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KADEM-i ŞERİF 
(~_rı f~) 

Hz. Peygamber'e izafe edilen 
ayak izi. 

..J 

Taş veya tuğla zemin üzerinde bulu
nan ve "nakş-ı kadern-i saadet" de deni
len ayak izi dir. Bazı peygamberlerin mu
cizeleri arasına sert zemine ayak izlerinin 
çıktığı rivayeti de katılmış ve dünyanın 
çeşitli yerlerinde bunun birçok örneğine 
rastlandığı ileri sürülmüştür. Hatta bu 
tür izierin Buda'ya ve Hz. Ali'ye (ayrıca atı
na) izafe edildiği de görülmektedir. Bu iz
lerin en ünlüsü. Mescid-i Haram'daki ma
kam-ı İbrahim'de bulunan ve Hz. İbra
him'e ait olduğu söylenendir. Tabiin mü
fessirlerinden Mücahid, "Orada açık ni
şaneler, İbrahim'in makamı vardır" (Al-i 
imran 3/97) ayetindeki "nişaneler"i bu iz
lerle yorumlamıştır (Taberi, Cami'u 'L-be

yan, IV, ı ı). Rivayete göre hicret sırasın
da ResGl-i Ekrem'i takip edenler onun 
izini Hz. İbrahim'inkine benzetmişlerdir 
(ibn Hacer, lll, 292). 

Hz. Peygamber· e lzafe edilen ayak izi 
(TS M, Hırka-i Saadet Dairesi) 

Kadern-i şerifterin en önemlisi Kudüs'te 
Kubbetü's-sahre'deki kaya üzerinde ala
nıdır; bu izin mi'racdan kaldığı söylenir. 
Ahmed Teymur Paşa, Hz. Peygamber' e 
izafe edilen kendisinin bildiği diğer ayak 
izleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermek
tedir. Ona göre sayıları yedi olan bu ka
dem-i şeriflerin dördü Mısır'da, ötekiler 
Kudüs, istanbul ve Taiftedir. Mısır'da bu
lunan ayak izlerinden biri, sonradan adı 
Mescidü eseri'n-nebi olan Ribatü'l-asar'
da, bir diğeri Sultan Kayıtbay Türbesi'n
dedir. Kayıtbay'ın 20.000 dinara satın ala
rak mezarının baş ucuna konulmasını va
siyet ettiği ayak izini Sultan ı. Ahmed is
tanbul'a getirtmiş, fakat gördüğü bir rü
ya üzerine izin bir kopyasını çıkarttıktan 
sonra aslını geri göndermiştir (Ahmed 
Teymur Paşa, s. 58). 1. Ahmed bu vesiley
le bir de dörtlükyazmıştır (N ' ola tacım 
gibi başımda götürsem daim 1 Kadern-i 
nakşını ol hazret-i şa h-ı rusülün 1 Gül-i 
gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir 1 Ah
medadurma yüzün s ürkademine o gülün). 
Mısır'daki kadern-i şeriflerin üçüncüsü 
Ahmed Bedevi Türbesi'nde. sonuncusu 
da Cize'nin Bernebil köyündeki Yunus 
Emre makamındadır. Taif'te bulunduğu 
söylenen ise sonradan adı Mescidü'l-kQ'
ya çevrilen Mescidü' l-mevkıftadır. 

Osmanlı sultanları diğer mukaddes 
emanetler gibi kadern-i şeriflere de bü
yük bir hürmet göstermişlerdir. 1. Abdül
hamid, Şam yakınlarındaki Kadem köyün
de içinde bir kadern-i şerif saklanan mes
cidin banisi Şeyh Seyyid Muhammed Zi
yact'dan kadern-i şerifi istanbul'a getir
mesini istemiş ve onu başı üstünde taşı
yarak getiren şeyh, padişahtan büyük 
saygı gördüğü gibi Sadrazam Halil Hamid 
Paşa tarafından da kendisi için Samatya'
da (Davutpaşa iskelesi) Kadern-i Şerif 
adıyla bir tekke yaptınımıştır (bu kadern-i 
şe rif halen I. Abdülhamid'in türbes inde
dir). Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Daire
si'nde dördü taş. ikisi tuğla olmak üzere 
altı adet kadern-i şerif korunmaktadır. 
Bunların en çok önem verilen ve kapaklı 
altın çerçeve içinde tutulanı, nizarniye alay 
emiri Ahmed Bey tarafından Trablus
garp'tan getirilerek Sultan Abdülmecid'e 
sunulmuştur. Altın mahfazası 1877'de 
ll. Abdülhamid tarafından yaptırılan bu 
kadern-i şerifin Yaküt el-Hamevi'nin de 
sözünü ettiği. mi'rac sırasında Hz. Pey
gamber'in Kubbetü's-sahre'de kalan 
ayak izi olduğu söylenir (Öz, s. 26). istan
bul'da Eyüp Sultan ve lll. Mustafa türbe
lerinde de birer kadern-i şerif muhafa
za edilmektedir. Hindistan'ın Eski Delhi, 
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Cuttack Gaur ve Bengladeş'in Narayan
ganj şehirlerinde de birer kadern-i şerif 
bulunmakta, ayrıca yine Hindistan'da 
Leknev'de Mekke'den getirildiği söylenen 
bir tanesinin de 1857 sipahi ayaklanması 
sırasında tahrip edildiği bilinmektedir. 
Mekke'de deMescid-i Haram'da Zemzem 
Kuyusu yakınında Resul-i Ekrem'e izafe 
edilen bir ayak izi ile üzerine yapılmış bir 
kubbe vardı; ancak Mekke Emiri Avnür
refik tarafından ortadan kaldırılmıştır 
(Ahmed Teymur Paşa. s. 66). 

Takıyyüddin es-Sübk1, Şehabeddin Ah
med b. Muhammed el-Kastallani. Şeha
beddin el-Hafaci ve Abdülgani en-N abiu
si taş üzerine iz çıkması olayını mümkün 
gören ve kabul edenlerdendir. Ebu Bekir 
İbnü' l Arabi, el-Muvatta, şerhinde mi'
rac sırasında Kubbetü's-sahre'de meyda
na gelen ayak izinden söz eder. (ı ll , ı o 7 6) . 
Minhacide onun görüşlerini tekrarlar (İt
f:ıtifü 'L-al].işşa, ı , 134). Celaleddin es-SüyCı
ti ise bu konuda hadis kaynaklarında her
hangi bir rivayetin olmadığını söyler (el

fjavf, ll , 276) . İlk dönem siyer ve hadis ki
taplarında da yer almayan taşa iz çıkması 
olayını bir kısım ulema şiddetle red d eder. 
Şehabeddin İbnü'l-Acemi, Tenzfhü'l
Mustaid el-Mu]Jtôr 'an md lem ye§büt 
mine'l-a]Jbdr adlı eserinde bunu redde
den ulemanın görüşlerine geniş şekilde 
yer vermiştir (bk. bi bl.) . Bu alimierin ba
şında gelen İbn Teymiyye çeşitli eserlerin
de konuya temas etmiş ve kadern-i şerif
terin bazı sahtekarların yonttukları taş
larla ortaya çıktığını, cahil kimselerin de 
bu taşları meshedip öptüğünü söyler. Ona 
göre Kubbetü's-sahre'deki dahil olmak 
üzere Hz. Peygamber' e izafe edilen bütün 
ayak izleri sahtedir ve onlarla teberrük et
mek de itikadi açıdan sakıncalıdır (Mec

mü'u fe tava, xxvıı, 13, ı 3 5; il):ti.ta, ü 'ş-şı

ra(i'L-müstal):im, S. 318, 427-428). Mehmed 
Münib Ayıntabi Asarü'l-hikem if nak
şi'l-kadem adlı bir risale yazmış ve Re
sCıl-i Ekrem'in ayak izinin kaya gibi sert 
zemine çıkmasının mümkün olduğunu 
ispata çalışmıştır. Ayıntabi, bu olayın Hz. 
Peygamber'in mucizelerinden biri oldu
ğunu ve birkaç defa vuku bulduğunu ile
ri sürer. Müellif eserinin bir bölümünü. ı. 
Abdülhamid döneminde İstanbul'a geti
rilen Şam'daki ayak izinin ne zaman oluş
tuğu konusuna ayırmış ve Resuluilah Su
riye'ye bi'setten önce gittiği için izin pey
gamberlik öncesinden kaldığı sonucuna 
varmıştır; bu arada başka yerden getiril
me veya kopya olma ihtimallerini de dü
şün ür. Kadern-i şeriflerle teberrükü Hz. 
Peygamber' e sevgiyi gösteren bir bid'at-i 
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hasene olarak kabul edenler de vardır 
(Mehmed MünlbAyıntabl, vr. 18•). 
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Allah'ın nesneleri ve olayları 

özellikle sorumluluk doğuran 
beşeri fiilleri, ezelde planlayıp 

zamanı gelince yaratması 
anlamında terim. 

_j 

Allah'ın yaratıkianna ilişkin planını ve 
tabiatın işleyişini gerçekleştirmesini ifade 
etmek üzere literatürdekader ve kaza 
kelimeleri kullanılır. Bu iki terim alimler
ce farklı şekillerde tanımlanır. Sözlükte 
"gücü yetmek; planlamak, ölçü ile yap
mak, bir şeyin şeklini ve niteliğini belirle
mek, kıymetini bilmek; rızkını daraltmak" 
gibi manalara gelen kader, "AIIah'ın bü
tün nesne ve olayları ezell ilmiyle bilip 
belirlemesi" diye tarif edilir. "Hükmet
mek; muhkem ve sağlam yapmak; em
retmek. yerine getirmek" anlamlarındaki 
kaza ise" Allah'ın nesne ve olaylara ilişkin 
ezeli planını gerçekleştirmesi" şeklinde 
tanımlanır. Selefiyye alimleriyle Matüridi 
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ve Şii kelamcılarının ekseriyeti bu tanım
ları benimser. Eş'ari kelamcılarının ço
ğunluğuyla islam filozofları sözü edilen 
tanımları tersine çevirerek kazaya kader. 
kadere de kaza anlamını yüklemişlerdir. 
Buna göre kaza Allah'ın ezeli hükmü. ya
ni bütün nesne ve olayların levh-i mah
flızda veya külli akılda topluca var olması, 
kader ise bütün nesne ve olayların kaza
ya uygun olarak yaratılması ve dış alem de 
gerçeklik kazanmasıdır (et-Ta'rl{tlt, "15dr" 
md.). "Bir şeyin mahiyet ve niteliklerinin 
yanı sıra var oluş zamanı ve mekanını be
lirlemek" demek olan takdir de kaderle 
eş anlamlı olup bazan onun yerine kulla
nılır. Mu'tezile kelamcıları sorumlulukdo
ğuran beşeri fiilieri kader ve kazanın dı
şında tutmuşlardır. Onlara göre kader ve 
kaza insanlara ait fiilierin hükmünü açık
layıp haber vermekten ibarettir ( Kadi Ab
dülcebbar, Fazlü '1-i'tizal, s. 169-170); tak
dir de bir fiili önceden tasariayıp belli bir 
şekilde meydana getirmektir (Faruk ed
Desuki, ıı. 261-262). 

Kadr (kudret) kavramı Kur'an'da 100'
den fazla yerde isim ve fiil kalıplarında 
Allah'a nisbet edilmiştir. Ragıb eı-isfaha
ni, Allah'ın varlıklara ilişkin takdirinin iki 
anlama geldiğini söyler. Bunlardan biri 
yarattığı nesnelere güç vermek. diğeri de 
ilahi hikmetin gerektirdiği tarzda yaratık
ları nihai özellik ve şekillerine kavuştur
maktır. Allah gök aleminde olduğu gibi 
bazı nesneleri ilk merhalede yaratıp son 
şeklini vermiştir. Bazılarının da başlangıç
ta temel maddesini fiilen yaratmış, geliş
mesini ise belli ölçüler çerçevesinde za
mana bırakmıştır (bi'l-kuwe). Mesela hur
ma çekirdeği ve insan menisi gibi; bun
ların birinden hurma ağacı, diğerinden 
insan Msıl olur, başka bir şeyin oluşma
sı mümkün değildir ( el-Mü{redat, "15dr" 
md.). Kader kelimesinin Kur'an'da "ölçü, 
miktar ve güç" anlamlarında kullanıldığı 
da kabul edilir. Ayetlerde belirtilcliğine 
göre Allah'ın buyruğu düzenlenmiş bir 
kaderdir (ei-Ahzab 33/38), Allah dişilerin 
taşıdığı yavruların rahimlerde nasıl bir 
gelişme göstereceğini bilir, O'nun katın

da her şeyin bir planı (mikdar) vardır (er
Ra'd 13/8) . Her şeyin hazineleri O'nun 
nezdindedir ve her şeyi belli bir ölçü (ka
der) dahilinde indirir (ei-Hicr 15/21 ); O her 
şeyi bir kaderle (bir plana göre) yarattı 
(el-Kamer 54/49). 

Takdir kavramının yer aldığı ayetlerde 
belirtilcliğine göre Allah her şeyi amacına 
uygun bir şekilde yaratmış, tabiatını be
lirleyip hedefine doğru yöneltmiştir (ei
A'Ia 87/2-3). Yine Allah yılların hesap edi-

lebilmesi için aya evreler koymuş (Yunus 
ı 0/5). geceyi dinlenme vakti ve güneşle 
ayı zaman ölçüsü olarak belirlemiş (ei
En'am 6/96), insanların yaratılışını, rızık
larını , yaşayacakları zaman dilimini ve 
ölüm vakitlerini tayin etmiştir (Fussılet 
41/1 O, 12; el-Furkan 25/2; el-Müzzemmil 
73/20; ei-Vakıa 56/60). Bu ayetlerde de 
hem evrenin yaratılışına dair kanunların 
hem de insanların yaratılış. yaşayış ve 
ölümüne ilişkin yasaların Allah tarafın
dan düzenlendiği takdir kelimesiyle ifade 
edilmiştir. 

Kur'an'da bütün nesne ve olayların bel
li bir düzen içinde gerçekleşmesi ilahi sı
fatlarla irtibatlandırılır. Bunlar ilim. irade 
ve kudret gibi zati; yaratma, yaşatma, 
öldürme, hidayete erdirme. saptırma gibi 
fiili sıfatlardır. Kaderle yakından ilgili olan
ların başında ilim sıfatı gelir. Allah gaybı 
bilir, ilmi her şeyi kuşatmıştır. göklerde ve 
yerde olanlara, gizli açık her şeye vakıftır; 
insanların açıkladıklarından ve kalplerin
de sakladıklarından haberdardır (el-Sa
kara 2/77; et-Tevbe 9/78; en-Nahl 16/19, 
23; el-H ucurat 49/16, 18; et-Talak 65/12). 
Kur'an-ı Kerim'de, ahiret hayatında cen
net ve cehennem ehlinin talep ve temen
nileriyle yapacakları konuşmaların Allah'ın 
sebkat etmiş ilmi çerçevesine girdiğini 
ifade eden birçok ayet mevcuttur (mese
la bk. ei-A'raf 7/44-51; Fatır 35/33-37; Sad 
38/62-64) . 

Yine kaderin ilahi ilimle olan münase
beti konusunda göz önünde bulundurul
ması gereken ayetlerin bir grubu Allah'ın 
her şeyi önceden kayda (kitab-ı mübln) 
geçirdiğini beyan etmektedir (mesela bk. 
Hud 11/6; Sebe' 34/3; ei-Hadid 57/22; Re
şld Rıza, VII, 469-4 70) . Müfessirlerin bir 
kısmına göre bu tür ayetlerde geçen "ki
tab"dan maksat ilm-i ilahi veya levh-i 
mahfQzdur; bazıları da bu konuda kesin 
bir şey söylememenin daha isabetli olaca
ğını belirtmişlerdir (a.g.e., VII, 471-477) . 
Kur'an'da yer alan bir kısım ayetlerde her 
toplum için bir vade belirlendiği, bunun 
öne alınması veya geciktirilmesinin müm
kün olmadığı ifade edilir ( el-A'raf 7 /34; Yu
nus 10/49; ei-Hicr 15/5). 

Kader konusuyla bağlantılı görülen ilahi 
sıfatiardan irade hakkında Kur'an-ı Ke
rim'de yapılan açıklamalara göre Allah 
dilediğini yapar ve dilediği şekilde yara
tır. O dileyenin iman, dileyenin inkar ede
bileceğini bildirmiş, iman edeceklere hi
dayet vermeyi, inkar edenlerin de sapık
lıklarını sürdürmesini murat etmiştir. 
Eğer isteseydi herkes iman ederdi, an-


