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ku rul la rı ken di si ni tek rar aday gös ter di 

ve 8 Ni san 1994’te ye ni den emîr se çil di. 2 

Ni san 1999 ve 20 Ni san 2004 ta rih le rin de-

ki emir lik se çim le ri ni de ka zan dı. Böy le ce 

üst üs te beş de fa emîr ol du, bu gö re vi-

ni 29 Mart 2009 ta ri hi ne ka dar yir mi iki 

yıl de vam et tir di. Son se çim de aday lı ğı nı 

koy ma dı ve ölü mü ne ka dar il gi si ni sür dü-

re ce ği İdâre-i Fikr ü Amel ad lı dü şün ce 

ku ru lu şun da ki ça lış ma la rı na ağır lık ver di. 

Bu ara da si yasî fa ali yet le ri ni de sür dür dü. 

2012’de Vah det-i Üm met adıy la ulus lar 

ara sı bir top lan tı dü zen le di. Ur du ca ve 

Peş tu ca ya nın da Arap ça, Fars ça ve İn gi-

liz ce de bi len Kå dî Hü se yin Ah med 6 Ocak 

2013 ta ri hin de İslâmâbad’da ve fat et ti ve 

Zi yâ ret-i Kâkâ Sâ hib kö yün de def ne dil di.

İs lâ mî teb li ği ve da vet işi ni üst le nen 

Ce mâat-i İs lâ mî’ yi emir li ği dö ne min de 

ta ma men si ya set ala nı na ta şı yan Kå dî 

Hü se yin, Sov yet ler Bir li ği’nin Af ga nis tan’ı 

iş gal et me si üze ri ne baş la tı lan ci had 

ha re ke tin de ve Keş mir mü ca hid le ri nin 

ba ğım sız lık sa va şın da et kin bir rol üst-

len miş, Keş mir’in ba ğım sız lı ğı na des tek 

sağ la mak ama cıy la bir çok ül ke yi do laşmış, 

bun la rın do ku zu na Hur şîd Ah med de ka-

tıl mış tır (a.g.e., s. 3-19). Kå dî Hü se yin’e 

gö re Sov yet ler Bir li ği’nin asıl ama cı Af-

ga nis tan’dan son ra Pa kis tan’ı da iş gal 

ede rek sı cak su la ra in mek tir. Bu se bep-

le Af ga nis tan’ı sa vun mak Pa kis tan lı lar’ın 

da gö re viy di. Ken di si Pa tan (Peş tun) ol sa 

da bü tün grup lar la sağ lam iliş ki ler kur-

muş tu. Ni te kim Ce mâat-i İslâ mî’  nin Pe-

şâ ver böl ge si so rum lu lu ğu nu üst len dik ten 

son ra Af ga nis tan’a gi derek gö rüş me ler 

yap mış tı (a.g.e., s. 3-19). O, Af ga nis tan’ın 

hâkim et nik hal kı olan Pa tan lar’ın Pa tan 

ol ma yan lar la kar deş lik iliş ki le ri içe ri sin de 

bir ya pı oluşturma sını sa vu nu yor du (ge niş 
bil gi için bk. Ri az Moham mad Khan, tür.
yer.). Af ga nis tan’da Rus iş ga li nin ar dın-

dan or ta ya çı kan yeni du ru mu Keş mir’in 

ba ğım sız lı ğı için de bir fır sat ola rak de ğer-

len dirmiş ve Keş mir böl ge sin de Ce mâat-i 

İs lâ mî ile bağ lantısı bu lu nan Hiz bü’l-mü-

câ hi dîn ad lı si lâh lı gru ba za man za man 

des tek ver miş tir (Ah med – Ba la sub ra ma-
ni an, s. 87). Fark lı grup lar ara sın da ki ih-

tilâfla rı ber ta raf edip bu grup la rın bir lik te 

ha re ket et me le ri ni sağ la ma ya ça lış mış tır.

Pa kis tan’da dinî ce ma at ler ve par ti ler 

se çim ler de halk tan faz la rağ bet gör me-

di ğin den Kå dî Hü se yin Ah med, hal kın 

te vec cü hü nü ka zan mak ama cıy la di ğer 

dinî grup lar ve par ti ler le iş bir li ği ve se çim 

it ti fa kı yap mış, bu yol da bel li bir ba şa rı 

da el de et miş tir. Öte yan dan ken di si Pa-

kis tan’ı mez hep kav ga la rı dı şın da tut mak 

et ki si ol sa ge rek tir. On kar de şin en kü çü ğü 

olan Hü se yin Ah med ilk eği ti mi ni ba ba-

sın dan al dı, bu sı ra da baş la yan Kur’ân-ı 

Kerîm’e il gi si ha ya tı bo yun ca de vam et-

ti. Li sans öğ re ni mi ni Pe şâ ver’de ki Is la mia 

Col le ge’da ta mam la dı; Pe şâ ver Üni ver si te-

si’nde coğ raf ya ala nın da yük sek li sans öğ-

re ni mi gör dü. Me zu ni ye ti ni mü te akip Sivât 

böl ge sin de Sey yi dü şe rif’te ki Cihânzîb Ko le-

ji’nde üç yıl ho ca lık yap tı. Ar dın dan ti ca re te 

yö nel di; Ku zey ba tı Sı nır Eya le ti Ti ca ret ve 

Sa na yi Oda sı baş kan yar dım cı lı ğı na ge ti-

ril di. Bu ara da si ya set le de il gi len me ye ve 

İslâm dün ya sı nın prob lem le ri ni iz le me ye 

baş la dı. Kar deş le ri Ce mâat-i İs lâ mî’ ye bağ-

lı İs lâ mî Cem‘iy yet-i Ta le be’de gö rev al mış-

tı. Ken di si de bir sü re bu ce mi ye te ka tıl dı, 

böy le ce Ce mâat-i İs lâ mî’ yi ve fa ali yet le ri-

ni ya kın dan ta nı ma imkânı bul du. Er ken 

yaş la rın dan iti ba ren Mevdûdî’nin eser le ri ni 

oku ma ya baş la dı ve bu ko nu da uz man ola-

rak ta nın dı (Hur şîd Ah med, s. 3-19).

1970’te Ce mâat-i İs lâ mî’ ye üye ol du, er-

te si yıl da bu ku ru lu şun Pe şâ ver böl ge si 

baş kan lı ğı na se çil di, za man la Ku zey ba tı 

Sı nır Eya le ti’nin so rum lu lu ğu nu üst lendi. 

1977’de Tahrîk-i Nizâm-ı Mus ta fa adı al-

tın da yü rü tü len dinî-si yasî fa ali yet ler do la-

yı sıy la bir sü re ev hap sin de tu tul du. 1978’-

de Ce mâat-i İs lâ mî’ nin ge nel sek re ter li ği-

ne ge ti ril di. Miyân Tu feyl Mu ham med’in 

ve fa tı üze ri ne 6 Ka sım 1987 ta rihin de ya-

pı lan se çim ne ti ce sin de Ce mâat-i İslâ mî’-

nin üçün cü emîri ol du (Sey yed Va li Re za 
Nasr, s. 50). Di ğer adaylar dan Hurşîd Ah-

med bu se çim de Kå dî Hü se yin Ahmed’in 

ka zan ma sı nı te men ni et ti ği ni ve se çim 

so nu cun da şü kür sec de si yap tı ğı nı ifa de 

eder (Mâhnâme, s. 3-19). Kå dî Hü se yin 

Ah med 30 Ekim 1992’de ye ni den emîr se-

çil di. Pa kis tan Is la mic Front (PIF) ad lı si ya-

sal olu şum adı na di ğer par ti ler le 1993’te 

se çim it ti fa kı ya pa rak gir di ği ge nel se çim-

ler de ba şa rı sız olun ca Ce mâat-i İs lâ mî’ nin 

baş kan lı ğın dan da is ti fa et ti, an cak par ti 

ke mer ler al tın da alt ta dikdört gen, üst te 

yu var lak üçer pen ce re ile açı lır. Ca mi de 

kub be ve to noz lar kur şun la kap lı olup bü-

yük kub be nin ça pı 15 met re dir. İn ce bir 

sa nat ese ri olan ve Ev li ya Çe le bi’ ye gö re 

Sof ya’da gü zel lik ba kı mın dan eşi bu lun-

ma yan tek şe re fe li mi na re ca mi nin sa ğın-

da dır. Kes me taş tan ka re ka ide üs tün de 

yük sek tu tu lan kes me taş pa buç luk üze-

rin de tuğ la göv de li mi na re de göv de nin ve 

şe re fe nin al tın da bi rer sil me yer al mak ta-

dır. Kes me taş tan şe re fe mu kar nas lı ge-

çiş li olup kor ku luk lar düz dür. Tuğ la pe tek 

kıs mı üs tün de üze ri kur şun kap lı ah şap 

külâh mev cut tur.
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ÿSe fer Ha sa nov

– —K…DÎ HÜSEYÝN AHMED
א  أ )  )

(1938-2013)

Pakistan’da
Ce mâat-i Ýslâmî’nin

üçüncü emîri.˜ ™

Resmî ka yıt lar da, Pa kis tan’ın Ku zey batı 

Sı nır Eya le ti’nin (North West Fron ti er Pro-
vin ce [NWFP] / Kyber Pakh tunk hwa) Nev-

şeh re (Nows he ra) il çe si ne bağ lı Zi yâ ret-i 

Kâkâ Sâ hib (Zia rat Ka ka Sa hib) köyün de 17 

Ocak 1940 ta ri hin de doğ du ğu be lir ti lir se 

de ger çek do ğum yı lı 1938’dir. Diyûbendî 

eko lü ne bağ lı olan ve bir müd det Cem‘iy-

yet-i Ulemâ-yi Hind’in Ku zey ba tı Sı nır 

Eya le ti baş kan lı ğın da bu lu nan ba ba sı Kå-

dî Mu ham med Ab dür rab bir din âli miy di. 

Soy la rı nın ba ba ta ra fın dan Sel çuk lu Türk-

le ri’ne da yan dı ğı kay de dilir. Tür kiye’ ye ve 

Türk ler’e kar şı duy du ğu sev gi de bu ba ğın 

Kådî Hüseyin

Ahmed
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Ocak 2013; Hamîd Gül, “Æå Šî ¥ü se yin A¼ med 
Ek İnšılâbî Siyâsetdân Ek E¼adsâz ŞaÅ ½i yet”, 
Dânâ-i-Râz, La hor Ni san 2013; M. Riyâz Ah-

ter, “Pâ kis tânî Siyâset ka Mu£ te ber ¥avâle Æå-
Šî ¥ü se yin A¼ med £Âşıš-ı İkbâl Bhi Râhî Adem 
Hu ey”, Nevâßey Vašt, özel sa yı [bas kı ye ri ve 
yı lı yok]; Kavmî Da cist (Qaumi Di gest), Kå dî 
Hü se yin Ah med özel sa yı sı, La hor Şu bat 2013; 
Jams hed Khan, “The Ri se of Po liti cal Is lam in 
Khyber Pakh tunk hwa: The Ca se of Mut ta hi da 
Maj lis-e-Amal (MMA)”, The Di alo gue: A Qu ar-
terly Re se arch Jo ur nal, IX/3, Pes ha war 2014, s. 
299-312; Ab dürrâfi Resûl, “Æå Šî ¥ü se yin A¼ med 
Mil let-i İs lâ mi ye ka £A¾îm Sermâye tey”, Cihâd-ı 
Keşmîr, http://www.jihadekashmir .net/in dex.php/
com po nent/con tent/ar ticle/ 920130202114804/ 
2220130209123147 (30.05.2015).
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– —K…DÝRÎ, Muhammed b. Ýdrîs
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Ebû Abdillâh Muhammed
b. Ýdrîs b. Muhammed

b. el-Gålî el-Kådirî el-Hasenî el-Fâsî
(1874-1931)

Faslý muhaddis,
fakih ve mutasavvýf.˜ ™

1291’de (1874) Fas’ta dün ya ya gel di. 

Ta le be si Ebü’l-Feyz İb nü’s-Sıddîk el-Gu-

mâ rî ve Ah med Sekîrec’in ver di ği bu bil-

gi ye kar şı lık di ğer ta le be si Ab düs selâm b. 

Ab dülkådir İbn Sûde’nin Dârül beyzâ’nın 

gü ne yin de ki Cedîde şeh rin de doğ du ğu na 

da ir kay dı zü hul ese ri ol ma lı dır. Zi ra bir-

çok kay nak ta ken di si nin Cedîde’ye da ha 

son ra yer leş ti ği be lir ti lir. So yu Hz. Ha san’a 

ka dar uza nır. Kådirî, Fas’ta Câmiu’l-Ka-

ra viyyîn’de öğ re nim gör dü ve fı kıh, usul, 

ha dis, man tık, Arap di li ve ede bi ya tı oku-

du. Ha dis ve fı kıh sa ha la rın da ki bil gi siy le 

ta nın dı. Am ca sı nın oğ lu Mu ham med b. 

Kåsım el-Kådirî, Şey hül cemâa İb nü’l-Hay-

yât ez-Zükkârî el-Ha senî, Ca‘fer b. İdrîs 

el-Kettânî, Miknâs ka dı sı Ebü’l-Ab bas 

Ah med b. Tâlib İbn Sûde, Mu ham med b. 

Ti hâ mî el-Vezzânî, Mu ham med Mus ta fa 

Mâ ülay neyn gi bi âlim ler onun ho ca la rın-

dan ba zı la rı dır. Şeyh Mu ham med b. A‘rec 

es-Sü leymânî ve Ebû Be kir Şu ayb et-Ti-

limsânî’nin ara cı lı ğıy la Derkåviy ye, Tihâmî 

b. Mu ham med el-Haddâvî eş-Şâvî’nin ara-

cı lı ğıy la da Kådi riy ye ta ri ka tı na in ti sap et-

ti ve on lar dan hilâfet al dı. 1912’de hac ca 

git ti; bu sı ra da Ha lep, Şam ve Ka hi re gi bi 

ilim mer kez le rin de âlim ler le ta nı şıp ken di-

le rin den fay da lan dı; Bed red din el-Ha senî, 

Ali b. Zâhir el-Ve te rî ve Yûsuf b. İsmâil 

en-Neb hâ nî’ den icâ zet al dı. Ta le be le ri 

ara sın da Mu ham med Mek kî b. Mu ham-

med el-Betâvirî, Ebü’l-Feyz İb nü’s-Sıddîk 

el-Gu mâ rî (ho ca sın dan al dı ğı umu mi

bak ma ya teş vik eden bir şa ir di. Ken di si ni 

ta nı tır ken, “Be nim ki şi li ği mi İk bal’in ça-

re siz lik ler kar şı sın da ki umut me sa jı ile 

Mevlânâ Mevdûdî’nin viz yo nu ve mü ca-

de le si oluş tur du” de miş tir (Kavmî Da cist 
[Qa umi Di gest], Kå dî Hü se yin Ah med özel 
sa yı sı, La hor Şu bat 2013). Kå dî Hü se yin, 

ve fa tı nın bi rin ci yıl dö nü mün de İs lâ mâ-

bâd’da si ya set ve dev let adam la rı nın, si vil 

top lum ku ru lu şu tem sil ci le ri nin ka tıl dı-

ğı bir an ma prog ra mıy la anıl mış, 7 Ocak 

2015 ta ri hin de La hor’da “Kavmî Se mi nar 

Be-Yâd-ı Kå dî Hü se yin Ah med” adıy la 

bir sem poz yum dü zen len miş tir. Ay rı ca 

onun ya zı la rı nı içe ren MeŠâmîn-i Æå Šî 

¥ü se yin A¼ med baş lık lı bir ki ta bı ya-

yım lan mış tır (La hor 2006). Ha yat hikâye-

si ni, si ya sal ve top lum sal dü şün ce le ri ni, 

baş ka la rı nın onun hak kın da ki gö rüş le ri ni 

içe ren ve İdâre-i Fikr ü Amel ta ra fın dan 

ya yım la nan £Azîz-i Cihân Æå Šî ¥ü se yin 

A¼ med ad lı ki ta bı (İs lâ mâ bâd 2014) 22 

Ma yıs 2014 ta ri hin de İs lâ mâ bâd’da ge-

niş ka tı lım lı bir top lan tı da ta nı tıl mış tır. 

Kı zı Semîa Râhil Kå dî’nin Se fer-i İnšılâb 

(La hor 2007) ve Æå Šî ¥ü se yin A¼ med 

key Devr-i İmâ ret key Seng-i Mîl (La-
hor 2007) ad lı iki ça lış ma sı bu lun mak ta dır. 

Bun la rın dı şın da Pa kis tan’ın önem li der gi 

ve ga ze te le rin de onun la il gi li özel sa yı lar 

çı ka rıl mış tır.
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is ti yor du. 1995’te özel lik le Sünnî-Şiî ih-

tilâfı nı so na er dir mek için Mil lî Bir lik Kon-

se yi (Mil lî Yek ci hetî Kon sül) adıy la bir ya pı 

oluş tu rul ma sı na ön cü lük et miş, 2012’de 

bu ya pı ye ni bir dü zen le me ile güç len di-

ril miş tir. Kå dî Hü se yin Ah med 1985-1992 

ve 1992-1996 yıl la rı ara sın da iki dö nem 

Pa kis tan Se na to su’na üye se çil miş, an cak 

ikin ci dö nem de hü kü me ti pro tes to et mek 

için sü re si dol ma dan is ti fa et miş tir. 2002 

se çim le rin de de Müt te hi de Mec lis-i Amel 

lis te sin den Pa kis tan Mil let Mec li si’ne gir-

miş, bir dö nem Müt te hi de Mec lis-i Amel 

grup baş ka nı sı fa tıy la gö rev yap mış, 2002-

2008 yıl la rın da Müt te hi de Mec lis-i Amel’in 

baş kan lı ğı na ge ti ril miş tir.

Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma sın dan son-

ra Keş mir’in ba ğım sız lı ğıy la il gi li bir ko-

nuş ma ya pan Kå dî Hü se yin, Keş mir’den 

baş la ya rak Pa kis tan, Af ga nis tan, İran ve 

Or ta As ya Türk cum hu ri yet le ri ni de içi ne 

alan bü yük bir İslâm hilâfe ti teş kil edi-

le bi le ce ği ni söy le miş tir (Wa ri koo, s. 11). 
Bu ara da Su dan’da Ha san Türâbî ile Ge-

ne ral Ömer el-Beşîr ara sın da ki ih tilâfla-

rın gi de ril me sin de ara cı lık yap mış, ay nı 

şe kil de Irak-Kü veyt, Fi lis tin, Bos na, Ko-

so va, Erit re, Çe çe nis tan ve Bur ma’da ki 

prob lem le rin çö zü mü için ça ba har ca mış, 

2009 yı lın da Fi lis tin hal kı nı ve Gaz ze li ler’i 

des tek le mek ama cıy la İs ra il aley hin de 

bü yük bir mi ting dü zen le miş tir. Onun 

ci had ve sa vaş ko nu sun da ki söy lem le ri 

sert ve kış kır tı cı ol sa da (Ah med – Ba la-
sub ra ma ni an, s. 84) ül ke için de kar ga şa ya 

yol aça cak hiç bir gi ri şim de bu lun ma mış, 

so run la rın de mok ra tik yol lar la çö zül me si 

yo lun da ça ba gös ter miş, Hem Keysâ Pâ-

kis tân Benâßen gey ad lı ki ta bı nın “Kan lı 

Bir Dev rim mi İs lâ mî Bir Dev rim mi?” baş-

lık lı bö lü mün de bu ko nu ya te mas ede rek 

ba rış yo lu nu yeğ le di ği ni ifa de et miş tir (s. 
31-33). An cak ken di si Hin dis tan ve Ba tı 

ba sı nın da fark lı bir ka rak ter de gös te ril-

me ye ça lı şıl mış tır. 2003’te ya ka la nan bir 

el-Kåide men su bu do la yı sıy la Ce mâat-i 

İs lâ mî’ nin bu ya pıy la bağ lan tı sı bu lun du-

ğu id di ala rı na kar şı el-Kåide ve Üsâme b. 

Lâ din’in bir Ame ri ka-İs ra il pro je si ol du-

ğunu söy le miş tir. Üsâme b. Lâ din’in şöh-

ret kazan ma dan ön ce kendi si ni bir kaç 

de fa zi ya ret et me si onu da ha ya kın dan 

ta nıma sı nı sağlamıştı r (Ah med – Ba la sub-
ra manian, s. 90-91, 124).

Ay nı za man da iyi bir ha tip olan Kå dî 

Hü se yin Ah med ko nuş ma la rın da Kur’ân-ı 

Kerîm’den âyet ler okur, Mu ham med İk-

bal’in şi ir le rin den de fay da la nır dı. Ona 

gö re İk bal in san la rı ümit siz lik ler kar şı-

sın da di renç gös ter me ye ve da ima ile ri ye 




