
vethane, sağında birbiriyle bağlantılı iki 
mahfil birimi yer alır. 

Dikdörtgen planlı ( 18,30 x 9,75 m.) ha
rimin güney duvarının ekseninde yarım 
daire planlı mihrap, sağda ve solda ke
merleri sepet kulpu biçiminde olan üçer 
pencere, bunların üzerinde de dikdört
gen biçiminde üçer tepe penceresi bulun
maktadır. Doğu ve batı duvarları boyunca 
sınırlarında ahşap dikmeterin ve korku
lukların sıralandığı çift katlı mahfiller 
uzanır. Batı mahfilinin bir korkulukla ay
rılmış bulunan güney kesiminde sakal -ı 

şerif ile İsmail Rumi'ye ait bazı eşyalar 
saklanmaktadır. Korkulukların yerini ah
şap kafeslerin aldığı fevkani mahfiller
den doğudaki mahfi! hükümdara ve dev
let ricaline. haremle bağlantılı olan batı
daki ise tekkeye mensup hanımiara ait
tir. Harimin kuzey duvarında demirden 
eliböğründelerle taşınan, mihrabın karşı

sına gelen yerde kavisli bir çıkma yapan, 
erkek ziyaretçitere mahsus korkuluklu 
fevkani bir mahfi! daha bulunmaktadır. 
Girişi doğudaki fevkani mahfile açılan. 
kaidesi kare tabanlı, gövdesi silindir biçi
minde kesme taş örgülü minare sipahiler 
ağası Mehmed Emin Ağa tarafından bü
yük bir ihtimalle lll. Mustafa'nın tekkeyi 
ihyası sırasında eklenmiştir. Şerefe kor
kuluklarını bezeyen perde kabartmaları 
ve soğan kubbe biçimindeki külahı mi
narenin ll. Mahmud döneminde ( 1808-
1839) yenilendiğini kanıtlar. 

Harimin ahşap tavanı ince çıtalarla ka
re! ere bölünmüş, merkezde yer alan ve 
dört kare büyüklüğünde olan alana Kadi
ri - Rumi tac-ı şerifi biçiminde bir göbek 
oturtulmuş, aynı göbeğin daha küçüğü 
de mihrabın tepesine yerleştirilmiştir. 
Duvarlarda dikdörtgen panolar içine alın
mış, merkezdeki şemselerden ve köşe
bentlerden oluşan eklektik kalem işleri 
bulunur. Tavan silmelerinde ikili konsol 
grupları arasına, koyu yeşil zemine yal
dızla ve ta'lik hatta yazılmış mısraları içe
ren ahşap kartuşlar yerleştirilmiştir. 

Son cemaat yerinin üstünde yer alan 
selamlık bölümü farklı boyutlarda üç 
odayla bunların arasında yer alan, erkek 
seyirci mahfiliyle bağlantılı eyvandan olu
şur. Güney yönünde bir koridorla harerne 
bağlanan birim şeyh odası . diğerleri der
viş odalarıdır. Bu katın üzerinde bulunan 
ve selamlığa ait birtakım birimleri barın
dıran çatı katı Cumhuriyet dönemi onarı
mında ortadan kaldırılmıştır. 

Arsanın doğu sınırı boyunca hazirenin 
arkasında mutfak, yemekhane, kiler, aş-

çıbaşı odasını ve gusülhaneyi barındıran 
tek katlı bir kanadı bugün ortadan kalk
mıştır. Bununla ana bina arasında, sırtı
nı arsanın güney yönündeki çevre duva
rına dayamış dikdörtgen prizma biçi
mindeki küçük şadırvan. ortasında birer 
musluğun bulunduğu mermer panolar, 
perde kıvrımlarıyla son bulan girlantlar 
ve kantaras biçimli vazoların içinde nar ve 
salkım kabartmalarıyla bezelidir. Harem 
bahçesinde suni kayalardan oluşan bir sel
sebil, ayrıca bir havuzla cami- tevhidha
nenin güneybatı köşesinin altına isabet 
eden ve tekkenin yerinde bulunduğu söy
lenen Bizans kilisesinin (Hagios Makaveon) 
ayazması olması muhtemel tonozlu bir li
monluk göze çarpmaktadır. 
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KADiRİYYE 
(~J,:,(jjJI) 

Abdülkadir-i Geylani'ye 
(ö. 561/1165-66) 

nisbet edilen İslam dünyasının ilk 
ve en yaygın tarikatı. 

_j 

Kadiriyye'nin kuruluş tarihini Abdülka
dir-i Geylani'nin yaşadığı döneme kadar 
götürmek mümkündür. Tasawuf tarihi
nin Abdülkadir-i Geylani'den önceki döne
minde bir şeyhin görüşlerini ve manevi 

KADiRiYYE 

otoritesini kabul edip onun etrafında top
lanan sufi cemaatleri oluşmuş, sufilerin 
şeyhlerle ve birbirleriyle ilişkilerini düzen
leyen kurallar belirlenmiş. ikametlerine 
mahsus ribfıt ve hankahlar yapılmışsa da 
bütün bunlar şeyh in yaşadığı dönem ve 
bölgeyle sınırlı kalmış , süreklilik, yaygın
lık ve kurumsal bir nitelik kazanmamış
tır. Tasawuf tarihi kaynaklarında bu de
virde oluşan sufi grupları Kassariyye, Cü
neydiyye, Bayezidiyye. Hakimiyye, Here
viyye gibi adlarla anılmaktadır. Sürekli. 
yaygın ve kurumsal niteliğe sahip, tarikat 
olma özelliği kazanmış ilk tasawufi olu
şumlar XII. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bun
lardan Ahmed Yesevl'ye nisbet edilen Ye
seviyye daha çok Orta Asya'da ve Türkler 
arasında, Ahmed er-Riffıl'ye nisbet edilen 
Riffıiyye Ortadoğu'da ve Araplar arasın
da, Abdülkadir-i Geylani'ye nisbet edilen 
Kadiriyye ise Irak başta olmak üzere İs
lam dünyasının hemen her tarafında ya
yılmıştır. 

4 70'te ( 1 077) Hazar denizinin güney
batısındaki Gilan'da (Geylan) dünyaya ge
len , dini ilimleri Abbasi hilafet merkezi 
Bağdat'ta tahsil ettikten sonra Ebü'l
Hayr Muhammed b. Müslim ed-Debbas 
vasıtasıyla tasawufa yönelen Abdülkadir-i 
Geylani, hocası Hanbeli fakihi Ebu Said 
Mübarek el-Muharrimi'nin kendisine tah
sis ettiği medresede 521 ( 11 27) yılında 
ders okutup talebe yetişti rm eye başladı, 
bir yandan da ri batında vaaz ve irşadla 
meşgul oldu. Cuma günü ve ribatında bu
lunduğu zamanların dışında bütün vakti
ni medresesinde geçirdiği, kendisine so
rulan konular hakkında muhatabın zih
ninde tereddüde yer bırakmayacak şekil
de fetvalar verdiği kaydedilmektedir. Mü
derris ve vaiz olması geniş bir çevrede ta
nınmasında ve görüşlerinin kabul görüp 
yayılmasında etkili olmuştur. Oğlu Abdür
rezzak, babasıyla birlikte hacca gittiğinde 
Arafat'ta Ebu Medyen el-Mağribi. Ebu 
Amr Osman b. Merzukgibi tanınmış şeyh
lerle diğer bazı sufilerin babasının elinden 
hırka giydiğini anlatır. Bu sufiler daha son
ra Abdülkadir-i Geylani'nin halifeleri ola
rak faaliyet göstermişlerdir. Bu olay, K adi
riliğin daha Abdülkadir-i Geylani'nin sağ
lığında oluşma sürecine girdiğini göster
mesi bakımından önemlidir. 

Kadiriyye en yaygın tarikat olmasını. di
ğer sebepleri n yanı sıra çok sayıda çocu
ğu olan Abdülkadir-i Geylani'nin çocukla
rının babalarının ilmine ve manevi mira
sına sahip çıkarak onun yolunu devam 
ettirmelerine borçludur. Bunlardan Sey
feddin Abdülvehhab babasından fıkıh 
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KADiRiYYE 

Kadiriyye tarikatının kurucusu Abdülkadir-i Geylani adına 
düzenlenen bir levha (Tosya Kadiri Tekkesi) 

okumuş. sağlığında onun yerine medre
sede ders okutmuş, vefatından sonra da 
tedrls görevini üstlenmiştir. Halife Nasır
Lidlnillah tarafından Divan-ı Mezalim baş
kanlığına tayin edilen Abdülvehhab için 
Remle'de bir ribat inşa ettirmiştir. Ab
dülkadir'in diğer oğlu Taceddin Abdür
rezzak'tan olan torun u Ebu Salih Nasr 
zamanının en tanınmış alimi olup Halife 
Müstansır- Billah döneminde kadılkudat
lık makamına getirilmiş , onun oğlu Ebu 
Nasr da aynı göreve tayin edilmiştir. Bağ
dat'ın Moğollar tarafından işgali sırasın

da bu görevde bulunan Ebu Nasr aynı yıl 
ölmüş. medrese ve ri bat yıkılmış. bu olay
dan sonra Geylani torunları islam dünya
sının çeşitli bölgelerine giderek hem kök
lü ve geniş aileler oluşturmuşlar hem de 
Kadiriyye'nin yayılmasını sağlamışlardır. 
Abdülkadir-i Geylani'nin Moğol işgali sı
rasında yıkılan medrese ve tekkesi Ka
nuni Sultan Süleyman tarafından 941 'de 
(1534) Mimar Sinan'a yeniden yaptırıl
mış . Bağdat'a naklbüleşraf olarak Ab
dülkadir-i Geylani soyundan bir zat tayin 
edilmiştir. 

Behcetü '1-esrar ve KaW'idü '1-cevahir 
gibi Kadirl kaynaklarında soyunun baba 
tarafından Hz. Hasan, anne tarafından 
Hz. Hüseyin'e ulaştığı kaydedilen Abdül
kadir-i Geylani'nin diğer bazı çocukları ba
balarının vefatından sonra çeşitli bölge
lere giderek tarikatı yaymışlardır. Musa 
adlı oğlu Şam'a, oradan Mısır'a gitmiş, 
tekrar Şam'a dönüp orada vefat etmiştir. 

Suriye bölgesinde yaşayan Kadirl şerifle
rinin soyu Musa'ya ulaşır. Mısır'a göç edip 
orada ölen Ysa Mısır Kadirl şeriflerinin. 
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Sincar'a yerleşen Abdülazlz Bağdat Kadi
rl şeriflerinin . Vasıt'ta ölen İbrahim Fas. 
Merakeş. Tıtvan , Vehran. Tanca, Rabat 
gibi Mağrib şehirlerindeki Kadirl şerifle
rinin atasıdır. Tarikatın birçok şubesinin 
silsilesi Abdülkadir'in Abdürrezzak, Ab
dülcebbar ve Abdülazlz adlı oğullarına 
ulaşır. Abdülkadir-i Geylani'nin tarikatın 
yayılmasında etkili olan torunlarından ba
zıları ve faaliyet gösterdikleri yerler şun
lardır : Alaeddin Ali (ö. 793/1391, Kahire). 
Muhammed b. Alaeddin (ö. IX/XV. yüzyıl , 

Hama), Muhyiddin Abdülkadir (ö. 933/ 
ı 527, Hama , Halep , Şam). Abdullah b. 
Muhyiddin (Mısır). Abdürrezzak b. Mu
hammed (ö. 901 / 1495, Trablus). 

Tarikatın yayılmasında İslam aleminin 
çeşitli bölgelerine mensup müridierinin 
de büyük katkıları olmuştur. Bunlardan 
Yemenli olan Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ali el-Esed'i'nin Anadolu'ya gidip bir 
zaviye açtığı, uzun süre orada kaldıktan 
sonra Yemen' e döndüğü kaydedilmektey
se de Anadolu 'daki faaliyetleri hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. Ebü'I-Hasan Ali 
el-Haddad ve Ebu ishak İbrahim el-Ade
ni tarikatı Yemen'de temsil etmişlerdir. 

Ebu Abdullah Muhammed el-Bataihl, Ta
kıyyüddin Muhammed eıcYunlnl, Ebü'l
Ferec Abdurrahman (ibnü'I-Eskaf). Ebu 
Abdülmelik Zeyyal Suriye şehirlerinde fa
aliyet göstermişlerdir. Kadiriyye Mısır'da 
Abdülkadir'in Ebu Abdullah Muhammed 
es-Sa'di, Ebu Amr Osman b. Merzuk, Ebu 
Abdullah Muhammed el-Kizanl adlı mü
ridleri tarafından yayılmıştır. Mekke'de 
hac sırasında Abdülkadir-i Geylani'den 
hırka giyen Ebu Medyen'in Kuzey Afrika'
da Kadir'iliği yaydığı söyleniyorsa da onun 
giydiği hırka Şattanufi'nin de kaydettiği 
gibi tarikat hırkası değil teberrük hırka
sı olduğundan (Behcetü '1-esrtı.r, s. ı 53) bu 
bilgi doğru değildir. Ebu Abdullah es-Sa
r'ifinl, Ebu Muhammed el-Cenaizl, Ebu 
Bekir et-Temlml. Ebu Ahmed Yahya. Ebu 
Mansur el-Bağdadl, Ebü'I-iz el-Mağribl'
nin de Irak bölgesinde faaliyet gösterdik
Ieri kaydedilmektedir. 

Abdülkadir-i Geylani'nin oğlu İbrahim'
den olan torunu Ahmed b. Muhammed 
Moğol istilasının ardından Hicaz'a gitti. 
daha sonra Endülüs'e hicret etti. Vadiaş'a 
(Guadix) yerleşerek (671/1 272) Kadiriyye'
yi bölgede yaydı. Gırnata'ya (Granada) yer
leşen Ahmed'in torunları şehrin hıristi
yanların eline geçmesi üzerine 897'de 
(1492) Kuzey Afrika'ya döndüler. Kadiriy
ye. Kuzey Afrika'da XV. yüzyılın başların
daSldl Ali el-Küntl tarafından yayıldı. Ah
med el-Bekka'nın faaliyetleri sonucu Batı 

Sahra'ya kadar nüfuz etti. Tarikat Mori
tanya, Senegal, Nüerya ve Batı Sahra'ya 
XV. yüzyılda Abdullah el-Keblr adlı bir 
Kadirl şeyhi tarafından götürüldü. 

Abdülkadir-i Geylani'nin torunlarından 
olduğu kaydedilen Seyyid Seyfeddin'in, 
kendisine rüyasında Hindistan'a gidip 
halkı islam'a davet etmesinin bildirilmesi 
üzerine 824'te (1421) Sind'e göç edip on 
yıl süren bir çaba sonunda 700'den fazla 
aileyi ihtida ettirdiği rivayet edilir. Hindis
tan'da ilk Kadirl dergahı . XV. yüzyılın ikin
ci yarısında Abdülkadir-i Geylani'nin Ab
dülvehhab adlı oğlunun torunlarından 
Muhammed Gavs tarafından Mültan ya
kınlarındaki Uç'ta açılmıştır. Muhammed 
Gavs'ın ölümünden (923/ 1 5 ı 7) sonra ye
rine, Hindistan Kadirlleri'nce Abdülkadir-i 
Geylani'ye nisbetle Abdülkadir-i Sani diye 
anılan oğlu geçmiş, onun faaliyetleri ne
ticesinde birçok Hintli müslüman olmuş. 
böylelikle tarikat Sin d. Pencap ve Keşmir 
bölgelerinde yayılmıştır. Abdülkadir-i 
Geylani'nin bir torunundan hırka giyen 
Ebü'l-Feth b. Kemaleddin el-Mekk'i adlı 
bir Kadirl şeyhini Delhi'ye davet eden Sul
tan İskender-i Lu di bu davetiyle Kadiriy
ye'nin bölgeye yerleşmesine vesile olmuş
tur. KadiriyyeBengal'e Pir Şah Devle (ö. 

942/ 1 535 veya 980/1573) adlı bir Kadirl 
şeyh i tarafından götürülmüş, daha sonra 
bölgeye gelen ve Abdülkadir-i Geylani'nin 
Abdürrezzak adlı oğlunun torunlarından 
olan Şah Kumeys el-Kadirl tarafından ya
yılmıştır. Tarikatın Gucerat bölgesine Ab
dülkadir-i Geylani'nin Abdülvehhab adlı 
oğlunun soyundan Seyyid Cemal Patri ( ö. 
971 / 1564) tarafından götürüldüğü bilin
mektedir. Hindistan Kadirlleri'nin önemli 
isimlerinden biri Şah Cihan'ın oğlu Dara 
Şükuh'tur. Lahor'u ziyarete gelen Mısırlı 
Kadirl şeyhi Miyanmlr'e intlsap ederek 
ölümünün ardından seyrü sülukünü hali
fesi Molla Şah Bedahş'i'nin yanında ta
mamlayan Dara Şükuh'un Sefinetü'l-ev
liya' ve Sekinetü'l-evliya' adlı eserleri 
Hindistan Kadirlliği hakkında önemli bil
giler ihtiva etmektedir. 

Kadiriyye'yi Anadolu'ya XV. yüzyılda, 
Hacı Bayram-ı Veli'nin müridi iken onun 
emri üzerine Hama'ya gidip Abdülkadir-i 
Geylani'nin soyundan Hüseyin el-Hame
vl'den hilafet alan Eşrefoğlu Rumi getir
miştir. Kadiriyye'nin Eşrefıyye kolunun pl
ri olan Eşrefoğlu Rumi'nin kurduğu tari
kat geniş bir alana yayılınayıp İznik-Bur
sa çevresiyle sınırlı kalmıştır. Kadiriyye 
XVII. yüzyılda, tarikatın Rumiyye kolunun 
plri İsmail Rumi'nin faaliyetleri sonucu 
başta istanbul olmak üzere Anadolu ve 



Balkanlar'da yaygınlık kazanmıştır. İsmail 
Rumi'nin istanbul-Tophane'de kurduğu 
tekke diğer bölgelerde açılan Kadirl tek
kelerinin merkezi olma fonksiyonunu da 
üstlenmiştir. 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'
da kurulduğu XIII. yüzyıldan beri yaygın 
olan Kadiriyye. Abdülkadir-i Geylani so
yundan gelen Serzenci ve Sadat-ı Nehri 
gibi Suriyeli ve Kuzey Iraklı şeyh aileleri 
tarafından temsil edilmiştir. Aynı bölge
den olup tarikatın Halisiyye kolunu kuran 
Ziyaeddin Abdurrahman Halis et-Taliba
nt'nin (ö 1858) Sivas'a gönderdiği halife
si Mur-i Ali Baba (Mor Ali Baba) ve diğer 
halifeleri vasıtasıyla Halisiyye Anadolu ve 
İstanbul'da yayılmıştır. 

Çok geniş bir coğrafyaya yayılan Kadi
riyye'nin tarihi üzerine müstakil bir çalış
ma yapılmamıştır. Journal of the History 
of SCıfism: Tasavvuf Tarihi Araştırma
lan Dergisi'nin Kadiriyye'ye ayırdığı ilk 
sayısında Thierry Zarcone, Martin van 
Bruinessen, Butrus Ab u Manneh, Alex
andre Popoviç. Nathalie Clayer, Jean Louis 
Triaud, Artur Buehler, Moshe Gammer, 
Ma Tong, Rahal Boubrik ve Mustafa Ka
ra gibi araştırmacıların Geylani ailesi ve 
tarikatını sırasıyla H ama -Suriye, Afganis
tan. Hindistan (Gucerat), Irak. Balkanlar, 
Arnavutluk, Batı Afrika, Kuzey Kafkasya, 
Orta Asya ve Doğu Türkistan. Pakistan. 
Endonezya ve Çin'deki yayılış sürecini ve 
güncel durumunu. bazı kollarındaki zikir 
uygulamaların ı ve folklorik özelliklerini 
anlatan makaleler bulunmaktadır (b k. 
bi bl.) 

Silsile. Kadiriyye icazetnamelerinde 
tarikatın silsilesinin Hz. Ali'ye iki şekilde 
ulaştığı görülmektedir. Abdülkadir-i Gey
lani ve Ebu Said ei-Muharriml'den başla
yıp Ma'ruf-i Kerhl'ye kadar her iki silsile
deki isimler müşterektir. Ma'ruf-i Kerhl'
den geriye doğru silsile imam Ali er-Rıza 
ve diğer Ehl-i beyt imamlarıyla veya Da
vud et-Ta!. Hablb el-Acemi. Hasan-ı Basri 
yoluyla Hz. Ali'ye ulaşır. Bu silsilelerden 
ilkine "silsile-i zeheb". ikincisine" silsile-i 
müzehheb" denir. 

Kadiriyye silsilesi . Abdülkadir-i Geyla
ni'den sonra genellikle Cemalü'l-lrak diye 
tanınan oğlu Abdürrezzak veya Abdül
cebbar ile devam eder. Tarikatın öğretisi 
Abdülkadir-i Geylani'nin el-Gunye li-ta
libi tari]fi'l-f:ıa]f, FütCı]J.u'l-gayb ve el
Fet]J.u'r-rabbani adlı eserlerindeki gö
rüşlere dayanmakta olup oğlu Abdürrez
zak'a yaptığı vasiyet sırasında söyledikleri 

bu eserlerdeki görüşlerin bir özeti olması 
bakımından önemlidir. Abdülkadir vasi
yetinde oğluna dinin emir ve yasaklarına 
titizlikle uymasını, takva sahibi olmasını 
öğütledikten sonra tarikatının Kitap ve 
Sünnet üzere bina edildiğini; gönül hu
zuru, cömertlik, bol sadaka verme, her 
türlü zorluğa katlanma, ihvanın sıkıntıia
rına yardımcı olmanın tarikatın esasları 

olduğunu söyler. Daha sonra tasawufun 
sekiz özelliği olduğunu belirterek bunları 
seha. rıza, sabır. işaret, gurbet. yünlü giy
rnek. seyahat ve fakr olarak sıralar ve 
bunların her birinin bir peygambere ait 
özellik olduğunu belirtir. Kadiriyye'nin beş 
temel kuralı vardır: H immeti yüceltmek, 
haramdan sakınmak, hizmeti güzelleş
tirmek. azmi arttırmak ve nimete saygı 
göstermek. Himmetini yükseltenin dere
cesi yükselir. Haramlardan sakınanı Allah 
korur. Hizmeti güzelleştirenin keramet 
sahibi olması icap eder. Azınini arttıranın 
hidayeti sürekli olur. Nimete saygı göste
ren ona şükreder, şükredenin de nimeti 
artar. 

Kadiriyye tarikatında seyrü süluk bütün 
esma tariklerinde olduğu gibi Allah'ın ye
di isminin ( esrna-i seb'a ) zikredilmesiyle 
gerçekleştirilir. La ilahe illallah. Allah. hu. 
hay, vahid, aziz, vedud isimlerine usul es
ması; hak. kahhar, kayyum. vehhab. mü
heymin isimlerine füru esması denir. Usul 
isimlerinden her biri nefsin yedi mer
tebesinden (emmare, levvame, mülhime, 
mutmainne, raziye, marziyye, kamile) bi
rine karşılık olarak belli sayıda zikredilir. 
Nefsin her mertebesinin ismi (zikri), sey
ri, alemi. mahalli . hali. varidi ve n uru var
dır. Mesela nefs-i emmare mertebesin
deki bir salikin zikri kelime-i tevhid, seyri 
ilallah, alemi şehadet, mahalli sadr, hali 
meyil. varidi şeriat. nuru mavi; nefsi lev
vamedeki salikin zikri Allah, seyri ilallah, 
alemi berzah, mahalli kalp, hali mahab
bet, varidi tarikat, n uru sarıdır. Salik an
cak bir mürşidin gözetiminde bir merte
bedeki seyrini tamamlayıp onun izniyle 
diğer mertebeye geçebilir. istidat ve ka
biliyetine göre bütün mertebeleri aşıp 
nefs-i kamile makamına ulaşabilir veya 
belli bir mertebeyi aşamayıp arada kala
bilir. 

La ilahe illallah, Allah, hu, hak, hay. kay
yum ve kahhar isimlerine makamat es
ması adı verilir. Bu isimler de nefis mer
tebelerinin her birine karşılıktır. Salik 
hangi mertebede ise o mertebeye ait is
mi iki rek'at namaz kıldıktan sonra belli 
sayıda zikreder. Emınarenin ismi olan ke-
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lime-i tevhid 70.000. lewamenin ismi Al
lah 60.000, mülhimenin ismi hu 50.000, 
mutmainnenin ismi hak 40.000, raziye
nin ismi hay 30.000. marziyyenin ismi 
kayyum 20.000. kamilenin ismi kahhar 
10.000 adet zikredilir. Bazı Kadir'i meşa
yihi dervişlerine makamat esmasını usul 
esması olarak verir ve usul esmasının sa
yısınca zikrettirirler. 

Tarikatın bazı kollarında şeyhlerin salik
leri istidatlarına göre Jetaif-i seb'a (kalp, 
ruh, sır, s ırru 's - s ır. hafl, ahfa , nefs-i kül) 
zikriyle seyrü süluk etiirdikleri de görül
mektedir. Bu usuldesalik ilk latife olan 
kalpten başlayarak sooo defa ism-i eela
li (Allah) zikreder. Bu latifenin kırmızı olan 
n uru zuhur edinceye kadar zikre devam 
eden sali k diğer latifeler için de bu tertip 
üzere zikre devam ederek seyrü sülukü
nü tamamlar. 

Kadiriyye mensuplarının vakit namaz
ların ardından her vakit için ayrı ayrı oku
dukları hizbü'l-ibtihal, hizbü's-Süryuniy
ye, fethu'l-beşair, hizbü'l-fethiyye, hiz
bü't-temcld adlı hiziplerle günlük virdler 
Abdülkadir-i Geylani tarafından tesbit 
edilmiştir. Bunların yanı sıra yine Abdül
kadir-i Geylani'nin tertip ettiği kibrltü'l
ahmer, salatü'l-kübra, hizbü'n-nasr ve di
ğer salavat ve hizipler de çeşitli vesileler
le okunur. Okunacak günlük evradın t er
tibi tarikatın muhtelif kolları arasında 
farklılıklar göstermektedir. 

Kadiriyye tarikatında Halvetiyye'deki 
gibi halvet. Nakşibendiyye'deki gibi rabı
ta uygulaması vardır. Halvet uygulaması 
da günlük evradın tertibinde olduğu gibi 
tarikatın her kolunda farklıdır. Mesela Eş
refiyye'de salik halvette iken teheccüd, 
istihare. duha ve tesbih namazlarını kılar. 

Abdülkadir-i Geylani'nin salat-ı kübrasıy
la Kur'an-ı Kerim'den 100 ayet okur, gün
lük zikrine devam eder. Diğer bazı kollar
da ise usul esmalarının (kelime-i tevhid 
1100.000 defaJ, Allah 17884 defaJ, hO 
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144.600 defa ı. hay 120 .592 defa). va h id 
193.420 defaJ, aziz 174 640 defa). vedGd 
1 ı 00. ı 00 defa ı) yanında rahman (ı 00.000 

defa). rahlm (ı 00.000 defa) zikredilir. Sa
lik günde 1 00 adım atar, her adımda 1 00 
defa Hz. Peygamber' e salavat getirir. Ak
şam namazından sonra 1 00 defa ha bir 
ismini zikreder. 

Kurucusunun ölümünden Moğollar'ın 
Bağdat' ı işgal ettiği 1258 yılına kadar ku
ruluş dönemini tamamlayan ve daha bu 
dönemde koliara ayrılmaya başlayan Ka
diriyye, bu olayın ardından aile mensup
larının şehri terkedip İslam dünyasının 
çeşitli bölgelerine göç etmesiyle birlikte 
büyük bir gelişme göstermiş, buna para
lel olarak birçok kola ayrılmıştır. Tarika
tın koliara ayrılma süreci yüzyıllar boyun
ca devam etmiş, bugün de devam etmek
tedir. Kaynaklarda Kadiriyye'nin kolu ola
rak tanıtılan tarikatlar şunlardır: 1. Hike
miyye. Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu 
Bekir el-Hikeml'ye ( ö. 6 ı 7/ 122 ı) nisbet 
edilir. Yemen'de yayılmıştır (Zebldl, 'İI):d, 

s. 50; a. mlf., İtfJ.afü 'L-aşfiya', s. 188; Harl
rlzad e, ı. Vf. 30 ı a _ 303•) . 2. Esediyye. Ebu 
Muhammed Afifüddin Abdullah b. Ali ei
Esedl'ye ( ö. 620/1223) nisbet edilen ve 
Yemeniyye diye de anılan tarikatın Yemen 
ve Anadolu'da yayıldığı kaydedilmektedir 
(Har!rlzade, I, vr. 72b-76•). 3. Beceliyye. Mu
hammed b. Hüseyin el-Becell'ye (ö. 621 / 
1224) nisbet edilir. Becell, tarikat hırkası
nı Muhammed b. Ebu Bekir ei-Hikeml'
den giydiği için tarikatı Hikemiyye'nin bir 
kolu olarak değerlendirilmiştir. 4. Iseviy
ye. Abdülkadir-i Geylani döneminde yaşa
yan Isa adlı bir zata nisbet edilir. Rivayete 
göre papaz olan bu kişi Abdülkadir-i Gey
lani'nin halifesi olduğunu söyleyerek çev
resinde epey mürid toplamıştı. Müridier 
daha sonra onun hıristiyan olduğunu an
lamalarına rağmen kendisini bırakma
mışlar, lsa da bu olay üzerine müslü
man olmuş ve kendisine Şeyh Isa adı ve
rilmiştir. 5. Farızıyye . Abdülkadir-i Gey
lani'nin Kahire'ye yerleşen torunların
dan Muhammed ei-Farızl'ye nisbet edilen 
Farızıyye bugün Mısır'da faal olan tari
katlardandır (Yusuf M. Taha Zeydan , s. 
185- 195). Tarikatın İbnü'I-Farız'a (ö. 632/ 

1235 ) nisbet edilmesi(Trimingham, s. 271) 

yanlıştır. 6. Ehdeliyye. Ebü'I-Hasan Ali b. 
Ömer ei-Ehdel'e (ö. 650/1 252) nisbet edi
len tarikat Yemen'de yayılmıştır (Zebld!, 
'İI):d, s. 29-3 1; a.m lf., itQ.afü 'L-aşfiya' , s. 
172-1 73) . 7. Gaysiyye. Ebü'l-Gays Said b. 
Süleyman b. Cemi!' e (Ö . 65 1/1253) nisbet 
edilen bir Yemen tarikatıdır. Ebü'I-Gays'ın 

Ehdeliyye'nin plri Ali b. ömer ei-Ehdel'e 
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intisap ettiği ve Ehdeliyye'nin kolu oldu
ğu kaydedilmektedir (Zebldl, 'İI):d, s. 85; 

a.m lf., itQ.afü 'L-aşfiya', s. 242; Harlr!zade, 
III , vr. 19b-23 •). 8. Uceyliyye. Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Musa b. Uceyl el-Yemeni'ye ( ö. 

690/ ı 29 ı) nisbet edilir. Yemen'de yayıl
mıştır (Zeb!dl, 'İI):d, s. 85; a.mlf., itQ.afü '1-
a.şfiya' , s. 243; Harlrlzade. II , vr. 27Cf-272•). 

9. Nehariyye. ömer b. Musa en-Neharl'
ye (ö. VII/XII I. yüzyıl) nisbet edilen bir Ye
men tarikatıdır. 10. Zeylaiyye. Ebü'I-Ab
bas Safiyyüddin Ahmed b. Ömer ez-Zey
lal ei-Ukayll'ye ( ö. 704/ 1305 ) nisbet edilen 
tarikat Yemen'de yayılmıştır (Zebldl, 'İI):d, 

s. 63; a mlf., İtfJ.afü ' L-aşfiya', s. 23 7). 11. 
Tavaşiyye. NGreddin Ali b. Abdullah et-Ta
vaşl'ye (ö. 748/1348) nisbet edilir. Yemen'
de yayılmıştır (a.mlf. , 'İI):d, s. 84). 12. Mü
şerriiyye . Muhammed b. Musa b. Ali ei
Müşerri'a (ö. 760/ 1359) nisbet edilen bir 
Yemen tarikatıdır (a.ml f., 'İI):d, 83; a m if., 
İt/J.fifü'L-aşfiya' , s. 237-238) . 13. Yfıfiiyye . 
Abdullah b. Es' ad ei-Yafil'ye (ö. 768/1367) 
nisbet edilir. Kactiriyye'nin önemli kolların
dan biridir. Başta Ravzü'r-reydJ:ıin adlı 
menakıbname olmak üzere birçok ese
ri olan Yafil'nin Sühreverdiyye, Rifaiyye, 
Medyeniyye ve Şazeliyye tarikatlarından 
da icazeti vardır. Tarikatının Hicaz ve Ye
men'de yayıldığı kaydedilmektedir (Har!
r!zade, III , vr. 263b-265•; Hüseyin Vassaf. I, 
ı 33) 14. Cebertiyye. Şerefeddin İsmail b. 
İbrahim ei-Cebertl'ye (ö . 806/1403) nis
bet edilen tarikat Yemen'de yayılmıştır. 

Haririzade, Gebertl'nin çeşitli tarikatlar
dan icazeti olduğunu kaydeder (Zeb!dl, 
'İI):d, s. 45; Tibyan, ı . vr. 21 1•-212b). 15. Da
vudiyye. EbG Bekir b. Davud'a (ö . 806/ 
I 403) nisbet edilen Suriye kökenli bir ta
rikattır (Trimingham, s. 27 1) . 16. Urabiy
ye. Ömer b. Muhammed ei-Urabl'ye (ö . 
827/ 1 424) nisbet edilen bir Yemen tarika
tıdır (Harlrlzade,III , vr. 56b). 17. Eşrefiyye. 
Eşrefoğlu Abdullah Rumi'ye (ö. 874/1469-
70) nisbet edilen tarikat Kadiriyye'nin 
Anadolu'da kurulan ilk koludur (bk. DİA , 
Xl, 478.480-48 1 ). 18. Bekkaiyye. Zebidi bu 
tarikatı 670 (1271 ) yılında vefat eden Ali 
el-Bekka'ya (İt/J.fifü'l-aşfiya', s. 178), Meh
met Ali Ayni, Trimingham ve Dernika, Ah
med ei-Bekka ei-Küntl'ye (ö . 908/ 1 503). 

Rinn ise Ömer ei-Bekka'ya (ö. 960/ 1553 ) 

nisbet ederler. Bekkaiyye Sudan, Mori
tanya ve Senegal. Liberya, Nijer ve Nijer
ya'da faaliyet göstermiştir (Gürer, s. 
368) 19. Cüneydiyye. Bahaeddin ei-Cü
neydl'ye (ö 921/ 1515) nisbet edilir. Hin
distan'da yayıldığı kaydedilmektedir (Tri
mingham, s. 271-2 72) . 20. Gavsiyye. Sey
yid Muhammed Gavs'a (ö. 923/ 1517) nis-

bet edilen tarikat Hindistan' da yayılmıştır 
(a.g.e. , s. 271-272) 21 . Kemaliyye. Ke
maleddin ei-Kisall'ye (ö. 971/ 1563) nis
bet edilen bu tarikat da Hindistan'da fa
aliyet göstermiştir (a.g.e., s. 272) 22. Ku
meysiyye. Seyyid Şah Kumeys ei-Kadirl'
ye ( ö. 992/1584) nisbet edilir. Bengal. Pen
cap ve Bi har'da yayılmıştır. 23. Nevşahiy
ye. Muhammed Haci Alaeddin ei-Hindl'ye 
( ö. ı O ı 2/1603) nisbet edilen tarikat Hin
distan'da yayılmıştır (Harlrlzade, lll , vr. 
56b; Trimingham, s. 273). 24. Sumadiyye. 
Müslim b. Muhammed es-Sumadi ei-Ka
dirl'ye ( ö. 994/1586) nisbet edilen tarika
tın Şam ve Kudüs civarında yayıldığı kay
.dedilmektedir (a.g.e., s. 273). 25. Rumiy
ye. İsmail Rumi'ye (ö . 104 1/ 163 1) nisbet 
edilir. Kadiriyye Anadolu , İstanbul ve Bal
kanlar'da İsmail Rumi'nin faaliyetleri so
nucu yaygınlık kazanmıştır. 26. Bu Aliy
ye. Tunus, Cezayir ve Mısır'da yayılan ta
rikat Bekkaiyye'nin kolu olarak değerlen
dirilmektedir (a.g.e., s. 271 ). 27. Nab
lusiyye. Abdülgani b. İsmail en-Nablusl'ye 
( ö. 1143/ 173 1) nisbet edilen tarikat Suri
ye ve civarında yayılmıştır. 28. Hilaliyye. 
Muhammed b. ömer Hilal el-H ernedan i'
ye (ö. 1147/ 1734) nisbet edilir. H alep civa
rında yayılmıştır (Harlr!zade, lll, vr. 252•-
255•). 29. Semmaniyye. Muhammed b. 
Abdülkerim es-Semman'a (ö. 11 89/ 1 775) 

nisbet edilen tarikatın Medine civarında 
ve Sudan'da yayıldığı kaydedilmektedir 
(Gürer, s. 373). 30. Ammariyye. Arnmar Bu 
Senna'ya (ö. 1193/ 1779) nisbet edilir. Ce
zayir ve Tunus dolaylarında yayılmıştır 
(Trimingham, s. 27 1 ). 31 . Nesimiyye. Ebu 
Abdullah Mahmud en-Nesimi ei-Halveti 
ei-Kadirl'ye nisbet edilir (Zeb!dl, İtfJ.afü'L
aşfiya', s. 257-258) . 32. Resmiyye. Musta
fa (Ani) Resmi Efendi (ö . 1206/1792) tara
fından İstanbul'da kurulan bu kol birkaç 
tekkede temsil edilmiştir. 33. Menzeliyye. 
Ali b. Arnmar ei-Menzell'ye (ö. Xll!XVIII. 
yüzyıl ) nisbet edilen tarikat Cezayir ve Tu
nus'ta yayılmıştır. 34. Muhtariyye. Muh
tar b. Ahmed el-Küntl'ye (ö 1226/ 18 1 1) 

nisbet edilen tarikat Batı Afrika'da etkili 
olmuştur (Jo urnal of the History of Su
fism, sy. 1-2 [2000 1. s. 245-258). 35. Müş

takıyye . Mehmed Mustafa Müştak Efen
di'ye ( ö. ı 24 7/1831) nisbet edilen tarikat 
Erzurum, Muş , Bitlis ve İstanbul'da yay
gınlık kazanmıştır. 36. Halisiyye. Ziyaed
din Abdurrahman Halis et-Talitani'ye (ö. 

1275/1858) nisbet edilen tarikat Kuzey 
Irak, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve İstan
bul'dayayılmıştır(Hüseyin Vassa.f, 1, 129-

132; Journal of the History of Sufism; sy. 
1-2 12000). s. 131- 149). 37. Fazıliyye. Şeyh 



Muhammed Fazı! b. Muhammed el
Emin 'e (ö. 1284/ 1867) nisbet edilen tari
kat Büyük Sahra'nın her tarafında yayıl 

mıştır (a.g.e., sy. 1-2 12000 1. s. 259-274). 
38. Enveriyye. Osman Şems Efendi'ye ( ö. 

ı 3 ı ı 11893 ) nisbet edilir. Abdülkadir-i Gey
lani'nin "bazü'l-eşheb" lakabından mül
hem olarak kendisine "bazü'l-enver" un
vanı verilen Şems Efendi XIX. yüzyıl şair
lerindendir. 39. Niyaziyye. Abdurrahman 
en-Niyazl'ye ( ö 13 11/1 894) nisbet edilir. 
Mısır ' da bugün faal olan tarikatlardandır. 

40. Kesnezaniyye. Abdülkerlm Şah Kes
nezanl'ye (ö. 1317/ 1899) nisbet edilen 
tarikat Kadiriyye'nin bugün Irak'ta en 
yaygın olan koludur. 41. Mürldiyye. Ah
medü Bamba ( ö. 1927) tarafından kuru
lan tarikat Senegal , Moritanya, Gabon ve 
diğer Batı Afrika ülkelerinde yayılmış

tır (Trimingham. s. 27 1; DİA , ll, 172). 42. 
Kasımiyye . Kasım b. Muhammed ei-Ke
blr'e nisbet edilen tarikat XIX. yüzyılda 
Mısır'da kurulmuş olup bugün Mısır'da 

faal olan tarikatlardandır. 43. Mikşafiy
ye. Abdülbaki ei-Mikşafi'ye nisbet edil
mekte ve bugün Sudan'da faal olduğu 
kaydedilmektedir. 44. Garibiyye (Hindiy
ye). Muhammed Garlbullah ei-Hindl'ye 
nisbet edilen tarikat Hindistan'da faali
yet göstermiştir (Harlrlzade. lll , vr. ı a-3'; 

Hüsey in Vassaf. ı . 133- 134) . 45. Zinclriyye. 
Beline on sekiz kilo ağırlığında bir zincir 
perçinietmiş olduğundan dolayı Zincirli 
diye anılan Giritli Ali Baba'ya nisbet edi
lir. Bağdat'tan dönerken Cizre'de vefat 
ettiğinde belindeki zincir sökülernemiş ve 
öylece defnedilmiştir (Journal of the His
tory of Su(ism, sy. 1-2 12000 J, s. 170- 171 ) . 
46. Şer'iyye . Abdülmün'im b. Abdünnebl 
Ali ei-Kadirl'ye ( ö. 1986) nisbet edilir. Mı
sır'da günümüzde faal olan tarikatlar
dandır (Yusuf M. Taha Zeydan, s. 209 
vd ) Kadiriyye'nin XIX. yüzyılda Hindis
tan Dekken'de Benave adlı bir kolunun 
mevcudiyeti kaydediliyorsa da ( İA, Xl ll l , 
s. 6) bu kol hakkında bilgi bulunamamış

tır (tarika tın koll a rı için a y rı ca bk. Gü
rer. s. 349 vd.). 

Kadiriyye tarikatının çeşitli kollarında 
toplu zikir (ayin) farklı şekillerde icra edil
mektedir. Zikir cehrl olup sema ve devra
na önem verilir. Türkiye'deki yaygın kol
ları Rümiyye ve Eşrefiyye'deki uygulama 
genel çizgileriyle şöyledir: Dervişler hilal 
şeklinde bir halka oluşturur. Zikre oturu
larak (ku Gdi) başlanır. Şeyh efendinin Fa
tiha okumasından sonra salavat getirilir 
ve Abdülkadir-i Geylani'nin Kibrit-i Ahmer 
adlı evradı özel bestesiyle okunur, ardın
dan kelime-i tevhid ve ism-i celal zikrine 

başlanır. Bu sırada zakirler ilahiler okur
lar. Kuüdl zikir bir zakirin aşr-ı şerif oku
masıyla tamamlanır; ardından ayakta (kı
ya ml) zikre geçilir. Kıyaml zikre toplu ola
rak, "Cem· olmuş dervişleri plrim Abdül
kadir'in" sözleriyle başlayan ilahinin okun
masıyla girilir, "hayyü'l-kayyüm, Allah" es
malarıyla ahenkli bir şekilde hareket edip 
dönülerek ( devran) devam edilir; ritmi k 
adımlarla zikir halkası sağa döndürülür. 
Bu sırada zakirler tarafından ritme uygun 
ilahiler okunur. Zikir töreni bir zakirin 
okuduğu aşr-ı şerif ve şeyh efendinin du
asıyla sona erer. Zikir sırasında kudüm, 
bendir, halile. nevbe gibi vurmalı saz
lar da kullanılır. 

Kadiriyye'nin Arap kökenli kollarının ak
sine Türkiye'deki kollarında tarikat sem
bolizmine büyük önem verilmiştir. Üze
rinde tarikat sembollerinin işlendiği Ka
diri tacının birkaç çeşidi vardır. Bunların 
en tanınmışı. ku b be kısmı yüksek ve sivri 
olan ve Bağdat veya Celall müjganlısı de
nilen taçtır. Başa geçen tengerinde müj
gan denilen kürklü bir kuşak bulunur. RQ
miyye koluna ait taç beyaza yakın çu
hadan yapılmış olup sekiz terklidir. Tepe 
kısmında, besmetedeki on dokuz harfi 
temsil eden on dokuz tığlı ve esrna-i se b
'ayı temsil eden yedi renkli Kadirl gülü bu
lunur. Beyaz abadan yapılan Eşrefi tacı 
yedi terklidir. 

Muhammed Dernlka, çoğu Arap dünya
sından olmak üzere tarih boyunca önemli 
fonksiyonlar i cra etmiş , Kadiriyye tarika
tına mensup 361 kişiyi kısa biyografilerini 
vererek tanıtmıştır ( Şeyi] 'Abdül/s:adir, s. 
ı 27-1 36). AksarayOlanlar Dergahı şeyhi 
Mustafa Saffet Efendi (Yetkin) . şair Sü-

Kadi rihane Tekkesi'nin haziresindeki bir mezar taşında 
destari ı Rümi tacı ile on sekiz koli u yı ld ı z kabartması- Top· 
hane 1 istanbul 
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reyya Bey. Yahya Efendi Dergahı şeyhi 
Abdülhay Efendi (Öztoprak), Eyüp'te 
Kuva-yi Milliye'yi destekleyen Haki Baba 
Dergahı şeyhi Sadeddin Efendi ve oğlu 
Hüseyin Nazmi Efendi (Ceylanoğ lu) , tesir
li vaaz ve hutbeleriyle tanınan Şemsed
din Yeşil, Kasımpaşa Ayni Ali Baba Derga
hı Kadiri-Rital şeyh i istiklal madalyası sa
hibi albay Muhyiddin Ensarl, Cumhuriyet 
döneminde vefat eden bazı önemli Kadi
rl şeyhleridir. 
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KADİSİYE SAVAŞI 
(~~ı.;,ııw,ı 

Müslümanlara 
Kuzey Irak ve İran'ın kapılarını açan 

meydan savaşı 
(15/636). 

_j 

Kaynaklar savaşın sebebi olarak Sasani
ler'in, imparatorluğu içine düştüğü bulı
randan kurtaracağı umuduyla genç lll. 
Yezd icerd'i tahta çıkardıktan sonra ön
celikle müslümanların fethettiği toprak
ları geri almayı planlamalarını ve müslü
manların da Sevad arazilerindeki yerli 
halkın yapılan antlaşmalara uymamaya 
başlaması, hatta yer yer isyana kalkışma
sı üzerine bunu vesile ederek kendileri
nin Irak'ın içlerinde güvenli bir şekilde 
ilerieyebilmelerine engel oluşturan Sa
sani gücünü kırmayı hedeflernelerini gös
termektedir. Irak'taki Müsenna b. Hari
se gibi bazı ordu kumandanlarının Sasa
niler'in karşı hareketini bildirmeleri üze
rine Hz. ömer amacını sezdirmeden bü
yük bir kuwet hazırlamak için faaliyete 
geçmiş ve ordunun organizasyonuna o 
güne kadar vermediği derecede önem 
vermiştir. Esasen İslam orduları. Köprü 
savaşında ( 13/634) Sasani kuwetleri kar
şısında uğradıkları ağır yenilgiden bir yıl 
sonra Büveyb savaşında kazandıkları za
ferle Dicle ve Fırat havzasında ciddi bir 
üstünlük elde etmişlerdi. Genellikle ka
bul edilen görüşe göre aynı yılın sonlarına 
doğru Hz. ömer. Irak sınırına yakın yer-
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lerdeki kuwetlerin Müsenna b. Harise'ye, 
Medine'ye yakın yerlerde bulunanların 
buradaki kuwetlere katılması için emir 
verdi. Niyeti ordunun kumandanlığını biz
zat üstlenmekti; hatta bunun için Medine 
dışında Sırar mevkiinde konaklamış olan 
kuwetlerin ordugahına kadar gitmi şti. 

Ancak Hz. Osman, Hz. Ali , Talha b. Ubey
dullah, Zübeyr b. Awam ve Abdurrahman 
b. Avf gibi ileri gelen sahabilerle görüş
tükten sonra Medine'de kalmanın daha 
uygun olacağı kararına vardı. Bundan 
sonra da müşavereler neticesinde ordu 
kumandanlığına o sırada Necid bölgesin
deki Hevazin kabilesinin zekatlarını top
lamakla görevli bulunan Sa'd b. Eb O Vak
kas'ı getirerek Medine'ye çağırdı ; ona ve 
orduya bazı tavsiyelerde bulunarak lrak'a 
doğru yola çıkmalarını emretti. 

Sa'd beraberindeki kuwetlerle yola çık
tı. ZerCıd ve Şeraf denilen yerlerde konak
layarak halife tarafından görevlendirilen 
çeşitli kabHelere mensup yeni birliklerin 
kendisine katılmasını bekledi. Nihayet kı
şın başlayan hazırlıkların tamamlanma
sından sonra ordu ilkbaharda Küfe'nin 30 
km. güneyinde bulunan Sasaniler'in en 
önemli sınır şehri Kadisiye'ye vardı . Kay
naklarda İslam ordusu için 60-70.000, 
Sasani ordusu için 30.000-250.000 ara
sında değişen farklı rakamlar verilmekle 
birlikte bazı araştırmacıların tesbitine gö
re müslümanların asker mevcudu yakla
şık 9-10.000 kadardı. Sasaniler ise tah
minen 70-80.000 kişiydiler ve ayrıca müs
lümanlar için ciddi bir tehlike teşkil eden 
otuz civarında file sahiptiler. Sa'd b. EbG 
Vakkas, Hz. Ömer'in isteği üzerine cep
hedeki gelişmeleri devamlı şekilde Medi
ne'ye bildirmekte ve halifeden gelen ta
limatlara uymaktaydı. Sa'd Nu'man b. 
Mukarrin, Hanzale b. Rebi', Eş'as b. Kays, 
Mugire b. Şu 'be, Mugire b. Zürare ve 
Amr b. Ma'dikerib'in de aralarında bu
lunduğu bir heyeti lll. Yezdicerd'e gön
derdi ve onu İslam'a veya cizye ödemeye 
davet etti ; ancak kisra elçilere sert ve 
alaycı bir tavırla karşılık verdi. Savaş baş
lamadan önce Sa'd ile Sasani ordusu ku
mandanı Rüstem arasında elçiler aracılı
ğıyla görüşmeler yapıldı; Rib'i b. Amir. 
Huzeyfe b. Mihsan ve Mugire b. Şu'begi
bi elçilerin ayrı ayrı yürüttüğü görüşme
ler bir sonuç vermeyince ordular savaş 
düzeni aldı. İslam ordusu onlu sisteme 
göre düzenlenmişti; onar kişiden müte
şekkil mangalara birer arif kumanda edi
yordu. Her kabileye ve büyük kabileterin 
önemli koliarına bir onur işareti olarak 
kendine has bir sancak verildi. Ordu mer-

kez. sağ kanat. sol kanat olmak üzere üç 
ana bölümden oluşuyordu. Sasani ordu
sunun da ana bölümleri merkez. sağ ve 
sol kanatlardı. Orduların tanıiminden 
sonra mevki tesbiti gündeme geldi. Müs
lümanların teklifi , Sasaniler'in Fırat'tan 

ayrılan Atik kanalını batı istikametinde 
aşarak kendilerinin bulunduğu tarafa 
geçmeleriydi. Muhtemelen Sa'd'ın düşün

cesi bir geri çekilme anında askerlerinin 
hareket yeteneğini kısıtlamamaktı. Bu
na karşılık Sasaniler'in geri çekilmesi du
rumunda kanal onlara engel vazifesi gö
recekti. Sasani ordusu kumandanı Rüs
tem Sa'd'ın bu teklifini kabul etti ve or
dusuyla kanalı aştı . 

Haftalar süren birbirlerini kollayıştan 
sonra savaş başladı ve çok şiddetli bir şe
kilde üç veya dört gün devam etti. Vücu
dundaki çıbanlardan dolayı rahatsız du
rumda olan Sa' d fiilen çarpışmalara katı 

lamadı ve orduyu kurdurduğu yüksekçe 
bir çardaktan yönetti. Kaynaklarda sava
şın günlerine "yevmü Ermas, yevmü Ağ
vas, yevmü İ mas, yevmü 'I-Kadisiyye" ve 
son günün akşamına "leyletü'I-Herir" ve 
geç saatlerine "leyletü'I-Kadisiyye" adı ve
rilir. Müslümanların ilk defa karşılaştık
ları filler konusundaki tecrübesizlikleri 
birinci gün zor anlar yaşarnalarına sebep 
oldu. İkinci gün toparlandılar ; ancak çok 
şiddetli çarpışmaların cereyan ettiği 
üçüncü gün ağır kayıplar verdiler. Niha
yet savaşın sonuna doğru Suriye'den ge
len yaklaşık 6000 kişilik yardımcı kuwe
tin desteği ve bazı kumandanların zeki
ce manevralarıyla üstünlüğü ele geçirdi
ler. Kumandan Rüstem'in Hilal b. Ullefe 
tarafından öldürülmesinin ardından (Ta
beri, m. 564, 576) Sasani ordusu dağıldı ve 
büyük bir bozguna uğradı ( 15/636). Sava
şın 14 (635) veya 16 yıllarında meydana 
geldiği de rivayet edilir. Sa'd, İranlılar 'ın 
ağır hezimeti karşısında kazandıkları bü
yük zaferi hemen her gün Medine dışına 
çıkarak habercilerin getireceği müjdeyi 
bekleyen Hz. ömer'e bildirdi. Her iki ta
rafın da mevcutlarının en az üçte birini 
kaybettikleri bu savaşta müslümanlar 
çok miktarda ganimet ele geçirdiler; bun
ların en kıymetiisi "direfş-i kaviyani" adın
daki kutsal İran sancağıydı. 

Kadisiye Savaşı İslam tarihinin en 
önemli zaferlerinden biridir. Müslüman
lara büyük bir moral ve üstünlük hissi 
veren bu zaferle Irak'ın kapıları açılmış, 
İran'ın düşüşünün başlangıcı hazırlanmış, 
Sasaniler'in başşehri Medain'in fethi sağ
lanmış. diğer fetihlere hız kazandırılmış 


