
Kadızade kazaskerliği sırasında devlet 
protokolünde iki önemli değişiklik yap
mıştır. O zamana kadar kazaskerler teş
rifatta beylerbeyilerden sonra gelirken 
onun itirazıyla Rumeli ve Anadolu beyler

beyileri dışında kazaskerlerin diğer bey
lerbeyilerden önce gelmesi kanun olmuş
tur. İkinci olarak Divan-ı Hümayun'da ye
mekten sonra el yıkamak için vezirlere 
leğen ve ibrik getiriliyor, kazaskerlere ise 
ıslak havlu veriliyordu; Kadızade'nin giri
şimiyle kazaskerlere de leğen ve ibrik ve
rilmeye başlanmıştır. Kadızade'nin, şey
hülislamlığı sırasında istanbul Rasatha
nesi hakkında padişaha sunduğu raporla 
buranın yıkılmasına yol açtığı belirtilir. lll. 
Murad zamanında Takıyyüddin tarafın
dan kurulan rasathane hakkında, gökleri 
izlemenin uğursuzluk getirdiği ve her ne
rede bu gibi bir işe teşebbüs ediidiyse dev
letin zevaline sebep olduğu yolundaki ra
porunun ardından 988'de (1580) buranın 
yıkılınası emri verilmiştir. Bu konuda bir 
fetva çıktığından bahsedilmekteyse de 
bunun bir rapor olarak padişaha sunul
duğu anlaşılmaktadır. Aydın Sayılı rasat
hanenin 989 (1581) sonu veya 990 (1582) 
yılı başında yıktırıldığını belirtmektedir ki 

Kadızade Ahmed Semseddin'in imzasını ihtiva eden bir 
fetvası (ilmiyye Salmlmesl, s. 394) 

(İA, IX, 63 I) bu tarihlerde Kadızade vefat 
etmişti. Fatih Çırçır semtinde bir mescid 
(Ayvansarayl, I. 74). yanına da bir darül
kurra (I 577-1580) yaptıran Kadızade 

(Baltacı, s. 608) babasının Edirne'deki 

camisini tamir ettirerek genişletmiş ve 
gelirini arttırmıştır. 

Kaynaklarda, Kadızade'nin çeşitli kitap
lara yazdığı şerh ve haşiye tarzında birçok 
eser ve risalesinden bahsedilmektedir. 
Bunlardan Netô.'icü'l-efkô.r ii keşfi'r-ru
muz ve'l-esrô.r, Burhaneddin el-Mergi
nanl'nin Hanefi fıkhına dair el-Hidô.ye 
adlı eserinin İbnü'l-Hümam tarafından 
Fetf:ıu '1-]fadir adıyla yapılan şerhinin tek
milesi dir. İbnü'l- Hümam'ın vefatıyla ek
sik kalan şerh Kadızade tarafından "Kita
bü'l-Vekale"den itibaren tamamlanmış
tır (baskıları için b k. DİA , XVII, 4 72, 4 73: 

XX, 88). Bunun dışında eserlerinden ba
zıları şunlardır: Risdle ii J:ıa]f]fi'l-Muşta
fô. (İÜ Ktp., AY, nr. 147): Risô.le ii şalô.ti'l
J:ıô.'izi ve şavmihô. (İÜ Ktp., AY, nr. 694) : 

ŞerJ:ıu du'ô.'i'l-]funud (İÜ Ktp., AY, nr. 
6853): lfô.şiye 'alô. Envô.ri't-tenzil ve es
rô.ri't-te'vil (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 732): 

lfô.şiye 'alô. şerf:ıi'l-Vi]fö.ye (Beyazıt Dev
let Ktp., nr. 2493): Şerf:ıu Miitô.J:ıi'l- 'ulUm 
fi'l-me'ô.ni ilô. ô.JJ.iri'l-fenni'ş-şô.ni (Be
yazıt Devlet Ktp., nr 2493, vr. 69b-177b): 

Red 'alô. Risô.le ii cevô.zi'r-ra]fş (Beyazıt 
Devlet Ktp., nr. 3 I 25): Tercüme-i Me'ô.

dinü'l-cevô.hir (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 
1515, vr. 37b:76b)_ 
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Osmanlı şeyhülislamı. 
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Tokat'ta doğdu. Kadı Ömer Efendi'nin 
oğludur. İlk eğitimini babasından aldık
tan-sonra İstanbul'a gitti ve devrin tanın
mış alimlerinden ders görerek yetişti. 

KADlZADE MEHMED TAHiR 

RuGs imtihanına girip müderrislik rufısu
nu kazandı ve 1196'da ( 1782) müderris 
oldu. Ardından kadılık görevine geçti, 
Anadolu ve Rumeli'nin birçokyerinde ka
dılıkyaptı. Rumeli Kazaskeri Osmanpaşa
zade izzet Bey'in şeriatçılık memurluğun
da bulundu; mahrec mevleviyetini elde 
ederek Yenişehr-i Fenar kadılığına tayin 
edildi. Bir süre mazul kaldıktan sonra ön
ce Mekke payesini elde etti, 181 8' de de 
İstanbul kadılığına getirildi. 1824'te Ana
dolu kazaskeri oldu. 26 Kasım 182S'te 
Mekkizade Mustafa Asım Efendi'den bo
şalan şeyhülislamlık makamına tayin edil
di. Bu makama getirilmesinde ll. Mah
mud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşün
cesi etkili olmuştu. ll. Mahmud çok takdir 
ettiği, ancakyumuşaklığı sebebiyle aske
re karşı çıkamayacağını düşündüğü Asım 
Efendi'nin yerine kararlı gördüğü Kadı
zade'yi şeyhülislam yapmıştır. 

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması arefesin
de sık sık toplanan meşveret meclislerin
de Kadızade Mehmed Efendi etkili rol oy
namıştır. 25 Mayıs 1826 tarihinde onun 
konağında yapılan. mülki ve askeri erkan
la ulemadan oluşan geniş bir kadronun 
katıldığı meşveret meclisinde Batı usu
lünde talim istemeyen yeniçerilere karşı 
savaş taliminin gerekliliğine şeyhülislam 
fetva vermiş ve eşkinci adıyla talimli bir 
askeri birliğin teşkili kararlaştırılmıştı. 
Bununla ilgili hüccet-i şer'iyye yazılarak 
ulemadan başka devlet erkanına ve hatta 
ocak ağalarına da imza ettirilmişti. Muh
temel olaylara karşı Topkapı Sarayı'nda 
sancak-ı şerif çıkarılmış , başta şeyhülis

lam olmak üzere bütün ulema, 3500 ta
lebe sancak altında toplanmış ve karşı çı
kacak asilerin tenkiline karar verilmişti. 
Şeyhülislam ocağın kaldırılmasına dair 
fetvayı padişaha sunmuş ve kendisine bir 
elmas yüzük hediye edilmişti. Kadızade 
ayrıca Nizam- ı Cedid askerine miğfer giy
dirilmesi konusunda da padişahı destek
lemiş ve kavukyerine miğfer giyilebilece
ğine dair fetva vermiştir. 1828 -1829 Os
manlı-Rus savaşında toplanan bir umu
mi meşveret meclisinde Relsülküttab 
Pertev Efendi'nin muhalefetine rağmen 
Ruslar'la barış yapılmasını teklif ederek 

bu yolda bir kararın çıkmasını da sağla

mıştır. 

Kadızade, iki buçukyıl kadar süren şey
hülislamlığının ardından 6 Mayıs 1828 ta
rihinde yaşlılığı dolayısıyla görevden ay
rıldı. Vefatında Eyüpsultan'da Bostan is
kelesi yakınında yaptırdığı mezarına def
nedildi. İlmiyye Salnô.mesi'nde yedi 
adet orüinal fetvası yer almıştır. Kadıza-
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de'nin meşihatta bulunduğu müddet 
zarfında adaletten ayrılmadığı. inandığı 
yeniliklerde padişahı desteklemekle bir
likte yer yer ona karşı çıktığı anlaşılmak
tadır. Nitekim ll. Mahmud'un ulemaya fes 
giydirme isteğini benimsemediği ve bu 
konuda fetva vermediği bilinmektedir. 

Kadızade Mehmed Efencii bazı eserler 
de kaleme almıştır. Nuriye adlı Türkçe 
kitabının girişinde kendisinin Kadiri tari
katına mensup olduğunu, eserinde ta
sawufun çeşitli konularını ele aldığını ve 
onu kırk bir bölüm halinde düzenlediğini 
bildirmektedir (İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı , Osman Nuri Ergin, nr. 401 )_ 
AyrıcaRisale fi Tahkik-i Lafzı Türki ad
lı bir eseri daha bulunmaktadır (Süleyma
niye Ktp., Esad Efendi. nr. 926, vr. 47a-b) . 
istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda 
kayıtlı (Muallim Cevdet. nr. K. 576) Feta
va Mecmuası Kadızade'ye ait olmayıp 
mecmuada onun kısa bir biyografisi ile 
bir fetvası yer almaktadır (vr. ı Q5b)_ Bazı 
kaynaklarda Kadızade'nin Şerh u Kelime
ti't-Tevhid, Tefsir-i Sure-i İhlas ve Ta
lak Hakkında Bir Risale gibi eserleri 
bulunduğundan bahsedilmekteyse de 
bunların nüshalarına henüz rastlanma
mıştır. 
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KADizADE-i RÜMI 
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(ö. 844/1440 'tarı sonra) 

Matematikçi ve a stronom. 
_j 

Ulema sınıfından gelen babasının ölü
mü üzerine dedesi Kadı Mahmud Çelebi 
tarafından yetiştirildiği için Kadızade ıa
kabıyla anılmaktadır; bu lakapla tanınma
dan önce Musa Paşa veya Musa Çelebi di
ye biliniyordu. Dini ve akli ilimleri dedesin
den ve meşhur Osmanlı alimi Molla Fe
nari'den okudu. Ardından dedesinin öğ
rencilerinden Bedreddin Simavi ile bir
likte Konya'ya giderek Müneccim Fey
zullah'tan astronomi dersleri aldı . Ana
dolu'daki hocalarından biri de Saferşah 
er-Rumi'dir. 1400'1ü yılların başlarında 
aile fertlerinin karşı çıkmasına rağmen 
hacası Molla Fenari'nin teşvikiyle, Mera
ga matematik-astronomi okulunun ilmi 
mirası çerçevesinde canlılığını koruyan 
Maveraünnehir ve Horasan bölgesine gi
derek 81 4'ten ( 1411) itibaren Semer
kant'ta, dönemin önde gelen alimlerin
den kelamcı-matematikçi Seyyid Şerif ei
Cürcani'nin derslerine devam etti. Ancak 
daha sonra her meseleye matematikçi 
gözüyle bakması yüzünden hocasıyla an
laşmazlığa düşüp dersini bıraktığı ve 
onun ünlü eseri ŞerJ:ıu'l-Meva.(of'taki 
çeşitli fikirlerini eleştirdiği bilinmektedir 
(Taşköprizade , s. 14-16). Bunun üzerine 
Cürcani'nin, "Kadızade'nin tabiatma riya
ziyyat galip gelmiş" dediği rivayet edilir. 
Bu ifadesiyle onun , var olanın bilgisine 
ulaşmak için uygulanan tabii ve kelami 
yönteme karşı Kadızade'nin hendesi çiz
gideki riyazi tavrı benimsediğini belirt
mek istediği anlaşılmaktadır. Nitekim 
Kadızade'nin tabii ve kelami çerçevede 
herhangi bir eser vermemesi de bunu 
göstermektedir. 

Semerkant'ta Uluğ Bey ile tanışan Ka
dızade kısa zamanda hükümdarın sevgi 
ve saygısını kazanarak özel hacası oldu; 
ardından uluğ Bey Medresesi'nin başho
calığına ve Cemşid ei-Kaşi'den sonra o dö
nemde inşa edilen Semerkant Rasatha
nesi'nin başına getirildi. Derslerine Uluğ 
Bey ve diğer hocaların da katıldığı Kadı
zade ilmi özerkliğe büyük önem verirdi. 
Uluğ Bey'in kendisinden habersiz olarak 
bir müderrisi görevden alması yüzünden 
ders vermeyi bırakmış ve sebebini sorun
ca da Uluğ Bey'e, "Ben tavsiye üzerine, 
kural olarakazlin söz konusu olmadı§; bir 
görev üstlendim. Şu ana kadar da mü-

derrisliğin böyle olduğunu sanıyordum . 

Ancak bu işte de azlin uygulandığını gö
rünce görevi bıraktım" cevabını verdi. Bu
nun üzerine Uluğ Bey müderrisi görevine 
iade etti ve bir daha müderris azletme
yeceğine dair söz verdi ; Kadızade de ye
niden ders vermeye başladı ( a.g.e., s. 17) . 
Semerkant'taki faaliyetleri hakkında da
ha fazla bilgi bulunmayan Kadızade'nin 
ölüm tarihi de kesin olarak bilinmemek
te, fakat çeşitli ansiklopedilerde Abdül
hak Adnan Adıvar'dan alındığı anlaşılan 

1412 yılına rastlanmaktadır. Ancak onun, 
talebesi Fethullah eş-Şirvani'ye verdiği 
icazetnamenin (DİA, xıı. 464) 15 Rebiüla
hir 844 ( 13 Eylül 1440) tarihini taşıması 
bu sırada hayatta olduğunu göstermek-
tedir. · 

Kendi dönemi ve muhitindeki kelami 
ve tasawufi yaklaşımları yakından bilen 
Kadızade. riyaziyyata yatkın lı ğı sebebiyle 
bu çizginin en iyi temsil edildiğini düşün
düğü Maveraünnehir bölgesine gitmiştir. 

Uluğ Bey'in kendisine teveccühünde de 
meşrep yakınlığı önemli rol oynamıştır. 
Burada yetiştirdiği öğrencilerin Orta As
ya İslam-Türk kültürü ve İran kültür böl
gesindeki etkileri henüz tam olarak orta
ya konulmuş değildir. Ancak talebelerine 
Osmanlı ülkesine gitmeleri için telkinde 
bulunmuş . Ali Kuşçu ve Fethullah eş-Şir
vani onun yönlendirmesiyle Anadolu 'ya 
gelirken Se merkant matematik-astrano
mi okulunun zengin birikimini de birlikte 
getirmişlerdir. Böylece Kadızade. başka 

Kadızade-i Rümi' nin t ürbesi- Semerkant 


