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solunda yer alan muîdlerden ve hocanýn ký-
yafetinden söz etmektedir. Burada ayrýca
muîdlik görevi yanýnda dârüssünne veya
dârülhadis bölümünde hadis þeyhlerinin
“kariü’l-hadîs” denilen yardýmcýlarý vardý.
Bunlar daha sonra meþihat makamýna
yükselirdi. Eyyûbîler döneminde muîdlik
önemli bir mevki haline gelmiþtir. Nâsýriy-
ye ve Salâhiyye medreselerinde her mü-
derrisin iki muîdi bulunmaktaydý.

Muîdlerin aldýðý maaþ görevlerinin öne-
mi ve zamanýn iktisadî þartlarýna baðlý ola-
rak deðiþmektedir. Müstansýriyye vakfiye-
sine göre fýkýh medresesi muîdlerinin aylý-
ðý 3 dinardýr. Bunun yanýnda günlük yiye-
cek ihtiyaçlarý karþýlanmaktadýr. Otuz ka-
dar yetim çocuðun okuduðu dârülkur’ân
hocasýna (þeyh mukrî) yardýmcý olan muî-
din maaþý aylýk 1 dinar 20 kýrattýr. Konya’-
da bulunan Ýplikçi (Altun-aba) Medresesi’-
nin 598 (1202) tarihli vakfiyesine göre mu-
îdin yýllýk ücreti 240 dinardýr (DÝA, XXVIII,
326).

Osmanlý medrese sisteminde de muîd
ayný anlamda kullanýlmýþtýr. Fâtih Sultan
Mehmed’in yaptýrdýðý Sahn-ý Semân med-
reselerinin her birinde birer muîd bulunu-
yordu. Fâtih’in vakfiyesinde muîdlerin ka-
biliyetli öðrenciler arasýndan seçileceði, ak-
raný içinde iyi yetiþmiþ ve mâhir olanlarýn
muîd olabileceði, bunlara günlük 5’er ak-
çe verileceði kaydedilmektedir. Muîdler,
sadece müderrisin okuttuðu derslerin tek-
rarý ve müzakeresiyle deðil ayný zamanda
talebenin gözetimiyle de ilgileniyordu. Þey-
hülislâmlar, vakfiyesi gereði ayný zaman-
da Beyazýt Medresesi müderrisliði yaptýk-
larýndan altý ayda bir defa medrese muî-
dine ve “muzaf” denilen muîd yardýmcýsýna
na mülâzemet verirlerdi. Bu sistem XVIII.
yüzyýlda yeniden düzenlenmiþtir. Doðru-
dan hocaya baðlý olan muîdler müderris-
lik yolunda en kuvvetli adaylardý. Nitekim
vefat eden, görevi deðiþen veya baþka bir
medreseye tayin edilen müderrisin, elle-
rinde beratlarý bulunan muîdlerinin mü-
lâzemete kaydedileceði kanunnâmelerin-
de belirtilmiþtir. Fakat bu sistemde za-
manla aksamalar olmuþtur. XVII. yüzyýl
baþlarýnda Koçi Bey, 1005 (1596-97) yýlý-
na gelinceye kadar Sahn-ý Semân muîdle-
rinin müderrisler kadar itibarlý sayýldýðýný,
medreselerde uzun süre ilimle meþgul ol-
madýkça mülâzým yazýlmadýklarýný söyler
ve artýk bu kuralýn bozulduðunu bildirir
(Risâle, s. 34). Ancak XVII. yüzyýldan önce
de bu sistemde önemli problemler oldu-
ðuna dair kayýtlara rastlanmaktadýr. Me-
selâ 963’te (1556) Edirne’de Üç Þerefeli
Medrese’nin müderrisi vefat edince muî-

di Muhyiddin Efendi’nin mülâzým olmasý-
ný Kanûnî Sultan Süleyman’ýn oðlu Baye-
zid rica etmiþ ve tayin þartlarýna uygun
olmamasýna raðmen bu istek yerine ge-
tirilmiþtir. Ulemâ mesleðini düzenlemek
için yapýlan ýslahatlar sebebiyle çýkarýlan
emirlerde müderrisliðe geçiþ þartlarý be-
lirtilirken muîdlik üzerinde de önemle du-
rulmuþtur. Muîdlik, II. Meþrutiyet’in ardýn-
dan idâdî programlarýnýn geniþletilmesiy-
le oluþturulan sultânîlerde hemen hemen
ayný vazifeyi görmek üzere ihdas edilmiþ-
se de daha sonra kaldýrýlmýþtýr.
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(ö. 1057/1647)

Osmanlý þeyhülislâmý.
˜ ™

Yûsuf adlý bir kiþinin oðludur. Biyogra-
fisini veren kaynaklarýn çoðunda Tokat’a
baðlý Kazova’da doðduðu belirtilirse de bu
bilgi Þeyhî’de yer alan, “Vilâyet-i Anadolu’-

da Kazdaðý nahiyesinde zâhir ve nümâ-
yan olduðu” ifadesinin yanlýþ anlaþýlmasýn-
dan kaynaklanmýþtýr. Kazdaðý bölgesi To-
kat’ýn Kazova’sý olmayýp Batý Anadolu’-
da Edremit körfezinin kuzeyinde bulunur.
Tahsil için Ýstanbul’a giden Ahmed Efen-
di, Kýnalýzâde Fehmi Mehmed Efendi’den
ders aldý. Ali Paþa-yý Cedîd (Semiz Ali Paþa)
Medresesi’nde onun muîdi olduðu için bu
lakapla anýldý. Cemâziyelâhir 1003’te (Þu-
bat 1595) Kýnalýzâde’den mülâzemet aldý
ve müderrisliðe baþladý. 40 akçe medrese-
den mâzul olduktan sonra sýrasýyla Þev-
val 1021’de (Aralýk 1612) Topkapý’da sur
içinde Ahmed Paþa Medresesi’ne, Cemâ-
ziyelevvel 1023’te (Haziran 1614) Mahmud
Paþa Medresesi’ne, Zilhicce 1027’de (Ka-
sým-Aralýk 1618) Gazanfer Aða Medre-
sesi’ne, Rebîülâhir 1029’da (Mart 1620)
Sahn-ý Semân medreselerinden birine, Þâ-
ban 1031’de (Haziran 1622) Haseki Sultan
Medresesi’ne, Receb 1032’de (Mayýs 1623)
Yavuz Sultan Selim (Sultan Selîm-i Ka-
dîm) Medresesi’ne, Cemâziyelâhir 1033’-
te (Nisan 1624) Süleymaniye medresele-
rinden birine, Cemâziyelâhir 1034’te (Mart -
Nisan 1625) Süleymaniye Dârülhadisi’ne
tayin edildi.

Ardýndan kadýlýða geçti ve Cemâziyelâ-
hir 1035’te (Mart 1626) Þam kadýsý oldu.
Zilkade 1036’da (Temmuz-Aðustos 1627)
azledildi. Safer 1039’da (Eylül-Ekim 1629)
Kahire kadýlýðýna gönderildi ve Receb 1040’a
(Þubat 1631) kadar görev yaptý. Burada-
ki kadýlýðý sýrasýnda daha sonra sadrazam
olan Sultanzâde Mehmed Paþa ile dostluk
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kurdu. Onun ileride yükselmesinde bu
dostluðun önemli rolünün bulunduðu an-
laþýlmaktadýr. Rebîülevvel 1043’te (Eylül
1633) Edirne ve Receb 1045’te (Aralýk
1635 – Ocak 1636) Ýstanbul kadýlýklarýna
getirildi.

Zilkade 1046’da (Nisan 1637) Anadolu
kazaskerliðine tayin edilen Ahmed Efen-
di, IV. Murad’ýn Baðdat seferine katýlmak
üzere hazýrlýk yaptýðý sýrada cereyan eden
bir olay yüzünden azledildi (5 Muharrem
1048 / 19 Mayýs 1638). Kaynaklara göre,
ordu Üsküdar’da iken Þeyhülislâm Zeke-
riyyâzâde Yahyâ Efendi’den mülâzemet
almýþ olan Molla Hüseyin adlý bir kiþi med-
reseye tayini için Rumeli kazaskerine di-
lekçeyle baþvurmuþ ve Rumeli kazaskeri
divanýnda hakký olan medresenin kendi-
sine verilmediðini yüksek sesle söylemiþ,
Ahmed Efendi de sinirlenerek azarladýðý
bu müderris adayýnýn kendisine karþýlýk
vermesi üzerine onu deðnekle dövmüþ-
tü. Þeyhülislâm Yahyâ Efendi, talebesine
böyle muamele edilmesinden dolayý üzül-
müþ, bu geliþmeleri öðrenen IV. Murad
ilim erbabýna daha nazik davranýlmasýný,
þikâyetlerinin dikkate alýnmasýný bildirmek
üzere musâhibi Hüseyin Paþa’yý Ahmed
Efendi’ye göndermiþ, Ahmed Efendi ise
kendisinin ilmiye ricâlinin tayin ve azli ko-
nusunda kurallara hassasiyetle uyduðunu,
kimsenin iltimasýyla ve rüþvetle iþ yapma-
dýðýný sert bir üslûpla ona bildirmiþ, paþa
da bu cevabý abartýlý bir þekilde IV. Murad’a
arzetmiþti. Bu durum üzerine Ahmed
Efendi, görevden alýnýp kadýlýk ve müftü-
lük verilerek Belgrad’a yollanmýþtý (Kâtib
Çelebi, II, 193; Naîmâ, III, 312-314).

Ahmed Efendi’nin mâzuliyet dönemi
kýsa sürdü. Zilkade 1049’da (Mart 1640)
ikinci defa Anadolu kazaskeri, Cemâziye-
levvel 1051’de (Aðustos 1641) ikinci defa
Rumeli kazaskeri oldu. Rebîülevvel 1054’te
(Mayýs 1644) emekliye sevkedildi. Emek-
liliði döneminde katýldýðý bir mevlid cemi-
yeti sýrasýnda geliþen olaylar ona þeyhülis-
lâmlýk yolunu açtý. Naîmâ’nýn belirttiðine
göre törende, Anadolu kazaskeri olan Cin-
ci Hüseyin Efendi ilmiye teþrifatýna aykýrý
olarak Muîd Ahmed Efendi’nin üst tara-
fýna oturmuþ, bundan rahatsýzlýk duyan
Ahmed Efendi, hâmisi Sadrazam Sultan-
zâde Mehmed Paþa’ya þikâyette bulun-
muþ, sadrazam da bunun ancak þeyhülis-
lâm olmakla hallolacaðýný söylemiþtir. Bu-
nun üzerine Ahmed Efendi paraya büyük
zaafý olan Sultanzâde’ye 70 kese vermiþ,
Sultanzâde onu þeyhülislâm yapmayý ba-
þaramamýþsa da Silâhdar Yûsuf Paþa’ya
tavsiyede bulunmuþtur. Ahmed Efendi 30

kese de Yûsuf Paþa’ya vermiþ ve sonun-
da þeyhülislâm olmuþtur (Târih, IV, 72-73).
29 Zilkade 1055’te (16 Ocak 1646) Ebûsa-
id Mehmed Efendi’nin yerine þeyhülislâm-
lýða getirilen Ahmed Efendi (a.g.e., IV,
164), 20 Rebîülevvel 1057’de (25 Nisan
1647) ölümüne kadar bir yýl üç ay on gün
meþihat makamýnda kaldý. Vecîhî ve Naî-
mâ’nýn eserlerinde 20 Muharrem olarak
verilen ölüm tarihi yanlýþtýr. Saðlýðýnda evi-
nin yakýnýnda inþasýna baþlanan medrese
vasiyeti üzerine ölümünden kýsa bir süre
sonra tamamlandý ve yanýnda yaptýrýlan
türbeye defnedildi. Ahmed Efendi’nin ka-
rarlý bir kiþi olduðu, birçok haksýzlýða kar-
þý koyduðu kaynaklarda belirtilmektedir.
Çaðdaþý Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi
de onun hakkýnda genellikle olumlu ifade-
ler kullanýr.

Muîd Ahmed Efendi’nin yaptýrdýðý med-
rese, Fâtih Camii’nin Haliç tarafýnda Kadý
Çeþmesi sokaðý baþýnda yer almakta olup
odalarýndan sadece biri günümüze kadar
gelebilmiþtir. 1869 yýlýndaki tesbite göre
medresede bir dersiâm görev yapmakta
ve on sekiz talebe ders görmekteydi; 1918’-
de yangýnlarda evleri yananlarýn ikameti-
ne tahsis edilmiþti (Kütükoðlu, s. 197).
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Muînüddîn el-Miskîn Muhammed Emîn
b. Þerefiddîn el-Hâc Muhammed

el-Ferâhî el-Herevî
(ö. 907/1501-1502)

Hadis âlimi, vâiz ve kadý.
˜ ™

Hayatýna dair çok az bilgi vardýr. Otuz
bir yýl hadis tahsil ettiði ve bu süre içinde
cuma günleri Herat Camii’nde vaaz ver-
diði belirtilmiþ, kýrk yýl kadar süren vâizlik

görevi yanýnda bir yýl kadar da Herat ka-
dýlýðýnda bulunduðu ve bu vazifeden ken-
di isteðiyle ayrýldýðý zikredilmiþtir. Ýyi bir
hattat olduðu bilinen Muîn 907’de (1501-
1502) vefat etti ve Herat yakýnlarýnda Hâ-
ce Abdullah-ý Herevî’nin türbesi civarýnda
kardeþi Kadý Nizâmeddin Muhammed’in
kabri yanýna defnedildi. Ölüm tarihi 909
(1503) ve 911 (1505) olarak da kaydedil-
miþtir. Molla Miskîn diye tanýnmasýndan
dolayý ayný lakabý taþýyan Hanefî fakihi Mu-
înüddin Muhammed b. Abdullah ile ka-
rýþtýrýlmýþtýr.

Eserleri. 1. Me£âricü’n-nübüvve* fî me-
dârici’l-fütüvve. 866’da (1462) kaleme
alýnmaya baþlanan ve daha sonra geniþ-
letilen bu Farsça eser 891’de (1486) ta-
mamlanmýþtýr (Leknev 1292). Kitabý Ce-
lâlzâde Mustafa Çelebi Delâil-i Nübüv-
vet-i Muhammedî ve Þemâil-i Fütüv-
vet-i Ahmedî, Altýparmak Mehmed Efen-
di Meâricü’n-nübüvve Tercümesi (Al-
týparmak) adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýs-
tanbul 1257). 2. ¥adâßišu’l-¼ašåßiš fî
keþfi esrâri’d-dešåßiš. Bir bölümü ta-
mamlanýp gerisinin müsvedde halinde kal-
dýðý belirtilen Farsça bir tefsir olup Yûsuf
sûresiyle ilgili bölümü, Ca‘fer Seccâdî tara-
fýndan Tefsîr-i ¥adâßišu’l-¼ašåßiš: Æýs-
met-i Sûre-i Yûsuf adýyla yayýmlanmýþtýr
(Tahran 1346, 1364). 3. A¼senü’l-ša½a½
(Tefsîr-i Sûre-i Yûsuf) (Tahran 1278). Fars-
ça olan eser yanlýþlýkla Muînüddin Cüvey-
nî’ye nisbet edilerek yayýmlanmýþtýr. Mek-
tebetü meclisi’n-nüvvâb’daki nüshanýn da
(nr. 789) Çiþtî’ye izâfe edilmesi doðru de-
ðildir (Ali Þevvâh Ýshak, II, 104). 4. Ba¼-
rü’d-dürer. Farsça -Arapça hacimli bir
tefsir çalýþmasýdýr. Eserin Mülk sûresin-
den Kur’ân-ý Kerîm’in sonuna kadar olan
bölümünü içine alan bir cildi günümüze
ulaþmýþtýr (ÂgaBüzürg-i Tahrânî, III, 38; Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 1511).
5. Rav²atü’l-vâ£i¾în fî e¼âdî¦i seyyidi’l-
mürselîn. Kýrk hadis türünde Farsça bir
eser olup vâizlerin vasýflarý, vaaz ve ilim
meclisleri gibi konulara, ayrýca vaaz örnek-
lerine yer verilmiþtir (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 1829, 1830). 6. Mu£cizât-ý
Mûsevî (TârîÅ-i Mûsevî ve Æý½½a-i Mûse-
vî). Hz. Mûsâ’nýn hayatýna dair âyetlere ve
yahudi efsanelerine dayanýlarak kaleme
alýnan bir hikâye kitabýdýr. 904’te (1498-
99) tamamlanan eserin bir nüshasý India
Office’te kayýtlýdýr (Ethé, Catalogue of Per-
sian Manuscripts, I, 1547). 7. el-Vâ²ý¼a fî
esrâri (tefsîri)’l-Fâti¼a. Müellifin, iki bö-
lüm halindeki bu Farsça eserin birinci bö-
lümünde hamd kavramý üzerinde durdu-
ðu, ikinci bölümünde meâlden sonra tef-


