
KADI ABDÜLVEHHAB 

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-



darlar nezdinde itibarlı bir şahsiyetti. 
İmadüddin ei-İsfahan'i, Kadi ei-Fazıl'ın 
iyiliklerinden. vakıflarından ve bilhassa 
esirlerin kurtarılması için tesis ettiği va
kıfların çokluğundan bahseder; evinin 
yanında Şafii ve Maliki talebeler için bir 
medrese. yetim çocuklar için bir ilkokul 
yaptırdığını. sultanın ona saygı gösterdi
ğini belirtir. bu arada kendisinin de onun 
himayesine mazhar plduğunu söyler {Ebu 
Şame, ı ı. 241 ). Kadi ei-Fazıl'ın himaye et
tiği kişiler arasında Musa b. Meymiln gibi 
bir mürteddin bulunduğunu iddia eden 
alimler de vardır. Endülüs'ten gelen bir 
alim İbn Meymiln'un Endülüs'te iken 
müslüman olduğunu. daha sonra tekrar 
Milsev'iliğe döndüğünü söyleyinceKadi el
Fazı! . onun baskı altında müslüman ol
mak zorunda kaldığını belirterek mürted 
sayılmayacağı cevabını verdiği kaydedil
mektedir. Başta İbn Meymiln olmak üze
re çeşitli kişiler kitaplarını ona ith af et
mişlerdir. 

Kadi el-Fazı!. Kahire'de evinin yanında 
inşa ettirdiği el-Medresetü'I-Fazıliyye'nin 

müderrisliğine Ebü'I-Kasım Abdurrah
man b. Selame ei-İskenderan'i'yi getir
mişti. Medresede Kur'an ilimlerinin oku
tulması için ayrı bir bölüm bulunuyordu. 
Bu bölümün müderrisliğine de Kasım b. 
F'irruh eş-Şatıb'i'yi tayin etmişti. Med
resede ayrıca büyük bir kütüphane kur
muştu. İktalarından. akarlarından ve ti
cari hisselerinden yıllık geliri 50 .000 
dinar civarındaydı {ibn Hallikan, ll, 337; 
Ma krizi. ll , 365-366). Ayrıca Kellase'de Da
rü 'l-had'isi'I-Fazıliyye adıyla meşhur olan 
bir darü'l-had'is yaptırmış. oğlu Ahmed 
burada zengin bir kütüphane tesis et
mişti. 

İmadüddin ei-Katib ei-İsfahan'i. İbn 
Hallikan. İbn Fazlullah ei-Ömer'i ve daha 
birçok edip ve tarihçi Kadi el-Fazırın Arap 
inşa sanatının en büyük üstatlarından biri 
olduğunu, eski divan katiplerini aşarak 
inşa sanatında yeni bir çığır açtığını be
lirtir. İmadüddin ei-İsfahan'i ljaridetü'l
~aşr adlı eserinde onun hakkında . "Ka
lem ve sözün rabbi Fazırdan sonra gele
cek her fazı! fazladır" ifadesini kullanır; 
başka bir yerde de Hz. Muhammed'in 
şeriatının diğer şeriatları neshettiği gibi 
onun üstübunun kendinden önceki üslilp
çuları hükümsüz kıldığını. kendisinin de 
bu ekolün bir mensubu olduğunu söyler. 

Kadi el-Fazı! teşhis ve iktibas sanatla
rını ustaca kullanır. seci yapmada zorlan
maz. edebi sanatlarda tekellüfe başvur
mazdı. Geniş kültürü sayesinde bahset
tiği olaylarla tarihi olaylar arasında güzel 

irtibatlar kurardı. Muhyiddin İbn Abdüz
zahir. Kadi el- Fazırın edebi mektupların
dan örnekleri içeren ed-Dürrü 'n-na?im 
min teressüli 'AbdirraJ:ıim (e l-Kiiçli el
Fazll) adlı bir eser kaleme alm ı ştır (nşr. 

Ahmed Bedevl, Kah i re ı 959). Kadi ei-Fa
zıl'ın münşeatından bazı örnekler Kitô.
bü '1-Mul].tô.r (el-Faşll min kelami'l-Kaçti'l
Fazll) {British Museum, nr. ADD 7307). 
Kitô.b fihi min kelô.mi'l-Kö.çli 'Abdirra
I:ıim el-Beysô.ni {American Universty of 
Beirut. nr. 5902) ve 'Uyunü'r-resô.'ili'l-Fô.
zıliyye {British Museum, nr. ADD 25756) 
adlı eserlerle günümüze ulaşmıştır. 

Onun yazdığı resmi (sultan iyat) ve özel 
{ihvaniyat) mektupların 100 cilt civarın
da olduğu, bunlardan elli cilt kadarının 
çeşitli kişiler tarafından toplanıp tertip 
edildiği kaydedilmektedir. Teressül mec
muaları denilen bu derlernelerin büyük 
bir kısmı kaybolmuş. ancak baz ı ciltleri 
zamanımıza ulaşmıştır. Muvaffakuddin 
İbnü'd-D'ibac'i'nin teressül mecmuaların
dan yaptığı seçmeler Muhammed Nağş 
tarafından Resô.'il 'ani'l-J:ıarb ve 's-se
Jô.m min teressüli'l-Kö.çli el-Fô.zıl adıy
la yayımlanmıştır (Kahire ı 978, 1984). Ra
mazan Şeşen ve diğer bazı araştırmacı
lar da bu mecmualar üzerinde çalışmış
tır ( Salahaddin Devrinde Eyyübfler Dev
leti, s. 4-6; ayrıca bk. Brocke lmann , GAL, 
1, 316; Suppl., 1, 549; Rabie, s. 12-1 3). Mec
mualardaki mektup ve belgelerden önem
li bir kısmı. Selahaddin-i Eyyilb'i ve diğer 
hükümdarlar adına kaleme alınarak hali
felere. hükümdar ve idarecilere gönde
rilen mektuplarla görevlilere verilen men
şurlardan ve kendisi tarafından sultana 
bildirilen mütalaalardan oluşur. Bunlar 
devrin tarihi için ilk elden kaynaklardır. 
el-Ber~u 'ş-Şô.mi, Kitô.bü 'r-Ravzateyn 
ve ŞubJ:ıu '1-a'şô.'da bunlardan pek çok 
örnek vardır. Paris Bibliotheque Nation
ale'de mevcut, Kadi ei-Fazıl'ın yazdığı res
ml mektuplardan meydana gelen bir cilt. 
başındaki fihriste göre sekiz bölüm ha
linde düzenlenmiş olup birinci bölüm hi
lafet divanına. ikinci bölüm Bağdat'taki 
önemli görevlilere gönderilen mektup
lardan. üçüncü bölüm elçilerle Bağdat'a 
ve diğer yerlere yollanan tezkirelerden. 
dördüncü bölüm fütuhatla ilgili mektup
lardan, beşinci bölüm hükümdarlara. 
emirlere gönderilen sultanın mektupla
rından ve alınan cevaplardan. altıncı bö
lüm sicillerden ve menşurlardan, yedin
ci bölüm hükümdarlara. em'irlere Kadi 
el-Fazı! tarafından yollanan mektuplar
dan ve sekizinci bölüm kısa fasıllardan 
meydana gelir. Ancak bu cilt ikinci bölü
mün ortalarında sona ermektedir. 

KADi ei-FAZIL 

Bunlardan başka Kadi el-Fazı! Mısır'
daki divanların icraatını. zamanının olay
larını. iktisadi gelişmelerini günlük halin
de kaydetmiştir. el-Müteceddidô.t, el
Müyô.vemô.t, el-Mücelledô.t ve el-Mô.
cereyô.t adıyla zikredilen ve günümüze 
ulaşmayan bu eser. Selahaddin devri 
Mısır tarihi için önemli olup özellikle Se
lahaddin-i Eyyilb'i'nin Nilreddin Mah
mud'un naibi sıfatıyla Mısır'ı yönettiği 
dönem için en sağlam kaynaktır. İbn Hal
likan ve Makrizi bu eserden geniş nakil
ler yapmışlardır. Eserin ad,ının farklı şe

killerde kaydedilmesi, müellifin kitabına 
son şeklini verernediğini ve eserin daha 
sonra başkaları tarafından düzenlendi
ğini düşündürmektedir. Nesirde göster
diği başarıyı şiirde gösteremeyen Kadi 
ei-Fazıl'ın şiirleri Ahmed Ahmed Bedevi 
ve İbrahim ei-Ebyar'i tarafından iki cilt ha
lindeyayımlanmıştır{Kahire 196 1, 1969). 
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