
nin 1917'de tamamladığı Kur'an tercü
mesi (Chicago-lllinois 1973 !ayrıca çe
şit li baskıları vard ı rJ) akılcı bir yaklaşımla 
kaleme alınmıştır. Bunun yanında onun 
ve arkadaşlarının Londra. Berlin ve Endo
nezya'daki misyonları aracılığı ile İslami 
yet'i Batı'da yayma çalışmaları da etkili 
olmuştur. Urdu dilinde üç haftalık Pey
glim-ı Şul]J., İngilizce haftalık The Light, 
aylık Islami c Review and Muslim lndia 
(Arab Affairs), Almanca aylıkMuslimisch 
ve diğer dillerde çıkan çeşitli dergileri var
dır. Lahor Ahmedileri Gulam Ahmed'in 
peygamberliğinden söz etmemekte, onu 
sadece bir müceddid ve zaman zaman 
"mesih-i mev'üd" olarak nitelemekte, 
kendilerini de İslamiyet'in savunucuları 
ve yayılması için çalışan kimseler olarak 
göstermektedirler. 

Kadiyaniler, Pakistan'ın kuruluşuyla 
birlikte yönetim kademelerinde önemli 
yerlere geldiler. Özellikle Kadiyan kolunun 
nübüvvet iddiası. küfür telakkisi, kılıçla 
cihadı reddetmesi ve Gulam Ahmed'e 
inanmayanların kafir sayılması gibi aşırı
lıkları Pakistan'daki müslüman halkı ga
leyana sevketmiş ve 1 953 yılı başlarında 
patlak veren ayaklanmalar askeri tedbir
lerle bastırılarak iş mahkemeye intikal 
ettirilmiştir (mahkeme kararlarının de
ğe rl e ndirilmes i için bk. An Analysis of 
the M un ir Report : A Critica/ Study o{ the 

Punjab Disturbances-lnquiry Report Itre. 
ve ed. Hurşid Ahmed], Karachi 1956). So
nuçta Kadiyanlliğin her iki kolu da Pakis
tan Parlamentosu'nun 7 Eylül 197 4 tari
hinde aldığı kararla "İslam dışı azınlık" 
olarak kabul edilmiş ve Pakistan anaya
sasının 260. maddesine eklenen bir fıkra 
ile, "Hz. Muhammed'in nübüvvetinin 
mutlak sonluğuna inanmayan. Muham
med'den sonra peygamberliğini iddia 

· eden veya böyle bir iddiada bulunanı pey
gamber ya da dini bir müceddid olarak 
tanıyan kişi anayasanın ve hukukun he
deflerine göre müslüman değildir" hük
mü getirilerek Pakistan'da yaşayan Ka
diyanller faaliyetleri açısından ciddi bi
çimde kısıtlanmıştır. Nübüvvet, mehdilik 
ve cihadın konumu dışında İslam'ın te
mel ilkeleri açısından Ehl-i sünnet alim
leri gibi düşünen Kadiyanller arneli ba
kımdan Hanefi fıkhına tabidir (geniş bil
gi için bk. Fığlalı, s. 169-184) . 

Günümüzde Pakistan dahil 2 milyon 
dolayında bir nüfusa sahip bulunan Ka
diyanller faaliyetlerinin ağırlığını Avrupa, 
Asya, Pasifik, Amerika ve kısmen Afrika 
misyanlarına kaydırmışlardır. Kadiyanl
ler'in her iki kolunun başlıca gelir kaynak-

ları Kadiyan ve Lahor'a beytülmal hisse
si olarak gönderilmesi gereken zekattır. 

İkinci gelir kaynağı her ay yapılan mec
buri ödemelerdir. Buna göre her Kadiya
nl. aylık gelirinin on altıda birini mecburi 
olarak ve düzenli bir şekilde hareketin 
mali organizasyonuna öder. Ayrıca feda
karlık ve cömertlik derecesine göre geli
rinin onda birinden üçte birine kadar olan 
bölümünü hareketin fonlarına aktarır. 
Bunların dışında her Kadiyanl'nin. ölümü 
halinde malının onda birini mezhebe ayır
ması ve bu hususu önceden vasiyetine 
kaydetmesi istenir. 

Kadiyanllik hakkında gerek kendi men
supları gerekse müslüman ve hıristiyan 
müellifler tarafından kaleme alınmış ki
tap ve makalelerden meydana gelen zen
gin bir literatür vardır. Gulam Ahmed'in 
kırk civarında eseri Urduca. Arapça. Fars
ça ve İngilizce olarak yayımlanmıştır. Ka
diyarı ve Lahor kolları tarafından yazılıp 
neşredilen yüzlerce kitap, broşür ve dergi 
vardır. Kadiyan kolunun en önemli eser
leri Mirza Beşlrüddin Mahmud Ahmed'in 
kaleme aldığı Ahmadiyya Mavement 
(Lahore 1971). Ahmadiyyah or The TJue 
Islam (Lahore 1972). Introduction to the 
Study of the Holy Qur'an (Lahore 1969) 
ve Muhammed Zafrullah Han'ın Islam
Its M eaning for Modern Man (London 
1962) adlı eseridir. Lahor kolu için Mevla
na Muhammed Ali'nin The Ahmadiyyah 
Mavement (Urduca'dan tre. S. Muhain
mad Tufail, Lahare 1973). The Finality ot 
Prophethood (Urduca'dan tre. S. Muham
mad Tufail , Woking-England 1966). The 
Religion ot Islam (Lahore 1971) adlı 

eserleri zikredilebilir. Ayrıca Avrupa. 
Amerika, Afrika ve Asya misyonları ta
rafından gerçekleştirilmiş pek çok ya
yın mevcuttur. 

Kadiyanllik'le ilgili olarak müslümanlar 
ve hıristiyanlarca yapılan çalışmaların bü
yük çoğunluğu reddiye mahiyetindedir. 
Bunlardan, mezhebin doğuşu sırasında 
Muhammed İkbal'in yazdığı Islam and 
Ahmadism ile (Meerut, ts., son baskı l a

rından biri, Lahare 1980) ve Howard Ar
nold Walter'in The Religious Lite ot In
dia: The Ahmadiyya Mavement (My
sore City 1918) adlı eseri özellikle zikredil
melidir. Mezhep hakkında önemli bilgiler 
veren diğer eserlerden Ebü'l-A'Ia el-Mev
düdi'nin Ma hiye'J-Kadiyaniyye (tre. Ha
lll Ahmed el-Ham idi, Küveyt 1389/1969) , 

Ebü'I-Hasan en-Nedvi'nin el-Kadiyani 
ve'J-Kadiyaniyye (Beyrut 1387/ 1967). İh
san İlahi Zahlr'in Qadiyaniat (Lahore 
1975), Hasan Tsa Abdüzzahir'in eJ-Kadi-
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yaniyye: Neş'etüha ve tetavvuruha 
( Küveyt 1980) adlı kitapları da kaydedil
meye değer niteliktedir. Ethem Ruhi Fığ
lah K adiyanilik: Ahmediyye Mezhebi 
adıyla bir doçentlik tezi hazırlamış (İzmir 
1986) , bunun özeti K adiyanilik ismiyle 
de yayımlanmıştır (An ka ra I 994). Ayrıca 

Hint alt kıtasının son dönemiyle çağdaş 
İslam hakkında bilgi veren bütün kitap
larda Kadiyanlliğe atıflarda bulunulmuş
tur (Gulam Ahmed' in kitaplarının listesi, 
Kadiyan ve Lahor koliarına mensup mü
elliflerin eserleriyle reddiye mahiyetin
deki diğer kitap ve makaleler hakkında 
geniş bilgi için bk. Fığlalı, s. 203-220; ayrı

ca bk. HATM-i NÜBÜWET). 
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(;~f ö;,_...) 

Kur'an-ı Kerim'in 
doksan yedinci suresi. 

_j 

Müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke 
döneminde Abese süresinden sonra na
zil olmuştur; Medine'de in diğine dair bazı 
rivayetler de mevcuttur. Nüzül sırasına 
göre yirmi beşinci süre olduğu kabul edi
lir. Beş ayetten oluşan sürenin fasılası ; 
harfidir. Adını, sürede üç defa tekrar 
edilen ve üstünlüğü sebebiyle "leyletü'I
Kadr" olarak nitelenen geceden almıştır 
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(b k. KADiR GECESi) . "İnna enzelna" süre
si olarak da anılmaktadır. Vahyin nüzülü
nü konu alan sürenin mushaftaki tertip 
sırasına göre ilk nazil olan ayetlerin yer 
aldığı Alak süresinden sonra gelmesi 
muhtevası açısından ayrı bir anlam ifade 
eder. 

Kur'an-ı Kerim'in ne zaman indirildiği
ni ve bu zamanın özelliklerini belirterek 
faziletinden faydalanma gereğine işaret 
eden süre, "Onu Kadir gecesinde indirdik" 
mealindeki ayetle başlar. Müfessirler bu 
cümlede fiilin sonundaki zamirle Kur
'an 'ın kastedildiğini, bunun ilk bakışta an
laşılacak kadar belli olduğunu, Kur'an 'ın 

azarnet ve kudsiyetine işaret etmek üze
re açık isim yerine zam ir kullanıldığını 
söylerler. Alimierin çoğu, "peyderpey in
dirdik" anlamındaki nezzelnii yerine "in
dirdik" manasındaki enzelnii fiilinin kul
lanılmasını dikkate alarak ayette. Kur
'an'ın tamamının bir defada ulühiyyet 
makamından dünya semasına indirilişine 
temas edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı 

alimiere göre ise bu ayetle doğrudan Hz. 
Peygamber' e ilk ayetlerin gelişi kastedil
mektedir (b k. NÜZÜL). Her iki yoruma gö
re de söz konusu zaman dilimine, Kur
'an ' ın inişine sahne olduğu ve bu olayla 
değer kazandığı için "leyletü'l-Kadr" de
nilmiştir. Kadir gecesinin ne olduğu so
rusunu ihtiva eden ikinci ayete cevap ve
ren müteakip ayetlerde onun tarihinin 
açıklanması yerine üstünlüğü ve özellik
leri üıerinde durulmuştur. Söz konusu 
ayetlerde, Kadir gecesinin bin aydan da
ha hayırlı olup onda Allah'ın izniyle melek-

Nesih hattıyla yaz ı l ı:nıs Kadr süresi 

140 

!erin ardarda indiği ve bundan dolayı fec
rin doğuşuna kadar bütün geceyi mane
vi bir huzur ortamının (selam) kapladığı 
belirtilir. Tefsirlerde, meleklerle beraber 
yeryüzüne indiği haber verilen "ruh"un 
Cebriiii olduğu ve onun melekler arasın
daki yüksek derecesinden dolayı özellikle 
anıldığı kaydedilir. Geceyi kaplayan esen
lik ise o gecede yapılan dua ve ibadetle
ri n sonucu olarak ilahi rahmetin artma
sıyla ilgilidir. 

Kadr süresinde, Kur'an-ı Kerim'in indi
rildiği gecenin geniş rahmet ve bereket
lere vesile olduğuna işaret edilerek Kur
'an'ın insanlık için taşıdığı değer ve öne
me, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat 
çekilmektedir. Ayrıca insanların mümkün 
olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta 
Allah'a yönelip derin bir dindarlık hali ya-

. şamaları durumunda meleklerin kendi
lerine kablmasına kadar varan bir ulvi
yete ulaşabilecekleri vurgulanmaktadır. 

Sürenin faziletiyle ilgili olarak tefsirler
de, "Kadir süresini okuyan bir kimseye ra
mazan da oruç tutup Kadir gecesini ihya 
eden kişi kadar ecir verilir" mealinde bir 
hadis rivayet edilmişse de (Zemahşe rl, IV. 
273; Beyzavl, ll, 611 ) bu rivayet sahih ha
dis kitaplarında yer almamaktadır. 

Kadr süresi üzerine aralarında Ebü'I
Leys es-Semerkandi (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 5386, vr. 99- 100). Taceddin es
Sübki (Süleymaniye Ktp ., Relsül küttab 
Mustafa Efendi , nr. 11 93, vr. 374-3 77) , 
Muslihuddin-i Lari (Beyazıt Devlet Ktp., 
Veliyyüddin Efendi. nr. 3182, vr. 23 1-247) : 
İbrahim b. Derviş el-Buhari (Süleymani
ye Ktp., Ayasofya, nr. 411 ). Nüreddinzade 
Sofyevl (Manisa il Halk Ktp. , nr. 11 37, vr. 
64-69) , Abdullah b. Osman Tirevi (Süley
maniye Ktp ., Bağdatlı Vehbi Efendi , nr. 
2120, vr. 9- 15). İbrahim Kırlmi (Süleyma
niye K tp., Laleli , nr. 151 2, vr. 34-38). Receb 
Osman Çorümi (İ s t a nbul 1317). Divrikli 
Abdullah Ziyaeddin (İ s t a nbul 1322 ) ve 
Manastırlı İsmail Hakkı (İ stanbul 132 5) 
olmak üzere birçok alim müstakil risale
ler yazmıştır. 
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KADRİ EFENDi 
{ö. 1084/ 1674) 

Osmanlı alimi, kazasker. 
_j 

1010 (1601) yılında doğdu . Larendeli 
olup asıl adı Abdülkadir, babasının adı Si
naneddin Yusuf, dedesininki Şeyh Meh
med'dir. Babası , müderris Babaziide Meh
med Efendi'nin damadı olduğundan 
Babazade Sinanı diye tanınmıştır. Kadri 
Efendi , tahsilini tamamladıktan sonra 
Şeyhülislam Zekeriyyazade Yahya Efen
di'ye mülazım oldu. Çeşitli medreselerde
ki görevinin ardından 1047 Reblülewelin
de (Ağustos 1637) Nişancıpaşa-yı Cedld, 
1048 Şewalinde (Şubat 1639) Şeyhülislam 
Zekeriyya Efendi medreselerine, 1 os 1 Zil
kadesinde (Şubat 1642) Sahn-ı Seman'a, 
ertesi yıl Şah Sultan , 1056 Reblülahirinde 
(Mayıs 1646) Üsküdar Vali de Sultan, bir yıl 
sonra Süleymaniye medreselerine mü
derris oldu. 1058 Muharreminde (Şubat 
1648) Mekke kadılığına tayin ediidiyse de 
bu görevinden istifa etti. 1 062 Şiibamnda 
(Temmuz 1652) Bursa kadılığına gönde
rildi , ancak ertesi yıl aziedildL 1066 Şev
valinde (Ağustos 1656) Edirne, 1 067 Şaba
nında (Mayıs 1657) Galata, 1 071 Reblüla
hirinde (Ara lık 1660) İstanbul kadısı ve 
aynı yılın recebinde (Mart 1661) Anadolu 
kazaskeri oldu. Bir yıl süren bu görevinin 
ardından 1 073 Reblülahirinde (Kasım 
1662) Rumeli kazaskerliğine tayin edildi 
ve bir süre sonra ayrıldığı bu göreve 1 077 
Şabanında (Şubat 1667) tekrar getirildi. 
1 OSO'de (1669) yine ayrıldığı bu görevine 
ertesi yılın recebinde üçüncü defa tayin 
edildi ve şewalde de (Şubat 1671) emek
liye ayrıldı. 1 084 Şewali sonunda (Şubat 
1674) vefat edip Edirnekapı dışında Emir 
Buhar! Zaviyesi civarında defnedildi. Mu
hi b bl. Kadri Efendi' nin ölüm tarihini 
1083, Zirikil de kaynak vermeden doğum 
yılını 1 O 14 ( 1605) olarak verirse de Şeyh! 
Mehmed Efendi'nin kaydettiği diğer ta
rihler daha doğru olmalıdır. 

Kadri Efendi, Bahçekapı yakınında bir 
mescid ve mektep, Edirnekapı içinde bir 
cami ve odalar yaptırmıştır. Burası Kadri 
Efendi Tekkesi diye tanınır. Şeyhülislam 
Zekeriyyazade Yahya Efendi, Ebusaid 
Mehmed Efendi ve Muld Ahmed Efendi 
zamanında fetva müsevvidliği, müvezzili
ği ve eminliği görevlerinde bulunan Kad
ri Efendi, bu sırada fıkıh ve fetva kitapla
rından derlediği meseleleri bir araya ge
tirdiği Va]fı'atü'l-müftin adlı Arapça ki
tabıyla tanınmıştır. Fetava Kadri (el-Fe
tava'l-~adiriyye) diye de anılan eser, di-


