
ABDÜLKADiR-i MERAG1 

Osmanlı ülkesinde yaşamış ve mOsiki
ye dair Ma~ö.şıdü'l-edvô.r adlı bir eser 
yazmıştır. 
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L 
(bk. ABDÜLKADiR el-CEzAiRİ). 

_j 

ı -, 
ABDÜLKADiR ŞEYHI EFENDi 

(ö. 1002 / 1594) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

920'de (1514) istanbul'da doğdu. 
Müeyyedzade Abdurrahman Efendi'nin 
kardeşi olan Şeyh Hacı Efendi'nin oğlu
dur. Bundan dolayı Şeyhi lakabı ile ta
nınmıştır. ilk tahsilinden sonra Ebüssu
Od Efendi'ye intisap etti ve ondan ders 
alarak mülazım oldu. Öğretim hayatına 
Gelibolu'daki Sarıca Paşa ve Bursa'daki 
Yıldırım medreselerinde başladı. Daha 
sonra 1551-1562 yılları arasında sıra

sıyla Çorlu'da Ahmed Paşa, istanbul'da 
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Haseki, Sahn-ı Seman, Ayasotya ve Sü
leymaniye medreselerinde müderris
lik, ardından Şam. Mısır, Bursa ve is
tanbul'da kadılık yaptı. 1570'te Anado
lu, 1571'de de Rumeli kazaskerliğine 

getirildi. 1573'te bu görevinden ayrıl

dı. 1583'te kendisine Süleymaniye Da
rülhadisi müderrisliği verildi. 8 Mayıs 

1587'de Çivizade Mehmed Efendi'nin 
ölümü ile boşalan şeyhülislamlığa geti
rildi. Şeyhülislamlığı döneminde, çekilen 
mali sıkıntı yüzünden akçenin değerinin 
düşürülmesi ve bu değeri düşük akçe
nin askere ulüfe olarak verilmek isten
mesi üzerine çıkan olaylar sırasında, bir 
grup sipahi Abdülkadir Efendi'ye, veri
len bu "mağşuş akçe" ile esnaftan zorla 
alınan eşya ve yiyeceğin helal olup ol
madığını sormuştu. Abdülkadir Efen
di'nin "haramdır" şeklindeki fetvası üze
rine gelişen ve tarihe Beylerbeyi Vak'ası 
adıyla geçen kanlı olaylar sonunda Ru
meli Beylerbeyi Mehmed Paşa ve Baş
defterdar Mahmud Efendi idam edilir
ken, Veziriazam Siyavuş Paşa, bazı ve
zirler ve devlet erkanı ile birlikte 2 Ha
ziran 1589'da 250 akçe maaş ile o da 
aziedildL 27 Receb 1002'de (18 Nisan 
1594) vefat etti; cenazesi Eyüp'te ken
di yaptırdığı mescidin haziresine defne
dildi. 

Abdülkadir Şeyhi Efendi'nin bi r · fetvası 

(llmiyye Salnc1mesi, s. 409) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Selaniki. Tarih, Süleymaniye Ktp. , Esad Efen· 
di , nr. 2259, vr. 104b, 119"·120b, 202"·203'; 
Atai. Zeyl·i Şakaik, istanbul 1268, s. 327; Ay
vansarayi, Hadikatü 'l·cevami', 1, 269; Dev· 
hatü 'l·meşayih maa zeyl, s . 32·33; Sicill-i Os· 
mani, lll , 345; ilmiyye Salnamesi, s. 404·409 
(6 fetva örneği); Tahsin Öz. istanbul Cami/eri, 
Ankara 1962, 1, 17; Nezih i Aykut. Hasan Bey· 
zade Tarihi (doktora tezi, 1980), iü Ed. Fak., 
Tarih Seminer Kitaplığı, nr. 3277, ll , 128·135, 
155. G.l 

M MEHMET İPŞ iRLi 

L 

ABDÜLKADiR ÜDEH 
( •J.J'- .;Jlall~ ) 

(1907-1954) 

Mısırlı hukukçu, 
Müslüman Kardeşler teşkilatının 

önde gelen liderlerinden. 
_j 

1930'da Kahire Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdikten sonra savcılık ve 
hakimlik yaptı. Daha kuruluş yıllarından 
itibaren Müslüman Kardeşler (el -ihva
nü 'l-müslimln) teşkilatında yer aldı. Kral 
Faruk tahttan indirildikten sonra yeni 
Mısır anayasasını hazırlamak üzere ku
rulan komisyonda üyelik yaptı. Komis
yon çalışmaları sırasında hürriyetleri 
savunan ve anayasanın islamı esaslara 
dayandınlmasını isteyen tavırlarıyla dik
kati çekti. 

General Necib'in hürriyetçi subaylar 
(ed-dubbatü'l-ahrar) tarafından iş başın
dan uzaklaştınlmasına tepki olarak 
başlayan halk gösterilerinde faal rol oy
nadı. Müslüman Kardeşler teşkilatı ile 
Cemal Abdünnasır ve taraftarları ara
sında bir yakınlaşma sağlamaya çalışan 
Üdeh bu gayesini gerçekleştiremedi ve 
hükümet teşkilatı kapatma kararı al
dı. Abdünnasır'ı kararından döndürmek 
için yaptığı bir görüşmede kullandığı 

sert üslüp ve General Necib'in göreve 
iadesi için yapılan gösterilerdeki rolü 
sebebiyle Abdünnasır'la arası açıldı. Ab
dünnasır' ın ingiltere ile imzaladığı ant
laşmayı Müslüman Kardeşler adına in
celeme görevinin Abdülkadir Üdeh'e ve
rilmesi üzerine hazırladığı raporda, in
giliz menfaatlerini koruduğu ve ingiliz 
işgaline zemin hazırladığı gerekçesiyle 
antlaşmaya karşı çıktı; antlaşmanın 

Amerikan ve ingiliz menfaatlerini koru
ma uğruna bölgeyi harp ve sıkıntıların 

içine çekeceğini söyledi. Bu rapor da 
Abdünnasır ile Müslüman Kardeşler ve 
Abdülkadir Üdeh arasındaki uçurumun 
büyümesinde etkili olmuştur. 

Müslüman Kardeşler teşkilatındaki 

çalışmalarına daha çok zaman ayıra-



bilmek için 1951 'de resmi görevlerin
den istifa ederek avukatlığa başladı. 

Bu arada. 1953 yılında anayasa hazırla
mak üzere Libya'ya davet edildi. Kasım 
1954'te Abdünnasır'a karşı girişilen ba
şarısız suikast teşebbüsünden sonra bu 
suikaste katılmakla itharn edilen Ab
dülkadir Üdeh, özel bir mahkemede kı
sa süren bir yargılama sonunda idama 
mahkum edildi. 9 Aralık 1954'te Müs
lüman Kardeşler mensubu diğer beş ki
şi ile birlikte idam edildi. 

Eserleri. 1. et-Teşrf'u'l-cind,iyyü'l

İsldmf. İslam ceza hukukunu diğer hu
kuk sistemler iyle karşılaştırarak incele
yen bu eser iki cilttir. Birkaç defa bası
lan eserde 13 bs. Kah i re · ı 9771 İslam 
ceza hukuku ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmıştı r. İngilizce ve Urduca'ya da 
tercüme edilen kitabın Akif Nuri tara
fından yapılan Türkçe tercümesi, İslam 
Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk adıyla 
dört cilthalinde neşredilmiştir !istan bul 
ı976-791. 2. el-Mdl ve'l-hükm fi'l-İsldm. 
H. Tahsin Feyizli tarafından İslam'da 

Mal ve İdare adıyla Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (istanbul, ts.l. 3. el-İslam ve 
evid 'une's-siydsiyye. Beşir Eryarsoy 
tarafından İslam ve Si yasi Durumu
muz adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş 

tir ı istanbul ı 9871. 4. el-İsldm ve ev
id 'une'l-kanuniyye. s. el-İslam bey
ne cehli ebnd,ih ve 'aczi 'ulemd,ih 
Akif Nuri Karcıoğlu ' nun İ:Sldm Şeriatı 

adıyla tercüme ettiğ i IAn kara ı 9691 bu 
eserin Ebubekir Sıddık Cafer Tayyar ta-

Abdülkadir Odeh 

rafından yapılan başka bir tercümesi 
de Evlatlarının Cehaleti, Aliml erinin 
Acizliği Karşısında İslam adıyla neş
redilmiştir !istanbul ı 9871 Eserin Fran
sızca tercümesi de L'Islam, Les disci
ples İgnorrants et des erudits incapa
bles adıyla yayımlanmıştır linternational 
lslamic Federation of Student Organ iza
ti ons. Stuttgart 19841. 
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ABDÜLKADiR b. YUSUF 

( ....Ly;. .Y. J"l<JI~) 

(bk. KADRi EFENDi). 

ABDÜLKAHİR el-BAGDADi 
( ,_pl..ı.OJI fl<JI.u. ) 

Ebu Mansur Abdülkahir b. Tilhir 
b. Muhammed et-Tem1m1 el -Bağdadı 

(ö. 429 / 1037-38) 

Meşhur Eş' ari kelamcısı , 

Şafii fakihi ve matematik bilgini. 

_j 

ı 

_j 

Bağdat'ta doğdu. Doğum tarihi kesin 
olarak bilinmemekle birlikte. 365'te 
(975) ölen Ebu Bekir b. Adi'den ders 
okuduğuna göre 350 (961) yılı civarın

da doğduğu söylenebilir. İlk tahsiline 
Bağdat fakihlerinden biri olan babasın
dan başladı . Öğreniminin büyük bir kıs
mını muhtemelen Bağdat'ta Amr b. Sa
id. Muhammed b. Ca 'fer. Ebü Bekir el
İsmaili ve Ebu Bekir b. Adi gibi bilgin ie
rin yanında yaptıktan sonra babas ıyla 

birlikte Nisabur'a giderek tahsiline ora
da devam etti. Bu tarihlerde Nisa
bur'da müderrislik yapan ve Abdü lka 
hir'in. kendisiyle görüştüğünü kaydetti
ği ibk. el-Far/{, s. 364) alimlerden olan 
İbn Furek'le burada karşılaştı. Çok geç
meden babası öldü (383 / 9931. Türk
men İsyanı'nın çıkması ve Selçuklular'ın 
Nisabur'u işgal etmesi üzerine burayı 

terkedip İsferayin ' e gitti ve Ebu İshak 
ei-İsferaini'nin derslerine devam etti. 
Hocasının ölümünden sonra onun yeri-

ABDÜLKAHiR ei-BAGDAD! 

ne geçip Mescid-i Ukayl'deki derslerini 
okutmaya başladı ve ölünceye kadar bu 
işi sürdürdü. Tercih edilen görüşe göre 
429 ( 1037 -38) yı l ında İsferayin'de vefat 
etti ve hocasının kabri yanına defne
di ldi. 

On yedi ayrı ilim dalında ders okurtu
ğu nakledilen Bağdadi. özellikle kelam
mezhepler tarihi. fıkıh ve usulü. edebi
yat ve matematikte üstat kabul edil
miş, hatta Fahreddin er-Razi onun ma
tematikteki üstünlüğünü takdir etmiş

tir. Ebü'I-Kasım ei-Kuşeyri ve Ebu Bekir 
ei-Beyhakl başta olmak üzere devrin
deki Horasan bilginlerinin çoğuna hoca
lık yapmıştır. İslam ilimleri tarihindeki 
şöhretini daha çok el-Fark beyne'l-fı

ra]f. ve Usulü 'd-din adlı kitaplarıyla ka
zanmıştır. Her iki eserinde de "Eş'ari 

ke lamcılar" manasına aldığı Ehl-i sün
net akidesini açık bir üslup içinde ve 
kendine has bir titizlikle tasnif etmesi, 
ayrıca muhaliflerine karşı Ehl-i sünnet'i 
tutarlı bir biçimde savunması dikkat 
çekicidir. Onun on beş esasta topladığı 
ve değişik zümrelerden oluşan sekiz sı
nıf müslümanı dahil ettiği Ehl-i sünnet 
akidesi (bk. EHL-i SÜNNET), kendisinden 
sonra Sünni camianın akidesini tem
sil eder hale gelmiştir. Eserlerinde ter
tip ve tasnife son derece önem verir ve 
tasnifte on beş sayısına bağlı kalarak 

Abdülkahir ei-Bağdadi'ye ait el·Tekmile {iHisab a dlı 

eserin ilk sayfa sı (Süleyman iye Ktp .. Laleli. nr. 2708 / 1) 
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