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MUSTAFA EFENDÝ, Çatalsakal
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(ö. 1121/1709)
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Celvetî zâkirbaþýsý
ve dinî eserler bestekârý.

™

Bursa’da doðdu. Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Tahsilinin ardýndan terzilikle
geçimini sürdürdü. Ýshak Hocasý Ahmed
Efendi’nin derslerine devam etti ve ona
mülâzým oldu. Bu arada mûsiki dersleri aldý ve þiirle ilgilendi. Daha sonra Üftâdezâde Ýbrâhim Efendi’ye intisap etti. Ardýndan
tekkenin zâkirbaþýsý oldu. Bu sýrada yaptýðý bestelerle tanýndý. Çeþitli makamlarda
ilâhiler bestelediði kaydedilmekteyse de
bunlar günümüze ulaþmamýþtýr. Ýsmâil Belîð’in bildirdiðine göre 7 Receb 1121 (12 Eylül 1709) tarihinde vefat etti ve Pýnarbaþý’nda Üftâde Zâviyesi yolu üzerinde bir
mezara defnedildi (Güldeste-i Riyâz-ý Ýrfân, s. 528-529). Ýsmâil Belîð ayrýca onun
çeþitli þiir ve tarih mýsralarýnýn bulunduðunu belirtmektedir (a.g.e., s. 529).
Ýsmâil Belîð, Güldeste-i Riyâz-ý Ýrfân, Bursa
1287, s. 528-529; Sadettin Nüzhet Ergun, Türk
Musikisi Antolojisi, Ýstanbul 1942, I, 126.
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MUSTAFA EFENDÝ, Dürrîzâde
(bk. DÜRRÎZÂDE MUSTAFA EFENDÝ).
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Türk bestekârý ve hânende.
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Edirne’de doðdu. Annesi Enderun’da
ebe olduðundan “Ebezâde” diye tanýndý.
Ebûishakzâde Esad Efendi babasýnýn müderris olduðunu bildirmektedir (Þeyhülislâm Esad Efendi ve Atrabü’l-âsâr, haz.
Hakký Tekin, s. 128). Mustafa Efendi iyi bir
tahsil gördü. Çocukluðundan baþlayarak
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(bk. EBÜLMEYÂMÝN MUSTAFA EFENDÝ).

MUSTAFA EFENDÝ,
Feyzullahefendizâde
Osmanlý þeyhülislâmý.

Saraçhanebaþý’nda Feyzullahefendizâde Mustafa Efendi’nin, Amcazâde Hüseyin Paþa Medresesi cümle kapýsý yanýndaki çeþmesiyle kitâbesi
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mûsiki dersleri aldý ve bu sahada belli bir
mesafe katetti. Sesinin güzel olduðu belirtilmektedir. Esad Efendi de Ebezâde’nin sesinin gür olduðunu ve tiz perdelere
ustalýkla çýkabildiðini söylemektedir (Atrabü’l-âsâr, vr. 31b). Atrabü’l-âsâr’da ve
Edirne Tarihi’nde otuz civarýnda bestesi
olduðu bildirilmekteyse de günümüze
sadece bayatî makamýndaki nakýþ yürük
semâisi ulaþmýþtýr (BTMA, II, 78). Sadettin
Nüzhet Ergun, acem makamýnda iki ve
ýrak makamýnda bir olmak üzere üç adet
ilâhisi olduðunu kaydetmektedir (Türk
Mûsikisi Antolojisi, I, 185, 263, 283). Ebezâde Mustafa Efendi’nin Musallî (Muslî)
(a.g.e., I, 125) mahlasýyla þiirler yazdýðý
da bildirilmektedir (BTMA, II, 78).

™

1090’da (1679) Ýstanbul’da doðdu. II.
Mustafa’nýn hocasý þeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin oðludur. Babasýndan ve
onun muhitine mensup ilim adamlarýndan
ders alarak yetiþti. Babasýnýn nüfuzu sayesinde kýsa sürede birbiri ardýnca ilmiye
pâyeleri aldý (tafra hareket), bu durum çeþitli dedikodu ve tenkitlere yol açtý. Henüz
yirmi üç yaþýnda iken yüksek dereceli kadýlýklardan olan Mekke kadýlýðýna tayin edildi (1113/1701). Görev süresini doldurup
Ýstanbul’a dönerken yol boyunca ilmiye ve
mülkiye ricâlinin ona çeþitli ikramlarda bulunup hediyeler sunarak aðýrlamada nasýl
birbiriyle yarýþ ettiðini tarihçi Râþid anlatýr (Târih, II, 555-556). Mekke’den dönüþünün hemen ardýndan Zilkade 1114’te (Nisan 1703) bilfiil Anadolu kazaskeri oluþu,
uzun süreden beri kazasker olmayý bekleyen ulemâ arasýnda memnuniyetsizliðe sebep oldu (a.g.e., II, 581). Muharrem 1115’-

te (Haziran 1703) Rumeli kazaskerliði pâyesini aldý. Bu tevcihata temas eden Râþid, aðabeyi Seyyid Ýbrâhim Efendi’nin Rumeli kazaskeri olmasýný kýskanan Mustafa Efendi’nin üzülmemesi için “çok þefkatli” babalarý Þeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin ona da Rumeli pâyesini verdiðini yazar
(a.g.e., II, 586-587). Ancak Feyzullah Efendi’ye yönelik tepkiler ve onun 1703’teki
Edirne Vak‘asý’nda feci þekilde öldürülmesi Mustafa Efendi’yi de etkiledi. Kýsa bir
süre için Yedikule’de hapsedildi (Defterdar Sarý Mehmed Paþa, s. 794). Hapis cezasý sürgüne çevrilerek önce Kýbrýs adasýna gönderildi, ardýndan Bursa’da oturmasýna izin verildi. III. Ahmed’in saltanatýnýn
sonuna kadar yaklaþýk yirmi yedi yýl Bursa’da kaldý. 1730’da I. Mahmud padiþah
olunca Ýstanbul’a dönmesine müsaade
edildi. 10 Safer 1145’te (2 Aðustos 1732)
Rumeli kazaskeri oldu (Subhî, vr. 45a),
Dürrî Mehmed Efendi’nin hastalýðý sebebiyle görevinden ayrýlmasý üzerine 1 Zilhicce 1148’de (13 Nisan 1736) þeyhülislâmlýða getirildi. Ýlmiye mesleðindeki bozukluklarý düzeltmek isteyen I. Mahmud’un Mus297

MUSTAFA EFENDÝ, Feyzullahefendizâde

tafa Efendi’ye ilmiye tayinlerini doðrudan
kendisine arz yerine sadrazam vasýtasýyla
yapmasýný tavsiye ettiði belirtilir. Hayatýnýn sonuna kadar bu görevde kalan Mustafa Efendi, Osmanlý siyasî ve dinî çevrelerini oldukça uðraþtýran Ca‘feriyye’nin beþinci mezhep olarak kabulü yolunda Ýranlýlar’ýn teklifleri dolayýsýyla toplanan meþveret meclislerine de katýlmýþtýr.
Kaynaklarda dürüstlük ve hakkaniyeti
gözeterek uzun süre þeyhülislâmlýk makamýnda kaldýðý belirtilir. Herhangi bir eserinden bahsedilmediði gibi þeyhülislâmlýðý devrinde verdiði fetvalar konusunda
da bilgi bulunmaz. Geçirmiþ olduðu felç
dolayýsýyla hastalanan ve bu durumda iken
görevini sürdürmekte olan Mustafa Efendi 30 Muharrem 1158’de (4 Mart 1745) vefat etti. Üsküdar Karacaahmet’te Tunusbaðý aile kabristanýnda eniþtesi Mirzazâde Þeyh Mehmed Efendi’nin yanýna defnedildi. Kaynaklarda iffet ve takvâ sahibi,
halim selim bir þahýs olarak tanýtýlýr. Felçli
olduðu son dönemlerinde imza atmakta
zorlandýðýndan mühür kullanmasýna izin
verilmiþtir. Babasý Feyzullah Efendi’nin
medresesi yanýnda kurduðu kütüphane
için 1149’da (1736) bir kitap sayýmý yaptýrmýþtýr (Erünsal, s. 66). Ýlmiye mesleðine
giren iki oðlundan Müderris Osman Efendi 1738’de vefat etmiþ, diðer oðlu Abdullah Efendi, Rumeli kazaskerliði ve nakîbüleþraflýða kadar yükselmiþ ve 1770’te
ölmüþtür. Her ikisi de babasýnýn yanýna defnedilmiþtir (Öztuna, II, 663). Nakþibendî
tarikatýna mensup olan Mustafa Efendi’nin Eyüp’te Düðmeciler Baba Haydar sokakta Þeyhülislâm Tekkesi olarak bilinen,
1157’de (1744) yaptýrdýðý bir Nakþibendî
tekkesi bulunmaktadýr (Ayvansarâyî, I, 283;
Muslu, s. 306). Bu bakýmdan kendisi kaynaklarda þeyh unvaný ile de anýlýr. Ayrýca
Ýstanbul’da Saraçhanebaþý’nda Amcazâde Hüseyin Paþa Külliyesi’nin cümle kapýsý
yanýnda 1152’de (1739) inþa ettirdiði bir
çeþmesi vardýr.
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MUSTAFA EFENDÝ,
Hamîdîzâde
(ö. 1208/1793)
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Osmanlý þeyhülislâmý.

ÿMehmet Ýpþirli
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1144’te (1731-32) doðdu. Mýsýr kadýsý
iken vefat eden ulemâdan Hamîdî Mehmed Efendi’nin oðludur. Ýyi bir tahsil yaptýktan sonra 1167’de (1754) girdiði müderrislik imtihanýný kazandý ve bir süre
sonra saray hocalýðýna getirildi. Nakþibendî tarikatýna mensup olduðundan saraydakilere verdiði dersler yanýnda onlara tarikat âdâb ve erkânýný da öðretmeye çalýþtý. Bu sebeple saray görevlilerinden birçoðu onun müridi oldu. Özellikle okuduðu ve yazdýðý dualarýn çocuklarýna iyi geldiðini düþünen I. Abdülhamid, mânevî etkisi altýna girdi. Hamîdîzâde bu sayede
yükseldi. Eyüp kadýsý oldu. Görevden azlinden sonra ulemâ teftiþi, müderrislik imtihan heyetinde bulunma gibi önemli hizmetler yaptý. 20 Þâban 1200’de (18 Haziran 1786) Mekke pâyesini aldý. Sadrazam
Koca Yûsuf Paþa’nýn elinde çýkan çýbaný
okuyarak iyileþmesine vesile olduðu için
kendisine Bayýndýr arpalýðý verildi. Bu arada Ýstanbul pâyesine de sahip olduðu anlaþýlmaktadýr. 1201’de (1787) Rusya’ya savaþ ilâný öncesinde toplanan meþveret
meclislerine katýldý. Cerbezeli ve zeki bir
âlim olarak devlet esrarýna, devletteki dengeler ve temayüllere dair çok þey öðrendi. 22 Cemâziyelevvel 1202’de (29 Þubat
1788) Anadolu kazaskerliði pâyesini aldý.
1789’da III. Selim padiþah olunca I. Abdülhamid dönemi devlet adamlarýnýn çoðunu görevden aldýðý halde Hamîdîzâde
saraydaki çevresi ve talebelerinin tesiriyle
eski nüfuzunu korudu. III. Selim, ýslahat
hareketlerine ancak Hamîdîzâde gibi azim-
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Hamîdîzâde Mustafa Efendi’nin bir fetvasý (Ergin, s. 719)

li bir âlimin ayak uydurup yardýmcý olacaðý kanaatindeydi. Bu sebeple ona 1 Þâban
1203’te (27 Nisan 1789) Rumeli pâyesini
verdi ve þeyhülislâmlýða hazýrladý. Bir süre
sonra yaþlý ve hasta olup yeniliklere ayak
uydurmasý ve buna karþý gelen tepkilere
direnmesi mümkün olmayan Mehmed Þerif Efendi meþihat görevinden alýnarak 27
Muharrem 1204’te (17 Ekim 1789) ilmiyede ýslahat konusunda geniþ yetkilerle
þeyhülislâm tayin edildi.
Hamîdîzâde Mustafa Efendi uzun zamandan beri bozulmuþ olan ilmiye teþkilâtýný ele aldý. Baþta mevâlîzâde kanunu
olmak üzere mülâzemet, nevbet, arpalýk,
müderrislik, nâiblik, kadýlýk kurumlarýnýn
yerleþmiþ usullere göre iþlemediðini gördüðünden bunlarý sert uygulamalarla ýslaha giriþti. Bu konulara daha fazla zaman
ayýrmak için resmî yazýþma ve fetvalarýnda imza yerine mühür kullanma usulünü
getirdi (Cevdet, V, 108). Önce mâzul þeyhülislâmlarýn arpalýklarýna nâib göndermelerine izin vermeyip bizzat gitmeye mecbur etti. Ýlk anda üç eski þeyhülislâm Dürrîzâde Mehmed Ârif, Müftîzâde Ahmed ve
Mehmed Kâmil efendileri Ýstanbul’dan
uzaklaþtýrýp arpalýklarý olan Kütahya, Ankara ve Keþan’a gönderdi. Uzun zamandýr
müderris tayini yapýlmayan ve iþleri tamamýyla mütevellilere býrakýlmýþ olan Sahn-ý
Semân medreselerini yeniden düzenleyerek her bir medreseye birer müderris tayin edip talebelerin kabulü ve ihracý konularýnda onlarý yetkili kýldý (Taylesanizâde,
s. 426-427). Haremeyn evkafýna baðlý Bursa ve Edirne’deki kadýlýklarý yeniden düzenledi.
Hamîdîzâde’nin icraatlarý sýrasýndaki sert
tavrý, dönemin meþhur ilmiye mensuplarý
üzerinde olumsuz etkilere yol açtý. Matematik ve mantýk alanýndaki çalýþmalarýyla
tanýnan Gelenbevî Ýsmâil Efendi’yi “rü’yet-i
hilâl”den ziyade hesaba önem veren görüþlerinden dolayý þiddetle eleþtirip ona
bir tekdirnâme gönderdi. Buna çok üzülen Gelenbevî beyin kanamasý sonucu felç
olup kýsa süre sonra öldü. Dönemin kaynaklarýnda bu haksýz davranýþýnýn onu
kendisine rakip olarak görmesinden kaynaklandýðý bildirilir (Cevdet, V, 109).
Þeyhülislâmýn hatýr gönül gözetmeden
ilmiye sýnýfýnda yýllarýn birikimi olan bozukluklarý bir anda biraz da zor kullanarak ýslaha giriþmesi gerek ilmiye mesleðinin gerekse seyfiye zümresinin ileri gelenlerince tepkiyle karþýlandý. Giderek büyüyen tepkiler III. Selim’e kadar ulaþtýrýldý.
Bu sýrada eski þeyhülislâm Ývazpaþazâde
Ýbrâhim Beyefendi’yi ve eski hekimbaþý

