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MUSTAFA EFENDÝ, Feyzullahefendizâde

tafa Efendi’ye ilmiye tayinlerini doðrudan
kendisine arz yerine sadrazam vasýtasýyla
yapmasýný tavsiye ettiði belirtilir. Hayatý-
nýn sonuna kadar bu görevde kalan Mus-
tafa Efendi, Osmanlý siyasî ve dinî çevre-
lerini oldukça uðraþtýran Ca‘feriyye’nin be-
þinci mezhep olarak kabulü yolunda Ýran-
lýlar’ýn teklifleri dolayýsýyla toplanan meþ-
veret meclislerine de katýlmýþtýr.

Kaynaklarda dürüstlük ve hakkaniyeti
gözeterek uzun süre þeyhülislâmlýk ma-
kamýnda kaldýðý belirtilir. Herhangi bir ese-
rinden bahsedilmediði gibi þeyhülislâm-
lýðý devrinde verdiði fetvalar konusunda
da bilgi bulunmaz. Geçirmiþ olduðu felç
dolayýsýyla hastalanan ve bu durumda iken
görevini sürdürmekte olan Mustafa Efen-
di 30 Muharrem 1158’de (4 Mart 1745) ve-
fat etti. Üsküdar Karacaahmet’te Tunus-
baðý aile kabristanýnda eniþtesi Mirzazâ-
de Þeyh Mehmed Efendi’nin yanýna def-
nedildi. 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 yaptýr-
mýþtýr (Erünsal, s. 66). Ýlmiye mesleðine
giren iki oðlundan Müderris Osman Efen-
di 1738’de vefat etmiþ, diðer oðlu Abdul-
lah Efendi, Rumeli kazaskerliði ve nakî-
büleþraflýða kadar yükselmiþ ve 1770’te
ölmüþtür. Her ikisi de babasýnýn yanýna def-
nedilmiþtir (Öztuna, II, 663). Nakþibendî
tarikatýna mensup olan Mustafa Efendi’-
nin Eyüp’te Düðmeciler Baba Haydar so-
kakta Þeyhülislâm Tekkesi olarak bilinen,
1157’de (1744) yaptýrdýðý bir Nakþibendî
tekkesi bulunmaktadýr (Ayvansarâyî, I, 283;
Muslu, s. 306). Bu bakýmdan kendisi kay-
naklarda þeyh unvaný ile de anýlýr. Ayrýca
Ýstanbul’da Saraçhanebaþý’nda Amcazâ-
de Hüseyin Paþa Külliyesi’nin cümle kapýsý
yanýnda 1152’de (1739) inþa ettirdiði bir
çeþmesi vardýr.
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1144’te (1731-32) doðdu. Mýsýr kadýsý
iken vefat eden ulemâdan Hamîdî Meh-
med Efendi’nin oðludur. Ýyi bir tahsil yap-
týktan sonra 1167’de (1754) girdiði mü-
derrislik imtihanýný kazandý ve bir süre
sonra saray hocalýðýna getirildi. Nakþiben-
dî tarikatýna mensup olduðundan saray-
dakilere verdiði dersler yanýnda onlara ta-
rikat âdâb ve erkânýný da öðretmeye ça-
lýþtý. Bu sebeple saray görevlilerinden bir-
çoðu onun müridi oldu. Özellikle okudu-
ðu ve yazdýðý dualarýn çocuklarýna iyi gel-
diðini düþünen I. Abdülhamid, mânevî et-
kisi altýna girdi. Hamîdîzâde bu sayede
yükseldi. Eyüp kadýsý oldu. Görevden az-
linden sonra ulemâ teftiþi, müderrislik im-
tihan heyetinde bulunma gibi önemli hiz-
metler yaptý. 20 Þâban 1200’de (18 Hazi-
ran 1786) Mekke pâyesini aldý. Sadrazam
Koca Yûsuf Paþa’nýn elinde çýkan çýbaný
okuyarak iyileþmesine vesile olduðu için
kendisine Bayýndýr arpalýðý verildi. Bu ara-
da Ýstanbul pâyesine de sahip olduðu an-
laþýlmaktadýr. 1201’de (1787) Rusya’ya sa-
vaþ ilâný öncesinde toplanan meþveret
meclislerine katýldý. Cerbezeli ve zeki bir
âlim olarak devlet esrarýna, devletteki den-
geler ve temayüllere dair çok þey öðren-
di. 22 Cemâziyelevvel 1202’de (29 Þubat
1788) Anadolu kazaskerliði pâyesini aldý.

1789’da III. Selim padiþah olunca I. Ab-
dülhamid dönemi devlet adamlarýnýn ço-
ðunu görevden aldýðý halde Hamîdîzâde
saraydaki çevresi ve talebelerinin tesiriyle
eski nüfuzunu korudu. III. Selim, ýslahat
hareketlerine ancak Hamîdîzâde gibi azim-

li bir âlimin ayak uydurup yardýmcý olaca-
ðý 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 Þe-
rif Efendi meþihat görevinden alýnarak 27
Muharrem 1204’te (17 Ekim 1789) ilmi-
yede ýslahat konusunda geniþ yetkilerle
þeyhülislâm tayin edildi.

Hamîdîzâde Mustafa Efendi uzun za-
mandan beri bozulmuþ olan ilmiye teþki-
lâtýný ele aldý. Baþta mevâlîzâde kanunu
olmak üzere mülâzemet, nevbet, arpalýk,
müderrislik, nâiblik, kadýlýk kurumlarýnýn
yerleþmiþ usullere göre iþlemediðini gör-
düðünden bunlarý sert uygulamalarla ýsla-
ha giriþti. Bu konulara daha fazla zaman
ayýrmak için resmî yazýþma ve fetvalarýn-
da imza yerine mühür kullanma usulünü
getirdi (Cevdet, V, 108). Önce mâzul þey-
hülislâmlarýn arpalýklarýna nâib gönderme-
lerine izin vermeyip bizzat gitmeye mec-
bur etti. Ýlk anda üç eski þeyhülislâm Dür-
rîzâde Mehmed Ârif, Müftîzâde Ahmed ve
Mehmed Kâmil efendileri Ýstanbul’dan
uzaklaþtýrýp arpalýklarý olan Kütahya, An-
kara ve Keþan’a gönderdi. Uzun zamandýr
müderris tayini yapýlmayan ve iþleri tama-
mýyla mütevellilere býrakýlmýþ olan Sahn-ý
Semân medreselerini yeniden düzenleye-
rek her bir medreseye birer müderris ta-
yin edip talebelerin kabulü ve ihracý konu-
larýnda onlarý yetkili kýldý (Taylesanizâde,
s. 426-427). Haremeyn evkafýna baðlý Bur-
sa ve Edirne’deki kadýlýklarý yeniden dü-
zenledi.

Hamîdîzâde’nin icraatlarý sýrasýndaki sert
tavrý, dönemin meþhur ilmiye mensuplarý
üzerinde olumsuz etkilere yol açtý. Mate-
matik ve mantýk alanýndaki çalýþmalarýyla
tanýnan Gelenbevî Ýsmâil Efendi’yi “rü’yet-i
hilâl”den ziyade hesaba önem veren gö-
rüþlerinden dolayý þiddetle eleþtirip ona
bir tekdirnâme gönderdi. Buna çok üzü-
len Gelenbevî beyin kanamasý sonucu felç
olup kýsa süre sonra öldü. Dönemin kay-
naklarýnda bu haksýz davranýþýnýn onu
kendisine rakip olarak görmesinden kay-
naklandýðý bildirilir (Cevdet, V, 109).

Þeyhülislâmýn hatýr gönül gözetmeden
ilmiye sýnýfýnda yýllarýn birikimi olan bo-
zukluklarý bir anda biraz da zor kullana-
rak ýslaha giriþmesi gerek ilmiye mesleði-
nin gerekse seyfiye zümresinin ileri gelen-
lerince tepkiyle karþýlandý. Giderek büyü-
yen tepkiler III. Selim’e kadar ulaþtýrýldý.
Bu sýrada eski þeyhülislâm Ývazpaþazâde
Ýbrâhim Beyefendi’yi ve eski hekimbaþý

Hamîdîzâde Mustafa Efendi’nin bir fetvasý (Ergin, s. 719)
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Hâfýz Hayrullah Efendi’yi de arpalýklarýna
göndermek istemesi üzerine III. Selim, sa-
dâret kaymakamýna gönderdiði hatt-ý hü-
mâyunda eski þeyhülislâmlarýn arpalýkla-
rýna gönderilme sebebinin bilinmediðini,
bunun bir fayda saðlamayacaðýný, aksine
büyük huzursuzluða sebep olacaðýný bil-
dirmiþti (a.g.e., V, 109).

Hamîdîzâde hakkýnda kadý, müderris,
müftü, nâib, hatta talebeden gelen þikâ-
yetlerin sonucunda III. Selim 8 Receb 1205’-
te (13 Mart 1791) onu þeyhülislâmlýktan az-
letti. Paþabahçe Ýncirköy’e ikamete mec-
bur edilen Hamîdîzâde, vaktiyle Ýstanbul’-
dan arpalýðýna yolladýðý Dürrîzâde Meh-
med Ârif Efendi’nin þeyhülislâmlýðý sýra-
sýnda Manisa’ya gönderildi. Önce hac için
müsaade aldý, hac dönüþü arpalýðý olan
Manisa’da oturmasý için emir yollandý. 20
Rebîülâhir 1208’de (25 Kasým 1793) Ma-
nisa’da vefat etti ve orada defnedildi.

Ýlmiyede ýslaha samimi þekilde inanmýþ,
kaynaklarda iyi bir âlim olarak belirtilen,
hatta “ferîd-i asr” þeklinde anýlan Hamî-
dîzâde’nin sarayda uzun süre bulunmasý-
nýn da etkisiyle önemli siyasî ve idarî me-
selelerde rol oynadýðý anlaþýlmaktadýr. Bil-
hassa 1790 Osmanlý -Prusya ittifakýný, bir
müslüman devletin hýristiyan devletle it-
tifak yapabileceðini dinî gerekçelerini de
göstererek meþveret meclisinde savun-
muþtur. Ordu ileri gelenlerinin ve ordu
kadýsý Tarakçýzâde’nin dinî mülâhazalarla
karþý çýkmasýna karþýlýk Hamîdîzâde, 29
Ocak 1789’da toplanan Meþveret Meclisi’n-
de henüz þeyhülislâm deðilken bunun sa-
vunmasýný yapmýþ, ayrýca verdiði fetva ile
bu ittifakýn cevaz ve lüzumuna zemin ha-
zýrlamýþtýr (Beydilli, 1790 Osmanlý -Prus-
ya Ýttifâký, s. 57, 59). Herhangi bir eseri ol-
duðuna dair kayýt bulunmamaktadýr.
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Halvetî -Mýsrî zâkirbaþýsý
ve dinî eserler bestekârý.

˜ ™

Bursa’da Eski adlý bir kasabanýn Kamça
köyünde doðdu. Hayatý hakkýnda yeterli
bilgi yoktur. Bursa’ya giderek öðrenimini
tamamladý. Bursa Ulucamii’nde Karakýz
lakaplý muvakkit ve müezzinden mûsiki
dersleri aldý. 1080 (1669) yýlýnda onun ye-
rine geçti. 1098’de (1687) ayný camide mü-
ezzinbaþý oldu. Zamanýnýn meþhur mevlid-
hanlarýndan olan Osman Efendi’den beste-
li mevlidi meþketti. Bir süre Niyâzî-i Mýs-
rî’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra
gördüðü bir rüya üzerine ona intisap ede-
rek kýsa sürede sülûkünü tamamladý.
Niyâzî-i Mýsrî’nin yirmi üçüncü halifesidir
(Mustafa Lutfi, s. 122-124). Þeyhinin tek-
kesinde zâkirbaþýlýk yaptý. Niyâzî-i Mýsrî
Limni’ye sürgüne gönderilince uzun müd-
det ona vekâlet etti. Vefatýnda vasiyeti
üzerine Pýnarbaþý’nda Mevlidci Osman
Efendi’nin yakýnýna defnedildi. Bursalý Bâ-
kî, “Eylesün rûhuna dâim rahmet” mýsra-
ýný ölümü için tarih düþürmüþtür. Sadet-
tin Nüzhet Ergun, çok sayýdaki bestelerin-
den bugüne ulaþan bayatî ve uþþak ma-
kamlarýndaki iki ilâhisinin güftesini ver-
mektedir (Türk Musikisi Antolojisi, I, 300-
301).
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III. Mehmed devri âlimlerinden Amas-
yalý Mehmed Efendi’nin oðludur. Memek-
zâde (Memikzâde) lakabýyla anýlýr. Þeyhülis-
lâm Muîd Ahmed Efendi’nin damadý ola-
rak ilim çevrelerinde tanýnmýþtýr. Tahsili-
ni tamamlayýp mülâzemet aldýktan sonra
müderrisliðe geçerek Receb 1031’de (Ma-
yýs 1622) Tevkiî Câfer Çelebi, Þevval 1032’-
de (Aðustos 1623) Niþancý Paþa-i Cedîd,
Ramazan 1036’da (Mayýs-Haziran 1627)
Rüstem Paþa, Þevval 1038’de (Haziran
1629) Hoca Hayreddin, Ramazan 1042’de

(Mart 1633) Ayþe Sultan medreselerine
tayin edildi. Safer 1044’te (Aðustos 1634)
Sahn-ý Semân medreselerinden birine, Þâ-
ban 1045’te (Ocak 1036) günlük 60 akçe
ile ikinci defa Ayþe Sultan Medresesi’ne,
Cemâziyelevvel 1050’de (Eylül 1640) Ka-
lenderhâne Medresesi’ne, Receb 1051’de
(Ekim 1641) Süleymaniye medreselerinden
birine müderris oldu. On yýl süren tedrîs
hizmetinin ardýndan kadýlýða geçti. Ýlk gö-
rev yeri Zilkade 1052’de (Þubat 1643) ta-
yin edildiði Kudüs kadýlýðýdýr. Kayýnpederi
Rumeli Kazaskeri Muîd Ahmed Efendi’-
nin kayýrmasý ve sadrazamýn giriþimiyle
(Naîmâ, IV, 70-71) kendisine Safer 1054’-
te (Nisan 1644) Mýsýr kadýlýðý verildiyse de
ayný yýl içinde (Cemâziyelâhir / Aðustos)
görevinden alýndý. Þâban 1056’da (Eylül
1646) Galata kadýsý oldu, 4 Safer 1057’de
(11 Mart 1647) Ýstanbul kadýlýðýna getiril-
di, 22 Þevval’de (20 Kasým) bu görevden
ayrýldý (a.g.e., IV, 243). 12 Zilhicce 1057’-
de (8 Ocak 1648) Rumeli pâyesi verilmesi-
nin arkasýndan cemâziyelevvelde (haziran)
Anadolu kazaskeri olup üç ay içinde mâzul
oldu (a.g.e., IV , 329). 8 Þevval 1059’da (15
Ekim 1649) Rumeli kazaskerliðine tayin
edildi. 17 Þevval 1060’ta (13 Ekim 1650)
mâzul olunca (a.g.e., IV, 449) Þevval 1061’-
de (Eylül-Ekim 1651) Ayýntab kazasý ken-
disine arpalýk verildi.

Þevval 1063’te (Eylül 1653) yeniden Ru-
meli kazaskerliðine getirildi, 12 Zilkade
1064’te (24 Eylül 1654) azledilince Prava-
di kazasý kendisine arpalýk olarak verildi.
Bu azlin sebebini suistimallerine dayan-
dýran Naîmâ, özellikle Anadolu kazaskeri
Ýmamzâde ile birlikte kadý tayini ve yer
deðiþtirmelerinde tezkirecileri vasýtasýyla
hediyeler aldýklarý dedikodusunun yayýldý-
ðýný, hatta Dîvân-ý Hümâyun’da bile konu-
þulduðunu belirtmektedir (Târih, V, 416-
418). Zilhicce 1064’te (Ekim 1654) ulemâ
adýna kaleme alýnýp Þeyhülislâm Ebûsaid
Mehmed Efendi’den þikâyeti içeren, onun
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