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Uleman›n çocuklar›ndan veya yak›nlar›ndan baz›lar›

ailelerinden gelen mesle¤i sürdürerek müderris, kad›,

kad›asker olmufl hatta bir k›sm› fleyhülislâml›¤a kadar

yükselmifllerdir. Onlar›n ilmiye içindeki görevlerinin

nesilden nesile devam etmesiyle de “Osmanl› ulema

aileleri” teflekkül etmifltir. Osmanl› Devleti’nin ilk dö-

nemlerinden bafllayarak son dönemlerine kadar var-

l›klar›n› sürdüren ulema aileleri, yap›lan araflt›rmalar-

da yeterince incelenmemifl, ailelerdeki âlimler tek tek

araflt›r›lsa da bu konudaki boflluklar henüz doldurula-

mam›flt›r.

Halep’ten ‹stanbul’a uzanan yolda, ilmiye ricalindeki

görevleriyle ve özellikle son dönemlerde birbirinden

farkl› tav›rlar›yla dikkat çeken Kevâkibîler de bu tür

bir çal›flmay› bekleyen ulema ailelerinden biridir.

“Kevâkibî ailesinde kimler vard›? Bu kiflilerin menfle-

leri neydi? Hangi e¤itim süreçlerinden geçmifl ve

hangi görevlerde bulunmufllard›? ‹lmî, sosyal ve siya-

sî hayattaki rolleri neydi?” gibi sorulardan yola ç›ka-

rak bafllad›¤›m›z çal›flmam›zda, Osmanl› Devleti s›-

n›rlar› içinde 17. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan itibaren isim-

lerinden bahsedilen ve günümüze kadar çeflitli statü

ve makamlarda bulunan Kevâkibî ailesini genel hat-

lar›yla ortaya koymaya çal›flt›k. Araflt›rmalar›m›z ne-

ticesinde elde etti¤imiz s›n›rl› verilerden yola ç›karak

bir ulema ailesinin kimlerden olufltu¤unu, hangi e¤i-

tim süreçlerinden geçtiklerini, evliliklerini kimlerle

yapt›klar›n› ve siyasetle olan ba¤lant›lar›n› de¤erlen-

dirdik. Ayr›ca medfun olduklar› yerleri, ilmî eserleri-

ni ve vak›flar›n›n kay›tlar›n› da kullanarak fizikî mi-

raslar› olan yal›, köflk, cami, medrese ve türbelerini

tespit ettik.

Kevâkibî ailesine geçmeden önce daha çok ulema ai-

lelerindeki âlimleri inceleyen s›n›rl› say›daki çal›flma-

lar› görelim:

1. Majer Hans Georg, Vorstudien zur Geschichte der

‹lmiye im Osmanischen Reich. I. Zu Uflakîzade, sei-

ner Familie und seinem Zeyl-i fiakay›k, Münih

1978 [Beitrage zur Kenntnis Südosteuropas und

des Nahen Orients, XXXII], IV+347 s. 

Majer kitab›na Osmanl› Devleti’nde ilmiye s›n›f› hak-

k›nda yaz›lan veya bu konuda bas›lan eserlerin tan›t›-

m› ve tenkidiyle bafllam›fl, ard›ndan Zeyl-i fiakay›k ya-

zar› Uflakizâde’nin ailesi üzerinde durmufltur. Ayr›ca

ailenin servetini tereke defterlerinden tespit ederek

bir Osmanl› âliminin portresini çizmeye çal›flm›flt›r.1

2. Faruk Bilici, “Büyük Bir fieyhülislâm Ailesinin Son

Halkas›: Dürrizâde Abdullah Efendi”, Bekir Kütü-

* Bu çal›flma, Bilim Sanat Vakf›’n›n 8-9 fiubat 2008 tarihinde

düzenledi¤i XIX. Ö¤renci Sempozyumu’nda tebli¤ olarak

sunulmufltur. Bu vesileyle k›ymetli tavsiyelerinden dolay›

Prof. Dr. ‹smail Kara’ya, bas›lm›fl ve bas›lmam›fl metin ne-

flirlerindeki Kevâkibîlerin geçti¤i yerleri söyleyen Prof. Dr.

Ziya Y›lmazer’e flükranlar›m› arzederim. Ayr›ca çal›flmam

esnas›nda beni teflvik ederek metin üzerinde tashihler ya-

pan Yunus U¤ur ve arkadafl›m Arzu Güldöflüren’e de mü-

teflekkirim.

** M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹slâm Tarihi Bölümü Dok-
tora ö¤rencisi.
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ko¤lu’na Arma¤an, Edebiyat Fakültesi Bas›mevi,

‹stanbul 1991, s. 307-318.

Bilici, Dürrizâde ailesini tan›t›c› genel bilgiler ver-

dikten sonra Abdullah Efendi’nin hayat hikâyesini

k›saca anlatm›flt›r. Makalede Dürrizâde’nin Anado-

lu’da sürdürülen mücadele ile ilgili fetvalar› da ele

al›nm›flt›r.

3. Mîrzâ-Zâde Ahmed Neylî ve Divan›, Atabey K›l›ç

(haz.), Kitabevi, ‹stanbul 2004, 573 s.

Eser esas itibariyle edebî ve siyasî bak›mdan 18. yüz-

y›l›n önemli simalar›ndan Ahmet Neylî’nin en

önemli eseri olan Divân›’n›n tenkitli metnini ihtiva

etmektedir. ‹lmiye tarikinde önemli görevler alan

Ahmed Neylî’nin hayat›ndan, edebî flahsiyetinden

ve Mirzazâde ailesinden bahsetmesi sebebiyle ule-

ma ailesi çal›flmalar› içinde zikredilmesi gereken ör-

nek bir eserdir.

4. Mehmet ‹pflirli, “fieyhülislâm Minkarîzade Yahya

Efendi”, Mübühat Kütüko¤lu’na Arma¤an, ‹stan-

bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹s-

tanbul 2006, s. 229-249.

Makalede XVII. yüzy›l ilmiye s›n›f›n›n genel panora-

mas› çizildikten sonra Minkarîzâde Yahya Efen-

di’nin hayat hikâyesine geçilmifl, padiflahla olan ilifl-

kisi ve fleyhülislâml›¤› zaman›nda yaflanan önemli

olaylar anlat›lm›flt›r. Fetva mecmuas›nda bulunan

baz› seçme fetvalar› da ek olarak verilmifltir.

5. Arzu Güldöflüren, “Bir Osmanl› Ulema Ailesi:

Arabzâde Örne¤i”, BSV Bülten, Eylül-Aral›k 2007,

sy. 65, s. 58-76.

Makalede meflhur Arabzâde ailesinin tümü ele al›n-

m›fl; ailenin ortaya ç›k›fl› ve büyümesi, ilmiye tari-

kinde ilerlemesi, ald›klar› e¤itim ve istihdam alanla-

r›, meflâyihle münasebetleri, vak›flar›, gelir kaynak-

lar›, rütbe ve niflanlar›, ilgilendikleri sanat dallar›,

eserleri ve hazireleri konu edilmifltir.

6. Yaflar Sar›kaya, Merkez ile Taflra Aras›nda Bir Os-

manl› Âlimi Ebu Said El-Hâdimî, Kitap Yay›nevi,

‹stanbul 2008, 351 s.

Sar›kaya çal›flmas›nda Konyal› Hadîmi ailesine

mensup Ebu Said Muhammed el-Hâdimî’yi merke-

ze alarak onun e¤itimini, faaliyet ve etki alanlar›n›,

eserlerindeki kelamî, f›khî ve tasavvufî görüfllerini,

talebelerini, ilmî miras› ve çeflitli alanlardaki etkileri-

ni incelemifltir. Bunun yan›nda Hâdimî’nin yaflad›¤›

dönemin tarihî arka plan›yla, Hâdimî soyu ve ailesi

de eserde ifllenen di¤er konulard›r.2

1. Aile fieceresi

IV. Murad dönemi ulemas›ndan Halepli ‹brahim

Efendi evlatlar› Kevâkibîzâdeler olarak tan›mlansa

da3 ailenin kökeni ‹brahim Efendi’nin dedesine ka-

dar götürülmekte, Erdebil emirlerinden biri olan es-

Seyyid ‹brahim es-Safaviye, hatta onun da ötesinde

Hazreti Muhammed’e kadar dayand›r›lmaktad›r.4

Halep’in en eski ailelerinden biri olan Kevâkibîlerin

atalar› dört as›r önce Halep’e yerleflmifl ve burada

genifl bir aile kurmufllard›r. Özellikle ‹stanbul’da ta-

n›nan bu aileden birçok âlim ve devlet adam› yetifl-

mifltir.5 Nitekim tespit edebildi¤imiz kadar›yla Kevâ-

kibî ailesinden 1 fleyhülislâm, 3 Rumeli kad›askeri, 2

Anadolu kad›askeri, 3’ü kad›askerlik ve fleyhülislâm-

l›k yolunu açan ‹stanbul kad›l›¤› baflta olmak üzere

16 kad›, 1 müftü, 1 nak›büleflraf, 1 vilayet merkez

naibi, 5 müderris ç›km›flt›r. Osmanl›’n›n son dö-

nemlerine do¤ru ise Meflihat ve yeni kurulan mah-

kemeler gibi ilmiye tarikinin d›fl›ndaki farkl› bürok-
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ratik yerlerde görev yapan Kevâkibîler de olmufltur.

“Y›ld›zlar” anlam›ndaki kevâkib kelimesine eklenen

aidiyet ekiyle kevâkibî kelimesinin “y›ld›zlara ait,

y›ld›zla ilgili” anlam›na gelmesi, ilk anda ailenin

‹lm-i Nücum’la ilgilendikleri kanaatini uyand›rsa

da, fiakaik-i Numaniyye’de Kevâkibîlerin ilk ceddi

olarak bilinen ‹brahim Efendi’nin “Kevâkibî” olarak

meflhur olmas›n›n tesiriyle ‹lm-i Nücum’la u¤raflt›-

¤› söylenmektedir.6

Kevâkibîlerin menflei olan Halep’e bakt›¤›m›zda bu

flehrin Osmanl› idaresi alt›nda bulunan önemli

kentlerden biri oldu¤unu görürüz. 17. yüzy›l›n son-

lar›nda önde gelen Sünnî Müslüman ailelerin ço¤u

Hanefi mezhebine geçmifller, hatta nüfuzlu eflraf li-

derleri bile Hanefi olmufllard›.7 Birçok kiflinin Pey-

gamber soyundan geldi¤ini iddia etti¤i Halep’te, bu

grubun idarî sorumlusu olan Nakibüleflraf, kentin

siyasî hayat›nda ortaya ç›kan kar›fl›kl›klarda en nü-

fuzlu sivil otoritelerden biriydi. 18. yüzy›la gelindi-

¤inde ise birçok önde gelen aile, flehrin iktisadî ve si-

yasî hayat›na etkin bir biçimde kat›lmaya bafllam›fl-

t›. Osmanl› idaresinin bafllang›c›ndan, hatta muhte-

melen daha öncesinden beri —statüleri, dinî otori-

telerinden ve flehirdeki birçok vakf›n yöneticisi ol-

malar›ndan kaynaklanan— önde gelen yerel ulema

aileleri kent nüfusunun temsilcileri gibi hareket edi-

yorlard›. Kentin ticarî yap›s› büyük oranda vak›flarca

finanse edildi¤i için bu kurumlarda yönetici olanlar,

bu vak›flardan hem maddi hem de manevi aç›dan

faydalan›yorlard›. Cabirî, Müderris, Kudsî ve Taha

afliretlerinden oluflan bu unsurlar aras›nda Kevâki-

bîler de vard›.8

Osmanl› tarihine iliflkin kaynaklarda Osmanl› Devle-

ti’nde meflhur olmufl ilk Kevâkibî olarak verilen Ha-

lep do¤umlu ‹brahim Efendi, Yahya fieyh Meh-

med’in torunu, Ahmed Efendi’nin o¤lu, Mehmed

Efendi’nin ye¤enidir. Halep’ten ‹stanbul’a gelen ‹b-

rahim Efendi9, birçok medresede müderrislik yap-

t›ktan sonra Ayasofya Medresesi’ne terfi etmifl, ar-

d›ndan Mekke kad›l›¤›na kadar yükselmifl ve 1040’da

(1630/1631) Süveyfl’te vefat etmifltir.10

‹brahim Efendi’nin Anadolu’da iyi s›fatlar›yla tan›-

nan Hasan isminde bir kardefli, Hasan Efendi’nin ise

1018’de (1609/1610) Halep’te do¤an, Halep kad›l›¤›

yapm›fl ve Hanefi fakihi olan fiemseddin Mehmed is-

minde bir o¤lu vard›r. Mehmed Efendi, fieyhülislâm

Yahya Efendi’den mülazemetle ve k›rk akçeli medre-

seyle ilmiye tarikine dahil olarak buradan mazul ol-

mufltur. Ard›ndan Halep kad›l›¤›na tayin edilmifl ve

bu görevdeyken 1096’da (1684/1685) vefat etmifltir.11

Ailenin ilmiye tarikinde etkin olan nesli, ‹brahim

Efendi’nin o¤lu fieyh Mehmed Efendi üzerinden de-

vam etmifltir. fieyh Mehmed, ‹stanbul’un farkl›

medreselerinde müderrislik yaparak Süleymaniye

Medresesi müderrisli¤ine kadar yükselmifl, ard›n-

dan Halep, Bursa, Mekke ve en son olarak da ‹stan-

bul kad›l›¤›na getirilmifltir. Emekli olduktan sonra

1093’de (1682) ‹stanbul’da vefat etmifltir.12 fieyh

Mehmed’in Hüseyin, Ahmet ve Veliyyüddin isminde

üç o¤lu vard›:

Araflt›rmalar›m›z s›ras›nda Hüseyin Efendi hakk›nda

bir bilgiye ulaflamad›k; o¤lu Ahmet Efendi ise, Halep

feteval›¤›, müderrislik ve Trablusflam kad›l›¤› yap-

m›fl ard›ndan ‹stanbul’a gelmifl, 1124’de (1712) ora-

da vefat etmifltir.13

Ahmet Efendi, ‹stanbul’un içinde ve d›fl›nda çeflitli

medreselerde müderrislik yapm›fl, Süleymaniye

Medresesi’nde bulundu¤u s›rada 1133’de (1721) ve-



95

Kevâkibîzadeler:
Osmanl›larda Bir Ulema Ailesi
Zeynep Altuntafl

fat etmifltir.14 Ahmet Efendi’nin iki o¤lundan biri

olan Ubeydullah Efendi müderrislik ve M›s›r kad›l›-

¤› yapm›fl, 1181’lerde (1767/1768) vefat etmifltir;15

di¤er o¤lu Mustafa Efendi ise, Süleymaniye müder-

risli¤ine kadar yükselmifl, Kudüs kad›l›¤›nda bulun-

duktan sonra Üsküdar’a dönmüfl ve orada 1137’de

(1725) vefat etmifltir.16

Bundan sonra bahsedece¤imiz Kevâkibî ailesi, fieyh

Mehmed’in di¤er o¤lu Veliyyüddin Efendi üzerinden

devam etmifltir. Veliyyüddin Efendi, farkl› medrese-

lerde müderrislik yaparak Süleymaniye Medrese-

si’ne kadar ç›km›fl, ard›ndan Halep, M›s›r, Kahire, ‹s-

tanbul gibi kad›l›klarda bulunarak Anadolu ve Ru-

meli kad›askerli¤ine kadar yükselmifltir. 1139 (1727)

y›l›nda ‹stanbul’da vefat etmifltir.17 Veliyyüddin

Efendi’nin 1150’de  (1737/1738) vefat eden, müder-

rislik ve Selanik kad›l›¤› yapan Abdülbaki isminde

bir o¤lu olmufltur.18 fierifzade Mehmed Efendi’yle

evli oldu¤u bilinen fakat flimdilik ismi meçhul bir k›-

z›ndan baflka Ayfle ve Safiye isminde iki k›z› daha

vard›r.19 fierifzade Mehmed Efendi’yle evlenen k›-

z›ndan do¤ma torunlar›ndan biri Rumeli kad›asker-

li¤ine kadar yükselen ve 1820’de vefat eden Mustafa

Edip’tir. Di¤er ikisi ise Selanik, fiam, ‹stanbul kad›-

l›klar›nda bulunan ve 1823’de vefat eden Ebu’l-Hayr

Mehmed ve Mekke kad›l›¤›ndayken 1795’de vefat

eden Mehmed fierif Efendi’dir.20 Veliyyüddin Efen-

di’nin o¤lu Abdülbaki Efendi’den olma torunlar› ise

1178’de (1765) müderrisken vefat eden Mehmed Ve-

liyüddin Efendi ve mevaliden olup I. Abdülhamid

dönemine (1774-1789) yetiflen Feyzullah Efen-

di’dir.21

Feyzullah Efendi’nin ise iki o¤lu vard›r. Bunlardan

Mehmed Raflid 1189’da (1775) ilmiye s›n›f›na girmifl,

Darülhadis müderrisli¤ine kadar yükselmifl ard›n-

dan Selanik, Bursa ve ‹stanbul kad›l›klar›nda bulun-

duktan sonra 1239’da (1824) vefat etmifltir.22 Di¤er

o¤lu Abdülbaki Efendi ise 1179’da (1766) ilmiye tari-

kine girmifl, 1210’da  (1795) Yeniflehir mollas› olmufl

ve ayn› y›l içinde vefat etmifltir.23

Mehmed Raflid Efendi’nin ilmiye s›n›f›nda görev

alan üç o¤lu olmufltur. Bunlardan biri Mustafa Racih

Efendi’dir.24 Di¤eri 1251’de  (1835) ilmiye tarkine gi-

ren farkl› medreselerde müderrislik yaparak derece-

sini yükselten ve 1279’da (1862) ‹zmir kad›l›¤›na

getirildikten sonra 1281’de (1865) vefat eden Meh-

med Emin Efendi’dir.25 Mehmed Raflid Efendi’nin

üçüncü o¤lu ise 1250’de (1834) Mekkizâde Mustafa

Efendi’nin üçüncü fleyhülislâml›¤› döneminde ilmi-

yeye girerek çeflitli medreselerde müderrislik yapan,

1277’de (1861) Sofya kad›l›¤›na getirildi¤i halde bu

göreve bafllayamadan vefat eden Mustafa ‹zzet Efen-

di’dir.26 Mehmed Emin Efendi’nin 1261’de (1845) ‹s-

tanbul’da do¤an o¤lu Mehmed Necmeddin Efendi

Meflihat’ta farkl› görevlerde bulunmufl ve birçok yer-

de naiblik yapm›flt›r. ‹btida-i Hariç ‹stanbul müder-

risli¤i ruusu da alan Mehmed Necmeddin Efendi,

Süleymaniye müderrisli¤ine kadar terfi etmifltir.

1320’de (1904) ikinci defa getirildi¤i Ba¤dad vilayeti

merkez naibli¤inden emekli olmufltur.27

Abdülbaki Efendi’nin o¤lu Mehmed Said Efendi il-

miye tarikine 1211’de (1796) girmifl, Süleymaniye

derecesine yükselene kadar çeflitli medreselerde

müderrislik yapm›fl, ard›ndan Kudüs, M›s›r, Mekke,

Medine, ‹stanbul kad›l›klar›yla Anadolu ve Rumeli

kad›askerli¤inde de bulunmufltur. Mazul oldu¤u

1270 (1854) y›l›nda vefat etmifltir.28 Mehmed Said

Efendi’nin iki o¤lu Mehmed Ataullah ve ‹brahim Sa-
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rim Efendiler de ilmiye tarikinde görev alm›flt›r:

Bunlardan 1251’de (1835) ‹stanbul’da do¤an Meh-

med Ataullah Efendi vekayi kâtipli¤inde, tezkereci-

likte ve niyabetlerde vazife alm›fl, Meclis-i Temyiz ri-

yaseti ve mutasarr›fl›k gibi görevlerde de bulunduk-

tan sonra 1260’da (1844) ‹stanbul müderrisli¤iyle il-

miye tarikine girmifltir. Müderrislikten sonra Trab-

zon ve ‹stanbul kad›l›¤› yapm›fl, 1297’de (1880) ma-

zul olmufl ve Anadolu Kad›askerli¤i’ne kadar yüksel-

mifltir.29 Ulema-y› resmiyeden iken Lazistan muta-

sarr›fl›¤›nda ve 1314’de (1896) Ba¤dad valili¤inde

bulunmufltur.30 Mehmed Ataullah Efendi’nin 1290

(1873/1874) senesinde ‹stanbul’da do¤an o¤lu Ab-

dülhalik Midhad Efendi de babas› gibi hem müder-

rislik yapm›fl, hem de bürokraside görevler alm›flt›r.

Medresede Mus›la-i Sahn derecesine kadar yükselen

Abdülhalik Efendi, Maarif Nezareti ve Hukuk Mekte-

bi gibi farkl› alanlarda çeflitli görevler alm›fl,31

1329’da ise vefat etmifltir.32

Mehmed Said Efendi’nin di¤er o¤lu ‹brahim Sarim

Efendi ise müderrislik yapt›ktan sonra 1268’de

(1852) Trabzon mollas› olmufl ve vefat etmifltir.33

Mehmed Said Efendi’nin kad›asker payeli Seyyid

Ahmed Halid’le evlendirdi¤i k›z›ndan do¤ma torun-

lar› ‹brahim Sami Efendi, Cemaleddin Efendi ve

Mustafa Neflet Molla Bey’dir ve bunlar Kevâkibî ola-

rak tan›nm›flt›r:

1264’de (1848) ‹stanbul’da do¤an Cemaleddin Efen-

di, Meflihat ve mahkemelerde çeflitli görevlerde bu-

lunmufl, ‹btida-i Hariç derecesiyle ‹stanbul müder-

risli¤ine getirilmifl ve daha sonra Süleymaniye mü-

derrisli¤ine kadar ç›km›flt›r. Bilâd-› Hamse mevlevi-

yeti, ‹stanbul kad›l›l›¤›, Anadolu ve Rumeli kad›as-

kerli¤i payelerini de alm›fl, 4 kez getirildi¤i fleyhülis-

lâml›k görevinde 17 y›la yak›n bir süre hizmet et-

mifltir.34 Osmanl› ulemas› içinde bilhassa kibarl›¤›,

nezaketi, zerafeti ve zekas›yla temayüz etmesinden

dolay› Meflihat mektupçulu¤undan fleyhülislâml›¤a

kadar yükselmifltir.35 Cemaleddin Efendi’nin Mah-

mud Kemaleddin ve Ahmet Muhtar isminde iki o¤-

lu, Ayfle Aliye (Topuzlu) isminde de bir k›z› olmufl-

tur. 1954’de vefat eden o¤lu Mahmud Kemaleddin

kad›askerlik görevinde bulunmufltur. 1943’de vefat

eden di¤er o¤lu Ahmet Muhtar ise genç yaflta Ame-

dî Divan-› Humayun odas› hulefal›¤›na, ard›ndan

da fiura-y› Devlet Mülkiye Dairesi azal›¤›na tayin

edilmifltir.36

Mehmed Said Efendi’nin di¤er torunu Mahkeme-i

Temyiz Hukuk Dairesi azas› ve Anadolu Kad›askerli-

¤i payesi sahibi Mustafa Neflet Molla Bey’in37 ise mü-

derris olan Mehmed Esad, Mehmed Mesud ve Meh-

med Said Molla isminde üç o¤lu olmufltur.38 1296

(1880) do¤umlu Said Molla, Meflihat’ta ve mahke-

melerde farkl› görevler icra etmifl, k›sa bir süreli¤ine

de olsa Medresetü’l-Kuzat’ta muallimlik yapm›flt›r.

Son görevi Adliye Nezareti Müsteflarl›¤› olan ve

1930’da vefat eden Said Molla’ya 1306 tarihli ‹btida-

i Hariç ‹stanbul müderrisli¤i ruusu verildikten sonra

Hamise-i Süleymaniye’ye kadar terfi olunmufl, Mah-

reç, Bilad-› Hamse ve Haremeyn-i Muhteremeyn

payelerine nail olmufltur.39 1943’de Lefkofle’de vefat

eden kardefli Mehmed Mesud Efendi ise fiura-y›

Devlet Tanzimat Dairesi’nin eski bir azas›d›r.40

Haklar›nda detayl› bilgi bulmaya çal›flmakla beraber

aile fleceresine ekleyemedi¤imiz Kevâkibî ailesine

mensup di¤er fertler ise Medine kad›s› Abdullah

Efendi,41 Halep nakibüleflraf› Hasan Efendi,42 ibtida-i

haric derecesiyle 1229’da (1814) müderrislik yapma-



97

Kevâkibîzadeler:
Osmanl›larda Bir Ulema Ailesi
Zeynep Altuntafl

ya bafllayan ve ayn› y›l vefat eden Mehmed Ataullah

Efendi,43 1854-1902 y›llar› aras›nda yaflayan ve Me-

nafi Sand›¤› vekilli¤i, Ticaret Mahkemesi üyeli¤i, Ti-

caret Odas› reisli¤i, Belediye reisli¤i, Mahkeme-i

fier‘iye baflkatipli¤i gibi çeflitli görevlerde bulunan

kad›l›¤a tayinini istedi¤i halde kendisine bu görev ve-

rilmeyen Halep Mahkeme-i fier‘iye Baflkatibi Abdur-

rahman Efendi44 ve Halep ahalisinden oldu¤unu bil-

di¤imiz Kevâkibî Kaz›m Efendi’dir.45 Ayr›ca Daren-

de’de ikamete memur Mehmed Hanefi de Kevâkibî

ailesindendir. Hanefi Efendi, Darende’nin ‹brahim

Pafla Mahallesi’nden ve ulema-i meflâyihten Sükûti

Mustafa Efendi’nin o¤ludur. Sivas ve Darende’de

müftülük yapm›fl, bir dönem Darende’den il genel

meclis üyesi seçilerek Darende’yi Sivas’ta temsil et-

mifl, 70 yafl›ndayken Darende’de vefat etmifltir.46

a. E¤itimleri ve ‹lmî Seviyeleri

Halep’in seçkin Müslümanlar›, o¤ullar›n› medrese-

lerde e¤itim görmeleri için ‹stanbul’a ve Anado-

lu’daki di¤er dinî merkezlere özellikle de Konya’ya

gönderiyorlard›.47 Halep menfleli Kevâkibîlerden de

Halep d›fl›na ç›karak ‹stanbul ve Anadolu çevresinde

e¤itim alanlar olmufltu.

Erken dönemde yaflam›fl Kevâkibîlerin e¤itimlerine

genel olarak bak›ld›¤›nda onlar›n daha çok babala-

r›ndan, akrabalar›ndan veya dönemin önemli âlim-

lerinden ders ald›klar› görülmektedir. Bu dönemde

Kevâkibîler, görev alabilecek niteliklere ulaflt›ktan

sonra ilmiye tarikine girmekteydiler. Babas›n›n bir

üst vazifeye terfi etmesiyle ondan boflalan göreve ge-

tirilen bir Kevâkibî örne¤i de bu s›rada karfl›m›za

ç›kmaktad›r.

Osmanl› Devleti’nin son dönemlerine do¤ru birçok

alanda oldu¤u gibi e¤itimde de de¤iflim yaflanm›fl,

bu durum Kevâkibîlerin tahsiline de yans›m›flt›r. O

dönemde klasik usulde e¤itim alan Kevâkibîler oldu-

¤u gibi modern mekteplerde e¤itim ald›ktan sonra

medrese tahsilinde bulunanlar ya da Garb kültürü-

nü ö¤reten hususi muallimlerden e¤itim alanlar da

vard›r.

Kevâkibilerin, dâhil olduklar› ‹slâm ço¤rafyas›yla

birlikte yaflad›klar› söz konusu farkl› e¤itim süreçle-

rini, flu flekilde örneklendirebiliriz:

Kevâkibî ‹brahim Efendi, ‹stanbul’daki hocalardan

mülazim olarak erbain rütbesiyle ilmiye tarikine gir-

mifltir. ‹lm-i Nücum talibi, usûl ve fürû’da herkesçe

kabul görmüfl biri olan ‹brahim Efendi ulum-› Arabi-

yede birçok emsalinden daha iyidir.48

Hasan Efendi’nin o¤lu Halep kad›s› fiemsüddin

Mehmed Efendi, babas›n›n amcas› Mehmed Efendi

ve Cemaleddin el-Babulî baflta olmak üzre birçok

âlimden ders alm›flt›r. Aklî ve naklî ilimlerde kendi-

sini yetifltirerek genç yaflta eser vermeye bafllayan

Mehmed Efendi, fieyhülislâm Yahya Efendi’den mü-

lazim olarak ilmiye tarikine dahil olmufltur. Ömrü-

nün sonuna kadar ö¤retim faaliyetlerini sürdürmüfl,

aralar›nda Bahflî ve Berzencî gibi önemli flahsiyetle-

rin bulundu¤u birçok talebe yetifltirmifltir. Devrin-

deki ilim ve devlet adamlar›n›n övgü ve sayg›s›n› da

kazanan Kevâkibî Mehmed Efendi bunlardan baz›-

lar›yla istiflarî mahiyetli yaz›flmalar yapm›flt›r. fiey-

hülislâm Minkârizade Yahya Efendi taraf›ndan ken-

di makam›na lay›k görüldü¤ü rivayet edilen Meh-

med Efendi, flair ruhlu, çeflitli fazilet ve hasletlere sa-

hip, her fende mahir biridir.49

‹brahim Efendi’nin o¤lu fieyh Mehmed Efendi isti-

dad rütbesine eriflti¤i zaman fieyhülislâm’dan müla-

zim olarak k›rk akçeli medreseye girmifltir. Yüksek
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bir ilme sahip olan fieyh Mehmed birçok safi haslete

sahiptir.50

Hüseyin Efendi’nin o¤lu Ahmet Efendi, Kevâkibî

fieyh Mehmed Efendi’nin o¤lundan, amcas› Ahmet

Efendi’den ve babas›ndan ilim tahsil etmifl, onlar-

dan istifade ederek yükselmifl, k›sa sürede ulema

aras›ndaki yerini alm›flt›r. fieyhülislâm Minkârizade

Efendi’den mülazim olup k›rk akçeli medreseyle il-

miye tarikine dahil olmufltur. ‹lmi faziletiyle meflhur

olmas› yan›nda önemli hasletlere de sahiptir. Herke-

sin be¤endi¤i ve kabul etti¤i bir eser olan Beyzavi

üzerine de hafliyeleri vard›r.51

fieyh Mehmed Efendi’nin o¤lu Ahmed Efendi mu-

kaddemât-› ulumu tahsil edip gerekli özelliklere de

sahip olduktan sonra, fieyhülislâm Ankaravî Meh-

med Efendi’nin sevkiyle büyük kad›lar›n evlatlar›na

ihsan olunan mülazemetlerden birine nail ve k›rk

akçeli medreseye vâs›l olmufltur.52

Ahmed Efendi’nin o¤lu Mustafa Efendi, maarife, çe-

flitli fazilet ve kabiliyetlere sahip biri olarak tarik usu-

lü üzre ders meclislerine devam etmifl, asr›n üstadla-

r›ndan ilim tahsil etmifl ve k›rk akçeli medreseyle il-

miye tarikine girmifltir. ‹lmî salahiyet bak›m›ndan

önemli bir yere sahiptir.53

Veliyyüddin Efendi ise, maarif faziletine sahip biri

olarak tahsiline devam etmifl, 1079 Rebiulahirinde

(Eylül/Ekim 1668) Süleymaniye müderrisli¤inden

sonra Halep kad›l›¤›na geçen babas›n›n iadelerinde

mülazemetle erbain payesi alm›fl böylece tedrise da-

hil olmufltur.54

Feyzullah Efendi’nin o¤lu Mehmed Raflid Efendi ise

yumuflak tabiatl›, teracim-i fetava ve sukuka intisab›

olan bir zatt›.55

Mekteplerin aç›lmas›, nizami mahkemelerin kurul-

mas›, Adliye, Evkaf ve Maarif naz›rl›klar›n›n tesisi gi-

bi düzenlemeler medreselerin, müderrislerin ve dinî

e¤itimin, fler‘î mahkemelerin ve buralarda çal›flan

kad›lar›n hem faaliyet alanlar›n› daraltm›fl, hem de

gittikçe artan bir oranda, bürokraside ve siyasî ha-

yatta itibarlar›n› zedelemifl, zay›flatm›flt›r.56 Bu ba¤-

lamda medreseler, buralarda okuyan ö¤rencilere bir

istikbal vaat edememifl, halk da çocuklar›n› medre-

selerden ziyade mekteplere göndermeyi tercih et-

mifllerdir.57 Meselâ Mehmed Emin Efendi’nin o¤lu

Mehmed Necmeddin Efendi Üsküdar’da Ç›nar Ma-

hallesi S›byan Mektebi’ndeki ilk tahsilinden sonra

Rüfltiyeye girmifltir. Babas› taflraya gitti¤i için Rüflti-

yeden flehadetname alamayan Mehmed Necmed-

din, babas›n›n vefat› üzerine ‹stanbul’a gelmifl, Fatih

ve fiehzade Camilerinde Mekke payeli Laz Hasan

Efendi’den Akaid’e kadar okumufltur. Hocas›n›n

Mekke’deki Mahmudiye Medresesi müderrisli¤ine

tayin edilmesiyle icazetname alamam›fl, daha sonra

kay›npederi Seyfeddin Efendi’den Tefsir ve sair ilim-

leri tahsil etmifltir. 1279’da (1863) 18 yafl›ndayken ise

ruus maafl›na nail olmufltur.58 Görüldü¤ü gibi sade-

ce mektep e¤itimiyle yetinilmemifl medrese usulü

e¤itime de önem verilmifltir.

Bundan sonra bahsedece¤imiz kiflilerin e¤itimi de

genellikle mektep ve medrese fleklinde çift yönlü

olarak yürümüfltür. Kevâkibî Said Efendi’nin o¤lu

Mehmed Ataullah Efendi, Fatih Camii’nde Sarf, Na-

hiv ve Mant›k okumufl, F›k›h’tan Dürer, Farsça’dan

Gülistan’a kadar ders görmüfltür. On iki yafl›nda iken

1263 (1847) ‹stanbul kad›l›¤› vekayi kâtipli¤i kalemi-

ne mülazemeten tayin olunmufltur.59 fieyhülislâm

Mehmed Cemaleddin Efendi ise ‹btidai mektepde

Kur‘ân-› Kerim’i h›fzetmifl, tecvit ve ilmihal okumufl,
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hususi muallimlerden ve baz› üstadlardan ders ald›-

¤› gibi babas›ndan da bilinen tertip üzre Arabî ilim-

leri ve mütedavil fenleri tahsil etmifltir.60 Cemaledin

Efendi, o¤lu Ahmed Muhtar Bey’in de gerek flark

kültürü gerekse garb ilmi ve lisanlar› için hususi su-

rette tuttu¤u ehliyetli muallimlerden mümkün oldu-

¤u kadar k›sa sürede büyük ve mütenevvi malumat

kazanmas›n› sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Ahmed Muhtar

ald›¤› e¤itimin de etkisiyle garbl› bir mütefekkir gibi

düflünüp yaflamaya bafllam›flt›r.61 Mustafa Neflet

Molla Bey’in o¤lu Said Molla ise ilk tahsilini Ravza-i

Terakki, fiemsu’l-Maarif ve Numune-i Terakki Mek-

teblerinde yapm›fl daha sonra bir müddet Mekteb-i

Hukuk’ta okumufl ve girdi¤i Medresetü’l-Kuzât’ta

tahsilini tamamlayarak Recep 1321’de (6 Ekim 1903)

flahadetname alm›flt›r. Fatih dersiamlar›ndan Tokat-

l› fiakir Efendi’nin tedris halkas›na devam ederek ik-

mal-i nüsah etmifl ve icazet alm›flt›r.62

fieyh Abdurrahman ise çocuklu¤unu Antakya’daki

teyzesinin yan›nda geçirerek Türkçe’yi ö¤renmifltir.

1865’de Halep’e dönerek o y›llarda müdürlü¤ünü

babas›n›n yapt›¤› el-Medresetü’l-Kevâkibiyye’de ö¤-

renimine devam etmifl, Türkçe ve Arapça’n›n yan›

s›ra Farsça’y› da ö¤renmifltir.63 Darende Müftülü¤ü

yapm›fl olan Mehmed Hanefi Efendi de ‹stanbul’da

Darü’l-Hilâfeti’l-Aliyye’de okumufltur.64

Küçük yaflta ruus verilen Cemaleddin Efendi65 ve yi-

ne küçük yafllarda tarik maafl› alarak ‹stanbul mü-

derrisli¤i ruusu tevcih olunan Said Molla66 Kevâkibî

ailesinden beflik ulemas› tabirine örnek teflkil edebi-

lecek bir iki örnek olabilir.

b. Evlilikleri 

Hiç flüphe yok ki yap›lan evlilikler ailelerin nüfuz

alan›n› etkiler, kifli evlendi¤i zat›n veya ailesinin

maddi ve manevi ayr›cal›klar›ndan nasibini al›r.

Ebussuud Efendi’nin k›z›yla Malulzâde Mehmed

Efendi’nin,67 Minkârizâde Yahya Efendi’nin k›z›yla

Çank›r›l› Mustafa Rasih Efendi’nin yapt›¤› evlilik,68

Mirzazâdelerin özellikle Hamamizâdelerle,69 Arap-

zâdelerin ilmiye s›n›f›ndan farkl› kiflilerle yapt›¤›70 ve

Dürrizâdelerle Paflmakç›zâdeler aras›ndaki evlilikler

ailelerin etki alanlar›n› nas›l genifllettiklerini görmek

için kaydade¤er örneklerdir. 

Aileler aras›nda evlilikler yoluyla kurulan siyasî, ikti-

sadî, ilmî ba¤lar71 Kevâkibî ailesinde net olarak tes-

pit edilemese de bu ailedeki bir k›s›m evliliklerin

kimlerlerle gerçekleflti¤ini görmek mümkündür:

Buna göre Kevâkibî ‹brahim Efendi, Tursunzade Ab-

dülbaki Efendi’nin k›z›yla evlenmifl ve kad›l›k yapt›-

¤› kazada onun naibi olmufltur.72 Veliyüddin Efendi

ikinci evlili¤ini Çatalcal›zade fieyhülislâm Ali Efen-

di’nin dul k›z› Ayfle Han›m’la yapm›fl, Ayfle Han›m’›n

ilk kocas›ndan olan o¤lu fieyhülislâm fierifzâde

Mehmed Efendi’yle ilk kar›s›ndan olma k›z›n› evlen-

dirmifl ve bu evlilikten birkaç k›z ve erkek çocuk

dünyaya gelmifltir.73 Kevâkibî Mehmed Raflid Efendi

ise Medine mollas› ‹sazâde Abdullah Efendi’nin k›-

z›yla evlenmifltir.74 Darende’de fieyh Hamid-i Veli

hazretlerinin fieyhli, Zaimli, Paflal› ve Erdebilliler

olarak dört kola ayr›lan neslinden Zaimliler di¤er bir

isimle Abidin Paflal›lar 400 seneden beri Kevâkibîzâ-

delere k›z al›p vermifllerdir.75 Kevâkibî Abdülbaki

Efendi ise 1786’da vefat eden Bursa kad›s› K›r›mî-

zâde fiükrullah Efendi’nin damad› olmufltur.76 Kevâ-

kibî Mehmed Said Efendi’nin k›z› ise Karacasulu

ulemas›ndan fieyh Yusufzâde soyundan olup Mecel-

le Cemiyeti azas› ve ‹ntihâb-› Hükkâm ve Tedkikat-›

fier‘iyye Meclisleri reisi, Anadolu kad›askerli¤i paye-
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li es-Seyyid Ahmed Halid’le evlenmifl, bu evlilikten

fleyhülislâml›k görevine birkaç kez gelecek olan Ce-

maleddin Efendi dünyaya gelmifltir.77 fieyhülislâm

Cemaleddin Efendi de Mekke payeli ve 1865’lerde

vefat eden Serezlizâde Ahmed Nuri Beyin k›z›yla,78

ye¤eni Said Molla ise Hasan Sabri Pafla’n›n k›z› Zin-

nur Han›m’la evlenmifltir.79

Kevâkibîlerin evlilikleri görüldü¤ü gibi fleyhülislâm,

molla, kad› ve pafla gibi kiflilerin k›zlar›yla gerçeklefl-

mifltir. Kevâkibîlerin k›zlar›ndan biri fleyhülislâmla,

bir di¤eri ise Anadolu Kad›askerli¤i payeli biriyle ev-

lenmifltir ki ailedeki k›zlar›n yapt›¤› bu evlilikler

önemlidir. Nitekim Kevâkibîzâdeler Türkiye’deki

varl›klar›n› Mehmed Said’in k›z›yla fieyh Yusuf Efen-

dizâde Ahmed Halid’in yapt›¤› evlilik sonucunda de-

vam ettirmifller, anne taraf›ndan Kevâkibî olan Ce-

maleddin Efendi’nin o¤lu Ahmet Muhtar Bey de Ke-

vâkibî soyad›n› alm›flt›r.80

c. Siyasetle ‹liflkileri

Kevâkibîlerin siyasetle olan ba¤lant›lar› incelendi-

¤inde ortaya ç›kt›klar› ilk dönemlerde yönetim ve si-

yasetle iliflkileri aç›kça görülememektedir. Bunun

yan›nda Sicil-i Osmanî’de 1130 Rebiulevvelinde (fiu-

bat/Mart 1718) Anadolu kad›askeri olan Veliyyüddin

Efendi’nin 1131 Cemaziyelevvelinde (Mart/Nisan

1719) azl edilip 1131 fiaban›nda (Haziran/Temmuz

1719) ne sebeple oldu¤u henüz bilinmese de Midil-

li’ye sürüldü¤ü, 1132 Rebiulevvelinde de (Ocak/fiu-

bat 1720) affedilip 1134 Rebiulevvelinde (Ara-

l›k/Ocak 1721/1722) Rumeli kad›askeri oldu¤u yaz›-

l›d›r.81 Osmanl›’n›n son dönemlerine do¤ru ise Ke-

vâkibîlerden baz› kifliler, yönetimi destekleyici veya

tenkid edici söz ve hareketlerde bulunarak isimle-

rinden epeyce sözettirmifllerdir.

Bunlardan fieyhülislâm Cemaleddin Efendi, Osman-

l› Devleti’nin en buhranl› döneminde II. Abdülhamid

taraf›ndan üstün zekas›, mizac› ve dönemin olaylar›-

na vukufu oldu¤u gerekçesiyle fieyhülislâml›¤a geti-

rilmifl, bu görevde 17 y›l kalarak Zenbilli Ali Efen-

di’den sonra fieyhülislâml›k makam›nda en uzun bu-

lunan kifli olma ünvan›na sahip olmufltur. II. Abdül-

hamid, fieyhülislâml›¤a Cemaleddin Efendi’yi geti-

rirken ‹ttihad ve Terakki Partisi’nin Türklük ve Türk-

çülük ideolojisine karfl› olan Cemaleddin Efendi’nin

düflüncelerinin kendi düflünceleriyle örtüflece¤ini

bilmekteydi. Cemaleddin Efendi, devletin bekas› için

devlet içinde Osmanl›l›¤›n, ‹slâm âleminde ise ‹tti-

had-› ‹slâm’›n yan›ndayd›.82 ‹lmiye s›n›f›n›n çok yön-

lü a¤›r tenkitlere ve suçlamalara muhatap oldu¤u 31

Mart olay›ndan sonra83 istifa etmek istemiflse de pa-

diflah onun görevinden kendisiyle beraber ayr›laca-

¤›n› söyleyerek engel olmufltur. Cemaleddin Efendi,

‹ttihad ve Terakki Partisi’nin muhalifleriyle iflbirli¤i

yaparak mücadelesini sürdürmüfltür. II. Abdülha-

mid’in de ç›kmad›¤› bir hafta hariç, di¤er bütün Cu-

ma selaml›klar›nda padiflah›n yan›nda olmufltur.84

Cemaleddin Efendi’nin kendi düflüncesine ayk›r›

hadise ve kiflilere karfl› gelmekten çekinmeyen o¤lu

Ahmet Muhtar Bey ise Avrupa gazete ve mecmuala-

r›n› takip etmifl, Avrupal› seçkin ailelerin hayatlar›n›

benimsemifltir. Saray’a ve Abdülhamid’e muhalif

olmas›na ra¤men, Saray onu görmezlikten gelmifl-

tir. Bu durumun padiflah›n fieyhülislâm› gücendir-

mek istememesiyle ilgili olmas› kuvvetle muhte-

meldir. Meflrutiyet ilan edilene kadar Saray’›n flid-

detli muar›zlar›ndan biri olan Ahmet Muhtar Bey,

Meflrutiyet’in ilan edilmesiyle ilginç bir flekilde Ab-

dülhamid taraftar› olmufltur.85
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Amcas› Cemaleddin Efendi’nin fieyhülislâml›¤› s›-

ras›nda 2 Eylül 1908’deki Tensikat’ta ‹stinaf Mahke-

mesi azal›¤›na terfi ettirilen Mehmed Said Molla ise,

siyasî faaliyetlerinden bilhassa da ‹ngiliz Muhipler

Cemiyeti’ni kurmas›, bunun reisi olmas› ve bu s›fat-

la ç›kard›¤› ‹stanbul gazetesinde müdafaa etti¤i fi-

kirlerinden dolay› ‹stiklal Harbi’ni takiben 10 Eylül

1924 tarihli Vekiller Heyeti karar›yla yüzelliliklere

dâhil edilmifl ve yurtd›fl›na ç›kar›lm›flt›r. Yurtd›fl›nda

en çok ikamet etti¤i yer olan Lefkofle’de herhangi

bir siyasî faaliyeti olmam›fl, bu s›rada yürütülen

yurtd›fl› muhalefet hareketlerini muhaliflerin ‹ttihat

ve Terakki’ye alet edilmesi fleklinde yorumlam›fl ve

bu safhada siyaset d›fl›nda kalm›flt›r.86 Said Mol-

la’n›n kardefli Mehmed Mesud Efendi ise Hürriyet

ve ‹tilaf F›rkas›’n›n en nüfuzlu mensuplar›ndan

olup ‹ngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin K›z›ltoprak-Fe-

neryolu flubesi reisli¤inde bulunmufl afl›r› ‹ngiliz ta-

raftar› biridir.87

‹stanbul kanad›nda farkl› siyasî tav›rlar sergileyen

Kevâkibî ailesinin Halep aya¤›nda Reflid R›za ve

Muhammed Abduh’tan etkilenerek yönetim aleyh-

tar› tav›rlar›yla, özellikle de Osmanl› ve Abdülha-

mid karfl›t› fikirleriyle, tan›nan Kevâkibî fieyh Ab-

durrahman Efendi dikkat çekmektedir. O bir k›s›m

Müslüman gençleri organize ederek Fransa, ‹ngilte-

re ve ‹talya konsolosluklar›n› tafllatmakla suçlan-

m›fl, bunun üzerine II. Abdülhamid taraf›ndan hak-

k›nda soruflturma bafllat›lmas› istenmifltir. Sultanla

do¤rudan görüflebilen Halepli fieyh Ebü’l-Hüda es-

Sayyâdi arac›l›¤›yla kad›l›¤a tayinini isteyen Kevâki-

bî, bundan bir sonuç alamay›nca Osmanl› yöneti-

miyle iliflkisini keserek Kahire’ye gitmek üzre Ha-

lep’ten ayr›lm›flt›r. Abdurrahman Efendi Müslü-

manlar›n ve özellikle Araplar›n geri kalmas›ndan

Osmanl›lar› sorumlu tutmufltur. Ona göre Osmanl›-

lar en güçlü olduklar› dönemde bile ‹slâm’a hizmet

etmemifller, aksine Abbasi hilafetine son vererek ve

Araplar›n eserlerini yok ederek dine büyük zarar

vermifllerdir. Hilafet karfl›t› olmas›ndan dolay› Ab-

dülhamid’i tenkid eden Abdurrahman Efendi,

Türkleri uygulad›klar› merkeziyetçi politika sebe-

biyle de çok elefltirmifltir.88

d. Niflanlar›

Osmanl›’da iktidar›n simgeleri aras›nda yer alan ni-

flanlar, II. Abdülhamid döneminde devletin cö-

mertli¤inin daha özgül ve kiflisel tezahürleri olarak

verilmifl, 19. yüzy›l onur niflanlar› ça¤› haline gel-

mifltir. II. Abdülhamid rejimi, niflanlar› alan kiflinin

iyi niyet besleyece¤i umuduyla niflan da¤›tmay›

al›flkanl›k edinmifltir. Disiplin ya da denetim alt›na

alamad›¤› kiflilere niflan veya ödül verme Bab-›

Âli’nin s›k baflvurdu¤u siyasal araçlardan biri ol-

mufl, yapt›r›m gücü azald›kça bu olgu daha da ger-

çeklik kazanm›flt›r.89

‹flte II. Abdülhamid devrinin ünlü fleyhülislâmlar›n-

dan ve anne taraf›ndan Kevâkibî olan Cemaleddin

Efendi’nin fieyhülislâml›¤› döneminde Kevâkibî ai-

lesinden birçok kifliye niflan verilmifltir. Bu durum

Cemaleddin Efendi’nin kendi soyundan gelen kiflile-

ri kollama düflüncesiyle ilgili olabilece¤i gibi, 17 y›l

gibi çok uzun bir süre fieyhülislâml›k görevinde bu-

lunmas›yla da ba¤lant›l› olabilir. Kevâkibî ailesinden

olmayanlara verilen niflan say›s›yla Kevâkibîlere ve-

rilen niflan say›s› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, verilen niflan-

lar›n yad›rganacak bir say›da olmama ihtimali

mümkündür.
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Verilen niflanlara bak›ld›¤›nda Meflihat’tan gelen

tezkireler sonucunda Halep eflraf›ndan Kevâkibî Ab-

durrahman Efendi’ye dördüncü rütbeden Osmanî;90

Mehmed Ataullah ‹brahim Efendi’ye ‹stanbul rütbe-

sini kazand›¤› zaman ikinci rütbeden ve Anadolu ka-

d›askerli¤i payesini kazand›¤› zaman da birinci rüt-

beden Mecidî, üçüncü rütbeden Osmanî91 Mehmed

Ataullah Efendi’nin Haremeyn-i Muhteremeyn pa-

yeli o¤lu Kevâkibî Abdülhâlik Efendi’ye ise üçüncü

rütbeden bir k›ta Mecidî niflan› ihsan olundu¤u gö-

rülür.92 Ayr›ca fievval 1311’de (Nisan/May›s 1894)

üçüncü rütbeden Osmanl› niflan› verilen Mehmed

Necmeddin Efendi’ye Anadolu kad›askerli¤i payesi

tevcih olunmufl ve Ba¤dad vilayeti merkez naibi ol-

du¤u s›rada birinci rütbeden Mecidî niflan› ihsan

buyrulmufltur.93

fieyhülislâm Cemaleddin Efendi’ye de Muharrem

1297’de (Aral›k 1879/Ocak 1880) üçüncü, Rebiulahir

1300’de (fiubat/Mart 1883) üçüncü, fievval 1302’de

(Temmuz/A¤ustos 1885) ikinci ve Recep 1306’da

(Mart/Nisan 1889) birinci rütbeden Mecidî fiaban

1307’de (Mart/Nisan 1890) ikinci ve Safer 1309’da

(Eylül/Ekim 1891) birinci rütbeden Osmanl› niflan-

lar› ihsan olunmufl; Rebiulevvel 1309’da (Ekim/Ka-

s›m 1891) Osmanl›, Zilhicce 1309’da da (Hazi-

ran/Temmuz 1892) Mecidî niflanlar›n›n Murassa,

ayn› y›l›n Zilhiccesinde Alt›n Liyakat Madalyas›n› ih-

raz etmifltir. Yapt›¤› hizmetlerden ve sadakatinden

dolay› Murassa ‹ftihar Niflan› da verilmifltir.94 Cema-

leddin Efendi’nin o¤lu kad›asker Mahmud Kemale-

din Efendi’ye ikinci rütbeden Osmanî ve ikinci dere-

ceden Mecidî niflan›; di¤er o¤lu Ahmed Muhtar

Bey’e de birinci rütbeden Osmanî, ikinci rütbeden

Mecidî niflan› verilmifltir.95

e. Medfun Olduklar› Yerler

Kevâkibî ailesinin büyük bir k›sm› Karacaahmet Me-

zarl›¤›’ndaki aile sofas›nda medfundur. Bu mezarl›k,

her ne kadar büyük bir alana yay›larak ve yerleflim

bölgelerinin d›fl›nda kalarak topo¤rafik özellikleriyle

büyük bir mezarl›k kimli¤i tafl›sa da buraya gömülen-

lerin toplumsal yap›s› nedeniyle ayr›cal›kl› bir yere

sahiptir. ‹stanbul’un Anadolu yakas›ndaki en büyük

ve en önemli mezarl›¤› olan Karacaahmet’in kutsal

flehirlerle ayn› topraklarda (Mekke-Medine) yer al-

mas› buraya gömülmeyi daha anlaml› ve önemli k›l-

maktad›r. Nitekim ‹stanbul’da yatan 97 fleyhülislâm-

dan 13’ü Karacahmet’tedir.96 Ayr›ca ulema ailelerin-

den Mirzazâdelerin de Karacaahmet’te —günümüze

çok az say›da mezar› kalan— aile sofas› vard›r.97

Kevâkibîlerin aile sofas› da da¤›n›k ve harap durum-

da olup Melek Baba Türbesi ile Yan›k Ömer Kap›s›

aras›nda, L noktas›n›n biraz ilerisindedir. Bu sofada;

Veliyyüddin ‹bnü’fl-fieyh Mehmed, Ayifle Molla Ka-

d›n, es-Seyyid Ali Efendi’nin efli Safiye Han›m , Ab-

dülbaki Efendi’nin o¤lu Mehmed Veliyüddin, Meh-

med Raflid Efendi, Mehmed Said Efendi’nin kar›s›

Ayifle Kad›n ve damad› Kara Halil Efendizade el-Hac

Ahmed Molla Efendi medfundur.98

Tümü ayn› sofaya defn edilmeyen Kevâkibîlerin bir

k›sm› gittikleri görev mahallerinde vefat etmifl ve

muhtemelen buralarda defn edilmifltir.99 ‹stan-

bul’da vefat ettikleri halde Edirnekap› d›fl›,100 Zincir-

likuyu101 gibi Karacaahmet’teki Harmanl›k Mezarl›¤›

haricinde defn edilenler de vard›r. Ayr›ca Veliyyüd-

din Efendi’nin dedesi ‹brahim Efendi de Süveyfl’te

denize düflmüfl ve bo¤ularak vefat etmifltir.102

Remle’de vefat eden ve cenaze namaz› ‹skenderi-

ye’de otuz binden fazla Müslüman›n kat›lmas›yla
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k›l›nan Cemaleddin Efendi’nin nafl› ‹stanbul’a geti-

rilmifl, Ca¤alo¤lu’nda Seyit Molla Bey’in kona¤›n-

dan 25 Nisan 1335 (1919) tarihinde al›narak Topka-

p› Saray›’nda merasim düzenlenmifltir. Bakanlar,

senatörler ve uleman›n kat›ld›¤› bu merasimden

sonra büyük bir törenle Fatih Otlukçu Yokuflu’nda-

ki aile mezarl›¤›na defnedilmifltir. Mezar daha son-

ra Edirnekap› fiehitli¤i’ne nakledilmifltir.103 Ye¤eni

Said Molla ise tedavi için gitti¤i Pire’de, 14 Temmuz

1930’da vefat etmifl ve Vehip (Kaçi) Pafla ve arkadafl-

lar› taraf›ndan oradaki Müslüman Mezarl›¤›na defn

edilmifltir.104

2. Eserleri

a. ‹lmî eserleri

Kevâkibîlerin Osmanl› ulemas› aras›nda görülmeye

bafllad›klar› ilk dönemlerine ait eserleri genellikle F›-

k›h, Tefsir, Kelam, Hadis ve Mant›k’la ilgilidir. Bun-

lar aras›nda bizzat kendilerinin yazd›¤› kitaplar ol-

du¤u gibi flerh ve hafliye olarak kaleme ald›klar› ki-

taplar da vard›r. Bunlar›n yan›nda Kevâkibîlerin ki-

taplar›na yaz›lan flerh ve hafliyeler de mevcuttur.

Özellikle Ahmed Efendi’nin, babas› fiemseddin Mu-

hammed’in kitaplar›na yazd›¤› hafliyeleri ve istinsah

eserleri dikkat çekmektedir. 

Osmanl›’n›n son dönemlerine do¤ru ise ilmî eser

yazmaktan çok siyasî kitaplar yazan Kevâkibîlerden

gazete neflredenler de olmufltur. Ayr›ca hukukla, fle-

hir tarihiyle ilgili yazd›klar› kitaplarla hat›rat niteli-

¤inde yaz›lm›fl bir kitaplar› da bulunmaktad›r:

i. fiemsüddin Muhammed b. Hasan b. Ahmed

- Manzumetü’l-Kevâkibî fi’l-F›k›h, Ebü’l-Berekât

en-Nesefî’nin Usul-› F›k›h’a dair Menârü’l-En-

vâr’›n›n manzum fleklidir.105 Eser M›s›r’da

1317’de bas›lm›flt›r.

- ‹rfladü’t-talib ila Manzumeti’l-Kevâkib, Bir önceki

eserin bizzat müellifi taraf›ndan yap›lan flerhidir.

O¤lu Ahmed Efendi de bu flerhe el-Mebâhisü’l-

Acaib alâ flerhi Manzumeti’l-Kevâkib ad›yla bir ha-

fliye kaleme alm›flt›r. M›s›r Bulak Matbaas›nda

1327 y›l›nda bas›lan eserin (II cilt, 496 s.) yazma

nüshalar›nda baz›lar› flu flekildedir: Köprülü Faz›l

Ahmed Pafla/514; Süleymaniye Laleli/680; Süley-

maniye Fatih/1385 (müst. ‹mam Ahmed); Süley-

maniye Veliyüddin Efendi/996 (Avnü’r-Rabbi’l-

Vahib ‹rfladi’t-Talib fierh-i Manzumeti’l-Kevâkib,

müst. Ahmed b. Muhammed, h. 1079).

- el-Feraidü’s-Seniyye, Sadrü’fl-fierîa’n›n en-Nuka-

ye’sinin manzum fleklidir. (Mahmud Bey Matbaa-

s›, ‹stanbul 1329, 307 s.)

- el-Fevaidü’s-Semiyye fierhi’l-Feraidi’s-Seniyye, bir

önceki eserin Kevâkibî taraf›ndan yaz›lan flerhidir.

O¤lu Ahmed’in bu kitap üzerine bir hafliyesi vard›r.

Kevâkibî’nin bahsetti¤imiz dört eseriyle Abdullah

b. Abdurrahman el-Hanbelî’nin el-Levâmiu’z-Zi-

yâiyye’si bir arada neflredilmifltir. (I-II, Bulak

1322–1324). Eserin baz› nüshalar› flunlard›r: Köp-

rülü Faz›l Ahmed Pafla/596; Koca Rag›p Pafla/535;

Nuruosmaniye/1651; Süleymaniye K›l›ç Ali Pa-

fla/412.

- el-Fetâva’l-Kevâkibiye. ‹brahim b. Muhammed el-

Bahflî taraf›ndan derlenmifltir.

- Hafliye ala fierhi’l-Mevak›f, Seyyid fierif el-Cürcâ-

ni’nin Adudüddin el-‹cî’nin el-Mevâk›f’›na yapt›¤›

flerhin hâfliyesidir (Süleymaniye fiehid Ali Pa-

fla/1618).



10
4

Kevâkibîzadeler:
Osmanl›larda Bir Ulema Ailesi
Zeynep Altuntafl

- Hafliye ala Hafliyeti Sadi Efendi ala Envari’t-tenzil,

Beyzavî’nin tefsirine Sadullah Sadi Çelebi’nin

yapt›¤› hâfliye üzerine elefltirel bir çal›flmad›r (Sü-

leymaniye Amcazade Hüseyin/61; Süleymaniye

Aflir Efendi/16, 18; Süleymaniye Ayasofya/316…)

- Hafliye ala Hafliyeti’l-‹sam ala Tefsiri’l-Beyzavi, ‹sâ-

müddin el-‹sferâyini’nin Beyzavi tefsiri hâfliyesi-

nin hafliyesidir. (Süleymaniye Amcazade Hüse-

yin/60; Süleymaniye Ayasofya/358…)

- Nazmü’l-Menar fi’l-Usul, Usul’e dair olan eser Ka-

hire’de 1317 y›l›nda bas›lm›flt›r. (el-Matbaatu’l-‹l-

miye 1317, 109 s.)

- Tefsîrü Kavlihi Teala ‹nnellahe Yudh›lü’l-Lezine

Âmenu (Süleymaniye Reisülküttab/1195).

- Risale fi Kevni’n-Nebi Hayyen ale’d-Devam (Süley-

maniye Reflid Efendi/447; Süleymaniye fiehid Ali

Pafla/1348).

- Risâletün fi’l-Kimya.106

ii. Ahmed b. Muhammed b. Hasan 

- Hafliye ala Tefsiri’l-Beydavi (Süleymaniye Yeni Ca-

mii/128)

iii. Muhammed Mesud Ebu’s-Suud b. Ahmed b.

Muhammed

- Tuhfetü’t-Tullab fi Nazmi’l-Adab

- fierhu Tuhfetu’t-Tullab fi Nazmi’l-Adab

- fierhu Risaleti’l-Adab li Taflköprizade

iv. fiemseddin Muhammed b. Halil b. Ebubekir

- fierhu Kasideti’l-Bürde

v. Abdurrahman b. Muhammed

- Ümmü’l-Kura, Matbaatü’t-Takaddüm’de bas›lan

ve Arapça olan eser siyasetle ilgilidir. Kevâkibî Ab-

durrahman Efendi’nin Halep’teyken yazd›¤› an-

cak muhtevas›ndan dolay› yay›mlamad›¤› yaz›la-

r›n› geniflleterek neflretti¤i kitab›d›r. Bunlardan il-

ki olan Ümmü’l-Kura, Seyyid Furâtî takma ad›yla

bas›lm›flt›r. Eser el-Menar’da Nisan 1902-fiubat

1903 tarihleri aras›nda tefrika edilmesiyle genifl

okuyucu kitlesine ulaflm›flt›r. Eserdeki hilafet kar-

fl›t› fikirlerinden dolay› II. Abdülhamid çok endifle-

lenmifl, kitab›n Osmanl› Devleti’nde da¤›t›m›n›

yasaklaman›n ötesinde fieyh Ebü’l-Hüda arac›l›¤›

ile Abdurrahman Efendi’yi ‹stanbul’a getirterek

etkisiz hale getirmeye çal›flm›flt›r.107

- Tabâ‘iu’l-‹stibdad ve Mesâriu’l-‹sti‘bâd. Önce Reh-

hâle K. takma ad›yla el-Müeyyed gazetesinde

(1900) tefrika edilmifl, ard›ndan kitap haline geti-

rilmifltir. Kevâkibî Abdurrahman bu yaz›lar›yla Hi-

div Abbas Hilmi’nin dikkatini çekmifl, kitab›n ismi

dahi muhaliflerin müstebitlikle suçlad›¤› II. Ab-

dülhamid’in endiflelerini artt›rmaya yetmifltir.

Bafllang›çta dar bir çerçeveye ufllaflabilen Kevakibî

Abdurrahman Efendi’nin eserleri, XX. yüzy›l›n ikinci

yar›s›nda Arap milliyetçilerinin fikirlerine itibar etti¤i

önemli isimlerden biri haline gelmesiyle birçok defa

bas›lm›fl, önce Amâre taraf›ndan el-A‘mâlü’l-Kâmile

li Abdurrahman el-Kevakibî ad›yla (Kahire 1970) da-

ha sonra di¤er yaz›lar›n› da içeren bütün çal›flmalar›

Muhammed Cemal taraf›ndan A‘mâlü’l-Kâmile li’l-

Kevakibî bafll›¤›yla (Beyrut 1995) neflredilmifltir.108

vi. Muhammed-Sahaflar fieyhizade Ahmed Nazif

- Risâletü’l-‹rflad Tercümesi, eserin konusu hadistir.

vii. Abdülhalik Midhat Efendi

- Co¤rafya Muallimi, 1. Kitap (Alem Matbaas›, ‹stan-

bul H. 1314 (1897), 74 s.)109 Kitap, önsözü mütea-
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kip Asya k›tas›n›n mevkiinin, hudud ve yüzölçü-

münün anlat›ld›¤› bir giriflle bafllar. Birinci maka-

le k›tan›n tabiî co¤rafyas›, ikinci makale iktisadî

co¤rafya ve mahsulat, üçüncü makale ise siyasî

co¤rafya üzerinedir. Son olarak Asya tarihine dair

k›sa bilgiler verilir. Osmanl› Asyas› kitapta konu

edilmedi¤ine göre bir baflka ciltte müstakil olarak

ele al›nmas› planlanm›fl olmal›d›r.110

- Hukuk-i Ceza, ‹kdam Matbaas›, ‹stanbul R. 1326

(1910), 84 s.111

- Hukuk-› Cezaiye, S›rat-› Müstakim Matbaas›, ‹stan-

bul R. 1328 (1912), nflr. Sermed, 32 s.112

- Hukuk-› Cezaiye, Nazariyat Hukuk-i Ceza, c. I, Ah-

med Saki Bey Matbaas›, ‹stanbul R. 1325 (1909),

295+4 s.113

- Jeografya Muallimi, Alem Matbaas› Ahmed ‹hsan

ve fiürekas›, ‹stanbul H. 1314 (1897), 1. Kitap, 73+1

s.114

- Kanun-› Ceza fierhi, Ahmed Saki Bey Matbaas›, ‹s-

tanbul R. 1326 (1910).115

- Usul-i Cezaiye, Selanik R. 1324 (1908), 199+15 s.116

- Usul-i Cezaiye, 2. K›s›m, ‹kdam Matbaas›, ‹stanbul

R. 1326 (1910), 323-428 s.117

- Usul-i Muhakemât-› Cezaiye fierhi, c. I, Matbaa-i

Kütüphane-i Cihan, ‹stanbul H.1323 (1905), 351+5

s.118

- Usul-i Muhakemât-› Cezaiye fierhi, c. II, Matbaa-i

Kütüphane-i Cihan, ‹stanbul H.1323 (1905), 355-

699+2 s.119

- Usul-i Muhakemât-› Cezaiye fierhi, c. III, Matbaa-i

Kütüphane-i Cihan,  ‹stanbul R. 1324 (1908), 707-

1014+2 s.120

viii. Kevakibîzâde Hanifi Hoca

- Tarihçe-i Darende.121

ix. Cemaleddin Efendi

- fieyhülislâm Merhum Cemaleddin Efendi Hazretle-

rinin Hat›rat-› Siyasiyesi, 1336 Dersaadet. (1330 se-

nesinde M›s›r’da tahrir etmifltir.)122

x. Said Molla

- ‹stanbul gazetesi.

- Mahfler gazetesi. Gazete 9 Eylül 1910’da tek say›

olarak ç›km›fl ve Said Molla 17 Eylülden itibaren

iki ay hapse mahkum edilmifltir.123

b. Fizikî Miraslar›

Yal›, Köflk ve Sokak

Nerede oldu¤u tam olarak bilinmese de Üsküdar’da

Kevâkibîlere ait bir yal› oldu¤u söylenmektedir.124

Köflkleri de yine Üsküdar’da Selams›z (Selami Ali

Efendi) Caddesi üzerinde, Solak Sinan Camii ile Toy-

gar Hamza Camii yan›nda ve Kevâkibîzâde Ç›kmaz›

ile Solak ç›kmaz› aras›ndayd›. Kona¤›n bahçesi, ka-

demeli bir flekilde, Hac› Mutlu Soka¤›’na kadar uza-

n›yordu. Bugün yerinde evler vard›r. Kona¤›n fieyh

Mehmed el-Kevâkibî’nin o¤lu Veliyüddin Efendi ta-

raf›ndan yapt›r›ld›¤› veya babas›ndan intikal etti¤i

tahmin edilmektedir.125

Medreseleri, Cami ve Türbeleri

Kevâkibî ailesi Halep’te meflhur birçok eserin sahibi-

dir. Bu eserlerden en tan›nm›fl› “el-Medresetü’l-Ke-

vâkibiyye”dir.126 Kevâkibî Medresesi, vakf› olan Ha-

san Efendi’nin babas› Ahmed Efendi taraf›ndan infla

edilmifltir. Kevâkibî soyunun ilk atas› efl-fieyh Ebu

Yahya Muhammed Efendi el-Kevâkibî’nin ismini ta-
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fl›yan caminin yan›ndad›r. Ayn› yerde Ebu Yahya

Mehmed Kevâkibî’nin türbesi de bulunmaktad›r.127

Vak›flar›

Malî gücü yüksek olan kifliler taraf›ndan geliri ihti-

yaçl›lara tahsis edilmek üzre kurulan ve kökleri ‹slâ-

m›n ilk dönemlerine kadar uzanan vak›flar,128 Os-

manl› Devleti’nde de varl›¤›n› sürdürmüfl, insanlar›n

faydas›na sunulan pek çok vak›f eserler yap›lm›flt›r.

Özellikle ‹stanbul’da padiflahlar baflta olmak üzre

sultanlar, vezirler, ilim adamlar› ve baz› saray men-

suplar› taraf›ndan medreseler infla edilmifl,129 bu kifli-

ler gelirlerini cami, medrese, çeflme gibi yerlere vak-

fetmifllerdir. Birçok fleyhülislâm ve kad›askerin de

dahil oldu¤u hay›r ifllerine ulemadan fieyhülislâm

Dürrizâde Mustafa Efendi’nin130 ve Arapzâde Ahmed

Ataullah Efendi’nin vak›flar› iyi birer örnektirler.131

Bu konuda önemli bir örnek de Kevâkibîzâdelere ait

vak›f mallar›n› gösteren vakfiyelerdir. Bu vakfiyeler-

den biri Seyyid Hasan Efendi bin es-Seyyid Ahmed

Efendi’ye di¤eri ise Veliyyüddin Efendi’ye aittir.

Kevâkibî Hasan Efendi’ye ait üç vakfiye Vak›f fiura-

s›’n›n 9 Haziran 1333 (9 Haziran 1917) tarihli karar›na

istinaden 29 fievval 1335 (18 A¤ustos 1917) tarihinde

sad›r olan irade-i seniyye mucebince kaydedilmifltir.

Hasan Efendi’ye ait vakfiyelerdeki mallar›n tümü de

vak›flarca idare edilen eserlerin bol bulundu¤u fle-

hirlerden biri olan Halep’in132 farkl› mahallerinde yer

almaktad›r. 6 fiaban 1206 (30 Mart 1792) tarihli birin-

ci vakfiyedeki mallar aras›nda evler, ba¤lar, bahçeler,

bostan ve de¤irmenlerden hisseler ve zeytinlikler bu-

lunmaktad›r.

Ço¤u ev ve araziden oluflan bu vak›f mallar içinde

tefsir, hadis, f›k›h, flehir ve edebiyat gibi konular›n ifl-

lendi¤i ilmî de¤eri yüksek birçok kitapla Kevâkibîle-

rin yazd›klar› flerhler ve Manzume-i F›kh›yye, Meca-

miu Efl‘âr, Mecmua-i Terâcim gibi eserler de vard›r.

Sayd›¤›m›z vak›f mallar›n tasarruf hakk› baz› flartlara

ba¤lanm›flt›r. Buna göre tevliyeti, hayat› boyunca vâ-

k›fa tahsis edilmifl, kendisinden sonra nesline, soyla-

r› kesilirse de vak›f el-Culum Mahallesi’ndeki Ebu

Yahya Camii’ne ve bu cami yan›nda vâk›f›n dedesi

Ebu Yahya Muhammed Kevâkibî’nin mezar›na, bu

cami ve mezar›n tamamen y›k›lmas› halinde de zik-

redilen mahallenin Müslüman fukaras›na vakf olu-

nacakt›r. Kendisinden sonra gelen mütevelli zikredi-

len kitaplar›, talebelerin faydalanmas› için vâk›f›n

babas› taraf›ndan infla edilen Ebu Yahya Camii’nin

yan›ndaki Kevâkibî Medresesi’ne verecektir. Evlad›

ise vak›f mal›ndan sükna olarak faydalanabilecektir.

K›z evlatlar› bekâr olduklar› sürece sükna haklar› ola-

cak;ancak kocalar› ölür ya da boflan›rlarsa bu haklar›

iade edilecektir. Ayr›ca mütevelli tüm vak›f mal›n›

ecr-i misille kiraya verecek, vakf›n geliriyle önce ta-

mir ve bak›m ifllerini yapt›racak, artan› da tevliyet

karfl›l›¤› olarak kendisi alacakt›r. Her y›l on kurufl na-

z›ra, on iki kurufl Halep d›fl›ndaki Seyyid Muhsin Zi-

yaretgah›’n›n hâdimine, on iki kurufl cabiye verile-

cektir. Ayr›ca her gün vâk›f›n kabrinde bir cüz okuna-

cak ve sevab›n› Peygamberlerin, vâk›f ve ailesi de da-

hil tüm Müslümanlar›n ruhlar›na ba¤›fllanacakt›r. Zi-

yaretlerdeki kandiller için bir kurufl ya¤ bedeli, Ra-

mazanlarda Halep Büyük Emevi Camii’nde hatim

okuyacak ve sevab›n› ba¤›fllayacak fakir bir adama iki

kurufl, her Cuma vâk›f›n mezar› yan›nda Delâil oku-

yacak birine, Kevâkibî Medresesi’nde müderris olan

ve Rebiulevvel ay›nda mevlid okuyacak kifliye bir ku-

rufl ödenecektir. Mevlid zaman›nda on kurufl sarf
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edilecek, artan› mevkufun aleyh olanlar aras›nda

taksim edilecektir. Vak›f, zikredilen mezar ve camiye

geçerse mütevellisi, cami ve mezar›n tamir ve bak›m

masraflar›ndan sonra kalan bakiyeyi ya¤, has›r ve

hal› masraflar›na harcayacakt›r.133

Hasan b. Ahmed’e ait 20 fiaban 1216 (26 Aral›k 1801)

tarihli ikinci vakfiyede ise çeflitli yerlerdeki evlerle

farkl› yerlerde bulunan bostan, de¤irmen, dükkân,

mahzen ve bahçelerden hisseler vakfedildi¤i görül-

mektedir.

‹lk vakfiyedeki tevliyet hakk›ndan farkl› olarak mü-

tevellinin gelirin fazlas›n› türbenin has›r, kilim, ya¤

ve mum gibi masraflar›na harcayaca¤›, mumlar›n

her Cuma ve Ramazan’›n onarl› gecelerinde, Rega-

ib, Beraat ve bayram gecelerinde yak›laca¤› belirtil-

mektedir.134

Hasan b. Ahmed Efendi b. Ebussuûd Efendi Kevaki-

bîzâde Vakf›na ait 17 fievval 1220 (8 Ocak 1806) tarih-

li üçüncü vakfiyedeki vak›f mallar aras›nda ise üç cüz

Buharî-i fierif, farkl› yerlerdeki k›zartma, künefe, ya¤,

terzi, kuyumcu, örmeci, attar, yumurtac› dükkân› gi-

bi dükkânlarla de¤irmen, bostan, ba¤dan ve Bab-›

Antakya haricindeki bahçelerden hisseler bulun-

maktad›r.

Di¤er iki vakfiyeden farkl› olarak vakf›n mütevellisi

tamir ve bak›m masraflar›ndan sonra artan miktar-

dan her biri her sabah vâk›f›n babas› taraf›ndan in-

fla edilen Kevâkibî Medresesi’nde Buhari’den bir

cüz okumak üzre on kurufl hadis ehline ödenecek,

sevab›n› Peygamberlerin, evliyan›n, vâk›f›n ve ya-

k›nlar›n›n ruhlar›na ba¤›fllayacakt›r. Mütevelli kala-

n› miktar› belirtilen flartlara göre vak›ftaki hak sa-

hipleri aras›nda taksim edecektir. Zikredilen kurra-

lar›n tayini ve azli mütevellinin elinde olacak ve

baflkas› kar›flmayacak, medreseye okunmas› için

Buhari konulacakt›r.135

Kevâkibîzâde ailesinin Midilli’de de baz› vak›f malla-

r› vard›r. Midilli’deki “Rumeli kad›askeri Kevâkibîzâ-

de Veliyüddin Efendi Vakf›”na ait 5 Cemaziyelevvel

1141 (7 Aral›k 1728) tarihli vakfiyeye göre Midilli’ye

tabi Lodra karyesi Yoma Yolu ve Loka nam mevzide

vaki zeytinliklerle yine Midilli’de Canderuz adl› kar-

yede vaki zeytin bahçeleri, ‹zmir’de birbirine mutta-

s›l masarac›, berber ve bardakç› olmak üzre toplam

üç mülk dükkân vakfedilmifltir. Bu vak›f mallar› da

Kevâkibî Hasan Efendi’nin vakf› gibi baz› özel flartla-

ra ba¤lanm›flt›r.

Sonuç

Kevâkibî ailesi, Kevâkibî ailesi Osmanl› Devleti’nde-

ki farkl› bölgelere üç merkezden yay›lm›fllard›:  Ke-

vâkibîlerin menflei Halep, devletin merkezi ‹stanbul

ve Malatya’n›n önemli yerleflim birimlerinden olan

Darende. Halep’te kalan Kevâkibîlere dair yeterli bil-

giye ulaflamasak da Kevâkibîlerin Halep’teki ahfa-

d›ndan günümüzde yaflayan baz› kiflilerin oldu¤unu

bilmekteyiz. Birçok âlim yetifltiren Darende’de de

Kevâkibîzâde olarak tan›nm›fl ilmiye ve farkl› mes-

leklerden de¤erli kifliler yaflam›flt›r. Darende’deki

Kevâkibîleri yapm›fl oldu¤umuz de¤erlendirmelere

almakla birlikte, bizim inceledi¤imiz Kevâkibî ailesi-

ne mensubiyetleri konusunda kesin birfley söyleye-

miyoruz.

Bu aile, ilmiyedeki varl›klar›n› daha çok bu üç mer-

kezden biri olan ve çal›flmam›z›n da merkezine yer-

leflen ‹stanbul’da hissettirmifllerdir. ‹lk dönemlerde

e¤itimlerini yak›n çevrelerinden veya medreseler-

den alan Kevâkibîler, mekteplerin yayg›nlaflmas›yla
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beraber mektep tahsili alm›fllard›r; ancak ailenin

son üyeleri de medrese usulünde tahsil almay› ih-

mal etmemifllerdir. Evliliklerini ise genellikle ule-

madan k›z al›p vermeyle gerçeklefltirmifl, aç›k olarak

görülmese de kurduklar› bu aile ba¤lar›yla nüfuzla-

r›n› artt›rm›fllard›r. Günümüze intikal eden ilmî

eserleri ve vak›f mallar›yla da varl›klar›n› hâlâ de-

vam ettirmektedirler.

Osmanl› Devleti’nde ilmiye mensublar›ndan tarika-

ta, tarikat mensublar›ndan da ilmiyeye intisab

edenler olmufl,136 pek çok yüksek dereceli uleman›n

güçlü sufi temayülleri görülmüfltür. 18. yüzy›l ve er-

ken dönem 19. yüzy›lda fleyhülislâmlar›n ço¤unun

Nakflibendî veya Mevlevi tarikat›na ba¤l› oldu¤u, di-

¤erlerinin de tekkeler infla ettikleri ya da bunlar›

destekledikleri bilinmektedir.137 Son dönem ilmiye

mensuplar› aras›nda ise Nakflîlerin hususen Halidi-

Nakflîlerin ekseriyeti teflkil etti¤i hemen dikkat çek-

mektedir.138 Kevâkibî ailesinin tarikat ve meflayihle

olan iliflkileri netlik kazanmasa da Darende’deki Ke-

vâkibîlerden Mustafa Efendi’nin de Nakflî tarikatiy-

le ilgisi oldu¤u, Nakflî tarikatini Mekke’deki fleyhin-

den Darende’ye getirdi¤i ve farkl› yerlerde birçok

müridinin bulundu¤u bilinmektedir.139

K›sacas› Kevâkibîzâdeler, 17–19. yüzy›llar aras›nda

ulema-bürokrat bir aileyken, 20. yüzy›l›n bafllar›nda

zaman›n ruhuna uyarak siyasete kar›flm›fl ve siyaset-

te yeknesak bir tav›r sergilememifllerdir. Bu anlamda

Cemaleddin Efendi’nin fieyhülislâml›k yapt›¤› dö-

nemde baz› Kevâkibîlerin muhalif durufllar› dikkat

çekicidir.

‹lmiye tarikinde belli bir devaml›l›klar› olmakla bir-

likte, aile olmaktan gelen ortak hareket etme, men-

faat paylafl›m› gibi durumlar belirgin flekilde görül-

memektedir. 1703’ten 1839’a kadar Arapzâde, ‹shak-

zâde, Dürrizâde, Damadzâde, Feyzullahzâde, Mek-

kizâde, Mirzâzâde, Paflmakç›zâde, Pirizâde, Salihzâ-

de ve Vassafzâdeler gibi ilmiyede etkin oldu¤u söyle-

nen ulema ailelerinin ilmiye s›n›f›nda kadrolaflt›kla-

r›na dair yayg›n bir kanaat olsa da140 Kevâkibîzâdeler

için bu durum söz konusu de¤ildir. 
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13 fieyhi Mehmed Efendi, fiakaiku’n-Numaniye ve Zeylleri,
Vekayiu’l-Fudala II-III, (haz. Abdülkadir Özcan), ‹stanbul
1989, c. IV, s. 345; Mehmed Süreyya, a.g.e., c. I, s. 237.

14 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 513-514.

15 Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmanî., Matbaa-i Amire, 1311,
c. III, s. 414.

16 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 581-583; Mehmed
Süreyya, a.g.e., c.  IV, s. 420.

17 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 635-637; Mehmed
Süreyya, a.g.e., c. IV, s. 635-637; Mehmed Esad Efendi, Va-
kanüvis Esad Efendi Tarihi, (haz. Ziya Y›lmazer), OSAV,
‹stanbul 2000,  s. 300.

18 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 635-637; Mehmed
Süreyya, a.g.e., c. IV, s. 635-637; Mehmed Süreyya, a.g.e.,
c. III, s. 44, 298.

19 Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, defter nr. 735, sayfa nr. 53, S›ra
nr. 25.

20 Öztuna, a.g.e., s. 606-607. Öztuna’da, Sahhaflar fieyhizade
Mehmed Esad Efendi’nin Mustafa Edip Efendi’nin dama-
d› oldu¤una dair bilgi de vard›r.

21 Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmanî, Matbaa-i Amire 1311, c.
II, s. 353; Mehmed Süreyya, a.g.e., c. IV, s. 38, 612-613;
Esad Efendi, a.g.e., s. 300.

22 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. II, s. 353; Mehmed Süreyya,
a.g.e, III: s. 391; Mehmed Süreyya, a.g.e., c. IV, s. 612-613;
Esad Efendi, a.g.e., s. 218, 300; Arzu Güldöflüren, 19. Yüz-
y›l›n ‹lk Yar›s›nda Tarik Defterlerine Göre ‹lmiye Ricali,
Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, ‹stanbul 2004, s. 389.

23 Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri, Ali Emiri, nr. 64, v. 28a;
Abdülbaki Efendi’nin 1209 y›l›nda Yeniflehir mollas› oldu-
¤una dair bilgi için bkz. Mehmed Süreyya, a.g.e., III: 44-
45, 300.

24 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. IV, s. 612-613.

25 Mehmed Süreyya’da (a.g.e., c. II, s. 353) Mehmed Emin
Efendi, Mehmed Raflid Efendi’nin Mekke payeli mahdu-
mu olarak geçse de Tarik defterlerinde Mekke payeli oldu-
¤una dair bilgi yoktur. Bkz. Güldöflüren, a.g.t., s. 199-200;
Mehmed Süreyya’da (a.g.e., c. I, s. 433) Said Efendi’nin
mahdumu, ayn› eserin baflka bir yerinde (c. III, s. 44-45)
Mehmed Said’in evlad› olarak verilmekte ayr›ca 1279’da
‹zmir mollas› oldu¤u ve daha sonra vefat etti¤i söylen-
mektedir.  Burada bahsedilen Mehmed Emin Efendi, gö-
rev mahalli ve öldü¤ü tarih itibariyle Mehmed Raflid’in
o¤lu Mehmed Emin Efendi’ye benzemektedir. Bu benzer-
lik sebebiyle Mehmed Emin Efendi’yi Mehmed Said’in
de¤il de Mehmed Raflid’in o¤ullar› aras›nda verdik.

26 Millet Kütüphanesi, Tarik Defterleri, Ali Emiri, nu. 56, v.
86a; nu. 57, v. 75a; nu. 58, v. 104b, 114a, 123a, 132a, 143b;
nu. 59, v. 85a; nu. 62, v. 71a; nu. 67, v. 49a, 116a, 104a, 35a,
41b, 55a, 66a,  111a, 60a; fier‘iye Sicilleri, nu. 1, v. 108a; nu.
2, s. 154; nu. 3, v. 76a, nu. 2; s. 166; nu. 2, s. 179; nu. 2, s.
193; nu. 3, v. 63, nu. 3; v. 69a; Muallim Cevdet, nu. 094, v.
64, 57b, 70a, 73b, 75b, 83b, 96b; Topkap› Saray› Revan, nu.
1506, v. 68a, 70b.

27 ‹.TAL, 436/1325 L-057 (1325.L.14); Sad›k Albayrak, Son De-
vir Osmanl› Ulemas›, ‹stanbul Büyükflehir Kültür ‹flleri
Daire Baflkanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 1996, III: s. 251.

28 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. IV, s. 612-613, 711-712; Meh-
med Süreyya, a.g.e., c. III, s. 44-45; Esad Efendi, a.g.e., s.
382; Güldöflüren, a.g.t., s. 136-137, 470-471.

29 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 35; Güldöflüren, a.g.t., s. 136-137.

30 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. III, s. 44-45; Mehmed Süreyya,
a.g.e., IV: s. 711-712.

31 DH.SA‹Dd, 68/21; Osmanl› Co¤rafya Literatürü Tarihi,
(ed. Ekmeleddin ‹hsano¤lu), IRCICA, ‹stanbul 2000, c. II,
s. 427-428. Bu eserde Abdülhalik Efendi’nin do¤um tarihi
1285/1868 olarak verilmifltir.

32 Co¤rafya Literatürü, c. II, s. 427.

33 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. III, s. 44-45. Tarih Vakf› Yurt
Yay›nlar›’n›n neflretti¤i Sicil-i Osmanî’de (Mehmed Sü-
reyya, Sicil-i Osmanî-Osmanl› Ünlüleri, (haz. Nuri Akba-
yar), ‹stanbul 1996, c. V, s. 1482) ve Osmanl›ca yay›nlanan
Sicil-i Osmanî’de (c. III, s. 198) ‹brahim Sarim Efendi’nin
Gelenbevizade olarak gösterildi¤ine dikkat çekilmifl, ‹b-
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rahim Sarim Efendi Kevakibîzâde Sarim ‹brahim olarak
kayda geçmifltir.

34 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 63. Ayn› yerde birinci fleyhül‹slâm-
l›¤›n›n on yedi sene, on ay, yirmi üç gün; ikinci fieyhülis-
lâml›¤›n›n da alt› ay on gün sürdü¤ü söylenmifl, üçüncü
ve dördüncü kez fieyhülislâml›k görevine getirildi¤ine da-
ir bilgi verilmemifltir. Abdülkadir Alt›nsu, Osmanl› fieyhü-
l‹slâmlar›, Ayy›ld›z Matbaas›, Ankara 1972, s. 218-221.

35 Mustafa Rag›p Esatl›, “fieyhül‹slâmzâde Ahmet Muhtar
Kevakîbî”, Akflam, 11 Eylül 1943, s. 5.

36 Öztuna, a.g.e, s. 848-849. Ali Birinci, (Tarih U¤runda, Der-
gah Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, s. 227) Öztuna’n›n Ahmed
Muhtar’›n (1878-1943) soyad›n› “Mollao¤lu” fleklinde
yanl›fl verdi¤ine dikkat çekmekte, as›l soyad›n›n “Kevâki-
bî” oldu¤unu söylemektedir.

37 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 325; Öztuna, a.g.e., s. 848; fieyhü-
lislâm Cemaleddin’in kardefli Mustafa Neflet Molla için
bkz. Ali Birinci, “Sait Molla’n›n Serencam›”, Müteferrika,
sy. 30 (K›fl 2006), s. 147/dn.8’den naklen Adalet Bakanl›¤›,
Adliye Nezareti Sicill-i Ahvâl Defteri, nr. 001, s. 40-41.

38 Öztuna, a.g.e., s. 848. Said Molla’n›n hayat›n› ayr›nt›l› bir
flekilde ele alan Birinci, (a.g.m., s. 145-158) Öztuna’da Sa-
id Molla’n›n kardefli olarak verilen Mehmed Esad Efen-
di’den hiç sözetmemifltir.

39 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 325-326; Öztuna, a.g.e., s. 848; Bi-
rinci, a.g.m., s. 145-158. Bahsi geçen bu üç çal›flmada da
zaman zaman Said Molla’yla ilgili farkl› bilgiler verilmek-
tedir.

40 Birinci, a.g.m., s. 146.

41 C.ADL, 61/3688 (1182.M.29).

42 C.EV, 309/15745 (1213.M.29).

43 Güldöflüren, a.g.t., s. 129.

44 DH.MKT, 1963/67 (1309.Za.23); Y.MTV, 62/77 (1309.L.20);
Y.PRK.BfiK, 41/57 (1312.Z.09); Y.MTV, 102/95 (1312.S.13);
Y.MTV, 115/86 (1312.fi.28); Y.PRK.UM, 59/37 (1320.
Ra.15); Tufan Buzp›nar, “Kevâkibî Abdurrahman b. Ah-
med”, D‹A, c. XXV, (Ankara 2002), s. 339.

45 DH.MKT, 701/1 (1321.S.4).

46 DH.MKT, 937/4 (1323.M.04); Darende’de bulunan ancak
bizim aile fleceresine koymakta tereddüd etti¤imiz Keva-
kibi Mehmed Dervifl, 1005 tarihli vak›fnamesi oldu¤u söy-
lenen Ali Kevâkibî ve di¤er kifliler için bkz. Mehmed Ali
Cengiz, Tohma Havzas›, Beyda¤› Matbaas›, Malatya 1987,
s. 160, 169-170. 

47 Masters, a.g.m., s. 46.

48 Nevizade Ataullah Efendi, a.g.e., c. II, s. 738-739.

49 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. III, s. 521; Yaman, a.g.m.,
s. 340.

50 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. III, s. 490-491.

51 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 345.

52 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 513-514.

53 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 581-582.

54 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 635.

55 Sicil-i Osmanî, c. II, s. 353; Mehmed Esad Efendi, a.g.e., s.
300. Ayn› yerde “Zeyenallahu teâla semae türbetihi bi ke-
vâkibi rahmetihi” yani “Allah teâla topra¤›n›n semas›n›
rahmet y›ld›zlar›yla süslesin” anlam›nda bir dua da vard›r.

56 ‹smail Kara, ‹slâmc›lar›n Siyasî Görüflleri, 2. bsk., Dergah
Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, c. I, s. 47.

57 Yaflar Sar›kaya, Medreseler ve Modernleflme, ‹z Yay›nc›l›k,
‹stanbul 1997, s. 77.

58 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 251.

59 Albayrak, a.g.e., c. III,  s. 35; Alt›nsu, a.g.e., s. 219.

60 Albayrak, a.g.e., c. III,  s. 63.

61 Mustafa Rag›p Esatl›, a.g.m., s. 5. Esatl›, Ahmet Muhtar’›n
Paris’te parlak bir meslek tahsilinden sonra memleketin-
de modern cerrahl›¤› tesis eden Prof. Cemil Topuzlu’yu
damad› olarak seçmesini, garb ilmiyle yetiflerek temayüz
edenlere, ne kadar büyük ehemmiyet verdi¤inin ve selef-
lerinden ayr›lmas›n›n bir göstergesi olarak yorumlam›flt›r.

62 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 325; Birinci, a.g.m., s. 147, 149.

63 Buzp›nar, a.g.m., s. 339.

64 Cengiz, a.g.e., s. 160. Cengiz, Mehmed Hanefi’nin ‹stanbul
Hulefa-i Âliyyede okudu¤unu söylese de bu bir yaz›m ha-
tas› olsa gerek.

65 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 62; Alt›nsu, a.g.e., s. 218. Albayrak,
Cemaleddin Efendi’nin 1264’de (1848) do¤du¤unu ve
1275’de (1858/1859)  ruus maafl›na nail oldu¤unu söyle-
mektedir ki bu bilgiye göre Cemaleddin Efendi 10-11 yafl-
lar›nda maafl almaya bafllam›flt›r. Alt›nsu da onun Ruus-›
Hümayun defterine 10 yafl›ndayken kaydedildi¤ini, ayda
125 kurufl maafl ald›¤›n› söylemektedir.

66 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 325-326; Birinci, a.g.m., s. 147. Al-
bayrak, Said Molla’n›n do¤um tarihini 1296 (1880), tarik
maafl›na nail oluflunu ise Haziran 1307 (Haziran/Tem-
muz 1891) olarak verir ki bu da tarik maafl›n› ald›¤›nda 11
yafl›nda oldu¤unu gösterir. Birinci ise, do¤um tarihini
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1883, tarik maafl›n›n ba¤land›¤› tarihi 1891 verir ve sekiz
yafl›ndayken 63 kurufl maafl ba¤lad›¤›n›, bu miktar›n “alt›
yüz doksan befl kurufl on paraya” kadar yükseldi¤ini söy-
ler. Birinci, bu paray› tahsil bursu olarak görmek de
“mümkündür” fleklinde bir yorum yapmaktad›r.

67 Col›n Imber, fieriattan Kanuna: Ebussuud ve Osmanl›’da
‹slâmi Hukuk, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul 2004, s.
25.

68 Mehmet ‹pflirli, “fieyhül‹slâm Minkarîzade Yahya Efendi”,
Mübühat Kütüko¤lu’na Arma¤an, ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 237.

69 Mîrzâ-Zâde Ahmed Neylî ve Divan›, (haz. Atabey K›l›ç), Ki-
tabevi, ‹stanbul 2004, s. 21-22, 31.

70 Güldöflüren, a.g.m., s. 63.

71 Faruk Bilici, “Büyük Bir fieyhül‹slâm Ailesinin Son Halka-
s›: Dürrizâde Abdullah Efendi”, Bekir Kütüko¤lu’na Arma-
¤an, Edebiyat Fakültesi Bas›mevi, ‹stanbul 1991, s. 307-
318.

72 Nevizade Ataullah Efendi, a.g.e., c. II, s. 738-739.

73 Vak›flar, defter nr. 735, sayfa nr. 53, s›ra nr. 25; Öztuna,
a.g.e., s. 605-606, 715.

74 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. III, s. 391.

75 Cengiz, a.g.e., s. 167.

76 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. III, s. 300; Mehmed Süreyya,
a.g.e.,  c. IV, s. 612-613; Öztuna, a.g.e., s. 718.

77 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 325; Öztuna, a.g.e., s. 715, 848;
Mehmed Süreyya’da (a.g.e., c. IV, s. 711-712) Ahmed Ha-
lid’in, Meclis-i Tedkikat ve Meclis-i ‹ntihab-› Hükkam-›
fier‘ ve Meclis-i ‹dare-i Emvâl-i Eytâm reisi oldu¤u yaz›l›-
d›r. “Mehmed Ataullah Efendi 1270’den 1280’e kadar
(1854-1864) Gümülcine, Kayseri, ‹slimye, T›rnova ve Sivas
niyabetleriyle fiam ve Mekke mevleviyetlerinde enifltesi
fieyh Yusuf Efendizade Ahmed Halid Efendi’nin maiyetin-
de kâtiplik ve niyabette bulunmufltur” fleklindeki bilgi için
bkz. Albayrak, a.g.e., c. III, s. 35.

78 Öztuna, a.g.e., s. 848.

79 Birinci, a.g.m., s. 147.

80 Kevâkibî soyad› için bkz. Mustafa Rag›p Esatl›, a.g.m., s. 5.

81 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. IV, s. 613.

82 Alt›nsu, a.g.e., s. 219; Kutsan, a.g.e., s. 11-13.

83 Kara, a.g.e., s. 52.

84 Alt›nsu, a.g.e., s. 219; Kutsan, a.g.e., s. 13.

85 Mustafa Rag›p Esatl›, a.g.m., s. 5.

86 Birinci, a.g.m., s. 145-146, 149. Birinci, (a.g.m., s. 149) bu
devrede siyasete kar›flmam›fl olmas›n› dikkate de¤er bir
keyfiyet olarak görmekte ve “bu davran›fl›na binaen art›k
ecnebi deste¤i ihtiyac›n›n ortadan kalkm›fl oldu¤una
inand›¤› söylenebilir” fleklinde bir yorum yapmaktad›r.
Ayr›ca Birinci, (a.g.m., s. 152) Said Molla’n›n ‹ngiliz taraf-
tarl›¤› ile baflkalar›n›n Frans›z veya Alman taraftarl›¤› ara-
s›nda bir mahiyet fark› bulunmad›¤›n›, hemen hepsinde
kendine inanmayan ve güvenmeyen bir hâlet-i ruhiyenin
dikkati çekti¤ini söylemektedir.

87 Birinci, a.g.m., s. 146-147.

88 Buzp›nar, a.g.m., s. 339-340.

89 Selim Deringil, ‹ktidar›n Sembolleri ve ‹deoloji, II. Abdül-
hamid Dönemi (1876-1909), Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul
2007, s. 38, 54.

90 BOA, Y.A.RES, 78/5. (2 Ramazan 1313/5 fiubat 1311).

91 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 35; Öztuna’da (a.g.e., s. 715) birin-
ci rütbeden Mecidî ve Osmanî niflan› (4 A¤ustos 1896) ve-
rildi¤i yaz›l›d›r. 

92 ‹.TAL, 166/1316 L-068  (1316.L.25); DH.SA‹D, 68/21
(1290.Z.29).

93 ‹.TAL, 436/1325L-057. (1325.L.14); Albayrak, a.g.e., III: s.
252.

94 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 63. Murassa iftihar, Murassa imti-
yaz, Murassa Osmanî, Murassa Mecidî niflanlar›yla alt›n
liyakat madalyas› verildi¤ine dair bilgi için bkz. Alt›nsu,
a.g.e., s. 221. Üçüncü rütbeden Mecidî (1880), ikinci rüt-
beden Mecidî (1885), birinci rütbeden Mecidî (1889), mu-
rassa Mecidî, üçüncü rütbeden Osmanî (1889), ikinci rüt-
beden Osmanî (1890), birinci rütbeden Osmanî (1891),
murassa Osmanî, murassa imtiyaz ile murassa iftihar
(1893) niflan› verildi¤ine dair bilgi için ise bkz. Öztuna,
a.g.e., s. 848.

95 Öztuna, a.g.e., s. 848-849. Öztuna, Ahmet Muhtar Bey’e
Osmanî niflan›n›n 1900, Mecidî niflan›n›n ise 1897 y›l›nda
verildi¤ini söylemektedir.

96 Hans-Peter Laqueur, Hüve’l-Baki: ‹stanbul’da Osmanl›
Mezarl›klar› ve Mezar Tafllar›, 2. bsk, Tarih Vakf› Yurt Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1997, s. 14, 16.

97 K›l›ç, a.g.e., s. 60.

98 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Üs-
küdar Belediyesi, ‹stanbul 2001, c. II, s. 707-709; Albay-
rak, a.g.e., c. III, s. 35.

99 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e, c. III, s. 521; fieyhi Mehmed
Efendi, a.g.e., c. IV, s. 581-582; Mehmed Süreyya, a.g.e.,
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c. IV, s. 420; Mehmed Süreyya, a.g.e., c. III, s. 198, 300,
414.

100 fieyhi Mehmed Efendi, a.g.e., c. IV, s. 345.

101 Mehmed Süreyya, a.g.e., c. III, s. 44-45.

102 Nevizade Ataullah Efendi, a.g.e., c. II, s. 738-739; Meh-
med Süreyya, a.g.e., c. I, s. 100.

103 Albayrak, a.g.e., c. III, s. 63; Alt›nsu, a.g.e., s. 221; Kutsan,
a.g.e., s. 15.

104 Birinci, a.g.m., s. 147.

105 Muhammed b. Hasan’›n eserlerinin önemli bir k›sm›  için
bkz. Yaman, a.g.m., s. 340.

106 ‹stanbul Üniversitesi’ndeki nüshas› için bkz. Osmanl›
Tabii Ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi, (ed. Ekmeled-
din ‹hsano¤lu), IRCICA, ‹stanbul 2006, c. I, s. 99-100. 

107 Buzp›nar, a.g.m., 339.

108 Buzp›nar, a.g.m., s. 339.

109 Seyfeddin Özege Katalo¤u; BDK.

110 Co¤rafya Literatürü, s. 427-428. 

111 ÖZEGE 7795; TBTK 504.

112 BDK; ÖZEGE 24720; TBTK 505.

113 ÖZEGE 7811; TBTK 506.

114 M‹L; ÖZEGE 9771; TBTK 507.

115 BDK; ÖZEGE 24966.

116 TBTK 9592.

117 ÖZEGE 22112; TBTK 509.

118 BDK; ÖZEGE 22236.

119 BDK; ÖZEGE 22236. Abdülhalik Midhat Efendi’ye ait eser
isimleri Seyfeddin Özege Katalo¤u’ndan al›nm›flt›r.

120 BDK; M‹L; ÖZEGE 22236; TBTK 510.

121 Cengiz, a.g.e., s. 2, 160.

122 Bu eser Selim Kutsan (fieyhül‹slâm Cemaleddin Efendi Si-
yasi Hat›ralar›m, Nehir Yay›nlar›, ‹stanbul 1990, s. 131;
Siyasi Hat›ralar›m II. Abdülhamid’in fieyhül‹slâm› Ce-
maleddin Efendi, Nehir Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 144.)
taraf›ndan da iki defa yay›na haz›rlanm›flt›r.

123 Birinci, a.g.m., s.  148-149.

124 Mehmed fieyhi Efendi, a.g.e., c. IV, s. 581-582. 
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