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VELÝYYÜDDÝN CÂRULLAH

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-
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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
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gösterip Ýmâd-ý Rûm lakabýyla anýlmýþ,
Ýran ta‘lik üslûbundan farklý þekilde Yesâ-
rî Mehmed Esad öncesinde ortaya çýkan
Türk ta‘lik ekolünün öncülerinden sayýl-
mýþtýr. Veliyyüddin Efendi’nin günümüze
ulaþan ta‘lik kýta ve celî ta‘lik kitâbe yazý-
larýnda bu yeni oluþumun ve üslûp arayýþ-
larýnýn izleri açýkça görülmektedir. Müsta-
kimzâde, Tuhfe’de Veliyyüddin Efendi’-
nin yetiþtirdiði hattatlar arasýnda Musta-
fa Tayyibî, Seyyid Mehmed Said, Osman
b. Ýbrâhim, Mustafa b. Hüseyin, Ýsmâil b.
Osman ve Mehmed Hüdâdât’ýn biyografi-
lerine yer vermiþtir. III. Mustafa ve III. Ah-
med’in de Veliyyüddin Efendi’den hat meþ-
kettiði kaydedilir. Meþhur hattat Yesârî
Mehmed Esad Efendi hat meþketmek için
Veliyyüddin Efendi’ye baþvurmuþ, ancak
hattatýn sað tarafýnýn felçli, sol tarafýnýn
da râþeli olmasý sebebiyle baþvurusu ka-
bul edilmemiþtir. Veliyyüddin Efendi, da-
ha sonra icâzet merasimine davet edildi-
ðinde Yesârî Mehmed Efendi’nin hat ala-
nýndaki kabiliyetini ve baþarýsýný görünce
bundan piþman olduðunu ifade etmiþtir.

Veliyyüddin Efendi’nin ta‘lik kýta ve mu-
rakka‘larý çeþitli müze ve kütüphanelerle
özel koleksiyonlarda mevcuttur. Türk ve
Ýslâm Eserleri Müzesi’nde (nr. 2444), Top-
kapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde (Gü-
zel Yazýlar, nr. 220) meþk murakka‘ ve Ýs-
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde ka-
yýtlý (FY, nr. 1225, 1425, 1428) murakka‘la-
rý Veliyyüddin Efendi’nin ta‘lik yazýdaki sa-
nat gücünü gösteren örneklerdendir. Sü-
heyl Ünver, Veliyyüddin Efendi’nin kendi
yazýlarýnýn yanýnda zengin bir hat koleksi-
yonu bulunduðunu da kaydeder; ancak
kütüphanesinde bazý örneklerine rastla-
nan bu koleksiyonun vefatýndan sonra mu-
hafaza edilmediðini ve muhtemelen vâ-
risleri tarafýndan satýldýðýný söyler. Döne-
mine ait birçok mimari eserin celî ta‘lik
kitâbe yazýlarýnýn Veliyyüddin Efendi’ye ait
olduðu görülmektedir. Onun imzasýný taþý-
yan celî ta‘lik kitâbeler arasýnda Hekimoð-
lu Ali Paþa’nýn yaptýrdýðý sebil ve çeþme
ile caminin avlu kapýlarý üzerindeki kitâ-
beler, Sadrazam Ali Paþa’nýn camisinin se-
bili, çeþmesi ve avlusunun iki kapýsý üze-
rindeki kitâbeler, Nevþehirli Damad Ýbrâ-
him Paþa Sebili ile Dârülhadis Çeþmesi ki-
tâbeleri, Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi
kitâbesi ve Eyüp’te Baba Haydar mahalle-
sinde Þeyhülislâm Seyyid Mustafa Efen-
di’nin yaptýrdýðý Týmýþvar (Þeyhülislâm Mus-
tafa Efendi) Tekkesi’nin kapýsý üzerindeki
manzum kitâbe sayýlabilir. Üsküdar’daki
Ayazma Camii’nin Sadrazam Râgýb Paþa’-
ya ait tarih kitâbesi de o sýrada þeyhülis-

lâm olan Veliyyüddin Efendi tarafýndan ya-
zýlmýþtýr. Ayrýca, Fâtih Sultan Mehmed ta-
rafýndan silâhhâne olarak düzenlenen Aya
Ýrini’nin III. Ahmed döneminde yapýlan
onarýmýna dair celî ta‘lik tarih kitâbesi de
Veliyyüddin Efendi’ye aittir. Çiçek yetiþti-
riciliðine ve lâlelere özel ilgi duyan Veliy-
yüddin Efendi’nin yaþadýðý döneme adýný
veren lâlenin otuz beþ farklý cinsini yetiþ-
tirdiði kaydedilir. 1728’de saray için sipariþ
edilen lâle soðanlarý arasýnda Veliyyüddin
Efendi’nin bizzat yetiþtirdiði “lem‘a-yi feyz”
ve “nahl-i iþve” adlý lâlelere ait soðanlar da
yer almaktaydý (Sayýoðullarý, s. 35).
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hý hazîresindeki mezar taþýna göre vefat
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Veliyyüddin Efendi’nin birçok hayratý
mevcuttur. Bunlarla ilgili vakfiyelerin çe-
þitli tarihlerde geniþletilerek yeniden dü-
zenlendiði anlaþýlmaktadýr (Cunbur, s. 172
vd.). Babasýnýn yaptýrdýðý, kendisinin de
müderrislikte bulunduðu Arabacý Bayezid
mahallesindeki medresede çalýþan görev-
liler için tahsisat ayýrmýþ, Bursa’da ikame-
ti sýrasýnda Abdal Murad Zâviyesi’ne yol
açtýrmýþtýr. Ayrýca Edirnekapý ile Otakçý-
lar arasýnda Bâhir Mustafa Paþa’nýn in-
þa ettirdiði Nakþibendî Tekkesi’ne minber
koydurmuþtur. Vakfiyesindeki bilgilerden
Mehmed Murad Buhârî Dergâhý’nda da
(Þeyh Murad Tekkesi) bir mescid-tevhid-
hâne yaptýrdýðý anlaþýlmaktadýr. Veliyyüd-
din Efendi’nin bunlarýn yanýnda Koca Mus-
tafa Paþa Camii avlusuna bir muvakkithâ-
ne ilâve ettirdiði kaydedilir. En önemli hay-
ratý ise Ýstanbul’da Zeytinburnu ile Bakýr-
köy arasýnda kalan Çýrpýcý çayýrý civarýnda-
ki mesire ve çeþmesidir. Bu vakýf onun Ga-
lata kadýsý olduðu sýrada tesis edilmiþtir.
Veli Efendi çayýrý ve çeþmesi, zamanla Ýs-
tanbul halký tarafýndan manilere konu
teþkil edecek derecede sevilen bir mesire
haline gelmiþtir. Bu alan günümüzde Ve-
liefendi Hipodromu adýyla at yarýþlarýnýn
yapýldýðý bir yer olarak kullanýlmaktadýr.
Veliyyüddin Efendi’nin önemli hizmeti ise
inþa ettirdiði kütüphane ile vakfettiði ki-
taplarýdýr (bk. VELÝYYÜDDÝN EFENDÝ KÜ-
TÜPHANESÝ).

Eseri bulunduðuna dair kaynaklarda
herhangi bir bilgiye rastlanmayan Veliy-
yüddin Efendi, Osmanlý ta‘lik ekolünün ön-
de gelen üstatlarýndandýr. Ta‘lik hattýný
Durmuþzâde Ahmed Efendi’den meþket-
miþtir. Zamanla bu alanda üstün baþarý

VELÝYYÜDDÝN EFENDÝ

Veliyyüddin Efendi’nin vakýf mührü

Veliyyüddin Efendi’nin mâil ta‘lik kýtasý (Ann Arbor, MI, II.
Abdülhamid Koleksiyonu, nr. 439)
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vakýflarda görüldüðü gibi ölen hâfýz-ý kü-
tüblerin yetiþkin olmayan çocuklarýnýn ba-
balarýnýn görevine getirilmemesini kaydet-
miþtir (VGMA, nr. 745, s. 80). Dönemin di-
ðer kütüphanelerinde uygulandýðý gibi Ve-
liyyüddin Efendi Kütüphanesi’nden de dý-
þarýya ödünç kitap verilmemesi belirtilmiþ-
tir. Kütüphaneye vakfedilen kitaplarýn bir
listesi vakfiyenin sonunda bulunmaktadýr.
Buna göre Veliyyüddin Efendi daha önce
Âtýf Efendi Kütüphanesi’ne vakfettiði ki-
taplarla birlikte (Þer‘iyye Sicilleri Arþivi,
Evkaf-ý Hümâyun Müfettiþliði, nr. 164, vr.
381b-384b’de bu kitaplarýn sayýsýnýn 150
olduðu görülmektedir) 1690 cilt kitabýný
bu kütüphaneye koymuþtur. Kütüphane-
ye vakfedilen kitaplarýn satýr sayýsýný, cilt
ve tezhip özelliklerini belirten bir katalo-
gun konulduðu daha sonraki yýllarda ya-
pýlan sayým kayýtlarýndan anlaþýlmaktadýr
(Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi,
nr. 3290, vr. lb).

Tarihçi Vâsýf Efendi, Veliyyüddin Efendi
Kütüphanesi’nde nâdir kitaplarýn bulun-
duðunu ve kütüphaneden çok sayýda oku-
yucunun faydalandýðýný belirtir: “Ekser ma-
hallerde bulunmayan kütüb-i nâdire o
kitâbhânede mevcut ve izdihâm-ý talebe
ile dâimî istifâde-i `ulûm olunduðu
meþhûd olup ...” (Târih, I, 206). Yine ayný
tarihçinin bildirdiðine göre Veliyyüddin
Efendi’nin oðlu da kütüphane için deðer-
li kitaplar satýn aldýðý gibi talebelerin ihti-
yaç duyduklarý kitaplarý temin ederek bu
koleksiyonu zenginleþtirmektedir (a.g.e.,
I, 206-207). Kütüphane koleksiyonu, daha
sonra buraya diðer cami ve medreseler-
den nakledilen Taþköprizâde Ýbrâhim
Efendi, Halil Efendi, Fenârîoðlu Þemsed-
din, Tatar Abdullah ve Ebûbekir Efendi b.
Hasan Paþa’nýn kitaplarýyla daha da zen-
ginleþmiþtir. Cevdet Paþa’nýn Veliyyüddin
Efendi Kütüphanesi’ne vakfettiði 182 ki-
tap arasýndan çýkan Ârif Hikmet Bey’in
Medine’deki kütüphanesine vakfettiði
on kitap Medine’ye gönderilmiþtir (BA,
MF. KTU. Dosya 5, nr. 98). Molla Fenârî’nin
kütüphanesinden çýkan bazý kitaplar da
bugün Veliyyüddin Efendi Kütüphane-
si’nde bulunmaktadýr (Ünver, s. 3).

Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi’nin sa-
yýmý her yýlýn muharrem ayýnda yapýlmak-
ta, bu görevi yerine getiren müfettiþe 40
kuruþ ödenmekteydi (VGMA, nr. 745, s.
81). Bu sayýmlar sonucu hazýrlanan bazý
kataloglar mevcuttur (Beyazýt Devlet Ktp.,
Veliyyüddin Efendi, nr. 3290). Kütüpha-
nenin 1248’de (1832) yapýlan sayýmýndan
sonra hazýrlanan katalogunda bibliyogra-
fik künyelerin tesbitinde kitaplarýn boyla-
rýnýn da belirtilmesine çalýþýldýðý görülmek-
tedir. Bu katalogda “kýt‘a-i mutavassýta,
kýt‘a-i rubu‘, kýt‘a-i kebîre” þeklinde kitap-
larýn ölçülerine de iþaret edilmiþtir. Kü-
tüphanenin katalogu 1304 (1886) yýlýnda
devr-i Hamîdî kataloglarý arasýnda basýl-
mýþtýr.

Vakfiyesinde belirtildiðine göre Veliyyüd-
din Efendi Kütüphanesi cuma günü hariç
her gün güneþ doðduktan bir saat sonra
açýlmakta ve güneþin batýþýndan bir saat
önce kapatýlmaktaydý. Hâfýz-ý kütübler, kü-
tüphaneye hiç kimse gelmese de bizzat
görevlerinin baþýnda bulunmak mecburi-
yetindeydi. Veliyyüddin Efendi Kütüpha-
nesi, diðer müstakil kütüphanelerde gö-
rüldüðü gibi rutubetten korunmasý için
havalandýrma saðlayacak bir mahzen üze-
rine iki kubbeli olarak inþa edilmiþti: “Tah-
tânîsi iki bab kârgîr mahzen ve fevkanî-
si iki kubbeli kârgîr kütübhâne-i latîfe”
(VGMA, nr. 745, s. 79). Personel masrafla-
rýnýn karþýlanabilmesi için II. Bayezid vak-
fýndan 1150 kuruþ tahsis edilen Veliyyüd-
din Efendi Kütüphanesi’ne Beyazýt Camii’-
nin içinden geçilmekteydi. Kütüphanede-
ki kitaplar Cumhuriyet döneminde 1952
yýlýnda Beyazýt Devlet Kütüphanesi’ne nak-
ledilmiþtir (Bayraktar, s. 74). Bu koleksi-
yonda 3431 yazma, 515 basma kitap bu-
lunmaktadýr (Gökman, s. 18).
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KÜTÜPHANESÝ

Þeyhülislâm Veliyyüddin Efendi’nin
(ö. 1182/1768)

Ýstanbul’da Beyazýt Camii’nin
kýble yönünde kurduðu kütüphane.
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III. Mustafa devrinde iki defa þeyhülis-
lâm olan Veliyyüddin Efendi, 3 Rebîülev-
vel 1175 (2 Ekim 1761) tarihinde þeyhülis-
lâmlýktan ilk azlinde düzenlediði bir vakfi-
ye ile (Þer‘iyye Sicilleri Arþivi, Evkaf-ý Hü-
mâyun Müfettiþliði, nr. 164, vr. 381b-384b)
150 kitabýný Âtýf Efendi Kütüphanesi’ne
vakfetmiþ, kütüphâne hâfýz-ý kütüblerinin
ücretlerini de bir miktar arttýrmýþtýr. Fa-
kat þeyhülislâmlýða ikinci tayininde bu vak-
fýndan rücû etmiþ, 3 Cemâziyelâhir 1182
(15 Ekim 1768) tarihli vakfiyesiyle Âtýf Efen-
di Kütüphanesi’ne verdiði kitaplarla sahip
olduðu diðer kitaplarý, Beyazýt Camii’nin
kýble yönünde sað tarafa bitiþik olarak yap-
týrdýðý kütüphanesine vakfetmiþtir (VGMA,
nr. 745, s. 79-107). Vakfiyede, kütüphane
personelinde aranacak vasýflarla ilgili þart-
larýn Âtýf Efendi ve Râgýb Paþa kütüphane-
lerinin vakfiyelerinin etkisi altýnda kalýna-
rak düzenlendiði görülmektedir.

Veliyyüddin Efendi vakfiyesinde kütüp-
hanesine tayin edilecek birinci hâfýz-ý kü-
tübe günlük 120, ikinci hâfýz-ý kütübe 110,
iki müstahfýza 40’ar, bevvâb ve ferrâþa 10
akçe verilmesini þart koþmuþ, ayrýca hâ-
fýz-ý kütüblerin kendilerine ayrýlan evler-
de oturacaklarýný belirtmiþtir. Vakfiyede
hâfýz-ý kütübde bulunmasý gereken nite-
likler yanýnda bulunmamasý gereken nite-
likler de yazýlmýþtýr. Veliyyüddin Efendi bu
göreve müderris, kadý, imam ve þeyhlerin
getirilmemesini istemiþ, hâfýz-ý kütüble-
rin kütüphanede bütün gün bizzat bulun-
masý üzerinde ýsrarla durmuþ, diðer bazý

Veliyyüddin

Efendi

Kütüphanesi

vakýf mührü


