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1IM!YJD SALN.A.MEsİ'NDEN: 

· MEŞIHAT-"İ İSLAMİYYE TARİIIÇESİ 
-Dl-. 

Ali Emiri Efendi (merhum) 

.Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri ve Daru'l-Hılafetü'l-Aliyye Kadılığı 

el-haletü hazilıi bi'l-fiil mevcud (21) ve merbut olmağla beraber paye i'tibar 
olunarak mesamd-i mezkfrreyi bi'l-fiil ihraz etmiyenlere dahi bi'l-kuvve tevcili 
olugelmekte ise de mesned-i eelil-i m€şihat-ı uzmayı bi'l-fiil ihraz e,tmeyenlere 
<<Şeyhülislamıı denilemez. Evailde iki zata yalnız meşihat payesi verilmiştir ki,. 
biri Kara-Çelebi-Zade Abdü'l-Aziz Efendi olup k€ndisi Rumeli Kazaskeri ol
duğu halde 105S senesinde Meşihat payesi ihsan huyurulmuş ve 1061 senesinde
bi'l-fiil Şeyhü'l~İslam olmuştur. 

İkincisi Şeyhillislam Erzurilmi Feyzullah Efendi'nin malıdilm-ı kebiri 
Fetbullah E.f€ndi'dir. Rumeli Kazaskerliği payesiyle Nakibü'l-Eşraf bulundu
ğu halde pederinden sonra ((Şeyhü '1-İslamıı olmak üzere Meşihat payesi ihsan 
buyuruldu. 1115 senesinde pederiyle beraber a<Zl.edilerek az bir müddet sonra 
vefat eyledi (22) ve tarih-i mezburdan şimdiye kadar ulemadan hiçbir kimseye 
Meşihat payesi verilmedi. 

*' 
** 

Kamıı1n-ı teşrifat-ı Devlet-i Aliyye'de ((Müfti'l-Enam ve Şeyhü'l-İslamı} 
Hazaratının ulviyyet-i makaam ve celalet-i mesned-i ba-ihtiramları şu sı1retle 

ta'rif olunuyor: 
((Bu makaam-ı saminin rütbe-i celilesi gayet alidir. Zira bu rüth€-i Aliyye-i 

Diniyye ve vazife-i nazife-i ilmiyye sahibi varis-i ulUın-ı emme-i müctehidindir. 
Ve asrında Halife-i Hazret bu Hanife-i güzindir. Selatin-i ızam eyyedehümü'l
Melikü'l-allam bunlara ta'zim ve kıyam ederler ve mecalis-i mülükanelerinde 
kıyam ettirmeyip mahsus ihram-ferş ettirip ve izn-i kuud ile teşrif ve muvak
kar buyururlar. Fi arına haza merasim-i devlet muktezasmca sahib-i mühr-i ve
kalet olan Vekil-i Saltanat'dan gayri cümleye bunlar tekaddüm ve tesaddur 
ederler. Tarik-ı ilmiyye ve tarik-ı seyfiyye ricalinin uzeması ale'l-umı1m bun
ların dest-i şeriflerini takbil ile iktisab-ı şeref etmek için makaam-ı lazınıü'l-ih
tiramlarma varırlar ve bu zat-ı sütüvde sıfat, uzama ve kibardan bir ferdin zi
yaretine varmazlar. Bazı umı1r-ı mühimme ve masalih-i muazzama için müka-
leme ve İstişare iktiza etse, Vezir-i A'zam Hazretleri bunları sarayiarına da'vet 

(21) Rumeli ve Anadolu Kazaskerlikleri iştiğ"a.Iat-ı istinafiyyesine nazaran 12' 
Rebiü'l-evvel 1332 tarihli madde-i muvakkate-i kaanüniyye mücibince tevh!:d edile
rek bir Kazaskerlik Mahkemesi teşkil kılınmış olmağla beraber Anadolu ve Rumeli 
Kazaskerlikleri bilkuvve mevcuttur. 

(22) Şeyhü'l-İslam Feyzullah Efendi merhümun mahdumlarından 1158 senesinde 
vefat eden Mustafa ve 1171 senesinde vefat eden Murtaza Efendiler HazarAtı p€der
lerinden birçok zaman sonra Şeyh'ül-tslam olmuşlardı. 
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teaerler ve da'vetine dahi meraJib~i umumiyyede olan kimseler gönderilmeyip 
.eşref-i manasıb-ı kalemiyye olan Riyaset-i Küttah makaamında bulunan zat gön
,derilir ve da'vet olunur. Teşrif ettiklerinde istikbal ve teşyi'lerinde bizzat Sa:..· 
hib-i Devlet Hazretleri kemal-i ta'zim ve tevkir ederler. Ve i'lartı ve işaratı-:

na min gayri tereddüt vaz'-ı kalem-i kabul huyurup re'y ve kavl-i savalılarm 
:tenfiz ederlBr. Ve muazzamat-ı umurun cümlesinde bunlarla. meşveret ve üro
mehat-ı din ve devlette re 'y-i fazıliine ve ictih&d-ı muhakkıka.anelerinden istim
dad ve istianet buyurmalarında dünyeVı ve uhrevi nice favaid-i azim€ ve mena
fi'-i cesime olduğu muhtac-ı beyan değildir.>> 

İşte selatin-i ızam-ı Osmaniyye Hazaratının şems-taban-ı şeriat garra-yı 
Mulıammediyye'den ıktibas-ı feyz eden eazım-ı nlema-yı fiham hazaratma bir 
mesned-i mühimm-i devlet tevfiz ve tahsis ederek anların ara-yı müııire ve fe- . 
tava-yı şerifeleriyle saltanat-ı adaletin temami-i ihtişamını irae etmek emrin
deki himmetleri mebrnr, ve o makaam-ı eelil-i muhteremi ihraz eden pişuvayan-ı 
nlema-yı ızamın da -vasi' bir bahçeden alınmış bir kaç çiçek kabilinden olarak
yukarıda irae eylediğimiz bazı menkıbe-i hakikat kevkebelerinden müsteban ol
.duğu üzerenatık-ı bi'l-hak.olmak hususundaki sa'yleri meşkurdur. 

Radiya 'llahu T'eala anhüm ecmain. 

OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMLARININ TERACiM-İ AHV ALi 
OSMANLI ŞE:YHÜLİSLAMLARI ( *) 

:İKİNCİ SULTAN MURAD HAN DEVRİ: 

«Şeyhülislam ve Müfti'l-Enam» 

1 

MEHMED ŞEMSÜ'D-DİN FENARI EFENDİ (**) 

lVIer~ıum Şemsü'd-Din F'enari Efendi Osmanlı Şeyh;ülislamlarının birin
,cisidir. Müşarüııileyh (Fenar) karyesinde dünyaya geldi (H. 751). Gençliği

ni tahsil-i ilm ü ma'rifetle geçirdi. Üstadları Mevlana Alaü'd-Din Esved Haz
retleriyle Şey Cenüllü'd-Din Akserayi'dir. Şemsü'd-Din Fenari tahsil-i ulu
ma fekvalade hahişker . idi. Memleketinin nlemasından başka ilm ü irfan m er-

_ kezlerinde yetişen nlemanın da efkar ve içtihadatından istifade etmek isterdi. 
Bu sebepden heray-ı Hac Ka'be-i Şerif'e müteveccihen harekBt ederken Kahi
re'ye uğramış, Mısır Sultanı Müeyyed'in iltifatına mazhar olmuş, Mısır nlema
sının terakkiyat-ı fikriyyesinden istifade eylemişti. Şemsü'd-Din F€nari Efen-. 

( *) Osmanlı Tarih Encümeni A'z.asından müverrih Alımed Refik Beyefendi ta
rafından nmiyye Salnamesi için ithiif olunmuştur. 

(**) Müellefat-ı Tarihiyye ve Müdevvenat-ı Resmiyye'de Meşihat-ı Celile'yi ih
raz eden zevat-ı kiramın esiimisine merhüm Mehmed Şemsü'd-Din Fenari Efendi 
Hazretlerinin nam-ı mübarekleriyle bed' edilegeldiğine binaen nmiyye Salnamesi de 
bu isre iktiiii eylemiştir . 
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di Mısır'da Şeyh Ekmelü'd-Din Hazretlerine mülazemet ettikten sonra bilad-ı 
Ri'iın'a geldi. Bursa Kadılığına ve Manastır Medresesi Müderrisliğine nail ol
du (H. '828). Mesail-i_-şer'iyyeyi hall ve hukuk-ı ibadı siyanet emrinde büyük 
bir iktidar gösterdi. Bu sayede İkinci Sultan Murad Han 'm teveccühünü eel be 
muvaffak oldu. :Padişah-ı zamana müşavirlik vazifesini ifaya başladı. Debdebe 
ve saltanatı o dereceye irtikaa eyledi ki, Cum 'aları cami-i şerife giderken halk 
kendisini görmek için toplanır, Şemsü'd-Din-i Fenari Efendi'yi görmeği bü
yük bir şeref addederdi. Şemsü'd-Din-i Fenari, Şeyh Hamidü'd-Din Kaysari 
ile de ınusahabet etti. Tasa.vvufu müşarün-ileyhden öğrendi. Hayatının son za
manlarında gözlerine ama tari oldu. 834 tarihinde vefat etti. Vefatma tarih 
<CÜennetü'l-F'irdevs» dir. Hüsn-i ahlak ile muttasıf bir zat idi. Bursa'da med
İundur. Şehr-i mezkurda bir camii, bir de medresesi vardır . 

.!sarı: Fusulü '1-Bedayi' fi usuli 'ş-şerayi ', Sure-i Fatiha tefsiri, Enmuze
cü 'l-ulum, Feraiz-i Siraciyye Şer hi. 

* ** 
FATiH SULTAN MEHMED HAN DEVRI: 

«Şeyhülislam ve Müfti'l-Enam:. 

2 

FAHRÜ'D-DİN-İ ACEMI EFENDi 

Fatih Devrinin güzide ulemasındandır. Fahrü'd-Din Efendi İran'da Sey
yid-i Şerif Güreani'den tahsil-i ma'rifet etti. Osmanlı ınemalikine geldiği za
man Molla F'enari'nin. oğlu Mehıned Şah · Efendi'nin hidmetine dahil oldu. 
Bursa Medresesine l\fuid, sair medreselere de Müderris ta'yin olundu. İkinci 
:Sultan Murad Han'zamanında otuz akçe vazife ile Müfti oldu (834). Hayatını 
kanaatkarane ve afifane geçirdi. Murad-ı Sani, vazifesini arttırmak istediği 
naide Fahrü'd-Din-i Acemi kabul etmedi: 

- Beytü'l-Mal lıelaldir. Fakat lıacet ve kifayetten fazlası helal değildir. 
dedi. İlın-i Hadis'de yed-i tUla salıibi idi. 

Fahrü'd-Din-i Acem1 Efendi, Fa~ilı Sultan Melımed Han devrinde eve-i 
ik bale vasıl oldu. İstikameti ve kemalatı ile Hazret-i Fatih' e kendisini sevdirdi. 
Bu sıralarda Hurufiyye taifesinden Fazl-ı Tebrizi'nin felsefesi pek ziyade re
vaçta idi. Hazret-i F'atilı de bu taifeye meyl etmiş, hatta F'azl-ı Tebrizi'nin et
baından bazılarını sera-yı Humayuna kabul eylemişti. Vezir-i A'zam Mah
mud Paşa Hazret-i F'atilı'in bu temayülündEm memnun değildi. Fazl-ı Tebri
zi ethaını gözden düşürmek istiyor, fakat Hazret-i Fatih 'e bir şey söylerneğe 
cesaret edemiyordu. Nihayet bir gün mes'eleyi Fahrü'd-Din-i Aceıniye açtı. 

Hazret-i Müfti kendisine nakl ve rivayet edilen sözleri, taraftarlarının lisanın
·dan işitmek istedi. Bir gün Mahmud Paşa Fazl-ı Tebrizi taraftarlarını konağı
na, ziyafete da 'vet etti. Müfti Efendi 'yi de kimsenin göreıniyeceği bir yere sak
ladı. Yemekten sonra Mahmud Paşa misafirleriyle musahalıeye başladı. Söz, 
Fazl-ı Tebrizi'nin efkar ve mesleğine intikal etti. Falırü'd-Din-i Acemi sak-

23 


