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KAni MIR MEYBÜDI 
(ıS~)'::" ~lS) 

(ö. 909/1503-1504) 

İranlı Sünni alim, düşünür. 
_j 

iran 'ın Yezd eyaletine bağlı Meybüd ka
sabasında doğdu. Bazı kaynaklarda Ke
maleddin Emir Hüseyin Yezd!, bazılarında 
ise Emir Hüseyin M!r b. Mu!nüdçlin Mey
büdl (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 hükümdar
lığı 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 fel
sefi 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). 

1 503 yılında Safevi hanedanının kuru
cusu Şah İsmail, Akkoyunlu Hükümdan 
Murad Bey'i H ernedan yakınlarında yene
rek Şlraz ve Kazen1n'a kadar olan bölgeyi 
hakimiyeti altına alınca çoğunluğu Sünni 
olan alimleri huzuruna çağırtıp Hz. EbQ 
Bekir, Ömer ve Osman'a hakaret etme
lerini istemiş. Şemseddin Hufer! adlı bir 
kişi dışında hiçbiri Şah İsmail'in bu arzu
sunu 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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tarihini 904 (1498) olarakkaydetmişlerse 

de Hasan-ı ROmlQ onun ölümünü 909 yılı 
olayları arasında zikretmiştir ( A/:ısenü 't
teuarll), s. 82). 

Eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla Kadi 
Mlr kelam, felsefe, mantık, gramer. geo
metri ve astronomi gibi akli ilimlerle ilgi
lenmiş, ayrıca "Mantıki" mahlasıyla şiirler 

yazmıştır. Münşe'ô.t adı altında topladığı 

mektupları onun Arap ve Fars edebiya
tında usta olduğunu göstermektedir. Fik
ri ve felsefi konularda hacası Celaleddin 
ed-Dewanl'nin izinden giden Meybüdl'
nin o dönemde çok revaçta olduğu bilinen 
İbn Sina, Şehabeddin es-Sühreverdl el
MaktOI ve Muhyiddin İbnü'l-Arabl felsefe
sinin sentezinden oluşan yeni bir işrak an
layışını geliştirmeye çalıştığı anlaşılmakta

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

Kadi Mlr akli ilimiere tutkun, duygu! u, 
şair ve edip bir kişiliğe sahiptir. Mektup
larından elde edilen bazı ipuçlarına göre 
çok yufka yürekli olan Meybüdl, kadılık 
hayatı boyunca dövme ve hapis cezası 
vermeye pek istekli olmadığı gibi el kes
me ve ölüm cezasını uygulama durumun
da da kalmamıştır. Bizzat kendisi, böyle 
bir durumla karşılaşması halinde bunu 
uygulayabileceğinden endişe ettiğini be
lirtmektedir. Akli ve nakli ilimlerde pek 
çok araştırma ve incelemelerinin bulun
duğunu, ancak kadılık görevi sebebiyle 
bunları kaleme alacak vakit bulamadığı
nı. bundan dolayı farz-ı kifaye olduğun~ 
inandığı kadılık görevinden ayrılmak iste
diğini belirtmektedir (Münşe'at-ı Meybü
dl,s. 157-163). 

Devrindeki alimler ve öğrencilerle ka
dılardan ve vakıf mütevellllerinden şika
yet eden Meybüdl'ye göre selef-i salih!n 
ictihad derecesine varacak şekilde çalışıp 
çabalamışlardır. Onların ictihadları orta
dadır. Fakat daha sonraları u lema taklid
le yetinmiş, aralarından müctehid çıkma
dığı gibi uzun zamandır ne bir müfessir 
ne muhaddis ne de fakih yetişmiştir. Bu 
sebeple medreselerde öğrenim son dere
ce yetersizdir. Medrese öğrencileri ilimi e 
uğraşmamakta , gereksiz şeyler peşinde 
koşmaktadır. Dini ilimler terkedilmiş. akli 
ilimler de ülkeden kovulmuştur. Filozof
ların sözleri tahrif edilmiş , kimse hikmet
ten anlamaz olmuştur. Bu yüzden islam 
ülkeleri büyük bir fikri durgunluğun içine 
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 söylemek
tedir. Bu iddianın çok saçma olduğunu , 

heyOlanın varlığın en alt basamağında 
yer aldığı konusunda alimierin ittifak et
tiğini , özellikle İbn Sina' nın konuya ilişkin 
açıklamalar yaptığını. kendisinin ise he
yQlanın varlığını dahi kabul etmediğini , 

eserlerinin de bunun kanıtı olduğunu bil
dirmektedir (a.g.e., s. ı 34- ı 35 ). 

Meybüdl'nin eserleri ve fikirleri ana 
hatlarıyla, Moğol istilasından sonra ger
çekleşen ve günümüze kadar islam dün
yasının 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. Eser
lerinin 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 el
Ebher! (ö . 663/ 1265 I?Jl tarafından kale
me alınmış olup son zamanlara kadar 
İran ve Hint alt kıtası ile Osmanlı medre
selerinde felsefe ve akli bilimler konusun
da ders kitabı olarak okutulan Hidô.ye
tü '1-J:ıikme'nin şerhidir. Hidô.yetü'1-J:ıik

me, İbn Sina' nın 'UyO.nü'1-J:ıikme'si mo
del alınarakyazılmış ve İbn Slna-Sühre
verdl düşüncesinin Fahreddin er-Razi ta
rafından gerçekleştirilmiş olan Sünni sen
tezinin el kitabı haline gelmiştir. Moğol 
istilasından sonra oluşturulup yaygınlaş
tırılmaya çalışılan bu yeni modelin man
tıkla ilgili kısmını Ebherl,isô.ıjüci adıyla 
meşhur olan er-Risô.1etü '1-Eşiriyye fi '1-
mantı~ adlı kitabında ortaya koymuş. 
eser medreselerde günümüze kadar aku
tulagel miştir. Aynı felsefi sentezin tabl
iyyat. hendesiyyat ve ilahiyyat bölümleri 
ise Hidô.yetü '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 e1-
Mebô.J:ıişü '1-meşn~ıyye, e1-Metô.1ibü '1-
'ô.1iye adlı eserlerinin özeti niteliğindedir. 
Şerf:ıu Hidô.yeti'1-J:ıikme alimierin bü
yük ilgisine mazhar olmuş , üzerine pek 
çok haşiye yazılmıştır. Bunlar arasında 
Mevlanazade Ahmed b. Mahmud el-Here
vi, Nizameddin Osman el-Hatal. Muham
med Muslihudd!n-i Ları. Sadreddin-i ŞI
razi, Hocazade Muslihuddin Efendi, Lut
fullah b. İlyas er-ROm!. Pir Muhammed b. 
Alaeddin Ali el-Fenarl, Nasrullah b . Mu
hammed el-Halhall ( KanpOr I 880). Fah
reddin el-Esterabad! (Leknev 1873). Mu
hammed b. el-Hac Humeyd el-Kefevl (İ s
tanbul ı 265; Kah i re ı 309). Aynülkudat 



H aydarabadi ( Leknev ı 335). İsmail Gelen·
bevl (istanbul ı 270) ve İngiliz Kerim Efen
di'ye ait olanlar sayılabilir ( Keşfü '?-?Unun, 
ll , 2029 ; GAL Suppl. , 1, 840) . Eser. Akkir
manl (Ö. ı ı 74/ 1 760) tarafından bazı ilave
lerle birlikte İklilü 't -teracim adıyla Türk
çe'ye tercüme edilmiştir (istanbul ı 266, 
ı 3 ı 6, ı 3 ı 9). Akkirman'i ve eseri hakkında 
yüksek lisans tezi hazırlayan Ömer Faruk 
Altıparmak bu tercümeyi Latin harflerine 
çevirmiştir (Muhammed ibn Mustafa Ak
kirmani ve Eseri ikli/ü't-Teracim, 1993, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) . 1638'de 
A'rec Mustafa Efendi'den Kaç/i Mir'i 
okuduğunu bildiren Katib Çelebi (Miza
nü '/-hak, s. 1 ı 6) , Ebherl'nin akli ilimiere 
bir giriş ve mukaddime mahiyetinde olan 
eserini İbn Sina'nın eş-Şifa', en-Necat, 
e1-İşarat ve 'UyCınü'1-J:ıikme gibi kitap
larından derlediğini belirtmekte ve ken
di devrindeki alimierin çoğunun akli ilim
lerde Kaç/i Mir'in ötesinde herhangi bir 
bilgiye sahip bulunmadıklarını kaydet
mektedir ( Keşfü '?·?unun, ı , 684 ). Osmanlı 
alimlerinden Abdullah Ahıskavl'nin 1803 
yılında Kars'ta İsmail Berküşadl'den bu 
eseri okuduğu kaynaklarda zikredildiği 
gibi (Revamizü'l-a'yan, vr. 642") Ahmed 
Cevdet Paşa'nın Hendesehane hacası Mi
ralay Nuri Bey' e Kaçi i Mir okuttuğu da 
kaydedilmektedir. ŞerJ:ıu Hidayeti '1-J:ıik

me birçok defa basılmıştır (i stanbul ı 263, 
1321; Leknev 1281,1 309, 1325; Hindistan 
1268, 1288) Z. Şerf:ıu(/jfişiye'ale)'ş-Şem
siyye. Meybüdl'nin Ali b. ömer ei-Kati
bl'nin (ö. 675/1 277) kaleme aldığı . yakın 

zamanlara kadar medreselerde ders kita
bı olarak okutulan mantıkla ilgili eş-Şem
siyye adlı eserine yazdığı bu şerhin de de
ğ i şik baskıları vardır (istanbul 1289, 1 327). 
Meybüdl eserin önsözünde kitabın yaygın 
olduğunu . birçok kişinin ona şerh ve ha
şiye yazdığım, ancak bunların yorumları
nın farklı olması yüzünden çelişkilerin or
taya çıktığını ve uzayıp giden tartışmala
rın öğrencilerin söz konusu kitaptan ye
terince yararlanmalarını önlediğini, bu 
sebeple bazı kimselerin ısrarı üzerine ese
re derli toplu bir şerh yazmaya koyuldu
ğunu belirtmekte (Şer/J,u'ş-Şemsiyye, s. 
2-3), kendisinden önce aynı kitabı şerhet
miş olan Seyyid Şerif ei-Cürcanl. Kutbüd
din er-Razi gibi alimierin görüşlerinden de 
faydalandığını ifade etmektedir. 3. Mün
şe'at. Seksen adet mektuptan oluşan 
eserde müellifin hayatı. fikirleri ve yaşa
dığı dönemin olayları hakkında bazı önem
li ipuçları bulunduğu gibi onun Arap ve 
Fars edebiyatma vakıf. üslup sahibi bir 
yazar olduğu da gözlenmektedir. 4. Şerf:ı-i 

Divan-ı1\1i İbn Ebi Talib. Bazı kaynak
larda Şer]J.u Nehci'l-be1cuja olarak da 
kaydedilen eser Hz. Ali'ye izafe edilen şi
irleri açıklamaktadır. Sonundaki nottan 
Safer 890'da (Şubat 1485) tamamlandığı 
anlaşılmaktadır (Münşe'at·ı Meybüdi, 
neşredenin girişi, s. 21 ). S. Şer]J.u'1-Kô.ti
ye. Merçla'r-ridô. adıyla da anılan eser. 
İbnü'I-Hacib'in medreselerde okutulan 
gramere dair e1-Kafiye'sinin şerhidir. 6. 
Ijaşiye 'a1e't-Tavô.1i' . Kadi Beyzavl'nin 
ketama dair Tavô.1i'u '1-envar adlı ese
rinin haşiyesidir. 7. Cam-ı Giti-nümô. . 
Farsça yazılan bu risalede özellikle kelam, 
felsefe ve tasawuf konuları ele alınmak
ta ve bu alanlar arasında bağlantı kurul
maya çalışılmaktadır (Paris 1641, Latince 
tercümesiyle birlikte). 8. Şer]J.u Ijikme
ti'1-'ayn . Ali b. ömer ei-Katibl'nin uzun 
asırlar medreselerde okutulan lfikme
tü '1- 'ayn adlı felsefi eserinin şerhidir. 
Bunların dışında kaynaklarda Kadi Mlr'in 
Mu'ammeyat adlı bir eserinden söz edil
mekte. ayrıca kendisi Ebu İshak et-Teb
rlzl'ye mektubunda (Münşe'at-ı Meybü
di, s. 72) Mevlana Muhammed en-Nah
cuvanl'nin Ö]flidis'ine bir şerh yazmak
ta olduğunu bildirmektedir. 
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ı KADI SAFED 
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(bk. osMAN!, Hattb). 
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(bk: SAiD el-ENDELÜSi). 
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ı 
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KADISÜREYH 

KADIŞÜREYH 
(~_r.~~,ğjl) 

Ebu Ümeyye el-Kadi Şüreyh b. el-Haris 
b. Kays el-Kindl el-KOfi 

(ö. 80/ 699 [?]) 

Tabiln devrinin 
ileri gelen fakihlerinden, 

Kufe kadısı. 
_j 

18 (639) yılında kırk yaşında iken Hz. 
Ömer tarafından kadı tayin edildiği riva
yeti doğru ise (i b n Asa kir, XXIII, 13; ibn Ha
cer. lll, 271) 600 yılı civarında doğmuş ol
malıdır. İbn Sa'd gibi birçok eski müelli
fin nesep silsilesini verirken Şüreyh ' i Kin
de kabilesine mensup Raişoğulları'na nis
bet etmesinden ve Haccac'ın i dama mah
kum ettiği Said b. Cübeyr'e kendisinden 
başka Arap olmayan birini kadı tayin et
mediğini söylemesinden (İci!, s. 2 16; Vekl', 
ı ı. 392) Arap olduğu sonucu çıksa da Bu
harl. onun Ki nde kabilesinin müttefiki 
olması sebebiyle bu nisbeyi aldığını belir
terek Arap asıllı olmadığına işaret et
miştir. Nitekim kendisine kabilesi sorul
duğunda müslüman olduğunu ve Kinde 
divanına kayıtlı bulunduğunu söyleyerek 
(İbn Sa 'd, VI, 132; Vek'i', ll , 199, 295) tipik 
bir Arap olmayan müslüman (mevaiT) tav
rı sergilemiştir. Kaynaklarda çoğunlukla 
Haris olarak kaydedilen babasının adının 
Abdullah, Hani. Şerahil veya Şürahbll ol
duğu rivayetleri varsa da bunlar doğru 
değildir. Babasının Yemen 'de yaşayan 
İran asıllı bir aileye mensup bulunduğu ve 
Hz. Peygamber'in doğumundan yirmi yıl 
kadar önce Habeşliler'i Yemen'den çıkar
mak için mücadele veren mahalli bir hü
kümdara yardım etmek üzere Fars impa
ratoru tarafından gönderilen askeri bir
lik içinde yer aldığı rivayet edilir. Şüreyh 'in 
Resul-i Ekrem'e gelip İslamiyet'i kabul et
tiği ve Yemen'de kalabalık bir ailesi bu
lunduğunu söylemesi üzerine onları ge
tirmesinin emredildiği, döndüğünde ise 
Hz. Peygamber'in vefat etmiş olduğu 
şeklinde bir rivayete dayanılarak onun sa
habi olduğu ileri sürülmüşse de İbn Ma
In, İbn Mende, Zehebl, İbn Hacer gibi ha
disçilere göre sahabi değildir. Şüreyh. Re
s Oluilah henüz hayatta iken Müslümanlı
ğı kabul eden, ancak kendisiyle görüşe
meyen kimselerden (muhadram) olup Hz. 
Ebu Bekir döneminde Yemen'den Medi
ne'ye göç etmiştir. 

İslamiyet'i daha Yemen'de iken Muaz 
b. Cebel'den öğrenen Şüreyh Hz. Ömer. 
Ali. Aişe. Zeyd b. Sabit. Abdullah b. Mes
'ud. Abdurrahman b. Ebu Bekir. Lırve b. 
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