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ŞEYHÜLİSLÂM SUN'ULLAH e f e n d i

Mehmet Ipşirli

XVI. asır sonları ile XVII. asır başlarının Osmanlı ilmiye Teş-
kilâtında bir dönüm noktası teşkil ettiği konusunda bir çok muasır 
tarihçiler adetâ görüş birliği içerisindedirler. Başta Koçi Bey olmak 
üzere bu tarihçi ve gözlemciler, bu dönemde ortaya çıkan olaylar ve 
siyasî gelişmelerin böyle bir netice doğurduğunu örnekler ile anlat-
maya ve çareleri üzerinde durmağa çalışmışlardır1.

Bu karışık ve hareketli dönemde yaşamış olan Sunüllah Efendi, 
IH. Mehmed ve I. Ahmed devirlerinde dört defa meşihat makamına 
getirilmiş, siyasî mülâhazalarla sık sık görevden alınmış, devrinin 
çok çeşitli problemerine tedbir ve çareler aramak mevkiinde bulun-
muş bir kişidir.

Sun'ullah Efendi2, Kanunî Sultan Süleyman kadıaskerlerinden 
Cafer Efendi’nin3 oğlu olup 960/1553 yılında İstanbul’da doğmuştur. 
Önceleri babasından ve Fuzayl Çelebi’den4 ders almış, daha sonra

1 K oçi Bey, Gelibolulu M ustafa Â lî ve M ustafa Selânikî g ibi müellifleri 
bunlar arasmda sayabiliriz.

2 H ayatı hakkında derli-toplu bügi bulabileceğim iz eserler arasmda N ev ‘î- 
zâde A tâ ’î, Hadâ’ ikv/l-haka’ik  fî  tekm üeti’ş-Şakâ’ ik, İstanbul 1268, s. 552-7; R if ‘at 
Efendi, D evhatü’ l-m eşâyih, (taşbaskıdan tıpk ıbasım ), İstanbul 1978, s. 39-42; 
flm iye Salnâmesi, İstanbul 1334, s. 422-6; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, 
İstanbul 1311, m ,  233-4 sayılabüir.

3 Ebussu’ûd Efendi’nin am cası Abdünnebî Efendi’nin oğludur. Medrese 
tahsüinden sonra, Manisa müftülüğü, Şam kadılığı, Anadolu kad ıaskerliği gibi 
önemli görevlerde bulunmuş, H. Selim’e hocalık yapm ıştır. 985/1577-8’de vefat 
etmiş, Eyüb’de Kasım  Paşa camiine defn edilmiştir. A tâ ’î, s. 136-7; 8 0 ,  n ,  70.

4 Fuzayl Çelebi, Zenbüli A li Efendi’nin oğludur. Medrese tahsüinden sonra 
çeşitli yerlerde tedris görevinde bulunmuş, Bağdad, Haleb ve M ekke’de kadılık 
yapm ıştır. 991/1583’de vefat etmiş, Zeyrek ’te babası yanma defnedilmiştir. Bir 
çok  eser telif etmiştir. A tâ ’î, s. 275-8; 8 0 ,  IV, 24.



210 M EHM ET İPŞİRL İ

Ebussuud Efendi’ye intisab ederek, en güzide talebeleri araşma gir-
miş ve 977/1569 da ondan mülâzim olmuştur.

Mülâzemeti müteâkib ilk olarak Ramazan 978/Ocak-Şubat 1571 
de 40 akçe ile Beşiktaş’ta Hayreddin Paşa Medresesi’nde5 vazifeye 
başladı6. Safer 981/Haziran 1573 de bu Medreseden ayrıldıktan sonra 
bir süre hangi görevde bulunduğu bilinmemekteyse de bu sırada 
muhtemelen İstanbul’da mülâzemette vulunarak kadıasker divamna 
devam etmiş7, Muharrem 984/Nisan 1576’da ise Mahmud Paşa Med- 
resesi’ne8 müderris olmuştur. Şevval 987/Kasım-Aralık 1579’da Ze- 
mahşerî’nin9 Bakara suresi tefsirine dair yazdığı risale bulunmakta-
dır. Bu, muhtemelen onun, Mahmud Paşa Medresesi’nden sonra Cu- 
madelûlâ 988/Haziran-Temmuz 1580’de Şah Sultan Medresesi’ne10 
tayin için hazırladığı takrir dersi olmalıdır. Çünki, eserin başında 
Sun'ullah Efendi’nin bu risaleyi yazarak camide takrir ettiği, kendi-
sine Sultaniye-i Cedide Medresesi tevcih edildiği belirtilmektedir12. 
Ancak risalenin takriri ile görev tarihi arasında uzunca bir süre bü-

5 Medrese için bk. C. Baltacı, X V -X V I. asırlarda Osmanlı M edreseleri, İs-
tanbul 1976, s. 242-3.

6 A tâ ’î, s. 553.
7 Medreseden mezuniyetten sonraki bekleme ve staj dönemine «mülâzemet» 

adı verildiğ i gibi, daha sonraki dönemlerde İstanbul’a  gelip kadıasker divanına 
devama da «mülâzemet» denümektedir. Bu konuda örnekler için bk. Mehmet 
İpşirli, «Osmanlı İlm iye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi ve Rumeli 
Kadıaskeri Mehmed Efendi zaman ına ait mülâzemet kay ıtları», Güney-Doğu  
A vrupa Araştırm aları Dergisi, say ı 10-11, İstanbul 1983, s. 221-32.

8 Mahmud Paşa’nm biri İstanbul, diğeri Edirne’de olm ak üzere iki medre-
sesi bulunmaktadır. A tâ ’î, Sun'ullah Efendi’nin bunlardan hangisinde görev 
yaptığın ı belirtmemekle birlikte, o sırada İstanbul’da bulunduğuna ve kaynak-
larda her hangi bir şehir değişikliğinden bahsedilmediğine göre Mahmud P a-
şa’nm İstanbul’daki medresesi olm ası gerekir. Mahmud Paşa’nm Medreseleri 
için bk. Baltacı, s. 289-294.

9 Carullâh ez-Zemahşerî (öl. 538/1143-4), Türk asıllı meşhur bir m üfes- 
sirdir. «K eşşaf» adlı tefsiri bilhassa belâgat yönünden mükemm el bir eser olup, 
Osmanlı Medreselerinde en çok  okunan, İstinsah edilen ve üzerine şerh ve ha-
şiye yazılan bir eser idi.

10 Yavuz Sultan Selîm’in kızı, Lütfi Paşa’nm zevcesi Şah Sultan’m İs-
tanbul’daki Medresesi, bk. Baltacı, s. 436-7.

11 Şah Sultan’m  Medresesi 981/1573-4 de zaviye’den m edreseye çevrildiği 
için «Cedide» denümiş olm ası muhtemeldir.

12 Risâle’nin başında bu husus şu şeküde belirtilm ektedir :
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Ilınmaktadır. Bu, imtihan ile tayinin tekemmülü safhası arasında 
geçen süre olabilir.

Sun'ullah Efendi aynı yıl içinde Şaban 988/Eylül-Ekim 1580’de 
Hankah Medresesi’ne tayin edilmiş, Şaban 990/Ağustos-Eylül 1582’de 
ise Sahn-ı Seman müderrisi olmuştur. Buradaki müderrisliğinin 
üç yıl kadar devam ettiği görülmektedir. Kasımpaşa Kulaksız me-
zarlığında Yahudilerin gürültü ederek Müslümanları tedirgin etmeleri 
üzerine açılan tahkikata Galata kadısı ve Beyazıd mütevellisi ile bir-
likte 17 Cumadelûlâ 993/17 Mayıs 1585 tarihli fermanla Semaniye 
Müderrisi Sun’ullah Efendi’nin de tayini bu sıradadır13.

Şevval 993/Ekim 1585’de Şehzâde Medresesine, Şaban 996/Tem- 
muz 1588’de Valide Nurbânû Sultan’m Üsküdar’daki Medresesine 
(Vâlide-i Atik Medresesi) müerris olmuştur14.

Sun'ullah Efeni’nin bundan sonra geleneğe uygun olarak, kadılık 
mesleğine geçtiğini görüyoruz. Zilkade 998/Eylül 159Ö’da Ebussuud- 
zâde Mustafa Efendi yerine Bursa kadılığına tayin edilmiştir. Selâ- 
nikî bu tayinden bahsederken Bursa’da büyük bir yangımn çıktığını, 
bir kısım insanlar üzerine duvarlar yıkılarak şehid olduklarını ve bu 
sırada Mustafa Efendi’nin Bursa kadılığından azledilerek Vâlide mü-
derrisi Sus'ullah Efen’dinin tayin olunduğunu yazmaktadır15.

Sun'ullah Efendi bundan sonra süratle ilerliyerek Cumadelahire 
999/Nisan 1591’de Bostan-zâde Mustafa Efendi yerine Edime kadı-

— j - i s .  t r ' j l l
g» i
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Süleymaniye, Kasîdeci-zâde, nr. 675, vr. 108a (Risâle bu mecmuanın 108a-118b 
varaklan  arasında bulunmaktadır).

13 BA. Mühimme LYIH , 111/103.
14 Buradaki görevi için A tâ ’î «Ol buk ‘a -i celîlede ka ‘ide-i eslâf üzre 

m eclis-i hâss-i ulem â-i a lâ m  ve akd-i cem ‘iyet-i ders-i âm etmişler idi» demek-
tedir, A tâ ’î, s. 553.

15 M ustafa Selânikî, Târih, İstanbul 1281, s. 268. Buradaki ifadeden, k a -
dının yangında kusurlu görülerek, görevden alındığı anlam ı çıkmaktadır.
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lığına16, 29 Receb 1000/11 Mayıs 1592’de Mevlânâ Muslihiddin Efendi 
yerine İstanbul kadılığına tayin edilmiştir17. Aynı sene içinde 9 Şevval 
1000/19 Temmuz 1592’de Anadolu kadıaskerliğine18, bir yıl sonra 13 
Şevval 1001/13 Temmuz 1593’de Rumeli kadıaskerliğine tayin olun-
muş19 ve iki seneye yakın bu görevde kalmıştır20.

Sun'ullah Efendi’nin Rumeli kadıaskerliği zamamnda kendi di-
vanında (mahkemesinde) bakmış olduğu davalara âit bir defter İs-
tanbul Şer’iye Sicilleri, Rumeli Sadareti Mahkemesi’nde bulunmak-
tadır21.

IH. Mebmed’in cülûsunda yeni Padişâh’a biat eden devlet erkânı 
arasında Rumeli Kadıaskeri olarak Sun'ullah Efendi de bulunmak-
tadır22. Cülûsu müteâkıb, ileri gelen devlet erkânı arasında yapılan 
tayin ve aziller sırasmda Sun'uUah Efendi de Rumeli kadıaskerliğin- 
den azledilmiş, mutad tekaüd. ücretinden başka «hikat-ı fâhire» ile de 
padişahın iltifatına mazhar olmuştur. Muharrem 1007/Ağustos 1598’- 
de ise tekaüdlük ücretine yevmî 50 akçe zam yapılmıştır.

Sun'ullah Efendi mesleğinde mutad olan bu devri kademe kade-
me tamamadıktan sonra 12 Rebiülevvel 1008/2 Ekim 1599 tarihinde 
ilmiye mesleğinin en yüksek pâyesi olan şeyhülislâmlık makamına 
tayin edilmiştir23. Bu makama geldikten sonra, toplum meseleleriyle

16 Selânikî, Târih s. 268.
17 Selânikî, Târih, s. 317. Bu tarikte gerek Edirne’ye, gerekse İstanbul’a 

ulemâ, arasında geniş çaplı silsile halinde tayinler yapılm ıştır.
18 Selânikî, Târih, s. 327.
19 Selânikî, Târih, Süleymaniye, Esad Efendi ktb. 2259, vr. 180b.
20 Sun'ullah Efendi’nin Rum eli Kadıaskerliğinde bulunduğu sırada, Mü-

derris Mehmed Nihâlî Efendi, Sun'ullah Efendi’ye karşı «şer-i şerîfe muhâlif 
ve edebe m ugayir» sözler söylediğ i için müderrislikten azledilmiştir. Târih-i 
Sîlsüe-i Ulemâ, Esad Efendi ktb. nr. 2142, vr. 61b; A tâ ’î, s. 619.

21 İstanbul Şer’iyye Sicüleri Arşivi, Rumeli Sadâreti ve Şerî’atciliğ i D ef-
terleri nr. 21. 80 varaklık bu defterdeki davalar Rebiülevvel 1002 - Rebîülâhir 
1003 tarihleri arasında bulunmaktadır. Defterin kapağında «Hâzihî MeceUetün 
li-en yü ktebe fîhâ sûretü ’s-sicülât el-vâk ı ‘a fî  sem eni aflemü’ l-ulemâ efdalül’ l- 
fudalâ Sun‘uMâh E fenâi b. el-M evlA el-m erhûm  Gaf fe r  E fendi el-KSdî bi^asâkiri 
Rûmüi el-mafmûre. Hurrire fî  evâsıtı şehr-i recebü ’ l-m ürecceb, li-sene isneteyn  
v e  elf.

22 Selânikî, Târih, vr. 244a
23 Selânikî, Târih, vr. 446b.
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ciddî bir şekilde ilgilendiği görülmektedir. Tarihçi Mustafa Selânikî, 
bu sırada Sun'ullah Efendi’nin önlenmesini istediği hususları şu şe-
kilde vermektedir24 :

Müftî Efendi hazretlerimin münkerât men bu-
yurup nizâm u intizâm içün ıslâh-ı âleme 

cidd ü cehd buyurduklandur.

Ve Müfti’l-enâm ve Şeyhülislâm Sun'ullâh Efendi 
hazretleri «Selâtîn-i izâm eâmi'lerinde mevlûdu’n- 
Nebî okundukda mütevelliler ekâbir ü a'yâna mü- 
nakkaş siniler ile nebât u akideler ve sırça maşra- 
balar ile envâ‘-ı eşribeler çeküp, halkun üstünden 
geçüp, fukarâ vü müsâfirîn ü mücâvirîn hakk-ı 
nazarı kalup, bir çirkin bit'atdür» diye vakfuh 
böyle itlâf u isrâfâtma rızâ göstermeyüp, «Hasbe-, 
ten li’llâh medreselerde ve tab'hânelerde fukarâ vü 
mesâkini it'âm eyleyüp, şart-ı vâkıfı yerine getü- 
rürsenüz hoş, ve illâ gitdükçe bid‘at-ı seyyi’e izdi- 
yâd bulup, evkafa sakil bahâlar ile muhâsebe 
yazmak nâ-meşrû’ fâsid neshedür» diyü men‘ eyle-
diler. Ve «Mutlaka tâ’if e-i nisâ âşikâre hazarlarda 
ricâl arasında gezmeyeler» diyâ nidâlar itdürdiler.
«Ve Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri elbette hük- 
kâmı rüşvet almakdan men* ü zecr eyleyüp, nisâ ve 
tavâşî umûr-ı mülk ü saltanatda medhalleri olma- 
yup ve dirhem ü denânîr ahvâline küllî teşevvüş 
tatarruk eylemişdür. Alâ eyyi hâl bezl-i makdûr 
eyleyüp, âbâ vü ecdâd-ı izâmları zamânlarında altın 

, ve gümüşü ne veçhile kullanırlardı? Hâlâ gayet 
perîşân hâl olmışdur. Azîm tedârük ile tekayyüd 
olmak gerekdür ve illâ neticesi yaramazdur. Ve 
tarîk-ı ilm kemâl mertebe muhtell ü müşeveş ol- 
muşdur. Nizâm u intizâm bulmazsa hâl be-gâyet 
müşkildür. Elbette hüsn-i re’y ü tedbîr gerekdür» 
diyü te’kîdât eylediler.

24 Selânikî, Târih, vr. 446b-447a.
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Ramazan 1008/Nisan 1600’de cereyan eden Yahudiyye Kera 
Kadın (Esther Kira) hadisesinde Sun'ullah Efendi’yi görmekteyiz. 
Bu kadm Harem-i hümâyûn’la yakınlık kurarak, bundan büyük 
menfaat sağlamış ve bir çok kimsenin, bu arada Sipahilerin mağdur 
olmasına sebeb olmuştur. İstanbul gümrüğünün iltizamı karşılığın-
da verdiği kalb akçelerin Sipahilere ulûfe olarak dağıtılması askeri 
galeyana getirmiş ve Sipahiler, topluca Şeyhülislâm Sun'ullah Efen- 
di’ye gelerek, kendilerine değeri düşük akçe verilmesine sebeb olan 
Yahudiyye Kera Kadm’ın katli için «fetva» almak istemişler, Su'nul- 
lah Efendi, Zimmiyyenin katünin şer’an caiz olmadığını, şehirden 
sürülmesini temin edeceğini söylemiş ve «varun bir arzuhal yazm 
getürün. Muradınız ne ise ben saadetlü Pa'dişâh hazretlerine gönde- 
reyüm, Hatt-ı hümâyûnlarıyla cevab buyursunlar» demiş ise de, 
olay yatışmamış ve gelişen olaylar neticesinde Kera ve iki oğlu kat-
ledilmiştir. Bu durumdan çok müteessir olan Valide Safiyye Sultan, 
olayı önlemediği için damadı Halil Paşa’yı ve Sipahilere cesaret veren 
Sun'ullah Efendi’yi suçlamış ve bu nevi davranışların devlet için bir 
leke olduğunu söylemiştir23.

1009 yılı ortalarında Eflak Voyvodası Mihal (Mihai Viteazul) 
in elçisi Dimo, Yanova ve Iipva kaleleri ahvalini Sadrazam ve Ser- 
dar-ı Ekrem İbrahim Paşa ile serhatte görüştükten sonra Paşa tara-
fından İstanbul'a gönderilmişti. O sırada İstanbul’da sadaret kay-
makamı olan Hâfız Ahmed Paşa, daha önce Mihal ve elçisi. Dimo’nun 
kendisini aldattığı ve bir çok Müslümanm ölümüne sebeb olduğunu 
hatırlayarak bunun intikamını almak üzere elçiyi habsedip, mese-
leyi Sun'ullah Efendi’den istifta ettiğinde Şeyhülislâm, «Gerek Mihal 
ve gerek elçisi olan mel’ûn-ı pür mekr ü âlin bir veçhile ahd ü emânı 
şer'an makbul olmayup, elbette kati ü tenkil olunmaları vâcibdir» 
şeklinde mufassal bir fetvâ vermiş, buna istinaden Hâfız Paşa Di- 
mo’yu çengele urup siyaset etmişti. Bu hadiseye çok içerleyen Sadra-
zam İbrahim Paşa, Valide Safiyye Sultan ve Babüssaâde Ağası’na 
mektub ve arzlar yazıp, Dimo’nun öldürülmesini akla ve şeriate ay-
kırı ve kendisine bir ihanet saymıştı. Bu mektub ve arzlar İH. 
Mehmed’e sunulduğunda Şaban 1009/ Şubat-Mârt 1601 de Hâfız 
Ahmed Paşa Sadaret Kaymakamlığından hemen alınmıştı26.

25 Selânikî, Târih, vr. 463b-465b.
26 N a‘îmâ, Târih, I, İstanbul 1281, 247-9.
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Şeyhülislâm Sun'ullah Efendi, bu sırada merkezi büyük çapta 
meşgul eden âsi Kara-Yazıcı Abdülhalim’in affedilip Çorum’a sancak-
beyi olarak tayininde de etkili olmuştu. O sırada, Sun'ullah Efendi’nin 
yeğeni olan Çorum kadısı Çelebi Kadı, Sinan Paşa-zâde Serdar Meh- 
med Paşa’nm Kara-yazıcı’dan daha çok halka eziyet ettiği, Kara- 
Yazıcı’mn her hangi bir kötülüğü olmadığı meâlinde amcasına mek-
tup yazmış, Sun'ullah Efendi de meseleyi yatıştırmak için bu yönde 
teşebbüslerde bulunmuştu27. Sivas Beğlerbeğisi’nin de aynı şeyleri 
yazması üzerine Serdar Paşa azledilmiş, Kara-Yazıcı da Çorum Beğ- 
lerbeğiliğine tayin olunmuştu. Ancak daha sonra Kara-Yazıcı’nm 
tekrar karışıklıklar çıkarması Sun'ullah Efendi’yi müşkil duruma 
sokmuştu28.

Sun'ullah Efendi, olaylarm seyrinden oldukça hareketli geçtiği 
anlaşılan bu ilk meşihatinden 2 Saf er 1010/2 Ağustos 1601 tarihin-
de ayrılmış29, 19 Safer’de, kendisine şeyhülislâm mâzûllerine verilen 
500 akçe ulûfe tahsis edilmişti30.

Sun'ullah Efendi’nin bu sırada fetvadan azli Yemişçi Haşan 
Paşa31 ile olan ihtilâfından ileri gelmişti32. Damad İbrahim Paşa’nm

27 Sun'ullah Efendi’nin yeğeninin, am cası adına K ara-Y azıcı’dan 30.000 
altun aldığına, böylece bu mektubu yazdığına dair bir iddia kaynaklarda zikre-
dilmektedir. Na'îmâ, Tarih, I, 313.

28 M ustafa Akdağ , «K ara-Y az ıc ı» İA , VI, 339-342; i. H âm i Danişmend, 
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, UT, İstanbul 1950, 202-3.

29 Danişmend, Kronoloji, m, 526; Kâtib Çelebi, F ezleke, I, İstanbul 1286, 
147 ve Na'îmâ, Târih, I, 253 (H er iki kaynakta haber olarak vermekte, kesin 
tarih verm em ektedir).

30 «Bundan akdem M üftî olan Sun'ullâh Efendi hazretlerine ber-vech-i 
tekaüd yevm i 500 akçe vazife  ve sair m üftî olup m üteka’id [olanlara] virilü 
geldüği üzre yigirm i kile buğday ...»  verilmesi belirtümektedir, 19 Safer 1010/19 
Ağustos 1601, BA . M  A D . 18155, s. 4.

31 Haşan Paşa A m avud  asülı olup, çaşnigir-başılık, kapucı-başü ık, yeni-
çeri ağalığ ı ve kubbe vezirliğ i g ibi görevlerde bulunmuş, 1010/1601 de sadrazam 
olmuş, 1012/1603’de idam olunmuştur. SO, II, 126-7; Orhan F. Köprülü, «Haşan 
Paşa» İA , V / l ,  330-4.

32 Yem işçi Haşan Paşa olay ı ve Sun'ullâh Efendi’nin hadiselere müdaha-
lesi, bu olaylara bizzat şahid olan Haşan Bey-zâde .tarafından ayrm tü ı bir şe-
kilde verilmiştir. Bu çalışm ada Yem işçi olayı, esas olarak Haşan Bey-zâde 
den alınmakla birlikte zaman zaman diğer kaynaklara m üracaat edilmiştir. 
N. Aykut, Haşan B ey-zâde Tarihi, (Basılmam ış doktora tezi) İstanbul 1980, 
II, 232-263.
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cephede vefatı üzerine o sırada Kubbe Veziri ve Sadaret Kaymakamı 
olan Yemişçi Haşan .Paşa 21 Muharrem 1010/22 Temmuz 1601 de 
sadarete getirilmiş33, ayrıca Damad İbrahim Paşa’dan dul kalan 
m . Murad’m kızı Ayşe Sultan33 kendisine nikahlanmış ve bu arada 
Paşa’ya. bir hayli menkul ve gayri-menkul hibe ve temlik edilmiştir.

Serdar-ı Ekrem sıfatıyla sefere gitmesi istenilen Haşan Paşa, 
mevsimin ilerlemiş bulunduğunu, Serdar Lala Mustafa Paşa’nm or-
duyu idare edip kendisinin hazırlık ve tedarik yaparak baharda ha-
reket etmesinin uygun olacağını Padişah’a arzetmiş ise de, Sun'ullah. 
Efendi’nin Sadrazamın derhal gitmesi hususunda m . Mehmed’e ıs-
rarla yaptığı telkinler üzerine Yemişci’nin hemen hareketi için fer-
man çıkmıştı35.

Sun'ullah Efendi’nin bu tutum ve müdahalesinden rahatsız olan 
ve kendisini emniyette hissetmeyen Haşan Paşa, Şeyhülislâm başta 
olmak üzere ilmiye ve seyfiye ricalinden bir çok kimsenin azlini sağ-
lamadan ayrılmamıştı. Hatta bu mansıb değişikliklerinde çok ileri 
gittiği için bir çok kimseyi de mağdur edip gücendirmişti36.

Sun'ullah Efendi’nin bir yıldan fazla süren mâzûliyet döneminde 
de devlet meselelerinden uzak kalmayarak hadiseleri yakından takip 
ettiği görülmektedir. Nitekim Yemişçi Haşan Paşa’nm sefere hare-
keti esnasında Sadaret Kaymakamı olarak bıraktığı Damad Halil 
Paşa’nın37 rüşvet yediğinin Sun'ullah Efendi tarafından Padişah’a

33 N a'îm â (Târih, I, 252) tarihi 20 Muharrem 1010 olarak  vermektedir. 
Burada Danişmend’in verdiğ i tarih esas alınm ıştır.

34 H ayatı için bk. M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, 
A nkara 1980, s. 45.

35 Haşan Bey-zâde, Sun'ullah Efendi’nin bu fik ir ve davranışında hatalı 
olduğunu, Serdar’m ertesi sene Nevruz’da hareket etm iş olm ası halinde çok  daha 
iyi neticenin elde edileceğini belirtmekte ve «bu bâbda M evlânâ-yı merkümun 
hatâ-i fahişi m ukarrer ve z ıyâ-ı şemsden azhardır» demektedir. Haşan Bey- 
zâde, Tarih, Tez, H, 232-3.

36 N a'îm â bu durumu şu şekilde ifade etm ektedir: « ....am m â bu ibrâm 
içün Sun'ullâh Efendi’ye bî-huzûr olup, mesned-i fetvadan azl itdirmeyince ha-
reket etmedi. D er-i D evlet’de manâsıb-ı ilm iyye ve seyfiyyeyi kendü re’y i üzre 
münâsibine .teveîh idüp, sadr-ı fetvâdan Edim e pâyesine varınca tebdil ü tağyir 
kimini terfi' ve kimini azl ile tahkir etti». Na'îmâ, I, 253.

37 Halil Paşa Bosna asıllı olup, Enderun’da .yetişerek silâhdarlık, yeniçeri 
ağalığı, K onya ve Anadolu valüiği, Kapudan-ı deryalık, kubbe vezirliğ i ve sada-
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arzedilmesi üzerine derhal kaymakam, görevden alınmış38, yerme 
Saatçi Haşan Paşa39 getirilmişti. Ancak, Saatcı’nm kaymakamlığı 
sırasında Anadolu’daki karışıklığın büsbütün artması dolayısıyle 
Saatçi da azledilerek, Sun‘ullah Efendi ile sıkı teması olan Güzelce 
Mahmud Paşa40 Sadaret Kaymakamlığına tayin edilmiştir.

Sun'ubah Efendi, oldukça faal geçtiği yukarıdaki örneklerden 
anlaşılan, mâzûliyet döneminden sonra 22 Receb 1011/5 Ocak 1603 
tarihinde Hoca-zâde Mehmed Efendi’nin azliyle boşalan meşihat 
makamına ikinci defa getirilmiştir. Sun'ullah Efendi’nin ancak otuz 
dört gün devam eden41 bu ikinci meşihati dönminde İstanbul’da önemb 
siyâsî hadiseler olmuş, bunların neticesinde 26 Şaban 1011/8 Şubat 
1603 de Sun'ullah Efendi azledilerek Ebülmeyâmin Mustafa Efendi 
meşihat makamına getirilmiştir42.

Sun'ullah Efendi’nin bütüniyle içinde bulunduğu bu hadiseler 
Osmanh İlmiye Teşkilâtının olduğu kadar Osmanlı siyasî ve askerî 
tarihinin de önemb olaylarıdır. Bunlar özellikle yeniçeriler ile sipa-
hiler arasında düşmanlığın yerleşmesinde bir dönüm noktası olmuş-
tur43.

Bu sırada olaylar şöyle gebşmiştir :

Yemişçi Haşan Paşa serhadlerde önemli bir başarı kazanamamış, 
ayrıca İstanbul’da hadiselerin aleyhine geliştiği kendisine duyurul-
ması üzerine alelacele adamlarıyla birlikte yola çıkmıştır. İstanbul’a 
geceleyin giren Paşa, kendisine temlik edilen İbrahim Paşa sarayına 
gitmiş, o gece sadaret kaymakamı Mahmud Paşa ile görüşmüş, Mah-

ret kaym akam lığı gibi görevlerde bulunmuştur. Fatm a Sultan’la evlenmiş 
1012/1603’de vefat etmiş, A tik  A li Paşa Camiine defnedilmiştir. SO, n ,  285.

38 Haşan Bey-zâde, Târih, tez, H, 233.
39 Haşan Paşa Enderun’da yetişerek mir-âhurluk, yeniçeri ağalığı, Rum e-

li ve D iyarbekir beğlerbeğiliği, kubbe vezirliğ i ve sadaret kaym akam lığı g ibi g ö -
revlerde bulunmuş, 1012/1604’de vefat etmiştir. SO, H, 127.

40 Mahmud Paşa Enderun’da yetişerek yeniçeri ağalığı, Kars m uhafızlığı, 
kubbe vezirliği, Sadaret kaym akam lığ ı g ibi görevlerde bulunmuş 1013/1605’te 
vefat etmiştir. SO, IV, 316.

41 Danişmend, K ronoloji, m ,  527.
42 A tâ ’î, s. 512.
43 Yeniçeri ile Sipahi anlaşmazlıkları için bk. M.T. Gökbilgin, «Sipahi» 

İA , X , 693.
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mud Paşa’nın zahirî dostluk göstermesine rağmen aslında aleyhine 
olduğunu anlamıştır. Bu arada Kadıaskerlerle görüşüp durumu mü-
zâkere ettikten sonra, ayrıca Sun'ullah Efendi ile bir mülakat tale-
binde bulunmuş, fakat bu talebi Şeyhülislâm tarafından kabul edilme-
miştir.

Bu sırada sipahiler, Şeyhülislâm Sun'ullah Efendi’den Haşan 
Paşa’nın katli hususunda fetvâ alarak sadaret kaymakamı Mahmud 
Paşa’ya vermişler44, Paşa bu fetvâyı daha etkili kılmak için Kadıas- 
kerleri davet ederek onlara da tasdik ettirmiştir. Mahmud Paşa, si-
pahilerin arzusuna uyarak Haşan Paşa’mn katli hususundaki fetvayı 
bir telhis ile birlikte Padişah’a göndermiştir. Ancak m . Mehmed, 
Padişah ile vezir araşma kulun girmesinin doğru olmadığını bildi-
rerek Mahmud Paşa’nm isteğini reddetmiştir.

Bu sırada taraflar artık iyice belli olmuş, Sun'ullah Efendi ve 
Güzelce Mahmud Paşa’nm Sipahiler tarafında olmasına mukabil, 
yeniçerilere dayanan Haşan Paşa, aleyhine gelişen bu durumu yakı- 
nen bilerek gizlice Ağa-Kapusu’na gitmiş ve o sırada yanında bulu-
nan tarihçi Haşan Bey-zâde’ye yazdırdığı telhisinde Mahmud Pa- 
şa’nın zorbalara 30 bin filori vaad ettiğini, Paşa ber-taraf edilmezse 
İstanbul’da büyük fitnenin çıkacağını ifade etmiştir.

Haşan Paşa, ayrıca bütün bu fitnenin sebebinin Sun'ullah Efendi 
olduğunu, daha önce yeğeni Çelebi Kadı vasıtasıyla Kara-Yazıcı’dan 
rüşvet aldığını anlatarak Yeniçerilerin, Sun'ullah Efendi’nin izâlesini 
veya hiç olmazsa Rodos’a sürülmesini istediklerini ifade eden bir 
telhisi Haşan Bey-zade’ye yazdırmıştır. Haşan Bey-zâde bu telhisin 
muhtevasını şu şekilde vermektedir :

Paşa-yı sâhibü’t-tedbîr bu bende-i hakiri göricek 
yanma da'vet idüp, yeniçeri lisânmdan pâye-i se- 
rîr-i sa'âdet-masîre bir telhis tezkire tahrîrini si- 
fâriş buyurdılar. Mazmûnı bu ki: »Yeniçeri kul-
larınız, bi’l-fi'l mesned-i iftâda olan Mevlânâ Sun‘- 
ullâh, birâder-zâdesi Çelebi-Kadı yedi ile Celâlî

44 Na'îmâ, bu fetvan ın Haşan Paşa henüz yolda iken Güzelce Mahmud 
Paşa tarafından Şeyhülislâmdan alınıp sipahilere verildiğ ini zikretmektedir. 
Târih. I, 310.
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(Kara) Yazıcı’dan otuz bin guruş alıp, Sinan Paşa 
oğlunu ma'zûl ettirüp, bundan sonra yine tek dur- 
mayup, zorbalarla ittifak idüp, gâh Dîvân basdırup 
ve gâh Kapu Ağası ve Darüssaâde Ağası başların 
taleb itdirüp hâliyâ dahi Veziriâ'zam başını istedüp, 
bundan sonra dahi galîz mülâhazalarda olup, lisâ-
na gelmez tedârükler idüp fitne vü fesatdan hâlî ol- 
mamağla izâle-i vucudı lâzım u mühimm olmuş- 
dur dirler. Gerçi Mevâlî-i izâm zümresinden olmağ- 
la zâhiren katli bir günedir. Ammâ Rodos cezire-
sine bâri sürgün olup, fetvâ hidmeti bir sâlih ü 
mütedeyyin ve kendü halinde olduğu müte'ayyin 
kimesneye verilmesi lâzım u vâcib olmağın bi’l- 
f i ‘l Anadolu Kadıaskeri olan Mevlânâ Mustafa 
dâ'îleri sâlih ü dindâr ve afîf ü perhîz-kâr, belki 
sâhib-i kerâmet denilse mukarrer ü muhakkak ol-
duğu kavl-i musaddak idüğüne binâen zikr olan 
fetvâ hidmeti müşârün -ileyh Mevlânâ Mustafa 
dâ'îlerine inâyet buyrulup anm yeri olan Anadolu 
Kadıaskerliği, İstanbul kazâsmdan munfasıl olup, 
müstakim ü mütedeyyin olan diğer Mevlânâ dâ'île-
rine sadaka buyurulmak bâbmda fermân Pâdişâhı- 
mındır deyü yazup getür» deyü fermân eyledikleri 
ecilden fi’l-hâl minvâl-i meşrûh üzre yazup teslîm 
eyledüğümde bir dest-mâle bağlayup mühürleyüp 
yanlarında ali-koydular15.

Haşan Paşa, ayrıca vezirlere, ulemaya, meşâyihe, rikâb-ı hü-
mâyûn ağalarına, askerin ileri gelen ağalarına hitâben «Her kim ki 
Pâdişâh-ı zıll-i İlâh hazretlerine itâ'at üzredir, yat u yarakları ve 
şemşîr-i berrakları ile ale’s-seher Süleymaniye Haremine gelüp, hâ-
zır ve ne fermân olunursa nâzır olalar. Bir akçeden yüzbin akçeye 
dek dirliği olanlar tehallüf ihtimâli olmaya «şeklinde ‘buyuruldular’ 
yazarak bunları geceleyin yeniçeriler ile sahihlerine göndermiş ve 
hepsini ertesi gün Süleymaniye Cami'i haremine davet eylemişti.

45 Haşan Bey-zâde, Târih, Tez, H, 247-8.
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Ertesi gün büyük bir kalabalık Süleymaniye hareminde cem 
olup, bu sırada Padişah’m yeniçerilerden memnuniyetini bildiren 
hatt-ı şerifin okunması üzerine, yeniçeriler tatmin olmuşlar; ancak 
yukarıda muhtevası verilen telhisde belirtilen istekleri tekrarlamış-
lar46, bir başka müftünün tayinini ve Güzelce Mahmud Paşa’nın kat-
lini istemişlerdi. Vezîriâzam bu isteklere olumlu cevab vermiş, sonra 
sipahi elebaşılarının isimleri tesbit olunmuş ve o sırada At Meydanı’- 
nda Aslan-hâne önünde toplanan sipahilerden zorbaları teslim et-
meleri istenmiş ise de bunu reddetmişlerdi.

Bu sırada Saray’dan Haşan Paşa’mn telhisine geien cevâbî hatt-ı 
şerîfde Sun'ullah Efendi’nin azledilerek Rodos’a sürülmesi ve Ebül- 
meyâmin Mustafa Efendi’nin meşihate tayini ferman olunmuştu. 
Rodos’a sürülmek üzere Davud Ağa kırk kapucu ile Sun'ullah Efen-
di’nin evine gönderilmiş, fakat durumu önceden haber alan Sun'ullah 
Efendi gizlice kaçarak saklanmıştır. Sun'ullah Efendi’nin görevden 
alınmasını fırsat bilen Haşan Paşa şehrin kapılarını kapatarak âsî-
leri tenkile muvaffak olmuştu. Yeniçeri Ağası Darbhane yakınında 
Kurşunlu hanı basarak sipahileri katletmişti. Sipahilerin elebaşıla-
rından Poyraz Osman ve Öküz Mahmud ele geçirilerek öldürülmüş, 
böylece görünüşte mesele yatışmıştır.

Sun'ullah Efendi’nin bundan sonra sıkıntılı bir mazuliyet dönemi 
geçirdiği ve bunun önemli bir kısmında gizlenmek zorunda, kaldığı 
anlaşılmaktadır. Bu dönemdeki faaliyetleri, temasları hakkında kay-
naklarda pek bilgiye rastlanmamaktadır.

Diğer tarafdan, Veziriazam Haşan Paşa, muhaliflerine galib gel-
dikten sonra keyfî icraatı ile pek çok kimseyi gücendirmiş böylece 
aleyhine bir grup oluşmasına sebebiyet vermişti. Ehl-i örf ve ehl-i 
şer'den bir çok kimseyi sebebsiz yere azletmiş, hatta bazılarını idam 
ettirmiştir. Saray ile münasebetleri bozulmuş, o sırada kendisinin 
yakını olan Tarihçi Haşan Bey-zâde’nin de ifâde ettiği gibi «mukar- 
reb-i Pâdişâhî» olanlarla iyi geçinememiştir. Sipahilerin gayesinin 
Sun'ullah Efendi’yi hilâfete geçirmek olduğunu, böyle bir fitnenin 
defini sağladığını söyleyerek, Padişahın adeta kendisine minnet borç-

46 Haşan Bey-zâde, telhis muhtevasının ocak  ağaları tarafından askere 
tâlim ettirildiğine sonradan vak ıf olduklarını söylemektedir. Târih, Tez, H, 249.
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lu olduğunu söylemeğe başlamıştır. Etrafmdakilerin, Haşan Paşa’nm 
tavır ve hareketlerini mübalağalı bir şekilde intikal ettirmeleri, ne-
ticede Padişah ve Valide Safiye Sultan’m da Haşan Paşa’nm aleyhine 
dönmelerine sebeb olmuştur. Böylece meydana gelen güvensizlik 
havası içinde Haşan Paşa azl ve idam edilmiştir.

Bu gelişmelerde Sun'ullah Efendi’nin etkisi olduğu hususunda 
kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak dolaylı olarak böyle bir 
neticenin husulü için çalıştığı düşünülebilir. Nitekim Ganî-zâde 
Efendi47, Haşan Paşa’nm katlinin keyfiyetini sorduğunda Sun'ullah 
Efendi’nin verdiği cevabı Atâ’î şu şekilde vermektedir :

... Ganî-zâde buyurur ki Sun'ullah Efendi’den kat-
lin keyfiyetinden sordum, Sun'ullah Efendi şöyle 
cevab verdiler :

Bir gece bir şahs-ı nûrânî zahir olup, elime bîr 
suret-i fetva sunup, imzâ teklîf eyledi. Baktığımda 
Yemişçi hakkında verdiğim fetvâmn aynen sure-
tini gördüm. O kimseden istirhâm eyleyip, lutfeyle 
bunu bana teklîf eyleme, bir def'a fetva verdiğim 
için bu güne belâya mübtelâ oldum diye imtinâ' 
ettiğimde, ısrâr etti. Yanımdan bir kimse ‘sana bu 
teklifi yapan hazret-i Alidir. Karşıda erîke-nişîn 
olan hazret-i Rasûl-i Ekremdir. Onun emriyle gel- 
mişdir’ demesi üzerine ‘sem'an ve tâ'aten’ diyüp 
fetvâyı imzâladım. Ol sâ'at Yemişçi Haşan Paşa-yı 
dest-beste ve gerdûn-şikeste meydân-ı siyâsete ge-
tirdiler. Ve hazret-i Ali kellesini düşürdükten sonra 
oradan aynlmışdır. Arkasından koşarak bu vak'a- 
nın ne zaman vukû' bulacağından su’âl ettim, bu- 
yurdılar ki yirmi günden sonra vukû' bulacak de- 
mişdir48.

47 Ganî-zâde Efendi Medrese tahsilinden sonra Selanik, M ısır, E dim e ve 
İstanbul kadılıklarında bulunmuş, Anadolu ve Rum eli kad ıaskerliği yapm ış 
1029/1620 de vefat etmiştir. Divan ı ve çeşitli eserleri bulunmaktadır. SO, TV, 
152; Bursalı Mehmed Tahir, OsmanlI M üellifleri, İstanbul 1333, n ,  349.

48 A tâ ’î, s. 55.
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Sun'ullah Efendi 10 Muharrem 1013/8 Haziran 1604 tarihinde, 
meşihat makamına üçüncü defa tayin olunmuş49 ve bu görevi 22 Re- 
bîülevvel 1015/28 Temmuz 1606 tarihine kadar devam etmiştir. Bu 
dönemde Sun'ullah Efendinin dînî görevinin yanında siyasî olaylarla 
yakından ilgilendiği özellikle Padişah I. Ahmed tarafında sık sık 
meşveret meclislerine davet olunduğu, bu toplantılarda açık, net ve 
zaman zaman hükümdarı dahi sert bir şekilde tenkit ettiği dikkati 
çekmektedir.

Nitekim Safer 1015/Haziran 1606 da Padişahın huzurunda ak-
dedilen meşveret meclisine vezirler, kadıaskerler, şeyhülislâm ve hoca 
efendiler katılmışlardır50. Bu mecliste Sultan Ahmed, sefer tedariki-
nin, geç kaldığım, bu sene mühimmatın temin olunup, gelecek yıl se-
fere gidilmesinin uygun olacağını söylemesi üzerine, herkes hayret 
içinde susmuş, sadece Şeyhülislâm Sun'ullah Efendi karekteri icabı 
sabr edemiyerek, ordu ve otağ çıkarılmış iken tekrar, bu kadar elçi-
lere karşı, İstanbul’a dönülmesinin münâsib olmayacağım, hiç olmaz-
sa Serdarın Haleb’de kışı geçirip, zahire tedârik ederek, ilkbaharda 
İran’a hareket etmesinin uygun olacağım söylemişti. Padişah ise, 
Haleb’e gidilmesinin fayda sağlamıyacağı mukabelesinde bulunmuştu. 
Ancak Sun'ullah Efendi, İnzıımsnz yere sefere çıkılmış olmaktan 
kurtulunması ve dosta düşmana karşı ordunun itibarının korunması 
gerektiği kanaatmda idi. Bunun için de Kanunî Sultan Süleyman'ın 
Nahcivan seferine çıkışında Haleb’de kışlayıp ilkbaharda şarka gi-
dişini misal vererek yine böyle yapılmasının uygun olacağım tek-
rarlamış, Padişah ordunun Haleb’e gitmesinin faydasını anlaya-
madığını söylemişse de Sun'ullah Efendi, düşmana karşı, askerin 
Üsküdar’dan geri dönmesinin mâkul olmadığını, hiç olmazsa mem-
leket muhafazası için askerin gönderilmesi hususunda ısrar etmişti. 
Şeyhülislâm’m bu kararlı tutumu, neticede Sultan Ahmed’i de yumu-
şatmış ve «muhafaza için Ferhad Paşa bir mikdar asker ile gitsin 
ve orduyu göndermeyip bile götürsün» diye buyurarak Sun'ullah 
Efendi’nin fikrini kabule adeta mecbur olmuştur.

49 Na'îmâ, I, 393.
50 Lala Mehmed Paşa Şark seferine hareket edeceği sırada hastalanıp 

vefat etmesi üzerine durumu görüşm ek üzere ‘böyle bir meşveret m eclisi akdo- 
lunmuştur.
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Ancak Sun'ullah Efendi bununla yetinmeyip, müşavereye devam-
lı zahire satın alınması için askere bir miktar para verilip verilme-
yeceğini sorduğunda, Sultan Ahmed bunun karşılanamıyacağını söy-
lemesi üzerine Sun'ullah Efendi, Mısır Hâzinesinden ihsan edilmesini 
istemiştir. Padişah, bunu kabule yanaşmıyarak Mısır hâzinesinin 
kendisinin cep haçlığı olduğunu söylemiştir. Sun'ullah Efendi Pa-
dişahı ikna için Kanunî Sultan Süleyman’ı tekrar bir misal vererek, 
Sigetvar’a giderken Saray-ı Âmire’de bulunan bütün altın ve gümüş 
kap-kacağı darbhaneye gönderip sikke kestirdiğini söyleyip askere 
Mısır hâzinesinden yardımda bulunulmasında ısrar etmiştir. Sultan 
Ahmed bu ısrar karşısında sinirlenerek «Efendi, sen benim sözümü 
anlamıyorsun, zaman zaman uymaz. Ol zamanın muktazası öyle imiş, 
ol vaktin halini bu zamanda niçin îrad edersin» buyurması üzerine 
Sun’ulah Efendi sözünün tesir etmeyeceğini anlamış meşveretde sona 
ermiştir51.

Burada Na'îmâ, «El-mülûkü melhûmûn» (hükümdarlar ilham 
sahibidir) sözü gereğince Sultan Ahmed’in sözünün isabetli olduğunu, 
nitekim tarihçilere göre de her zamanın ihtiyacmm farklı olacağım 
söylediklerini bu konuda Padişâh’m görüşünün yerinde olduğuna 
işaret etmektedir52.

Bu meşveretden yeni Sadrazam Derviş Paşa son derece rahatsız 
olmuş, Sun'ullah Efendi’nin gayesinin, kendisini sefere göndermek 
olduğuna hükmederek53, meşihat makamında değişikliği kendi men- 
faatlarına uygun görmüştür54. Ancak Hoca-zâde Mehmed Efendi’yi 
teklif ettiği takdirde iki biraderinin de Rumeli ve Anadolu Kadıas- 
kerliğinde bulunduğunu, ittifak edebileceklerini düşünerek Sun'ullah 
Efendi’yi azlettirip (22 Rebiulâhir 1015/28 Temmuz 1606), Ebül- 
meyâmin Mustafa Efendi’yi ikinci defa meşihate getirmiştir55.

51 Na'îmâ, I, 446-7; F ezleke, I, 277-9.
52 Na'îmâ, I, 446-7.
53 Na'îm â (I, 448) Derviş  Paşa’nın daha önce selefi Lala M ustafa Paşa 

zamanında bizzat sefere gitm esini zarurî gördüğü halde, kendisi sadarete ge-
lince sefere gitmeyip, Ferhad Paşa’y ı göndermesine dikkat çekmektedir.

54 M.C. Baysun, «D erviş Paşa», İA , m ,  551; Na'îmâ, I, 450.
55 Na'îmâ, I, 448.
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Sun'ullah Efendi, Ebülmeyâmin Mustafa Efendi’nin 22 Receb 
1015/23 Kasım 1606 da vefatı üzerine56, dört aylık bir mâzûliyetten 
sonra dördüncü ve sondefa olarak meşihat makamına getirilmiştir57.

Sultan Ahmed yeni Müftî ile yaptığı müşaverede58 Derviş Pa- 
şa’mn icraatının bozukluğunu, görevden alındığı takdirde yerine 
kimin getirilmesinin uygun olacağmdan da bahsedilmiştir. Akabinde 
Derviş Paşa azledilerek idam olunmuş59 ve sadaret makamı Sun'ullah 
Efendi’nin «ikâsıyle» Murad Paşa’ya verilmiştir60.

Kırım Hanı seçimi meselesi bu sırada ortaya çıkmış ve Tokta- 
mış, Hanlığı ele geçirmiştir. Hoca-zâde Mehmed ve Esad Efendiler 
Kapudan-ı Derya Karamanî Hafız Ahmed Paşa ile görüş birliğine 
varmışlar, Kırım Hanı olarak Selâmet Girayü Toktamış’a tercih 
etmişlerdir. Sun'ullah Efendi ise «Saf-derûn olup» Ekmekci-zade’nin 
sözüne inanıp, Toktamış’m yerinde bırakılmasını, Selâmet Giray’ı 
Kırımlılar’ın kabul etmeyeceğini Padişâh’a ifade etmiştir. Fakat 
sonunda Selâmet Giray’m Kırım’a gidip herhangi bir engelle karşı-
laşmadan Hanlığı elde etmesi üzerine Sultan Ahmed, bu durumu 
Sun'ullah Efendi’nin basiretsizliğine hamlederek kendisini meşihat- 
den almış ve görüşünde isabet ettiğine inandığı Hoca-zâde Mehmed 
Efendi’yi getirmiştir61.

Na'îmâ, Sun'ullah Efendi’nin başkasının görüşüne itimad ederek 
fikir beyan etmesinin yanlışlığım ve bu sebeble görevden alındığını

56 Danişmend, Kronoloji, m ,  528.
57 Na'îmâ, I, 450. Burada Tarihçi, Sun'ullah Efendi g ibi haksözü söyle-

yen bir müftünün azledilerek M ustafa Efendi’nin meşihata tayinini haksız ve 
yanlış b ir  icrâât olarak görm ekte ve Derviş Paşa’y ı  tenkit etmektedir.

58 Uzunçarşüı, şahıs konusunda yanüg ıya düşerek, Sultan Ahm ed’in (Şa-
ban 1015’de) bu m eşvereti Ebulmeyâmîn M ustafa Efendi ile yaptığm ı söyle-
mektedir. H albuki bu tarihde şeyhülislâm Sun'ullah Efendidir. OsmarUı D ev-
letinin İlm iye Teşkilâtı, A nkara 1965, s. 188.

59 Na'imâ, I, 450-451.
60 Kezâ, S. 452-3. Murâd Paşa’ya gönderilen hatt-ı hümâyûnda «Sen ki V e-

zirim  M urad Paşasın hâlâ kimsenin ilkasıyle değ il ve b ir ferdin ricası olm ak-
sızın hâssaten Karîha-i hümâyûnumdan vezâret-i uzm âyı sana verdim ve ha- 
tem -i hümâyûnumu gönderdim...» denilmesine rağmen, N a'im â tayinin Sun'ul-
lah Efendi telkini ile yapüdığın ı ifade etmektedir k i bu resmî ifadeye rağmen 
teklifin Sun'ullah Efendi’den gelm iş olması kuvvetle muhtemeldir.

61 Na'imâ, II, 25.
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ibretle nakleder62. Atâ’î ise, Sun'ullah Efendi’nin «Sa‘y-i tavâşî ve 
ifsâd-ı havâşî ile azl» olunduğunu ve kendisine 750 akçe yevmiye 
tayin edildiğini belirtir63.

Sun'ullah Efendi’nin bu dördüncü meşihatı bir buçuk yıl kadar 
sürmüş 20 Saf er 1017//5 Haziran 1608 de mazul olmuştur. Dört ayrı 
meşihatı toplamı beş sene yedi ay kadar tutmaktadır. Bundan sonra 
vefatına kadar geçen süredeki hayatı ve faaliyetleri hakkında kay- 1 
naklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. 1020/1611-2 yılında Şam 
yoluyla Hacca gitmiş, dönüşünden hemen sonra 8 Safer 1021/10 
Nisan 1612 de vefat etmiştir. Namazını, Fatih Camiinde devrin ta-
nınmış mutasavvıfı Aziz Mahmud Hüdâî64 kıldırmış ve Kırk-çeşme’de 
Hüsâm Bey Mescidi’nde65 yol kenarına defnedilmiştir.

Vefatı için Kaf-zâde Efendi mahdûmu şu tarihi söylemiştir66 :

Cihandan gitdi Sun'ullah Efendi 
Makamı ola nüzhet-gâh-ı cennet 
Didim Ey Fâ’izî Târîh-i fevtin
İlâhî eyle Sun'ullâh’a rahmet (cjt-j 4*411 =  1021)

Şahsiyeti

Sun'ullah Efendi’nin dürüst, samimî ve azli bahasına da olsa hak 
sözü söylemekten çekinmeyen sağlam bir şahsiyete sahib olduğunu 
bütün muasır kaynaklar açıklıkla ifade etmektedir.

Kişileri ve olayları aşırı tenkitleriyle meşhur olan Gelibolulu 
Mustafa Âlî67, kadıların müderrislerin ve mevâlînin durumlarından 
bahsederken İH. Murad ve Hocası Sadeddin Efendi’yi bu konudaki 
tutumlarıyle tenkit ettikten sonra m . Mehmed’in rüşvetten şiddetle

62 Kezâ, 25-26.
63 A tâ ’î, s. 554; A tâ ’î’den naklen, F ezleke, I, 348.
64 A ziz Mahmud Hüdâ’î için bk. H. Kâmil Yılmaz, A ziz Mahmud Hüdâyî 

ve  C elvetiyye Tarikatı, İstanbul 1982.
65 Hüsâm Bey mescidi, Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I, İstanbul 1962, 

s. 74. Burada camiin banisinin Sun'ullah Efendi olduğu belirtilmektedir.
66 A tâ ’î, s. 554.
67 H ayatı ve tenkitçiliği için bk. B. Kütükoğlu «Â lî M ustafa Efendi» 

Küçük Türk-İslâm  Ansiklopedisi, İstanbul 1974, 1. fasikül, s. 81-84.
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kaçındığını, Ebussuûd Efendi’nin talebesi ve akrabası olan, dürüst-
lüğü ile bilinen Sun'ullah Efendi’yi şeyhülislamlığa getirmesini tak-
dirle karşılamaktadır68.

Sun'ullah Efendi ile yakın teması olan, hatta onun tavassutu 
ile yetkililerden bazı görev talebinde bulunan Tarihçi Mustafa Se- 
iânikî de Sun'ullah Efendi’den sitayişle bahsetmekte ve ilk olarak 
şeyhülislâmhğa tayini münasebetiyle şu bilgiyi vermektedir69 :

Evsâf-ı hazret-i Müfti’l-enâm Mevle’l-me- 
vâlî Sun'ullâh Efendi- dâmet fezâ’iluhû.
Ulemâ-i dîn içinde salâh-ı hâl ve iffet üzre 

salâbet ve ismet-i mâlâ-kelâm ile ma'rûf ve mev- 
sûf olan Rumeli kadıaskerliğinden müteka’id, Ana-
dolu Kadıaskeri Ca'fer Efendi oğlu Mevlânâ Sun'ul-
lâh Efendi Şeyhülislâm ve Müfti’l-enâm oldı.
Âmme-i ulemâ mesrûrü’l-hâtır olup, garaz-ı araz-
dan mu'arrâ ehl-i hakk ve mâ-tekaddemden adi ü 
insâf ile muttasıf ve salâbet-i dîn ü diyânet ile işti- 
hâr bulmuş, adîmü’l-misl olmağın ta'yîn buyuruldı.
Halk-ı âlem tehniyet-i mübârek-bâdîye dest-bûsa 
varup, bir niçe eyyâm izdihâm üzre tek u pû oldı.
Merci'-i ulemâ ve meşâyih-i kirâm oldılar.

Bu devrin ilmiye sınıfına mensup şairlerinden Cinânî70, dîvâ-
nında Sun'ullah Efendi için yazdığı bir kasidesinde onun meziyet-
lerini bir şiir üslubu içerisinde anlatmaktadır71. Şair Veysî, Sun'ullah 
Efendi’nin meşihatini tebrik için yazdığı mektubunda onun üstün va-
sıflarını ve ilmini medhetmektedir72.

Koçi Bey, IV. Murad’a takdim ettim Risalesinde ulemânın du-
rumu ve ilmiye mesleğinin bozulmasına tahsis ettiği bölümde, 1003/-

68 Alî, M evâcidü’n -nefâ ’ is fî kavâ'idi’l-mecâlis, İstanbul 1956 (T ıpk ıbasım ) 
s. 102-9.

69 Selânikî, Târih , vr. 446b.
70 H ayatı ve Divan ı için bk. Cihan Okuyucu, Cmârii, H ayatı Eserleri ve 

Divanının Edisyon K ritik i (Basılm am ış D oktora T ezi) İstanbul 1984.
71 Metni için bk. ekler.
72 Veysî, M ünşeât-ı Veysî, İstanbul 1286, s. 289-291.
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1594 yılını bir dönüm noktası olarak göstermekte, bu tarihten sonra 
bozulmanın hızlandığını, evvelâ, Şeyhülislâm Sun'ullâh Efendi’nin 
bir kaç kere sebebsiz azledildiğini, kadıaskerlerin de aynı şekilde 
azledildiğini ve yerine gelenlerin azil korkusu ile doğruyu söylemek-
ten çekindiklerini üzüntü ile yazmaktadır. Ancak Sun'ullâh Efendi 
gibi dini bütün kimsenin bir kaç kere azledilmesine rağmen «kelâm-ı 
hakkı söyleyüp, emr-i dîn ü devletde kat’â müsâmaha etmediğini», 
esâsen bu makamın böyle davranmayı gerektirdiğini belirtmekte-
dir73.

Nev‘î-zâde Atâ’î oldukça uzun yer ayırdığı biyografisini verirken 
Sun'ullâh Efendi’den daimâ sitâyişle bahsetmekte ve damadı Ganî- 
zâde’den nakiller yapmaktadır74.

Haşan Bey-zâde ise, muhtemelen Yemişçi Haşan Paşa’ya yakın-
lığı ve onun maiyetinde bulunmuş olmasından dolayı, Sun'ullâh Efen-
di’nin Haşan Paşa’yı acele sefere gitmeğe zorlamakla hata ettiğini, bu 
sebeble gerekli hazırlığın yapılamadığım söyleyerek, tenkit etmek-
tedir75.

Kâtib Çelebi70 ve Na’îmâ bu dönem için esas îtibâriyle Haşan 
Bey-zâde’yi kaynak olarak kullanmakta birlikte, Sun'ullâh Efendi’nin 
dürüslüğü ve faziletinden bahsetmektedirler. Ancak Na’îmâ, saf-de- 
rûn olduğunu, etrafındakilere çabuk inandığını belirtmektedir77. 
Naimâ’nın bu tesbitinde haklı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Kara- 
Yazıcı ve Kırım Hanlığı meseleleririnde bu yüzden hata ettiği daha 
önce belirtilmişti.

Fetvâları - Eserleri - Şiirleri

Sun'ullâh Efendi’nin çeşitli konularda verdiği fetvâlannı ihtiva 
eden mecmualara İstanbul Kütübhanelerinde rastlanmaktadır78. Bu

73 K oçi Bey, Risale, (A li Kemali Aksüt neşri) İstanbul 1939, s. 35-6.
74 A tâ ’î s. 552-7.
75 Haşan Bey-zâde, Târih, Tez, n ,  232-3.
76 F ezleke  I, m uhtelif sayfalar.
77 N a ’îmâ, II, 25.
78 Örnekler için bk. a) H. Hüsnü Paşa, nr. 502, 75 varak; b ) Yazm a ba-

ğ ışlar ktb. nr. 1440, vr. 30a-96b arası. Bu kısma ayrıca la-68b arası müstakil 
varak numarası verilmiştir, c )  Teni Cami ktb. nr : 678, vr, 213a-257b arası, 
(213a da fihrist var), d) Seyyid N azif E fendi ktb. nr. 20, vr. 195a - 229b arası.
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mecmualar klasik tarzda mevzulara göre düzenlenmiştir. Ayrıca 
orijinal fetvalarından örneklere de rastlanmaktadır. Her iki çeşitten 
örnekler ekler kısmında verilmiştir. Süleymaniye, H. Hüsnü Paşa 
Ktb. nr. 502 deki fetvâ mecmuasının konu listesi ve fetva sayısını, 
Süleymaniye, Yazma bağışlar Ktb. nr. 1440 ve Yeni Cami Ktb. nr. 
678 deki mecmualarla mukayeseli olarak şöyle verebiliriz79 :

S ıra
nr.

M evzû lar

1 K itâ bü ’t-tahâre

2 K itâ bü ’s-salât

3 K itâ bü ’z-zekât

4 K itâ bü ’s-savm

5 K itâ bü ’l-h a cc

6 K itâ bü ’n -n ik âh

7 K itâ bü ’r-r ıd â

8 K itâ bü ’t-ta lak  v e ’n -na faka

9 K itâ bü ’l-itâk

10 K itâ bü ’l-ey m â n

11 K itâ bü ’l-h udûd

12 K itâ bü ’s-serika

13 K itâ bü ’s-siyer

14 K itâ bü ’l-lâ k ît  v e ’l-lu k ata

15 K itâ bü ’l-â bâk

16 K itâ bü ’l-m e fk ü t

17 K itâ bü ’ş-ş irke

18 K itâ bü ’l-v a k f

19 K itâ bü ’l-b ü y û ‘

20 K itâ bü ’l-k e fâ le

21 K itâ bü ’l-h avâ le

F etvâ say ıs ı V a ra k  num arası 
502 1440 678 502 1440 678

6 6 5 1 2 1

23 22 30 1 2 1

6 6 6 3 3 2

2 2 2 3 4 3

1 1 1 3 4 3

52 52 36 4 4 3

1 1 1 7 7 4

93 96 59 7 7 4

22 20 14 13 13 6

10 13 8 14 14 7

141 115 38 15 • 15 7

11 8 10 25 24 8

23 17 11 25 25 9

— — — 28 26 —

1 1 1 28 26 9

3 3 3 28 26 9

12 13 10 28 26 10

96 95 5 29 27 10

32 32 6 37 34 11

18 17 13 39 36 11

3 3 3 40 36 12

79 Buradaki mevzu listesi pratik bir gaye gözetilerek bir fetvâ  kitabının 
muhtevası hakkında fik ir verm ek için "eklenmiştir.
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S ıra M evzû lar F etvâ say ıs ı V a ra k  num arası
n r. 502 1440 678 502 1440 678

22 K itâ bü ’l-k azâ 49 39 24 41 37 12

23 K itâ bü ’ş-şehâde 44 45 20 44 41 13

24 K itâbü ’ l-v ek â le 13 19 5 47 42 14

25 K itâ bü ’d -d a ‘v â 47 36 12 49 44 15

26 . K itâ bü ’l-ik râ r 19 17 12 52 47 15

27 K itâ bü ’s-sulh 10 11 5 54 48 16

28 K itâbü ’l-m udârabe 7 8 2 54 49 17
29 Kitâbii’l-vedî'a 18 17 4 54 50 17

30 K itâ bü ’l-â r iy e 4 4 3 56 51 17

31 K itâ bü ’l-h ib e 19 18 8 56 51 17

32 K itâ bü ’1-icâr e 36 36 11 58 . 53 18

33 K itâ bü ’l-ik râh 1 4 1 61 56 18

34 K itâ bü ’l-h a cr  v e ’l-m e ’zûn 33 — 1 61 56 19

35 K itâ bü ’l-gasb 19 19 11 61 56 19

36 K itâ bü ’ş-şü f’a 5 5 5 63 57 19

37 K itâbü ’ l-k ısm e v e ’l-fe râ iz 23 25 10 63 57 20

38 K itâbü ’ l-m üzâra ’a 3 3 3 65 59 20

39 K itâ bü ’z-zebâih  v e ’ l-u d h iy y e — — — 65 59 —

40 K itâbü ’ l-k erâ h iy y e  v e ’ l-istihsal 24 24 38 65 59 21

41 K itâbü  ih yâ ü ’l-m evâ d  v e ’ l-  
arâzî 26 26 16 67 61 20

42 K itâ bü ’ r-reh n 14 14 7 68 62 23

43 K itâ bü ’ 1-cinây ât 4 4 3 69 63 24

44 K itâ bü ’d -d iyât 67 70 .18 70 64 24

45 K itâbü ’ l-vasâyâ 14 15 11 75 68 25

Sun'ullâh Efendi fetvalarında «Sun‘ullâlı - » imzasını
kullanmıştır. Uzunçarşılı, «Sun'î» lakabım kullandığını80, Bursalı

80 Uzunçarşılı, Osmarılı Tarihi, m /2 ,  Ankara 1977, s. 458.
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Mehmed Tahir ismini «Sun1!»  olarak kısaltm akta ise de81, gerek fetvâ 
mecmualarında ki fetvâlarında, gerekse bilhassa orijinal fetvâlarında 
im zasını «Sun'ullâh» olarak attığı görülmektedir.

Çok değişik konulardaki, özellikle devrinin siyasî ve sosyal olay-
ları hakkında verdiği fetvalar dışında, çeşitli vesilelerle yaptığı ya-
zışm alarına münşe’ât mecmualarında ve «meemû‘atü’r-resâ’il»ler 
içerisinde rastlamaktadır.

A tâ ’î, Sun'ullâh Efendi’nin bütün bu özelliklerine ilâveten aynı 
zam anda şair olduğunu da söylemekte ve aşağıdaki şiirini örnek ola-
rak vermektedir82 :

§i‘r

Dokunsa tîr-i mihnet ger mübâhât ile göğsün ger 
Soyundun arsa-i meydâna girdin merd-i meydân ol 
K o emvâc-ı belâ gelsün nasibin rüzgâr alsun 
Derûnun derdini keşfetme sen deryâ-i ummân ol 
K abâ-yı câh ile âdem geçinsün her kaba câhil 
Hüner göster, hüner-i meydâna gir sen tîğ -i uryân ol 
Şeref virmez dür ü gevher, kemâl olmaz zer ü zîver 
Güher göster güher kan-ı fazilet bahr-i irfân ol.

E K L E R

Ek I : Fetvalarından Örnekler 

(Süleymaniye Ktb. H. Hünsü Paşa nr. 502)

1. Mes’ele : Ehl-i cennetin Rabbü’l-izzetden -celle zikruhû- matlûb 
ve mütemennâsı nedir 7

81 BursalI M ehmed Tahir, OM., II, İstanbul 1333, s. 63.
82 A tâ ’î, s. 556.
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E l-cevâb: «Selâmün kavlen min Rabbi’r-Rahîm» dir. Ketebehû 
el-Fakîr Sun'ullâh, uf iye anhii. (Sun'ullâh Efendi’nin ilk imza-
ladığı fetva)

2. Mes’ele : Zeyd tekâlîf-i örfiyyeden mu'âf olmak Ü2xe yedimde 
«mu‘âf-nâme vardır, mutasarrıf olduğum tarlanın öşrin dahi 
vermeğe diyü mu'af-nâmede mukayyeddür diyii sâhib-i arza öşr 
vermemeğe kadir olur mu?
El-cevâb : Öşr şer'îdir afv olunmaz, öşr adına harâe-ı arz ise 
Zeyd müstahıkk olıcak tecviz olunmuşdur.

3. Mes’ele : Bir vakfın yerlerinde hâsıl olan hubûbâtdan sâhib-i arz 
öşr taleb ettikde, mahsûl kabz idenler biz hububatı orağla biç-
medik, elimizle yolduk diyii öşr vermemeğe kadir olurlar mı ? 
El-cevâb : Hubûbdan olmazlar, saman ise olurlar.

4. Mes’ele : Selâtîn-ı mâzıyyeden biri bir vilâyeti küfrden anveten 
feth itdikde ahâlî-yi vilâyetin tasarruflarında olan yerlerin ve 
bağların her dönümüne beden-i öşr, sipâhîsine dörder akçe ta'yin 
ellerinde ibkâ eylese, bu ana gelince vech-i mukarrer üzre muta-
sarrıflar iken sipâhîleri Zeyd kanâ'at etmeyip öşr almağa kadir 
olur mı ?

El-cevâb : olmaz,

5. Mes’ele : Zeyd timarı dâhilinde olan karyanm iki sene a'şarın 
kabz etmeyip, re'âyânm üzerinde kalsa, ba'dehû taleb ettikde 
re'âyâ «Karyemizi Celâli gäret etti «diyü a‘şar-ı mezkûreyi ver-
memeğe kadir olur mı ?
El-cevâb : Olurlar, cümlesi gäret olundı ise.

6. Mes’ele : Zeyd Celâli olup, emvâl-i Müslimini gäret ettiği sâbit 
've sicili olunup, hâkimü’ş-şer‘ habse gönderdikde, Bekir hüd- 
dâm-ı mahkemeyi darb idüp, ellerinden Zeyd’i tahlîs idüp kaçır- 
sa, Bekr’e ne lâzım olur?
El-cevâb : Ta‘zîr-i şedîd ve habs-i medîd olunur, tevbesi tevakku1 
olunmaz, sâ‘î-i f  esâd ise emr-i veliyyü’l-emr ile kati olunur.

7. Mes’ele : Filori yüz yirmi akçeden ziyâdeye râyiç olmaya diyü 
nehy-i sultanî olmış iken itâ'at etmeyüp, ziyâdeye hare eden 
Zeyd’e ne lâzım olur ?
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El-cevâb : Ta'zîr ve habs olunur. Vülât ve hükkâm ihtiyâd edüp 
min-ba‘d etdirmeyüp, edenlere cezaların vermek gerekdir.

8. M es’ele : Zeyd-i muhtekir dâr-ı Islâm kaht-ı tâm var iken, harbî 
küffâr-ı hâksâr vilâyetine mücerred ziyâdeye tam idüp zahîre 
gönderse Zeyd’e ne lâzım olur ?
El-cevâb : Avene ve zalemeden olup, sâ‘î-i fesâd idüği mukarrer 
ise emr-i veliyyü’l-emr ile kati olunur. Ta‘zîr-i şedîd ve habs-i 
medîr ile tevbe-i sahîhası mütevakkı* ise onunla iktifâ olunur.

9. Mes’ele : Ta‘zîr-i şedîd ne mikdâr celdedir?
El-cevâb : Otuz dokuzdur. İmâm Ebî Yûsuf’dan zâhir rivâyetde 
yetmiş beşdir. Rivâyet-i uhrâda yetmiş dokuzdur. Cerâ’imde te- 
fâvüd vardır, hâkim bunlardan ne mikdâr ile inzicânn fehm 
ederse anı ihtiyâr eder.

10. Mes’ele : Bir vilâyette «onu onbir buçukdan ziyâdeye mu'âmele 
olunmaya» diyü emr-i şerîf ile men* olunmış iken yine ziyâdeye 
mu'âmele iden Zeyd’e ne lâzım olur?
El-cevâb : Ta'zîr olunup tasarrufu ibtâl olunur.

11. Mes’ele : Zeyd-i şakî dâ’imâ fısk u fücûr idüp, re‘âyânun leylen 
ve nehâren evlerin basup, mal ve rızkların nehb ü gäret idüp, 
zulmden hâlî olmasa Zeyd’e ne lâzım olur ?
El-cevâb : emr-i veliyyü’l-emr ile kati olunur.

12. Mes’ele : Zeyd Amr ile, Bekir-i kadıya murâfa'a olduklarında 
Bekir Zeyd’in yedinde olan fetvâ-yı şer‘iyyesine amel itmeyüp, 
hilâf-ı şer* hükm eylese Bekir’e ne lâzım olur?
El-cevâb : Şerî‘at-ı şerîfeyi tahkir ile kâfir olur, hükmi kendi 
gibi bâtıl olur.

13. Mes’ele : Zeyd, Amr ve Bekir’in esbâblarm serika itdüği sabit 
olup, be‘dehû bir iki def‘a serika itdüği sabit olsa Zeyd siyâsete 
müstahıkk olur mı?
El-cevâb : Emr-i veliyyü’l-emr ile kati olunur.

14. Mes’ele : Zeyd’in evinden birkaç bin akçelik esbâb serika eden 
Amr ahz olunup meclis-i şer‘de ikrâr eylese Amr’a ne lâzım olur ? 
El-cevâb : Sağ eh kesilüp tevbe-i sahîhası zuhûr edince (edinceye 
kadar) zindanda habs olunur, tevbesi tevakku* olunmaz, ehl-i 
fesâd ise emr-i veliyyü’l- emr ile kati olunur.
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15. M es3 ele : Zeyd’in dükkanı içinde kilitli sandukın bozup binden 
ziyâde nakd akçesin ve ba'zı esbabın Amr ile Bekir serikat eyle-
diklerini tav'an ikrâr eyleseler mezbûrlara ne lâzım olur? 
El-cevâb : Mısırlar ise ellerinden sağları kesilüp habs olunur-
lar, tevbeleri zuhûr edince muhalled kılmur. Zeyd’in talebi ile 
mal mevcud ise sâhibine redd olunur, değil ise zâmin olmazlar.

16. M es’ele : Zeyd’in kulu Amr, Bekir’in birkaç bin akçesin serika 
etdikden sonra ahz olundukda ikrâr idüp, lâkin kaçup giderken 
elinden aldılar dise Amr’m ikrârı ile meblağ-ı merkümı Zeyd’e 
tazmine kadir olur mı ?
El-cevâb : Olmaz, Amr’m eli kesilür.

17. Mes’ele : Zeyd ba'zı kimesnelerin mekân-ı muhrezlerinden esbâb 
u emvâlin serika eylese ahz olunup şer'ile sâbit olıeak Zeyd’e ne 
lâzım olur?
El-cevâb : Kadr-ı nisâbda ise eli kesilüp zindanda habs olunur.

18. Mes’ele : Müslimîn mahallesinde binâ olunan cami‘-i şerif kur- 
bında kadîmi bir kinişe olup kefere âhar mahalleden gelüp câmi' 
önünde evzâ‘-ı kâfirâne ile mürûr idüp, müslimîn mutazarrır u 
mütekeddir olsalar kinîse-i mezbûrenin hedmine hâkime me- 
sâğ-ı şer'î var mıdır ?
El-cevâb : Sulhen feth olunmuş ise yokdur.

19. Mes’ele : Zeyd-i Yahûdî Amr-ı Müslimin evi kurbunda olan tah- 
tânî evini yıkup fevkani evler binâ etmek istedikde Amr’m evi-
nin havasına ve medd-i basar ve zıyâ’sma mâni' olsa Amr men' 
idüp vaz‘-ı kadîm üzre binâ eyle demeğe kadir olur mı ?
El-cevâb : Re’y-i hâkimle olur, binâ-i refî'den men'leri meşrû’- 
dur, tam'ı yoğsa.

20. Mes’ele : Zeyd’in dârü’l-harbden getürüp i'tâk eyledüği kulı 
Amr-ı zimmîden cizye taleb olunur mu?
El-cevâb : olunur.

21. Mes’ele: Zeyd-i zimmî îslâma geldükde on iki yaşında ve on dört 
yaşında ve on yedi yaşında olan evlâdı îsâmı kabul itmezlerken 
ba'zı kimesneler elbette îslâma gelsünler diyü cebre kadir olur 
m ı?
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El-cevâb : Bülûğlan sâbit olmayıcak Zeyd’e tâbi' olup müslim 
olurlar.

22. Mes’ele : Zeyd’-i zimmînin zevcesi fevt olmağla akima hıffet 
geldikde ben müsliman oldum dise lâkin kelime-i şehâdeti tekel-
lüm itmese müslim olur mı?
El-cevâb : Oldum didiyse olur.

23. Mes’ele : Zimmî tâ’ifesi âhar diyâra giderken yolda eşkıyâ hav- 
fmdan başlarına beyâz dülbend sarınsalar ehl-i örf «siz beyâz 
dülbend sarındınız «diyü rencide itmeğe kadir olurlar mı ? 
El-cevâb : Iztırârları vâki' ise olmazlar. t

24. Mes’e le : Dârü’l-barb olan Simon vilâyetinden olup harâem Si- 
mon’a virüp siyy olunan Hind-i harbiyyenin aslı ermeni olmağla 
hürre olur mı?
El-cevâb : Olmaz, ehl-i İslâm ile mühârebeleri mukarrer olıcak.

25. Mes’ele : Bir vakfa medyun olan Zeyd-i zimmî Amr-ı mütevelliye 
eğer yarm gelüp sana buluşmazsam müslimân olmış olayın dise 
irte gelüp buluşmayıcak İlsâmma hükm olunur mı?
El-cevâb : Olunmaz.

26. Mes’ele : Zeyd-i müslim bir diyârda harbî kâfir elinde esir iken 
ol diyâra Venedik £  L olan kâfir müstevli olup, Zeyd’i ol dahi 
esir idüp bir zamân istihdâmdan sonra bir mikdâr akçesin alup 
ıtlâk etse hâlâ Zeyd dârü’l-islâmda hâkim-i mezbûrun vekil-i 
mutlakı olan Amr’dan meblağ-ı mezbûrı almağa kadir olur mı ? 
El-cevâb : Olur, esir idüp bahâya kesmekle almış ohcak malını 
harbî evvel istilâ ile temellük etdikden sonra mevâdi‘-i mezbûr 
anlardan istilâ ile temellük etmediyse.

27. Mes’ele : Asker-i İslâmdan olup cihâd mukabelesinde tîmâr ve 
ze'âmet tasarruf iden kimesneler sefer-i hümâyûna me’mûrlar 
iken bî-vech sefere varmayup evlerinde sâkin ve kendi havâla- 
rında olıcak tasarruflarında olan tîmârlarm mahsûli mevküf olup 
mevkûf ât emini mîrî içün kabz u zabt etmeğe kadir olur mı ? 
El-cevâb : Olur, emr ile.

28. Mes’ele : Ruhbân tâ’ifesinden cizye taleb olunur mı ?
El-cevâb : Nâsa muhâlata idüp kâr u kisbe meşgul olmayıcak 
olmaz.
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29. M es’ ele : Sulhen feth olunan bir vilâyet keferesinin kadîmi kenî- 
seleri harâb hâkim ma'rifeti ile vaz‘-ı kadîm üzre bilâ-ziyâde 
ta'mîr ve termîm câ’iz olur mı?
El-cevâb : Olur, ol dahi sulhda dâhil olup hâlâ isti'mâl olunursa.

30. Mes’ele : Memâlik-i İslâmiyyede olan ehl-i zimmetin vilâyetleri 
sulhan feth olunmağla yedlerinde ibkâ olunan kenâ’is-i kadîme- 
lerinden birinde müslim tâ’ifesi ehl-i zimmete zecren ezân okuyup 
namaz kılsalar ol kenîse mescid olur mı?
El-cevâb : Olmaz, İslâmda nakz hıyânetdir, ihtirâz lâzımdır.

31. Mes’e le : Zeyd’e bir tîmâr, berât-ı pâdişâhî ile tevcih olunsa, 
Zeyd mahsûl-i tîmârı târîh-i tevcîhden mizabt ider, yohsa ol vilâ-
yete varup berâtını sicille kayd itdirdiği günden mi ?
El-cevâb : Sâbıkın vefâtmdan ise berâtı târihinden olur, azlin-
den ise târîh-i kaydından.

32. Mes’ele : Ba'zı kimesneler mâl-ı mukâtele add olunan ze'âmet 
ve tîmârı birer tarîk ile alup her sene mahsûlin kabz u eki idüp 
mukabelesinde ne sefere gidüp ne halîfe ve vekilinin rızâsıyle 
seferden kalup beytülmâle hıyânet eyleseler bu makülelerin tî- 
mârları ihrâç ve müstahakkîna verilmek içün fermân sudûrundan 
sonra bu hususa me’mûr olan vuküf u şu'ûrı sebebiyle bu makule 
beytülmâle hıyânet idüp mahsûlin aldıkları tîmârlarm mukâbele- 

. sinde sefer hidmetin edâ etmiyenlerin tîmârlarm ihrâç ve âhara 
verdirmeğe sebeb olsa, niçe kimesnenin ol sûretden rızkın kat‘ 
etmeğe sebeb olmağla inde’llâh âsim olur mı ?
El-cevâb : Olmaz, ihmâl ederse âsim ü hâ’in olur. Öyle zâlim 
hâ’inlerin rızkı değil ırkı kat‘ olunmak gerekdir, aldıkları dahi 
beytülmâle redd olunmak lâzımdır.

33 Bu suretde Zeyd’e mu'âvenet etmeyüp belki taraf-ı hilâfında olup 
bir alay kimesnenin rızkın kat‘ etmeğe sebeb olursun. Bu makule 
hususa mubâşeret edenlerde kimesne ber-hurdâr olmamışdır, 
dünyâda ve âhiretde nedametin çeker diyü men' suretinde olan-
lar isâbet etmiş olurlar mı ?
El-cevâb : Ne'ûzü bi’llâhi ta'âlâ müsüm olmazlar, fesâda sâ‘î 
olurlar. Dedikleri emr-i Hakk’a ve kavl-i Rasûl’e muhâlifdir, 
emânât ehline verilmek farzdır. Vermeyen Allâh ve Rasûl’i ve
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eemâ’at-i müslimîne hâ’in olur, bu bâbda bir kaç harâmîye mer-
hamet edüp âmme-i müslimîne zarar olduğuna bakmamak ke- 
mâl-i cehl ü hamâkat ve fesâd u dalâleddir. Ana nazar ihtilâl-i 
azîme mü’edd’dir.

34. Mes’ele : Zeyd-i zimmî bir vilâyete metâ‘ getürdükde gümrüği 
müslimânlar gibi alınmak için «ben müslîm ve haccü’l-Hara- 
meyn’im» demekle müslim olur mı?
El-cevâb : Olur.

35. Mes’ele : Memâlik-i küfriyyeden bir memleketin keferesi selâ- 
tîn-i mâzıyye zamânmdan berü pâdi§âh-ı İslâm hazretlerine tâbi' 
olup mâ-beynlerinde musâlaha olup biri birinin vilâyetini gäret 
ve ahâlisini esîr etmemeğe ahid-nâmeleri var iken yine tâ’ife-i 
İslâmiyyeden ba'zı kimesneler kefere-i mezbûreyi hufyeten ahz 
u esîr eyleseler mezbûrlara ne lâzım olur?
El-cevâb : ile esîr etmemek dahi ahid-nâmelerinde dâhil
ise ta'zîr ve habs olunurlar.

36. Mes’ele : Serhadde küffâr-ı hâksârın gulüvv ü hüeûmı kemâl 
mertebede olup gazâ vü cihâd mukabelesinde vaz' olunan tîmâr 
ve ze'âmet mutasarrıf olanlarm cümlesi sefere gideler diyü ki- 
râren ve mirâren hatt-ı hümâyûn-ı sa'âdet-makrûn vârid olup 
bu kadar emr ü tenbîh olundukdan sonra her biri birer tarîk 
ile sefere gitmeyüp, mahall-i me’mûrda bulunmamağlâ serdâr-ı 
zafer-şi'âr mezbûrlann tîmâr ve ze'âmetlerini küffâr-ı hâksâr 
ile muhârebe eden guzât u mücâhidine tevzî' ü tevcih eylese 
ba'dehû mezbûrlar nizâ' edüp tîmâr ve ze'âmetler almağa şer'an 
kâdir olurlar mı ve bu makûle kimesnelere tîmâr ve ze'âmet ve 
vezâ’if verilmek meşru' mıdır ?

El-cevâb : Kadir olmazlar, envâ‘-ı ikâba müstahıkk olurlar. Ol 
makülelere tîmâr ve ze'âmet ve vezâ’if-i cihâd verilmek nâ-meş- 
rû'dur. Emânât ehline sevk olunmak vâcibdir. Bu bâbda ihmâl 
vebâl-i âzîmdir, Allâh subhânehû ve te'âlâ hazretine ve Rasûl 
aleyhi’s-selâma ve cemâ‘at-i müslimîne hıyânetdir. Hürmetin 
ihfâf edenler müslim olmazlar niçe müslimînin esîr olmasına 
ve niçe memâlik-i îslâmiyyenin elden gitmesine sebeb bu da- 
lâldir.
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37. Mes’ele : Sûret-i mezbûrede vech-i meşrûh üzre sefer-i hümâyûna 
me’mûr olanları sıyânet idüp birer tarîk ile alı-koyup hâlâ, tî- 
mâr ve ze’âmetleri guzâta verilmiş iken yine alı-vermeğe sa‘y 
edenlere şer'an ne lâzım olur ?
El-cevâb : İsm-i azîm ile âsim olurlar, İslâma lâzım olan emr-i 
hakkı ta'zîm ve ibâdma şefkatdir.

38. Mes’ele : Serhadd-i îslâmda olan kılâ’m hıfzı içün ta'yîn olan 
mücâhidinin vazifelerine bin yük akçe lâzım olup mühimmât-ı 
sefer içün dahi niçe yüz yük akçe lâzım olup beytülmâlde bu 
cümlenin edâsma usret olmağın Hind’de havâss-ı beytülmâlden 
gelmiş rüşvet tarîki ile cem‘ olmış hazâ’in ü emvâl olsa halîf etu’- 
llâh -JıvMidet hilâfetuhû- hazretleri zikr olunan emvâlin cüm-
lesini bî-kusur alup mühimmât-ı sefere ve guzât u mücâhidine 
vermek meşru' olur mı?
El-cevâb : Olur, vâcibdir te’hîri mazmne-i vebâldir. Hazret- Ra- 
sûl sâllallâhu tacâlâ [aleyhi] vesellem- böyle mâlı beytülmâle 
vaz’dan sonra minber-i şeriflerinde cümle ashâb mahzarında em- 
rullâh böyle idüğin beyân edüp, sonra Cenâb-ı Hakk’a teveccüh 
edüp «Yâ Rab emrini kullarına bildirdim mi» diyü itmâm buyur-
muşlardır. Sonra hazret-i Ömer -radıye’Tlâhu arih- dahi birinden 
zabt etmek isteyüp «Bu malı kande buldun» dedikde hedâyâdan 
cem' oldı dedik de «Ey Allâh düşmeni kendi halinde dursan sana 
bu kadar hedâyâ mı gelürdi» diyü itâb idüp zabt ettiler. Sâ’ir 
sahâbe ve tâbi ‘in ve e’imme-i müctehidîn cümlesi bu kavli kabul 
irtizâ etdiler. Guzât-ı müslimînde böyle muzâyaka olup âhar 
yerde mâl-ı rüşvet mahzûn olmak Jlh değildir. Halîfetu’llâh 
hazretlerine lâzımdır ki tahlîs buyurup müstahakkîne îsâl ile 
müsâb ü me’eûr ve yevm-i kıyâmete değin hayâtla mezkûr ola- 
İşr. Ve’llâhu subhanehû yü’eyyiduhû bi’l-izzi ve’t-temkîn ilâ 
yevmi’İ-haşri ve’d-dîr.

39. Mes’ele : Zeyd maraz-ı mevtinde mülk evini vakf edip, lâkin 
teslim ve tescil olunmasa ba'dehû vârisleri tutmamağa kadir 
olurlar m ı?
El-cevâb : Sülüsden mu'teberdir, re’y-i hâkim ile.

40. Mes’e le : Evkâf-ı kadîmeden bir zâviyeye vakf olan kurâ ve 
mezâri'in vakfiyyesi zâyi' ohcak, sûret-i defter-i hâkanî ile amel 
olunur mı?
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El-cevâb : Olunur.

41. Mes’ele : Bir vakıf karyenin mahsûli vakfiyyesinde, mutlaka 
ebnâ-i vâkıfa meşrut olup, ebnâ-i vâkıf tasarruf ederlerken, iç-
lerinden ba'zı mahsûl-i mezkûr defter-i hâkânîde ebnânm ule-
mâsına meşrut olmağın bize emr ile tevcih olunmuşdur deseler 
i'tibâr vakfiyyeye midir, yoksa deftere midir?
El-cevâb : Arâzî beytülmâlden ise defteredir.

42. Mes’ele : Evkafı nukûd olan medrese yiğirmi beş akçe ile Zeyd’e 
tevcih olunup, vakfda ruhsat var iken mütevellisi vakfiyyede 
«Yiğirmi a.kçe ta'yîn olunmuşdur, ziyâdesin virmem» demeğe 
kadir olur mı ?
El-cevâb : Olmaz, vakfın ziyâdesi olup, Zeyd fakir ve müstahıkk 
ise.

43. Mes’ele : Âhar diyârda olan bir medrese Zeyd’e tevcih olunduk- 
da, yollarda emn olmayıp ve yol mühimmatın görince (görene 
kadar) birkaç ay eğlenüp varamasa, ba'dehû vardukda tevcih 
olunduğı târîhden vazifesin almağa kadir olur mı ?
El-cevâb : Özri vâzıh olup, zamân-ı medîd değil ise re’y-i hâkimle 
olur.

44. Mıes’ele : Bir zâviye mesârifi içün vakf ta'yîn olunan mezâri'den 
bir mikdâr yeri pâdişâh-ı zamân Zeyd’in binâ ettiği medresenin 
mesârifine ta'yîn edüp, hükm-i hümâyûn verdikde, medrese müte-
vellisi yeri tasarruf edicek, zâviye mütevellisi men'e kadir olur 
mı?
El-cevâb : Olur, zâviye ma'mûlün bihâ ise tağyire izn-i sultânî 
olmaz.

45. Mes’ele : Bir vakfın vakfiyyesinde mâl-ı vakf onı on birden zi-
yâdeye istirbâh olunmaya diyü kayd şart olunsa, hâlâ vakfda 
muzâyaka olmağla Zeyd-i mütevelli onı on bir buçuk üzre istir- 
bâha kadir olur mı ?
El-cevâb : Re’y-i hâkimle olur, tam' ile müflise düşürmezse.

46. Mes’ele : Zeyd-i hatibin vazifesi vakfiyesinde beş akçe olup, ba‘- 
dehû bir tarîkle sekiz olup, evkafı kura ve mezâri' olmasa müte- 
velî-yi vakf ve nâzırları ziyâdeyi ref' ettirip vermemeğe kadir 
olurlar mı?
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El-cevâb : Hatîb fakir olup, ziyâde-i mezbûre şart-ı vâkıf da 
âhara mu'ayyen değil ise olmazlar.

47. M es’ele : Bir vakfiyyenin mazmûm vech-i §er‘î üzere sâbit ol- 
mayıcak ma'mûlün bihâ olur mı?
El-cevâb : Amel olunı-geldiyse olur.

48. Mes’ele : Bir câmi‘-i şerifin hareminde âyende ve revende cemi' 
attârlar ve hurde-furûşlar yaymmak ile mürûr idenlere muzâ- 
yaka verseler, şer'an ahâli-yi belde mezbûrları hâkime men1 et-
tirmeğe kadir olurlar mı?
El-cevâb : muzâyaka vâki1 ise olurlar, gurabâ-yı tazyik ise ol-
mazlar.

49. Mes’ele : Zeyd mülk menzilin vakf edüp, süknâsmı evlâdına şart 
etdükde zaruretleri olursa bey1 edeler diyü şart eylese, ba'de za- 
mâtnn evlâdmdan Amr vakt-ı zarûretle menzil-i mezbûrı bey'a 
kadir olur mı ?
El-cevâb : Olur, vakf batı olıcak.

50. Mes’ele : Zeyd-i zimmî bir kenîsenin râhiblerine vakf etmek şer1- 
an câ’iz olur mı ?
El-cevâb : Olmaz.

51. Mes’ele : Mahsûli, öşr ve cizye-i kefere ve resm-i çift olan med-
reseye hasaddan beş ay evvel müderris olan Zeyd ile müderris-i 
sâbık Amr ortasında mahsûl-i sene ne veçhile taksim olunur ? 
El-cevâb : Öşrün tamâmı, tamâm-ı sene add olunup, sene-i sâ- 
bıkâ nihâyetinden evvel zamânma gelince cem1 olunan mahsûli 
on iki aya kısmet olunup, Zeyd ve Amr’a kaçar ay düşerse kıs-
met olunur.

52. Mes’ele : Bir vakıf karyenin ahâlisine mahsûs olan megayı, mü-
tevelli halkı perîşân olup az kaldüar diyü kifâyet mikdârmdan 
ziyâdesin âhar karye halkına mer’î iderin dimeğe kadir olur mı ? 
El-cevâb : Vakıf ise olur, mer’a-yı kadîm ise olmaz.

53. Mes’ele : Sûret-i mezbûrede karyenin cümle arâzîsi vakıf olup, 
me^a dahi ola arâzîden olıcak, mütevelli bir mikdârm âhar karye 
halkına vermeğe kadir olur mı ?
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El-cevâb : Olur, vakf-ı şer'î ise. Mer‘a-yı kadîm oldur ki evvelî 
bilinmeye, mer'a olmazdan evvel mülk-i gayr olan mer'a kadîm 
olmaz. Mer‘a-yı kadîm, mütevelli dahiline de kadir olmaz.

54. Mes’ele : Yetmiş seksen yıllık bir vakıf menzilin teseîli husûsm- 
da beyne’l-fukahâ mu'teber olan tarîka-i ma'hûde üzre olmayup, 
lâkin imzâsmda «Hakemtü bi-sıhhatihî mâ fîhi mine’l-vakfı ve 
şerâ’itihî ve bi-luzûmihî» diyü yazılsa ve dahi vakıf-nâmede 
«Vakkaftü vakfen sdhîhan seviyyen ve habestü habsen sarihan 
mer’iyyen, bi-haysü lâyübâ'u ve-lâ yürâlek, ve-lâ yulilef, ve-lâ 
yütlef bi-vechin mine’ l-vucûh, ve sebebin minâlesbâb, bel yecrî 
âlâ aslihi’l-mü’ebbed ve yukarım âlâ şartihi’l-muhâUed» denilse 
kütüb-i mu'teberede selefin hükmini half-ı salâha hami eylemek 
lâzımdır didiklerine binâ’en vakfiyye-i mezbûrenin tesciline dahi 
olunmayıp, vakfiyye-i mezbûre ile amel.olunur mı?

El-cevâb : Olunur, târîh-i mezbûrdan beri vakfiyyet üzre zabt 
olımı-gelüp, vakfiyye-i mezbûre, vakfiyye’i ma'mûlün bihâ ise 
istishâba hüccet olur. Ekser hükkâmm hâli ma'lûm olmağla, 
dokuz yüz elli havâlisinde tafsil fermân olundukdan sonra vâki' 
vakfiyyelerde hâkimi sıkât-ı ulemâdan mu'tedd bir kimesne ol- 
mayıcak anlarda ahkâm-ı selef icrâ olunmağa mesâğ yokdur.

55. Mes’ele : Bir vakfın vakfiyyesinde başka kâtib, başka, câbî ola 
diyü kayd u şart olunmış iken, Zeyd kitâbet ve cibâyeti ma'an 
almağa kadir olur mı ?

El-cevâb : Olmaz.

56. Mes’ele : «El-kadîmü yütrekâ âlâ ktdemihî» ka'idesine hadd-i 
kıdem ne kadar zamândır.
El-cevâb : Evvelini bilür kimesne olmaya.

57. Mes’ele : Zeyd, Amr-ı mütevelliden istîcâr ettiği vakıf evde sâkin 
olmayup kendi isticâr ettiğinden ziyâde icâre ile âhara icâr eylese 
ziyâde Zeyd’in olur mı, yoksa vakfın mı olur ?
El -cevâb : Ecr-i misli vakfın olur.

58. Mes’ele : Zeyd mütevellisi olduğı vakfın harâbe bir menzilini 
yedi sekiz bin akçe ile merimmet mümkin iken etmeyüp, ihmâl
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etmekle ziyâde harâb olup, elli bin akçe ile ancak ta‘mîr olunsa, 
ziyâdesi Zeyd’e ihmâli sebebiyle tazmin olunur mı ?
El-cevâb : Vazifeden makbûzı ile ta‘mîr etdirilir, ta'mîre muh-
taç iken kabz etdüği gaileden dahi âhara vermiş ise tazmin etdi-
rilir.

59. Mes’ele : Zeyd berât ile mutasarrıf olduğu vakıf mezre’anın, 
hîn-i hasadda bir mikdâr mahsûlin kabz etdikden sonra mez- 
re‘a-i merküme Amr’a tevcih olunsa Amr’m tasarrufı târîh-i 
berâtdan mı mu'teber olur, yoksa berât sicille kayd olunduğı 
günden mi mu'teber olur?
iEl-cevâb : Yevm-i tevcîhden mu'teber olur.

60. Mes’ele : Hind, zevci Zeyd’in huzûrunda bir mülk bağı yiğirmi 
yıldan mütecâviz mâlikâne müstakilleten tasarruf edüp, Zeyd 
«Benimdir» deyü da'vâ etmemiş iken, hâlen Hınd vefât ettikde, 
evlâdına kaldıkda Zeyd zikr olunan bağ benimdir deyü da'vâ 
eylese, bilâ-emr istimâ’ olunur mı ?
El-cevâb : Olunmaz, istiklâl üzre tasarrufı müte'ayyin ise Hind 
ve mülki zevci tasarrufunda ise olunur.

61. Mes’ele : Hurda ve f  âsidü’l-ayar akçe üe f  ilori yüz seksene râyic 
iken, Zeyd Amr’a bir mikdâr filoriyi otuz bin akçe tesmiyesiyle 
karz virüp, ba'dehû eeyyid-i cedîd akçe zuhûr edüp, filori yüz 
yiğirmiye râyic oldukda, Amr Zeyd’e istikrâz ettiği mikdâr filo-
riyi vermek lâzım olduğm bilmemek ile cedîd akçeden otuz bin 
akçe verse, hâlâ istikrâz ettiği filorinin bahâsın yüz yiğirmişer 
akçeden hesâb edüp, ziyâdesin Zeyd’den talebe kadir olur mı? 
El-cevâb : Olmaz, terâzî ( ) ile haklaşdılarsa.

62. Mes’ele : Kibâr-ı ulemâdan mansıb-ı âlîde olup, imzâsı ve hâ- 
tfemi beyne’l-havass ve’l-avâm meşhûr u müte'ârif olan Zeyd, 
kethüdâsı Amr’dan bir mikdâr akçe istidâne etmekle, yüz bin 
akçe istikrâz edüp, «lâzimü’l-edâ deynimdir» deyü imzâ ve hatt 
ve hâtemiyle mumzî ve mahtûm bir tezkire verse, Zeyd’in vefâ- 
tından sonra tezkire ile amel câ’iz olur mı, yoksa ısbât-ı deyn 
lâzım olur mı?
El-cevâb : Zeyd’in hattı idüği sâbit olup, mu'anven u mersûm 
ohcak mazmûnıyle amel olunur. Asl-ı deyni yahud Zeyd’in ikrâ- 
rım isbât lâzım olmaz.
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63. Mes’ele : Zeyd arz-ı mîrî üzerinde gars olunan ba‘zı mülk eşeâ- 
rım sâhib-i arz ma’rifeti yok iken, Amr’a hîbe eylese, hîbe-i mez- 
bûre sahîh olur mı ?
El-cevâb : olmaz.

64. Mes’ele : Zeyd bir diyârdâ fetb-i hâkânîden beri, arz-ı mîrî üze-
rine mağrûs olan bağ ve bağçeyi mutasarrıf olanlar, izn-i sâhib-i 
arza tevakkufsuz bey' ve şirâ ve hîbe ve temlîk ide-gelmişler iken 
hâlâ sâhib-i arz ma'rifeti olmayıcak tasarrufât-ı mezkûre sahîha 
değildir diyü sâhib-i arz yahud bey' ve hibe edenler feshine kadir 
olur mı?
El-cevâb : Bey'i sahîdir, hibesi tâmme olmaz, sâhib-i arz edemez, 
hibe eden alur.

65. Mes’ele : Bu sûretde bâğ ve bağçe erbâbmdan Zeyd tasarrufun-
dan olan bağını oğlı Amr’a hibe ve ıkbâz eylese, ba'dehû Zeyd ve- 
fât etdikde sâ’ir verese zikr olunan bağı mirasa idhâl ve ikti- 
sâma kadir olurlar mı?
El-cevâb : Olurlar, sâhib-i arz ma'rifetinsiz ikbâz şer'an müm-
kün değildir, müşâ' hükmündedir.

66. Mes’ele : Zeyd’e bir mansıb tevcîb olundukda müjde emrin alıp 
giden Amr’a, Zeyd müjde diyü bir mikdâr meblağ vermiş olsa, 
ba'dehu Zeyd mansıb dahi üzerinde iken, meblağ-ı •merkümı 
Amr’dan taleb’e kadir olur mı ?
El-cevâb : Hibe sahîha olup, Amr ise yahud fakir ise
olmaz.

67. Mes’ele : Zeyd Amr’ı eünd-i sultânîye ilhâk etmek kavli ile altı 
yıl istihdâm eylese ba'dehû ilhâk etmeyieek, Amr sinîn-i mez- 
bûre içün Zeyd’den ecr-i misi almağa kadir olur mı ?
El-cevâb : Olur.

68. Mes’ele : Bir vakıf hamâmın mütevellisi Zeyd, Amr’a üç seneye 
icâr ettikden sonra müddet-i icâreden hammâmın suyu kesilüp, 
icrâya kabiliyet olmayıp, hamâm mu'atta kalsa, mu'allel olduğı 
eyyâmın ücretini mütevelli Amr’dan taleb edüp, almağa kadir 
olur m ı?
El-cevâb : Fesh-i icâre etdiyse olmaz.
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69. M esele : Zeyd, Amr-ı zimmîye cebr u ikrah ederek İslâmî kabûl 
ettirse mukrehin İslâmî mu'teber olur mı ?
El-cevâb : Birez İslâm üzere turıcak olur.

70. Mes’ele : Zeyd-i şakı, bir karye ahâlîsinin bağ ve bahçelerinin 
esmârını, öküz ve inek ve keçilerin gasb ve eki edüp ve ba'zı- 
nun kızlarını cebren alup, zulm ve te'addîden hâlî olmasa şer'an 
Amr’a ne lâzım olur?
¡El-cevâb : itlâf etdiği tazmin olunur, ta‘zîr-i şedîd ve habs-i me- 
dîd olunur. Tevbesi tevâkku1 olunmaz, ehl-i fesâd ise emr-i ve- 
liyyü’l-emr ile kati olunur.

71. Mes’ele : Zeyd-i şakî, âlet-i harb ile Amr’ın evin basıp, zevcesi 
Hind [e] fi ‘l-ı şenî‘ idüp emvâl ü erzâkmı gasb eylese Zeyd’e 
ne lâzım olur.
El-cevâb : Mâl redd olunup, emr-i veliyyü’l-emr ile kati olunur.

72. Mes’ele : Zeyd’in mutasarrıf olduğu arzın üzerinde nâbit olan 
fidanlara Anır, Zeyd’in izni yok iken aşlama aşlasa kangisinin 
olur?
El-cevâb : Ajnr’m olur, Zeyd’e aşladığı zamandaki kıymeti verir, 
kal'i muzırr olmaz ise Zeyd kal1 etdirür, olursa kıymeti ile tem-
lik eder.

73. Mes’ele : Seferde olan Zeyd üç sene serhadde hidmet üzre olup, 
ulûfesin almadan vefât eylese, güzeşte ulûfesi sâkıt olur mı, 
yoksa veresesine intikâl eder mi ?
El-cevâb : Eder, emr-i veliyyü’l-emr ile.

74. Mes’ele : Zeyd’in mu’takı Amr cünd-i sultâniyye mülhak olduk- 
dan sonra vefât edüp, Zeyd’den gayrı vârisi olmasa, cümle tere-
kesin Zeyd kabza kadir olur mı ?
El-cevâb : Kendi malı var ise olur. Tezvir ile bi-gayri hakk mâl-i 
beytülmâl olanlardan ise olmaz.

75. Mes’ele : Zeyd mutlakan mu'âmele-i şer’iyye harâmdır dedikde, 
Ajmr harâm olan mu'âmele-i şerdyye değildir, şer’î olan harâm 
olmaz dedikde, Zeyd harâmdır dese, Zeyd’e ne lâzım olur? 
E-cevâb : Mes’elede hilâf vardır, ne hürmetine iemâ1 vardır, ne 
hilline. Nihâyet helâl olur deyen e’imme kavli ile amel olunur. 
İkisinin sözi dahi bilmemeğe mebnîdir.
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76. Mes’ele : Beytülmâl-i Müslimîne istihdam olunan Zeyd ve Anır, 
Beytülmâlden beş yük akçeyi eki ü bel‘ edüp, ziyâde masraf gös-
terdiklerinden sonra, beynlerinde taksimde nizâ‘ etmekle yine 
izhâr eyleseler, mezbûrlara ne lâzım olur? Bu makule biyânet 
eden kimesneler, beytülmâlde istihdâm olunmak lâyık olur mı? 
El-cevâb : Ahz u teftiş olunup, eki ü bel‘ etdikleri bî-kusûr abz 
olunup, beytülmâlden hidmetleri mukabelesinde vazife ve tîmâr 
zabt etmişler ise ol dahi alınıp, zamân-ı medîd habs olunurlar. 
Ol maküle hâ’ine ve zâlime beytülmâl ısmarlamak vebâldir ve 
mefâsid-i azîmeye sebebdir.

77. Mes’ele : Zeyd-i zimmî ba'zı arabî kitâblar iştirâ idüp, bazret-i 
Risâlet-penâh aleybisselâmm ism-i şerifleri olan mevâzı'a kağıt 
yapışdırup tahfif eylese, yedinde buhmcak Zeyd’e ne lâzım olur? 
El-cevâb : Müslimîn’e bey' ettirilmez, ta'zîr dahi olunur, dalâl-i 
kadîmleridür.

78. Mes’ele : Bir zâviyede mesnevi nakl olundukdan sonra def' ve 
ney ve nakkare çalmup, mevlevî nâmına olan dervişler raks ve 
semâ ederlerken bile hâzır olup, istimâ' edenlere ne lâzım olur ? 
El-cevâb : îstiğfâr gerekdir, hevâ-yı nefs ile istimâ' eden fâsık 
olur, iemâ'an.

79. M es’d e : Bir kasaba ahâlisinden Medîne-i münevvere evkafı re‘- 
âyasmdan olanlar cümle tekalîfden mu'âf olmak içün emr-i şerif 
vârid oldukda sâ’irleri, mezbûrlara «Siz bizimle çekmezsiz, ahyâ 
ve mevtânızı, ahyâ ve mevtâmıza halt etmeziz deseler, böyle de-
yenlere ne lâzım olur?
El-cevâb: Nevâ’ib ( Ĵ\y ) beraber çekilür. Birez kavm himâre 
olup, sâ’iri tâkatlarmdan ziyâde teklif olunmak zulm-i azîm olur. 
Ana binâ’en dedilerse ma'zûrlardır.

80. Mes’ele : Tâlib-i ilm olan Zeyd, ilmi terk edüp, bir şeyhden bey'at 
eyleyüp, ibâdete temahhus etmek mi evlâdır, yoksa ulûm-ı nâfi'a 
telebinde olmak mı evlâdır?
El-cevâb: Tahsîl-i ilm farizadır, İbâdet ile cem' olur, târih lâ-
zım değil.

81. Mes’e le : Zeyd-i zimmî fevt oldukda. tasarrufunda olan yerleri 
oğh Amr-ı müslime intikâl eder mi?
El-cevâb : Eylemez.
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82. Mes’ele : Bir karanın tarîk-ı ânımı eyyâm-ı şitâda harâb olup, 
ubûr müte'assir olmağın civârında Zeyd’in bağından ubûr eden-
leri Zeyd men'e kadir olur mı ?
JSUcevâb : yeri mîrî ise, yahud ol kal'a ve etrâfı kahr ile feth ol- 
mış ise emr-i veliyyü’l-emr tarîk kıbnur.

83. Mes’ ele : Selâtîn-ı mâzıyeden biri bir vilâyeti anveten feth etdik- 
de, ahâlî-i vilâyetin tasarruflarında olan yerlerin ve bağlarm 
her dönümüne bedel öşr, sipâh’sine dörder akçe ta'yîn edüp, el-
lerinde ibkâ eyleşe, bu âna gelince, vech-i muharrer üzere ahâlî-i 
merkûme mutasarrıflar iken, sipahisi kana'at etmeyip öşr al-
mağa kadir olur mı?
El-cevâb : Olmaz.

84. Mes’ele : Muharrir-i vilâyet Zeyd’in tasarrufunda olan yerlerin 
öşrünü kaldırup, mukâta'aya bağlasa, ba'dehû Zeyd vefât edüp, 
yerleri âhar tasarruf ederken, sâhib-i arz zikr olunan yerlerden 
mukâta'a almayup öşr alurm demeğe kadir olur mı ?
El-cevâb : Olmaz, emri olmayıeak.

85. Mes’ele : Arz-ı mîrî, inde’ş-şer‘ arz-ı öşriyye midir, yoksa arz-ı 
harâciyye midir ?
El-cevâb : Hiç biri değildir, öşrî ve harâcî sahihlerinin mülk-i 
şer'îleridir, İnde’ş-şer‘ arz-ı havz ( ) ve arz-ı memleketden
mâl-i beytülmâldir, mülk-i mutasarrıf değildir.

86. Mes’ele : Zeyd-i müteveffânm tasarruf etdiği yeri hâricden Amr, 
sıhhatinde bana tefzîz etmiş idi diyü verese yüzine ( c j ,  ) 
beyyine ikamet eylese, beyyinesi makbule olur mı?
El-cevâb : Temessük olıcak olur, emr-i sultânî üzre.

87. Mes’ele : Zeyd-i sipâhî, re'âyâdan hubûb harman yerine gelüp 
dökülmeden on birin alurum diyü mûtâda muhalif ta'şîre 
kadir olur mı?
El-cevâb : Olmaz.

88. Mes’ele : Zeyd-i müteveffâdan evlâd-ı zukûr sigarına intikâl eden 
yerleri, anaları Hind, Amr’a bir akçeye, ma‘rifet-i sipâhî dahi 
yok iken virse, ba'dehû evlâd bâliğ olduklarında yerleri Amr m 
yedinden almağa kadir olurlar mı ?
E-cevâb : Emr-i âlî ile olurlar.
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89. M es’ele : Bir karye halkı bir dağın odununu yüz elli yıldan beri 
kat' ide-gelmişler iken, hâlâ karye-i uhrâ ahâlîsi zikr olunan 
dağı muharrir-i vilâyet bize çiftlik kayd eylemişdir, mezbûrları 
odun kat' etmekden men'e kadir olurlar mı?
El-cevâb : Olmazlar, mîrî olup, tağyire emr-i sultanî yok ise.

90. Mes’ele : Zeyd’in arz-ı mîrî üzerine binâ olunan değirmenini 
bi’l-külliye harâb olup, eser-i binâ kalmasa, sâhib-i arz değirmen 
yerini âhara icara kadir olur mı ?
El-cevâb : Olur.

91. Mes’ele : Zeyd mukata'alı mülk bağçesini Amr’a bey' etdikde, 
sâhib-i arz, semeninden öşr almağa kadir olur mı ?
El-cevâb : Vakf ise eçr-i misli içün terâzî gerekdir.

92. Mes’ele : Arâzî-i mîrîye üzerini mağrûs olan bağlar harâb olup, 
yerleri on beş sene mikdârı mu'attal kalup, sâhib-i arz tapu ile 
âhara virüp, zirâ'at itdürmek istedükde, bağların eshâbı biz 
âhara tasarruf etdürmeyüz dimeğe kadir olurlar mı?
El-cevâb : Mukata'alı olup, sene ber-sene edâ ederlerse olurlar, 
değil ise olmazlar.
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14, 33, 70 
Ehl-i örf, 23 
El-kesilme, 14, 15, 16 
Emr, emr-i âlî, emr-i sultânî, 

emr-i şerîf, 10, 60, 79, 84, 
86, 88, 89 

Emr-i veliyyü’l-emr, 6, 7, 8, 11, 
13, 14, 70, 71, 73, 82 

Ferriıân, 32, 54 
Fetvâ, 12 
Fısk u fueûr, 11 
Fi‘l-i şenî, 71 
Filori, 7, 61
Hapis (habs), 14, 17, 35, 70, 76 
Halife, pâdişâh-i İslâm, 32, 35, 

38, 44 
Haraç, 2, 24

Harbî, 8, 24, 26 
Hatt-ı hümâyûn, 36 
Hırsızlık, serika, 13, 14, 15, 16, 

17
Hükm-i hümâyûn, 44 
İhraç yasağı (zahire), 8 
İhtidâ, İslâma gelme, 21, 22, 25, 

69
İkrâh, 69 
İmzâ, mumzî, 62 
İzn-i sultânî, 44 
Kadı, hâkim, hâkimü’ş-şer‘, 6, 

12, 18, 19, 39, 45, 48 
Kıdem, (kadîm), 56 
Kilise, 18, 29, 30, 50 
Mevkufât emini, 27 
Mîrî, 27, 63, 64, 82, 85, 89 
Muafnâme, 2
Mu'âmele, mu‘âmele-i şer'iyye, 

îstirbâh, 10, 45, 75 
Muharrir-i vilâyet, 84, 89 
Muhtekir, 8 
Mukata'a, 84, 91, 92 
Mütevelli, 42, 44, 45, 46, 52, 53, 

57, 58, 68 
Nehy-i sultânî, 7 
Öşür, a'şâr, ta'şîr, 2, 3, 4, 5, 51, 

83, 84, 87, 91 
Râhib, ruhbân, 28, 50 
Raks ve semâ, 78 
Re'âyâ, 11, 87 
Resm-i şift, 51
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Sefer-i hümâyûn, 27 
Selâtîn-ı maziye, 4, 35, 83 
Sipâhî, sâhib-i arz, 2, 3, 41, 63, 

64, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92 
Siyâset, kati, 13, 71 
Ta'zîr ta‘zîr-i şedîd, 6, 7, 8, 9, 

10, 35, 70, 77 
Tekâlif, tekâlîf-i örfiyye, 2, 79 
Temlik, 64 
Tezkire, 62
Timâr, ze'âmet, 5, 27, 31, 32, 

36, 37, 51

Ulufe, 73
Vakfiye, vakıfnâme, 40, 41, 45, 

46, 47, 54, 55 
Vakıf, evkaf, 25, 39, 40, 41, 42, 

44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 
54, 57, 58, 59 

Yahudi, 19 
Zâviye, 40, 44
Zimmî, ehl-i zimmet, 20, 21, 22, 

23, 25, 30, 34, 50, 69, 77, 
81

Ek II Şâir Cinânî’nin SunfuTlah Efendi hakkında söylediği Kaside*

(Kâside der-medh-i Sun'ullah Efendi Kadıasker-i Rumeli, 
el-ma‘mûre)

Bir subh-dem ki mihr-i ziyâ-bahş u tâbdâr 
Bu sadr-ı nüh kıbâba çıkup eyledi karâr

Bereis olunca şevket ile kadı-i kudât 
Oldı felekde ana Utarid devâtdâr

Açdı debîr-i çerh-i seher rûznâmesin 
Telhis olundı yine kazâyâ-yı rüzgâr

Dîvân-ı hâdisât-ı felek oldı müzdehim 
Gûyâ der-i cenâb-ı Hüdâvend-i kâmkâr

Revnak-fezâ-yı sadr-ı ahâlî-i mülk-i Rûm 
Devlet-disâr u nik-tebâr u kerem-şi'âr

Sun‘-ı ilâh hazret-i sadr-ı yegâne kim 
Mishn felek getürmeye devr itse sadr hezâr

* Cihan Okuyucu, ayn ı eser, Kasideler kısm ı.
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Revnak-füzûde luftıyla gülşen-i kerem 
Zînet-girifte nâmı ile çehre-i vekâr

Sîr-âb âb-ı adli ile ravza-i kulûb 
Pür-tâb tâb-ı hükmi ile mülket-i diyar

Rûşer-zamîr-i enverine hâl-i kâinât 
Vabeste ittifâkma ahvâl-i rüzgâr

Her dil garîk-i lucce-i deryâ-yı himmeti 
Herkes hemîşe behre-i lutfiyle behredâr

Bârân-ı ebr-i âtifeti feyz-bahş olup 
Kim katresiyle gülşen olur niçe sûre-zâr

Bahs-ı ulûma açsa dehânın sadef gibi 
Dâmânı âlemün pür olur dürr-i şâhvâr

Gassâs-ı fikret ile ne mümkin ihâta kim 
Bahr-i muhît-i fazlına yokdur anun kenâr

Her subh dergehine güneş rûy-mâl olur 
Gûyâ önünde suhtedür kim okur Menar

Kaddi gibi nihâl-i bülend itdi terbiyet 
Rûm eylese acem mi eğer Şâm’a iftihâr

Kadrin şeh-i zamâne bilüp iltifât ider 
Her-dem bulur kemâli ile kadr u i‘tibâr

Ol denlüdür adaleti kim dehr-i bî-direng 
Görmez adilin itse eğer sa‘y-i bî-şümâr

Âsûde sâyesinde gürûh-ı mülâzimîn 
Eyler du‘â-yı hayrını bi’s-sirri ve’l-cihâr

Ahbâbı ile zümre-i a'dâsı müttefik 
Medh ü senâsm itmede bî-sabr u ihtiyâr

Zulm eyleyüp zamânım almaz kimesnenün 
Dâim zamâne ana mu‘în olsa vechi var

Minnet Hudâya mevhibe-i adi ü dâd ile 
Nâm-ı şerifi buldı güneş gibi iştihâr
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İtdi felekde Toz-koparan gibi bir nişân 
Kalmadı bende zerre kadar sabra iktidâr

Kadr-i refî’i galib olup geçdi üstüne 
M i‘y â r - ı  aklı yok bir iki nakısü’l-ayâr

Şekker yirine sem m-i helâhil sunar felek 
Lâl olmasun mı tûtı-ı tab‘-ı suhen-güzâr

Demler dürür ki çehre-i maksûdı görmedüm 
Mir’ât-ı kalbe seng-i cefâ virdi inkisar

Çokdan yakardı âteş-i mihnet vücûdımı 
Lutfun zülâli itmese anı ümîdvâr

Bîdâr idüp anı reşehât-ı mürüvvetim 
Demdür uyansa dîde-i baht-ı sitîze-kâr

Eyyâm-ı devletimde fımûn-ı faziletlim 
Ol denlüdür ki selb idemez hasm-ı nâ-bekâr

Muhtâc olursa sânumı ben imtihan ile .
Olsun kemâl-i ma'rifetüm halka aşikâr

Hubb-ı vatanla dâ‘iye-i sevk u akrabâ 
Olsa aceb değül sebeb-i sevk-i i'tizâr

Herkes vatan muhabbetünün mübtelâsıdur 
Gönder beni diyâruma dek ideyüm firâr

İtnâbı ko Cinânî uzatdun hikâyeti 
Demdür bu nazma zîver ola hüsn-i ihtisâr

Tâ mesned-i felekde olup kadı-i kudât 
Mülk-i cihâne hükm ide Bercis-i kâmkâr

Tâ âlem içre eyleye erbâb-ı akd ü hâl 
Tedbîr-i dîn ü devleti fi ’l-leyli ve’n-nehâr

Nev-bâve-i hadîka-i ömrünle haşre dek 
Sadrunda dâ’im eyleye bâkî vü pâyidâr
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