KUDAYBERDiEV, Sakerim
diğer adı Jolsız

I aza ya ki Kez Bolgan

İs'tir (Haksız ceza ya da başa ge len i ş).

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

mıştır.

Kudayberdiev'in çevirileri arasında Fuzüli'nin Leylô. vü Mecnıln'u ile Hafı z- ı
Şirazi'nin bazı gazelleri bulunmaktadır.
Pu ş kin'in iki hikayesini Dubrovskiy Engimesi (Dubrovski hikayesi. ı 924) ve Boran
(ı 936) adlarıyla, Tolstoy'un bazı hikayelerini deAsarhanod Patşa (Padişah Asa rhanod) ve Üş Saval( Üç sua l) ismiyle Kazakça'ya çevirmiştir.
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Vefat eden velilerin
ismi anılırken kullanılan
bir dua cümlesi.

_j

Ölen bir müslüman için "rahimehullah,
rahmetullahi aleyh" (Allah rahmet etsin) veya "radıyallahu anh" (Allah ondan razı olsun)
cümleleri kullanılır. ilk dönem zahid, abid
ve sütileri için de bu tabirler kullanılmış ,
vefat eden u lema nas ı l anılırsa süfiler de
öyle anılmış, hatta çok defa bunlardan
Cüneyd, Şibli, Zünnün şeklinde ve herhangi bir ifade eklenmeden söz ed ilmiş 
tir. Zahidler ve süfiler hakkında bilgi veren Ebu Nuaym'ın ljilyetü 'l -evliyô.', Sülemi'nin Taba]fiitü'ş-şılfiyye ve Kuşey
ri'nin er-Risô.l e adlı eserlerinde bu gelenek 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 eserinde bu ifadeyi,
Ebu Ali el-Farmedi için "kaddesallahu sır
rahü'l-aziz" cümlesini kullanmıştır (s.
ı 96) Abdurrahma n -ı Cami, Nefef:ıô.tü'l
üns'te hayatını anlattığı süfıler için geleneğe uyarak rahimehullahu aleyh veya radıyallahu anh tabirlerinin yanında kaddesallahu 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. Kuddise sırruh cümlesi XIV. yüzyıldan itibaren özellikle Horasan , Maveraünnehir,
Anadolu ve Balkanlar'da yaygın olarak
kullanılmış, bazan kabir taşlarına da yazılmıştır. Tarikat silsilelerinde silsileye dahil velilerin ruhlarından "ervah-ı mukaddese" şeklinde bahsedilmekle beraber
müridierin gözetmeleri gereken adabdan söz eden eserlerde vefat etm i ş olan
şeyhler in kuddise s ırruh ifadesiyle anı l 
ması gerektiği konusunda bir kurala rastlanmaz (Şe ha bed di n es-Sühreverd!, s.
403-4 ı 3; Yahya b. Ahmed el-Baharzl, s. 57.
77-93)
rô.rü't-tevf:ıid adlı

Kaddesallahu s ırrahu cümlesindeki sır
kelimesi "ruh" anlamına gelir. Sır, ruh
gibi bedene tevdi edilen bir latife olup ruhun daha yüksek bir tavrıdır. Kalp marifet, ruh muhabbet, sır müşahede (temaşa) mahallidir. Sır ruhtan. ruh kalpten daha latiftir (Serrac. s. 303; Kuşeyrl. s. 25 ı;
Herev!, s. 40) Kuds, kudüs ve takdis kelimeleri "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 sıfatla rı,
fiilieri ve isimleri mi.ıkaddestir. Kur'an'da
mukaddes melekten (rühu'l-kudüs; el-Sakara 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 (elMa ide 5/2 I) bahsedilmekte. fakat insanın
kutsiyetinden söz ed ilmemektetir. elMuvatta'da yer alan bir rivayette ("Veşaya", 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, ancak kişinin arnelinin kendisini takdis edeceğini belirttiği kaydedilir. Kur'an'da nefis tezkiyesinden söz edilmekte ve bunun
kurtul uşun şartı olduğu (eş-Şems 9ı/9),

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-

Iand ıkları zaman. "Allah onun ruhunu temizlesin ve arındırsın, katına yaklaştırsın,
haziretü'l-kuds (Müsned, V. 257) denilen
cennete koysun, ilahi harimine alsın" diye dua etmiş olurlar.

Gazzali, kulun kutsiyetten nasip almazihnini maddi ve dünyevi her şey
den, iradesini bedeni arzu lardan t emizlernesi a nlamın a geldiğini söyler (el-Makşadü'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 'levliya', s. 285). Ebu Abdullah es-Siczl ilmin, fiilin, bedenin, kalbin ve niyetin takdisinden bahseder (Süleml, s. 254). Tahir
el-Makdisi süfınin önce ün s ve ku ds mertebesine ulaşması, ardından bunları da
geçip zihnini sadece Allah'la meşgul etmesi gerektiğini söyler (a.g.e. , s. 275) Temiz ruhları ve nefesleri kutsiler diye niteleyen süfiler bu ruhların bulunduğu aleme de alem -i kuds adın ı verirler. Kutsi
olan melekler de bu alemde bulunur.
sının

Muhyiddin İbnü 'l -Arabi'ye göre kutsi yet biri zati, diğeri arazi olmak üzere iki
türlüdür. Allah'ın ku ddüs ismiyle O'nun
zatın ın kutsiyeti dile getirilir. Arazi kutsiyette eksiklik söz konusu olur. insan nefsini riyazetle, ahlakını mücahedeyle, aklı 
nı mükaşefeyle, organlarını yasaklardan
uzak tutmak ve emir! ere uymakla takdis
edebilir, yani günahtan ve kusurdan temizleyip olgunlaştırabilir.
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isimlerinden (esma-i hüsna) biri.

~

Allah'ın

Sözlükte "temiz olmak" manasınd aki
kuds kökünden türemiş müb alağa bildiren bir s ı fat olan kuddus "tertemiz, pak,
kusurdan arınmış" demektir. Ragıb el- is-

