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te ibtidâî mektebinden sonra Þehzade Rüþ-
diyesi’ne devam etti. 18 Aðustos 1858’de
kendisine ruûs maaþý tahsis edildi. 17 Þu-
bat 1861’de Rüþdiye Mektebi’ni a‘lâ dere-
ce ile tamamladý. Ýlk görevine Ocak 1862’-
de Fetvâhâne-i Âlî’nin pusula odasýnda baþ-
ladý. 5 Haziran 1864’te imtihanla fetva
odasýna tayin edildi. Ýki yýl sonra da mü-
lâzým sýnýfýna terfi etti ve ilâve memuriyet
olarak fetva musahhihliði görevi verildi. 18
Mart 1867’de müsevvidlikle birlikte i‘lâ-
mât-ý þer‘iyye odasýnda mübeyyizlik hiz-
metine getirildi. Ertesi yýl Ýstanbul ruûsu-
na nâil oldu ve 3 Nisan 1870 tarihinden
itibaren Mekke þehri bab niyâbetine tayin
edildi. 11 Mart 1872’de süresini tamam-
layarak Ýstanbul’a döndü ve önceki göre-
vi olan Fetvahâne’de mübeyyizlik hizme-
tine devam etti. Ardýndan mûsýle-i Süley-
maniyye’ye terfi etti. Bu arada derslerine
katýldýðý Fetvâ Emini Þehrî Mehmed Nûri
Efendi’den 8 Haziran 1873 tarihinde icâ-
zet aldý. Ziyâeddin Efendi’nin Arapça’ya
hâkim olduðu kaydedilir.

Ziyâeddin Efendi 18 Mayýs 1874’te Ur-
fa sancaðý niyâbet-i þer‘iyyesine getirildi.
Ýki yýl sonra istifa ederek Ýstanbul’a dön-
dü ve önceki gibi i‘lâmât-ý þer‘iyye odasýn-
daki müsevvidlik vazifesine devam etti.
Bu göreviyle birlikte pusulacýlýk hizmetini
de sürdürdü. Ayrýca Fetvâhâne-i Ý‘lâmât-ý
Þer‘iyye mümeyyizliði muavinliðine tayin
edildi. 3 Ocak 1878’de baþmüsevvidliðe
yükseltildi. 31 Aðustos 1880’de mûsýle-i
Süleymaniyye, Eylül 1885’te hâmise-i Sü-
leymaniyye pâyelerini aldý. 3 Haziran 1886’-
da bilâd-ý mahrecden Trabzon mevleviye-
tine getirildi; yaklaþýk bir yýl sonra bu gö-
revinden ayrýldý. Eylül 1887’de bilâd-ý ham-
se pâyesi aldý. 10 Temmuz 1888’de kas-
sâm-ý askerî memuriyetine geçti. Aðustos
1889’da Fetvâhâne-i Âlî Ý‘lâmât-ý Þer‘iyye
mümeyyizliðine tayin edildi. Ýki yýl kadar
bu görevini sürdürdü. 7 Aðustos 1891’de
Mekke kadýlýðýna getirildi. 26 Temmuz
1892’de süresini tamamladý ve 17 Mayýs
1893’ten itibaren Trablusgarp merkez ni-
yâbetine gönderildi. Ardýndan tekrar Ýs-
tanbul’a döndü. 12 Temmuz 1896’da ikin-
ci defa Fetvâhâne-i Âlî Ý‘lâmât-ý Þer‘iyye
mümeyyizliðine tayin edildi, sonra da Sad-
reyn-i Muhteremeyn müsteþarý oldu. 27
Ekim 1896’da Ýstanbul pâyesini aldý. 24
Haziran 1897’de müsteþarlýktan ayrýldý ve
uhdesine Ýstanbul kadýlýðý tevcih edildi. Bu
görevde bulunduðu sýrada kendisine Ana-
dolu kazaskerliði pâyesi de verildi.

9 Þubat 1909 tarihinde Rumeli kazas-
kerliðine tayin edilen Ziyâeddin Efendi,

dört gün sonra Þeyhülislâm Cemâleddin
Efendi istifa edince onun tavsiyesiyle þey-
hülislâmlýða getirildi. Þeyhülislâmlýk gö-
revi kendisine teblið edildiðinde rahatsýz-
lýðýný ileri sürerek önce kabul etmediði, ar-
dýndan fikrini deðiþtirmesi üzerine tayini-
nin yapýldýðý kaydedilir. Þeyhülislâmlýðý ka-
bulde tereddüt etmesi sebebiyle sadâret
alayý ertelenmiþ, daha sonra da þeyhülislâ-
mýn giymesi âdet olan ferve-i beyzâ bulu-
namadýðýndan Ziyâeddin Efendi siyah lâta
üzerine niþan ve kordon takýlarak alaya
katýlmýþtýr. Bu tayin esnasýnda II. Abdül-
hamid’in kendisine bir kupa (kapalý fayton)
hediye ettiði, ancak padiþah tahttan in-
dirilince arabanýn atlarýný saraya iade et-
tiði belirtilir.

Ziyâeddin Efendi’nin þeyhülislâmlýðý es-
nasýnda, yabancý ülkelerin kanunlarýndan
faydalanýlarak yeni kanunlar ve nizamlar
konulacaðý hakkýnda programýnda yer alan
kayýtlar dolayýsýyla hükümetin eleþtirildi-
ði ve Ziyâeddin Efendi’nin Derviþ Vahdetî
tarafýndan Volkan gazetesinde yayýmla-
nan bir açýk mektupla protesto edildiði an-
laþýlmaktadýr. Ayný þekilde þeyhülislâmýn
açýklama yapmak üzere Meclis-i Meb‘û-
san’a davet edilmesi de Volkan gazete-
sinde Ýttihâd-ý Muhammedî Cemiyeti adý-
na tepkiyle karþýlanmýþtý. 13 Nisan 1909’-
da Sadrazam Hüseyin Hilmi Paþa’nýn ilk
kabinesinin istifasýyla birlikte Ziyâeddin
Efendi’nin þeyhülislâmlýðý da sona erdi.
Ancak ertesi gün oluþturulan Ahmed Tev-
fik Paþa kabinesinde Ziyâeddin Efendi yi-
ne þeyhülislâm olarak görev aldý. 31 Mart
Vak‘asý esnasýnda þeyhülislâm sýfatýyla Zi-
yâeddin Efendi halkýn ve askerin yatýþtýrýl-
masýnda önemli rol üstlendi.

II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine
meþruiyet kazandýrmak için hal‘ fetvasýný
þeyhülislâm olarak Ziyâeddin Efendi ver-
di. O sýrada Meclis-i Meb‘ûsan üyesi olan
Elmalýlý M. Hamdi (Yazýr) tarafýndan müs-
veddesi yazýlan fetvaya Fetva Emini Hacý
Nûri Efendi karþý çýktý ve fetva eminliðin-
den daha önce istifa etmiþ olduðunu ba-
hane ederek fetvayý imzalamadý. Tartýþ-
malarýn ardýndan fetva metnine, padiþaha
kendiliðinden feragat teklif edilmesi fýk-
rasý ile hal‘ kararýnýn oluþturulan meclise
(erbâb-ý hall ü akd) býrakýlmasý þeklinde
ifadeler eklendi. Ziyâeddin Efendi, II. Ab-
dülhamid’i dinî kitaplarý tahrif etmek ve
yakmakla suçlayan, sebepsiz hapis ve ka-
til, israf yoluyla devletin hazinesine zarar
vermek, yemininden dönmek ve fitneye
sebebiyet vermek gibi suçlar isnat eden
fetvayý imzalamamak için rahatsýzlýðýný ile-

miþ, Zebîd þehri etrafýndaki surlar onun
döneminde yenilenmiþtir. Hüseyin b. Selâ-
me’nin yaptýrdýðý camilere yüksek mina-
reler konmuþtur. Hacýlarýn su ihtiyacýný te-
min için yollarda kuyular açtýrýldýðý gibi yol-
lara mesafeyle ilgili iþaretler konularak yol-
culuk kolaylaþtýrýlmýþtýr. Ziyâdîler dönemin-
de Zebîd’de ayrýca pek çok medrese inþa
edilmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ali b. Muhammed b. Abdullah el-Alevî, Sîretü’l-
Hâdî (nþr. Süheyl Zekkâr), Beyrut 1392/1972, s.
195-198, 233, 295, 392, 396, 397, 403; Taberî,
TârîÅ (Ebü’l-Fazl), VIII, 593; Hemdânî, Øýfatü Ce-
zîreti’l-£Arab (nþr. Muhammed b. Ali el-Ekva‘ el-
Hivâlî), Riyad 1394/1974, s. 222-259; Umâre el-
Yemenî, el-Müfîd fî aÅbâri San£âß ve Zebîd ve
þu£arâßü mülûkihâ ve a£yânihâ ve üdebâßihâ
(nþr. Muhammed b. Ali el-Ekva‘ el-Hivâlî), Kahi-
re 1976, s. 38-84; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, VI, 381;
VIII, 62; IX, 455; Ýbnü’d-Deyba‘, Æurretü’l-£uyûn
(nþr. Muhammed b. Ali el-Ekva‘ el-Hilvâlî), Kahi-
re 1977, II, 138-149; Yahyâ b. Hüseyin es-San‘ânî,
øåyetü’l-emânî fî aÅbâri’l-šu¹ri’l-Yemânî (nþr.
Saîd Abdülfettâh Âþûr), Kahire 1388/1968, I, 148-
149, 151; Abdurrahman b. Muhammed Vusâbî,
TârîÅu Vu½âb (nþr. Abdullah Muhammed el-Ha-
beþî), San‘a 1979, s. 22-26, 62; M. Emîn Sâlih,
“Münâkaþa fi’l-mesâdiri’l-Yemeniyye .an târî-
pi’d-devleti’z-Ziyâdiyye”, el-Mevsimü’¦-¦ešåfî:
1978-1983, Kahire 1984, s. 131-149; Abdurrah-
man Abdülvâhid eþ-Þücâ‘, “Neþ,etü’d-devleti’z-
Ziyâdiyye”, el-Ýklîl, VII/2, San‘a 1989, s. 34-41;
G. R. Smith, “Ziyadids”, EI 2 (Ýng.), XI, 523-524.

ÿMustafa L. Bilge

– —
ZÝYÂDÝYYE

( �� �	
א��� )

Mürcie’den
Muhammed b. Ziyâd el-Kûfî’nin

görüþlerini benimseyen tâli bir fýrka
(bk. MÜRCÝE).
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Hâricîler’in Seâlibe kolundan
Ziyâd b. Abdurrahman’ýn

görüþlerini benimseyen tâli bir fýrka
(bk. SEÂLÝBE).
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ZÝYÂEDDÝN EFENDÝ

(1847-1918)

Osmanlý þeyhülislâmý.
˜ ™

Mehmed Ziyâeddin Efendi, Ramazan
1263’te (Aðustos 1847) Ýstanbul’da doð-
du. Fetvahâne’de baþmüsevvid olan Ezi-
neli Osman Nûri Efendi’nin oðludur. Eyüp’-
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kaðý üzerinde Feridun Ahmed Paþa Tür-
besi karþýsýnda ve sokaðýn dirsek yaptýðý
mevkide Küçük Hüseyin Efendi hazîresin-
de olduðu belirtilir. Kabri 1950’de torunu
Yekta Fýrat Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Mezar taþýndaki ifadelerden damadý Meh-
med Selâhaddin Bey’in kabrinin de bura-
da bulunduðu anlaþýlmaktadýr (Haskan, II,
80). Birinci dereceden Mecîdî ve Osmânî
niþanlarýna sahip olan Ziyâeddin Efendi’-
nin bir kýzýnýn bulunduðu ve torunlarýnýn
da bu kýzýndan doðduðu bilinmektedir.
Onun kendi halinde sessiz bir insan oldu-
ðu, nâzýrlar heyetinde ve Meclis-i A‘yân’-
da söze pek karýþmadýðý kaydedilir. Bu
sebeple, Hüseyin Hilmi Paþa’nýn mecliste
hiçbir iþ için konuþmayan Ziyâeddin Efen-
di’den hoþlanmadýðý ve, “Cemâleddin Efen-
di’nin yerine þeyhülislâm bulamadýk” diye
þikâyette bulunduðu nakledilir.
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Ebû Abdillâh Ziyâüddîn Muhammed
b. Abdilvâhid b. Ahmed

el-Makdisî es-Sa‘dî
(ö. 643/1245)

el-Ehâdîbü’l-muptâre adlý
eseriyle tanýnan

Hanbelî hadis âlimi.
˜ ™

6 Cemâziyelâhir 569’da (12 Ocak 1174)
Dýmaþk’ýn Kasiyûn daðýnýn eteklerindeki
Sâlihiye mahallesinde doðdu. 567’de (1171)
doðduðuna dair bilgi doðru deðildir. Sa‘-
diyyûn kabilesinden olup dedelerinin asýl
yurdu olan Kudüs yakýnýndaki Cemmâîl kö-
yüne nisbetle Cemmâîlî, Dýmaþk’ta doðup
burada vefat ettiði için Dýmaþký, doðdu-
ðu mahalleye izâfetle Sâlihî nisbeleriyle de
anýlmýþ, Ziyâeddin veya Hâfýz ez-Ziyâ la-
kaplarýyla meþhur olmuþtur. Babasý dev-
rin âlimlerinden Abdülvâhid b. Ahmed el-
Makdisî, annesi ayný aileden dindar bir ka-
dýn olan Rukýyye bint Ahmed el-Makdisiy-
ye’dir. Ziyâeddin çok küçük yaþta ailesinin
yanýnda okuma yazma öðrendi ve Kur’an’ý
ezberledi. Yine küçük yaþta iken ailenin di-
ðer fertleriyle birlikte ders halkalarýna ka-
týlmaya baþladý. Ýlk hocalarý arasýnda Ebü’l-
Meâlî Abdullah b. Abdurrahman es-Süle-
mî, Ebü’l-Fazl Ýsmâil b. Ali el-Cenzevî ve
Muhammed b. Hamza el-Kureþî gibi âlim-
ler zikredilmektedir. Daha sonra Þam böl-
gesini dolaþtý ve Mizze’de Ebû Ali Ahmed
b. Ebü’l-Kasým ez-Zevzenî’den ve diðer ho-
calardan ders aldý. 593’te (1197) Muham-
med b. Halef el-Makdisî’nin kýzý Asiye ile
evlendi.

Evlendikten kýsa bir süre sonra çeþitli
ilmî seyahatler yaptý. 594 (1198) yýlýnda
Mýsýr’a yaptýðý ilk seyahatinde Ýbn Neciy-
ye diye bilinen Ebü’l-Hasan Ali b. Ýbrâhim
ed-Dýmaþký, Ebû Abdullah Muhammed
b. Hamd el-Ensârî el-Ertâhî, Ýsmâil b. Sâ-
lih el-Mýsrî, Hibetullah b. Ali el-Bûsîrî gibi
âlimlerden icâzet aldý ve 596’da (1200) Dý-
maþk’a döndü. Ertesi yýl baþlayýp 602’de
(1205) tamamladýðý ikinci seyahatinde Bað-
dat’a gitti. Baðdat’ta Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî, Ebû Hafs Ýbn Taberzed, Ýbnü’l-Ah-
dar gibi âlimlerden istifade etti. 598’de
(1202) Baðdat’tan Hemedan ve Ýsfahan’a
geçerek birçok âlimden icâzet aldý. Dý-
maþk’a dönünce ders okutmak için küçük
bir medrese inþa ettiyse de 605 (1208)
yýlýnda yeni bir seyahate çýktý. Musul’dan
baþlayýp Hemedan, Ýsfahan, Nîþâbur, Merv,

ri sürüp meclise gitmek istemedi. Ancak
Talat Paþa’nýn tehdit ve zorlamasýyla fet-
vanýn son þeklini imzalamak zorunda býra-
kýldý (fetva metni için bk. Ali Cevad, s. 148).
Fetvayý imzalamadýðý takdirde II. Abdül-
hamid’in öldürüleceði yolundaki telkinin
de Ziyâeddin Efendi üzerinde etkili olduðu
belirtilir. Ziyâeddin Efendi, fetvayý 14 Ni-
san 1909’da Tevfik Paþa’nýn ilk kabinesin-
de görevinde býrakýlarak ikinci defa þey-
hülislâmlýða getirildiði sýrada imzaladý.
Fetva metni 27 Nisan’da Meclis-i A‘yân
ve Meclis-i Meb‘ûsan üyelerinin katýlýmýyla
oluþturulan Meclis-i Umûmî-i Millî’de oku-
nup oy birliðiyle hal‘ kararý alýndý.

Ziyâeddin Efendi ikinci defa tayin edil-
diði þeyhülislâmlýk görevinde sadece yir-
mi bir gün kalabildi ve 5 Mayýs 1909’da
Tevfik Paþa kabinesinin istifasý üzerine ma-
kamýndan ayrýldý. Yerine Pîrîzâde Meh-
med Sâhib Efendi getirildi. Toplam meþi-
hat süresi iki ay yirmi bir gündür. Ziyâed-
din Efendi þeyhülislâmlýktan ayrýldýktan
sonra Meclis-i A‘yân üyesi oldu, vefatýna
kadar bu görevde kaldý. Vefat tarihi hak-
kýnda kaynaklarda 1914, 1917, 1918 ve Ra-
mazan 1920 gibi farklý bilgiler vardýr. Al-
bayrak ise vefat tarihini 2 Ramazan 1336
(11 Haziran 1334/1918) olarak verir. Meh-
med Ziyâeddin Efendi vasiyeti üzerine
Eyüp’te bulunan aile mezarlýðýna defne-
dildi. Halen mezarýnýn Eyüp’te Beybaba so-
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Ziyâeddin Efendi’nin II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiy-

le ilgili fetvasý (Mufassal Osmanlý Tarihi, VI, 3450)

Ziyâeddin Efendi’nin Eyüp Mezarlýðý’ndaki kabri


