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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

TSMA, E. 3277(Kadızade 'ye ait 35 adet oriji
nal belge). BA. HH, nr. 22689; BA. Cevdet-Ad
liye, nr. 2832; ilmiyye Salnamesi, s. 587 -589; 
Sahaflar Şeyhiziide Esad Efendi. Tarih (haz. Zi
ya Yılmazer). İstanbul 2000, s. 218; ayrıca bk. İn 
deks; Hızır llyas, Tarih-i Enderun, İstanbul 1276, 
s. 431; Cevdet. Tarih, Xll , 138, 146, 253-255; 
Lutfı, Tarih, I, 127; Uzunçarşılı, Kapukulu Ocak
lan, I, 33, 34, 50, 53, 531; Danişmend. Krono
loji , IV, 11 O, 111; Abdülkadir Altunsu. Osmanlı 
Şeyhülislamlan, Ankara 1972, s. 186-187; A. 
Levy. "The Ottoman Ulema and The Military 
Reforms of Sultan Mahmud II" , AAS, VII ( 197 ı ı , 
s. 15, 18; Mehmet Arslan. "Yeniçeriliğin Kaldı
rılmasına Dair Edebi Bir Metin: Ayni'nin Man
zum Nusretnamesi" , Türklük Bilimi Araştır

maları, sy. 3, Sivas 1996, s. 36; Şerafetlin Tu
ran. "Edirne Antlaşması", DiA, X, 442-443. 

~ MEHMET İPŞİRLİ 

98 

r 

L 

KADizADE-i RÜMI 
(..s"~) 6.:ı lj ~li ) 

(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 
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bir coğrafyada ilmi faaliyette bulunsa da 
öğrencileri vasıtasıyla asıl vatanına hiz
met etmiş. bu sebeple Taşköprizade Ah
med Efendi onu Osmanlı ulemasının ikin
ci tabakasına yerleştirmiştir. Ayrıca Kadı
zade'nin geometriyle ilgili Şerl;u Eşkô.
li't-te'sis'i ile astronomiye dair Şerl;u'l
Müla}].]].aş ii 'ilmi'l-hey'e'si. Osmanlı 
medreselerinde orta seviyede ders kita
bı olarak okutulmuştur. Böylece Osmanlı 
ilim hayatını hem talebeleri hem eserle
riyle zenginleştirip yönlendiren Kadızade. 
Osmanlı ilim muhitinde yetişen gerçek 
anlamda ilk özgün matematikçi ve ast
ronom sayılır. 

Kadızade'nin en önemli astronomi fa
aliyeti. Semerkant Rasathanesi'ndeki ça
lışmalara katılması ve Zic-i Ulug Bey'in 
telif heyetinde yer almasıdır. Bir ekip ça
lışması olan Zic'deki katkısı bütün ayrın
tılarıyla tesbit edilmernekle birlikte Cem
şld el-Kaşl'den sonra rasathanenin başı
na geçerek gözlemlere ve bunlara dayalı 
matematik astronomi hesaplamalarına 
bizzat nezaret etmesi Kadızade'nin bu 
eserin hazırlanmasında önemli bir rol oy
nadığını göstermektedir. 

Çağmini'nin eserine yazdığı şerh in mu
kaddimesinde onun astronomiyle ilgili 
yaklaşırnma karşı çıkan Kadızade'ye göre 
fiziki varlıklardan yalnız dünyanın küre ol
ma durumu incelenebilir. Bu konudaki 
görüşler de müelliften müellife değişir. 
Ayrıca astronominin nihai hedefi gök ci
simlerinin incelenmesidir; dolayısıyla yer
yüzü ile uğraşmak doğru değildir. Onun 
Şerl)u'l-Mülal]]].aş ii 'ilmi'l-hey'e adlı 
eserinin mukaddimesindeki, "Zamanı
mızda hakikate ilişkin ilimierin öğretildiği 
mekanlarla talime ilişkin mekanlardan 
özellikle riyazl olanların kökü kazındı" 
cümlesinden (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 
3403, vr. I b), daha çok Naslrüddln-i Tusl'
nin eserlerinin temsil ettiği fizikçi ve ma
tematikçi görüşlerin sentezini oluşturan 
İbn Heysernci astronomi çizgisinden ra
hatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır. Kadı

zade'nin bu tutumu. öğrencisi Ali Kuşçu'
nun er-Risô.1etü'l-ietl;iyye ii 'ilmi'1-hey'e 
ve Şerl;u't-Tecrid adlı kitaplarında İb
nü'l-Heysemci çizgiyi ortadan kaldırma
ya çalışmasıyla daha da belirgin duruma 
gelmekte ve bu iki alimin eserlerinin bir
birini tamamladığı görülmektedir. Nite
kim bu eserler Osmanlı medreselerinde 
birlikte okutulmuştur. 

Eserleri. A) Matematik. 1. Tul;ietü 'r
re'is ii şerl;i Eşkô.li't-te'sis. Şemsed
din Muhammed b. Eşref es-Semerkandl'
nin Eşkô.1ü't-te'sis adlı eserine yapılmış 

bir şerh 6Iup 81S'te (1412) Uluğ Bey'e 
ithafen kaleme alınmıştır (Süleymaniye 
Ktp. , Ayasofya, nr. 2743,31 varak; müellif 
nü s hası); daha çok Şerl;u Eşkô.li't-te'sis 
adıyla tanınmaktadır. · Kadızade. teorik 
geometri açısından en önemli çalışması 
olan bu şerhinde birçok noktada Semer
kandl'den farklı bir yaklaşım sergiiemiş 
ve açıklamalarında Naslrüddln-i Tusl'nin 
Tal;rirü '1-uşu1 ii 'ilmi '1-hendese'si ile 
Eslrüddin el-Ebherl'nin Işlô.J;u '1-Ökli
dis'inden faydalanmıştır. Şerl;u Eşkô.
li't-te'sis'in Osmanlı matematik tarihi 
açısından en önemli özelliği. uzun yıllar 
medreselerde orta seviyeli bir geometri 
ders kitabı olarak okutulmasıdır (istan
bul 1268, 1274) Dünya kütüphanelerin
de ZOO'ü aşkın yazma nüshası bulunan 
eser üzerine Kadızade'nin öğrencisi Tae 
Saldi (Ebü'I-Feth Muhammed b. Said Hüsey
nl). Faslhuddin Muhammed, Molla Çelebi 
(Muhammed b. Ali el-Am idl). Şeyhülislam 
Bolulu Mustafa Efendi, Abdülber b. Ab
dülkadir el-Feyyuml. Muhammed b. Yar 
Muhammed el-Buhar! ve Muhammed b. 
Hüseyin el-Attar el-Halebl gibi pek çok 
matematikçitarafından haşiyelerle ta'lik
ler yazılmış ve bunlar Osmanlı geometri 
eğitiminde kullanılmıştır. Ayrıca kitabı. 

Sultan ll I. Selim 'in emriyle 1794 yılında dö
nemin matematikçilerinden Muğlalı Müf
tüzade Abdürrahlm b. Yusuf Menteşev'i 
açıklamalı olarak Türkçe'ye çevirmiştir (iü 
Ktp., TY, nr. 6838). Semerkandl'nin met
niyle beraber yeni bir neşri yapılan Şer
J;u Eşkô.li't-te'sis (Muhammed Süveysl, 
Tunus 1984) konuları belirli bir düzene 
göre sunmadığından pedagojik değildir. 
Öte yandan bazı teoremlerde müellifle şa
rih farklı ekolleri öne çıkarmış ve farklı 

düşünceleri tercih etmiştir. Özellikle bu 
durum. matematik tarihinde paraleller 
aksiyomu olarak bilinen "beşinci postu
la" meselesinde görülür. Müellif İbnü'l
Heysem Ömer Hayyam, Cevherl. Naslrüd
dln-i Tusl ve Eb her! gibi matematikçilerin 
bu konuyla ilgili düşüncelerini eleştirir 
ve ileri sürdükleri fikirlerin yanlış oldu
ğunu iddia eder. Şarih Kadızade ise ki
tapta bahsi geçen Tu si' nin Tal;rirü '1-
uşul'ü ile Ebherl'nin Iş1ô.l;u'1-Öklidis'i
ni ineelediğini ve Semerkandl'nin aksi
ne bu iki üstadın görüşlerinde yanlış
lık görernediğini belirtir. Ayrıca yeri geldi
ğinde Ebherl'nin beşinci postulaya ver
diği ispatı zikreder. Bu özellikleriyle 
Şerl;u '1-Eşkô.1, İslam medeniyetinde ge
lişmiş olan farklı geometri anlayışlarını 
içermektedir. Bunun yanında eser. Mu
hammed b. Musa el-Harizml'nin kurdu-
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ğu ve halefierinin geliştirdiği İslam cebi
rinin etkisiyle kısmen un utulan Öklid'in 
geometrik cebirinden de bazı örnekler ih
tiva etmektedir ki bu durum, Osmanlı
lar'da geometrik nicelikle (aded-i muttasıl) 
ce bir ve aritmetik yapma geleneğinin de
vamlılığını sağlamıştır. z. Risô.le fi'sti]].
rô.ci ceybi derece vô.l;ide bi-a'mô.lin 
mü'essese 'ala ]favô.'ide l;isô.biyye ve 
hendesiyye 'ald tari]fati Gıyô.şiddin e1-
Kô.şi. Cemşld el-Kaşl'nin 1 derecelikya
yın sinüsünün hesaplanması için geliştir
diği cebir yöntemi hakkındaki risalesinin 
şerhi olup (Kandilli Rasathanesi Ktp., nr 
76, 7 yaprak) Kadızade'nin matematik sa
hasında yazdığı en orüinal eser olarak ka
bul edilir. Kaşl'nin üçüncü dereceden bir 
denklem haline getirerek çözdüğü bu 
problemdeki yöntemini Kadızade geniş
letip basitleştirmiştir. Tahran'da (1299/ 
1882) taş baskısı yapılan risale Rusça'ya 
tercüme edilmiştir (OSB, VIII, 262; Ebü'l
Kasım Kurbani, s. 343, 382). 3. f:/.ô.şiye 

'ald Tal;riri uşuli'1-hendese. Katib Çe
lebi'nin bildirdiğine göre Tusl'nin Tal;ri
rü '1 - uşul ii 'ilmi'l-hendese'sine yazıl
mış bir haşiyedir; ancak yedinci maka
leye kadar gelebilmiştir ( Keşfü '?--?-Unun, 

1, 139). 

Salih Zeki'nin Kadızade'ye nisbet ettiği. 
müellif adı olarak Selahaddin Musa ismi
nin yer aldığı Risô.le ii'l-l;isô.b (Mui]taşar 
fi'l-f:ıisab , er-Risaletü'ş-şalaf:ıiyye fi'l-f<:a
va'idi'l-f:ıisabiyye) adlı eser ise (Asar-ı Ba
kıye, 1, 190; Akpınar v.dğr., I, 5) kendisin
den önce yaşamış Selahaddin Musa ad
lı başka bir matematikçiye ait olmalıdır. 
Çünkü eserin meçhul şarihi dlbacede mü
elliften "merhum" diye söz etmektedir. 
Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 
nüshasının (Şehid Ali Paşa. nr. 1992/2) 
784 ( 1382) yılında istinsah edilmiş olması 
bunun başka bir alim e ait olacağını gös
termektedir. Dolayısıyla Salih Zeki'nin Se
lahaddin Musa adlı müellifin kaleme al
dığı matematiğe dair eserleri Kadızade'ye 
nisbet etmesi doğru değildir. Ayrıca yine 
ona nisbet edilen Risô.le fi'l-misô.J;a adlı 
çalışmanın da (Akpınarv.dğr., ı. 5) durumu 
kesin değildir. 

B) Astronomi. 1. Şerl;u'l-Mü1a]].}].aş fi 
'i1mi'1-hey'e. Çağmini'nin e1-Mü1a]].]].aş 
fi'l-hey'e'sinin şerhi olup 814'te (1412) 
yazılarak Uluğ Bey' e sunulmuştur (Süley
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 2662; müellif 
nüshasından istinsah edilmiştir). Kadı
zade'nin nazari astronomi sahasında te
lif ettiği en önemli çalışmadır. Osmanlı 
medreselerinde orta seviyeli ders kita
bı olarak okutulan eserin zamanımıza 
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300'ü aşkın nüshası gelmiş, ayrıca çeşitli 
baskıları yapılmıştır (Hint 1271; Leknev 
1290; Delhi 1292, 1313, 1316; istanbul 
1296). Kitap üzerine Sinan Paşa, Muhyid
din Niksari, Molla Ahaveyn, Abdülali ei
Bircendi, Abdurrahman b. Hasan ei-Ce
berti ve Fahrizade ei-Mevsıli'nin yazdık
ları başta olmak üzere pek çok haşiye ka
leme alınmıştır. Bunlardan özellikle Bir
cendi'nin haşiyesi çok rağbet görmüş ve 
Osmanlı medreselerinde ders kitabı ola
rak okutulmuştur. Kadızade'nin şerhi 

ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in emriyle 
Hamza b. Hacı b. Süleyman tarafından 
Farsça'ya tercüme edilmiştir (Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. 2592/ 1, vr. 1 b-44b). 
Z.lfô.şiye 'alô. Tal}.riri'l-Mecisti. Nasi
rüddin-i Tusi'nin Tal}.rirü'l-Mecisti adlı 
eserine Nizameddin en-Nisaburi'nin yaz
dığı Ta'birü't-Tal}.rir adlı şerhin bazı zor 
yerlerini açıklayan bir haşiyedir (Keşfü '?

?Unun, ll, 1595). 3. Risô.le ii'stil;].rô.ci l}.atti 
nışti'n-nehô.r ve semti'l-Jpble. Bir mu-. 
kaddime, iki bab ve bir hatimeden oluşan 
bu küçük çalışma Kadızade'nin bilinen tek 
Farsça astronomi eseridir (King, ı, 451; 
ıı. ı 079). Kadızade ayrıca. Mevlanazade 
Ahmed b. Mahmud ei-Herevi'nin Ebhe
ri'nin Hidô.yetü'l-l}.ikme adlı eserine yap
tığı şerhe haşiye yazmıştır (Keşfü'?-?U

nun, ıı. 2029). 
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XVII. yüzyılda Osmanlılar'da 
dini ve içtimal hareket başlatan 

viiizler zümresi 
ve bu harekete verilen ad. 

_j 

IV. Murad, Sultan İbrahim ve IV. Meh
med devirlerinde ortaya çıkmış olan Ka
dızadeliler hareketi, adını IV. Murad dö
neminin vaizlerinden Kadızade Mehmed 
Efendi'den (ö 1045/1635) almıştır. Meh
med Efendi ile dönemin tanınmış Halve
ti şeyhlerinden Abdülmecid Sivasi arasın
da önce fikri seviyede başlayan tartışma
lar, sosyal ve dini hayat yanında devletin 
ana kurumlarını da etkisi altına alacak 
gelişmelere zeımin hazırlamıştır. 

Kadızade Mehmed Efendi ve onun ta
kipçileri, Hz. Peygamber döneminden 
sonra ortaya çıkan birtakım adet ve uy
gulamaları bid'at olarak nitelemiş ve şid
detle reddetmiştir. Dolayısıyla Kadızade
liler hareketinin amacı, İslam'ı Kur'an-ı 
Kerim ve Resul-i Ekrem'in sünneti dışın
daki bid'at sayılan unsurlardan arındır
mak ve bu anlayışı devletin bütün kade
melerine yaymak olarak nitelendirilebi
lir. Tarihte bu tür hareketlerin genellikle 
bunalımlı sosyal ve siyasal şartlarda orta
ya çıkmış olması gibi Kadızacteliler hare
keti de Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda 
içinde bulunduğu karışıklıklar, merkezi 
idaredeki zaaflar, artan ekonomik bozuk
luklar, Avrupa ve İran ile olan sürekli sa
vaşlar ve toprak kaybı, yoğun nüfus ha
reketleri ve çıkan isyanlar gibi bir istik~ 
rarsızlık ortamı içerisinde doğup gelişme 
imkanı bulmuştur. 

Kadızacteliler'in fikri seviyedeki lideri 
İbn Teymiyye mektebinden etkilenen Bir
givi Mehmed Efendi'dir (ö. 981/1573). 

Onun en önemli eserlerinden Türkçe bir 
ilmihal kitabı olan Risô.le-i Birgivi (Vasi
yetname) Kadızadeliler arasında yaygın 
biçimde okunmuştur. Birgivi'nin Arapça 
yazdığı et-Taril)atü'l-Mul}.ammediyye 
ise dini, ahlaki ve tasawufi konuları kap
sayan ve üzerine çeşitli şerhler yazılan 
meşhur bir eserdir. Birgivi'de görülen İbn 
Teymiyye'nin etkisi Kadızade Mehmed 
Efendi'nin eserlerinde de dikkat çeker. 
Mehmed Efendi'nin, İbn Teymiyye'nin es
Siyô.setü'ş-şer'iyye ii ışlô.l}.i'r-rô.'i ve'r
ra'iyye adlı kitabının genişletilmiş Türk
çe tercümesi olan Tô.cü'r-resô.il ve min
hô.cü '1-vesô.il'i hazırlamış olması bu te
siri açıkça gösterir. Ancak fikri seviyede 
başlayan bu hareket ilerleyen safhaların-

da Kadızadeliler'in tarikat ehline ve dev
lete karşı tavırlarıyla nitelik değiştirmiştir. 

Mehmed Efendi 990'da (1582) Balıke
sir'de doğdu, babası kadı olduğu için Ka
dızade lakabıyla anıldı. Gençliğinde Balı

kesir'de bir müddet Birgivi'nin talebele
rinden ders okudu, ardından İstanbul'a 
geldi ve tahsilini burada tamamladı. Kı
sa bir süre sonra İstanbul'da Tercüman 
Tekkesi şeyhi ve Halveti tarikatına men
sup olan Ömer Efendi'ye intisap etti. Fa
kat tasawufun mizacına ve fikirlerine uy
madığı gerekçesiyle bu yolu bırakarak ön
ce Fatih Camii' nde, daha sonra 1 041'de 
( 1631-32) tayin edildiği Ayasofya Camii'n
de ders ve vaaz vermeye başladı, şöhreti 
kısa sürede yayıldı. Kati b Çelebi 1 038'de 
(1628-29) Kadızade'nin Fatih Camii'nde
ki vaazlarını dinlediğini belirtir. 

Kadızade Mehmed Efendi ile Abdülme
cid Sivasi arasında cereyan eden tartış

maların konuları Kadızadeliler hareketi
nin odak noktasını teşkil eder. Bu konu
lar üç kategoride toplanabilir. 1. Tasav
vufi düşünce ve uygulamalarla ilgili me
seleler. Sufilerin sema ve devranının caiz 
olup olmadığı , zikir ve musiki konuları. 2. 
Dini inanışlar ve ibadetlerle ilgili mesele
ler. Akli ilimleri (matematik, felsefe gibi) 
okumanın caiz olup olmadığı; Hızır'ın ha
yatta bulunup bulunmadığı; ezan, mev
lid ve Kur'an-ı Kerim'in makamla okun
masının caiz olup olmadığı; Hz. Muham
med ve sahabeye isimleri geçtiği zaman 
"sallaiUihu aleyhi ve sellem" (tasliye) ve 
" radıyallahu anh" (tarziye) demenin meş
ru olup olmadığı ; ResQI-i Ekrem'in anne 
ve babasının imanla vefat edip etmediği; 

Firavun'un imanla ölüp ölmediği; Muh
yiddin İbnü'I-Arabi'nin kafir sayılıp sayıl 
mayacağı; Hz. Hüseyin'in şehadetine se
bep olan Yezid'e lanet edilip edilemeye
ceği; Hz. Peygamber zamanından sonra 
ortaya çıkan bid'atları terketmenin şart 
olup olmadığı ; kabir ziyaretinin caiz olup 
olmadığı; Regaib, Berat ve Kadir gibi mü
barek gecelerde cemaatle nafile namaz 
kılınıp kılınamayacağı ve emir bi'l-ma'ruf 
nehiy ani'l-münker konusu. 3. İçtimai ve 
siyasi hayatla ilgili meseleler. Tütün ve 
kahve gibi keyif verici maddelerin kulla
nılmasının haram olup olmadığı ; rüşvet 

almanın mahiyeti ve hükmü, namazlar
dan sonra musafahanın, inhinanın (el 
etek öpme, selam verirken eğil me) caiz 
olup olmadığı. 

Mehmed Efendi sema ve devran, akli 
ilimierin tahsili, ezan, mevlid ve Kur'an'ın 

makamla okunması, tasliye ve tarziye, 
türbe ve kabir ziyareti, cemaatle nafile 


