
FEYZULLAH EFENDi. Damadzade 

yelewel 1175'te (27 Aralık 1761) vefat 
edince burada yaptırdığı dergaha def
nedildi. Oğlu Rumeli kazaskeri Damad
zade Murad Molla istanbul Çarşamba'
da kendi adıyla anılan bir kütüphane 
kurmuştur. 
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Osmanlı şeyhülislamı. 
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12 Cemaziyelahir 1 040 ( 16 Ocak 1631) 
tarihinde doğdu. Tanınmış bir Osmanlı 
ilmiye ailesine mensuptur. Hoca Saded
din Efendi'nin oğlu Esad Efendi'nin nes
linden olup babası Şeyhülislam Ebusaid 
Mehmed Efendi'dir. Devrin geleneğine 
uygun olarak babasından ve aile muhi
tindeki ulemadan ilim tahsiline devam 
ederken "mevalizade" kanunu ve bilhas
sa babasının şeyhülislamlığı sayesinde 
çocuk yaşta iken çeşitli medreselere ta
yin edildi. İlk önce on beş yaşında mu
sıle-i Sahn derecesiyle Üsküdar Mihri
mah Medresesi'ne, 1647'de Sahn, aynı 
yıl içinde Eyüp, 1649 'da Süleymaniye, 
1650'de Darülhadis medreselerine usu
len müderris oldu. Böylece itibari ola
rak henüz yirmi yaşında iken medrese 
silsilesindeki en yüksek seviyeye yük
seldi. 

Daha sonra kaza mesleğine geçen Fey
zullah Efendi 165 1' de Galata kadılığına 
getiriidiyse de 1652' de aziedildL 1654 
yılında İstanbul payesiyle Midilli kazası 
arpalık olarak kendisine verildi, ardın
dan arpalığı Galata kazasına çevrildi. 
1655'te henüz yirmi beş yaşında iken bil
fiil İstanbul kadısı oldu. Ancak bu göre
vi uzun sürmedi. Nitekim aynı yıl İpşir 
Mustafa Paşa olayı sırasında asiler ba
bası Şeyhülislam Ebusaid Efendi'nin ko
nağına saldırarak Hoca Sadeddin ailesi
nin Hasan Can'dan beri biriken kıymetli 
eşyalarını ve kitaplarını yağma ettikle
ri gibi şeyhülislamın kendilerine teslim 
edilmesini istediler. Bunun üzerine Ebu
said Efendi ve oğlu Feyzullah Efendi az
ledilerek deniz yoluyla Gelibolu'ya sür-
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güne gönderildi. Bir ay sonra istanbul'a 
dönmeleri için hatt-ı hümayun çıktıysa 
da hasımlarının faaliyetleri üzerine Te
kirdağ'a nakledildiler. 

16S6'da İstanbul'a dönen Feyzullah 
Efendi 'ye Tokat kazası arpalık olarak 
verildi. Muhtemelen babasının iktidar
dan uzak kalması sebebiyle on yıl ka
dar mazuliyet hayatı geçirdikten sonra 
1666'da Anadolu kazaskerliğine getiril
di. 1668'de kendisine Rumeli kazasker
liği payesi verildi; önce Tokat, ardından 
Tire, daha sonra da Eyüp kazası arpalı
ğı ile mazul oldu. 1672. de mevleviyetle 
İzmir kadılığına tayin edildi. 1674'te Ge
libolu kazası arpalığıyla görevden alındı. 
1676'da Selanik kadısı oldu. 1677'de az
ledilince sırayla Konya, Eyüp, Tatar Pa
zarı , Havass-ı Mahmud Paşa ve Çirmen 
kazaları arpalık olarak verildi; 1684 'te 
ikinci defa Anadolu kazaskerliğine geti
rildi. Bu görevi sırasında Melek İbrahim 
Paşa ile anlaşamayan Sadrazam Kara 
İbrahim Paşa'nın şeyhülislamı ve bazı 
ağaları kendi tarafına çekerek onun aley
hine bazı isoatiarda bulunup idamını is
temesi üzerine IV. Mehmed'in huzurun
da yapılan soruşturmaya katıldı. Soruş
turmada söz konusu suçların idamla de
ğil ancak sürgünle cezalandırılabileceği
ni söylediyse de etkili olamadı ve Melek 
İbrahim Paşa idam edildi. 1685'te ma
zul olunca yine değişik kazalar arpalık 
olarak kendisine verildi. 1686'da Rume
li kazaskerliğine, aynı yıl içinde kısa bir 
mazuliyetten sonra 1687'de ikinci de
fa aynı göreve getiriidiyse de birkaç ay 
sonra yeniden aziedilince kendisine sı

rayla İzmir, Kayseri, Galata kazaları ar
palık olarak tahsis edildi. 

Feyzullah Efendi 18 Ramazan 11 O 1'
de (25 Haziran 1690) Debbağzade Meh
med Efendi'nin yerine şeyhülislam oldu. 
Bir yıl sekiz ay kadar bu görevde kaldık
tan sonra aziedildL Azil sebebi, ll. Ah
med 'in huzurunda Sadrazam Arabacı Ali 
Paşa ile devlet işlerinin durumu hakkın
da yaptığı bir tartışmada sadrazamı or
du ve devlet idaresinde yetersizlikle suç
lamasıdır. Tartışma sonrası sadrazam 
birçok bahane ileri sürüp ayrıca kızlar 
ağasını rüşvet ve çeşitli vaadlerle elde 
ederek padişahı etkilemiş ve 20 Cema
ziyelahir 1103'te (7 Mart 1692) onu az
lettirmişti (Silahdar, ll , 624). Ancak ken
disinden sonra şeyhülislam olan Çatal
calı Ali Efendi'nin kırk gün içinde vefat 
etmesi üzerine Feyzullah Efendi'yi az
letmekle hata ettiğini anlayan ll. Ahmed 
onu Edirne'ye davet edip gönlünü almış 

ve 2 Şaban 11 03'te ( 19 Nisan 1692) ikin
ci defa bu göreve getirmiştir. Ayrıca Ali 
Efendi'den boşalan Tire, Karasu Yenice
si kazaları da maaşma ilave olarak ken
disine verilmiştir. Feyzullah Efendi'nin 
bu ikinci meşihatı iki yıldan fazla sürdü. 
Ancak onun padişaha yakınlığından te
dirgin olan Sadrazam Sürmeli Ali Paşa 
şeyhülislamın fetva işlerini ihmal ettiği
ni, afyon ve tütün kullandığım ileri sü
rerek aziini istedi. Sadrazarnın faaliyet
leri sonucu Feyzullah Efendi 28 Şewal 
1105'te (22 Haziran 1694) görevinden alı
narak arpalığı olan Sakız 'a gönderildi ; 
buranın Venedikliler tarafından işgali 

üzerine bir süre Manisa'da kaldı, daha 
sonra Cerce kazası arpalığıyla Kahire'ye 
nakledildL Defterdar Sarı Mehmed Pa
şa, onun istanbul'da bazı kişilere fitneyi 
tahrik edici gizli mektuplar yollaması 
sebebiyle Manisa'dan Kahire'ye İbrim'e 
sürüldüğünü yazar (Zübde·i Vekayiat, s. 

508-509). Feyzullah Efendi, ll. Mustafa 
üzerinde büyük nüfuza sahip olan Şey
hülislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin yar
dımıyla 1695 'te İstanbul Fındıklı' daki 
yalısına dönmesine izin verildi. Ayrıca 

kendisine önce Eyüp kazası, daha sonra 
Tire, Bursa Yenişehri ve Mudurnu ar
palık olarak tahsis edildi. 1 S Rebfülahir 
1110'da (21 Ekim 1698) vefat edince Hoca 
Sadeddin Efendi'nin Eyüp civarında yap
tırdığı zaviyenin haziresine gömüldü. 

Feyzullah Efendi'nin tahsili, mevaliza
de kanunu gereğince süratle katettiği 
merhaleler, kendisine tahsis edilen ar
palıklar ve nihayet mert kişiliği ve tutu
mu ilmiye mesleği açısından tipik bir ör
nek teşkil etmektedir. Aynı zamanda şair 
olan Feyzullah Efendi Feyzi mahlasıyla 

şiirler yazmıştır. Nuruosmaniye Kütüp
hanesi'nde bulunan (nr. 49591 23) bir şiir 
mecmuasında (vr. 319b· 33 I•) bir na't, iki 
kaside, bir temmuziyye, bir mesnevi, otuz 
kadar gazel ve yirmi civarında kıtası bu
lunmaktadır. Ayrıca çeşitli mecmualar
da da şiirlerine rastlanır. 
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