
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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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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yola çıkmak istedi. Bu durum, Bursa Ka
dısı Ruhuilah Efendi tarafından Mesud 
Efendi'nin devlete karşı kuwet topladığı 
şeklinde İstanbul'a bildirildi. Bunun üze
rine Mesud Efendi'nin hemen idamı için 
Bursa kadısına bir ferman gönderildi. Mi
safir olduğu MeaJizade'nin köşkünde ak
şam ani bir baskın la yakalanmak istenen 
Mesud Efendi karşı koyarak birkaç kişiyi 
kılıçla yara! adıysa da sonunda öldürüldü. 
Cesedi bir süre öylece bırakıldıktan son
ra Bursa'da Pınarbaşı Mezarlığı'na gö
müldü. 

Başta kendisini sevmeyen ve hakkında 
ağır sözler kullanan Karaçelebizade Ab
dülaziz Efendi olmak üzere birçok kimse 
Mesud Efendi'nin ittiraya uğradığını, dev
lete karşı bir tavrının olmadığını ifade 
eder. Karaçelebizade ayrıca devletin en 
yüksek ilmiye rütbesine ulaşmış bir kişi
nin boyle feci bir şekilde öldürülmesinin 
yakışık almadığını vurgular. Daha sonra 
sadrazam olan Köprülü Mehmed Paşa bu 
ittiraya sebebiyet veren Bursa Kadısı Rü
hullah Efendi'yi idam ettirmiştir. Kaynak
larda güçlü kuwetli. kibirli, sert mizaçlı . 

ilim le alakası olmayan, daha çok devlet iş
lerine karışan bir kişi olarak tanımlanan 
Mesud Efendi'nin fetvaianna ve herhangi 
bir eseri olduğuna dair bilgi bulunma
maktadır. Konağının Süleymaniye'de ol
duğu belirtilir. 
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MES'ÜD b.· HÜNEYDE 
(ö~ W-! .:ı,.,._.,) 

Mes'Qd b. Hüneyde (Hübeyre) ei-Eslemi 
(ö. 5/627'den sonra) 

Sahabi. 
.J 

Ferve el-Esiemi'nin kölesi olması sebe
biyle Gulamü Ferve diye de tanınmakta
dır. Hicret yolculuğunun Sevr mağarasın
dan sonraki safhasında Resul-i Ekrem ile 
Hz. Ebu Bekir Eslemoğulları'nın toprak-
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larından geçerken Are denilen mevkide 
Mes'ud ile karşılaşmışlardı. Hz. Ebu Bekir. 
onun o sırada Ebu Temlm Evs b. Hucr ei
Eslem'i'nin kölesi olduğunu öğrenince onu 
dostu olan efendisine göndererek kendi
lerine binek hayvanı. yiyecek ve gizli yol
ları iyi bilen bir kılavuz temin etmesini is
temiş, Ebu Temlm de bir deve. hurma ve 
sütten oluşan yiyecekle birlikte kılavuz 
olarak Mes'Cıd'u göndermişti. Yolculuk 
sırasında Resülullah ile Ebu Bekir arasın
daki sohbetten etkilenen Mes'ud cemaat 
halinde namaz kılarken onlara katılmış ve 
böylece müslüman olmuştur. Kuba'ya ka
dar onlarla beraber gitmiş, orada Hz. Pey
gamber'in arkasında beş vakit namaz kıl
dıktan sonra Resülullah'ın talimatı üze
rine Ebu Bekir tarafından kendisine bazı 
hediyeler verilerek geri gönderilmiştir. Es
lem kabilesi arasında Büreyde b. Husayb'
dan sonra ikinci müslüman olduğu belir
tilen Mes'Cıd'un İslam'ı seçtiğini öğrenen 
efendisi de biraz acele ettiğini söylemesi
ne rağmen anlattıklarının tesiriyle hemen 
İslam'a girmiş ve onu daazat etmiştir. 
Mes'ud. Eslemoğulları' nın mevlası olarak 
bu kabile arasında yaşamaya devam et
miştir. 

Mes'ud b. Hüneyde. Mekkeli müşrikler 
Uhud Gazvesi için Medine'ye doğru iler
lerken kendi topraklarından geçtikleri sı
rada ordu hakkında bilgi edindikten son
ra yaya olarak Medine'ye gidip durumu 
Hz. Peygamber' e haber vermiş, bu arada 
Müslümanlığın yayılması için yaptığı ça
lışmaları anlatıp Resülullah'ın hoşnutlu

ğunu kazanmıştır. 

Müreysl' Gazvesi'ne (5/627) giderken 
yolu Eslem kabilesine uğrayan Hz. Pey
gamber Mes'Cıd'dan orduya katılmasını 
istemiş ve savaşın ardından elde edilen 
ganimetierden kendisine on deve vererek 
ailesinin yanına göndermiştir. Bundan 
kısa bir süre sonra vefat ettiği tahmin 
edilen Mes'Cıd b. Hüneyde'nin ResGl-i Ek
rem'den naklettiği ve kendisinden Bürey
de b. Süfyan b. Ferve ei-Eslem'i'nin tek ba
şına rivayet ettiği. imama uyan cemaatin 
saf düzeniyle ilgili bir hadis N esai'nin es
Sünen'inde yer almaktadır ("İmame", 
18) . 
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MES'UD b. MAHMUD-ı GAZNEVI 
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Ebu Said en-N asır- Lidinillah Mes'ud 
b. Mahmud b. Sebük Tegin-i Gaznevi 

(ö. 432/1041) 

Gazneli Devleti hükümdan 
(1030- 1041). 

.J 

388'de (998) Gazne'de doğdu. Sultan 
Mahmud-ı Gaznevi'nin büyük oğludur. 
406' da (ı o ı5-ı6) veliaht ilan edildi. Ardın
dan Herat valiliğine getirildi ( 408/ı O ı7) 
Gür'un kuzeybatı bölgesini itaat altına 
alarak büyük başarı kazandı (4ıl!ı020). 
Sultan Mahmud, Büveyh11er'in Rey ve Ci
bal bölgesindeki hakimiyetine son verdiği 
zaman buranın yönetimini Mesud'a bı
raktı (420/1 029) Mesud ertesi yıl Kaküyl
ler'in idaresindeki Hemedan ve İsfahan'ı 
Gazneli topraklarına kattı (42ı/ı030). 

Sultan Mahmud, ölümünden önce ül
ke topraklarını beş oğlundan Muhammed 
ile Mesud arasında taksim etti. Buna gö
re Rey, İsfahan ve Ci bal Mesud'a veriliyor
du. Ancak Mesud bu taksirnde kendisine 
haksızlıkyapıldığına inandığı için babasına 
gücenmişti. Bundan haberdar olan Sul
tan Mahmud ölümünden kısa bir süre ön
ce onu veliahtlıktan uzaklaştırarak bütün 
ülkesini Muhammed'e bıraktı. 

Mahmud-ı Gaznevi vefat edince yerine 
Muhammed tahta çıkarıldı. Bu sırada is
fahan'da bulunan Mesud durumu öğre
nir öğrenmez önce Rey şehrine gitti ve 
tahtı ele geçirmek için hazırlıklara başladı. 
Amcası Yusuf ve Gazneli devlet adamla
rının desteğini sağladıktan sonra Nlşa
bur'a giderek burada Abbas! Halifesi Ka
dir-Billah'ın elçisiyle buluştu. Halifenin 
gönderdiği bir menşurla Mesud'un salta
natı tasdik ediliyor ve babasından kalan 
bütün ülkelerin sahibi olarak tanınıyor. 
ele geçirdiği ve bundan sonra ele geçire
ceği yerlerde de onun hakimiyeti kabul 
ediliyordu. Nihayet Mesud Gazne'ye yü
rümeye karar verip Ramazan 421'de (Ey
lül ı 030) Nlşabur'dan ayrıldı. öte yandan 
Muhammed sultan oluşundan dört ay 
sonra Mesud'un üzerine yürüdü. Ancak 
Tekinabad denilen yere gelindiğinde or
du kumandanları ve devlet büyükleri bir 
araya gelip Muhammed'e Mesud'a tabi 
olduklarını bildirdiler. Sultan Muhammed 
de bu oldu bittiyi kabul etmek zorunda 
kald ı ve tahtından uzaklaştırılarak hap
sedildi (3 Şevval 42ı 14 Ekim ı 030) . Ha
berciler. 11 Ekim 1 030 tarihinde Herat'ta 
bulunan Mesud'un huzuruna gelip karde
şinin tutuklandığını ve kendisinin sultan 


