muhammed el-Kaşanl, Mu
hammed b. Halid et-Tayalisl, Muaviye b. · 
Hakem, i smail el-Cu'fi ve Ebü'l-Cevza Mü
nebbih b. Abdullah bulunmaktadır. Ken
disinden Küleynl, Ebü'l-Hasan İbn Babe
veyh, Sa'd b. Abdullah el-Eş' ari, Muham
med b. Ca'fer el-Müeddib. Muhammed 
b. Hasan b. Velid ve Muhammed b. Yah
yael-Attar gibi alimler hadis rivayet et
mişlerdir. Ebu Ca'fer et-Tüsl ve Ahmed 
b. Ali en-Necaşl ise ona ulaşan senedierin
de iki veya üç ravi zikretmişlerdir. Kum
ml, on birinci imarnın vefatıyla (260/874) 
başlayan küçük gaybet döneminde uzun 
süre yaşadıktan sonra 290 (903) yılında 
Kum'da vefat etti. 

Eserler i. NecaşY'nin verdiği listede 
Kumml'nin otuz beş eserinin adı zikre
dilmekte, çağdaş kaynakların bir kıs

mında bu sayının otuz yedi olarak kayde
dilmesinin söz konusu listedeki bazı isim
lerin bölünmesinden kaynaklandığı anla
şılmaktadır. Dönemin geleneğine uygun 
olarak belli bir konudaki hadislerin der
lendiği tahmin edilen bu kitapların çoğu 
daha sonraki genel fıkıh kitaplarının bö
lüm başlıklarını taşımaktadır (salil.t, sı
yam. hac, nikah. hudüd gibi). Bunların bir 
kısmı ada b ve ahlak (kitabü'l-mürüwe, ki
tabü'z-zühd. kitabü'd-dua). önemli bir kıs
mı da Şla doktriniyle ilgili çeşitli konulara 
dair hadisleri ihtiva etmektedir (kitabü'r-
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red ale'l-gulat, kitabü't-takıyye , kitabü'l
mü'min, kitabü'l-melahim, kitabü'l-mena
kıb, kitabü'l-mesalib. kitabü ma ruviye fl 
evladi'l-eimme gibi). 

Kumml, asıl şöhretini bugüne ulaşan 
tek kitabı Beşd'irü'd-derecdt ile yap
mıştır. Tam adı Beşd'irü'd-derecô.t ii 
'uWmi Ali MuJ:ıammed ve mô. J:].aşşa
hümu'llahu bih ( ... fi'l-makamat ve fe
za'ili Ehli'l-beytveya ... {f {eza'ili Ali Mu
/:ıammed) olan eser on bölümden oluş
makta ve bazı tekrarlarta birlikte 1881 
hadis ihtiva etmektedir. Kaynaklarda ese
rin küçük ve büyük olmak üzere iki ver
siyonunun olduğu belirtilmekte, bugüne 
ulaşan farklı nüshalar da ilk metnin da
ha sonra yapılan ilavelerle geliştirildiği
ni göstermektedir. İmamiyye Şlası'nın 
imam anlayışıyla ilgili. ilk dönem İmami
liğinin metafizik ve mistik temelini oluş
turan hadislerin derlendiği en eski siste
matik kaynak olan Beşô.'irü 'd-derecô. t'ın 
bu önemine rağmen İmamiyye çevrelerin
de gerekli ilgiyi görmemesi dikkat çek
mektedir. Kumml ile aynı geleneğe men
sup olmakla birlikte Küleynl ve Şeyh Sa
dOk İbn Babaveyh'in eserleri üzerine bir
çok çalışma yapılmasına, Farsça'ya ter
cüme edilmelerine ve defalarca basıtma
larına rağmen Beşô.'irü'd-derecô.t üze
rine henüz bir şerh yazılmadığı gibi 128S 
(1868) yılında Tahran'da yapılan taş bas
kısından sonra (Mirza Hüseyin N Gri'nin 
Ne{esü'r·rat:ıman fl feza'ili's-Selman adlı 
eseriyle birlikte) 1960'lardaki yetersiz ve 
hatalı baskısından başka (nşr. Mirza Muh
sin KG çe baği, Tebriz 1380- ı 381; Kum ı 374, 
1404) neşri de gerçekleştirilmemiştir. 

Tüsl ve Necaşl'nin. Kumml'nin asıl ra
visi olarak gösterdikleri hadis alimi, fa
kih ve müfessir Muhammed b. Hasan 
b. Velid'in Beşô.'irü 'd-derecô.t dışın
daki bütün eserlerini rivayet ettiğini be
lirtmeleri ve bu eseri başkasının rivaye
tiyle nakletmeleri yanında İbn Davüd el
Hilll ve Erdebill gibi müelliflerin onu bir 
yerde güvenilir bir ravi, bir diğer yerde bu 
hususa işaret etmeden Beşô.'irü'd-dere
cô.t müellifi olarak iki farklı şahsiyet gibi 
kaydetmeleri ilginçtir. Küleynl'den Mu
hammed Bakır el-Meclisl'ye kadar ha
dis tedvin eden alimierin sıkça atıfta 
bulundukları bu eser ve müellifi konu
sunda Şla kaynaklarındaki bu tereddüt
tü ve kararsız tavır. Meclisi'nin Kumml'
ye ait bütün eserlerin ravisi olan talebesi 
İbnü'l-Velld'in, ihtiva ettiği aşırı görüşler 
sebebiyle Beşô.'irü'd-derecô.t'ı rivayet 
etmediğine dair sözüyle (Mohammad Ali 
Am!r-Moezzi, CCLXXX [ı 992], s. 230) bir 
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ölçüde açıklık kazanmaktadır. Saffar ei
Kumml ve eseri üzerine bir çalışma 
yapan M. Ali Emlr-Muizzl Beşa'i-rü'd
derecat'a yönelik bu şüpheci tavrı, Şeyh 
Müfid (ö. 41 3/ 1 022) ve izleyicileri eliyle 
Şii dünyasında hakim duruma gelen 
diyalektik ve rasyonel kelam akımının 
etkisine bağlamaktadır (a.g.e., CCLXXX 
[ 1992]. s. 227-230) . Kumml'nin eserinde 
yer alan batıni ve mistik mahiyette bir
çok hadis, daha talebesi Küleynl'den iti
baren ihmal edilmeye ve hadis mecmua
larına alınmamaya başlanmış , Tüsl, Alla
meei-Hilll ve H ür el-Am m gibi rasyonel 
kelam ve fıkıh geleneğine mensup müel
lifler de ondan sadece fıkha dair hadisler 
nakletmişlerdir. ; Bununla birlikte Kum
ml'nin eseri, imamiyye doktrinine dair 
hadisleri toplayan ilk büyük mecmualar
dan biri ve batıni yaklaşım üzerine en es
ki kaynak olarak önemini korumaktadır. 
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b. Abdiilah ei-Kummi 
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Şia fırkalarına dair kaleme aldığı 
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Dağıstan' da yaşayan 
müslüman bir Türk kavmi. 

_j 

Etnik menşeleri konusunda farklı gö
rüşler ileri sürülmekle birlikte genelde 
Oğuz ve Kıpçak Türkleri'nin karışmasıyla 
ortaya çıkan bir kol olduğu kabul edilir. 
Kumık, Kumıh, Kumuh, Gumık ve Gumuh 
şekillerinde de yazıldığı görülen ismin 
geçtiği en eski kaynak bir bey adı olarak 
kaydedildiği Divônü Lugati ' t-Türk'tür 
(Dfuanü Lugati 't-Türk Tercümesi, III, 339). 

Bazı araştırmacılar. Kumuk adının Kazı 
(Gazi) Kumuklar'ın (Lekler) yoğun biçim
de bulundukları Kumuk kasabasından 
geldiğini söylemişlerse de bu mesele he
nüz bir çözüme kavuşturulamamıştır. Ku
muklar. Dağıstan Cumhuriyeti'nin kuzey
doğusunda Hazar denizi sahili boyunca 
yüksek kesimlerde yaşamaktadır. Bir kıs
mının Sovyetler Birliği döneminde Türki
ye, Çeçenistan. Kuzey Osetya. Suriye ve 
İran topraklarına göç ettiği bilinmektedir. 
Kumuklar. Dağıstan'da başta Mahaçkale 
olmak üzere Temürhan-Şura , İzberbaş, 
Kaspiysk, Kızılyurt. Hasavyurt ve Kızılyar 
gibi şehirlerde otururlar: bunların nüfu
su 251.000 (ı 996), Dağıstan dışındakile

rin nüfusu ise 100.000 civarındadır. 

Kumuk tarihi Kafkasya'da bulunan bir
çok etnik grubun tarihiyle iç içedir. Miladi 
VII. yüzyılda bölgenin Hazar Devleti sınır
ları içindekalmasıyla birlikte Oğuz- Kıp

çak boylarının kaynaşması sonucunda te
şekkül eden Kumuklar'ın XII. yüzyılda, bu
ranın önceki sakinleri olan Kazı Kumuk
lar'ı dağlara sıkıştırarak bu toprakları 

kendilerine yurt edindikleri söylenmekte
dir. Hazarlar'ınyıkılmasından sonra Ku
muklar'ın kurduğu ilk siyasi birlik "şam

hall ık" denilen feodal bir beylik hüviye
tindeydi ve sınırları güneyde Derbend'
den kuzeyde Kabartay'a kadar uzanıyor
du. Evliya Çelebi bu beyliğin toprakları 
için " Kumuğistan" ve "Dağıstan -ı Ku
muk" tabirlerini kullanmıştır (Seyahat

name, II, 305). Şamhal dağlık bölgede 
ikamet ederdi. Şamhal Çoban'ın 986'da 
(1578) ölümü üzerine yerine geçen oğlu 
Sultan But .zamanında idare merkezi Te
mü rhan- Şura'ya nakledildL Bu beyliğin 
Dağıstan'ın en kuzeyinde yer alması . Ka
zan ve Astarhan hanlıktarının yıkılmasının 
ardından daha güneye inme fırsatı bulan 
Ruslar'la Kumuklar ' ın karşı karşıya gel
mesine yol açtı. Kumu klar. 1586 yılından 
itibaren başlayan Rus saldırılarına ve iş-

gal hareketlerine karşı, diğer müslüman 
Kafkas kavimleriyle birlikte XVI-XVIII. 
yüzyıllar arasında Osmanlılar'ın da des
teğini alarak XIX. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar sürekli karşı koydular. 

İran. Rusya ve Osmanlı Devleti 'nin 
menfaat çatışmaianna sahne olan Ku
mukŞamhallığı bu mücadeleler sırasında 
sürekli biçimde toprak kaybetti ve sonuç
ta Ruslar şamhalların bağımsız yönetim
lerine son verdiler ( 1725). 1765'te Ku
muklar'ın hakimiyetindeki topraklar Ha
zar denizi sahilinde yer alan çok dar bir 
bölgeden ibaretti. Şeyh Şamil'in Ruslar'a 
karşı verdiği mücadelenin netice itiba
riyle başarısızlığa uğramasının (ı 859) ar
dından Kumuklar ve diğer Dağıstan ka
vimleri 1867yılına kadar Çarlık Rusyası'
nın hakimiyeti altına girdiler. 

Kumuklar, 1917 Bolşevik ihtilali yılla
rında Kuzey Kafkasya halklarının bağım
sızlık mücadelelerine aktif bir şekilde katı
larak Kuzey Kafkasya Demokratik Cum
huriyeti, Tersk Dağıstan ve Güneydoğu 
Birliği'nin önemli bir unsuru oldular ve is
lam ittihadı taraftarı muhafazakar çevre
tere karşı Türkleşmiş bir Dağıstan idealini 
savundular. Bu sıralarda 1918 işgal hare
katını başlatan Ruslar Dağ ıstan 'ı ele ge
çirdiler ve 1921'de özerk bir cumhuriyet 
haline getirdiler: Kumukça bu cumhuri
yetin yedi resmi dilinden biri oldu. Sov
yetler, özellikle Kumuklar üzerinde büyük 
bir baskı uygulayarak bağımsızlık yanlısı 
birçok Dağıstantı aydını saf dışı ettiler. 
Ancak onların bu tutumuna rağmen Ku
muklar milli kimliklerini muhafaza etme
yi başardılar. Nitekim Sovyet rejiminin da
ğılmasın ın ardından Dağıstan'da ilk milli 
teşkilat Kumuklar tarafından kuruldu. 

Sovyetler'in dağılmasından sonra Salav 
Aliyev liderliğinde kültürel, siyasi ve eko
nomik hakların savunulması amacıyla ku
rulan Tenglik (tekli k, birlik) adındaki milli 
teşkilatın etrafında toplanan Kumuklar, 
1991 yılında üzerlerinde baskı kurmaya 
çalışan Avarlar'a karşı silahianarakyer yer 
çatışmalara girdiler: çatışmalar ancak 
özerk hükümetin çabaları ile büyümeden 
önlenebildi. Daha sonra gerek merkezi 
hükümetin gerekse özerk hükümetin 
Tenglik'in Türkçü faaliyetlerinden rahat
sızlık duyması üzerine 1994'te Kumuk 
Halk Komitesi adıyla bir teşkilat kurul
duysa da Kumuk halkı ve aydınları Teng
lik etrafında toplanmaya ve faaliyetlerini 
desteklemeye devam ettiler. Halen bu fa
aliyetleri duyurmak için bir de bülten çı
karılmaktadır. 


