
KADERiYYE 

Sorumluluk doğuran fiilierin 
sadece insan iradesiyle gerçekleştiğini 

ileri süren itikadi mezhep. 
L _j 

Sözlükte kaderiyye "kadere mensup 
olan, kader taraftarı" manasındaki kade
riden gelmekle birlikte ilk dönemlerden 
itibaren bu anlamın aksine, sorumluluk 
doğuran fiillerle ilgili ilahi kaderi redde
denleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. 
Kelimenin bu kullanılışı hususunda çeşit
Ii görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları, söz 
konusu grubun ilah! kaderi inkar etmek
le birlikte her şeyi insanın irade ve kud
retine bağlayarak bir bakıma kaderi ku la 
nisbet ettiği için bu isimle anıldıklarını 
söylerken bir kısmı da dildeki kullanım
larda bazı şeylerin karşıtı ile adlandırıl
masının söz konusu olabileceğini belirt
miştir. Bir diğer görüş ise bu grubun ka
der meselesi üzerinde yoğunlaşıp kendini 
nihai doğruya ulaşmış görmesi ve diğer 
grupları yanlış bulmasına dayanmakta
dır; bunlara kaderiyye denilmesi kader 
konusunu merkeze almaları sebebiyledir 
(M. EbGZehre, s. 112;Watt, s. 143, 144). 
Çok yaygın olmamakla birlikte bu gruba 
ehlü'l-kader de denilmiştir. Başlangıçta 
kendi içinde bağdaşık olmayan esnek ni
telikteki bu zümrelere kaderiyye ya da 
ehlü'l-kader ismi kötüleme amacıyla mu
halifleri tarafından verilmiştir. Bu adlan
dırmada, bazı hadis kaynaklarında yer 
alan ve kadercileri Mecus1ler'e benzeten 
rivayetler(Müsned, ll, 86, V, 407; Ebu Dil.
vQd, "Sünnet", 16) önemli rol oynamış ol
malıdır. Öte yandan kaderiyye kelimesi, 
"kader konularına ölçüsüzce dalanlar" an
lamında da kullanılmıştır (N asır b. Abdül
kertın el-Akl, s. 19-20). İbn Teymiyye bu 
bağlamda. küfre yahut şirke düşmeleri 
sebebiyle kendilerine mazeret bulmak 
üzere durumu ilahi kadere havale eden
ler (kaderiyye-i müşrike). bazı fiilierde ila
hi meş1eti inkar edenler (kaderiyye-i Me
cusiyye). Allah'ın emir ve yasaklarının çe
lişkili olduğunu söyleyip bir hususla ilgili 
olarak hem yapılması hem de yapılmama
sı şeklinde hüküm verdiğini iddia edenler 
(kaderiyye-i ibllsiyye) olmak üzere üç çe
şit kaderiyyeden söz eder (Mecma<u {eta
va, Vlll, 256-261 ). 

Kaderiyye. kader meselesine yaklaşımı 
bakımından paralel durumda bulunup 
daha sonra taraftarlarının kendisine ka
tıldığı Mu'tezile ile ilişkili olmakla birlikte 
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en azından başlangıçta ondan ayrı bir fır
kadır. Kaynaklarda bu farklılığa dikkat çe
kilmekle birlikte bazı müellifler aradaki 
ilişkiyi ayn1leştirmeye kadar götürmüş
lerdir. Mesela İbn Furek, Eş'arl'nin Kade
riyye'yi "fiillerin sadece insan iradesiyle 
meydana geldiğini kabul eden kimseler" 
olarak tanımladığını belirtip Kaderiyye ile 
Mu'tezile'yi ayrı ayrı zikrederken (Mücer
redü'l-Ma~alat, s. 105, 106) Matürlöı, baş
ta ihtiyari fiilierin kulun iradesiyle gerçek
leşmesi konusu olmak üzere kötülüğün 
yaratılışını şeytana nisbet eden Mecus1-
ler'le benzeştiği ortak yönlere işaret 
ettikten sonra Kaderiyye'nin Mu'tezile, 
Mu'tezile'nin de Kaderiyye adıyla anıldı
ğını belirtmiştir (Kitabü't-Tev/:ıld, s. 314, 
320). Bağdil.dl ise Kaderiyye'yi Mu'tezile'
nin diğer bir adı olarak kaydetmiştir (el
Far~, s. 24, 114). Bazı müellifler ise arada
ki farkı belirtmek için Kaderiyye'yi "halis 
kaderiyye" diye ifade etmiştir (İrfan Ab
dülhamld, s. 106-107). Öteyandan Mu'te
zile alimleri, kendilerinin Ehl-i sünnet ke
lamcıları tarafından Kaderiyye olarak anıl
masına karşı çıkmışlardır. Nitekim Kadi 
Abdülcebbar, bu isimle asıl anılması ge
rekenlerin insan iradesinin önemini gör
mezlikten gelerek her şeyi ilah! kadere 
dayandıran zümreler (Ehl-i sünnet) ol
duğunu ileri sürmüştür ( Şer/:ıu '1-Uşüli'l

l].amse, s. 772-775). 

Kaderiyye'nin ortaya çıkışı İslam'ın ilk 
dönemlerinde meydana gelen iç çekişme
lerle irtibatlandırılabilir. Cemel Vak'ası ile 
Sıffin Savaşı'nda müslümanların birbiri
nin kanını akıtması diğer kelam problem
leriyle birlikte kader konusunu da günde
me getirmiş, hakim anlayış olayları ilahi 
takdirle ilişkilendirirken bunu reddedip 
özellikle olumsuz fiilieri tamamen insan 
iradesine dayandıran görüşler ileri sürüi
meye başlanmıştır. Kader konusunu gün
deme getiren ilk kişinin Ma'bed ei-Cühe
nl olduğu belirtilir. Emevl idarecilerinin, 
halkın karşı çıktığı bazı uygulamalarını 

kadere yükleyerek kendilerini aklamaya 
çalışmaları siyası muhalefet çevrelerinde 
tepki doğurmuş, bu tepkilerden biri ola
rak Ma'bed, zulüm niteliği taşıyan davra
nışların kaderle değil insan iradesiyle ger
çekleştiğini söylemiştir. Rivayete göre 
Ma'bed, yanında Ata b. Yesar olduğu hal
de Hasan-ı Basri'nin meclisine gitmiş. yö
neticilerin müslümanların kanını döktük
lerini, mallarını aldıklarını, sonra da olay
ların Allah'ın kaderi çerçevesinde cereyan 
ettiğini söylediklerini bildirmiş. Hasan-ı 

Basri bu görüşü reddederek, "Allah'ın 
düşmanları yalan söyledi" demiştir. Erne
vi idaresini sorgulayıcı fikirleri itibariyle 
Ebu Zer ei-Gıfarl'den etkilenen Ma'bed, 
kadere dair bilgileri hıristiyan asıllı Su
sen'den veya Senseveyh lakaplı Yunus el
Esvarl'den almış. bunu siyası muhalefe
tiyle birleştirerek Basra ve Şam'da yay
maya çalışmıştır. Onun Emevller'e karşı 
gerçekleştirilen İbnü'I-Eş'as isyanına ka
tılması kader telakkisinin aynı zamanda 
siyası boyutunu belgeler niteliktedir. 

Kaynaklarda, sorumluluk doğuran fıil
lerle ilgili olarak ilah! kaderi inkar edip in
san iradesini öne çıkaran ikinci önemli kişi 
olarak Gaylan ed-Dımaşkl'den söz edilir. 
Emevl idaresinde bir süre katiplik yapan 
Gaylan, Ömer b. Abdülaz1z'in hilfıfeti dö
neminde kaderi inkar eden görüşlerle 
ilgilenmiş, halifenin kendisini uyarması 
üzerine bundan vazgeçer gibi olmuşsa da 
onun ölümünden sonra tekrar eski dü
şüncelerine dönmüş ve günümüze ulaş
mayan eserleriyle fikirlerini yaymaya baş
lamıştır. Onun mevcut yönetime karşı 
t epkisini de içeren kaderci görüşleri Su
riye'den başka Horasan ve Fars bölgele
rine kadar ulaşmıştır. Durumun farkına 
varan Halife Hişam b. Abdülmelik. Gay
lan'ı yakalatarak önce Evzai ile karşı kar
şıya getirip meseleyi tartışmalarını sağ
lamış, sonra da öldürtmüştür. 

Ma'bed ei-Cühen1 ile Gaylan ed-Dımaş
ki'nin önderliğinde ortaya konan ve kötü 
fiilierin ilah! kaderle değil insanın h ür ira
desiyle gerçekleştiği esasına dayanan ka
der! hareket bir taraftan Emevl aleyh
tarlığıyla ilgili siyast diğer taraftan insan 
sorumluluğuna vurgu yapan teolojik yö
nü dolayısıyla belli oranda yayılma imka
nı bulmuş, bilhassa Suriye ve Basra'da 
önemli taraftar toplamıştır. Konunun akl1 
ve nakil bakımdan temeli endirilmesinde 
bazı boşluklar bulunmakla birlikte ı. {Vll.) 
yüzyılın ortalarından lll. (IX.) yüzyılın baş
larına kadar geçen sürede birçok çevrede 
ilgi görmesi taşıdığı yalın fikir sebebiyle 
olmuştur. İbn Kuteybe, bu hareketin sa
vunucuları olarak içlerinde Ata b. Yesar. 
Amr b. Ubeyd, Amr b. Faid, Vehb b. Mü
nebbih (sonradan kaderci anlayıştan dön
düğü söylenir), Osman et-Tavli, Avf b. Ebu 
Cemlle, Sevr b. Zeyd, Ab bad b. Mansur'un 
yer aldığı otuz kadar kişinin adını sayar 
(el-Ma'arif, s. 268). Emevl Devleti'nin son
larına doğru bu hanedana siyası bakım
dan da karşı olan birçok kabile kader! an
layışı benimsernede sakınca görmemiş-



tir. Kaynakların verdiği bilgiye göre Şam'

da yaşayan Reb!a kabilesinden Esbat b. 
Vasıl eş-Şeybanl. lsa b. Sinan ei-Hanefi. 
Abdullah b. Ala ed-Dımaşkl gibi kimse
lerin liderlikyaptığı birçok çevre; yine 
Şam'da Halid b. Ma'dan ei-Kelal. Bilal b. 
Sa'd es-SekGn!, Nu'man b. Münzir b. Ha
ris gibi şahısların önderliğinde Yemen ka
bileleri; mevallden MekhGI b. Ebü Müs
lim. Sabit b. Sevban, Hassan b. Atıyye , 

Heysem b. Humeyd gibi ileri gelenlerin 
bulunduğu gruplar kader! görüşleri ka
bul etmişlerdir (Hüseyin Atvan, s. 42-47). 

Emev! idaresinin son yıllarında gerek 
hakim anlayışı temsil eden alimierin ka
der meselesiyle ilgili yaklaşımlarının güç
lülüğü, gerekse gelişen siyasi olaylar do
layısıyla Kaderiyye hareketi zayıflamaya 
başlamış . son halife ll. Mervan. Halife ll. 
Velid 'in öldürülmesinden kadercileri so
rumlu tuttuğu için onlara şiddet uygula
mış. aralarında Vad!n b. Ata ei-Huzal. Re
bl' b. Hazyan el-Yemen! gibi kişilerin de 
bulunduğu bazı Kaderller şiddetten ka
çıp Basra'ya gitmiş ve Abbas! hareketine 
katılmıştır. Abbasller'in iktidara gelme
sinden sonra artık siyasi muhalefet de
vam etmemiş, en geç lll. (IX.) yüzyıldan 
sonra merkezi Kaderiyye görüşünü be
nimseyen birçok kimse kader meselesiyle 
ilgili paralel anlayışta olan Mu'tezile mez
hebine yönelmiştir. Bu tarihten itibaren 
de kaderle ilgili fikirler Mu'tezile tarafın
dan sistemleştirilerek varlığını biraz da
ha sürdürmüştür. 

Kaderiyye'nin. ana görüşlerini nasıl te
mellendirdiği konusunda yeterli malze
me bulunmamakla beraber kaynaklarda
ki nakiller. bunun ileride Mu'tezile'nin adi 
prensibi içinde sistemleştireceği kısmen 
dağınık. yer yer birbiriyle çelişkili, fakat 
Kur'an'da insan iradesine vurgu yapan 
ayetlerle zenginleştirilmiş, zulümlerin ila
hi kadere havaleedilmesi halinde bunun 
Allah'ın adaletiyle çelişeceği ortak nokta
sında birleşmiş fikirler olduğunu göster
mektedir. Esasen Kaderiyye'nin cebri in
karda ittifak etmekle birlikte başta ilah! 
ilimle ilişkisi olmak üzere ayrıntıda birbi
rinden farklı anlayışiara sahip alt grupla
rının bulunması da bunu doğrulamakta
dır. Bazı kaynaklarda Kaderiyye'nin biri 
ilah! ilmin ezellliğini inkar eden aşırı grup, 
diğeri ezen ilmi kabul eden mGtedil grup 
olmak üzere ikiye ayrıldığı ifade ediliyor
sa da (İzmirli. s. 128) Ebü'I-Hüseyin ei
Malat! Kaderiyye'nin altı kolundan söz et
mektedir. Bunların birincisi iyi işlerin Al-

lah'taıi. kötü fiilierin insanın kendisinden 
olduğuna inanan gruptur. Müfevvida 
adıyla da anılan ikinci grup ilahi yardım 
olmaksızın insanların istedikleri her h ayrı 
yapmaya muktedir olduklarını ileri sürer. 
Üçüncü grup, Allah'ın insanlara inanmaya 
ya da inanmamaya elverişli tam bir isti
taat verdiği, aksi takdirde inanmayan in
sanın cezalandırılmasının anlamsız olaca
ğı kanaatindedir. Şeb!biyye adıyla anılan 
dördüncü grup. insan fiilierinin önceden 
ilahi ilim tarafından bilindiğini inkar eder. 
Beşinci grup Allah' ın zina eseri bir çocuğu 
yaratmasını . takdir etmesini. irade etme
sini kabul etmez ve haramın rızık niteliği 
taşımadığını söyler. Altıncı grup, Allah'ın 
insanların rızıklarını ve ecellerini belli bir 
zaman dilimiyle sınırlandırdığını, mesela 
bir kimse tarafından öldürülen bir kişinin 
kendisi için tayin edilmiş süre gelmeden 
öldürülmüş olduğunu iddia eder (gruplar 
ve bunların Sünnilik açısından değe rl en

dirilmes i için bk. Ebü'l-Hüseyin el-Mala
tl, s. ı 65- ı 76). Abdülkahir ei-Bağdadl bun
ların yanında Hımariyye adıyla bir başka 
koldan söz eder. Askerimükrem bölgesin
de ortaya çıkmış olan bu grup muhtelif 
fırkalardan görüşler almış. tenasühü be
nimsemiş ve temel kaderi görüşten ha
reketle şarabın ilahi fiille değil imalatçı
sının fiiliyle meydana geldiğini. çünkü Al
lah ' ın günah sebebi olan şeyi yaratmaya
cağını ileri sürmüştür (e l-Far!r:, s. 278-
279). 

Başta ashabın ileri gelenleri olmak üze
re Selef yöntemini benimseyenler Kade
riyye'nin karşısında yer almış. Hz. Ali. Ab
dullah b. Abbas. Abdullah b. ömer. Cabir 
b. Abdullah. Ebü Hüreyre, Enes b. Malik 
gibi sahabiler açıkça bu mezhepten uzak 
olduklarını beyan etmişlerdir. Hatta Ab
dullah b. Ömer. bu anlayıştaki kimsele
rin ilahi kaderi kabul etmedikçe U hud da
ğı kadar sadaka verseler bile bunun ka
bul edilmeyeceğini belirtmiştir (Müslim. 
"İman", I) . 

Max Horton, Cari Heinrich Becker, Jo
seph Schacht, William Thomson gibi şar
kiyatçılar , Kaderiyye'nin hıristiyan kela
mından etkilenerek ortaya çıktığını söy
lemişlerse de yapılan araştırmalar -eğer 
varsa- bu etkinin çok sınırlı olabileceğini , 

zira hareketin başladığı dönemde müs
lümanların yabancı kültürleri henüz ta
nımadıklarını, ana etkenin İslam 'ın kendi 
nasları ve müslümanların içinde bulundu
ğu sosyal gerçekler olduğunu ortaya koy
muştur (Hüseyin Atvan, s. 30-33) . 
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KADH 
(e:~!) 

Raviyi cerhetme; 
hadisin sıhhatini zedeleyen sebep 

anlamında bir terim. 
_] 

Sözlükte "kıvılcım çıkarmak: diş ve ağa

cı kurt kemirmek. bir kimseyi yermek; 
ayıp. leke" gibi manalara gelen ve Kur
' an-ı Kerim'de bir yerde " kıvılcım çıkar
mak" anlamında geçen kadh (el-Adiyat 
ı 00/2 ) hadislerde çeşitli türevleriyle farklı 
manalarda kullanılmıştır (Müsned; I, 360; 

ı ı ı. 134, ı 46: Buhar!. "Megazl". 29. 65 ; 
Müslim, "Şalat", 128, "Eşribe", 141) Keli
menin ilk dönemdeki kullanımı teri m an
lamından çok sözlük anlamında ve ravi
lere (sened) yönelik iken daha sonra hem 
ravi hem metne yönelik ıstılahi bir mahi
yet kazanmış, özellikle ilk devir hadis kay
naklarında bir hadis terimi olarak daha 
çok "cerhetmek" manasında yer almıştır. 
Gerek hadis münekkitlerinin raviyi cer
hettiği ifade edilirken gerekse hadis usu
lü eserlerinde cerh konusu işienirken kad
hin de zikredilmesi. bu terime ravinin ve 
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