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dýsý da yerine getirebiliyordu. Memlükler’den itibaren Kudüs’te vali veya nâiblerden
baþka þeyhülharem veya nâzýrü’l-harem
adý verilen bir görevli bulunuyordu (Ebü’lYümn el-Uleymî, II, 40, 269, 275).
Osmanlýlar, Haremeyn’e hâkim olunca
idarî yapýda herhangi bir deðiþiklik yapmamýþ, Mýsýr’a baðlý Cidde eyaleti ve Habeþ beylerbeyiliðiyle Harem-i þerif’in iþlerini üstlenen Mekke þeyhülharemliðini tesis etmiþtir. Mekke’de Osmanlý otoritesi,
merkezî hükümetin tayin ettiði þeyhülharemle her yýl Mýsýr’dan gönderilen askerî
birlik tarafýndan, mahallî otorite ise Osmanlý sultanýnýn muvafakatiyle göreve gelen Mekke emîrleri vasýtasýyla temsil ediliyordu. Medine’de de Osmanlý otoritesini
merkezî hükümetin tayin ettiði þeyhülharemle ordu kumandaný temsil ediyor
ve bazan bu iki görev tek kiþinin uhdesinde bulunabiliyordu. Osmanlý padiþahlarýnýn
Medine’deki temsilcisi olan þeyhülharem
özellikle Mescid-i Nebevî’ye dair iþlerden
sorumluydu. Bunun yanýnda Mahmud Çelebi’nin 946’da (1539) Medine surlarýný yenilemesinde görüldüðü gibi þehirle ilgili
konularla da uðraþýyordu (Ârif Abdülganî,
s. 328). XVIII. yüzyýla kadar Cidde sancak
beyliðiyle Mekke þeyhülharemliði birlikte
tevcih edilirken 1701’den itibaren müstakil olmaktan çýkarýlan Habeþ eyaleti Cidde
sancaðý ile birleþtirildiðinden Habeþ beylerbeyileri ayný zamanda þeyhülharemliði
de yürütmeye baþlamýþtýr. Ayný yüzyýlda
Cidde eyaleti valisi Habeþ beylerbeyi ve
Mekke þeyhülharemi unvanlarýyla anýlýyor,
Mekke ve Medine ile birlikte Habeþ eyaletine baðlý Sevâkin ve Masavva‘ý da yönetiyordu. Sekiz yýl süren bir mücadelenin sonunda Vehhâbîler’i Hicaz’dan çýkaran Mehmed Ali Paþa’nýn oðullarý Ýbrâhim Paþa ile
Tosun Paþa, vezir rütbesiyle bir süre Cidde sancaðý ile beraber Habeþ eyaleti valiliði ve Mekke þeyhülharemliðine tayin edilmiþlerdi (BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 55, 2704;
nr. 61, 10782; nr. 75, 3745). Tosun Paþa ve
Ýbrâhim Paþa Mekke yanýnda Medine þeyhülharemliðini de üstlenmiþlerdi (Ârif Abdülganî, s. 405-407). Büyük devletlerin araya girmesiyle Mýsýr meselesinin halledilmesinden sonra (1840) Hicaz tekrar Bâbýâli’nin kontrolüne geçince Medine þeyhülharemi öne çýkmýþtýr. 1864 tarihli Vilâyet Kanunu’na göre vilâyete dönüþtürülen Hicaz’da Mekke eyalet merkezi olurken sancak
haline getirilen Medine eskiden olduðu gibi þeyhülharemliði de uhdesinde bulunduran bir muhafýzýn idaresine býrakýlmýþtýr.
21 Muharrem 1284 (25 Mayýs 1867) tarihli
hükme göre Mekke ve Medine þeyhülha-

remlikleri yeniden ayrýlmýþ ve Medine þeyhülharemliðine Emin Paþa getirilmiþtir (BA,
A.MKT. MHM, nr. 382/93, 388/31). 1869’da yapýlan yeni bir düzenlemeyle Medine’de þeyhülharemlik ve muhafýzlýk görevleri
birbirinden ayrýlmýþtýr. Vilâyet Kanunu’nun
yürürlüðe girmesinden sonra þeyhülharem
tarafýndan üstlenilen görevlerin bir kýsmýný Mekke’de kurulan belediye teþkilâtý üstlenmeye baþlamýþ ve dinî iþlerde þeyhülharemin yanýnda Mekke müftüsü ve geç
dönemde ortaya çýkan Harem-i þerif müdürleri söz sahibi olmuþtur.
Osmanlý idaresinin yerleþmesinde önemli katkýlarý olan þeyhülharemler kadýlýk seviyesine ulaþmýþ ulemâ arasýndan tayin
edilirdi. Bununla birlikte özellikle Medine
þeyhülharemleri saray aðalarýndan seçildiði gibi daha sonra bu görev askerî müþir ve feriklere de verilmiþtir (Mir’âtü’lHaremeyn, I, 76). Medine þeyhülharemi vezir rütbesindeydi. Bazý durumlarda Medine ile ilgili iþlerde Mekke þeyhülharemi
yetkili kýlýnýrdý. Düzenli maaþlarý olan þeyhülharemler ilmî faaliyetleri yönlendirir,
ihtiyaç sahiplerini tesbit eder ve bunlara
tahsisat ayrýlmasýný teklif ederdi (BA, Cevdet-Maarif, nr. 71, 3508). Medine’de harem
aðalarý genellikle þeyhülharemliði kendi tekellerine almaya çalýþmýþtýr. 20 Muharrem
1012 (30 Haziran 1603) tarihli bir emirde,
Budin sýnýr boylarýnda sefer hazýrlýklarý yapan Osmanlý ordusunda ordu þeyhliðine
tayin edilen Ebûbekir Efendi’ye zafer kazanýldýðý takdirde þeyhülharemlik verileceði ifade edilmiþtir (BA, Cevdet-Askerî,
nr. 644, 27091). Vezirlikten azledilen Halil
Hamîd Paþa’nýn Mekke’ye, XVIII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren Osmanlý Devleti’ni uzun süre uðraþtýran Buþetli ailesinin
son temsilcisi Mustafa Paþa’nýn Medine’ye þeyhülharem olmasý örneklerinde görüldüðü gibi merkezden uzaklaþtýrýlmak istenen kiþilere de bu görev veriliyordu. Medine þeyhülharemlerinin ilk dönemlerde görev süreleriyle ilgili herhangi bir kýsýtlama
yoktu. Sonraki devirlerde genellikle dört
yýl görev yapmýþlarsa da bu süreyi doldurmadan azledilenlere de rastlanýr. Þeyhülharemlerin Arapça bilmesi gerekli olduðundan bazan yapýlan tayinler bu sebeple iptal ediliyordu. Ayrýca hacý kafilelerinin Medine veya Mekke’de problemlerle karþýlaþmalarý yüzünden merkeze yapýlan þikâyetler dolayýsýyla azledilenler olmuþtur. Þeyhülharem unvanýnýn tevcihi Osmanlýlar’dan
sonra da sürmüþtür. Günümüzde Mescid-i Harâm’da ve Mescid-i Nebevî’de görev yapan baþimamlarýn unvanlarý arasýnda þeyhülharem de yer almaktadýr.
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Osmanlýlar’da ilmiye teþkilâtýnýn
baþýndaki âlimin unvaný.

™

Sözlükte “yaþlý kimse, reis, bilge” anlamlarýndaki þeyh ile Ýslâm kelimesinden oluþan þeyhü’l-Ýslâm tabiri, Ýslâm dünyasýnda önde gelen ulemâ ve sûfîlere verilen
bir þeref unvaný olarak X. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ortaya çýkmýþ, daha sonra “âlimlerin en kýdemlisi, reisi” mânasýný kazanarak
bir unvan halinde kullanýlmýþtýr. XI. yüzyýlda Horasan’da Þâfiîler’in baþýndaki âlim
þeyhülislâm unvanýyla anýlýrdý. Zamanla kelimenin kullanýmý yaygýnlaþmýþ, Memlükler’de fetvalarý ile þöhret bulan fýkýh âlimlerinin þeref unvaný olmuþ, bir nevi dinî reis þeklinde anlaþýlmýþtýr. 1300 yýllarýna doðru ise tanýnmýþ müftüleri nitelemiþtir. Bu
þekliyle Ýslâm dünyasýnda yaygýn biçimde
yer almýþ, Evliya Çelebi de þehirleri tasvir
ederken buralardaki fetva verme yetkisine
sahip müftüleri þeyhülislâm diye anmýþtýr. Özellikle Orta Asya’da ve Çin’de önemli þehir merkezlerinde þeyhülislâm olarak
nitelendirilen âlimlerin fetva yanýnda medreseleri teftiþ etme, okutulacak dersleri
belirleme, icâzet verme ve kadýya yardým
etme gibi görevleri bulunmaktaydý. Ýran’da ise þeyhülislâmlýk Osmanlýlar’a benzer
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þekilde resmî bir mahiyet kazanmýþ, Safevîler döneminde dinî mahkemenin reisine
bu unvan verilmiþ ve sadrüssudûr tarafýndan tayin yapýlan bir makam olmuþtur.
Þeyhülislâmlýðýn dinî bir müessese haline
geliþi Osmanlýlar devrinde gerçekleþmiþtir. Osmanlýlar’da þeyhülislâmlýðýn kuruluþ
tarihi ve bu makama ilk defa kimin tayin
edildiði konusunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Uzun yýllar Bursa kadýlýðý yapan Molla Fenârî’nin 828’de (1425) Bursa
müftülüðüne tayin edilmesi genellikle Osmanlýlar’da müftülük ve þeyhülislâmlýðýn
baþlangýcý kabul edilmiþtir. Ancak bunu,
XVI. yüzyýlda bütün ilmiye teþkilâtýný temsil ve kontrol eden þeyhülislâmlýk kurumu
ile özdeþleþtirmek doðru deðildir. Aslýnda
þeyhülislâm unvaný Ýstanbul müftüsü için
kullanýlmýþ ve devletin XVI. yüzyýl baþlarýnda geçirdiði siyasî ve bürokratik deðiþimin
rolüyle önemi artmýþtýr. “Müftilenâm” da
denilen þeyhülislâmlarýn makamý zamanla
meþihat ve meþîhat-ý Ýslâmiyye þeklinde
de anýlmýþtýr. XVII. yüzyýlda þeyhülislâmlýk
yahut meþihat siyasî nüfuzu daha da artan
bir kurum hüviyetine bürünmüþ, ardýndan
sürekli geliþmiþ, hizmetli sayýsý artmýþ, XIX.
yüzyýldaki idarî düzenlemeler sýrasýnda þeyhülislâmlar kabine üyesi olmuþtur.
Þeyhülislâmlýðýn 1425’te mütevazi bir
fetva makamý olarak ortaya çýktýðý fikri genel kabul görmüþtür. Oldukça erken bir
tarihte kazaskerlik kurulmuþken ve Bursa kadýlýðý mevcutken ayrýca dinî-hukukî
bir makam olarak müftülüðün ortaya çýkmasýnda 1420’li yýllarýn dinî, siyasî ve ideolojik faktörlerinin etkisinin bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Bir taraftan Fetret devrinden sonra yeniden toparlanmaya çalýþýldýðý, diðer taraftan bazý Râfizî hareketlerin
ve diðer geliþmelerin görüldüðü bir dönemde siyasî ve idarî otoritenin dýþýnda
dinî itibara sahip bir ilmî rütbenin ortaya
çýkýþý dikkat çekicidir. 836 (1433) yýlýnda II.
Murad’ýn huzuruna kabul edilen Bertrandon de la Broquiere’in papa konumunda
olan “büyük halife”den söz etmesi müftülüðün önemli bir mevki halini aldýðýný
gösterir. XV. yüzyýlda Molla Fenârî, Fahreddîn-i Acemî, Molla Abdülkerim Efendi,
Molla Hüsrev, Molla Gürânî gibi âlimler II.
Murad ve Fâtih Sultan Mehmed dönemlerinde müftülük makamýnda bulunmuþtur. Ancak devrin kroniklerinde bunlardan þeyhülislâm diye söz edilmez. Bu durum ulemâ arasýnda fetva yetkisini haiz
müftünün þahsýyla kaim bir unvan olduðunu ortaya koyar. Ancak Fâtih Sultan Mehmed’in teþkilât kanunnâmesinde þeyhülislâmýn ulemânýn reisi sayýldýðý yolundaki ifa92

de, eðer söz konusu ibare metne sonradan eklenmemiþse bu unvana resmî bir
nitelik kazandýrmýþ olmalýdýr.
XVI. yüzyýl baþlarýnda Zenbilli Ali Efendi’nin II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim
devrindeki yirmi üç yýllýk (1503-1526) dönemi þeyhülislâmýn yetki ve sorumluluklarý açýsýndan bir dönüm noktasýdýr. Önemli açýlýmlarýn gerçekleþtiði bu devirde þeyhülislâmlar bazý yeni sorumluluklar yüklenmiþtir. Meselâ II. Bayezid’in Ýstanbul’da inþa ettirdiði medresede þeyhülislâmlarýn ders vermesi þart koþulmuþ, ayrýca
Beyazýt Külliyesi’nin nezâreti de onlara verilmiþtir. Þeyhülislâm makamýnýn etkili bir
konum kazanmasýyla ilgili rivayetlerde Zenbilli Ali Efendi öne çýkarýlmýþtýr. Onun Yavuz
Sultan Selim’in bazý idarî ve siyasî kararlarýný tasvip etmeyerek sert tepki gösterdiði, Selim’in bunlarýn dünyevî iþler sayýldýðý, müftünün sadece dinî meselelerde
yardýmda bulunmasý gerektiði þeklindeki sözlerine karþý çýkýp padiþahlarýn hem
dinlerini hem dünyalarýný gözetmenin þeyhülislâmýn baþlýca vazifesi olduðunu belirttiði kaydedilmiþtir. Kaynaklarda bu hadise þeyhülislâmlýk açýsýndan yeni bir anlayýþýn ve deðiþimin habercisi þeklinde yorumlanmýþtýr (Mecdî, s. 284-286). Zenbilli
Ali Efendi’den sonra þeyhülislâmlýk yapan
Kemalpaþazâde ve Sâdî Çelebi bu görevleri esnasýnda devrin çok yoðun geçen olaylarýna fetvalarýyla, önerileriyle yeni açýlýmlar saðlayýp þeyhülislâmlýðýn itibarýný arttýrmýþlardýr. Fikirleri, görüþleri, hatta mizacý sebebiyle hakkýnda ciddi tartýþmalar
cereyan eden ilk þeyhülislâm Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi’dir (ö. 954/1547).
Onun alýþýlagelmiþ sisteme muhalif fetvalar vermesi azline yol açmýþ olmalýdýr. Çivizâde’nin Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi mutasavvýflarý
eleþtirmesi, para vakfý (vakf-ý nükud) meselesine karþý çýkmasý, abdestte mest üzerine mesh yapýlmasý konusundaki sert muhalefeti tartýþmalara yol açmýþ ve baþta
Ebüssuûd Efendi olmak üzere birçok âlimle fikir ayrýlýðýna düþmüþtür. O sýrada Rumeli kazaskeri olan Ebüssuûd Efendi, önceki fakihlerin görüþlerine aykýrý bulduðu
Þeyhülislâm Çivizâde’nin bazý fetvalarýný Dîvân-ý Hümâyun’a getirerek ilmî açýdan reddetmiþtir. Bu geliþmeleri takip eden Kanûnî Sultan Süleyman vezirlere emir verip bu
konularý görüþmek üzere ulemâyý toplantýya çaðýrmalarýný istemiþ, devrin âlimleri
sonuçta Çivizâde’yi hatalý bulmuþ, böylece
Çivizâde görevden azledilen ilk þeyhülislâm
olmuþtur. Ebüssuûd Efendi’nin þeyhülislâmlýðý sýrasýnda meþihat kurumunda bü-

rokratik açýdan bazý geliþmeler meydana
gelmiþ, onun yaklaþýk otuz yýl süren þeyhülislâmlýðý bu müessesede derin izler býrakmýþtýr. Zaman zaman devlet iþlerinde
þer‘î hukuka aykýrý gördüðü uygulamalara,
“Nâ-meþrû nesneye emr-i sultânî olmaz”
diyerek karþý çýkmakla birlikte fetvalarýnda genellikle devletin temel siyasî prensiplerini destekleyen bir taraf dikkati çeker.
Böylece kurumun siyasal otoriteyle olan iliþki aðýnýn niteliði de belirlenmiþtir.
XVI. yüzyýlýn ortalarýnda idarî görevleri
artan þeyhülislâmlar yüzyýlýn sonlarýnda
devletin siyasî kararlarýnda vezîriâzamlarla eþ bir rol üstlenmiþlerdir. XVII. yüzyýlda
devlet teþkilâtý ve saltanat kurumunda
meydana gelen deðiþim ve zaaf ilmiye
mesleðini ve onun baþýndaki þeyhülislâmlýðý da etkilemiþ, Þeyhülislâm Hocazâde
Mehmed Efendi ulemâ hiyerarþisini koruma ve tayinleri elinde tutma mücadelesi
vermiþtir. Onun bu yetki konusunda vezirlerle olan tartýþmalarý yeni bir dönüþümün habercisi olacaktýr. Bu durum vezîriâzamla þeyhülislâmýn yetki çatýþmasýný
zaman içinde körükleyecektir. Askerî zümrelerin iktidarda söz sahibi olduðu, padiþahlarýn hal‘edildiði bu dönemlerde þeyhülislâmlarýn durumu giderek farklýlaþmýþtýr. XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda 1703 ve
1730 isyanlarýnda þeyhülislâmlarýn siyasete karýþmasý kurumun önemli itibar kaybýna uðramasýna yol açmýþtýr. XIX. yüzyýlda Vak‘a-i Hayriyye’den (1826) sonra þeyhülislâmýn ve ilmiyenin gücü azalmaya baþlamýþ, Tanzimat dönemi ve II. Meþrutiyet’in ardýndan bu durum daha açýk hale
gelmiþtir.
Osmanlý tarihi boyunca þeyhülislâmlýk
makamýna tayin konusu padiþahla vezîriâzamý doðrudan ilgilendiren bir özellik taþýmýþtýr. Ýlmiye mesleðinin belirgin duruma geldiði XVI. yüzyýlda þeyhülislâmlarýn
tayini, belli bir tahsil ve kariyere sahip olan
ilim erbabý arasýndan sadrazamýn arzý ve
padiþahýn tasdikiyle gerçekleþiyordu. Bu
dönemde Rumeli kazaskerliðinden þeyhülislâmlýða geçiþ âdet halini almýþtý. Daha
önceki dönemlerde ise tanýnmýþ bir âlimin
kazaskerlikten, kadýlýktan, hatta müderrislikten müftülüðe getirildiði görülmüþtür.
Nitekim Molla Fenârî müderris ve Bursa
kadýsý iken müftü olmuþ, Fahreddîn-i Acemî de Edirne’de müderrislikten müftülüðe getirilmiþtir. Zenbilli Ali Efendi müderrislikten azledildiði sýrada 1503’te müftü
ve yeni yapýlan Ýstanbul Beyazýt Medresesi’ne müderris tayin edilmiþ, daha önce
kazaskerlik yapmýþ olan Kemalpaþazâde
1526’da müderrislikten müftülüðe nakle-
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dilmiþtir. Doðrudan Rumeli kazaskerliðinden bu makama tayin edilen ilk âlim Ebüssuûd Efendi’dir. Böylece Rumeli kazaskerliðinden meþihata geçme uygulamasý baþlamýþtýr.
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müftü ve þeyhülislâmýn görev yaptýðý düþünüldüðünde ortalama sürenin üç buçuk
yýl olduðu görülür. Bunlardan Ebüssuûd
ve Zenbilli Ali efendiler çok uzun müddet
görev yapmýþtýr. Onlarý padiþah ve sadrazamla uyum saðlayan Çatalcalý Ali, Yeniþehirli Abdullah ve Hâlidefendizâde Cemâleddin efendiler takip eder. Ancak XVII ve
XVIII. yüzyýllarda meþihat süresinin uzamasý bu göreve getirilmeyi bekleyen ulemâ arasýnda huzursuzluklara yol açmýþtýr. Bazý istisnalar olmakla birlikte bu yüzyýllarda görev süresi genellikle bir iki yýl
arasýnda deðiþir. Ayný dönemlerde bir gün
ve bir günden daha az bir süre makamda kalanlar da görülür (Memekzâde Mustafa Efendi, 13 saat; ikinci þeyhülislâmlýðýnda Sâmânîzâde Ömer Hulûsi Efendi,
bir gün). XVI. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren bazý âlimler ikinci, üçüncü, dördüncü
defa þeyhülislâm olmuþtur. Bunun en tipik örneði 1599-1608 yýllarý arasýnda dört
defa bu makama gelen Sun‘ullah Efendi’dir. Dürrîzâde Mustafa Efendi de tecrübesi, kýdemi ve itibarý sebebiyle 1756-1774
yýllarýnda üç defa þeyhülislâmlýða getirilmiþtir. Þeyhülislâmlar XIX. yüzyýlda kabineye girdikten sonra sýk sýk görev yenilenmesi ve deðiþikliði olmuþtur.
Þeyhülislâmýn belirlenmesinde özellikle
XVI. yüzyýl sonlarýndan itibaren ilmî ve hukukî ölçüler yanýnda siyasî ve idarî uyum
arayýþý ön plana çýkmýþ, padiþahlar ve sadrazamlar kendisiyle rahat çalýþabilecekleri, icraatlarýna destekçi olabilecek kimseleri bu makama getirmeyi tercih etmiþtir.
Daha önceleri kaydýhayat þartýyla tayin edilirken XVII. yüzyýldan itibaren sýkça þeyhülislâm deðiþikliðine gidilmesi bu anlayýþýn
bir sonucudur. Þeyhülislâmlarýn azli ise isyana dolaylý karýþma ve taraf tutma, sadrazamla olan anlaþmazlýk ve uyumsuzluk,
diðer vüzerânýn tayin ve azillerine müdahale, siyasî çekiþme, ekonomik ve malî konularda muhalefet, yaþlýlýk, görevde ihmalkârlýk gibi sebeplere dayandýrýlmýþtýr. 14241574 arasýndaki ilk 150 yýlda on beþ müftü ve þeyhülislâm görev yapmýþken 15751730 arasýnda kýrk üç, 1730-1880 arasýnda
elli sekiz þeyhülislâm görevde bulunmuþtur. Þeyhülislâm azilleri kendilerine çavuþbaþý gönderilerek teblið edilirdi; ancak Paþmakçýzâde Ali Efendi ve Dürrîzâde Mustafa Efendi örneklerinde görüldüðü gibi

padiþahýn teveccühüne mazhar olmuþ þeyhülislâmlar azledileceði zaman çavuþbaþý
yerine reîsülküttâb yollanýrdý. Ýlmiye geleneðine ve kanununa göre ulemâya verilen
en aðýr ceza azil ve sürgündü. Osmanlý tarihinde istisnaî olarak bazý kritik durumlarda ulemâya ölüm cezasýnýn verildiði bilinmektedir. Ahîzâde Hüseyin, Hocazâde
Mesud ve Seyyid Feyzullah efendiler “sâî
bi’l-fesâd” olma, siyasete karýþma ve nüfuzlarýný kötüye kullanma sebebiyle ölümle cezalandýrýlmýþtýr.
Devlet hiyerarþisi içinde þeyhülislâmlar
geliri en yüksek olanlar arasýnda bulunuyordu. Ömer Lutfi Barkan’ýn yayýmladýðý
XVI-XVII. yüzyýl devlet bütçelerinde kazasker maaþlarýna yer verildiði halde þeyhülislâm aidatý ve ücretleri yer almaz. XVXVI. asýrlarda bir iki kalemden ibaret olan
gelirlerine daha sonraki yüzyýllarda yeni
gelir kaynaklarý eklenmiþtir. Ýlk dönem maaþlarý hakkýnda fazla bilgi bulunmamaktadýr. Alâeddin Arabî Efendi (1495) 100 akçe yevmiye ile müftü olmuþtu. Ebüssuûd
Efendi’nin yevmiyesi 200 akçe iken tefsirini Kanûnî Sultan Süleyman’a takdim edince bu miktar 600 akçeye çýkarýlmýþtý. XVI.
yüzyýlýn sonlarýndan itibaren maaþlarý yanýnda arpalýk tahsisi usulü baþlamýþ ve ilk
arpalýk Bostanzâde Mehmed Efendi’ye verilmiþtir. Bu konudaki fermanda Ebüssuûd Efendi’nin 550 akçe yevmiye alýp ayrýca arpalýklarý bulunmadýðý, ilk defa Bostanzâde’ye 50.000 akçelik arpalýk verildiði bildirilmiþtir (Hezârfen Hüseyin Efendi,
s. 199-200). 1603’te þeyhülislâm olan Ebülmeyâmin Mustafa Efendi’ye Kalkandelen
ve civarýnda 60.000 akçelik zeâmet arpalýk olarak tahsis edilmiþ, 1013’te (1604)
600 akçe ile emekli edilmiþti. Görevde iken
verilen arpalýðýn birkaç yerin toplam vergi
gelirlerinden elde edildiði ve bu yerlerin gelir durumuna göre sýkça deðiþtiði bilinmektedir. Nitekim Paþmakçýzâde Ali Efendi ile
Ebûsaidzâde Feyzullah Efendi’nin zengin
arpalýklarý bulunmaktaydý. XVII ve özellikle XVIII. yüzyýlda þeyhülislâmlarýn maaþ ve
arpalýklarýna ilâveten çok farklý gelirleri vardý. Bunlar nezâret ettiði vakýf gelirleri, aynî tayinatlar, atýyye ve hediyeler, bohçabahâ, muhzýr müjdeleri, tayin-tevcih harçlarýydý. Tanzimat döneminde ise kendilerine diðer görevliler gibi muayyen maaþ tahsis edilmiþtir. Mâzuliyet devrinde þeyhülislâma maaþ veya arpalýk þeklinde ödeme
yapýlýr, ölümünden sonra bunun bir kýsmý
ailesine verilir, geri kalaný hazineye aktarýlýrdý. Mâzul þeyhülislâmlar, genellikle emekli maaþý olarak taþrada tahsis edilen arpalýklarýna bizzat gitmeyip ulemâdan bir ki-

þiyi nâib gönderirlerdi, bunlara mevâlî nâibi denirdi. Bazý dönemlerde mâzul þeyhülislâmlarýn arpalýklarýna bizzat gitmeleri üzerinde hassasiyetle durulmasý sýkýntýlara yol açmýþtýr. Meselâ Þeyhülislâm Hamîdîzâde Mustafa Efendi mâzul þeyhülislâmlarý arpalýklarýna gitmeye mecbur edince ulemâ arasýnda ciddi huzursuzluklar
baþlamýþ, bu durum Hamîdîzâde’nin azlini
hazýrlayan sebeplerden birini teþkil etmiþtir.
Þeyhülislâmýn protokol ve hiyerarþideki
üstün konumunu göstermesi bakýmýndan
Fâtih Kånunnâmesi ilk resmî belgedir.
Burada þeyhülislâmýn ulemânýn reisi olduðu, vezîriâzamýn þeyhülislâma ve padiþah
hocasýna teþrifatta kendisinin önünde yer
vermesi gerektiði vurgulanmaktadýr. XVI.
yüzyýlda Lutfi Paþa’nýn Âsafnâme adlý eserinde sadrazamýn her iki bayramda veya
bir hastalýk durumunda þeyhülislâmý ziyaret etmesi, bunun dýþýnda birbirlerini ziyaretin kanun olmadýðý belirtilmekte, padiþah hocasýnýn protokolde þeyhülislâmdan
önde geleceði ifade edilmektedir. Sadrazamlarýn þeyhülislâmlarý ziyareti, ilk defa
1584’te Sadrazam Özdemiroðlu Osman Paþa’nýn padiþah emriyle Çivizâde Mehmed
Efendi’yi ziyaret etmesiyle baþlamýþ, daha
sonra bu teamül haline gelmiþtir. Osmanlý bürokrasisinde çeþitli yüksek makamlarda pâye uygulamasý bulunduðu halde
sadrazamlýk ve þeyhülislâmlýk bunun dýþýnda tutulmuþtur. Yalnýz Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi 1059’da (1649) Rumeli kazaskeri iken Ravzatü’l-ebrâr adlý tarihini padiþaha takdim edince Rumeli kazaskerliði pâyesiyle, nakîbüleþraf olan Fethullah Efendi’ye babasýndan sonra þeyhülislâm olmak üzere meþihat pâyesi verilmiþtir. Padiþah hocasý þeyhülislâmlýða tayin
edilirse “câmiu’r-riyâseteyn” unvanýný alýrdý. Hoca Sâdeddin, Seyyid Feyzullah ve Hasan Fehmi efendiler bu unvanla anýlmýþtýr. Beyefendi unvaný ise bir taraftan paþa
torunu olanlara veriliyordu. Meselâ Ývazpaþazâde Ýbrâhim, Ârif Hikmet, Ahmed
Muhtar, Pîrîzâde Mehmed Sâhib Molla ve
Dürrîzâde Abdullah beyefendi unvanýný almýþtýr. Padiþahlar ise þeyhülislâmlara hitaplarýnda genellikle “efendi dâîmiz” tabirini kullanýrlardý. Þeyhülislâmlar zaman içinde devlet erkânýnýn katýldýðý büyük merasimlerde yer almýþ ve giderek geniþleyen
teþrifatýn vazgeçilmez bir unsuru haline
gelmiþtir.
Fâtih Sultan Mehmed kanunnâmesinde
þeyhülislâm, padiþah hocasý ve kazaskerin
elkabý ayný olup “a‘lemü’l-ulemâi’l-mütebahhirîn ...” þeklinde baþlayan kalýplaþmýþ
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uzun bir ibare halinde verilir (Kånûnnâme-i Âl-i Osman, s. 22). Bu durum þeyhülislâmlýk makamýnýn henüz tam anlamýyla
teþkilâtlanýp resmîleþmediði intibaýný vermektedir. Þeyhülislâmlar fetvalarýnda “elfakýr Ahmed” þeklinde çok yalýn ve kýsa imzalar kullanmýþlardýr. Hamîdîzâde Mustafa Efendi belgelerde “ed-dâî Mustafa Hamîdîzâde ufiye anhümâ” ibaresine yer verirken bir fetvada “ketebehû el-fakýr Mustafa ufiye anh” þeklinde yazýlmýþtýr. Fetvalar genellikle fetvahânede fetva eminleri,
mübeyyizler tarafýndan yazýlmakla birlikte
cevap kýsmýný þeyhülislâm yazar ve özellikle
imzayý bizzat kendisi atardý. Dürrî Mehmed
Efendi 1736’da felç olup imza atmakta zorlanýnca I. Mahmud rahatsýzlýðý geçinceye
kadar düzenleyeceði fetva, hüccet vb. evrakta mühür kullanmasýna izin vermiþti.
Ýmza yerine izinle mühür kullanan baþka
þeyhülislâmlar da vardýr.
Þeyhülislâmlar baþlarýna ulemâya mahsus beyaz örfî kavuk koyarlardý; seyyid
olanlarýn kavuðu ise yeþil tülbent ile sarýlýrdý. Arkalarýna merasim kýyafeti olarak
“ferve-i beyzâ” (samur kürklü beyaz sof) denilen bir cübbe giyerlerdi. Göreve yeni getirilen þeyhülislâmlar saraya çaðrýlýr, tayinle ilgili tebligat yapýlýr ve törenle ferve-i beyzâ giydirilir, ardýndan kendi konaðýnda tebrikleri kabul ederdi. Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’nin þeyhülislâmlýða tayini için düzenlenen merasimi anlatan Selânikî, “kaide-i devlet” üzere tören kýyafetli on beþ
çavuþun þeyhülislâmý evinden alýp Dîvân-ý
Hümâyun’a getirdiklerini bildirir (Târih,
I, 322-323). Dürrîzâde Mehmed Atâullah
Efendi, 1783’te saraya davet edilerek Sadrazam Halil Hamîd Paþa’nýn hazýr bulunduðu bir merasimle þeyhülislâmlýða tayin
edilmiþ, Rumelihisarý’ndaki yalýsý uzak olduðundan tebrik merasimi eski þeyhülislâmlardan Mehmed Þerif Efendi’nin Hocapaþa’daki konaðýnda yapýlmýþtýr. Þeyhülislâmlarýn vefatýnda belli bir tören düzenlenir, cenaze namazlarý genellikle Fâtih Camii’nde kýlýnýrdý.
Görevleri ve Yetkileri. Þeyhülislâmlarýn
en temel görevi kendilerine sorulan dinî,
siyasî ve idarî konularda fýkha ve özellikle
Hanefî fýkhýna göre fetva vermekti. Fetvalarýn giriþ kýsmýnda, “Bu mesele beyanýnda eimme-i Hanefiyye’den cevap ne veçhiledir ki” cümlesi bir formül halinde yer alýrdý. Normal mahkemelerde veya meþihatta görülmekte olan bir davada taraflarýn
getirdiði þeyhülislâm fetvalarý çok etkili olmaktaydý. Þeyhülislâmlarýn ahvâl-i þahsiyyeye ve gündelik hayatýn akýþýna dair fetvalarýnýn binlerce örneði kendi dönemle-
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rinde veya kendilerinden sonra derlenen
fetva mecmualarýnda toplanmýþtýr. Ýdarî
ve siyasî nitelikli önemli fetvalar bu mecmualarýn “kitâbü’s-siyer” bahsinde yer almakta, ancak daha ziyade fetvahânede veya resmî belgeler içerisinde bulunmaktadýr. Fetva mecmuasý (derlenmiþ standart fetva kitabý) olan þeyhülislâmlarýn sayýsý azdýr.
Bu derleme iþi XVI. yüzyýldan itibaren giderek artmýþtýr. Bunlarýn içerisinde hal‘ fetvalarýnýn özel bir yeri vardýr. Çok defa siyasî mülâhazalarla ve konjonktüre göre
asker ve ulemâ iþ birliðiyle verilen bu fetvalarýn þer‘î ve hukukî yönü tartýþmalýdýr.
Sultan Ýbrâhim’in hal‘inde Þeyhülislâm Hoca Abdürrahim Efendi ocak aðalarýnýn ve
ulemânýn desteðiyle önce hal‘, ardýndan
katil fetvasýný vermiþ, hatta infaz esnasýnda cellâdýn yanýnda bizzat bulunmuþtu. Son dönemde Abdülaziz ve V. Murad’ýn
hal‘i için Þeyhülislâm Hayrullah Efendi’nin
verdiði iki fetva, Þeyhülislâm Ziyâeddin
Efendi’nin II. Abdülhamid’le ilgili fetvalarý, gücü eline geçiren grubun hukuku kendi maksadýna uygun þekilde siyasî emellerine nasýl alet ettiðinin tipik örnekleridir.
I. Dünya Savaþý için verilen beþ fetva, Vahdeddin’in hal‘ fetvasý, Millî Mücadele aleyhine Dürrîzâde Abdullah Beyefendi’nin fetvasý bu alanda son örneklerdir.
Erken dönemlerde Kemalpaþazâde’nin
ve Ebüssuûd Efendi’nin umumi fetvalarýn verilmesi, bunlarýn Ýslâm hukuku ve örf
ile (þer‘-i þerîf ve kanûn-ý münîf) baðdaþtýrýlmasý konusunda önemli hizmetleri olmuþtur. Özellikle Ebüssuûd Efendi’nin bu
nevi fetvalarda cevaplarýný gerekçeli ve
açýklamalý olarak hazýrlamasý dikkate deðer bir husustur. Aslýnda þeyhülislâmlarýn
fetvalarýna gerekçe yazmayýp bu uygulamanýn kaza ve þehir müftülerine (kenar
müftüleri) mahsus olduðu söylenmektedir
(Hezârfen Hüseyin Efendi, s. 200). Ebüssuûd’un Kýbrýs’ýn Venedik’ten alýnmasýyla
ilgili fetvasý Ýslâm’ýn ve devletin menfaatlerinin korunmasý konusunda ilginç bir örnektir (Peçuylu Ýbrâhim, II, 486-487); burada devlet siyasetiyle þer‘î hukukun nasýl baðdaþtýrýldýðý görülmektedir. Osmanlý gibi çok dinli ve kültürlü, yeni fetihlerle
toprak kazanýmlarýnýn veya daha sonra
kayýplarýnýn olduðu, dýþ dünya ile devamlý
irtibat halinde bulunan bir devlet için Ebüssuûd Efendi’nin fetvalarý zaruri açýlýmlardý. Ýleriki dönemlerde birçok þeyhülislâm
kendisinden beklenen bu açýlýmý saðlayamayarak hukukun týkanmasýna yol açmýþtýr.
Þeyhülislâmýn dinî-hukukî alanlardaki konumu her dönemde önemli olmakla birlik-

te baþlangýçta idarî görevleri yok denecek
kadar az olup iftâ teþkilâtýnýn baþý sýfatýyla
müftülerin tayiniyle sýnýrlý idi. Ancak XVI.
yüzyýlýn ortalarýnda mevleviyet derecesindeki kadý ve müderrislerin tayin, terfi ve
diðer iþlemleri kazaskerlerden þeyhülislâmlara intikal edince idarî görevleri artmaya
baþlamýþtýr. XVII. yüzyýldan itibaren hekimbaþý, müneccimbaþý ve dergâhlara þeyh
tayinleri dahil olmak üzere bütün ilmiye
tevcîhatý, þeyhülislâmlarýn sadrazama “iþâret-i aliyye” denilen teklif ve inhâlarý ile yapýlmaya baþlanmýþtýr. Osmanlý bürokrasisinin iyice geliþtiði XVIII. yüzyýlda bu tayinler üçlü, dörtlü, hatta beþli prosedürler
halinde gerçekleþiyordu. Meselâ bir müneccimbaþý tayininde aday bir dilekçe ile
tayin talebini hekimbaþýya sunuyor, hekimbaþý kanaatini þeyhülislâma arzediyor, þeyhülislâm iþâret-i aliyyesiyle talebi sadrazama teklif ediyor, sadrazam telhisle padiþaha arzediyor, padiþahýn hatt-ý hümâyunu ile müneccimbaþý tayini gerçekleþiyordu. Bu muamelenin tamamý adayýn dilekçesine farklý yazý ve ifadelerle iþlenir,
hepsi tek sayfa üzerinde görülürdü (ayrýca
bk. ÝÞÂRET-i ALÝYYE). Þeyhülislâmlara özellikle kabine üyesi olduklarý son dönemde
bazý ek görevler verilmiþti. 1871’de Ahmed
Kemal Paþa’nýn Maarif Nezâreti’ne geçmesiyle Evkaf-ý Hümâyun nâzýrlýðý Ahmed
Muhtar Beyefendi’ye ikinci görev olarak
tevcih edilmiþti. Dürrîzâde Abdullah Beyefendi, Sadrazam Damad Ferid Paþa’nýn
muahede þartlarýný görüþmek için ikinci
defa Paris’e gittiðinde sadârete vekâlet
etmiþ, Mustafa Sabri Efendi de bir süre
sadâret vekilliði yapmýþtýr.
XVI. asýrdan itibaren padiþah ve sadrazamlar, Dîvân-ý Hümâyun üyesi olmamakla birlikte giderek artan bir þekilde þeyhülislâmýn görüþüne müracaat etmiþ, XVII.
yüzyýldan itibaren þeyhülislâmlar idarenin
fiilen içinde bulunmuþtur. I. Ahmed’in vefatý üzerine ehlü’l-hal‘ ve’l-akd olarak Sadâret Kaymakamý Sofu Mehmed Paþa, Þeyhülislâm Hocazâde Esad Efendi ve diðer
devlet erkâný sabah namazýndan önce þeyhülislâmýn evinde toplanarak Þehzade Mustafa’nýn cülûsuna karar verip biat etmiþlerdi. Yine Sadrazam Kemankeþ Ali Paþa,
Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi,
ulemâ ve devlet erkâný Sultan Mustafa’nýn hal‘ine ve IV. Murad’ýn cülûsuna karar
vermiþlerdi. Daha sonraki dönemlerde þeyhülislâm önemli ölçüde ulemânýn sözcüsü gibi hareket etmeye baþlamýþtýr. Þeyhülislâmlarýn çoðunlukla kendi iradeleri
dýþýnda bilhassa askerî ayaklanmalar esnasýnda siyasî olaylarýn içine çekildikleri
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görülmektedir. Beylerbeyi olayý (1589), II.
Osman olayý (1622), Patrona Ýsyaný (1730),
Kabakçý Ýsyaný (1807) buna örnek gösterilebilir. Buradaki ortak strateji, asker kýyamýna meþruiyet kazandýrmak için dini ve
hukuku temsil eden þeyhülislâmýn desteðini, dolayýsýyla þer‘î-hukukî metin olan fetvasýný almaktý.
Meþveret meclislerinde þeyhülislâmlar
etkili bir görev icra etmiþlerdir. Dîvân-ý Hümâyun’un önemini kaybettiði XVIII ve XIX.
yüzyýllarda savaþ ilâný, barýþ akdi, padiþah
hal‘i, Ýstanbul ve taþradaki huzursuzluklar
gibi konularda meþveret meclisleri daha
sýk toplanmýþ, daha geniþ katýlýmlý, daha
yetkili bir kurum özelliði kazanmýþ, þeyhülislâmlar burada en güçlü üye olarak baþ
sýrayý almýþtýr. Zaman zaman bu meclisler
þeyhülislâm konaðýnda toplanmýþtýr. Dürrîzâde Mehmed Atâullah Efendi’nin þeyhülislâmlýðý sýrasýnda devleti meþgul eden
Osmanlý-Rus harbiyle ilgili olarak þeyhülislâmýn konaðýnda yapýlan meþveret meclisinde þeyhülislâm sert konuþmalar yapmýþ, yetkililerin Rusya ile savaþ konusundaki tereddütleri karþýsýnda, “Moskoflu
Kýrým’ý açýktan açýða zaptetti, sükût mu
edelim?” diyerek savaþ açýlmasýný teþvik etmiþtir. Meþveret meclislerinde görüþülen
siyasî, askerî ve idarî konularýn dinî ve hukukî meþruiyetini saðlamlaþtýrmak için
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þeyhülislâmdan ayrýca fetva alýnýrdý. Nitekim karantina uygulamasýyla ilgili meþveret meclisinde Þeyhülislâm Mekkîzâde Mustafa Âsým Efendi’den fetva alýnmýþtýr (BA,
Cevdet-Sýhhýye, nr. 347). Yunanistan’ýn baðýmsýzlýðý hakkýnda 1830’da toplanan meþveret meclisinde baðýmsýzlýk kararý þeyhülislâmýn fetvasýna dayandýrýlmýþtýr. Kurulacak yeni askerî teþkilât için 1826’da Þeyhülislâm Kadýzâde Mehmed Tâhir Efendi’nin konaðýnda üç gün arayla yapýlan iki
meþveret meclisinde ulemâ fýkhî açýdan
konuyu deðerlendirmiþ, þeyhülislâmýn hazýrladýðý birinci fetvada askerî eðitimin zarureti, ikinci fetvada ise askerden kaçanlara verilecek cezalar konu edilmiþtir (Cevdet, XII, 148-150; Yakut, s. 156-157).

ðunlaþtýðý XVIII ve XIX. yüzyýllarda daha da
artmýþtýr. Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi
yenilik taraftarý olmasý dolayýsýyla III. Selim’in takdirini kazanmýþtý. Dürrîzâde Abdullah Efendi, Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasý sýrasýnda hazýrlanan mazbataya mâzul ulemânýn en kýdemlilerinden biri olarak imzasýný koymasý sebebiyle II. Mahmud tarafýndan takdir edilmiþtir. Þeyhülislâm Meþrepzâde Mehmed Ârif Efendi
açýk fikirli, Tanzimat dönemi yeniliklerini
tasvip eden bir âlimdi. Özellikle kadýlýk ve
nâiblik mesleðinde bir süreden beri görülen bozukluklarýn giderilmesi için yeni düzenlemeler yapmýþ, Muallimhâne-i Nüvvâb
adýyla bir hukuk mektebi açýlmasýný saðlamýþtýr.

Þeyhülislâmýn bir baþka önemli görevi
ruûs imtihanlarýdýr. XVIII ve özellikle XIX.
yüzyýllarda þeyhülislâmlarý en çok yýpratan
konulardan biri olan bu imtihanlarýn çok
uzun aralýklarla yapýlmasý görev bekleyen
ulemâ arasýnda büyük yýðýlmaya sebep
olmakta, bu yüzden birçok usulsüzlük ortaya çýkmaktaydý. Genellikle yedi yýlda bir
yapýlan imtihanlarda maðdur olduklarýný
iddia edenler çok deðiþik yollara baþvururlar, þeyhülislâmý ve kazaskerleri þiddetle
eleþtirip haklarýný aramaya çalýþýrlardý. Bunlarýn dýþýnda þeyhülislâmlarýn büyük vakýflara nezaret ettikleri, huzur derslerinde huzur hocalarýný seçtikleri, huzur mürâfaasýna baþkanlýk yaptýklarý bilinmektedir. Ayrýca özellikle XVII. yüzyýldan itibaren cülûs
sonrasý kýlýç alayýna katýlarak padiþaha törenle kýlýç kuþandýrmýþlardýr. Teþkil edildiði
tarihten itibaren þeyhülislâmlýk iftâ teþkilâtýndan sorumlu olmuþ, bütün eyalet,
sancak ve kaza müftülerinin tayinleri, yer
deðiþtirmeleri, azilleri, fetva teþkilâtýyla ilgili diðer problemlerinin çözümü onlara havale edilmiþtir. Osmanlýlar’dan ayrýlýp baðýmsýz hale gelen Balkan devletlerindeki
müftülerin, diyanet görevlilerinin her türlü özlük iþlemleri de Osmanlý Devleti’nin
Balkanlar’daki müslümanlarýn hâmisi olmasý sebebiyle þeyhülislâmlýk tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir. Yunanistan’da ve Bulgaristan’da 1913 yýlýndan sonra müftülerin menþurlarý Ýstanbul’da þeyhülislâm tarafýndan verilmiþtir.

Þeyhülislâm Dairesi. Ýslâm dünyasýndaki geleneði sürdüren Osmanlýlar’da yetkililer evlerinin selâmlýk kýsmýný resmî daire
þeklinde kullanýrlardý. Evi uygun olmayanlar geniþ bir konaða veya köþke taþýnýrlardý. XVII ve XVIII. yüzyýllara kadar þeyhülislâmlarýn maiyeti ve meþihat makamý hakkýnda kaynaklarda fazla bilgi yer almamaktadýr. Erken dönemlerde þeyhülislâmlarýn
fetva emini, çuhadar, telhisçi, kâtip, müsevvid, mübeyyiz, mukabeleci, mühürdar
ve müvezzi gibi yardýmcýlarý vardý. Bunlar
arasýnda önemli yeri olan fetva emini derin fýkhî bilgiye sahip, þer‘î meselelere vâkýf dirayetli âlimler arasýndan seçilirdi. Fetva eminliðinin Ebüssuûd Efendi tarafýndan ihdas edildiði bilinmektedir. Özellikle
XVI. yüzyýldan sonra þeyhülislâmlar fetvalarýn kaynaklarýnýn bulunmasý ve formüle
edilmesi iþini eminlere býrakmýþlardýr. Þeyhülislâmlardan fetva emaneti hizmetinde bulunanlar daha sonra düzenli fetva
mecmualarý meydana getirmiþlerdir (meselâ Çatalcalý Ali Efendi, Yeniþehirli Abdullah Efendi, Menteþzâde Abdürrahim
Efendi ve Meþrepzâde Mehmed Ârif Efendi). 1826’da Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasý ile meþihat makamý, kazaskerlik ve Ýstanbul kadýlýðý dahil olmak üzere bütün
þer‘î kurumlarla birlikte Aðakapýsý’na taþýnmýþ ve buraya Bâb-ý Meþîhat adý verilmiþtir. Bu daire ve kalemlerde toplam 150
kadar görevli bulunuyordu (bk. BÂB-ý MEÞÎHAT). Þeyhülislâmlar, sosyal durumlarýna uygun biçimde sur içi Ýstanbul’unda
ulemâ semti diye bilinen Fâtih, Süleymaniye, Beyazýt üçgeni içinde veya çevresinde otururlardý. Ayrýca XVIII ve XIX. yüzyýllarda bazýlarý Boðaziçi’nde yalý sahibi olmuþtur. Bu imkâný elde etmede mensup
bulunduklarý ilmiye ailesinin önemli rolü
vardý. Þeyhülislâm biyografilerinde özellikle mâzuliyetten sonra yaþadýklarý köþk-

Osmanlý teþkilâtýnda baþlangýçtan itibaren ulemânýn kurucu, uygulayýcý ve ýslah
edici olarak önemli rol oynadýðý bilinmektedir. Ulemânýn reisi sýfatýyla þeyhülislâmlar bu konuda en önde gelmekteydi. Þeyhülislâm adayý aranýrken XVII. yüzyýldan
itibaren deðiþime ve yeniliklere ne ölçüde
yardýmcý, hatta öncü olacaðý hususu dikkate alýnýyordu. Bu hassasiyet ýslahatýn yo-
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leri ve yalýlarý zikredilmektedir. Bu köþkler
ve yalýlar yer aldýklarý bölgeye itibar kazandýrýrdý. Þeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin
Zeyrek semtindeki konaðý o civarýn en meþhur evi idi.
Ýlim hayatý, oluþan geleneðin icabý olarak birçok ulemâ ailesinin ortaya çýkýþýna
zemin hazýrlamýþtýr. Osmanlý döneminde
bu durumun daha kuvvetli bir þekilde kendini gösterdiði bilinmektedir. Köklü ailelere mensup þeyhülislâmlarýn sayýsý büyük
bir yekün tutmakta, Dürrîzâdeler, Hocasâdeddinzâdeler ve Mirzazâdeler çok sayýda
þeyhülislâm çýkaran ailelerin baþýnda yer
almaktadýr. Þeyhülislâmlarýn baþta fýkýh olmak üzere dinî ilimlerin çeþitli dallarýnda
eser yazmalarý yanýnda þair, tarihçi, sanatkâr ve kütüphane sahibi, ayrýca ilim ve sanat hâmisi olarak Osmanlý kültür ve sanatýna katkýlarý son derece önemlidir. Kemalpaþazâde, Hoca Sâdeddin, Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi, Ârif Hikmet Bey gibi
tanýnmýþ þair, tarihçi, hattat, kültür adamý dýþýnda tezkirelerde ve diðer biyografik
eserlerde adlarýna ve eserlerine yer verilen birçok þeyhülislâm bulunmaktadýr. Þeyhülislâmlarýn nüfuzlarý ve muhitleri sayesinde ilmi ve sanatý himaye ettiklerine dair çeþitli örnekler vardýr. Osmanlý tarihinde þeyhülislâmlara ait listelerin oluþturulduðu bilinmektedir. Bunlar Kâtib Çelebi’nin Takvîmü’t-tevârîh’i (Ýstanbul 1146) ve
Mehmed Þem‘î’nin Esmârü’t-tevârîh’i (Ýstanbul 1311) içinde bulunur. Bu eserlerin
zeyillerinde listeler devam ettirilmiþtir. Toplu biyografileri Devhatü’l-meþâyih ile (Ýstanbul, ts.) Ýlmiyye Salnâmesi’nde yer
alýr. Ayrýca eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye ve
zeyillerinde geniþ bilgilere rastlanýr. Þeyhülislâmlýk, Cumhuriyet’in kuruluþ yýllarýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan
önce Þer‘iyye ve Evkaf Vekâleti’ne dönüþtürülmüþ, 1924’te hilâfetin ilgasýyla birlikte bu vekâlet kaldýrýlarak Diyanet Ýþleri Reisliði kurulmuþtur.
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XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda
inþa edilen tekke.
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Niþanca semtinde yer alan tekkenin bânisi Feyzullahefendizâde Þeyhülislâm Seyyid Mustafa Efendi’dir. 1157’de (1744) yaptýrýlan tekkede bâninin oðlu Kazasker Seyyid Abdullah Efendi mescid-tevhidhâneye
minber ekleyerek bu mekâný camiye dönüþtürmüþ, ortadan kalkmýþ bulunan ahþap harem binasý da XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yeniden inþa edilmiþtir. Bazý önemsiz tâdilât hariç özgün haliyle XX. yüzyýla
ulaþan tekke zamanla harap olmuþ, 1970’lerde Vakýflar Ýdaresi’nce esaslý bir onarýma tâbi tutulmuþ, ancak yeni bir iþleve
tahsis edilmediðinden bazý þahýslarca iþgal edilmiþ ve mesken olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Nakþibendîliðe baðlý þekilde faaliyete geçen tekke sonuna kadar bu özelliðini korumuþtur. Ýlk postniþin Tokatlý Þeyh el-Hac
Mûsâ Efendi’dir (ö. 1160/1747). Kendisini
Þeyh Abdülkerim Efendi (ö. 1180/1766) ve
Ispartalý Þeyh Mehmed Emin Efendi (ö.

1833) takip etmiþtir. Dördüncü postniþin
Þeyh Seyyid Ahmed Efendi’den sonra posta M. Emin Efendi’nin oðlu Þeyh Mehmed
Zeki Efendi (ö. 1836) ve ardýndan Þeyh
el-Hac Ali Efendi (ö. 1862) geçmiþtir. Üsküdar’da Selimiye Tekkesi’nin postniþini olan
ve Nakþibendîliðin yaný sýra Mevlevîliðe
mensup bulunan Konyalý Þeyh Ali Behcet
Efendi’nin halifesi olan Ali Efendi’nin ayrýca Halvetîliðin Uþþâký kolundan hilâfeti olduðu anlaþýlmaktadýr. Ali Efendi’yi oðlu
Þeyh Mehmed Hasib Efendi (ö. 1890) ve
torunu son postniþin Þeyh Mehmed Râsih
(Kartal) Efendi izlemiþtir. Mukabele günü
XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda cuma, ikinci yarýsýnda perþembe olarak belirtilmiþtir. Dahiliye Nezâreti’nin rûmî 1301 (1885-86) tarihli istatistik cetvelinde tekkede beþ erkekle iki kadýnýn ikamet ettiði kayýtlýdýr.
Haydarçeþmesi sokaðýna açýlan cümle kapýsý 1056 (1646) tarihli Beyzâde Mehmed
Efendi Çeþmesi’ne bitiþik halde tasarlanmýþtýr. Kesme küfeki taþýyla inþa edilen
kapýnýn basýk kemerinin üzerinde tekkenin inþa tarihini (1157) veren, metni Kâtibzâde Mehmed Refî Efendi’ye ait ta‘lik hatlý manzum kitâbe yer alýr.

Tekkenin mescid-tevhidhâne, çilehâne,
þerbethâne ve derviþ hücrelerini barýndýran ana bina 32,50 × 27,75 m. boyutlarýnda bir alaný kaplar. Osmanlý medrese þemasýný yansýtan binanýn ortasýnda dikdörtgen planlý (15 × 11 m.) renkli bir avlu yer
almakta, bütün mekânlar yirmi dört birimli bu revakýn arkasýnda sýralanmaktadýr. Mukarnas baþlýklý, mermer sütunlara
oturan tuðla örgülü sivri kemerlere sahip
revakta birimler pandantifli kubbe ve tekne tonoz örtülüdür. Kuzeyde basýk kemerli giriþ üzerinde yer alan ta‘lik hatlý manzum inþa kitâbesinin yazarý Kazasker Neylî, hattatý Þeyhülislâm Veliyyüddin Efendi’dir. Güneyde sekizgen prizma biçiminde
kubbeli mescid-tevhidhâneyle buna baðlý çilehâne (itikâf hücresi) ve þerbethâne olmasý muhtemel iki birim, ayrýca iki adet
derviþ hücresi, batý ve doðuda beþer adet
derviþ hücresi yerleþtirilmiþtir. Güney cephesinde dýþa taþkýn olan mescid-tevhidhâne, çevresindeki mekânlardan yüksek tutulmuþtur. Basýk kemerli giriþi üzerinde
ta‘lik hatlý manzum üçüncü bir kitâbe bulunur. Ýki sýra halinde ele alýnan pencerelerden alt sýradakiler dikdörtgen açýklýklý
olup kesme taþ söveler ve demir parmaklýklarla, sivri kemerli olan üst pencereler
ise alçý revzenlerle donatýlmýþtýr. Kurþun
kaplamalý ve mermer alemli kubbenin sekizgen kasnaðýnda sivri kemerli ve alçý revzenli pencereler yer alýr. Harimde fevkanî

