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KADİSİYE SAVAŞI 
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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 



ve müslümanların ele geçirdikleri bölge
lerde sosyopolitik örgütlenmesi teşvik 
edilmiştir. Kadisiye Savaşı'na 100 civarın
da Bedir Gazvesi'ne katılan sahabi, 31 O 
küsur Bey'atürrıdvan'da hazır bulunan ve 
daha sonra müslüman olan sahabi. Mek
ke'nin fethine iştirak eden 300 sahabi ve 
700 sahabe çocuğu katılmıştı (ibnü'l-Eslr, 
ll , 453). Savaş öncesinde iki taraf arasın
da yapılan görüşmelerde müslümanların 
ortaya koydukları tavır ve söyledikleri 
sözler, İslam fetihlerinin etik temellerini 
açıklaması bakımından büyük önem ta
şımaktadır. Daha sonraki fetih hareket
leri için slogan haline getirilen. "Biz insan
ları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul 
etmek için geldik" cümlesi Kadisiye'nin 
armağanıdır. Kaynaklarda bu savaş ve 
bazı savaşçıları (Ka 'ka' b. Amr ve EbO Mi h
ce n es-Sekafl gibi) hakkında yarı efsane
vi hikayeler de yer almaktadır. 
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KADİYANiLiK 
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Mirza Gulam Ahmed Karliyani 
(ö. 1908) 

tarafından kurulan dini hareket. 
_j 

Mirza Gulam Ahmed'in adına izafetle 
Mirzaiyye, ortaya çıktığı yere nisbetle Ka
diyaniyye adıyla anılır. Gulam Ahmed'in 4 
Kasım 1900 tarihinde yayımladığı bildiriy
le Hz. Peygamber'in ismin e işaret etmek 
üzere Ahmediyye olarak ilan edilmiş. bu 
tarihten itibaren gerek kendileri gerek
se Batılılar bu adı kullanmışlardır. Müs
lüman alimler ise bu adlandırmanın Gu
lam Ahmed'in kendisine işaret etmek 
üzere yapıldığını belirterek Kadiyaniyye'-

yi tercih etmiş ve yakın dönem mezhep
ler tarihi literatüründe daha çok bu isim
le yer almıştır. 

Gulam Ahmed, Hindistan'da Pencap 
eyaJetinin Gurdaspür bölgesinde küçük 
bir kasaba olan Kadiyan'da kendi ifade
siyle 1839 yılında dünyaya geldi. Oğlu 
Mirza Beş'irüddin Mahmud Ahmed ve di
ğer bazı Kadiyan'iler'ce 183S'ten başla
mak üzere çeşitli tar ihler zikredilmişse 
de ağırlıklı olarak kabul gören doğum ta
rih i 1839'dur. Gulam Ahmed 'in ailesi, 
1 S26'da Babürlü Devleti'nin kurucusu 
Babür ile birlikte veya ondan biraz sonra 
( 1530) Hindistan'a göç eden Hacı Barlas 
soyundan gelmektedir. Gulam ' ın babası 

Mirza Gulam Murtaza, kendi babası Mir
za Hadi gibi bir halk hekimi olup her ikisi 
de İngiliz idaresine karşı gösterdiği bağ
lılığın sonucu ailenin elde ettiği toprak
larda tarımla uğraşmıştır. 

Eğitimine Kur ' an-ı Kerim, Arapça ve 
Farsça öğrenmekle başlayan Gulam Ah
med. daha sonra mantık ve felsefe ders
leri alıp babasından da hekimlikle ilgili 
bazı bilgiler edindi. Babası onu Siyalküt'a 
gönderip bölge mahkemesinde hukukçu 
olmasını istedi. 1864 'te Siyalküt'a memur 
olarak giden Gulam orada hukuk imtiha
nında başarılı olamadı, babasının çağrısı 

üzerine Kadiyan 'a döndü ( ! 868) ve inzi
va hayatıyaşamaya başladı . Bu süreçte 
Kur' an, tefsir, hadis alanında ve diğer din
ler üzerinde çalışmalar yaparak deneme
ler kaleme aldı . Kendisinin "vahiy" dediği 
bazı sesler duyduğunu ileri sürmesi de bu 
yıllara rastlar. Gulam Ahmed, 1876 yılın

dan itibaren gazetelerde Hindular ve hı
ristiyanlara karşı yazılar yazdı. 1857 si pa
hi ayaklanması sonucunda tamamen in
giliz hakimiyeti altına giren Hindistan'da 
Hindular'la hıristiyanların Hint müslü
maniarına h ücum ettiği bir dönemde İs
l am ' ı savunmak için girişilen bu faaliyet 
beklenen ilgiyi çekt i ve Gulam Ahmed'in 
pek farkına vanlmayan kişiliği ön plana 
çıktı . Bu fırsattan faydalanan Gulam Ah
med. Hindu ve hıristiyanlarakarşı elli cilt
lik bir reddiye yazacağım ilan ederek ese
r e abone olunmasını istedi. Berahin-i 
AJ:ımediyye adıyla Urducakaleme alınan 
eserin ilk cildi yayımlandığında (Amritsar 
1880) bir kısım müslümanlar tarafından 
heyecanla karşılandı. 1884 yılına kadar 
dört cildi neşredilen eserin ilk iki cildinde 
İslamiyet , diğer diniere karşı çeşitli yol
larla ve bu arada birtakım ilhamlar, kera
metler ve kehanetlerle savunuldu. lll ve 
IV. ciltlerde vahyin kesilmediği , kesilme-
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mesi gerektiği, Resul-i Ekrem'e tam an
lamıyla uyan bir kişinin peygambere ve
rilen zahiri ve batıni bilgilerle donatıla
cağı gibi konular ele alındı. Bu arada O u
lam Ahmed. İngiliz hükümetini överek si
lahla cihad fikrine karşı çıktı. Başlangıçta 
elli cilt olacağı bildirilen Berahin-i AJ:ı

mediyye'nin V. cildinin önsözünde (Ka
diyan 1905) beş ciltle yetinildiği , böylece 
-elli ile beş arasında sadece bir sıfır farkı 
olduğundan- verilen sözün de yerine ge
tirildiği if ade edildi. 

Gulam Ahmed 1303'te ( 1885) kendisi
nin hicr'i XIV. yüzyılın müceddidi olduğu
nu ilan etti. Hindular'ın Arya Samac gru
buyla giriştiği tartışmanın sonunda Sür
me-i Çeşme-i Arya adlı kitabını yayım
ladı (Lahor !886) . 1 Aralık 1888'de Luzi
yana'da. Allah'ın kendisine taraftarların
dan biat almasını ve ayrı bir cemaat oluş

turmasını emrettiğini bildirdi. Gulam Ah
med biraz daha ileri giderek 1891 yı lın

da, aldığ ı vahiy ve ilhamlara göre Tsa b. 
Meryem 'in diğer neb'iler gibi tabii bir 
ölümle öldüğünü , Allah ' ın kendisini hıris

tiyanların ve müslümanların beklediği 
mesih ve mehdi olarak gönderdiğini söy
ledi. Bu konudaki görüşlerini arka arka
ya yayımladığı Fe tl:ı-i İsldm ( bask ı yeri 
yok, 189 ı), TavziJ:ı -i Mer am (baskı yeri 
yok, 189 1) ve İzale -i Ev ham (baskı yeri 
yok, 189 1) adlı kitaplarında açıkladı. Bu 
açıklamalara göre Hz. isa çarmıhta ölme
miştir. Öldü sanılarak mezara konduktan 
sonra kendine gelmiş ve yaralarını mer
hem-i İsa denen bir ilaçla iyileştirip İncil' i 
yaymak ve özellikle kayıp "on İsrail koyu
nu"nu aramak üzere Keşmir 'e seyahat 
etmiştir. Keşmir'de 120 yaşlarında ölmüş 
ve Srinagar'da gömülmüştür. Ahir za
manda gelmesi beklenen Mesih İsa b. 
Meryem değil yaratılış bakımından ona 
benzeyen Muhammed ümmetinden bir 
kimse olacaktı r. Müslümanların beklediği 

mesih ile mehdi aynı kişi olup bu da Mirza 
Gulam Ahmed Kadiyan'i'dir. Gulam Ah-

Kadiyanil i ğin 

kurucusu 
Mirza 
cuıam 

Ahmed 
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