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Ebû Nasr el-Müeyyed-Fi’d-dîn 
Hibetullåh b. Mûsâ b. Dâvûd 

eþ-Þîrâzî
(ö. 470/1078)

Fâtýmî - Ýsmâilî baþdâîsi; 
filozof, þair ve siyasetçi.

˜ ™

390’da (1000) Þîraz’da doðdu. Deylem
asýllý bir aileden gelen babasý, Büveyhîler’-
den Bahâüddevle’nin veziri Muhammed b.
Ali el-Vâsýtî nezdinde itibar sahibi olan bir
Ýsmâilî dâîsi idi. Müeyyed-Fiddîn 429’da
(1038) Büveyhî Emîri Ebû Kâlîcâr’ýn hiz-
metinde görev aldý. Bu sýrada Ebû Kâlî-
câr’ýn ve ileri gelen birçok kiþinin Fâtýmî-
Ýsmâiliyye’ye girmesini saðladý; emîr ve
Fars halký üzerinde büyük nüfuz kazan-
masý sarayda bazý rahatsýzlýklara ve Sün-
nî halkýn tepkisine yol açtý. Özellikle Ab-
bâsîler’in onun Þîraz’dan sürülmesi husu-
sunda Büveyhî emîrine baský yapmasý so-
nucu Kahire’ye gitti (439/1047). Burada
muhtemelen baþdâî Kasým b. Abdülazîz
b. Muhammed b. Nu‘mân vasýtasýyla 29
Þâban 439 (18 Þubat 1048) tarihinde Fâtý-
mî Halifesi Müstansýr-Billâh’ýn huzuruna
kabul edildi. 444’te (1052) Vezir Muham-
med el-Yâzûrî tarafýndan dârülinþânýn ba-
þýna getirildi. Bu dönemde halife ile yakýn
iliþkiler kuran Müeyyed’in devletin siyasî ve
askerî icraatýnda etki sahibi olduðu görül-
mektedir. 446 (1054) yýlýnda Tuðrul Bey’in
önünden Rahbe’ye kaçan Büveyhîler’in
Baðdat askerî valisi Arslan el-Besâsîrî’nin
Fâtýmîler’den yardým istemesi üzerine ha-
life tarafýndan görevlendirilen Müeyyed
çok miktarda para ve kýymetli hediyeler-
le birlikte Besâsîrî’nin yanýna gitti; kendi-
sine halifenin yolladýðý Rahbe valiliði be-
ratýný verdi. Buna karþýlýk Besâsîrî, Fâtýmî-
ler adýna Baðdat’ý zaptedecek ve Selçuk-
lular’ýn Suriye ve Mýsýr’a ilerleyiþini durdu-
racaktý. Bu faaliyetler dört yýl içinde ger-
çekleþtirildi ve önce Musul’u, ardýndan

Baðdat’ý ele geçiren Besâsîrî (Zilhicce 450/
Ocak 1059) buralarda Fâtýmî halifesi adý-
na hutbe okuttu. Olaylarýn sevk ve idare-
sinde önemli rol oynayan ve Baðdat’ýn zap-
týndan sonra Kahire’ye dönen Müeyyed-
Fiddîn baþdâî (dâi’d-duât) tayin edildi. 453’-
te (1061) kýsa bir süre Vezir Abdullah b.
Müdebbir tarafýndan Suriye’deki Remle’-
ye sürgün edilmesi dýþýnda ölümüne iki ay
kalýncaya kadar bu görevini sürdürdü. Bu
müddet içinde Dârülhikme’nin (Dârülilim)
baþkanlýðýný da üstlendi. Burada bir yan-
dan verdiði derslerle devlet adamlarýnýn
ve dâîlerin yetiþmesini saðlarken bir yan-
dan da Fâtýmî davetinin problemleriyle il-
gilendi. Yetiþtirdiði âlimlerden Yemen dâ-
îsi Kadý Lemek b. Mâlik onun yanýnda beþ
yýl kalarak öðrenim gördüðü için Müey-
yed, Yemen Ýsmâilî davetinin mânevî ba-
basý sayýlmýþtýr. Hayatýný Fâtýmîler’e hiz-
mete ve Ýsmâilî davetinin yayýlmasýna vak-
feden Müeyyed-Fiddîn Kahire’de öldü ve
Fâtýmî Halifesi Müstansýr-Billâh’ýn bizzat
kýldýrdýðý cenaze namazýndan sonra Dârül-
hikme’de defnedildi.

Döneminin önemli âlimleri arasýnda gös-
terilen, pek çok ilim dalýnda yetkili, müna-
zaralarda kuvvetli deliller ortaya koyan ve
yüksek ikna kabiliyetiyle dinleyenler üze-
rinde büyük etkiye sahip olan Müeyyed-
Fiddîn, içlerinde Lemek b. Mâlik ve Nâsýr-ý
Hüsrev’in de bulunduðu çok sayýda tale-
be yetiþtirmiþ, birçok dâî Ýsmâiliyye akai-
dini ve felsefenin temel prensiplerini ken-
disinden öðrenmiþtir. Onun nübüvvet, imâ-
met, akaid, fýkýh, felsefe, siyaset ve nasla-
rýn te’vili konularýnda Dârülhikme’de ver-
diði derslerine zaman zaman halifenin de
katýldýðý bilinmektedir. Müeyyed, temel dü-
þüncelerinde ve özellikle âyetlerin bâtýnî
yorumunda Ýsmâilî âlimlerinden Kadî Nu‘-
mân ve Mansûrü’l-Yemen’in (Ýbn Havþeb)
fikirlerinden yararlanmýþtýr.

Eserleri. 1. el-Mecâlisü’l-Müßeyyediy-
ye. Müeyyed’in baþdâî olduðu dönemde
Dârülhikme’de verdiði 800 dersin (meclis)
notlarýndan derlenen sekiz ciltlik bir ki-
taptýr. Müeyyed’in en büyük eseri kabul
edilen ve Ýsmâilî ilim ve kültürünün ulaþ-
týðý seviyeyi gösteren bu çalýþma, pek çok
felsefî ve teolojik problemin tartýþýlmasý
yanýnda Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin vejeterya-
nizm konusundaki yazýþmalarýný da içer-
mektedir (bu yazýþmalarýn Ýngilizce ter-
cüme ve tahlili için bk. D. S. Margoliouth,
“el-Ma’arri’s Correspondence on Vegetari-
anism”, JRAS [1902], s. 289-302). Çok sa-
yýda yazma nüshasý bulunan eserin (Po-
onawala, Biobibliography of Ismå£¢l¢ Lite-
rature, s. 106) I ve III. ciltleri Mustafa Ga-

lib (Beyrut 1974, 1404/1984), I. cildi ayrýca
Hâtim Hamîdüddin (Bombay 1395/1975)
ve tamamý M. Abdülgaffâr (Kahire 1414/
1994) tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Hâtim b.
Ýbrâhim el-Hâmidî eseri konularýna gö-
re düzenleyerek Câmi£u’l-¼ašåßiš adýyla
özetlemiþ, bu eserin yayýmýný Muhammed
Abdülkadir Abdünnâsýr gerçekleþtirmiþtir
(Kahire 1975). Müeyyed-Fiddîn’in bazý
derslerinin Ýngilizce tercümeleri, Muscati
ve Moulvi’nin Life and Lectures of the
Grand Missionary al-Muayyad f¢ al-
D¢n al-Sh¢råz¢ adlý eserinde bulunmak-
tadýr (Karaçi 1950, s. 78-183). Aþýrý Þiî gö-
rüþleriyle tanýnan Ýbnü’r-Râvendî’ye nis-
bet edilen Kitâbü’z-Zümürrüd’den bazý
bölümler Paul Kraus tarafýndan el-Me-
câlisü’l-Müßeyyediyye’den derlenerek
neþredilmiþtir (“Beiträge zur Islamischen
Ketzergeschichte: das Kitab al-Zumurrud”,
Rivista degli Studi Orientali, XIV [1934],
s. 93-129, 335-379). 2. Sîretü’l-Müßeyyed
Fiddîn (Mü×ekkirâtü dâ£î du£âti’d-devle-
ti’l-Fâ¹ýmiyye el-Müßeyyed Fiddîn). 429-
450 (1038-1058) yýllarý arasýnda Fars, Irak
ve Mýsýr’daki içtimaî ve siyasî hayatý ele
alan eser özellikle Kahire’de halifenin sa-
rayýndaki ortamý eleþtirmekte, vezirler ve
devlet adamlarýnýn þahsî menfaatlerine
yönelik faaliyetlerini, halifenin iyi niyetini
istismar etmelerini ve devletin bu dönem-
de içine düþtüðü sýkýntýlarý ortaya koy-
makta, ayný zamanda müellifin otobiyog-
rafisini de içermektedir. Müeyyed’in söz
konusu olaylarýn içinde bizzat bulunmasý
ve bir kýsmýný güvenilir kiþilerden naklet-
mesi esere Fâtýmî tarihi için önemli bir
kaynak olma özelliði kazandýrmaktadýr. Bir-
çok nüshasý günümüze ulaþan bu çalýþma-
yý (Poonawala, Biobibliography of Ismå£¢l¢
Literature, s. 107) bir mukaddime ilâve-
siyle Muhammed Kâmil Hüseyin (Kahire
1949) ve Ârif Tâmir (Beyrut 1983) yayýmla-
mýþtýr. Dâî Ýdrîs Ýmâdüddin’in £Uyûnü’l-
aÅbâr adlý eserinde Sîre’den yapýlmýþ alýn-
týlar vardýr (VI, 329-359). 3. Dîvânü’l-Mü-
ßeyyed Fiddîn. Ýmamlarýn Ýsmâilî dave-
tini yayma konusundaki çabalarýný þiirler-
le anlatan ve Fâtýmî akaidine dair çok sa-
yýda iþaret, remiz ve terim ihtiva eden bir
kasideler mecmuasýdýr (nþr. Muhammed
Kâmil Hüseyin, Kahire 1949). 4. ed-Dev-
¼a. Ýsmâiliyye’ye muhalif fýrkalarý reddet-
mek, akaidle ilgili konularý açýklamak ve
Fâtýmî- Ýsmâilî tarzýna uygun te’vil esasla-
rýný öðretmek amacýyla yazýlmýþ manzum
bir risâledir (nþr. Ârif Tâmir, Beyrut 1403/
1983).

Müeyyed-Billâh’ýn diðer eserlerinden
bazýlarý þunlardýr: Risâle fi’l-Ýbtidâ ve’l-
intihâ, Risâletü nehci’l-hidâye li’l-müh-

485

MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDÝ

tedîn (Tu¼fetü’l-müsterþidîn), el-Mesâßi-
lü’s-seb£ûn (el-Mesâßil ve’l-ecvibe), Ý¦bâ-
tü’l-imâme, Þer¼u’l-me£âd, el-Mebdeß
ve’l-me£âd, el-Mesâßil, Risâletü’þ-þece-
re fî tekrîri devri’s-setr, el-Mašåmâtü’l-
i¦nâ£aþere li-yevmi £arefe, Teßvîlü’l-er-
vâ¼. Müeyyed-Fiddîn, Kadî Nu‘mân b. Mu-
hammed’in Esâsü’t-teßvîl adlý eserini Bü-
veyhî Hükümdarý Ebû Kâlîcâr için Kitâb-ý
Bünyâd-ý Teßvîl adýyla Farsça’ya tercüme
etmiþtir (Poonawala, Biobibliography of Is-
må£¢l¢ Literature, s. 106-109).
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Safer 860’ta (Ocak 1456) Amasya’da
doðdu. Babasý þehrin tanýnmýþ ailelerin-
den Divriklizâdeler’e mensup, Kâzerûniyye
þeyhlerinden Þemseddin Müeyyed Çelebi’-
nin oðlu Alâeddin Ali Çelebi’dir. Dedesin-
den dolayý Müeyyedzâde lakabý ile tanýn-
dý. Bazý kaynaklar onun nesebinin Ýran’da
Kâzerûniyye tarikatý kurucusu Ebû Ýshak

Kâzerûnî’ye (ö. 426/1035) kadar dayandý-
ðýný bildirmektedir (Kýnalýzâde, I, 318; ÝA,
VIII, 786). Müeyyedzâde’nin anne tarafýn-
dan dedesi olduðunu söyleyen Âþýk Çelebi
de ailenin aslen Ýran’dan geldiðini belirt-
mektedir (Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 260a, 262a).
Hüseyin Hüsâmeddin Yasar, Müeyyedzâ-
de’nin büyük dedesi Yâr Ali Çelebi’nin,
Ebû Ýshak Kâzerûnî diye meþhur olan Mev-
lânâ Þeyh Þemseddin Müeyyed Çelebi’-
ye damat olduðunu bildirmektedir (Amas-
ya Tarihi, III, 144). Abdurrahman Efendi
Amasya’da babasý sayesinde iyi bir tahsil
gördü. Yâkut Paþa Zâviyesi þeyhi olan ba-
basý Amasya valiliðine gönderilen Þehza-
de Bayezid’in (II. Bayezid) niþancýsý olunca
(865/1461) Müeyyedzâde gençlik yýllarýnda
Þehzade Bayezid ile tanýþma fýrsatý buldu
ve yakýnlarý arasýna girdi. Bu sýrada Amas-
ya’da tanýnmýþ bir þair olan Mihrî Hatun ile
gönül iliþkisi olduðu söylenmekteyse de
kaynaklarýn çoðunda bunun temiz bir sev-
giye dayandýðý ve Mihrî Hatun’un daha çok
Sinanpaþazâde Ýskender Çelebi’ye ilgi duy-
duðu belirtilmektedir (Âþýk Çelebi, vr. 128a;
Latîfî, s. 320; ÝA, VIII, 305; DÝA, XXX, 37).
Þehzade Bayezid’in içki ve eðlenceye alýþ-
týrýlmasýnda Müeyyedzâde’nin önemli et-
kisinin olduðu þeklinde kendisini çekeme-
yenlerin Fâtih Sultan Mehmed’e yaptýðý þi-
kâyet neticesinde padiþah tarafýndan þeh-
zadenin hasekisi Hýzýrpaþazâde Hacý Mah-
mud’la birlikte idamýna ferman çýkarýldý.
Ancak ferman henüz Amasya’ya ulaþma-
dan bundan haberdar olan Þehzade Ba-
yezid’in yardýmý ile o sýrada Memlükler’in
elinde bulunan Halep’e kaçtý (884/1479).
Ardýndan Þîraz’a giderek Celâleddin ed-
Devvânî’den icâzet aldý. Orada Hâfýz-ý Acem
ile tanýþtý ve onunla dostluk kurdu (DÝA,
XV, 80). Dönüþünde Devvânî’nin eser ve
görüþlerinin Osmanlý sahasýnda yaygýnlaþ-
masýnda etkili oldu.

Fâtih Sultan Mehmed’in vefatý üzerine
Þehzade Bayezid tahta çýkýnca önce Amas-
ya’ya döndü (Ramazan 888 / Ekim 1483),
bir müddet sonra da Ýstanbul’a geldi. Hâ-
fýz-ý Acem de Osmanlý ülkesine geldiðinde
Müeyyedzâde’nin çevresine girmiþ ve onun
vasýtasýyla vazife almýþtýr (a.g.e., a.y.). Ab-
durrahman Efendi Kalenderhâne Medre-
sesi’nde ders vermeye baþladý. 17 Rebîü-
levvel 891’de (23 Mart 1486) Kestelî’nin ký-
zý ile evlendiði gün Efdalzâde Hamîdüd-
din Efendi’nin yerine Sahn-ý Semân Med-
resesi müderrisliðine tayin edildi. 899’da
(1494) Îsâ Fakih’in vefatýyla boþalan Edir-
ne kadýlýðýna gönderildi. Rebîülevvel 907’-
de (Eylül 1501) Anadolu ve dört yýl sonra
Hacýhasanzâde Efendi’nin vefatý üzerine
de Rumeli kazaskeri oldu.

Þehzade Selim taraftarý yeniçerilerin
Sultan Ahmed yanlýsý devlet adamlarýna
karþý baþlattýklarý hareket sýrasýnda kona-
ðý Tâcizâde Câfer Çelebi’nin konaðýyla bir-
likte yaðma edildi. Yeniçerilerin baskýsý ne-
ticesinde Rumeli kazaskerliðinden azle-
dildi (917/1511), ardýndan emekliye ayrýl-
dý. Yavuz Sultan Selim’in tahta geçme-
sinden sonra Karaferye kadýlýðýna ve da-
ha sonra tekrar Rumeli kazaskerliðine ta-
yin edildi (919/1513). Bir yýl sonra padiþa-
hýn talebi üzerine Çaldýran seferine katýldý.
Dönüþ yolunda bir grup devlet erkâný ara-
sýnda yapýlan deðiþiklikler sýrasýnda ikin-
ci defa azledildi (920/1514). Kýsa bir süre
sonra da vefat etti (15 Þâban 922 / 13 Ey-
lül 1516) ve Eyüp Sultan Türbesi hazîresi-
ne defnedildi. Kaynaklar Müeyyedzâde’-
nin beþ oðlu ve bir kýzý olduðunu bildir-
mektedir (ÝA, VIII, 790).

Yavuz Sultan Selim, Müeyyedzâde’nin fa-
zilet ve kemalini zikrettikten sonra, “Ne
yazýk ki son zamanýna yetiþtik” diyerek
onun deðerini ifade etmiþtir (Âþýk Çele-
bi, vr. 261a; Uzunçarþýlý, II, 277). Kemalpa-
þazâde, Ebüssuûd Efendi, Hâfýz-ý Acem,
Zâtî ve Necâti Bey gibi birçok âlim ve þa-
iri himayesine alan Müeyyedzâde onlarýn
yetiþmesine vesile olmuþtur. Nitekim Ke-
malpaþazâde, tarihini onun etkisi ve II.
Bayezid’in emriyle yazmýþ, Necâti Bey de
kendisine bir kaside takdim ederek diva-
nýný onun adýna tertip etmiþ ve mukaddi-
mesinde onu övmüþtür (Necâtî Beg Diva-
ný, s. 10, 110; ayrýca bk. neþredenin giriþi, s.
XVII; Ýpekten, s. 52, 139). Zâtî ise Anadolu
Kazaskeri Müeyyedzâde ile Niþancý Câfer
Çelebi’nin ihsanlarý sayesinde geçindiði için
mansýb istemediðini belirtmiþtir (a.g.e.,
s. 52). Çeþitli tezkirelerde birçok þiirine
yer verilerek þiir ve inþâda mahir olduðu,
“Hâtemî” mahlasý ile üç dilde (Arapça, Fars-
ça ve Türkçe) þiir yazdýðý belirtilmekteyse
de divanýna rastlanamamýþtýr. Onun bazý
önemli þahýslarýn vefatýna söylediði ta‘mi-
yeli tarihleri de deðerlidir.

Müstakimzâde, Müeyyedzâde’nin Þeh-
zade Bayezid’in Amasya valiliði sýrasýnda
nedimleri arasýnda bulunan Þeyh Hamdul-
lah Efendi’den hüsn-i hat öðrendiðini bil-
dirmektedir (Tuhfe, s. 249). Beyazýt Dev-
let Kütüphanesi’nde mevcut (Veliyyüddin
Efendi, nr. 2304) Nasîrüddîn-i Tûsî’ye ait
Ta¼rîru U½ûli Öšlîdis adlý eserin Müey-
yedzâde tarafýndan Þîraz’da istinsah edil-
diði baþýndaki kayýttan anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
bulunan (III. Ahmed, nr. 1584) Ýbn Sînâ’-
nýn el-Mebdeß ve’l-me£âd’ý da yine onun
tarafýndan istinsah edilmiþtir. Ayrýca kay-
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naklarda Müeyyedzâde’nin 7000 ciltlik bir
kütüphanesi olduðu bildirilmektedir. Bu
rakam o günün þartlarýna göre hayli müba-
laðalý bulunsa da Müeyyedzâde’nin önem-
li miktarda kitabý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Arþivi’nde kayýtlý bir
deftere göre (nr. D 9291/1-2) Yavuz Sultan
Selim, Müeyyedzâde’nin vefatýndan son-
ra daðýlan kitaplarýnýn bir araya getirile-
rek tesbit edilmesini istemiþ, sayým sonu-
cunda 2112 kitabý olduðu görülmüþtür.
Ayrýca defterin sonundaki ifadelerden Mü-
eyyedzâde’nin kýymetli kitaplarýnýn Yavuz
Sultan Selim’in saraydaki özel kitaplýðýna
alýnmýþ olabileceði anlaþýlmaktadýr (Erün-
sal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 37-38).

Eserleri. Müeyyedzâde’nin çoðu müs-
vedde ve risâleler halindeki eserleri þun-
lardýr: 1. Mecma£u’l-fetâvâ (Mecmû£atü
Ýbni’l-Müßeyyed, Müeyyedzâde Cöngü).
Eserin kütüphanelerde deðiþik adlarla çok
sayýda nüshasý bulunmaktadýr (meselâ bk.
Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 1240; Hüsrev Paþa, nr. 100). el-Fetâvâ
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa,
nr. 376; Ýbrâhim Efendi, nr. 519; Damad
Ýbrâhim Paþa, nr. 718), Mecmû£atü’l-me-
sâßil (Süleymaniye Ktp., Damad Ýbrâhim
Paþa, nr. 653), el-Mesâßilü’l-münteÅabe
fi’l-fetâvâ (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar, nr. 1191), Mu£înü’l-šu-

Šât (bir parçasý, Süleymaniye Ktp., Erzin-
can, nr. 53) ve el-Mecmû£atü’l-fýšhiyye
de (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 1151) eserin farklý tertipteki nüshala-
rý olup bunlarda daha çok muâmelât ko-
nularýna yer verilmiþtir. 2. Risâle fî ta£¾î-
mi’n-nebî (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 1713). 3. Ter³¢bü’l-lebîb. Bur-
hâneddin el-Mergýnânî’nin el-Hidâye’si-
nin þerhi niteliðinde hacimli bir eserdir.
Yazma nüshalarý üzerinde (Süleymaniye
Ktp., Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 624, Esad
Efendi, nr. 947; Nuruosmaniye Ktp., nr.
2038; Köprülü Ktp., nr. 691; Beyazýt Devlet
Ktp., Umumi, nr. 2736, Veliyyüddin Efen-
di, nr. 1521) müellifiyle alâkalý bilgi bulun-
madýðýndan eserin Müeyyedzâde’ye aidi-
yeti þüpheli görülmektedir (ÝA, VIII, 789).
4. Risâle fi’l-cüzßi’lle×î lâ yetecezzeß
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5414). 5. Ri-
sâle fi’l-mevcûdâti’l-Åâriciyye. Eserde
varlýklar ve mahiyetleri gibi kelâm, felse-
fe ve mantýk konularýna temas edilmek-
tedir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1161). 6. Risâle fî ¼alli’þ-þübühâti’l-£âm-
me (Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali Paþa,
nr. 304).

Müeyyedzâde’nin diðer eserleri de þun-
lardýr: Risâle fî naš²i’l-vu²ûß (Süleyma-
niye Ktp., Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 2029/
1); Risâle fi’l-¼ac (Molla Lutfî’nin Risâle

müte£alliša bi-âyeti’l-¼ac adlý eserine red-
diyedir; bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 860; DÝA, XXX,
255); Risâle fî ¼ikmeti’t-ta¼rîr (Süleyma-
niye Ktp., Kasidecizâde Süleyman Sýrrý,
nr. 710); Risâle fî müþkilâti mesâßili £il-
mi’l-ferâßi² (Köprülü Ktp., nr. 1596); ¥â-
þiye £alâ ¥âþiyeti Mîr Ebi’l-Fet¼ £alâ
Þer¼i Âdâbi’l-£AŠudî (Adudüddin el-Îcî’-
nin Âdâbü’l-ba¼¦ adlý eserine Mîr Ebü’l-
Feth Muhammed’in yaptýðý hâþiyenin hâ-
þiyesidir; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 3027).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Necati Bey, Necatî Beg Divaný (nþr. Ali Nihad

Tarlan), Ýstanbul 1963, s. 10, 110, ayrýca bk. neþ-
redenin giriþi, s. XVII-XIX; Sehî, Tezkire (Kut), s.
125-127; Taþköprizâde, eþ-Þešåßiš, s. 290-294;
Âþýk Çelebi, Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 127b-128b, 260a-
262a; Latîfî, Tezkire, s. 238-239, 320; Kýnalýzâde,
Tezkire, I, 318-325; Keþfü’¾-¾unûn, I, 41, 857,
860, 886; II, 1606-1607; Müstakimzâde, Tuhfe,
s. 249-250; Sicill-i Osmânî, III, 310; Amasya Tâ-
rihi, III, 144; Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, II, 243,
246, 248, 277, 591, 600, 614, 662-664, 670;
Þevket Rado, Türk Hattatlarý, Ýstanbul, ts. (Yayýn
Matbaacýlýk), s. 57; Gökbilgin, Edirne ve Paþa Li-
vâsý, s. 35-36, 64, 458, 466, 476; a.mlf., “Dev-
let Adamlarý Vasýflarý ve Tarihimizde Bilgin Dev-
let Adamlarý”, ÝTED, IV/3-4 (1971), s. 26; a.mlf.,
“Müeyyed-zâde”, ÝA, VIII, 786-790; Erünsal, Türk
Kütüphaneleri Tarihi II, s. 37-40; a.mlf., “Mihri
Hatun”, DÝA, XXX, 37; Haluk Ýpekten, Divan
Edebiyatýnda Edebî Muhitler, Ýstanbul 1996, s.
48-49, 52, 62-63, 65, 138-141, 172-173, 175;
Abdülkadir Karahan, “Mihrî Hatun”, ÝA, VIII, 305;
Th. Menzel, “Mu,ayyad-zade”, EI2 (Ýng.), VII, 272;
“Abdürrahman Hâtemi”, Ýst.A, I, 160; “Müey-
yedzâde Abdurrahman Efendi”, TDEA, VI, 464;
Ömer Faruk Akün, “Hâfýz-ý Acem”, DÝA, XV, 80-
81; Orhan Þaik Gökyay – Þükrü Özen, “Molla Lut-
fî”, a.e., XXX, 255.

ÿHasan Aksoy

– —
MÜEYYEDZÂDE ABDÜLKADÝR

(bk. ABDÜLKADÝR ÞEYHÎ EFENDÝ).˜ ™

– —
MÜEYYÝDE

Dinî hükümlerin
ve sosyal düzen kurallarýnýn yaptýrýmý.˜ ™

Sözlükte “kuvvetli ve dayanýklý olmak;
güç, kudret” anlamlarýndaki eyd kökün-
den türetilmiþ olup “güçlendiren, pekiþti-
ren” mânasýna gelen ve Türkçe’de yaptý-
rým kelimesiyle karþýlanan müeyyide, ge-
nel olarak “kiþinin belli bir biçimde davran-
masý veya davranmamasý halinde karþýla-
þacaðý sonuç ve bunu bilmenin saðladýðý
zorlayýcý yahut itici güç” demektir. Sosyal
düzen kurallarý bakýmýndan müeyyide bir
normun içerdiði talebin ihlâli durumunda
karþýlaþýlacak sonucu ifade eder. Hukuk
terimi olarak müeyyide hukuk normuna

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin Mecma£u’l-fetâvâ (Müeyyedzâde Cöngü) adlý eserinin unvan sayfasý ile ilk sayfa-
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fe ve mantýk konularýna temas edilmek-
tedir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1161). 6. Risâle fî ¼alli’þ-þübühâti’l-£âm-
me (Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali Paþa,
nr. 304).

Müeyyedzâde’nin diðer eserleri de þun-
lardýr: Risâle fî naš²i’l-vu²ûß (Süleyma-
niye Ktp., Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 2029/
1); Risâle fi’l-¼ac (Molla Lutfî’nin Risâle

müte£alliša bi-âyeti’l-¼ac adlý eserine red-
diyedir; bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 860; DÝA, XXX,
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redenin giriþi, s. XVII-XIX; Sehî, Tezkire (Kut), s.
125-127; Taþköprizâde, eþ-Þešåßiš, s. 290-294;
Âþýk Çelebi, Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 127b-128b, 260a-
262a; Latîfî, Tezkire, s. 238-239, 320; Kýnalýzâde,
Tezkire, I, 318-325; Keþfü’¾-¾unûn, I, 41, 857,
860, 886; II, 1606-1607; Müstakimzâde, Tuhfe,
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246, 248, 277, 591, 600, 614, 662-664, 670;
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tedîn (Tu¼fetü’l-müsterþidîn), el-Mesâßi-
lü’s-seb£ûn (el-Mesâßil ve’l-ecvibe), Ý¦bâ-
tü’l-imâme, Þer¼u’l-me£âd, el-Mebdeß
ve’l-me£âd, el-Mesâßil, Risâletü’þ-þece-
re fî tekrîri devri’s-setr, el-Mašåmâtü’l-
i¦nâ£aþere li-yevmi £arefe, Teßvîlü’l-er-
vâ¼. Müeyyed-Fiddîn, Kadî Nu‘mân b. Mu-
hammed’in Esâsü’t-teßvîl adlý eserini Bü-
veyhî Hükümdarý Ebû Kâlîcâr için Kitâb-ý
Bünyâd-ý Teßvîl adýyla Farsça’ya tercüme
etmiþtir (Poonawala, Biobibliography of Is-
må£¢l¢ Literature, s. 106-109).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müeyyed-Fiddîn, Sîretü’l-Müßeyyed-Fiddîn
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K. Poonawala, Biobibliography of Ismå£¢l¢ Lite-
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ÿMustafa Öz

– —
MÜEYYEDZÂDE

ABDURRAHMAN EFENDÝ
(ö. 922/1516)

Osmanlý âlimi.
˜ ™

Safer 860’ta (Ocak 1456) Amasya’da
doðdu. Babasý þehrin tanýnmýþ ailelerin-
den Divriklizâdeler’e mensup, Kâzerûniyye
þeyhlerinden Þemseddin Müeyyed Çelebi’-
nin oðlu Alâeddin Ali Çelebi’dir. Dedesin-
den dolayý Müeyyedzâde lakabý ile tanýn-
dý. Bazý kaynaklar onun nesebinin Ýran’da
Kâzerûniyye tarikatý kurucusu Ebû Ýshak

Kâzerûnî’ye (ö. 426/1035) kadar dayandý-
ðýný bildirmektedir (Kýnalýzâde, I, 318; ÝA,
VIII, 786). Müeyyedzâde’nin anne tarafýn-
dan dedesi olduðunu söyleyen Âþýk Çelebi
de ailenin aslen Ýran’dan geldiðini belirt-
mektedir (Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 260a, 262a).
Hüseyin Hüsâmeddin Yasar, Müeyyedzâ-
de’nin büyük dedesi Yâr Ali Çelebi’nin,
Ebû Ýshak Kâzerûnî diye meþhur olan Mev-
lânâ Þeyh Þemseddin Müeyyed Çelebi’-
ye damat olduðunu bildirmektedir (Amas-
ya Tarihi, III, 144). Abdurrahman Efendi
Amasya’da babasý sayesinde iyi bir tahsil
gördü. Yâkut Paþa Zâviyesi þeyhi olan ba-
basý Amasya valiliðine gönderilen Þehza-
de Bayezid’in (II. Bayezid) niþancýsý olunca
(865/1461) Müeyyedzâde gençlik yýllarýnda
Þehzade Bayezid ile tanýþma fýrsatý buldu
ve yakýnlarý arasýna girdi. Bu sýrada Amas-
ya’da tanýnmýþ bir þair olan Mihrî Hatun ile
gönül iliþkisi olduðu söylenmekteyse de
kaynaklarýn çoðunda bunun temiz bir sev-
giye dayandýðý ve Mihrî Hatun’un daha çok
Sinanpaþazâde Ýskender Çelebi’ye ilgi duy-
duðu belirtilmektedir (Âþýk Çelebi, vr. 128a;
Latîfî, s. 320; ÝA, VIII, 305; DÝA, XXX, 37).
Þehzade Bayezid’in içki ve eðlenceye alýþ-
týrýlmasýnda Müeyyedzâde’nin önemli et-
kisinin olduðu þeklinde kendisini çekeme-
yenlerin Fâtih Sultan Mehmed’e yaptýðý þi-
kâyet neticesinde padiþah tarafýndan þeh-
zadenin hasekisi Hýzýrpaþazâde Hacý Mah-
mud’la birlikte idamýna ferman çýkarýldý.
Ancak ferman henüz Amasya’ya ulaþma-
dan bundan haberdar olan Þehzade Ba-
yezid’in yardýmý ile o sýrada Memlükler’in
elinde bulunan Halep’e kaçtý (884/1479).
Ardýndan Þîraz’a giderek Celâleddin ed-
Devvânî’den icâzet aldý. Orada Hâfýz-ý Acem
ile tanýþtý ve onunla dostluk kurdu (DÝA,
XV, 80). Dönüþünde Devvânî’nin eser ve
görüþlerinin Osmanlý sahasýnda yaygýnlaþ-
masýnda etkili oldu.

Fâtih Sultan Mehmed’in vefatý üzerine
Þehzade Bayezid tahta çýkýnca önce Amas-
ya’ya döndü (Ramazan 888 / Ekim 1483),
bir müddet sonra da Ýstanbul’a geldi. Hâ-
fýz-ý Acem de Osmanlý ülkesine geldiðinde
Müeyyedzâde’nin çevresine girmiþ ve onun
vasýtasýyla vazife almýþtýr (a.g.e., a.y.). Ab-
durrahman Efendi Kalenderhâne Medre-
sesi’nde ders vermeye baþladý. 17 Rebîü-
levvel 891’de (23 Mart 1486) Kestelî’nin ký-
zý ile evlendiði gün Efdalzâde Hamîdüd-
din Efendi’nin yerine Sahn-ý Semân Med-
resesi müderrisliðine tayin edildi. 899’da
(1494) Îsâ Fakih’in vefatýyla boþalan Edir-
ne kadýlýðýna gönderildi. Rebîülevvel 907’-
de (Eylül 1501) Anadolu ve dört yýl sonra
Hacýhasanzâde Efendi’nin vefatý üzerine
de Rumeli kazaskeri oldu.

Þehzade Selim taraftarý yeniçerilerin
Sultan Ahmed yanlýsý devlet adamlarýna
karþý baþlattýklarý hareket sýrasýnda kona-
ðý Tâcizâde Câfer Çelebi’nin konaðýyla bir-
likte yaðma edildi. Yeniçerilerin baskýsý ne-
ticesinde Rumeli kazaskerliðinden azle-
dildi (917/1511), ardýndan emekliye ayrýl-
dý. Yavuz Sultan Selim’in tahta geçme-
sinden sonra Karaferye kadýlýðýna ve da-
ha sonra tekrar Rumeli kazaskerliðine ta-
yin edildi (919/1513). Bir yýl sonra padiþa-
hýn talebi üzerine Çaldýran seferine katýldý.
Dönüþ yolunda bir grup devlet erkâný ara-
sýnda yapýlan deðiþiklikler sýrasýnda ikin-
ci defa azledildi (920/1514). Kýsa bir süre
sonra da vefat etti (15 Þâban 922 / 13 Ey-
lül 1516) ve Eyüp Sultan Türbesi hazîresi-
ne defnedildi. Kaynaklar Müeyyedzâde’-
nin beþ oðlu ve bir kýzý olduðunu bildir-
mektedir (ÝA, VIII, 790).

Yavuz Sultan Selim, Müeyyedzâde’nin fa-
zilet ve kemalini zikrettikten sonra, “Ne
yazýk ki son zamanýna yetiþtik” diyerek
onun deðerini ifade etmiþtir (Âþýk Çele-
bi, vr. 261a; Uzunçarþýlý, II, 277). Kemalpa-
þazâde, Ebüssuûd Efendi, Hâfýz-ý Acem,
Zâtî ve Necâti Bey gibi birçok âlim ve þa-
iri himayesine alan Müeyyedzâde onlarýn
yetiþmesine vesile olmuþtur. Nitekim Ke-
malpaþazâde, tarihini onun etkisi ve II.
Bayezid’in emriyle yazmýþ, Necâti Bey de
kendisine bir kaside takdim ederek diva-
nýný onun adýna tertip etmiþ ve mukaddi-
mesinde onu övmüþtür (Necâtî Beg Diva-
ný, s. 10, 110; ayrýca bk. neþredenin giriþi, s.
XVII; Ýpekten, s. 52, 139). Zâtî ise Anadolu
Kazaskeri Müeyyedzâde ile Niþancý Câfer
Çelebi’nin ihsanlarý sayesinde geçindiði için
mansýb istemediðini belirtmiþtir (a.g.e.,
s. 52). Çeþitli tezkirelerde birçok þiirine
yer verilerek þiir ve inþâda mahir olduðu,
“Hâtemî” mahlasý ile üç dilde (Arapça, Fars-
ça ve Türkçe) þiir yazdýðý belirtilmekteyse
de divanýna rastlanamamýþtýr. Onun bazý
önemli þahýslarýn vefatýna söylediði ta‘mi-
yeli tarihleri de deðerlidir.

Müstakimzâde, Müeyyedzâde’nin Þeh-
zade Bayezid’in Amasya valiliði sýrasýnda
nedimleri arasýnda bulunan Þeyh Hamdul-
lah Efendi’den hüsn-i hat öðrendiðini bil-
dirmektedir (Tuhfe, s. 249). Beyazýt Dev-
let Kütüphanesi’nde mevcut (Veliyyüddin
Efendi, nr. 2304) Nasîrüddîn-i Tûsî’ye ait
Ta¼rîru U½ûli Öšlîdis adlý eserin Müey-
yedzâde tarafýndan Þîraz’da istinsah edil-
diði baþýndaki kayýttan anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
bulunan (III. Ahmed, nr. 1584) Ýbn Sînâ’-
nýn el-Mebdeß ve’l-me£âd’ý da yine onun
tarafýndan istinsah edilmiþtir. Ayrýca kay-
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tedîn (Tu¼fetü’l-müsterþidîn), el-Mesâßi-
lü’s-seb£ûn (el-Mesâßil ve’l-ecvibe), Ý¦bâ-
tü’l-imâme, Þer¼u’l-me£âd, el-Mebdeß
ve’l-me£âd, el-Mesâßil, Risâletü’þ-þece-
re fî tekrîri devri’s-setr, el-Mašåmâtü’l-
i¦nâ£aþere li-yevmi £arefe, Teßvîlü’l-er-
vâ¼. Müeyyed-Fiddîn, Kadî Nu‘mân b. Mu-
hammed’in Esâsü’t-teßvîl adlý eserini Bü-
veyhî Hükümdarý Ebû Kâlîcâr için Kitâb-ý
Bünyâd-ý Teßvîl adýyla Farsça’ya tercüme
etmiþtir (Poonawala, Biobibliography of Is-
må£¢l¢ Literature, s. 106-109).
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ÿMustafa Öz

– —
MÜEYYEDZÂDE

ABDURRAHMAN EFENDÝ
(ö. 922/1516)

Osmanlý âlimi.
˜ ™

Safer 860’ta (Ocak 1456) Amasya’da
doðdu. Babasý þehrin tanýnmýþ ailelerin-
den Divriklizâdeler’e mensup, Kâzerûniyye
þeyhlerinden Þemseddin Müeyyed Çelebi’-
nin oðlu Alâeddin Ali Çelebi’dir. Dedesin-
den dolayý Müeyyedzâde lakabý ile tanýn-
dý. Bazý kaynaklar onun nesebinin Ýran’da
Kâzerûniyye tarikatý kurucusu Ebû Ýshak

Kâzerûnî’ye (ö. 426/1035) kadar dayandý-
ðýný bildirmektedir (Kýnalýzâde, I, 318; ÝA,
VIII, 786). Müeyyedzâde’nin anne tarafýn-
dan dedesi olduðunu söyleyen Âþýk Çelebi
de ailenin aslen Ýran’dan geldiðini belirt-
mektedir (Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 260a, 262a).
Hüseyin Hüsâmeddin Yasar, Müeyyedzâ-
de’nin büyük dedesi Yâr Ali Çelebi’nin,
Ebû Ýshak Kâzerûnî diye meþhur olan Mev-
lânâ Þeyh Þemseddin Müeyyed Çelebi’-
ye damat olduðunu bildirmektedir (Amas-
ya Tarihi, III, 144). Abdurrahman Efendi
Amasya’da babasý sayesinde iyi bir tahsil
gördü. Yâkut Paþa Zâviyesi þeyhi olan ba-
basý Amasya valiliðine gönderilen Þehza-
de Bayezid’in (II. Bayezid) niþancýsý olunca
(865/1461) Müeyyedzâde gençlik yýllarýnda
Þehzade Bayezid ile tanýþma fýrsatý buldu
ve yakýnlarý arasýna girdi. Bu sýrada Amas-
ya’da tanýnmýþ bir þair olan Mihrî Hatun ile
gönül iliþkisi olduðu söylenmekteyse de
kaynaklarýn çoðunda bunun temiz bir sev-
giye dayandýðý ve Mihrî Hatun’un daha çok
Sinanpaþazâde Ýskender Çelebi’ye ilgi duy-
duðu belirtilmektedir (Âþýk Çelebi, vr. 128a;
Latîfî, s. 320; ÝA, VIII, 305; DÝA, XXX, 37).
Þehzade Bayezid’in içki ve eðlenceye alýþ-
týrýlmasýnda Müeyyedzâde’nin önemli et-
kisinin olduðu þeklinde kendisini çekeme-
yenlerin Fâtih Sultan Mehmed’e yaptýðý þi-
kâyet neticesinde padiþah tarafýndan þeh-
zadenin hasekisi Hýzýrpaþazâde Hacý Mah-
mud’la birlikte idamýna ferman çýkarýldý.
Ancak ferman henüz Amasya’ya ulaþma-
dan bundan haberdar olan Þehzade Ba-
yezid’in yardýmý ile o sýrada Memlükler’in
elinde bulunan Halep’e kaçtý (884/1479).
Ardýndan Þîraz’a giderek Celâleddin ed-
Devvânî’den icâzet aldý. Orada Hâfýz-ý Acem
ile tanýþtý ve onunla dostluk kurdu (DÝA,
XV, 80). Dönüþünde Devvânî’nin eser ve
görüþlerinin Osmanlý sahasýnda yaygýnlaþ-
masýnda etkili oldu.

Fâtih Sultan Mehmed’in vefatý üzerine
Þehzade Bayezid tahta çýkýnca önce Amas-
ya’ya döndü (Ramazan 888 / Ekim 1483),
bir müddet sonra da Ýstanbul’a geldi. Hâ-
fýz-ý Acem de Osmanlý ülkesine geldiðinde
Müeyyedzâde’nin çevresine girmiþ ve onun
vasýtasýyla vazife almýþtýr (a.g.e., a.y.). Ab-
durrahman Efendi Kalenderhâne Medre-
sesi’nde ders vermeye baþladý. 17 Rebîü-
levvel 891’de (23 Mart 1486) Kestelî’nin ký-
zý ile evlendiði gün Efdalzâde Hamîdüd-
din Efendi’nin yerine Sahn-ý Semân Med-
resesi müderrisliðine tayin edildi. 899’da
(1494) Îsâ Fakih’in vefatýyla boþalan Edir-
ne kadýlýðýna gönderildi. Rebîülevvel 907’-
de (Eylül 1501) Anadolu ve dört yýl sonra
Hacýhasanzâde Efendi’nin vefatý üzerine
de Rumeli kazaskeri oldu.

Þehzade Selim taraftarý yeniçerilerin
Sultan Ahmed yanlýsý devlet adamlarýna
karþý baþlattýklarý hareket sýrasýnda kona-
ðý Tâcizâde Câfer Çelebi’nin konaðýyla bir-
likte yaðma edildi. Yeniçerilerin baskýsý ne-
ticesinde Rumeli kazaskerliðinden azle-
dildi (917/1511), ardýndan emekliye ayrýl-
dý. Yavuz Sultan Selim’in tahta geçme-
sinden sonra Karaferye kadýlýðýna ve da-
ha sonra tekrar Rumeli kazaskerliðine ta-
yin edildi (919/1513). Bir yýl sonra padiþa-
hýn talebi üzerine Çaldýran seferine katýldý.
Dönüþ yolunda bir grup devlet erkâný ara-
sýnda yapýlan deðiþiklikler sýrasýnda ikin-
ci defa azledildi (920/1514). Kýsa bir süre
sonra da vefat etti (15 Þâban 922 / 13 Ey-
lül 1516) ve Eyüp Sultan Türbesi hazîresi-
ne defnedildi. Kaynaklar Müeyyedzâde’-
nin beþ oðlu ve bir kýzý olduðunu bildir-
mektedir (ÝA, VIII, 790).

Yavuz Sultan Selim, Müeyyedzâde’nin fa-
zilet ve kemalini zikrettikten sonra, “Ne
yazýk ki son zamanýna yetiþtik” diyerek
onun deðerini ifade etmiþtir (Âþýk Çele-
bi, vr. 261a; Uzunçarþýlý, II, 277). Kemalpa-
þazâde, Ebüssuûd Efendi, Hâfýz-ý Acem,
Zâtî ve Necâti Bey gibi birçok âlim ve þa-
iri himayesine alan Müeyyedzâde onlarýn
yetiþmesine vesile olmuþtur. Nitekim Ke-
malpaþazâde, tarihini onun etkisi ve II.
Bayezid’in emriyle yazmýþ, Necâti Bey de
kendisine bir kaside takdim ederek diva-
nýný onun adýna tertip etmiþ ve mukaddi-
mesinde onu övmüþtür (Necâtî Beg Diva-
ný, s. 10, 110; ayrýca bk. neþredenin giriþi, s.
XVII; Ýpekten, s. 52, 139). Zâtî ise Anadolu
Kazaskeri Müeyyedzâde ile Niþancý Câfer
Çelebi’nin ihsanlarý sayesinde geçindiði için
mansýb istemediðini belirtmiþtir (a.g.e.,
s. 52). Çeþitli tezkirelerde birçok þiirine
yer verilerek þiir ve inþâda mahir olduðu,
“Hâtemî” mahlasý ile üç dilde (Arapça, Fars-
ça ve Türkçe) þiir yazdýðý belirtilmekteyse
de divanýna rastlanamamýþtýr. Onun bazý
önemli þahýslarýn vefatýna söylediði ta‘mi-
yeli tarihleri de deðerlidir.

Müstakimzâde, Müeyyedzâde’nin Þeh-
zade Bayezid’in Amasya valiliði sýrasýnda
nedimleri arasýnda bulunan Þeyh Hamdul-
lah Efendi’den hüsn-i hat öðrendiðini bil-
dirmektedir (Tuhfe, s. 249). Beyazýt Dev-
let Kütüphanesi’nde mevcut (Veliyyüddin
Efendi, nr. 2304) Nasîrüddîn-i Tûsî’ye ait
Ta¼rîru U½ûli Öšlîdis adlý eserin Müey-
yedzâde tarafýndan Þîraz’da istinsah edil-
diði baþýndaki kayýttan anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
bulunan (III. Ahmed, nr. 1584) Ýbn Sînâ’-
nýn el-Mebdeß ve’l-me£âd’ý da yine onun
tarafýndan istinsah edilmiþtir. Ayrýca kay-
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tedîn (Tu¼fetü’l-müsterþidîn), el-Mesâßi-
lü’s-seb£ûn (el-Mesâßil ve’l-ecvibe), Ý¦bâ-
tü’l-imâme, Þer¼u’l-me£âd, el-Mebdeß
ve’l-me£âd, el-Mesâßil, Risâletü’þ-þece-
re fî tekrîri devri’s-setr, el-Mašåmâtü’l-
i¦nâ£aþere li-yevmi £arefe, Teßvîlü’l-er-
vâ¼. Müeyyed-Fiddîn, Kadî Nu‘mân b. Mu-
hammed’in Esâsü’t-teßvîl adlý eserini Bü-
veyhî Hükümdarý Ebû Kâlîcâr için Kitâb-ý
Bünyâd-ý Teßvîl adýyla Farsça’ya tercüme
etmiþtir (Poonawala, Biobibliography of Is-
må£¢l¢ Literature, s. 106-109).
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ABDURRAHMAN EFENDÝ
(ö. 922/1516)

Osmanlý âlimi.
˜ ™

Safer 860’ta (Ocak 1456) Amasya’da
doðdu. Babasý þehrin tanýnmýþ ailelerin-
den Divriklizâdeler’e mensup, Kâzerûniyye
þeyhlerinden Þemseddin Müeyyed Çelebi’-
nin oðlu Alâeddin Ali Çelebi’dir. Dedesin-
den dolayý Müeyyedzâde lakabý ile tanýn-
dý. Bazý kaynaklar onun nesebinin Ýran’da
Kâzerûniyye tarikatý kurucusu Ebû Ýshak

Kâzerûnî’ye (ö. 426/1035) kadar dayandý-
ðýný bildirmektedir (Kýnalýzâde, I, 318; ÝA,
VIII, 786). Müeyyedzâde’nin anne tarafýn-
dan dedesi olduðunu söyleyen Âþýk Çelebi
de ailenin aslen Ýran’dan geldiðini belirt-
mektedir (Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 260a, 262a).
Hüseyin Hüsâmeddin Yasar, Müeyyedzâ-
de’nin büyük dedesi Yâr Ali Çelebi’nin,
Ebû Ýshak Kâzerûnî diye meþhur olan Mev-
lânâ Þeyh Þemseddin Müeyyed Çelebi’-
ye damat olduðunu bildirmektedir (Amas-
ya Tarihi, III, 144). Abdurrahman Efendi
Amasya’da babasý sayesinde iyi bir tahsil
gördü. Yâkut Paþa Zâviyesi þeyhi olan ba-
basý Amasya valiliðine gönderilen Þehza-
de Bayezid’in (II. Bayezid) niþancýsý olunca
(865/1461) Müeyyedzâde gençlik yýllarýnda
Þehzade Bayezid ile tanýþma fýrsatý buldu
ve yakýnlarý arasýna girdi. Bu sýrada Amas-
ya’da tanýnmýþ bir þair olan Mihrî Hatun ile
gönül iliþkisi olduðu söylenmekteyse de
kaynaklarýn çoðunda bunun temiz bir sev-
giye dayandýðý ve Mihrî Hatun’un daha çok
Sinanpaþazâde Ýskender Çelebi’ye ilgi duy-
duðu belirtilmektedir (Âþýk Çelebi, vr. 128a;
Latîfî, s. 320; ÝA, VIII, 305; DÝA, XXX, 37).
Þehzade Bayezid’in içki ve eðlenceye alýþ-
týrýlmasýnda Müeyyedzâde’nin önemli et-
kisinin olduðu þeklinde kendisini çekeme-
yenlerin Fâtih Sultan Mehmed’e yaptýðý þi-
kâyet neticesinde padiþah tarafýndan þeh-
zadenin hasekisi Hýzýrpaþazâde Hacý Mah-
mud’la birlikte idamýna ferman çýkarýldý.
Ancak ferman henüz Amasya’ya ulaþma-
dan bundan haberdar olan Þehzade Ba-
yezid’in yardýmý ile o sýrada Memlükler’in
elinde bulunan Halep’e kaçtý (884/1479).
Ardýndan Þîraz’a giderek Celâleddin ed-
Devvânî’den icâzet aldý. Orada Hâfýz-ý Acem
ile tanýþtý ve onunla dostluk kurdu (DÝA,
XV, 80). Dönüþünde Devvânî’nin eser ve
görüþlerinin Osmanlý sahasýnda yaygýnlaþ-
masýnda etkili oldu.

Fâtih Sultan Mehmed’in vefatý üzerine
Þehzade Bayezid tahta çýkýnca önce Amas-
ya’ya döndü (Ramazan 888 / Ekim 1483),
bir müddet sonra da Ýstanbul’a geldi. Hâ-
fýz-ý Acem de Osmanlý ülkesine geldiðinde
Müeyyedzâde’nin çevresine girmiþ ve onun
vasýtasýyla vazife almýþtýr (a.g.e., a.y.). Ab-
durrahman Efendi Kalenderhâne Medre-
sesi’nde ders vermeye baþladý. 17 Rebîü-
levvel 891’de (23 Mart 1486) Kestelî’nin ký-
zý ile evlendiði gün Efdalzâde Hamîdüd-
din Efendi’nin yerine Sahn-ý Semân Med-
resesi müderrisliðine tayin edildi. 899’da
(1494) Îsâ Fakih’in vefatýyla boþalan Edir-
ne kadýlýðýna gönderildi. Rebîülevvel 907’-
de (Eylül 1501) Anadolu ve dört yýl sonra
Hacýhasanzâde Efendi’nin vefatý üzerine
de Rumeli kazaskeri oldu.

Þehzade Selim taraftarý yeniçerilerin
Sultan Ahmed yanlýsý devlet adamlarýna
karþý baþlattýklarý hareket sýrasýnda kona-
ðý Tâcizâde Câfer Çelebi’nin konaðýyla bir-
likte yaðma edildi. Yeniçerilerin baskýsý ne-
ticesinde Rumeli kazaskerliðinden azle-
dildi (917/1511), ardýndan emekliye ayrýl-
dý. Yavuz Sultan Selim’in tahta geçme-
sinden sonra Karaferye kadýlýðýna ve da-
ha sonra tekrar Rumeli kazaskerliðine ta-
yin edildi (919/1513). Bir yýl sonra padiþa-
hýn talebi üzerine Çaldýran seferine katýldý.
Dönüþ yolunda bir grup devlet erkâný ara-
sýnda yapýlan deðiþiklikler sýrasýnda ikin-
ci defa azledildi (920/1514). Kýsa bir süre
sonra da vefat etti (15 Þâban 922 / 13 Ey-
lül 1516) ve Eyüp Sultan Türbesi hazîresi-
ne defnedildi. Kaynaklar Müeyyedzâde’-
nin beþ oðlu ve bir kýzý olduðunu bildir-
mektedir (ÝA, VIII, 790).

Yavuz Sultan Selim, Müeyyedzâde’nin fa-
zilet ve kemalini zikrettikten sonra, “Ne
yazýk ki son zamanýna yetiþtik” diyerek
onun deðerini ifade etmiþtir (Âþýk Çele-
bi, vr. 261a; Uzunçarþýlý, II, 277). Kemalpa-
þazâde, Ebüssuûd Efendi, Hâfýz-ý Acem,
Zâtî ve Necâti Bey gibi birçok âlim ve þa-
iri himayesine alan Müeyyedzâde onlarýn
yetiþmesine vesile olmuþtur. Nitekim Ke-
malpaþazâde, tarihini onun etkisi ve II.
Bayezid’in emriyle yazmýþ, Necâti Bey de
kendisine bir kaside takdim ederek diva-
nýný onun adýna tertip etmiþ ve mukaddi-
mesinde onu övmüþtür (Necâtî Beg Diva-
ný, s. 10, 110; ayrýca bk. neþredenin giriþi, s.
XVII; Ýpekten, s. 52, 139). Zâtî ise Anadolu
Kazaskeri Müeyyedzâde ile Niþancý Câfer
Çelebi’nin ihsanlarý sayesinde geçindiði için
mansýb istemediðini belirtmiþtir (a.g.e.,
s. 52). Çeþitli tezkirelerde birçok þiirine
yer verilerek þiir ve inþâda mahir olduðu,
“Hâtemî” mahlasý ile üç dilde (Arapça, Fars-
ça ve Türkçe) þiir yazdýðý belirtilmekteyse
de divanýna rastlanamamýþtýr. Onun bazý
önemli þahýslarýn vefatýna söylediði ta‘mi-
yeli tarihleri de deðerlidir.

Müstakimzâde, Müeyyedzâde’nin Þeh-
zade Bayezid’in Amasya valiliði sýrasýnda
nedimleri arasýnda bulunan Þeyh Hamdul-
lah Efendi’den hüsn-i hat öðrendiðini bil-
dirmektedir (Tuhfe, s. 249). Beyazýt Dev-
let Kütüphanesi’nde mevcut (Veliyyüddin
Efendi, nr. 2304) Nasîrüddîn-i Tûsî’ye ait
Ta¼rîru U½ûli Öšlîdis adlý eserin Müey-
yedzâde tarafýndan Þîraz’da istinsah edil-
diði baþýndaki kayýttan anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
bulunan (III. Ahmed, nr. 1584) Ýbn Sînâ’-
nýn el-Mebdeß ve’l-me£âd’ý da yine onun
tarafýndan istinsah edilmiþtir. Ayrýca kay-
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naklarda Müeyyedzâde’nin 7000 ciltlik bir
kütüphanesi olduðu bildirilmektedir. Bu
rakam o günün þartlarýna göre hayli müba-
laðalý bulunsa da Müeyyedzâde’nin önem-
li miktarda kitabý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Arþivi’nde kayýtlý bir
deftere göre (nr. D 9291/1-2) Yavuz Sultan
Selim, Müeyyedzâde’nin vefatýndan son-
ra daðýlan kitaplarýnýn bir araya getirile-
rek tesbit edilmesini istemiþ, sayým sonu-
cunda 2112 kitabý olduðu görülmüþtür.
Ayrýca defterin sonundaki ifadelerden Mü-
eyyedzâde’nin kýymetli kitaplarýnýn Yavuz
Sultan Selim’in saraydaki özel kitaplýðýna
alýnmýþ olabileceði anlaþýlmaktadýr (Erün-
sal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 37-38).

Eserleri. Müeyyedzâde’nin çoðu müs-
vedde ve risâleler halindeki eserleri þun-
lardýr: 1. Mecma£u’l-fetâvâ (Mecmû£atü
Ýbni’l-Müßeyyed, Müeyyedzâde Cöngü).
Eserin kütüphanelerde deðiþik adlarla çok
sayýda nüshasý bulunmaktadýr (meselâ bk.
Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 1240; Hüsrev Paþa, nr. 100). el-Fetâvâ
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa,
nr. 376; Ýbrâhim Efendi, nr. 519; Damad
Ýbrâhim Paþa, nr. 718), Mecmû£atü’l-me-
sâßil (Süleymaniye Ktp., Damad Ýbrâhim
Paþa, nr. 653), el-Mesâßilü’l-münteÅabe
fi’l-fetâvâ (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar, nr. 1191), Mu£înü’l-šu-

Šât (bir parçasý, Süleymaniye Ktp., Erzin-
can, nr. 53) ve el-Mecmû£atü’l-fýšhiyye
de (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 1151) eserin farklý tertipteki nüshala-
rý olup bunlarda daha çok muâmelât ko-
nularýna yer verilmiþtir. 2. Risâle fî ta£¾î-
mi’n-nebî (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 1713). 3. Ter³¢bü’l-lebîb. Bur-
hâneddin el-Mergýnânî’nin el-Hidâye’si-
nin þerhi niteliðinde hacimli bir eserdir.
Yazma nüshalarý üzerinde (Süleymaniye
Ktp., Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 624, Esad
Efendi, nr. 947; Nuruosmaniye Ktp., nr.
2038; Köprülü Ktp., nr. 691; Beyazýt Devlet
Ktp., Umumi, nr. 2736, Veliyyüddin Efen-
di, nr. 1521) müellifiyle alâkalý bilgi bulun-
madýðýndan eserin Müeyyedzâde’ye aidi-
yeti þüpheli görülmektedir (ÝA, VIII, 789).
4. Risâle fi’l-cüzßi’lle×î lâ yetecezzeß
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5414). 5. Ri-
sâle fi’l-mevcûdâti’l-Åâriciyye. Eserde
varlýklar ve mahiyetleri gibi kelâm, felse-
fe ve mantýk konularýna temas edilmek-
tedir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1161). 6. Risâle fî ¼alli’þ-þübühâti’l-£âm-
me (Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali Paþa,
nr. 304).

Müeyyedzâde’nin diðer eserleri de þun-
lardýr: Risâle fî naš²i’l-vu²ûß (Süleyma-
niye Ktp., Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 2029/
1); Risâle fi’l-¼ac (Molla Lutfî’nin Risâle

müte£alliša bi-âyeti’l-¼ac adlý eserine red-
diyedir; bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 860; DÝA, XXX,
255); Risâle fî ¼ikmeti’t-ta¼rîr (Süleyma-
niye Ktp., Kasidecizâde Süleyman Sýrrý,
nr. 710); Risâle fî müþkilâti mesâßili £il-
mi’l-ferâßi² (Köprülü Ktp., nr. 1596); ¥â-
þiye £alâ ¥âþiyeti Mîr Ebi’l-Fet¼ £alâ
Þer¼i Âdâbi’l-£AŠudî (Adudüddin el-Îcî’-
nin Âdâbü’l-ba¼¦ adlý eserine Mîr Ebü’l-
Feth Muhammed’in yaptýðý hâþiyenin hâ-
þiyesidir; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 3027).
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Dinî hükümlerin
ve sosyal düzen kurallarýnýn yaptýrýmý.˜ ™

Sözlükte “kuvvetli ve dayanýklý olmak;
güç, kudret” anlamlarýndaki eyd kökün-
den türetilmiþ olup “güçlendiren, pekiþti-
ren” mânasýna gelen ve Türkçe’de yaptý-
rým kelimesiyle karþýlanan müeyyide, ge-
nel olarak “kiþinin belli bir biçimde davran-
masý veya davranmamasý halinde karþýla-
þacaðý sonuç ve bunu bilmenin saðladýðý
zorlayýcý yahut itici güç” demektir. Sosyal
düzen kurallarý bakýmýndan müeyyide bir
normun içerdiði talebin ihlâli durumunda
karþýlaþýlacak sonucu ifade eder. Hukuk
terimi olarak müeyyide hukuk normuna

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin Mecma£u’l-fetâvâ (Müeyyedzâde Cöngü) adlý eserinin unvan sayfasý ile ilk sayfa-

sý (Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paþa, nr. 100)
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naklarda Müeyyedzâde’nin 7000 ciltlik bir
kütüphanesi olduðu bildirilmektedir. Bu
rakam o günün þartlarýna göre hayli müba-
laðalý bulunsa da Müeyyedzâde’nin önem-
li miktarda kitabý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Arþivi’nde kayýtlý bir
deftere göre (nr. D 9291/1-2) Yavuz Sultan
Selim, Müeyyedzâde’nin vefatýndan son-
ra daðýlan kitaplarýnýn bir araya getirile-
rek tesbit edilmesini istemiþ, sayým sonu-
cunda 2112 kitabý olduðu görülmüþtür.
Ayrýca defterin sonundaki ifadelerden Mü-
eyyedzâde’nin kýymetli kitaplarýnýn Yavuz
Sultan Selim’in saraydaki özel kitaplýðýna
alýnmýþ olabileceði anlaþýlmaktadýr (Erün-
sal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 37-38).

Eserleri. Müeyyedzâde’nin çoðu müs-
vedde ve risâleler halindeki eserleri þun-
lardýr: 1. Mecma£u’l-fetâvâ (Mecmû£atü
Ýbni’l-Müßeyyed, Müeyyedzâde Cöngü).
Eserin kütüphanelerde deðiþik adlarla çok
sayýda nüshasý bulunmaktadýr (meselâ bk.
Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 1240; Hüsrev Paþa, nr. 100). el-Fetâvâ
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa,
nr. 376; Ýbrâhim Efendi, nr. 519; Damad
Ýbrâhim Paþa, nr. 718), Mecmû£atü’l-me-
sâßil (Süleymaniye Ktp., Damad Ýbrâhim
Paþa, nr. 653), el-Mesâßilü’l-münteÅabe
fi’l-fetâvâ (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar, nr. 1191), Mu£înü’l-šu-

Šât (bir parçasý, Süleymaniye Ktp., Erzin-
can, nr. 53) ve el-Mecmû£atü’l-fýšhiyye
de (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 1151) eserin farklý tertipteki nüshala-
rý olup bunlarda daha çok muâmelât ko-
nularýna yer verilmiþtir. 2. Risâle fî ta£¾î-
mi’n-nebî (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 1713). 3. Ter³¢bü’l-lebîb. Bur-
hâneddin el-Mergýnânî’nin el-Hidâye’si-
nin þerhi niteliðinde hacimli bir eserdir.
Yazma nüshalarý üzerinde (Süleymaniye
Ktp., Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 624, Esad
Efendi, nr. 947; Nuruosmaniye Ktp., nr.
2038; Köprülü Ktp., nr. 691; Beyazýt Devlet
Ktp., Umumi, nr. 2736, Veliyyüddin Efen-
di, nr. 1521) müellifiyle alâkalý bilgi bulun-
madýðýndan eserin Müeyyedzâde’ye aidi-
yeti þüpheli görülmektedir (ÝA, VIII, 789).
4. Risâle fi’l-cüzßi’lle×î lâ yetecezzeß
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5414). 5. Ri-
sâle fi’l-mevcûdâti’l-Åâriciyye. Eserde
varlýklar ve mahiyetleri gibi kelâm, felse-
fe ve mantýk konularýna temas edilmek-
tedir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1161). 6. Risâle fî ¼alli’þ-þübühâti’l-£âm-
me (Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali Paþa,
nr. 304).

Müeyyedzâde’nin diðer eserleri de þun-
lardýr: Risâle fî naš²i’l-vu²ûß (Süleyma-
niye Ktp., Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 2029/
1); Risâle fi’l-¼ac (Molla Lutfî’nin Risâle

müte£alliša bi-âyeti’l-¼ac adlý eserine red-
diyedir; bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 860; DÝA, XXX,
255); Risâle fî ¼ikmeti’t-ta¼rîr (Süleyma-
niye Ktp., Kasidecizâde Süleyman Sýrrý,
nr. 710); Risâle fî müþkilâti mesâßili £il-
mi’l-ferâßi² (Köprülü Ktp., nr. 1596); ¥â-
þiye £alâ ¥âþiyeti Mîr Ebi’l-Fet¼ £alâ
Þer¼i Âdâbi’l-£AŠudî (Adudüddin el-Îcî’-
nin Âdâbü’l-ba¼¦ adlý eserine Mîr Ebü’l-
Feth Muhammed’in yaptýðý hâþiyenin hâ-
þiyesidir; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 3027).
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Abdülkadir Karahan, “Mihrî Hatun”, ÝA, VIII, 305;
Th. Menzel, “Mu,ayyad-zade”, EI2 (Ýng.), VII, 272;
“Abdürrahman Hâtemi”, Ýst.A, I, 160; “Müey-
yedzâde Abdurrahman Efendi”, TDEA, VI, 464;
Ömer Faruk Akün, “Hâfýz-ý Acem”, DÝA, XV, 80-
81; Orhan Þaik Gökyay – Þükrü Özen, “Molla Lut-
fî”, a.e., XXX, 255.
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MÜEYYÝDE

Dinî hükümlerin
ve sosyal düzen kurallarýnýn yaptýrýmý.˜ ™

Sözlükte “kuvvetli ve dayanýklý olmak;
güç, kudret” anlamlarýndaki eyd kökün-
den türetilmiþ olup “güçlendiren, pekiþti-
ren” mânasýna gelen ve Türkçe’de yaptý-
rým kelimesiyle karþýlanan müeyyide, ge-
nel olarak “kiþinin belli bir biçimde davran-
masý veya davranmamasý halinde karþýla-
þacaðý sonuç ve bunu bilmenin saðladýðý
zorlayýcý yahut itici güç” demektir. Sosyal
düzen kurallarý bakýmýndan müeyyide bir
normun içerdiði talebin ihlâli durumunda
karþýlaþýlacak sonucu ifade eder. Hukuk
terimi olarak müeyyide hukuk normuna
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naklarda Müeyyedzâde’nin 7000 ciltlik bir
kütüphanesi olduðu bildirilmektedir. Bu
rakam o günün þartlarýna göre hayli müba-
laðalý bulunsa da Müeyyedzâde’nin önem-
li miktarda kitabý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Arþivi’nde kayýtlý bir
deftere göre (nr. D 9291/1-2) Yavuz Sultan
Selim, Müeyyedzâde’nin vefatýndan son-
ra daðýlan kitaplarýnýn bir araya getirile-
rek tesbit edilmesini istemiþ, sayým sonu-
cunda 2112 kitabý olduðu görülmüþtür.
Ayrýca defterin sonundaki ifadelerden Mü-
eyyedzâde’nin kýymetli kitaplarýnýn Yavuz
Sultan Selim’in saraydaki özel kitaplýðýna
alýnmýþ olabileceði anlaþýlmaktadýr (Erün-
sal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 37-38).

Eserleri. Müeyyedzâde’nin çoðu müs-
vedde ve risâleler halindeki eserleri þun-
lardýr: 1. Mecma£u’l-fetâvâ (Mecmû£atü
Ýbni’l-Müßeyyed, Müeyyedzâde Cöngü).
Eserin kütüphanelerde deðiþik adlarla çok
sayýda nüshasý bulunmaktadýr (meselâ bk.
Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 1240; Hüsrev Paþa, nr. 100). el-Fetâvâ
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa,
nr. 376; Ýbrâhim Efendi, nr. 519; Damad
Ýbrâhim Paþa, nr. 718), Mecmû£atü’l-me-
sâßil (Süleymaniye Ktp., Damad Ýbrâhim
Paþa, nr. 653), el-Mesâßilü’l-münteÅabe
fi’l-fetâvâ (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar, nr. 1191), Mu£înü’l-šu-

Šât (bir parçasý, Süleymaniye Ktp., Erzin-
can, nr. 53) ve el-Mecmû£atü’l-fýšhiyye
de (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 1151) eserin farklý tertipteki nüshala-
rý olup bunlarda daha çok muâmelât ko-
nularýna yer verilmiþtir. 2. Risâle fî ta£¾î-
mi’n-nebî (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 1713). 3. Ter³¢bü’l-lebîb. Bur-
hâneddin el-Mergýnânî’nin el-Hidâye’si-
nin þerhi niteliðinde hacimli bir eserdir.
Yazma nüshalarý üzerinde (Süleymaniye
Ktp., Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 624, Esad
Efendi, nr. 947; Nuruosmaniye Ktp., nr.
2038; Köprülü Ktp., nr. 691; Beyazýt Devlet
Ktp., Umumi, nr. 2736, Veliyyüddin Efen-
di, nr. 1521) müellifiyle alâkalý bilgi bulun-
madýðýndan eserin Müeyyedzâde’ye aidi-
yeti þüpheli görülmektedir (ÝA, VIII, 789).
4. Risâle fi’l-cüzßi’lle×î lâ yetecezzeß
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5414). 5. Ri-
sâle fi’l-mevcûdâti’l-Åâriciyye. Eserde
varlýklar ve mahiyetleri gibi kelâm, felse-
fe ve mantýk konularýna temas edilmek-
tedir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1161). 6. Risâle fî ¼alli’þ-þübühâti’l-£âm-
me (Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali Paþa,
nr. 304).

Müeyyedzâde’nin diðer eserleri de þun-
lardýr: Risâle fî naš²i’l-vu²ûß (Süleyma-
niye Ktp., Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 2029/
1); Risâle fi’l-¼ac (Molla Lutfî’nin Risâle

müte£alliša bi-âyeti’l-¼ac adlý eserine red-
diyedir; bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 860; DÝA, XXX,
255); Risâle fî ¼ikmeti’t-ta¼rîr (Süleyma-
niye Ktp., Kasidecizâde Süleyman Sýrrý,
nr. 710); Risâle fî müþkilâti mesâßili £il-
mi’l-ferâßi² (Köprülü Ktp., nr. 1596); ¥â-
þiye £alâ ¥âþiyeti Mîr Ebi’l-Fet¼ £alâ
Þer¼i Âdâbi’l-£AŠudî (Adudüddin el-Îcî’-
nin Âdâbü’l-ba¼¦ adlý eserine Mîr Ebü’l-
Feth Muhammed’in yaptýðý hâþiyenin hâ-
þiyesidir; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 3027).
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göre olmasý gerekenin ihlâline tertip edi-
len sonucu belirtir. Bir baþka anlatýmla hu-
kuktaki müeyyideler, buyurucu nitelikteki
aslî hukuk kurallarýna itaate zorlayan ve-
ya itaati saðlamada pekiþtirme rolü üst-
lenen tedbir hükümleridir. Tabiatý gereði
toplum halinde yaþama ihtiyacý duysa da
insanýn benliðinde yer alan, kendi istek ve
menfaatlerini öne çýkarma eðilimi baþka-
larýnýn haklarýnýn ihlâline yol açan ve top-
lumsal hayatýn düzen içinde yürümesini
tehlikeye sokan önemli bir etken olduðun-
dan hukuk kurallarýnýn korunmasý ve iþ-
lerliði için zorlayýcý önlemler alýnmasý ka-
çýnýlmaz olmuþ, bu da hukuktaki müeyyi-
delerin kural olarak caydýrýcý nitelik taþý-
masýný gerekli kýlmýþtýr. Ancak caydýrýcýlý-
ðýn sadece cezalandýrma þeklinde anlaþýl-
masý ve bazý yazarlarca yapýldýðý gibi mü-
eyyide kavramýnýn cezaya indirgenerek tak-
dim edilmesi isabetli olmaz; zira ceza ni-
teliði taþýmayan butlân gibi müeyyideler
de hukuka uygunluðu saðlamada önemli
bir görev ifa etmektedir. Öte yandan huku-
ka aykýrý hareketleri önlemede, hukuk dü-
zenince konan müeyyideler yanýnda fert-
lerin bazý mânevî duygulara ve erdemli
davranma iradesine sahip olmalarý ve top-
lumun medeniyet seviyesinin yüksekliði gi-
bi etkenlerin de önemli rol oynadýðý bilin-
mektedir. Yine, hukuk düzenine ait müey-
yidelerin sadece devlet gücünden destek
aldýðý düþünülmemelidir; bazan kamuo-
yundan gelen tepkiler daha þekilsiz olsa
bile daha etkili birer yaptýrým iþlevi görür.

Hukukî iliþkileri düzenleyen kurallar hu-
kuk normu olma noktasýnda birleþse de
amaçlarý bakýmýndan aslî ve koruyucu ni-
telikte olmak üzere iki gruba ayrýlýr. Esa-
sen hukukun temel gayesini gerçekleþtir-
meye yönelik olan hükümler bazý ahlâk il-
keleri ve toplumsal deðerlerin hukuk nor-
muna dönüþmesinden ibarettir. Ancak
bunlarýn iþlerlik kazanabilmesi birtakým
koruyucu hükümlerin varlýðýný gerekli ký-
lar. Meselâ adam öldürme ve hýrsýzlýk fiil-
lerinin yasaklanmasý, söz konusu ilke ve
deðerleri hukuk düzleminde dile getirme
anlamý taþýmakla birlikte bu yasaðýn iþle-
tilebilmesi için yine hukuk kuralý formun-
da, fakat tedbir içerikli hükümlere ihtiyaç
vardýr. Bu suçlarýn önlenebilmesi için ön-
görülen cezalarýn uygulanmasý baþlý baþý-
na bir amaç olmadýðý gibi bu uðurda ko-
nan hükümler de aslî hükümler deðildir.
Adam öldürme, hýrsýzlýk vb. fiillerin deði-
þik türlerine ne gibi karþýlýklar verileceði
hususunda pek çok ayrýntýlý düzenlemeye
ihtiyaç bulunduðu dikkate alýnýrsa ceza
hukuku alanýndaki normlarýn çoðunun aslî

nitelikte olmayýp müeyyide özelliði taþýdý-
ðý görülür. Bunlar toplumsal deðerler ve
tecrübeler ýþýðýnda yürürlüðe konmuþ ol-
sa bile gerçekte hedeflenen temel gayeyi
ifade etmez. Fakat hukukun amacý ve iþle-
vinin adalet ilkesi çerçevesinde bir yandan
pratik ihtiyaçlarý karþýlayacak, öte yandan
hukuk güvenliði saðlayacak bir düzen te-
sis edebilmek olduðu noktasýndan baký-
larak müeyyidelerin de hukukun amaçlarý
arasýnda yer aldýðý söylenebilir.

Sosyal düzen kurallarýnýn kaynak birliði,
iç içelik ve etkileþim sorunlarý bir yana bý-
rakýlarak ve birbirinden ayrýþtýrýlarak ele
alýndýðý taksimde genellikle hukuk kural-
larýnýn kamu gücüyle desteklenmiþ olma-
sý, yani bunlarý ihlâl edenlerin zorlayýcý mü-
eyyidelerle karþýlaþmasýnýn onlarý din, ah-
lâk ve örf kurallarýndan ayýran en önemli
özellik olduðu belirtilir. Bu bakýþ açýsýna
göre din kurallarýnýn müeyyidesi üstün gü-
cüne inanýlan müteâl varlýðýn (Tanrý) hoþ-
nutluðunu kazanma arzusu ve gazabýna
uðrama korkusu, bunun somutlaþmýþ þek-
li de daha çok öteki âlemde ödüllendirilme
veya cezalandýrýlma inancýdýr. Ahlâk ku-
rallarý en büyük desteði vicdan muhase-
besinden alýr. Ancak bunlarýn yanýnda ina-
nanlarýn oluþturduðu sosyal baský din ku-
rallarýný, toplumun takdir veya takbihine
olan inanç ahlâk kurallarýný pekiþtirmede
önemli bir iþleve sahip olabilmektedir. Örf
ve âdet kurallarý ise hukuk kuralýnda ara-
nan þartlarý taþýdýðýnda kamu gücüyle de
desteklenir hale gelirken sosyal örf ve
âdetler desteðini sadece toplumun baský-
sýndan alýr. Âdâb-ý muâþeret, efkâr-ý umû-
miyyeden gelecek tepkilerden destek al-
masý açýsýndan son gruptaki kurallarla ke-
siþir. Bu tür mukayeseler yapýlýrken deru-
nî ve vicdanî, dolayýsýyla dýþ etkisinin az ol-
masý ahlâkî müeyyidenin, dýþ etkisi güçlü
olsa bile sonucunun öngörülememesi, ih-
lâl ile buna gösterilen tepkinin dengele-
nememesi ve uygulanmasýndaki istikrar-
sýzlýk sosyal müeyyidenin kusurlarý ara-
sýnda sayýlýr; hukuktaki müeyyidelerin et-
kili, sonucu görülebilir ve kurumsallaþmýþ
olma özelliðiyle diðerlerinden ayrýldýðýna
dikkat çekilir. Yine hukuktaki müeyyide-
nin özellikleri incelenirken buna vücut ve-
ren zorlamanýn tehdit (mânevî zorlama) ve
cebir (maddî zorlama) olmak üzere iki yönü
bulunduðu, tehdit hukuka aykýrý fiilin iþ-
lenmesini engellerken cebrin ihlâl ile or-
taya çýkan aykýrýlýðý maddî zorlama yoluyla
ve hukuken belirlenen biçimde telâfi et-
tiði belirtilir. Bununla birlikte müeyyide-
nin ve cebrîliðin hukuk normu için bir un-
sur sayýlýp sayýlmayacaðý geniþ tartýþma-

lara konu olmuþtur. Etkili tehdit içeren,
fakat hukuk kaidesi niteliðinde olmayan
sosyal düzen kurallarýnýn varlýðý, her hu-
kuk mevzuatýnda müeyyidesiz kurallara
rastlanmasý ve milletlerarasý hukukta zor-
layýcý müeyyidelerin bulunmayýþý bu bað-
lamdaki tartýþmalar açýsýndan önem ta-
þýyan hususlardandýr (diðer bazý tahliller
için bk. Hirþ, s. 215-221; Güriz, s. 75-77).

Hukuk düzeninde mükâfatýn müeyyide
iþlevi görebilmesi meselesi de tartýþmalý
olup genellikle mükâfatýn sâik olduðu ve
müeyyide sayýlamayacaðý kabul edilir. Me-
selâ John Austin, hukukun bir davranýþ için
ödül vaad etmesi durumunda yükümlü-
lükten söz edilemeyeceðini, sadece o dav-
ranýþta bulunanlara bir hak saðlanmýþ ola-
caðýný, kuralýn emir içerikli bölümünün ise
ödülü vermekle görevli olanlara yönelik ol-
duðunu ileri sürer. Birçok düþünür de hu-
kuk düzeninin istisnaî durumlarda mükâ-
fat yoluna baþvurmasýný müeyyide olarak
deðerlendirmemek gerektiðini söylerken
hiçbir devletin malî gücünün mükâfat ver-
mek yoluyla hukukun iþlerliðini saðlama-
ya yetmeyeceðine, daha önemlisi, huku-
kun amaçlarýna ödül daðýtmak suretiyle
ulaþmasýnýn hukukun cebrî bir düzen olma
özelliðine ters düþeceðine dikkat çeker.
Jeremy Bentham’a göre ise insan davra-
nýþlarýný haz ve elem duygularýnýn belirle-
diði dikkate alýnýrsa cezayý tehdit içerik-
li, mükâfatý davet içerikli birer müeyyide
saymak gerekir ve sýnýrlý alanda da olsa
bazý durumlarda mükâfat yaptýrým olarak
kullanýlabilir (Güriz, s. 82-83, 268-269, 315,
319-320).

Deðiþik açýlardan ayýrýma tâbi tutulabi-
len müeyyideler, içeriði ve mahiyeti baký-
mýndan cezaî müeyyideler ve hukukî (me-
denî) müeyyideler þeklinde ikiye ayrýlýr (de-
ðiþik hukuk dallarýnda rastlanan müeyyi-
de çeþitleri için bk. a.g.e., s. 79-80). Mü-
eyyidelerin amaçlarýyla ilgili olarak ortaya
konan teoriler de daha çok bu ayýrým ýþý-
ðýnda geliþtirilmiþtir. Hukuk felsefesi, hu-
kuk sosyolojisi ve hukukun temel kavram-
larýna dair eserlerde ayrýca hukuktaki mü-
eyyidelerin genel, sürekli, caydýrýcý, uygula-
nabilir nitelikte olmasý ve yetkili merciler
tarafýndan uygulanmasý gereði üzerinde
durulur; ceza vermenin sâiki, gayesi ve se-
bebinin birbirinden ayýrt edilmesi gerek-
tiðine, cezalandýrma ve tazminle yüküm-
lü tutma (mesuliyet) konusundaki tercih-
lerin kültürel deðiþkenlerle baðlantýlý ol-
duðuna dikkat çekilir (meselâ bk. Hirþ, s.
431-433).

Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadislerde “eyd”
kökünden türemiþ deðiþik kelimeler yer


