
samanTzade ömer Hulüsi Efendi'nin bir fetvası (itmiyye Sal

namesi, s. 568) 

Böyle bir siyasi çekişme ortamında, da
ha önceki şeyhülislamlığı esnasında katı 
bir tavır sergiiemiş olması sebebiyle siyasi 
çevrelerce pek makbul sayılmayan Ömer 
HulCısi Efendi'nin şeyhülislamlığa getiril
mesi ulemanın önde gelenlerinin tepkisini 
çekti. Bunların başında bulunan ve Ata
ullah Efendi'nin de hocalığını yapmış olan 
Münib Efendi ve taraftarları herkes için 
isabetsiz ve sıkıntılar doğuracak bir tayin
de bulunulduğunu bildirdiler. Bu iddiayı o 
sırada reisülküttablık yapan ve Ataullah 
Efendi'nin yakınlarından olan Halet Efendi 
de destekledi. Kaymakam Köse Mustafa 
Paşa, sekbanbaşı Mustafa Ağa, rikab-ı hü
mayun kethüdası Mustafa Efendi ve Ha
let Efendi ile birlikte huzura çıkarak Ocak
lı'nın mazul şeyhülislamın tekrar nasbını is
tediğini ve kendilerine sorulmadan yapılan 
bu değişikliğin büyük bir fitneye yol aça
cağını söylediler. Neticede Ataullah Meh
med Efendi'nin meşihat makamına iade
si ve Ömer Hulusi Efendi'nin istifa ettiril
mesi kararlaştırıldı. istanbul'da konağı ol
madığı için damadı Mekklzade Asım Efen
di'nin konağında kalan ve tebrikleri kabul 
etmekte olan Ömer Hulusi Efendi'ye du
rum Halet Efendi tarafından bildirildi. Ata
ullah Efendi aynı gün tekrar meşihat ma
kamına getirildi. Gelişmelerin müsebbibi 
olarak görülen Seyyida Efendi Tarsus'a 
sürülerek istanbul'dan uzaklaştırıldı. 

Ömer Hulusi Efendi, ll. Mahmud'un cü
lusundan sonra 22 Eylül 181 O' da Dürriza
de Abdullah Efendi'nin yerine üçüncü de
fa şeyhülislamlığa getirildi ve bir yıl dokuz 
ay kadar bu görevde kaldı. Ancak yaşının 
ilerlemesi ve çabuk hiddetlenip sert ta
vırlar sergilemesinin yol açtığı huzursuz-

luklar dolayısıyla 12 Haziran 1812'de kendi 
isteğiyle görevinden ayrıldı ve evine ka
pandı. 1227 Cemaziyelahir başlarında veya 
şewal ayının ortalarında (Haziran veya 
Ekim 1812) vefat etti. Mezarı Fatih'te Da
rüşşafaka'da Otlukçu Yokuşu'ndadır. Top
lam dört yıl yedi ay bir gün meşihatta bu
lunmuştur. 

Kaynakların belirttiğine göre Ömer Hu
lusi Efendi faziletli ve olgun bir kişiydi. 
Servet sahibi, ancak tutumlu olduğu, bu
nunla birlikte hayır işlerini sevdiği kayde
dilir. İlk şeyhülislamlığı esnasında Fatih 
Camii civarında Otlukçu Yokuşu'nda çeşitli 

odalarla cuma namazı kılınan bir mescidi 
cami olarak yeniden yaptırmış, ayrıca bir 
kalenderhane inşa ettirerek Nakşibendi 
tarikatından Özbek dervişlerine tahsis et
miş, masrafları için muhtelif akarla birlik
te nuküd vakfetmiştir. 
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ÖMER LUTFİ EFENDi 
(1818-1897) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
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Badrum kazasında Saravalos nahiyesi
nin Sandime (Sayzima) köyünde doğdu. 
Bodrumlu Hacı Ömer Efendi'nin torunu, 
Hacı Mehmed Efendi'nin oğludur. İlk tah
silini memleketinde yaptı. Ardından istan
bul'a giderek Akşehirli Ömer Efendi'nin 
derslerine devam etti ve ondan icazet al
dı. 18SO'de imtihana girerek ibtida-i ha
ric derecesiyle Fatih Medresesi'nde mü
derrisliğe başladı. Müderrisliği süresince 
aralarında Arapkirli Hüseyin Avni'nin de 
bulunduğu çok sayıda talebeye icazet ver
di. Sultan Abdülaziz'in cülCısundan sonra 
onun büyük oğlu veliaht şehzade Yusuf iz-

ÖMER LUTFi EFENDi 

zeddin Efendi'nin hocalığını yaptı. 1865'
te Tophane müftülüğüne tayin edildi. Er
tesi yıl bilad-ı hamse mevleviyetine ulaştı. 
1867'de memuriyeti Tophane azalığına 

nakledildL Bir yıl sonra Dar-ı ŞCıra-yı Aske
ri müftülüğüne getirildi ve kendisine Mec
lis-i intihab-ı Hükkami'ş-şer' azalığı da ve
rildi. Bu sırada Haremeyn payesini aldı. 1869'
da istanbul payesini elde etti ve Meclis-i 
imtihan-ı Kur'a azalığına getirildi. Ertesi 
yıl bütün memuriyetlerini bırakarak Mec
lis-i Tedkikat-ı Şer'iyye azası oldu. 1873'te 
Üsküdar Bidayet Mahkemesi başkanlığı
na tayin edildi. Kaynaklarda yer almamak
la birlikte eserlerindeki ifadelerden 1874'
te Temylz-i Hukuk Dairesi'nde reis oldu
ğu anlaşılmaktadır. 187S'te istanbul ka
dılığına getirildi. Bu sırada Anadolu kazas
kerliği payesini aldı ve kısa bir süre sonra 
fiilen Anadolu kazaskeri oldu. Ardından 
hacca gitti. 

Rumeli kazaskerliği payesini almadan 18 
Ocak 1889'da Uryanizade Esad Efendi'nin 
yerine şeyhülislamlığa getirildi. İki yılı aş
kın bir süre görev yaptıktan sonra Sadra
zam Kıbrıslı Kamil Paşa hükümetiyle bir
likte 4 Eylül1891'de şeyhülislamlıktan az
ledildi. Aziinde haleti olan mektupçusu Ha
lidefendizade Mehmed Cemaleddin Efen
di'ninjurnalinin tesiri olduğu kaydedilir. 
Sultan Abdülhamid'in, Maksudiye Ham ile 
ilgili olarak sactarete verilip evkafa ve me
şihata havale edilen bir dilekçedeki bazı 
ifadelerden hareketle kendisinin hal'i için 
fetva istendiği ve V. Murad'ın tahta çıka

rılmasının planlandığı vehmine kapıldığı , 

bu sebeple sadrazaını ve diğer vekillerle 
birlikte Ömer Lutfi Efendi'yi de aziettiği 
nakledilir. Bu olaydan sonra vekillerin çoğu 
istanbul dışına sürgüne gönderilmiş, Ömer 
Lutfi Efendi de köşkünde nezaret altına 
alınmıştır. Mecelle Cemiyeti'nin hazırladı
ğı nizarnname doğrultusunda daha önce 
nizarni mahkemelerin baktığı huzur mü
rafaaları, Ömer Lutfi Efendi'nin şeyhülis
lamlığı döneminde Mecelle Cemiyeti'nin 
lağvedilmesiyle yeniden ihdas edilmişse de 

ömer Lutfi 
Efendi'nin 

mezarı 
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onun azlinden sonra tekrar nizamY mahke
melere intikal etmiştir. Ömer Lutfi Efendi 
1851 'den itibaren huzur derslerine mu
hatap olarak katılmış, 1866'da mukarrir
liğe yükselmiştir. Mezar taşındaki bilgile
re göre 18 Zilkade 1314'te (20 Nisan ı897) 
vefat etmiş ve Küçük Çamlıca'da yaptır
dığı Badrumi Camii'nin haziresine defne
dilmiştir. Oğlu Mekke payeli Faik Ahmed 
Efendi'nin kendisinden önce vefat ettiği, 
bir kızı ile torunlarının kaldığı belirtilir. 

Murassa' imtiyaz, murassa' Osmanl, mu
rassa' Meddl nişanları ile altın ve gümüş 
imtiyaz madalyaları verilen ömer Lutfi 
Efendi'nin fazilet sahibi bir kişi olduğu, 
iyi derecede Arapça ve Farsça bildiği nak
ledilir. Hayır sever bir zat olup Küçükçam
lıca'nın doğu yamacında bir cami yaptır
mıştır. Kitabesinde II. Abdülhamid'in ih
sanı ile 1891 'de ihya edildiği belirtilen ca
minin bir çeşmesiyle bir kuyusu bulun
maktadır. İbrahim Hakkı Konyalı, cami
nin temiz ve bakımlı, ancak tamire muh
taç bir durumda olduğunu, caminin ya
nındaki konağı ile bağ ve bahçesinin met
ruk vaziyette bulunduğunu kaydeder. 
Badrumi Camii sokağında yer alan, 70 m2 

alanda yığına taştan yapılmış caminin 
minberi ahşap olup Selamsız semtindeki 
Fatma Hatun Camii'nin minaresinin bir eşi 
olan tahta minaresi 1970'te yıkılmıştır. Ar

tan ihtiyacı karşılayamadığı için mevcut 
binaya ilaveten 350 m 2 alan üzerinde yeni 

Badrumi Camii ve Çeşmesi"n in inşa kitabeleri- Küçük Cam· 
lıca/istanbul 

74 

ömer Lutfi 
Efendi'nin 
bir fetvası 
(ilmiyye 
Salntimesi, 
s. 614) 

bir cami inşa edilerek 1999'da ibadete 
açılmıştır. Avlu kapısından girildiğinde sol 
tarafta ve caminin giriş kapısının karşı
sında ömer Lutfi Efendi'nin mermer lah
di yer almaktadır. Caminin karşısında 

ömer Lutfi Efendi'nin eşi Fatma Hanım 
tarafından 1893'te yaptırılan ve 19Z5'ten 
itibaren meşruta olarak kullanılan bir 
mektep bulunmaktadır. 

Eserleri. 1. Münehhevatü ljaşiyeti'l
Jjayali 'ald Şer]J.i'l-'Alfa' id. 'A]fii'idü'n
Nesefi üzerine Sa'deddin et-Teftazanl'
nin yaptığı şerh için Fatih Sultan Mehmed 
devri Osmanlı ulemasından Hayall'nin ka
leme aldığı Mşiye ile ilgili olarak yapılmış 
bir çalışmadır. Ömer Lutfi Efendi, eserin 
girişinde Hayall'nin eserinin mevcut nüs
halarında birtakım hatalara rastladığını, 
ljaşiye'de bulunması gereken bazı ibare
lerin mevcut nüshalarda yer almadığını, 
birtakım ibarelerin ise metne sonradan ila
ve edildiğini belirlediğini, bu sebeple hata
ları düzeltmek amacıyla bu eseri kaleme 
aldığını belirtir. ömer Lutfi Efendi eserin 
1291 'de ( 1874) telif edilip 1875'te temi
ze çekildiğini kaydeder. Kitap 1293'te ( ı876) 
İstanbul'da basılmıştır. Ayrıca kütüphane
lerde yazma nüshaları mevcuttur. Kaynak
larda Şerh-i Akiiid Hdşiyesi adıyla Ömer 
Lutfi Efendi'ye nisbet edilen eser de muh
temelen bu kitaptır. 2. Risdle ii dul;].ll.li 
bendti'l-ibn ti'l-va]ft. Vakıftan hak sahi
bi olan erkek evlatların kız çocuklarının da 
hak sahibi olup olmayacağına dairdir. Ri
salenin girişinde verilen bilgilerden Ömer 
Lutfi Efendi'nin 1876'da konuyla ilgili ola
rak verdiği bir fetvanın tartışma konusu 
yapıldığı, o dönemde şeyhülislam olan Ak
şehirli Hasan Fehmi Efendi'nin karşı gö
rüş beyan ettiği ve Darülfetva'dan buna 
göre fetva çıkarıldığı, bunun üzerine risa
Ienin kaleme alındığı anlaşılmaktadır (İÜ 
Ktp., AY, nr. 3322). Kaynaklarda ömer Lut
fı Efendi'ye Emsile Şerhi adlı bir eser nis
bet edilmekteyse de yazma nüshasının 

mevcudiyetine dair herhangi bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. 
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ÖMER LUTFİ PAŞA 
(1806-1871) 

Osmanlı kumandanı 
ve devlet adamı . 

_j 

Hırvatistan'ın Plaşki kasabasında doğ

du. Ortodoks mezhebine mensup, Habs
burg hizmetine girmiş Bosna kökenli bir 
subay ailesinin oğludur. Asıl adı Michael 
Lattas olup devrinde Macar (Frenk) Ömer 
Paşa olarak da anılmıştır. 1827'de Avus
turya'da Harp Okulu öğrencisiyken Osman
lı Devleti'ne sığındı. Şenikli İbrahim Paşa 
dairesine girerek İslamiyet'i benimsedi. 
Devletin yetenekli yabancı mültecilerden 
yararlanma politikası gereğince orduda is
tihdam edildi. Bir aralık Veliaht Abdülme
cid'e hocalık yaptı. Bu yıllarda askeri alan
daki yeniden yapılanma çalışmalarında Ba
tı dillerinden tercume yapabilecek eleman
lara duyulan ihtiyaç sebebiyle seraskerlik 
mütercimliğine tayin edildi. 

Miralay rütbesinde iken Lübnan emirli
ğine gönderildi ( ı 84 ı). Bu sırada Lübnan 
özellikle Dürzi-Marünl kabilelerinin yer yer 
çatıştığı, yerli Şihabl ailesi tarafından yö
netilen özerk bir bölge idi. Lübnan'ın dev
lete ödeyeceği vergiyle ilgili anlaşmazlıkla
rın Dürzi-MarGnY çatışması haline dönüş
mesi üzerine Lübnan'ın özerkliğine son 
verildi ve Ömer Lutfi emirliğe getirildi. An
cak İngiltere ile Fransa'nın müdahalesiyle 
konu devletlerarası bir boyut kazandı. Halk 
Ömer Lutfi'nin idaresinden memnun oldu
ğu halde ileri gelen ailelerle Batılı devlet
lerin ısrarlı talepleri ve emirliğe bir hıris
tiyanın getirilmesi yolundaki baskıları yü
zünden görevinden alındı ( 1842) . 


