
ce daha özenle aydınlatılması . İstanbul'a 
ait bir özellik olarak mihrap üstünde iç 
mahya kurulması da (a.g.e., a.y.) bu ge
ceye ait uygulamalar arasındadır. Şina
si'nin, Sultan Abdülmecid'in Kadir gece
sinde Tophane'yi ziyaret etmesi dolayısıy
la Nusretiye Camii minareterine mahya 
olarak çekilmesi için yazdığı, "Ferr ü şev
ketle bu şe b azm ederek şah-ı cihan 1 Ol
du tophanesine bedr-sıfat nür-efşan // 
Leyle-i Kadr'i kadar kadr bulup her gece
si 1 Eyleye her günü mahiyyet-i ıyde rüç
han" beyitleri. son devirlerde Kadir gece
leri padişahın gideceği camide kurulan 
mahyaların mahiyeti hakkında fikir ver
diği gibi bu tarz dualara örnek olması ba
kımından da önemlidir. Süheyl Ünver de 
Osmanlılar'ın son döneminde Süleymani
ye mahyacısının. Kadir gecesinde minare
ler arasında köprü üzerinde hareket eden 
araba ve altında balıklar resmederek ha
reketli mahya kurmasını anlatır (a.g.e., 
S . 10). 
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Ebü'l-Abbas el-'Kiidir - Billah 
Ahmed b. İshak b. Ca'fer el-Abbas! 

(ö. 422/1031) 

Abbas! halifesi 

L 
(991-1031) . 

_j 

9 Reblülewel 336'da (28 Eylül 947) Bağ
dat'ta doğdu. Annesi Dimne bir cariye idi. 
Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim gör
dü; Ebu Bişr Ahmed b. Muhammed el
Herevl'den Şafii fıkhı tahsil etti. Babası
nın ölümünden sonra miras yüzünden an
laşmazlığa düştüğü kız kardeşi tarafın

dan Halife Tai'- Lillah'a hilafeti ele geçir
meye çalıştığı söylenerekjurnal edildi. Ya
kalanmaktan korktuğu için bir süre Bağ
dat'ta gizlendikten sonra Batlha'ya gide
rek Vali Mühezzibüddevle'ye sığındı (379/ 
989-90) . Burada kaldığı yaklaşık üç yıl bo
yunca Mühezzibüddevle ona çok iyi dav
randı. Büveyhl Hükümdan Bahaüddevle 
tarafından hal'edilerek tutuklanan am
cası Mutl' -Lillah'ın oğlu Tai'- Lillah'ın ye
rine 12 Ramazan 381 'de (22 Kasım 991) 
Ka dir- Billah lakabıyla halife ilan edildi. 
Dönemin büyük şairlerinden Şerif er-Ra
di uzun bir kasideyle onu övdü (Divan, ı. 

546). iktidarı boyunca Büveyhller'in haki
miyeti altında hüküm süren Kadir- Billah, 
Bahaüddevle'ye hil'at ve şehinşah unva
nı verdi. Bahaüddevle. Kadir-Billah'a ita
at edeceği ne ve biat şartlarına uyacağına 
söz verirken halife de ona karşı vefakar 
ve samimi olacağına and içti (ibnü'I-Eslr, 
IX, 79) . Kadir-Billah. Bahaüddevle'nin ha
lefleri zamanında da Büveyhller'in dene
timi altında yaşadı. 

Ka dir- Billah devri. Abbas! iktidarının 
güç kaybettiği ve başşehir Bağdat'ta bile 
hakimiyetin zaman zaman aksadığı bir 
dönem oldu. Bağdat'ın Şii mahallelerin
de hutbe Fatımi Halifesi Hakim-Biemrii
lah adına okundu. Kaynaklarda iç karışık
Iıkiara ve buna bağlı olarakyağma ve hır
sızlık olayiarına sık sık atıflar vardır. ikti
darı süresince kendi varlığının tek belirle
yicisi olan hutbelerin adına okunınası için 
özel gayret gösteren Kadir-Billah'ı daha 
çok Abbas! topraklarında yoğun olarak 
faaliyet gösteren Fatımiler ve menfaatle
rine göre davranan mahalli emirler meş
gul etti. İktidarının ilk günlerinde Hora
san'da hutbe bir süre daha Tai' -Lillah 
adına okundu. Kadir-Billah hilafete gel
diği zaman Mekke'de hutbe Fatımiler 
adına okunuyordu. Mekke şerifine çeşitli 

KADiR-BiLLAH 

vaadlerde bulunmasına rağmen kendi 
adına hutbe akutmaya muvaffak olama
dı. 386'da (996) Mekke şerifi Ebü'l-Fü
tüh'tan hac yapmaları için lraklılar'a izin 
vermesini ve kendisine biat etmesini is
tedi. Kadir- Billah'ın biat teklifini redde
den Ebü'l-Fütüh, lraklılar'a Abbasi halife
sinin adına hiçbir resmi alarnet taşıma
maları şartıyla hac için izin verdi. Kadir
Billah yine büyük gayret göstermesine 
rağmen hac yollarının güvenliğini sağla
yamadığı için Iraklılar birçok yıl hacca gi
demediler. Bu dönemde Fatımller'in Ab
basi topraklarındaki hakimiyetleri sadece 
Haremeyn ile sınırlı değildi; 401 (1010) 
yılında Musul. Küfe ve Enbar'da hutbe 
Fatımiier adına okunuyordu. Kadir- Bil
lah. Kadı Ebu Bekir ei-Bakıllani'yi hutbe
nin kendi adına okunması için Bahaüd
devle'ye gönderdi. Bahaüddevle'nin çaba
larıyla hutbe yeniden Kadir- Billah adına 
okunmaya başladı. Sultan Mahmud-ı Gaz
nevi. K adir- Billah adına hutbe okuttuğu
nu Bağdat'a bir elçi göndererek kendisine 
bildirdi. Bundan çok memnun olan K adir
Billah Sultan Mahmud'a h il' at. taç , bay
rak ve saltanatını tasdik ettiğini belirten 
bir menşur gönderdi. Mahmud, çıkmış 
olduğu seferleri ve fetih haberlerini sık 
sık Bağdat'a bildirerek ele geçirdiği ül
kelerdeki hakimiyetini tasdik eden men
şur göndermesini halifeden istedi ve ik
tidarı süresince Kadir- Billah ' ı metbü ta
nıdı . Kaı;lir- Billah, Karahanlılar tarafından 
tanınan ve sikkeleri üzerine ismi yazılan 
ilk Abbas! halifesidir. 

Hastalığı sırasında oğlu Ebu Ca'fer Ka
im - Biemrillah Abdullah'ı veliaht ilan eden 
ve adına h utbe okutan Ka dir- Billah i 1 
Zilhicce 422 (29 Kasım 1031) tarihinde ve
fat etti. Darülhilafe'ye defnedilen cenaze
si ertesi yıl adet üzere büyük bir törenle 
Rusafe'ye nakledildi (26 Zilkade 423 1 3 Ka
sım ı 03 2). Ka dir- Billah yumuşak huylu . 
hayır ve hasenatı bol. ilim adamlarını hi
maye eden bir halifeydi. Sık sık tebdilikı
yafetle halkın arasına karışır, ikta arazile
rinin gelirlerinden fakiriere tahsisat ayı
rırdı. imar faaliyetleriyle de ilgilenmiş, 
başta Harbiye Mescidi olmak üzere bazı 
ibadet mekanlarının bakım ve onarımına 
önem vermiştir. Onun pazartesi ve per
şembe günleri Divan-ı Mezalim'e katıla
rak halkın şikayetlerini dinlediği kayde
dilmektedir. 

Büveyhller'e karşı çıkıp Abbasi Devleti'
ne itibarını yeniden kazandıran halife ola
rak bilinen Kadir-Billah. Bahaüddevle'nin 
Sünni başkadı yerine Şii başkadı tayin et-
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me isteğine muhalefet etmiş, bunun 
üzerine Şiiler' e nakib unvanı taşıyan dini 
bir reis tayin edilmiştir (İbnü ' l-Cevzl, IX, 
85) . Bir taraftan Abbas! hakimiyetini eski 
günlerine döndürmeye gayret ederken 

· diğer taraftan Sünnlliği hakim kılmaya 

çaba göstermiştir. Bu konuda kaleme 
alınan er-Risfı1etü '1 -Kiidiriyye (el-Uşul) 

adlı eser ona nisbet edilmektedir. Bu 
eserde usule dair hadis imamlarının ter
tibi esas alınarak ashabın faziletlerinden 
bahsedilmiş. Ömer b. Abdülazlz'in üstün
lükleri dile getirilmiş , Kur 'an ' ın mahiQk 
olduğuna inananların ve Mu'tezm görü
şü benimseyenlerin f ikirlerinin yanlışlığı 
ispat edilmeye çalışılmıştır. Eserin cuma 
günleri Mehdi Camii'nde ilim halkaların

da okunduğu kaydedilmektedir (Hatlb , 
IV, 37). Halife divanlarında oluşturulan, 
tamamı it ikadl konularla ilgili bazı eser
ler de Kadir-Billah'a nisbet edilmekte
dir. Şerif er-Radi tarafından yazılan bir şi
ire kızan Kadir-Billah 402'de (1011-12) 
Bağdat'ta Sünni ve Şii alimleri toplamış. 

bu alimler, Fatımller'in Hz. Fatıma'ya va
ran neseplerinin sah ih olmadığına dair 
karar almışlar ve kadılar huzurunda bu 
kararı tescil etmişlerdir. Halife408 (1017-
18) yılında Mu'tezile fakihlerinden tövbe 
etmelerini, eski görüşlerinden vazgeç
melerini istemiş, onlar da görüşlerinden 
vazgeçtikleri ni, Sünnlliğe muhalif bir şey 
söylemeyeceklerini belirterek bu husus u 
yazılı olarak beyan etmişlerdir(ibnü'l-Cev
zl, IX, ı 55). 420'de (1029) toplanan divan
da Ka dir- Billah tarafından derlenen ve 
içerisinde öğütler, mev'izalar. Basralı
lar'ın görüşlerinin açıklamaları , bid'atçı

lara reddiyelerle Kur'an'ın mahiQk oldu
ğunu söyleyenter in fasıklığı vurgulanan 
bir bildiri okunmuş, divanda bulunanlar
dan, dinlediklerinin içeriğine katıldıkları

na dair yazılı bir belge alınmıştır (a.g.e., 
IX, 223-224) . Maverdi e1-İ]fnfı', KudQrl' 
e1-Mul;)taşar ve Abdülvehhab b. Mu
hammed el-Malik! e1-Mul;)taşar adlı eser
lerini Ka dir- Billah'ın isteği üzerine ya
zarak kendisine takdim etmişlerdir (Ya
kut, XV, 54). Ali b . Said ei-İstahrl'nin de 
onun isteğiyle Batınlliğe bir reddiye yaz
dığı kaydedilmektedir (İbnü ' l-Cevzl, IX, 
ı 34) . Kactir-Billah dönemi, Maverdi ve İb
nü'I-Ferra gibi alimterin hilafet kavramı 
üzerindeki çalışmaların yoğunlaştığı de
vir olması bakımından da önemlidir. Ma
verdl'nin, ünlü eseri e1-AJ:ıkfımü's-su1tfı
niyye'yi Kactir- Billah'ın isteği üzerine ka
leme aldığı rivayet edilmektedir (M. Ab
dülkadir Ebu Faris, s. 521-523). 
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KADIRI, Abdüsselam b. Tayyib 
( \.Ş)~IA!I ..,_.;;w ı .:i I":IWI~) 

Ebu Muhammed Abdüsselam 
b. et-Tayyib b. Muhammed ei-Hasenl 

ei-Kadirl el-Fas! 
(ö. 1110/1698) 

Ensab alimi, edip ve şair. 
_j 

1 O Ramazan 1 OSB'de (28 Eylü l 1648) 
Fas'ın Fas (Fez) şehrinde doğdu . Hz. Ha
san ve Abdülkadir-i Geylani neslindendir. 
Ataları Moğol istilasından (656/1258) son
ra Bağdat'tan Endülüs'e, X. (XVI.) yüzyı
lın başlarında da Fas'a göç etmişlerdir. 
Dedesi fakihti ; kardeşi Muhammed na
hiv, belagat, fıkıh, hadis alimi ve muta
sawıf, oğullarından Kasım da fakih, Tay
yib ise mutasawıftı . 

Abdülkadir el-Fas! ile oğulları Muham
med ve Abdurrahman, Ebu Ali ei-YQsl, 
Muhammed ei-Arabl ei-Fiştan. Ebü'I-Ab
bas Ahmed b. Abdullah Ma'n ve Muham
med b. Ali ei-Filal1'den (ed-DilaT) Arap dili 
ve edebiyatı. belagat, kıraat. tefsir, ha
dis, fıkıh , tasawuf, aruz, mantık gibi çe
şitli alanlarda ders alan Kadirl şiirde ve 
nesirde ileri bir düzeye ulaştı. Daha sonra 
kendini ensab ilmine vererek çalışmala
rını özellikle Haşimoğulları ile onların bir 
kolu olan Hz. Ali eviadı üzerinde yoğun
laştırdı. 

Kadirl. hayatının sonlarına doğru za
manın Filali Hükümdan Mevlay İsmail b. 

Muhammed'in isteği üzerine, kendisine 
isyan eden oğlu Muhammed'in itaatini 
sağlamak için SGsülaksa'ya gitti. Öğren
cisi olan Muhammed'in isyanının sona er
dirilmesinde önemli rol oynadı. 13 Rebl
ülewel 111 O' da (19 Eylül 1698) Fas'ta öl
dü ve üstadı Ahmed el-Yemeni'nin tür
besi yanına defnedildi. Başta hocaları ve 
öğrencileri olmak üzere birçok kimse ta
rafından övülen Kadirl çok sayıda öğren
ci yetiştirmiştir. Ebu Abdullah ei-Mesna
vl. Ebü'I-Abbas ei-Vicarl, Muhammed b. 
Abdüsselam ei-Bennanl, İbn Zakur ve İbn 
Rahhal bunlar arasında zikredilebilir. 
Neşrü'1-me§fıni ve e1-İ1ti]fatü'd-dürer 
müellifi tarihçi Muhammed b. Tayyib el
Kadiri onun torunudur. 

Eserleri. Değişik alanlarda çalışmaları 

bulunan Kadirl'nin çoğu manzum olan 
eserleri, günümüzde Fas'ta yaşayan t o
runları ile akrabalarının elinde ve Fas'ın 
bazı kütüphanelerinde mevcuttur. Başlı

ca eserleri şun lardır: 1. e1-Ma]fşadü '1-
AJ:ımed (fi't-ta'rif bi-seyyidina İbn 'Abdil
Lah Af:ımed). Şeyh i Ebü'I-Abbas Ahmed 
b. Abdullah Ma'n'ın tarikat silsitesiyle Şa
zeliyye silsite ve koliarına dairdir (Rabat 
1351 ). Z. ed-Dürrü's-seni ii (ba'zıl?ikri) 
men bi-Fô.s min eh1i'n-nesebi('l-bey
ti)'1-ljaseni. Fas'ta Hz. Hasan'ın soyun
dan gelenler ve özellikle İdrlsller'in meş
hur şahsiyetleri hakkındadır (Fas 1303, 

1308). 3. e1-İşrfıt'a1fı nesebi'1-a]ftfıbi'l
erba'ati'1-eşrfıf. Abdülkadir-i Geylani. Ab
düsselam b. Meşlş. Ebü'I-Hasan eş-Şazeli 

ve Muhammed b. Süleyman ei-CezQII'nin 
tarikat silsileleriyle ilgili olan eser manzu
me olup ilk eser le birlikte basılmıştır (Fas 
1308). 4. e1-'Artü'1-'fıtır ii-men bi-Ffıs 
min ebnfı'i'ş-Şeyl;) 'Abdil]fiidir (Cezayir 
1906) 

Katiiri'nin diğer bazı eserleri de şunlar
dır: Na?mü Mul;)taşari's-Senusi (fi'L
mantık) (Muhammed b. YOsufes-SenGsl'
nin eserinin manzum hale getirilmiş şekli; 
Rabat, ei-Hizanetü'l-amme, nr. 423, 538/ 

4). İ]J.kfımü'1-ma'ruf min a]fkfımi'?-?U
ruf (Rabat, ei-Hizanetü'l-amme, nr. 522/1). 

Matla'u(Metali'u) '1-işrfı]f (fi nesebi'ş-şü
refa'i'l-varidin mine'l-'lrak), Esne'1-Me
rfı]fi fi'n-nesebi'1- 'Irfı]fi, Mevfı]fıfu 't
ta'rif li-men yünseb bi-Ffıs ile 'n-nese
bi'ş-şerif, Şeceretü 'ş-şüreffı'i'1-Kadi

riyyin, Na?mü Kavfı'idi'1-i'rfıb, e1-Ce
vfıhirü'1-Mantı]fıyye, Na?mü '1-cevfıhir 
(min nesebi Beni Tahir), Tu]J.fetü'n-ne
bih (bi-nesebi Beni Tahir ve Beni Şebih), 
İgii§etü'1-1ehffın bi-esfınidi ü1i'l-'irffın, 
e1-Fehrese, Divfın (müellifin eserleri ve 
bunların yazma nüshaları için bk. Ka diri, 


