KUDDÜSi AHMED EFENDi
memleketine dönünce çevresindeki bazı
kişiler tarafından ağır bir şekilde suçlandı, işkence gördü. On üç yıl zaviyesinden dışarı çıkarnadı. 1265 ( 1849) yılında
Bor'un Kavaklı semtindeki evinde vefat
etti, vasiyeti üzerine Niğde bezinden olan
kefeniyle defnedildi.
Mar'aşizade

ve Kuddüsi Baba olarak da
Ahmed. Allah ' ın kuddüs ismine mazhar olduğu veya bu ismin mazharı olmayı umduğu için şiirlerinde Kuddüsi mahlasını kullandığını söyler. XIX.
yüzyılda Anadolu'da yetişen şair mutasawıfların en önemlilerinden olan Kuddüsi, şiirlerinde yer yer hayatı ve çektiği
eziyetlerle bulunduğu yerler hakkında
bilgi verir. Pendnamesinde de hayatı. ailesi, yaşama tarzı ve düşünceleri konusunda açıklamalar yapar.
tanınan Şeyh

Mevlana'dan etkilendiğini söyleyen
Kuddüsi, Nakşibendiyye'yi bırakarak daha kolay ve daha hoşgörülü kabul ettiği
Kadiriyye tarikatına geçmiş. görüşlerini.
duygularını ve coşkularını bu çerçevede
daha rahat ifade etme imkanı bulmuş
tur. "Hem Halveti hem Celveti hem Ka diri hem Nakşiyem" diyen Kuddüsi böylece
bütün tarikatiara yakın olduğunu belirtmektedir. KuddGsi müridierine yüz istiğ
far, on salavat. olabildiği kadar çok miktarda kelime-i tevhidi zikir olarak verir,
bu görevi yapan herkesi de müridi olarak
görürdü. Bor. Niğde , Kayseri ve Aksaray'da müridieri vardı.
KuddGsi'nin yerine oğlu Abdurrahman. onun vefatı üzerine torun u Ali halife olmuştur. Ali Efendi'nin ölümünün
ardından bu görevde bir süre vekaleten
kalan Hacı İbrahim Girgin (Hacı Em mi )
daha sonra görevi Ali Efendi'nin oğlu
Ahmed Eren'e devretmiştir. KuddGsi'nin

ağabeyi Mehmed Efendi Bor'da müftülük yapmıştır.

KuddGsi'nin tasawuf ve ilahi aşk muhtevalı şiirlerinden oluşan divanının çeşitli

baskıları mevcuttur (i stanbul ı 289, ı 295,

I 323, I 328; nşr. Ahmet Doğan, Ankara 2002).
Divandaki şiirler aruz ve hece vezniyle yazılmıştır. En çok ilgi gören şiirleri aşıkane
ve zahidane olanlardır. Bunlarda öğütler
geniş yer tutar, yer yer kendi hayatına da
temas eder. Şiirlerin dili sadedir. Divan
Mehmet Emin Eminoğlu (Konya 1973) ve
Fehmi Kuyumcu (Ankara ı 982) tarafın 
dan yeni harflerle de yayımlanmıştır. Divanda ayrıca Fehmi Kuyumcu KuddGsi'nin "Pendname-i Hazret-i KuddGsi" (s
66 1-674). "Vasiyetname-i Hazret-i KuddGsi" (s. 675-676) ve " İcazetname-i Hazret-i
KuddGsi" (s . 677 -678) adıyla ekiediği üç
bölümle dört mektup (s. 679-683) yer alır.
Kaynaklarda muhtasar Tıbb-ı Nebevi,
N esô.yih-i Ahmed Kuddusi, Hazinetü '1-esrô.r ve ganimetü '1-e brô.r, Medô.yih Risô.1esi (Osmanlı Müellifleri, I. ı 50;
Kuyumcu, s. 45) isimli birkaç risalesinden
de bahsedilmektedir.
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SüLEYMAN ULUDAÖ
MusTAFA

AsıM KöKSAL

KUDRET
(öJ~I)

L

Allah'a nisbet edilen
sübuti sıfatiardan biri.

_j

Sözlükte "gücü yetmek; bir işi ölçülü ve
bir şekilde yapmak, planlamak; kıy
metini bilmek; bir şeyin niteliğini, niceliğini ve şeklini belirlemek; rızkını daraltmak" manalarındaki kudret (kadr) kelimesi Allah 'a nisbet edildiğinde" dilediğini
eksiği ve fazlası olmaksızın hikmet çerçevesinde yapmak" anlamına gelir. Ragıb
el-İsfahani, kudret kavramının zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmesi halinde her çeşi
diyle aczi n O'ndan nefyedilmesi. kula izafe edilmesinde ise belli konularda gücü
yetme, diğerlerinde aciz kalma manası
taşıdığını söyler ( el-Müfredat, "Mr" md.;
krş. Lisanü'l-'Arab, "Mr" md.). Kudretin
zıddı "bir fiili gerçekleştirememe" anlamındaki aczdir.
planlı

Kuddüsi Ahmed Efendi'nin türbesi

:

Fatin. Tezkire, s. 343; Osmanlı Müelli{leri, I,
150; İbnülemin , Son Asır Türk Şairleri, ll, 772773 ; Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul1961, s. 56, 250; Fehmi Kuyumcu. Kuddüsi Divanı, Ankara 1982, Önsöz, s. 574; "Kuddusi Ahmed Efendi", TDEA, V, 429430.

Kudret kavramı Kur'an-ı Kerim'in 103
ayetinde Allah'a nisbet edilmektedir.
Bunların yetmişten fazlası isim, diğerleri
fiil şeklindedir ve genellikle "güç yetirmek, ölçülü ve planlı yaratıp düzenlemek"
gibi manalara gelmektedir. Zat-ı ilahiyyeye izafe edilen kudret kavramlarından
bir kısmı "takdir" sigasıyladır. Ragıb eiİsfahani takdirin iki şekilde gerçekleşe
bileceğini söyler. Biri Allah'ın kudret vermesi, diğeri şeyleri hikmet çerçevesinde
belli miktar ve biçimde meydana getirmesidir. Buna bağlı olarak ilahi fiilierin de
iki kategoride tecelli ettiğini belirtmek
gerekir. Birincisi tek icatla yarattığı şey
ler olup bunlarda artma veya eksilme yoluyla kemiyet değişikliği olmaz. Bu tür
nesneler ancak O'nun iradesi dahilinde
değişir veya yok olur, gök cisimleri gibi.
İkincisi var oluş prensiplerini bi'l-fiil, kendilerinden türeyecek nesneleri de bi'lkuwe kıldığı şeylerdir; mesela hurma çekirdeğinden elma veya zeytin değil hurmanın oluşması, spermden diğer canlılar
değil de insanın üremesi gibi ( el-Müfredat, "l5dr" md.). Kur'an'da bazı farklarla
kudret anlamında kullanılan kuvvet, vüs'
kavramlarıyla mecazi manalarından biri
kudret olan yed kelimesi de zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmiştir (M. F. Abdülbaki, elMu'cem, "15dr", "~vy", "vs'a", "ydy" md .leri) . Kudret kavramı çeşitli hadis rivayetlerinde hem fiil kalıpları hem isim şeklin
de (kader, kadir, kadlr) Allah'a nisbet edilmiş ve genellikle "güç yetirme, planlayıp
takdir etme" manalarında kullanılmıştır
(Wensi nck, el-Mu'cem, "~dr" md.). Yukarıda geçen kaynaklarda görüldüğü üzere
kudret "güç yetirmek; ölçüp biçerek planlamak; bir şeyi muhkem ve sağlam yapmak" anlamlarıyla naslarda kula da nisbet edilmektedir. Bundan başka kuwet,
takat. vüs' kavramları da ona izafe edilmiştir.
zat-ı ilahiyyeye çeşitli kelime
nisbet edilen isim veya sıfat
lar yüzlerle ifade edilmekte (DİA, Xl ,406409). bunlardan doksan dokuzunun meş
hur olduğu bilinmektedir. İslam inancının

Naslarda

şekilleriyle

sistemleştirilmesi esnasında eğitim öğ

retimi kolaylaştırmak ve bizzat insanın
da bir ünitesini oluşturduğu evrenin Allah tarafından yaratılıp yönetilişini formüle etmek amacıyla olmalıdır ki alimler bu
sıfatiardan birkaç tanesini tercih etmiş
lerdir. Bu arada Allah'a nisbet edilen sübGti sıfatiardan ilim, kudret ve irade evrenin yaratılışı için temel kavramlar olup
yaratma bu üç sıfatın bir anlamda iş birli-

KUDRET
ğiyle gerçekleş ir. "Yaratan hiç bilmez olur
mu?" (el-Mülk 67/ 14) mealindeki ayetin
de vurguladığı gibi ilim nesne ve olayların üzerinden bilinmezliği kaldıran bir
özellik taşır (sıfat-ı kaş ife ) ve geniş bir alana yönelik bulunur. Kudret ise aklın bir
şeyin var oluş (vücüd) kavramıyla münasebeti hakkında verebileceği üç hükümden
birini teşkil eden "mümkin"in mevcudiyetini sağlayan bir sıfattır (bk. HÜKÜM
[Akli Hükümler]). Ancak ilahi kudret, olabilecek bütün alternatifiere ve bütün zamanlara eşit bir şekilde fonksiyoner olduğundan alternatiflerden ayrıca zaman
birimlerinden birini tercih edecek bir sıfa
tın da devreye girmesi gerekmektedir ki
o da iradedir (sıfat-ı muhassısa ) . Nitekim
Ebü'l-Beka el-Kefevl kudreti "mümkin
statüsünde bulunan bir şeyin failinden
oluşmasını sağlayan sıfat" , Tehanevl de
"irade doğrultusunda müessir olan sıfat"
diye tanımlamıştır ( el-Külliyyat, s. 256;
Keşşaf, II, I 302) .

Kelam literatüründe -tesbit edilebildiği
kadarıyla- kudretle birlikte yedi sıfata ilk
defa yer veren alim Ebü Hanife olmuş
( Beyazizade Ahm ed Efendi, s. 44-45). onu
Ebü Mansur el-Matürldl ve Ebü'l-Hasan
el-Eş' ari takip etmiştir. Matürldl ilim,
kudret ve irade sıfatlarının Kur'an'da ve
diğer ilahi kitaplarda yer aldığını zikrettikten sonra bunların her biri için akli gerekçeler sıralamış. evreni yaratıp yöneten
Cenab-ı Hakk'ın iradesiz (bi't-tab') fiil işle
mekle nitelendirilemeyeceğinin delillerini
kaydetmenin yanında iradeli yaratıcının
kudrete de sahip olmasının lüzumunu belirtmiştir. Çünkü kendi yapısında karşıt
fonksiyonlu nesneleri barındıran evrende sürekli biçimde hakim olan nizarn ve
ahenk, bu alemin yaratıcı ve yöneticisinin
fiilini kudret ve irade ile işlediğini kanıt
lar; nit ekim duyular ötesinin bilinmesi için
hareket noktası ol uşturan duyulur alem de hakiki f iiller böyle gerçekleşmekted i r
(Kitabü 't- Tevf:ıfd, s. 70-72) Eş'arl de duyulur alemle duyular ötesi hakkında İstid
lalde bulunarak ilim sıfatını ispata çalış
mış, ardından Allah'ın ilim gibi kudret sı
fatının da bulunduğunu söylemiş ve her
iki sıfat için nakli delil getirmiştir (el-Lüma', s. 13-14; krş. İbn FGrek, s. 44 ).
Matürldl ve Eş' arl'den sonra gelen alimlerin bir kısmı kudret sıfatını Allah'ın evrenin yaratıcısı oluşuna , bir kısmı O'nun
kadim sıfatına dayandırmış . Gazzall ve
Ebü'l-Muln en-Nesefi gibi kelamcılar da
Matürldl'de görüldüğü üzere kainattaki

düzen ve ahenge dikkat çekmiştir ( Kadi
Abdülcebbar, s. ı 5 ı -154 ; Abdülkahir eiBağdadT, s. 90-93) . Gazzall evrenin fevkalade düzenine dikkat çekerken insanın dış
ve iç organlarının mükemmel yapısı ve iş
leyişini, Nesefi, bütün tabiata hakim olan
sürekli düzenin yanı sıra canlıların yapıla
rındaki estetik ve uyumu. şuurlu canlılar
daki temyiz yeteneğini ve diğer varlıklar
daki şaşırtıcı güzellikleri söz konusu etmiştir ( el-il!:.tişad fı 'l-i'til!:.ad, s. 79-8 1; Tebşıratü'l-edille, I, 188-1 89 ).
Allah'ın kadir olduğu konusunda İslam
alimleri arasında herhangi bir fikir ayrılığı
yoktur. Ancak kudretin ifade ettiği m ana
ve muhtevanın zat-ı ilahiyyeye hangi kelime kalıbıyla izafe edileceği hususunda
Mu'tezile kelamcılarının farklı telakkıleri
mevcuttur. Sözü edilen kelamcılar. Allah'a
nisbet ettikleri sübGtl sıfatları slga bakı
mından da sıfat olarak şekillendirirle r.
Buna göre. "Allah alim. ka dir ve mürlddir" denilebildiği halde, "Allah ilim. kudret
ve irade sahibidir" denilemez. ÇünküMu'tezile alimleri ilim, kudret, irade gibi kavramların zihinde müstakil birer varlık
oluşturduğu ve ilahi sıfat kategorisinde
bulunduğu takdirde kadim sayılıp tevhid
ilkesini zedeleyeceği (taaddüd-i kudema) kanaatindedir (bk. SlFAT) .

Alimierin büyük çoğunluğuna göre kudret diğer sübütl sıfatlar gibi ezelldir; zira
Allah ' ın sonradan zat! bir sı fat edinmesi
kendisinin hadisiere mahal teşkil etmesini doğurur, bu ise ulGhiyyet makamıyla
bağdaşmaz. Ancak bu konuda Muhammed b. Kerram ve mensupları farklı görüş beyan etmişle rdir (Abdülkahir el-B ağ 
dadT, s. 93-94)
Kudret sıfatının etki alanı, ona konu
etme niteliği taşıyan ve mümkin
statüsünde bulunanher şeydir. Gazzall bu
konumdaki kudretin etki alanının sonsuz
olu şu üzerinde dur ur ve b unu n imkan
çerçevesinde bulunmak şartıyla ilim sıfa
tıyla çelişmediğini ispata çalışır. Ayrıca
müellif, kelam literatüründe Ehl-i sünnet'le Mu'tezile arasında önemli bir tartışma konusunu teşkil eden kulun sorumlu olduğu fiiliere ait kudretiyle ilahi kudretin münasebeti ve elin hareketiyle anahtarın hareket etmesi örneğinde görüldüğü üzere fiilierin vasıtalı olarak birbirini
meydana getirmesi meselelerinin ilahi
kudretin alanını daraltmayacağını delilleriyle birlikte zikreder (el-il!:.tişad fı'l-i'ti
l!:.ad, s. 80-99; ay rı ca bk. FİİL; İSTİTAAT;
teşkil

KADER; TEVLID ).
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BEKİR TOPALOGLU

KUDRET
( öJ~ I)
Kişinin

L

mali veya bedeni bir yükümlülüğe
yahut ifaya güç yetirebilmesi
anlamında fıkıh terimi.

_j

Sözlükte "bir işe güç yetirme" anlamı
na gelen ve istitaat, takat . vüs' gibi kelimelerle belli bir anlam ortaklığına sahip
olan kudret , fıkıhta sözlük manasında
sıkça kullanılmasının yanı sıra aynı anlam
çerçevesinde dini mükellefiyetin. ehliyet
ve ifanın ilgili taraf açısından yerine getirilebilir olma şartını ifade eden bir terim
olarak da kullanılır.
Kelam ilminde istitaat terimiyle daha
çok, bir fiili n işlenınesini sağlayan vasıta
lara sahip kimsenin o fiili gerçekleştirme
ye yönelik güç ve iradesi kastedilirken
(bk. İSTİTAAT ) fıkıhta kudret terimi, "bir
fiilin i şlenınesini sağlayacak maddi ve bedeni vasıtala rı n bulunması " manasında
kullanılır. Bu anlam ıyl a kudr et istitaatin
ön şartı ve birinci kadernesi konumundadır. Fıkıh usulünde kudretin teklifin şartı
olarak zikredilmesi em redilen husus u yerine getirecek güç, yetenek ve donanım
dan mahrum olmanın (acz) o fıilden sorumlu tutulmaya engel teşkil ettiği anlamını
taşır. Kur'an'da kişinin ancak gücü yeteceği ölçüde sorumlu tutulacağı ilke olarak
zikredilip (el-Bakara 2/ 286) gücü yetenlerin hacca gitmesi İstenirken (Al-i im ran 3/
97) veya oruçta hasta ve yolcuya kaza, gücü yetmeyeniere fidye imkanı getirilirken
(el-Bakara 2/ 184) buna işaret edilir.
Fıkıh
edası

usulünde dini bir yükümlülüğün
esasen iki kudreti birden ilgilendi-
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