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ŞEYHI'NİN VEKAYİÜ'L-FUDALA'SININ BİLİM TARİHİ 
BAKIMINDAN ÖNEMİ ve DEGERİ 

Abdülkadir ÖZCAN* 

Tezkire geleneği dışında Osmanlı alim ve şeyhlerinin biyogra:filerinin 
toplandığı eş-Şekaiku 'n-Nu 'nıaniyye fi ulenıai 'd-devleti 'l-Osnıaniyye, 
Taşköprizade Alımed Efendi tarafından dönemin geleneğine uygun olarak 
Arapça yazılmış; fakat daha müelli:furin sağlığında gördüğü rağbetin nişanesi 
olarak eser, bir yandan Türkçe'ye çevrilirken, bir yandan da yapılan zeyillerle 
aktüalitesi hep muhafaza edilmek istenmiştir. Biz burada eş-Şektiik'ın tercüme ve 
zeyilleri üzerinde duracak değiliz. Yapılan tercümelerin en mükemmelinin 
Edirneli Mehmed Meccli Efendi tarafından Hadaiku 'ş-Şakaik adıyla 
gerçekleştirildiğini belirtinekle yetineceğiz. Ancak bazı araştırmacılar tarafından 
Taşköprizacte'ye izafe edilen Hadaiku 'ş-Şaktiik, kelime kelime yapılmış kuru bir 
tercüme değildir. Meccli, başta o zamana kadar yazılmış zeyiller ile şuara 
tezkirelen olmak üzere şifahl rivayetleri de değerlendirerek eseri ikmal etmiş; 
yaptığı mensur ve manzum ilavelerle onu genişletmiş, süslemiş, edebi bir şekle 
sokmuş, adeta eş-Şektiik 'ı esas alarak yeniden yazmıştır. Hadaiku 'ş-Şaktiik adını 
koymasını ise, bir fidanlık gibi gördüğü eş-Şekaiku 'n-Nu 'nıaniyye'yi tevsi 
etmekle açıklamaktadır1 . Gerçekten her bakımdan Arapça eş-Şekaik'tan üstün 
olan Meccli tercümesi daha sonra Nev'izade Atm tarafından kaleme alınan ve en 
mükemmel zeyil olan Hadaiku'l-haktiik'a da esas olmuştur. Atm zeylinin 
Hadaiku 'ş-Şaktiik'tan farkı, her padişah devrinin kısaca siyasi tariliinin de 
özetlenmesidir. Değerli bir münşi ve şair olan Atm'nin bu eseri sadece kuru bir 
teracim-i ahval kitabı değil, aynı zamanda dönemin sosyal ve siyasi hayatı ile 
medrese ve tarikatların durumu ha.ldanda verdiği bilgiler bakımından da 
değerlidir. Atm'nin Hadiliku'l-hakaik'ı da Şakaik gibi büyük ilgi görmüş, XVIII. 
yüzyılda yazılan zeyillerle Osmanlı ulema ve meşayıhmın biyografileri I. 
Mahmud devrinin başlarına dek getirilmiştir. İlk Hadaiku'l-haktiik zeylini 
Uşşakizade İbrahim Hasib kaleme aldı ve Atm'nin bıraktığı yerden II. Ahmed 
devri soıılarına kadar getirdi. İkincisini ise bizinr burada balıis konusu etmek 
istediğimiz Şeylıi Mehmed Efendi yazdı. Uşşaldzade zeylini beğenmeyip 
Atil'nin bıraktığı yerden esere yeni bir zeyil yazan Şeylıi bunu I. Mahmud 
devrine kadar götürmüştür. 

Şeylıi'nin Vekayiü 'l-:fu.dalil'sına geçmeden· önce, hakkında fazla bilgi 
bulunmayan müdlifini kısaca tanıtmakta yarar olduğu kanaatindeyiz. 1078 

Mimar Sinan Üniversitesi 
1 Mecdl Mehmed, Hadail-.:1ı'ş-Şakfiik (nşr. Abdüllqıdir Özcan), İstanbul1989, s. 11-12 
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recebinde (1667 sonları 1668 başlan) İstanbul'da doğan Mehmed Efendi, Nakş1 
şeylıi ve şair Hasan Feyzi Efendi'nin oğludur. İlmiyeye süliik etmiş, bazı yerlerde 
müderrislik yapmış, fakat daha sonra tasavvufa yönelerek Halvet1, Nakş1 ve 
Mevlevi tarikatiarına devam etmiş, sonunda Nakşilikte karar kılmış; 1690 yılında 
babasının yerine Edirnekapı dışındaki Emir Buhari Derga.lıı'na şeyh olmuştur. 
1732'de ölümüne kadar uzun süre burada irşadla meşgul olan Şeyili Mehmed 
Efendi, tezkire salıibi çağdaşı Sa.ıinı tarafindan, tekkesinde gece gündüz ders 
vermekle meşgul, iyi huylu, sessiz, müeddeb, zeki ve . bir şeyin doğruluğunu 
tesbitte, gerçeği yazınada büyük özen gösteren, dünya hırsından uzak ve 
kimseden bir şey istemeyen muhterem biri olarak ııitelenmektedir2 • Salim'in 
halefi tezkireci Rfuniz is&, tarih, şiir ve İnşada akranlarıyla ayııı rütbede 
olduğunu söyleyerek edeb1 alandaki yerini belirleınektedir. Şeyili mahlasıyla 
şiirleri bulunan Mehmed Efendi'nin asıl şöhreti şüphesiz Atm'nin Hadfiiku'l
hakiiik'ına yazdığı zeyilden gelir. 

Vek,liyiü 'l-fudalfi adlı bu eser üç cilt olup Atal'nin bıraktığı yerden yani 
1633 yılından başlar ve 1730 yılına kadar gelir. Böylece eserde kısmen N. 
Murad devri, tamamen ise Sultan İbrahinı, N. Mehmed, II. Süleyman, II. 
Ahmed, II. Mustafa ve lll. Ahmed dönenıleri ulema ve meşayıhının biyografileri 
verilir. İkinci ciltle birlikte ciltlenen üçüncü cilt oğlu Hasan Efendi tarafından 
babasının müsveddeleri esas alınıp tebyiz edilerek meydana getirilmiştir. Bizzat 
Şyyili'nin yazdığı ilk iki cilt Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahinı Paşa'ya; 
Hekimoğlu Ali Paşa'nın emriyle oğlunun temize çektiği üçüncü cilt ıse I. 
Mahmud' a sunulmuştur. 

Vekliyiü 'l-fudalfi'yı, Uşşaklzade'nin Hadaiku 'l-hakliik'a yazdığı zeyli 
tertip bakıınından hatalı, bilgi bakıınından eksik ve itinadan yoksun bulduğu için 
kaleme aldığını belirten Şeyili, eserini 1130 (1718) yılında tamamladığını açıkça 
ifade ettiği gibi• 

Bu zeyl-i canıe-i ahbann olsa nann seza 
Lisan-ı ehl-i seyrde Vekliyiü 'l-fudalfi 

His ab edince o nam-ı huceste ta 'b1ri 
Olur ınübeyyen tarih-i sal-i tahrfri 

2 Salim, Tezkire, İstanbul!315, s. 399 vd. 
3 Riimiz,Adab-ı zurefd, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.3873, vr. 61a 
4 Şeyhi Melnned, Vekayifl'l-fudalii (nşr. Abdülkadir Özcan), İstanbull989, I, 3 
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beyitlerinde açıklandığı üzere, eserin adının da ebced hesabıyla 1130 olduğııııu 
belirtmiştir5 • Fakat. bu senenin, sadece ilk iki cilde ait olduğııııu, müelli:funizin, 
hayatının sonuria kadar eserini yazmaya devam ettiğini de belirtmeliyiz. 

Eserini yazarken Taşköprizade, Mecdi ve Nev'izade'yi örnek aldığını 

belirten Şeyhl6 her padişah dönemini ayrı bir bölümde (tabaka) ele almış; ancak 
selefierinden farklı olarak Kırım hanları, veziriazanılar, şeyhülislamlar, 
kaptanıderyalar, kadıaskerler ile nakibüleşraflar;. İstanbul, Edirne, Bursa, Mekke, 
Medine, Mısır, Şam, Kudüs, Halep, Hemedan, Tebriz, Selanik, Yenişehr-i Fener, 
Galata, İzmir, Filibe, Bağdat, Üsküdar, Eyüp, Diyarbekir, Revan, Gence, 
Kayseri, Manisa, Sofya, Bosna, Sakız, Erzurum, Trablusşanı, Konya, Lefkoşa, 
Maraş, Kütahya, Tokat, Tire ve Ankara şehirlerinde kadılık yapan zevatuı 

isimlerini ve dönemlerini vermiştir. Asıl önemlisi, yine her padişah dönemi 
şairlerinin biyografilerini de müstakil başlıklar altında vermekle Vektiyiü 'l-fudalil 
adeta bir şuara tezkiresi özelliği de taşımaktadır. Yine her padişah döneırıiııin 
siyasi ve sosyal olaylarını da özetleyen Şeyhl, ayrıca Atm tarafindan biyografisi 
verilmemiş bazı zevat hakkında da bilgiler sunmuştur. Eserde toplanı 2058 
kişinin tercüme-i hali anlatılmaktadır. Birçok yazması bulunan Vekiiyiü 'l
fudalil'nın en iyi nüshaları olan Veliyüddin Efendi Kütüphanesi'ndeki yazmalar, 
tarafimdan ayrıntılı indeksleri hazırlanarak 1989 yılında Mecdi, Atm ve 
Fındıklılı İsmet Efendi'nin eserleriyle birlikte bir külliyat tarzında Şakaik-ı 
Nu' maniye ve Zeyilleri adı altında yayııılanmıştı. Ancak aradan 1 O yıldan fazla 
bir süre geçmesine rağmen hala bilim dünyasının meçhulü gibi görünmesi, bizim 
Vekiiyiü 'l-fudalil'yı yerıiden ele almamızın ve milletlerarası böyle bir kongrede 
tanıtmak istememizin, özellikle bilim tarilıi bakımından değeri üzerinde 
durmanıızın başlıca sebebidir. 

Vektiyiü 'l-fudalil'nın başlıca kaynakları, başta resnıl şeyhülislam 
defterleri olmak üzere Cemaledilin Hulvl'nin Lemezilt'ı', Riyazl'nin Riyazu 'ş
şuara adlı tezkiresi•, Karaçelebizade Abdülaziz ı;:fendi'nin Ravzatü'l-ebrilr'ı• ve 
öteki telifleri, Şeyh Nazırıi Efendi'nin Hediyyetü'l-ihviln 'ı 10

, Şarihü'l
Menarzade'nin meçhul krorıiği11 ve Vak'anüvis ;R§.şid Mehmed'in Tilrih'idir12• 

Müellifimiz ayrıca ismini vermeden, başta Katib Çelebi olmak üzere öteki 

5 aynı eser (a.e.), I, 3-4 
6 aynı eser, I, 48 
7 a.e., I, 65 
8 a.e., I, 172 
9 a.e., I, 260 
10 ae., I, 63, 549 
11 a.e., I, 260 
12 a.e.,II-III, 676 
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biyograf ve tarihçilerin eserlerinden, bu arada çağdaşlan için başta babasından 
olmak üzere şifahi kaynaklardan da yararlannuştır. Aynca belirtilmelidir ki, 
beğenmediğini söylese de Şeyhl'nin, Uşşakfztide Zeyli 'nden de aynen denilecek 
kadar nakillerde bulunduğu görülmektedir. Ancak bu benzerliği, her iki müelli:fin 
de aynı resmi kayıt ve kaynaklan kullannuş olabileceği ile açıklamak 

mümkündür. 

XVIll.yüzyıl gibi resmi devlet tarihçiliğinin başladığı bir dönemde 
yazılmış olmasının da tesiriyle selefieri Mecdi ve Atal'nin eserleri kadar şöhrete 
sahip olmayan Vekayiü 'l-fudalli'nm matbu olmaması yüzünden yakın zamanlara 
kadar bu meçhuliyeti sürmüştür. Sruim ve Rfu:niz gibi ünlü tezkiretü'ş-şuara 
yazarlan tarafından kaynak olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Salim'in 
tesbitiyle, doğruyu bulmada kılı kırk yarareasma aşın titiz davranan Şeyhl'nin 
dili devrinin nesir geleneğine göre sadedir. 

Vekayiü 'l-fudalli, bilim tarihi bakımından önemli bir eser olduğu halde, 
nedense bu alanın literatüründe layık olduğu yeri almamıştır. Gerçekten bu 
büyük eser, 1633-1730 yıllan arasında yaşamış yaklaşık bir asırlık dönemin 
uleması, ıneşayıhı, şuarası arasında hekimbaşı ve müneccimbaşılannın da 
biyografilerini ihtiva etmektedir. Birçok ünlü tabip XVll ve XVIIT. yüzyıllarda 
yaşamış, bunlar birçok eser de telif etmişlerdir. Bu arada bazı tıp sözlükleri de 
yine bu asırlarda hazırlannuştır. Vekayiü 'l-fudalli'da biyogra:fisi verilen hekim ve 
hekimbaşılar ile ınüneccimbaşılar kronolojik olarak aşağıdadır. 

Hekimbaşı ve Hekimler 

1- Musa Efendi 

III.Murad devri hekimlerinden Karamani Şücaeddin İlyas Efendi 
nesliııdendir. Medrese talısili, özellikle de tıp eğitimi aldı. Bazı küçük 
medreselerde müderrislik yaptıktan sonra kendini tamamen tıp ilmine veren 
Musa Efendi Anadolu Kadıaskerliği payesi ilavesiyle reisületıbba; 1030 
Şevvalinde (Ağustos-Eylül 1621) fiilen Anadolu kadıaskerliğine getirildi. Uzun 
süre tekaüd hayatı yaşadıktan sonra 1056 Rebiüla.Iıırında (Mayıs-Haziran 1646) 
öldü13 • . 

13 a.e., I, 129 
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2-ZeyneHibidin Efendi 

İstanbul'da Eyüp'te doğdu. Fatih Darüşşifası'nda reüsületıbba, ardından 
Saray başhekimi oldu. Daha sonra Eyüp kadısı olan ZeyneHibidin Efendi, 1048 
Rebiülevvelinde Seyyid Mehmed Efendi yerine hekimbaşılığa tayin edildi; bu 
arada Galata kadılığına ıiakledildi. Bir süre sonra sırasıyla Edirne, İstanbul ve 
Mısır kadılıklarında bulundu. Yerine reisülettıbba makanıına Hammalzade 
Mebmed Efendi getirildi, 1056 Zilkadesinde (Aralı].<. 1646) öldü. Hazık bir hekim 
olarak naklectifu••. 

3- İsa Efendi 

Sakız adasında doğdu. Temel eğitimini aldıktan sonra tıbba yöneldi ve 
İstanbul'a geldi. Divan-ı Hümayun katipliği ve Haraç muhasebeciliği 
görevlerinde bulundu. 1057 Saferinde (Mart-Nisan1647) Cemalzade Mehmed 
Efendi 'nin yerine Edirne kadılığı payesi ve Rusçuk kazası arpalığıyla 

reisületıbbalığa getirildi. Aynı yılın Rebiülevvelinde aziediidiyse de bir ay kadar 
sonra tekrar eski görevine iade edildi, fakat 17 gün sonra tekrar görevinden 
alındı. Aynı yıl Şabanında Eyüp kazası ilavesiyle üçüncü defa reisületıbba olan 
İsa Efendi iki ay sonra azledildi. Ancak, altı gün sonra affedilerek dördüncü kez 
reisületıbbalığa atandı. IV. Mehmed'in cülusunun ardından görevinden alındı. 

1058 Şabanında (Ağustos-Eylül 1648) Eyüp kadılığından da aziedilen İsa 
Efendi'ye ertesi yılın Recebinde (Temmuz-Ağustos 1649) Gemlik kazası arpahğı 
tevcih edildi, fakat o, aynı yılın Şabanında (Ağustos-Eylül 1649) öldü. Tıp 
ilminde sürekli araştırmalar yaptığı bilinen İsa Efendi 'nin Deva-i emraz adında 
üıılü bir eseri vardır15 • 

4- Hammalzade Mehmed Efendi 

İstanbul'da doğdu. Ahmed adlı birinin oğludur. Medrese eğitimini 
tamamladıktan sonra Kınalızade Fehmi Efendi'den mülazım oldu. Bir süre bazı 
medreselerde müderrislik yaptı. Bu arada tıp ilmiyle meşgul oldu ve hassa 
tabipliğine getirildi. 1039 Rebiülevvelinde(Ekim-Kasım 1629)İzmir kadılığına 
tayin edildi ve ertesi yılın Muharremine kadar bu görevde kaldı. 1056 
Rebiülahırında (Mayıs-Haziran 1646) Tekirdağ kazası arpalığıyla reisületıbbalığa 
tayin edildi. Ertesi yılın Saferinde aziedilen Hanımalzade, İsa Efe~di ile birkaç 

14 a.e., I, ı32 
· 

15 a.e.,I, ı 85 t 
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defa balef-selef olarak beş defa reisületıbbalık makamında bulundu. 1066 
Şevvalinde (Temmuz-Ağustos ı656) öldü. Yerine Salih Efendi getirildi16

• 

5-Abdülba.ki. Efendi 

Gülşem tarikatindendir. Tıp ilminde mahareti olup Edirne Muradiye 
Dfuüşşifası'nda hekimbaşılığa kadar yükselmiştir. Şifayi mahlasıyla şiirleri de 
bulunan Abdilibaki Efendi 1075 (1664-65) yılında ölmüştür17 • Kurdoğlu bir tıp 
kitabı yazdığından söz eder ve bunun bir nüshasının Belediye (Atatürk) 
Kütüphanesi, Muallim Cevdet, nr. ı90'da olduğıulu belirtir1

". 

6-Mebmed Çelebi 

İstanbul'da doğdu. Manisa Muradiye Dfuüşşifası'nda reisületıbba oldu. 
Bu görevde iken 1078(1667-68) yılında öldü. Şifayi mahlasıyla şiirleri vardır19 • 

Kurdoğlu tarafindan zamanının Calinos'u, Hipokrat'ı olarak rıitelenir20 • 

7 -Salih Efendi 

Nasrullah adında birinin oğludur. Halep'te doğdu. O diyarda İbn Sellum 
diye anılır. Çocukluğırndan itibaren çok sevdiği tıp ilmiyle meşgul oldu. Bir süre 
Halep Dfuüşşifası'nda çalıştı. ı064 Zillıiccesinde (Ekim-Kasım ı654) Sadrazam 
İpşir Mustafa Paşa ile İstanbul'a geldi ve Fatih Darüşşifası reisületıbbalığıııa 
tayin edildi. Ardından hassa tabiplerinden oldu; ı 066 Şevvalinde 

(Temmuz_Ağustos ı656) ise Hammalzade Mehmed Efendi yerine reisületıbbalık 
makamına getirildi. Aynca kendisine Tekirdağ kazası arpalık olarak verildi. 
1073(1662-1663) yılında Kabe payesine mazhar olan Salih Efendi ıo76'da 

İstanbul kadılığı payesiyle taltif edildi. ıo79'da Yenişehir'e giden İbn Sellum 
burada tabiplik yaparken 3 Rebiülahır ı 080 (3ı Ağustos ı669) tarihinde öldü ve 
burada gömüldü. Yerine Hayatizade Mustafa Efendi getirildi. Tıp ilminde 
hazakat ve mahareti ile tanınan Salih Efendi'nin Arapça Gayetü 'l-itkern adında 
tıbbi bir eseri vardır. Aynca Gayetü '!-beyan adlı Türkçe bir tıbbi eseri de 
bulunmaktadır21 • 

16 a.e., I, 240-241 
17 a.e., I, 672 
18 Veli Behçet Kurdoğlu, Şair Tabibler,İstanbuii967, s. ı6I 
19 Şeyhi, a.e., I, 672 
2° Kurdoğlu,a.e.,s.l66 
21 Şeyhı"', a.e., I, 358; E.İhsanoğlu, "Osmanlı Eğitim ve Bilim Kurumlan", Osmanlı Devleti veMedeniyeti Tarihi, 

İstanbull998, II.419. .. 
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8-Seyyid Mesud Efendi 

1048 (1638) yılında IV. Murad'ın Bağdat seferinde 10 dirhemden fazla 
afyon kullandınlan Seyyid Mehmed Efendi'nin oğludur. Babasının sevkiyle 
ilmiye mesleğine girdi. Şeyhülislfun Ebu Said Efendi'den müHizım oldu. Kadı 
Mahmud, Merdümiye, Hasodabaşı, Hasan Efendi, Sadi Efendi, Beşiktaş Sinan 
Paşa, Mustafa Ağa, Salın-ı Seman, Kadırgalimanı Mehmed Paşa, Ali Paşa-yı 
Atik medreselerinde müderrislik yaptı ve 1083 Şahanında (Kasım-Aralık 1672) 
öldü. Tıp ilmiyle de meşgul olan Mesud Efendi'nin Seyyid mahlasıyla şiirleri de 
vardır. Hekimbaşı olmamıştır22 • 

9-Seyyid Halil Efendi 

1026 (1 61 7) yılında İstanbul' da Kocamustafapaşa' da doğdu. Koca 
Emirzade diye anılır. Babası Haseki Sultan Darüşşifası reisületıbbası Seyyid 
Mehmed Efendi'dir. Halil Efendi de tıp mesleğine girdi ve Abdürrahiınzade 
Mehmed Efendi'den mülazım oldu. Daha sonra sırasıyla E:mlnülganem, Başçı 
İbrahim, Etınekçioğlu, Şeyhülislfun Zekeriya, Gazanfer Ağa, Salın-ı Seman, 
Kadırgalimanı Sokullu Mehmed Paşa, Gevherhan Sultan ve İstanbul Valide 
Sultan medreselerinde müderrislik yaptı. 1110 (1688 Ekim sonu) yılı başında 

Medine kadılığına tayin edildi. Ancak daha oraya varmadan aynı yılın 

Zilkadesinde (Ağustos-Eylül 1689) Mısır'da öldü23
• 

lO-Hayatizade Mustafa Efendi 

Musevi iken İslfun'a girmiş bir mühtedidir. Çocukluğundan itibaren tıpla 
ilgilenmiş ve reisületıbbalığa kadar yükselmiştir. 1080 Rebiülahırında (Eylül 
1669) padişahla birlikte Yenişehir'de iken Salih Efendi'nin yerine Kudüs kadılığı 
payesiyle hekimbaşılığa getirildi. 1089 Recebinde Edirne, 1095'te İstanbul 
payesiyle taltif edilen Mustafa Efendi'ye çok geçmeden Anadolu kadıaskerliği 
payesi verildi. ı ı 03 R4mazanında aziedildi · ve yerine Hasan Efendi 
reisületıbbalığa getirildi. 1103 yılı sonlarında (Ağustos-Eylül ı692) öldü, 
Edirnekapı dışında defi:ıedildi. Hazık bir tabip olarak nakledilen Hayatizade 
Mustafa Efendi'nin tıpla ilgili olarak vesveseye dair risaleleri bulunduğuna göre, 
iyi bir psikiyatr olduğu anlaşılmaktadır24 • 

22 Şeyhi, a.e., I, 395-396; Kurdoğlu, s. 178 
23 Şeyh!, a.e., II-III, 11-12 
24 a.e., II-III,69-70; İhsanoğlu, a.e., II, 420 
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11-Ebülesad Ahmed Efendi 

Şeyh Eyyub Efendi'nin oğludur. Şam'da doğdu. Medrese eğitimini 
tamamladıktan sonra Şeyhülislfun Ali Efendi'den müHizım oldu. Daha sonra 
sırasıyla GalataSarayı, Eyyuhum, Hasodabaşı, Rusrev Kethüda medreselerinde 
müderrislik yaptı. 20 Zilkade 1 106 (2 Temmuz 1 695) günü öldü. Tıp la da meşgul 
olan Ebülesad Aluned Efendi bir ara Fatih Darüşşifası'nda reisületıbbalık da 
yapnuştır25 • 

12-Seyyid Abdullah Efendi 

Kütahya'da doğdu. Seyyid Aluned Efendi'nin oğludur. Biraz büyüdükten 
sonra İstanbul'a geldi;medrese tahsilini tamamladı ve Anadolu Kadıaskeri 
Debbağzade Mehmed Efendi'den mülazım oldu. Sırasıyla GalataSarayı, Hamid 
Efendi, Maktul Hasan Paşa, Kenan Paşa ve Bazerganbaşı medreselerinde 
müderrislik yaptı. 1109 Şahanında (Şubat 1698) öldü. Okmeydanı civarındaki 
kabristanda defnedildi. İyi bir tabip olduğu nakledilir26

• 

13-Şaban Efendi 

Alımed Efendi'nin oğludur. Ankara'nın Ayaş kasabasında doğdu. 

İstanbul'a geldi ve tıp mesleğine girdi. Darüssaade Ağası Yusuf Ağa'ya intisap 
ederek Saray hekimlerinden oldu. 1095"te Kadıasker Minkanzade Abdullah 
Efendi' den mülazım olduktan sonra, sırasıyla GalataSara yı, Şeyhülislfun Hüseyin 
Efendi, Etmekçioğlu, Kocamustafa Paşa, Salın-ı Sernan ve Sinan Paşa Sultanı 
medreselerinde müderrislik yaptı. Ardından Diyarbekir kadılığına tayin edildi. 
İstanbul'a dönerken Ankara'da rahatsızlandı. 1116 Zilkadesinde (1705 Mart) 
öldü ve orada de:fnedildi. İyi bir tabip olarak nakledilen Şaban Efendi Kısas-ı 
Enbiya'yı Türkçe'ye çevirmiş ve IV.Mehmed'e ithaf etmiştir. Tıpla ilgili olarak 
Şifaiyye ve Tedbfr-i Mevlıld adlarında risaleleri, Şifayi mahlasıyla şiirleri vardır27 • 

14-Hasan Efendi 

Milıaliç'e bağlı Ömer köyi.inde doğdu. Tahsilini İstanbul'da tamamladı 
ve Sahhaf Resul Efendi' den mülazım oldu. Bir süre müderrislik yaptıktan sorira 
tıp mesleğine girdi ve Süleymaniye Darüşşifası'nda hekimbaşı oldu. 1092 
recebinden itibaren Neccariye, Abdullah Ağa, · Siyavuş Paşa, Cafer Paşa, 

25 Şeyhi, II-III, 123 
26 a.e.,II-III, 143 
27 a.e.,II-III, 265;Kurdoğlu, s.l81-183 
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Şeyhillislam Zekeriya ve Salın-ı Sernan medreselerinde müderrislik yaptıktan 

sonra ll 03 Ramazanında Hayatızade Mustafa Efendi yerine İstanbul kadılığı 
payesiyle reisületıbbalığa getirildi. Daha sonra Rumeli kadıaskerliği payesiyle 
taltif edilen Hasan EfendillOS Cumadelalııresinde görevinden alındı ve yerine 
Seyyid Yusuf Efendi getirildi. 1115 Saferinde Üsküdar karlısı olan Hasan Efendi 
1 ll 8 Ş abanında (1706 Kasım) öldü. Hazık bir tabip olarak nakledilir2

". 

15-Mahmud Efendi 

Bursa'da doğdu. Muradiye Daruşşifası'nda reisülettıba olması 

dolayısıyla hekimbaşı unvaıııyla anılır. Ilmiye mesleğine girdi ve Abdünnebi 
Efendi'den mülazım oldu. Sırasıyla Bursa'da Seyyid Mehnıed Usul, Köseç Ali 
Paşa medreselerinde çalıştı ve ll 18 Şabaııında (1 706 Kasım) öldü. Hayatı 

boyımca tıpla meşguliyetini kesmemiştir29 • 

16-Nuh Efendi 

Frenk asıllıdır. İstanbul'a geldikten sonra müslüman olmuş 1086 sünnet 
düğününde şelızadeleri sünnet etmiş ve Derviş Ağa yerine cerrahbaşılığa 

getirilmiştir. ll 05 Rebiülevvelinde Karaman beylerbeyiliği payesiyle İstanbul' da 
Min Sandal Mukataası kendisine has tayin edildi. 1106'da Il. Mustafa'nın 

cülusunda, Müneccimbaşı Arabzade Mehmed Efendi yerine reisületıbbalık 
makaıııma getirildi. Bu arada kendisine Rumeli Kadıaskerliği payesi tevcih 
edilen Nuh Efendi, ill.Alımed'in cülı1sundan sonra da makanımda bırakıldı. 8 
Şaban ı ı ı9 (4 Kasım 1 707) tarihinde 82 yaşmda öldü. Koca Mustafa Paşa Camii 
civarındaki evine yakın yerde hazırlattığı türbeye gömüldü.Y erine hekimbaşılığa 
Mehmed Efendi getirildi. Hazık bir tabip olarak nakledilen Nuh Efendi, 
türbesinin karşısında bir medrese yaptırnııştır30 • 

17 -Şehla Alımed Efendi 

Çankın 'ya bağlı Karacaören köyünde doğdu. Medrese tahsilini 
tamamladıktan sonra Beyazizade Damadı Mahniud Efendi'den mülazım oldu. 
Önce bazı küçük medreselerde çalıştı, daha ~onra tıp ilmiyle meşguliyeti 
dolayısıyla Haseki Sultan Darüşşifası'na reisületıbba tayin edildi. Ardından 
sırasıyla Süleymaniye Darüşşifası'na reisületıbba ve Saray lıa.ssa tabipliğine 
nakledildi. Il. Mustafa'nın cülı1sundan sonra Valic1e Sultan baştabibi oldu. Daha 

28 Şeylıi,II-III, 285-286 
29 a.e., II-III, :286 
30 a.e., II-III, 292-293 1 

125 



sonra Fenayi Dede, Mimar Kasım, Kadı Abdülhalim, Piyale Paşa, Sabn-ı Seman, 
Pin Paşa medreselerinde ve Sinan Paşa Darülhadisi'nde; Şehzade ve 
Süleymaniye medreselerinde müderrislik yaptı. 1124 Saferinde Yenişehir 
kadılığına getirildi. 26 Cumadelilla 1127 (30 Mayıs 1715) perşembe günü istiska 
hastalığından öldü. Mezan Topkapı31 kabristanındadır. 

18-Melımed Efendi 

İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini aldıktan sonra tıbba meyletti; bu arada 
akli ve ryazi iliınlerle meşgul oldu. Daha sonra, Saray hekimlerinden olan 
Mehıned Efendi 1112 yılından itibaren sırasıyla Ahmed Yorgani, Yusuf Paşa, 
Kasım Paşa, İbrahim Paşa-yı Atik, Salın-ı Seman ve Rüstem Paşa medreselerinde 
çalıştı. Nuh Efendi'nin ölümü üzerine 1119'da reisületıbba tayin edildi. ı Safer 
ı ı27 tarihinde görevinden alındı ve yerine Tabib Ömer Efendi getirildi. Bir ara 
Mekke kadısı olan Mehıned Efendi, oradan dönerken 1136 Saferinde (1723 
Kasım) Şam'da öldü ve Salilıiye denilen yerde gömüldü32

• 

19-Ömer Efendi 

Aslen Kürretünnühas (Bakırküresi) kasabasındandır. Babası Osman 
Efendi İstanbul'a gelmiş ve burada Hacı Hasanzade Camii'nde imamlık 
yapnuştır. Ömer Efendi ı069 Ramazanında İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini 
aldıktan sonra Debbağzade Mehıned Efendi'ye intisap etti ve ondan mülazım 
oldu. Bir süre bazı medreselerde müderrislik yaptı ve bu arada kendini tıp ilmine 
verdi. Hassa tabiplerinden olan Ömer Efendi, sırasıyla Manisalı Çelebi, Kanlıca 
İskender Paşa, Firuz Ağa, Fatma Sultan, Debbağzade Efendi, Salın-ı Seman, 
Murad Paşa-yı Atik, Ayşe Sultan, Gevherhan Sultan, Yavuz Sultan Selim ve 
Süleymaniye medreselerinde müderrislik yaptı. Daha sonra bir süre İzmir 
kadılığında bulundu ve ı Safer 1127'de Mehıned Efendi yerine reisülettıba oldu. 
ı ı28 Zilhiccesi başında Bursa kadısı olduysa da, reisülettıba olarak Saraydan 
ayniamadığından yerine naib gönderdi: 5 CumadelUla ı 13 ı günü Anadolu 
kadıaskerliğine getirilen Ömer Efendi ertesi yıl emekliye aynldı. ı Cumadelahıre 
ı 135'te Rumeli kadıaskerliğine tayin edildi ve ertesi yılın Cumadelahıresi başı 
(26 Şubat ı 724) gecesi vefat etti. Molla Gürani Camii yanındaki evinin civannd.a 
bulunan medresesinin haziresine gömüldü. Yerine reisületıbbalığa Hayatizade 
Mustafa Efendi getirildi. Medresesi civarında bir mekteb ve bir sebil inşa ettiren 

31 a.e .. II-III, 371-372 
32 a.e., II-III, 552-553 
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Ömer Efendi'nin vasiyeti üzerine ölümünden sonra burada bir de muallimhfuıe 
yaptınlrrııştır33 • 

20-Süleyman Efendi 

İstanbulludur. Tahsilini tamamladıktan sonra 1106 Şevvalinde Seyyid 
Feyzullah Efendi'nin şeyhülisHl.mlığı zamanında imtihanla Sultan Bayezid 
Medresesi'ne başladı. Ertesi yıl millazernet ·alarak bazı küçük dereceli 
medreselerde çalıştı. Talik yazıdaki mallareti sayesinde Reisü1ettıbba Nuh 
Efendi'nin çocuklarına muallim tayin edildi. Bu vesileile Nuh Efendi'den tıp 
eğitimi aldı ve hassa tabipleri zümresine girdi. 21 Rebiü1a.hır ll 16 tarihinden 
itibaren sırasıyla Şah Sultan, Canbaziye, Karaçelebiza.de Mahmud Efendi, 
Rusrev Kethüda, Hacı Hasanzade, Salın-ı Seman, Beşiktaş Sinan Paşa, 

Edirnekapı Mihrümah Sultan ve tekrar Şah Sultan ile Ayşe Sultan medreselerinde 
müderrislik yaptı. 12 Muharrem 1138 (20 Eylül 1725) tarihinde öldü. Edirnekapı 
dışında gömü1dü. İyi bir tabip olarak nakledilir34

• 

Müneccim ve Müneccimbaşılar 

1-ŞeklbJ: Mehmed Efendi 

İstanbulludur. N ücum ilmiyle meşgul oldu ve bu alanda ilerledi. I 071 
Saferinde Hasan Çelebi yerine reisü'l-müneccimln oldu. 1076 Şevvalinde 

Belgrad Kadılığı. payesi ilavesiyle tasarrufuna Kemer-i Edremid arpalığı tevcih 
edildi, 1078 (1667-1668) yılı içinde öldü. Yerine Şeyh Ahmed Efendi tayin 
edildi. Aynı zamanda iyi bir şair olan Şekibi Mehmed Efendi riyaz1 ilimlerde 
maharet sahibi idi35 

• 

2-Şeyh Ahmed Dede 

Karaman Ereğiisi'nden Lutfullall adlı bir dokumacının oğludur. O diyan 
eşkıya basınca Rumeli taraflarına göç eden Lutfullall Efendi Selanik'e yerleşti. 
Ahmed Efendi 1041 yılında burada doğdu. Bir süre baba mesleğine devam ve bu 
arada Mevlevlliğe intisap etti. Selanik Mevlevllıanesi'ne girdi ve zamanla burada 
seccadeniŞın oldu. Şeyh Ahmed Efendi'den el aldı. Tarikat adabını 
tamamladıktan sonra, gerekli ilimleri Selanik Müftüsü Abdullah Efendi'den 
tahsil etti. Daha sonra İstanbul'a geldi ve burada Şeyhülislam Minkarizade ile 

33 a.e., II-III, 557-559 
34 a.e., II-III, 596-597 
35 a.e., I, 672-673 
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Dersifu:n Salih Efendi'nın derslerine devam etti. Bu arada çeşitli fenlerle de 
ilgilendi. İbrahim Kürdi ve Ahmed Nalıli efendilerden ise tefsir ve hadis dersleri 
aldı. Daha sonra Kasımpaşa'da bulunan mevlevlhanenin şeyhi Halil Efendi'nin 
hizmetine girdi ve 15 sene kadar Mesnevf dersleri aldı. Reisü'l-münecciınln 

Mebmed Çelebi' den de ri yaziye ve nücum dersleri alan Ahmed Efendi 1078 
yılında bu hocasının ölümü üzerine onun yerine müneccimbaşılığa getirildi. 1086 
yılmda yapılan sultan düğünlerinde N.Mehmed'e selefinden daha fazla 
yakınlaştı ve bu padişahm musahibi oldu. Bu arada kendisine bircok yerin 
arpalığı tevcih edildi. 1099 yılında II. Süleyman'ın cülfısunda Kahire'ye 
nefyedildi ve yerine Arabzade Mebmed Efendi getirildi. 1102'de hac için 
Mekke'ye giden Şeyh Ahmed Efendi iki yıl o diyarda kaldı ve oradaki mevlevi 
dergillunda şeyhlik yaptı. 1105 yılında Medine'ye geçti ve altı sene de burada 
oturdu. Tefsir, Hidaye ve Eknıel tedrisinde bulundu. 1112 yılında tekrar 
Mekke'ye geçen Ahmed Efendi burada şeyhlik yaparken ertesi yılın Ramazan 
ayında (Şubat 1702) öldü. Hatice-i Külıra'nın ayak ucundaki mevlevi 
kabristanına defiı olundu. Özellikle nücum ilminde ün yapan Ahmed Dede 
Arapça, Farsça ve Türkçe'yi çok iyi bilir ve kullanırdı. Beyz{lvf Tejsfri'ne 
haşiyesi; Sadreddinzade'ye zeyli vardır. Aynca İsaın'ın Farsça İstiare risalesini 
Arapça'ya çevirip şerh etıniş ve Kitabü'l-beyan adıyla yeniden kaleme almıştır. 
Bu arada Ahlak-ı Adudiye'yi şerh etıniş; aynca astronomi, geometri, tıp ve 
musiki alaıılannda eserler venniştir. Fakat onun en büyük eseri, alemin 
yaratılışından başlayıp 1089 (1679) yılı sonuna kadar gelen Canıiü'd-düvel 

(Sahaifü'l-ahbar) adlı umumi tarihidir. Ahmed Dede, Aşık ınalılasıyla yazdığı 
şiirlerini bir divanda toplamıştır'6 • 

3-Ahmed Efendi 

Bayram adında birinin oğludur. İstanbul'da Eyüp'te doğdu. İlıniyeye 
girdi. Mı1sıla-i Salın müderrislerinden Salıhaf Şeylızade Seyyid Melımed 
Efendi'nin derslerine devam etti ve ondan mülazım oldu. Bazı medreselerde 
müderrislik yaparken, bir yandan da nücum ilmiyle uğraştı, bu ilirnde de söz 
sahibi oldu. Önce kendisine müııeccimbaşılık rütbesi verildi. ll 09 
Rebiülevvelinde Ömer Odabaşı dersiyyesine tayin edildi. Aynı yılın 
Rebiülihınnda aynca İsmailzade Melımed Efendi yerine reisü'l-müneccimlnliğe 
getirildi. Daha sonra İbrahim Paşa-yı Atik, Halil Paşa, Süleyman Subaşı ve 
Efdalzade medreselerinde müderrislik yapan Ahmed Efendi 19 Cumadelihıre 
1118 (28 Eylül 1700) günü şirpençe hastalığından öldü. Edirnekapı dışında Sırt 

36 
a.e., II-ID, 206-207; T. Gökbilgin, "Müneccimbaşı Ahmed Dede", İs/dm Ansiklopedisi, İstanbl!ll979, VIII, 

801-806; E. İhsanoğlu, a.e., s. 423 --
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Tekyesi Mezarlığı'nda defn olundu. Yerine üçüncü defa Arabzade Mehıned 
Efendi reisü'l-ınünecciınlnliğe getirildi. Ahmed Efendi, nücuın İlınindeki 
başanlan, özellikle yaptığı takviınlerle ünlü idi'7 • 

4-Arabzacte Mebıned Efendi 

Kadı Şfunl Muhyiddin adlı birinin oğludur. İstanbul'da doğdu. Tahsilini 
tamamladıktan sonra, Şeyhülislfun Minkanzade Yahya Efendi'nin Sultan 
Bayezid Medresesi'nde hocalığından mülazım oldu. Bazı küçük medreselerde 
ınüderrislik yaptı. Ardından Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede'ye intisap ederek 
ondan tıp ve nücum dersleri aldı. II. Süleyman'ın cülı1sundan hemen sonra, 
üstadının yerine reisü'l-münecci.min tayin edildi ve onun paye ve arpalıklanna 
sahip oldu. ll 04 Muharreminde tayin edildiği Lefkoşa kadılığına gidince, yerine 
Hacı İsmailzade Mehmed Efendi müneccimbaşılığa getirildi. ll 05 Zilkadesinde 
ikinci defa reisü'l-müııeccimfn olan Arabzade'ye ertesi yılın Zilkadesinde 
reisületıbbalık makamı da tevcih edildi. Fakat bir süre sonra Nuh Efendi'nin 
hekimbaşı olmasıyla, uhdesinde sadece müneccimbaşılık kaldı. ll 08 recebinde 
üçüncü defa makamında ibka edildi. ll 09 Ş abanında Kütahya, 1113 Şevvalinde 
Belgrad ve Maraş kadılıklannda bulunan Mehmed Efendi 1118 
Cumadelahıresinde üçüncü defa müneccimbaşı oldu. 1120 Rebiülevvelinde 
Üsküdar kadısı olanArabzade 1 O Muharrem 1122 (ll Mart 171 O) salı günü öldü; 
Eyüp Mezarlığı'na defnedildi. Yerine Edirne Darülhadisi Vaizi Hüseyin Efendi 
müneccimbaşı oldu. Akl! ilimlerde,özellikle Matematik'te mahir olan Arabzade 
Mehmed Efendi, aynca tıp ve nücum ilimlerinde de ün yapmıştı38 • 

5-Şeyh Hüseyin Efendi 

Mustafa adlı birinin oğlu olup Sivas 'ta doğdu. Küçük yaşlarda İstanbul' a 
geldi ve burada Sahn-ı Sernan medreselerine devam etti. Daha sonra Edirne'ye 
giderek orada Harmuş Melımed Paşa'nın imaını oldu. Bu zatın emir-i hac tayin 
edilmesiyle, onunla hacca gitti ve bir yıl Medine'de kaldı. Döndükten sonra, aym 
paşanın imaını olarak onunla birlikte Kudüs ve Bağdat'ta bulundu. Daha sonra 
İstanbul'a döndü ve Kadırga'daki Sokullu Mehmed Paşa Camii'nde kürsü 
vaizliği yaptı. Ardından tekrar Edirne'ye gidip 1 107 yılında Mesudiye Camii 
vaizi oldu. İki yıl sonra Dariiihadis Camii vaizliğine getirilen Hüseyin Efendi 
1122 Muharreminde Arabzacte Mebıned Efendi yerine reisü'l-müneccimfn tayin 
edildi. Ertesi yılın 12 Zilkadesinde (22 Aralık 1711) sabah namazım müteakip 

37 Şeyhl, II-III, 282-283 
38 a.e., II-III, 3 ı 8-3 ı 9 
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nefes darlığından öldü. Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Zülıd ve takvasahibi 
olarak nakledilir3

•. 

6-Mustafa Efendi 

Şeyh Ahmed Dede'nin oğludur. ıo96'da Şeyhülislfun .Ankaravi Mehmed 
Efendi'nin sevki ve padişah fermanıyla ulema eviadına ilisan olunan 
mülazemetlerden birine nail oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra ı ı 17 yılından 
itibaren sırasıyla Fetih Gazi ve Hoca Kemal medreselerinde çalıştı. 13 Zilkade 
1123 perşembe günü Hüseyin Efendi yerine müneccimbaşılığa getirildi. Aynca 
İbrahim Kethüda, Hfunid Efendi, Seyyid Feyzullah Efendi, Salın-ı Sernan ve 
Koca Mustafa Paşa medreselerinde müderrislik yaptı. 29 Zilkade 1134 (I O Eylül 
1722) perşembe günü öldü; Edirnekapı dışında gömüldü40

• 

Sonuç olarak, Vektiyiü 'l-fudala'da bizim tesbilimize göre, 20 kadar 
hekim ve hekimbaşı ile altı kadar müneccimbaşıdan söz edilmektedir. Buıılann 
sadece biyografileri değil, yazdıklan eserlerin isimleri de verilmektedir. 
Hekimbaşılık veya müneccimbaşılık görevlerinde iken uhdeleriııde 

bulundurduklan paye ve ek vazifelerden de bahsedilmesi eserin kıymetini 

arttırmaktadır. Zira bu sayede, anılan müesseselerin yapılan hakkında az da olsa 
bazı ip uçlan elde edilebilmektedir. 

Yapılan incelemelerden, hekimbaşılardan Musa Efendi'nin bir süre 
müderrislik yaptıktan sonra Anadolu Kadıaskerliği payesiyle reisületıbba, daha 
sonra bilfiil kazasker olduğu; ZeyneHibidin Efendi'nin Fatih Darüşşifası'nda 
reisületıbba, . Saray başhekimi, imparatorluk hekimbaşısı ve Galata kadılığı 

yaptığı görülmektedir. 

Deva-i emraz müellifi İsa Efendi kadılıktan reisületıbba olmuş, bu göreve 
dört defa getirilıniş ve bazı yerlerin kadılıklannı da deruhte etıniştir. 
Müderrislikten hassa tabipliğine geçen Hanımaizade Mehmed Efendi'nin ise kısa 
süreli kadılıktan sonra beş defa reisületıbbalık yaptığı görülmektedir. 

Abdülbili Efendi'nin sadece Edirne Darüşşifası'nda; Arapça Gayetü '1-
itktin ve Türkçe Gayetü '!-beyan adlı eserlerin yazan Mehmed Çelebi'nin ise yine 
sadece Manisa Muradiye Darüşşifasında hekimbaşı olduklan anlaşılmaktadır. İbn 
Sellum diye anılan Salih Efendi önce Fatih Darüşşifası'nda çalışmış, hassa 
tabiplerinden olmuş; sonra İstanbul kadılığı payesiyle reisületıbbalığa 

39 a.e., II-ill, 332 
40 a.e., II-III, 53ı 
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yükselmiştir. Hekimbaşı Seyyid Mehmed Efendi'nin oğlu· olan Seyyid Mesud 
Efendi ile Seyyid Halil Efendi'nin ise sadecetıpla ilgilendikleri anlaşılmaktadır. 

Tıbbi ve vesveseye dair risaleleri bulunan Hayatizade Mustafa Efend.i 
hep tıpla meşgul olmuş, uzun süre reisületıbbalık yapmış, bu arada kendisine 
Kudüs ve İstanbul kadılığı ile Anadolu Kadıaskerliği payeleri tevcih edilmiştir. 
Müderris Ebülesad Ahmed Efendi ise Fatili Darüşşifası'nda reisületıbba 
olmuştur. Seyyid Abdullah Efendi'nin de hem müderris hem de tabip olduğu, 
hekimbaşılık yapmadığı görülmektedir. 

Şifaiyye ve Tedbfr-i Mev!Ud adlı tıbbi eserleri yazan Şaban Efendi'nin de 
Saray hekimlerinden olduğu, müderrislik yaptığı, Diyarbekir kadılığında 
bulunduğu ve iyi bir tabip olduğu anlaşılmaktadır. Hasan Efendi'nin 
müderrislikten sonra tıpta ilerlediğini, Süleymaniye Darüşşifası'nda hekimbaşılık 
yaptığını ve ardından da İstanbul Kadılığı payesiyle imparatorluk 
reisületıbbalığına getirildiğini, bu arada kendisine Rumeli Kadıaskerliği payesi 
verildiğini görüyoruz. Mahmud Efendi'nin ise Bursa Muradiye Darüşşifası'nda 
reisületıbba olduğu ve müderrislik yaptığı anlaşılmaktadır. 

Frenk asıllı Nuh Efendi 1675 düğününde şehzadelerin sünnetini yaptıktan 
sonra cerrahbaşılığa, sonra da Rumeli Kadıaskerliği payesiyle reisületıbbalığa 

yükseltilmiştir. Şehla Ahmed Efendi önce müderris, sonra Haseki Sultan ve 
Süleymaniye darüşşifalarıııda reisületıbba olmuş, hassa tabipliğinden sonra tekrar 
müderrisliğe dönmüş ve son olarak da kadılık yapmıştır. 

Tıpla ilgili akli ve nakli ilimlerle meşgul olan Mehmed Efendi Saray 
hekimlerinden olmuş; çeşitli yerlerde müderrislik yapmış ve 1707'de 
imparatorluk reisületıbbalığına yükseltilmiştir.. Ömer Efendi müderrislikten 
hassa tabipliğine geçmiş, tekrar müderrislik ve kadılık yapmış ve reisületıbbalığa 
yükselmiş, daha sonra Anadolu ve Rumeli .. kadıaskerlikleri görevlerinde 
bulunmuştur. Son olarak Süleyman Efendi aynı şekilde müderrislikten hassa 
tabipliğine geçmiş, sonra tekrar tedris hayatına dönmüştür. 

Müneccimbaşılara gelince, bunlardan Şekibi Mehmed Efendi riyaz'i 
ilimlerde derinleşmiş,l660'ta müneccimbaşılığa getirilmiş, bu arada kendisine 
Belgrad Kadılığı payesi verilmiştir.Şeyh Ahmed Efendi ise bilindiği gibi ünlü 
tarihçi Müneccimbaşı Ahmed Dede'dir. Onun mevlev1 şeyhliğinin yanısıra 
müneccimbaşılık görevinde bulunup, bu narnla anıldığı, tefsirle de uğraştığı; bazı 
eserler telif, tercüme ve şerh ettiği görülmektedir. 
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Bir başka Ahmed Efendi ise önce müderrislik yapmış, bu arada nücum 
ilmi tahsil etmiş ve müneccimbaşı olmuştur. Şeyhl'den, yaptığı takvimlerle ünlü 
olduğunu öğrenmekteyiz. Arabzade Mehmed Efenndi, normal medrese eğitimini 
tamamladıktan sonra Şeyh Ahmed Dede'den tıp ve nücum dersleri almış, onun 
yerine reisülmüneccirnln olmuş ve üç defa bu makaında bulunnıuştur. Hatta 
istisnai olarak bir süre reisületıbbalık görevini de birlikte yürütmüştür. 

Vezir imamlığı ve vaizlik yapan Şeyh Hüseyin Efendi iki yıl kadar 
müneccimbaşılık görevinde de bulunnıuştur. Şeyh Ahmed Dede'nin oğlu olan 
Mustafa Efendi ise, çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra 
müneccimbaşılığa getirilmiş, bu arada tedris görevini de devam ettirıniştir. 

Bu bilgiler muvacehesinde, Vekayiü 'l-fudalil'nın sadece nakli ilimler 
tarilıimiz bakımından değil; akli bilim tarilıimizin özellikle biyografya kısmı için 
de ilımal edilmemesi gereken orijinal bir kaynak eser olduğunu söyleyebiliriz. 
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