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KAni iYAz
( Jo~ ~lAH )
Ebü'l-Fazl İyaz b. Musa
b. İyaz el-Yahsubi
(ö. 544/1149)
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Maliki kadısı,
hadis, fıkıh ve dil alimi.
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476 yılı Şaban ayı ortalarında (Aralık
1083 sonları) Sebte'de (Ceuta) dünyaya geldi. Doğduğu yere nisbette Sebtl, muhtemelen vefat ettiği yere nisbette Merraküşi diye de anılır. Ceddi Yahsub b. Malik,
imam Malik'in atalarından Zu Asbah elHaris'in kardeşidir. iyaz çeşitli alimlerden
temel dini eserleri okudu. 507'de (111314) hadis bilgisini ilerietmek için EndüIüs'e, bir yıl sonra da Mürsiye'ye (Murcia)
ve Kurtuba'ya (Cordoba) gitti. EbuAli esSadefi'den Şal].il].-i Bu{J.fırive Şal].il].-i
Müslim gibi hadis kitaplarını okudu; İbn
Rüşd'ün büyük b.abası İbn Rüşd, Vezir İbn
AbctOn ei-Fihrlve EbO Bekir İbnü'I-ArabY'
den faydalandı. el-Gunye'de, 100 civarında alimden ya bizzat istifade ettiğini
veya mektuplaşarak icazet aldığını belirtir. Kadi iyaz 508'de (1114-15) Sebte'ye
döndü. Safer 515'te (Mayıs 1121) Sebte
kadılığına getirildi. On altı yıl kaldığı bu
görevi sırasında Sebte'ye çeşitli alanlarda
hizmet ederek şehrin gelişmesini sağla
dı. Başta oğlu Daniye (Denia) Kadısı Ebu
Abdullah Muhammed olmak üzere Ebu
Muhammed Abdullah b. Muhammed elAşiri, İbnü'l-Kusayr Abdurrahman b. Ahmed ei-Gırnatl, İbn Hayr. İbn Beşküval,
İbn Zerkün Muhammed b. Said ei-Ensarl,
İbn Mada ve İbn MelcOm Abdurrahman
b.1sa ei-Ezdl onun talebeleri arasında yer
almıştır.

Kadi i yaz. 531'de ( 1137) Sebte kadılı
tayin
edildi. Murabıt hanedamndan Taşfin
onun tarafsız hükümlerini hazınedeme
diği için görevine son verdi. O da Gırna
ta'dan ayrılarak Kurtuba'ya gitti. Murabıtlar'la Muvahhidler arasında cereyan
eden savaşlarda Sebte'nin tehlikeye düş
tüğünü görünce İbn Tumert'in mehdlliğini kabul eden Muvahhidler'e karşı Sebte'nin müdafaasını üzerine aldı ve 535'te (1140) Sebte'ye yürüyen Muvahhidler
Devleti'nin kurucusu Abdülmü'min el-KOml'yi geri çekilmek zorunda bıraktı. 539'ğından alınarak Gırnata kadılığına
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da (1144) Murabıt Meliki İbrahim b. Taş
fin tarafından tekrar Sebte kadılığına getirildi. Bu sırada Muvahhidler'in güçlendiğini gören Sebteliler onlara itaat edinceKadi iyaz da Abdülmü'min'e bağlılığını
bildirdi, ancak bir müddet sonra hemşeh
rilerinin Muvahhidler'e karşı isyan etmesine öncülük etti. Abdülmü'min'in duruma yeniden hakim olması ve Sebteliler'in
ondan af dilemesi üzerine Kadi iyaz' ın
Merakeş'te ikamete mecbur edildiği veya
Tadla bölgesine kadı olarak görevfendirildiği belirtilmektedir. Ancak Merakeş 'e
vardığı zaman hastalanarak 9 Cemaziyelahir 544'te (14 Ekim 1149) vefat etti ve
Babüllan'a defnedildi (Kadi iyaz'ın ölüm
sebebi hakkında çelişkili rivayetler için b k.
Zehebl. XX. 217; ibn FerhOn. II. 51; Şa'ra
nl. I, 15; Beşir Ali Hamed et-Türabl. s. I 08113).

Kadi iyaz'ın oğlu Muhammed'den torunu iyaz b. Muhammed ve onun oğlu
Muhammed b. İyaz da kadılık yapmıştır.
Bid'at ve h u rafeden uzak inancı , zahidane yaşayışı. islami konulardaki tavizsiz tutumu ve talebelerine karşı mütevazi kişi
liğiyle tanınan Kadi iyaz zekası , etkileyici
konuşması , hazırcevaplığı yanında Mağ

rib hattını güzel yazması gibi özellikleriyle de anılmaktadır. Hacası EbO Abdullah
Muhammed b. Ali et-Tağlibl, onun ölümüyle Mağrib'de yerini tutacak birini bı
rakmadan gittiğini belirtmiş, Zehebl de
döneminde Sebte'de Kadi İyaz'dan daha
çok eser veren bir alimin bulunmadığı
nı ifade etmiş, kaynaklarda çoğu hadis,
usOI-i hadis ve tarih sahasında olmak
üzere kırk civarında eser kaleme aldığı
belirtilmiştir. Ayrıca ricalü 'l-hadis, kıraat
ve Kur'an ilimleri, fıkıh ve usOI-i fıkıh, kelam. ensab. Arap dili ve edebiyatı alanlarında da söz sahibi olduğu belirtilen Kadi
İyaz devrinin hadis imamı diye anılmış.
EbO Ali es-Sadefı 'nin Şal].il].-i Bu{J.fıri'nin
yegane nüshasından mukabele ettiği
nüsha Mağrib'de büyük ölçüde onun vasıtasıyla yayılmıştır. imam Malik'in elMuvatta' adlı eserinin all senedie gelen
bir rivayetine ve Şal].il].-i Müslim'in tanınmış hocalardan elde ettiği nüshaları
na sahip olarak bunları okutmuş . Kur'an-ı
Kerim süreleri ve Hz. Peygamber'in methi hakkında kasideler yazmış, kendisinden icazet isteyenlere manzum olarak
icazet vermiştir. EbO Abdullah Muhammed b. İyaz. babasının özellikle gençlik
yıllarında söylediği bir hayli şiiri bulunduğunu. ancak bunları toplamaya özen göstermediğini belirtmiş. babası hakkında

İbn Sare eş-Şenterlnl, İbn Baki, İbn COdl

Ali b. Abdurrahman gibi şairlerin söylediği şiirlerden 5000 kadar beyti bir araya
getirmiştir (et-Ta'rif, s. 101-104).

Eserleri. 1. eş-Şiffi'* bi-ta'riii l].u]fü]fi
({i şerefi)'l-Muştaffı. Dört bölümden
meydana gelen eserde Hz. Peygamber'in
yüce kişiliği ve sahip bulundugu özelliklerle ona karşı saygısız davrananlara uygulanacak ceza konuları ele alınmıştır.
üzerinde pek çok şerh. haşiye , ihtisar ve
ta'lik çalışması yapılan eserin baskıları
arasında Muhammed Emin Karaali (v. dğr.,
ı-ıı. Dımaşk 1392/1972-1973) ve Ali Muhammed el-Bicavl (l-ll. Kah i re 1977; Beyrut 1984) neşirleri , Şehabeddin ei-HafacY'nin Nesimü'r-riyfız adlı şerhi (Bulak
1257; istanbul 1267, 1-N; Beyrut 1326/1908,
ofset). Hanlf İbrahim Efendi'nin Ijulfışa
tü'l-veifı ii şerl].i'ş-Şiifı' adıyla yapılan
tercüme ve şerhi (l-ll, istanbul 1314-1317)
zikredilebilir. 2. Tertibü'l-medarik* ve
ta]fribü'l-mesfılik li-ma'rifeti a'lfımi
me?;hebi Malik. Maliki mezhebine mensup 1600 kadar alimin biyografisine dair
olan eserin birinci cüzü Muhammed b.
Tavlt et-Tand (Rabat 1383/1965). tamamı ise bir fihrist cildiyle birlikte Ahmed
BeklrMahmud(I-V[üçcilt!. Beyrut 13871388/1967-1968) ve Abdülkadir es-Sahravl ile Said Ahmed A'rab (I-Yili. Ra bat 1403/
1982) tarafından yayımlanmıştır. 3. Meşfıri]fu'l-envar 'ala şıl].fıl].i'l-aşfır. Buharl
ve Müslim'in el-Cfımi 'u'ş-şal].il].'leri ile
Malik'in el-Muvatta'ında geçen garlb kelimeleri açıklamak ve hatalı yazılan kelimeleri d üzeltmek maksadıyla alfabetik
olarak düzenlenen eser Kaöı İyaz'ın hadis
ilmindeki otoritesinin bir göstergesi sayı
labilir. Her harfin sonunda ayrıca , o harfle ilgili olarak bu üç eserde bulunup okunuşunda güçlük çekilen yer ve şahıs isimleriyle, lakaplar, künyeler ve nisbeler hakkında açıklamalar yapılmış. eserin sonunda anılan üç kitaptaki hadislerin sened
ve metinlerinde meydana gelen tashlf ve
tahrifler, i'rab hataları üzerinde durulmuştur. Meşari]fu'l-envfır'ın İbn Kurkül
tarafından Metali'u'l-envar adıyla ihtisar edildiği (Keşfü'?·?unün, Il, 171 5) veya
Metali'u '1-envar'ın Meşari]fu '1-envar
tarzında ve ondan faydalanı l arak telif
edildiği kaydedilmektedir. Çeşitli baskı
ları yapılan eseri (l-ll, Fas 1328; l-ll, Kahire 1332; I-Il. Tunus ı 333) son olarak Ahmed Yeken ei-Bel ' amşl Rabat'ta neşret
miştir (!-II. 140311982). 4. el-İlma' ila ma'riteti uşCıli'r-rivaye ve ta]fyidi's-sema'.
İbnü 's-Salah'ın kaynakları arasında yer
alan eser Seyyid Ahmed Sakr tarafından
yayımlanmıştır (Kahire 1389/1970, 1398/
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1978). s . İkmalü'l-Mu'lim bi-feva'id (fi
şerf:ıi Şaf:ılf:ı)i

Müslim. Mazeri'nin, Şa
]J.i]J.-i Müslim'in ilk şerhi olan el-Mu'lim
adlı eserindeki bazı eksikliklerin tamamlanması ve bazı hataların düzeltilmesi
amacıyla ona zeyil mahiyetindeyazılan
eseri Yahya İsmail neşretmiştir (I-IX,
Mansüre 14 ı 9/1998). Kadi iyaz'ın eksik bı
raktığı kısımları Übbl tamamlayarak çalışmasına İkmalü İkmali'l-Mu'lim bifeva'idi Müslim adını vermiş (nşr. Muhammed Salih Haşim. I-IX, Beyrut ı 415/
1994 ı , Muhammed b. Yusuf es-SenG si
bu eserde gördüğü eksikleri Mükemmilü ikmali'l-İkmal adlı eseriyle tamamlamış. Senasi'nin çalışması İkmalü İkma
li'l-Mu'lim'in hamişinde yayımlanmıştır.
Kadi İyaz'ın bu eserinin mukaddimesini,
Hüseyin b. Muhammed Şewat Mu~ad
dimetü İkmali'l-Mu'lim bi-feva'idi
Müslim adıyla neşretmiştir(Huber 14ı4/
ı 994) . 6. Bugyetü'r-ra'id !ima ti (lima
tazammenetiü) ]J.adi{;!i Ümmi Zer' mine'l-feva'id. ümmü Zer hadisinde geçen garib kelimeleri açıklamak amacıyla
kaleme alınan eser. İbn Hacer ei-Askalani'ye göre bu konuda yazılanların en genişi ve en derli toplu alanıdır. Selahaddin
b. Ahmed ei-İdlibi, Muhammed Hasan
Ecanif ve Muhammed Abdüsselam eş
Şerkavl eseri, Rabat'ta bulunan dört nüshasına dayanarak SüyOti'nin Tefsiru ]J.adi{;!i Ümmi Zer'i ile birlikte (s. 219-233)
yayımiarnıştır (Rabat 1395/ 1975 ; Kahire
1983; M. Ya ş ar Kandemir ve Tihaml Ra d
ei-Haşiml'nin eserle ilgili çalışmaları için
aş . bk.). 7. el-Gunye: Fihristü şüyu]].i'l
Kaçli 'İyaz. Kadi iyaz'ın hocalarından 1oo
kadarının biyografisinin yer aldığı eser.
Muhammed b. Abdülkerim (Tunus ı 979)
ve Mahir Züheyr Cerrar ( Beyrut 1402/
1982) tarafından neşredilmiştir. 8. elEcvibe !ima ('amma) nezele fi eyyami
~aza'ih min nevazili'l-a]J.kam. Müellifin
kadılık yaptığı yıllarda sorulan bazı meselel ere verdiği cevapları ihtiva etmektedir.
Oğlu Muhammed, kendisine yöneltilen
soruların cevaplarıyla birlikte eseri Mezahibü'l-]J.ükkam ii nevadiri'l-a]J.kam
adıyla deriemiştir (nşr. Muhammed b. Şe
rife , Beyrut ı4ıo;ı 990) . 9. el-İ'lam bi-]J.ududi ~ava'idi'l-İslam (el-Kaua'id). Ço- ·
cuklar için yazılan ve İslam'ın beş esasını
ihtiva eden eseri Muhammed b. Tavit etTand (Ra bat ı 384/1964) ve M. Sadık eiMinşavl ile Mahmud Abdurrahman Abdülmün'im (Kahire ı995) yayımlamıştır.
Eserin el-'A~ide adıyla da anıldığını söyleyen Brockelmann. Ebü'I-Abbas Ahmed
b. Kasım ei-Kabb.3b el-Cüzam\' ve Ebü'l-
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el-Ukbani tarafından yapılan şerhleri
med et-Türabl el-Kaçli 'iyat ve cühudühil fi 'ilmi'l-]J.adi{;! (Beyrut 1418/ ı 998)
( GAL Suppl. ,
adlı eserleri kaleme almışlardır. Ayrıca M.
I, 632). 10. el-Kaşidetü'l-mü ştemile (elYaşar Kandemir al-Kadi 'İyad ve BugKaşldetü 'l-ferıdetü 'l-garra') 'ala esma'i
yat ar-ra'id fima fi hadis Umm Zar' min
süveri'l-Kur'an. Kur'an sOrelerinin adlaal-fava'id (bk. bibl.). Akif Köten Kadi
rının zikredildiği elli beş beyitlik bir kaside olup Ahmed Ömer ei-Mahmesani taraİyaz, Hayatı, Eserleri ve Şerh Metodu
(ı 980, Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakülfından neşredilmiştir (Kahire ı 3 ı8) . Mutesi). Gassan Ahmed Abdurrahman elhammed b. Şeneb'in, Brockelmann'a istinaden bu kasidenin Talak sOresinin 7.
Kiiçli 'İyaz el- Ya]J.şubi ve menhecühu
fi'l- 'a]side ( 14ı 4/1994, 1-11, ei-Camiatü'l -isayetinin son beş kelimesi hakkında oldulamiyye külliyyetü'd-da've ve usOii'd-dtn)
ğunu söylemesi (İA, V/2, s. 1236) bir zühul
adıyla doktora çalışmaları yapmışlardır.
eseri olmalıdır.
"Devretü'I-Kadi iyaz" adlı ilmi toplantıda
Kadi iyaz'ın günümüze geldiği bilinen
(Merake ş 140 I / ı 98 ı) sunulan tebliğierin
diğer eserleri de şunlardır : Müşkil hadisbir
araya getirildiği Nedvetü'l-İmam
lerin şerhine dair Minhacü '1- 'avarif ila
Malik
: Devre tü '1-Kiiçli 'iyat'da (1 - 111 ,
n1]J.i'l-ma'arif, Risale ketebehd 'inde'lRabat ı404/ı983) onun muhtelifyönleri
Jsabri'l-mu]saddes, Maliki fıkhının ana
ele alınmıştır. imam Şafıi'nin, namazlarda
kaynaklarıyla ilgili olup el-Müdevveneson ka'dede Hz. Peygamber'e salatü setü'l-kübrd 'nın lafızlarının , müşkil taraflalam okunınası gerektiğine dair görüşüne
rının ve rivayetlerinin açıklandığı et-TenKadi iyaz tarafından yöneltilen eleştiriye
bihi'ıtü'l-müstenbita 'ale'l-kütüb (fi şer
Şafii alimlerinden İbnü 'l-Haydırl Zehrü'rf:ıi müşkilat) el-müdevvene ve'l-mu]]. riyaz ti reddi md şene'ahü '1-Kaçli 'İyaz
telita (Brockelmann, GAL Suppl., 1, 632 ;
adlı eseriyle cevap vermiştir (SüleymaSezgin, I, 469). Zamanımıza ulaşıp ulaş
niye Ktp., Esaç:l Efendi, nr. 1520).
madığı bilinmeyen eserlerinden el-CaBİBLİYOGRAFYA :
mi' fi't-ti'ıri]]. (Cami'u 't-tar!IJ) adlı kitabın
da, İslamiyet'in ispanya'ya girdiği tarihi
Kadi iyaz. Tertibü 'l-medarik(nşr. Muhammed
b. Tavıt et-Tand). Rabat 1383/1965, neşredenin
başlangıç alarak Endülüs ve Mağrib hügirişi, I, e-lv; a.mlf.. el-/lma' (nşr. Seyyid Ahmed
kümdarlarının hayatından. Sebte şehrin
Sakr) . Kahire 1389/1970, neşredenin girişi , s.
den. özellikle Sebte kadı ve fakihlerinden.
3-31 ; a.mlf.. ikmalü 'l-mu'lim(n ş r. Yahya ismaayrıca Hüseyniye Devleti tarihinden bahil). Man sure 1419/1998, neşredenin girişi, I,
13-55; Ebu Abdullah Muhammed. et-Ta' rif bi'lsettiği kaydedilmekte; el-Mu' cem fi şü
19'ic;f1 'iyat (nşr. Muhammed b. Şe rife). Muhamyu]].i İbn Sükkere'de Ebu Ali es-Sadefi'mediye 1402/ 1982; Zehebi. A'lamü 'n-nübela',
nin 200 kadar hocasının biyografısini topXX, 212-218; ibnü'I-Hatib, el-if:ıaıa, IV, 222-230;
ladığı belirtilmekte; Garibü'ş-Şihi'ıb'da
ibn FerhGn, ed-Dibtıcü 'l-mü?heb, ll, 46-51; ibn
Kudai'nin Şihabü '1-a.l].bdr'ındaki garlb
Hacer, Fetl).u 'l-bari (Hatlb). IX, 164; Şa'rani, etTaba~at, ı , 15; Makkari, Ezharü 'r-riyaz fi al] bari
ve nadir kelimeleri açıkladığı, Abdülme'İyaz(n ş r Mustafa es-Sekka v.dllr.). Kahire 1358lik b. Muhammed ei-HarkOşi'nin Şere
61/1939-42, 1-V; Keşfü'?·?Unün, ı, 11, 28,127,
fü'l-Muştafd'sını ihtisar ederek eş-Şita'a
158,248,295,395,493, 538; ll, 1018,1039,
bir tür hazırlık yaptığı anlaşılmaktadır (d i1052-1055 , 1106 , 1186, 1194, 1207 , 1211,
ğer eserleri için bk. Kadi i yaz, Tertıbü '1-me- . 1213, 1292, 1644, 1687, 1715,1718 , 1736,
1961, 1980; Selavi. el-İsti~şa , Kahire 1894, 1,
darik, neşredenin girişi, s. ka -kez; Hediy145-146; Hediyyetü'l-'arifin, 1, 805; Brockelyetü'l-'arifin, 1, 805) .
nin

nüshalarını zikretmiştir

Kadi İyaz çeşitli yönleriyle bazı çalışma
lara da konu olmuştur. Oğlu Muhammed
et-Ta'rif bi'l-Kiiçli 'İyaz (bk. bi bl.). Ah med b. Muhammed ei-Makkari Ezharü'rriyaz ii a]].bi'ıri 'İyaz (1-111. Kah i re ı 939ı 942). Abdullah Kenan el-Kaçii 'iyat
beyne'l-'ilm ve'J-edeb (Riyad 1983). Abdüsselam Şakkür el-Kaçli 'İyaz el-Edib
(Tan ca ı 984). Hasan ei-Veragili el-Kiiçli
'İyaz müfessiren (Rabat 1404-ı405 /
ı984-ı985), Tihami Racl el-Haşim\' elKaçli 'İyaz el-lugavi min ]].ilali ]J.adi§i
Ümmi Zer' et-Ta'rif bi-Kitabi'ş-Şita'
(Darülbeyza ı 985). Ahmed Cemal el-Ömer\' es-Siretü 'n-nebeviyye ii mefhumi'lKiiçli 'iyat (Kahire ı 988) ve Beşir Ali Ha-

mann, GAL, 1, 455-4 56; Suppl. , 1, 630-632; Abdülhay ei-Kettani. Fihrisü '1-feharis, ll, 797 -804;
ayrıca bk. indeks; Sezgin, GAS, 1, 136,467, 469;
M. Yaşar Kandemir. al-Kadi 'iyad ve Bugyat
ar-ra'id {ima fi hadis Umm lar' min al-fava'id
(doktora tezi, ı977) . İÜ Ed. Fak., Arap Filolojisi
bl., s. 1-45, 59-62; Hanna ei-Fahuri, Taril]u 'ledebi'l-'Arabi fi'l- Magrib, Beyrut 1982, s. 259271 ; Abdülhildi Ahmed ei-Hüseysin, Me?ahirü 'nnehçlati'l-l).ad[Şiyye fi 'a/:ıdi Ya'kübe 'l-Manşü
ri 'l-Muva/:ıf:ıidi, Tıtviın

1403/1983, 1, 253-259;

Muhammed b. Tavit, el-Vafi bi'l-edebi'l-<.4rabi,
Darülbeyza 1404/1984, ı, 51-85; Cezzar, Medal]ilü 'l-mü'ellifin, III , 1224-1225; Beşir Ali Hamed et-Türabi. el-f)ac;fi 'iyaz ve cühüdühü fi
'ilmi'l-l).adiş, Beyrut 1418/1998; M." J. H. Llisterri, "En Torno aı-Qa~i '!ya~. ı: Datos Biografıcos", Miscelanea de estudios arabes y Hebraicos, XXVll-XXVIIlll , Granada 1978-79, s.
149-164; H. E. Kassis, " Qa~i 'Iya~·s Rebellion
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Against the Almohads in Sabtah (A.H. 542543/A.D. ı 147-1 148) New Numistati c Evidence", JAOS, C lll ( 1983). s. 505-514; Abdülaziz er-Rifai, "el-I5B.çll 'iyaz el-edlb li-'Abdisselam
Şai5!5ür", 'Alemü'l-kütüb,XII/4, Riyad 1412/
1991 , s. 585-588; Halima Ferhat. "Famille et societe a Sabta d'apres l'ouvrage du Cadi 'Iyyaçl
Madhahib al-J:Iukkam (X II'me si eel e)", Hesperis
Tam uda, XXX/2, Rabat 1992, s . 5-15; Abbas
Erhile. "el-~açll ' iyaz v e na?aratühil fı menh eci taJ::ıJ5iJ5i'I-maofilf", 'Alemü '1-kütüb, XVI/1
( 14 15/1995). s. 19 -26; AkifKöten , "Ka dı iyaz ,
H ayatı , Eserleri veeş-Şifa 'sının Özellikleri",
UÜ ilahiyat Fakültesi Dergisi, VII , Bursa 1998,
s. 269-278; Moh. Ben. Cheneb, " İyad " , İA, V/2,
s. 1235 - 1236 ; M. Ta! bi. '~'I yaçl b. Mü sa", EJ2
(Fr.). IV, 302-303 . r:;:ı
ıt.ı M. YAŞAR KANDEMİR

lenmiş , ayrıca "Mantıki" mahlasıyla şiirler

yazmıştır. Münşe'ô.t adı altında topladığı
mektupları

KAni MIR MEYBÜDI
(ıS~)'::" ~lS)

layışını geliştirmeye çalıştığı anlaşılmakta 

İranlı Sünni alim, düşünür.

_j

iran 'ın Yezd eyaletine bağlı Meybüd kasabasında doğdu. Bazı kaynaklarda Kemaleddin Emir Hüseyin Yezd!, bazılarında
ise Emir Hüseyin M!r b. Mu!nüdçlin Meybüdl (Meybodi) şeklinde zikredilir ve kısaca
Kadi M!r diye anılır. Ş!raz'da Celaleddin
ed-Dewanl'nin derslerine devam etti ve
onun aracılığıyla Akkoyunlu prenslerinden
Yakub Bey ile tanıştı; buzatın hükümdarlığı döneminde Yezd şehri kadılığına tayin
edildi (Sam Mirza . vr. 50b).
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan
Meybüdl mektuplarından anlaşıldığına
göre Sünni bir alim olup kırk yılı aşkın bir
süre iran'da çeşitli medreselerde ders
okutmuş. altı yıldan fazla bir süre de Yezd
kadılığında bulunmuştur. Daha sonra felsefi görüşleri ve kadılığı süresince şer'!
kurallardan hiç taviz vermeyen tutumu
sebebiyle çeşitli itharniara maruz kalmış
ve bilinmeyen bir tarihte bu görevinden
ayrılarak eserlerini kaleme almaya başla
mıştır (Münşe'fit-ı Meybüdl, s. I 57-163).

1503 yılında Safevi hanedanının kurucusu Şah İsmail, Akkoyunlu Hükümdan
Murad Bey'i Hernedan yakınlarında yenerek Şlraz ve Kazen1n'a kadar olan bölgeyi
hakimiyeti altına alınca çoğunluğu Sünni
olan alimleri huzuruna çağırtıp Hz. EbQ
Bekir, Ömer ve Osman'a hakaret etmelerini istemiş. Şemseddin Hufer! adlı bir
kişi dışında hiçbiri Şah İsmail'in bu arzusunu yerine getirmemiş ve bu sebeple
öldürülmüşlerdir. Meybüdl'nin de bunlar
arasında bulunduğu sanılmaktadır (Safil,
V, 160; Browne, IV, 57). Serkls (Mu'cem, ll ,
1486) ve Brockelmann (GAL, ll, 272) vefat
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Eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla Kadi
Mlr kelam, felsefe, mantık, gramer. geometri ve astronomi gibi akli ilimlerle ilgi-

onun Arap ve Fars edebiyausta olduğunu göstermektedir. Fikri ve felsefi konularda hacası Celaleddin
ed-Dewanl'nin izinden giden Meybüdl'nin o dönemde çok revaçta olduğu bilinen
İbn Sina, Şehabeddin es-Sühreverdl elMaktOI ve Muhyiddin İbnü'l-Arabl felsefesinin sentezinden oluşan yeni bir işrak an-

(ö. 909/1503-1504)

L

tarihini 904 (1498) olarakkaydetmişlerse
de Hasan-ı ROmlQ onun ölümünü 909 yılı
olayları arasında zikretmiştir ( A/:ısenü 'tteuarll), s. 82).

tında

dır. Bu anlayış, Sadreddin-i Şlraz! ile birlikte Şii renge bürünerek Safevi iran'ın
hikmet ve irfanını şekillendirecektiL

Kadi Mlr akli ilimiere tutkun, duygu! u,
ve edip bir kişiliğe sahiptir. Mektuplarından elde edilen bazı ipuçlarına göre
çok yufka yürekli olan Meybüdl, kadılık
hayatı boyunca dövme ve hapis cezası
vermeye pek istekli olmadığı gibi el kesme ve ölüm cezasını uygulama durumunda da kalmamıştır. Bizzat kendisi, böyle
bir durumla karşılaşması halinde bunu
uygulayabileceğinden endişe ettiğini belirtmektedir. Akli ve nakli ilimlerde pek
çok araştırma ve incelemelerinin bulunduğunu, ancak kadılık görevi sebebiyle
bunları kaleme alacak vakit bulamadığı
nı. bundan dolayı farz-ı kifaye olduğun~
inandığı kadılık görevinden ayrılmak istediğini belirtmektedir (Münşe'a t-ı Meybüşair

dl,s. 157-163).

Devrindeki alimler ve öğrencilerle kave vakıf mütevellllerinden şika
yet eden Meybüdl'ye göre selef-i salih!n
ictihad derecesine varacak şekilde çalışıp
çabalamışlardır. Onların ictihadları ortadadır. Fakat daha sonraları ulema taklidle yetinmiş, aralarından müctehid çıkma
dığı gibi uzun zamandır ne bir müfessir
ne muhaddis ne de fakih yetişmiştir. Bu
sebeple medreselerde öğrenim son derece yetersizdir. Medrese öğrencileri ilimi e
uğraşmamakta , gereksiz şeyler peşinde
koşmaktadır. Dini ilimler terkedilmiş. akli
ilimler de ülkeden kovulmuştur. Filozofların sözleri tahrif edilmiş , kimse hikmetten anlamaz olmuştur. Bu yüzden islam
ülkeleri büyük bir fikri durgunluğun içine
dılardan

düşmüştür(a.g.e., s.

171) .

Kadi Mlr. ömrünün kırkyılını ilim öğ
renmek ve öğretmekle geçirdiğini, ancak

bazı kişilerin İbn Sina gibi kendisini de
tekfir ettiklerini. Allah'a heyOla dediği
yolunda iftirada bulunduklarını söylemektedir. Bu iddianın çok saçma olduğunu ,
heyOlanın varlığın en alt basamağında
yer aldığı konusunda alimierin ittifak ettiğini , özellikle İbn Sina' nın konuya ilişkin
açıklamalar yaptığını. kendisinin ise heyQlanın varlığını dahi kabul etmediğini ,
eserlerinin de bunun kanıtı olduğunu bildirmektedir (a.g.e., s. ı 34- ı 35 ).

Meybüdl'nin eserleri ve fikirleri ana
sonra gerçekleşen ve günümüze kadar islam dünyasının büyük bir bölümünün akli yapısı
nın şekillenmesinde etkili olan İbn Sina.
Gazzall, Sühreverdl, Muhyiddin İbnü ' l
Arab! ve Fahreddin er-Razi sentezinin
derli toplu bir özeti niteliğindedir. Eserlerinin fazlaca itibar görmesinde bunun
büyük çapta etkisi vardır.
Eserleri. 1. Şerf:ıu Hidô.yeti'1-J:ıikme.
KaQ.i Mir diye bilinen eser. Es!rüddin elEbher! (ö . 663/ 126 5 I?Jl tarafından kaleme alınmış olup son zamanlara kadar
İran ve Hint alt kıtası ile Osmanlı medreselerinde felsefe ve akli bilimler konusunda ders kitabı olarak okutulan Hidô.yehatlarıyla, Moğol istilasından

tü '1-J:ıikm e' nin şerhidir. Hidô.yet ü'1-J:ıik

me, İbn Sina' nın 'UyO.nü'1-J:ıikme'si model alınarakyazılmış ve İbn Slna-Sühreverdl düşüncesinin Fahreddin er-Razi tarafından gerçekleştirilmiş olan Sünni sentezinin el kitabı haline gelmiştir. Moğol
istilasından sonra oluşturulup yaygınlaş
tırılmaya çalışılan bu yeni modelin mantıkla ilgili kısmını Ebherl,isô.ıjüci adıyla
meşhur olan e r-Risô.1etü '1-Eşiriyye fi '1mantı~ adlı kitabında ortaya koymuş.
eser medreselerde günümüze kadar akutulagel miştir. Aynı felsefi sentezin tabliyyat. hendesiyyat ve ilahiyyat bölümleri
ise Hidô. yet ü '1-J:ıikme ' de ele alınmıştır.
Bu kitap İbn Sina'nın eş-Şifô.', en -Necô.t,
e1-İşô.rô.t ve Fahreddin er-Razl'nin e1Mebô.J:ıişü '1-meşn~ıyye, e1-Metô.1ibü '1'ô.1iye adlı eserlerinin özeti niteliğindedir.
Şerf:ıu Hidô.yeti'1-J:ıikme alimierin büyük ilgisine mazhar olmuş , üzerine pek
çok haşiye yazılmıştır. Bunlar arasında
Mevlanazade Ahmed b. Mahmud el-Herevi, Nizameddin Osman el-Hatal. Muhammed Muslihudd!n-i Ları. Sadreddin-i ŞI
razi, Hocazade Muslihuddin Efendi, Lutfullah b. İlyas er-ROm!. Pir Muhammed b.
Alaeddin Ali el-Fenarl, Nasrullah b . Muhammed el-Halhall ( KanpOr I 880). Fahreddin el-Esterabad! (Leknev 1873). Muhammed b. el-Hac Humeyd el-Kefevl (İ s
tanbul ı 26 5; Kah i re ı 309 ). Aynülkudat

