
çivizADE MEHMED EFENDi 

b. Mustafa es-Süff tarafından tertip edil
diği ve eserde bunun Çivizade Mehmed 
b. Şeyhülislam Mehmed'in (ö 995) iste
ği üzere yapıldığı şeklinde kaydedilen bil
gi (ll . 12271 göz önüne alındığında doğ
ru olmalıdır. Katib Çelebi, Mehmed Efen
di 'nin İbn Nüceym'e ait el-Eşbôh ve'n 
neza 'ir'e bir ta'likat yazdığı nı da haber 
vermektedir (Keşfü'z·zunan, ı . 99) 
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~ MEHMET İPşiRLi 

ÇivizADE MUHYİDDİN 
MEHMED EFENDi 

(ö. 954 / 1547) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

881 'de (1476-77) doğdu. Menteşe vi
layetinden yetişen müderris ve hattat 
Çivi İlyas Efendi'nin oğludur. Küçük yaş
ta babasının ölümü üzerine amcasının 
himayesinde istanbul'a gitti. Sarı Görez 
Mehmed b. Hamza. Molla Balf, Tacizade 
Sadf Çelebi ve Fenarızade Muhyiddin 
Efendi'den ders aldı; bu arada Kara Sa
If Efendi'ye intisap ederek onun mufdi 
oldu. Daha sonra ders vermeye başla
yan Çivizade Edirne'de Beylerbeyi, Bur
sa'da Ahmed Paşa ve Perhadiye medre
selerindeki müderrisliği sırasında dik
kati çekti. Ahmed Paşa 'nın (ö. 1524) ye
ni inşa ettirdiği Çorlu Medresesi'nin de
ğerli bir alime tevcih edilmesiyle ilgili 
ferman üzerine burası Çivizade'ye veril
di. Ancak bir süre sonra Ahmed Paşa'

nın Mısır'da val iliği sırasında isyan etti
ğini öğrenince bir hainin medresesinde 
ders vermeyi reddederek istanbul'a dön
dü. istanbul'da Mahmud Paşa Medre
sesi, Edirne'de Üç Şerefeli Medrese ve 
tekrar istanbul · da Sa h n -ı Sernan Med
resesi'nde müderrislik yaptı. Bu sonun
cu göreve tayini oldukça zorlu bir mü
cadele sonrası gerçekleşmişti. 935'te 
( 1528-29) Sa h n Medresesi boşalınca Çi
vizade ile birlikte Kılıççızade ishak Çe
lebi ve isratilzade de müracaat etmiş, 
Rumeli kazaskeri Fenarizade Muhyiddin 
Efendi ile Anadolu kazaskeri Kadirf Çe
lebi her üç adaydan, müsabaka imtiha
nı için belirlenen konularda birer risale 
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yazmalarını istemiş, imtihanda Çiviza
de'nin et- Telvih 'in "ta'n-ı ravf" bahsine 
dair yazdığ ı risalenin üstünlüğü açıkça 
görülünce bu göreve getirilmişti (Mecdi, 
s. 447-448) Buradaki müderrlsliği sıra
sında, batını fikirlerinden dolayı öldürü
len Oğlan Şeyh (ibrahim Ma'şQki) katlin
den bir süre önce ondan yardım talep 
ederek halk arasında fitne ve huzursuz
luğun arttığını. fikirlerinin incelenerek 
suçlu bulunması halinde idam edilmesi
ni istemişti (AtiH, s. 89) 

Çivizade Muhyiddin daha sonra kadı
lık mesleğine geçti ve 934'te ( 1527 -28) 
Mısır kadılığına tayin edildi. Burada bu
lunduğu sırada birçok cami ve medre
senin tamirini sağlayarak halkın takdi
rini kazandı. 1 537'de Anadolu kazasker
liğine getirildi. Sadf Çelebi'nin ölümü üze
rine 21 Şubat 1539 tarihinde şeyhülis
lam oldu. Üç yıl dokuz ay bu görevde kal
dıktan sonra 1 542 ·de 200 akçe emekli 
maaşı ile azledildi. Şeyhülislamlık maka
mından aziedilmezlik prensibi böylece 
ilk defa Çivizade'nin azliyle bozulmuş olu
yordu. Kefevf. Çivizade 'nin dürüstlüğü 
ve ilmf yeterliliğinden bahsettikten son
ra bazı konularda çok sert bir tutum ta
kındığın ı ve alışılagelenin dışında fetva
lar verdiğini. aziinin de bu yüzden oldu
ğunu belirtir. Çivizade'nin Muhyiddin ib
nü'I-Arabf. Mevlana Celaleddin-i Rümf 
gibi islam tasawufunun en tanınmış şah
siyetlerini aşırı şekilde tenkit etmesi, pa
ra vakfı (vakf- ı nükQd) meselesine karşı 
çıkması, bilhassa abdest alırken mest 
üzerine mesh yapılması konusundaki 
sert muhalefeti tartışmalara yol açmış 
ve başta Ebüssuüd Efendi olmak üzere 
birçok alimle fikir ayrılığına düşmüştür. 
Rumeli kazaskeri olan Ebüssuüd Efen
di. önceki fakihlerin görüşlerine aykırı 

bulduğu Şeyhülislam Çivizade ·nin bazı 

fetvalarını Dfvan-ı Hümayun'a getirerek 
ilmf açıdan reddetti. Bu gelişmeleri ya
kından takip eden Kanünf Sultan Süley
man vezirlere emir verip bu konuları gö
rüşmek üzere ulemayı toplantıya çağır
malarını istedi. Devrin alimleri sonuçta 
Çivizade'nin hatalı olduğu kanaatine var
dılar ve ferman gereği bu görüşle rini 

imzalı olarak da sundular (Lutfi Paşa , s. 
390-392) 

Çivizade aziedildikten sonra 950 ( 1543-
44) yılında oğlu Mehmed Efendi ile bir
likte hacca gitti. Dönüşünde ikinci de
fa Sahn - ı Sernan müderrisliğine tayin 
edildi. 952'de ( 1545) Ebüssuüd Efendi'
nin şeyhülislam olması üzerine onun ye
r ine Rumeli kazaskerliğine getirildi. An-

cak bu görevde bulunduğu sırada Ke
malpaşazade'yi bazı görüşlerinden do
layı kötülernesi birçok kimseyi rahatsız 
etti. Bu husus Şeyhülislam Ebüssuüd 
Efendi'ye bildirilerek konunun padişaha 
arzedilmesi istendi. Kanünf, Çivizade'ye 
verilecek cezayı Ebüssuüd Efendi'nin tak
dirine bıraktı. idam edilme endişesiyle 
bir çavuşun evinde gizlenen Çivizade baş
ka bir diyara kaçmaya hazırlanırken ça
vuş tarafından yapılan bazı görüşmeler 

sonucu affedildi. 

Muhyiddin Efendi Rumeli kazaskeri 
iken ikindi divanında rahatsızlanarak ve
fat etti (4 Şaban 954/ 19 Eylül 1547) Fa
tih Camii'nde Ebüssuüd Efendi'nin kıl

dırdığı cenaze namazından sonra Eyüp 
Sultan Türbesi civarına defnedildi. 

Eserleri. Çivizade Muhyiddin Efendi' 
nin, fetvalarını ve devrin alimleri arasın
da tartışmalara sebep olan fikir ve gö
rüşlerini ihtiva eden başlıca eserleri şun
latdır : Fetava (bu eserin birçok yazma nüs
hası bulunmaktadır; mesela b k. Süleyma
niye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 496); Risale 
fi'l-hudud ve't-ta'zir (Süleymaniye Ktp ., 
Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 5 ı 2); Risale ii 
vakti'd-derahim ve'd - denanir ala Ri
saleti Ebi's-Suud (Sü leymaniye Ktp., Te-

Çivizade Muhyiddin Mehmed 'in Fetavil ad lı eserinin ilk 
sayfas ı (Sil!eymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1068) 
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kelioğlu. nr. 369. vr. 4 ı -56). Risale fi'l
mesh ale'l-huffeyn (Sü leymaniye Ktp., 
Yenicami, nr. 376. vr. 144-154): Risale ii 
hakkı 'd-deveran !Süleymaniye Ktp ., Per
tev Paşa , ni. 621 , vr. 94b-98•). Bu eserle
rin, para vakfı ve süfilerin sema yapması 
ile ( deveran) ilgili çeşitli araştırmalarda 

kaynak olarak kullanılan risaleler başta 
olmak üzere özellikle Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde birçok nüshası bulunmak
tadır. Çeşitli dönemlerde istinsah edilen 
bu nüshaların sadece isimlerinde bazı kü
çük farklıl ı klar görülmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
TSMA, D 8823, vr. 21 '; Lutfi Paşa , Teuarih·i 

Al-i Osman, istanbul 1341, s. 390-392; Taşköp
rizade, eş -Şeka'ik, s. 446-447; Mecd1. Şelcaik 
Tercümesi, s. 446·448; Mahmud Kefev1. Ke· 
ta'ibü a'lami'l·af]yar min fuk:aha'i me?he· 
bi'n-Nu'mani'f-muf]tar, Süleymaniye Ktp., Re· 
isülküttab, nr. 690, vr. 400b·402', 409'-410'; 
Atai. Zeyl-i Şekaik, s. 89, 292; Peçuylu ibra
him. Tarih, 1, 49; Keş{ü'z.zunan, 1, 848, 1229; 
ll, 1622; Deuhatü 'l-meşayih, s. 19·21; Sicill -i 
Osman[, IV, 344 ·345; ilmiyye Salnamesi, s. 
361-363; Brockelmann, GAL Suppl. , ll , 642; Da
nişmend, Kronoloji, V, 112·113; Şerafetlin Tun
cay, Çivizade Ailesi {lisans tezi. 1950). iü Ktp., 
nr. 1872; R. C. Repp, The f'vlu{ti of Istanbu l, 
Oxford 1986, s. 244 vd. ; E. Mandaville, "Usu
rious Piety: The Cash Waqf Controversy in 
the Ottoman Empire", /Jf'vlES, X 1 1979), s. 291 
vd.; M. Cavid Baysun, "Çivi-zade", iA, lll , 438· 
439 ; V. L. Menage, "Ciwi-zade", El 2 (ing. l. ll, 
56·57. r;,:ı . 

lıl'l'lıl MEHMET lPŞ i RLİ 

L 

ÇivizADELER 

XV- XVIII. yüzyıllarda 
birçok alim yetiştiren tanınmış 

bir Osmanlı ailesi. 
_j 

Aslen Menteşeli olan ailenin bu Iaka
bı müderris ve hattat Çivi İlyas Efendi' 
den gelmektedir. "Çivi " Iakabın ı ne mü
nasebetle a ldığı bilinmeyen İlyas Efen
di · nin k ünyesi M üstakimzade tarafın

dan İlyas Şehid b. Mehmed b. İlyas b. el
Hac Ömer olarak 1 Tuh{e, s. ı 32) verilmiş
tir. Kendisi gibi hattat olan kardeşi Mus
tafa Efendi hakkında fazla bilgi bulun
mamakta: ancak İlyas Efendi'nin ölü
mü üzerine (900 / 1494 -95) yeğeni Muh
yiddin' i himaye için kardeşinin hanımı 

ile evlendiği ve bir süre sonra yeğeniy
le birlikte istanbul'a gittiği, 911 'de de 
( 1505 -1506) vefat ettiği bilinmektedir 
(a.g.e., s. 538 ). 

Ailen in tanınmasında, İ lyas Efendi'nin 
oğlu ŞeyhOlislam Muhyiddin Mehmed 
Efendi (bk. ÇiViZADE MUHYİDDİN MEHMED 
EFENDil ile tarunu Şeyh ülis lam Mehmed 
Efendi' nin (bk. ÇiviZADE MEHMED EFEN-

Çivizade 
Camii. 
Sehremini 1 
istanbul 

Dil önemli rolü olmuştur. Aile Çivi İlyas ' ın 
biri şeyhülislam, diğeri defterdar olan 
oğullarından iki kol halinde devam et
miştir. 

ŞeyhOlislam Muhyiddin Efendi'nin kay
naklarda adı belirtilmeyen kızı ŞeyhOlis
lam Hamid Efendi ile evlendi, böylece 
Hamid Efendi "Çivizade Damadı" olarak 
da tanındı. Muhyiddin Efendi'nin oğlu 
Şeyhülislam Mehmed Efendi 'nin Meh
med ve Ümmü Gülsüm adında iki çocu
ğu bilinmektedir. Mehmed Efendi, Şey

hOlislam Sun'ullah Efendi'den mülazim 
olup daha sonra kızıyla evlendi. Süley
maniye Medresesi müderrisliğine kadar 
yükseldikten sonra 1614'te kadılığa ge
çerek Şam. Mısır, Galata, Bursa, Edir
ne, istanbul kad ı lıklarında; Anadolu ve 
Rumeli kazaskerliklerinde bulunduktan 
sonra 1648 yılında görevden ayrıldı. Ken
disine önce Tatar Pazarcığı, ardından 

Ankara kadılığı arpalık olarak verildi, 
Mehmed Efendi 1061'de (1651) vefat 
etti (Şeyh i , 1, ı 95-196) Hayatı hakkında 
fazla bilgi bulunmayan Ümmü Gülsüm'ün 
ise babasından önce vefat ettiği, Zey
rek'te Çivizade veya ümmü Gülsüm adıy
la anılan caminin bu hanım için babası 
tarafından yaptınldığı bilinmektedir (Ay
vansarayi, ı. 77). 

Mehmed Efendi'nin oğlu Abdullah 
Efendi. Karaçelebizade Abdülaziz Efen
di'den mülazim olduktan sonra Süley
maniye müderrisliğine kadar yükseldi. 
1692'de kadılığa geçerek Kudüs, Şam. 
Edirne ve Mekke kadılıklarında ve iki de
fa fiilen Anadolu kazaskerl i ğinde bulu
nup Rumeli kazaskerliği payesini aldı. 

Değişik kazalar kend isine arpalık ola
rak verildi. 172S'te vefat eden Abdullah 
Efendi Eyüp Camii civarına defnedildi 
(Şeyhi. ll. 600-602) 

Çivi İlyas Efendi'nin diğer oğ lu Ahdi 
Çelebi çeşitli görevlerde bulunduktan 

ÇiViZADELER 

sonra 1 547' de başdefterdarlığa kadar 
yükseldi (Sicili-i Osmanf, lll , 407) "Bitli
ce" Ia kabıyla tanınan oğlu Mustafa Efen
di, amcası Şeyhülislam Muhyiddin Efen
di'den mülazim oldu. Gebze'de Çoban 
Mustafa Paşa Medresesi müderrisi iken 
1 56S'te genç yaşta vefat etti ve Eyüp'te 
amcasının yanına defnedildi (Atai, s. 44). 
Ahdi Çelebi'nin ikinci oğlu Mahmud ise 
ilmiye mesleğinde yetişip çeşitli med
reselerde müderrislik yaptıktan sonra 
Trablusşam kadısı oldu. Sultan Selim ve 
Süleymaniye Külliyesi evkafına mütevel
li tayin edildi. Daha sonra ilmiyeden def
terdarlığa geçen Mahmud Paşa, son ola 
rak Aydın ve Rodos sancak beyliklerin
de bulundu ve 978'de (1570-71) vefat 
etti (Sicili -i Osmanf, IV, 313) 938 yı lında 

(1531-32) doğan. medrese tahsilinden 
sonra Abdurrahman Efendi 'den müla
zim olan üçüncü oğlu Ali Efendi, çeşitl i 

medreselerde müderrislik ve Rodos'ta 
müftülük yaptıktan sonra Bursa ve is
tanbul kadılıklarında bulundu; 1592 ·de 
vefat etti ve Bitlice Mescidi haziresine 
defnedildi (Atai, s. 317). Oğlu Abdullah 
Efendi 977 (1569-70) yılında doğdu. Med
rese tahsilinden sonra Hoca Sadeddin 
Efendi'den mülazim oldu. Süleymaniye 
ve DarOihadis müderrisliklerine kadar 
yükseldikten sonra kadılığa geçerek Se
lanik, Bursa. Mısır. Mekke, Eyüp, Edir
ne ve istanbul kadılıklarında , iki defa 
Anadolu kazaskerliğinde bulundu. 1629'
da vefat etti ve Bitlice Mescidi haziresi 
ne defnedildi (a.g.e., s. 725) 

Abdullah Efendi'nin oğlu olan ve şi ir

lerinde Nazmi mahlasını kullanan Ali Naz
mi Efendi, medrese tahsilinden sonra 
Hocazade Mehmed Efendi'den mülazim 
oldu. Sahn-ı Seman. Ayasofya ve Süley
maniye medreselerinde müderrislikten 
sonra bir süre Filibe kadılığı yaptı. 1634 
yılında vefat etti ve Bitlice Mezarlığı'na 
defnedildi (a.g.e., s . 757) . Ali Nazmi Efen
di'nin oğlu Mehmed Efendi medrese tah-

Anadolu 
Kazaskeri 
Çivizade 
Ataullah 

Efendi 'nin 
Eyüp' te 

Hasan 
Hüsnü Paşa 

Türbesi 
yanındak i 

mezar tası 
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