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L Osmanlı şeyhülislamı. 
~ 

Kadı Mustafa Efendi'nin oğludur. An
nesi, Lehistan seferi sırasında Balçık 

kasabasında IV. Mehmed'in bir çocuğu
nun doğumuna ebelik ettiğinden "Ebe
zadel" lakabıyla meşhur olmuştur. Tah
silini tamamladıktan sonra çeşitli med
reselerde müderrislik yaptı; daha sonra 
kadılık mesleğine geçerek 1685-1695 
yılları arasında sırasıyla Mısır, Edirne ve 
Mekke kadılıklarında bulundu. 1695'';:;: 
Anadolu kazaskeri, kısa bir mazuliyet
ten sonra Rumeli kazaskeri oldu. 
1698' de aziediidiyse de Enderun halkı
nın tavassutuyla teamüle aykırı olarak, 
doğrudan padişahın hatt-ı hümayunu 
ile tekrar Rumeli kazaskerliğine getiril
di. Bir yıllık süre sonunda kazaskerliği

nin yeniden uzatılınası için Enderun 
ha l kı ricada bulunduysa da Şeyhülislam 
Feyzullah Efendi kendisine rakip gör
düğü Ebezade'yi Maraş kadılığına tayin 
ettirdi; ancak buraya gitmeyince Kıb

_rıs'a sürüldü. lll. Ahmed padişah olma
dan önce Bursa'da oturmasına izin ve
rilmişti. Fakat o. Eskişehir'e geldiğinde 
yeni padişahın tahta çıktığını ve Şeyhü
lislam Feyzullah Efendi'nin aziedildiğini 
öğrendi. Bunun üzerine Bursa yerine 
istanbul'a gitti; ' padişahın izni olmadan 
istanbul'a gelmesi hoş karşılanmadıysa 
da · affedilerek burada kalmasına izin 
verildi. 170S'te tekrar Rumeli ka
zaskerliğine, 25 Ocak 1708'de de Sadık 
Efendi'nin yerine şeyhülislamlığa tayin 
edildi. Bu görevde iki buçuk yıl kadar 
kalan Ebezade 16 Temmuz 1710'da az
ledildi. 13 Şubat 1712'de, yerine geçen 
Abdullah Efendi'nin vefatı üzerine ikinci 
defa şeyhülislamlığa getirildi. 

Ebezade Abdullah Efendi, Osmanlı 

ülkesine sığınan Demirbaş Sari'ın mem~ 
leketine gönderilmesi için Rusya ile ya
pılan anlaşmada bulunmuş, bu durumu 
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görüşmek üzere yapılan toplantıda mül
teci kralın memleketine gönderilmesini, 
gitmediği takdirde Dimetoka 'da ikame
te mecbur edilmesini istemişti; hatta 
bu yolda vezfriazama da tesir etmişti. 

Şeyhülislamın bu tutumunu misafirper
verliğe aykırı bulan istanbul halkı, aley
hinde konuşmalar yapmaya başlayınca. 
bunların önünü almak için Ebezade 14 
Mart 1713'te aziedilerek şeyhülislamlık 

Ataullah Efendi'ye verildi. Azlinden son
ra Rumelihisarı'ndaki yalısına çekilen 
Ebezade'nin kendisini ziyarete gelenle- . 
re devlet büyüklerini çekiştİrmesi sad
razamla şeyhülislamı kızdırdı ve bu 
yüzden 1714'te Trabzon'a sürgün edil
di. Trabion'a git mek üzere fırtınalı bir 
günde yola çıkan Abdullah Efendi, bin
diği geminin Karasu önlerinde batması 
üzerine boğularak öldü. 
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Şeyh ülislam Ebezade Abdullah Efendi'nin kadılık tevcihi 
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ABDUllAH EFENDI, Hastazeide 

(ö. 1159/ 1746) 

L 
Zakirbaşı ve musikişinas. 
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Kaynaklarda doğum yeri ve öğrenimi 
hakkında bilgi bulunmamakla beraber 
hayatının büyük bir kısmını Bursa'da 
geçirdiği bilinmektedir. Burada, Halve
tiyye tarikatına mensup Şeyh Ahmed 
Gazzf Tekkesi 'ne devam etmiş, güzel 
sesi ve zikir meclisini idare etme kabili 
yetiyle dikkati çekerek bir müddet son
ra tekkenin zakirbaşılığına getirilmiştir. 
Aynı tekkede çocuklara hocalık da yap
mıştır. Bursa'da öldü ve Pınarbaşı Me
zarlığ ı 'na defnedildi. 

Abdullah Efendi'nin kuwetli bir mü
siki bilgisine sahip olduğu rivayet edi
lir: ancak bestekarlığı veya din dışı mü
siki icracılığı konusunda herhangi bir 
kayda rastıarimamıştır. 
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Türk hattatı. 
L ~ 

istanbul'da doğdu . Babası İmrahor 
Camii imamı Seyyid Hasan ei-Haşi
mi'dir. Anne ve baba tarafından nesebi 
Hz. Peygamber'e kadar varır . Hafızlığını 

ve tahsilini bitirdikten sonra, babasının 
görev yaptığı camiye imam oldu ve bu 
vazifeyi ömrünün sonuna kadar sürdür
dü. Abdullah Efendi aynı zamanda Hal
vetiyye tarikatı şeyhlerinden Seyyid 
Hüseyin Efendi'ye intisap etmişti. 

Hat derslerini önce babasından, daha 
sonra meşhur hattat Hafız Osman'dan 
meşkederek . aklam-ı sitte*de mükem
mel bir seviyeye erişti ve kırk ay gibi 
kısa bir zamanda icazet aldı ( ı o98/ 
1686-87). Süratli yazı yazmasıyla meş

hurdu. Kaynakların bildirdiğine göre 
altmış üç yaşlarında vefat etmiş ve · 
Eyüp'te Şah Sultan Camii karşısındaki 

mezarlığa, ebeveyninin yanina defnedil
miştir. 

Abdullah Efendi, birçok defa lll. Ah
med'in ihsan ve iltifatına mazhar oldu. 
Bu sebeple Sakazade Mustafa Efen
di'den boşalan Saray-ı Cedfd hat hocalı -


