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ILMİYE SALNAMESİ'NDEN 

MEŞİBAT-1 lSLAMlYYE TARlHÇESi 

-II- Ali Emiri Efendi (merhum) 

1\Ee aşire eviisıtma kadar Kazaskerler Divan-ı Ali'de mevcut bulunur ise 
de <(Müfti 'l-Enamıı Hazaratı mevcut bulunmaz ve lakin iktiza eyledikçe gerek 
Divan-ı Ali'ye ve gerek huzur-ı Humayun'a azimet ederek bizzat Zat-ı Padişil
lıi ile millakat eylerler idi. 

Hatta bir gün Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri hazine-i amire muha
fızlarından yüz elli kimsenin katıedilmelerini emrtıder. Şeyhillislam müşarüu
ileylı Zenbilli Ali Efendi bunu işitince derhal Divan-ı Ali'ye varır. Divan-ı Ali 
erkanı cümleten istikbal ve sadr-ı meclise ik'ad ederler. 

Sebeb-i teşrifinden sual tıttiklerinde «Hazret-i Padişalı 'r. mülaki olmak is
terim. Birkaç sözüm vardır.>> dedi. Dulıule icazet oldukda H1ızur-ı Hümaylin'a 
yalnızca dahil ve selam verip kaaid olduktan sonra «Vazife-i erbab-ı fetva Pa
dişiilı'ın alıiretini muhafaza etmektir. İşitdim ki, yüz elli adamın katline emret
mişsiniz. Onların şer'an katilleri caiz değildir. Afv buyurunuz.» dedi. 

Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri gadaba gelip: 
«S.en emr-i Saltanat'a taarruz ediyorsun. Bu senin vazifen değildir.)) ce

.vabım verdi. Müfti Ali Çelebi «Ben senin ahiretin emrine taarruz ediyorum. Bu 
,benim vazifemdir. Eğer afvederseniz necat bulursunuz ve aksi halinde ıkaab-ı 
azime müstalıak olursunuz)) dedi. Oenab-ı Padişalı 'm gadabı sükUnet bulup 
cümlesini afveyledi. 

Andan sonra bir mikdar musa:lıabet eylediler. Kıyam etmek istedikte buyur
dular ki: Arz eylediğim kelimat a:lıiretinize müteallık idi. Şimdi mürüvvete 
müteallık bir sözüm kaldı. Hazret-i Padişah-ı Kamkar, «Ol nedir1 Buyurun>} 
dedikte «Şan-ı Saltanat'a layık olan budur ki afveylediğin bu mücrimlerin 
mansıb-ı sabıklarını dahi kendilerine ihsfın eyleyesimı. Hazret-i Şehriyar-i Me
ralıim-Şiar: «Mansıblarında ibkaa ettim. Lakin hizmetlerinde kusur ederlerse 
ta'zir ederim» huyurunca Oenab-ı Mevlana: «Ta'zir re'y-i Sultan'a mufavvaz
dırıı dedi ve Hazret-i Padişah ile musafalıa ederek memnun(m avdet eyledi (15). 

(15) İnne's-Sultan Selım Han fi zemani saltanatihi emere bi-katli mietin ve ham
sine recülen min fuhhazi'l-hazaini. Fe-tenebbaha li-zalike'l-mervla'l-mez.küru ve zehebe 
ile'd-Divani'l-ali ve Iem. yekün min adetihim en yezhebe'l-Müftf i!e'd-Divani illa'I-hadisin 
azimin. Fe-Tehayyara ehlü'd-divani. Fe-selleme ale'l-Vüzerai fe'stakbelühu ve eclesühu 
ft Sadri'I-Meclisi. Sümme kaalü lehu: Eyyu şey'in daa'I-mevla ile'I-meeli li'd-Divani? 
Kaale: Uridu en ulakıye's-Sultane ve ll maahu kelamun. F'e-aradühu ale's-Sultani ve 
ezine lehu vahdehu. Fe-dahale ve selierne aleyhi ve celese. Sümme kaale: Vaz!fetü er
babi'l-fetva en-yuhafizu ala ahireti's-Sultani. Ve kad semi'tu enneke, kad emerte bi
katli mietin ve hamsine recülen la yecüzu katluhum §er'an. Fe-aleyke bi-afvihim. Fe-
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Gerçe vaktiyle Şeyhülislam Hazaratı divan-ı ali erkanından ma'dild de
ğiller ise de mevkı'lerinin nekadar ali olduğu işte şu menkıbelerden müsteban 
,olur. 

«Miifti 'scSakaleynıı lakab-ı eelili dahi Şeyhillislam İbn-i Kemal Hazretle
rine mahsus bir unvan-ı münferid ise de bu da Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin 
:zulıilrundan evvel Şeyhülislam Pişva-yı A'lam Salıib-i tesanif-i güzin Mevlana 
Necmü'd-Din Ebu Hafs Ömer en-Nesefi Hazretlerine verilen bir unvan-ı celll 
olup (16), Allame İbn-i Kemal Hazretleri de fart-ı takvayı haiz olmakla bera
'ber mücelledat ve resail olarak te 'lifat-ı celileleri dört yüze mütenalıiz olduğun
dan nilıı1r-i müşahün-ileyh Ömer en-Nesefi Hazretlerine iktidaen «Müfti's-Sa
kaleyn» lakab-ı eelili ile tekrim olunmuştur. 

İzalıat-ı mebsfıtadan nümayan oluyor ki, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin 
ta evail-i eyyammdanberi zuhilr eden uııvan ve elkaab-ı celile-i ilmiyyenin cüm
lesi selef-i salihinin kabUl ve ittihaz eyledikleri unvan-ı müteyemmen olup me
·sanid-i resmiyye-i ilmiyye ekabir-i ricali bu unvanlar ile tesmiye ve tebdl ve 
ümera-yı saireden temyiz ve tefrik edildiler. 

* ** 
Müessis-i Devlet-i Osmaniyye Sultan Osman Han Gazi Hazretleri ta za

man-ı sabavetindenberi ulema-i kirarn ile sohbet ve mücaleset ve anların re 'y-i 
metiniyle hareket eylerdi. 

Hatta zaman-ı alilerinde birçok mülilk ve ümera var jken pişva-yı ulema-yı 
asrı olan fukalıa-yı ızam-ı meşhureden Edebali Hazretlerine damad-ı maali-ni
had olmuş idi. 

Müessis-i müşarün-ileyh Hazretleri Mevlana Edebali'nin bir medrese-i fü-
. -

yilzat olan daire-i aliyyelerine ötedenberi devam ederek nilr-ı ahlak-ı Mulıamme-
diyye'yi o mişkat-ı enverden iktibase çalışır ve bazan gecelerde dahi bu şehhaz-ı 
hamiyyet o &şiyane-i faziletde karar ile ihya-yı leyal eylerdi. Henüz pederleri 

gadibe's-ıSultan Selim Han ve kane salıibe hiddetin ve kaale: İnneke tetearradu li
emri saltanati ve leyse ziUike min vazifetike. Kaale: la beli't-taarrudu li-emri ahireti
ke ve innehu min vazifeti. Fe-in afevte feleke'n-necatu ve illa fe-aleyke ikaa;bun 
azım. Fe'n-keseret inde zalike sevretu gadabihi fe-afa ani'l-kulli. Sümme tehaddese 
maahu saaten. Ve lemna erade en-yakfıme min meclisibi kaale: Tekellemtü fi emri 
:Ahiretike. Ve bakıye li kelamun muteallıkun bi'l-mürueti. Kaale's-Sultanu: Ma huva? 
Kaale: İnne haulai min abidi's-Sultani. Fe-hel yeliku bi-ırdı's-saltanati en yetekef
fefu'n-nase? Kaale: La. Kaale fe-karrirhum fi mansıbihim. Fe-kabilehu's-Sultanu ve 
kaale: nıa ennt uazziruhum li-taksirihim fi hizmetihim. Kaale'l-Mevla'l-mezkfıru: Ha
za caizun li-enne't-ta'zira mufa.vvadun ila re'yi's-Sultani. Sümme selierne aleyhi 
ve'nsarafa ve huva meşkurun. «Eş-Şakaayıku'n-Nu'maniye» 

(16) E'ş-Şeyhu'l-İmamu mukteda'l-a'lam camiu'l-usilleyn «Müfti's~Sal{aleyn> ve 
ctiil.l:ıibu't-tasnifati'lleti saret ile'l-Mfikayn, Necmü'd-Din Ebu Hafs Ömer b. Muham
.med b. İsmail b. Muhammed b. Lukman en-Nesefi. Viladetuhu fi seneti 461 ve mate 
rahimehu'llahu senete 537 bi-Semerkand. «Kitabu'l-A'1ami'l-Ahyan 
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;Ertuğrul Gazi hayatda iken bir gece ber-ınu'tad lı.ankaah-ı cenab-ı şeylıde kaldı
ğı esnada gördüğü rü'ya-yı meşlıureyi arz etmesi üzerine cenab-ı şeylı-i fazıl. 
kendilerini tae ve taht-ı saltanatla tebşir ve kerime-i iffet-vesiınelerini dahi tez
vie eyledi. 

680 senesinde peder-i alilerinin vuku-i irtilıallerinde amucaları ve büyük bi-
raderleri ınevcud olduğu halde nasiye-i necibanelerinde şa'şaa-nüına olan nur-ı 
isti'dad ve elıliyet, kendilerini bi'l-istilıkak ınakaaın-ı pedere is'ad eyledi. 

Devlet-i Selçılkiyye'nin Tatarlar pençesinde bir daha iade-i kuvvet edeıni
yecekmertebede zaif kaldığını gören ve Tatarların m€malik-i İslamiyyenin nehb· 
ve yağınası hususundaki ifrat-ı lıırs V€ inlıimaklerine karşı pek müteessir olan Os-· 
ınan Gazi Hazretleri, bir tarafdan daire-i €maretine iltica eden Müsliıninin iskan 
ve ivalarına <}alıştığı ve bir tarafdan da ileride i'lan edecek istiklal-i tamme ki
fayet edecek mema1ik elde bulundurmak için bilad-ı İslamiyyeye taarruz etmek
sizin Bizans İmparatorluğuna aid meınalik içerilerine doğru emr-i gaza ve fü
tuhata teşebbüs eyledikleri gibi Ka.ain-peder-i alileri Mevlana Edebali Hazret-· 
leri dahi o memalikin hukuk-ı şer'iyye ve medeniyyesini idare edecek mukde
dir ve adil uleına-yı anıilin yetiştirrneğe lıiınmet eyledi. 699 senesinde Sul
tan Alaü'd-Din b. Firaınriz-i Selçuki'nin Tatarlar tarafından hal' ve esir edil~ 
mesi üzerine Osman Gazi Hazretleri istiklal-i hükumetini i'lan ve zaman-ı Haz
ret-i Peygamberi'de Ebu Bekr es-Sıddik Efendimiz Hazretleri emr-i fetvaya 
me'zıln oldukları gibi teyemmünen ve teberrüken Osman Gazi Hazretleri tara
fından dahi kaain-pederleri Edebiili Hazretleri emr-i fetvvaya me'ınur oldu. 

Müşarün-ileylı Edebali Hazretlerinin tümizi ve damadı olup ilk lıutbe-i 
Devlet-i Osmaniyyeyi kıraet eden Mevlana Dursun Fakilı Hazretleri dahi (17) 
Kaadi nasb ve ta'yin olundu (18). 701 senesinde tanzim-i alıval-i bilada İlıtirnam 
olunarak Sancaklru· teşkil olunduğu sırada her tarafa Müfti ve Kaadılar ta'yin 

.r.-olunınuş ve Edeball Hazretlerinin bu babda sebkeden lıiınınet ve gayreti hase
biyle mukt€dir ve adil ıne'ınılrin-i ilıniyye t'ayininde ınüşkilat çekilınemiştir. 
Osman Gazi Hazretlerinin evalıır-i eyyam-ı hayatı olan 726 senesinde Edebali 
Hazretlerinin vuku-ı vefatı üzerine müşarün-ileylı Dursun Fakih Hazretleri 
emr-i fetvada ka.ain-peder-i alilerini istihlaf eyledi (19). 

* ** 
(17) Eş-Şeyhu'l-İmamu'z-zahid Edebali ve hüve'l-iUimu'l-veriu'l-müfti fi'd~di

yari'r-Rümiyyeti fl-zemeni's-Sultan Osman. Ve kane'l-Gazi Osman yuraciu ileyhi fi'l
mesaili~ş-şer'iyyeti ve'l-ahkami'd-diniyyeti ve yüşaviru maahu fi-umuri's-Saltanatt 
ve'l-ahvali' s-Sultaniyye. «Ketaibü!l-A'lanu 

(18) E'lvelü kaadin fi'd-devleti'l-mansüreti'l-Osmaniyyeti. El-Kaadi Dursun na-· 
sabahu'l-Gaazi Osman evvelü's-salatini'l-Osmaniyye. Ve'l-kaadı'l-mezküru hataba ev-
vele hut,betin, hine feteha Karacahisar. «Evveliyyat-ı Ali Dede~ 

(19) Ve ba'de vefati'l-mevla Edebali el-Mezburu kaame hüve makaame'l-fetva ve 
tedrisi'l-ulumi'ş-şer'iyyeti ve kane yüşaviru maahu's-Sultan Osmane'l-Gazi fi-tedbiri 
umüri's-Saltanati ve kane yuazzimuhu gayete't-ta'zim. «Ketaib:ı> 
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Gerek miiessisi devlet, Osman Gi'izi Hazretleri ve gerek· encal-i aliyyeleri . 
şeriat-i Ahmediyyeye gerden-dade-i mutavaat olarak umur-ı şre'iyye ve me
vadd-ı hukukiyyeyi vakıf alıkam-ı şeriat olan ulema-yı kirama tevcih ve tahmil 
ile bizzat kendilerini dahi bu babda efrad-ı nas menzilesine tenzil ederek hüku
met-i şer'iyye ve hukukiyyeye asla müdahale etmemekle berilbeT bunun birçok 
fevaid ve muhassenatını da görmeleri üzerine menasıb-ı mülkiyyenin münteha
sı olan vüzerayı dahi tarik-ı ilmiyye ashabından ta'y'ine teşebbüs ederek evvela 
,Ed:ebali Hazretlerinin hafidi olup tarik-ı ilmiyyeden yetişen Ahmet Paşa Haz
retlerine ve ba'dehu Kaadı'l-Kudat Muslihü'd-Din Musa Hazretlerinin malıdu
mu ulema-yı kirarndan Sinanü'd-Din Yusuf Paşa Hazretlerine rütbe-i vezaret 
ilisan olunmuş ve ondan sonra rütbe-i vezaretle paye~i Sadaret kezalik tarik-ı 
ilmiyyeden yetişen Candarlı ailesine intikaal ederek İstanbul 'un tarih-i fethi 
olan 857 senesine kadar mesned-i eelil-i sadarete billimum tarik-i ilmiyye asha
bı irtikaa eylemiştir. 

Devlet-i Aliyyeniıı ibtida-yı teşekkülünden i 'tibaren etrafında bulunan 
ve her biri kendisinden bir kaç kat kuvvetli olan İsH1m ve Rum hükumetlerine 
ilmen ve adlen ve medeniyeten ve ahiakan faik olduğundan kesb-i eesamet ve 
azarnet ederek az bir zaman içinde Rumeli fütuhatına başlamış ve on beş yirmi 
seneye varmadan şu fütfıhat-ı azimenin bir ucu Tuna sahillerine dayanmıştır. 

Ulema-yı Devlet-i Aliyye'den Falırü'l-Fudala Mevlana Elvan Fakih Haz
retleri Rumeli Şeyhülislamı (20) ve ahiren Sadrazam olan Candarlı Kara Ha
lil Efendi dahi Rumeli Kazaskeri ta'yin olundular. Devlet-i Aliyye'de gerek 
Şeyhillislam ve gerek Kazasker unvanıarı evvel-emirde Rumeli'ne mahsus ol
;ınak üzere bu iki zatta ibtida eyledi. 

Rumeli ve Anadolu kıt'alarının mültekasında bulunan şehr-i şehir Kostan
taniyye'nin feth-i eelilinden sonra Rumeli ve Anadolu payİtahtları birleşmiş· 
olduğundan Şeyhillislam unvan-ı eelili dahi merkez-i saltanat «Müfti '1-Enam»
larına intikal eyledi ve ba'dema o makaam-ı celile ta'yin olunan ulema-yi ızanıa 
resmen dahi o ünvan-ı mübeccel teoveih olundu. 

( Devwmı var) 

(20) «Umum Rumeli Vilayetine Şeyhü'l-İslam ta'yin olunan ahrü'l-Fuzala' El
van Fakih zade ilmuhO.ya riayet edip gözleyesin. Ulema-yı ızam verese-i enbiyadır .. 
Kemal-i lO.tf ve şefkatle mer'i ve mahmi tutup ibkaa-i Din-i Mübin ve icra-i şer'-i me
tin anların vücud-ı şerifleri ve enfas-ı latifleri berekatında bilip (Luhumu'l-ulemai mes
miime) muktezasınca hatır-ı atırlarını renc1de etmekten be-gayet hazer edesin.» 

«Münşeat-i Feridun Bey; Evrenos Beye aid fermandan> 
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