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MUÎD AHMED EFENDÝ

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-
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sir kýsmýna geçerek her birine “asýl” adýný
verdiði yedi kýsýmda âyetleri tefsir ettiði
belirtilmektedir. el-Vâ²ý¼a’nýn birkaç
nüshasýnýn günümüze ulaþtýðý, Kerbelâ’-
daki Kütübhâne-i Ca‘feriyye’de bir nüsha-
sýnýn bulunduðu kaydedilmektedir (DMT,
IV, 526). 8. Tefsîru sûreti’l-Fâti¼a. Bir ön-
ceki esere zeyil olarak kaleme alýnmýþtýr.
9. Mi£râcnâme (Æý½½a-i Mi£râc). 10. Dî-
vân. Müellifin Muîn, Muînî ve Muîn-i Mis-
kîn mahlaslarýyla yazdýðý þiirleri ihtiva et-
mektedir. Muîn el-Miskîn’in bütün eser-
lerini kendisinin Ziyaretgâh dediði, bu-
gün Mezârýþerif adýyla bilinen yerde yaz-
dýðý kaydedilmektedir
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Alâeddin et-Trablusî’nin
(ö. 844/1440)

Ýslâm muhâkeme hukukuna dair 
eseri

(bk. TRABLUSÎ, Alâeddin).
˜ ™
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Pîr Mehmed Üskübî’nin
(ö. 1030/1621)

fetvalarýný bir araya getiren 
mecmua

(bk. PÎR MEHMED ÜSKÜBÎ).
˜ ™
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Muînüddîn Ýmrânî Dihlevî
(ö. 792/1390 [?] )

Hintli fakih 
ve Arap dili âlimi.

˜ ™

Delhi’de doðdu ve tahsilini burada ta-
mamladý. VIII. (XIV.) yüzyýlda Hindistan’-
da yetiþen âlimlerin en meþhuru sayýlýr.
Kuvvetli bir muhâkeme yeteneðine sahip
bulunmasý yanýnda mantýk, kelâm, fýkýh,
usûl-i fýkýh, belâgat gibi ilimlerde yetiþmiþ

bir âlimdi (Abdülhay el-Hasenî, II, 161).
Zamanýný öðrenci yetiþtirmek ve çevre-
sindeki insanlara faydalý olmakla geçirdi.
Kendi döneminde Hindistan’da yetiþen
âlimlerin büyük çoðunluðu onun öðrenci-
si olduðundan Abdülhak b. Seyfeddin ed-
Dihlevî kendisinden “üstâd-ý þehr” diye söz
eder (AÅbârü’l-aÅyâr, s. 313). Önceleri
Çiþtiyye tarikatýnýn þeyhlerine ve özellikle
çaðdaþý olan Çýrâð-ý Dehlî’ye karþý olumsuz
duygular taþýmasýna raðmen daha sonra
zühd ve takvâsýna þahit oldu; hastalandý-
ðýnda kendisini Çýrâð-ý Dehlî’ye götüren ve
þeyhin duasýyla iyileþmesine vesile olan öð-
rencisi Muhammed b. Ahmed Hâcegî’nin
tesiriyle Çiþtiyye’ye intisap etti (a.g.e., s.
312). Gulâm Muînüddin Abdullah’ýn be-
lirttiðine göre bir süre sonra Çýrâð-ý Deh-
lî’den hilâfet aldý.

Muînüddin Ýmrânî, Sultan Muhammed
b. Tuðluk’un iltifatýna mazhar oldu. Dai-
ma sultanla beraber olup onun dinî konu-
larda danýþmanlýðýný yapan dört fakihten
biridir (Yahyâ b. Ahmed es-Sirhindî, s.
115). Sultan kendisini, devrinin en büyük
âlimlerinden olan Adudüddin el-Îcî’yi Del-
hi’ye davet edip oraya yerleþmesini saðla-
mak için Þîraz’a gönderdi. Ancak Adudüd-
din el-Îcî’nin Þîraz’dan ayrýlmasýný isteme-
yen Sultan Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî, onun git-
mesine müsaade etmediði gibi Ýmrânî’ye
birçok ihsanda bulunarak Þîraz’da kalma-
sýný temin etti. Hayatýnýn geri kalan kýs-
mýný burada geçiren Ýmrânî öðretim faa-
liyetleriyle meþgul oldu ve çok sayýda öð-
renci yetiþtirdi. Muhammed Ýshak Battî
ve Þeyh Muhammed Ýkrâm onun Þîraz’-
dan Delhi’ye döndüðünü ve burada vefat
ettiðini belirtmektedir (Fušahâ-yi Hind, I,
305; Âb-ý Kev¦er, s. 424). Ýmrânî’nin ölüm
tarihi bilinmemektedir. AÅbârü’l-aÅyâr’ýn
nâþiri doðum tarihini 683 (1284) diye gös-
terirken ölüm tarihi olarak da kaynak be-
lirtmeden 792 (1390) yýlýný vermektedir (s.
313).

Eserleri. Çoðu Hanefî fýkhýnýn önemli
eserlerine ve medresede okutulan kitap-
lara hâþiye ve þerh niteliði taþýyan çalýþ-
malarý arasýnda Sa‘deddin et-Teftâzânî’-
nin et-Telvî¼’i, Ebü’l-Berekât en-Nesefî’-
nin Hanefî fýkhýna dair Kenzü’d-dešåßiš’i
ve fýkýh usulüne dair Menârü’l-envâr’ý,
Ahsîkesî’nin fýkýh usulüne dair el-Münte-
Åab fî u½ûli’l-me×heb’ine yazdýðý hâþiye-
lerle Ebû Ya‘kub es-Sekkâkî’nin Miftâ¼u’l-
£ulûm ve Hatîb el-Kazvînî’nin TelÅî½ü’l-
Miftâ¼’ý üzerine yazdýðý þerhler anýlabilir
(eserlerinin yazma nüshalarý için bk. Zu-
baid Ahmad, s. 311-312, 452-453).

Muîn el-Miskîn’e ait Ba¼rü’d-dürer’in unvan sayfasý ile son sayfasý (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 1511)

(ö. 849/1445'ten sonra)

(ö. 1020/1611)

bü’s-siyer, IV, 340; Ethé, Catalogue of the Persian


