
MESUD ll 

Baltu'nun kendisine isyan ettiğini an
layan Gazan Han69S'te (ı 296) Anadolu '
ya Kutluğ Şah idaresinde 30.000 kişilik 
bir ordu gönderdi. Baltu mağ!Op olunca 
Ermeni kralına sığındı. Ancak kral tara
fından yakalanıp Tebriz'e Gazan Han'a 
gönderildi ve şehir meydanında idam 
edildi (25 Zilhicce 6961 14 Ekim ı 297). Ga
zan Han. Baltu'nun isyanı sırasında zorta 
yanında tuttuğu Sultan Mesud'un suçlu 
olduğuna inanıyordu. Bu sebeple Kutluğ 
Şah Noyan tarafından Tebriz' e gönderilen 
Sultan ll. Mesud, Gazan'a Baltu'nun ken
disini zorla yanında tuttuğunu anlattıysa 
da mazeretleri Gazan Han'ı tatmin etme
diği için hükümdarlıktan uzaklaştırılıp H ec 
medan'da ikamete mecbur edildi. Yerine 
iki yıl sonra kardeşi Feramurz'un oğlu lll. 
Alaeddin Keykubad Selçuklu tahtına ge
çirildi (697/1 298). 

lll. Alaeddin Keykubad devrinde de ül
kede karışıklık, isyan ve zulümler devam 
etti. Bu dönemde Sülemiş (SGiamlş) adlı 
bir Moğol noyanı Gazan Han'a karşı isyan 
etti, ancak o da Baltu gibi Tebriz'de öldü
rüldü. Çok kötü bir idare sergileyen lll. 
Alaeddin Keykubad Moğol noyanları gibi 
halktan paralar topladı. Sivas. Malatya, 
Divriği ve diğer yerlerde yaptığı zulüm ve 
haksızlıklar Moğollar'ı bile rahatsız etti
ğinden tahttan indirilip yerine ll. Mesud 
ikinci defa Anadolu Selçuklu tahtına çı
karıldı (702/1302) ikinci hükümdarlık dö
neminde de başarısız olan Sultan Mesud, 
703'te ( 1304) Abuşka Noyan ile birlikte 
Aksaray- Niğde arasındaki Dulhisar'a ka
panan Cabioğlu'nu kuşattı. Ancak Gazan 
Han'ın ölüm haberi gelince kuşatma kal
dırıldı. 

Ebü'I-Feth es-Sultanü'l-a'zam Gıyasü'd
dünya ve'd-dln unvanıyla anılan 11. Me
sud uzun süre hasta yartıktan sonra 708 
(1308) yılında Kayseri'de vefat etti. Son 
yıllarını maddi sıkıntılar içinde geçiren 
sultanın borçları ve Moğollar'ın bitmeyen 
istekleri yüzünden bunalıma girip kendini 
zehiriediği de rivayet edilir (Sümer, Sel
çuklu Araştırmaları Dergisi, sy. I 1 I 9691. 

s. 75). Tartışmalı olmakla birlikte genel
likle kabul edilen görüşe göre ll. Mesud 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin son hüküm
dandır. Onun ardından Kılıcarslan b. lll. 
K ey h us rev gibi tahta çıkarılmış ( 7 ı O/ ı 3 ı O) 
bir hanedan mensubu olsa bile ülke içinde 
ve Moğollar tarafından tanınmadığı için 
ll. Mesud'un son hükümdar kabul edil
mesi daha isabetli olur. Günümüze inti
kal etmiş olan son Anadolu Selçuklu sik
keleri de Sultan ll. Mesud'a aittir. Makri
zi'nin Anadolu Selçuklu Devleti'nin sona 
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erdiği tarih olarak 718 (1318) yılını gös
termesi ( es-Sülük, ll, ı 86 ), Demirtaş'ın 

Selçuklu şehzadelerini öldürtmesiyle ilgili 
olabileceği gibi yanlış bir tesbit de olabilir. 
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MESUD EFENDi 
(ö. 1894) 

Osmanlı alimi. 

Kayseri'ye bağlı Ağımas (Mimar Sinan) 
köyünde dünyaya geldi. ilk öğren imin i 
doğduğu köyde tamamladıktan sonra 
Hacı Torun Efendi'den icazet aldı. 1877 
yılında Kayseri müftüsü oldu. Ardın
dan istanbul'a gitti ve orada Mekke pa
yesi aldı; Muzıka- i Hümayun Mektebi'n
de Arapça muallimliği yaptı. Mir'at-ı Me-
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Mesud Efendi'nin Mir'at-ı Mecelle ad lı eserinin ilk sayfası 
(İstanbul 1302) 

celle adlı eserinin sonunda kitabını 1298 
yılının Zilkade ayında (Eki m ı 88 ı) Kayse
ri'de tamamladığını belirttiğine göre İs
tanbul'a bu tarihten sonra gitmiş olma
lıdır. ileri bir yaşta iken istanbul'da vefat 
eden Mesud Efendi Beşiktaş'ta Yahya 
Efendi Dergahı haziresine defnedildi. Sur
sali Mehmed Tahir ve bazı yeni kaynaklar 
131 O' da (ı 893) öldüğünü kaydetmekle 
birlikte (Koçer, s. 45) Mehmed Süreyya 
vefat tarihini 1311 yılı Ramazan ayı (Mart 
ı 894) olarak vermektedir ( Sicill-i Osmani, 
IV, 368) . Mesud Efendi'nin Muzıka-i Hü
mayun Mektebi'ndeki Arapça muallimliği 
görevine oğlu Rifat Efendi tayin edildi. 

Mesud Efendi'nin tıilinen tekeseri Me
celle-i Ahkam-ı Adf.iyye üzerine yazdığı 
Mir'at-ı Mecelle'dir (İstanbul I 290, ı 297, 

ı 299, ı 302) . Kitabın önsözünde müellif, 
Mecelle'de yer alan fıkhl konuların kay
naklarını tesbit edip bir araya getirdiğini 
söylemektedir. Eserde önce Mecelle'nin 
maddeleri nakledilmiş, ardından bunla
rın dayandığı fıkhl metinler bazan olduğu 
gibi, bazan da özet halinde Arapça olarak 
kaydedilmiştir. Kitabın telifi sırasında Ha
nefi mezhebine ait otuz civarında fıkıh ve 
fetva kitabından yararlanan Mesud Efen
di, her maddenin dayandığı fıkhl metni 



verirken faydalandığı kitabın adını ve bö
lümünü zikretmiştir. Eser başta Ahmed 
Cevdet Paşa olmak üzere Mecelle Cemi
yeti üyelerinin takdirini kazanmıştır. 
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liJ FERHAT KocA 

MESUD EFENDi, Hocazade 
(ö. 1066/1656) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

1. Ahmed'in hacası Aydınlı Mustafa 
Efendi'nin oğludur. Bu sebeple Hocazade 
diye anılır. Osmanlı tarihinde görevden 
alındıktan sonra idam edilen üç şeyhülis
lamdan biri olduğu için kaynaklarda "şe

hid" unvanıyla da geçer. Ayrıca kendisine 
Burnaz 1 Pürnaz Müftü veya Çelebi de 
den miştir. İlk öğrenimini babasından gör
dü ve onun sayesinde "mevallzade" ka
nunu gereği 1028 Saferinde (Ocak 1619) 

Hocazade Esad Efendi'nin Beyazıt Medre
sesi muldliğiyle mülazımı oldu. Medrese 
tahsilinden sonra 40 akçelik medreseden 
mazul iken 1030 Reblülewelinde (Şubat 
1621) Şah Sultan Medresesi müderrisli-

. ğine getirildi. Mere Hüseyin Paşa'nın sa
daretten azli onu da etkiledi ve müderris
likten alındı (Şaban ı 031 1 Haziran 1622). 

1033 Cemaziyelewelinde (Mart 1624) Ay
şe Sultan Medresesi'ne, 1035 Ramazanın
da (Haziran 1626) teamüle aykırı olarak 
kısa bir arayla Sahn-ı Sernan'ın iki ayrı 
medresesine tayin edildi. 1 037 Şabanın
da (Nisan 1628) Edirne Beyazıt Medrese
si, 1038 Şewalinde (Haziran 1629) Eyüp 
Medresesi, 1040 Ramazanında (Nisan 
1631) kardeşi Ali Efendi'nin yerine Süley
maniye Medresesi'ne müderris oldu. 

Mesud Efendi daha sonra kadılığa geç
ti. 1042 Reblülewelinde (Eylül 1632) Ha
lep kadısı oldu, bir yıl sonra aziedildi ve 
uzun süre mazul kaldı. 1 OSO'de ( 1640) 

kendisine verilen Galata kadılığını kabul 
etmedi. 1 052 Cemaziyelewelinde (Ağus
tos 164 2) Bursa kadılığına getirildi; fakat 
iki ay sonra, Bursa'da kanuna aykırı oldu-

ğu iddiasıyla yeni inşa ettirilen bir kiliseyi 
hükümet merkezinin kararını bekleme
den yıktırdığı için görevden alındı. Mesud 
Efendi'ye haksızlık yapıldığı kanaatinde 
olan Bursa halkı diğer üç kiliseyi daha 
tahrip etti. Bunun üzerine hükümet mer
kezinden müfettişler gönderilerek soruş
turma açıldı ve yapılan hareketin uygun
suz olduğu tesbit edilip suçlular cezalan
dmldı (Naima, IV, 17-18) . Görevden alınan 
Mesud Efendi'ye Gümülcine ve Yenice-i 
Karasu kazaları arpalık verildi. 1 054 Zil
hiccesinde (Şubat 1645) Rumeli kazasker
liği payesini aldı. Sekiz ay sonra kendisine 
teklif edilen Eyüp kadılığını kabul etme
yip arpalıkları ile yetindi. Ramazan 1 061'
de (Ağustos 1651) Anadolu kazaskeri ol
du. Bu görevdeyken Divan-ı Hümayun'da 
ve zaman zaman yapılan meşveret mec
lislerinde vezirlere karşı sözünü esirge
mediğinden Valide Thrhan Sultan'ın tak
dirini kazandı. Ancak yaptığı bazı uygu
lamalar ulema arasında tepkiye yol açtı. 
Anadolu kadıları kadılık imtihanına itiraz 
ederek Şeyhülislam Karaçelebizade Ab
dülaziz Efendi'ye şikayette bulundular 
ve Mesud Efendi'nin adil bir imtihan için 
yeterli bilgisinin olmadığını ileri sürüp pa
dişah huzurunda ve ulema önünde imti
han olmak istediklerini bildirdiler (a.g.e., 
V, 234). Muhtemelen bu hadiseler sıra
sında Şeyhülislam Karaçelebizade Ab
dülaziz Efendi ile araları açıldı ve birbirine 
rakip hale geldiler. Mesud Efendi'ye bir 
yıl kaldığı kazaskerlik görevinin ardından 
Tırnova ve Sahra arpalıkları verildi. üç yıl 
sonra 1065 Ramazanında (Temmuz 1655) 

arpalığı Galata kadılığına çevrildi. 

Kazaskerliği sırasında Mesud Efendi 
Valide Thrhan Sultan'ın takdirini kazan
mıştı. Hatta Turhan Sultan, Vezlriazam 
Gürcü Mehmed Paşa'ya onu dinlemesini 
ve sözünden çıkmamasını tembih etmiş
ti. Bu gücünü devlet işlerine karışarak, 
tayin ve aziilere müdahale ederek kullan
maya başlayan Mesud Efendi bazı önde 
gelen devlet adamları ve ulemanın tep
kisine yol açtı. Gürcü Mehmed Paşa'nın 
aziedilip yerine Tarhuncu Ahmed Paşa'
nın getirilmesinde önemli rol oynadı. Giz
lice İstanbul'a davet edilen Tarhuncu Ah
med Paşa durum açıklığa kavuşuncaya 
kadar onun evinde kaldı. İpşir Mustafa ve 
Kara Murad paşaların sactareti dönemin
de ise kendisine itibar edilmedi. Kaynak
lara göre. Çınar Vak'ası sırasında bazı 
adamları tebdilikıyafet ederek züyuf ak
çe sebebiyle büyük huzursuzluk duyan 
sipahi ve yeniçeriler arasından taraftar 
toplamış. Şeyhülislam Memekzade Mus-

MESUD EFENDi, Hocazade 

tafa Efendi'nin rüşvetçi ve afyon düşkü
nü olduğundan böyle nazik bir dönemde 
meşihata layık bulunmadığı yolunda ha
ber yayarak bu makama cesur ve hak sö
zü söyleyen Mesud Efendi'nin getirilmesi 
konusunda askeri inandırmıştı. Yeniçeri 
ve sipahilerin Mesud Efendi'nin şeyhülis
lam olması için saraya baskı yapmaları 
sonucunda Memekzade Mustafa Efendi 
tayininden on üç saat. Veiiriazam Zur
nazen Mustafa Paşa da dört saat sonra 
azledildi. Mesud Efendi. 9 -1 o Cemaziye
Iewel1066 gecesi (5-6 Mart 1656) "erbab-ı 

cem'iyyet iltimasıyla" şeyhülislamlığa ge
tirildi. 

Mesud Efendi'nin dört ay on iki gün 
süren meşihat günleri büyük çalkantılar 
içerisinde geçti. Bu çalkantıların sebebi 
devlet işlerine müdahalesi, tayin ve azil
Ieri kendi kontrolü altında tutma ihtirası 
yanında ortamın çok karışık olması idi. 
Yeni şeyhülislam özellikle belli başlı tayin
lerde belirleyici olmak istiyor (a .g.e., VI, 
189). sadakatine, cesaret ve doğru sözlü
lüğünedeğer veren Valide Turhan Sultan 
bir ölçüde bu isteğine riayet ediyordu. 
Nitekim Siyavuş Paşa'nın ölümü üzerine 
Mesud Efendi kendisine mutlak olarak 
itaat edeceğine inandığı Şam Valisi Boy
nueğri Mehmed Paşa'ya sadrazamlık ve
rilmesini saraydaki meşveret meclisinde 
kabul ettirdi. Ancak şeyhülislamın etkisi 
altına girmeye niyeti olmayan yeni sad
razam onu dışiayarak müstakil hareket 
etmeye başladı. Bunun üzerine Mesud 
Efendi Valide Turhan Sultan'dan onun az
lini istedi. Valide Turhan Sultan. sadraza
rnın kısa süre içinde sebepsiz aziinin dev
letin istikrarı ile bağdaşmayacağını söy
leyip bu isteği reddetti. Giderek daha da 
hırçınlaşması saray ve devlet ricali nez
dindeki itibarının sarsılmasına yol açtı. IV. 
Mehmed'i aziedip Şehzade Süleyman'ı 
tahta çıkarmayı düşünerek gizli bazı top
lantılar yaptığı söylentileri yayıldı. Sadra
zam Mehmed Paşa'nın durumu padişa
ha ve valide sultana bildirmesi üzerine 
büyük tedirginlik yaşandı. Sinan Paşa 
Köşkü'nde meşveret olduğu söylenerek 
davet edilen Mesud Efendi. köşke geldi
ğinde padişah ve sadrazaını görmeye fır
sat kalmadan 25 Ramazan 1 066'da (ı 7 
Temmuz 1656) görevden alındı. Diyarbe
kir kadılığı verilip bostancıbaşıya teslim 
edildi ve kayıkla Mudanya üzerinden Bur
sa'ya yaliandı (a.g.e., VI, 188-197) 

Aleyhine yeni bir tertipten korkarak bir 
an önce Diyarbekir'e gitmek isteyen Me
sud Efendi, Abaza isyanı sebebiyle yollar 
tehlikeli olduğundan bir miktar sekbanla 
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