
ğiyle gerçekleşir. "Yaratan hiç bilmez olur 
mu?" (el-Mülk 67/ 14) mealindeki ayetin 
de vurguladığı gibi ilim nesne ve olayla
rın üzerinden bilinmezliği kaldıran bir 
özellik taşır (sıfat-ı kaş ife ) ve geniş bir ala
na yönelik bulunur. Kudret ise aklın bir 
şeyin var oluş (vücüd) kavramıyla münase
beti hakkında verebileceği üç hükümden 
birini teşkil eden "mümkin"in mevcudi
yetini sağlayan bir sıfattır (bk. HÜKÜM 

[Akli Hükümler]). Ancak ilahi kudret, ola
bilecek bütün alternatifiere ve bütün za
manlara eşit bir şekilde fonksiyoner ol
duğundan alternatiflerden ayrıca zaman 
birimlerinden birini tercih edecek bir sıfa
tın da devreye girmesi gerekmektedir ki 
o da iradedir (sıfat-ı muhassısa ) . Nitekim 
Ebü'l-Beka el-Kefevl kudreti "mümkin 
statüsünde bulunan bir şeyin failinden 
oluşmasını sağlayan sıfat" , Tehanevl de 
"irade doğrultusunda müessir olan sıfat" 
diye tanımlamıştır ( el-Külliyyat, s. 256; 
Keşşaf, II, I 302) . 

Kelam literatüründe -tesbit edilebildiği 
kadarıyla- kudretle birlikte yedi sıfata ilk 
defa yer veren alim Ebü Hanife olmuş 
( Beyazizade Ahmed Efendi, s. 44-45). onu 
Ebü Mansur el-Matürldl ve Ebü'l-Hasan 
el-Eş' ari takip etmiştir. Matürldl ilim, 
kudret ve irade sıfatlarının Kur'an'da ve 
diğer ilahi kitaplarda yer aldığını zikret
tikten sonra bunların her biri için akli ge
rekçeler sıralamış. evreni yaratıp yöneten 
Cenab-ı Hakk'ın iradesiz (bi't-tab') fiil işle
mekle nitelendirilemeyeceğinin delillerini 
kaydetmenin yanında iradeli yaratıcının 
kudrete de sahip olmasının lüzumunu be
lirtmiştir. Çünkü kendi yapısında karşıt 
fonksiyonlu nesneleri barındıran evren
de sürekli biçimde hakim olan nizarn ve 
ahenk, bu alemin yaratıcı ve yöneticisinin 
fiilini kudret ve irade ile işlediğini kanıt
lar; nit ekim duyular ötesinin bilinmesi için 
hareket noktası oluşturan duyulur alem
de hakiki f iiller böyle gerçekleşmektedir 

(Kitabü 't- Tevf:ıfd, s. 70-72) Eş'arl de duyu
lur alemle duyular ötesi hakkında İstid
lalde bulunarak ilim sıfatını ispata çalış
mış, ardından Allah'ın ilim gibi kudret sı
fatının da bulunduğunu söylemiş ve her 
iki sıfat için nakli delil getirmiştir ( el-Lü

ma', s. 13-14; krş. İbn FGrek, s. 44 ). 

Matürldl ve Eş'arl'den sonra gelen alim
lerin bir kısmı kudret sıfatını Allah'ın ev
renin yaratıcısı oluşuna , bir kısmı O'nun 
kadim sıfatına dayandırmış . Gazzall ve 
Ebü'l-Muln en-Nesefi gibi kelamcılar da 
Matürldl'de görüldüğü üzere kainattaki 

düzen ve ahenge dikkat çekmiştir ( Kadi 
Abdülcebbar, s. ı 5 ı -154 ; Abdülkahir ei
BağdadT, s. 90-93) . Gazzall evrenin fevka
lade düzenine dikkat çekerken insanın dış 
ve iç organlarının mükemmel yapısı ve iş
leyişini, Nesefi, bütün tabiata hakim olan 
sürekli düzenin yanı sıra canlıların yapıla
rındaki estetik ve uyumu. şuurlu canlılar
daki temyiz yeteneğini ve diğer varlıklar
daki şaşırtıcı güzellikleri söz konusu et
miştir ( el-il!:.tişad fı 'l-i'til!:.ad, s. 79-81; Teb

şıratü'l-edille, I, 188-1 89 ). 

Allah'ın kadir olduğu konusunda İslam 
alimleri arasında herhangi bir fikir ayrılığı 
yoktur. Ancak kudretin ifade ettiği m ana 
ve muhtevanın zat-ı ilahiyyeye hangi ke
lime kalıbıyla izafe edileceği hususunda 
Mu'tezile kelamcılarının farklı telakkıleri 
mevcuttur. Sözü edilen kelamcılar. Allah'a 
nisbet ettikleri sübGtl sıfatları slga bakı
mından da sıfat olarak şekillendirirle r. 

Buna göre. "Allah alim. ka dir ve mürld
dir" denilebildiği halde, "Allah ilim. kudret 
ve irade sahibidir" denilemez. ÇünküMu'
tezile alimleri ilim, kudret, irade gibi kav
ramların zihinde müstakil birer varlık 
oluşturduğu ve ilahi sıfat kategorisinde 
bulunduğu takdirde kadim sayılıp tevhid 
ilkesini zedeleyeceği (taaddüd-i kudema) ka
naatindedir (bk. SlFAT). 

Alimierin büyük çoğunluğuna göre kud
ret diğer sübütl sıfatlar gibi ezelldir; zira 
Allah ' ın sonradan zat! bir sı fat edinmesi 
kendisinin hadisiere mahal teşkil etme
sini doğurur, bu ise ulGhiyyet makamıyla 
bağdaşmaz. Ancak bu konuda Muham
med b. Kerram ve mensupları farklı gö
rüş beyan etmişlerdir (Abdülkahir el-Bağ

dadT, s. 93-94) 

Kudret sıfatının etki alanı, ona konu 
teşkil etme niteliği taşıyan ve mümkin 
statüsünde bulunanher şeydir. Gazzall bu 
konumdaki kudretin etki alanının sonsuz 
oluşu üzerinde durur ve bunun imkan 
çerçevesinde bulunmak şartıyla ilim sıfa
tıyla çelişmediğini ispata çalışır. Ayrıca 
müellif, kelam literatüründe Ehl-i sün
net'le Mu'tezile arasında önemli bir tar
tışma konusunu teşkil eden kulun sorum
lu olduğu fiiliere ait kudretiyle ilahi kudre
tin münasebeti ve elin hareketiyle anah
tarın hareket etmesi örneğinde görüldü
ğü üzere fiilierin vasıtalı olarak birbirini 
meydana getirmesi meselelerinin ilahi 
kudretin alanını daraltmayacağını delil
leriyle birlikte zikreder ( el-il!:.tişad fı'l-i'ti
l!:.ad, s. 80-99; ayrı ca bk. FİİL; İSTİTAAT; 

KADER; TEVLID). 
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KUDRET 
( öJ~ I) 

Kişinin 
mali veya bedeni bir yükümlülüğe 

yahut ifaya güç yetirebilmesi 
anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "bir işe güç yetirme" anlamı
na gelen ve istitaat, takat . vüs' gibi keli
melerle belli bir anlam ortaklığına sahip 
olan kudret , fıkıhta sözlük manasında 
sıkça kullanılmasının yanı sıra aynı anlam 
çerçevesinde dini mükellefiyetin. ehliyet 
ve ifanın ilgili taraf açısından yerine geti
rilebilir olma şartını ifade eden bir terim 
olarak da kullanılır. 

Kelam ilminde istitaat terimiyle daha 
çok, bir fiili n işlenınesini sağlayan vasıta
lara sahip kimsenin o fiili gerçekleştirme
ye yönelik güç ve iradesi kastedilirken 
(bk. İSTİTAAT ) fıkıhta kudret terimi, "bir 
fiilin i şlenınesini sağlayacak maddi ve be
deni vasıtaları n bulunması " manasında 

kullanılır. Bu anlamıyla kudret istitaatin 
ön şartı ve bir inci kadernesi konumunda
dır. Fıkıh usulünde kudretin teklifin şartı 
olarak zikredilmesi em redilen husus u ye
rine getirecek güç, yetenek ve donanım
dan mahrum olmanın (acz) o fıilden sorum
lu tutulmaya engel teşkil ettiği anlamını 
taşır. Kur'an'da kişinin ancak gücü yete
ceği ölçüde sorumlu tutulacağı ilke olarak 
zikredilip (el-Bakara 2/286) gücü yetenle
rin hacca gitmesi İstenirken (Al-i im ran 3/ 
97) veya oruçta hasta ve yolcuya kaza, gü
cü yetmeyeniere fidye imkanı getirilirken 
(el-Bakara 2/ 1 84) buna işaret edilir. 

Fıkıh usulünde dini bir yükümlülüğün 
edası esasen iki kudreti birden ilgilendi-
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rir: Hitabı anlama gücü, onu yerine getir
me gücü. Birincisi akılla, ikincisi bedenle 
alakalıdır. Eda ehliyeti de bu iki kudretin 
kemal derecesinde olmasıyla gerçekleşir 
(Abdülaz1'z el-Buhar!, IV, 1368). Vücüb, se
beplerin sı h hatine ve zirnınetin mevcudi
yetine bağlı bir husus olup edanın vücQ
bundan farklıdır ve kudret vücübun de
ğil edanın vücübunun şartıdır (a.g.e., IV, 
1365; Teftilzan1', ı. 198). Bu, teklifi hükme 
ait bir özellik olup vaz'! hüküm de aran
maz (Ka raf!, l, 161, lll, 197; Zerkeşl , l, 129). 

Mahiyetine göre kudret mali ve bedeni 
şeklinde ikiye ayrılabilir. Zekatta mali, 
hacda hem mali hem bedeni, namaz ve 
oruçta ise sadece bedeni kudret söz ko
nusudur. 

Hanefi usulcüleri, eda konusundaki 
yaklaşım ve tasnifleriyle bağlantılı olarak 
dini teklif için şart olan kudreti mümek
kine ve müyessire şeklinde iki kaderneye 
ayırırlar (Pezdev!, I, 191 -212; Serahs!, el

UşO.l, I, 68-71 ). Bu ayırım, özellikle mali ni
telikli ibadetler ifa edilmediğinde yüküm
lülüğün hangi durumlarda zimmette de
vam ettiğine dair mezhep görüşünü te
mellendirmeyi de amaçlar. Kudret-i mü
mekkine. "emredilen kimsenin emredi
len hususu genelde zorlanmaksızın yeri
ne getirmesine imkan veren asgari güç, 
vasıtaların ve sebeplerin selameti, organ
ların sıhhati ve engellerin bulunmaması" 
şeklinde tanımlanır. Bu güç. her bir vaci
bin edasının şartı olmakla birlikte vacibin 
zimmette borç olarak kalması bunun de
vamına bağlı değildir. Kudret-i müyessi
re ise fiilin işlenme imkanı bulunduktan 
sonra kolayca işlenınesini sağlayan ve kıs
men devamlılığı bulunan ikinci kademe 
ve üst gücün adı olup edanın vücübunun 
illet manasını da taşıyan bir şartıdır. Tek
lifin devamı için bunun da devamı aranır 
(Sadrüşşer!a, 1, 198- ı 99; Bahrülulum ei
Leknev!, l, I 37; İbn Abid!n, ll, 360-361 ). 

Mesela vakti girdiğinde namazı eda ede
bilecek kadar sağlıklı olan kimse kudret-i 
mümekkineye sahip olduğundan daha 
sonra sağlığını yitirse bile bu borç üzerin
den silkıt olmaz. Mali ibadetlerden hac, 
kurban, fıtır sactakası birinci; zekat. öşür 
ve harac ikinci tür kudrete dayandırı 

lır. Birincisinin sadece bulunması yüküm
lülüğün doğması için yeterli görülürken 
ikincisinin devamlılık arzetmesi de aranır. 
Bayramda kendisine fıtır sactakası veya 
kurban kesimi vacip olup da bunu ifa et
meyen ve daha sonra bu mali imkanı yi
tiren kimsenin zimmetinde bu borçlar 
devam ederken aynı durumda zekatın 
zirnınetten sakıt oluşu bundandır. Şafii-
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ler. zekatta da yükümlülüğün zirnınet
te borç olarak devam edeceği görüşün

dedir. 

Muamelat hukukunda akid konusunun 
yerine getirilebilir olması akdin kuruluş 
veya sıhhat şartı olup bu gereklilik ilgili 
tarafın ifaya. mesela satım akdinde malı 
teslime kudretinin bulunması. akid konu
sunun da yerine getirilebilir olması (mak
dOrü'l-Wl. makdOrü't-tesllm) şeklinde ifade 
edilir (Serahs!, el-MebsO.t, XII, 130; XIII, 
155; Kilsiln!, V, 168, 181; Şemseddin er
Remll, lll, 398; Mecelle, md. 198, 205-209, 

213) . Bu ilke, akdin konusunun akid anın
da mevcut, bilinir ve kabzedilmiş olması, 
akdin garardan uzak olması, yani haksız 
kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşı
maması şartlarıyla ayrı ayrı bağlantılıdır. 

Bütün hukuk ekallerince dile getirildiği 
ve Hanefiler'in ayrıntılı biçimde üzerinde 
durduğu bu şart akidlerin kuruluş ve iş

leyişinde açıklık ve güveni sağ l ayıcı, ta
rafların hak kaybına uğramasını önleyeci 
bir tedbir niteliğindedir. Selem örneğin
de veya semende bu şartın aranmayışın
da olduğu gibi (Serahsl, el-MebsO.t, XIII, 
198) böyle bir riskin bulunmadığı, borcun 
zimmette sabit olabildiği durumlarda anı
lan şartın yumuşatıldığı veya aranmadığı 
görülür. 
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KUDSI HADiS 
( .s"'~' .:..ıX><Jı ) 

Hz. Peygamber'in 
Kur'an dışında Allah'a dayandırarak 

söylediği hadisler. 
_j 

Sözlükte "temiz olmak; bir şeyi mukad
des kılmak, tenzih etmek" anlamlarına 
gelen kudsi kelimesi kuds kökünden 
ism-i mensub olup "her türlü noksanlık-

tan uzak yüce bir varlığa ait olan şey" de
mektir. Kudsi hadis (hadis-i kudsi, el -hadl
sü'I-kudsl) "ilahi hadis. rabbiıni hadis" diye 
de adlandırılır. ei-Hadlsü'l-kudsl ifadesi 
bir terim olarak VI. (XII.) yüzyıldan itiba
ren bu konuda yazılmaya başlanan derle
me çalışmalarından sonra ortaya çıkmış, 

ancak tanımını ilk defa Şerefeddin et
Tibl (ö. 743/1 342) yapmış (Ebü'I-Beka, s. 
288), ardından Seyyid Şerif ei-Cürcanl, 
İbn Hacer ei-Heyteml. Ali el-Karl, Zafer 
Ahmed et-Tehanevl gibi alimler çeşitli ta
rifler ortaya koymuştur. Bu tariflerde be
lirtilen unsurları göz önünde bulundura
rak kudsi hadisi "Allah tarafından vahiy, 
ilham, rüya gibi değişik bilgi edinme yol
l arı ile anlamı Hz. Peygamber' e bildirilen, 
onun tarafından kendi ifade ve üslübu 
ile Allah'a nisbet edilerek rivayet edilen, 
Kur'an'la herhangi bir ilgisi bulunmadığı 
gibi i'caz vasfı da olmayan hadis" şeklin
de tanımlamak mümkündür. Bu tür ha
dislerin kudsi olarak nitelendirilmesi ına

nanın Allah'a aidiyeti, hadis denilmesi de 
Resul-i Ekrem tarafından dile getirilmiş 
olması sebebiyledir. Kudsi hadislerin Al
lah'a nisbet edilmesi onların sabit ve sa
hih olduğu anlamına gelmez, buradaki 
"kudsi" kelimesi sadece sözün kaynağını 
gösterir, metnin kabul veya reddi açısın

dan bir hüküm ifade etmez. Sahih olan 
kudsi hadislerin sayısı çok değildir; bu hu
susta verilen 1 00, 200, 300, SSO gibi ra
kamlar yapılan derleme çalışmalarına da
yanmaktadır. 

Kudsi hadisler genelde Allah'ın yüceli
ği, rahmetinin genişliği. ihsanının bollu
ğu, bazı ibadetlerin fazileti ve güzel ah
lak gibi konulara dair olup "kale Resülul
lah fi ma yervl an rabbihl azze ve celle", 
"ani'n-nebiyyi fi ma yervlhi an rabbihl" ya 
da "kale'llahü tealafima ravahü anhü Re
sülullah" gibi ifadelerle rivayet edilmiştir. 

Metinlerdeki ifade ve üslüp nebevl hadis
ler le hemen hemen aynıdır (Trabzon!, s. 
ll; Mustafa Ahmed ez-Zerka, lll [ 1395], s. 
91) Kudsi hadislerin Kur'an'la ortak nok
tası her ikisinin de mana olarak ilahi kay
naklı olması, nebevl hadislerle araların
daki ortak nokta ise bağlayıcılık ve ince
lemeye tabi olma gibi hususlarda aynı 
değeri taşımasıdır(Koçyiğ it, s. 123-124). 

Kaynaklarda Kur'an'la kudsi hadisler ara
sındaki farklar üzerinde fazlaca durulmuş, 
bununla da kudsi hadislerin manasının 

ilahi oluşu sebebiyle Kur'an'la eş değer

de algılanmaları ihtimalinin önüne geçil
mesi amaçlanmıştır (Hasan Muhammed 
MakbQII, s. 14; Yılmaz , s. 36-40). 


