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birlikte topladýðý çok sayýda deðerli yazma
da bu kütüphanede muhafaza edilmek-
teydi. Onun medresesine vakfettiði kitap-
larýn sayýsý 2200 olup bunlarýn hemen he-
men tamamý (2194) yazma halindedir. 21
Kânunuevvel 1334 (21 Aralýk 1918) tarihli
bir kayýtta Veli Efendi Kütüphanesi ve kü-
tüphane binasý hakkýnda bazý bilgiler yer
almaktadýr (Kütükoðlu, s. 101-102). Os-
manlý Müellifleri’nde, kütüphane bina-
sýnýn depremde aðýr hasar görmesi sebe-
biyle kitaplarýn Kütübhâne-i Umûmî-i Os-
mânî’ye (Beyazýt Devlet Ktp.) nakledildiði
belirtilir. Bazý kaynaklarda Veliyyüddin Câ-
rullah, III. Mustafa dönemi þeyhülislâm-
larýndan Veliyyüddin Efendi ile karýþtýrýla-
rak kütüphanesinin Beyazýt Camii avlu-
sunda bulunduðu kaydedilir (Hediyyetü’l-
£ârifîn, II, 501); Ziriklî de kitaplarýn Beya-
zýt Camii’ne nakledildiðini yazar (el-A£lâm,
VIII, 119). Veliyyüddin Efendi’nin kitaplarý
önce Beyazýt Devlet Kütüphanesi’ne, da-
ha sonra Millet Kütüphanesi’ne, 1963’te
de Süleymaniye Kütüphanesi’nde Cârul-
lah Efendi Bölümü’ne nakledilmiþtir.

Kaynaklarda Veliyyüddin Cârullah’ýn çok
güçlü bir hâfýzaya ve yüksek bir hitabet
kabiliyetine sahip, inceleme ve araþtýrma-
ya önem veren, zâhid bir kiþi olduðu kay-
dedilir. Tefsir, hadis, fýkýh, akaid, kýraat,
mantýk, meânî, tasavvuf ve astronomi
alanlarýnda çok sayýda eser telif etmiþtir.
Özellikle kendisinden önceki mantýk me-
tinlerini derlemiþ, bunlarýn üzerine þerh
ve hâþiyeler kaleme almýþtýr. Bursalý Meh-
med Tâhir, onun on altý eserine dair bilgi
verdikten sonra birçok esere ta‘lîkatýnýn
bulunduðunu belirtir ve kendisini Osman-
lý ulemâsý içinde ikinci tabakada yer alan
önemli âlimler arasýnda sayar, bununla bir-
likte ulemâ arasýnda yeterince tanýnma-
dýðýný belirtir. Cârullah Efendi’nin ayrýca
kütüphanesinde mevcut kitaplar üzerine
kaydettiði deðerli notlara rastlanmakta-
dýr.

Eserleri. Veliyyüddin Efendi eserlerini
genellikle gençliðinde Mekke, Þam, Halep,
Baðdat gibi þehirlerde bulunduðu yýllar-
da telif etmiþ, Ýstanbul’a geldikten son-
ra bunlarý gözden geçirmiþ, bir kýsmýný
yeniden kaleme almýþtýr. Bu sebeple bazý
eserlerinin nüshalarý arasýnda farklýlýklar
görülmekte, bazý eserler üzerinde ise bir-
den fazla çalýþmasý bulunmaktadýr. Eser-
lerinin önemli bir kýsmýnýn müellif nüsha-
larý günümüzde Süleymaniye Kütüphane-
si Cârullah Efendi Bölümü’ndedir. 1. ¥â-
þiye £alâ ¥âþiyeti’l-£Ý½âm. Sa‘deddin et-
Teftâzânî’nin £Ašåßidü’n-Nesefî þerhine
Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî’nin yazdýðý hâþiye-

nin hâþiyesi olup ayný esere Akkirmânî Ke-
fevî’nin yazdýðý hâþiye ile birlikte basýlmýþ-
týr (baský yeri yok, 1274 [Dârü’t-týbâati’l-
âmire]). Ýsâmüddin hâþiyesinin daha son-
ra yapýlan bir baskýsýnda (baský yeri yok,
1316) sayfa kenarýnda Kefevî’nin, sayfa al-
týnda ise Veliyyüddin Efendi’nin hâþiyesi yer
alýr. Ayrýca Mecmû£atü’l-¼avâþi’l-behiyye
£alâ Þer¼i £Ašåßidi’n-Nesefiyye adlý eser
içinde Ýsâmüddin ve Akkirmânî’nin hâþi-
yeleriyle birlikte yayýmlanmýþtýr (IV, Kahi-
re 1329). 2. ¥âþiye £alâ ¥âþiyeti’l-ƒa-
yâlî ve’þ-þer¼. Teftâzânî’nin £Ašåßidü’n-
Nesefî þerhi için Ahmed b. Mûsâ el-Ha-
yâlî’nin kaleme aldýðý hâþiyenin hâþiyesidir
(Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr.
1139, vr. 1-65). 3. ¥âþiye £alâ Þer¼i’l-Bir-
cendî (¥âþiye £ale’l-MülaÅÅa½ fi’l-heyße
ve £alâ þer¼ihî li-ÆåŠîzâde ve £alâ ¥âþiye-
tihî li’l-Bircendî) fî £ilmi’l-heyße. Eserde,
Çaðmînî’nin el-MülaÅÅa½ fi’l-heyße adlý
metnine Kadýzâde-i Rûmî tarafýndan ya-
zýlan þerh ile bunun üzerine Abdülalî el-
Bircendî’nin yazdýðý hâþiyede açýklanma-
sý gereken yerlere notlar ilâve edilmiþtir.
Eserin yetmiþ üç varaktan oluþan müellif
müsveddesi Süleymaniye Kütüphanesi’n-
dedir (Cârullah Efendi, nr. 1466); bu nüs-
hadan kitabýn ancak üçte birinin yazýlabil-
diði anlaþýlmaktadýr. 4. Ehâdîs-i Kudsiy-
ye Tercümesi. Eserin giriþinde belirtildi-
ðine göre kutsî hadisler Cârullah Efendi
tarafýndan üç kýsýmda ele alýnmýþ, Eyüp
Camii’nin imamý el-Hâc Abdullah Efendi
eserin birinci kýsmýný tercüme etmiþtir. Bu
tercümenin tesbit edilebilen tek nüshasý
Millet Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Ali Emî-
rî Efendi, Þer‘iyye, nr. 71). Osmanlý Mü-
ellifleri’nde 319 kutsî hadisin toplandýðý
bildirilen eserin metni ve tercüme edil-
meyen kýsýmlarý günümüze ulaþmamýþtýr.
5. es-Seb£u’s-seyyâretü’n-nûriyye £alâ
¥âþiyeti’l-Fevâßidi’l-Fenâriyye li-Îsâ-
³†cî fi’l-man¹ýš. ¥âþiye £alâ ¥âþiyeti
Æul A¼med £ale’l-Fevâßidi’l-Fenâriyye,
¥âþiye £alâ Æul A¼med £ale’l-Fenârî
gibi isimlerle de kaydedilmiþtir. Veliyyüd-
din Efendi eserine, Molla Fenârî’nin Îsâ-
³†cî hâþiyesi üzerine yazýlan yedinci hâ-
þiye olduðu için es-Seb£u’s-seyyâretü’n-
nûriyye adýný verdiðini belirtir (Süleyma-
niye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1139, 1239,
1365, 1365 [müellif hattý], 1369; Beyazýt
Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2226;
Akseki Ýlçe Halk Ktp., nr. 249). 6. ¥âþi-
ye £alâ ¥âþiyeti Mu¼yiddîn £alâ Þer¼i
¥üsâmiddîn el-Kâtî £alâ Îsâ³†cî. Hü-
sâmeddin Hasan el-Kâtî’nin Îsâ³†cî (Eb-
herî) þerhine Muhyiddin et-Tâliþî’nin yap-
týðý hâþiyeye ta‘lîkattýr. Veliyyüddin Efen-
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1070 (1659) yýlýnda Rumeli’nin Yeniþe-
hir kazasýna baðlý bir köyde doðdu. Bazý
kaynaklar doðum tarihini 1069 olarak ve-
rir. Babasýnýn adý Mustafa, dedesinin adý
Ali’dir. Ýlk öðrenimini köyünde tamamladý.
On beþ yaþýnda iken Yeniþehir’in Eminler
mahallesindeki Taþmektep’te ders okudu.
Otuz iki yaþýnda Mekke’ye giderek orada
yedi yýl kaldý ve bu sebeple “Cârullah” la-
kabýný aldý. Kendisi, Fe²âßilü’l-cihâd ad-
lý eserinin giriþ kýsmýnda Mescid-i Nebevî
ile Mescid-i Aksâ’ya da mücâvir olduðunu
söyler. Mekke’de iken seyahatlerde bulun-
du. Kudüs, Þam, Halep, Hama, Nablus ve
Baðdat’a giderek âlimlerin derslerine ka-
týldý. Mekke’de Nakþibendîliðin Müceddi-
diyye kolundan Yekdest-i Mekkî diye bili-
nen Ahmed Cüryânî’ye intisap etti; bun-
dan dolayý adý Müceddidîler arasýnda zik-
redilir (Þimþek, s. 236, 237, 405). Veliyyüd-
din Efendi, Þer¼u Risâleti’l-£adl fî be-
yâni ¼âli’l-ƒaŠýr adlý eserinin sonunda
tarikatýnýn þeyhleri hakkýnda ayrýntýlý bil-
gi verir. Burada Ahmed eþ-Þirvânî en-Nak-
þibendî, Sofyalý Bâlî Efendi’nin müntesip-
lerinden ve Melâmiyye’den Ahmed Çâvuþ
el-Halvetî, Ahmed el-Meczûb el-Bektâþî,
Þeyh es-Seyyid Ali el-Hamevî el-Kadirî, Þâ-
týr Dede diye bilinen Þeyh Mehmed, Abdul-
lah el-Lâhûrî ve Derviþ Zülfü’nün isimleri
geçmektedir. Veliyyüddin Cârullah, 1110’-
da (1698) Ýstanbul’a gelerek müderrisli-
ðe baþladý. Tu¼fetü’l-erîb adlý eserindeki
ifadelerden 1128’de (1716) Fatih’teki Fey-
ziye (Feyzullah Efendi) Medresesi’nde ders
verdiði anlaþýlmaktadýr. Daha sonra Gala-
ta ve Edirne’de kadýlýk yaptý. Edirne kadý-
lýðý sýrasýnda Fâtih Camii avlusunda Ayak
Medrese yanýnda bir kütüphane inþa et-
tirdi. Cemâziyelâhir 1151’de (Eylül 1738)
vefat eden Veliyyüddin Efendi yaptýrdýðý
medresenin hazîresine defnedildi.

Veliyyüddin Cârullah, Þeyhülislâm Fey-
zullah Efendi’nin Fatih’teki medresesinin
bir odasýnda bulunan 800 cilt kitabýný vak-
fetmiþ (1134/1722), 1147’de (1734) bu ki-
taplar, Ayak Medrese yanýnda Fâtih Camii
avlusuna yapýlan kendi kütüphanesine nak-
ledilmiþtir. Kütüphanenin daha çok Fâtih
medreselerindeki talebelerin faydalanma-
sý için oluþturulduðu tahmin edilmektedir.
Veliyyüddin Efendi’nin kendi kitaplarýyla
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man Paþa’nýn eserinin kenarýnda Veliy-
yüddin’e ait ta‘lîkat mevcuttur). 10. el-
Fevâßidü’n-nûriyye £ale’l-âdâbi’l-¥ü-
seyniyye (¥âþiye £ale’l-¥üseyniyye, ¥â-
þiye £alâ Þer¼i’l-âdâbi’l-¥üseyniyye). Mu-
hammed b. Eþref el-Hüseynî es-Semer-
kandî’nin Âdâbü’l-ba¼¦ adlý eserine hâ-
þiyedir (Süleymaniye Ktp., Cârulllah Efen-
di, nr. 1862, 1864, Fâtih, nr. 4703, Kýlýç
Ali Paþa, nr. 885; Akþehir Ýlçe Halk Ktp.,
nr. 271). 11. ¥âþiye £alâ Þer¼i’l-Âdâb
li-ªaþköprizâde (¥âþiyetü Þer¼i Taþ-
köprizâde fi’l-Âdâb) (Süleymaniye Ktp.,
Cârullah Efendi, nr. 1864, vr. 1-41; Süley-
maniye, nr. 909). Müellif hâþiyeyi ayrýca
ihtisar etmiþtir (Süleymaniye Ktp., Cârul-
lah Efendi, nr. 1863, vr. 1-24). Süleymani-
ye Kütüphanesi’nde kayýtlý (Fâtih, nr. 4714)
¥âþiye £alâ ¥âþiyeti Âdâbi Taþköpri-
zâde’nin ¥âþiye £alâ ¥âþiyeti’l-£Ý½âm
olduðu anlaþýlmaktadýr. 12. Fe²âßilü’l-ci-
hâd (Kitâbü’l-Cihâd). 107 babdan mey-
dana gelen otuz dört varaklýk eserin giri-
þinde kaynaklar remizleriyle birlikte kay-
dedilmiþtir; müellif Gazi Ali Paþa’ya tak-
dim ettiði eserini Þam’da cemettiðini ve
Ýstanbul’a geldiðinde temize çektiðini söy-
ler (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr.
396, müellif nüshasý). 13. Þer¼u Âdâbi’l-
Birgivî (e²-¿iyâßü’l-ma£nevî £alâ Âdâbi’l-
Birgivî). Birgivî’nin Âdâbü’l-ba¼¦ adlý
eserinin þerhidir; Veliyyüddin Efendi’nin
eser üzerine kaleme aldýðý büyük, orta ve
küçük üç þerh ayný cilt içinde bulunmak-
tadýr (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi,
nr. 1867, vr. 1-12; vr. 13-18; vr. 18-25). 14.
¥âþiye £alâ Þer¼i ¥ikmeti’l-£ayn. Mu-
hammed b. Mübârekþah el-Buhârî’nin
mantýða dair eseri üzerine yazýlmýþ hâþi-
yedir (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efen-
di, nr. 1854, vr. 41-50). 15. ¥âþiye £alâ
Câmi£i’r-rumûz. Kûhistânî’nin Hanefî fýk-
hýna dair Câmi£u’r-rumûz fî þer¼i’n-Nu-
šåye isimli eserinin hâþiyesidir (Süleyma-
niye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1361, vr. 28-
59). 16. ¥âþiye £alâ Þer¼i Ciheti’l-va¼-
de. Veliyyüddin Efendi, Sadreddinzâde Þir-
vânî’ye ait eser üzerine yapýlmýþ hâþiyele-
rin hatalý olduðunu görmüþ, kendisi önce
bir ta‘lîkat kaleme almýþ, daha sonra hâ-
þiyesini yazmýþtýr (Süleymaniye Ktp., Câ-
rullah Efendi, nr. 1361, vr. 1-26’da ta‘lîka-
týn, nr. 1360 ve 1362’de hâþiyenin nüsha-
larý mevcuttur). 17. ¥âþiye £alâ Þer¼i Ri-
sâleti’l-isti£âre (¥âþiye £alâ ¥âþiyeti Þer-
¼i £Ý½âmiddîn £ale’r-Risâle fi’l-isti£âre). Ebü’l-
Kasým es-Semerkandî’nin Risâletü’l-isti£â-
rât adlý eserine Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî ta-
rafýndan yapýlan þerhin hâþiyesidir (Süley-
maniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1854, vr.

1-40 [müellif nüshasý]; nr. 1700, vr. 49-168).
18. Mecmû£atü’l-¼avâþî £ale’l-Ýþârât.
Nasîrüddîn-i Tûsî’nin Ýbn Sînâ’nýn el-Ýþâ-
rât ve’t-tenbîhât adlý eseri için kaleme al-
dýðý Þer¼u’l-Ýþârât etrafýnda Kutbüddîn-i
Þîrâzî ve Burhâneddin tarafýndan yazý-
lanlarýn toplandýðý bir eserdir (Süleyma-
niye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1347). 19.
Þer¼u’l-Âdâb li-Sinâniddîn el-Kencî. Si-
nâneddin Yûsuf el-Kencî’nin (Keþfü’¾-¾u-
nûn, I, 41) Risâletü’l-âdâb’ýnýn þerhi olup
Veliyyüddin Efendi eseri ilk defa kendi-
sinin þerhettiðini kaydeder (Süleymaniye
Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1700, vr. 16-49).
20. Tu¼fetü’l-erîb. Âyana izâfe edilen tah-
rîmin icmâli gerektirip gerektirmediði-
ne dair Fahreddin er-Râzî’nin Mefâtî¼u’l-
³ayb adlý eserindeki tartýþma üzerine ka-
leme alýnmýþ bir risâledir (Süleymaniye
Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1678; Risâle fî
ta¼š¢ši’l-me×âhib fi’l-¼ürmeti’l-mu²âfe ile’l-
a£yân adýyla, Süleymaniye Ktp., Yazma Ba-
ðýþlar, nr. 1958). Veliyyüddin Cârullah’ýn di-
ðer eserleri de þunlardýr: el-Furšån fî šý-
râßati’l-Æurßân (ve i£râbih ve terâcimi šur-
râßih) (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efen-
di, nr. 16, 17; Osmanlý Müellifleri’nde ay-
rýca zikredilen Ý £râbü’l-Æurßân’ýn el-Furšån
ile ayný eser olmasý muhtemeldir); ¥âþi-
ye £alâ Þer¼i Âdâbi’l-Mes£ûdî (¥âþiye
£ale’þ-Þer¼i’l-Mes£ûdî fi’l-âdâb ve £alâ ¼âþi-
yetih ve £alâ ¼âþiyeti’l-¼âþiye) (Süleyma-
niye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1861 [müel-
lif nüshasý]); ¥âþiye £alâ Þer¼i’l-Hidâ-
ye fi’l-¼ikme li-ÆåŠî Mîr ve £alâ ¥âþi-
yeti Mu½li¼iddîn el-Lârî (Süleymaniye
Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1296); ¥âþiye
£alâ ¥âþiyeti’l-£Ý½âm £alâ Tefsîri’l-Bey-
²âvî (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5355;
Yazma Baðýþlar, nr. 1961, vr. 6-20; eserin
baþýnda müellifin Halep’teki Atabek Med-
resesi müderrisi Sâlih’in Veliyyüddin Efen-
di için yazdýðý bir methiye mevcuttur, vr.
1-4); ¥âþiye £alâ Þer¼i Âdâbi’l-Birgivî li-
Æazâbâdî li-Cârillâh (Birgivî’nin eseri-
ne yazdýðý þerhlerin sonunda yer alýr [Sü-
leymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1867,
vr. 25-29]); Risâle fi’l-šýyâsi’l-müþtemil
£ale’l-mašålâti’¦-¦elâ¦e (Süleymaniye
Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 1953).
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di eserin giriþinde tahsili esnasýnda 1098’-
de (1687) Kâtî’nin çalýþmasý üzerine bazý
notlar yazdýðýný, Ýstanbul’a yerleþtikten
sonra 1128’de (1716) bunlarý temize çe-
kerek ilâveler yaptýðýný kaydeder. Müellif
nüshasý Cârullah Efendi’de bulunan (nr.
1366) esere ait farklý nüshalarýn içerikle-
rinin de farklý olduðu anlaþýlmaktadýr (Sü-
leymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1367,
1368; Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin
Efendi, nr. 2227; Millî Kütüphane, nr. 225,
vr. 116b-155b). Fevâßid celîle fî £ibârât
šalîle adýyla kaydedilen eser de (Süley-
maniye Ktp., Giresun, nr. 16) muhteme-
len bu hâþiyedir. 7. Ta£lîša £alâ Þer¼i’l-
¥anefiyye ve ¥âþiyeti Mîr Ebi’l-Fet¼.
Eserin müellif nüshasý ¥âþiye £alâ Þer-
¼i’l-âdâb li’l-¥anefî ve £alâ ¥âþiyeti
Mîr Ebi’l-Fet¼ adýyla kayýtlýdýr (Süleyma-
niye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1856; Kýlýç
Ali Paþa, nr. 877). Veliyyüddin Efendi, Mîr
Ebü’l-Feth Muhammed el-Erdebîlî hâþi-
yesinin müellif nüshasýný Þam’da edindi-
ðini, önce üzerine notlar düþtüðünü, ar-
dýndan þerhine þerh, þerh ve þerhin þerhi
üzerine ta‘lîkat yazdýðýný ifade eder. Ayrý-
ca eserin sonunda kendi kaynaklarýný sýra-
lar ve özellikle Seyyid Þerîf el-Cürcânî ile
Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî’yi esas aldýðýný be-
lirtir. 8. ¥âþiye £alâ þer¼i’l-Mašå½ýd li-
Teftâzânî (Süleymaniye Ktp., Cârullah
Efendi, nr. 1172). Teftâzânî’nin eserine Fe-
nârî tarafýndan yapýlan tahkikle bazý ta‘lî-
katýn toplanmasýyla telif edilmiþtir. Bað-
datlý Ýsmâil Paþa bu eseri Þer¼u Mašå-
½ýdi’¹-¹âlibîn fi’l-u½ûl adýyla zikreder ve
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed ed-
Delâî el-Maðribî tarafýndan þerhedildiði-
ni söyler (Î²â¼u’l-meknûn, II, 531-532). 9.
Þer¼u Risâleti’l-£adl fî beyâni ¼âli’l-
ƒaŠýr £aleyhisselâm (Þer¼u’l-Æa½îdeti’l-
ƒaŠýriyye) li-Nu£mân Paþa. Sultan III. Ah-
med döneminde reîsületýbbâ olan Yeni-
bahçeli Mehmed Efendi, Köprülüzâde Nû-
man Paþa’nýn risâlesine bazý itirazlarda
bulunmuþ, Veliyyüddin Efendi de buna
reddiye mahiyetinde bir hâþiye kaleme al-
mýþ (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi,
nr. 1699, vr. 143-171), daha sonra öðrenci-
lerinin isteði üzerine ayný esere bir de þerh
yazmýþtýr. Müellif eserin sonunda ken-
dilerinden tarikat ahzettiði kiþileri sýra-
lar ve haklarýnda bilgi verir; ayrýca Hz.
Peygamber’le ilgili bir rüyasýndan bahse-
der (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi,
nr. 1699, 1957, Yazma Baðýþlar, nr. 1957;
Köprülü Ktp., Köprülü Ahmed Paþa, nr.
122, vr. 41-190 [vr. 1-40, Nûman Paþa’nýn
risâlesidir]; ayrýca Süleymaniye Kütüp-
hanesi’nde [Cârullah Efendi, nr. 1700] Nû-
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ortasý ihtiyarlarýndan Solakbaþý Hacý Mus-
tafa Aða’dýr. Dedesi Hacý Hüseyin Aða’nýn
da solakbaþýlýk görevinde bulunduðu nak-
ledilir. Eðitimi hakkýnda kaynaklarda bilgi
verilmez; sadece, tahsilini tamamladýktan
sonra Ebezâde Abdullah Efendi’nin þeyhü-
lislâmlýðý döneminde babasýnýn Silivrikapý’-
da Arabacý Bayezid mahallesinde yaptýrdý-
ðý medresede ibtidâ-i hâric rütbesiyle bir
süre müderrislik yaptýðý kaydedilir.

Nevþehirli Damad Ýbrâhim Paþa’nýn dik-
katini çekerek onun himayesine giren ve
Evkaf-ý Haremeyn müfettiþliðine getirilen
Veliyyüddin Efendi 1142’de (1729) Halep
kadýlýðýna tayin edildi; ancak ertesi yýl gö-
revinden uzaklaþtýrýldý. Þem‘dânîzâde, Ha-
lep kadýlýðýndan azlini anlatýrken kendisin-
den Ekþiaþzâde Veli Efendi diye bahseder.
Dört ay sonra Galata kadýsý oldu. Kahire
ve Medine’de de kadýlýk yaptý, bu sýrada
hac vazifesini ifa etti. Ýstanbul kadýlýðý pâ-
yesini alarak Þâban 1169’da (Mayýs 1756)
Anadolu kazaskerliðine getirildi; 19 Þâban
1171’de (28 Nisan 1758) Rumeli kazasker-
liðine tayin edildi. Kýsa bir süre görev yap-
týktan sonra III. Mustafa’ya sunulan, ken-
disinin rüþvet aldýðýna dair bir arzuhal se-
bebiyle 28 Zilkade 1171’de (3 Aðustos
1758) azledilip Manisa’ya sürgüne gönde-
rildi. Veliyyüddin Efendi’nin adaletperver
bir kiþiliðe sahip olduðunu ve doðrularý söy-
lemekten çekinmediðini belirten Þem‘dâ-
nîzâde, kendisini sevmeyenlerin asýlsýz it-
hamlarýna mâruz kaldýðýný ve aleyhinde
uydurulan yirmi sekiz ayrý dilekçenin bu-
lunduðunu nakleder.

Veliyyüddin Efendi, Çelebizâde Âsým
Efendi þeyhülislâmlýða getirildiðinde Vezî-
riâzam Râgýb Paþa ile birlikte huzura ka-
bulü sýrasýnda her ikisinin de talebiyle af-
fedildi ve 1 Zilhicce 1172’de (26 Temmuz
1759) Ýstanbul’a döndü. 28 Cemâziyelâhir
1173’te (16 Þubat 1760) Çelebizâde Âsým
Efendi’nin vefatý üzerine þeyhülislâmlýða
tayin edildi. Bu göreve tayini esnasýnda
hastalýðýndan dolayý saraya gidemedi ve
iyileþinceye kadar konaðýnda oturmasýna
izin verildi; padiþahýn huzurunda giyilme-
si âdet olan þeyhülislâmlýk kýyafeti (ferve-i
beyzâ) evine gönderildi. Kaynaklarda bu du-
rumun meþihat tarihinde ilk defa görül-
düðü kaydedilir. Veliyyüddin Efendi, sert
mizacý sebebiyle bir yýl altý ay on sekiz gün
süren görevinin ardýndan 6 Safer 1175’te
(6 Eylül 1761) þeyhülislâmlýktan azledildi.
Azlinden sonra hacca gitmesine izin veril-
di, hac mevsimi gelinceye kadar da Bur-
sa’da ikameti istendi. Bir süre sonra affe-
dilerek tekrar Ýstanbul’a döndü. 24 Zilka-
de 1180’de (23 Nisan 1767) azledilen Dür-

rîzâde Mustafa Efendi’nin yerine ikinci de-
fa þeyhülislâmlýða getirildi. Ýsmail Hakký
Uzunçarþýlý, teþrifat defterinden naklen
Veliyyüddin Efendi’nin þeyhülislâm oluþu
esnasýnda icra edilen merasimi ayrýntýlý bi-
çimde anlatýr (Osmanlý Tarihi, IV/2, s. 491).
Veliyyüddin Efendi, bir yýl altý ay iki gün gö-
rev yaptýktan sonra yaþlýlýðýndan kaynak-
lanan rahatsýzlýðý sebebiyle 13 Cemâziyelâ-
hir 1182’de (25 Ekim 1768) vefat etti. Vefat
tarihi Sicill-i Osmânî’de 3 Cemâziyelâhir
olarak verilir. Koca Mustafa Paþa Camii’nde
kýlýnan namazýn ardýndan Eyüp’te Otakçý-
lar civarýnda bulunan Murad Efendi (Meh-
med Murad Buhârî) Zâviyesi’ne defnedildi.
Nakþibendiyye-Müceddidiyye’yi Anadolu’ya
getiren Murad Buhârî’ye intisap eden kiþi-
ler arasýnda Veliyyüddin Efendi’nin adý da
geçmektedir. Þeyhülislâmlýk süresi toplam
üç yýl yirmi gündür (veya üç yýl bir ay).

Þeyhülislâmlýðý sýrasýnda fetvahânede
görevli müsevvidlerin maaþlarýnýn arttýrýl-
masýný saðlayan Veliyyüdin Efendi bu amaç-
la Bolu kazasýnýn þer‘î hâsýlatýný fetvahâ-
neye arpalýk olarak tahsis ettirmiþtir. Ay-
rýca týp eðitimi almadan hekimlik yapan
kiþilerin engellenmesi için hekimlerden
oluþan bir heyet kurulmasýný ve bu yolla
sahtekârlýðýn önüne geçilmesini temin et-
miþtir. III. Mustafa döneminde devlet rica-
linden Ruslar’la savaþ yapýlmasýný isteme-
yenlerin safýnda yer almýþtýr. Veliyyüddin
Efendi’nin büyük oðlu Mustafa Reþid Efen-
di müderrislik yapmýþ ve 1181’de (1767)
babasýnýn saðlýðýnda vefat ederek Fatih’-
te defnedilmiþtir. Üç defa Rumeli kazas-
kerliðinde bulunan küçük oðlu Hacý Meh-

942; Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah), VIII, 118-119;
Günay Kut – Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde
Vakýf Mühürleri, Ankara 1984, s. 192; Erünsal,
Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 84, 257; a.mlf.,
Osmanlý Vakýf Kütüphaneleri: Tarihî Geliþimi
ve Organizasyonu, Ankara 2008, s. 207, 426,
518; Nüveyhiz, Mu£cemü’l-müfessirîn, II, 720;
Ramazan Þeþen v.dðr., Fihrisü maÅ¹û¹âti Mekte-
beti Köprülü, Ýstanbul 1406/1986, II, 463; Ek-
meleddin Ýhsanoðlu v.dðr., Osmanlý Astronomi
Literatürü Tarihi, Ýstanbul 1997, I, 403-404; Ab-
dullah Muhammed el-Habeþî, Câmi £u’þ-þürû¼
ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/2004, I, 72, 335, 351,
972; II, 1191; III, 1792, 1853; Halil Ýbrahim Þim-
þek, Osmanlý’da Müceddidîlik: XII/XVIII. Yüzyýl,
Ýstanbul 2004, s. 236, 237, 405, 407; Mu£cemü’l-
maÅ¹û¹âti’l-mevcûde fî mektebâti Ýstânbûl ve
Ânâ¹ûlî (haz. Ali Rýza Karabulut), [baský yeri ve
tarihi yok], III, 1635; Ahmed Abdülmecîd Herîdî,
“Veliyyüddîn Cârullah ve bernâmecü kýrâ,etih”,
AIsl., XVI (1980), s. 1-60.

ÿTahsin Özcan

– —
VELÝYYÜDDÝN EFENDÝ

(ö. 1182/1768)

Osmanlý þeyhülislâmý, hattat.
˜ ™

Ýstanbul Silivrikapý’da Yayla semtinde
dünyaya geldi. Þem‘dânîzâde Fýndýklýlý Sü-
leyman Efendi’nin kaydettiði seksen yedi
yaþýnda öldüðüne dair bilgi doðru kabul
edilirse 1095 (1684) yýlý civarýnda doðduðu
söylenebilir. Ekþiaþzâde lakabýyla da bilinir.
Babasý yeniçerilerin altmýþ dördüncü solak

Veliyyüddin Efendi’nin bir fetvasý (Ýlmiyye Salnâmesi, s.
535)

Veliyyüddin

Efendi’nin

mezar taþý


