
bölümünde (s 207-237) el-Mugni'den 
hareketle Kadi Abdülcebbar'ın Sabillik ve 
putperestlikle ilgili görüşlerini. diğer bir 
bölümünde de (s. 239-259) hıristiyanla
rın doktrinleri hakkındaki yaklaşımlarını 
tahlil etmiştir. 
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KADI ABDÜLVEHHAB 
( ..,.,li,ıı~ ~Lö!f ) 

Ebu Muhammed Abdülvehhab b. All 
b. Nasr et-Tağlibi ei-Bağdadi 

(ö. 422/1031) 

Maliki fakihi. 
_j 

7 Şewal 362'de (11 Temmuz 973) Bağ
dat'ta doğdu. Bağdat-Rakka arasındaki 
Rahbe (Miyadln) şehri ni kuran Abbas! Emi
ri Malik b. Tavk'ın (ö. 260/874) soyundan 
tanınmış bir aileye mensuptur. Malikiler'in 
Bağdat'taki imamlarından olan Ebu Be
kir ei-Ebherl, Ebu Bekir ei-Bakıllanl, İb
nü'I-Cellab. İbnü'I-Kassar. Hüseyin b. Mu
hammed ed-Dekkak el-Askeri. İbn Şazan 
ei-Bağdadl ve Ebu Hafs İbn Şahin gibi 
alimlerden ders okudu. Öğrenimini ta
mamladıktan sonra Irak bölgesindeki Ba
deraya ve Baküsaya ile Siirt (İs'ird) ve Dl
never şehirlerinde kadılık yaptı. Ömrünün 
sonuna doğru içine düştüğü ekonomik 
sıkıntılar yüzünden, ticaretle uğraşan bir 
kardeşinin bulunduğu Kahire'ye göç et
ti. imam Şafii aleyhinde söylediği bir söz 
üzerine Şafii mezhebi mensuplarının ken
disine zarar vermesinden korktuğu için 
Bağdat'tan ayrıldığı da söylenir. İbn Asa
kir, Kadi Abdülvehhab'ın Mısır'a giderken 
Şewal 419'da (Kasım 1 028) Dımaşk'a uğ
radığını kaydeder (Tani]. u Dırna.şk, XXXVII . 
337. 338). Yine bu yolculuğu sırasında uğ-

radığı Maarretünnu'man'da şair Ebü'I
Aia ei-Maarrl'ye misafir olmuş ve Maarrl 
onun fakihlik ve şairliğini öven beyitler 
söylemiştir (bazı şiirler i için bk. İbn Bes
sam eş-Şen terin!. Yili. 5 16-529) 

Kahire'de Maliki kadılığı yapan Abdül
vehhab, burada Mağrib ve Endülüs'e git
meye niyettenerek bölge u teması ve bazı 
dostlarıyla görüşüp davet aldıysa da bu 
seyahati gerçekleşmedi. Hac için Mekke'
de bulunduğu bir sırada hacılardan Müs
tansır-Billah'ın Mısır'da Maliki mezhebi 
mensupianna baskı yaptığını duyunca 
kendisine bir mektup göndererek duru
mu sordu. o da kendisine söylentiterin as
lının olmadığını belirten bir cevap yazdı 
(a.g.e., vııı. 520-521 ). 

Kadi Abdülvehhab. gerek Irak gerekse 
Mısır'daki kadılıkları sırasında eğitim ve 
öğretimle meşgul olup pek çok öğrenci 
yetiştirdi. Bunlar arasında İbn Arnrus ei
Bağdadl, Abdülhak b. Harun es-Sıkım. 
hocasına yakınlığı ve bağlılığı dolayısıyla 
"Gulam Abdülvehhab" lakabı ile tanınan 
Ebü'I-Fazl Müslim b. Ali ed-Dımaşki. İb
nü'ş-Şemmah ei-Gafiki, Hatlb el-Bağda
di ve Ebu İshak eş-Şirazl gibi alimler bu
lunmaktadır. Talebesi Hatlb ei-Bağdadl 
ile bir diğer talebesinden naklen İbn Asa
kir'in ve Kadi İyaz' ın kaydettiğine göre 
Kadi Abdülvehhab Şaban 422'de (Ağustos 
1031) Kahire'de vefat etti ve Karafetüs
suğra Kabristanı'nda imam Şafii. İbnü'I
Kasım ve Eşheb ei-Kaysl'nin mezariarına 
yakın bir yere gömüldü. Muvaffakuddin 
b. Osman ve İbn Hallikan ise ölüm tari
hini 14 Safer 422 (10 Şubat 1031) olarak 
verirler. 

Kadi Abdülvehhab, eserleri ve görüşle
riyle Maliki mezhebinin usul ve füruunun 
gelişmesine büyük katkıda bulunan müc
tehid imamlardandır. Hatlb ei-Bağdadl, 
ondan daha fakih bir Maliki alimiyle kar
şıtaşmadığın ı belirtirken ( Tari/]. u Bagdad, 
xı, 31) Bakıliani de talebelerinden Ebu 
imran el-Fas! ile Abdülvehhab'ın bir ara
ya gelmeleri halinde imam Malik'in ilmi
nin toplanmış olacağını söyler (Kadi İ yaz, 
VII, 246). Kadi Abdülvehhab'ın rivayet ve 
görüşleri mezhep içerisinde büyük bir 
öneme sahip olup kendi eserleri yanında 
Maliki kaynaklarında ve özellikle Karafi'
nin e~-Za{ıire'sinde geniş şekilde iktibas 
edilmiştir. Maliki doktrinini Ebu Bekir ei
Bakıllanl ve İbnü'I-Kassar gibi fakih ve 
usulcülerden alan Kadi Abdülvehhab bu
nu İbn Rüşd, Bad ve Şehabeddin ei-Kara
fi gibi sonraki alimiere ulaştıran halkayı 
teşkil eder. Fatımller'in siyaset icabı Mı
sır'da Hanefi ve Maliki mezhepleri yerine 
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kadılık görevini Şafii mezhebi mensupia
rına vermeleri sebebiyle zayıflayan Mali
ki mezhebinin burada tekrar güçlenmesi 
onun sayesinde olmuştur (REII ei-Endelü
sl, s. 307). "İki Muhammed (İbn SahnOn 
ile İbnü'I-Mevvaz), iki şeyh (İbn Ebu Zeyd 
ile EbO Bekir ei-Ebherl) ve iki kadı (Kadi 
Abdülvehhab ile ibnü'I-Kassar) olmasaydı 
Maliki mezhebi ortadan kalkardı" sözü de 
onun mezhebin tarihindeki rolüne işaret 
etmektedir. Kadi Abdülvehhab hocaları 
Ebherl. Bakıllanl. İbnü'I-Kassar ve İbnü'I
Cellab ile birlikte. mezhep içindeki Mısır 
ve Kuzey Afrika ekallerinden farklı olarak 
diğer mezhepterin görüş ve metotlarını 
daha yakından tanıma . kendi görüşlerini 
onlarınkiyle karşılaştırma, kıyas. re'y ve 
farazi fıkha daha çok önem verme gibi 
özellikleriyle temayüz eden Irak rnekte
binin son büyük temsilcilerinden biridir. 

Eserleri. 1. el-Ma'une 'ala me~hebi 
'alimi'l-Medine (I-ll, nşr. Hamlş Abdül
hak, Mekke 1415/1995 ). Müellifin daha 
önce kaleme aldığı iki hacimli eseri el
Mümehhid ile Şer]J.u Risaleti İbn Ebi 
Zeyd' e giriş mahiyetinde muhtasar bir 
çalışmadır. Hükümterin delilleri yanında 
diğer mezhepterin görüşlerinin de zikıre
dildiği eser pek çok Maliki fıkıh kitabına 
kaynak olmuştur. 2. et-Tell~in fi'l-fı~hi'l
Maliki. Maliki mezhebinin temel metin
lerinden biri olan bu muhtasar eser, Mu
hammed Salis Said ei-Ganl tarafından 
Mekke ümmülkura Üniversitesi'nde dok
tora tezi olarak n eş re hazırlanıp yayım
lanmıştır (Mekke 1416/ 1995) . Kitap üzeri
ne bizzat müellifin tamamlanmamış şer
hinden başka (Karaviyy!n Ktp., nr. 355) İbn 
Bezize Ravzatü'l-müstebin ii Şer]J.i't
Tel~in ve Muhammed b. Ali ei-Mazerl 
Şer]J.u 't- Tel~in adıyla birer şerh yazınış
Iard ır. İbn Bezize şerhinin talak bahsinin 
sonuna kadar olan kısmı, Medine ei-Ca
miatü 'I - İslamiyye'de Muhammed b. Hü
seyin Ali Bekrl ( 14 ı 5/ ı 994). M azeri şerhi
nin sehiv bahsinin sonuna kadar olan kıs
mı da yine aynı üniversitede Zeki b. Mu
hammed Abdürrahlm Buharl (ı 4 ı 4/I 993) 
tarafından doktora tezi olarak neşre ha
zırlanmıştır. 3. el-Mu~addime fi'l-uşul. 
et-Tel~in'e giriş niteliğinde olup ef'al-i 
mükellefinden bahseden bu küçük risa
leyi Muhammed b. Hüseyin es-Süleyma
nl. İbnü'I-Kassar'ın el-Mu~addime fi'l
uşul'ü ve diğer bazı usul risaleleriyle bir
likte yayımiarnıştır (Beyrut ı 996, s. 227-
234) Naşir ayrıcaKadi Abdülvehhab'ın çe
şitli eserlerinden usulle ilgili bazı bölüm
leri de derleyip aynı eser içinde neşret
miştir (s. 235-308). 4. 'Uyunü'l-mecalis. 
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İbnü'l-Kassar'ın hilafa dair'Uyunü 'l-edil
le adlı eserinin muhtasarı olup Arnbay b. 
Keybakah tarafından neşredilmiştir (l
V. Riyad ı 42 l / 2000). s. el-İşrô.f 'ala nü
keti mesô.'ili'l-]]ilô.f (l-ll, Tunus. ts.; ı. ll, 
n şr. el-Ceyb b. Tahir, Beyrut 142011 999) . 

Bedevi Abdüssamed eserin hadislerini 
el-İt]J.ô.f adlı çalışmasında tahrlc etmiş
tir (HV, Dübey ı 420/ 1 999) 6. el-Mümeh
hid fi şer]J.i Mu]]taşan Ebi Mu]J.ammed 
İbn Ebi Zeyd. İbn EbG Zeyd'in Mu]]ta
şarü'l-Müdevvene'sinin yarısı üzerine 
yapılmış bir şerhtir. Eserin V. cildine ait 
bir nüsha, Mekke'de Ümmülkura Üniver
sitesi'ne bağlı Ma'hedü'l-bahsi'l-ilml'de
ki yazmalar merkezinde bulunmaktadır 
(Fıkhü Malik!, nr. 48) 7. Şer]J.u Risô.leti 
İbn Ebi Zeyd. İbn EbG Zeyd 'in Maliki 
mezhebinin temel metinlerinden olan 
er-Risô.le'sinin şerhi olup bir cildi Rabat 
el-Hizanetü'l-amme'de kayıtlıdır (nr. 625 

K.). 8. en-Ne?ô. 'ir fi'l-fı]fh (Karaviyyln 
Ktp., nr. 382/2, vr. 26'-54b). 9. Şer]J.u Fu
şuli'l-a]J.kô.m ve beyô.nü md meda bi
hi']-'am el 'inde'l-fu]fahô.' ve'l-J:ıükkô.m 
(Karaviyyln Ktp., nr. 382/1, vr. ı b_2 5b; Cid
de, Mektebetü' l-Melik Abdülazlz, Fıkhü 
Malik!, nr. 11 0). Brockelmann'ın kay
dettiği Gurerü'l-mu]J.ô.çlara ve ru'usü 
mesô.'ili'l-münô.?ara (1, 660) ayrı bir ki
tap değil bu eserin muhtevasıyla ilgili 
olarak önsözde geçen bir ifadedir (M. Abi d 
el -Fas!, ı. 375). 10. en-Nuşra li-me~hebi 
imô.mi dô.ri'l-hicre. Eserin yüz cüzden 
oluştuğu ve Kahire'de bir Şafii kadılku
datı tarafından satın alınarak imha edil
diği kaydedilir (Ral el-Endelüsl. s. 297-

298). 11. el-İfô.de. Karafi e~-Za]Jire'nin 
başında, ikinci mukaddime olarak verdi
ği ve Ten]fiJ:ıu'l-fuşul fi 'ilmi'l-uşul ola
rak adlandırdığı kısımda fıkıh usulüyle il
gili bilgileri özetiediği (1. 55-161) dört ki
taptan ilki olarak bu eseri zikreder. An
cak ŞerJ:ıu Ten]fiJ:ıi 'l-fuşul fi']]tişô.ri 'l

MaJ:ışuJ'ün önsözünde eserini yalnızca 
Fahreddin er-Razl'nin eJ-MaJ:ışU.J'ünden 
özetlediğini belirtip diğer kitaplardan 
söz etmez. 

Kadi Abdülvehhab 'ın kaynaklarda adı 
geçen diğer başlıca eserleri de şunlardır : 

Şer]J.u'J-Müdevvene (yarım kalmış), el
Edille fi mesô.'ili'l-]]ilô.f, Evô.'ilü '1-edil
l e ii mesô.'ili'l-]]ilô.f beyne fu]fahô.'i 'l
mille, er-Red 'ale'l-Müzeni, el-Cevhe
r e fi'l-me~ô.hibi'l-'aşere, el-Bun1]f (e l
Furük) ii mesô.'ili'l-fı]fh, et-Tel]]iş fi 
uşuli'l-fı]fh (el-Mülal].l].aş), el-Mefô.]]ir 
(el-Ecuibetü 'l-fal].ire) ii uşuli 'l-fı]fh (eser
lerinin bir listesi için bk. el-Ma' üne, n eş
redenin g iri ş i, 1, 40-47) . 
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KAni BEYzAvi 

(bk. BEYzAVI). 

KAni el-CÜRCANi 

(bk. CÜRCANI, Ebü'1-Hasan). 

KAniel-FAziL 
( J."' lQJ f ~lAH ) 

Ebu Ali el-Kadi el-Hızı! 
Muhyiddin (Mücirüddin) Abdürrahim 

b. Ali b. el-Hasen el-Askalani 
(ö. 596/1200) 
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Selahaddin-i Eyyiibi'nin veziri, 
Divan-ı İnşa başkanı, edip ve şair. 

L ..J 

15 Cemaziyelahir 529'da (2 Nisan 1135) 
Askalan'da doğdu . Hayatının ilk yıllarını 
babasının kadılıkyaptığı Filistin'deki Bey
san şehrinde geçirdi. Babasının yanı sıra 
E bO Tahir es-Silefi, Ebü'l-Kasım İbn Asa
kir ve Osman b. Ferec el-Abderi gibi alim
lerden istifade etti. Edebiyat ve dini ilim
ler sahasında kendini gösterdi. Daha son
ra babası onu bilgisini ve üsiGbunu geliş
tirmesi için Kahire'ye gönderdi. Kahire'
de Muvaffakuddin İbnü'l-Hallal. İbn Ka
dOs ve Reşld b. Zübeyr gibi inşa katiple
rinin yanında mesleğini geliştirdi; 549'da 
(1154) İskenderiye'ye giderek Divan-ı in-

şa'da İbn Hadid'in yanında çalışmaya baş
ladı. Yazdığı evrakın Kahire'de çok beğe
nilmesi üzerine Fatımi Ha lifesi ZMir- Bi
emrillah'a tavsiye edilip Kahire'ye çağrıl

dı. Tarihçi Umare el-Yemen!, onun Fatımi 
Veziri el-Melikü'I-Adil Rüzzlk b. Talai' tara
fından Kahire'ye çağrıldığım söyler. Buna 
göre Kadi el- Fazı! 557 ( 1162) yılında Ka
hire'ye gitmiş olmalıdır. 

Kadi el-Fazı! , bir müddet sonra Divan-ı 
inşa başkanı Muvaffakuddin İbnü 'l-Hal
lal'in emekli olması üzerine yeni vezir Şa
ver b. Müdr tarafından Divan-ı inşa baş
kanlığına getirildi (558/1 163) . Fatımi ku
mandanı Dırgam idareyi ele geçirince 
Vezir Şaver, NGreddin Mahmud Zengl'
den yardım isternek için Dımaşk'a gitti. 
Bu sıradaKadi el-Fazı!, Şaver'in oğlu Ka
mil ile birlikte hapse atıldı (Ramazan 558/ 

Ağustos 11 63). Dırgam'ın , NGreddin Mah
mud'un Şlrküh el-MansGr kumandasın
da gönderdiği ordu karşısında yenilmesi 
ve yakalanıp öldürülmesi üzerine Şaver 
ikinci defa ve zir oldu ( Cemaziyelahir 5 59 1 
Mayıs ı 164) . Kadi el-Fazı!, bu ara dönem 
hariç ömrünün son yıllarına kadar Fatı
mller ve EyyGbller'in Divan-ı inşa başkan
lığını yaptı. 564 (1169) yılında ŞlrkGh'un 

ve ardından Selahaddin-i EyyGbl'nin Fa
tım! veziri olmasından sonra da aynı gö
reve devam etti. Selahaddin sultan olun
ca bir vezir tayin etme ihtiyacı duymadı. 
Kadi el-Fazı! onun bu görevi yerine geti
ren en büyük yardımcısı olarak kaldı. Se
Iahaddin'in ölümüne kadar (589/1 ı 93) ve
zir ve Divan-ı inşa başkanı olarak çalışan 
Kadi el-Fazı! , onun ölümünün ardından 
Dımaşk'ta yerine geçen büyük oğlu el
Melikü'l-Efdal NGreddin Ali'nin veziri Zi
yaeddin İbnü'l-Eslr ile anlaşamadı. Bunun 
üzerine Kahire'ye giderek Selahaddin'in 
ikinci oğlu el-Melikü'l-Azlz'in Divan-ı in
şa'sında çalışmaya başladı. 7 Reblülahir 
596 (26 Ocak 1200) tarihinde Kahire'de 
vefat etti ve Mukattam dağı eteklerin
deki Karafetüssuğra'da defnedildi. Sela
haddin'in onun hakkında. "Bu topraklara 
sizin kılıcınızla sahip olduğumu sanmayın, 
ben bu yerlere Fazıl'ın kalemiyle sahip 
oldum" dediği nakledilmektedir (ibnü'l
imad, ıv. 327). 

Dirayeti, bilgisi ve kültürü sebebiyle 
"Kadi", güzel ahlakı ve meziyetleri dola
yısıyla " Fazı!" Iakabını alan Kadi el-Fazıl'ın 
ifade ve üslGbuna çok itina gösterdiği, ya
zı yazarken yüzünün ve dudaklarının çe
şitli şekiller aldığı, adeta bütün organları 
ile yazı yazdığı kaydedilmektedir ( ibn Ebü 
Usaybia, ll , 205) Oğlu Kadi el-Eşref Ba
haeddin Ebü'l-Abbas Ahmed de hüküm-


