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Muhtemelen 1834 yılında İstanbul'da
Hasan Hayrullah olup Kasımpaşalı Osman Efendi'nin torunu ve
Tersane yoklamacılarından Hamdullah
Efendi'nin oğludur. Hacı Hafız Ahmed ve
Eğinli Mehmed Kasım efendilerden ders
aldı. Sesinin güzelliği yanında tecvid ve kı
r aat ilmindeki kudretinden dolayı dikkat
çekerek saraya intisap etti. Sultan Abdülmecid devrinde dokuz yıl kadar ikinci
imam olarak sarayda görev yaptı. 1861'de Abdülaziz'in cüiOsundan sonra Hacı
Mehmed Şükrü Efendi'nin aziedilmesi
üzerine birinci imam-ı sultani oldu . Abdülaziz'in Bursa seyahatinde yanında bulundu. Gemlik ve Molava kazaları arpalık
olarak kendisine verildi. Bir müddet sonra istanbul payesin i, 6 Ekim 1861'de Anadolu kazaskerliği payesiyle Bayramiç kazası bedelini . 27 Mayıs 186S'te Şarköy kazasını ve Şubat 1866'da Mihaliç kazasını
arpalık olarak aldı.
doğdu . Asıl adı

Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatine
ewel-i şehriyari sıfatıyla katılan ,
lll . Napolyon'un kendisine süslü bir enfiye kutusu hediye ettiği (Aksüt, s. 234)
Hayrullah Efendi daha sonra Anadolu kazaskeri oldu. Üsküdar kazası arpalık olarak kendisine verildi ve imam-ı sultanilikten ayrıldı . Anadolu kazaskerliğinde iki
yıl kaldıktan sonra 22 Mart 1869'da Rumeli kazaskerliği payesini elde etti. Haziran 1871 'de Tersane müftülüğüne, Kasım 1872'de yeniden imam-ı şehriyarlli
ğe getirildi.
imam-ı

Hayrullah Efendi , 11 Haziran 1874'te
Ahmed Muhtar Efendi'den
boşalan meşihat makamına tayin edildi.
Ancak ilk m eşi hati sadece bir ay sekiz
gün sürdü ve 19 Temmuz 1874'te aziedilerek kendisine 2500 lira ihsan verildi.
Azline, o sırada sadrazam ve serasker
olan Hüseyin Avni Paşa ile aralarındaki anlaşmazlık sebep olmuştur. Meclis-i Vükela'da banka imtiyazlarının uzatılınası görüşülürken bunun aleyhinde bulunması
sadrazamla arasının açılmasına yol açmıştı. Hüseyin Avni Paşa, B asiret gazetesinde çıkan padişahla ilgili bir yazıyı şey
hülislamın aleyhine kullanarak onun aziini sağlamıştır.

sebepsiz yere aziedilmesine üzülen Sultan Abdülaziz'in yeniden meşihate getirerek gönlünü almak istemesinin rolü olduğu belirtilir. 7 Haziran 1876'da M urassa' Osman! ve Mecldl nişanlarıyla taltif
edilen Hayrullah Efendi'nin bir yıl iki aydan biraz fazla süren ikinci meşihati siyasi faaliyetler, gizli toplantılar ve potemikler içerisinde geçti. Kendisini tutmayan Hüseyin Avni Paşa ' nın muhalefetine
rağmen Rüşdü Paşa ' nın ısrarıyla Abdülaziz'i hal' için uğraşan korniteye dahil
edildL Hüseyin Avni, Midhat, Rüşdü paşalar ve Hayrullah Efendi'den oluşan bu
komite zaman zaman onun Kuruçeşme'
deki yalısında toplanarak gizli kararlar
alıyordu. Hayrullah Efendi öte yandan padişaha, ulema ve ricalin saltanat makamının icraatından memnun olduğunu
söyleyerek onu oyalıyordu . Bu arada padişahın tahttan indirilmesi için fetva hazırlığına girişildL Hayrullah Efendi adına
Fetva Emini Kara Halil Efendi tarafından
kaleme alındığı belirtilen bu fetvada, "padişahın zihnen malul olup devlet idaresinden habersiz olduğu , hazineyi devlet
ve milletin altından kalkamayacağı ağır
masrafa soktuğu, din ve dünya ahvalini
birbirine karıştırdığı, devlet ve milletin
bekasını tehlikeye soktuğu" gibi oldukça
ağır ve muğlak gerekçelere yer verilmiş
ti. Nitekim tahttan indirilip Topkapı Sarayı'nda ikamete mecbur edilen Abdülaziz'in buradan Fer'iye Sarayı'na nakli hususunda bizzat kaleme aldığı ve gazetelerde yayımlanan yazısındaki düzgünlük
ve mantıkilik hal' gerekçelerini mesnetsiz bırakmış ve herkes şeyhülislamı fetvası dolayısıyla suçlamıştı. Yeni padişaha
biat için Şerif Abdülmuttalib Efendi davet edildiğinde şeyhülislama, "Bir padişah tanassur etmedikçe hal' caiz olur

Turşucuzade

İkinci şeyhülislamlığı . Akşehirli Hasan
Fehmi Efendi'nin azli sonucu 12 Mayıs
1876' da gerçekleşti. Bu tayinde, onun

Sultani Hayrullah Efendi'nin arazi statüsüyle ilgili
bir fetvası (llmiyye Salnamesi, s. 607)

lmam-ı

/

"~'
75

HAYRULLAH EFENDi, imam-ı Sultani
mu?" diye sormuş , şeyhülislam da soru
cevap için davet edilmediğin i . biat etmeyecekse geri dönmesini söylemiş. şerif
de biat etmemişti.
Abdülaziz'in ölüm sebebinin suikast ve
intihardan hangisi olduğunun tesbiti konusunda da Hayrullah Efendi ve meşihat
makamı aktif rol oynamış, bu esnada meşi hat dairesinden biri Kazasker Mustafa
izzet Efendi, diğeri meşihat müsteşar
muavini Hüsnü Efendi tarafından olmak
üzere o sıradaki resmi görüşe uygun biçimde vefat sebebini intihar olarak gösteren iki rapor kaleme alınmıştı . Hayrullah Efendi, V. Mur;ıd'ın cüiGsu ve icraatı
konusunda da dört kişilik komit enin üyesi olarak faaliyette bulunmuştur. Her icraatının kontrol altında olduğunu gören
Sultan Murad, heyetin onayı alınmadan
hiçbir iş yapılmamasını irade etmişti. Kı
sa süre içerisinde davranışlarındaki dengesizlik dolayısıyla tahttan indirilmesi
gündeme gelince bu konudaki fetvanın
formüle edilmesi yine Şeyhülislam Hayrullah Efendi'ye düşmüş, ancak bunu kaleme alacak ilmi yeterliliği bulu n madığın
dan fetva emini tarafından padişahın
" cünGn-ı mutbik ile mecnun olduğu ve
imarnet (hilafet) görevini yerine getiremediği" gerekçesiyle kaleme alınan hal' fetvasını Hayrullah Efendi imzalamıştı.

. dülhamid

ll. Abdülhamid, güvenmediği halde
cüiGsundan sonra Hayrullah Efendi'yi bir
müddet daha meşihat makamında bı
raktı; 26 Temmuz 1877'de azlinden sonra
da muhtemelen kontrol altında tutmak
amacıyla huzurunda yapılan bazı istişarl
toplantılara davet etti. Daha sonra kendi
arzusu üzerine şeyhülharemlikle Medine'ye gönderildi. Abdülaziz'in ölümünden birinci derecede sorumlu görü l düğü
halde yargılanmak veya ifadesine başvu
rulmak üzere mahkemeye çağrı l madı.
Ancak kendisine şiddetle muhalif olan Şe
rif Abdülmuttalib'in emirliğe getirilmesi
üzerine Hayrullah Efendi zor günler geçirdi; önce Haziran 1880'de şeyhülharem
likten azledildi; ardından Midhat Paşa ve
diğer tutuklularla birlikte Taifte sürgün
hayatı yaşadı ve orada öldü .
Sesinin güzelliğ i ve mukallitliğiyle tanınan Hayrullah Efendi ilmi açıdan yetersiz kalmış. kendi zamanında devlet erkanı üzerinde itimat telkin eden bir intiba
bırakmamıştı. Hatıratı Fahri Bey'in İb
retnüma adlı eserinin sonunda yayım
lanmıştır. Bu hatırat Abdülaziz'in hal'inin safhalarını. Hayrullah Efendi'nin bakış açısından ve kendisini temize çıkaran
bir üsiGp içerisinde vermektedir. ll. Ab-

Asıl adı Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
Tarihi olup literatüre Hayrullah Efendi Tarihi adıyla geçmiştir. Encümen-i
Daniş'in kurulduğu ( 185 I) sıralarda yazı
rnma başlanarak 1853-1865 yılları arasındaki zaman içinde muhtelif aralıklarla
on beş cilt halinde ortaya çıkan eser. müellifin ölümüyle yarım kalm ı ş olmakla beraber Osmanlı tarih yazıcılığında alışılmı
şın dışındaki farklı zihniyet ve tutumdan
dolayı özel bir yere sahip olmuş ve bir
kaynak değerini kazanmıştır.
Hayrullah Efendi 'nin. kendi devrinin
hükümdan Sultan Abdülmecid zamanını
da ( 1839-186 I) içine alacak şekilde otuz
iki Osmanlı padişahından her birinin saltanat devresine ayrı bir cilt tahsis etmek
üzere planladığı eser, Osman lı tarihinin
Ertuğrul Gazi çağından başlayarak Sultan ı. Ahmed'in ( 1603-1617) saltanatı sonuna kadar ancak on dört padişahın yer
aldığı bir kesimini kuşatmaktad ı r. Eser,
1872-1875 yılları arasında Divan-ı Ahkarn-ı Adliyye müfettişi Ali Şevki Efendi tarafından Zeyl-i Tarih-i Hayrullah
Efendi adı altında tamamlanmak istenmişse de 1. Mustafa, ll. Osman, IV. Murad ve Sultan ibrahim'in saltanatlarının
ele alınıp 1648'e kadar zeyledildiği üç cilt-
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hakkında

çok itinalı ifade kulbirlikte onu suçlayıcı bir tavır
sezilmekte. özellikle Mekke şerifi Abdülmuttalib Efendi çok sert dille eleştiril
mektedir.
lanılmakla
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ten sonra bu teşebbüsün de sonu gelmemiştir. Ali Şevki Efendi, Hayrullah Efendi'nin çizdiği plan ve çerçeveyi takip etmeye çalışmakla beraber eseri onunkinin seviyesine çıkaramamıştır. Haymllah Efendi Tarihi, Ali Şevki Efendi'nin
zeyilleriyle beraber 1853-1875 yı lları arasında. bazıları iki defa olmak üzere her
biri 69 ile 237 sayfa arasında değişen,
toplam 2054 sayfa hacminde on sekiz
cüz halinde yayımlanmıştır.
Hayrullah Efendi bu eserini. "usul-i cedld üzre" dediği bir metot takip etmek
suretiyle meydana getirdiğini sık sık belirtmektedir. Müellifin tarih alanına getirdiği farklılık her şeyden önce eserin tertip ve tasnif şeklinded i r. Bütün ciltlerinde uyguladığı bir plan gereğince her bir
padişahın saltanat devresine rastlayan
tarihi hadiseler üçlü bir çerçeve içinde
ele alınmaktadır. Bahis konusu edilecek
devreye giriş olmak üzere her defasında
önce doğuda ve batıdaki devletlerin siyasi. askeri ve içtimal durumlarına göz atı
larak dünyanın o çağda ne halde bulunduğunu gösteren umumi bir tablo çizilir.
Bu icmallerin ardından kitabın ağırlık
merkezini kuran her ikinci fasılda . cildin
kendisine tahsis edildiği padişahın saltanat süresinde Osmanlı Devleti'nin askeri. siyasi ve içtimal hadiseleri üzerinde
durulur; bunu da buraya kadar bahis konusu edilmiş hadiseler üzerinde tahliller
yürütülüp aral arında münasebetler kurulan "muhakeme faslı" , bazan da "fezleke" dediği bir üçüncü fasıl takip eder.
Eserinin terkibi bir mahiyet taşıyan muhakeme fasıllarında Hayrullah Efendi Osmanlı tarihini ele aldığı devrin umumi
tablosu içine yerleştirmek, o çağın hadiseleriyle olan bağ l antılarını göstermek
hedefine oldukça yaklaşır. Bu fasılların
bazılarında Hayrullah Efendi, haklarında
o vakitler memleketimizde bilgi ve kaynak bulunmayan devletlerden de okuyucusunu haberdar etmektedir. Maveraünnehir sahası Türk hanlık ve hükümdarlıklarını , Türk hakimiyetindeki Hindistan'ın siyasi tarihi ve oradaki Babürlüler
saltanatını, eserinin hemen her cildinde
ispanya müslümanlarının hıristiyanlar
elindeki içler acısı hallerini anlatan sayfaları bunlardan birkaçıdır.
Hayrullah Efendi, vak'aları seçici ve eleyici bir zihniyetle "vekayi-i cesime" ve "vekayi-i adiyye" olarak iki ayrı sın ıfta değer
lendiriL Vekayi-i cesimeden saydıkları,
devlet ve milletin belirli bir zaman dilimindeki hayatına yahut geleceğine tesir
edecek çapta kuwetli ve sarsıcı akisler

