
el-iltil~atü 'd-dürer, s. 275-28 I; Brockel
mann, ll, 356, 682-683; Abdüsselam b. 
Abdülkadir ibn Sude, ı-ıı. tür.yer.). Ebu 
Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Fas!, 
el-Mevridü'l-heni bi-a{Lbari Mevlay 
'Abdisselam el-Kiidiri el-lfaseni adıyla 
bir eser yazm ıştır (Zirikll, IV, 6). 
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Kadiri, Neşrü 'l-meşanf, lll, 86- ı ı 5; a.mlf .. İl
til~a(ü 'd-dürer (nşr. Haşim el-Alevi el-Kasım!), 
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GAL Suppl., ll, 356, 682-683; Muhammed Da
vüd. Tarfi)u Tı(van, Tıtvan ı379/1959, 1/3, s. 
360-36 ı, 374-377; Zirikli, el-A'lam ( Fethullah), 
IV, 5-6; Abbas b. İbrahim. el-İ'lam, VIII, 478-
48ı; Abdülhay ei-KeWlni, Fihrisü'l-fehilris, 1, 
ı88- ı 90; ll, 774-775; AbctGsselam b. Abdülka
dir ibn SGde. Delilü mü'errii)i'l-Magribi'l-alj:şa, 
Darülbeyza ı 960, 1, 75, 96 , ayrıca b k. tür. yer.; 
ll, 3ı5, 3ı6, ayrıca bk. tür. yer.; Fevzi Abdürrez
zak, el-Ma(bü'atü 'l-/:ıaceriyye fi'l-Magrib, Ra
bat ı986, s. ı66; M. Lakhdar. "al-]5:adirt, al-I:Ia
sanl", EP (ing.), IV, 380. l';i;l . 
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KADim, Muhammed b. Tayyib 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. et-Tayyib b. Abdisselam el-Hasent 

el-Kadirt el-Fas! 
(ö. 1187/1 773) 

Faslı tarihçi. 
_j 

7 Reblülewel 1124 ( 14 Nisan 1712) tari
hinde Fas'ta doğdu. Hayatı hakkında bi
linenler, İltilsiitü'd-dürer adlı eserinde 
verdiği bilgilere dayanmaktadır. Hz. Ha
san ve Abdülkadir-i Geylani soyundan 
olan Kadirl'nin ataları Moğol istilası sıra
sında ( 656/1 258) Bağdat'tan ayrılarak En
dülüs'e göç etmişler, Vadlaş (Guadix) ve 
Gırnata'da (Granada) yerleşmişlerdir. Sura
nın da düşman eline geçmesi üzerine IX. 
(XV.) yüzyılın sonlarında Fas'a gitmişler
dir. Kadirl, Fas'ta Muhammed et-Tavüdl 
b. Talib b. Sude, Muhammed b. Hasan el
Masmudl. Abdülmedd b. Ali ez-Zebadl, 

Ahmed b. Mübarekes-Sicilmasl, Muham
med b. Abdüsselam el-Bennanl gibi alim
lerden ( hocaları için b k. ilti~atü 'd-dürer, s. 
449-476) öğrenimini tamamladıktan son
ra buradaki Endülüs Camii'nde imamlık 

ve hatiplik yaptı. Bir taraftan da öğretim
le ve eser yazmakla meşgul oldu. 25 Şa
ban 1187' de ( 11 Kasım 1773) Fas'ta vefat 
etti ve BabülfütGh'a defnedildi. 

Eserleri. 1. Neşrü'l-meşani li-ehli'l
]farni'l-l;adi 'aşer ve'ş-şani. Kuzey Afri
ka'da 1000-1186 (1592-1772) yılları ara
sında vefat eden alim, mutasawıf, ida
reci, edip, şair vb. şahsiyetlerin biyografi
lerini ihtiva eder. Kuzey Afrika'daki dini
ilmi müesseseler, siyasi olaylar hakkında 
da bilgi veren eser. bölgenin dinl-tasav
vufi hayatına dair dikkate değer mal u mat 
ihtiva etmektedir. Neşrü 'J-meşani'nin 
küçük versiyonunun taş baskısı yapılmış 
(1-11. Fas ı 3 ı O). büyük versiyonu da Mu
hammed Hacci ve Ahmed et-Tevfik tara
fından neşredilmiştir (I-IV, Ra bat, ı 397-
1407/1977- ı 986). Bu neşir ayrıca Mev
su'atü '1- 'dlemi'l-Magrib 'in içinde de 
tekrarlanmıştır (III-V!, Beyrut 1417/1 996) . 
Eserdeki tarihi olayların derlend iği Badle
ian Library'deki bir nüshayı Narman Ci
gar İngilizce notlarla birlikte yayımlan
mıştır (fjauliyyatü neşri'l-meşanf/ Nashr 
al-Mathanl: The Chronicles, Ra bat I 978; 
London 1981) . Z. İlti]fiitü'd-dürer ve 
müstetddü '1-mevd'i?: ve'l-'iber min al].
bari ve a'ydni'l-mi'eti'l-l;ddiye ve'ş-şd
niye 'aşer. Neşrü'J-meşani'nin ihtisarı 
suretiyle, ayrıca farklı bazı bilgilerin ilave
siyle kaleme alınan eserin Haşim el-Alevi 
el-Kasım! tarafından önce araştırma ve 
değerlendirme kısmı Mu]faddimetü Ki~ 
tabi İlti]fiiti'd-dürer adıyla (Beyrut I 982). 
daha sonra da metni (Beyrut ı 983) neşre
dilmiştir. 3. Leml;atü '1-behceti'l-'aliyye 
ii ba'zı ehli'n-nisb eti'ş - Şı]fılliye (nşr. 

Umberto Rizzitano, Kah i re I 956). 4. el-İk
lil ve 't-tdc ii teHili Kifdyeti 'l-m iıl;tdc. 
Ahmed Baba et-Tinbüktl'nin eserinin zey-

Kadirihane 
Tekkesi'nin 
cümle kapısı 
üzerindeki 
ihya kitabesi 
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lidir (Rabat, el-Hizanetü 'l-melekiyye, nr. 
1897, 3717). 

Kadirl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
ez-Zehrü'l-bdsim ii mena]fıbi'ş-Şey{L 
Sidi Kasım (Rabat, el-Hizanetü'l-amme, 
nr. 580, ı 778, 23 ı 8); el-Kevkebü'd-davi 
ii ikmali mu'temedi'r-ravi(Rabat, el-Hi
zanetü'l-amme, nr. 799); eş-Şavarimü'l
tetkiyye ii nühuri ehli'l-]faşideti'l-it
kiyye (Rabat. el-Hizanetü ' l-amme, nr. 
ı 230); Dürretü'l-metalib ii nesebi Be
ni Ebi Giilib (Ra bat . el-Hizanetü'l-amme, 
nr. ı 234 ); Te'ali]f 'ala ba'zi'n-na]ft min 
Cemhereti'l-ensab li'bn lfazm (Rabat, 
Hizanetü'l-melekiyye, nr. 5716). Kadirl'nin 
eserleri (müellifinverdiği bir liste için bk. 
a.g.e. , s. 4 79-480). Selvetü'l-enfas yaza
rı Muhammed b . Ca'fer el-Kettanl başta 
olmak üzere Kuzey Afrika' nın din ve kül
tür hayatı üzerinde çalışan müelliflerin 
önemli kaynaklarından olmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kadiri. Neşrü'l-meşani, neşredenlerin girişi, 
ı, ı -8; a.mlf .. İlti/!:ii(ü'd-dürer (nş r. Haşim Alevi 
el-Kasım!). Beyrut 1403/1983, s. 449-490; ay
rıca bk. neşredenin girişi, s. 1-14; Hifnavi, Ta'ri
fü'l-i)alef bi-ricali's-sele{. Beyrut ı402/ı982, 1, 
202-203; Brockelmann, GAL Suppl., ll, 687; lza
f:ıu 'l-meknün, ll, 648; AbctGsselam b. Abdülka
dir ibn SGde, Delflü mü'errii)i 'l-Magribi 'l-alj:şa, 
Titvan ı950, s. 96, 602; Muhammed ei-MenGni, 
el-Meşadirü 'l-'Arabiyye li-tarfi)i'l-Magrib, Da
rülbeyza 1404/1983,1, 2ı9-22ı, 222,225, 229; 
G. Deverdun, "al-]5:adirl", EP (ing.), IV, 379;A. 
Knysh, "al-Qadirt, Muhammed Ibnal-Tayyib", 
Encyclopedia of Arabic Literature, London 
ı 998, ll, 627. r.iJ 

l!llliJ RIZA KURTULUŞ 

ı 
KAniRi ÇELEBİ 

--, 

(bk. ABDÜLKADiR HAMIDI ÇELEBİ). 
L _j 

r 
KAniRi TACI 

ı 

(bk. TAÇ). 
L _j 

r 
KAniRiHANE .TEKKESi 

--, 

İstanbul Tophane'de 
1040'ta (1630) tesis edilen, 

Kadiriyye tarikatının 
asitanesi olan tekke. 

L _j 

Beyoğlu ilçesinin Tophane s~mtinde 
Kadirller Yokuş u üzerinde yer almaktadır. 

Hacı Plrl adlı bir kişi tarafından Kadiriy
ye'nin Rumiyye kolunun plri Şeyh İsmail 
Rumi için inşa ettirilmiştir. Cami- tevhid
Mne merkezli bir külliye olan tesis yüz
yıllar içinde çeşitli onarımlar geçirmiş ve 
yenilenmiştir. Topçubaşı İsmail Ağa'nın 
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