
Gaziyye bint Huveyris b. Anbes el-Cuma
hl'dir. Kudame, ResQlullah Darülerkam'
da İslamiyet'i tebliğe başlamadan önce 
kardeşi Abdullah ile birlikte müslüman 
oldu. Tanınmış sahabi Osman b. Maz'Gn 
da onun kardeşidir. Her üç kardeş İkinci 
Habeşistan hicretine katıldı. Aile Mekke'
den Medine'ye hicret edince ensardan 
Abdullah b . Selemeel-Aclanl'nin evine 
yerleşti. Hz. Peygamber daha sonra onla
ra Medine'de bir arazi tahsis etti ve evle
rinin yerini kend i eliyle çizerek belirledi 
(İ bn Sa'd, lll , 396). 

Kudame b. Maz'Gn Bedir. Uhud, Hen
dek gazveleri başta olmak üzere ResGl-i 
Ekrem'in bulunduğu bütün savaşlara ka
tıldı. Hz. Peygamber kendisini, İran kisra
sının valisi Münzir b. Sava'dan toplanan 
cizyeyi teslim almak üzere elçi olarak 
Bahreyn'e gönderdi. Hz. Ömer'in hilateti 
döneminde Bahreyn valiliğine getirildi. 
Kudame bu görevde iken Abdülkays kabi
lesinin reisi CarGd b. Mualla Hz: ömer' e 
onun içki içtiği ni haber verdi, şahit olarak 
da Ebu Hüreyre'yi gösterdi. EbG Hüreyre 
ise Kudame'yi içki içerken değil sarhoş
ken gördüğünü söyledi. Hz. Ömer, muh
temelen EbG Hüreyre'nin CarGd'un kız 
kardeşiyle evli olması dolayısıyla bu şahit

liği yeterli görmeyip Kudame'yi cezalan
dırmayınca (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, 
VIII , 316) EbG Hüreyre, Kudame'nin hanı
mı Hi nd bi nt Velid 'in şahitliğine başvuru
labileceğini bildirdi. H in d de olayı doğrula
yınca Hz. ömer Kudame'yi valilikten azıe
derek cezalandırmaya karar verdi ( 20/ 
641 ). Suçlamayı kabul etmeyen Kudame 
ise içki içmiş olsa bile. inandıktan sonra 
imanda ve iyi arnelde sebat edenlerin 
tattıkları şeylerden dolayı sorumlu tutul
mayacağını ifade eden ayeti (el-Maide 5/ 
93 ) delil göstererek cezalandırılmaması 
gerektiğini söyledi. Aricak Hz. ömer bu 
ayeti yanlış yorumladığın ı belirt erek ona 
seksen değnek vurulmasını emretti. Ku
dam e b. Maz'Gn 36 (656) yılında vefat 
etti; onun S6'da (676) öldüğü de rivayet 
edilmiştir. 

Kudame'nin Hz. ömer'in kız kardeşi Sa
fiyye ile olan evliliğinden kızı Remle dün
yaya geldi. Hz. Ömer de onun kız kardeşi 
Zeyneb ile evlendi. Kudame'nin diğer ha
nımı H in d bi nt Velid 'den Fatıma ve Ömer. 
Fatıma bint EbG Süfyan ile evliliğinden 
Aişe. bir cariyeden de Hafsa adlı çocukla
rı doğdu. Arap dili ve edebiyatı alimi İbn 
Sellam el-Cumahl'nin büyük dedesi Sa
lim Kudame'nin azatlısıdır. 
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KUDAYBERDİEV, Şakerim 
(1858 -1931) 

Kazak şair ve edebiyatçısı. 
_j 

24 Haziran 1858'de Serney ili Abay ilçe
sine bağlı Karavıl köyünde doğdu . Orta 
C üz Kazakları'ndan Argın boyunun Tabıktı 
koluna mensuptur. Babası Kudayberdi. 
Kazak şair ve düşünürü Abay (İbra him) 
Kunanbayev'in baba bir kardeşidi r. Ku
dayberdiev. daha yedi yaşında iken babası 
ölünce amcası tarafından büyütüldüğün
den edebi şahsiyeti ve sanatı üzerinde 
Abay' ın büyük etkisi olmuştur. Köylerine 
gelen mollalardan ilkokul düzeyinde eği
tim aldı. Bunun dışında herhangi bir oku
la gitmediği halde Abay'ın teşvikiyle Arap
ça. Farsça ve Rusça öğrendi. 

Abay'ın ölümünden sonra 1905-1906 
yıllarında İstanbul üzerinden hacca giden 
Kudayberdiev, istanbul'da bulunduğu sı
rada kütüphanelerde Türk tarihiyle ilgili 
araştırmalar yaptı . Memleketine döndü
ğünde yalnızlığı seven mizacının da etki
siyle bir köşeye çekilerek kendini eser 
yazmaya verdi. Muhtemelen bundan do-
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KUDAYBERDİEV, Şakerim 

layı kitaplarında 1916 ayaklanması, 191 7 
Bolşevik ihtilali ve hemen ardından Sov
yet komünist rejiminin Kazakistan'da ha
kim olması gibi siyasi konulara pek rast
lanmaz. Sadece 1917'de kurulmuş olan 
Alaş Partisi ve Alaş Orda hükümetiyle bir 
müddet yakınlığı oldu. Al aş Orda hükü
meti bir ara Kudayberdiev'i Serney eya
leti hakimler kuruluna getirdi, fakat siya
setten hoşlanmadığı için halktan uzakta 
Şıngıs (Cengiz) dağında çalışmalarına de
vam etti. Sovyet hükümetinin 1930'larda
ki tasfiye hareketi sırasında pek çok ay
dın gibi o da rejime ihanet etmekle suç
lanıp gözaltına alındı. Bir süre hapiste 
kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak 
2 Ekim 1931' de isyancı olduğu öne sürü
lerek Şıngıs dağında askerler tarafından 
öldürüldü. Ardından da eserlerinin basıl
ması ve okunınası yasaklandı . Bu yasağın 
kalkması için Kruşçev döneminde yapı
lan başvuru kabul edildi ; böylece ancak 
yirmi yedinci ölüm yıldönümü olan 2 
Ekim 1958'de aklanarak itibarı iade edil
di. Eserlerinin derlenmesi ve yayımı için 
1964 'te bir komisyon kurulduysa da 1 988 
yılına kadar birkaç şiiri dışında hiçbir eseri 
neşredilmedi. Kudayberdiev'in çalışma
larının yayımlanmaya ve tanınmaya baş
laması. Sovyetler-Birliği'nde 1980 sonla
rında başlayan açıklık politikalarının da 
etkisiyle yazarların aklanması neticesin
de olmuştur. Kudayberdiev, Kazak edebi
yatında daha çok "ölen" diye adlandırılan 
halk şiiri türünde verdiği eserlerle tanın
mıştır. Onun eserlerinde aşk ve sevginin 
yanı sıra öğretici ve düşünmeye sevkedici 
konularla birlikte dünyanın kötülüklerine 
dikkat çeken gerçekçilik de hakimdir. 

Eserleri. Daha çok edebi türde eser ve
ren Kudayberdiev'in kitapları şiir. destan, 
n esir yazıları ve çeviriler olmak üzere dört 
grupta ele alınabilir. 1. Türk, Kırgız, Ka
zak H em Hanlar Şeceresi ( 19 11 ). Z. 

Musulmandık Şartı (Müslümanlık şa rtı) 

( 19 11 ) 3. Kazak Aynası ( 19 12 ). Şairin 
yedi yaşından beri yazdığı şiirlerinden bir 
kısmı bu ad altında yayımlanmıştır. Bü
yük ölçüde Abay' ın etkisi altında kalan şa
ir onun en iyi takipçisi olarak kabul edilir. 
Şiirlerinde özellikle din, inanç, hayat, hür
riyet, aşk gibi konular dikkati çekmekte
dir. Bu yönüyle klasik Kazak halk edebi
yatı örneklerinden ayrılır. 4. Kalkaman 
Mamır ( 19 12) . "Mutılgan" (Unutulan) tak
ma adıyla yayımladığı bu destan da 1 722 
yılında Orta Cüz Kazakları arasında geçen 
bir olay anlatılmaktadır. S. Enlik-Kebek 
(1 912) . Başlıkparası ve kadının toplumsal 
hayattaki yerini konu edinen destanının 

313 



KUDAYBERDiEV, Sakerim 

diğer adı Jolsız I aza ya ki Kez Bolgan 
İs'tir (Haksız ceza ya da başa gelen i ş). 

Ku dayberdi ev, Kazak edebiyatında XX. 
yüzyıl başlarında ilk örnekleri görülmeye 
başlanan nesir alanında da eserler ver
miştir. Ay kap dergisi (ı 9 ı ı - ı 9 ı 5) ve Ka
zak gazetesinde (ı9ı3-ı9ı8) çıkan birkaç 
makalesi dışındakinesirleri ancak 1988'
de yayımlanabilmişti r. Yazdığı kısa hika
yeler Bayşeşek Bakşası (Çiçek bahçesi) 
adı altında toplanm ış, Adil - Mariya 
(Kaygılı Roman) adlı bir de romanı çık

mıştır. 

Kudayberdiev'in çevirileri arasında Fu
züli'nin Leylô. vü Mecnıln'u ile Hafız- ı 

Şirazi'nin bazı gazelleri bulunmaktadır. 
Puşkin'in iki hikayesini Dubrovskiy Engi
mesi (Dubrovski hikayesi. ı 924) ve Boran 
(ı 936) adlarıyla, Tolstoy'un bazı hikayele
rin i deAsarhanod Patşa (Padişah Asar
hanod) ve Üş Saval( Üç sual) ismiyle Ka
zakça'ya çevirmiştir. 
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KUDDİSE SIRRUH 
( o _)..ı._,.,.:>.§ ) 

Vefat eden velilerin 
ismi anılırken kullanılan 

bir dua cümlesi. 
_j 

Ölen bir müslüman için "rahimehullah, 
rahmetullahi aleyh" (Allah rahmet etsin) ve
ya "radıyallahu anh" (Allah ondan razı olsun) 
cümleleri kullanılır. ilk dönem zahid, abid 
ve sütileri için de bu tabirler kullanılmış , 

vefat eden u lema nası l anılırsa süfiler de 
öyle anılmış, hatta çok defa bunlardan 
Cüneyd, Şibli, Zünnün şeklinde ve her
hangi bir ifade eklenmeden söz edilmiş

ti r. Zahidler ve süfiler hakkında bilgi ve
ren Ebu Nuaym'ın ljilyetü 'l -evliyô.', Sü
lemi'nin Taba]fiitü'ş-şılfiyye ve Kuşey
ri'nin er-Risô.l e adlı eserlerinde bu gele
nek devam ettirilmiştir. 

IV (X) ve V. (Xl.) yüzyıllarda vefat eden 
bazı süfilerden bahsedilirken seyrek de 
olsa "kaddesallahu rühahü'l-aziz" (Allah 
aziz ruhunu takdis etsin) cümlesinin kulla
nıldığı görülmektedir. İbn Münewer, ced-
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di Ebu Said-i Ebü'l-Hayr için yazdığı Es
rô.rü't-tevf:ıid adlı eserinde bu ifadeyi, 
Ebu Ali el-Farmedi için "kaddesallahu sır

rahü'l-aziz" cümlesini kullanmıştır (s. 
ı 96) Abdurrahman-ı Cami, Nefef:ıô.tü'l
üns'te hayatını anlattığı süfıler için gele
neğe uyarak rahimehullahu aleyh veya ra
dıyallahu anh tabirlerinin yanında kadde
sallahu sı rrah veya kuddise sırruh cüm
lelerini de sıkça kullanmıştır. Şa'rani ise 
et-Taba]fatü'l-kübrô.'da radıyallahu anh 
tabirini kullanmayı tercih etmiştir. Kud
dise sırruh cümlesi XIV. yüzyıldan itiba
ren özellikle Horasan, Maveraünnehir, 
Anadolu ve Balkanlar'da yaygın olarak 
kullanılmış, bazan kabir taşlarına da ya
zılmıştır. Tarikat silsilelerinde silsileye da
hil velilerin ruhlarından "ervah-ı mukad
dese" şeklinde bahsedilmekle beraber 
müridierin gözetmeleri gereken adab
dan söz eden eserlerde vefat etm i ş olan 
şeyhlerin kuddise sırruh ifadesiyle anıl 

ması gerektiği konusunda bir kurala rast
lanmaz (Şe ha bed di n es-Sühreverd!, s. 
403-4 ı 3; Yahya b. Ahmed el-Baharzl, s. 57. 
77-93) 

Kaddesallahu sırrahu cümlesindeki sır 
kelimesi "ruh" anlamına gelir. Sır, ruh 
gibi bedene tevdi edilen bir latife olup ru
hun daha yüksek bir tavrıdır. Kalp mari
fet, ruh muhabbet, sır müşahede (tema
şa) mahallidir. Sır ruhtan. ruh kalpten da
ha latiftir (Serrac. s. 303; Kuşeyrl. s. 25 ı; 
Herev!, s. 40) Kuds, kudüs ve takdis ke
limeleri "temiz olmak" ve "temizlemek" 
(Ragıb el-isfahan!, el-Müfredat, "~ds" md.). 
mukaddes "her çeşit kusur ve ayıptan 
münezzeh ve uzak" anlamına gelir. Bu 
anlamda sadece Allah ve onun sıfatları, 

fiilieri ve isimleri mi.ıkaddestir. Kur'an'da 
mukaddes melekten (rühu'l-kudüs; el-Sa
kara 2/87, 253; el-Ma ide 5/ı ı o; en-Nahl 
ı 6/ ı02). mukaddesvadiden (Taha 20/12; 
en-Naziat 79/ı 6) ve mukaddes arzdan (el
Maide 5/2 I) bahsedilmekte. fakat insanın 
kutsiyetinden söz edilmemektetir. el
Muvatta'da yer alan bir rivayette ("Ve
şaya", 7; Süyüt!. ıı. 235) Ebü'd-Derda'nın 

Selman el-Farisi'ye mektup yazarak Arz-ı 
Mukaddes'e gelmesini istediği, onun da 
toprağın kimseyi takdis etmediğini, an
cak kişinin arnelinin kendisini takdis ede
ceğini belirttiği kaydedilir. Kur'an'da ne
fis tezkiyesinden söz edilmekte ve bunun 
kurtuluşun şartı olduğu (eş-Şems 9ı/9), 

Allah'ın mürninleri arındırıp temizlediği 
(el-Milide 5/6; el-Ahzab 33/33) ve temizleri 
sevdiği (el-Bakara 2/222; et-Tevbe 9/ ı 08) 

vurgulanmaktadır. Süfıler kaddesallahu 
rühah veya kuddise sırruh tabirlerini kul-

Iandıkları zaman. "Allah onun ruhunu te
mizlesin ve arındırsın, katına yaklaştırsın, 
haziretü'l-kuds (Müsned, V. 257) denilen 
cennete koysun, ilahi harimine alsın" di
ye dua etmiş olurlar. 

Gazzali, kulun kutsiyetten nasip alma
sının zihnini maddi ve dünyevi her şey
den, iradesini bedeni arzu lardan t emiz
lernesi anlamına geldiğini söyler (el-Mak
şadü'l-esna, s. 43-44). Hakim et-Tirmizi 
abid, zahid ve takva sahiplerini arzi, nebi 
ve velileri arşi olarak nitelemiş, bunların 
kutsiler olduğunu belirtmiştir (fjatmü 'l
evliya', s. 285). Ebu Abdullah es-Siczl il
min, fiilin, bedenin, kalbin ve niyetin tak
disinden bahseder (Süleml, s. 254). Tahir 
el-Makdisi süfınin önce ün s ve ku ds mer
tebesine ulaşması, ardından bunları da 
geçip zihnini sadece Allah'la meşgul et
mesi gerektiğini söyler (a.g.e. , s. 275) Te
miz ruhları ve nefesleri kutsiler diye nite
leyen süfiler bu ruhların bulunduğu ale
me de alem-i kuds adın ı verirler. Kutsi 
olan melekler de bu alemde bulunur. 

Muhyiddin İbnü 'l -Arabi'ye göre kutsi 
yet biri zati, diğeri arazi olmak üzere iki 
türlüdür. Allah'ın kuddüs ismiyle O'nun 
zatının kutsiyeti dile getirilir. Arazi kutsi
yette eksiklik söz konusu olur. insan nef
sini riyazetle, ahlakını mücahedeyle, aklı

nı mükaşefeyle, organlarını yasaklardan 
uzak tutmak ve emir! ere uymakla takdis 
edebilir, yani günahtan ve kusurdan te
mizleyip olgunlaştırabilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb eı -isfahani. ei-Müfredat, "Ms" md.; ei
Muvaıta', "Veşaya" , 7; Müsned, V, 257; Hakim 
et-Tirmizi, ljatmü'l-evliya' (nşr. Osman İsmail 
Yahya). Beyrut 1965, s. 285; Serrac. ei-Lüma', 
s. 303; Sülemi. Tabakat, s. 254, 275 ; Kuşeyri. 
Risa le, Kahire 1966, s. 251; Herevi. Menazil, s. 
40; Gazzall, ei-Makşadü'l-esna, Kahire 1322, s. 
43-44; Muhammed b. Münewer. Esrarü't-tev
fıid, Tahran 1348, s. 196; Bakli, Şertt-i Şatfıiyyat 
(nşr. H. Corbin). Tahran 1360 hş./1981 , s. 337-
339; Şehabeddin es-Sühreverdi, 'Avarifü '1-ma
'arif, Beyrut 1966, s. 403 -413; Yahya b. Ahmed 
ei-Baharzi. Evradü ' 1-afıbab ve fuşuşü '1-adab, 
Tahran 1355 hş., s. 57, 77-93; Süyüti. Tenvi
rü '1-tıavalik, Beyrut, ts. (Darü·t-kütübi·J-i lmiyye}. 
ll, 235. 

~ SüLEYMAN ULUDAG 

KUDDÜS 
( ~,~f) 

Allah' ın isimlerinden (esma-i hüsna) biri. 
L ~ 

Sözlükte "temiz olmak" manasındaki 

kuds kökünden türemiş mübalağa bildi
ren bir s ı fat olan kuddus "tertemiz, pak, 
kusurdan arınmış" demektir. Ragıb el- is-


