
vaşında Mutahharten'e yenilen Kadı Bur
haneddin (Muharrem 798/Ekim 1395) onu 
bertaraf etmekiçin çok uğraştıysa da 
başarılı olamadı ve kendisiyle anlaştı. Bu 
arada Timurl u kuwetlerinin Erzincan ya
kınlarına kadar geldiği haberini alınca Si
vas'a dönüp Berkuk'tan yardım istedi. O 
da Suriye'deki bir kısım kuwetlerini Si
vas'a gönderdi. 

Kadı Burhaneddin. Memlük Sultanı 
Berkuk'un Türkmen beylerinden Umu
roğlu İbrahim vasıtasıyla Dulkadırlı Halil 
Bey'i öldürtmesi üzerine Memlükler'e 
karşı düşmanca bir tavır takındı. Onun 
Memlükler'e isyan eden Malatya naibüs
saltanası Mintaş'ı koruması ve Malatya'yı 
ele geçirmek için yola çıkmasını Memlük
ler'e karşı bir saldırı olarak kabul eden 
Berkuk, Yelboğa kumandasındaki bir as
keri birliği Sivas'a sevketti. Yelboğa bir 
süre şehri kuşattıktan sonra geri döndü. 
Kadı Burhaneddin ile Memlükler arasın
daki bu düşmanlık Timur'un Ortadoğu'
ya gelmesi üzerine dostluğa dönüştü. 

Kadı Burhaneddin Devleti ile Akkoyun
lular arasındaki ilişkiler daha Kadı Burha
neddin'in vezirliği döneminde başladı ve 
çeşitli safhalardan geçti. Mutahharten 
tarafından bozguna uğratılan Akkoyunlu 
beyleri Ahmed Bey ile kardeşi Hüseyin 
Bey Kadı Burhaneddin'e sığındılar ve 
onunla beraber Amasya ve Erzincan se
ferlerine katıldılar (ı 394) Kadı Burhaned
d in. Erzincan'dan Bayburt'a kadar olan 
toprakları onlara dirlik olarak verdi. Kut
lu Bey'in oğlu KarayülükOsman da Kadı 
Burhaneddin'in hizmetine girdi. Ancak 
Kadı Burhaneddin'in yeğeni ve Kayseri 
Valisi Şeyh Müeyyed'i Karayülük Osman 'ın 
ricasına rağmen öldürtmesi aralarının 
açılmasına sebep oldu (799/1396) . Daha 
sonra Karayülük Osman sürüleri için Ka
dı Burhaneddin'den bir yaylak istedi. Kadı 
Burhaneddin ancak sonbahara kadar bir 
yaylak verebileceğini belirtince Karayülük 
Osman buna çok öfkelendi ve ülkesine 
dönmeye karar verdi. Kadı Burhaneddin 
onun bu davranışından rahatsız olup ken
disini takibe koyuldu. Sarp dağlara çeki
len Karayülük, Kadı Burhaneddin'i ani bir 
baskınla yenip esir aldı ve öldürttü ( 800/ 
1398). 

Sivas eşrafı ve emirler. Kadı Burhaned
din'in yerine hayattaki tek oğlu Kayseri 
Valisi Alaeddin Ali Çelebi'yi getirdiler ve 
Karayülük Osman'a karşı şehri savundu
lar. Bu arada Kara Tatarlar'dan yardım 
istendi, fakat yardıma gelen Tatarlar Ak
koyunlu kuwetleri karşısında yenildL Bu-

nun üzerine Sivaslılar. yaklaşmakta olan 
Türkmen ve Timur tehdidine karşı 1. Ba
yezid'den yardım istediler. Bayezid, oğlu 
Süleyman Çelebi'yi Sivas'a gönderdi. Ka
rayülük Osman'ı mağiOp eden Osmanlı 
kuwetleri şehre hakim oldular. Tokat, 
Niksar ve Kayseri de Osmanlı hakimiyeti
ne geçti. Böylece Kadı Burhaneddin Dev
leti sona erdi (800/ 1398). Osmanlı kaynak
larında Zeynelabidln olarak geçen Alaed
din Ali Çelebi eniştesi Dulkadıroğlu Nas
reddin Mehmed Bey'in yanına gitti. Daha 
sonra Osmanlılar'ın hizmetine girdi, ll. 
Murad devrinde Karamanoğulları üzeri
ne yapılan sefere katıldı ve 846'da (ı 442) 
öldü. 
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islam devletlerinde 
yargı sisteminin başında bulunan 

L 
görevliye verilen unvan. 

_j 

Sözlükte "kadılar kadısı" anlamına ge
len bir terkiptir; başkadı olarak da geçer. 
Kadılkudat, III. (IX.) yüzyılın sonlarına ka
dar umumiyetle başşehrin kadısına veri
len bir şeref unvanı iken sonraki dönem
lerde devletin ülke ya da bölgedeki yargı 
teşkilatının üst yöneticisi konumunu ka
zandı; ülkenin çeşitli bölgelerinde ve şe
hii"lerinde görev yapan bütün kadılar 
onun naibi olarak tayin edilir oldu. Kendi
sine halifenin temsilcisi olması dolayısıy
la "kadı'l-hallfe", makamının başşehirde 
bulunması sebebiyle başşehirlere veya 
bir bölgeye nisbetle Bağdat kadısı. Rey 
kadısı , Mısır kadısı ... denirdi. Ayrıca "ka
dı'l-memalik, kadı'l-afak, el-kadı'l-keblr" 

gibi tabirler de kullanılmaktaydı. İlk defa 
Abbasller tarafından Bağdat'ta kurulan 
kadılkudatlık müessesesi. daha sonra bir
çok İslam devletinde aynı adla ihdas edil
miş olmakla birlikte Endülüs'te kadılku
dat unvanından daha önce kullanılmaya 
başlanan ve zamanla Mağrib ve Endü
lüs'te kurulan bütün İslam devletlerinde 
görülen "kadılcemaa" başşehir kadılığı 
makamına getirilen kişinin unvanı olmuş
tur. Maverdi'nin 429'da (1038) akda' l-ku
dat olarak atanmasından itibaren rütbe 
bakımından kadılkudattan sonra gelen 
ve ona niyabet eden akda'l-kudat unvan
lı yüksek hakimler görev almışlardır. Bu 
uygulama Memlükler döneminde de sür
müştür. 

Kavram. Fıkıh kitaplarında kadılkudat
lık müessesesi ayrı başlık altında incelen
meyip kadılarda aranan nitelikler ve eh
liyet şartları kadılkudatlar için de aynen 
geçerli kabul edilir; sadece kadıların yetki 
alanları ve böyle bir unvanı kullanmanın 
cevazı tartışmaları çerçevesinde bu ku
rumla ilgili bazı açıklamalar yapılır ( mese
la bk. ibn Nüceym, ll , ı 56-157; V, 252; VI, 
282, 295-296; VII, 6-7). Müessese hakkın
da bilhassa merkez kadılarının biyografi
sine dair eserlerde ve tarih kitaplarında 
kapsamlı bilgilere rastlamak mümkün
dür. Kurumun meşruiyeti konusunda bir 
ihtilaf bulunmamakla birlikte kadılkudat 
unvanını kullanmanın dini yönü. ter ki bin 
ifade ettiği iddialı anlamın ilahi sıfatlarla 
ilişkilendirilmesi yapılarak bazı alimlerce 
tartışılmışsa da kadılar arasında bir hiye
rarşiyi gösteren bu unvanın "zamanının 
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KADILKUDAT 

veya bölgesinin en bilgili kadısı" manasın
da yorumlanmasının doğru olacağı görü
şü ağır basmıştır. Nitekim Hz. Ömer'in , 
"En isabetli hüküm verenimiz Ali 'dir" sö
zü (Buhar!, "Tefslr" , 2/7) bu anlamda kul
lanılmıştır. 

Kadılkudatlık müessesesi Ebü'I-Yümn 
el-Uleyml, Assarn Muhammed Şebaru ile 
Kaldy Nagy, Joseph Schacht ve Emile 
'fYan gibi şarkiyatçılar tarafından, Abba
si Devleti'nin Serrnekller zamanında eski 
Sasanl devlet yapısından aldığı idari sis
temlerden biri olarak gösterilir. Terkibin 
de Sasanl yargı sisteminde en yüksek di
ni makamlardan birinin adı olan ve "kadı
lar kadısı. başkadı" anlamına gelen "mo
bed-i mobedan" (mObez-i mObezan) teri
minin Arapçalaştırılmış şekli olduğu ileri 
sürülmektedir. İbn Sa'd , Cahiz, Taberl, 
Mes"udl, Ya'kübl ve Harizml gibi ilk İslam 
müellifleri de Sasanl devlet sistemindeki 
bu ter ki bin Arapça karşılığının kadılkudat 
olduğunu belirtirler. Hatta İbn Sa'd'ın, 
müessesenin İslam dünyasında kurulma
sından önceki dönemle ilgili bir rivayetin
de Müslim b. Yesar, "Ebu Kılabe ei-Cermi 
iranlı olsaydı mubez-i mubezan olurdu" 
demektedir (et-Tabakat, VII. 183). Nite
kim bu eski Sasani müessesesi bir müd
det İslami dönemde de varlığını sürdür
müştür (Mes"Qdl, IV, I 02; Ef2 [ İng.J, VII, 
2 ı 5) . 

Müessesenin Sasanller'den alındığını 
ileri sürenler, islam öncesi Sasanl devlet 
yapısında mevcut bir sistemin kaynaklar
da Arapça olarak ifade edilişinden hare
ketle böyle bir kanaate varmış görün
mektedir. Ancak iki müessesenin işlevleri 
bakımından aralarında farklar bulunmak
tadır. Sasani devlet protokolünde vezir
Ierden sonra gelen mabed-i mobedan, 
hakimler ve din görevlileri olmak üzere 
iki sınıftan oluşan mabedierin reisi konu
munda idi; bunlar dini konularda görüş 
bildirir, din görevlilerine ve hakimiere ne
zaret ederdi. Aynı zamanda ruhani gö
revlileri tayin ve azil yetkisine sahiptiler. 
Ayrıca şaha danışmanlık eder ve onun 
maiyetinde bulunurlardı (Ya 'kübl, I, 203; 
Mes'Qdl, !, 245; geniş bilgi için Ef2[İng.J, 
VII , 213-216) . Bütün bunlardan. mabed-i 
mobedanın hem yargıdan hem din işle
rinden sorumlu üst düzey yetkili olduğu 
anlaşılmaktadır. Kadılkudat ise zamanla 
adalet sisteminin başı durumuna gel
mekle beraber bilhassa ilk dönemlerde 
bütün din işlerinden sorumlu değildi ve 
ulemanıri reisi olarak da görülmemektey
di. Klasik Arap kaynaklarında mabed-i 
mobedan terkibinin kadılkudat şeklinde 
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tercümesi ise bilinmeyen bir terimin ya
kın anlamıyla paralellik kurmaktan iba
rettir. Kadılkudatlık müessesesinin za
man içinde gelişme göstermesi ve özel
likle ilk ortaya çıktığı dönemde kadılku
datların mabed-i mobedan kadar yetki
Ierle donatılmamış olması onun iktibas 
edildiği varsayımını zayıflatmaktadır. 

Tarihi Gelişim. Devlet idaresi tarafın
dan müstakil kadı tayini Hulefa-yi Raşidin 
devrinde gerçekleştirilmiş olmakla bir
likte kadılar arasında hiyerarşinin ortaya 
çıkışı Abbasller dönemine rastlar. İslam 
tarihinde ilk defa Harunürreşid zamanın
da Ebu Yusuf'un kadılkudat tayiniyle yar
gı sisteminde hiyerarşik bir yapı ortaya 
çıkmıştır. Her ne kadar sonraki birçok kay
nakta Abbas! hakimiyeti altındaki toprak
larda görevli bütün kadıların onun idare
sine verildiği belirtilmekteyse de (mese
la bk. İbn Saldei-Mağribl, ı, 164; Kureşl, 
IV, 453-454; İbn Hacer, Ref'u'l-işr, s. 460, 
469) klasik kaynaklarda, bilhassa Vekl'in 
A]].bdrü'l-]f.uıjdt, Kindl'nin el-Vüldt ve'l
]f.uıjdt, Hatlb ei-Bağdadl'nin Tari]]. u Bag
ddd adlı eserlerinde E bO Yusuf dönemin
deki kadı tayinleriyle ilgili verilen bilgiler
den bu yetki devrinin tam olarak gerçek
leşmediği ve kadıların o dönemde de ha
life tarafından tayin edildiği anlaşılmak
tadır. Schacht da başlangıçta kadılkudat
lığın normal olarakhalifenin adalet işle
rini danıştığı başşehrin kadısına verilen 
fahri bir unvan olduğunu söyler. Ancak 
EbO Yusuf'un Enbar, Cebbül ve Fars'a 
birer kadı gönderdiğine dair kayıtlardan 
(Vekl', lll, 3 ı 8; Hatlb, X, 239;XIV, ı 62) onun 
bazı küçük yerleşim birimlerinde bu yet
kiye sahip olduğu sonucu çıkmaktadır. 
Bununla birlikte öğrencisi Nasr b. Büceyl 
ez-Zühll'yi Rey şehrine kadı tayin etmesi 
için Harunürreşid'Ie konuşması (a .g .e., 

XIII, 283) ve oğlu Yusuf'u batı yakasına 
kendisine vekil tayin edip HarOnürreşld'in 
de bunu onaylaması (a.g.e., XIV, 243) göz 
önüne alınırsa onun büyük şehirlere doğ
rudan kadı gönderme yetkisinin bulun
madığı söylenebilir. Kendi döneminde ve 
hemen sonrasında kadıların çoğunlukla 
hacası Ebu Hanife'nin ders halkasından 
arkadaşları veya kendi talebeleri olduğu 
için Ebu Yusuf doğrudan değilse bile ha
lifeye nüfuzuyla onların tayininde etkili 
olmuştur. Nitekim İbn Hazm, kadılık gö
revi almayan Endülüslü fakih Yahya b. 
Yahya ei-Leysl gibi Ebu Yusuf'un da kadı 
tayinierindeki fonksiyonunu "isim bildir
me" olarak nitelemektedir ( el-İf:tkam, IV, 
230). 

Kadılkudatlara halifeler tarafından yet
ki verilmesinin zaman içerisinde tedrici 
biçimde artarak sürdüğü ve dönemlere 
göre farklılıklar arzettiği anlaşılmaktadır. 
Ebu Yusuf'un bütün kadılar üzerinde yet
kili olduğunu kabul edenler bile bu yetki
nin baştan beri her kadılkudata tanındı
ğını iddia etmezler. Harunürreşld'in 184 
(800) yılında halkın şikayeti üzerine Kadıl
kudat Ebü'I-Bahterl'den Mısır kadısını az
Ietmesini talep ettiği ve onun bu isteğin 
gereğini yerine getirerek Mısır kadısını 
aziettiğine dair kaydı (Kindl, s. 392) esas 
alan İbn Hacer bunun, Harunürreşld ' in 
Ebü'I-Bahterl'yi bütün şehirlere kadı ta
yin ettiğini ve daha önce Ebu Yusuf'ta ol
duğu gibi şehirlerdeki kadıların onun na
ibleri konumunda bulunduğunu göstere
ceğini belirtir (Ref'u'l-işr, s. 418, 460). İbn 
Ebu Duad'ın da 223'te (838) Basra ka
dısını tayin ettiği bilinmektedir (Vekl', Il, 
ı 75). 

Müessesenin ilk as rı nda, istisnai bazı 
şahsiyetler dışında kural olarak kadılku
datlara diğer kadıları tayin ve azietme 
yetkisi tanınmamıştı. Bununla birlikte ilk 
dönemlere ait bilgiler oldukça çelişkilidir. 
Mesela bir yanda Mütevekkil-Aleilah dev
rinde Samerra'ya davet edilerek kadılku
datlığa getirilen Yahya b. Eksem'in İbn 
Ebu Duad'ın yetkileriyle donatıldığı kay
ctedilmekte iken öte yandan, 237'de (851) 
Mısır kadılığı görevine başlayan H aris b. 
Miskin'in bu göreveyine Mütevekkii-Aiei
Iah tarafından tayin edildiği ve 245 (859) 
yılında hakkındaki şikayetler üzerine biz
zat onun tarafından aziedildiği belirtil
mektedir (Kindl, s. 467, 475; İbn Hacer, 
Ref'u'l-işr, s. ı ı 8). Diğer bazı kaynaklarda 
ise azil prosedürü, halifenin Kadılkudat 
Ca'fer b. Abdülvahid'e azil emrini verdiği 
ve azlin onun tarafından gerçekleştirile
rek yerine bir başka kadının getirildiği 
şeklinde ifade edilmektedir (Hatlb, X, 266; 
İbn Hacer, Ref'u 'l-işr; s. I 24, 2 I I) . 246'da 
(860) Kadi İsmail'in Bağdat'ın doğu yaka
sı kadılığına tayin edilmesi de Mütevek
kii-Aiellah ' ın emriyle kadılkudat tarafın
dan gerçekleştirilmiştir (İbnü ' l-Cevzl, XII, 
346). 

III. (IX .) yüzyılın sonlarından itibaren 
kadılkudatların yargı sisteminin başı ko
numunda olduğunu gösteren kayıtlar 
kaynaklarda oldukça açık biçimde yer al
maktadır (İbn Hacer, Ref'u'l-işr, s. 34, 39, · 
53-54, 127, 144-145, 348, 350, 447, 476). 
Abbas! Halifesi Mu tl'- Li Ilah döneminde 
kadılkudatlıkyapan Muhammed b. Ha
san ei-Haşiml'nin 336 (948) yılında kar
deşi Ömer'i Mısır kadılığına tayin ettiğini 



gösteren bir ahidname yazdığı bilinmek
tedir. Ancakyine de bu devirde halifeler 
tarafından tayin ve azillerin gerçekleşti
rildiğini (a. g .e., s. ı 43, ı 8 ı. 326 ). ayrıca ve
zirlerin de kadı tayin ve aziinde yetkili ol
duğunu gösterir örnekler vardır (İbn Ke
slr, Xl, 1 1 8; İbn Hacer, Ref'u '1-iş r, s. 1 77) . 
Kadılkudatlar da bölge kadılarına yetki 
devirlerinde bulunmuşlardır. Mesela Bağ

dat kadılkudatının naibi olarak tayin edi
len bir Mısır kadısı Mısır' a bağlı kadıları 

tayin ve azletme, onlara emir verme yet
kisine sahipti (a.g .e., s. ı 28. ı 44- ı 4 5 ). 

IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren kaynaklarda yer alan tayin menşurları 
(ahidname) örneklerinden kadılkudatların 
ülkedeki bütün yargı sisteminden sorum
lu oldukları anlaşılmaktadır. Halife Mu
tl'- Lill~h tarafından 363'te (973) çıkarı
lan kadılkudatlık menşurunda Abbasi 
Devleti'nin sınırları içinde yer alan büyük 
şehirler sayıldıktan sonra buralara bağlı 
küçükyerleşim merkezlerinin kendisinin 
yetkisine verildiği, bu yerlerde görevli ka
dıların hallerini ıslah ve yargı faaliyetlerini 
denetleme. davranış ve karakteri iyi olan 
kadıları görevde tutma. iyi olmayanları 
değiştirme. belli bazı şehirlerde yine ken
disinin seçeceği nakibüleşrafları denet
leme yetkisi verildiği ifade edilmektedir 
(İ bnü ' I-CevzT , XIV, 222-2 23). Abbas! hilafe
tini tanıyan Doğu İslam dünyasında kuru
lan devletlerde. Bağdat kadılkudatından 
müstakil olarak sultan ın yanında Irak ha
riç bütün memleketin kadılarını tayinle 
yetkili kadılkudat bulunurdu. 

Fatımiler devrinde kadılkudatlık mües
sesesi Mısır'da da aynı adla kuruldu. Fatı
miler henüz Mehdiye'den Mısır'a geçme
den önce Nu'man b. Muhammed'i. bizzat 
kendi eserinde tamamını kaydettiği 28 
Rebi ülevvel 343 ( 1 Ağustos 954) tarihli 
menşurunda yer alan ifadelerden de an
laşılacağı üzere (il]tilafü uşüli 'l-me?ah ib, 

s. 47-48) kadılkudat konumunda tayin et
mişlerdir; fakat sicilinde ve resmi yazış
malarında bu unvan kullanılmamıştır. 
Mısır'da ona halef olan oğlu Ebü'I-Hasan 
Ali'nin sicilinde yine kadılkudat unvanı 
zikredilmeksizin bütün ülkenin yargı sis
teminden sorumlu olduğu belirtilmiş , an
cak kendisi bürokraside bu unvanı kulla
nan ilk Fatımi kadısı olmuştur. Sicilinde 
kadılkudat unvanı zikredilen ilk kadı ise 
23 Saf er 389'da ( 13 Şubat 999) bu göreve 
getirilen oğlu Hüseyin b. Ali' dir. Fatımiler 
döneminde kadılkudat devlet protokolün
de vezi rden sonra. dai 'd-duattan önce 
gelmekteydi. VI. (XII.) yüzyılın il k yarısın-

da kadılkudatların aylık 40, başdailerin 
30 dinar maaş aldıkları bilinmektedir ( İbn 
Hacer, Ref'u'L-işr, s. 85 ). 

Mısır'ı alıp Fatımi hilafetine son veren 
Selahaddin-i Eyyübi (567/ 1171 ) bu sı rada 

görevde bulunan kadılkudatın vazifesinin 
devamına izin vermiş , ancak gizliden giz
liye Fatımi Devleti'ni yeniden kurma faa
liyetlerine katılan kadılkudatı idam ettir
dikten sonra Şafii bir kadılkudatı göreve 
getirmiştir. Eyyübiler'de kadı ve kadılku
datların idari işleri Divan-ı Kaza adı veri
len daire tarafından yürütülürdü. Mem
lükler döneminde kadılkudatlar. daha ön
ce olduğu gibi sadece Şafiiler'den tayin 
edilmekle birlikte görev sırasında kendi
lerine yardımcı olan diğer mezheplerden 
naibler bulunurdu. Fakat Kadılkudat Ab
dülvehhab b. Bintü'I-Eazz'ın başka mez
hepten olan kadıların Şafii mezhebine ay
kırı hükümlerini onaylamayı reddetmesi 
yargı sisteminin işleyişini sekteye uğra
tınca devlet erkanı konuyu görüşmek 
üzere 22 Zilhicce 663 (5 Ekim 1265) tari
hinde bir araya geldi. Emir Cemaleddin 
Aydoğdu ei-Azizi'nin tavsiyesi üzerine 
Sultan I. Baybars tarafından alınan bir ka
rarla, başşehir Kahire'de dört Sünni mez
hebin mensuplarından kendi mezheple
rine göre hüküm verecek birer kadılkudat 
tayini ve bunların dışındaki mezheplerin 
yasaklanması suretiyle yeni bir hukuki 
sistem uygulamaya konuldu . Ertesi yıl
dan itibaren bu sistem diğer büyük şe
hirlerde de tedrici olarak uygulandı. Böy
lece Selahaddin-i Eyyübi'nin Kahire'ye Şa
fii mezhebinden kadılkudat tayiniyle baş
layan gelenekten sonra Hanefi. Maliki ve 
Hanbeli mezheplerinden de kadılar tayin 
edilmeye başlanmış oldu. Ancak hazine 
bakanlığı . vakıflar idaresi. vakfiye dü
zenleme. cuma ve bayram namazlarında 
imam- hatiplik yetkileriyle de donatılan 
Şafii kad ı l kudatı protokolde önceliğe sa
hipti. Mezalim davalarının görüldüğü da
rüladldeki oturumlarda önceleri bu dört 
kadılkudat Şafii. Hanefi. Maliki ve Hanbeli 
sıralamasıyla sultanın sağına . diğer bü
rokratlar sol tarafına oturtulurken Mu
hammed b. Kalavun döneminden itiba
ren sultanı n sağ tarafına Şafii kadılkudatı 
ve onun yanına Maliki, sol yanına Hanefi 
ve onun yanına da Hanbeli oturtuldu. Bir 
Hanefi mezhebi mutaassıbı olan Emir 
Yelboğa en-Nasıri (ö . 768/ 1366). ömrünün 
sonlarına doğru Hanefi kadısına protokol 
önceliği getirme girişimlerinde bulunduy
sa da bunu yapamadan öldürüldü (İbn 
Hacer, ed-Dürerü 'L-kamine, IV, 439 ). 678'-
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de (1280) Mısır Şafii kadılkudatına Mı
sır ' ın bütün kazalarma kadı tayin etme 
yetkisi tanınırken diğerlerine böyle bir 
yetki verilmedi ( Ka l kaşendT. ı. 419) . Bazan 
Mısır kadısına Suriye'deki kadıları tayin 
yetkisi verildiği de görülmektedir (İbn Ha
ce r, Ref'u ' 1- işr, s. 245) . Dım aşk. H alep, 
Trablus , Hama ve Safed gibi şehirlere 
gönderilen kadılar da kadılkudat unvanı 
taşırlar ve gittikleri vilayetlerin diğer ka
dılarını tayin yetkisine sahip bulunurlar
dı. Kadılkudat unvanını taşıyan İskende
riye kadısı Maliki mezhebinden tayin edi
Iirdi ve diğer ortağı Hanefi kadısından da
ha kıdemli idi ; ancak hükmü sadece şe
hirde ve mücavir alanda geçerliydi. Fatı
miler'de olduğu gibi Memlükler dönemin
de de kadılkudatlara muhtelif unvanlar 
verilmekte ve her birine "şeyhülislam " di
ye hitap edilmekteydi. VIII. (XIV.) yüzyılın 
sonlarından itibaren kadılkudatlara sul
tanlar resmi yazışmalarda "el-cenabü'l
ali" unvanıyla hitap etmeye başlamışlar
dır. Unvan adedi bazan on dokuzu bul
maktayd ı (Abdülmü n' im Macid , 1, 105) . 
Dört kadı uygulaması Yavuz Sultan Se
lim'in Mısır seferinin ardından ilga edil
miştir. 

Mağrib ve Endülüs'te kurulan İslam 
devletlerinde yargının idari yapılanması 

Doğu islam dünyasından farklı biçimde 
gelişmiştir. Batı İslam dünyasında mer
kez kadılığı prestüli bir görev olup bu gö
reve getirilenlere "kadılcemaa" unvanı ve
rilmiştir (DiA, Xl, 218; XV, 127). Bu unvan, 
bağımsız Endülüs Emevi Devleti 'nin ilk 
emiri I. Abdurrahman zamanında ortaya 
çıkmıştır. Valiler döneminde Endülüs'te 
müslüman nüfus büyük ölçüde ordu men
suplarından teşekkül ettiği için burada 
görev yapan kadılar "kadılcünd" (ordu ka
dıs ı) unvanıyla anılmaktaydı. iç savaşlar
dan sonra Kurtuba'yı (Cordoba) ele geçi
ren Abdurrahman . burada ordu kadıs ı 

unvanıyla görev yapmakta olan Yahya b. 
Yezid et-Tücibi'yi yerinde bırakmıştı. Gır
nata'da (Granada) hala teslim olmayan Yu
suf ei-Fihri. barış yapmaya zorlanınca bu 
iç savaşlar sırasında tarafsızlığını koruyan 
Tücibi'nin anlaşmada hazır bulunmasını 
şart koştu . Yapılan anlaşma metninde Tü
cibi'nin unvanı kadıleemaa şeklinde zikre
dildi (M. Haris e l- H u şe nT, s. 28 ). Buradan 
anlaşıldığına göre bu unvan. kendisine ta
rafların ortaklaşa kabul ettikleri bir ara 
bulucu olması hasebiyle verilmiş ve daha 
sonraki dönemlerde olayın bir hatı ra 

sı olarak muhafaza edilmiştir. Nübahi ve 
bazı çağdaş araştırmacılar ise terkipt e 
geçen "cemaa"yı "kadılar" diye anlamışlar-
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dır. Şarkiyatçı 'JYan da Abdurrahman'ın, 

hem kendisinin bundan böyle İslam dün
yasının yegane meşru hakimi olduğunu 
vurgulamak, hem de gayri müslim yerli 
nüfusun kadılarından ayırt etmek için is
lam toplumunun kadısı unvanını verdiği 
şeklinde yorumlamıştır. Endülüs'te kil
dıleemaa unvanının yanı sıra kadılcünd 

unvanı da yaklaşık 200 (815) yılına kadar 
kullanıldı. 

Kadılcemaalık makamı, bilhassa Endü
lüs Erneviieri döneminde Doğu İslam top
lumlarındaki kadılkudatlık müessesesinin 
fonksiyonlarını i cra eden bir yapıya sahip 
değildi. Nübahl, önceki zamanlarda kadı

ların çoğunlukla emlrin merkezde tayin 
ettiği kadıleemaa tarafından görevlendi
rildiğ i ni ve resmi uygulamanın bu şekilde 
sürdüğünü belirtmekteyse de (Tarif] u ~u

çlati'l-Endelüs, s. 39) devrin tarihçilerin
den Huşenl'nin I).uçlatü I).urtuba adlı 
eserinde verdiği biyografik bilgilerde bu
nu doğrular bir kayıt bulunmamaktadır. 
ll. Hakem dönemine ait 14 Şaban 356 (25 
Temmuz 967) tarihli bir kadıleemaa ka
rarnamesinde bu görevlinin bütün müs
lümanlar arasında hüküm vermek üzere 
seçildiği ve hükümlerin infazı konusunda 
en üst mertebeye yükseltildiğ i ifade edil
mekte (Nübahl, s. !Ol), yine muhtevası 
verilen birkaç ahidde de kadılık ve ima
rnet görevleri zikredildiği halde bütün 
ülkenin kadısı olduğuna dair bir bilgi yer 
almamaktadır (mesela bk. M. Haris el
Huşenl, s. l7l,l73).AksineCeyyan(Jaen), 
İlblre (Eivira) ve Tuleytula (Toledo) gibi şe
hirlerin kadılarının dahi halife tarafından 
tayin edildiğine dair kayıtlar mevcuttur 
(a.g .e., s. 173). 

Endülüs Emevl Devleti'nin sonlarına 
doğru ll. Hişam'ın hilateti esnasında, 
onun küçüklüğünden istifade ile Hacib 
İbn Ebu Amir ei-Mansur'un iktidarı ele 
geçirmesiyle başlayan Amirller dönemin
de Doğu İslam devletlerinde görüldüğü 
gibi kadılkudat unvanıyla görev yapan 
başkadılar tayin edilmiş ve bu unvan ka
dı lcemaadan daha üstün kabul edilmiştir. 
Burada ilk defa resmen kadılkudat unva
nını alan kişi Ebü'I-Abbas İbn Zekvan'dır. 
İbn Zekvan, İbn Ebu Amir el-Mansur nez
dinde vezirlerden daha üst konumda idi; 
memleket idaresini ve diğer işleri kendi
siyle müzakere eder ve hiçbir gazasında 
onu yanından ayırmazdı. Abdülmelik el
Muzaffer döneminde de konumunu mu
hafaza eden İbn Zekvan'ın görevine Ab
durrahman el-Me'mun devrinde vezirlik 
de ilave edildi. Amiriler'den sonra kadıl
kudat unvanı kaldırılıp kadıleemaa unva-
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nı muhafaza edildi. Nübahi'nin ifadele
r inden anlaşıldığına göre kendi yaşadığı 
VIII. (XIV.) yüzyılın ikinci yarısında hüküm
dar tarafından başşehre tayin edilen ka
dı! ar kadıleemaa olarak anılmakta ve di
ğer kadıları tayin yetkisine sahip bulun
maktaydı (Nübahl, s. 39, 112-114) . Mülu
kü't-tavaif devrinde de her harredanın 
merkezinde görev yapan bir kadı leemaa 

vardı. Daha sonra Batı İslam dünyasında 
ortaya çıkan Murabıtlar, Muvahhidler, 
Hafsller ve Merinller gibi devletlerde bu 
görevler kadıleemaa veya kadılkudat ta
rafından yerine getirilmiştir. 

Kadılkudatlık müessesesinin Gazneli
ler. Karahanlılar, atabeglikler ve Anadolu 
beyliklerinde de mevcut olduğu bilinmek
tedir. Gazneliler'de her şehirde bir kadı, 
her eyalette de bir kadılkudat vardı (M u
hammed Nazım , s. 147). NCıreddin Mah
mud Zengl. son zamanlarında asayişten 
sorumlu olan şahneleri aziedip onların gö
revini de kadılkudata vermişti (Bünda
rl, Sene'l-Ber~ı'ş-Şam!, I, 146). NCıreddin 
Zengl Hanefi olduğu halde kadılkudatı 
Kemaleddin Şafii idi. 

Osmanlı kaza sisteminde Rumeli ve 
Anadolu kazaskerliği unvanınasahip idari 
görevlilerle Osmanlı döneminde Kahire. 
Şam, H alep gibi şehirlere merkezden ta
yin edilen kadı lar, bu vilayet! erin diğer ka
dılarını tayin ve azietme yetkisine sahip 
bulundukları için Arap kaynaklarında ka
dılkudat olarak zikredilir. Buralarda gö
rev yapan Osmanlı kadıları diğer mezhep
lerden naibler tayin ederdi (Musa b. Yusuf 
ei-Ensarl, I, l50-l52;Temlml, ll, 169). 

Tayini. Kadılkudat halifenin vekili sayı
lır, tayin işlemi de klasik doktrinde veka
Iet akdi çerçevesinde mütalaa edilirdi. 
Bunun için kadılkudatı tayin ve azil yet
kisi halifeye aitti, doğrudan onun tarafın

dan ya da onun bilgisi dahilinde kullanıl
maktaydı. IV. (X.) yüzyılın ortalarından 
itibaren hilatetin zayıf duruma düştüğü 
ve gerçekte iktidarın Büveyhller, Büyük 
Selçuklular gibi hanedanların eline geçtiği 
dönemlerde tayinler emirü'J-ümera veya 
sultanların teklifiyle itibari olarakyine ha
lifeler tarafından yapılırdı . Anadolu Sel
çukluları'nda da kadılkudatlık müessese
sinin mevcut olduğu ve kadılkudatın biz
zat sultan yahut Moğol istilasından son
raki dönemlerde İlhanlı hükümdarları ta
rafından tayin edildiği görülmektedir. 
Umumiyetle daha önce başka şehirlerde 
kadılık yapmış olanlardan, başkadı naib
lerinden veya fıkıh bilgisiyle temayüz et
miş alimler arasından tayin yapılmakla 

birlikte bu göreve tayinden önce hangi 
tür makamlara gelme zorunluluğu bulun
duğunu gösteren bir kayda rastlanma
maktadır. Endülüs'te emniyet teşkilatın
dan ya da maliyeden kadıleemaa tayin 
edildiği olmuştur (M. Haris ei-Huşenl , s. 
137, 172). Görev kabul etmeyenler çoğun
lukla kabule zorlanırdı. Halifeler kadılku 

dat tayinlerinde görüşlerine değer ver
dikleri fakihlerin, vezirlerin. ilk zamanlar
da da taşra kadılarını seçerken kad ılku

datın görüş ve tavsiyelerini almayı ihmal 
etmez! erdi. 

Fatımiier döneminde kadılkudat halife 
tarafından alimler arasından seçilirdi. An
cak 466 ( 1 073) yılında iktidarı ele geçiren 
Emlrü 'I-cüyuş Bedr ei-Cemali vezir, baş
ku mandan. kad ılkudat ve başdal tayin 
edilmekle askeri sın ıftan bu göreve gelen 
ilk kişi oldu. Onun göreve gelmesiyle daha 
önce saygınlığını yitiren ka dılkudatlık ye
niden eski önemini kazandı. Daha sonra 
Halife Hafız- Lidlnillah, bu adeti ortadan 
kaldırarak kaza müessesesini vezirlikten 
ayırıp kadı lkudatı kendisi tayin etmeye 
başladıysa da devletin sonlarına doğru 
hilatetin iyice zayıflaması. buna karşılık 
vezirlerin devlette daha etkin hale gelme
siyle kadılkudat tayin ve aziller i bilhassa 
İbn Sellar, Talai' b. Rüzzlk gibi nüfuz! u ve
zirlerce gerçekleştirilir oldu. 

Tayinlerinde halife ya da sultanlar ta
rafından tayin kararını. sorumluluk alan
larını . yetkilerini ve çeşitli konulara ilişkin 
talimatları içeren ahidname. sicil veya 
menşur (Endülüs'te zahTr) denilen tayin 
kararnamesi düzenlenir. bu ahidname 
özel bir merasim le başşehrin ve diğer bü
yük şehirlerin merkez camilerinin min
berlerinden halka okunurdu (bazı ahid 
örnekleri için bk. İbnü'l-Cevzl, XIV, 222-
223; Abdülkerlm b. Muhammed er-RafiT, 
lll, 119-125; Nübahl, s.lOl-103; Kalkaşen
dl, X, 264-276, 286-291, 384- 388; Xl , 21-
26). Fatımiler zamanında Kahire 'de sa
rayda düzenlenen törende kadılkudat . 

devletin ileri gelen din adamları huzurun
da ayakta ahidnamenin okunmasını din
ler, bilhassa Hakim- Biemrillah devrinde 
görüldüğü üzere halifenin adı geçtikçe 
yeri öperdi. Bu tören sırasında kadılkuda
ta saraydan temin edilen hil'at takdim 
edilir ve kılıç kuşandırılırdı. Ardından bir 
alay eşliğinde elbise bohçasıyla Mısır 
merkez camisine gidilip orada sicili min
berden halka okunur. yine kendisi ayakta 
dinlerdi (İbn Hacer, Ref'u'l-işr, s. 72-73, 
246, 316) . Memlükler döneminde Mısır'a 

kadılkudat tayin edilen kişiye kale içinde
ki sarayda ipek hi!' at giydirilirdi; bu kişi 



adet üzere büyük kumandanları selam
lar ve onlarla birlikte Salihiye Medrese
si'ne giderek göreve başlardı. 695-702 
(1296-1303) yıllarında Mısır kadılığı ya
pan İbn Dakikul'ld, kadıların ipek hil'at 
giyme adetini kaldırıp yerine yün hi!' at 
giyme adeti getirdi. 

Kadılkudatlar. halife adına ve onun ve
kili sıfatıyla görev ifa ettiklerinden kadıl
kudatlık süresi iki taraf için de bağlayıcı
lık taşımazdı ve belli bir sınırlamaya tabi 
değildi. Görevlerine son verilmesi de tayi
nindeki us u lle olurdu. Ancak ciddi bir gö
rev i h mali veya yolsuzluk yahut aşırı ihti
yarlık, hastalık gibi sağlık sebepleriyle az
ledilmez ya da kendileri istifa etmezler
se hayatlarının sonuna kadar görevde ka
lırlardı. Gerek Doğu gerekse Batı İslam 
devletlerinde zaman zaman kadılkudat
lık veya kadılcemaalık makamının uzun 
süre boş kaldığı dönemler de olmuştur 
(Nübahl, s. ı 18; ba ş ka örnekler için bk. 
M. Hari s e i - Hu şe nl , s. 78, 121 ; ibn Ha
ce r. Ref'u 'l-iş r, s. 57, 65, 279, 32 I ı . 

Kadılkudatlar miktarı deviriere ve dev
letlere göre değişen maaş alırlardı. Bu
nunla birlikte maaş almayan ve hatta gö
reve gelirken bunu şart koşanlar da ol
muştur (ibnü 'I-Cevzl, XIV, 22 I ı Kadılar 

arasında bu makama ulaşmak için büyük 
bir rekabet olurdu. Devlet idaresiyle yakın 
ilişki içinde bulunan güçlü bazı aileler bu 
makamı uzun süre aralıksız, bazan da di
ğer ailelerle dönüşümlü olarak ellerinde 
bulundurmuşlardır. Hammad b. Zeyd, 
İbn Ebü'ş-Şevarib, Dameganl aileleri Bağ
dat'ta kadılkudatlık makamına çok sayı
da eleman yetiştirmişlerdir. Hatlb el-Bağ
dildl'nin belirttiğine göre İbn Ebü'ş-Şeva
rib ailesinden sekiz kişi kadılkudatlık gö
revine getirilmiştir ( Tarfi]u Bagdad, V. 47-

49ı. Fatımiler döneminde de devletin ku
ruluşundan itibaren yarım asrı aşan bir 
süre kadılkudatlık müessesesi Nu'mano
ğulları ailesinin elinde kalmıştır. Memlük
ler devrinde ise İbn Cemaa, Sübkl, İhnai, 
İbnü'ş-Şıhne gibi aileler kendi mezheple
rinin kadılkudatlığını uzun süre ellerinde 
tutmuşlardır. 

Mezh e bi. İslam hukukunda kadılar 
müctehid kabul edildikleri için belli bir 
mezhebe bağlılık zorunluluğu yoktu. İlk 
kadılkudat Ebu Yusuf'un Hanefi mezhe
bi müctehidlerinden olması ve daha son
ra birçok kadılkudatın bu mezhebe men
sup şahıslardan seçilmesi, bazı araştır
macıların Hanefiliğin Abbasiler'in resmi 
mezhebi olduğu iddiasını gündeme getir-

mesine sebep olmuşsa da bu göreve ta- · 
yin edilen şahısların biyografileri bu fara
ziyeyi geçersiz kılmaktadır. Nitekim Şafii. 
Maliki, hatta Zahiri mezhebi alimlerin
den kadılkudatlar tayin edildiği bilinmek
tedir. Mesela Halife Mutl- Lillah'ın 334'
te (946) göreve getirdiği Muhammed b. 
Hasan b. Ebü'ş-Şevarib Hanefi. 338'de 
(950) tayin ettiği Ebü's-Saib Utbe b. 
Ubeydullah Şafii ve 363'te (973) tayin et
tiği İbn Ümmü Şeyban ise Malikl'dir. Ay
rıca kadılkudatlara Hanefi mezhebi çerçe
vesinde hüküm verme şartı da getirilme
miş. aksine kendi ictihadlarına ve mez
heplerine göre hüküm verme yetkisi ta
nınmıştır. Muti' tarafından İbn Ümmü 
Şeyban'ın tayiniyle ilgili çıkarılan kadılku
datlık kararnamesinde kaza i hükümlerde 
kitap, sünnet. icma ve Hulefa-yi Raşidin'e 
uyulması, bu kaynaklarda yer almayan 
konularda ictihad edilmesi, mahkemede 
bilirkişiler bulundurulması emredilmek
tedir (ibnü ' l-Cevzl, XIV, 223 ı . Büveyhller 
döneminde de fıkıhta Şafii olan Mu'tezili 
Kadi Abdülcebbar, hanedanın hakimiyeti 
altındaki bütün ülkenin yargı sistemin
den sorumlu kadılkudat tayin edilmiş. 
Muharrem 367 (Ağustos 977) tarihli tayin 
kararnamesine göre kitap, sünnet ve ic
maa, bunlardan birinin bulunmadığı yer
lerde ictihada başvurması emredilmiştir 
(Abdülkerlm b. Muhamm ed er-RiHil, lll , 
ı 19-121 ı Adudüddevle 'nin yardımıyla 
Bağdat'ta kadılkudat olan Ebu Sa'd Bişr 
b. Hüseyin ise Zahiri idi ( Şirazl . s. 177- ı 78ı 

Ancak artık müctehid bulunmadığını dü
şünen Kactılkudat Ebü'I-Hasan Ali b. Mu
hammed ed-Damegani Ebu Hanife. Ebu 
Yusuf ve Muhammed'in dışındaki mücte
hidlerin görüşleriyle hüküm vermeyi ya
saklamıştır (ibnü 'l-Cevzl, XVII , I nı . 

Endülüs'te Maliki mezhebi yaygınlaşın
caya kadar kadılcemaalar. genellikle ön
ceki kadıların verdikleri hükümleri de ör
nek alarak kendi ictihadları doğrultusun
da hüküm verirken mezhebin yaygınlaş
masından sonra tayinler bu mezhep men
suplarından yapılır olmuştur. Kendi özel 
hayatlarında Zahiri mezhebini uygulayan 
kadılcemaalar tayin ediidiyse de mahke
mede ülkede yaygın olarak benimsenen 
Maliki mezhebine göre hüküm verirlerdi 
(Nüba hl, s. ı o ı ı . Muvahhidler devrinde 
ise Zahiri mezhebine göre hüküm veril
diği bilinmektedir (a.g. e., s. I 51 ı. 

Fatımller'de kadılkudatlar prensip ola
rakİsmaili mezhebi mensuplarından se
çilirdi; fakat İsmailiyye mezhebine göre 
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hükmetmeleri şartıyla başka mezhepler
den naibler tayin edebilirlerdi. Nitekim 
Ali b. Nu'man. Şafii fakihi Hasan b. Halll'i 
buna göre hükmetmek şartıyla naib ta
yin etmiştir (ibn Hacer, Re(u'l-işr; s. 282ı . 

Hakim- Biemrillah döneminde ilk defa 20 
Şaban 40S'te (13 Şubat 1 015) kendi mez
heplerinden olmayan. ancak daha önce 
İsmaili kadılkudatlara naiblik yapmış olan 
Hanefi Ebü'I-Abbas İbn Ebü'l-Avvam ka
dılkudat tayin edildi. Fakat mahkemede 
dört İsmaili fakihin hazır bulundurulma
sı şartı getirilerek mezhebe aykırı hüküm 
vermemesi garanti altına alındı. Daha 
sonra Şafii ve İmamiyye mezheplerinden 
de kadılkudatlar tayin edilmiştir (a.g.e., 

s. 204,294, 322-323, 478ı S2S (1131) yılın
da İslam tarihinde ilk defa Emirü'l-cüyuş 
Ebu Ali Ahmed İbnü'I-Efdal tarafından 
yeni bir uygulama başlatılarak Şafii. Ma
lik!, İmami ve İsmaill mezheplerinden. 
her biri kendi mezhebine göre hüküm 
verip miras taksimi yapacak olan dört 
kadı tayin edildi. ancak onun öldürülme
sinden sonra Yan is er-Rumi tarafından bu 
uygulamaya son verildi. 1 Rebiülevvel 
526 (21 Ocak 1132) tarihi itibariyle yeni
den eski sisteme dönülerek sadece İsma
illler'den bir kadılkudat tayin edilmeye 
başlandı. 

Görev ve Yetkileri. Kadılkudatlar umu
miyetle bulundukları başşehrin büyük ca
m ilerinden birinde. bazan evlerinde, belli 
bir dönemden sonra da Bahri Memlükle
ri'nde olduğu gibi belirli bir medresede 
davalara bakarlardı. Özel amaçlı olarak 
yapılan mahkeme binalarının (darüladl) or
taya çıkmasıyla davalara buralarda bak
maya başladılar. Görev sırasında kendile
rine katip (muvakkı'), emin, şühudü'l-hal 
(udOI). hacib, hadim. a'van adı verilen bir
çok görevli hizmet ederdi. Dava görülür
ken yanlarında bilirkişiler, bilhassa fakih
ler hazır bulunurdu. Endülüs'te kadılee
maanın yanında görevli fakihlerden teş
kil edilen bir şura meclisi vardı. Fatımi
Ier'de kadılkudatların yargılamayı yapa
cakları zaman ve yer. mahkemede uyula
cak adetler ve resmi prosedür ve mahke
me görevlilerinin çalışma esasları dahil 
ayrıntılı bir yargılama geleneği oluştuğu 
bilinmektedir (ibnü 't-TUveyr, s. ı 0 7-l08 ; 

ibn Hacer, Re{'u 'l-iş r, s. 73ı . 

Tarihi süreç içerisinde müesseseleşen 
kadılkudatlık makamının yetki ve sorum
luluk alanları ihtiyaca göre. daha çok da 
görev üstlenen kişilerin yetkinliklerine ve 
halifeterin onlara duyduğu güvene bağlı 

81 



KADILKUDAT 

olarak genişletilmiş ya da daraltılmıştır. 
Halife. sultan veya vezirlerin başkanlıket
tiği mezalim mahkemelerinde bilirkişi sı
fatıyla mutlaka hazır bulunan kadılkudat
lar. zamanla ülkenin yargı idaresindeki 
sorumluluklarının yanı sıra müderrislik. 
şeyhlik, merkez camisi imam ve hatipliği, 
maliye, ölçü ve tartıların denetimi, miras 
taksimi, hapishanelerin, yetim mallarının. 
vakıfların ve vakıf mallarının idaresi, ca
mi ve mescidlerin bakımı ve buralara yet
kili şahıslar görevlendirme. muhtelif se
beplerle düzenlenen devlet törenlerine ve 
biat merasimlerine katılma. halifeye ve
kalet etme, halife ve sultanların nikah 
akidlerine katılma. hükümdar adına ya
bancı ülkelere gidecek diplomatik heyet
lerde yer alma. halife ile görüşecekyaban
cı elçilere önceden muhatap olma. taşra
daki devlet memurlarıyla halife adına ya
zışmalar yapma ve bu konularda halifeyi 
bilgilendirme, sınır boylarındaki man. ida
ri ve asker! faaliyetleri teftiş edip yapıl
ması gereken işleri merkeze bildirme. sa
vaş düzeni alınması ve ordunun savaş 
bölgesine götürülmesi gibi vazifeler de 
ifa etmişlerdir. Ayrıca halife veya sultanın 
refakatinde cuma ve bayram namazları
na, hac yolculuklarına , ülke içindeki se
yahatlere ve savaşlara iştirak ederlerdi. 
Fatımiler'de ve bir müddet EyyGbiler'de 
darphane idaresinden kadılkudatlar so
rumlu idiler. Fatımller'de kadılkudatlık 
zaman zaman sadece başdallik, zaman 
zaman da vezirlik ve başdallik makamları 
ile birleştirilmiş, devletin son yüzyılı için
de bu yetkilerin bir şahısta toplanması 
adeta bir gelenek halini almıştır. 

Başkadılar merkezde üstlendikleri di
ğer görevleri naibleri vasıtasıyla ifa eder
ler. öteki şehir ve kazalarda görevli kadı
lar kadılkudatın naibi olarak faaliyet gös
terirlerdi. Naibler normalde şehir dışında 
bulunmadıkça kendileri naib tayin ede
mezlerdi ; bunun bir istisnası Fatımiier 
döneminde olmuştur (a.g .e., s. 3 16-3 17) . 

Fatımiler'de kadı tayin yetkisi kadılkudat~ 
ta bulunmakla birlikte bu kuralttı dışına 
çıkılarak bazan belli bir bölgeye doğrudan 
halife tarafından kadı tayin edilip kadıl
kudatın bu kadı üzerinde yetkisiz kılındı

ğı , bazan da kadılkudatın görev yaptığı 
Mısır'da bile vezir tarafından kadı tayin 
edildiği görülmektedir (a.g.e., s. 70, 73). 

Receb 393'te (Mayıs 1003) kadılkudattan 
başka bir merkez ka d ısı tayin edilmesi 
yargıda karışıklığa sebep olunca bir müd
det sonra şikayetler üzerine kadılkudatın 
yetkisi arttınimıştır (a.g.e., s. 141-142) . 
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İslam Öncesi Dinlerde ve Toplumlarda 

Kadın . Kadının yar atılışı. kız çocuk. eş ve 
anne olarak konumu. erkek karşısındaki 
statüsü. ferdi ve içtimal hayattaki hak ve 
yükümlülükleri gibi açılardan tarih boyun
ca birbirinden çok farklı telakki ve uygu
lamalara konu olması. toplumsal yapıyla 
olduğu kadar din ve öğretilerin bu alan
da getirdiğiyle de yakından bağlantılı bir 
husustur. 

Eski toplumlar ve medeniyetlere ait 
bilgiler, onlardan günümüze intikal eden 
sınırlı sayıda belge üzerinde yapılan çalış
malara dayandığından o dönemler hak
kında genel yargılarda bulunmak kolay 
değildir. Bu zorluk. mahalll unsurlara ve 
insan! özelliklere de bağlı olarak ilave bir 
değişkenlik gösteren kadın konusundaki 
telakki ve uygulamalar söz konusu olunca 
daha da büyür. Ayrıca eski toplumlarda 
kadının değeri ve konumu hususunda 
yargıda bulunurken tarihsel bağlam ve 
olayın kendine has şartları göz ardı edilip 


