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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KUDDİSE SIRRUH
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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-

314

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-

KUDDÜSI AHMED EFENDi
fahanl. buradaki temizliğin maddi kirlilik
ve pisliğin ortadan kaldırılması anlamına
gelmediğine dikkat çeker (el-Müfredat,
"]5:ds" md .). Gerekdilciler gerekesma-i
hüsna ile ilgilenen alimler, kuddOsün sadece zat-ı ilahiyye için kullanıldığı ve "her
türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olma" manasma geldiği hususunda görüş
birliği içindedir.

etmeye dayanan manaları arasında ise
pek fark yoktur. EbO Abdullah el-Halim!
zatın tenzih açısından ne olduğunu söylemeye takdis, ne olmadığını söylemeye de
tesbih demiştir (el-Minhac, 1, 197). Ebü'IBeka ei-Kefevl de aynı şeyi ifade etmekle
birlikte tesbihin ibadetlerle, takdisin marifet ve inançla gerçekleştiğini belirtmiş
tir ( el-Kulliyyat, s. 297-298)

KuddOs iki ayette Allah'a izafe edilmiş
ei-Cum'a 62/1). bir ayette
de meleklerin Cenab-ı Hakk'ı takdis ediş
ifadesi yer almıştır (ei-Bakara 2/30). Müfessirler. ku ddOs ismine "güzel ve yetkin
görülmeyen her türlü nitelikten münezzeh ve mübarek" anlamı vermişlerdir (Taberi, XXVIII, 69; ZemahşerT. IV, 509). Ancak
buradaki mübarek mutlak manada münezzeh demektir. Allah'ın Actem'i yaratıp
yeryüzüne göndereceğini beyan etmesi
üzerine meleklerin söylediği, "Biz seni yeterince tesbih ve takdis ederiz" (el-Bakara 2/30) cümlesinde yer alan takdis de.
"Seni manevi kirlerden arınmışlığa nisbet eder, yücelikle niteleriz" veya, "Sana
layık olmak için kendimizi manevi kirlerden uzak tutarız" manasında kabul edilmiştir (Taberi, 1, 304; Ebü'l-Kasım ez-Zeccad, S. 214; Fahreddin er-Razi, ll. 189).

Zat-ı ilahiyyenin takdis yoluyla tenzih
edilmesi. O'nun yetkinliğin karşıtı olan
özelliklerden (nakais) ve erdemliliğin zıd
dını teşkil eden niteliklerden (uyüb) uzak
olması ve yüce tutulması demektir. Bu
tenzih alanına bütün yaratılmışlık vasıf
ları dahil olduğu gibi Allah'ın şeriki, benzeri. ayrıca çocukları olması vb. tevhidi
bozan özellikler de dahildir. Gazzall kuddOs ismine "duyumun algılayabileceği.
hayalin canlandıracağı. zihnin tasavvur
edeceği. düşüncenin şekillendireceği veya gönülde doğabilecek her türlü nitelikten münezzeh olan" anlamını verdikten
sonra, "Eksiklik ve kusurlardan münezzeh olduğu yolunda bir ifade kullanamam" demiştir (el-Makşadü'l-esna, s. 7 ı) .
Ona göre böyle bir söylem. uiOhiyet makamının bu tür vasıflara sahip olabileceği ihtimalini akla getirmek demek olduğundan edebe aykırıdır. Ancak EbO Bekir
İbnü'I~Arabl bu anlayışın hikmetle bağ
ctaşmadığını söylemiş ve Allah'ın kendisini tenzih ettiği şeylerden bizim de O'nu
tenzih etmemizin gerektiğini belirtmiş
tir ( el-Emedü '1-afcşa, vr. 30b- 3 1•).

(ei-Haşr 59/23;

Doksan dokuz esrna-i hüsnayı içeren
Tirmizi rivayetinde ku d dOs de yer almaktadır ("Da'avat". 82). Kütüb-i Sitte'den
EbO DavOd ("Vitir", 34). TirmiZI, ("Da'avat'' . 120) ve İbn Mace'de ("ŞadaJ5at"' 17,
"Fiten", 20), ayrıca Ahmed b. Hanbel'in
Abdülkerlm b. Hevazin ei-Kuşeyrl. tael-Müsned'inde (ll, 134; VI, 76, 37 I) takdis
savvufi bir yaklaşımla kuddOs isminden
kavramını içeren rivayetler mevcuttur.
kulun alabileceği nasibi şöyle ifade etmişHz. Aişe'den nakledilen hadislerin birin. tir: KuddOs isminin muhtevasını tam ande ResOl-i Ekrem'in namazdaki rükO ve
lamıyla kavrayan kimse Allah rızası uğru
secdelerinde zaman zaman. "SübbOhun
na nefsini aşağı arzulara uymaktan. serkuddOs rabbü'I-melaiketi ve'r-rOh" (müvetini haram şüphesin den. zamanını O'na
nezzeh ve yüce. meleklerin ve Cebrail'in
muhalefet etme kirinden. kalbini dünya
rabbi) şeklindeki zikri tekrar ettiği beliralakalarının sebep olacağı Iekelerden. rutilmiş (Müsned, VI, 35, 94. 115; Ebu Dahunu fani mekanlarda barınmaktan ve
vud, "Şalat", I 47). bir diğerinde ResOiuiiçindeki gücü yabancı ilgilerden uzak tuIah'ın yataktan kalkınca onar defa okudutar. Böyle bir kişi. Allah'a taptığı manevi
ğu dua ve zikir içinde şu cümlelerin de
muhtevasıyla hiçbir yaratığa kul olma zilyer aldığı ifade edilmiştir: "Sübhanellahi
letine düşmez; O'nu müşahede ettiği kalve bi-hamdih sübhane'I-meliki'l-kuddOs"
biyle hiçbir mahiOka tazirnde bulunmaz;
(AIIah'ı yüceltip övgüyle a narım , görünen
elinde bulunan bir dünya nimetini yitirve görünmeyen alemierin sa hibinin, O'nun
mekten etkilenmez ve tuttuğu yoldan AImünezzeh zat ının her türlü eksiklik ve kuIah'a ulaşmadan geri dönmez ( et- Taf:ıbir
surdan uzak old u ğ unu kabul ederim [Ebu
fi't-te?kir, s. 28). KuddOs. Allah'a nisbet
Davud. "Edeb", ıoı [)
edilen zat!- sel bl (tenzlhl) isimler grubu
içinde mütalaa edilir ve "izzet. şeref, hüKuddOs kavramı gerek Kur'an'da gerek
hadis rivayetlerinde genellikle tesbih kavkümranlık bakımından en yüce" manaramıyla birlikte yer almıştır. Zat-ı ilahiysındaki all ismiyle anlam yakınlığı içinde
bulunur.
yeyi her çeşit kusur ve eksiklikten tenzih
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KUDDÜSİ AHMED EFENDi
(1769 -1849)
Mutasavvıf, şair
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ve Kadiri şeyhi.

_ı

11 Reb'iülevvel 1183'te (15 Temmuz
1769) Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. Maraş'tan Niğde'ye göç eden Nakşibend!
şeyhi ulemadan Hacı İbrahim Efendi'nin
oğludur. Din! bilgileri babasından alan ve
kendisine intisap eden KuddOsl. 1786 yı
lında babası vefat edince Bor'dan ayrıla
rak Turhal. Erzincan, Kayseri gibi şehirle
ri dolaştı , buralardaki meşayihle görüştü.
Daha sonra Şam'a ve Mısır'a. oradan. Hicaz'a geçti. On yedi yıl Mekke'de ikamet
etti. istediği feyze ermesi için Anadolu'ya dönüp çokça evlenmesi gerektiği şek
linde manevi bir iŞaret üzerine Bor'a döndü. 1807 ve 181 OOsmanlı- Rus savaşına
katıldı ve Balkan cephesinde bulundu. Bir
süre Şumnu'da kalıp tekrar hacca gitti.
Dönüşünde Bor'daki zaviyesinde vaktini
müridierine vaaz ve nasihat ederek geçirmeye başladı. SOfiyane. dervişane ve
aşıkane şiirleriyle çevresi üzerinde etkili
oldu. Kendi ifadesine göre zühd ve takvaya büyük önem verilen Nakşibendiyye
tarikatında süluk ve zikrin müridierine
fazla faydalı olmadığını görerek Kadiriyye'ye intisap etti ve müridierini bu tarikatın esaslarına göre terbiye etmeye yöneldi. Gençliğinde mecazi bir aşk tecrübesi
geçiren, daha sonra yaptığı on altı evlilikten yirmi altı çocuk sahibi olan KuddOs!,

315

