
tür. Kınalızade Hasan Çelebi, Fazll'nin970 
Ramazanında (Mayıs 1563) öldüğünü kay
dederken ( Tezkire, s. 7 5 5) diğer kaynak
lar ittifakla 971 Ramazanında (Mayıs 
1564) vefat ettiğini bildirmiştir. Ayrıca 
Aşık Çelebi onun Kütahya'da öldüğünü 
belirtmektedir (Meşairü 'ş-şuara, vr. 198a) . 

içe dönük ve d uygulu bir şahsiyete sa
hip bulunan, aynı zamanda derviş mizaçlı 
ve zeki bir kimse olan Fazll (Latlfl, s. 264) 
kendi çağında Türkçe'yi iyi kullanan bir 
şair ve münşl olarak tanınmış, konuşma 
diline dayanan deyimlerle süslü üslCıbu 
içinde Arapça- Farsça kelime ve terkipler 
tabii bir şekilde yer almıştır. Buna rağ
men Zat! ve Baki gibi çağının ünlü şairle
rinin gölgesinde kalmaktan kurtulama
mış, yalnızca Gül ü Bülbül mesnevisiyle 
tanınmıştır. 

960'ta (1553) tamamlanarak Kanuni 
Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Musta
fa'ya ithaf edilen Gül ü Bülbül2450 be
yitten oluşan, "feilatün mefailün feilün" 
kalıbıyla yazılmış orüinal bir mesnevidir. 
SCıfiyane bir çerçevede nazmedilen eser 
tamamen temsili (alegorik) bir tarzda ka
leme alınmış olup Türk edebiyatındaki 

"gül ü bülbül" mesnevilerinin en başarılı 
örneğidir. İngilizce ve Almanca'ya da çev
rilen mesnevi zamanında çok tutulmuş
tur. Birçok yazma nüshası bulunan (me
sela bk. Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 
314/1; Mihrişah Sultan, nr. 386) eser üze
rinde Nezahat Öztekin bir doktora çalış
ması yapmıştır (bk bibl.) 

Kaynaklarda Fazll'nin ayrıca bir divanı, 
Hümô. ve Hümô.yun (HacCı-yi Kirmanl'
nin eserinden mülhem 5000 beyitlik m es
nevi), Lüccetü'l-esrô.r ( Lehcetü '/-esrar, 
Emir Hüsrev-i Dihlevl'nin, Nizarni'nin 
Mahzenü'l-esrô.r'ına nazire olarak yaz
dığı-Matla'u'l-envô.r' ı türünde bir mes
nevi) ve Nahlistô.n (Sa'dl'nin Gülistan' ı 

tarzında kaleme alın m ı ş mensur hikaye) 
adlı eserleriyle 1 000 kadar rubalsi olduğu 
bildirilmekteyse de (mesela bk. Aşık Çe
lebi, vr. 198a; Kınalızade , s. 756) bunların 
nüshalarına rastlanmamıştır. Fazll, divan 
katipliği sırasında çok sayıda mektup ya
zarak zamanın önde gelen münşlleri ara
sında yer almıştır. 
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~ HASAN AKSOY 

KARA HALiL EFENDi 
(1804-1880) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Mecitözü'nde doğdu. Babasının adı 
Mustafa'dır. Amasya 'da bir süre eğitim 
görüp ardından Konya'ya gitti. Burada 
daha sonra şeyhülislam olan Hasan Feh
.mi Efendi ile aynı medresede okudu ve 
arkadaş oldu. Oradan icazet alarak onun
la birlikte istanbul'a geldi. istanbul'da Vi
dinli Hoca Mustafa Efendi'nin ve Dersi
am Abdurrahman Efendi'nin derslerine 
girdi. 1834'te icazet aldı. Ertesi yıl ruCıs 
imtihanını kazanarak ilmiye sınıfına gir
di. 1839'da ibtida-i haric derecesiyle Sır
rizade Mescidi'nde Vahld Bey Dersiyesi 
müderrisliğine getirildi. Daha sonra fet
vahaneye devam ederek müsewid oldu. 

1861 'de istanbul kadılığı bab n ai bi olan 
Halil Efendi ertesi yıl fetva emaneti baş
müsewidliğine, 1864'te mahrec mevle
viyetine yükseltildi. 186S'te kassam-ı as
kerllik görevine getirildi, o yılın ramaza
nında kendisine Yenişehir mevleviyeti 
verildi. 1866'da fetva emini olup Edirne 
mevleviyetiyle ödüllendirildi; 1867'de Ha
remeyn payesine, 1868'de istanbul paye
sine ulaştı. Aynı yılın sonunda Evkaf-ı Hü
mayun müfettişliğine tayin edildi. 1870'
te görevinden ayrılarak hacca gitti. Bu yıl 
içinde önce Meclis-i Tetklkat-ı Şer'iyye ve 
ardından Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Ce
miyeti üyeliklerine getirildi. 1871 'de ikinci 
defa fetva eminliği görevine tayin edildi 
ve şeyhülislam oluncayakadar yedi yıl 
boyunca görevlerini sürdürdü. Bu arada 
1873'te Anadolu kazaskerliği payesini 
almış ve 1877'de kurulan Hey'et-i A'yan 
üyesi olmuştu . 

1 S Receb 1294'te (26 Temmuz 1877) 11. 
Abdülhamid tarafından imam-ı Sultani 
Hayrullah Efendi'den boşalan şeyhülis
lamlık makamına getirildi. Yaklaşık do
kuz ay bu makamda kaldıktan sonra 9 
Zilhicce 129S'te (4 Aralık 1878) aziedildL 
Azil sebebi olarakAbdülaziz'in hal' fetva
sını kaleme almasından dolayı 11. Abdül
hamid'in kendisine güvenmemesi göste-
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rilir. Halil Efendi bu dönemde birçok idari 
ve siyasi toplantıya katılmış , önemli ka
rarların alınmasında rol oynamıştır. Özel
likle Abdülaziz'in hal'ine dair fetvayı Mid
hat Paşa'nın isteği üzerine hazırladığı be
lirtilir (Cevdet Paşa, Ma'rüzat, s. 230). Ma
beyinci Fahri Bey ise Mütercim Rüşdü, 
Midhat ve Hüseyin Avni paşaların üçünün 
birden Halil Efendi'den hal' fetvası iste
diklerini, Halil Efendi'nin de, "Pek müna
sip olur" diyerek fetvayı hazırlayıp gön
derdiğini yazar (ibretnüma, s. 125 ). Mid
hat Paşa, daha sonra yargılanması sıra
sında Halil Efendi'nin hal' fetvası müs
veddesini cebinde hazır taşıdığını ifade 
etmiştir. 

Haziran 1876'da Meşrutiyet idaresi için 
Bab-ı Fetva'da toplanan Meşveret Mecli
si'ne katılan Halil Efendi fetva vermek 
üzere şeyhülislamlıkta bir hey'et-i ilmiy
ye teşkilini önerdi. Şeyhülislam Hayrullah 
Efendi'nin sahilhanesinde bir araya ge
len ve Abdülhamid'in cü!Cısuna karar ve
ren özel meclise fetva emini olarak katıl
dı. Kubbealtı'nda toplanan Hey' et-i Vüke
la huzurunda V. Murad'ın hal' fetvasını 
fetva emini sıfatıyla okudu ( a.g.e., s. ı 30, 
ı 3 ı) Diğer taraftan 2 Temmuz 1878'de 
Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak vekillerin 
ve şeyhülislam mazullerinin katılmasıyla 
Mabeyn-i Hümayun'da akdedilen olağan 
üstü mecliste, Rumeli ve Anadolu'da ma
hiyeti belli olmayan bazı kazançlar karşı
lığında Kıbrıs gibi çok önemli bir toprağın 
terkinin asla doğru olmayacağını söyledi 
(Türkgeldi, S. 103) Halil Efendi ayan üye
Iiği devam ederken 27 Muharrem 1298'
de (30 Aralık 1880) vefat etti ve Fatih Ca
mii haziresine defnedildi. 

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Cemiyeti 
üyeliği sırasında uzunca bir süre Cevdet 
Paşa ile birlikte çalışan Halil Efendi'nin 
fetva emini unvanıyla Mecelle'nin 7-11, 
1 3-16. kitaplarında ve un vans ız olarak 12. 
kitabında mührü bulunmaktadır. Konu-

Ka ra Halil 
Efendi'nin 

Fatih Camii 
haziresinde ki 

mezarı

Fatih 1 

istanbul 
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ların tartışılması sırasında yaptığı katkı

ları ile Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Cemi
yeti'nin ana unsurlarından biri olmuştur 
(Mardin, Medeni Hukuk, s. I 64). Cevdet 
Paşa. kendisine bir süre hocalık da yap
mış olan Halil Efendi'nin fıkıh bilgisinden 
çok yararlanmıştır. Yakından tanıdığı Ha
lil Efendi'yi. ulemadan bir zat olduğu hal
de "umür-ı hariciyyesi kıt". çocuk gibi her 
şeye aldanan ve devlet erkanı tarafından 
aldatılabileceğine ihtimal vermeyen saf. 
kişiliği zayıf bir kimse olarak tanımlamak
tadır (Ma 'rCızat, s. 230). Onun derin bir 
hukuk bilgisine sahip olduğu. bazı fıkıh 
kitap l arına şerhler yazarak yorum ve ten
kitler yaptığı bilinmektedir. 
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KARAHOCA 

(bk. ALAEDDİN ALİ ESVED). 

KARAMEMi 

Kanuni Sultan Süleyman döneminin 
ekol sahibi sernakkaşı. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Kanun! Sultan Süleyman dönemi saray 
ehl-i hiref, mevacib, masraf vb. defterle
rinde Rum nakkaşları arasında adı Kara 
Mehmed Çelebi (TSMA. nr. D 4104), 
Mehmed-i Siyah (TSMA, nr. D 961 3-3) ve 
KaraMemi (TSMA, nr. D 96 12) şeklinde 
geçmektedir. Sanatkarın Topkapı Sarayı 
Müzesi Arşivi kayıtlarından müzehhip ve 
ressam olarak saray hizmetinde bulundu
ğu ve ll. Selim döneminde de hayatta ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Tezhip sanatını saray nakışhanesinde 
iranlı Aga Mlrek'in talebesi ressam Şah
kulu'nun (ö . 963/l 556) nezaretinde öğ-
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rendi. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde 
bulunan Reblülahir 932 (Ocak 1526) tarih
li ehl-i hiref mevacib (maaş) defterindeki 
kayda göre Şahkulu. Yavuz Sultan Se
lim'in Çaldıran seferi dönüşü Tebriz'den 
Amasya'ya getirmiş olduğu sanatkarlar
dandır. Daha sonra İstanbul hassa har
cına havale edilmiş, 1 Muharrem 927 (12 
Aralık 1520) tarihli ehl-i hiref defterine 
kaydedilmiştir. Şahkulu . Osmanlı nakış 

sanatının klasik çağını oluşturan sanat
karların başında ve saz yolu üstübunun 
temsilcisi olarak Kara M emi gibi pek çok 
müzehhip yetişti rmişti r. Reb1ülevvel952 
(Mayıs 1545) tarihine ait maaş defterinin 
dokuzuncu sırasında Mehmed-i Siyah'ın 
günlük 16.5 akçe aldığı kayıtlıdır (TSMA. 
nr.D9613-3) 

Kara Memi, hacası Şahkulu'ndan sonra 
cemaat-i nakkaşanın Rumiyan bölüğü ba
şında günlük 25.5 akçe ücretle nakkaş
başı olarak görevlendirilmiştir (Muharrem 
965-966jKası m 15 57-15581 tarihli ehl-i 
hıref defteri , vr. ı 2a). Devrin sanat anlayı
şını etkileyen kendi üslübunu bu dönem
de ortaya koymuştur. Elinden çıkmış tez
hipli elyazması kitap. ferman ve vakfıye
lerdeki yarı üslüplaşmış çiçek motifleriyle 
bahar dalı kompozisyonlarında yeni bir 

üslüp ve anlayış getirdiği açıkça görül
mektedir. 

Hamburg Kunst und Gewerb Müzesi'n
de bulunan Reblülahir 961 (Mart 1554) 
tarihli Muhibbl divanı Kara Memi'nin üs
Iübunu müjdeleyen ilk imzalı örnek ola
rak kabul edilir. Bilinen diğer imzalı eser
leriNuruosmaniye Kütüphanesi ile (nr. 
3873 ) İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde (TY, nr. 5467) kayıtlı Şaban 973 ta
rihli (Mart 1566) Divan-ı Muhibbitezhip
leridir. istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndeki nüsha 370 va rak, 165 x 263 mm. 
ebadında. aharlı. abadl. şeker. kırem. sa
rı. yavru ağzı. fıstık! renk kağıtlara Meh
med Şerif Efendi'nin ince nesta'lik hat
tıyla yazılmıştır. Metin dış pervazı renkli 
halkartekniğinde tezhip edilmiş yarı üs
lüplaşmış gül. karanfil ve laleler. bahar 
dalı motifleriyle koltuk. beynessutur tez
hibi, hatayi ve rum! motiflerinin hakim 
olduğw · halkar tekniğinde dış bordür tez
hibi Kara Memi üslübunun en olgun dö
nemini temsil etmektedir. 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de yer alan (Emanet Hazinesi, nr. 49). XVI. 
yüzyıl ortalarında Osmanlı saray nakışha
nesinde restore edilmiş 7 45 ( 1344) tarihli 
Abdullah Sayraft ketebeli mushafın cilt 

Tezhibi KaraMemi'ye ait olan Divan-ı Muhibbfnın iki sayfası (IÜ Ktp. , nr. 5467, vr. 359•-360') 


