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Osmanlý müftüsü ve âlimi.
˜ ™

Fahreddin er-Râzî’nin soyundan gelen
Cemâleddin Aksarâyî’nin torunu Ahmed
Çelebi’nin oðludur. Cemâleddin Aksarâ-
yî’nin neslinden geldiði için çaðdaþý diðer
devlet ve ilim adamý akrabalarý gibi Ce-
mâlî nisbesiyle anýlýr. Fetva almak üzere
kendisine baþvuranlarýn iþlerini kýsa süre-
de sonuçlandýrmak için evinin penceresin-
den sarkýttýðý zenbille sorularý alýp cevap-
larý yine zenbile koyup vermesinden dolayý
halk arasýnda “Zenbilli müftü, Zenbilli Ali
Efendi” olarak tanýnmýþtýr. Doðum tarihi-
ne ve yerine dair kesin bilgi yoktur. Cavit
Baysun, 932’de (1525) ileri bir yaþta vefa-
týný ve tahsiliyle hizmet sürelerini göz önü-
ne alarak Fâtih Sultan Mehmed’in ilk sal-
tanat yýllarýnda (1444-1446) doðmuþ oldu-
ðunu söyler (ÝA, III, 85). Hüseyin Hüsâ-
meddin’e göre Amasya’da Eslem Hatun
(Ýslâm) mahallesinde dünyaya gelmiþtir
(Amasya Tarihi, I, 105, 321). Ancak onun
birçok kiþiyi Amasyalý gösterme gayreti
göz önüne alýnarak buna þüpheyle bakýl-
malýdýr. Bazý kaynaklarda ise Karamanlý di-

ye zikredilir. Cemâlî ailesinin Aksaray’da
ikamet ettiði ve daha sonra bu aileden
bazý kiþilerin Ýstanbul’a göçtüðü bilinmek-
tedir; bu sebeple onun Aksaray’da doðdu-
ðu ileri sürülmektedir.

Zenbilli Ali Cemâlî Efendi ilk eðitimini,
Pîrî Mehmed Paþa’nýn annesi tarafýndan
dedesi olan Lârendeli Mevlânâ Hamza’dan
aldý. Ardýndan Ýstanbul’a gidip Molla Hüs-
rev’in derslerine devam etti. Molla Hüs-
rev müftülüðe tayin edilince Bursa’ya gide-
rek burada Sultâniye müderrisi olan Mev-
lânâ Hüsâmzâde Mustafa Efendi’den ders
okumaya baþladý. Öðrenimini tamamlayýn-
ca Hüsâmzâde onu kendisine muîd edin-
di ve kýzý ile evlendirdi. Fâtih Sultan Meh-
med zamanýnda Edirne’de, Mecdî’ye gö-
re Ali Bey Medresesi, Hoca Sâdeddin’e gö-
re Taþlýk Medresesi müderrisliðine geti-
rildi. Ayrýca padiþah tarafýndan kendisine
5000 akçe ile birlikte elbiseler gönderildi.
Karamânî Mehmed Paþa vezîriâzam olun-
ca siyasî rakibi Sinan Paþa ile Zenbilli Ali
Efendi arasýndaki yakýn münasebetten do-
layý onu önce Edirne’de Beylerbeyi Med-
resesi’ne, ardýndan Sirâciye Medresesi’ne
sürdü ve ücretini düþürdü. Bunun üzeri-
ne görevinden istifa eden Ali Cemâlî, Hal-
vetiyye þeyhi Mes‘ûd-i Edirnevî’nin hizme-
tine girdi ve onun desteðini almaya çalýþ-
tý. Daha sonra Ýstanbul’a taþýndý. Burada,
Sinan Paþa’nýn yaný sýra dönemin birçok
aydýnýnýn baðlandýðý Konyalý Þeyh Ýbnü’l-
Vefâ Muslihuddin Mustafa’nýn tekkesine
devam edip onunla sýk sýk görüþtü. Fâtih
Sultan Mehmed’in vefatý ve Sadrazam Ka-
ramânî Mehmed Paþa’nýn yeniçeriler ta-
rafýndan katlinin ardýndan tahta çýkan II.
Bayezid döneminde yeniden müderrisliðe
geçti. Mecdî’ye göre II. Bayezid bir gece
rüyasýnda Ali Cemâlî’yi görmüþ, onunla gö-

küþ ve çevresinde hüküm sürdü. Bu dö-
nemde Zenâte büyük bir güç kazandý, di-
ðer bazý kollarý da bulunduklarý merkez-
lerde yönetimi ellerine aldý. Tilimsân’da
Ya‘lâvîler, Sicilmâse’de Hazrûnîler hüküm
sürüyordu. Ýfrenîler’den Ebü’n-Nûr, Endü-
lüs’te Ronda’yý (Runde) zaptederek orada
dördüncü Benî Ýfren emirliðini tesis etti
(405/1014). Murâbýtlar’ýn kuruluþu önce-
sinde Maðrib-i Aksâ da Zenâte’den birçok
kabilenin veya kabile topluluðunun hâkim
olduðu bir mozaik görünümündeydi. Fas
üzerindeki Endülüs Emevîleri-Fâtýmî reka-
betini Emevî-Zenâte rekabeti takip etti;
Zenâte kabilesinden Zîrî b. Atýyye el-Mað-
râvî Fas’ta kontrolü eline geçirdi. Bir süre
onun hâkimiyetinde kalan þehir daha son-
ra Maðrâve, Benî Ýfren ve Miknâse arasýn-
da hâkimiyet mücadelesine sahne oldu.
Miknâse kabilesi geri çekildiði halde diðer
iki kabile, Fas’ýn Murâbýtlar’ýn hâkimiyeti
altýna girdiði tarihe kadar (462/1070) bu
mücadeleyi sürdürdü. XI. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda kurulan ve Aðmât’ý Zenâte’nin elin-
den alarak geçici baþþehir edinen Murâ-
býtlar bu emirliklerin tamamýný egemen-
liklerine aldýlar; siyasal birliði saðlamanýn
yaný sýra Batý Maðrib’i Mâlikî mezhebine
baðlý dinî bir anlayýþ çerçevesinde birleþ-
tirdiler.

Murâbýtlar’ýn son dönemlerinde Zenâ-
te’nin bazý kollarý onlarýn safýnda yer alýr-
ken bazý kollarý Muvahhidler’in ordusu-
na katýldý. Çünkü Muvahhidler’in kurucu-
su Abdülmü’min el-Kûmî de Zenâte ka-
bilesinin Kûmye koluna mensuptu. Zenâ-
te bu devletin aslî unsurunu teþkil eden
üç Berberî kolundan biriydi (diðerleri Mas-
mûde ve Sanhâce). Ýbn Tûmert’in men-
sup olduðu Masmûde birinci sýrada, Ab-
dülmü’min el-Kûmî’nin Merakeþ’e getirip
orduda görevlendirdiði Kûmye ise ikinci
sýrada yer alýyordu. Zenâte birlikleri Mu-
vahhidler’in Endülüs’teki hýristiyan devlet-
lerle yaptýklarý savaþlara katýldýlar. Zenâ-
te kabilelerinin bölgede etkinliklerini gös-
terdikleri asýl dönem ise Muvahhidler’in
çöküþü sýrasýnda baþladý. Bu yýllarda Ze-
nâte’ye mensup Benî Abdülvâd, Tilimsân’-
da Abdülvâdîler (Zeyyânîler) Devleti’ni ku-
rarken yine ayný boydan olan Benî Merîn,
Merakeþ’i ele geçirip Muvahhidler’in nü-
fuzuna son verdi ve Merînîler Devleti’ni te-
sis etti. Merînîler’in yerini alan Vattâsîler
de Zenâte’ye mensuptu. Zenâteliler ara-
sýnda önceleri Hâricîlik yayýlmýþ olsa da za-
manla tamamýna yakýný Mâlikî mezhebini
benimsemiþtir.
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zesi olan medresenin müderrisliðini haf-
tada bir gün ders okutmak üzere 50 ak-
çe ile kendisine verdi, ayrýca Osmanlý ülke-
sinin deðiþik yerlerindeki hayratýnýn vakýf-
larýna 912’de (1506-1507) nâzýr tayin etti.
Bundan sonra, Ýstanbul’daki Beyazýt Med-
resesi müderrisliðiyle II. Bayezid’e ait ev-
kafýn nezâret cihetinin þeyhülislâmlýða dö-
nüþecek olan Ýstanbul müftülerine veril-
mesi âdet haline geldi.

II. Bayezid’in ardýndan tahta çýkan Ya-
vuz Sultan Selim de Zenbilli Ali Efendi’yi
saltanatý süresince müftülük görevinde bý-
raktý. Kanûnî Sultan Süleyman dönemin-
de ölümüne kadar bu görevde kaldý. Ka-
nûnî zamanýnda Rodos adasýnýn fethin-
de bulundu ve camiye çevrilen Saint Jean
Katedrali’nde ilk cuma namazýný kýldýrdý.
929’da (1523) iþ göremeyecek kadar has-
ta olunca Kanûnî Sultan Süleyman nâib
tayin etmesini istedi; o da Þeyh Bahâed-
dinzâde Muhyiddin Mehmed’i nâib tayin
etti. Bu durum ölümüne kadar devam et-
ti, böylece müftülük süresi yirmi dört yýla
ulaþtý. Vefat tarihinin Þâban 932’den (Ma-

yýs-Haziran 1526) biraz öncesine denk düþ-
tüðü tahmin edilir. Mezarý Zeyrek’te yaptýr-
dýðý mescid ve mektebin hazîresindedir.

Kaynaklara göre Zenbilli Ali Cemâlî Efen-
di fýkýh, usul, edebiyat, lugat, nahiv, tef-
sir ve hadis sahasýnda otorite sahibi va-
kur bir ilim adamý idi. Uzun süre fetva ma-
kamýnda kaldýðý halde hayatýnýn sonuna
kadar tevazuu elden býrakmamýþtý. Risâ-
le-i Hýrzü’l-mülûk’teki ifadeye göre ken-
disi insanlarýn iþlerini kolaylaþtýrmaktan
zevk alýr, fetva almak üzere baþvuranlarýn
iþlerini kýsa sürede sonuçlandýrýrdý. Zen-
billi Ali Efendi’nin tasavvufî yönü de vardý.
Bundan dolayý bazý eserlerde “Sûfî” nisbe-
siyle kaydedilmiþ ve “erbâb-ý hâl, sâhib-i
kerâmet” diye gösterilmiþtir. Çelebi Halîfe
ile Ýshak Karamânî gibi Halvetiyye þeyhle-
rinden yakýn akrabalarý bulunmakla birlik-
te Zeyniyye tarikatý þeyhi Þeyh Muslihud-
din Mustafa’ya intisap etmiþti. Onun ilmî
meselelerde tâviz vermediði, hatta sert
mizaçlý Yavuz Sultan Selim’e bile karþý çýk-
týðý kaynaklarda anlatýlýr. Görevlilere huku-
kî kurallar çerçevesinde ceza verileceðini,
padiþahýn emriyle katledilemeyeceklerini,
idamýn mahkeme kararýndan sonra müf-
tünün fetvasýyla mümkün olabileceðini çe-
kinmeden padiþaha söylediði ve birtakým
þahsî uygulamalarýnýn önüne geçtiði, pa-
diþahýn yetkisinin sýnýrlarýný da belirlediði
ileri sürülür. Rivayete göre bir defasýnda
Yavuz Sultan Selim’e “ahkâm-ý þer‘iyyeye
mugayir” infazda bulunacak olursa hal‘i-
ne fetva vereceðini açýkça söylemiþti. Pa-
diþah yönetimle ilgili vereceði kararlara ka-
rýþmamasýný sert bir dille bildirince Zen-
billi Ali Efendi izin almadan hiddetle pa-
diþahýn yanýndan ayrýlmýþtý. Bu davranýþý-
nýn yanlýþlýðýný daha sonra anlayan Yavuz
Sultan Selim ona iltifatta bulunmuþ, Ana-
dolu ve Rumeli kazaskerliklerini vermeyi
teklif etmiþti. Zenbilli Ali Efendi ile Yavuz
Sultan Selim hakkýnda anlatýlan bu tür ri-
vayetlerin, aslýnda yeni bir resmî kurum
halinde teþekkül etmekte olan þeyhülis-
lâmlýk makamýnýn önemini vurgulamaya
yönelik olma ihtimali çok yüksektir. Nite-
kim Ýstanbul müftülüðü makamýnýn dinî
kontrolü saðlayacak biçimde vezîriâzam-
lýk makamý gibi bir þekle bürünmesinin ilk
önemli adýmlarý onun görevi sýrasýnda atýl-
mýþtýr.

Zenbilli Ali Cemâlî Efendi hayýr severli-
ðiyle tanýnmýþ, Ýstanbul’un deðiþik yerle-
rinde cami, mescid ve mektep inþa ettir-
miþtir. Bunlardan Alaca Mescid, Galata’-
da Tersane caddesinde iken 1957’de Azap-
kapý caddesi açýlýrken yýktýrýlmýþtýr. Müftü
Ali (Zenbilli Ali) Efendi Camii, Küçük Mus-

rüþüp konuþmak istemiþ, Ali Cemâlî Efen-
di, “Selâtîn ile mülâkat ebgaz-ý mubâhât-
týr” diyerek bunu kabul etmemiþ, ancak
padiþah yine de ona Bursa’da Hudâvendi-
gâr (Kaplýca) Medresesi müderrisliðini ver-
miþtir (Þekåik Tercümesi, s. 303). Hoca
Sâdeddin ve Atâî ise Amasya müftülüðü-
ne gönderildiðini yazarlar. Bu ikinci bilgi-
nin daha doðru olduðu söylenebilir. Muh-
temelen II. Bayezid onu, saltanata gelme-
sinde etkili rol oynayan Cemâlî ailesinden
Çelebi Halîfe’nin (Cemâl-i Halvetî) otur-
duðu Amasya’ya özellikle yollayýp þeyhine
baðlýlýðýný göstermek istemiþtir.

Ali Cemâlî Efendi, Amasya müftülüðün-
den sonra Bursa’da Hudâvendigâr Medre-
sesi’ne, ardýndan Bursa Sultâniyesi’ne (Ye-
þilcami Medresesi) tayin edildi. Mecdî, Bur-
sa’da müderrisliði sýrasýnda (kendisi iste-
mediði halde) þehrin müftülüðünün de ona
verildiðini yazar. 1486’da Amasya Beyazýt
Medresesi’nin inþasý tamamlanýnca mü-
derrislik göreviyle yeniden oraya gitti ve
Amasya müftülüðünü de üstlendi. Bu sý-
rada Amasya’da idareci olarak bulunan
Þehzade Ahmed’in, 896’da (1491) oðullarý
Murad ile Alâeddin’in sünnet düðününde
hocasý Birgilizâde Mustafa Efendi’yi orada-
ki ulemânýn önüne geçirmesi üzerine Ce-
mâlî Efendi görevini býraktý ve Ýstanbul’a
döndü. Ancak bunda, Acem asýllý ulemâya
yakýnlýk duyduðu söylenen Þehzade Ah-
med’e karþý Amasya’daki Sünnî mutasav-
výf ve âlimlerin gösterdikleri tavrýn da et-
kisinin bulunduðu göz önüne alýnmalýdýr.
Mecdî, II. Bayezid’in, Amasya’daki med-
resesini izinsiz terkedip gelmesinden do-
layý öfkelenip onu azlettiðini yazar. Belki
de bu sebeple altý ay kadar bekleyen Ali
Cemâlî Efendi, II. Bayezid’in onun için Ýs-
tanbul’da açtýrdýðý Sultan (Beyazýt) Med-
resesi’nin müderrisliðine tayin edildi. Ýlmî
seviyesine uygun olmayan bu medresenin
kendisine verilmesini kabulde tereddüt
gösterince Semâniye medreselerinden bi-
rine nakledildi. Bu görevde iken amcaza-
desi Çelebi Halîfe ile birlikte hacca gitti.
Ancak Mekke’de bazý karýþýklýklarýn çýkma-
sý üzerine bir yýl Mýsýr’da beklemek zorun-
da kaldý ve hac vazifesini ertesi yýl yerine
getirebildi. Kendisi Mýsýr’da iken Ýstanbul
müftüsü Efdalzâde Hamîdüddin Efendi ve-
fat etmiþ (908/1503), müftülük ona veril-
miþ, dönünceye kadar fetva yetkisi Sahn-ý
Semân müderrislerine býrakýlmýþtý. Muh-
temelen 910 (1504) yýlýnýn ortalarýna doð-
ru Ýstanbul’a gelen Ali Cemâlî Efendi fet-
va makamýna oturdu; II. Bayezid buna ilâ-
veten 911’de (1505-1506) Ýstanbul’da yap-
týrdýðý, bugün Türk Vakýf Hat Sanatlarý Mü-

Tercüme-i Þekåiku’n-nu‘mâniyye’de Zenbilli Ali Efen-

di’yi tasvir eden minyatürlü sayfa (TSMK, Hazine, nr. 1263,
vr. 159b)
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Doðu Afrika kökenli siyahî bir grup.˜ ™

Sözlükte “aþýrý susuzluk; boynu uzun,
hýzlý koþan kimse” anlamlarýndaki zenc ke-
limesi, müslüman müellifler tarafýndan
Doðu Afrika’dan getirilen köleleri tanýmla-
mak için kullanýlmýþtýr. Arap kaynaklarýn-
da kelimenin etimolojisi hakkýnda ihtilâf
vardýr. Arapça sözlüklerde Arapça olarak
kaydedilen zencin kökeninin Farsça zeng
olduðu ileri sürülmüþtür ki (Ghada Has-
hem Talhami, X/3 [1977], s. 451-452) doð-
rusu bu olsa gerektir. Taberî, Doðu Afri-
ka’dan getirilen bütün köleleri zenc veya
“sûdân” þeklinde adlandýrýr (TârîÅ, bk. Ýn-
deks). Câhiz ise Etiyopya ve Sudan asýllý
zenci köleler için sûdân yanýnda “humran”
tabirini de kullanýr (Resâßil, I, 210). Ýslâm
kaynaklarýnda zencilerin ana vataný olarak

genellikle Doðu Afrika sahilleri ve adalarý
ile Batý Afrika arasýndaki bölge gösterilir.
Ýslâm coðrafyacýlarý ise zenci ülkesi için
Re’s Hafûn’un (Cape Guardafui) güneyin-
den Süfâle’ye kadar uzanan bölgeye iþaret
ederler. Ýbn Havkal, Zenc ülkesinden bah-
sederken sýnýrýnýn zengin altýn yataklarýnýn
bulunduðu Alva Zenc ülkesi olduðunu be-
lirtir. Bilâdüzzenc ve Bahrüzzenc adý veri-
len yerler Doðu Afrika kýyý boylarýyla Su-
dan, Etiyopya ve Liberya çöllerini kapsa-
yan bölgeyi içine almaktadýr. Zenciler Ýs-
lâm ülkelerine daha ziyade Kanbalu’dan
(Zengibar, Pemba ve Madagaskar) getiril-
miþtir.

Kaynaklarda Hz. Nûh’un üç oðlundan
biri olan Hâm’ýn soyundan geldiði rivayet
edilen Zencler siyah renkli, yassý burunlu
ve kývýrcýk saçlý olarak tanýtýlýr. Yaþadýklarý
yerlerin mâmur olmadýðý, elbise giymedik-
leri ve geçimlerini toplayýcýlýkla saðladýk-
larý belirtilir. Mutahhar b. Tâhir el-Makdi-
sî zencilerin coðrafyalarýnda aðaç ve bitki
yetiþmediðini, bol miktarda maden bulun-
duðunu, yiyecek ve giyeceklerinin dýþarý-
dan geldiðini kaydeder. Hayvanlarý henüz
evcilleþtiremediklerinden veya hayvan bu-
lunmadýðýndan eþyalarýný baþlarýnda ve
sýrtlarýnda taþýdýklarýný ve bölgenin ayný za-
manda muz ülkesi diye bilindiðini söyler
(el-Bedß ve’t-târîÅ, IV, 63-70). Ýslâm coðraf-
yacýlarý Afrika’dan getirilen gümüþ, inci,
kereste, fildiþi ve deri gibi pek çok ticarî
emtiadan bahsetmelerine raðmen köle ti-
caretine hiç deðinmezler.

Ýslâm’ýn ilk döneminde Mekke ve Medi-
ne’de Bilâl-i Habeþî, Ümmü Eymen, Atâ b.
Ebû Rebâh ve Saîd b. Cübeyr gibi zenci
köleler bulunmaktaydý. Hz. Peygamber
döneminde Mekke ve Medine’deki siyahî-
ler genellikle Habeþistan asýllýydý. Bunlarýn
Zenc olarak adlandýrýldýklarýna dair bilgi
yoktur. Habeþistanlýlar daha sonraki tarih-
lerde de ayrý bir kategoriye (Habeþî) da-

tafa Paþa semtindedir; mescid olarak yap-
týrýlmýþ, 932’de (1525-26) cami haline ge-
tirilmiþtir. Tek kubbeli, kare planlý Ali Ce-
mâlî Efendi Mektebi, Zeyrek Yokuþu’nda
1523-1525 yýllarý arasýnda inþa edilmiþtir.
1960’ta ortadan kaldýrýlan Müftü Hama-
mý, Fatih Kadý Çeþmesi’nde Müftü Ali Ca-
mii yakýnýnda bulunuyordu. Bu hamamýn
geliri yukarýda sözü edilen cami, mescid ve
mektebe vakfedilmiþtir. Zenbilli Ali Efen-
di’nin oðullarýndan Muhyiddin Mehmed
Þah Efendi (Molla Çelebi) Târîh-i Âl-i Os-
mân’ýn, Rûhî Çelebi bir baþka Tevârîh-i
Âl-i Osmân’ýn müellifidir. Fudayl Çelebi
ise çeþitli manzum ve mensur eserleri olan
bir âlimdir. Cemâleddin Mehmed (Cemal
Çelebi) kadýlýk ve valiliklerde bulunmuþ, ký-
zý Sitti Þah Hatun, Ýstanbul’da mescid ve
medrese yaptýrmýþtýr.

Eserleri. Ali Cemâlî Efendi’nin ilmî ge-
liþmeleri takip ederek kendisini sürekli ye-
nilediði ileri sürülür ve kitaba da çok me-
raklý olup çeþitli yerlerden eserler getirt-
tiði belirtilir. Baþlýca eserleri þunlardýr: 1.
Muhtârât mine’l-Fetâvâ (Fetâvâ-yý Ali
Efendi). Hanefî fýkhýna dair bu telif eserin
Ýstanbul kütüphanelerinde çeþitli nüsha-
larý bulunmaktadýr (Süleymaniye Ktp., Âþir
Efendi, nr. 138; Esad Efendi, nr. 644; Fâ-
tih, nr. 2387, 2388, 2389; Lâleli, nr. 1154). 2.
Muhtasarü’l-Hidâye. Fýkha dair bir eser-
dir. 3. Risâle fî hakký’d-devrân (Risâle-
tü’d-deverân). Eserde sûfî raksýnýn zikir
maksadýyla yapýlmasý durumunda haram
olmadýðý belirtilir ve eserin biri mensur,
diðeri manzum iki nüshasýnýn bulunduðu
kaydedilir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde
(Hacý Mahmud Efendi, nr. 3093/2) Risâle
fî cevâzi devrâni’½-½ûfiyye adýyla kayýt-
lý nüsha Arapça ve mensurdur. Âdâbü’l-
evsiyâ adlý ahlâka dair eser Ali Efendi’ye
nisbet edilirse de bunun oðlu Fudayl Çe-
lebi tarafýndan kaleme alýndýðý tesbit edil-
miþtir (bk. FUDAYL ÇELEBÝ, Zenbillizâde).
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