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dan ders aldý. Ardýndan tahsilini ilerletmek
üzere hocasýnýn tavsiyesiyle Ýstanbul’a gitti. II. Meþrutiyet’in ilâný dolayýsýyla ýslâh-ý
medâris çalýþmalarýna rastlayan bu dönemde yeni açýlan Medresetü’l-vâizîn’de
iki yýl okuduktan sonra Medresetü’l-kudât’a girdi, burada dört yýl okuyup mezun
oldu. Ýstanbul’daki tahsili boyunca ýslah
edilmiþ medrese müfredatý çerçevesinde
dersler aldý. Hocalarý arasýnda Þevki Efendi, Ali Sâbir, Muhammed Hayreddin, Ali
Haydar, Hüseyin Hâlis, Hasan Tahsin ve Ahmed Rifat gibi isimler vardýr.
Mustafa Hayri, mezuniyetinin ardýndan
I. Dünya Savaþý’nda yedek subay olarak
askere alýndý; Çanakkale, Makedonya ve
Baðdat cephelerinde savaþtý. Baðdat cephesinde Ýngilizler’e esir düþtü ve iki yýl iki
ay sonra mübâdele antlaþmasý çerçevesinde Ýstanbul’a döndü. Hava deðiþimi için
Bulgaristan’ýn Þumnu eyaletine baðlý Karalar (Çerna) köyüne gitti ve burada irþad
faaliyetlerinde bulundu. Ýstanbul’daki talebelik yýllarýndan tanýþtýðý, Medresetü’nnüvvâb’ýn ilk müdürü Emrullah Feyzullah
Efendi’nin bu medresede hocalýk yapma
teklifini kabul etti. 1922-1937 yýllarý arasýnda Medresetü’n-nüvvâb’da Arapça,
Farsça, ulûm-i dîniyye, Mecelle, ferâiz, fýkýh, ahkâm-ý evkaf gibi dersler okuttu. Bu
sýrada uzun bir müddet Medresetü’n-nüvvâb’ýn âlî kýsmýnýn, kýsa bir süre de Medresetü’n-nüvvâb’ýn müdürlüðü görevini yürüttü. Ahmet Davudoðlu, Hâfýz Nazif Konuk, Osman Keskioðlu, Osman Kýlýç ve Ýbrahim Tanýr onun talebelerinden bazýlarýdýr.
Þumnu’da bir ilk mektepte Kur’ân-ý Kerîm öðretmeni olarak görev yapan Cemile Haným’la evlendi; bu evlilikten Fatma Âliye, Hatice ve Suat adýnda üç çocuðu dünyaya geldi. 1939 yýlýnda Medresetü’n-nüvvâb’dan ayrýlarak Sofya’ya gitti ve Türkiye’ye dönünceye kadar sürdürdüðü Dîvân-ý
Âlî-i Þer‘î üyeliði ve Sofya müftülüðü görevlerinde bulundu. Ailesi ve yakýnlarý 1950’-

de Türkiye’ye göç ettiði halde kendisi izin
verilmediði veya hizmetlerini aksatmak istemediði için 1965 göçüne kadar Sofya’da kaldý. 30 Mart 1970 tarihinde Ýstanbul’da vefat etti. Fâtih Camii’nde kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Topkapý’da
Eski Kozlu Kabristaný’na defnedildi. Mütevazi ve zâhid bir kimse olan Mustafa Hayri Efendi günlük siyasetten uzak bir hayat
sürmüþtür. Bulgaristan’daki dinî müesseselerde daha çok fýkýh alanýnda temayüz
etmiþse de hayatýnýn en önemli eserini
tefsir alanýnda vermiþtir. Bu arada Bulgaristan devlet arþivlerinde bulunan, bölge
müslümanlarýnýn kazâî iþlemleriyle ilgili
olarak verdiði fetva ve hukukî kararlara ait belgelerin ortaya çýkarýlmasýnýn da
önemli olduðu düþünülmektedir.
Eserleri. 1. el-Mušte¹af fi’t-tefsîr. 1964
yýlýnda Sofya’da tamamlanan eser Ýstanbul’a göç sýrasýnda sýnýrdan geçirilmesine izin verilmeyince Mustafa Hayri Efendi onu bir baþkasýna emanet býrakmýþ ve
eser Ýstanbul’a daha sonra zorluklarla getirilebilmiþtir. Tefsirin müellif nüshasý neþredilmesi için 1980’li yýllarýn baþýnda Þerif
Bucak tarafýndan Muhammed Ali es-Sâbûnî’ye verilmiþ ve onun tarafýndan tahkik edilerek el-Mušte¹af min £uyûni’t-tefâsîr adýyla yayýmlanmýþtýr (I-V, Dýmaþk Beyrut 1996). Ancak Sâbûnî’nin neþri müellif nüshasýna sadýk bir þekilde gerçekleþtirilmemiþ, eksiltmeler ve ilâveler þeklinde
pek çok tasarrufta bulunulmuþtur (eserin müellif nüshasý ile Sâbûnî neþri ara-

Mustafa Hayri Efendi’nin el-Mušte¹af fi’t-tefsîr adlý eserinin
müellif hattý ferað kaydý (Ýnan, s. 148)

sýndaki önemli farklýlýklar için bk. Ahmet
Ýnan, s. 67-213). 2. el-Mušte¹af (fi’l-fýšh)
(Sofya 1941). Fürû-i fýkha dairdir. Medresetü’n-nüvvâb’ýn fýkýh dersleri müfredatýna uygun biçimde Hanefî kaynaklarýndan
mezhebin muhtar olan görüþlerini derlemek suretiyle kaleme alýnmýþtýr. Mustafa
Hayri Efendi’nin Lu³atü’¹-¹ýb, Mecmû£atü’l-fevâßid ve çocuklar için kaleme aldýðý
Ýlmihal adlý eserleri vârisleri tarafýndan
muhafaza edilmektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Mustafa Hayri el-Mansûrî, el-Mušte¹af min
£uyûni’t-tefâsîr (nþr. M. Ali es-Sâbûnî), Beyrut
1416/1996, Ýbrahim Tanýr’ýn, “Tercümetü’l-mü,ellif” baþlýklý yazýsý, I, 7-8; a.mlf., el-Mušte¹af,
Sofya 1941, s. 3-4; Ahmet Ýnan, Adýyamanlý
Mustafâ Hayrî Efendi ve Tefsiri: el-Muktataf fi’ttefsîr, Ankara 2003, s. 25-58, 148; Ýsmail Cambazov, “Sofya’da Yazýlan Kur’an Tefsiri”, Altýnoluk, sy. 191, Ýstanbul 2002, s. 48; Vedat S. Ahmed, “Mustafa Hayri Efendi”, Kalem, sy. 9, Sofya 2003, s. 14-15.
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Mustafâ Muhammed Ýsmâîl el-Mürsî
(1905 -1978)

˜

Mýsýrlý tanýnmýþ hâfýz ve kari.
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Garbiye vilâyetine baðlý Mîtgazâl köyünde doðdu. On bir yaþýnda Kur’ân-ý Kerîm’i
ezberledi, tecvid ve tashîh-i hurûf okudu.
Güzel sesi ve etkileyici tilâvetiyle kýsa zamanda çevresinde dikkat çekti 1930’da
Þeyhülkurrâ Muhammed Rif‘at’ýn da hazýr bulunduðu binlerce dinleyicinin huzurunda Kur’an tilâvet edince Þeyh Muhammed Rif‘at kendisini çok beðenerek onu
teþvik etti. Ardýndan Tanta ve çevresinde
þöhreti yayýlan Mustafa Ýsmâil 1942’de
Kahire’ye yerleþti ve Ýttihâdü tedâmüni’lkurrâ’ya girdi. Sesi 1946’dan itibaren Mýsýr radyolarýnda duyulmaya baþlayýnca þöhreti yayýldý ve Mýsýr’ýn meþhur kurrâsý arasýnda yerini aldý. Ramazan gecelerinde
Âbidîn Sarayý’nda yapýlan ihtifallerde bulundu; resmî toplantýlarda Kur’an tilâvet
etmeye baþladý. Þeyh Muhammed Rif‘at’ýn son yýllarýnýn en önde karii seviyesine yükseldi ve Kasrü’l-melekî’nin okuyucusu oldu.
Mustafa Ýsmâil’in þöhreti kýsa zamanda
Mýsýr sýnýrlarýný aþtý ve resmî davetle Mýsýr
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dýþýna çýkan ilk kari oldu. Davet üzerine pek
çok müslüman ülkeyi ve çeþitli kýtalardaki
müslüman topluluklarý ziyaret etti; radyo
istasyonlarýnda ve televizyon kanallarýnda
Kur’ân-ý Kerîm okudu. Gittiði ülkelerde
bizzat devlet baþkanlarýnýn ilgi ve ikramýna
mazhar oldu. Mýsýrlýlar’ýn “imâmü’l-mukriîn, imbaratûrü’t-tilâve, sultânü’t-tilâve gibi lakaplarla andýðý Mustafa Ýsmâil’e Lübnan’da iki niþan verildi. Suriye’den de bir liyakat niþaný aldý. 1965 yýlýnda îdü’l-ilm münasebetiyle düzenlenen törende kurrâ arasýnda Mýsýr devlet niþaný ile ödüllendirilen
ilk kari oldu. Sinema filimlerinde de ilk defa o Kur’an tilâvet etti. 1960 ve 1977 yýllarýnda Kudüs’ü de ziyaret edip Mescid-i
Aksâ’da Kur’ân-ý Kerîm okudu. Mustafa Ýsmâil etkileyici ve tiz bir sese sahipti. Ayný
zamanda mûsikiye hâkimdi ve makamlarý tilâvete uygulamada -mûsikiyi ustalýkla
icra edebilmek için yer yer tecvid kaideleriyle ilgili disiplini ihlâl etse de- üstün bir
baþarýya ulaþtý.
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Osmanlý hat ve mûsikisinin
XIX. yüzyýldaki büyük isimlerinden.
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Tosya’da doðdu. Babasý Bostanoðullarý
ailesinden Seyyid Mustafa Aða’dýr. Kadiriyye tarikatýnýn Rûmiyye kolunun pîri Ýsmâil Rûmî’nin torunlarýndan olan annesi,
daha küçüklüðünde yetim kalan oðlunun
istidadýný sezerek onu tahsil için Ýstanbul’a
gönderdi. Annesinin akrabasý bir müderrisin yardýmýyla Fatih’teki Baþkurþunlu Medresesi’nde tahsiline baþlayan Mustafa Ýzzet bu dönemde Kömürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi’den dinî mûsiki dersleri aldý.
II. Mahmud’un musâhiblerinden olan Kömürcüzâde padiþahýn, Bahçekapý’daki Hidâyet Camii’ne 22 Temmuz 1814 Cuma
günü selâmlýk merasimi için geliþinde talebesi Mustafa’ya evvelden meþkettiði bir
na‘t-ý þerifi okuttu. II. Mahmud, henüz on
üç yaþýndaki bu çocuðun sesini ve tavrýný
beðenerek yanýna çaðýrtýp takdirlerini bildirdi ve eðitimine itina gösterilmesini istedi. Doðrudan doðruya Enderûn-ý Hümâ304
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yun’a kabulü mümkün olmadýðýndan Silâhdar Ahmedpaþazâde Ali Paþa’nýn dairesinde yetiþtirilmesine karar verildi. Burada
gördüðü sýký bir eðitimin yaný sýra hüsn-i
hat ve mûsiki dersleri aldý. Üç yýl sonunda
Ali Paþa’nýn dairesinden Galata Sarayý’na
nakledildi.
Halen Kubbealtý Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý koleksiyonunda bulunan iptidai
seviyede sülüs-nesihle yazýlmýþ bir kýtayý
rika‘ hattýyla “Sevvedehü’s-Seyyid Mustafa el-Ýzzetî fî Sarây-ý Galata be-hâne-i ser
23 Rebîülevvel 1233 (31 Ocak 1818)” þeklinde imzaladýðýna göre onun bu tarihten
daha önce, muhtemelen Ali Paþa dairesinde iken sülüs - nesih - rika‘ hatlarýndan icâzet aldýðý ve kendisine Ýzzetî mahlasý verildiði söylenebilir. Ancak Çömez Mustafa
Vâsýf Efendi’den alýnan bu icâzetnâme günümüze ulaþmamýþtýr. Mustafa Ýzzetî imzasýyla 1241 (1826) tarihli kýtasý görülen
hattat daha sonra mahlasýný Ýzzet’e çevirmiþtir. Yukarýdaki imzasýndan Galata Sarayý’nýn son sýnýfýna (hâne-i ser) doðrudan
alýndýðý anlaþýlan Mustafa Ýzzet 1820’de
Enderûn-ý Hümâyun’a kabul edildi. Sarayda Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’den
Þâkir Aða’ya kadar devrin en büyük mûsiki üstatlarýyla beraber bulundu. Sermüezzinlik vazifesinin dýþýnda sesi ve neyi ile
huzur fasýllarýna iþtirak etti. Enderûn-ý Hümâyun’da Yesârîzâde Mustafa Ýzzet Efendi’den ta‘lik hattýný meþkedip icâzet aldý.
Necmeddin Okyay onun sermüezzinliði sýrasýnda Ýmâd el-Hasenî’yi taklit yerine kendi tertiplediði, “Nazar-ý þehle kýt‘a-i garrâ /
Levha-i mihre nâz ederse sezâ / Þâh-ý asrýn ki sermüezziniyim / N’ola eyler isem
Ýmâd’a salâ” kýtasýyla aldýðý icâzetin aslýný
XX. asrýn ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey’in tereke müzayedesinde gördüðünü, fakat icâzetnâmenin tarihini hatýrlamadýðýný beyan etmiþtir.
Sarayda kayýt altýna girmekten hoþlanmayan ve sanatkâr ruhu gitgide bunalan
Mustafa Ýzzet, sûfiyâne bir ömür sürmeyi
arzuladýðýndan asker zâbitliði vazifesiyle
saraydan ayrýlmak istedi. Ancak kendisine olan teveccühü bilindiði için hiç kimse
bunu padiþaha arzetme cesaretini gösteremedi. Bunun üzerine Mustafa Ýzzet hacca gitmek için izin talep etti. 1831 yýlýnda mürþidi Nakþibendî þeyhi Kayserili Ali
Efendi ve hocasý Kömürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi ile beraber hac yolculuðuna
çýktý. Haccý eda ettikten sonra NakþibendîMüceddidî þeyhi Abdullah ed-Dihlevî’nin
halifelerinden Þeyh Mehmed Can Efendi’den feyiz almak için bir müddet daha Mek-

ke’de oturdu, yedi ay kadar da Mýsýr’da
kaldý. Ýstanbul’a gelince Mahmud Paþa
Hamamý civarýnda bir ev satýn alarak saray çevresinden uzakta sûfiyâne bir hayat
yaþamaya baþladý.
Ramazan 1247’de (Þubat 1832) bir gün
ikindi vakti Beyazýt Camii’nin müezzin mahfilinde baþýnda Nakþî tacý ve sýrtýnda Dihlevî hýrkasý kendi hatmini sürdürmekte
olan Mustafa Ýzzet’ten kamet getirmesi
rica edilmiþ, padiþahýn ekseriya bu camiye
geldiðini, sesini iþitmesinin kendisi için iyi
olmayacaðýný söylemesine raðmen ýsrar
üzerine kamet getirmeye baþladýðý sýrada
II. Mahmud camiden içeri girmiþtir. Cumhur müezzini olarak namaz ve tesbih dualarýný da Mustafa Ýzzet okumuþtur. Padiþah namazdan sonra yaverinden kamet
getirenin kim olduðunu öðrenmesini istemiþ, müezzinbaþý yavere Mustafa Ýzzet’i
göstermiþ, eski arkadaþý olmasýna raðmen
onu tanýyamayan yaver padiþaha kamet
getirenin bir Özbek derviþi olduðunu arzetmiþtir. Görüp iþittiðini kolay unutmayan II. Mahmud bu sesin Ýzzet Efendi’ye
ait olduðunu anlamýþ, hizmetini terkedip
bu kýyafetle dolaþmasýna çok öfkelenerek
en aðýr þekilde cezalandýrýlmasýný emredince padiþahýn yanýnda bulunan Hüsrev
Paþa ve musâhib Said Efendi tarafýndan
yatýþtýrýlmýþtýr. Mustafa Ýzzet, Kömürcüzâde’nin de araya girmesiyle ramazan bayramýndan sonra saraydaki huzur fasýllarýna ney üfleyerek yeniden dahil olmuþ, bu
durum II. Mahmud’un vefatýna kadar yedi yýl sürmüþtür. O yýllarda yazdýðý eserlerindeki imzasýnda padiþah müezzinlerinden olduðunu belirtmesi ezan okumayý
ancak saraya çaðrýldýðý zamanlarda sürdürdüðünü göstermektedir.
Mustafa Ýzzet, Abdülmecid padiþah olunca (1839) o devirde mühim bir vazife sayýlan Eyüp Sultan Camii hatipliðine tâlip oldu. Bu vazifenin yaný sýra Lâleli Camii Vakfý’nýn idaresi de kendisine verildi. Mustafa Ýzzet’in hayatýnýn bu döneminde cuma
günlerini hutbe hazýrlýðýna ayýrýp bu güne
hürmeten yazý yazmadýðý için, “Cumartesi
günü yazdýðým yazýlarý aradan kýrk yýl geçse ensesinden tanýrým” dediði bilinmektedir.
1261 (1845) yýlý baþýnda bir cuma günü
Eyüp Sultan Camii’ne giderek Mustafa Ýzzet’in hutbesini dinleyen Sultan Abdülmecid onu kendisine ikinci imam tayin etti.
1846’da Selânik, Mekke ve Ýstanbul pâyeleri, 1849’da önce Anadolu, ayný yýl padiþahýn birinci imamlýðýna getirildiðinde Rumeli kazaskerliði pâyeleri verildi. Ertesi yýl

