
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) . 

KADH 
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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 

65 



KADH 

rivayetinin güvenilir olmadığını belirtmek 
üzere yer verildiğini göstermektedir. Ni
tekim Hatib ei-Bağdadi ravinin rivayeti
ne uygun davranmamasının, sika ravinin 
teferrüd etmesinin veya ziyadeli naklinin 
onun güvenilirliğine zarar vermeyeceğini 
ifade ederken bunların kadh sebebi olma
dığını belirterek söz konusu terimi "cerh" 
anlamında kullanmıştır. Aynı kökten tü
retilen ve kaddah şeklinde bazı ravilerin 
lakabı olarak kullanılan kelimenin ise (i b
nü'l-Eslr, lll, 17-18) cerh manasıyla bir il
gisi yoktur. 

Kadh müteahhirin döneminde. sahih 
zannedilen bir hadisi illetti hale getiren 
ve çok defa hadisin senedinde, bazan da 
metninde bulunan gizli zayıflık sebeple
rini belirtmek için genellikle "illet-i kadi
ha, umur-i kadiha, esbab-i kadiha, se
beb-i kadh, mucib-i kadh" gibi terkipler 
halinde kullanılmaya başlanmıştır. İb
nü's-Salah, hadisi sahih olmaktan çıkarıp 
zayıf duruma getiren ve onunla amel 
edilmesine engel teşkil eden sebepleri 
kadh diye nitelemiş. İbn Dakikul'id cerh 
sebeplerinden, İbn Receb cerh ve ta'dilin 
cevazından , Ahmed Naim zabt ile ilgili 
cerh sebebi olan vehimden bahsederken 
kadh kelimesini zikretmek suretiyle bu 
terimi cerh ile eş anlamlı olarak kullan
mıştır. Kadh kelimesinden türetiten ka
dih de "dlrih" anlamındadır. 
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~ EMiN AşıKKUTLU 

KADI 
(~ı.;ıf) 

Hukuki uyuşmazlıkları 
ve davaları karara bağlamak üzere 

devletçe tayin edilen görevli, hakim. 
L ~ 

Arapça'da kaza (kada) kökünden ism-i 
fail olan kadi, fıkıh terimi olarak insanlar 
arasında meydana gelen çekişme ve da
vaları şer'i hükümlere göre çözümlernek 
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için yetkili makamca tayin edilen kişiyi ifa
de eder (Mecelle, md. 1785). Kadıların ta
yin, terfi ve azilleriyle yetkili kimseye "ka
dılkudat" veya "kadılcemaa", kadı tarafın
dan yargılama yapmak üzere görevlen
dirilen kişiye de "halife, naib" yahut "ve
kil" adı verilir. 

Kur'an-ı Kerim'de kadı kelimesi bir yer
de (Taha 20/72) "hükmünü, sözünü geçi
ren" manasında sözlük anlamıyla, hakim 
kelimesinin çoğulu olan hükkam da yine 
bir yerde (el-Bakara 2/188) "uhdesinde 
yargı yetkisi de bulunan yöneticiler" ma
nasında kullanılmıştır. Hadislerde hem 
hakim hem kadı kelimesi çok sayıda zik
redilmiş, hakimle. kamu adına görev ya
parak idari, mali, kazai vb. hususlarda yö
netme ve karar verme yetkisine sahip yö
neticilerle naslardan hüküm çıkarabilme 
gücüne sahip alimler, kadı kelimesiyle de 
görev unvanı kadı olsun veya olmasın in
sanlar arasında meydana gelen davalara 
bakıp karara bağlayan kimseler kastedil
miştir. 

Fıkıh literatüründe "hükmetmek, hü
küm vermek, idare etmek, yargılamak. 
iyileştirmek amacıyla engel olmak" anla
mındaki hüküm kelimesinin ism-i faili 
olan hakim tekil olarak kullanıldığında bu
nunla halife, sultan. hükümdar unvanla
rıyla bilinen devlet başkanı, hükkam şek
linde çoğul olarak kullanıldığında ise yine 
halife ile vali, kumandan gibi kamu adı
na görev yapan ve alanlarıyla ilgili konu
larda hüküm verme ve uygulama gücü
ne sahip bulunan üst yöneticiler kastedi
lir. Bununla birlikte hüküm kelimesinin 
sözlük anlamıyla bağlantı kurularak ka
dıya da -zalimin zulmüne engel olup hak
kı sahibine iade ettiği için- hakim denil
diği ve "edebü'l-kadi" türü eserlerde az 
da olsa kadı yerine hakim kelimesinin kul
lanıldığı görülür. Mecelle'de ise ilgili bö
lüm başlığı "kaza" olmasına rağmen ka
dı yerine hakim kelimesinin kullanılması 
tercih edilmiştir. islam ülkelerinde Divan-ı 
Mezalim, hisbe ve şurta kurumları belirli 
yetkilerle yargılama faaliyetinde bulun
makla birlikte bunlardan hiçbirinin yöne
ticisine kadı veya hakim unvanı verilme
miş. mezalimyöneticisi "vali'l-mezalim. 
sahibü'l-mezalim"; hisbe görevlisi "muh
tesib, vali'l-hisbe"; şurta yöneticisi "vali'ş
şurta. vali'l-harb, vali'l-ahdas" gibi adlar
la anılmıştır. 

Tarihi Gelişim. Kur'an'da geçmiş pey
gamberlerin hayat hikayeleri anlatılırken 
doğrudan veya dotaylı olarak onların yargı 
işleriyle görevlendirildiklerine de temas 

edilir (el-Maide 5/44: Sad 38/26). Cahiliye 
devrinde hakemler ve kabile ileri gelen
leri eliyle yürütülen. re'ye, örf ve ad ete 
dayalı şifahi yargılama usulü islam döne
minde ıslah edilerek belli esaslara bağlan
mış ve kamu görevi haline getirilmiştir. 
Kur'an'da adalete sıkça vurgu yapılarak 
bir taraftan fertterin birbirlerinin hakla
rına saygı göstermeleri istenirken diğer 
taraftan insanlar arasında meydana ge
lecek davaların çözüme kavuşturulması, 
hakların sahiplerine iade edilmesi ve suç
luların cezalandırılmasının gereği üzerin
de durulmuştur. Kur'an'da bu mesajın 
bir parçası olarak Hz. Peygamber'in yargı 
işleriyle de görevtendirildiği açık bir şe
kilde beyan edilmiş (en-N isa 4/65. ı 05: el
Maide 5/48). ResGl-i Ekrem de İslam'da ilk 
kadı sıfatıyla insanlar arasında meydana 
gelen birçok hukuki çekişmeyi karara 
bağlamış (Müslim, "A[5zıye", 4: EbG Da
vGd, "Al5zıye", 7: Tirmizi, "Abkam", 2) ve 
onun yargı kararları ayrı bir literatür oluş
turacak bir yeküne ulaşmıştır. Hz. Pey
gamber'in İslam toplumunun genişle
mesine ve görülecek davaların sayısında
ki artışa paralel olarak Hz. Ömer. Amr b. 
As. Ukbe b. Amir. Huzeyfe b. Yernan gibi 
sahabilere Medine'de yargı yetkisi verdi
ği. bazılarını cezaların infazına memur 
ettiği, Hicaz bölgesinde ve Güney Arabis
tan'da yeni fethedilen şehir ve bölgelere 
idari işleri tedvir etmek üzere valiler ta
yin ettiği ve onlara yargı görevi de verdi
ği bilinmektedir. Mesela Muaz b. Cebel 
(Cened). Ali b. Ebu Talib (Yemen). Osman 
b. Ebü'l-As (Taif). Muhacir b. Ebu ümey
ye (San'a). Ziyad b. Lebid (Hadramut), Ala 
b. Hadrami (Bahreyn) ve Attab b. Esid'i 
(Mekke) Medine dışına kadı veya vali un
vanıyla göndermiş. ayrıca Ma' kıl b. Ye
sar'ı Yemen'de kendi kavmi içinde. Ebu 
Ubeyde b. Cerrah'ı da Necran hıristiyan
ları arasında meydana gelen davalara 
bakınakla görevlendirmiştir. 

Devletin teşkilattanmasında önemli ya
pısal değişikliklerin olduğu Hz. Ömer dev
rinde ülkenin fetihlerle genişleyip idari ve 
kazai işlerin çoğalmasının ardından baş
ta Medine olmak üzere Mısır, Irak ve Su
riye bölgelerindeki şehirlere ayrıca kadı
lar tayin edildi. Medine'de halife, vilayet
lerde valiler sınır ve cinayet davalarına ba
karken kadılar sadece medeni davatarla 
ta'zir cezası gerektiren davalara bakmak
la yetkili kılındılar. Bu dönemde kadıların 
faaliyeti bir yönüyle fetvaya benzediği için 
onlara müftü adı da verilmekteydi (V eki', 
ı. 288). Bu uygulama Hz. Osman ve Ali'
nin hilafetleri döneminde de sürdürüldü. 


