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XVI-XVII. YÜZVIL OSMANLI iLMiYE TEŞKiLA Tl iÇiN BiR 

KAYNAK: TARTH-i SiLSiLE-i ULEMA 

Dr. Mehdin ÇiFTÇi 
Fenerbahçe Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 

ÖZET 

Osmanlı ilmiye mensuplarınm tayin, terfi ve azilleriyle ilgili hususların yer aldığı 
kaynaklar çeşitli olup bunlardan biri de Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulun
maktadır. Tarih-i Silsile-i Ulema adıyla bilinen ve Osmanlı ilmiye teşkilatıyla ilgili 
tevcihat kayıtlarından derlendiği anlaşılan bu eserin bütünü üzerinde bugüne 
kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmamızda eser önce muhteva 
ve müelliflerine göre tanıtılacak, ardmda n eserin bir fihristi çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı ilmiye Teşkilatı, Tarih-i Silsile-i Ulema, medrese, 
müderris, kadı, kadıasker, şeyhülislam, müftü. 

ABSTRACT 

A Resource for Ottoman Rel/g/ous lnstltutlon In the 16th and 17th 
Centur/es: Tarih-i Silsile-l U/ema 

There are several resources upon the assignment, promotion and 
disemployment of the Ottoman religious institution's members and one of them 
is in the Süleymaniye Library. Until today there have been no studies made on 
the whole writing, known as Tarih-i Silsile-i Ulema, in which there are alsa the 
assignment records of the Ottoman Religious lnstitution. In this study we aim to 
introduce this manuscript, its contents and writers and alsa we intent to make 
an index. 

Key words: Ottoman Religious lnstitution, Tarih-i Silsile-i Ulema, madrasa, 
mudarris (professor), qadi, qadiasker, shaykh al-islam, mufti. 

GiRiŞ 

Osmanlılar'da ilmiye mensuplarının tayin, terfi ve azillerine ait hususların 
yer aldığı arşiv kaynakları ve defterleri çeşitli olup bunların başında Kadısker 
Rüznamçe/eri, Divan-1 Hümayün Ruüs Defterleri ve Tarik Defterleri gelmektedir. 
Kadiasker Rüznamçeleri, Şeriyye Sicilieri Arşiviı ve NOruosmaniye Kütüphane
si'nde2; Divan-ı Hün;ı§yün Ruüs Defter/eri; Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde3; 

1 Şeriyye Sicilieri Arşivi'ndeki Kad1asker Rüznamçeleri'yle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Cahit Baltacı, 
"Kadıasker Rüznamçeıeri'nin Tarihi ve Kültürel Ehemmiyeti", islam Medeniyeti Mecmuasi, IV/1, 
istanbul1979, s. 55-100. 

2 Nüruosmaniye Kütüphanesi'ndeki Kadiasker Rüzni!imçeleri'yle ilgili detaylı bilgi için de bkz. ismail 
Erünsaı, "Nüruosmaniye Kütüphanesi'nde Bulunan Bazı Kazasker Rüznamçeleri", islam Medeni
yeti Mecmuasi, IV/3, istanbul1980, s. 19-31. 
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Tarik Defterleri4 ise Şeriyye Sicilieri ve Topkapı Sarayı Müzesi arşivleri ile Millet, 
Süleymaniye ve istanbul Üniversitesi Nadir Eserler kütüphanelerinde bulun
maktadır. ilmiye mensuplarından tayin yetkisi kadıasker elinde olan kadılık ve 
müderrisliklere ait tevc1hat Kadtasker RDznamçeleri'nde; daha yüksek seviye
dekiler ise RuDs ve Tarik Defterleri'nde bulunmaktadır.s Genel olarak 960-
1038 (1553-1628) tarihleri arasında Osmanlı Devleti'ndeki kadı ve müderris
Jerle devlet ricalinin tayin ve azillerini ihtiva eden ve Tfirfh-i Silsile-i U/ema adıyla 
bilinen bir eser (defter) de Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.a Ese
rin muhteva olarak Osmanlı ilmiye teşkilatıyla ilgili tevclhat kayıtlarından der
Jendiği anlaşılmaktadır. 

Farklı yazı türleriyle yazılan ve toplam 256 varaklık tek bir ciltten meydana 
gelen eserin tek nüshası bulunmaktadır.7 Mevcut nüsha, 145x207 mm ölçü
sünde olup, miklepli, sırtı ve kenarları kahverengi meşinden, üstü ebru kağıt 
kaplı bir cilt içindedir. Eserin kağıdı yerli ve karışık, kalınca, az aharlı, açık krem 
renginde ve filigransızdır. Ayrıca yazılara cetvel çekilmediği gibi eserin hiçbir ye
rinde de süsleme yoktur.8 Yaptığımız tasnife göre eserin on birinci bölümüne 
denk gelen kısmı siyakat, diğer yerler ise ta'lik yazı ile kaleme alınmıştır. Eserde 
istinsah tarihi mevcut olmasa da, bizim on birinci bölüm olarak ele aldığımız 
kısmın, 975 (1568) tarihinde istanbul'da yazılmış olabileceği belirtilmektedir.9 
Eserin tamamının ise XVI. yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk yarısı içinde is
tanbul' da kaleme alındığı ve bir müderris veya kadı tarafından ciltlendiği tah
min edilmektedir.10 

Bu eser, ya M. Kemal Özergin'in de belirttiği üzere farklı risalelerden olu
şup sonradan bir araya getirilmiş11 ya da mevcut bir defter farklı kişilerce istin
sah edilmiştir. Benzerlerinde olduğu gibi bu defterin de belli bir adı bulunma
makta ve eser "Ttirih-i Silsile-i Ulema" ismiyle bilinmektedir. Ancak eserin ilk 
varağında bulunan aşağıdaki beyitte "si/si/e defteri" ifadesi geçmektedir12: 

"Si/si/e defterini yazmaktan, akil o/dur ki fariğ oldu heman, 
Çünkü manstb verile na-ehle, yazmanm ey/e kubhünü iz'an" 

M. Kemal Özergin, bu yazma eserin kim tarafından, ne zaman ve nerede 
yazıldığı veya derlendiğini gösterecek bir istinsah kaydının bulunmadığını belirt-

.......... 
3 Ruüs Defterleriyle ilgili detaylı bilgi için bkz. Bilgin Aydın-Rıfat Günalan, "XVI. Yüzyılda Osmanlı Dev

leti'nde Mevleviyet Kadıları", Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armagam (nşr. Gülden Sarıyıldız v.dğr.), 
Etkin Kitaplar, istanbul 2001, s. 22-24. 

4 Tarik Defterleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Arzu Güldöşüren, XIX. Yüzyi/m İlk Yansmda Tarik Def
terteri'ne Göre ilmiye Rica/i (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim· 
ler Enstitüsü, istanbul 2004, s. 10-15. 

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Baltacı, a.g.m., 59-60. 

6 Tarih-i Silsile-i Utema (TSU), Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bl. nr. 2142. Eser, Süleymani
ye Kütüphanesi'nde "Kadi ve Müderristerte Devlet Rica/inin ... Azillerine Ait" adıyla kayltlıdır. An
cak bu isim, daha çok eserin tavsifi olarak görüldüğünden biz de araştırmacılar arasında yaygın 
olan Ti!in"h-i Sitsite-i utema adını tercih ettik. 

7 Defterin 16, 17, 18 ve 235. sayfaları eksik olup 113'üncü sayfası ise iki adettir. 

B M. Kemal Özergin, "Sultan Kanuni Süleyman Han Çagma Ait Tarih Kayit/an", Araştirma Dergisi 
(Atatürk Üniv. Edebiyat Fak.), lll, Ekim 1971, s. 70. 

9 özergin, a.g.m., 63. Defterin Kanüni Sultan Süleyman devri tevcihlerine ait kısmı üzerinde M. Ke
mal Özergin çalışmıştır (bkz. a.mlf., a.g.e., 61-131). · 

10 A.mlf., a.g.m., 70-71. 

11 özergin, bu eserin ayrı ayrı tertib edilen üç farklı makaleden oluştuğunu belirtmektedir. Bkz. 
a.mlf., a.g.e., 63. 

12 v.1a. 
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se de13 eserin birden çok müellif tarafından farklı hatlarla yazıldığını tespit et
tik. Araştırmamızda bu eseri, yazı çeşidi veya müelliflerine göre bölümlere ayır
dık.14 Ancak tüm çabamıza rağmen, müelliflerini tespit edemediğimiz kısımlar 
da bulunmaktadır.15 Makalemiz, eser tanıtımı ve fihrist ana başlıklarından 

oluşmaktadır. 

/. ESER TANITIMI 

A. Birinci Bölüm (1a-19b) 

3a'ya kadar isim listelerinden oluşan bu bölümde 1b'de Sultan ı. Ahmed, ı. 

Mustafa, ll. Osman (Genç) ve IV. Murad dönemlerindeki kaptan-ı derya (kapu
dan) ve yeniçeri ağalarının isimleri; 2a'da istanbul'un Fethi'nden 1035 (1625-
26) tarihine kadar görev yapan Mısır valilerinin isimleri; 2b'de Sultan lll. Meh
med, 1. Ahmed ve ll. Osman (Genç) dönemleri ile ı. Mustafa'nın ikinci kez tahta 
çıktığı dönemdeki veziriazamların isimleri bulunmaktadır. Bu bölümün metni 
ise 3a'dan itibaren başlamakta ve 19b'ye kadar devam etmektedir. Genel ola
rak 960-989 (1553-1581) tarihleri arasındaki olayları ihtiva eden bu bölümde, 
sonradan eklendiğini düşündüğümüz daha sonraki dönemlerle ilgili kayıtlar da 
bulunmaktadır. Nitekim 11b'de 990 (1582-83), 991 (1583-84) ve 999 (1590-
91) yıllarındaki kadı tayinleri; 13a'da lll. Mehmed, 1. Ahmed, ı. Mustafa, ll. Os
man (Genç) ve IV. Murat dönemlerindeki vezirler; 14a'da IV. Murad'ın 3 Safer 
1044 (29 Temmuz 1634)'te Edirne'den istanbul'a gelişiyle ilgili bir kayıt ve 
15a'da maktül olan vezir ve veziriazamların isimleri yer almaktadır. Bu bölüm
deki 15a-18b arasındaki varaklar ise eksiktir. 

Bölüm müellifiyle ilgili v. 12a'da aşağıdaki ferağ kaydı bulunmaktadır: 

"ittefeka'l-ferağ 'ala yedi'I-fakir Mehmed Naziri ve kad suwide bi 
ğayeti'l-'acele, ve ercO mimmen nazara fihi en la ye/Omeni li ğa
latih. Li enne'n-neticete'l-leti ustunticet fihti kane ğalatan ğaye
te'l-ğalat. Ve eslahtu ba'de mevaziihi bi kadri'l-vus'. Ve'l-insaf 
ntsfu'd-dfn. Hurrira fisene 1036" 

Kayıttan da anlaşılacağı üzere bu bölüm, Mehmed NazTrT tarafından 
1036/1626-27 tarihinde yazılmıştır.1s Kendisi bu bölümü çok aceleyle yazdığı
nı, yaptığı hatalardan dolayı kınanmaması gerektiğini... vs. belirtmektedir. Yine 
aynı varakta (12a) ferağ kaydının yan tarafında "Kas1m Paşa-y1 Cezeri müderrisi 
Şefezade Abdurrahman Çelebi hattmdan nakl o/unmuş(tur)" kaydı bulunmak
tadır ki bu da bölümü n Mehmed NazTrT tarafından CezerT Kasım Paşa Müderrisi 
ŞefezMe Abdurrahman'ın notları veya eserinden istinsah edildiğini göstermek
tedir.17 

13 Özergin, a.g.m., 70. 

14 Tarafımızca müelliflere göre yapılan bu taksimatta, bazı kısımlar tam bir bölüm gibi olmamasına 
' rağmen sadece müellif tespitinde kolaylık sağlamak için böyle bir yola başvurulmuştur. 

15 Eserde bulunan bir kayıttan müeİiifınin Seycfızade olduğu belirtiise de (bkz. Mehmet ipşirli, XVII. 
Yüzyil Başianna Kadar Osmanli imparatortujtu'nda Kadiaskerlik Müessesesi [Basılmamış Doçent
lik Tezi], istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, istanbul 1980, s. 90) ilgili sayfa
da böyle bir kayıt bulunmamaktadır (Bkz. TSU, v. 78a). 

16 Vekayiü't-fudata (lll, 70~) ve Sicill-i Osmani'de (IV, 1240) Selanikli olup müderrislik ve kadılık ya
pan ve 1085'te vefat eden Mehmed Naziri adlı birinden bahsedilmektedir. Ancak adı geçen kişi
nin bu bölüm müellifi olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunamadı. Mevcut kaynaklardaki kişi, 

eğer bu kısmın müellifı ise notlarını çok genç iken yazmış olmalıdır (Mehmed Naziri'nin vefat tari
hi 1085, bu bölümün istinsah tarihi ise 1036'dır). 

17 Şefezade Abdurrahman, Rebiülewel 978 (Ağustos-Eylül1570)'te Necmi Efendi yerine Cezeri Ka
sım Paşa Med resesi'ne ber-vech-i tekaüd ve otuz akçe yevmiye ile atanmış, 990 (1582-83)'te de 
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B. ikinci Bölüm (20a-112b) 

Bu bölümde bazı dönemlerdeki tayinler ve önemli olaylar ile bazı isim liste
leri verilmiştir. Buna göre 20a-106b arasındaki varaklarda, RebTülevvel 991-16 
Receb 1008 (Mart/Nisan 1583-1 Şubat 1600) tarihleri arasındaki tayinler ve 
bazı önemli olaylar; 21b ve 22a'da metnin yan tarafında istanbul kadılarının 
isimleri; yine 22a'da lll. Murad döneminde Özdemiroğlu Osman Paşa'nın (ö. 
993/1585)18 veziriazamlığı zamanındaki atamalar; 24b'de llL Murad döne
minde Mesih Mehmed Paşa'nın (Hadım, ö. 1000/1592)19 naiblik ve veziria
zamlığı dönemindeki tayinler; 28a'nın sonunda yine lll. Murad döneminde tek
rar veziriazam olan Siyavuş Paşa (Kanijeli, ö. 1011/1602)20 zamanındaki ata
malar verilmiştir. 32b'den sonraki sayfa ise eksik olmalıdır. Zira 32b'nin altında 
yer alan ve bir sonraki sayfa (33a)'nın başında olması gereken "İsa" kelimesi 
burada bulunmamakta; 33a'nın başında "yerine" şeklinde bir kelime bulun
maktadır ki bu kelime de bir önceki sayfanın sonuyla anlamlı bir bütünlük oluş
turmamaktadır.21 

Yine bu bölümde 36b'de (metin kenan) sonradan eklendiği anlaşılan Halep 
kadılarının isimleri bulunmaktadır. 57a'da ise metin kenarında herhangi bir 
başlık kanmadan bazı isimler verilmiştir ki bunların da Şehzade Medresesi mü
derrisleri olduğu anlaşılmaktadır.22 Ayrıca 62a'da lll. Mehmed zamanındaki ba
zı olaylar ve tayinler; 70b-71b arasındaki sayfalarda metin kenarında sonradan 
eklendiği anlaşılan bazı isimler, herhangi bir başlık kanmadan verilmiştir. An
cak buradaki isimlerin, Sa h n Medreseleri'nden sağ tarafta yer alan Birinci Med
rese müderrisleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu isimler sırasıyla 70b, 71a ve 
71b'de üstten alta doğru sıralanmıştır.23 77b'de ise metin kenarında Gazanfer 
Ağa medresesi müderrisleri bulunmaktadır. 

Bu bölümde bazı ilginç kayıtlar da bulunmaktadır. Örneğin 107a'da metin 
kenarındaki beyitte: "Üsküdar kadısı olan cahil 1 Emr-i şer'i şerifden gafil" 
denmektedir. Bu ifade, metinde yer alan aşağıdaki cümlelerin yan tarafına ya
zıldığından Bostanzade Mustafa hakkında yazıldığı anlaşılmaktadır: 

"Sene-i mezbüre (1008) Receb'i evahirinde Üsküdar kad/SI Mus
tafa Efendi (Bostanzade Mustafa Çelebi) azi olunup yerine Medi
ne kad1s1 iskenderoğluna (iskenderzade Abdürrahim Efendi), yeri 
sab1ka Medine kazasmdan ma'zül olan Abdü/halim Efendi'ye 
(verildi)." 

108a'da da metin kenarında "Hakim-i şehr-i Şam olup cahil 1 imdi? emr-i 
(şer'i) şerifi? gafil." denmektedir. Kim tarafından yazıldığı belirtilmeyen bu no
tun, gerek metinde (Kara) Abdurrahman Efendi'nin Şam kadılığına tayini bilgi-

->-> 
vefat etmiştir. Bkz. Nev'izade Atai (ö. 1045/1635), Hadaiku'l-hakaik fi tekmileti'ş-Şekaik {nşr. 
Abdülkadir özcan), Çağrı Yayınları, istanbul 1989, s. 339. 

18 Biyografisi hakkında detaylı bilgi iı;in bkz. ismail Hakkı Uzunı;arşılı, Osman lt Tarihi: XVI. Yüzytl Orta
larmdan XVII. Yüzytl Sonuna Kadar, 111/11, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1977, s. 
343-345; Kemal Çiçek, "Osman, Paşa, Özdemiroğlu", DiA, XXXIII, istanbul2007, s. 471-473. 

19 Hayatı için bkz. Uzunçarşılı, a.g.e., 346. 

20 Hırvat veya Macar asıllı olduğu sanılan Siyavuş Paşa, lll. Murat dönemi sadrazamlarındandır. 28 
Rebiülahir 1011 {15 Ekim 1602)'de vefat etti. Detaylı bilgi için bkz. Uzunçarşı lı, a.g.e., 342-343; 
Mahmut Ak, "Siyavuş Paşa, Kanije/i", DiA, XXXVII, istanbul2009, s. 311-313. 

21 Genellikle yazma eserlerde yan yana olan sayfalarda, son·raki sayfanın ilk kelimesi önceki sayfa
nın en altında yazılır. 

22 örneğin bkz. Atai, a.g.e., 33, 275, 617, 755. 

23 Sahn müderrislerinden bazıları için bu eserin 213a-b varaklarına bakınız. Ayrıca bkz. Atili, a.g.e., 

686-87. 
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sinin yanına yazılması, gerekse 113/2a'da benzer içerikli bir kaydın bulunması, 
bunun Süleymaniye Darülhadis müderrislerinden Kara Abdurrahman Efendi 
için yazıldığı anlaşılmaktadır. 111a'da ise sayfa kenarında ikinci paragrafın ba
şında "garip silsile" şeklinde bir kayıt bulunmaktadır. Ayrıca 110a'da sayfa or
tasındaki ikinci paragrafta "Tafsil-i Cemiyet-i Hatız Ahmed Paşa" başlığı altında 
19 Rebiülahir 1009 (28 Ekim 1600) tarihinde Sadrazam'ın kaim-i makamı olap 
Hafız Ahmed Paşa'nın (ö. 1041/1632)24 yeğeni (biraderzadesi) için tertipiediği 
yemek (h8n)'dan bahsedilmektedir. 

Bölüm müellifiyle ilgili tespit ettiğimiz kayıtlar ise aşağıdaki şekildedir: 

103b'de metnin yan tarafında "Bu sahife ahirine vannca hala Anadolu ka
d/askeri olan a'lemu'/-ulemai'/-'izam Ahizade Abdülhalim Efendi hazretlerinin 
hatt-l şerff/eridir." denmektedir. Yine aynı sayfada metin içerisinde 1008 
RebTülewel'i sonları (Ekim 1599) silsilesinde Süleymaniye Darülhadis müder
risliği de yapan Ahizade Hüseyin Efendi'yle ilgili" ... Semaniye'de altm1ş akçe ile 
müderris olan iskenderzade (yeri) Eba EyyDb ei-EnsarT kasabasmda merhDme 
ismihan Sultan Medresesi'nde müderris olan biraderim Hüseyin Efendi'ye ... ve
rildi." denmektedir. Burada adı geçen Hüseyin Efendi, Ahizade Mehmed'in oğlu 
ve Ahizade Abdülhalim Efendi'nin kardeşidir.25 

104b altta ve devamı 105a'da ise aşağıdaki kayıt bulunmaktadır: 

"Anadolu kad!asker/iginden Damad Raziye Hatt-l hümayün ile 
ref' olunup sab1ka Anadolu'dan ma'zDI ·olup enva'-1 tezayii ile 
muhalla olan sahibu't-tahkik ve't-tedkik Ahizade Abdülhalim 
Efendi Hazretleri bir Hatt-l şerif ile Anadolu kadiaskeri ki/Indi/ar. 
Barekellahu teala. Fi ra bi' Rebiülahir li sene sema n ve elf." 

105a'da metnin yan tarafında da "As/1 Hüsrevzade Efendi'nindir. Kendi 
hattmdan nakl olunmuştur, aniann inşalandlf." kaydı bulunmaktadır. Buradan 
da anlaşılacağı üzere bu kısımda kaynak olarak Hüsrevzade'nin notları veya 
eseri kullanılmıştır. Ancak aynı yazı tarzı kullanıldığından bu kısım Ahizade Ab
dülhalim tarafından yazılmış olmalıdır. 

Yine 106b'de sayfanın en altında bazı kısımların Vahyizade'nin2a notları ve
ya eserinden alındığı belirtilmiştir: "Bu mahalle gelince VahyTzade Efendi'den 
istinsah olunmad1f."27 Bu sayfadan sonra yazı şekli değişmektedir. 

111b'de ise aşağıdaki kayıt bulunmaktadır: 

"Hüsrevzade Efendi keyfe? tali' Abdi Efendi oldu. Gayet/e said 
kim müyesser oldu. Ber-mukarrer Hüsrevzade Efendizade 
tab'1d1r. Tali' Abdi Efendi oldu, gayet/e said kim Müyesser oldu. 
Ana? bir yil içinde ... ? bu silsileler hiçret-i Seyyidi'I-Enam'dan bin 
dokuz senesi Cemaziye/D/a'si evahirinde oldu." 

24 Osmanlı sadraza mı Hafız Ahmed Paşa'nın hayatı için bkz. Orhan F. Köprülü, "Haf1z Ahmed Paşa", 
DİA, XV, istanbul 1997, s. 84-85. 

25 Ahizade Hüseyin'in (ö. l043/1634) hayatı için bkz. Atai, a.g.e., 755-57. Ayrıca bkz. Mehmet ipşir
li, "Ahizade Hüseyin Efendi", DİA, ı, istanbul 1988, s. 548-549; Mehdin Çiftçi, Süleymaniye 
Darülhadisi [XVI-XVII. As1rlar] (Basılmamış Doktora Tezi), istanbul 2012, s. 271-273. Ahizade Ab
dülhalim Efendi'nin (ö. 1013/1604) hayatı için bkz. Atai, a.g.e., 494-497. Ayrıca bkz. Mehmet ip
şirli, "Ahizade Abdü/halim Efendi", DİA, ı, istanbul 1988, s. 548. 

26 Şekaik zeyillerinde Vahyizade adıyla geçen müelliflerden hiçbirinin biyografisinde böyle bir bilgiye 
rastlanamadı. 

27 Vahyizade'den alınan kısım, bu ifadelerden net olarak anlaşılamasa da v.105a'da yanda yer alan 
not, buradaki ifadenin bu sayfadan sonrasına işaret ettigini göstermektedir. 
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Her ne kadar yukarıdaki ifadelerden ilk bakışta bu kısımların Hüsrevzade2B 
tarafından yazıldığı anlaşılıyorsa da daha önceki hattın aynısı kullanıldığından 
bu bölümün de Ahizade Abdülhalim tarafından yazıldığını tahmin ·ediyoruz.29 Bu 
bölümde 107a-110b arasındaki varaklar ise kim tarafından yazıldığını tespit 
edemediğimiz farklı bir yazı türü ile yazılmıştır. 

Sonuç olarak yazı çeşidi farklı olan varaklar dışında, bu bölümü n Ahizade Abdül
halim tarafından yazıldığını; onun da bilgilerin bir kısmı veya tamamını Hüsrevzade ve 
Vahyizade gibi müelliflerin eserleri veya notlanndan aldığını söyleyebiliriz. 

C. Üçüncü Bölüm (113a-116b) 

Kronolojik olmayan bu bölüm, 1009-1011 (1600-1603) yılları arasındaki 
tevcihatı kapsamaktadır. Bölüm müellifiyle ilgili olarak 116b'de altta bu kısmın 
Hüsrevzade tarafından yazıldığıyla ilgili bir önceki bölümde yer alan nota benzer 
bir kayıt bulunmaktadır: "Hüsrevzade Efendi ... ? tali' Abdi Efendi oldu. Ber
mukarrer Hüsrevzade Efendizade tab'ıdır." Ancak daha önc~ki bölümde 111a
b varağındaki bilgiler ile burada 116b'de sayfa ortasında "fi't-tarihi'l-mezbür 
sene tis'a ve elf Cemaziyelüla'smda .... " şeklinde devam eden kısımdan sayfa 
sonuna kadarki bilgiler tamamen aynıdır. Burada müelliflerden birinin diğerin
den faydalandığı akla gelmektedir. Bu bölümde 113a-116b arasındaki yazı sti
linin farklı olması ve daha önceki bölümde yer alan bilgileri dikkate aldığımızda 
bu bölümün ya Hüsrevzade tarafından yazıldığı ya da onun yazdıklarının 
Ahizade Abdülhalim veya başka biri tarafından buraya kaydedildiğini söyleyebi
liriz. Bu bölümde ayrıca v. 116b'de sayfa kenarında "garip silsile" şeklinde bir 
kayıt bulunmaktadır. 

D. Dördüncü Bölüm (117a-118b) 

Zilhicce 1010-RebiüiGia 1012 (Mayıs 1602-Eylül 1603) arasındaki 
tevcihatı kapsayan bu bölümle ilgili aşağıdaki kayıtlar, bu kısmın Bostanzade 
Yahya Efendi3o tarafından kaleme alındığını göstermektedir: 

"Bu fakir ve hakfr yani Yahya-yı kebfr ve kesirü't-taksfr, ma'züren 
ve maz/Omen bir buçuk yıl Ha/ep kadısı olduktan sonra arz ile az/ 
o/unup sene-i isney aşer ve elf Ramazan'mm 26. günü Ha/ep ka
zası Süleymaniye müderris/erinden Muslu'ya -ki deli Bayram? 
demekle mu'al/emdir?- verilip yeri Şerif Efendi'ye ..... "31 

"(21 Şaban 1010 tarihinde) ... onun (Dukakinzade'nin) yeri Bursa 
kadısı Birader Efendi (Bostanzade Mehmed mahdümu Mehmed 
Efendi) 'ye, onun yJri Vera DarOihadisi müderrisi Hocazade AbdO
laziz Efendi'ye .... verildi. "32 

28 Hüsrevzade Efendizade'nin (Hüsrevzade Efendi, Hüsrevzade Mustafa'nın oğlu, ö. Rebiülahir 1020 
[Haziran/Temmuz 1611]) özellikle ulema silsilesini günü gününe kaydeden biri olduğu belirtil
mektedir. Bkz. Ata!, a.g.e., 543. Gerçekten Hüsrevzade'ye ait olduğu belirtilen sayfalara bakıldı
ğında, bazı tevclhatın gün ve saatlerinin bile verildiği görülmektedir. Bkz. TSU, v. 48b. 

29 Bkz. 103b, 104b ve 105a'daki metin veya yandaki kayıtlar. · 
30 Bostanzade Mehmed'in oğlu ve Ahmed Efendi'nin babası olan Bostanzade Yahya (ö. 26 

Rebiülewel 1049/27 Temmuz 1639), Üsküdar Valide Sultan ve Süleymaniye medreselerinde 
müderrislik ile Anadolu ve Rumeli kadıaskerlikleri görevlerinde bulunmuştur. Biyografısi için bkz. 
Uşşaklzade ibrahim Efendi (ö. 1136/1723), Zey/-i Şekaik (haz. Hans Joachim Kissling), Wiesba
den: Otto Harrassowitz, 1965, s. 41; Şeyh! Mehmed Efendi (ö. 1145/1732), Vekiiyiü'/-fudalii (nşr. 
Abdülkadir Özcan), lll, Çağrı Yayınları, istanbul 1989, s. 45-46; Mustafa Çağrıcı, "Bostanzade 
Yahya Efendi", DiA, VI, istanbul1992, s. 311-313. 

31 v.118a. 
32 v.120a. 
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ikinci kayıtta müellifin Birader Efendi diye bahsettiği Bursa kadısı, Bostan
zade Mehmed'in oğlu ve Bostanzade Yahya Efendi'nin kardeşi olan Mehmed 
Efendi'dir.33 

E. Beşinci Bölüm (119a-120b) 

Farklı bir yazı tarzı kullanılan ve müellifi tespit edilemeyen bu bölüm, 1010 
RebTülahir başları-21 Şaban 1010 (Eylül 1601-14 Şubat 1602) tarihleri ara

. sındaki atamaları kapsamaktadır. 

F. Altıncı Bölüm (121a-187b) 

Eserin en uzun bölümlerinden biri ve genellikle kronolojik olan bu bölüm, 
Zilhicce 1009-CemaziyeiOia 1035 (Haziran 1601-Şubat 1626) tarihleri arasın-
daki tevcThatı ihtiva etmektedir. · 

Bölüm müellifi ile ilgili olarak herhangi bir kayda rastlayamasak da üçüncü 
bölümdeki hattın (v. 113a-116b arası) aynısının burada da kullanılması, bu bö
lümün de ya Hüsrevzade ya da onun yazdıklarından istifade eden biri tarafın
dan kaleme alındığını göstermektedir. 

G. Yedinci Bölüm (188a-199a) 

Kronolojik olmayan ve müellif veya müelliflerini tespit edemediğimiz bu bö
lüm, farklı yazılardan meydana gelmekte olup Zilkade 1026-Muharrem 1038 
(Ekim 1617-Eylül1628) tarihleri arasındaki atamaları kapsamaktadır. 

G. Sekizinci Bölüm (199b-230b) 

Müellif veya müelliflerini tespit edemediğimiz bu bölümün tamamı isim lis
telerinden oluşmaktadır. Bu bölümde Osmanlı Şeyhülislamiarı (görevden ayrıl
ma sebepleriyle birlikte), Rumeli ve Anadolu kadıaskerleri, mevleviyet kadıları, 
muhtelif yerlerdeki kadılar ve müftüler ile farklı medrese müderrislerinin isimle
ri bulunmaktadır. Burada isimleri verilen şahısların birçoğunun görev yaptığı ta
rihler de bulunmaktadır. 

H. Dokuzuncu Bölüm (231a-234a) 

Genellikle kadı veya kadıaskerlerle ilgili isim listeleri veya istatistiklerden 
oluşan bu bölüm, bir önceki bölüm kadar sistematik olmayıp farklı yazı türleriy
le kaleme alınmıştır. Bu bölümde ayrıca vezir isimleri, Yahya Efendi Medrese
si'ne yapılan tevclhat, bazı önemli kişilerin doğum tarihleri gibi farklı bilgiler de 
bulunmaktadır. 

Bu bölüm müellifleriyle ilgili tespit ettiğimiz kayıtlar ise aşağıdaki şekildedir: 

v. 231a'da üstte istanbul kadısı olup kadıasker olanlar'ın isimleri verilirken 
Muhyiddin Çelebi'den sonra "merhum mağfur valid-imacid kuddise sirruh el
aziz" ifadesi; aynı varakta biraz aşağıda Edirne'ye uğrayıp kadıasker olanlar'ın 
isimleri verilirken de Mehmed Çelebi'den sonra "valid-i merhum" ifadesi; yine 
aynı varakta Bursa'ya uğrayıp kadıasker olanlar'ın listesi verilirken Ebus
suud'dan sonra "merhum valid" kaydı ve V. 231a'da aşağıda ... ? kadıasker 
olanlar başlığından sonra verilen isimlerin arasında da "merhum valid" ifadesi 
kullanılmıştır. 

v. 232a'da istanbul'a kadı olanlar [944'ten 1002 Rebfülewel'e kadar] baş
lığı altında verilen isimler arasında "valid-i macid"; bir alt paragrafta kadıasker 
olanlar başlığı altında yine "valid-i mükerrem" kayıtları bulunmaktadır. 

33 Bostanzade Mahdümu Bostanzade Mehmed'in hayatı için bkz. Atar, a.g.e., 697-98. Hocazade Ab
düıaziz Efendi'nin biyografısi için de bkz. a.mıf., a.g.e., 629. 

i 
s 
T 
E 
M 

20/2012 



120 

i 
s 
T 
E 
M 

20/2012 

Or. Mehdin ÇiFTÇi 

v. 234a'da Rumeli kadıaskerlerinin isimleri verilirken Çivizade'den sonra 
"merhum valid-i macid"; aynı varakta biraz aşağıda Anadolu kadıaskeri olanla
rın isimleri sıralanırken Ma'IOI Emir'den sonra "valid-i macid"; daha aşağıda "in
tikal eden mevali-i izam" başlığından sonra yer alan Abdurrahman Efendi'den 
önce ve aşağıda Rumeli kadıaskerliğine geçenler arasında yer alan Muallim
zade'den önce "merhum valid" ifadeleri kullanılmıştır. 

Buraya kadar verdiğimiz kayıtlarda görülen "valid-i m aCid, valid-i müker
rem, merhum valid, valid-i merhum" gibi ifadeleri n öncesi ve sonrasında verilen 
isimlerle ilgili biyografik kaynaklara bakıldığında, bu ifadelerin tamamının Bos
tan Efendi (Mustafa b. Ali, ö. Ramazan 977 /Şubat-Mart 1507) için kullanıldığı 
görülecektir.34 Diğer bir deyişle bu kısımlar, Bostan Efendi'nin oğlu tarafından 
yazılmıştır. Bununla ilgili v. 231b'de "Bu hutat merhum Bostanzade Mustafa? ... 
merhumundur ki fakfrin 'ammfdir." kaydı ile aynı sayfada iki satır yukarıda yer 
alan Şam'dan Halep'e varanlar başlığından sonra "fakTr-hakTr" ifadesi bulun
maktadır.3s 

Bilindiği üzere Bostanzadeler ailesinden üç Mustafa bulunmaktadır ki bun
lardan birincisi, ŞeyhOlislam Bostanzade Mehmed Efendi'nin3s babası ve Bos
tanzade Yahya'nın da dedesi olan Bostan Efendi (Mustafa b. Ali, ö. Ramazan 
977 ;şubat-Mart 1507)'dir. ikincisi, Bostan Efendi'nin oğlu, yani Bostanzade 
Mehmed'in kardeşi37; üçüncüsü ise Bostanzade Mehmed'in oğludur.3s Yukarı
daki bilgileri aşağıdaki şemayla birlikte düşündüğümüzde, bu bölümün Bos
tanzade Mustafa (ö. Şaban 1014/Aralık-Ocak 1605-6), "Bu hutat merhum 
Bostanzade Mustafa? ... merhumundur ki fakTrin 'am midir." şeklindeki notun da 
Bostanzade Yahya tarafından yazıldığı anlaşılacaktır. 

Bostanzade Ailesi: 

Ali 

1 
Mustafa Efendi (Bostan Çelebi, Mustafa b. Ali) 

/~ 
l'viehmed Erendi (2 defiı Şeyhülislamlık) MustafaEfendi (2 defiı Rumeli kadıaskerliği) 

/~ 
MustafaEfendi BostanzadeYahya 

34 Bostan Efendi (Mustafa b. Ali) iÇin bkz. Atiii, a.g.e., 129-132. Örnegin bu bilgilerin dogrulugu için 
Muhaşşi Sinan, Ebussuud Efendi ve Çivizade Muhyiddin gibi alimierin biyografılerine bakılabilir. 
Muhaşşi Sinan'la ilgili detaylı bilgi için bkz. a.mlf., a.g.e., 248-251. Ayrıca bkz. Çiftçi, a.g.e., 251-
254. Çivizade Muhyiddin'le ilgili detaylı bilgi için bkz. Mehmed Mecdi (ö. 999/1591), Hadaikü'ş
Şekaik (nşr. Abdülkadir Özcan), Çagrı Yayınları, istanbul 1989, s. 446-448. Ebussuud Efendi için 
de bkz. Atai, a.g.e., 183-188. 

35 Bostanzade Mustafa'nın Şam'dan Halep'e geçişiyle ilgili bkz. Atai, a.g.e., 507. 

36 Bostanzade Mehmed Efendi için de bkz. Mehmet ipşirli, "Bostanzade Mehmed Efendi", DiA, VI, 
istanbul1992, s. 311. 

37 Bostan Efendi'nin oğlu Bostanzade Mustafa'nın (ö. Şaban 1014/Aralık-Ocak 1605-6) biyografısi 
için bkz. a.mlf., a.g.e., 506-507) 

38 Bostanzade Mehmed'in oglu Mustafa (ö. Safer 1010/Ağustos 1601) için bkz. a.mlf., a.g.e., 449. 
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1. Onuncu Bölüm (234b [veya 235b]-238a) 

Diğ;er bölümlerden tamamen farklı olan bu bölüm, çeşitli bilgilerden oluşan 
not defteri gibidir. Varaklarda özetle, fetvalar, bazı bitkilerin tedavide kullanıl
masıyla ilgili bilgiler, erkek çocuk sahibi olunabilmesi için yapılması gereken 
şeyler/okunan dualar, nikah vekaletiyle ilgili bilgiler, Kuran'da cennet/ahiretle 
ilgili tasvirler, beyitler, güzel sözler, bazı fetih tarihleri, Osmanlı padişahlarından 
her birinin görev tarihleri (hicri) ve kaçar yıl görev yaptıkları gibi bilgiler bulun
maktadır. 

Bölüm müellifiyle ilgili v. 235b (veya 234b)'deki fetvalardan ilkinin cevap 
kısmının sonunda "ketebehu el-fakfr Mahmud?/Mehmed?" kaydı bulunmakta
dır. Burada adı geçen kişinin kim olduğ;unu tespit edemedik. Ancak bölümün 
geneli bir kişi tarafından yazılmış olmalıdır. Ayrıca bölüm içerisinde aynı kişiye 
ait olup olmadığ;ını tespit edemediğ;imiz farklı yazılar da bulunmaktadır. 

J. On Birinci Bölüm (238b-247b) 

Yazarı belli olmayan ve 945-988. (1539-1580) tarihleri arasındaki bilgileri 
ihtiva eden bu bölüm, daha önce M. Kemal Özergin tarafından yayınlandığ;ı 
için39 üzerinde fazla durulmayıp sadece onun değ;inmediğ;i aşağ;ıdaki bilgilerle 
yetinilecektir: 

v. 247b'de altta "Medrese-i merhume valide-i Murad Han der Üsküdar" 
başlığ;ı altında müderrislerin isimleri verilmiştir. Sonradan eklendiğ;i anlaşılan 
bu bilginin yan tarafında silik olduğ;undan tam okuyamadığ;ımız " ... Sahn'dan? 
hareket bu fakirden olmuştur." notu bulunmaktadır. Metinde bu not Bos
tanzade Yahya'nın adının hemen yanına yazıldığ;ından, defterin tamamını olma
sa bile en azından bir kısmını derieyenin Bostanzade Yahya olduğ;unu söyleye
biliriz. Zira kendisi Receb 1004 (Mart 1596)'da Sahn'a, Şaban 1006 (Mart
Nisan 1598) de de Abdülcebbarzade Mehmed Efendi yerine Üsküdar Valide
si'ne geçmiştir.4o 

K. On ikinci Bölüm (248b-255b) 

Diğ;er bölümlerden farklı olarak Arapça yazılan bu bölüm içerisinde her
hangi bir tarih verilmemiştir. Sadece bölüm başında (v. 248b) lll. Murad'ın 
cü lOs tarihi olan "8 Ramazan 982 (22 Aralık 157 4)" verilmiş ve onun zamanın
daki atamalardan başlanmıştır. Bunlar dışında v. 255b'de, 968-979 (1560-
1572) tarihleri arasında bazı önemli kişilerin vefat tarihleri ile bazı önemli tarihi 
olaylar da verilmiştir. Ancak önceki sayfaların aksine Osmanlıca olarak yazılan 
bu bilgilerin de sonradan kaydedildiğ;i anlaşılmaktadır. 

Bölüm müellifiyle ilgili tespit ettiğ;imiz bilgiler de aşağ;ıdaki şekildedir: 

v. 249b'de 982-83 (1574-76) tarihindeki atamalarda Selanik kadılığ;ına 
geçen Abdurrauf (Arabzade) yerine Sultan Gazi Medresesi'ne, v. 250a'da Kara 
Çelebizade Hüsam Efendi yerine Süleymaniye Medresesi'ne ve v. 251a'da Si
nan Efendizade Ali Çelebi yerine Halep kazasına geçen kişi için "li'l-abdi'l-fakfr" 
ifadesi kullanılmıştır. Yani müellif, adı geçen kişilerin yerine kendisinin geçtiğ;ini 

39 M. Kemal Özergin, "Sultan Kaniini Süleyman Han Çağına Ait Tarih Kayıtları", Araştırma Dergisi 
(Atatürk Üniv. Edebiyat Fak.}, lll, Ekim 1971, s. 61-131. 

40 Bkz. Şeyhi, a.g.e., lll, 45. M. Kemal Özergin, bu bölüm müellifinin Osmanlı devlet merkezinde 
siyakat yazısı kullanılan bir dairede çalışan bir memur veya Divan-ı HümayOn'a bağlı kalemlerin 
birindeki bir katip olabileceğini; kayıtlarına bakıldığında öğreniminin pek yukarı çıkmayıp bilgi se
viyesinin de yüksek olmadığını; ayrıca başta tayin ve aziller olmak üzere bazı konulara ilgi duyan 
biri gibi göründüğünü belirtmektedir. Bkz. özergin, a.g.m., s. 63-64. 
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belirtmiştir. Aynı ifade v. 251b, 252a, 253b ve 254a'da birer, 254b'de ise iki 
kez tekrarlanmıştır. Bostanzade Mustafa (ö. 1014/1605)41, Arabzade Abdur
rauf (ö. 1009/1600)42, Kara Çelebizade Hüsam Efendi (ö. 1007/1598)43 ve 
Sinan Efendizade Ali Çelebi'nin (ö. 1005/1596-97)44 biyografilerine baktığı
mızda burada bahsedilen kişinin Bostanzade Mustafa (ö. 1014/1605) olduğu
nu anlıyoruz. Sonuç olarak, 248b-255a arasındaki varakların Bostanzade Mus
tafa'ya ait olduğunu söyleyebiliriz. Yazı hattı önceki sayfalara yakın olmasına 
rağmen, 255b'den önceki sayfaların Arapça, bu sayfanın da Osmanlıca olması, 
bu bilgilerin sonradan yazıldığı izlenimini vermektedir. Ancak bu sayfanın kim 
tarafından yazıldığı tespit edilemedi. 

SONUÇ 

Sonuç olarak XVI-XVII. yüzyıl Osmanlı ilmiye teşkilatı mensupları ve bazı 
devlet ricaliyle ilgili tevcThatı içeren bu eserin birinci bölümünün Mehmed 
NazTrT, ikinci bölümün Ahizade Abdülhalim, dördüncü bölümün Bostanzade 
Yahya, dokuz ve on ikinci bölümlerin Bostanzade Mustafa; üç ve altıncı bölüm
lerin Hüsrevzade veya ondan istifade eden birileri; on birinci bölümdeki bazı ya
zıların da Bostanzade Yahya tarafından kaleme alındığını söyleyebiliriz. Beş, 
yedi, sekiz ve onuncu bölümlerin (bazı yazılar hariç) müellifleri ise tespit edile
medi. Dikkat edildiğinde bölümlerden üçünün ya Hüsrevzade tarafından veya 
onun notlarından istifadeyle yazıldığı; üç bölümün tamamı ile bir bölümdeki ba
zı notların ise Bostanzade ailesi bireyleri tarafından kaleme alındığı görülecek
tir. Ayrıca Bostanzade ailesi bireylerinin eserin birçok yerindeki notları, eserin 
onlar eliyle bir araya getirildiğini düşündürmektedir. 

ll. FİHRİST 

Bu bölümde, eserde yer alan konular için bir fihrist denemesi bulunmakta
dır. Burada yer alan kadı, müderris ve müftü isimleri alfabetik olarak verilmiş; 
diğer konular ise ya kronolojik olarak ya da küçükten büyüğe doğru sıralanmış
tır. 

A. Padişah ve Vezirlerle ilgili Kayıtlar 

Osmanlı padişahlarının görev tarihleri ve süreleri, v. 238a. 

Sultan ı. Ahmed'in cülusu, v. 123b. 

IV. Murad'ın Edirne'den istanbul'a gelişiyle ilgili bir kayıt (3 Safer 1044 [29 
Temmuz 1634]), v. 14a. 

Sultan lll. Mehmed, ı. Ahmed ve ll. Osman (Genç) dönemleri ile ı. Musta
fa'nın ikinci kez tahta çıktığı dönemdeki veziriazamlar, v. 2b. 

MaktiJI vezir ve veziriazamlar, v. 15a. 

lll. Mehmed, ı. Ahmed, 1. Mustafa, Genç Osman (ll. Osman) ve IV. Murat 
dönemindeki maktiJI vezir veya veziriazamlar (paşalar), v. 13a. 

Vezirler, v. 233a. 

41 Atili, Hadiiik, 506-507. 

42 A.mlf., a.g.e., 442-43. 

43 A.mlf., a.g.e., 416-17. 

44 A.mlf., a.g.e., 394-95. 
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B. Şeyhülislamlar (Müftiler) 

Molla GüranT'den MuTd Ahmed Efendi'ye kadar görev yapan Osmanlı Şey
hülislamları, v. 199b.45 

944-1002 (1537-1594) tarihleri arasında görev yapan Şeyhülislamlar 

234a. 

Şeyhülislamlık (Müftülük)'ten ma'zOI olanlar, v. 231b. 

C. Kadıaskerler 

Kadıaskerler, v. 232a. 

Molla Kestelli'den MuTd Ahmed'in ikinci kez kadıaskerliğ;ine kadar görev 
yapan Anadolu kadıaskerleri, v. 200b-201a. 

944-1002 (1537-1594) tarihleri arasındaki Anadolu kadıaskerleri, v. 
234a. 

Gendereli (Çandarlı) Kara Halil'den Ebu Said'in ikinci kez kadıaskerliğ;ine 
kadar görev yapan Rumeli kadıaskerleri, v. 200a-b. 

944-1002 (1537-1594) tarihleri arasındaki Rumeli kadıaskerleri, v. 234a. 

D. Kadılar 

Bağ;dat kadıları, v. 206b-207a. 

Bosna kadıları, v. 209b. 

Bursa kadıları, v. 203a-203b. 

Diyarbakır (Kara Amid, Am id) kadıları, v. 208a-b. 

Edirne kadıları, v. 202a-203a. 

Eyüp (Havass-ı Kostantiniyye) kadıları, v. 207b. 

Galata kadıları, v. 206a-b. 

Halep kadıları. v. 36b4B, 205a-b. 

istanbul kadıları, v. 21b, 22a47, 201b-202a, 232a.4B 

izmir kadıları, v. 208b. 

Kıbrıs kadıları, v. 209a. 

Konya kadıları, v. 209a. 

Kudüs kadıları, v. 207a. 

Kütahya kadıları, v. 208b. 

Manisa kadıları, v. 208b. 

Maraş kadıları, v. 209a. 

Medine kadıları, v. 206a. 

Mekke kadıları, v. 205b-206a. 

Mısır kadıları, v. 203b-204a. 

Selanik kadıl~rı. v. 207a-b. 

Şam kadıları, v. 204a-b. 

45 Şeyhülislamiarın çoğu, görevden ayrılma sebepleriyle birlikte verilmiştir. 

46 isimler, metin kenarında bulunmaktadır. 
47 v. 21b ve 22a'daki bilgiler, metin kenarında yer almaktadır. 

48 "min sene erbaa ve erbain ila Rebiülewelli sene isney •.• • (sayfa yırtık, okunamadı. Ancak devamı 
" ... ve elf·, yani "sene isney ve elf [1002]"olmalıdır. Bkz. 234a ilk satır). 
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Trablus kadıları, v. 209a. 

Üsküdar kadıları, v. 207b-208a. 

Yenişehir kadıları, v. 208a. 

E. Kadı ve Kadıaskerlerle ilgili istatistikler 

Edirne kadılığı yapan kadıaskerler, v. 231a. 

Bursa kadılığı yapan kadıaskerler, v. 231a. 

Şam kadılığından Halep kadılığına geçenler, v. 231b. 

Medine kadılığından Halep kadılığına geçenler, v. 231b. 

istanbul kadılığında kalanlar, v. 231a. 

istanbul kadısı olup kadıasker olanlar, v. 231a. 

istanbul kadılığından mazul olup kadıasker olanlar, v. 231b (metin kena
rında). 

istanbul kadılığından ma'zOI olup daha aşağı derecedeki kadılıklara geçen-
~~~lli . 

istanbul kadılığından bir üst dereceye varmadan vefat edenler (yukarıya 
varmayanlar), v. 232a. 

Anadolu kadıaskerliğinde kalanlar, v. 231a. 

Anadolu kadıaskerliği yapıp üst derecelere geçmeyenler (944-1002 [1537-
1594] tarihleri arasında), v. 234a. 

Anadolu kadıaskerliğinden ma'zOI olup kadı olanlar, v. 231b. 

Anadolu kadıaskerliğinden ma'zOI olup Rumeli kadıaskerliğine geçenler, v. 
231a. 

Rumeli kadıaskerliğinden ma'zOI olup kadı olanlar, v. 231a. 

Mütekaid olan kadıaskerler (944-1002 [1537-1594] tarihleri arasında), v. 
234a. 

Mükerrer kadıaskerlik yapanlar, v. 231a. 

Vefat eden mevaiT-i izam (944-1002 [1537-1594] tarihleri arasında), v. 
234a. 

F. Müderrisleı49 

Ji2 Ahmed Paşa Medresesi müderrisleri (Topkapı-istanbul), v. 229b, 230b. 

Ali Paşa-yı CedTd Medresesi müderrisleri, bkz. Yeni Ali Paşa Medresesi. 

Atik ibrahim Paşa Medresesi müderrisleri, bkz. ibrahim Paşa-yı Afık Medre-
sesi. 

Ayasofya Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 211b-212a. 

Bayezid Medresesi müderrisleri (Edirne), v. 212a. 

Cafer Ağa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 230a. 

Cami-i Afık Medresesi müderrisleri, bkz. Eski Cami Medresesi. 

CedTde-i Murad Paşa Medresesi müderrisleri, bkz. Kuyucu Murad Paşa 
Medresesi. 

49 Bu kısımdaki medrese isimlerinin tespitinde, Taşköprülüzade'nin eş-Şekaiku'n-Nu'maniye adlı 
eserinin zeyilleri başta olmak üzere Ca h it Baltacı'nın XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri ve 
Mübahat Kütükoglu'nun XX. Asra Erişen istanbul Medreseleri adlı eserlerinden istifade edilmiştir. 
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Çandarlı Halil Paşazade ibrahim Paşa Medresesi, bkz. ibrahim Paşa-yı Atik 
Medresesi. 

Çelebi Mehmed (Sultaniye) Medresesi müderrisleri (Bursa), v. 220a-
221a.50 

Çorlu Medresesi müderrisleri, v. 225a. 

Darülhadis Medresesi müderrisleri (Edirne), v. 217b-218a. 

Davud Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 226a-b. 

Edirne Darülhadis Medresesi müderrisleri, bkz. Darülhadis Medresesi. 

Eski Cami (Cami-i AtTk) Medresesi müderrisleri (Edirne), v. 222a. 

Eski ibrahim Paşa Medresesi müderrisleri, bkz. ibrahim Paşa-yı Atik Med-
resesi. 

Eyüp Medresesi müderrisleri, v. 218b. 

Gazanfer Ağa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 77b.51 

Gebze (Gegivize) Medresesi müderrisleri, bkz. Mustafa Paşa Medresesi 
(Gebze). 

Güzelce Kasım Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 227a-b. 

Halebiye Medresesi müderrisleri (Edirne), v. 222a-b. 

Hankah Medresesi müderrisleri, bkz. Ka'riye Medresesi. 

Haseki Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 218b-219b. 

Hatice Sultan Medresesi müderrisleri, bkz. Kızıl Musluk Medresesi. 

Haydar Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 229b-230a. 

Hayreddin Paşa Medresesi müderrisleri (Beşiktaş-istanbul), v. 228b-229a. 

ibrahim Paşa-yı Atık (Çandarlı Halil Paşazade ibrahim Paşa/Atik ibrahim 
Paşa/Eski ibrahim Paşa) Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 229a. 

si. 
Kadızade Şeyh! Çelebi Medresesi müderrisleri, bkz. Şeyh! Çelebi Medrese-

Kahriye Medresesi müderrisleri, bkz. Ka'riye Medresesi. 

Kalenderhane Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 221b-222a. 

Kapluca Medresesi müderrisleri (Bursa), v. 220b. 

Ka'riye (KahriyejHankah) Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 228a. 

Kasım Paşa Medresesi müderrisleri, bkz. Güzelce Kasım Paşa Medresesi. 

Kızıl Musluk (SultaniyejHatice Sultan/Osman Şah Validesi) Medresesi mü-
derrisleri (Aksaray-istanbul), v. 223a. 

Koca Mustafa Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 221a-b, 227b. 

Kuyucu Murad Paşa (Cedlde-i Murad Paşa) Medresesi müderrisleri, v. 
230b. 

Mahmud Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 226b~227a. 

Manastır Medresesi müderrisleri (Bursa), v. 225b-226a.52 

50 221a'daki listenin yanında "hata vardır" kaydı bulunmaktadır. 
51 isimler metin kenarında yer almaktadır. 

52 Metinde sadece "Mana ... " kısmı yazılmasına rağmen sonraki Bursa kelimesi ve müderris isimle
rinden buranın "Manasttr" oldugu anlaşılmaktadır. Ayrıca bkz. Baltacı, XV-XVI. Yüzytllarda Osmanlt 
Medrese/eri, ll, 2. Baskı, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı (iFAV) Yayınları, istanbul 
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Mehmed Paşa Medresesi müderrisleri, bkz. Sokullu Mehmed Paşa Medre
sesi. 

MihrimahSultan (Sultaniye) Medresesi müderrisleri (Edirnekapı), v. 222b. 

Mihrimah Sultan (Sultaniye) Medresesi müderrisleri (Üsküdar), v. 219b-
220a. 

Murad Paşa Medresesi müderrisleri (Aksaray-istanbul), v. 230a. 

Muradiye Medresesi müderrisleri (Bursa), v. 212b. 

Mustafa Paşa (Gebze [Gegivize]) Medresesi müderrisleri, v. 225a-b. 

Mustafa Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), bkz. Koca Mustafa Paşa 
Medresesi. 

Orhaniye Medresesi müderrisleri (iznik), v. 221b, 222b-223a. 

Osman Şah Validesi Medresesi müderrisleri, bkz. Kızıl Musluk Medresesi. 

Piri Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 228b. 

Rüstem Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 227b-228a. 

Sahn-ı Sernan sekiz medrese müderrisleri (istanbul), v. 213a-217a5a; Bi-
rinci Medrese müderrisleri, v. 70b-71b arası.54 

Sekban Ali Bey Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 230b. 

Semiz Ali Paşa Medresesi müderrisleri, bkz. Yeni Ali Paşa Medresesi. 

Sokullu Mehmed Paşa Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 228b. 

Sultan Bayezid Medresesi müderrisleri, bkz. Bayezid Medresesi (Edirne), 

Sultan Selim Han Medresesi müderrisleri (istanbul), bkz. Yavuz Selim Med-
resesi. 

Sultan Selim Medresesi müderrisleri (Edirne), v. 212b-213a. 

Sultan SeJim-i KadTm Medresesi müderrisleri, bkz. Yavuz Selim Medresesi. 

Sultaniye Medresesi müderrisleri (Aksaray-istanbul), bkz. Kızıl Musluk 
Medresesi. 

Sultaniye Medresesi müderrisleri (Bursa), bkz. Çelebi Mehmed Medresesi. 

Sultaniye Medresesi müderrisleri (Edirnekapı), bkz. Mihrimah Sultan Med
resesi (Edirnekapı). 

Sultaniye Medresesi müderrisleri (Eyüp), v. 220a. 

Sultaniye Medresesi müderrisleri (Üsküdar), bkz. Mihrimah Sultan Medre
sesi (Üsküdar). 

Sultaniye Zal Paşa Medresesi müderrisleri, bkz. Zal Mahmud Paşa Medre
sesi. 

Süleymaniye Darülhadis müderrisleri (istanbul), v. 209b. 

Süleymaniye dört medrese (Medrese-i Ola, Saniye, Salise ve Rabi'a) mü
derrisleri (istanbul), v. 209b-210b. 

->-> 
2005, s. 549 vd. 

53 Mevcut kayıtlarda Sahn-ı Sernan Birinci Medrese'nin sağ taraf { canib-i yemTn)'de {v. 213a); Beşin
ci Medrese'nin de sol taraf { canib-i yesar)'da {v. 215b) yer aldığı belirtilmektedir. 

54 Mevcut sayfalarda metin kenarında bulunan ve sonradan eklendiğini düşündü~ümüz bu isimler, 
herhangi bir başlık kanmadan verilmiştir. Ancak yaptığımız incelemeye göre buradaki isimler, 
Sahn-ı Sernan Medreseleri'nden sağ taraftaki Birinci Medrese müderrisleri olup sırasıyla, 70b, 
71a ve 71b'de üstten alta doğru sıralanmıştır. Sahn müderrislerinin bazıları için bu eserin 213a-b 
varaklanna da bakılabilir. Ayrıca bkz. AtiiT, a.g.e., 686-87. 
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Süleymaniye Medresesi müderrisleri (iznik), v. 222b. 

Şah Huban Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 228b. 

Şah Sultan Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 222a. 

Şehzade Medresesi müderrisleri (istanbul), v. 57ass, 211b. 

ŞeyhT Çelebi Medresesi müderrisleri (Edirne), v. 229b. 

Taşlık Medresesi müderrisleri (Edirne), v. 230a. 

Üç Şerefeli Medrese müderrisleri (Edirne), v. 217a-b. 

Valide-i AtTk Medresesi müderrisleri (Üsküdar), v. 210b-211a, 247b. 

Yavuz Selim (Sultan Selim Han/Sultan Selim-i Kadim) Medresesi müderris
leri (istanbul), v. 211a. 

Yeni Ali Paşa (Ali Paşa-yı CedTd, Semiz Ali Paşa) Medresesi müderrisleri (is-
tanbul), v. 227a. 

Yıldırım Bayezid Medresesi müderrisleri (Bursa), v. 220b. 

Yıldırım Han Medresesi müderrisleri, bkz. Yıldırım Bayezid Medresesi. 

Zal Mahmud Paşa (Sultaniye) Medresesi müderrisleri (Eyüp), v. 221b, 
230b. 

Zal Paşa Medresesi müderrisleri, bkz. Zal Mahmud Paşa Medresesi. 

G. Müftüler 

Amasya Müftüleri, v. 223a-b. 

Ankara Müftüleri, v. 224a. 

Halep Müftüleri (Fetva-yı Halep, Ewel), v. 224b-225a. 

Kefe Müftüleri, v. 224b. 

Kıbrıs Müftüleri, v. 224a. 

Manisa Müftüleri, v. 223b. 

Rodos Müftüleri, v. 224a. 

Seydigazi Müftüleri, v. 225a. 

Şam Müftüleri (Fetva-yı Şam, Ewel), v. 223a. 

Trabzon Müftüleri (Fetva-yı Trabuzan, Ewel), v. 224a-b. 

H. Vali, Kaptan-ı Derya (Kapudan) ve Yeniçeri Ağaları 

Mısır valileri (istanbul' un Fethi'nden 1035 senesine kadar), v. 2a. 

Kaptan-ı deryalar (1. Ahmed, ı. Mustafa, Genç Osman ve IV. Murad dönem
leri), v. 1b. 

Yeniçeri ağaları (1. Ahmed, ı. Mustafa, Genç Osman ve IV. Murad dönemle
ri), v.1b. 

i. Bazı Tayinler ve Önemli Olaylar 

- 18 Ramazan 960-Cemaziyelüla 989 (28 Ağustos 1553-HaziranjTemmuz 
1581) arası tevcThat ve bazı önemli olaylar, v. 3a-19b. 

- 990 (1582-83), 991 (1583-84) ve 999 (1590-91) yıllarındaki bazı kadı 
tayinleri, v. 11b. 

55 Şehzade Medresesi müderrisleri bu sayfada metin kenarında herhangi bir başlık kanmadan ve
rilmiştir. 
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_ RebTülewel 991-16 Receb 1008 (Mart/Nisan 1583-1 Şubat 1600) arası 
tayinler ve bazı önemli olaylar, v. 20a-106b arası. . 

_ ııı. Murad'ın cüiOsu ve dönemindeki bazı atamalar, v. 248b. 

_ özdemiroğlu Osman Paşa'nın veziriazamlığı zamanındaki atamalar (lll. 
Murad dönemi), v. 22a. 

- (Hadım) Mesih Paşa'nın naiblik ve veziriazamlığı zamanındaki atamalar 
(lll. Murad dönemi), v. 24b. · 

- Veziriazam Siyavuş Paşa (Kanijeli) zamanındaki atamalar (lll. Murad dö-
nemi), v. 28a vd. 

- 111. Mehmed zamanındaki bazı atamalar ve önemli olaylar, v. 62a. 

-1009-1011 (1600-1603) yılları arasındaki tayinler, v. 113a-116b arası.5s 

- Zilhicce 1009-CemaziyeiOia 1035 (Haziran/Temmuz 1601-0cakjŞubat 
1626) arasındaki tayinler, v. 121a-187b arası.57 · 

- 1010 RebTülahir başları-21 Şaban 1010 (Eylül/Ekim 1601-14 Şubat 
1602) tarihleri arasındaki tayinler, v. 119a-120b arası. 

- Zilhicce 1010-RebTüiOia 1012 (Mayıs/Haziran 1602-AğustosjEylül 1603) 
arasındaki atamalar, v.117a-118b arası. 

- Sultan ı. Ahmed (Ahmed b. Sultan Mehmed) zamanındaki bazı önemli 
olaylar ve atama lar, v. 124a vd. 

- Zilkade 1026-Muharrem 1038 (Ekim/Kasım 1617-AğustosjEylül 1628) 
arasındaki atamalar, v. 188a-199a arası.5B 

- Medrese-i Yahya Efendi'ye tevclhat, v. 233a. 

J. Çeşitli Bilgiler 

-ilginç bazı kayıtlar.59 

- Sadrazam kaim-i makamı Hatız Ahmed Paşa'nın, yeğeni (biraderzadesi) 
için tertipiediği yemek ("TafsTI-i Cemiyet-i Hafız Ahmed Paşa, 19 RebTülahir 
1009 [28 Ekim 1600)), v. 110a. 

-Bazı önemli kişilerin isimleri ve doğum tarihleri, v. 233b. 

-Fetvalar, v. 235b (veya 234b); 236a. 

-Bazı bitkilerin/otların tedavide kullanılmasıyla ilgili bilgiler, v. 236a. 

- Erkek çocuk sahibi olunabilmesi için yapılması gereken şeyler ve okunan 
dualar, v. 236a. 

- Nikah vekaletiyle ilgili bilgiler, v. 236a. 

- Kuran'da cennet veya ahiretle ilgili tasvirler, v. 236b. 

- Beyitler, güzel sözler, v. 237a-b, 238a. 

- Bazı fetih tarihleri, v. 237a-b. 

- Bazı önemli kişilerin vefat tarihleri ve bazı önemli olaylar (968-979 [1560-
1572] tarihleri arası), v. 255b~ 

56 Yıllar kronolojik değildir. 

57 Tarihler genellikle kronolojik olarak verilmiştir. 

58 Bu kısım kronolojik olmayıp farklı yazılardan oluşmaktadır. 

59 v. 107a (sayfa kenan); 108a (metin kenan); 111a ve 116b'de metin kenarlarındaki "garip silsile" 
kayıtları. Bu kayıtların genellikle çekememezlikten kaynaklandığını düşünüyoruz. 
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