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2-Mevlânâ Husrev Mehmed bin Ferâmerz ........................................................... 1163
3-Mevlânâ Mahmûd bin İbrâhîm ........................................................................... 1166
4-Mevlânâ İbrâhim Paşa İbni Halîl Paşa İbni İbrâhim Paşa İbni Hayreddin Halîl Paşa .......
1166
5-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa bin Yusuf bin Sâlih el-Müştehir bi-Hâcezâde ...... 1167
6-Mevlânâ Ahmed Paşa İbni Mevlânâ Veliyüddin el-Hüseynî ......................... 1167
7-Mevlânâ Hamidü’ddin bin Efdalü’ddin el-Hüseynî ........................................ 1168
8-Mevlânâ Mustafa bin Mehmed ............................................................................ 1169
9-Mevlânâ Mehmed bin Bâyezîd ............................................................................ 1169

10-Mevlânâ Muslihu’ddin Kastalânî eş-Şehîr bi-Kestelli ...................................... 1169
11-Mevlânâ Yaraluca Muhyiddin .............................................................................. 1169
12-Mevlâna Muhyiddin-i Acemî ............................................................................... 1170
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13-Mevlânâ Hüsâmeddin Hüseyin bin Abdurrahman ......................................... 1170
14-Mevlânâ Ya‘kûb bin Seyyid Ali ............................................................................. 1170
15-Mevlânâ Rükneddin bin Mevlânâ Mehmed Zeyrek ....................................... 1170
16-Mevlânâ Îsâ Fakîh.................................................................................................... 1171
17-Mevlânâ Abdurrahman Çelebi İbni Ali bin Müeyyed .................................... 1171
18-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa ............................................................................ 1172
19-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed bin Hasan E’s-Samsûnî .................................. 1172
20-Mevlânâ Şücâeddin İlyas Rûmî ............................................................................ 1172
21-Mevlânâ Şemsü’ddin Ahmed bin Süleymân bin Kemâl Paşa ................. 1173
22-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed Şâh İbni Ali bin Yusuf Bâlî İbni Mevlânâ 
Şemsü’ddin el-Fenârî ..................................................................................................... 1175
23-Mevlânâ Muhyiddin Çelebi İbni Mehmed bin Ali bin Yusuf Bâlî İbni 
Şemse’ddin el-Fenârî ..................................................................................................... 1175
24-Mevlânâ Bedreddin Mahmûd bin Abdullah ..................................................... 1176
25-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed bin Alâüddîn Aliyyü’l-Cemâlî...................... 1176
26-Mevlânâ Abdüllatîf bin Abdü’lvehhâb ............................................................... 1177
27-Mevlânâ Muhyi’ddin bin Pîr Mehmed Paşa-i Cemâlî ..................................... 1177
28-Mevlânâ Mehmed bin Kutbuddîn Mehmed bin Mehmed bin Kadızâde-i Rûmî .. 1178
29-Mevlânâ Ahmed bin Mehmed bin Hasan bin Abdüssamet Es-Samsûnî .... 1179
30-Mevlânâ Hüsâmeddin Hasan Çelebi Karesili ................................................... 1180
31-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed eş-Şehîr bi-Merhaba Çelebi .......................... 1181
32-Mevlânâ Muslihu’ddîn Mustafa bin Ali eş-Şehîr bi-Bostan ........................... 1181
33-Mevlânâ Sinânü’ddîn Yûsuf bin Hüsâm bin İlyas ............................................. 1182
34-Mevlânâ Abdurrahman bin Seyyid Ali ............................................................... 1182
35-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa el-Niksârî ......................................................... 1182
36-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed bin Mevlânâ Hüsâmeddîn ............................ 1183
37-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa bin Mevlânâ Muhyiddin Mehmed ............ 1184
38-Mevlâna Pervîz bin Abdullah ............................................................................... 1184
39-Mevlânâ Emîr Hasan bin Sinan Niksârî ............................................................. 1185
40-Mevlânâ Ahmed Kâmî İbni Mustafa .................................................................. 1185
41-Mevlânâ Şâh Mehmed bin Hurrem bin  Mehmed bin Âdil .......................... 1186
42-Mevlânâ Ali eş-Şehîr bi-Hınnalızâde .................................................................. 1187
43-Mevlânâ Mehmed bin Nûrullâh eş-Şehîr bi-Ahizâde ..................................... 1188
44-Mevlânâ Mehmed bin Mehmed En-Nakîbu’ş-Şehîr bi-Ma‘lûlzâde .............. 1189
45-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Mehmed bin İlyas eş-Şehîr bi-Çivizâde ..... 1189
46-Mevlânâ Ramazan eş-Şehîr bi-Nâzırzâde ........................................................... 1190
47-Mevlânâ Mehmed bin Muslihuddin Mustafa eş-Şehîr bi-Bostanzâde ......... 1190
48-Mevlânâ İvaz............................................................................................................. 1191
49-Mevlânâ Abdü’lkerîm Sâlih Molla bin Mehmed .............................................. 1191
50-Mevlânâ Mehmed Bakır bin Düğmecibaşı Hüseyin Bey ................................ 1192
51-Mevlânâ Abdullah bin Lutfu’llah bin eş-Şeyh Bahâüddîn ............................. 1192
52-Mevlânâ Şemse’ddin Ahmed bin Rûhullah el-Ensârî ...................................... 1192
53-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Ağazâde .............................................................. 1193
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54-Mevlânâ Hasan bin Mehmed eş-Şehîr bi-Nâzırzâde ....................................... 1193
55-Mevlânâ Hüsâmeddin Hüseyin bin Mehmed bin Hüsâme’ddin .................. 1194
56-Mevlânâ Mustafa Meylî eş-Şehîr bi-Lutfi Beyzâde .......................................... 1194
57-Mevlânâ Şemseddin bin Atâullah Muallimzâde ............................................... 1195
58-Mevlânâ Mustafa bin Muslihuddin eş-Şehîr bi-Bostanzâde .......................... 1195
59-Mevlânâ Sunullah bin Caferü’l-İmâdî ................................................................ 1196
60-Mevlânâ Mustafa İbnü’l-Mevlâ Ebu’ssuûd ......................................................... 1196
61-Mevlânâ Abdülhalîm bin Mehmed eş-Şehîr bi-Ahizâde ................................ 1197
62-Mevlânâ Mehmed bin Kemâl Bey ....................................................................... 1197
63-Mevlânâ Es‘ad bin Mevlânâ Hâce Sâdeddîn ...................................................... 1198
64-Mevlânâ Hasan Çelebi bin Ali Çelebi eş-Şehîr bi-Hınnalızâde .................... 1199
65-Mevlânâ Mehmed bin Mehmed eş-Şehîr bi-Bostanzâde ................................ 1200
66-Mevlânâ Rıdvan ....................................................................................................... 1201
67-Mevlânâ Feyzullah bin Mevlânâ Şemseddin Ahmed eş-Şehîr bi-Kafzâde .. 1201
68-Mevlânâ Ebu’l-Meyâmin Mustafa bin Ali .......................................................... 1202
69-Mevlânâ Yahya bin el-Mevlâ Zekeriya ................................................................ 1203
70-Mevlânâ Ahmed Vıhvıhek bin Seyfullah ........................................................... 1204
71-Mevlânâ Şeyhî Mehmed eş-Şehîr bi-Leysîzâde ................................................. 1204
72-Mevlânâ Mehmed Nâdirî bin Abdü’lganî .......................................................... 1205
73-Mevlânâ Mehmed Zuhûrî bin Hüsâmeddin Hüseyin bin Mehmed bin 
Hüsâmeddin ..........................................................................................................................1206
74-Mevlânâ Zeynelâbidîn ............................................................................................ 1207
75-Mevlânâ Muzaffer Iyânî bin el-Mevlâ Ali ........................................................... 1207
76-Mevlânâ Yahya bin Şeyhulislâm Mehmed bin el-Mevlâ Mustafa Bostân .... 1207
77-Mevlânâ Mustafa Hâletî eş-Şehîr bi-Azmizâde ................................................. 1208
78-Mevlânâ Mustafa Musallî bin Bâlî ....................................................................... 1209
79-Mevlânâ Mehmed Nihâlî bin Sinân .................................................................... 1210
80-Mevlânâ Mehmed Bahsî bin Yusuf ...................................................................... 1210
81-Mevlânâ Çeşmî Mehmed bin el-Hâc Süleymân ................................................ 1211
82-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Sarı Hâce ............................................................ 1211
83-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Şerîf Efendi İbni Es-Seyyid Mehmed ........... 1212
84-Mevlânâ Abdullah bin Ali bin Abdullah bin İlyas bin Şeyh Mehmed bin İlyas 1213
85-Mevlânâ Sâlih Mehmed bin Mevlânâ Saadeddîn ............................................. 1213
86-Mevlânâ Ali bin Abdurraûf ................................................................................... 1213
87-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevlâ Ömer ............................................................... 1214
88-Mevlânâ Hasan......................................................................................................... 1214
89-Mevlânâ Mehmed bin Ahmed eş-Şehîr bi-Nişâncızâde .................................. 1215
90-Mevlânâ Hidâyetullâh ............................................................................................ 1215
91-Mevlânâ Ahmed bin Zâhid Mehmed.................................................................. 1216
92-Mevlânâ Mustafa bin eş-Şeyh Hüsâmeddin ....................................................... 1216
93-Mevlânâ Mutahhar .................................................................................................. 1216
94-Mevlânâ Tulumcu Hüsâmeddin ........................................................................... 1217
95-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Mustafa bin el-Mevlâ Ebussuûd ................. 1217
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96-Mevlânâ Ali ............................................................................................................... 1218
97-Mevlânâ Nûh bin el-Mevlâ Şemseddin Molla Ahmed el-Ensârî ................... 1218
98-Mevlânâ Abdülkerîm bin Sinân Akhisârî ........................................................... 1218
99-Mevlânâ Receb bin Mahmûd ................................................................................ 1219

100-Mevlânâ Mahmûd bin Abdülhalîm eş-Şehîr bi-Ahizâde ................................ 1219
101-Mevlânâ Kara Mûsâ bin Zekeriya ......................................................................... 1219
102-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin Mehmed bin el-Mevlâ eş-Şeyh Mehmed ......... 1220
103-Mevlânâ Mahmûd bin Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Hüsâmeddin eş-Şehîr 

bi-Kara Çelebizâde .................................................................................................. 1220
104-Mevlânâ Saadeddin Sa‘dî Çelebi........................................................................... 1221
105-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevlâ Kâsım .............................................................. 1221
106-Mevlânâ Seyyid Mehmed Hasîbî bin el-Mevlâ Hüseyin eş-Şehîr bi-Ahizâde.........1222
107-Mevlânâ Kürd Kâsım .............................................................................................. 1222
108-Mevlânâ Ahmed bin Yûsuf .................................................................................... 1223
109-Mevlânâ Seyyid Yûnus bin Es-Seyyid Emrullah Mehmed bin Seyrek 

Muhyiddinü’l-Hüseynî ........................................................................................... 1223
110-Mevlânâ Abdulganî ................................................................................................. 1224
111-Mevlânâ Tâib Mehmed .......................................................................................... 1224
112-Mevlânâ Edhemzâde Mustafa bin el-Mevlâ Şeyhî ............................................ 1224
113-Mevlânâ Ebu’l-İrşâd Mehmed bin eş-Şeyh Ali .................................................. 1225
114-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin el-Mevlâ Ahmed eş-Şehîr bi-Tezkireci .......... 1225
115-Mevlânâ Ahmed bin el-Mevlâ Tevfîk eş-Şehîr bi-Tevfîkîzâde ........................ 1226
116-Mevlânâ Re’isü’l-Etıbbâ Zeynelâbidîn bin Halîl ............................................... 1226
117-Mevlânâ Mustafa bin el-Mevlâ Cafer el-Manastırî eş-Şehîr bi-Âvârezâde ... 1227
118-Mevlânâ Mehmed Bahâî bin el-Mevlâ Abdülâzîz bin Sadeddîn Hasan Can .....1228
119-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ Mehmed Kudsî bin el-Mevlâ Ahmed ...... 1229
120-Mevlânâ Şabân bin Veliyüddin ............................................................................. 1230
121-Mevlânâ Mehmed bin Hüseyin Çelebi eş-Şehîr  bi-Paşmakçızâde ............... 1231
122-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ Mustafa eş-Şehîr bi-İmamzâde .......... 1231
123-Mevlânâ Mustafa bin el-Hâc Ahmed bin Mustafa ........................................... 1232
124-Mevlânâ Hanefî Mehmed ...................................................................................... 1232
125-Mevlânâ Kebîrî Mehmed ....................................................................................... 1233
126-Mevlânâ Abdurrahman bin eş-Şeyh Mehmed bin Süleymân ......................... 1233
127-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Mustalihzâde ..................................................... 1234
128-Mevlânâ Abdülkerîm bin el-Mevlâ el-Fâzıl Mehmed bin Mehmed eş-Şehîr bi-

Bostanzâde ................................................................................................................ 1234
129-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Necâtizâde .......................................................... 1235
130-Mevlânâ Seyfullah bin el-Mevlâ Mehmed .......................................................... 1235
131-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Sinânüddin Yûsuf eş-Şehîr Şeyhzâde .......... 1235
132-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ İsmâil eş-Şehîr bi-İsmâilzâde ....................... 1236
133-Mevlânâ Numân bin Abdurrahman .................................................................... 1236
134-Mevlânâ Mehmed bin Abdülhalîm ..................................................................... 1237
135-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin el-Mevlâ Seyyid Abdullah bin Seyyid Ali ..... 1237
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136-Mevlânâ Ebu’suûd bin el-Mevlâ Abdurrahîm bin Abdülmuhsin eş-Şehîr bi-
Şa‘rânî ......................................................................................................................... 1238

137-Mevlânâ Abdülfettâh eş-Şehîr bi-Altıparmak ................................................... 1238
138-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Sinânüddîn Yûsuf eş-Şehîr bi-Şeyhzâde ..... 1238
139-Mevlânâ Abdülkâdir bin el-Mevlâ Sinânüddîn Yûsuf ...................................... 1238
140-Mevlânâ Rûhullâh bin el-Mevlâ Mehmed Emin bin es-Sadreddin eş-Şirvânî eş-

Şehîr bi-Sadreddinzâde .......................................................................................... 1239
141-Mevlânâ en-Nihrîr Hasan bin İsmâil ................................................................... 1239
142-Mevlânâ Îsâ bin Mûsâ ............................................................................................. 1240
143-Mevlânâ Mustafa Dahkî bin Mirza bin Mehmed bin Yarum bin Serhân .... 1240
144-Mevlânâ Îsâ bin Mûsâ sâniyen ............................................................................... 1241
145-Mevlânâ Ahmed bin Abdullah bin Hızır ........................................................... 1241
146-Mevlânâ Ya‘kûb ........................................................................................................ 1242
147-Mevlânâ Bâlî ............................................................................................................. 1242
148-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Kâmetî Abdurrahman .................................. 1242
149-Mevlânâ Mehmed Sâdık bin el-Mevlâ Mehmed bin el-Mustafa .................... 1243
150-Mevlânâ Ömer ......................................................................................................... 1243
151-Mevlânâ Es‘ad bin el-Mevlâ Abdurrahman ........................................................ 1243
152-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ en-Nihrîr Abdurrahîm ................................. 1244
153-Mevlânâ Ahmed bin el-Mevlâ Abdurrahman eş-Şehîr bi-Halıcızâde .......... 1244
154-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ Hüsâm .................................................... 1245
155-Mevlânâ Kürd İshak bin Yahya ............................................................................. 1245
156-Mevlânâ Ahmed bin el-Mevlâ Abdurrahman eş-Şehîr [bi] Boluzâde .......... 1245
157-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Mahmûd eş-Şehîr bi-Debbağzâde ............... 1246
158-Mevlânâ Ahmed bin Mehmed eş-Şehîr bi-Edirneli Çelebi ............................ 1246
159-Mevlânâ Mes‘ûd bin el-Mevlâ Mustafa eş-Şehîr bi-Avarazâde ....................... 1247
160-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Ali eş-Şehîr bi-İlâhîzâde ................................. 1248
161-Mevlânâ İbrâhim bin Abdülhayy ......................................................................... 1248
162-Mevlânâ Osmân bin Mehmed .............................................................................. 1249
163-Mevlânâ Abdülbâkî ................................................................................................. 1249
164-Mevlânâ Mehmed .................................................................................................... 1249
165-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin el-Mevlâ es-Seyyid Mehmed Şeyhî eş-Şehîr bi-

Fenârizâde.................................................................................................................. 1249
166-Mevlânâ İbrâhim bin eş-Şeyh Receb ................................................................... 1250
167-Mevlânâ Mustafa bin el-Hâc Hasan..................................................................... 1250
168-Mevlânâ Evliya Mehmed ........................................................................................ 1251
169-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin Seyyid Mahmûd Şârih-i Mültekâ ................... 1251
170-Mevlânâ Mustafa Musallî ....................................................................................... 1251
171-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevle’l-fâzıl A‘rec Mustafa ...................................... 1252
172-Mevlânâ Saydî Yûsuf bin eş-Şeyh Mehmed bin İbrâhim ................................. 1252
173-Mevlânâ Abdülbâkî bin Ali ................................................................................... 1253
174-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ Abdülbâkî ............................................. 1253
175-Mevlânâ Murtezâ bin Hüseyin bin Osmân ........................................................ 1253
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176-Mevlânâ Es-Seyyid Ali eş-Şehîr bi-Paşmakçızâde ............................................. 1254
177-Mevlânâ İsmâil bin el-Mevlâ Es‘ad eş-Şehîr bi-Bâkîzâde ................................. 1255
178-Mevlânâ eş-Şeyh Mehmed bin İbrâhim bin La‘lî Ali ....................................... 1256
179-Mevlânâ Abdullah bin Mustafa eş-Şehîr bi-Ebezâde ....................................... 1256
180-Mevlânâ Hattât Abdullah bin el-Mevlâ İbrâhim eş-Şehîr bi-Rodosîzâde ... 1257
181-Mevlânâ Ahmed bin Osmân Çavuş ..................................................................... 1258
182-Mevlânâ Abdurrahîm bin el-Mevlâ Kurd Mehmed bin Mehmed Çavuş .... 1258
183-Mevlânâ Ali bin Mustafa bin Ahmed .................................................................. 1258
184-Mevlânâ İdris bin Mûsâ .......................................................................................... 1259
185-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Ali ..................................................................... 1259
186-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevlâ Hâmid ............................................................. 1259
187-Mevlânâ Mecdî Mehmed bin Ahmed ................................................................. 1260
188-Mevlânâ Kösec Ebûbekir bin Abdülbâkî ............................................................ 1260
189-Mevlânâ Es-Seyyid Mahmûd Dede Efendi ........................................................ 1260
190-Mevlânâ eş-Şeyh Mehmed eş-Şehîr bi-Mirzazâde ............................................ 1261
191-Mevlânâ Yekçeşm Hüseyin bin Ahmed .............................................................. 1261
192-Mevlânâ Benli Şabân ............................................................................................... 1262
193-Mevlânâ Atâullah bin el-Mevlâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ İlyâs ................ 1262
194-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin el-Mevlâ Abdülbâkî eş-Şehîr bi-Sahhaf Şeyhzâde ..1263
195-Mevlânâ Es - Seyyid Mehmed bin Es - Seyyid Ahmed...................................... 1263
196-Mevlânâ İbrâhim bin Süleymân ........................................................................... 1264
197-Mevlânâ Süleymân .................................................................................................. 1264
198-Mevlânâ İbrâhim bin el-Mevlâ Dâvud ................................................................ 1264
199-Mevlânâ Ahmed bin el-Mevlâ Mustafa bin el-Mevlâ Yahya Çelebi .............. 1265
200-Mevlânâ Celeb Halîl ............................................................................................... 1266
201-Mevlânâ Müstakim Mehmed ................................................................................ 1266
202-Mevlânâ Sun‘u’llah bin el-Mevlâ Ali bin el-Mevlâ Halîl .................................. 1267
203-Mevlânâ Mustafa bin Ali el-Haydarî bin eş-Şeyh İbrâhim ............................. 1267
204-Mevlânâ Mehmed Sa‘îd bin el-Mevlâ Mehmed bin Nûrullah ........................ 1267
205-Mevlânâ Abdurrahman bin el-Mevlâ Mustafa bin el-Mevlâ Mehmed el-Kebîr ...... 1268
206-Mevlânâ Tezkireci Mehmed .................................................................................. 1269
207-Mevlânâ es-Seyyid Zeyne’lâbidîn ......................................................................... 1269
208-Mevlânâ Ahmed bin Durmuş ............................................................................... 1270
209-Mevlânâ Abdullah bin Halîl ................................................................................. 1270
210-Mevlânâ Mehmed bin Abdülganî eş-Şehîr bi-Vardârî Şeyhzâde ................... 1270
211-Mevlânâ Ebû Bekir bin Nûh ................................................................................. 1271
212-Mevlânâ Ahmed bin Hüseyin eş-Şehîr bi-Mu‘îd ............................................... 1271
213-Mevlânâ Abdülbâkî bin el-Mevlâ İbrâhim eş-Şehîr bi-Altıparmakzâde ...... 1272
214-Mevlânâ Mustafa Bey İbni Hüseyin Paşa............................................................ 1272
215-Mevlânâ Abdülvehhâb ........................................................................................... 1273
216-Mevlânâ Seyyid Abdullah bin el-Mevlâ Osmân ................................................ 1273
217-Mevlânâ es-Seyyid Mehmed eş-Şehîr bi-Sûfî Emîr .......................................... 1273
218-Mevlânâ Mustafa bin Ali eş-Şehîr bi-Çeşmisiyâh ............................................. 1274
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219-Mevlânâ Râzî Abdüllatîf ........................................................................................ 1274
220-Mevlânâ Kırımî Mehmed ...................................................................................... 1275
221-Mevlânâ İbrâhim bin Receb bin Ebûbekir ......................................................... 1275
222-Mevlânâ Kürd Ömer ............................................................................................... 1275
223-Mevlânâ Ömer ......................................................................................................... 1276
224-El-Mevlâ Mehmed Efendi. Çelebi ........................................................................ 1276
225-Mevlânâ Mehmed Cezerîzâde .............................................................................. 1276
226-Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Ebû Sa‘îd eş-Şehîr bi-İmadzâde ........................ 1276
227-El-Mevlâ Yûsuf ......................................................................................................... 1277
228-El-Mevlâ Mehmed eş-Şehîr bi-Hayâtîzâde ......................................................... 1277
229-El-Mevlâ Ahmed ...................................................................................................... 1277
230-El-Mevlâ Halîl .......................................................................................................... 1277
231-El-Mevlâ Mehmed Emin ........................................................................................ 1278
232-El-Mevlâ Abdurrahman ......................................................................................... 1278
233-El-Mevlâ Abdurrahman ......................................................................................... 1278
234-El-Mevlâ Mehmed ................................................................................................... 1278
235-El-Mevlâ Zekeriya .................................................................................................... 1278
236-El-Mevlâ Mes‘ûd ...................................................................................................... 1278
237-El-Mevlâ es-Seyyid Ali Molla Efendi eş-Şehîr bi-Şerifzâde ............................ 1278
238-El-Mevlâ Yahya Şerîf ............................................................................................... 1278
239-El-Mevlâ Abdullah eş-Şehîr bi-Müsellimzâde ................................................... 1278
240-El-Mevlâ Hayrullah El-Arîf bi-Kâtibzâde ........................................................... 1279
241-El-Mevlâ Mehmed Rüştü eş-Şehîr bi-Mahmûdzâde ........................................ 1279
242-El-Mevlâ Ziyâeddîn Abdurrahîm eş-Şehîr bi-Arab Alizâde ........................... 1279
243-El-Mevlâ Abdullah eş-Şehîr bi-Beneklizâde ...................................................... 1279
244-El-Mevlâ Yahya Sıddîk ............................................................................................ 1279
245-El-Mevlâ Mehmed Rüşdî ....................................................................................... 1280
246-El-Mevlâ Murâd Mehmed eş-Şehîr bi-Dâmâdzâde .......................................... 1280
247-El-Mevlâ el-Hâc Abdullah ..................................................................................... 1280
248-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed ......................................................................................... 1280
249-El-Mevlâ Osman Bey .............................................................................................. 1281
250-El-Mevlâ Mehmed eş-Şehîr bi-Yahyazâde ........................................................... 1281
251-El-Mevlâ Hüseyin Rasîm........................................................................................ 1281
252-El-Mevlâ Mustafa eş-Şehîr bi-Arslanzâde ........................................................... 1281
253-El-Mevlâ Hâfız İsmâil ............................................................................................. 1281
254-El-Mevlâ Mehmed ................................................................................................... 1282
255-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed ......................................................................................... 1282
256-El-Mevlâ Abdülvâhid Selâm .................................................................................. 1282
257-El-Mevlâ Mansûrî Es-Seyyid Mehmed ................................................................ 1282
258-El-Mevlâ Ahmed eş-Şehîr bi-Yûsufzâde .............................................................. 1282
259-El-Mevlâ Nâfi‘ bin Seyyid Mehmed eş-Şehîr bi-Feyzullahzâde ..................... 1282
260-El-Mevlâ Seyyid Mehmed Gânim ........................................................................ 1282
261-El-Mevlâ Zeynelâbidîn eş-Şehîr bi-Evliyâzâde .................................................. 1283
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262- El-Mevlâ Ahmed eş-Şehîr bi-Halilzâde.............................................................. 1283
263-El- Mevlâ Ya‘kûb eş-Şehîr bi-Birâderzâde ........................................................... 1283
264-El-Mevlâ Mehmed Dervîş ...................................................................................... 1283
265-El-Mevlâ Nâfi‘ Seyyid Mehmed Sâniyen ............................................................ 1283
266-El-Mevlâ el-Hâc el-Hâfız Mehmed eş-Şehîr bi-Na‘leynzâde .......................... 1283
267-El-Mevlâ Emin Mehmed ........................................................................................ 1284
268-El-Mevlâ Mustafa..................................................................................................... 1284
269-El-Mevlâ Mehmed Es‘ad ........................................................................................ 1284
270-El-Mevlâ Sa‘îd Mehmed Bey ................................................................................. 1284
271-El-Mevlâ Seyyid Ali ................................................................................................. 1284
272-El-Mevlâ Halîl Cevdet ............................................................................................ 1284
273-El-Mevlâ Seyyid Mehmed Fâiz ............................................................................. 1285
274-El-Mevlâ Sâdık Mehmed eş-Şehîr bi-Konevî İmâmzâde ................................. 1285
275-El-Mevlâ İsâmeddîn Mustafa ................................................................................ 1285
276-El-Mevlâ Hâfız İsmâil ............................................................................................. 1285
277-El-Mevlâ Abdülhamid el-Arîf bi-Nâfizzâde ....................................................... 1285
278-El-Mevlâ Sâdık Mehmed ........................................................................................ 1285
279-El-Mevlâ Abdülhalîm ............................................................................................. 1285
280-El-Mevlâ İzzet Mustafa Bey ................................................................................... 1286
281-El-Mevlâ İbrâhim eş-Şehîr bi-Mahmûdzâde ...................................................... 1286
282-El-Mevlâ Ahmed ...................................................................................................... 1286
283-El-Mevlâ Abdurrahman eş-Şehîr bi-Kebîrîzâde ................................................ 1286
284-El-Mevlâ Ahmed Necîb .......................................................................................... 1286
285-El-Mevlâ Bekir.......................................................................................................... 1286
286-El-Mevlâ Seyyid Hâfız Mehmed ........................................................................... 1287
287-El-Mevlâ İsmâil Müfîd ............................................................................................ 1287
288-El-Mevlâ Hâfız Hüseyin ......................................................................................... 1288
289-El-Mevlâ Îsâ .............................................................................................................. 1288
290-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed ........................................................................................ 1288
291-El-Mevlâ Ali Rızâ bin Abdurrahîm ..................................................................... 1288
292-El-Mevlâ Zeynelâbidîn Mehmed ......................................................................... 1289
293-El-Mevlâ Yûsuf eş-Şehîr bi-Şeyh Yûsufzâde ....................................................... 1289
294-El-Mevlâ Mehmed Tâhir eş-Şehîr bi-Âtıfzâde .................................................. 1289
295-El-Mevlâ Es-Seyid Mahmûd bin Es-Seyyid Osmân ......................................... 1289
296-El-Mevlâ Necîb Ahmed eş-Şehîr bi-Hasan Efendizâde ................................... 1289
297-El-Mevlâ Seyyid Mahmûd Es‘ad ........................................................................... 1289
298-El-Mevlâ Mehmed Abdullah Takiyüddîn eş-Şehîr bi-Hatvânîzâde ............. 1290
299-El-Mevlâ es-Seyyid Mehmed eş-Şehîr bi-Kalyonîzâde .................................... 1290
300-El-Mevlâ Abdurrahîm eş-Şehîr bi-Âkif Efendizâde ......................................... 1290
301-El-Mevlâ Mehmed Emin Zihnî eş-Şehîr bi-Muhzırzâde................................. 1290
302-El-Mevlâ Osmân Nûrî ............................................................................................ 1290
303-El-Mevlâ Râkım Mustafa ....................................................................................... 1290
304-El-Mevlâ Âbid Mehmed ........................................................................................ 1290
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305-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed ......................................................................................... 1291
306-El-Mevlâ Seyyid Ahmed ......................................................................................... 1291
307-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed ......................................................................................... 1291
308-El-Mevlâ Mehmed Ârif Tüfenkçibaşı eş-Şehîr bi-Müderriszâde ................... 1291
309-El-Mevlâ Abdülkâdir bin Melek Mehmed Paşa ................................................ 1291
310-El-Mevlâ Nimetullah Mehmed eş-Şehîr bi-Uncuzâde .................................... 1292
311-El-Mevlâ Abdurrahîm eş-Şehîr bi-Selîm Monlazâde ....................................... 1293
312-El-Mevlâ eş-Şeyh Yûsuf eş-Şehîr bi-Yûsufzâde................................................... 1293
313-El-Mevlâ Mustafa Nâkıd eş-Şehîr bi-Selîm Efendizâde................................... 1293
314-El-Mevlâ Süleyman Bey .......................................................................................... 1293
315-El-Mevlâ Ahmed Bey .............................................................................................. 1294
316-El-Mevlâ Ârif Mehmed eş-Şehîr bi-Hâcezâde ................................................... 1294
317-El-Mevlâ İbrâhim Edhem eş-Şehîr bi-Yazıcızâde .............................................. 1294
318-El-Mevlâ İbrâhim Halîl .......................................................................................... 1294
319-El-Mevlâ İsmâil......................................................................................................... 1294
320-El-Mevlâ Halîl Rüşdü ............................................................................................. 1294
321-El-Mevlâ Mehmed Şeref ......................................................................................... 1295
322-El-Mevlâ İsmâil Rahmî eş-Şehîr bi-Osmânzâde ................................................ 1295
323-El-Mevlâ Mehmed Bahâüddin Bey ...................................................................... 1295
324-El-Mevlâ Yûsuf Ziyâeddîn bin el-Hâc Ya‘kûb .................................................... 1295
325-El-Mevlâ Mehmed Râ‘if ......................................................................................... 1296
326-El-Mevlâ Es-Seyyid Sa‘îd Ahmed ......................................................................... 1296
327-El-Mevlâ Es-Seyyid İbrâhim eş-Şehîr bi-Paşmakçızâde ................................... 1296
328-El-Mevlâ Tâceddin Mehmed eş-Şehîr bi-Âşir Efendizâde ............................. 1297
329-El-Mevlâ Mehmed Münir Bey .............................................................................. 1297
330-El-Mevlâ Es-Seyyid Mehmed Şükrullah bin Osmân........................................ 1297
331-El-Mevlâ Es-Seyyid Ahmed Necîb eş-Şehîr bi-Karamânîzâde ....................... 1297
332-El-Mevlâ Mehmed Necîb Bey İbni Hâfız İsmâil Paşa ...................................... 1298
333-El-Mevlâ Ali Sâtı‘ ..................................................................................................... 1298
334-El-Mevlâ Ali .............................................................................................................. 1298
335-El-Mevlâ Mehmed Rüşdü eş-Şehîr bi-Sâlihzâde Hafîdi .................................. 1298
336-El-Mevlâ Necîb Seyyid Ahmed ............................................................................. 1298
337-El-Mevlâ Ali Râtib Bey ........................................................................................... 1298
338-El-Mevlâ Azîz Mehmed Hattât ............................................................................ 1299
339-El-Mevlâ Azîz ........................................................................................................... 1299
340-El-Mevlâ Tâceddin Mehmed eş-Şehîr bi-Âşir Efendizâde sâniyen ............... 1299
341-El-Mevlâ Ali İlhâmî Bey ......................................................................................... 1299
342-El-Mevlâ Mehmed Refî‘ Bey ................................................................................. 1299
343-El-Mevlâ Yahya Tevfîk Bey .................................................................................... 1299
344-El-Mevlâ Es-Seyyid Mehmed Sa‘dullah eş-Şehîr bi-Hatibzâde ...................... 1299
345-El-Mevlâ Mustafa Zihnî bin Uşşâkî İbrâhim Efendi ........................................ 1300
346-El-Mevlâ Yakub Âsım bin el-Mevlâ Halîl Rüşdü .............................................. 1300
347-El-Mevlâ el-Hâc Mehmed Şâkir ........................................................................... 1301
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348- El-Mevlâ Osmân eş-Şehîr bi-Yûsufzâde ............................................................. 1301
349- El-Mevlâ Nazîf Ahmed .......................................................................................... 1301
350- El-Mevlâ Es-Seyyid Mehmed Sa‘îd ..................................................................... 1302
351- El-Mevlâ Vehbî Mustafa eş-Şehîr bi-İmâmzâde ............................................... 1302
352- El-Mevlâ Es‘ad Mehmed ........................................................................................ 1302
353- El-Mevlâ Ömer Hulûsî .......................................................................................... 1302
354- El-Mevlâ Es‘ad Ahmed .......................................................................................... 1302
355- El-Mevlâ Es-Seyyid Hâfız Mehmed .................................................................... 1303
356- El-Mevlâ Emin ........................................................................................................ 1303
357- El-Mevlâ Abdülkâdir ............................................................................................. 1303
358- El-Mevlâ Seyyid Mustafa ....................................................................................... 1303
359- El-Mevlâ İbrâhim Reşîd ........................................................................................ 1303
360- El-Mevlâ Sâlih Mehmed bin Abdullah .............................................................. 1303
361- El-Mevlâ Dâniş Mehmed ...................................................................................... 1303
362- El-Mevlâ İbrâhim Reşîd eş-Şehîr bi-Müftüzâde Sâniyen ............................... 1303
363- El-Mevlâ Mehmed Sâbit Bey................................................................................ 1304
364- El-Mevlâ Es-Seyyid Mustafa Necîb eş-Şehîr bi-Müftüzâde ........................... 1304
365- El-Mevlâ Râgıb Mehmed Bey İbni Münîr Bey................................................. 1304
366- El-Mevlâ Râgıb Ahmed ......................................................................................... 1304
367- El-Mevlâ Mehmed Bursevî ................................................................................... 1304
368- El-Mevlâ Muhyiddin Mehmed eş-Şehîr bi-Benlizâde .................................... 1304
369- El-Mevlâ Abdüllatîf ............................................................................................... 1304
370- El-Mevlâ Abdurrahman Nâfiz ............................................................................. 1304
371- El-Mevlâ Mehmed Rûhî Bey İbni Zeynelâbidîn el-Hüseynî......................... 1305
372- El-Mevlâ Mehmed Sâhib Bey bin İsmet Bey .................................................... 1305
373- El-Mevlâ el-Hâc Mehmed Tevfîk eş-Şehîr bi-Karabacak ............................... 1305
374- El-Mevlâ el-Hâc Mustafa Fâik .............................................................................. 1306
375- El-Mevlâ Ali Sürûrî ................................................................................................ 1306
376- EMevlâ Muhyiddin Mehmed eş-Şehîr bi-Benlizâde Sâniyen ....................... 1306
377- El-Mevlâ Abdülkâdir Bey ..................................................................................... 1306
378- El-Mevlâ Mehmed Ebu’l-Hayr............................................................................. 1306
379- El-Mevlâ İbrâhim Edhem ..................................................................................... 1307
380- El-Mevlâ Ahmed Muhtâr...................................................................................... 1307
381- El-Mevlâ Hamdi ..................................................................................................... 1307
382- El-Mevlâ el-Hâc Mehmed Fevzî .......................................................................... 1307
383- El-Mevlâ Yûnus Vehbî ............................................................................................ 1307
384- El-Mevlâ Mustafa Rüşdü bin Mehmed Hulûsî ................................................ 1308
385- El-Mevlâ el-Hâc Ali Rızâ bin Mehmed Emin bin Muhaddis Ömer Efendi ....... 1308
386- El-Mevlâ Mehmed Reşâd Bey Efendi ................................................................. 1308
387- El-Mevlâ İbrâhim Zühdü Efendi ......................................................................... 1308
388- El-Mevlâ Mehmed Reşâd Bey Efendi ................................................................. 1309
389- El-Mevlâ Mehmed Sâbit Efendi .......................................................................... 1309
390- El-Mevlâ Abdurrahîm Efendi .............................................................................. 1309
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391- El-Mevlâ Mehmed Nûrî Medenî Efendi ............................................................ 1309
392- El-Mevlâ Abdurrahman Efendi ........................................................................... 1309
El-Mevlâ es-Seyyid Mehmed Emin .............................................................................. 1311

Ravzatü’l-Ulemâ

Der-Asr-ı Çelebi Sultân Mehmed Hân

1-Mevlânâ Alâüddin bin Mevlânâ Abdülkerîm bin Mevlânâ Abdülcebbâr ..... 1315
2-Mevlânâ Bâyezîd Sûfî ................................................................................................ 1315

Der-Asr-ı Sultân Murâd Hân-ı Sânî

3-Mevlânâ Süleymân bin eş-Şeyh İzzeddîn .............................................................. 1316
4-Mevlânâ Sefer Şah ...................................................................................................... 1316
5-Mevlânâ Şerefüddin el-Kemâlî ................................................................................ 1316
6-Mevlânâ Muhyiddin eş-Şehîr bi-Ahaveyn ............................................................ 1317
7-Mevlânâ Nimetullah bin Mevlânâ Süleymân ...................................................... 1318
8-Mevlânâ Mehmed bin Kâdı-i Minas ...................................................................... 1318
9-Mevlânâ Mehmed bin Kutbuddîn-i İznikî ........................................................... 1318

10-Mevlânâ Sirâcuddîn Mehmed bin Ömer Halebî ................................................ 1320

Der-Asr-ı Fâtih Sultân Mehmed Hân

11-Mevlânâ Mehmed bin Mevlânâ Nimetullâh bin Mevlânâ Süleymân ............. 1320
12-Mevlânâ Tâhir ............................................................................................................ 1320
13-Âlim Âmil Mevlânâ Mecdüddîn ............................................................................ 1320
14-Hekîm Lârî Acemî ..................................................................................................... 1320
15-Mevlânâ Sinânü’ddîn Yûsuf bin Mevlânâ Hızır Bey bin Celâleddin............... 1321
16-Mevlânâ Bahâüddin bin Şeyh Lutfullah ............................................................... 1323
17-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa ............................................................................... 1324
18-Mevlânâ Sinân bin İvaz ............................................................................................. 1324

Der-Asr-ı Sultân Bâyezîd Hân-ı Sâni

19-Mevlânâ Abdülvehhâb bin Mevlânâ Abdülkerîm ............................................... 1325
20-Mevlânâ Mahmûd bin Mehmed bin Kadızâde-i Rûmî ...................................... 1325

Der-Asr-ı Selîm Hân-ı Evvel

21-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed bin Mehmed Berda‘î .......................................... 1325
22-Mevlânâ Abdülvâsi‘ bin Hayreddin Hızır ............................................................ 1326
23-Mevlânâ Paşa Çelebi eş-Şehîr bi-Zeyrekzâde ....................................................... 1326
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Der-Asr-ı Sultân Süleymân Hân-ı Evvel

24-Mevlânâ Işık Kâsım ................................................................................................... 1326
25-Mevlânâ Dervîş Mehmed ......................................................................................... 1327
26-Mevlânâ Menteşeli Muslihuddin bin Mevlânâ Seydî ......................................... 1327
27-Mevlânâ Hızır Çelebi ................................................................................................ 1327

Der-Asr-ı Selîm Hân-ı Sânî

28-Mevlânâ Mehmed bin Mevlânâ Abdülvehhâb Hayâli ed-Defterî bin Mevlânâ 
Abdülkerîm ....................................................................................................................... 1327

Der-Asr-ı Sultân Murâd Hân-ı Sâlis
29-Mevlânâ Mahmûd bin Mehmed bin Hasan Es-Samsûnî ................................... 1328
30-Mevlânâ Abdülkerîm bin Ali bin İlyâs .................................................................. 1328
31-Mevlânâ Pîr Mehmed bin Abdülmecîd ................................................................. 1328
32-Mevlânâ Şeyhî Çelebi İbni Mevlânâ Bedreddin Mahmûd................................ 1329
33-Mevlânâ Şemseddin Ahmed eş-Şehîr bi-Kadızâde ............................................. 1329
34-Mevlânâ Abdülvâsi‘ bin Mehmed .......................................................................... 1329
35-Mevlânâ Mehmed bin Ca‘fer Çelebi eş-Şehîr bi-Şehremînizâde ..................... 1330
36-Mevlânâ Mehmed bin Mahmûd eş-Şehîr bi-Çene ............................................. 1330
37-Mevlânâ Mehmed Mecdî Mütercim-i Şakâyık-ı Nu‘mâniye ............................. 1330

Der-Asr-ı Sultân Mehmed Hân bin Murâd Hân-ı Sâlis

38-Mevlânâ Ali ................................................................................................................. 1331
39-Mevlânâ Ahmed Çelebi ............................................................................................ 1331
40-Mevlânâ Mehmed İbni Mehmed Kâmî Edirnevî ................................................ 1331
41-Mevlânâ Ramazan ...................................................................................................... 1332

Der-Asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Evvel

42-Mevlânâ Hüseyin Kefevî .......................................................................................... 1333
43-Mevlânâ Hulûsî Abdullah bin Hızır Çelebi ......................................................... 1334
44-Mevlânâ Hâfız Ahmed .............................................................................................. 1334
45-Mevlânâ Bâlî ............................................................................................................... 1335

Der-Asr-ı Sultân Murâd Hân-ı Râbi’

46-Mevlânâ Ali ................................................................................................................. 1335
47-Mevlânâ Memi ............................................................................................................ 1335
48-Mevlânâ Abdurrahman Çelebi ............................................................................... 1336
49-Mevlânâ Ahmed ......................................................................................................... 1336
50-Mevlânâ Hasan ........................................................................................................... 1336
51-Mevlânâ Ebu’suûd bin Mehmed Çene .................................................................. 1337
52-Mevlânâ Hüseyin ....................................................................................................... 1337
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53-Mevlânâ Abdünnebî Edirnevî ................................................................................. 1338
54-Mevlânâ Nûrullah Nûrî Edirnevî ........................................................................... 1338
55-Mevlânâ Nimetullah Edirnevî ................................................................................. 1338
56-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Halîl ...................................................................... 1339
57-Mevlânâ Ahmed Postalî ............................................................................................ 1339
58-Mevlânâ Ahmed Hâmidî .......................................................................................... 1339

Der-Asr-ı Sultân İbrâhim Hân

59-Mevlânâ İbrâhim bin el-Mevlâ Mehmed Edirnevî .............................................. 1339

Der-Asr-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘

60-Mevlânâ Ramazan eş-Şehîr bi-Solakzâde.............................................................. 1340
61-Mevlânâ Mustafa bin eş-Şeyh Ahmed el-Meşhûr bi-Dizdârzâde ..................... 1340
62-Mevlânâ el-Hâc Mustafa bin Sinân ........................................................................ 1341
63-Mevlânâ Abdurrahman ............................................................................................. 1341
64-Mevlânâ Yahyâ ............................................................................................................ 1342
65-Mevlânâ İdris .............................................................................................................. 1342
66-Mevlânâ Abdullah bin Bâlî ...................................................................................... 1342
67-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Mehmed bin eş-Şeyh Baba Halîl Edirnevî . 1343
68-Mevlânâ Baba Hüseyin ............................................................................................. 1343
69-Mevlânâ Ali bin el-Mevlâ Şeyh Halîl ..................................................................... 1343
70-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Ali bin eş-Şeyh Kemâl  eş-Şehîr bi-Müderriszâde 

Edirnevî ........................................................................................................................ 1344
71-Mevlânâ Ahmed bin el-Hâc Yahyâ ......................................................................... 1344
72-Mevlânâ Osmân eş-Şehîr bi-Çavuşzâde ................................................................ 1345
73-Mevlânâ Fevrî Mahmûd ........................................................................................... 1345
74-Mevlânâ Mehmed bin Ali eş-Şehîr bi-Çukacızâde ............................................. 1346
75-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin Kâsım Çavuş ......................................................... 1346
76-Mevlânâ Mustafa bin el-Mevlâ Yahya Halebî ....................................................... 1347
77-Mevlânâ Abdurrahîm bin Abdullah ...................................................................... 1347
78-Mevlânâ Abdurrahman Hibrî bin el-Mevlâ Hasan Sâlbaş Edirnevî................ 1348
79-Mevlânâ Ali ................................................................................................................. 1349
80-Mevlânâ Nâcî İbrâhim Edirnevî ............................................................................. 1349
81-Mevlânâ Abdülbâkî ................................................................................................... 1349
82-Mevlânâ Seyyid Mehmed Rızâ ................................................................................ 1350

Der-Asr-ı Sultân Süleymân Hân-ı Sânî

83-Mevlânâ Rahmetullah bin el-Mevlâ Mehmed bin Bekir Çelebi ...................... 1350
84-Mevlânâ Hasan ........................................................................................................... 1351
85-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Kebâbcızâde ............................................................ 1351
86-Mevlânâ Abdullah ..................................................................................................... 1352
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Der-Asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Sânî
87-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Ebûbekir Edirnevi ............................................ 1352
88-Mevlânâ Seyyid Abdurrahîm bin eş-Şeyh Abdüllatîf bin es-Seyyid İshak ..... 1353
89-İmâm-ı Sultânî Mevlânâ Ali eş-Şehîr bi-Dalkara ................................................ 1354
90-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Mustafa bin eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-

Dizdârzâde ................................................................................................................... 1354
91-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Postalîzâde ............................................................... 1355
92-Mevlânâ İbrâhim eş-Şehîr bi-Şeyhzâde ................................................................. 1356
93-Mevlânâ Mehmed ...................................................................................................... 1356
94-Mevlânâ Vâ‘iz Hüseyin ............................................................................................. 1356
95-Mevlânâ Şabân ............................................................................................................ 1357
96-Mevlânâ Ramazan eş-Şehîr bi-Ca‘ferzâde Edirnevî ............................................ 1357
97-Mevlânâ Ahmed bin Lutfullah eş-Şehîr bi-Lutfizâde Edirnevî ........................ 1358
98-Mevlânâ el-Hâc Mehmed İlmî bin Hüseyin bin Abdülkâdir ........................... 1358

Der-Asr-ı Sultân Mustafa Hân-ı Sânî

99-Mevlânâ Hüseyin eş-Şehîr bi-Ahaveyn ............................................................... 1359
100-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Solakzâde ............................................................. 1359
101-Mevlânâ Ebûbekir bin Ahmed.............................................................................. 1360
102-Mevlânâ Yahya bin Yahya Edirnevî ...................................................................... 1360
103-Mevlânâ Abdullah bin Mustafa eş-Şehîr bi-Kazasker ...................................... 1360
104-Mevlânâ Es-Seyyid Yahya bin el-Mevlâ Veliyüddin .......................................... 1361
105-Mevlânâ el-Hâc Mehmed bin Lutfullah eş-Şehîr bi-Lutfizâde Edirnevî ..... 1362
106-Mevlânâ Necîb Mehmed ........................................................................................ 1362
107-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Arıkzâde ............................................................. 1363
108-Mevlânâ İbrâhim ..................................................................................................... 1364

Der-Asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis

109-Mevlânâ Ahmed ....................................................................................................... 1364
110-Mevlânâ Muhtelic Ömer bin Hamza .................................................................. 1364
111-Mevlânâ el-Hâc Mehmed bin el-Mevlâ Hasan Edirnevî ................................. 1365
112-Mevlânâ Mehmed Edirnevî ................................................................................... 1365
113-Mevlânâ İbrâhim bin Lutfullah eş-Şehîr bi-Lutfizâde Edirnevî .................... 1365
114-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Abdullah bin Bâlî Edirnevî ......................... 1366
115-Mevlânâ Genc Ali .................................................................................................... 1366
116-Mevlânâ Mehmed Hâfızü’l-Kur’ân ...................................................................... 1367
117-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Sâ‘atî ....................................................................... 1367
118-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevlâ İbrâhim eş-Şehîr bi-Kavukçuzâde Edirnevî ............. 1367
119-Mevlânâ Feyzullah bin el-Mevlâ Abdurrahman Hibrî bin el-Mevlâ Hasan Edirnevî 1368
120-Mevlânâ İsmâil bin el-Mevlâ Dervîş .................................................................... 1368
121-Mevlânâ Es-Seyyid Ahmed bin el-Hâc Mehmed eş-Şehîr bi-Cânbâzzâde .. 1369
122-Mevlânâ Abdurrahman el-Müsellem ................................................................... 1369
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123-Mevlânâ el-Hâc Mehmed bin Ahmed Efendi eş-Şehîr bi-İmâmzâde ........... 1369
124-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Nalburzâde ......................................................... 1370
125-Mevlâ[nâ] Mehmed eş-Şehîr bi-Tatar Hâce ....................................................... 1370
126-Mevlânâ İbrâhim bin el-Mevlâ Mehmed eş-Şehîr bi-Çukacızâde Edirnevî 1371
127-Mevlânâ Mustafa bin el-Mevlâ Hüseyin eş-Şehîr bi-Şemsizâde Edirnevî .... 1371
128-Mevlânâ İbrâhim bin el-Hâc Ebûbekir eş-Şehîr bi-Berberzâde ..................... 1372
129-Mevlânâ Mustafa Fâiz eş-Şehîr bi-Börekçizâde ................................................. 1373
130-Mevlânâ Abdullah Kudsî ....................................................................................... 1374
131-Mevlânâ Mehmed Emin ......................................................................................... 1374
132-Mevlânâ Es-Seyyid Abdurrahman bin el-Mevlâ  Mehmed eş-Şehîr bi-Nalburzâde 

Edirnevî ...................................................................................................................... 1374
133-Mevlânâ Abdülfettâh eş-Şehîr bi-Cerrâhzâde ................................................... 1375
134-Mevlânâ Ali eş-Şehîr bi-İmâm-ı Sultânî .............................................................. 1376
135-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Lutfizâde .............................................................. 1377
136-Mevlânâ Vahdetî Osmân ........................................................................................ 1377
137-Mevlânâ el-Hâc Mustafa bin eş-Şeyh İbrâhim Gülşenî-i Edirnevî ................ 1378
138-Mevlânâ Sipâhî Hasan ............................................................................................ 1379
139-Mevlânâ Kâmî Mehmed bin eş-Şeyh İbrâhim Gülşenî Edirnevî................... 1380
140-Mevlânâ Süleymân .................................................................................................. 1384
141-Mevlânâ İbrâhim ..................................................................................................... 1384
142-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa eş-Şehîr bi-Ebezâde........................................ 1385
143-Mevlânâ Abdullah eş-Şehîr bi-İmâm-ı Sultânî .................................................. 1386
144-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Hatîbzâde ............................................................. 1387
145-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Gülâbî .................................................................... 1387
146-Mevlânâ Mehmed Emin bin el-Hâc Mustafa eş-Şehîr bi-Kebecizâde .......... 1388
147-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Dâmâdzâde Edirnevî ......................................... 1389
148-Mevlânâ Bâyezîd İbni Hüseyin ............................................................................. 1389
149-Mevlânâ Es-Seyyid Osmân bin el-Hâc Mehmed eş-Şehîr bi-Cânbâzzâde .. 1390

Der-Asr-ı Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel

150-Mevlânâ Mustafa ..................................................................................................... 1390
151-Mevlânâ Seyyid Abdullah ...................................................................................... 1391
152-Mevlânâ Halîl ........................................................................................................... 1391
153-Mevlânâ Abdülbâkî ................................................................................................. 1392
154-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Lutfizâde .............................................................. 1392
155-Mevlânâ Mehmed bin İbrâhim eş-Şehîr bi-Lutfizâde ...................................... 1392
156-Mevlânâ Mehmed Sa‘îd .......................................................................................... 1393
157-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Lutfizâde ................................................................ 1393
158-Mevlânâ Süleymân .................................................................................................. 1393
159-Mevlânâ Mehmed .................................................................................................... 1394
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Der-Asr-ı Sultân Osmân Hân-ı Sâlis

160-Mevlânâ el-Hâc Mehmed ....................................................................................... 1394

Der-Asr-ı Sultân Mustafa Hân-ı Sâlis

161-Mevlânâ Seyyid Ali .................................................................................................. 1394
162-Mevlânâ Hüseyin Nedîmâ ..................................................................................... 1395
163-Mevlânâ Ömer ......................................................................................................... 1395

Der-Asr-ı Sultân Abdülhamid Hân-ı Evvel

164-Mevlânâ Es-Seyyid Mehmed bin Es-Seyyid Yûsuf ............................................ 1395
165-Mevlânâ Es-Seyyid Ahmed bin Es-Seyyid Mehmed ........................................ 1395
166-Mevlânâ Süleymân .................................................................................................. 1396
167-Mevlânâ Seyyid Ali Müfessir ................................................................................. 1396
168-Mevlânâ Seyyid Memiş ........................................................................................... 1396
169-Mevlânâ el-Hâc Mustafa ........................................................................................ 1396
170-Mevlânâ Abdullah ................................................................................................... 1396

Der-Asr-ı Sultân Selîm Hân-ı Sâlis

171-Mevlânâ Mehmed .................................................................................................... 1397
172-Mevlânâ Es-seyyid Mehmed Sa‘îd ........................................................................ 1397
173-Mevlânâ el-Hâc Ahmed Bey .................................................................................. 1397
174-Mevlânâ Mustafa ..................................................................................................... 1397
175-Mevlânâ el-Hâc Mehmed ....................................................................................... 1397
176-Mevlânâ el-Hâc Ali .................................................................................................. 1398
177-Mevlânâ Es-Seyyid el-Hâfız Aliyyü’l-vahîd ........................................................ 1398
178-Mevlânâ Es-Seyyid el-Hâfız Hasan ...................................................................... 1398
179-Mevlânâ Es-Seyyid Mehmed Tâhir ..................................................................... 1399

Der-Asr-ı Mahmûd Hân-ı Sânî

180-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Kâlıbî ................................................................... 1399
181-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Kethudâ ................................................................ 1399
182-Mevlânâ Mehmed Sâdık ........................................................................................ 1400
183-Mevlânâ el-hâc Mehmed Emin bin Ahmed eş-Şehîr bi-Hacı Paşa Efendi .. 1400
184-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Haffâf .................................................................. 1400
185-Mevlânâ Mustafa Fehîm ......................................................................................... 1400
186-Mevlânâ Mehmed .................................................................................................... 1400
187-Mevlânâ Hâfız Mehmed Râgıb............................................................................. 1400
188-Mevlâna Süleymân bin Molla Ahmed Er-Rızâ Bey .......................................... 1401
189-Mevlânâ Ali bin Ahmed ......................................................................................... 1401
190-Mevlânâ Osmân bin Mahmûd bin Osmâncık Oğlu ........................................ 1401
191-Mevlânâ Ali Kudsî ................................................................................................... 1401
192-Mevlânâ Es-Seyyid Mustafa ................................................................................... 1401
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193-Mevlânâ Es-Seyyid Mehmed bin el-Hâc Süleymân .......................................... 1401
194-Mevlânâ Halîl ........................................................................................................... 1402
195-Mevlânâ Seyyid Hüseyin bin Osmân .................................................................. 1402
196-Mevlânâ el-Hâc el-Hâfız Ali el-Medhî eş-Şehîr bi-Eskicizâde ....................... 1403
197-Mevlânâ el-Hâc Süleymân ..................................................................................... 1403
198-Mevlânâ el-Hâc Mehmed Emin............................................................................ 1404
199-Mevlânâ Es-Seyyid Hâfız Mustafa İbni Yûsuf Ağa ........................................... 1404
200-Mevlânâ Hâfız Ahmed bin Bilâl ........................................................................... 1404

Der-Asr-ı Abdülmecîd Hân
201-Mevlânâ Mehmed Râsim ....................................................................................... 1405
202-Mevlânâ el-Hâc Halîl bin Kaya ............................................................................. 1405
203-Mevlânâ Mehmed Hâfızü’l-Kur’ân ...................................................................... 1405
204-Mevlânâ el-Hâc Ali .................................................................................................. 1405
205-Mevlânâ el-Hâc Hüseyin ........................................................................................ 1405
206-Mevlânâ Nu‘mân ...................................................................................................... 1405
207-Mevlânâ Mestân ....................................................................................................... 1406
208-Mevlânâ Ahmed bin Ahmed Efendi bin Sâlih Efendi ..................................... 1406
209-Mevlânâ Şâkir ........................................................................................................... 1406
210-Mevlânâ el-Hâc İbrâhim eş-Şehîr bi-Kolancızâde ............................................ 1406
211-Mevlânâ Hâfız Mustafa bin Yüğrük Yûsuf Efendi ............................................ 1406
212-Mevlânâ el-Hâc İbrâhim bin Halîl bin Ahmed bin Sinân .............................. 1407
213-Mevlânâ Hâfız Ahmed Ez-Zihnî bin Ömer el-İsakçavî ................................... 1407
214-Mevlânâ el-Hâc el-Hâfız Mehmed eş-şerîf el-Fıtrî bin Hâfız Mehmed Hamdî 

bin el-Mevlâ Hâfız Hasan bin Es-seyyid Halîl ................................................... 1408
215-Mevlânâ Kara Ali ..................................................................................................... 1409
216-Mevlânâ Abdu’rrahman ......................................................................................... 1409
217-Mevlânâ Es-seyyid Hâfız Süleymân ..................................................................... 1410
218-Mevlânâ Hüseyin ..................................................................................................... 1410
219-Mevlânâ Mehmed bin Mahmûd........................................................................... 1410

Der-Asr-ı Ma‘delet-hasr Hazret-i Abdülhamid Hân-ı Sânî

220-Mevlânâ el-Hâc el-hâfız Mehmed eş-şerîfü’ş-şükrî ............................................ 1410
221-Mevlânâ Hâfız Sa‘îd ................................................................................................ 1411
222-Mevlânâ el-Hâc Emin ............................................................................................. 1411
223-Mevlânâ Hâfız Mestân el-Fevzî ............................................................................ 1411
224-Mevlânâ Abdülkerîm bin Mevlânâ Osmân ........................................................ 1411
225-Mevlânâ Zeki Mehmed .......................................................................................... 1411
226-Mevlânâ Hâfız Osmân ............................................................................................ 1412
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Ravzatü’s-Selâtîni’l-Osmâniye

Riyâz-i Belde-i Edirne
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Bismillâhirrahmânirrahîm

[s.2] Selâtîn-i Âl-i Osmân lâ-zâlet silsiletü saltanatihim ilâ-inkısâmi’l-
eyyâm ve’l-ezmân efendilerimiz hazerâtının ahvâl-i celîle ve evsâf-ı 
cemîleleriyle cülûs ü irtihâllerine şuarâ-yı asriye taraflarından söylenilmiş 
olan tevârîh-i manzûme zîrde beyân olunur.

Sultân Osmân Hân Gâzî İbni Ertuğrul Hân İbni Süleymân Şah

İbtidâ-i şehriyâr-ı mebde’-i Osmâniyân
Hân Osmân ibni Ertuğrul hıdîv-i kâmrân

Vilâdetleri: sene : 656
Bi’l-istiklâl taht-ı saltanata cülûsleri: sene: fi 4 Cemaziyelevvel 699
Müddet-i saltanatları: sene : 27
İrtihâlleri: sene : fi 21 Ramazan 726
Ömürleri: sene : 70
Bursa’da Hisar içinde medfûndur.

Gâzî Sultân Orhan Hân İbnü’s-Sultân Osmân Hân Gâzî

Cedd-i sânî-i şehenşâhân-ı Osmânî-tebâr
A‘nî Orhan Hân bin Osmân Hân-ı tâcdâr

Vilâdetleri : 680
Taht-ı saltanata cülûsleri : fi 17 Ramazan 726
Küddet-i saltanatları : 35
İrtihâlleri : 761
Ömürleri : 81
Pederleri civârında Manastır nâm kubbede medfûndur. Zamânında 

Rumeli fütûhâtını tasmîm etmiş ve mahdûmları Gâzî Süleyman Paşa’yı 
sevk eylemişlerdir.
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Sultân Gâzî Hüdâvendigâr Murâd Hân
İbnü’s-Sultân Orhan Hân Gâzî

Fâtih-i hısn-ı Edirne şâh[ı] Gâzî Hân Murâd
Oldu gâzî vü şehîd olsun hemîşe rûhu şâd

Vilâdetleri   : 726
Taht-ı saltanata cülûsleri : 761
Müddet-i saltanatları : 30
İrtihâlleri   : fi 15 Şaban 791
Ömürleri   : 65
Bursa’da Çekirge nâm mahalde medfûndur. Edirne şehrinin fâtihidir. 

Vaktiyle Sultân Selîm Câmi-i şerîfinin arsası üzerine binâ edilmiş olan 
sarây-ı hümâyûn bunların binâsı imiş hâlen mevcûd olan Çifte Hamam 
Sultân Selîm nâm-ı diğerle Sarây Hamamı denmekle ma’rûftur. Bunların 
binâsı olmak üzere mervîdir.

Sultân Gâzî Yıldırım Bâyezîd Hân İbnü’s-Sultân Murâd Hân-ı Evvel

Hüsrev-i Dârâdır şâhenşeh-i Cemşid-fer
Râbi’-i Osmâniyân Hân Bâyezîd-i nâm-ver

Vilâdetleri  : 761
Cülûsleri  : fî 4 Ramazan 791
Müddet-i saltanatları : 14
Akşehir’de irtihâlleri : fî 15 Şaban 805
Ömürleri  : 44
Bursa’da câmileri kurbunda medfûndur. Edirne’de nâmlarına mensûb 

bir câmi-i şerîfleriyle imâretleri vardır. Feth-i Kostantiniyye niyet-i hayriyye-
siyle Edirne’den hareket buyurdukları esnâda mühimmât-ı lâzimenin tedârik 
ve ihzârı için memâlik-i şâhâne kadılarına hitâben ısdâr buyurulmuş olan 
fermân-ı hümâyûnun sûreti Ravzatü’l-Uhûd’da (10) rakamıyla mastûrdur.

Sultân Süleymân Şâh İbnü’s-Sultân Yıldırım Bâyezîd Hân

Yıldırım Hân irtihâl ettikde zât-ı Kibriyâ
Şâh Süleymâna Edirne tahtını gördü sezâ

[s.3]Vilâdetleri : 782
Cülûsleri : 805
Saltanatları : 8 sene 2 ay 10 gün
İrtihâlleri : 814
Ömürleri : 32



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 985

Bursa’da cedd-i emcedleri Hüdâvendigâr Türbesinde medfûndur. 
Edirne’de Eski Câmi-i şerîfin esâsını vaz edip binâsını gereği gibi ilerlet-
miş kable’l-itmâm binâ-yı ömürleri münhedim olmakla hitâmına mu-
vaffak olamamıştır. Tafsîlâtı Vakâyi-i Mütenevvia ravzasındadır. Kezâ fî-
Künhü’l-Ahbâr.

Sultân Mûsâ İbnü’s-Sultân Yıldırım Bâyezîd Hân

Şâh Süleymân eyleyince azm-i firdevs-i berîn
Sâik-i takdîr Emîr Mûsâyı kıldı câ-nişîn

Vilâdetleri : 793
Cülûsleri : 814
Saltanatları : 2 sene, 7 ay, 20 gün
İrtihâlleri : 816
Ömürleri : 23
Bursa’da cedd-i emcedleri Hüdâvendigâr türbesinde medfûndur. 

Edirne’de nâm-ı nâmîlerine sikke darb etmiş ve hutbe okutmuş ve 
birâderleri Süleymân Şâh’ın hitâmına muvaffak olamadığı Eski Câmi-i 
şerîfin itmâmına bezl-i ihtimâm ile kuvve-i karîbeye getirmiş ise de ikmâl 
olunmaksızın âzim-i mescid-i aksâ-yı ukbâ olmakla hitâmını birâderleri 
Çelebi Sultân Mehmed Hân Hazretlerine bırakmıştır ve Hadâyiku’l-
Hakâyık beyânınca Eski Câmi-i şerîf Medresesi’nin bânîsidir. Tafsîlâtı 
Vakâyi’-i Mütenevvi’a ravzasındadır. Kezâ fî Künhü’l-Ahbâr.

Çelebi Sultân Mehmed Hân İbnü’s-Sultân Yıldırım Bâyezîd Hân

Hazret-i Sultân Mehemmed ibni Sultân Bâyezîd
Eyledi Osmâniyânın mülkünü feth-i cedîd

Vilâdetleri : 781
Cülûsleri : 816
Saltanatları : 7 sene 11 ay 25 gün
İrtihâlleri : 824
Ömürleri: 43
Bursa’da Yeşil Câmi civârında medfûndur. Edirne’de birâderleri 

Emir Süleymân tarafından vaz-ı esâs edilmiş olan Câmi-i Atîki ikmâl ve 
kurbunda bir de bezistân binâ ve inşâ eylemiş ve Vakâyi-i Mütenevvia 
Ravzası’nda beyân olunduğu vechile birâderleri gâilesini dahi defe mu-
vaffak olmuştur. Edirne’de irtihâl etmekle em’âsı miskinler kabristanına 
defn ve cesed-i şerîfleri Bursa’ya nakl edilmiştir.



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si986

Gâzî Sultân Murâd Hân-ı Sânî İbni Çelebi Sultân Mehmed Hân

Şâh Ebü’l-hayrât şâhenşâh-ı Osmânî-nijâd
Nâsır-ı dîn Hüsrev-i sâhib-kerem Sultân Murâd

Vilâdetleri  : 806
Cülûsleri  : fî 15 Cemaziyelâhir 824
Saltanatları  : 30 sene 6 ay
Feragları  :1
İrtihâlleri  : 25 Muharrem 855
Ömürleri  : 49
Bursa’da câmileri kurbunda medfûndur. Edirne’de Üç Şerefeli Câmi-i 

şerîfiyle kurbunda Saatli nâmıyla bir medrese ve yanında bir mektep ve 
bir Dârü’l-hadîs Câmiiyle sâhasında başkaca bir de medrese ve nâm-ı 
nâmîlerine mensûb Murâdiye Câmi-i şerîfiyle pîşgâhında bir imâret ve 
bir de mevlevîhâne ve Bat Pazarı’nda bir bezistân ve çifte olmak üzere 
Tahte’l-kale Hamamı ve ittisâlinde bir mescid-i şerîf ve yine çifte Topkapı 
Hamamı ve tahtânî ve fevkânî kârgîr Araplar Hanı bunların eser-i hayrıdır. 
İbtidâ şeyhü’lislâm nasbı zamânlarında vukû bulmuş ve Edirne’de irtihâl-i 
dâru’n-naîm eylemişlerdir.

[s.4] “Rahmetü rabbihî” târîh-i irtihâlleridir ve Şerh-i Akâid’e hâşiye 
tahrîr eden Hayâlî Çelebi de bu târîhi demiştir.
Târîh Şeh-i Gâzî Murâd ibni Mehemmed

Ki cümle Rûm u Şâm olmuştu râmı
Güzer kıldı cihândan ana târîh
Melek ashâbı cennette makâmı

Târîh-i diğer Hân Murâd ibni Mehemmed ibni Sultân Bâyezîd
Heşt sad u şeş bûd mevlûdeş çü dîdem der-kitâb
Yâft sultânî güzeşte heft sad u bîst ü çehâr
Ez hisâb-ı hicret-i ân Şâfi‘-i yevmü’l-hisâb
Heşt sad u pencâh u penc ez dâr-ı dünyâ der-güzeşt
Geşt sultân-ı serîr-i kişver-i dârü’s-sevâb1

825 târîhinde Edirne’de Düzme Mustafa’yı salb ve badehû İstanbul’u 
muhâsara eyledi.

1 Murat Hân oğlu Mehmed oğlu Sultân Bayezid, kitapta gördüğüm üzere doğumu 806’dır. O hesap gü-
nünün şefaatçisi hicreti hesabından 724 yıl geçtikte sultanlık buldu. Dünya evinden göçüp gittiğinde 
855’ti. Sevap evi ülkesi yatağının sultanı oldu.
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Sultân Ebü’l-feth Mehmed Hân Gâzî İbnü’s-Sultân Murâd Hân-ı Sânî

Fâtih-i Kostantiniyye Hân Mehemmed bin Murâd
Buldu şöhret Bü’l-feth nâmıyla ol beyne’l-ibâd

Edirne’de vilâdetleri : fî 6 Receb 833
Edirne’de cülûsleri : fî 16 Muharrem 855
Saltanatları  : 31
İrtihâlleri  : fî 4 Rebiulevvel 886
Ömürleri  : 53
İstanbul’da binâ etmiş olduğu câmi-i şerîfin mihrâbı cihetinde 

medfûndur. Edirne’de derûn-ı hisârda Kilise Câmii demekle marûf olan 
câmi-i şerîf ile Üç Şerefeli’de Cedîd nâm-ı diğerle Peykler Medresesi ve 
hâlen harâbesi mevcûd olan sarây-ı hümâyûn bunların binâsıdır. Vefatla-
rına bu târihler denilmiştir.
Târih Hân Mehemmed şehenşeh-i Gâzî

İbni sultân Murâd-ı Gâzî Hân
Heşt sad u sî vü se çü şüd târîh
Hayme zed ez-adem be-mülk-i cihân
Heşt sad u şeş güzeşte ez-heftâd
Şüd revân sûy-ı ravza-i Rıdvân2

Târih-i diğer Ölmedi şeh Mehemmed ibni Murâd
Belki bâğ-ı cinâna kıldı seyr
İşi hayr olduğu için halka
Oldu târîh ana duâ-yı hayr

Târîh-i diğer-i Kemal Paşazâde
Ede cânına rahmet Hakk anın kim
Duâ-i hayr ile ol şâhı ana
Duâ-i hayra olmuştu mahal çün
Duâ-i hayr târîh oldu ana

Târih-i diğer Hest târîh-i bihterîn û-râ
Nevverellahü kabrehû nûran3

857 Muharreminin on beşine tesâdüf eden şubatın birinci günün-
de İstanbul’un fethi niyet-i hayriyesiyle dâru’n-nasr ve’l-meymene olan 

2  Gazi Murad Hân’ın oğlu Gazi Sultan Mehmed Han cihan mülkünden yokluğa çadır kurduğunda tarih 
833’tü. 70’in üzerine 806 geçti (876 oldu) ve Rıdvan bahçesi tarafına yola koyuldu.

3  Ona en güzel tarih “Allah kabrini nurla aydınlatsın”dır.
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Edirne’den hareketle Mayısın yirmi dokuzuncu Pazar günü feth ve zafer 
müyesser olduğu Hayrullah Efendi Târihi’nde mezkûrdur. Şehzâdeleri 
Sultân Bâyezîd ile Sultân Mustafa’yı Edirne’de sünnet etmiş ve pek mu-
tantan bir düğün yapmışlardır.

Sultân Bâyezîd Hân-ı Sânî İbnü’s-Sultân Fâtih Mehmed Hân Gâzî

Pâdişâh-ı sâlih ü dindâr u sultân-ı sa’îd
İftihâr-ı Âl-i Osmân a‘nî Sultân Bâyezîd

[s.5] vilâdetleri : 851
Cülûsleri : fî 4 Rebiulevvel 886
Saltanatları : 32
İrtihâlleri : fî 10 Rebiulevvel 918
Ömürleri : 67
Dersaâdet’te câmileri civârında medfûndur. Cülûslerine Ahmed Paşa 

bu mısrayı târih demiştir.
Târih Rûma kayser oldu Sultân Bâyezîd

Vefâtlarına da bu târîh denilmiştir
Târîh Âfitâb-ı evc-i izzet pâdişâh-ı mülk ü dîn

Nahl-i gülzâr-ı Mehemmed Hân Sultân Bâyezîd
Heşt sad u pencâh u yek tâli‘ şüd ez burc-ı şeref
Bihterîn sâ‘atî ez-eyyâm-ı mâ-beyn-i dü ‘îd
Heşt sad u heştâd u şeş bü-grift taht-ı mülk-i Rûm
Nühsad u hijdeh şarâb ez sâkî-i kevser çeşîd4

Gâzî Sultân Selîm Hân İbnü’s-Sultân Bâyezîd Hân-ı Sânî

Pâdişâh-ı heft-kişver Kahramân-ı mülk-i Rûm
Hazret-i sultân Selîm Dârâ-yı İskender-hücûm

Vilâdetleri : 875
Cülûsleri : fî 8 Safer 918
Saltanatları : 8 sene 8 ay
İrtihâlleri : fî 9 Şevvâl 926
Ömürleri : 51
Dersaâdet’te câmileri civârında medfûndur. Vîlâdetlerine Monla 

İdrîs bu târîhi demiştir.

4 Din ve memleketin padişahı, yücelik göğünün güneşi, Mehmed Han gül bahçesinin fidanı Sultan 
Bayezid. Şeref burcundan iki bayram arasındaki günlerde ve en iyi saatte 851’de doğdu. Anadolu 
memleketinin tahtını 886’da aldı ve kevser sakisinden şarabı 980’de tattı.
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Tarîh Be-heftâd u penc ez sad u heştümîn
Be-dürc-i şeh üftâd dürr-i semîn5

Cülûslerine Nihânî Durak Çelebi’nin târihidir.
Târih Şol zamân k’olmuştu hicretten dokuz yüz on sekiz

Heftüm-i mâh-ı Safer şenbih günü şâh-ı kerîm
Taht-gâh-ı Rûma geçti fazl-ı bismillâh ile
Halka rahmet sûretin gösterdi Rahmân ü Rahîm
Şâd olup dil bu duâyı kıldı târîh oldu rast
Adlile bu mülkü dil-şâd eyleye Sultân Selîm

Cülûslerine bu mısra dahi târihtir
Mısra Dokuz yüz on sekizde Şeh Selîm oldu cihâna şâh
Târîh-i diğer Server-i sâhib-kırân

Bu dahi târîh-i irtihâlleridir
Târîh Hüsrev-i Hüsrev-nişân sultân-ı taht-ı Rûm u Şâm

Kâtil-i ehl-i dalâlet şâh-ı dîn Sultân Selîm
Heşt-sad u heftâd ü penç ez Hüsrev-i sâhib-kırân
Ez adem zed hayme sûy-ı dehr bâ ferr-i azîm
Nüh-sad ü hetrde zühcert refte-şüd-i sultân-ı dehr
Kerd-i ehl-i rıfz-ra bâ tîğ-i bürrân dil dü nîm
Feth-i iklîm-i Arab gerd ü Alâü’ddevle-râ
Ser-berîdkâr-ı devlet şüd bi-tîgeş müstakîm
Nüh-sad ü pîst ü şeş ez hicret güzeşte zed ‘ilm
Ez kusûr dâr-ı dünyâ sûy-ı cennâtü’n-na’îm

Târîh-i diğer Rûhunu Sultân Selîmin yâ Allah
Gark-ı rahmet kıl be-hakk-ı fâtiha
Kim vefâtına onun târîhtir
Ehl-i îmân rûhu için fâtiha

Târîh-i diğer Bekâ mülküne azm etti sefer kıldı budur târîh
Koyup Sultân Selîm bâkî cihân mülkün Süleymâna

Bu mısra dahi vefâtlarına târîhtir Mısra: 
Gitti Sultân Selîm hayf u hayf

5  875’te padişahın mücevher kutusuna değerli bir inci düştü.
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[s.6] Dokuz yüz yirmi senesi Muharreminin yirmi üçüncü günün-
de dâru’n-nasr ve’l-meymene olan Edirne’den hareketle sene-i merkûme 
Recebinin ikinci Çarşamba günü vakt-i duhâda asâkir-i Osmâniye Çal-
dıran sahrâsında Şâh İsmâil-i Safevî askerine eyne’l-mefer borusunu çal-
dırdıktan sonra avdet buyurulduğunu Celâlzâde Mustafa Çelebi Meâsir-i 
Selîmhânî nâm kitabının on beşinci faslında hikâye etmiştir.

Sultân Gâzî Süleymân Hân İbnü’s-sultân Selîm Hân

Âl-i Osmân mefharı Sultân Süleymân Hân’dır
Ser-firâz-ı şehriyârân-ı Sikender-Hân’dır

Vilâdetleri : fî 1 Şaban 900
Cülûsleri : fî 11 Şevvâl 926
Saltanatları : 48
İrtihâlleri : fî 4 Şevvâl 974
Ömürleri : 74
Cülûslerine târihtir

Târîh Sâye saldı saltanat tahtına şâh-ı kâmrân
Devletiyle muntazam kıldı cihân ahvâlini
Bilmek istersen hurûf-ı sâyede târîhini
Ey muhâsib sâyenin tutma hesâba dâlını

Târîh-i diğer Şeh Süleymân oldu çünkim şehr-i Şevvâl içre şâh
Hâtif-i gaybî dedi târîhini (feyz-i ilâh)

Lafz-ı feyz kalb olunca “zayf-ı ilâh” olup merhûm Sultân Selîm Hân’ın 
vefâtına târih olur.
Târîh-i diğer Ka‘bede Şâh Süleymân haberin işidicek

Hacılar zemzemesinden dola beyne’l-alemeyn
Kandiyâ Merve hakkı yaz bu Safâda târîh
Dâd ü adl ile cülûs eyledi şâh-ı haremeyn

Târîh-i diğer Ol ki rif‘atte alâ eflâkde dergâhıdır
Sürme-i çeşm-i halâyık gerd-i hâk-i râhıdır
On birinci rûz-ı yekşenbihde Şevvâl ayının
Âlemi tâbende eden çarh-ı adlin mâhıdır
Heft kişver halkı bilsinler cülûsuna anın
Dedi târîh yedi iklîmin Süleymân şâhıdır

Târîh-i diğer Saltanat tahtına geçti Hân Süleymân bin Selîm
Şâd u hurrem oldu bu lutfa kamu yoksul u bây
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Devlet ile taht-ı baht-âsâra çün etti cülûs
Mülhim-i gayb dedi târîh hâkim-i kişver-güşây

Târîh-i diğer Arabî

Târîh-i diğer Şehriyâr-ı cihân Süleymân Hân
Ki be-tahteş felek şüde bende
Geşt târîh-i pâdişâhî-i û
Ebeden devlet-i tü pâyende6

Târîh-i diğer (onuncu nesl-i Osmân)
Dersaâdet’te câmi-i şerîfleri pîşgâhında medfûndur [s.7] vefâtlarına 

bugûne târîh denilmiştir.
Târîh Cihân-ı bî bekâdan rûh-ı pâkı rihlet ettikde

Demiş Sultân Süleymân pend edip oğlu Selîm Hâna
Selîmim adl ü dâd et sana benden bu yeter târîh
Bilirsin kalmadı bâkî cihân mülkü Süleymâna

Bu mısra dahi vefatlarına târîhtir: 
“Mekânı kasr-ı firdevs ola anın”

Bu da türbeleri târîhidir 
“Meşhed-i şâh-ı şehîd”

Beş saat bu‘d u mesâfeden kârgîr mecrâ ile vâlide-i şehzâdegân Hür-
rem Haseki Sultân için su getirip Edirne’yi ihyâ etmiştir.

Sultân Gâzî Selîm Hân-ı Sânî İbni Sultân Süleymân Hân
Hüsrev-i Cemşîd-mesned sâye-i Rabb-i Kerîm
Âfitâb-ı bürc-i devlet hazret-i Sultân Selîm

Vilâdetleri : fî 6 Receb 930
Cülûsleri : fî 9 Rebiulevvel 974
Saltanatları : 8 sene 5 ay 22 gün
İrtihâlleri : fî 27 Şaban 982
Ömürleri : 52

6  Cihan padişahı Süleyman Hân’ın felek tahtına köledir. Onun padişahlık tarihi şöyle oldu: Sonsuza 
kadar devletin sürsün.
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Cülûslerine Edirneli İlmî Nâzik bu târihi demiştir.

Târîh Saâdetle bugün Sultân Selîm Hân
Süleymân mülküne çün oldu mâlik
Dedi gûş eyledikde İlmî târîh
Mübârek ola şâha pâdişâlık

Târîh-i diğer Fârisî 
 Reft çün ez-cihân Süleymân Hân

Geşt û der-makâm-ı adn mukîm
Tâc u taht u serîr-i saltanateş
Kerde Sultân Selîm-râ teslîm
Ber-serîr-i şehenşehî-i cülûs
Şüd müverrih be-şâh-ı heft iklîm7

Târîh-i diğer Fârisî 
 Kerde cülûs hazret-i Sultân Selîm Hân

Ber-taht-ı saltanat büvedeş mülk bâ-hulûd
Târîh-i în eger tü biporsî hisâb kün
Nüh ez-rebî‘-i evvel-i rûz-ı düşenbe bûd8

Târîh-i diğer Fârisî
Sürûş-ı gayb dedi ana târîh
Şeh-i Cem-kadr sultân-ı selâtîn

Mecdî Târîh-i diğer
Mecdiyâ dedi bana hâtif anın târîhini
Mâlik oldu şeh Selîm aldı Süleymân mülkünü

Makdemî Târîh-i diğer
Dedi evvel Makdemî târîhini
Geldi sultân-ı cihân nâmı Selîm

Kadrî Târîh-i diğer
Merhûm pâdişâhın rûhuna dedi ervâh
Kıldın diyâr-ı kudsü teşrîf hayr-ı makdem

7  Süleyman Han dünyadan ayrılınca makamı Adn cennetinde oldu. Saltanat tahtı, tacı ve yaygısını 
Sultan Selim’e teslim etti. Oturduğu padişahlık yaygısında yedi iklim padişahına tarihçi oldu.

8  Sultan Selim Hân hazretlerinin saltanat tahtına oturması memleketini sonsuz eylesin. Eğer tarihini 
sorarsan hesapla: Rebî‘-i evvelden 9’u Pazartesi günüydü.
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Dünya hilâfetini kime sipâriş ettin
Kimi bilir halîfe min ba’d nesl-i âdem
Târîh deyip etmiş zâhir değil mi bu kim
Sultân Selîm oldu sâhib-kırân-ı âlem

Târîh-i diğer Sadrî
[s.8] Ne iki deyü hâtiften su’âl ettikde târîhin

Dedi Sultân Selîme Hakk Süleymân mülkünü verdi
Târîh-i diğer Edirneli Emrî Çelebi

Minnet ol Mennâna kim gam zulmetin ref‘ eyleyüp
Eyledi rûşen yine nûr-ı ferah cân mülkünü
Yani kim Pîr Ebûbekr ü Ömer-haslet geçüp
Bir Alî-sîret civâna verdi Osmân mülkünü
Baş kodu Emrî cihân târîhime tâ kim dedüm
Verdi Hakk Sultân Selîme hep Süleymân mülkünü

Târîh-i diğer Medîhî
Güft-i târîheş Medîhî ân zamân
Şâh-şüd Sultân Selîm-i kâmyâb

Târîh-i diğer ‘Âşıkî
Cülûsuna dedi Sultân Selîmin Âşıkî târîh
Şeh-i dünya olup ikbâl-i ömr-i câvidân buldu

Târîh-i diğer mısra: Şeh Selîm oldu emîrü’l-mü’minîn
Târîh-i diğer mısra: Sultân Selîm-i âdil sâhib-kırân-ı kâmil
Târîh-i diğer mısra: Hâmi-i dîn sâni-i Sultân Selîm

Vefatlarına Dursunzâde Abdullah Efendi bu târihi demiştir 
Mısra Pâdişâh oldu dûr tahtından

Bu dahi türbeleri târihidir 
Mısra Türbe-i Sultân Selîm-i pâk-dîn

Dersaâdet’te Yenisaray’da yapılan hamamı gezerken kazâen düşüp 
vefât eylediği Lügat-i Târihiyye ve Coğrafiyye’de mezkûrdur. Ayasofya 
Câmii kurbunda medfûndur. Edirne’de dört minâreli ve dokuz yüz doksan 
dokuz pencereli câmi-i şerîf ile ittisâlinde biri müderris diğeri kurrâ olmak 
üzere bî-nazîr inşâ edilmiş olan iki medresenin bânîsidir. Zamânlarında 
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Vakâyi‘-i Mütenevvi‘a ravzasındaki Çavuşbaşı ile Kürd Abdal vak‘ası vukûa 
gelmiştir.

Sultân Murâd Hân-ı Sâlis İbnü’s-Sultân Selîm Hân-ı Sânî

Şehriyâr-ı nâm-ver Sultân Murâd-ı nâm-dâr
Mefhar-ı Osmâniyân hâkân-ı hûrşîd-iştihâr

Vilâdetleri : fî 5 Cemaziyelevvel 953
Cülûsleri : 982
Saltanatları : 20 sene 8 ay
İrtihâlleri : fî 8 Ramazan 1003
Ömürleri : 50
Vîlâdetlerine (hayrü’n-neseb) ve (gül-i sâbit) lafızları târîh vâki olmuş-

tur. Cülûslerine şuarâ-yı asriye ber vech-i âtî târîhleri demişlerdir.
Târîh-i Muhlisî

Dâret-i mülk-i Süleymân hazret-i Sultân Murâd
Ol ki kemter bendesidir Rüstem ü Efrâsiyâb
Kimse sıfru’l-yed değil eyyâm-ı adlinde anın
Müstedâm ede vücûdun Hak ilâ yevmi’l-hisâb
Muhlisî şükr eyleyüp târîhini dedi anun
Sadra geldi adlile Sultân Murâd-ı kâmyâb

Şemsî Paşa târîh
İkinci cum‘ası şehr-i sıyâmın
Okundu hutbeler zikr oldu adın
Bir eksikli dedi abdinde târîh
Çalındı nevbeti Sultân Murâdın

Târih-i diğer-i Türâbî
Ey Türâbî oldu târîhi anın
Oldu şâh-ı müslimîn Sultân Murâd

[s.9] Târih-i diğer-i Mecdî
Mecdî-i dâ’î dedi târîhini
Saltanat buldu yerin iclâl ile

Târih-i diğer-i Misâlî Bey
Dedüm Misâlî şevkile târîhini anun
Sultân Murâd eyledi dünyâyı ber-murâd
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Târih-i diğer-i Kabûlî
Bu devr içre Kabûlî bundan özge olmaya târîh
Selîmin geçti eyyâmı zamân Sultân Murâdındır

Târih-i diğer-i Mahvî
Hâtif-i gaybî dedi Mahvî anın târîhini
Oldu ikbâl ile Dâver âleme Sultân Murâd

Târih-i diğer Hasan Ziyâî 
Cülûs-i tahtına bir mîr-i meclis
Dedi târîh heft iklîm şâhı

Târîh-i diğer mısra 
Ömrün mezîd izzile devlet ziyâd bâd

Kınalızâde Hasan Çelebi dahi bu târîhi demiştir Mısra: 
Saltanat buldu Murâdın yine

Zeyrekzâde Mevlânâ Mehmed el-Hüseynî dahi ( hâze’l-Murâdü) laf-
zını târîh demiştir. İrtihâlleri târîhi (hicret-i Sultân Murâd) türbeleri târihi 
de (türbe-i Sultân Murâd)’dır. Edirne’de Arasta nâmıyla ma‘rûf olan kârgîr 
çarşı ile ittisâlindeki mektep ve nahl hânı ve yemiş kapanı demekle ma’rûf 
olan kârgîr ve kebîr hânlar bunların âsâr-i hayriyyesindendir. İstanbul’da 
Ayasofya Câmi-i şerîfi civârında medfûndur. Zamânlarında Kara Mustafa 
Paşa 987 târihinde Kars Kalesi’ni binâ etmiş ve Edirneli Vâlihî Efendi dahi 
orada bulunmuş olduğundan bu târihi demiştir. 
Târîh: Yapıldı Kars revnak buldu islâm

Sultân Gâzî Mehmed Hân-ı Sâlis İbnü’s-Sultân Murâd Hân-ı Sâlis

Hısn-ı Eğri fâtihi Sultân Mehemmed bin Murâd
Anılır düşmen ile cengi ilâ yevmi’t-tenâdd

Vilâdetleri : 974
Cülûsleri : fî 16 Cemeziyelevvel 1003
Saltanatları : 9 sene 2 ay
İrtihâlleri : fî 12 Receb 1012
Ömürleri : 37 sene 8 ay 11 gün
Eğri fâtihi demekle maşhûrdur. Cülûslerine Nâlî bu târihi demiştir

Târîh Cülûsunda dedi târîh Nâlî
Müsellem ana heft iklîm-i âlem
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Yenipazarlı Vâlî Çelebi dahi bir beytte üç târîh olmak üzere bu târihi 
demiştir:
Târîh Kimi hünkâr-ı cedîd-i âli târîhin okur

Kimi der zıll-ı celîl ü kimi zıllü’llâh bâd
Dursunzâde Abdullah Feyzî Efendi’nin dört mısrala söylemiş olduğu 

cülûs-ı hümâyûn târîhinin her mısraı birer târîh olduğundan ma‘adâ her bir 
mısraa bâkî kalan mısraı zamm ve cemm ve cem‘ olunmakla her birinden 
yirmi dörder târîh zuhûr edip mecmû‘unun yüz adet târîhe bâliğ olduğunu 
kendisi şerh eylemiş idügi Enîsü’l-Müsâmirîn’de mezkûr olmakla masâri‘-i 
mebhûse aynen buraya nakl edildi.
Târîh Cem-menzil ü Cemşîd-hüner-i müfehhim-i gül

Sultân Mehemmed şeref-i mülk-i kemâl
[s.10] Sultân-ı kerem fenn-i şeh-i âlem o

Bir mihr-i âlî ez meyl-i makbul-i fe‘âl
Târîh-i diğer Nakkaş Sâ’î

Hamdüli’llah oldu âbâdân mülk-i adl ü dâd
Geçti taht-ı devlete ol dâver-i âlî-nijâd
Zıll-ı Hakk Sultân Mehemmed Hân-ı âdil devridir
Eylese anun sezâ emrine âlem inkıyâd
Şâd olup bu Sâ‘î-i dâ‘î dedi târîhini
Oldu âdil pâdişâh Sultân Mehemmed bin Murâd

Târîh-i diğer-i [Türâbî]
Hamdüli’llah menzile erdi duâ-yı subh-gâh
Oldu devletle gelüp Sultân Mehemmed pâdişâh
Devrine erdi re‘âyâ böyle âdil serverin
Şimdiden sonra tarîkin gözlesin mîr ü sipâh
Yüz sürüp dergâhına cümle selâtîn-i cihân
Haşyetinden nola zâlimler ederse intibâh
Dedi târîhin Türâbî şevkile tekrâr edüp
Pâdişâh oldu bugün Sultân Mehemmed pâdişâh

Bu mısra dahi cülûslerine târîhtir:
Mısra Bugün Sultân Mehemmed pâdişâh-ı kâmrân oldu

Bu mısra dahi cülûslerine târîhtir
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Mısra Bu devre adl içün Sultân Mehemmed pâdişâh oldu
Bin dört senesi Zilkadesinin sekizinci günü Eğri Kalesi’nin fet-

hi niyet-i hayriyesiyle dâru’n-nasr vel-meymene olan Edirne’den fekk-i 
veche-i azîmet ve mahall-i maksûda hüsn-i muvâsaletle berâber arûs-ı 
feth ü zafer çehre-nümâ-yı pâdişâh-ı âlî-nazar olduğu mazbût-ı sahâyif-i 
tevârîhtir. Ayasofya’da Selîm Hân-ı Sânî yanında medfûndur. Şürb-i duhân 
zamânlarında zuhûr etmiştir.

Sultân Gâzî Ahmed Hân İbnü’s-Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis

Mâil-i hayrât şâhenşâh-ı İskender-hüner
A‘ni Sultân Ahmed ol fermân-revâ-yı bahr u ber

Vilâdetleri : fî 12 Cemaziyelâhir 998
Cülûsleri : fî 12 Receb 1012
Saltanatları : 14
İrtihâlleri : fî 13 Rebiulevvel 1026
Ömürleri : 28
Cülûslerine Edirneli Sâlikî bu târîhi demiştir

Târîh Dâver-i devrân-ı âdil pâdişâh-ı dîn-penâh
Verdi bir şehzâde-i nâm-âveri Allahımız
Mâlik-i bahr u ber şehzâde-i âlî-nijâd
Şâh Ahmed bin Mehemmed oldu âdil şâhımız

Târîh-i diğer Sâlikî
Men sare lenâ halîfeten tahte semâ
Kellîfi yesîru kâti’an li’l-a‘dâ
Târîhu cülûsihi bi-avni’l-kalem
Fi’l-levhi le-kad rakamet (Rüknü’l-hulefâ)9

Târîh-i diğer Sâlikî 
Saltanat kime müyesser ola derken Sâlikî
Dedi târîhini Osmân mülkü Sultân Ahmedin

Târîh-i diğer Edirneli Kesbî Çelebi
Oldu bir şehzâde-i âli-nijâd ü Cem
İzz ü iclâl ile İskender der ü Dârâ sipâh
Bin on ikide Recebde yümnile etti cülûs
Oldu sultân Ahmed on dördünde şâh-ı dîn-penâh

9  Yeryüzünde bizim halifemiz düşmanlar için kahredicidir. Kalem yardımıyla onun tahta çıkış tarihi 
levh-i mahfuzda “Rüknü’l-Hulefâ” diye yazılmıştır.
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[s.11] Kesbî ol şâh-ı civân-baht ü felek tahta dedi
Çâr mısra her biri târîhtir bî iştibâh

Velehû târîh Edicek baht-ı saâdette karâr
Oldu târîh-i cülûsu bahtı

Velehû târîh Dedi benden sonra bilsin her kişi târîhini
Pâdişâh oldu cihân mülküne Sultân Ahmedim

Şerif Efendi bu mısraı târîh demiştir 
Mısra Dedim târîh-i ebed hâkân-ı Rûm-bâd

Bu mısra dahi Şerif Efendi’nindir
Mısra  İzzile şehzâde Sultân Ahmed oldu pâdişâh

Bu dahi 
Mısra Dedi târîhin bu şâhın ola hayrü’l-hâkimîn

Bu dahi 
Mısra Dedi târîh-i cülûsun şehriyâr-ı nâmdâr

Bu mısra Bezmi Efendi’nindir. 
Mısra  Oldu mülke kadrile Sultân Ahmed pâdişâh

(Hayrü’s-selâtîn) lafzı dahi cülûslerine târîhtir.
Bu mısra vefâtlarına târîhtir 

Mısra Cennet-i adni makâm eyledi Sultân Ahmed
Bu mısra dahi târîhtir 

Mısra Geçti rîke Sultân Ahmed bin yirmi altıda
Bu mısra türbesi târîhidir 

Mısra  Türbe-i Sultân Ahmed evc-i illiyyîn ola
On dört yaşında on dördüncü pâdişâh olup on dört sene müddet 

saltanatları garâib-i ittifâkiyedendir. Câmiileri cenbinde medfûndur. 
Edirne’de Ayşe Kadın Hanı demekle şöhret bulan hân-ı kebîr bunların 
nâmlarına binâ olunmuştur. Edirne’de Sarây-ı hümâyûn mescid-i şerîfi 
asr-ı hümâyûnlarında binâ olunduğu Enîsü’l-Müsâmirîn’de mezkûrdur. 
Bozhâne Caddesi’nde iki adet çeşme bunların binâsıdır.

Sultân Mustafa Hân İbnü’s-Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis

Makdemiyle eyledi teşrîf bâ emr-i Hudâ
Taht-ı âlî baht-ı Osmânîyi Sultân Mustafa

Vilâdetleri : 1001
Cülûsleri : fî 7 Zilka’de 1026
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Saltanatları : 3 ay 3 gün
Ferâğları : 1027
İrtihâlleri : gurre-i Rebiulevvel 1048
Ömürleri : 47
Def‘ateyn : 1 sene 7 ay 8 gün

Sultân Osmân Hân-ı Sânî İbnü’s-Sultân Ahmed Hân

Gülbün-i gülzâr-ı Ahmed Hân Osmân-ı şehîd
Rahmetin kılsın ziyâde Rabb-i Rahmân ü Mecîd

Vilâdetleri : 1013
Cülûsleri : 1027
Saltanatları : 4 sene 4 ay 8 gün
Şehâdetleri : 1031
Ömürleri : 18 sene 2 ay

Cülûslerine târîhtir târîh: 
Duâmız bu ilâhî ola târîh
Anıla adlile Sultân Osmân

Târîh-i diğer Kesbî 
Biri şâhın çıkınca dedi târîh
Zihî Sultân Osmân mülkünû aldı

Diğer târîh[s.12] 
Yok hesâbında olunca biri dedi târîh
Aldı mülk-i eb ü ecdâdını Sultân Osmân

(şeh-i Osmâniyân) lafzı dahi cülûslerine târîh vâki olmuştur. 
Şehâdetlerine Nev‘îzâde Atâyî bu târîhi demiştir.
Târîh Şâhenşeh-i yegâne Osmân-ı nev-civân

Kıydı bu gün zamâne nâgeh be-hükm-i Yezdân
Gûş edüp ehl-i diller bu kıssayı serâser
Târîhini dediler oldu şehîd Osmân

Târîh Hüsrev-i hâmî-i şer‘-i nebevî
Hân Osmân şeh-i milket-i Rûm
Olıcak ana şehâdet rûzî
Düştü târîhi anın hey mazlûm

Şerif Efendi (zayye‘a kavmühü) ve (kutile’s-sultânü şehîden) ve 
Lifafzâde (tahzîr-i pâdişâh) ve (ân Osmân şehîd) lafızlarını târîh demiş-
lerdir. Pederleri Sultân Ahmed Hân yanında medfûndur. Cennetmekân 
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Hotin Seferi azmiyle 1030 târihinde Edirne’yi teşrîflerinde sâir tîr-endâzân 
ile Mamak menzilin atıp taş dikmiştir. Tafsîli Ravzatü’r-Rumât’tadır. Ve 
cisr-i Ergene’de Sultân Murâd Hân-ı Sânî Câmi-i şerîfinin binâsını tecdîd 
ve Dimetoka’da Feridun Bey Hamamı’nı tamir eylemişlerdir.

Sultân Mustafa Hân İbnü’s-Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis Sâniyen

Eylesün tevfîkini rehber cenâb-ı Kibriyâ
Pâdişâh oldu ikinci def‘a Sultân Mustafa

Cülûsleri  : fî 9 Receb 1031, 
Saltanatları : 1 sene 4 ay 5 gün, 
Ferağları : fî 10 Zilkade 1032

Sultân Gâzî Murâd Hân-ı Râbi’ İbnü’s-Sultân Ahmed Hân

Feth edüp Bağdâd şehrini kodu nâm ü nişân
Bâni-i Beyt-i Hudâ Sultân Murâd-ı kâmrân

Vilâdetleri : fî 18 cemeziyelevvel 1018
Cülûsleri : fî 14 zilka‘de 1032
Saltanatları : 16 sene 11 ay 2 gün
İrtihâlleri : 1049
Ömürleri : 31 sene 6 ay

Cülûslerine şuarâ-yı asriyeden İlmî bu târihi demiştir.
Târîh Murâd üzre devitti devrân yine

Aceb mi olursa cihân halkı şâd
Dedi gûş edüp İlmî târîhini
Cülûs etti izzile Sultân Murâd

Târîh-i diğer Bahşî  
 Geçince hazret-i Sultân Murâd-ı nâm-ver tahta

Kesel def oldu dilden halk-ı âlem şâd olup güldü
Hudâya şükr edüp Bahşî dedüm ben râz-ı târîhin
Bihamdi’llah Murâdın buldu âlem şâd olup güldü

Târîh-i diğer Dedi Fikrî lafzen ü ma‘nen anun târîhini
Ey cülûs etti bin otuz ikide Sultân Murâd

Târîh-i diğer Müellif-i Enîsü’l-Müsâmirîn Hibrî
Müyesser eyledi bir şâh-ı âdil
Edüp lutf u inâyet halka Allah
Cihâna Hân Murâdı etti Sultân
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Odur çünkim saâdet burcuna mâh
[s.13] Odur şâyeste-i tâc ü hilâfet

Ana lâyık cihânda devlet ü câh
Müşerref eyleyüp ecdâdı tahtın
Cülûs etti saâdetle çün ol şâh
İşidüp bende Hibrî dedi târîh
Murâda erdi devlet hamdülillâh

Bu mısra dahi cülûslarına târîhtir. 
Mısra Cehd edüp aldı birâder mülkünü Sultân Murâd

Bu dahi. 
Mısra Sultân Murâda Hakk yine mülkün mübârek eyleye

Bu dahi. 
Mısra Murâdın verdi Hakk Sultân Murâda

İrtihâllerine dahi bugûne târîh denilmiştir.
Târîh Felek nettün o şîr-i pîşezâr-ı arsa-i rezmi

Ki ol bir şem‘-i nûr-efşân idi gözden nihân oldu
Ma‘âş-ı dîn ü devlet Hân Murâd Gâzî kim fevti
Aceb mâtem figen ahbârdır kim âleme doldu
Vücûdu olmuş idi ma‘delet bâğına pîrâye
Dirîgâ ol gül-i gülzâr-ı devlet sararıp soldu
Cihân âyinesin muğberr görüp dedi bana bu yıl
Yine bu mâtem-i bisyârın eyâ bâisi noldu
O dem dest-i duâyı ref‘ edüp târîh ararken ben
Hezârân gamla ol yılda dedüm hâkân-ı Rûm öldü

Pederleri Sultân Ahmed Hân yanında medfûndur. Leh Seferi 
tedârikin ikmâl kasdıyla bin kırk üç senesi Şevvâlinin yirmi sekizinci günü 
İstanbul’dan dâru’n-nasr ve’l-meymene olan Edirne’ye muvâsalet ve bin 
kırk dört senesi Saferi gurresinde yine İstanbul’a avdet buyurmuşlardır. 
Fâtih-i Bağdâd unvanıyla müştehirlerdir.

Sultân İbrâhîm Hân İbnü’s-Sultân Ahmed Hân

Hüsrev-i devr-i zamân şâhenşeh-i sâhib-kırân
Hazret-i Sultân İbrâhîm zıll-ı Müste‘ân

Vilâdetleri : fî 13 Ramazan 1024
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Cülûsleri : fî 16 Ramazan 1049
Saltanatları : 8 sene 9 ay 12 gün
İrtihâlleri : 1058
Ömürleri : 34
Cülûslerine Bahşîzâde Kâdirî Çelebi bu târîhi demiştir.

Târîh Revnak-ı nev yâft taht-ı saltanat bâ-serverî
Nevbahâr-ı tâze şüd gülzâr-ı heft iklîm-râ
Goft târîheş zi-feyz-i sevk-i ikbâl-i zamân
Pâdişâhî dâr Hakk Sultân İbrâhîm-râ

Ve Bolulu Semâî Mahmûd Çelebi bu târîhi demiştir.
Târîh Nice bin yıl dönerse çarh getürmez

Şeh İbrâhîm gibi bir pâdişâhı
Dedüm tahta cülûs ettikde târîh
Adûsunu anun kahr et ilâhî

Edirneli Kesbî Çelebi dahi bu târîhi demiştir.
Târîh Eyledi çün rihlet-i dâr-ı bekâ Sultân Murâd

Kabrin pür nûr-ı cennet ede mesvâsını Hakk
Halk-ı âlem gördüler fevtin o gâzî serverin
Aldılar her biri dünya içre mâtemden sebak
Eylediler kâtib-i esrâr-ı ilhâma suâl
Kime ihsân etti tahtı hazret-i rabb-i felak
Yazdı ol demde ser-i kilkiyle târîhin dedi
Şâh-ı âlem eyledi Sultân İbrâhîmi Hakk

Edirneli Abdurrahman Hibrî dahi bu târîhi demiştir.
Târîh [s.14] Şehâ sâye-i devletin âleme

Atâ eyledi çünki Rabbü’l-felak
Sürûr-i hezâr ile Hibrî dedi
Cülûsuna târîh ey zıll-ı Hakk

Fehîm-i Atîk dahi bu târîhi demiştir.
Târîh Beyt-i vâhidde iki târîh derc ettim Fehîm

Eyledim irsâl arşa k’itti bir dâver cülûs
Nûş edüp câm-ı bekâ Sultân Murâd-ı Cem-himem
Eyledi Sultân İbrâhîm-i Dârâ-fer cülûs

Sadreddinzâde’nin oğlu dahi bu târîhi demiştir. 
Mısra Halleda’llâhü mülke İbrâhîm
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Zağralı Tarzî dahi bu târîhi demiştir. 
Mısra Eyledi devlet ile Sultân İbrâhîm cülûs

Şinâsi dahi bu târîhi demiştir.
Mısra Sadr-ı şâhî makâm-ı İbrâhîm

Bin elli dört Cümâdilâhiresinde Edirne’yi teşrîf buyurup bir mâh 
mürûrunda yine İstanbul’a avdet buyurmuşlardır. Ayasofya’da Sultân 
Mustafa türbesinde medfûndur.

Sultân Gâzî Mehmed Hân-ı Râbi’ İbnü’s-Sultân İbrâhîm Hân

Bâğ-ı mülke şeh Mehemmed Hân hemçün goncedir
Sâl-i târîh-i cülûsu anun içün goncedir

Vilâdetleri : fî selh-i Ramazan 1051
Cülûsleri : fî 17 Receb 1058
Saltanatları : 40 sene 5 ay 4 gün
Ferâğları : 1099
İrtihâlleri : 1104
Ömürleri : 53
Vilâdetlerine Beyânî Efendi bu târîhi demiştir.

Târîh Deh düşüp dedi Beyânî hazret-i şehzâdenin
Mevlidi târîhini mihr-i sipihr-i saltanat

Şehrî dahi bu târîhi demiştir. 
Mısra Bâreke’llâh geldi bir şehzâde-i âlî-nijâd

Mahvî dahi bu târîhi demiştir. 
Mısra Cihânda pîr ola şehzâde-i Sultân İbrâhîm

Nisârî dahi bu târîhi demiştir. 
Mısra Eylesün şehzâde-i sultânı Hakk pîr-i kemâl

Mezâkî dahi bu târîhi demiştir. 
Mısra  Zihi şehzâde-i emn-âver-i Sultân İbrâhîm

Vardârî Şeyhzâde’nin târîhidir. 
Mısra Geldi dünyaya vücûd-ı Hân Mehemmed yümnile

Edirneli Âzerî’nin târîhidir. 
Mısra Nûrdur geldi Mehemmed sulb-i İbrâhîmden

Bu mısra Sahâyifü’l-Ahbâr’da Şânî’nin olmak üzere mazbûttur.
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Bu dahi Âzerî’nindir. 
Mısra Cihâna zeyn olup mevlûd-i şeh kadrile îyd oldu
Velehû Âzerî târîh 

Geldi iki merd-i beşîr müjde ile târîhin dedi
Şehzâde-i âlî-haseb Sultân Mehemmeddir gelen

Abdurrahman Hibrî târîh 
Geldi bu cihân bâğına çün ol gül-i devlet
Hibrî dedi târîhini ey fahr-ı selâtîn

Cülûslerine Cevrî Dede bu târîhi demiştir
Târîh Cihâna pâdişâh oldukda târîhin dedüm Cevrî

Cülûs-ı Hân Mehemmed eyledi âsûde dünyâyı
Edirneli Nasîbî târîh [s.15] 

Vefât-ı şâh İbrâhîmi gûş edüp dedüm târîh
Hele Sultân Mehemmed pâdişâh-ı bahr u ber oldu

Târîh-i diğer  Çü şâh oldu Sultân Mehemmed cihâna
Ümîd ol ki ebu’l-fethe ola müdânî
Sebep ola nice fütûha cülûsu
Ola târîh ana ebû feth-i sânî

Avcı lakabıyla meşhûrlardır. Yedi yaşında pâdişâh olmuştur. 
İrtihâllerine Şu‘ûrî demiştir.
Târîh Bir sâkî-i ilhâm-ı gayb çıktı dedi târîhini

Sultân Mehemmed aşkile çekti bekâ peymânesin
Nazîm dahi bu târîhi demiştir.

Târîh İki târîh edüp bende Nazîmâ
Dedüm sad hüznile derdâ dirîgâ
Tarabgâh-ı bihişte çekti mahmil
Mehemmed Hân-ı Râbi‘ göçtü ey dil

Şehzâdegân-ı saâdet-nişânlarıyla kerîme-i muhteremeleri Hatice 
Sultân hazerâtının şehr-i Edirne’de bin seksen beş târîhinde vâki olan 
sûr-ı hitân-ı hümâyûn ve sûr-ı arûs-ı saâdet-makrûnlarının âsâr-ı cemîleleri 
mazbût-ı erbâb-ı tevârîh olmak için dârü’s-saâdeti’ş-şerîfe emîni Yusuf 
Ağa’nın hidmet-i kitâbetlerinde bulunan Abdî Efendi’nin üç makâle üze-
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rine kaleme almış olduğu târihçe Vakâyi-i Mütenevvia ravzasında münde-
ricdir. Bahçekapısı’nda vâlideleri Turhan Sultân türbesinde medfûndur.

Sultân Süleymân Hân-ı Sânî İbnü’s-Sultân İbrâhîm Hân

Hazret-i Sultân Süleymân ibni İbrâhîm Hân
Makdemiyle buldu ser-tâ-pâ şeref mülk-i cihân

Vilâdetleri : 1052
Cülûsleri : fî 2 Muharrem 1099
Saltanatları : 3 sene 8 ay 21 gün
İrtihâlleri : 1102
Ömürleri : 50 sene 8 ay 11 gün

Cülûslerine Sâbit Efendi bu târîhi demiştir.
Târîh Seher geldi bir hüdhüd-i hûb-manzar

[ ] Fürûhişte ta’dîd ümmîd der-ber
Getirdi beşâretle mülk-i safâdan
Müferrah havâdis mübârek haberler
Mezâyâsı bu kim bi-tevfîk-i bârî
Cülûs etti tahta şehenşâh ü Dâver
Hüner-pîşe Sultân Süleymân-ı Sânî
Dilîr-i müeyyed şucâ‘-ı muzaffer
Vücûd-ı şerîfine olmuştu müştâk
Gerek tâc-ı Dârâ gerek taht-ı Kayser
Saâdetle tahta cülûs eyledikte
O nûr-ı mücessem o rûh-ı musavver
Dedi Sâbitâ mülhemü’l-gayb târîh
Cülûs etti Sultân Süleymân-ı diger

Nazîm dahi bu târîhi demiştir
Târîh-i diğer Bir şehenşâh-ı bülend-efser edüp nâgeh cülûs

Oldu bin doksan dokuzda emr-i yezdân ile şâh
Dedi tebşîr eyleyüp târîhini hâtif Nazîm
Hâliyâ Sultân Süleymândır şeh-i âlemiyân

Diğer târîh İki târîh eyleyüp bir beyt-i zîbâda Nazîm
Lafzen ü ma‘nen birin yazmış bu kilk-i ter murâd

[s.16] Oldu bin doksan dokuzda zînet-efzâ-yı cülûs
Eyledi Sultân Süleymân saltanatla adl ü dâd

Cedd-i emcedleri Sultân Süleymân türbesinde medfûndur.
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Sultân Ahmed Hân-ı Sânî İbnü’s-Sultân İbrâhîm Hân

Hazret-i Sultân Ahmed ibni İbrâhîm Hân
Eyledi tahta cülûsu cümle halkı şâdümân

Vilâdetleri : fî 6 Zilhicce 1052
Cülûsleri : fî 15 Şevvâl 1102
Saltanatları : 3 sene 8 ay 25 gün
İrtihâlleri : 1106
Ömürleri : 54 sene 10 ay
Cülûslerine Nazîm bu târîhi demiştir.

Târîh Eyledi yümn ile iclâl ile Ahmed Hân cülûs
Oldu bu târîh-i müstesnâ dürr-i ma‘nî sadef
Müjde Sultân Ahmed etti dehre gün gibi cülûs
Etti bu târîh-i sânî hâsidi pür tâb ü tef
Hâtif-i kudsî dedi târîh-i sâlis ey Nazîm
Buldu Sultân Ahmedin dünya kudûmüyle şeref

Cedd-i a‘lâları Sultân Süleymân Hân türbesinde medfûndur.

Sultân Mustafa Hân-ı Sânî İbnü’s-Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘

Dâver-i mülk-i cihân a‘ni ki Sultân Mustafa
Makdemi kıldı kulûb-ı âleme bahş-ı safâ

Vilâdetleri (Edirne’de) : fî 8 Zilka‘de 1074
Cülûsleri : fî 22 Cemâziyelâhir 1106
Saltanatları : 8 sene 9 ay 17 gün
Ferâğ ü irtihâlleri : 1115
Ömürleri : 40 sene 9 ay 7 gün
Cülûslerine Sâbit Efendi bu târîhi demiştir.

Târîh Saltanat-pîrâye Sultân Mustafa Hân-ı dilîr
Etti zer-evreng-i rümmânî nigâr üzre cülûs
Nûr-ı subhu bir gümüşten şamdân-ı hâzır idi
Arş-ı ber-tâc-ı murassa ferş-i taht-ı abnûs

Ra‘d sanma çarhdan ra‘d-ı beşâret çaldılar
Lerze verdi çardak-ı âleme avâz-ı kûs
Sebze-zâr-ı âsümân üzre gül-i hâver değil
Şevkden attı külâhın göklere tâc-ı hurûs
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Şâhid-i ikbâl-i baht a‘yâna el verdi yine
Bey‘at edüp kıldılar mehdî-i ahde dest-bûs
Etti çok şevk-i cülûs ile mutayyeb âlemi
Bu şehenşâh-ı Süleymân taht-ı Dâvudu lübûs
Dehre tebşîr eyle Sâbit sen de bir târîh ile
Müjdeler âfâka Sultân Mustafa kıldı cülûs

Târîh-i diğer Edirneli Rüşdî
Mesned-i şâhîye Sultân Mustafa etti cülûs
Hâzır olsun vaktine şimdi kral-ı Üngürüs
Tahtına geçtikte tebrîk eyleyüp ta‘zîm ile
Kaddin etti felek ham etmek için pây-bûs
Şöyle zînet buldu âlem ol şeh-i zîşân ile
Zâl Rüstem oldu dünya şevki ile nev-arûs
Âlemi pür eylesün yâ Rab sadâ-yı şevketi
Dembedem dergâh-ı lutfunda çalınsın tabl u kûs
Şöyle bir bâd-ı hazân olsun anun devrinde kim
Kalmasın ma‘mûre-i düşmende âvâz-ı hurûs
Âleme tebşîr edüp Rüşdî dedi târîhini
Müjde ki izzile Sultân Mustafa etti cülûs

Nazîm dahi bu târîhi demiştir
Târîh [s.17] Tahta geçdikde saâdetle Nazîm-âsâ dedim

Dehre Sultân Mustafa adlile oldu pâdişâh
Peder-i cennet-makarrları Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ civârında 

medfûndur. Asırlarında kazâen münhedim olan Saraçhâne Köprüsü’nü 
müceddeden binâ etmiştir ve Vakâyi-i Mütenevvia ravzasında tafsîlen mu-
harrer olan Edirne Vakası vukûa gelmiştir.

Sultân Gâzî Ahmed Hân-ı Sâlis İbnü’s-Sultân  Mehmed Hân-ı Râbi‘

Hazret-i Sultân Ahmed bin Mehemmed Hânı gör
Mülk-i Osmânîyi ihyâ eyleyen sultânı gör

Vilâdetleri : 1083
Cülûsleri : fî 9 Rebiulâhir 1115
Saltanatları : 27 sene 11 ay 10 gün
Ferağları : 1143
İrtihâlleri : 1149
Ömürleri : 65 sene 4 ay 20 gün
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Vilâdetlerine şuarâ-yı asriyeden Nâbî Efendi bu târîhi demiştir.
Târîh Hazret-i şehzâde-i âlî-güher

Âfitâb-ı nûr-bahş-ı evc-i dîn

Ya‘ni Sultân Ahmed-i vâlâ-tebâr
Nûr-ı çeşm-i şehriyâr-ı kâmbîn

Olduğunda âfitâb-ı tal‘atı
Pertev-endûz-ı libâs-ı mâ ü tîn
Başına döndü sipihr-i bî karâr
Hâk-i pâyine yüzün sürdü zemîn
Sâhil-i âlemde çeşm-i meh sadef
Ana benzer görmedi dürr-i semîn
Hakk Teâlâ eyleyüp ömrün dirâz
Eylesin cümle hatâlardan emîn
Fikr ederken Nâbiyâ târîhini
Hâtif-i gaybî dedi ey sâde-bîn
Yok senin târîhine hâcet fakîr
Ol bu sevdâdan biraz fâriğ-nişîn
Ana kâfîdir işâret Nâbiyâ
Hakk kelâmında hüve’l-fazlü’l-mübîn

Cülûslerine Sâbit Efendi bu târîhi demiştir.
Târîh Cülûs etti serîr-i devlete Hân Ahmed-i âdil

Edüp âsûde zıll-ı re’fetinde pîr ü bernâyı
Vücûd-ı âlem-ârâ-yı hümâyûn ile nâz etsin
Mücevher taht-ı Cemşîdi murassa‘ tâc-ı Dârâyı
Verip eflâk ü hâke hutbesiyle sikkesin zînet
Sevindirdi neşât-ı bey‘atı a‘lâ vü ednâyı
Atâyâ-yı cülûsa dâmen açtı çarhdan Mirrîh
Hayâl etme felekte hâle-i mâh-ı şeb-ârâyı
Felek deryâ gibi sermâye-i ârâmı çalkattı
Oturtunca hilâfet tahtına ol dürr-i yektâyı
Alınca destine buldu gül-i maksûd-ı bizzâtî
Beş on gün çalkadı dest-i kazâ gırbâl-ı garrâyı
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Nola ümmîd-i adli bâis-i cûş u hurûş olsa
Ederler teşne-diller menhel-i azb üzre kavgâyı
Muhammed ümeti yekpâre bey‘at kıldı gördükte
Ser-i seccâde-i Ahmedde ol kutb-i mu‘allâyı
Yazılsın arşa Sâbit âyetü’l-kürsî gibi târîh
Cülûs-ı Hân Ahmed pek mutayyeb kıldı dünyâyı

Taht-ı saltanata Edirne’de cülûs etmiştir.  Dersaâdet’te Bahçekapı-
sı’nda merhûme vâlide Sultân türbesinde medfûndur.

Sultân Mahmûd Hân Gâzî İbnü’s-Sultân Mustafa Hân-ı Sânî

Revnak-efzâ-yı serîr-i milket-i Osmâniyân
Sâ‘î-i hayrât yani Hazret-i Mahmûd Hân

Vilâdetleri [s.18] : 1108
Cülûsleri  : fî 19 Rebiulevvel 1143
Saltanatları  : 24 sene 11 ay 10 gün
İrtihâlleri  : 1168
Ömürleri  : 60 sene 1 ay 25 gün
Vilâdetlerine Sâbit Efendi bu târîhi demiştir.

Târîh Buldu yine bir gonce-i nâzende güşâyiş
Gülzâr-ı harîminde şehenşâh-ı cihânın
Lâlâ-yı felek mihr gibi başına alsın
Vird-i teridir nüh çemen-i kevn ü mekânın
İsmi gibi Hakk âkıbetin eyleye mahmûd
Şehzâde-i Sultân-ı civânbaht-ı zamânın
Feyyâz-ı ezel hıfz ede âsîb-i hevâdan
Ârâyişidir bağçe-i şöhret ü şânın
Sâbit ne aceb zîver-i tâc-ı felek olsa
Târîh-i ser-efrâzı ki gül-goncedir anın

Cülûslerine Seyyid Vehbî bu târîhi demiştir.
Târîh Arşa astı kılıc-ı pâkini Sultân Mahmûd

Bu târîhi dahi şuarâ-yı asriyeden biri demiştir.
Târîh Oldu hakkâ saltanat Sultân Mahmûda makam

Peder-i cennet-makarrları Sultân Mustafa Hân-ı Sânî türbesi kur-
bunda medfûndur. Asırlarında livâ-yı saâdet-ihtivâ-yı hazret-i risâlet-
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penâhî Edirne’yi teşrîf buyurmuş ve Eski Câmi-i şerîf ile Edirne Kalesi 
sûret-i mükemmelede tamir edilmiştir.

Sultân Osmân Hân-ı Sâlis İbnü’s-Sultân Mustafa Hân-ı Sânî

Pâdişâh-ı âl-i Osmân sâye-i lutf-ı Hudâ
Hazret-i Sultân Osmân ibni Sultân Mustafa

Vilâdetleri : 1110
Cülûsleri : fî 27 Safer 1168
Saltanatları : 2 sene 11 ay 18 gün
İrtihâlleri : fî 16 Safer 1171
Ömürleri : 60 sene 7,5 ay
Cülûslerine Haşmet bu târîhi demiştir.

Târîh Tâc ü tahtın ede mes‘ûd ü mübârek Bârî
Ey şehenşâh-ı kerem-pîşe mekârim-unvan
Taht-ı tevfîk-i Hudâ mesned-i ikbâlin olup
Bula zâtınla şeref devlet-i âl-i Osmân
Nevbet-i nutk-ı sühan değmedi Haşmet kuluna
Bana açtırmadılar vasf-ı güzîninde dehân
Bâri esvâk-ı şehirde varayım geşt edeyim
Olayım her tarafa peyk-sıfat müjde-resân
Bulduğum âdeme böyle diyeyim târîhin
Âleme müjde cülûs eyledi Sultân Osmân

Târîh-i diğer Edirneli Nazîrâ Efendi
Gitti bâ emr-i Hudâ hazret-i Sultân Mahmûd
Müjde adlile cülûs eyledi Sultân Osmân

Târîh-i diğer Edirneli Mustafa Kesbî Efendi
Şâd olup halk-ı cihâna Kesbî bu müjde ile
Eyledim tebşîr-i târîh Sultân Osmân oldu şâh

Târîh-i diğer Haşmet Efendi
Kudsiyân söyledi târîhini Sultân Gâzî
Ben de sebt eyledim ey şâh-ı kerîm-i devrân
Fâl-i hayr olduğuna şüphe mi var hünkârım
Ya‘ni târîh-i cülûsün ola Gâzî Sultân

Birâderleri Mahmûd Hân cenbinde medfûndur.
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Sultân Mustafa Han-ı Sâlis İbnü’s-Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis

[s.19] Berr ü bahre pâdişâh oldu bi-takdîr-i Hudâ
Taht-ı Osmânîye iclâs ile Sultân Mustafa

Vilâdetleri : 1129
Cülûsleri : fî 16 Safer 1171
Saltanatları : 12 sene 8 ay 21 gün
İrtihâlleri : 1187
Ömürleri : 58 sene 8 ay 24 gün

Cülûslerine Fitnat Hanım bu târîhi demiştir.
Târîh Müjdeler kim oldu burc-i saltanattan rû-nümâ

Mihr-i gerdûn-ı adâlet ya‘ni Sultân Mustafa
Hayliden müştâk idi âlem cemâl-i pâkine
Dest açup dergâh-ı bârîye ederlerdi duâ
Hamdülillah eyledi mevlâ duâmız müstecâb
Kıldı nûr-ı tal‘atı çeşm-i cihânı rûşenâ
Eyleye Bârî serîr-i saltanatta müstedâm
Sâye-i adlinde âlem edeler zevk ü safâ
Nâsa tebşîr eyleyüp hâtif dedi târîhini
Revnak-ı evreng-i âlî oldu Sultân Mustafa

Fitnat Hanım’ın târîh-i diğeri
Lutf u atâ-yı Mennân dünyâyı kıldı handân
Oldu bekâm ü şâdân zâtıyla devlet ü dîn
Şâd olmasın mı âlem oldu Hıdîv-i a‘zam
Hân Mustafa-yı ekrem şâh-ı adâlet-âyîn
Gûş eyledikde nâmın buldu cihân kâmın
Hep halk subh ü şâmın kıldı duâya tayin
Olsun serîr-i şâhı tâ haşr câygâhı
Âfâttan ilâhî eyle emîn âmîn
Fahr etmeye ne minnet zâtıyla taht-ı devlet
Târîhi oldu Fitnat çün a‘zam-ı selâtîn

Târîh-i diğer Edirneli Mustafa Kesbî
Saltanat-pîrâ olup bastı serîr üzre kadem
Şevket ü ikbâl ile ol şâh-ı âlem Mustafa
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Geldi bir hâtif dedi ilhâm edüp târîhini
Âleme oldu şeref pâk-i kudûm-i Mustafa

Târîh-i diğer  Gitti çâr etrâfa bu târîh-i cülûsu müjdesi
Perver-i dîn etti Îzid ibni Sultân Ahmedi

Târîh-i diğer Haşmet
  Demeden bir ehad dedüm bu târîhi duâ-gûne

Mübârek ola Sultân Mustafaya efser ü evreng
Târîh-i diğer Sünbülzâde Vehbî

Hamdülillah kim zuhûr-ı feyz-i eltâf-ı Hudâ
Eyledi dünyayı böyle hürrem ü behçet-fezâ
Kalmayıp jeng-i kudûret sîne-i ekvânda
Oldu diller cümle mir’ât-ı musaffâ-yı safâ
Yazdı târîh-i cülûsun Vehbiyâ kilk-i beyân
Şâh-ı mülk-ârâm-ı İslâm oldu Sultân Mustafa

Târîh-i diğer Sünbülzâde Vehbî
Şükr-i Yezdân kim verâ-yı perde-i takdîrden
Şâhid-i maksûd-ı âlem oldu şimdi rû-nümâ
Ya‘ni Sultân Mustafa Hân eyledi tahta cülûs
Dehri dil-şâd eyledi ol zümre-i âlem-bahâ
Efser-i Cemşîde yazdım Vehbiyâ târîhini
Pâdişâh-ı adl-fermâ oldu Sultân Mustafa

Târîh-i diğer Edirneli Örfî
[s.20] Hamdülillahi’l-kadîri’l-mâliki’l-mülki’l-kerîm

Pür sürûr oldu meserretle şükür bu cilve-gâh
Mülk-i Osmân öyle bir şâhenşehe nakl etti kim
Pâsbân-ı dergehidir Hüsrev-i zerrîn-külâh
Taht-ı âlî-bahta bâ avn-i Hudâ etti cülûs
Eşref-i sâatte ol sultân-ı İskender-sipâh
Âfitâb-âsâ tulû‘ ettikde uzlethâneden
Döndü nevrûz-ı su‘âde kürre-i şâm-ı siyâh
Mâlik-i mülk-i Arap hâkân-ı Rûm u hem Acem
Şehriyâr-ı bahr u ber şâhenşeh-i âlemiyân
Hâdim-i beyt-i Hudâ vü ravza-i pâk-i resûl
Sâye-endâz-ı inâyet ya‘ni ol zıll-ı ilâh
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A‘zam-ı şâhân-ı âlem mefhar-i mevle’l-mülûk
Pâdişâh-ı dîn-perver şâh-ı sâhib-intibâh
Biri rûziye anun biri şebiyye tâcıdır
Kim murassa‘ efserinin aksin etmiş mihr ü mâh
Nüh kıbâb-ı çarha verince sütûn iktidâr
Atlas-ı mînâ-yı çarh oldu dokuz kat bâr-gâh
Devlet ü ömr-i şerîfin eyleye Mevlâ mezîd
Râyet-i ikbâli etsin düşman-ı dîni tebâh
Geldi üç merd-i Hudâ Örfî dedi târîhini
Oldu Sultân Mustafa mâh-ı Saferde pâdişâh

İstanbul’da câmileri sâhasında medfûndur. Edirne’de Mihal 
Köprüsü’yle Üç Şerefeli ve Murâdiye ve Ayşekadın cevâmi-i şerîfesi gibi 
zelzeleden harâb olan bir çok mebânî-i mübârekenin tamir ü tecdîdine 
himmet buyurmuş oldukları Örfî Ağa Târihçesi’nde mezkûrdur.
Nazîrâ Mecmu‘asından

Hâkimü’l-vakt-i Edirne gelicek
Her gören kıldı ana hayr duâ
Anı her lutfuna mazhar ede Hakk
Şâd ede gönlünü dâim Mevlâ
Bir duâcısı dedi târîhin
Cevherî harfile olup gûyâ
Hamdü lillâh ki anın zâtı ile
Edrine şehri ziyâdır hâlâ  1161

Mısraların ikisi 1170 çıkıyor.10

Sultân Gâzî Abdülhamîd Hân İbnü’s-Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis

Câlis-i evreng-i âlî sâye-i rabb-i vahîd
Pâdişâh-ı milket-i Osmân Hân Abdülhamîd

Vilâdetleri : 1137
Cülûsleri : fî 8 Zilkade 1187
Saltanatları : 15 sene 8 ay 2 gün
İrtihâlleri : fî 12 Receb 1203
Ömürleri : 66 sene 5 ay

10  Bu şiir bir kağıda yazılı olarak kitabın sayfaları arasında bulunmuştur. Tarih itibariyle Sultan III. 
Mustafa’ya tekâbül ettiği için bu kısma eklenmiştir.



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1014

Vilâdetlerine şuarâ-yı asriyeden Nedîm Efendi bu târîhi demiştir.
Târîh Şâhenşeh-i mülk-i Arap hâkân-ı iklîm-i Acem

Kim bende-i dergâhıdır Kisrâ vü Hârûnü’r-Reşîd
Her semte kim azm eyleye âlem meserretle dolar
Bir gurre olmuş rahşının altında gûyâ subh-ı îyd
Sultân Ahmed Hân kim dâim rikâbında yürür
Bir yana fer ü saltanat bir yana da baht-ı sa‘îd
Sulbünden ol şâhenşehin izz ü celâl ü mecdle
Geldi cihâna nâgehân bir âfitâb-ı nev-resîd
Bu mısraa târîhin derc eyleyüp dedüm Nedîm
Dünyayı mesrûr eyledi şehzâde-i Abdülhamîd

Cülûslerine Sünbülzâde Vehbî bu târîhi demiştir.
Târîh Hazret-i hâkân-ı a‘zam sâye-i rabb-i Mecîd

Pâdişâh-ı heft-kişver ya‘ni Hân Abdülhamîd
Taht-ı âlî-baht-ı Osmânîye revnak-bahş olup
Dergehinde cümle şâhân-ı cihân oldu abîd
Zât-ı Mahmûdu’s-sıfâtında bedîd ü müncelî
Kuvvet ü Sultân Murâd ü zühd-i Sultân Bâyezîd
Vehbiyâ yazdı ser-i âfâka târihin kalem
Mecd ü iclâl ile Sultân oldu Hân Abdülhamîd

Târîh-i diğer İki Bayraklızâde Nesîb
Sad hamd ki verdi makdemiyle
Âfâka ziyâ halîfetu’llâh

[s.21] İkbâl ile kıldı tahtı teşrîf
Şâhenşeh-i âdil-i dil-âgâh
Dîdâr-ı münevverin gören der
Mâşâallâhü tebârekellâh
Bisyâr bu hâlete delâil
Ez cümle nazar kıl ey dil âgâh
Meddi ile lafza-i celâlin
Târîhi anun halîfetu’llâh

Edirne’de Veli Dede dergâhı şeyhi Vefâ Efendi dahi bu târîhi demiştir.
Târîh-i diğer Tahta teşrîfin görünce bu Vefâ târîh dedi

Eyledi Abdülhamîd Şâh izz ü devletle cülûs
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Asr-ı hümâyûnlarında livâ-i saâdet-ihtivâ-yı hazret-i Nebevî Edirne’ye 
teşrîf buyurmuştur.

Sultân Gâzî Selîm Hân-ı Sâlis İbnü’s-Sultân Mustafa Hân-ı Sâlis

Ümm-i dünyayı yed-i a‘dâdan aldı bâ cihâd
Hazret-i Sultân Selîm-i Sâlis olsun rûhu şâd

Vilâdetleri : 1175
Cülûsleri : fî 11 Receb 1203
Saltanatları: 18 sene 8 ay 9 gün
Ferâğları : 1222
İrtihâlleri : 1223
Ömürleri : 48 sene 6 ay

Vilâdetlerine şuarâ-yı asriyeden Fitnat Hanım bu târîhi demiştir.
Târîh Şehenşâh-ı cihân şevketlü Sultân Mustafa Hânı

Ede dâim serîr-i saltanatta Hakk saâdetle
Hıdîv-i dâd-güster pâdişâh-ı heft-kişver kim
Ana şâhân-ı âlem kesb-i şân eyler itâatle
Nice şâd olmasın âlem ki şâhenşâh-ı devrânın
Vücûda geldi bir şehzâdesi yümn ü saâdetle
Gelüp bâ feyz-i ilhâm oldu tab‘a musarra‘ târîh
Cihâna geldi Şehzâde Selîm iclâl ü izzetle

Sünbülzâde Vehbî dahi bu târîhi demiştir.
Diğer târîh-i vilâdet 

Murassa iki târîh-i müsellem eyledüm inşâd
Cevâhirler gibi tâbende bir beyt-i dilârâda
Selîmi Mustafa Hâna mübârek tâcdır gûyâ
Nümâyân cevher-âsâ dürc-i şevketten bu şehzâde

Cülûslerine dahi Sünbülzâde Vehbî bu târîhi demiştir.
Târîh-i cülûs Sezâ taklîd-i seyfinde mücevher olsa târîhim

İki mısrada kim her mısraı hüsn-i beyân üzre
Şeh-i Cem şevket-i fermân-revâ Sultân Selîm oldu
Kuşandı seyf-i fethi durmasın çeksün cihân üzre
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Pederleri Sultân Mustafa Hân türbesinde medfûndur. Asırlarına 
tesâdüf eden Edirne İhtilâli’yle Kadı Paşa Vakası Vakâyi-i Mütenevvia 
ravzasında mezkûrdur.

Sultân Mustafa Hân-ı Râbi‘ İbnü’s-Sultân Abdülhamid Hân

Hazret-i Sultân Selîm Hân eyleyüp azm-i bekâ
Vâris-i tâc ü serîri oldu Sultân Mustafa

Vilâdetleri : 1193
Cülûsleri : fî 21 Rebiulevvel 1222
Saltanatları : 1 sene 2 ay 12 gün
İrtihâlleri : 1223
Ömürleri : 30 sene 1 ay

Pederleri Abdülhamid Hân türbesinde medfûndur.

Sultân Gâzî Mahmûd Hân-ı Sânî İbnü’s-Sultân Abdülhamid Hân

Gıbta-bahşâ-yı selâtîn-i cihân sâhib-kırân
Milletin muhyîsi mülkün muslihi Mahmûd Hân

[s.22] Vilâdetleri : fî 13 Ramazan 1199
Cülûsleri : fî 4 Cemâziyelâhir 1223
Saltanatları : 31 sene 10 ay 14 gün
İrtihâlleri : fî 19 Rebiulevvel 1255
Ömürleri : 55 sene 8 ay 4 gün
Cülûslerine şuarâ-yı asriyeden İzzet Bey bu târîhi demiştir.

Târîh Şeh-i Mahmûd-haslet taht-ı âlî-bahta fer verdi
Bagal-gîri olup tevfîk u adli rabb-i ma‘bûdun
Bu resme yazdı bir târîh-i ra‘nâ bendesi İzzet
Cülûsu kıldı ihyâ dîn ü mülkü Hân Mahmûdun

Enderûnî Ârif Ağa’nın târîhi. 
Mısra  Oldu adli Hân Mahmûdun cülûsunda ıyân

Sürûrî-i Sânî’nin. 
Mısra Hân Mahmûd idi memdûh-ı zamân kıldı cülûs

Bu dahi 
Mısra Oldu Hân Mahmûd-ı âdl-âyîn sultân-ı zamânİzzet 
Molla’nın. 
Mısra Mahmûd Hâna mevlâ mülkü ede mübârek



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1017

Bu dahi. 
Mısra Oldu memnûn Hân Mahmûdun cülûsundan cihân

Aynî Efendi’nin. 
Mısra İkinci Hân Mahmûda cülûsun sa‘d ede Yezdân

Âsım Efendi’nin. 
Mısra Hân Mahmûdun ede devrini Allah mahmûd

Çemberlitaş kurbunda türbe-i mahsûsalarında medfûndur. Yeniçeri 
ocağını ilgâ ve nişânlarını ref ‘ ve imhâ ve bostancıların ıslâhına i‘tinâ ve 
Edirne’nin Hükümet konağını 1232 târihinde bir ve istîlâda muhterik 
olmakla 1247 târîhinde dahi bir ki iki defa müceddeden binâ vü kezalik 
tezyînât-ı beldeden add olunan piyâde kışlasını da yeniden ihdâs ve inşâ 
ve bir çok cevâmi‘ ve mesâcid-i şerîfe ve tekâyâ ve zevâyâ ve emsâli hayrât 
ü müberrâtı tecdîd ü tamir sûretleriyle ihyâ eylemiştir.

Sultân Gâzî Abdülmecîd Hân İbnü’s-Sultân el-Gâzî 
Mahmûd Hân-ı Sânî

Kıldı tanzîmât-ı mülke vaz‘-ı kânûn-ı cedîd
Öyle bir hayra muvaffak oldu Hân Abdülmecîd

Vilâdetleri : fî 14 Şaban 1237
Cülûsleri : fî 19 Rebiulâhir 1255
Saltanatları : 22 sene 7 ay 27 gün
İrtihâlleri : fî 17 Zilhicce 1277
Ömürleri : 40 sene 4 ay 2 gün

Vilâdetlerine şuarâ-yı asriyeden İzzet Molla bu târîhi demiştir.
Târîh Bed-nazardan dûr ola İzzet dedüm târîhini

Oldu nûr-ı dîde-i Mahmûd Hân Abdülmecîd
Rif ‘at dahi bu târîhi demiştir.

Târîh-i diğer Rif ‘atâ âfâka müjde söyledim târîhini
Geldi ahde sulb-i Mahmûd Hândan Abdülmecîd

Nazîf dahi bu târîhi demiştir.
Mısra Abdülmecîd isminde nev şehzâde kıldı kevni şâd

Cülûslerine Meşrebzâde dâmâdı Mehmed Şem‘î Efendi bu târîhi de-
miştir.
Târîh Gûş edince yazdı Şem‘î bendesi târîh-i tâm

Oldu Sultân âleme Abdülmecîd Hân mecdile
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Sultân Selîm câmii civârında türbe-i mahsûsalarında medfûndur. 
Edirne’de Meriç ve Arda nehirleri üzerinde İkinci Köprü demekle marûf 
cisr-i metîni müceddeden inşâ ve bir çok cevâmi‘ ve mesâcid-i şerîfe ve 
tekâyâ ve zevâyâ ve emsâli hayrât ve müberrâtı tamir ve tecdîd sûretiyle 
ihyâ eylemişlerdir.

[s.23] Sultân Abdülazîz Hân İbnü’s-Sultân el-Gâzî 
Mahmûd Hân-ı Sânî

Mülk ü millet cümle evzâ‘ından oldu müstefîd
Rahmet ile yâd ola Abdülazîz Hân-ı şehîd

Vilâdetleri : fî 15 Şaban 1245
Cülûsleri : fî 17 Zilhicce 1277
Saltanatları : 15 sene 4 ay 19 gün
Ferağları : fî 7 Cemaziyelevvel 1293
İrtihâlleri : fî 12 Cemaziyelevvel 1293
Ömürleri : 47 sene 9 ay

Cülûslerine Ziyâ Paşa bu târîhi demiştir: 
Ricâlü’l-gayb” târîh-i cülûs-ı pâdişâh oldu

Edirne’nin şimdiki hükümet konağını 1279 târîhinde nîm kârgir ola-
rak müceddeden binâ ve seksen târîhinde Câmi-i Atîk’i pek mükemmel 
sûrette tamir ve ihyâ ve seksen dört târîhinde hükümet konağı sahasında 
bir matba‘a ve bir telgraf dâiresi ve seksen beş târîhinde bir livâ dâiresi bir 
de cesîm zabtiye koğuşu ilâveten inşâ eylemiş ve tamir ve tecdîd sûretiyle 
daha bir çok hayrât ve müberrâtı ihyâ buyurmuşlardır. Pederleri Mahmûd 
Hân türbesinde medfûndur.

Sultân Murâd Hân-ı Hâmis İbnü’s-Sultân el-Gâzî Abdülmecîd Hân

Devlet ü dârât-ı dehre etmedi çün itibar
Fâriğ-i tâc ü serîr-i saltanat Sultân Murâd

Vilâdetleri : fî 25 Receb 1256
Cülûsleri : fî 7 Cemaziyelevvel 1293
Saltanatları : 3 ay 3 gün
Ferağları : fî 11 Şaban 1293
İrtihâlleri : fî 17 Cemâziyelâhir 1322
Ömürleri : 65 sene 10 ay 22 gün

Vilâdetlerine şuarâ-yı asriyeden Süleyman Fehîm bu târîhi demiştir.
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Târîh Pâdişâh-ı bahr u berr Abdülmecîd Hân kim odur
Şevket ü iclâl ile şâhân-ı dehrin a‘zamı
Mülk ü millet hüsn-i tedbîr ile buldu âb u tâb
Zîb-i taht-ı saltanat olalı feyz-i makdemi
Himmet-i şâhânesin tamir-i mülke sarf edüp
Saltanatta adl olur her bir umûrun akdemi
Etti Tanzîmât-ı Hayriyye zamânında zuhûr
Pür imâret eyledi mülk-i harâb-ı âlemi
Hükm-i hikmet-zâdıdır sermâye-i emn ü amân
Görmedi çeşm-i felek bir böyle devr-i hurremi
Oldu bir şehzâdesi zîb-âver-i mehd-i vücûd
Gül gibi rû-yı cihân güldü gidüp hüzn ü gamı
Sulb-i pâkinden bürûz etsün nice şehzâdegân
Dâimâ sûr ü sürûr ile geçe her bir demi
Şevket ü şâhânesi müzdâd ola günden güne
Her umûrunda olup tevfîk-i bârî rehberi
Ben de i‘lâm eyledüm târîh-i tâm ile Fehîm
Dehri kıldı ber murâd Sultân Mahmûd makdemi

Nesr: Yeni Câmi-i şerîf kurbunda vâlide-i muhteremeleri türbesinde 
medfûndur.

[s.24] Es-Sultân İbnü’s-Sultân İbnü’s-Sultân el-Gâzî Abdülhamîd Hân-ı 
Sânî İbnü’s-Sultân el-Gâzî Abdülmecîd Hân hallede’llâhü hilâfetehü ilâ 
âhiri’d-devrân ve edâme’llâhü devletehü ilâ yevmi’l-mîzân

Pâdişâh-ı âsumân-câh sâye-i rabb-i mecîd
Bü’l-kerem bü’l-adl ebu’l-hayrât Hân Abdülhamîd

Efendimiz hazretleri bin iki yüz elli sekiz senesi Şabânü’l-muazzamının 
on yedinci günü revnak-efzâ-yı mehd-i vücûd olup vilâdet-i ma‘âli-
menkabet-i hümâyûnlarına şuarâ-yı asriyeden şâir-i pâkîze-edâ sâhib-i 
inşâ Âkif Paşa’nın kalem-i mu‘ciz-rakam-ı ârifânelerinden işbu târîh-i garrâ 
sâdır olmuştur.
Târîh Şehenşâh-ı cihân Abdülmecîd Hân-ı kerem-güster

Ki teshîr eyledi yekser-i kulûbu hüsn-i ahlâkı
Âdâletle inâyetle edüp dünyâyı âbâdân
Fürûg-ı şevket-i âlem-şümûlu aştı nüh tâkı
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Olup ömrü medîd ikbâl ü iclâli mezîd olsun
Adûsu varsa sûzân eylesün şemşîr-i berrâkı
Doğunca sulb-i pâkinden yine şehzâde bedr-âsâ
Uyûn-ı halkı işrâk eyledi ser-tâ-ser işrâkı
Edüp ihyâ-yı nâm-ı cedd-i âlîşânına himmet
O şâhın vasf-ı pâki bir dahi doldurdu evrâkı
Serîr-i saltanatta tâ kıyâmet ber-karâr olsun
Olup zât-ı hümâyûnun hemîşe hıfz-ı Hakk veâkı
Becâ olmaz mı bu eyyâm-ı ferruh-fâl-i şâdîde
Niyâz etsem duâ-gûyâne ben de afv u ıtlâkı
Mübârek günde geldi mâh-ı ihsân-ı atâdır bu
Sevindirsin beni şâh-ı güzînin rahm ü eşfâkı
Çıkar bâlâ-yı çarha Âkifâ târîh-i mîlâdı
Gelüp Sultân Hamîd etti münevver cümle âfâkı

Âkif Paşa merhûmun matbû dîvânlarında işbu târîh bâlâsında [ 
menfâda iken söylenip ıtlâk olunmuştur] ibâresi muharrer idügüne naza-
ran şevket-meâb efendimiz hazretlerinin müsellem-i âfâk olan merhamet-i 
seniyyelerinin henüz mehd-i ulyâlarında bedîdâr olduğu tahakkuk etmiştir.
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Ravzatü’l-Vülât-ı Edirne
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[s.26] Edirne’ye muhâfız ve mutasarrıf ve vâlî olan zevâttan 
me’hazlarımızda dest-res olunabilenlerinin terâcim-i ahvâli

Lala Şâhin Paşa

Sahâyifü’l-Ahbâr zabtınca Sultân Orhan hazretlerinin hidmet-i seniy-
yelerinde terbiyet bulup ferzend-i ercümendleri Sultân Murâd Hân haz-
retlerine lala tayin buyurmuşlar idi. Sultân Murâd Hân hazretleri cülûs-ı 
hümâyûnlarında müşârunileyhi Rumeli Beylerbeyisi nasb edip ilâ âhiri’l-
ömr mutasarrıf oldu. Sultân-ı müşârunileyh hazretleri Filibe ve nevâhîsinin 
fethini sâhib-i tercüme uhdesine havâle ile kendilerin Edirne’de bırakıp 
zât-ı hümâyûnları 764 târîhinde Bursa’yı teşrîf buyurdular. Sâhib-i tercüme 
dahi 765 târîhinde Zağra ve Filibe ve badehû İhtimân ve Frecik ve daha 
sonraları Kavala ve Drama ve Zihne ve Siroz ile Sofya civârını kâmilen 
feth eyledi. Sofya kalesinin metânetine mebnî tîz elden zafer müyesser 
olmadığından fethi esbâbının tedârikinde iken 787 târîhinde vefât eyledi. 
789 târîhinde Las hâkimi Sosmanus isyân ve bazı bilâd-ı İslâmiyeye îsâl-i 
mazarrat ettiği mesmû-ı hümâyûn olmakla Lala Şâhin Paşa’ya def‘i bâbında 
emr-i hümâyûn sudûr eyledi diye Hâce Târîhi’nde ve ona tâbi‘ olan bazı 
târîh kitaplarında mezkûr ise de bu ifâde kalem-i nâsihten sehv olsa ge-
rektir. Zîrâ Lala Şâhin Paşa’nın târîh-i mezkûrden hayli zaman mukad-
dem vefât ettiğine nazaran bu hizmete memur olan Timurtaş Paşa olması 
zâhirdir. Sahih olan da Sahâyifu’l-Ahbâr’ın ifâdesidir. Lala Şâhin Paşa Sırp 
Sındığı muvaffâkiyetinden dolayı vâki olan hasedine mebnî mücâhid Hacı 
İlbeyi’yi tesmîmden gayri husûsât ile ma‘yûb değildir. Gülşen-i Ma‘ârif ’te 
Lala Şâhin Paşa’nın Hacı İlbeyi’yi tesmîm eylediği bazı ümerâ lisânından 
mesmû‘-ı hümâyûn olmagın 778 târîhinde Rumeli Beylerbeyi’liğinden 
azl olunup mansıbı Timurtaş Gâzî’ye tevcîh buyurulduğu mezkûr ise de 
sâir me’hazlarımızda bu kayda tesâdüf olunamamıştır. Lûgat-ı Târihiye ve 
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Coğrafiye’de Edirne’yi vasf ettiği sırada müşârunileyhin kabrini Edirne’de 
olmak üzere beyân eylemiş ise de Edirne’de değildir.

Timurtaş Paşa

Kudemâ-yı ümerâ-yı Osmâniye’den Kara Ali Bey’in mahdûmudur. 
Evvelen emîr sonra emîrü’l-ümerâ ve Lala Şâhin Paşa’nın vefâtında Rume-
li beylerbeyisi olup badehû vezâret ihsân buyuruldu. Vezâret ile Rumeli 
beylerbeyliği müşârunileyhte cem olmuştur. Timur vakasında esîr olarak 
halâs oldu. Fetrette Îsâ Çelebi yanında kalıp bade’l-inhizâm 808 târîhinde 
Ulubat’ta kölesi yedinde maktûl oldu. Oğulları Yahşi Bey ve Umur Bey ve 
Oruç Bey ve Ali Bey’dir. Edirne’nin Timurtaş Karyesi bu zâtın nâmına 
mensûbdur.

Sarıca Paşa

Mâbeyn-i hümâyûndan tefeyyüz ile emîr-i livâ ve beylerbeyi ve 
833’de vezîr ve Sultân Murâd Hân-ı Sânî hazretleri Karamanoğlu 
İbrâhîm Bey’in te’dîbi için Anadolu cânibine 838’de azîmet buyurduğu 
hengâmda müşârunileyhi Edirne muhâfızı bıraktı. Badehû mütekâid 
olup Gelibolu’da bir çok sene sâkin oldu. 846’da Derbend Muhâsarası’nda 
tedbîri bi’l-istihsân tekrâr vezârete getirildi. 855 senesine kadar musâhib-i 
pâdişâhî olup badehû vezâretle kaldı. 857’de Halîl ve Şehâbettin Paşa’larla 
berâber azl olduktan sonra irtihâl eylemiş olmakla Gelibolu’da binâ ey-
lediği câmii hatîresinde defn olunmuştur. Hayrullah Efendi Târîhi’nde 
Yürgeç Paşa’nın muhâfız bırakıldığı mezkûrdur.

 [s.27] Şehsuvar Bey

İbni Arslan Bey ibni Süleyman Bey. Zülkadriye hükkâmındandır. 
Bunlara serîr-i devletleri müyesser oluncaya değin Çirmen Sancağı veril-
diği ve her zamanda kesr-i ahd ü peymândan geri durmadıkları ve 870 
târîhinde gîleten katl olunan birâderi Aslan Bey’in yerine sultân-ı Mısr Ka-
yıtbay tarafından diğer birâderi Budak Bey nasb olunmakla kendisi Sultân 
Mehmed Hân hazretleri tarafına ilticâ edip mu‘âvenet-i hüsrevâneleriyle 
pederi mülkünü zabt eylediği ve Mısrîler tarafından gelen askeri bir kaç 
defa bozup bir iki defa dahi kendisi bozulduğu ve altı sene hükûmet sü-
rüp bi’l-âhare 876 târîhinde Mısrîler galebe çalıp müşârunileyhi ahz ve 
Mısır’da siyâseten katl ettikleri mezkûr-ı sahâyif-i tevârîhdir.
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Dârâb Bey

Uzun Hasan etbâ‘ından iken Karahisâr-ı şarkî vâlisi olduğu halde ol 
havâlinin istîlâsı hengâmda emanla gelip rikâb-ı hümâyûna yüz sürmekle 
hisar zabt olunup kendisine 873’de mükâfâten Çirmen Sancağı inâyet ve 
tevcîh buyurulduğu ve orada vefât eylediği mazbût-ı sahâyif-i tevârîhdir.

Karaman Bey

Vezirazam İshak Paşa Karaman vilâyetinden henüz teshîr olunmayan 
memâlikin feth ü teshîri için 975’de memur olup Lârende’ye vardıkta Pîr 
Mehmed Karamânî Taşeli’ne firâr ve oradan Uzun Hasan’a ilticâ eyledi. 
Ondan sonra birâderi Kasım Bey dahi kaçıp mûmâileyhe mülhak oldu. 
Diğer birâderleri işbu Karaman Bey gelip rikâb-ı hümâyûna ilticâ etmegin 
kendisine Çirmen Sancağı inâyet buyuruldu. Orada vefât ettiğinden na‘şı 
Edirne’ye nakl olunarak Dârü’l-hadîs Câmii sahasında medfûn ve seng-i 
mezârı (Karaman Bey bin Mehmed Bey bin Karaman Bey) ibâresiyle 
menkûştur.

Alâü’ddevle Bey

Bin Arslan Bey bin Süleymân Bey. Zülkadriye hükkâmındandır. 
Serîr-i devletleri müyesser olana kadar Çirmen Sancağı verildiği ve birâderi 
maktûl Şehsuvâr Bey’in yerine Mısrîler tarafından 876 târîhinde diğer 
birâderi Şâh Budak nasb olunmakla kendisi Sultân Mehmed Hân hazretleri 
âsitânesine ilticâ ile mu‘âvenetleriyle mülkü Budak’ın yedinden ahz eyledi. 
Budak Mısır’a varıp tekrâr imdâd almak fikrinde iken Alâü’devle ümerâ-i 
Mısır taraflarına vâfir hediye irsâl etmesi hasebiyle Alâü’ddevle’nin iltimâsı 
üzerine Budak’ı ahz ü habs ettiler. Bir müddet mürûrunda halâs bulup 
Sultân Bâyezîd Hân tarafına ilticâ etmekle kendisine Vize Sancağı ihsân 
buyuruldu. Bu haber Alâü’ddevle’ye vâsıl oldukta isyân edip memâlik-i 
mahrûse-i Osmâniye’ye îsâl-i mazarrat eyledi. Nihâyet Budak’ın yanına bir 
miktar asker verilerek üzerine i‘zâm edildikte Alâü’ddevle Mısrîlere düşüp 
onların imdâdı ile Budak’ı bozdu ve kayd u bend ile Mısır’a getürülüp idam 
olunmakla Alâü’ddevle istikrâr buldu ve memlekete hayli nizâm verdi. Kırk 
sene kadar makâm-ı hükümette müstekarr bulunup sinni doksana resîde 
olmuş idi. Sultân Selîm-i Kadîm 920 târîhinde Acem Seferi’ne giderken 
Alâü’ddevle’nin bazı evlâdı zahâir üzerine muhâceme ile bir çok hisar ey-
lediler ise de hazret-i pâdişâh mukayyed olmayıp muzafferen avdetlerinde 
Kemah ve Bayburt kalelerini ba‘de’t-teshîr Hâdim Sinan Paşa’yı otuz bin 
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kişilik bir müfreze ile Alâü’ddevle üzerine gönderdiler. Ol dahi yirmi beş 
bin kişi ile karşılayıp olunan muhârebede gâlibiyet Sinan Paşa tarafında 
kalmakla Alâü’ddevle mareke içinde katl olundu.

Şehzâde Sultân Süleymân Şah

Pederleri Yavuz Sultân Selîm Hân hazretleri 920 senesi Muharremü’l-
harâmının yirminci [s.28] gününde Edirne’den İran Seferi’ne mütevecci-
hen hareket ettiği esnâda şehzâdeleri Saruhan vâlisi Süleymân Şah hazret-
lerini Rumeli’nin hıfz u hırâseti için Edirne’de muhâfız bıraktığı mazbût-ı 
sahâyif-i tevârîhdir.

Ahmed Paşa

Hâin Ahmed Paşa demekle meşhûrdur. Sultân Selîm-i evvel haz-
retlerinin Çorlu kasabası civârında vâki Sırt köyü nâm mahalde vukû-ı 
irtihâlleri esnâda sâhib-i terceme Rumeli Beylerbeyi’si olup orada bulun-
makla sadrâzam Pîrî Paşa tarafından 926 Şevvâlinde Edirne’ye muhâfız ta-
yin ve i‘zâm kılındığı ve merkûm Ahmed Paşa badehû vezîr-i sâlis olup Pîrî 
Paşa’nın azlinden sonra mesned-i sadâretin uhdesine tevcîhine ümmitvâr 
iken odabaşı İbrâhîm Ağa’ya tevcîh buyurulmakla tekaddümüne taham-
mül edemediğinden Mısır hükûmetine tâlip oldu ve 17 Şevvâl 1029 sene-
sinde Mısır’dan avdet eden selefi Mustafa Paşa ile Nil üzerinde Şubre nâm 
mahalde ba‘de’l-mülâkât on sekizinci günü sâat-i nahsde Mısır’a dâhil 
oldu 930 senesi Rebîulâhirinin beşinci gününe değin vâlilik vazîfesini îfâ 
eyleyip altıncı günü ızhâr-ı isyân ile asâleten taht-ı Mısır’a cülûs ederek 
(e’l-melikü’l-mansûr Sultân Ahmed) diyerek nâmına hutbe okuttu. Ancak 
bu hal on iki gün kadar devâm edebilip badehû muhâfaza beylerinden 
vezîrazamın tayin ettiği Mîrlivâ Mehmed Bey asâkir-i İslâmı cem edip 
At Pazarı nâm mahalde sancak-ı pâdişâhîyi kaldırmış ve o esnâda Ahmed 
Paşa’nın hamamda olduğu tahkîk kılınmış olmakla cumhûr ile derhal ha-
mamı basmış ise de Ahmed Paşa evvelce işten âgâh olmakla urbân içine 
firâr eyledi. Der-akab üzerine asker sevk olunarak vilâyet-i şarkiyyede bir 
köyde zikr olunan Rebîulâhirin selhinde vâki olan muhârebe-i azîmede 
leşker-i urbâna fütûr ârız olmuş ve Ahmed Paşa dahi mahall-i âhara firâr 
ederken Akbekirler tarafından başı kesilerek bir mızrağa dikilip derûn-ı 
şehirde teşhîr olunduktan sonra Âsitâne-i Saâdete gönderildi. Mısır’da 
müddet-i hükûmeti altı buçuk aydır.
Müfret Hâin sanma ki ber-hurdâr olur

Ya kesilür başı ya berdâr olur
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Şehzâde Sultân Selîm Hân

Pederleri cennet-mekân Sultân Süleymân Hân hazretlerinin zîr-i 
cenâhına Acem şâhı Tahmâs[b]’ın birâderi Alkas Mirza ilticâ ederek 
hazret-i pâdişâhı birâderi üzerine gazâya igrâ etmegin mahdûm-ı mü-
kerremleri şehzâde Sultân Selîm-i Sânî hazretlerini Edirne muhâfazasına 
memur buyurup 955 Saferinde Alkas Seferi namıyla on yedinci gazâları 
olmak üzere Dersaâdet’ten hareket ve bade’l-avdet 2 Zilhicce 956 sebt 
günü Dersaâdet’e muvâsalet buyurulduğu mazbût-ı sahâyif-i tevârîhdir.

Şehzâde Bâyezîd

Sultân Süleymân hazretlerinin dördüncü mahdûmudur. 932’de te-
vellüd edip 960’da Edirne muhâfızı oldu. 967’de irtihâl eyledi. Naaşları 
Sivas’ta medfûndur.

Hasan Ağa

Edirne eşrâfından Kızılbaş Hasan Ağa demekle meşhûrdur. Vezîrazam 
Nasuh Paşa Etmekçizâde Ahmed Paşa’nın vezâret ve defterdârlığını çe-
kememekle hafâyâsına vukûf için Ahmed Paşa’nın nasb-ı ayni Hasan 
Ağa’yı 1022 târîhinde Çirmen vâlisi etmiş ise de Etmekçizâde tarafın-
dan merkûm Kızılbaş Hasan tesmîm edilmekle matlûb hâsıl olmamış ve 
derûn-ı hisârda hîn-i fetihte Yahşi Fakih tarafından binâ edilmiş ve el-
yevm Çukacılar Hamamı demekle maruf bulunmuş olan hamam müşrif-i 
harâb olmakla bu zât tarafından tamir edilmiştir.

Cânî Bey Giray Han

İbni Şakây Mübârek Sultân. Kırım hanlarındandır. Çirmen 
Sancağı’nın 1032 târîhinde bu zâta [s.29] arpalık tevcîh buyurulduğu 
Gülbün-i Hânân’da mezkûrdur.

Mehmed Paşa Devce

1046 târîhinde İstanbul bostancıbaşılığından Bosna eyâleti ile çıkarı-
lıp o sırada Kırım hanlarından İnâyet Giray ile Nogay Tatarlarından Kan-
temir Mirzâ miyânesinde zuhûr eden münâza‘a münâsebetiyle Edirne’de 
serasker nâmıyla muhâfazaya memur olup kalmış ve 1048 târîhinde fitne-i 
Tatar bertaraf olup Arnavut isyânı zuhûr etmekle pâşâ-yı müşârunileyh 
oraya tayin kılınarak Edirne’den gitmiştir.
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Hüseyin Paşa

1050 târîhinde Edirne muhâfazasına tayin olunduğu Hayrullâh 
Efendi Târîhi zeylinde mezkûrdur.

Mahmûd Ağa

Has odanın acemi ağalarındandır. Çirmen Sancağı’nın 1070 
Cümâdilâhiresinin onuncu gününde bu zâta tevcîh buyurulduğu Nâimâ 
Târîhi’nde mezkûrdur.

Mehmed Paşa (Şeyh)

Enderûn-ı hümâyûndan tefeyyüz ile Doğancıbaşı ve 1074’te 
vezâretle kubbe-nişîn ve 1076’da Silistre vâlisi ve 1078’de Edirne kay-
makamı ve vezîr-i kubbe-nişîn oldu. 1081’de Temeşvar sonra Van vâlisi 
badehû Yanova muhâfızı oldu. 1092’de tekâüd edilip sene-i merkûme 
Cemâdiyelâhiresinde fevt oldu.

Osman Paşa (Konakçı)

Gürcüdür. Silistre Beylerbeyi’si olup müddet-i kalîle zarfında bade’l-
azl 1076’da Çirmen Beylerbeyi’si oldu. 1083 senesine kadar devâm ile 
badehû vefât eyledi.

Abdullah Paşa

Enderûn-ı hümâyûnludur. Tefeyyüz ederek rikâbdâr-ı şehriyârî oldu. 
1072’de Silifke paşası badehû Çirmen Beyi olup 1092’de vefât eyledi.

Mustafa Paşa

Yeniçeridir. Samsuncu başı 1094’de Çirmen paşası olup çend sene 
mürûrunda vefât eyledi.

Kanber Ağa

Filibe koru ağası iken 1092 senesinde Çirmen beyi olup badehû vefât 
eyledi.

Hasan Paşa (Konakçı)

Koca Konakçı demekle meşhûrdur. Arnavut’tur. Musâhib Mustafa 
Paşa kethudâsı olup 1092’de konakçı sûretiyle Çirmen mutasarrıfı oldu. 
1094’te Kanije beylerbeyisi badehû Sayda Beylerbeyi’si olup 1098’de 
irtihâl eyledi.
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انثيوخوس سوتيرس

Mehmed Paşa (Mirza)

Acem aşîretinden olduğu halde devlet-i aliyyeye ilticâ edip 1080 se-
nesinde Trabzon beylerbeyisi oldu. Bade’l-azl Çirmen beylerbeyisi olup 
1094’te Karahisar-ı şarkî mutasarrıfı ve badehû 1100 târîhinde Sivas vâlisi 
oldu ise de kable’l-muvâsale Amasya’da tâûndan vefât eyledi.

Hasan Paşa

Eyüplü’dür. Mâilî Mustafa Bey’in oğludur. Eyüp’te sâkin olmakla 
o nâmı aldı. Kara Mustafa Paşa’nın enderûn ağası olup buradan sarây-ı 
hümâyûna dâhil olarak Çakırcıbaşı ve Mîr-i alem olup 1105’de tekâüd 
edildi. Sultân Mustafa Hân-ı Sânî cülûsünde 1106’da Rumeli pâyesiyle 
Kapıcılar kethüdâsı ve 1109’da vezâretle Bosna vâlisi olmuş ve badehû 
Baba Dağı’na memur edilmiştir. Badehû Edirne muhâfızı ve 1110’da Ha-
lep vâlisi ve 1111’de Rakka vâlisi ve 1113’de Bağdâd seraskeri ve 1114’te 
Diyarbakır ve 1115 Cümâdilâhiresinde Şehr-i Zor ve badehû Basra ve son-
ra Kastamonu ve 1116’da Bağdâd vâlisi oldu. Urbânı te’dîb ile yirmi sene 
orada vilâyetle bulunup 1136’da vefât eyledi. Vakûr cesûr rükn-i devlet 
ve hüsnü’l-vech idi. Kirmanşâhân’ı feth ü teshîr eyledi. Konya’da hazret-i 
Mevlânâ türbesini tamir etti.

[s.30] Fazlı Paşa

İsfenâhîzâde demekle meşhûrdur. Enderûn-ı hümâyûnda seferli 
odasından yetişip çukadar-ı şehriyârî ve 1112’de Çirmen Beylerbeyi’si ve 
1113’de Eskişehir ve 1126’da Ankara vâlisi olup bir iki sene sonra orada 
vefât eyledi.

Süleymân Bey

Babanlı. Bin Mîr Mehmed bin Süleymân bin Ahmed bin Hasan bin 
Osmân bin Mustafa bin Hüseyin bin Ömer bin İbrâhîm bin Mahmûd bin 
Îsâ bin Hızır bin Mîr Ahmed birâder Mîr Zıyâeddîn bin Mîr İzzettin bin 
Abdullah. Cümlesi sırasıyla kabîle reisi olmuştur. Mîr Süleymân Mehmed 
Bey vefâtında kabîle beyi oldu. İran ile harp edip devlet-i aliyyeye dehâlete 
mecbûr oldu. Rumeli’ye geçirilip harpte Babadağı taraflarında yararlık gös-
termekle orası nâmıyla meşhûr olmuş ve Çirmen beyi yani Edirne mîrlivâsı 
olarak 1115’de Edirne’de vefât etmiştir. İçlerinde ibtidâ hizmet-i saltanat-ı 
seniyyeye giren budur.
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Ali Paşa

Çorlulu’dur. Sultân Mustafa Hân-ı Sâlis11 zamânında silahdar ol-
muş ve 1115 Rebiulevvelinde Edirne Vakası esnâsında vezîr olup cülûs-i 
Sultân Ahmed Hân-ı Sâlisi müteâkıb devlet-i aliyye Dersaâdet’e nakl et-
mekle bunlar Edirne’de kaymakam nâmıyla bazı umûr-ı cesîmenin tesviye 
ve temşiyyetine memur oldukları Hadîkatü’l-Vüzerâ’da mezkûrdur.

Osman Paşa

Mîrimîrândır. Mûmâileyh mukaddemâ Balıkesir mutasarrıfı iken 
zahm-hurde-i dest-i mezâlimi olan zuafâ-yı reâyâ dergâh-ı pâdişâh-ı zâlim-
güdâz ve mazlûm-nüvâza livâ-i mezkûrden niyâz-ı izâlesi ile ref ‘-i ruk‘a-i 
iştikâya serâgâz ettiklerinde takdîm-i îmân ü istiğfâr ile istirhâmına binâen 
fî mâ-ba‘d bir ferde mutasaddî-i zulm ü te‘addî olmamak şartıyla fakat 
azliyle iktifâ ve tecrübe-i sıdk u kizb müddeâsı için 1145’de Çirmen San-
cağı kendisine tevcîh u i‘tâ buyuruldukta taraf-ı devlet-i aliyyeden eğer 
mu‘âhede-i güzeşte ma‘âzallah nâ mer‘î tutulup bir mazlûm-ı dâd-hâh 
âgâz-ı şikâyet ederse bî şekk ü iştibâh âteş-i gadab-ı pâdişâh-ı ma‘delet-
penâh bir tarîk ile sükûnet-pezîr olmayıp 
Beyt: 

Mısdâkınca encâm-ı hâl-i felâket-meâli tebâh olacağından âgâh ol-
muş iken yine kat‘an dîde-güşâ-yı intibâh olmayıp zulm-ı sâbıkından 
efzûn reâyâ vü berâyâya îsâl-i cevr-i günâgün ve katl-i nüfûs ve celb-i 
emvâl ile ahvâl-i ahâlî-i Çirmen diger-gûn olduğu resîde-i sem‘-i hümâyûn 
oldukta tertîb-i cezâsı hakkında verilen fetvâ-yı şerîf mûcibince 1147 se-
nesi Cümâdilûlâsında katl ü idam edildi.

Yakup Paşa

Silahdar olup 1146 târîhinde bâ rütbe-i vezâret Çirmen mutasarrıfı 
olduğu Atâ Târîhi’inde mezkûrdur.

Mehmed Paşa

Enderûn-ı hümâyûndan müfeyyez olup miftâh ağalığından bi’l-
hurûc 1167 senesinde Çirmen mutasarrıfı badehû Rumeli pâyesiyle Sârim 
Paşa ordusuna çarhacı olup 1184 senesinden sonra vefât eyledi.

11  Sultan Mustafa Hân-ı Sânî olsa gerek.
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Hâfız Rıdvan Paşa

İstolçalı Ali Paşa’nın mahdûmudur. Pederinin hayâtında mîrimîrân 
olup pederinin ifnâsında Anadolu’ya hicret ettirildi. Beş altı sene sonra 
yani 1173’te Edirne yani Çirmen mutasarrıfı ve 1176 Cemâdiyelevvelinde 
Ankara mutasarrıfı olup 1178’de azl edilmiş müteâkıben vefât eylemiştir.

El-hâc Hasan Paşa

Macar kazıkçı yeniçeridir. 1161 Rebiulevvelinde zağracıbaşılıktan kul 
kethüdâsı olup sene-i mezkûre Şabanının yirmi beşinde azl ile Hezargrad’a 
nefy edildi. Bade’l-ıtlâk 24 Şaban 1164’te yeniçeri ağası oldu. 1165 Şaba-
nında infisâlinden sonra bir aralık bâ rütbe-i mîrimîrânî Hotin mutasarrıfı 
ve 1167’de Tırhala mutasarrıfı olup 1171 Rebiulâhirinde vezâret verildi. 
1171 Cümâdilûlâsında ilâveten Belgrat muhâfızı ve 1172 [s.31] Şaba-
nında sâniyen Tırhala ve badehû sâniyen Belgrat muhâfızı ve 15 Receb 
1174’te kaptân-ı deryâ oldu ve 1175 Cümâdilûlâsında Edirne muhâfızı 
oldukta red etmekle ref ‘-i vezâretle Resmo’ya nefy edildi. 1176’da Kıbrıs 
badehû Eğriboz vâlisi ve 1178’de Mısır vâlisi ve 1179’da İçel mutasarrı-
fı ve 1180 Zilhiccesinde Van ve Cemâziyelâhir 1181’de Maraş ve sene-i 
mezkûre Şevvâlinde sâlisen Tırhala ve badehû sâlisen Belgrat vâlisi oldu 
ve az müddet mürûrunda orada vefât eyledi. Tavîlü’l-kâme olmakla Uzun 
Hasan Paşa derlerdi.

İbşir Hüseyin Paşa

Enderûn-ı hümâyûndan bi’t-tefeyyüz çukadâr-ı şehriyârî ve 1115 Re-
biulevvelinde silahdar ve o sene Şabanında tenzîlen mîrahor-ı evvel olup 
23 Receb 1117’de mütekâid oldu. 1128’de vezâretle İzmit vâlisi ve Niş 
seraskeri ve 1130’da Niğbolu muhâfızlığıyla Isparta vâlisi ve o senede Karşı 
Tuna vâlisi olup badehû ref ‘-i rütbe ile İslimye’ye nefy edildi. 1132’de ibkâ-i 
vezâretle Edirne vâli kaymakamı olup bir müddet mürûrunda infisâl eyle-
di. Badehû Kefe ve 1140’da Özi ve Kılburun vâlisi ve sonra Vidin muhâfızı 
ve 1145’de Girit vâlisi ve 1148’de Selânik vâlisi oldu badehû irtihâl eyledi.

Receb Paşa

Vezirdir. Bosna eşrâfından olmakla paşalıkla Hersek mutasarrıfı 
olup müddet-i medîde orada bulunduktan sonra Köstendil mutasarrıfı 
oldu. 1140’da Selânik vâlisi ve 1158 Zilkadesinde Bursa mutasarrıfı ve 
1159 Şevvâlinde Kesriyeli Ahmed Paşa’nın İran sefâretinde sefîr-i sânî 
olup 1164 târîhine kadar İran taraflarında bulunmuş ise de Bursa dahi 
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uhdesinde idi. 1165 Saferinde Şehr-i Zor badehû Musul ve 66 Recebinde 
tekrar Şehr-i Zor vâlisi olmuştur. Oradan Bender muhâfızlığına gönde-
rilip 76’da Hotin 77 Şevvâlinde ma‘a’l-vezâre Özi vâlisi ve 80’de Hotin 
ve Vidin muhâfızı ve 1181’de Yanya sancağı ilhâkıyla uhdesine Çirmen 
Sancağı tevcîh buyurulmuş ve 1182 târîhinde irtihâl eylemiştir.

Cevher Paşa

1158 târihinde Karesi sancağı mutasarrıfı badehû Çirmen Beyi olup 
sadrâzam ve serdâr-ı ekrem Moldovânî Ali Paşa 22 Rebiulevvel 1183’te 
Bender Sahrâsı’ndan Hân Tepesi’ne azîmet ettiği esnâda bu zâtı dümdâr 
nasb etmiştir.

Yeğen el-hâc Mehmed Paşa

İbni Hacı Yusuf. Ağa Paşa demekle maruftur. Karînâbâb’tan avdetde 
Edirne’de vefât eden sadrâzam Muhsin-zâde Mehmed Paşa yerine 1188 
Cümâdilâhiresinin üçüncü günü Edirne’de kaymakam olmuştur.

Mehmed Paşa

İbni Muhtar Paşa. 1199 senesi vakâyii sırasında İşkodra sancağı 
Çirmen Sancağı ilhâkıyla müşârunileyhin uhdesine tevcîh buyurulduğu 
Cevdet Târîhi’nde mezkûrdur.

Şemseddin Bey

Ahmed Paşa mahdûmudur. Enderûn-ı hümâyûnludur. Sultân 
Mustafa Hân-ı Sâlise mâbeynci olup bâ rütbe-i mîrimîrân Çirmen mu-
tasarrıfı oldu. 203 Recebinde celb ile kapıcılar kethüdası ve bade’l-azl 
1210 sâniyen kapıcılar kethüdası ve 1217’de Mîrahor-ı evvel olup 1222 
Cümâdiyelevvelinde azl olundu ve Cemâziyelâhir 1223’de Rodos’a gön-
derildi badehû mütekâid oldu. 1241’de vefât eyledi. Eyüp’te medfûndur.

Ahmed Paşa

Hammamizâde demekle meşhûrdur. Fi’l-asl tersâne ricâlinden ol-
duğu halde eyyâm-ı seferde Tuna başbuğu olmak takrîbiyle Şumnu’ya 
avdetinde nâil-i rütbe-i vezâret olmuş ve 1206 senesi hilâlinde Çirmen 
Sancağı mutasarrıfı nasb olunarak dağlı eşkiyâsı üzerine memur olmuş 
ise de ol avânda Belgrat matrûdlarının kaleye girmek sadedinde olduk-
ları istihbâr olunmakla Belgrat’ın muhâfaza-i nizâm ve âsâyişi zımnın-
da müşârunileyhin memuriyeti Belgrat muhâfazasına nakl olundukta 
Belgrat müfsidlerini te’dîb ederek def ‘-i şûriş-i memleket ile manzûr-ı 
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devlet olmuş ise de zulm ü taaddîye meyyâl bir zât olduğundan hırs u 
tamaı belâsıyla 1207 senesi evâhirinde Belgrat’tan azl olunarak mutasar-
rıflık vechile ilhâken mansıbı olan Tırhala cânibine gönderilmiş ve 1208 
Rebiulâhirinde vefât etmiştir.

Ali Paşa Nâm-ı Diğer Alev Paşa

Vezirdir. Vidin muhâfızı olduğu halde Serhatli ile beynlerinde 
mübâyenet vukû bulmuş ve Serhatli gâlip olmuş idügine mebnî fî-mâ-ba‘d 
Vidin’de ibkâsı bir fâideyi müfîd olmayacağından azl ile uhdesine [s.32] 
1207 senesinde Çirmen Sancağı tevcîh ve dağlı eşkiyâsının kahr u tedmîri 
tarafına iş‘âr ve tenbîh olunduğu ve sene-i merkûme Ramazanında Kara-
man eyâleti dahi ilhâk edildiği Cevdet Târihi’nde musarrah olduğuna göre 
bu Ali Paşa fi’l-asl Cezâyirli Hasan Paşa maiyetinden mîrimîrânlık ile çıkıp 
badehû vezîr ve ekrâddan olmak hasebiyle Alev Paşa nâmıyla şehîr olmuş-
tur. Fukarâya zulm ü taaddîsi ve taraf-ı devlete etvâr-ı bâgiyânesi ma‘lûm 
iken bi-hasebi’l-iktizâ icrâ-yı cezâsı vakt-i merhûnuna ta‘lîk olunagelirdi. 
Vidin’de Pasbanoğlu üzerine giden asker ordusuna imdâd etmediği cihet-
le ordunun inhizâmına sebep olarak ihâneti tebeyyün ve o dahi Pasbanoğ-
lu gibi bir fitne olduğu ta‘ayyün etmekle artık izâle-i vücûdunu Kaptan 
Paşa tasmîm ederek hemân Rahova’ya avdetinde bazı mevâdd müzâkeresi 
için tahrîrât irsâliyle davet ve vürûdunda kendisi için Rahova’da mahsûs 
konak tehiyyesiyle bir iki gün igfâline mübâderet eyledikten sonra bir gün 
yine bazı mevâdd müzâkeresi zımnında kendi konağına davet ile akşama 
kadar imrâr-ı vakt olunarak birlikte akşam namazı ba‘de’l-edâ ber-mu‘tâd 
etbâ‘ ve hademe taşra çıkıp tenâvül-i taâma ibtidâr olunduğu halde mu-
kaddemce tertîb olunduğu üzere Kaptan Paşa teb‘asından bir kaçı mü-
sellahan odaya duhûl ettiklerinde Alev Paşa ayak sesinden içeriye âdem 
girdiğini ihsâs ile arkasına bakıp onları görünce müte‘accibâne Serasker 
Paşa tarafına imâle-i nazar ettiği anda serasker paşa kendi yanında ta‘biye 
etmiş olduğu çifte kurşunlu piştovu üzerine boşalttıkta kurşunların biri 
çehresine ve diğeri göğsüne isâbet edince hevl-i cân ile belindeki pişto-
vu boşaltıp yanındaki pala ile müdâfa‘a kaydında iken odaya girmiş olan 
sâlifü’z-zikr teba‘a-i seraskerî derhâl üzerine hücûm ile idam etmişler ser-i 
maktûu 1208 Cümâdilâhiresinin on altıncı günü Dersâdet’e vâsıl oldukta 
ber-mu‘tâd kubbe-i hümâyûna vaz ile üç gün teşhîr kılınmıştır.
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Seyyid el-hâc Hasan Paşa

Zihne kasabasındandır. Cevdet Târîhi’nde beyân olunduğuna göre 
mûmâileyh dergâh-ı âlî kapıcıbaşılarından zenginlikle meşhûr olduğun-
dan seraskerler tarafından teshîl-i maslahat veyahut celb-i menfaat kastıyla 
gâh ordu defterdârlığına ve gâh kılâ‘ tamirine sevk olunduğunu duyup bu 
sûretle be-her-hâl bir-gûne masraf gördürülmekten halâs bulamayacağını 
cezm ile bâri böyle bir masraf zarûrî gördüğü halde hiç olmazsa bunun 
mukâbilinde nezd-i devlet-i aliyyede bir tahayyüz ü itibar kazanmak ve bu 
sûretle hakkında diş bileyenlere gâlip gelmek mülâhazasına binâen Surre 
emânetine tâlip olmuş idi. Bazı tarafların himmetiyle istid‘âsı karîn-i ka-
bul kılınarak küdûmu için kendisine haber-i meserret irsâl olunup vâkıf-i 
hâl olduğu anda yola çıkarak sür‘at-i hareketle Dersaâdet’e vusûl buldukta 
28 Rebiulâhir 1200 târîhinde uhdesine Surre emâneti ve daha sonraları 
Silistre eyâleti tevcîh ve 208 senesinde Hamamîzâde’den sonra uhdesine 
Çirmen Sancağı mutasarrıflığı ilhâken tevcîh olunup dağlı eşkiyâsı üzeri-
ne memur olmuş ise de muvaffak olamadığından mansıbı olan Silistre’ye 
i‘zâmı tensîb ve badehû vezâretinin ref ‘iyle Zihne’de ikâmete memur ol-
muş iken hîn-i iktizâda Zihne havâlisinden boğaza külliyetli asker celb 
ü cem‘ etmek üzere ibkâ-yı vezâretiyle Akdeniz boğazı muhâfızı nasb ü 
tayin ve badehû Alev Paşa’dan münhal olan Rumeli vâliliğiyle mesrûr u 
bekâm buyurulmuş ve 1214’te irtihâl etmiştir.

Es’seyyid el-hâc Abdî Paşa

Ankaralıdır. Mîrimîrânlıkla bekâm olarak 1202 târîhinde harbe me-
mur olup harekât-ı müstahsinesi hasebiyle vezâret verildi. 203’de harp-
te iken Diyarbakır vâlisi olup sonraları vezâreti ref‘ olunarak Edirne’de 
merfûu’l-vezâre ikâmet üzere iken ibkâ-i vezâretiyle uhdesine 1209 
Cümâdiyelevvelinde Alev Paşa’dan münhal olan [s.33] Çirmen Sancağı 
mutasarrıflığı tevcîh olunarak dağlı eşkiyâsı üzerine memur buyurulduğu 
ve 4 Şevvâl 1209’da Silistre eyâleti dahi ilhâk olunarak eşkiyâdan bir ço-
ğunu kahr u tedmîr ettiği ve badehû Konya vâlisi olup 1210 Recebinde 
uhdesine Vidin muhâfızlığı tevcîh olunup nihâyet Pâsbanoğlu tarafından 
1212 târîhinde şehîden idam edilmiştir.

Mehmed Paşa

Mîrimîrandan Palaslı Mehmed Paşa demekle meşhûrdur. 1210 
târîhinde uhdesine Çirmen Sancağı tevcîhiyle Dağlı eşkiyâsının kahr u 
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tedmîri için beş bin sekbân neferâtıyla Rumeli vâlisi olup Edirne’de ikâmet 
üzere olan Mehmed Hakkı Paşa’nın maiyetine verilmiş ve Hasköy’de 
ikâmet ve tedmîr-i eşkiyâya gayret etmek üzere oraya gönderilmiş idi. 
[Dağlı eşkiyâsıyla ittihâd u ihtilâtı olduğundan dolayı Hasköy a‘yânı Tek-
keköylü Hacı Emin Ağa’yı o esnâda bu zât idam etmiştir.] Muahharen 
müşârunileyhin uhdesine ilhâken Tırhala mutasarrıflığı dahi tevcîh bu-
yurulmuş ise de tenkîl-i eşkiyâ husûsunda muvaffak olamadığından çiftli-
ğinde ikâmet etmek üzere 1212 târîhinde vezâreti ref ‘ olunarak Tırhala 
sancağı Tepedelenli Ali Paşa’ya ve Çirmen Sancağı Mustafa Paşa silahdarı 
Hüseyin Paşa’ya tevcîh olundu. Bir müddet sonra ibkâ-yı vezâretiyle uh-
desine Eğriboz sancağı tevcîh edildi badehû vefât eyledi.

Hüseyin Paşa

Mûmâileyh tahvîl-i memuriyet eden Hakkı Paşa’nın yerine Rumeli 
vâlisi olan Şinikli Mustafa Paşa’nın silahdarı Hüseyin Ağa’dır. Fere kazâsında 
Ilıca karyesinde tahassun etmiş olan dağlı eşkiyâsı üzerine Filibe’de mukîm 
müşârunileyh Mustafa Paşa tarafından gönderilip hüsn-i hizmeti müşâhede 
olunmakla Rumeli Beylerbeyi pâyesi ve rütbe-i Mîrimîrânî ile uhdesine 
1212 târîhinde Çirmen Sancağı mutasarrıflığı tevcîh kılınmış ve badehû 
Pâsbanoğlu üzerine Niğbolu’ya sevk olunup sene-i merkûme Şevvâlinin 
dördüncü günü vâki olan tevcîhâtta rütbe-i vezâret ihsân buyurulmuş ve 
eşkiyâ bir gece müşârunileyhin ordusunu basmış ise de bir şey yapamayıp 
münhezimen Vidin’e avdet ü firâr etmiştir.

Osman Paşa

Kürt’tür. Cezâyirli Hasan Paşa’nın İsmâil seraskerliğinde tüfekçibaşısı 
olup bâ-rütbe-i mîrimîrâni İsakçı mutasarrıfı oldu. 1202 Rebiulevvelinde 
Selânik muhâfızı ve 1204 Rebiulevvelinde rütbe-i vezâretle ordu çarhacısı 
ve 205 Muharreminde sâniyen İsakçı muhâfızı olup badehû Kilitbahir’de 
mukîm oldu. 1212 târîhinde Çirmen mutasarrıfı ve yine o senede Kös-
tendil ve Tırhala mutasarrıfı ve 1213 Saferinde Silistre vâlisi olup sene-i 
merkûme Cümâdiyelevvelîsinde Pâsbanoğlu harbinde şehîd oldu.

Seyyid Yusuf Paşa

Yemenicizâdedir. Dağlı eşkiyâsının bakiyyesi galeyâna gelmiş oldu-
ğundan Edirne’de yâhut Hasköy’de ikâmet üzere bu havâlide bir vezîrin 
vücûdu lâzım gelmekle Rumeli vâlisi Zihneli Hasan Paşa’nın ilhâken 
uhdesinde bulunan Çirmen sancağı Tırhala mutasarrıfı olup ol havâlide 
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bulunan müşârunileyh Yusuf Paşa’ya 1213 Zilkadesinde mezkûr Çirmen 
Sancağı tevcîh buyurulmuş ve 1217’de Silistre 221’de Hotin vâlisi 222’de 
Karadeniz muhâfızı oldu.

Ebûbekir Paşa

Caferzâde demekle meşhûrdur. Evvelen kapıcıbaşı sonra mîrimîrân 
olup 1209’da Karahisar ve Kırşehri mutasarrıflıklarında bulundu. Badehû 
Çirmen mutasarrıfı olup bu senelerde fevt oldu.

Ağa Hasan Paşa

Vezirdir. Müşârunileyh Edirne muhâfızı olduğu halde 1215 târihinde 
tedmîr-i eşkiyâ için Varna muhâfazasına memur edilmiş iken Vidin’de 
Pâsbanoğlu tarafından Kalafat yakasına imrâr olunan askerin Kratova’ya 
doğru hareketi istihbâr olunduğundan müşârunileyhin memuriyeti Ef-
lak cânibine tahvîl olunduğu ve 1216 [s.34] târîhinde Niğbolu Kalesi 
muhâfazası şartıyla Silistre Eyâleti ve müteâkıben Belgrat muhâfızlığı 
tevcîh buyurulmuş ise de za‘f-ı pîrî ibtilâsından nâşî azl edilmiştir.

Alâüddin Paşa

Bâ-rütbe-i mîrimîrânî 1221 târîhinde Çirmen mutasarrıfı tayin edil-
diği ve 2 Rebiulevvel 1223’de uhdesine rütbe-i vezâret tevcîhiyle memuri-
yetinde ibkâ buyurulduğu Âsım Târihi’nde mezkûrdur.

Mustafa Paşa

Sadrâzam Alemdâr Mustafa Paşa tarafından 1223 Şabanı evâsıtında 
tanzîm ve heyet-i vükelâ tarafından tahtîm edilmiş olan sened-i ittifâka 
[ve innâ mine’l-müteahhidîn mutasarrıfu livâi Çirmen Mustafa] ibâresiyle 
vaz-ı imzâ etmiş olduğu Cevdet ve Şânîzâde Târîhlerinde görülmekle bu-
raya derc edildi.

Dervîş Hasan Paşa

Mûmâileyh uhdesine Eskişehir mutasarrıflığı ve 1209’da Çorum 
mutasarrıflığı ve 1212’de Maraş eyâleti ve 213’te ma‘al-vezâre Halep vâli 
kaymakamlığı ve badehû Rumeli Beylerbeyliği pâyesiyle Kocaeli ve İz-
mit vâlisi olup müddet-i medîde orada kaldıktan sonra 1221 Zilhiccesi 
evâhirinde Boğaz Şâhin kalesini muhâfaza şartıyla Karesi ve daha sonra 
Bolayır muhâfızlığına ve 1223 Şevvâlinde Çirmen Sancağı ve muahha-
ren Akşehir Sancağı mutasarrıflıkları ve müteâkıben Rumeli beylerbeyli-
ği pâyesiyle Süzebolu muhâfızlığı ve 1227 târihinde kemâ-kân Süzebolu 
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muhâfazası şartıyla Sultânönü Sancağı muhâfızlığı tevcîh buyurulmuş 
badehû vefât etmiştir.

İsmâil Paşa

Mûmâileyh sadrâzam Yusuf Paşa etbâından Mâcunî Gürcü İsmâil 
Ağa’dır. Kilis ve İ‘zâz mütesellimi olup badehû 5 Cemaziyelevvel 1224’te 
uhdesine bâ-rütbe-i Mîrimîrânî Çirmen Sancağı mutasarrıflığı tevcîhiyle 
ordû-yı hümâyûna Konakçı nasb ve ordû-yı hümâyûndan maiyyetine ta-
yin olunan askerle Köstence tarafına memur kılınıp icrâ-yı memuriyetine 
kıyâm ve def ‘-i a‘dâya sarf-ı ihtimâm etmek üzere bâ-emr-i âlî ol tarafa 
irhâ-yı inân eylemiş ise de bir kaç gün mürûrunda cihet-i memuriyeti Te-
pedelenli Ali Paşazâde Muhtar Paşa ile bi’l-maiyye düşman üzerine Ha-
cıoğlu Bazarcığı kolundan hareket eylemeleri sûretine tebdîl olunarak 
semt-i muhtâra tahvîl kılındı. Ve 1225 Cümâdilûlâsında Rusya’ya esîr 
olarak vefât eyledi.

Ali Paşa

Mûmâileyh 1210 târîhinde delilbaşı olduğu halde Dağlı eşkiyâsının 
tedmîri için beş yüz neferle li-ecli’l-ikâme Filibe’ye i‘zam buyurulmuş 
olan Karslı Ali Ağa olup muahharen uhdesine rütbe-i vezâret tevcîhiyle 
Karslı Ali Paşa demekle şöhret-şiâr olmuştur. 1212 Ramazanında bâ-
rütbe-i Mîrimîrânî tedmîr-i eşkiyâ için Sofya Koluna ve badehû Aksaray 
Sancağı mutasarrıflığına ve 1221 Zilhiccesi evâhirinde Köstendil Sancağı 
mutasarrıflığına ve İsmâil kalesi muhâfızlığına ve 1223 Şevvâlinde Ohri 
sancağına ve 1224’te sâniyen Aksaray Sancağına badehû rütbe-i vezâret 
ihsânıyla gelecek düşmana mukâvemet için Yergöğü’ye mürûr etmek üze-
re Rusçuk’ta ikâmete memur ve badehû Çirmen Sancağı ihsân buyurul-
muş ve Edirne vücûhu müteneffiz ü mütehakkim olup bu cihetle vâliler 
Çirmen Kasabası’nda ikâmet etmekte bulunmuş ise de bu esnâda a‘yân 
ü vücûhun kesr-i nüfûzları usûl-i müttehaze îcâbından olmakla pâşâ-yı 
müşârunileyh Edirne’de hânesinde [Eski Câmi-i Şerîf ’in musallaları 
karşısında vâki köşeden bed‘ ile Fil Yokuşu’na kadar mümtedd olan dük-
kanların fevkanîsi olup 1310 târîhinde hedm edildi] ikâmet etmek üzere 
bâ-irâde-i seniyye vezâreti ref‘ olunup Çirmen Sancağı Edirne şehrinde 
ikâmet etmek üzere 1232 târîhinde Vidin [s.35] ve Niğbolu Sancakları 
mutasarrıfı Ali Celâl Paşa’ya ihsân buyurulmuş ve sâhib-i terceme 1245 
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târîhinde Edirne’de vefât etmekle Üç Şerefeli Câmi-i şerîfi kabristanında 
defn olunmuştur.

Veliyüddin Hâfız Paşa

Köse Mustafa Paşa’nın mahdûmudur. Kapıcıbaşı ve Mîrimîrânlıkla 
Elviye mutasarrıfı oldu. 217 Zilhiccesinde bâ-rütbe-i vezâret Sivas ve 
1218 Şabanında Edirne vâlisi badehû Diyarbakır’a vâli oldu. 1219’da 
Divriği’de ikâmete memuren azl edildi. 224’te Sinop ve Alâiye mutasar-
rıfı oldu badehû azl edildi. 1228’de vefât eyledi. Üsküdar’da medfûndur. 
Cebbârzâde’nin dâmâdı idi.

Ali Celâl Paşa

Bâlâda Karslı Ali Paşa’nın tercümesinde hikâye olunduğu vechile 
Edirne’de ikâmet etmek üzere müşârunileyh Ali Celâl Paşa’nın uhdesine 
Çirmen Sancağı mutasarrıflığı tevcîh buyurulmuş ve tercüme-i hâli Cev-
det Târîhi’nden ber-vech-i âtî aynen nakl edilmiştir. Pâşâ-yı müşârunileyh 
Diyarbakır’da tevellüd ve beldesi ulemâsından tahsîl-i ulûm u ma‘ârif ettik-
ten sonra İstanbul’a gelip Dîvân kalemine girmişidi. (Menem diger nist)12 
vâdilerinde dolaşarak Bâb-ı âlîce ilerleyemediğinden bazı zevâtın hizmet-i 
kitâbetiyle ta‘ayyüş eyler idi. Bazı kırânın ta‘rîfiyle dirâyet ü liyâkati malum-ı 
hümâyûn olarak rütbe-i vezârete îsâli tasmîm ve bu kaziyye sırren kendisine 
tefhîm buyurulmuş idi. Bu maksada mukaddime olmak üzere 1230 senesi 
Şevvâlinde Anadolu muhâsebeciliği mansıbıyla kadri a‘lâ ve Sofya nâzırlığı 
ve Niş defterdârlığı unvânıyla ol tarafa isrâ ve sene-i merkûme Zilhiccesinde 
bâ-rütbe-i vezâret Niş muhâfızlığı ve 1231 Saferinin yedinci günü Niğbolu 
ve Vidin kalesi muhâfızlığı ve 1232 Rebiulâhirinde Çirmen Sancağı mu-
tasarrıflığı ve andan 235 târîhinde Bosna vâliliği ile kâm-revâ kılınmış idi. 
O sırada hükûmete karşı harekât-ı isyâniyeye kıyâm eden serkeşânı te’dîb 
ile hakk-ı hükûmeti yerine getirdiğinden hakkında i‘timâd-ı mülûkâne 
müzdâd olarak Hurşit Paşa yerine Rumeli seraskeri olup esnâ-yı râhta 1238 
senesi Rebiulâhirinin beşinci günü vefât etmekle Bosna’da defn olunmuş-
tur. Hademe-i şer‘i her yerde tevkîr ile berâber cehele-i nüvvâbı dahi alenen 
tahkîr eyler idi. Hatta Edirne’de bulunduğu esnâda cehele-i nüvvâbdan 
Keşan nâibi bulunan Efendi tarafından Celâl Paşa’ya cevâben bir husûsun 
i‘lâmı lâzım geldikte nâib efendi i‘lamı o zaman Keşan’da menfî bulunan 
ve nazmen ve nesren inşâ-yı kelâma muktedir olan Câbirîzâde Abdullah 

12  Benim, diğerleri değil. Ben varım, başkası yok veya benim gibisi yok mealinde bir övünme sözü.
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Efendi’ye tesvîd ve yine orada müftî bulunan mevâlîden ve şuarâdan ve 
ta‘lîk hattatlarından Keşşâfzâde Nazîf Efendi’ye tebyîz ettirip göndermiş 
Celâl Paşa i‘lâmı gördükte hemen îcâbını icrâ ederek “livâmız dâhilinde 
böyle bir nâibin bulunması bize bâis-i mefharettir” demiş ve ikrâm için 
davet etmiş. Nâib Efendi gelip huzûruna dâhil oldukta fevkalâde hürmet 
ederek musâhabete koyulmuş. Efendi ise muktezâ-yı cehli üzere hezeyâna 
başlamakla Paşa i‘lâmdan haberin var mı dedikte “Câbirîzâde müsveddesi-
ni yaptı Nazîf Efendi tebyîz etti mührünü de mahkeme kâtibi bastı benim 
onda bir hakkım yoktur” deyicek Celâl Paşa’yı celâl bürüyüp herifi istiskâl 
ile meclisinden tard ettiği mervîdir. (İntehâ makâle-i Cevdet)

Lutfî Târîhi’nde der ki Celâl Paşa meşhûr Hakkı Paşa’dan sonra Ru-
meli Dağlı eşkiyâsının tenkîline memuren haylice vakitler Edirne’de ref ‘-i 
livâ-yı celâdet etmiş idi. Muahharen Bosna vâlisi olup âdeti üzere Bosna’da 
dahi pek çok nüfûsu âvîhte-i çengâl-ı kazâ ve rekz-i bâlâ-yı veted ifnâ ettiği 
sırada idam ettirdiği mazanne-i kirâmdan bir zâtın [Perdeye çıkmadıkça 
cân vermesin] ta‘bîriyle bedduâsı eseri olarak derhâl mansıbı Rumeli’ye 
tahvîl olunduğu haberiyle bînâ-yı vücûdu mütezelzil ve meşy ü hareketi 
nâ-kâbil olarak dûçâr olduğu illetten rehâ mümkün olamayıp en sonra 
azîz-i müşârunileyhin nutku cân bulmak için bir kapı perdesi getirilip 
ayaklarının altına konulmadıkça teslîm-i rûh etmemiş ve mansıb-ı cedîdine 
gidemeyip Bosna’da defn olunmuştur. [intehâ makâle-i Lutfî] Zamânında 
Edirne’nin hükûmet [s.36] konağını ahşaptan olarak müceddeden binâ 
etmiş ve târîhini kendisi söylemiştir. Tafsîli Vakâyi‘-i Mütenevvia Ravza-
sı’ndadır.

Mustafa Paşa

Bilanlı’dır. Bi’t-tefeyyüz kapıcıbaşı badehû Mîrimîrân oldu. 1221’de 
Beyşehir mutasarrıfı ve 224 Şevvâlinde vezâretle Varna badehû İzmit 
muhâfızı ve 1235’te Çirmen mutasarrıfı sonra Halep vâlisi 237 Rama-
zanında Sayda ve Şâm vâlisi 238 Recebinde Konya ve sene-i mezkûre 
Ramazanında sâniyen Halep ve 240’da Kudüs ve 1241’de Bosna vâlisi 
242’de Niğbolu muhâfızı oldu ise de Bosna’dan hareketini müteâkıb ref-i 
vezâretiyle Kırkkilise’ye tagrîb olundu. 244 Zilkadesinde ibkâsıyla Kalçı 
muhâfızı ve Kayseriye mutasarrıfı badehû Boğaz seraskeri ve Biga muta-
sarrıfı oldu. 1245 Şevvâlinde vefât eyledi.
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Ali Paşa

Benderli Ali Paşa demekle meşhûrdur. Hadîkatü’l-vüzerâ zeyli 
ve Verdü’l-hadâik ile Cevdet ve Şânîzâde târîhlerinin beyânına göre 
müşârunileyh vilâyet-i Bender’de Ağa Baba demekle ma‘rûf bir zâtın sul-
bünden zuhûr ile bâliğ-i sinn ve şühûr olduktan sonra oraca bazı kabâhata 
ictisâr ve belde-i Hotin’e firâr ile bir müddet oranın vücûhundan Ali Ağa 
nâm zâtın hizmetinde karâr ve ba‘de zamânin İbrail’e azîmet ve nâzırı 
bulunan Laz Ahmed Paşa’ya bi’l-intisâb müşârunileyhin mesned-i âlî-i 
sadâretle bekâm olduğu esnâda silahdarlık hizmetiyle kâm-yâb olmuş idi. 
Müşârunileyhin mesned-i sadâretten bi’l-infisâl Erzurum vâliliğine me-
muriyetlerinde dahi berâberce azîmet ve himmetiyle kapıcıbaşılık rütbe-
sine nâiliyetle kesb-i şöhret eyledikten ve müşârunileyh Ahmed Paşa’nın 
vefâtından sonra Dersaâdet’e avdet ve rikâb-ı hümâyûna mülâzemet et-
mekte iken Gümülcine kazası mübâyaacılığına irsâl ve hitâm-ı memuriyet-
le avdetinde uhdesine rütbe-i refîa-i mîrimîrânî tevcîhiyle Van muhâfızı 
Dervîş Paşa’nın Van’dan ihrâcı için memur edilmiş ve muahharen Ahısha 
muhâfızlığına ve Şânîzâde Târîhi’nde hikâye olunduğu vechile şecâatine 
binâen ordu-yı hümâyûnda tevcîh-i vezâretle Çarhacıbaşılığa müntehab 
karîha-i sadâret-i uzmâ olmuş ve müteâkıben Çıldır eyâleti vâliliğine isbâl 
olunmuş idi. 1236 Rebiulevvelinde Edirne’de ikâmet etmek üzere uhdesine 
Çirmen Sancağı mutasarrıflığı tevcîh buyurulup seyr-i serî‘ ile Dersaâdet’e 
bi’l-vürûd sene-i mezbûre Recebinin on sekizinci günü mesned-i vâlâ-
yı sadârete is‘âd ve kaymakamlığıyla Çirmen Sancağı mutasarrıflığı da 
rütbe-i vezâretle kapıcıbaşılardan sâbıka baruthâneler nâzırı el-hâc Sâlih 
Ağa’ya tevcîh u ihsân buyurulmuş ise de sâhib-i terceme keyfe-mâ-yeşâ 
hareket etmek iddi‘âsıyla erkân-ı devleti tahvîf ve bî-huzûr ve re’y-i hodıyla 
tuttuğu işler tezyîf u takbîh-i evliyâ-yı umûr olmakla kelâmın encâmı neye 
varacağını fark etmeyen âdemin keyfe-mâ-yeşâ ameli ma‘azallâhü teâlâ 
fesâd-ı âmmeyi bâdî olacağı der-akab ma‘lûm-ı şâhâne olarak sadâretinin 
dokuzuncu ve alâ-rivâyetin onuncu ve mâh-ı Recebin yirmi yedinci günü 
ale’s-sabâh silahşör takımıyla dört bostancı çukadar ile sarây-ı şâhâneye 
gelmesine emr olunup bir garîb davet olmakla biraz tereddüt eyledikten 
sonra kalkıp vardıkta bostancıbaşı Ağa karşılayıp kalfa yerine çevirerek 
dârü’s-saâdeti’ş-şerîfe ağası mühr-i şerîfi istirdâd ve kendisi balıkhâneye 
irsâl olundu. Ve kaymakam Sâlih Paşa şeyhulislâm ile me‘an huzûr-ı 
hümâyûna davetle ilbâs-ı hil‘at-i sadâret olunup Ali Paşa der-akab Kıbrıs’a 
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iclâ kılındı. Hilâf-ı rızâ sebk eden harekâtı hakkında sudûr-ı fermân-ı ka-
zâya bâdî olarak ol bâbda mehâbet-efzâ-yı sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı 
celâdet-makrûn-ı pâdişâhî muktezâsınca evâhir-i mâh-ı şâbanda Lefkoşa 
nâibine ve Kıbrıs muhassıllığına hitâben sâdır olan emr-i âlî ile hükm-i 
kazâya Kuşçubaşı Haseki Kara Osmân Ağa tayin ü isrâ olunmuş idi. [s.37] 
Mûmâileyh varıp emr-i âlîyi ibrâz eyledikte [Hayf bilmedim ol icrâ sonra 
inhâ etmeli imiş] diyerek ol hâl-i bâ-ehvâlde Hâlet-i ma‘hûde yani [Hâlet 
Efendi habîsi] hakkında olan fikrini meydâna koymuş çi-fâide hemân idam 
ile ser-i maktûu İstanbul’a getürülerek mâh-ı Ramazanın yirmi dördüncü 
günü bâb-ı vasat-ı sarây-ı hümâyûn pîşgâhına nihâde-i ruhâm-ı ibret 
oldu. Üzerindeki yafta [Rum milletinin vesâir eshâb-ı garazın tahrîk ve 
iğvâsıyla ma‘azallâhü teâlâ devlet-i aliyyeyi ifsâd ve ihlâle sa‘y eden Bend-
erli Ali Paşa’nın ser-i maktûudur] diye yazılmıştır. Bu yaftanın mazmûnu 
mahzâ Hâlet Efendi’nin iftirâsıdır. Devlet-i aliyyeyi bu felâketlere uğratan 
kendisi olduğunu kendisi dahi biliyor idi. Dört günlük nüfûz ve ikbâl için 
etmediği kalmıyordu. Benderli hüsn-i niyeti ile me’cûr ve mağfûrdur. Zikr 
ü fikrinde muhikk idi. Ve iş onun istediği yola gidiyor idi. Hakîmâne tavır 
etmiş olsa idi hâlet-i muzırrayı izâle edebiliyor idi. İstanbul’un töresini 
bilmediği cihetle pek levendâne hareket etti. Ve sâde-dilâne bir ihlâs yol-
una fedâ olup gitti.

El-Hâc Sâlih Paşa

Tohm-ı vücûdu hâk-i İzmir’den peyda ve âb-yârî-i feyz-i hudâ-dâd ile 
keşîde-i bâlâ olduktan sonra Dersaâdet’e gelerek bazı kibârın dâirelerinde 
şeref-i hizmet ve musâhabetleriyle kâm-yâb olmuş ve nâsıye-i hâlinde âsâr-ı 
rüşd ü fetânet müşâhede olunmuş idügine mebnî evvelen kapıcıbaşılık rüt-
besiyle baruthâne nezâretine nâil ve badehû Arpa emâneti memuriyetine 
vâsıl olmuş idi. 1236 târihinde tekevvün ü tahaddüs eden Rum Vakası’nın 
tahkîk ve tedkîkiyle merâm ve mefsedetin uğuruna ve murâd-ı fitnenin 
aslına ıttılâ‘-ı vükelâ hâsıl olmuşiken sadrâzam Ispartalı Ali Paşa’nın bu 
bâbda sadra şifâ verir bir hizmete muvaffak olamaması mesned-i sadâretten 
infisâliyle Çıldır vâlisi Benderli Ali Paşa’ya tevcîhine bâdî ve Dersaâdet’e 
vürûduna kadar mesned-i mezkûrun kaymakamlık vechile idâre olunma-
sına mütebâdî olduğundan sene-i merkûme Recebinin evâilinde def ‘aten 
rütbe-i vezâretle sadâret-i uzmâ kaymakamlığıyla Çirmen Sancağı muta-
sarrıflığı uhde-i liyâkatine ihâle buyurulmuş idi. Sadrâzam Benderli Ali 
Paşa bi’l-vürûd makâm-ı muallâ-yı sadârete suûd eylemiş ise de dokuz gün 
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sonra azliyle Kıbrıs’a gönderilmesine ve sâhib-i tercemenin kaymakamlıkta 
bulunduğu müddet-i kalîlede asâlete kesb-i iktidâr eylediği anlaşılmasına 
mebni 27 Receb 236 târîhinde bi’l-istiklâl makâm-ı sadârete suûd eylemiş 
idi. Her ne kadar zamanı müşevveş bir vakte tesâdüf etmiş ise de umûr-
dîde ve kâr-âzmûde olmasıyla dâire-i itâ‘atten hurûc eden re‘âyâ-yı Rum’un 
ittifâk-ı ârâ ile icrâ-yı te’dîb ve terbiyeleri ve bununla berâber masâlih-i 
saltanat-ı seniyyenin ber-vech-i matlûb rü’yet ü tesviyesi emrinde dâmen-i 
himmeti der-miyân ederek bir buçuk sene miktarı ibkâ olundu. 25 Safer 
1238’de infisâli vukû bulup Gelibolu’da ikâmetle zuhûr-ı irâde ve inâyet-i 
seniyyeye nigehbân iken Şâm-ı Şerîf eyâleti ihsân ve müteâkıben emîrü’l-
haclık ile magbût-ı mele-i a‘lâ olan Ka‘be-i muazzamaya azîmeti hakkında 
ihsân ale’l-ihsân olarak ol buk‘a-i mübârekeye bi’l-azîme edâ-yı farîza-i 
hacc eyledikten ve Şâm-ı Şerîfe avdetten sonra mansıbı Van eyâletine ta-
havvül etmiş ve hemân oradan mahall-i memuriyet-i cedîdesine yüz çe-
virmiş ise de Adana’ya vusûlünde eyâlet-i merkûme uhdelerinden sarf-ı 
tahvîl olunarak tekrar Gelibolu’ya ikâmete memur buyurulmuş idi. 1239 
târihinde irtihâl etmekle Verdü’l-Hakâyık zabtınca sâhib-i Muhammedi-
ye Yazıcızâde Mehmed Efendi hazretlerinin merkad-i şerîfleri civârında 
namazgâh nâm mahalde ve Lutfî Târîhi beyânınca Adana’da ve Sicill-i 
Osmânî beyânınca Konya’da medfûndur. Sahîhi Gelibolu’dadır. Edirne 
sâlnâmeleri bu zâtı derc etmemiştir.

[s.38] Sâlih Paşa

Müşârunileyh ashâb-ı servet ü yesârdan Filibe nâzırı demekle meşhûr 
ve Cevdet Târîhi’nin beyânınca Zağferânborlu hânedânından Mustafa 
Ağa nâm kimesnenin oğludur. 1175 senesi ibtidâsında tevellüd edip yirmi 
yaşında iken İstanbul’a geldikte dayısı olan sadr-ı esbak Mehmed İzzet Paşa 
darbhâne nâzırı bulunmakla nâzır-ı müşârunileyhin kayınpederi sadrâzam 
Halil Hamit Paşa’nın dâiresine intisâb etmiş ve onun vefâtından sonra da-
yısı Hanya mutasarrıfı oldukta o dahi Girid’e birlikte gitmiş idi. 1209 se-
nesinde dayısı sadrâzam oldukta o dahi ona hazînedâr ve badehû kapıcıba-
şılık rütbesiyle hisse-dâr-ı mesârr oldu. Dayısının azlinde sâhib-i terceme 
müddet-i medîde kûşe-güzîn-i inzivâ olarak hânesinde kaldı badehû 1218 
senesinde mîrahor-ı sânî ve 1221 Ramazanında rütbe-i vezâretle bostancı-
başı Hacı Mehmed Paşa’nın yerine kaptân-ı deryâ ve donanma ile Akdeniz’e 
revân olup Nağra önünde lenger-endâz-ı karâr iken Dö Kort nâm amirâlin 
kumandasında olan çend kıt‘a İngiliz donanmasının Akdeniz Boğazı’ndan 
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duhûlu üzerine azl ve Gelibolu’ya nefy olundu. Ba‘de’l-ıtlâk Tokat voy-
vodası ve Kandiye defterdârı ve sonra Filibe nâzırı ve 226 senesinde 
Zağferanborlu’da ikâmet etmek üzere uhdesine Kastamonu sancağı tevcîh 
kılındı. Badehû ma‘a Kayseriye Bozok ve Şâm ve Anadolu eyâletlerinde 
bulunup İzmirli Hacı Sâlih Paşa’nın 27 Receb 236’da mesned-i sadâret-i 
uzmâya is‘âd buyurulmasına mebnî uhdesinde bulunan Çirmen Sancağı 
rütbe-i vezâretle ve Edirne’yi muhâfaza şartıyla 1236 senesi Şabanının ikin-
ci günü sâhib-i tercemeye tevcîh buyurulmuş ve 1237 târîhinde kethüdâ-
yı sadr-ı âlî Ahmed Erib Efendi sâhib-i tercemenin Mora seraskerliğine 
sevkini tensîb eylediğinden müşârunileyh dahi Dersaâdet’ten gönderilen 
sâbıka humbaracıbaşı Sâlih Koç Ağa’yı Çirmen’e mütesellim nasb ede-
rek tertîb eylediği on bin kadar askeri peyderpey sevk ile kendisinin dahi 
Rumeli seraskeri Abolyod Paşa maiyetine gitmesi emr olunmakla hemân 
azîmetle Mora seraskeri Berkofçalı Yusuf Paşa’ya mülâkât ederek asâkir-i 
kesîre ile İlân Derbend’ine kadar varıp hayli uğraşmışlar ise de maiyetle-
rindeki asker arasına ihtilâf u tefrika düşerek perîşân olmakla onlar dahi 
yekdiğere azv ü kusûr ederek İzdin’e avdet eylemişlerdir. İzdin muhâfızı 
vezîr Süleymân Paşa kudret-i mâliye ve bedeniyesinin fıkdânından bahisle 
mukaddemce istifâ eylemiş olduğundan İzdin muhâfazasına sâhib-i terce-
me bi’t-tayin Berkofçalı Yusuf Paşa dahi Rumeli seraskeri maiyyetinde bu-
lunmak üzere Yenişehir’e i‘âde kılınmıştır. Az müddet mürûrunda sâhib-i 
tercemenin vezâreti ref ‘ olunarak Sivas’ta ikâmete memur olmuş ise de 9 
Receb 1239’da ibkâ-yı vezâretiyle uhdesine ma‘den-i hümâyûn emâneti 
ve 4 Şevvâl 1239’da Diyarbakır eyâleti tevcîhiyle mesrûr buyurulmuş ve 
Şânîzâde ile Cevdet Târîhi zabtınca Çıldır mansıbında iken ve Harîta-i 
Kapudânân-ı Deryâ’da 1240 târîhinde Ahısha’da ve Sicill-i Osmânî’de 
243’te sâniyen Diyarbakır ve 244’te zamîmeten Erzurum vâlisi ve seraskeri 
ve 45’te Boğaz muhâfızı olup 249 Şabanında vefât ederek Sultân Bâyezîd 
kabristanında medfûn idügi mezkûrdur.

Dervîş Mustafa Paşa

Filibeli’dir. Şinikzâde Mustafa Paşa mahdûmu demekle meşhûrdur. 
Müşârunileyh kapıcıbaşı ve 1230’da Ada Kalesi muhâfızı ve 231’de 
Mîrimîrân ve 233’de vezâretle Bosna ve 234’te Vidin ve Niğbolu muhâfızı 
olduğu halde 1239’da uhdesine Mora seraskerliğiyle vâliliği ve ber-vech-i 
ilhâk Çirmen Sancağı tefvîz buyurulmuş ve 14 Receb 239’da bi’l-istiklâl 
Rumeli seraskeri nasb edilmiş olmakla o esnâda Çirmen Sancağı [s.39] 
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Drama nâzırı bulunan sâbıka mîrahor-ı sânî Ayaş Müftüsüzâde Es‘ad 
Ağa’ya bâ-rütbe-i vezâret tevcîh buyurulmuştur. Bu zât dahi Edirne 
sâlnâmesinde dâhil değildir.

Mehmed Esad Muhlis Paşa

Ayaş müftüsü Hasan Efendi’nin necl-i necîb ve ferzend-i edîbi olup 
hâl-i tufûliyetinde tahsîl-i ulûm u ma‘ârife sa‘y u verziş edip ve hânedânlık 
semtine gidip maskat-ı re’si olması ve istihdâma dahi iktisâb-ı liyâkat etmiş 
bulunması cihetle ecdâdı misilli bir aralık kasaba-i mezkûre voyvodalığı 
uhdesine ihâle ve silahşorluk ve badehû 1221 târîhinde dergâh-ı âlî kapıcı-
başılığı rütbesini ihrâz eyledikten sonra Dersaâdet’e nakl ü hicret ve vükelâ-
yı devletle âmîziş ü ülfetle bazı taşra memuriyetlerinde bi’l-istihdâm küçük 
mîrâhorluk hizmet-i mu‘teberesiyle bekâm buyurulup bu memuriyet uh-
desinde olduğu halde Dramalı müteveffâ Mahmud Paşa’nın muhallefâtı 
tahrîr ve tesviyesine memuren Drama’ya azîmet ve bir sene zarfında hitâm-ı 
memuriyetle Dersaâdet’e avdeti hengâmda yani 1234 târihinde humbaracı-
başı ve 237’de başbakı kulu ve badehû Drama nâzırı olup 14 Receb 1239’da 
Edirne’de ikâmet etmek üzere bâ-rütbe-i vezâret uhdesine Çirmen Sancağı 
tevcîh buyurulmuş ise de beş sene sonra zuhûr eden Rusya muhârebesinde 
ordu maiyyetine verilmiş ve kendisi harb vezîri olmadığından bi’l-azl 
Bursa’da ikâmete memur ve şehrî elli bin guruş ma‘âşının defterdâra havâle 
olunmuş iken sonradan ordu ricâliyle ketebe-i aklâma tevzî‘ ve uhdesindeki 
Çirmen mutasarrıflığı 1243 târihinde serasker ağa Hüseyin Paşa’ya tevcîh 
buyurulup sâhib-i tercemenin 244’te vezâreti ref ‘ ile Dimetoka’ya nefy 
edilmiş ve ba‘de’l-ıtlâk o sene Adana vâlisi ve 245’te Konya eyâletine ve 
247’de Erzurum eyâletine ve 1252’de redîf-i mansûre Erzurum müşîrliği 
dahi tevcîh olunmuş ve bir müddet sonra infisâl ile İstanbul’a gelerek 1253 
Zilkadesinde müceddeden teşkîl olunmuş olan şûrâ-yı bâb-ı âlî azalığına 
ve Cemaziyelevvel 1255’de Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızlığıyla Biga muta-
sarrıflığına ve sene-i merkûme Recebinde Sivas eyâletine ve 256 Recebinde 
Halep eyâletine ve 258 Şabanında Sayda eyâletine ve badehû on beş yirmi 
gün kadar Bursa’da ikâmete memur buyurulup 261 Şevvâlinde sâniyen 
Erzurum eyâletine ve 262 Ramazanında sâniyen Sivas eyâletine ve sene-i 
merkûme Zilhiccesinde Musul eyâletine ve 23 Zilhicce 263’de Kürdistan 
vâliliğine yani Diyarbakır eyâletine memur olup orada îfâ-yı memuriyet 
eylemekte olduğu ve yetmiş yaşını mütecâviz bulunduğu halde 1267 senesi 
Rebiulevvelinin yirmi birinci Perşembe günü Diyarbakır’da âzim-i dâr-ı 
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bekâ olmagın Hacı Selman Türbesi’nde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı 
kendisinin söylemiş olduğu bu beyt-i mevzûndur.
Beyt Pervâ-yı cehennem neküned Es‘ad-ı Muhlis

İn kâne lehü’l-hakku mu‘înen ve zahîrâ
Ve seng-i mezarında mahdûmları Nusret Bey’in söylemiş olduğu 

târîh dahi menkûş olup maktaı budur:
Târîh Dedi târîhini Nusret ederek Hakka niyâz

Ki ola kasr-ı cinân merkez-i Es‘ad Paşa
Müşârunileyh dirâyeti müsellem bir vezîr-i sütûde-şiyem olup umûr-ı 

memuresinde hüsn-i muvaffakiyyetle devlette sîyt u şöhret kazanmışlar-
dan birisidir. Edirne’de âsâr-ı hayriyesinden Eski Câmi pîşgâhındaki kârgîr 
muvakkithâne ve Saraçlar Çarşısı’yla Bat Pazarı’ndaki sebîller ve Tah-
mis civârında bir mescid-i şerîf vardır. Mescid-i şerîf muhterik olmakla 
el-yevm arsadır. Hattan mücâz olduklarından Üç Şerefeli Câmii’nde ve 
muvakkithânelerinde birer levhası vardır. Âsâr-ı ilmiyelerinden müretteb 
ve matbû bir kıta dîvânçesi olup bu eş‘âr ondandır:
Gazel [s.40]  Dembedem yâda gelür çeşm-i siyehkârın ucu

Dile gûyâ dokunur hançer-i hûnhârın ucu
Kıl dolaştı kaleme döndü zebân-ı vasfında
Kâkül-i yâre dokunmuş gibi güftârın ucu
Yakasın dest-i melâmette komaz âşık-ı zâr
Yed-i imkânda iken dâmen-i inkârın ucu
Gül şu ma‘nâya güler bülbül-giryendesine
Derdmendin yine batmış gözüne hârın ucu
İstikâmette gerektir reviş-i sıdk u sebât
Kademin merkeze kor devr ede pergârın ucu
Bir dahi murtabıt-ı sûzen-i tedbîr olmaz
Dest-i ifşâya düşen rişte-i esrârın ucu
Yine tîg-i nigehinden mi dem urmuş Muhlisî
Hûn-çegân olmadadır hâme-i eş‘ârın ucu

Gazel Nakl ederken bu şeb ol şûha hikâyet-i gamı
Hoş mesellerle uyuttum yine ol gonce-femi
Mest iken va‘de-i bûs ettiğin inkâra gelüp
Koymuş el mushaf-ı ruhsârına eyler kasemi
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Mazhar-ı lutfunu kim görmüş o şûhun bilmem
Gördüm ağyârı da âzürde-i cevr ü sitemi
Sabrdan gayri nedir âşık-ı zâra çâre
Olsa cânânesinin nâz u cefâ mültezemi
Gerdiş-i kec-reviş-i çarhla sersâm olduk
Sâkiyâ bezme dolandırma tehî câm u Cemi
Bir de dünya gamı gelmiş dile kim kayd eyler
Muhlis-i zâra yetişmez mi o şûhun sitemi

Molla Câmî’nin bu beytini tahmîs edip bir levha ederek Konya’da 
Hazret-i Mevlânâ Türbesi’nde bâb-ı şerîfe ta‘lîk etmiştir.

Her zamân ey âşık-ı vuslât-merâm
Sür yüzün bu âsitâna subh u şâm
Dâim et sa‘y u tavâfın iltizâm
Ka‘betü’l-uşşâk bâşed în makâm
Her ki nâkıs âmed încâ şüd tamâm13

Nezd-i Hakda muhteremdir bu mahal
Menba‘-ı feyz ü keremdir bu mahal
Sânî-i beytü’l-haremdir bu mahal
Ka‘betü’l-uşşâk bâşed în makâm
Her ki nâkıs âmed încâ şüd tamâm

Âşıkâna ka‘be-i ulyâ budur
Bî-kesâna melce’ ü me’vâ budur
Türbe-i vâlâ-yı Mevlânâ budur
Ka‘betü’l-uşşâk bâşed în makâm
Her ki nâkıs âmed încâ şüd tamâm

Şâh-ı iklîm-i velâyet bundadır
Hüsrev-i mülk ü kerâmet bundadır
Bundadır uşşâka devlet bundadır
Ka‘betü’l-uşşâk bâşed în makâm
Her ki nâkıs âmed încâ şüd tamâm

13  ‘Bu makam aşıkların Kabesi oldu. Buraya noksan gelen tamamlandı.
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Muhlisâ haddin değildir sus hemân
Bu makâmın şân-ı âlîsin beyân
Bes bu nutk-ı Câmî-i sâmî mekân
Ka‘betü’l-uşşâk bâşed în makâm
Her ki nâkıs âmed încâ şüd tamâm

Esâmî-i mülûk-i âl-i Osmânı nazmen ifâde etmiş olduğundan teyem-
münen bu mahale tahrîr edilmiştir.
[s.41] Esâmî-i mülûk-i âl-i Osmânı bu üç beyte

Nice derc eyledim vefk-i müselles gibi kıl iz‘ân
Mehemmedle Murâd u Mustafa nâmında dörttür hân
Üçer ma‘dûd olup yekser Selîm ü Ahmed ü Osmân
İkişer Bâyezîd Mahmûd Süleymân adlı dâverler
Birer Abdülhamîd ü ism-i İbrâhîm ile Orhân
Serîr-ârâ-yı mülk-i adn edüp her birini mevlâ
Vere tahtında Hân Abdülmecîde ömr-i bî pâyân

Edirne’de cisreyn beyninde sarraf Deli Garîbî’nin bahçe köşkünde 
söylediği 
Kıtadır Karabet nâm ermenînin kasr-ı zîbâsın görüp

Çokçadır bir kâfire bu cây derken nâgehân
Verdi fıskiye zebân-ı hâl ile böyle cevâb
Müslümânlar kâfire cennet değil midür cihân

Konya vâliliği hengâmda Merâm Bahçeleri için söylemiş olduğu 
Beyt Bilür ki Konyada olmaz küşâde gonce-i kâm

Ne seyr-i gülşen eder dil ne meyl-i bâğ-ı Merâm
Çanakkalesi muhâfızlığı esnâda söylemiş olduğu 

Müfret Gönülde hıfz-ı hayâli o gerden-i sâfın
Boğaz-ı bahr-ı sefîde muhâfız etti beni

El-hâc Mehmed Sâlih Vecîhî Paşa

İbni Hüseyin Efendi Ankaravî ibni Osmân Efendi Ankaravî ibni Ali 
Efendi Şâmî. Kaymakam sıfatıyla mansûbdur. 1214 târîhinde Ankara’da 
kadem-nihâde-i âlem-i vücûd olup tahsîl-i ilm ü kitâbet ettikten sonra Ayaş 
Müftüsüzâde Hacı Mesud Ağa’ya dâmâd ve o münâsebetle kayınpederinin 
birâderi Esad Muhlis Paşa’nın hazînedârlığına ve kapıcıbaşılık rütbesine 
nâiliyetle dil-şâd olarak 1243 Zilhiccesinde Şumnu ordusunun takviyesi 
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zımmında Esad Paşa maiyetine terfîk kılınan mîrimîrân ü sergerdân ve 
bir çok asâkir-i mütenevvi‘a ile Şumnu cânibine azîmeti esnâda sâhib-i 
terceme Rumeli Beylerbeyliği pâyesi ve Mîrimîrânlık rütbesi ile Edirne 
kaymakamı nasb olunmuş ve badehû Samakocuk nâzırı Mîrimîrân Yu-
suf Paşa’nın fukarâya zulm ü taaddîsi sebebiyle Samakocuk nezâretine ve 
1245’te Varna’nın Rusya’dan tesellümüne ve 246’da Varna muhâfızlığına ve 
247 evâilinde Selânik mutasarrıflığına ve 22 Şaban 248’de rütbe-i vezâretle 
Belgrat muhâfızlığına ve 17 Rebiulevvel 250’de Bosna vâliliğine ve 12 
Rebiulâhir 257’de Konya vâliliğine ve 257 Şevvâlinde Diyarbakır ve 258 
Şabanında Halep ve 261 Rebiulâhirinde Sayda vâliliğine nasb u tayin olu-
nup 262 Muharreminde ma‘zûl ve sene-i mezkûre Rebiulevvelinde sâniyen 
Belgrat muhâfızlığına ve 23 Rebiulevvel 263’te ma‘zûl ve 23 Zilhicce min-
hü târîhinde Musul ve 3 Ramazan 264’te Ankara vâliliklerine tayin buyu-
rulup 265 Saferinde Bozok mutasarrıflığı dahi uhdesine zamîmeten tevcîh 
buyuruldu ve 17 Safer 267’de Bağdâd ve 268 Şabanında sâniyen Ankara ve 
20 Şevvâl 268’de Kürdistan ve sene-i merkûme Zilkadesinde sâlisen An-
kara vâliliklerine ve 271 Recebinde ma‘zûl ve Rebiulâhir 272’de Erzurum 
vâliliğine ve Cemaziyelevvel 273’de ma‘zûl ve Safer 274’te sâniyen Selânik 
vâliliğine memur olup 275’te munfasılan Dersaâdet’e gelmiş ve 278 senesi 
evâilinde meclis-i vâlâ azalığına ve bir müddet de riyâseti vekâletine ve 
badehû Kırım ve Çerkes muhâcirleri husûsâtının hüsn-i tesviyesi zımnında 
teşkîl kılınan komisyon riyâsetine ve 280 senesi evâhirinde harem-i şerîf-i 
hazret-i nebevî hizmet-i celîlesiyle Medîne-i Münevvere muhâfızlığına 
tayin ve müteâkıben Mekke-i Mükerreme şeyhu’l-haremliği ve Hicaz ve 
Habeş eyâletleri vâliliği dahi zamîmeten tevcîh buyurulup eyyâm-ı sayfda 
Tâif ’te ikâmet üzere iken 12 Rebiulevvel 1284’te pazartesi günü irtihâl-i 
dâr-ı ukbâ eylemiştir. Rahmetu’llâhi aleyh. 21 Safer 1245’te Edirne şeh-
rini Rusyalı bu zâtın vâlî kaymakamlığı zamânında istîlâ etmiştir. İsmi 
sâlnâmede yoktur.

[s.42] Ağa Hüseyin Paşa

Cevdet Târîhi müşârunileyhi Rusçuklu olmak üzere zabt u kayd etmiş 
ise de müşârunileyhin zamanına yetişmiş olanlardan ve husûsiyle mevlid-i 
fakîrânem Edirne’de Kunduk Osman Mahallesi olmak münâsebetiyle 
1272 târihinde irtihâl-i dâr-ı bekâ eden vâlid-i merhûmdan istimâ‘ olun-
duğuna göre müşârunileyhin mahalle-i mezkûrede Saksağan Sokağı’nda 
yedi numaralı hânede tevellüd edip peder ü vâlidesinden yetîm kalarak 
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akrabasından bir hâtunun zîr-i terbiyesinde sinn-i bülûğa vâsıl olduktan 
sonra Yeniçeri Ocağı’na dehâlet ve sadakât ü istikâmeti semeresi ola-
rak kat‘-ı merâtib ile Yeniçeri Ustalığı’na kesb-i liyâkat etmiş ve kâbil-i 
istihdâm olduğu Silahdâr Ali Paşa vâsıtasıyla rikâb-ı şâhâneye arz olunup 
mazhar-ı iltifât olmuş ve Hâlet Efendi bi’l-istiskâl katar-ı zâbıtâna duhûle 
mâni‘ görünmüş ise de 1238 târihinde Zağracıbaşı Hüseyin Ağa olduğu 
halde sene-i merkûme Rebiulâhirinin onuncu günü kuvve-i âliye ile Kul 
kethüdâsı ve Cemâziyelâhiresinin on dördüncü günü Yeniçeri Ağası oldu. 
Ve zamânında zuhûr eden Vak‘a-i Hayriye’de henüz üç ay tamâm olmak-
sızın belli başlı eşkiyâdan İstanbul’u tathîr eyledi. Hatta zât-ı şâhâne bir 
Cuma günü selamlıkta Hüseyin Ağa “ma‘hûd eşkiyâdan bakiye var mıdır” 
diye suâl ettikte “efendim onların birisi kalmadı hep amellerinin cezâsını 
buldular yalınız çâkeriniz kaldım” demesi bâis-i inbisât-ı şehriyârî olmuş ve 
Hüseyin Ağa’nın seyr-i sülûku nezd-i hümâyûnda makbûl olarak mezkûr 
238 senesi evâhirinde yeniçeri ağalığı kemâkân uhdesinde kalmak üzere 
kendisine rütbe-i vezâret verilmiştir ve ondan sonra Ağa Paşa diye şöhret 
bulmuştur. Müşârunileyh yeniçeri rüesâsından en dişlilerinin kimisini 
idam ve kimini nefy ü teb‘îd ile ocağı iyice tathîr eylemiş ise de ocaklı 
onun bu fikrinden dûçâr-ı fikr ü endîşe olarak kendisine suikast edecekleri 
tahkîk olunmakla artık yeniçeri ağalığında ibkâsı kâbil olamayıp ancak 
lede’l-hâce kurb-ı saltanatta bulunması dahi mültezem olmakla uhdesi-
ne sadr-ı cedîdden münhal olan Boğaz Muhâfazası ile Hüdâvendigâr ve 
Kocaeli sancakları tevcîh ve yeniçeri ağalığına da kul kethüdâsı Ahmed 
Ağa tayin buyuruldu. 1241 senesi Zilkadesinin dokuzuncu Perşembe günü 
Boğaz muhâfızlığı ile Kocaeli ve Hüdâvendigâr sancakları uhdesinde ol-
mak üzere Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye seraskerliği dahi hayme-i 
sadrazamîde bi’t-tevcîh serâsere dûhte semmûr kürk iksâsından sonra 
Süleymâniye’de mansûb haymesine ku‘ûd ile asker tahrîrine şürû‘ eyledi. 
Ve 242 Şevvâl tevcîhâtında uhdesindeki eyâletlerin ibkâsıyla zamîmeten 
Karadeniz muhâfızlığı dahi tevcîh buyuruldu. 1243 târîhinde harb vezîri 
olmadığı münâsebetiyle bi’l-azl Bursa’da ikâmete memur olan Es‘ad Muhlis 
Paşa’nın yerine Edirne eyâleti yani Çirmen mutasarrıflığı sâhib-i terceme 
uhdesine tevcîh buyurulup vürûduna değin kaymakamlığı Vecîhî Paşa’ya 
ihâle olundu. Badehû seraskerlikten azl ile Rusçuk muhâfızlığına tayin ve 
sevâhil seraskerliği unvânıyla müstakill bi’r-re’y olmasına irâde-i seniyye 
müteallik buyuruldu. Badehû Edirne’de oturmak şartıyla 1247 târihinde 
sâniyen Edirne eyâletine memur olup vürûduna değin kaymakamlığı 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1050

vücûhdan Dağdevirenoğlu kapıcıbaşı Abdülkâdir Bey’e sipâriş olundu. 
O sırada memâlik-i mahrûsenin tahrîr-i nüfûsu için Dersaâdet’ten her 
tarafa memurlar gönderilmiş ise de müşârunileyhe bir riâyet-i mahsûsa 
olmak [üzere] Edirne’ye Dersaâdet’ten müstakil memur gönderilmeyip 
bâ-irâde-i mahsûsa Edirne’nin tahrîri sâhib-i tercemeye havâle olundu. 
Müteâkıben Filibe nâzırı kapıcıbaşı İsmâil Ağa nâ-be-hengâm azl olun-
makla Filibe nezâreti dahi müşârunileyhe ilhâk edildi. 1247 senesinde 
zuhûr eden Mısır meselesinde Edirne’den Dersaâdet’e celb ile bu hatb-ı 
cesîme [s.43] bi’l-intihâb sene-i mezkûre Şevvâlinin on ikinci Çar-
şamba günü huzûr-ı hümâyûnda Mısır üzerine hareket edecek ordû-yı 
hümâyûnun seraskerliği unvânıyla Anadolu ciheti serdâr-ı ekremliği hiz-
meti müşârunileyh uhdesine tevcîh ve gâyet ağır işlemeli hırvânî iksâ ve 
murassa‘ seyf ile iki esb-i müzeyyen ve bir kıt‘a murassa‘ nişân-ı iftihâr i‘tâ 
ve ihsân buyuruldu. 1248 Rebiulevvelinde Antakya harbini kazanama-
yıp inhizâma giriftâr olmakla tebdîl ve sene-i merkûme Recebinde Edirne 
eyâleti vâliliğinden dahi infisâl ederek eyâlet-i mukâta‘aya rabt olundu. 
249 Rebiulevvelinin on yedinci günü sadr-ı esbak Dârendeli İzzet Paşa 
yerine Vidin muhâfızlığına memur olup hidemât-ı vâkıasını takdîren uh-
desine müşîrlik rütbesi tevcîhiyle murassa‘ kutu ihsân olundu. 1260 se-
nesi Saferinde infisâl ederek 262 Şevvâlinde sâniyen Vidin muhâfızlığı 
tevcîh buyurulup 1265 Cümâdilâhiresinde irtihâl eyledi. Sâdık-ı devlet 
hâdim-i saltanat sâhib-i servet idi. Sultân Abdülmecîd Hân hazretleri 
huzûr-ı hümâyûnlarına kabûllerinde kuûdlarını fermân ile iltifât buyu-
rurlar idi. Lutfî Târîhi’nde 1258 senesi vukûâtı sırasında müşârunileyhin 
birinci defa Vidin vâliliğindeki hizmetini takdîren diyor ki o esnâda ol 
havâli vülât-ı izâmdan “Ağa Hüseyin Paşa” hâce hakkından müberrâ oldu-
ğu halde muttasıf ve mütehallik olduğu fart-ı dirâyet ü zekâvet ve umûr-ı 
askeriye ve mülkiyede sebkat eden ma‘lûmât u mücerrebâtının tatbîkâtı 
husûsunda ibrâz eylediği saht u mahâret ile o misilli hübûb eden riyâh-ı 
mefâside Vidin kalesi gibi göğüs gererek devleti epeyce vakitler ol havâli 
gâilesinden mehmâ-emken masûn etmiş idi. Kale içinden alınır mislince 
Hüseyin Paşa Sırbiye ser-kârlarında bazılarını kendüye meclûb ederek ku-
rulan fesâd turşuları küpünün dibini delercesine keyfiyet ü kemiyyetini 
anlar ve derhal iktizâ eden mâ-hazarı icrâ eyler idi. Rusya muhârebesinde 
ve Vaka-i Hayriyye’de Ağa Hüseyin Paşa’nın hidemât-ı mesbûkasını takdîr 
edip husûsiyle Rusya imparatoru bizzat mevcûd olduğu halde Rusya ordu-
sunun Şumnu’yu istîlâdan me’yûs etmesine mukâbil Şumnu’da ve Vaka-i 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1051

Hayriyye’deki hizmeti için âdet olsa idi Hüseyin Paşa’nın Sultân Ahmed 
Meydanı’nda birer heykeli merkûz-ı menâzır-ı enâm kılınmakla şâyân idi 
demiştir. (intehâ)

Müşârunileyh uhdesine Edirne eyâleti bi’t-tevcîh şehre muvâsalet 
etmesiyle berâber Kunduk Osman Mahallesi’ne gelip ahâlisini derece vü 
mertebelerine göre taltîf ederek derûnunda tevellüd etmiş olduğu mârrü’l-
beyân hâneye bir çeşme binâ etmiş ve mâmâfîh mezkûr hâne ol vakit tarîk-i 
Bektâşî müntesiblerinden ve Kızıldeli Tekkesi firârîlerinden Dervîş Mus-
tafa nâmında bir fakîrin yed-i tasarrufuna geçmiş olduğundan kendisini 
taltîf u tesrîr etmiş olduğu gibi dervîş-i mezbûr 1255 târihinde vefât edip 
biri Receb nâmında zükûr diğeri inâs olmak üzere terk etmiş olduğu iki 
nefer evlâdına şehrî on beşer guruş maaşlar tahsîs ederek müşârunileyhin 
vefâtına değin i‘tâ kılınmış olduğu 1311 târihinde ber-hayât olup hâne-i 
mezkûrede mukîm bulunan merkûm Receb’in ifâdesinden müstebân ol-
muştur. Müşârunileyhin 1176 târîhinde vefât etmiş olan pederi veyahut 
büyük pederi Hacı Mustafa bin Yahya dahi mahalle-i mezkûre pîşgâhında 
Uzun Mezarlık’da medfûn olup iki yüz yetmiş dokuz târîhinde ferzend-i 
ercümendleri Ali Şevket Paşa mûmâileyhin seng-i mezârını tecdîd etmek-
le hâlen mevcuttur. Ahvâl-i mebsûtaya nazaran müşârunileyhin Cevdet 
Târihi’nde Rusçuklu olduğuna dâir olan ifâdenin bî-esâs olduğu anlaşıl-
mıştır. Edirne sâlnâmesi müşârunileyhin Edirne’ye birinci defa olan me-
muriyetini yazmamaktadır.

[s.44] Abdurrahim Paşa

Vaka-i Hayretnümâ nâm eserde beyân olunduğuna göre müşârunileyh 
Erzurum ahâlisinden olup bâ-rütbe-i mîrimîrânî (Ada-i kebîr) ki Belgrat’a 
otuz saat mesâfede ve Sırbistan dâhilinde bir mahalde kâindir. Muhâfızı 
olduğu halde 1242 târihinde vefât eden Maraşlı Ali Paşa’nın yerine bâ-
rütbe-i sâmiye-i vezâret Belgrat muhâfızlığına ve badehû Bosna kıt‘asında 
bulunan yeniçerilerin tathîr u terbiyesine memur olup sene-i merkûmede 
infisâl eden Bilanlı Mustafa Paşa yerine uhdesine Bosna vâliliği tevcîh bu-
yuruldu. Ba‘de’l-infisâl Misivri tarafları muhâfazasına yani asâkir-i vâfiye 
ile Karadeniz sevâhili muhâfazasına memur olup muahharen Yusuf Paşa 
uhdesindeki Karahisar-ı Sâhib ve Menteşe sancakları ve daha sonraları 
Rusçuk seraskerliği ve müteâkıben seraskerlik Çirmen vâlisi Ağa Hüseyin 
Paşa’ya tevcîh olunmakla sâhib-i terceme uhdesine 1244 târihinde Çirmen 
Sancağı mutasarrıflığıyla Kırkkilise muhâfızlığı ihâle kılınmış bir müd-
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detcik sonra kâffe-i ahâli-i İslâmiyenin Edirne imdâdına yetişmesi misil-
li tedâbirin icrâsı sırasında çarhacı Aliş Paşa Edirne havâlisi seraskerliği 
unvânıyla sâhib-i tercemenin yerine Çirmen mutasarrıfı nasb olunmuş idü-
gi Lutfî Târihi’nde mezkûr ise de Hâfız Hızır İlyas’ın Enderûn Târihi’nde 
Aliş Paşa’nın Edirne eyâletine tayini 1245 senesi Cümâdilâhiresinin on 
üçüncü günü olmak üzere beyân edildiğine nazaran Aliş Paşa kable‘l-istîlâ 
yalnız Edirne havâlisi seraskerliğine tayin kılınıp eyâlet vâliliğine bade’l-
istîlâ tayin kılındığı anlaşılmış ve Abdurrahim Paşa da Edirne’den infisâl 
edip badehû vefât etmiş ve Edirne sâlnâmelerinde nâmı Abdurrahman 
Paşa yazılmıştır.

Aliş Paşa

Lutfi Târihi beyânınca 24 Zilhicce 1243 Rusyalı on beş bin nefer 
asker ve on altı toptan mürekkeb bir kuvve-i cesîme-i harbiye ile Hacıoğlu 
Pazarcığı’ndan hareketle Kozluca kasabasına yarım saat mahalle geldiğinde 
Ağa Hüseyin Paşa tarafından sâhib-i terceme ol havâliye sevk olunmak-
la kumandasında bulunan asâkir-i İslâmiyeye bi’t-tesâdüf saat sekizden 
gece bire kadar olunan muhârebe-i şedîdede Rusyalı münhezimen firâra 
mecbûr ve Osmanlı askeri muzaffer ve mansûr olmuş ve 19 Muharrem 
1244’te Rusyalı Şumnu hâricinde Çengel karyesi kurbunda Tolçu muhâfızı 
İbrahim Paşa fırkasına ale’s-seher hücûm eyledikte sâhib-i terceme imdâda 
yetişmiş olmasına mebnî Kasapbaşı Hasan Paşa yerine Aydos’ta serasker 
nasb olunup badehû uhdesine Teke ve Hamid sancakları tevcîh buyu-
rulmuştur. 1245 Rebiulâhirinde Rusya askeri Şumnu üzerine çekilerek 
Balkanlara tahattî edeceği teferrüs olundukta sâhib-i terceme sadrâzam 
ordusunda başbuğ nasbıyla Edirne tarafında bulunmak üzere maiyetine 
altı bin nizâmiye askeri tertîb olunmuştur. Kendisi başıbozuk gürûhundan 
Kırcalı (Kırcaalili) gâyet cesûr bir âdem olmasıyla Şumnu’da Hasan Paşa 
maiyetinde ibrâz eylediği hidemât-ı makbûlesine mebnî mîrimîrânlık ve-
rilmiş idi. Rusyalı’nın Varna ve Pravadi cihetlerine tecâvüzü esnâda zahire 
değirmenlerini iptâle memur edildiğine dâir bâb-ı âlîye gelen mektûba 
cevâben yazılan kâimede kendisine altın olarak yirmi beş bin guruş atiye 
gönderilmiş ve Varna istihkâkı tasdîk olunduğu yazılmıştır. Sadr-ı cedîd 
Mehmed İzzet Paşa Varna’nın istîlâsından dolayı me’yûs u nevmîd olduğu 
halde hakkında bu vechle bedîd olan beşâretten nâşî selefinin selbine ko-
nup hayme-pîrâ-yı beşâşet ve ordu erkânına ibkâ hil’atleri iksâsıyla izhâr-ı 
şân u azamet sırasında müşârunileyh dahi 14 Rebiulâhir 1244’te rütbe-i 
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vezâretle çarhacılığı tevcîh ve yirmi beş bin guruş atiyye i‘tâ ve maiyetine 
beş bine karîb asker terfîkiyle Köprü köyüne irsâl etmiştir. Müteâkıben 
kâffe-i ahâlî-i islâmiyenin Edirne imdâdına yetişmesi misilli tedâbirin 
icrâsı sırasında Edirne havâlisi seraskerliği unvanıyla Abdurrahim Paşa’nın 
yerine sâhib-i terceme [s.45] Çirmen mutasarrıfı nasb olunduğu Lutfi 
Târihi’nde mezkûr ise de Hâfız Hızır İlyas’ın Enderûn Târihinde mevkîb-i 
hümâyûnda bir iki aydan beri misafir olan vezîr Aliş Paşa’ya Edirne eyâleti 
tevcîh ve eyâlet-i mezkûre doksan üç gün Moskovlu elinde zebûn olduğu 
cihetle vikâye olunması tenbîh buyurulup işbu 13 Cemaziyelevvel 1245 
Çarşamba günü vezîr-i müşârunileyh der-i devletten hareket ve Moskovlu 
çıktığı gün Edirne’ye girmesine karar verildi diye musarra‘ idügine göre 
Aliş Paşa ol vakit Çirmen mutasarrıflığına tayin buyurulmuş olup yalınız 
Edirne havâlisi seraskerliği unvanıyla mansûb olduğu ve Çirmen muta-
sarrıflığına ahîren tayin kılındığı tezâhür etmiştir. Çirmen mutasarrıflığı 
1247 târihinde sâniyen Ağa Hüseyin Paşa’ya bi’t-tevcîh uhdesinde bulu-
nan Karahisar-ı Sâhib ile Menteşe sancakları Şumnu muhâfazası şartıyla 
sâhib-i tercemeye ihâle olundu ve 29 Cemâziyelâhir 247’de Ali Paşa’dan 
münhal olan Karaman eyâleti yani Konya vâliliği tevcîh kılındı. Sene-i 
merkûme Ramazanında ordû-yı hümâyûna memur olup 248 Muharrem 
ber-vech-i ilhâk Trablusşam eyâletiyle Cerde başbuğluğu ihsân buyurul-
muş ise de ahîren Karaman eyâleti bâ-rütbe-i vezâret Şehlâ İbrâhim Paşa’ya 
ve Trablusşam ile Kudüs ve Sayda ve Nablus sancakları sadrâzam Mehmed 
Emin Rauf Paşa’ya ihâle ile sâhib-i tercemenin askeri Konya’da alıkonu-
larak vezâretinin ref ‘iyle Gelibolu’da ikâmete memur edilmiş olmakla 
tafsîli Vakâyi-i Mütenevvia Ravzası’ndadır. Müşârunileyh 1266 târihinde 
Edirne’de vefât etmekle Sırık Meydanı’nda vâki Yediler Tekkesi’nde defn 
olunmuştur.

Abdulkâdir Bey

Dağdevirenzâde Mehmed Ağa’nın mahdûmudur. Çirmen muta-
sarrıflığına sâniyen nasb u tayin kılınan Ağa Hüseyin Paşa’nın Edirne’ye 
vürûduna değin kaymakamlık sıfatıyla nasb olunduğu Lutfî Târihi’nde 
mezkûrdur. Edirne sâlnâmelerinde dâhil değildir.

Ağa Hüseyin Paşa (sâniyen)

Zamânında Sultân Mahmûd Hân-ı Sânî hazretleri Edirne’yi teşrîf 
buyurmuş. Ve istîlâda muhterik olan hükümet konağını inşâ ettirmiştir. 
Tafsîlâtı Vakâyi-i Mütenevvia Ravzası’ndadır.
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Mustafa Nûri Paşa

Sır kâtibi Mustafa Paşa demekle ma‘rûftur. Atâ Târihi beyânınca pâşâ-yı 
müşârunileyh Kengırı kurâsından Arası nâm karye ahâlisinden olduğu hal-
de İstanbul’a gelerek küçük su bostancıları silkine dehâlet etmiş olan Hasan 
Ağa’nın semere-i fuâdı olup evvelen pederinin ve muahharen vâlidesinin 
vukû-ı vefâtıyla büyük vâlidesinin zevci köşk bekçisi Cafer Ağa’nın hacr-i 
terbiyelerinde on iki yaşlarına vâsıl olduktan sonra asr-ı Sultân Mahmûd 
Hân-ı Sânî’de Enderûn-ı hümâyûnda hazîne odasına çırak buyurulup 
tahsîl-i ma‘ârif ederek hazîne kethüdâsı Emin Efendi tütüncülüğüne ve 
1238 târihinde tırnakçılık hizmetiyle mâbeyn-i hümâyûna alınmış ve iki 
sene sonra sır kâtibi câh-ı celîline tebcîl kılınıp hizmet-i mezkûrede altı 
sene müddet bulunduktan sonra Mısır mücâdelesinin mürevvici olan se-
rasker Hüsrev Mehmed Paşa’nın re’yi hilâfında olarak hâdise-i mezkûrenin 
hüsn-i sûretle indifâ‘ı taraftarı bulunması cihetiyle pâşâ-yı müşârunileyh 
si‘âyetiyle 1248 Saferinin yirmi altıncı gününde uhdesine rütbe-i sâmiye-i 
vezâret tevcîhiyle Tırhala eyâleti mutasarrıflığıyla mâbeyn-i hümâyûndan 
ihrâc buyurulmuş ve 4 Safer 1250’de Edirne vâliliğine ve 19 Cemaziyelev-
vel 250’de redîf-i mansûre-i Edirne müşirliğine ve selh-i Rebiulevvel 253’te 
Selânik Yanya Tırhala birleştirilerek elviye-i selâse unvanıyla müşîrliğine 
ve 13 Rebiulevvel 256’da mesned-i celîl-i seraskerîye ve 257 Şevvâlinde 
seraskerlik uhdesinde olduğu halde Cebel-i Lübnan ıslâhâtına memur 
olup memuriyeti bir sene kadar imtidâd etmiş ve hitâm-ı memuriyetle 
ba‘de’l-avdet 15 Zilhicce 1258’de seraskerlik mesnedinin lağvına mebnî 
sâhilhânelerinde [s.46] ikâmet ihtiyâr edip 9 Muharrem 259’da Rume-
li vâliliğine ve 260 Saferinde Vidin ve 261 Ramazanında Hüdâvendigâr 
vâliliklerine ve 266’da mecâlis-i âliye memuriyetine ve 22 Şevvâl 268’de 
Trablusgarp ve 27 Muharrem 272’de Selânik eyâleti vâliliklerine ve 274 
Şabanında sâniyen mecâlis-i âliye memuriyetine ve 276’da serdâr-ı ekrem 
Ömer Paşa yerine Bağdâd vâliliğiyle Irak ve Hicaz ordusu müşîrliğine tayin 
ve daha bir çok memuriyetlerde istihdâm olunduğu halde 1296 senesinde 
Dersaâdet’te irtihâl-i dâr-ı bekâ eylemiştir. Cennetmekân Sultân Mahmûd 
Hân-ı Sânî hazretleri def ‘a-i sâniye olmak üzere bunların zamân-ı me-
muriyetlerinde Edirne’yi teşrîf buyurmuş ve tafsîli Vakâyi-i Mütenevvia 
Ravzası’nda mezkûr bulunmuştur.
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Mehmed Emin Paşa

Çerkes Reşit Paşazâdedir. Edirne’ce Deli Emin Paşa dahi derler. Pe-
deri sadâretinde kapıcıbaşı ve 1242 târihinde rütbe-i refî‘a-i mîrimîrânî ile 
Yanya ve Rumeli eyâletleri vâli kaymakamı ve Delvine mutasarrıfı olduğu 
halde 15 Şaban 1248 târihinde uhdesine rütbe-i vezâret tevcîhiyle Yanya 
vâliliğine ve 250 Saferinin dördüncü günü Tırhala vâliliğine ve 3 Receb 
252’de Tırhala vâliliği inzimâmıyla Yanya vâliliğine ve Selh-i Rebiulevvel 
253’de Edirne müşîrliğine ve 255 Şabanının üçüncü günü infisâl ile sene-i 
merkûme Zilhiccesinin altıncı günü Tırhala eyâleti inzimâmıyla Selânik 
vâliliğine memur olup 256 Rebiulevvelinde ba‘de’l-azl 1257 Şevvâlinde 
vefât etmiştir. Müşârunileyh idâre-i umûra vâkıf ve şecî‘ ise de ziyâde 
ayyâş imiş. Geriye kalan mahdûmu İbrâhim Bey dahi vefât etmekle pe-
derinin efendisi sadr-ı sâbık Hüsrev Paşa bâb-ı fetvâya tezkire tahrîriyle 
muhallefâtını talep u ahz eylediği Nuhbetü’l-Vakâyi’de mezkûrdur. 
Edirne’de şâir-i meşhûr Pertev Paşa bunun zamânında vefât etmiştir.

Abdurrahman Nâfiz Paşa

Tekfurdağlı Ahmed Ağa’nın mahdûmudur. Nuhbetü’l-Vakâyi’in 
beyânına göre müşârunileyh talebelikten yetişerek fenn-i kitâbet ve idâre-i 
mâliyeyi bi’t-tahsîl mâliye hidemâtında istihdâma başlanmış ve bidâyeten 
1247 târihinde mukâtaât nâzırı olup 12 Zilkade 1247’de darbhâne 
nezâretine ve 9 Receb 249’da darbhâneden azl ile tekrâr mukâtaât 
nezâretine tayin buyurulup 1250 Muharreminde rütbe-i ûlâ nişânı i‘tâ 
ve 25 Rebiulevvel minhü târîhinde mukâtaât nezâretinin lağvına mebnî 
mansûre defterdârlığına ve Rebiulevvel 254’te defter emâneti ilâvesiyle 
mâliye nezâretine ve Cemaziyelevvel 255’de mâliye nezâretinin lağvına 
mebnî açıkta kalarak 3 Şaban minhü târîhinde Edirne vâliliğine ve 26 
Şaban minhü târîhli şeref-sâdır olan fermân-ı âlî mûcibince Edirne’de 
Tanzîmât-ı Hayriye’yi ilan etmiştir. Fermân-ı âlî sûreti Ravzatü’l-Uhûd’da 
(47) ve (48) numaralardadır. 256 Saferinde bi’l-azl yerine Osmân Nûri 
Paşa tayin buyurulmuş ve aleyhinde arz-ı şikâyet olunmakla muhâkemesi 
meclis-i vâlâda bi’l-icrâ zimmeti tebeyyün ederek töhmeti sâbit olmak-
la vezâretinin ref ‘iyle Kütahya’da ikâmeti hakkında sene-i merkûme 
Cemâziyelûlâsında irâde-i celâdet-âde sudûr ederek îcâbı icrâ kılınmıştır. 
257 Şevvâlinde afv u ıtlâk buyurularak Cemaziyelevvel 258’de rütbe-i 
ûlâ sınıf-ı evveliyle meclis-i vâlâ azalığına ve 259 Muharreminde rütbe-i 
vezâretle meclis-i vâlâ riyâsetine ve 14 Şevvâl 261’de sâniyen mâliye 
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nezâretine tayin kılınıp 5 Rebiulevvel 263’de infisâl ederek 18 Cemaziye-
levvel 264’te sâlisen mâliye nezâretine ve Rebiulevvel 265’te azlle Cema-
ziyelevvel 265’te mecâlis-i âliye memuriyetine ve 8 Ramazan 265’te râbian 
mâliye nezâretine ve Rebiulevvel 267’de evkâf-ı hümâyûn nezâretine ve 7 
Şevvâl 267’de hâmisen mâliye nezâretine memur olup 20 Şevvâl 269’da 
irtihâl etmiştir. Müşârunileyh umûr-ı mâliyeye âşinâ bir zât olarak her ne 
zaman ki mâliyece bir müşkilât zuhûr etse müşârunileyhin nezâretiyle hall 
u tesviye olunur idi. Bu da kendisine mahsûs bir muvaffakiyet-i kâmile idi. 
Vasfında İrfân Paşa bu kıt‘ayı söylemiştir:
Kıta [s.47] Sıdk u ihlâs ile hüsn-i hidmet

Olmuyor ind-i İlâhîde hebâ
Buna bürhân-ı kavî ister isen
İşte mâliyede Nâfiz Paşa

Osmân Nûri Paşa

Müşârunileyh Ayaşlı Esad Muhlis Paşa’nın kethüdâsı olup kapıcı-
başı badehû bâ-rütbe-i Mîrimîrânî Kayseriye mutasarrıfı olduğu halde 
24 Cemâziyelâhir 1251’de bâ-rütbe-i vezâret İşkodra vâliliğine ve 3 Re-
ceb minhü târihinde İşkodra‘ya Prizrin eyâleti dahi ilâve olunup vâliliği 
uhdesinde ibkâ ve 253 Recebinde Erzurum müşîrliği ve 256 Saferinde 
Edirne vâliliğine ve sene-i merkûme Ramazanında Yanya vâliliğine ve 260 
Rebîulevvelinde sâniyen Edirne vâliliğine ve sene-i merkûme Zilkadesinde 
Bosna vâliliğine ve 262 Zilhiccesinde Konya vâliliğine ve 263 Ramaza-
nında Adana vâliliğine ve 1264 Şabanında Maraş sancağı dahi ilâve edilip 
sene-i merkûme Ramazanında Şam-ı Şerîf vâliliğinde ibkâ edilmiş ve 266 
Şevvâlinde ve 267 Zilhiccesinde Halep vâliliklerine memur olup 9 Zil-
hicce 268 Halep’te irtihâl-i dâr-ı bekâ eylemiş idi. Yeri Süleyman Re’fet 
Paşa’ya tevcîh buyurulmuştur. Müşârunileyh hüsn-i hattan mücâz oldu-
ğundan Edirne’de Eski Câmi-i şerîfte ve Sultân Selîm Câmi-i şerîfinde ve 
Muvakkithâne’de levhaları vardır.

İzzet Mehmed Paşa

Sadr-ı esbaktır. Vilâyet-i Dârende hânedânından İbrâhim Bey’in şâh-ı 
şecere-i vücûdu olup 1207 târihinde kasaba-i mezkûrede kadem-nihâde-i 
meydân-ı şühûd olmuştur. Ammileri Dârendeli Ali Paşa dâiresinde neşv 
ü nemâ ve mühr-dârlık ve sâir hidemâtta istihdâm olunduktan sonra uh-
desine kapıcıbaşılık rütbesi tevcîh olunmuş ve muahharen mîrahorluk 
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pâyesi ihsân buyurularak bazı mahallerin voyvoda ve mütesellimliğiyle 
ser-efrâz olmuş idi. Bir müddet Ispartalı İbrâhim Paşa’ya kethüdâ olup 
müşârunileyhin 236 târihinde Bursa vâliliğinden Boğaz muhâfızlığına 
celbinde berâberce gelip İbrâhim Paşa’nın rü’yet-i mesâlihte iktidârsızlığı 
zâhir olmasıyla 237 târihinde İbrâhim Paşa’nın azlinden bâ-rütbe-i 
Mîrimîrânî Boğaz muhâfızlığı uhdelerine ihâle ve tevcîh ve Beykoz ve 
Beylerbeyi ve Üsküdar’ın muhâfazası dahi kendilerine emr u tenbîh olun-
muş idi. Umûr-ı memuresinde ibrâz-ı sadâkat u hamiyyet eylemelerine 
mebnî Rebîulevvel 241 târihinde Kütahya eyâleti inzimâmıyla rütbe-i 
vezâret ihsân buyuruldu. Müddet-i medîdeden beri dâire-i itâ‘atten hurûç 
eden yeniçeri tâifesinin kal‘ u kam‘-ı fitne vü fesâd ve def ‘ u ref ‘-i bağy u 
inâdlarıyla iâde-i âsâyiş-i ibâd mâdde-i mühimmesinde bi’l-cümle vükelâ 
vü ulemâ pek vifâk oldukları misilli sâhib-i terceme dahi bu husûs-ı 
mu‘tenânın merkez-i icrâya götürüldüğü rûz-ı dehşet-firûz ki 1241 senesi 
Zilkadesinin on birinci perşembe günü idi ol gün Boğaziçi muhâfızı Ağa 
Hüseyin Paşa ile berâber tâife-i merkûmenin kal‘ u kam‘-ı fesâd ve def ‘ 
u ref ‘-i bağy u inâtlarına memuren Meydân-ı Lahm’a i‘zâm buyurulmuş 
idi. Bu bâbda dahi isbât-ı merdânegî-i şecaatla ibkâ-yı nâm u şöhret eyle-
di. Ondan sonra Üsküdar’da ikâmetle Anadolu sevâhilinin muhâfazasına 
memur ve zuhûr-ı iltifât-ı şâhâneye müterakkıb iken 242 senesi Recebinin 
on ikinci Cuma günü derya kaptanlığı mesned-i celîline nâiliyetle mesrûr 
oldu. 244’te kaptanlık uhde[sinde] bulunduğu halde Varna ve Şumnu ta-
raflarında bulunan orduya memuren ol cânibe azîmet ettiği sırada makam-ı 
sadârette bulunan Selîm Mehmed Paşa’nın Varna Kalesi’ne imdâd ede-
mediğinden dolayı azlinde yani 19 Rebiulevvel 244’te mesned-i ulyâ-yı 
sadâret-i uzmâya revnak-efzâ olup 22 Receb 244 sadâretten bi’l-azl ikame-
te memuren Tekfurdağı’na gönderilmiş idi. Bir müddet sonra afv-ı âlîye 
mazhariyetle berâber bilâ mansıb Sofya havâlisinde istihdâm ve 26 Receb 
247 târihinde Vidin vâliliğiyle bekâm ve 249 Ramazanının üçüncü Pazar 
günü Karahisâr-ı Sâhib sancağı vâliliğiyle ol tarafa i‘zâm ve sene-i merkûme 
Şevvâlinde zikr olunan [s.48] vaka-i hayriyede gösterdiği hüsn-i hizmete 
mükâfât olarak bir kıt‘a iftihâr nişan-ı fürûğ-efşânı inâyet ü ihsân buyu-
ruldu. Muahharen Ankara Kengırı ve Kastamonu sancakları dahi ilhâk 
kılınmış ve 251 Zilkadesinde Karahisâr-ı Sâhib sancağının Kütahya’ya 
ilhâken uhdesine tahvîl olunduğu gibi Ankara ve Kengırı ve Kastamonu 
sancaklarından dahi bi’l-îcâb 13 Cemâziyelâhir 255’te infisâl ile 28 Cema-
ziyelevvel 256’da Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızlığı ve sene-i merkûme Rece-
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binde Sayda ve Beyrut ve Trablusşâm’ın ilhâkıyla Akka eyâleti ve akîbinde 
Beriyyetü’ş-şâm seraskerliği tevcîh u ihsân buyuruldu. O esnâda vukû bu-
lan muhârebelerde Yekfâye Muhârebesini kazandıktan sonra ordu mev-
ki‘ine avdet ederken râkib olduğu hayvanın eyer kuburundaki piştovun 
kazâen boşanması ve kurşunun sol ayağının diz kapağının aşağısına isâbet 
etmesiyle mağdûr ve bu cihetle sene-i merkûme Ramazan-ı şerîfinin yirmi 
dokuzuncu günü mezkûr seraskerlikten afv ile beraber Edirne vâliliğiyle 
mesrûr ve Gelibolu’ya kadar mürûr etmiş ise de ayağında olan yarası he-
nüz iltiyâm-pezîr olamadığından oradan dahi afvını istid‘âya mecbûr 
olup 257 senesi Rebiulâhiri evâhirinde me’zûnen Dersaâdet’e bi’l-vusûl 
sene-i merkûme Ramazanında mâbeyn-i hümâyûn-ı mülûkâne cânib-i 
sâmîsine davetle hakkında iltifât-ı şâhâne mebzûl olmuş idi. 22 Şevvâl 
257’de sâniyen makâm-ı sadâret-i uzmâya müttekâ-pîrâ olup umûr-ı me-
murelerine mübâşeret ve az vakit içinde umûr-ı mâliye vü mülkiyece bazı 
mevâddın tesviyesine himmet eylemişler ise de 258 Recebi evâsıtında her 
nasılsa adem-i muvaffakiyetinden bahsile azl ve 28 Receb minhü târihinde 
sâniyen Edirne vâliliğine nakl edip buraca dahi hüsn-i hizmet ve îfâ-yı 
levâzım-ı memuriyet buyurmuşlar ise de vücûdça ba‘z-ı mertebe uygun-
suzlukları münâsebetiyle 11 Rebiulâhir 259’da bi’l-infisâl yine ikâmete 
memuren Tekfurdağı’na vâsıl olmuşlar idi. Bir aralık bâ-ruhsat-ı seniyye 
Dersâdet’e gelmiş ve Hüdâvendigâr vâliliği uhdelerine tevcîh buyurulmuş 
ise de ma‘zeret-i vücûdiyesi cihetiyle gidemeyip sâhilhânelerinde imrâr-ı 
rûz u leyâl eylemekte iken 17 Cemâziyelâhir 1271’de tekmîl-i hayât-ı 
müste‘âr ile cisr-i bîm-i hevl-nâkden mürûr eyledi. Eyüp’te Bostan İskelesi 
kurbunda kâin Vâlide Mektebi sâhasında medfûndur. Müşârunileyh cerî 
vü cesûr ve müstakîm ve vakûr ve dakîka-şinâs u umûr-dîde bir vezîr-i gayûr 
bulunduğu celî olduğu misilli bî-rahm olduğu mervîdir. 248 târihinde 
Ankara’da vukû bulan harîk-i kebîrde muhterik olan çarşı câmi-i şerîfini 
kendi yedinden binâ vü ihyâ eylemişlerdir. Rahmetu’llâhi aleyh. Edirne 
sâlnâmesi birinci defa Edirne vâliliğini yazmamıştır.

Yakup Paşa

Kara Osmanzâde demekle meşhûrdur. Evâil-i hâlinden ahz-ı malumât 
edilememiş ise de lağımcıbaşı ve kapıcıbaşılık ile Siroz kazâsı müdürü iken 
Lutfî Târihi beyânınca tarîk-i mutâva‘attan hurûc eden İşkodralı Musta-
fa Paşa’ya meyl eden rüesâdan bazılarına nush-nâmeler irsâliyle celbleri 
esbâbına teşebbüs ve Kara Osmanzâde’lerden o esnâda Siroz kazâsı mü-
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dürü bulunan kapıcıbaşı Yakup Ağa’ya dahi rütbe-i vezâret tevcîh buyu-
rulmuştur. Bundan merâmı cânib-i sadârete her türlü hizmet ü sadâkat 
etmiş ise de Yakup Paşa’nın bade’l-vezâre tebdîl-i tavra ictirâ ettiği bâb-ı 
âlîye mün‘akis oldukta tenbîhât-ı îcâbiyenin icrâsı istîzânına dâir takrîr-i 
ma‘rûza sâdır olan hatt-ı hümâyûnun bir fıkrasında [Yakup Paşa’nın çarça-
buk bu muâmeleyi göstermesi emr-i garîbdir. İşte benim çarçabuk rütbe-i 
vezâret verilmesin dediğim buraları içindir] buyurulmuştur. Bir müddet 
sonra Siroz müdürlüğü vekâletle idâre olunmak üzere Reşit Mehmed Paşa 
Yakup Paşa’yı 1247 Zilkadesinde Preveze muhâfızı ettirmiştir.(İntehâ) 
Badehû 249 Muharreminde Preveze muhâfızlığı inzimâmıyla Aydın 
vâliliğine ve 19 Cemaziyelevvel 252’de redîf-i mansûre Aydın müşîrliğine 
[s.49] ve Edirne vâlisi İzzet Mehmed Paşa mizâcsız olduğundan 257 Mu-
harreminde kaymakamlığına tayin ve sene-i merkûme Saferinde Edirne 
vâliliğine asâleti tasdîk buyuruldu. Sene-i merkûme Rebiulâhirinde Niş 
tarafında görülen isyânın itfâsına memur olmakla Edirne kaymakam ile 
idâre ettirildi. 258 Muharreminde Rumeli vâliliğine ve 259 Muharremin-
de sâniyen Aydın ve 262 Rebiulâhirinde Selânik ve Cemâziyelâhir 263’te 
sâlisen Aydın ve Cemâziyelâhir 265’te Vidin ve 266 Ramazanında sâniyen 
Selânik ve 270 Saferinde Kudüs-ı şerîf vâliliklerine memur olup 271 Safe-
rinde Kudüs-ı şerîfte intikal etmekle Halîlü’r-Rahmân’da defn olunmuştur.

El-hâc İbrâhim Sâib Paşa

Kaymakamlık sıfatıyladır. Müşârunileyh beylikçi-i dîvân-ı hümâyûn 
iken 1237 târihinde süvâri mukâbeleciliğine ve 247 târihinde masârifât 
nezâretine ve 248 Cemâziyelâhiresinde orduda sadâret kethüdâlığına 
ve sene-i merkûme Şevvâlinde tophâne nezâretine ve 28 Zilhicce 253’te 
defter emânetine ve 255 Rebiulâhirinde da‘âvî nezâretine ve 14 Zilkade 
255’te be-tekrâr teşekkül eden umûr-ı mâliye nezâretine ve 256 Saferin-
de umûr-ı mâliye nezâretine hazâin-i mukâtaât defterdârlığı dahi ilâve 
kılınıp 8 Rebiulâhir 256’da uhdesine rütbe-i vezâret tevcîh buyurulmuş 
ve gurre-i Muharrem 257’de meclis-i vâlâ riyâsetine ve sene-i merkûme 
Rebiulâhirinde Edirne vâlisi Yakup Paşa Niş tarafında görülen isyânın 
itfâsına memur olmakla Edirne’nin vâli kaymakamlığına ve sene-i 
merkûme Ramazanında Yakup Paşa’nın avdetine mebnî sâhib-i terce-
me Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızlığına ve 258 Rebiulâhirinde Manisa’da 
ikâmete memur olup 261 Zilkadesinde Karesi ve Saruhan sancakları birleş-
tirilerek vâliliğine ve 263 Cemâziyelâhiresinde bi’l-azl 264 Rebiulâhirinde 
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meclis-i vâlâ azalığına memur olduğu halde 1265 senesi Muharreminde 
irtihâl-i dâr-ı bekâ eylemiştir.

Dâmâd Mehmed Sa‘îd Paşa

Sicill-i Osmânî beyânınca Bursalı’dır. Çavuşbaşı Alyanak Ali 
Efendi’nin hemşîre-zâdesi olmakla 1235’de Galatasarayı’na ve 238’de 
Enderûn-ı hümâyûna bi’d-duhûl harîta-i kapudânân-ı deryâ zabtınca 
orada terbiye olunarak ehliyeti sebebiyle mâbeynciliğe sezâvâr ve muah-
haren baş çukadar olup berây-ı seyr [ü] sefer ol defa Edirne’ye azîmet-i 
hümâyûn mukarrer oldukta maiyetinde bulunacakların keyfiyetinden do-
layı dûçâr-ı gadab-ı pâdişâhî olarak konağında ikâmete memur ve bir kaç 
ay mürûrunda Mısır seferine serdâr-ı ekrem tayin olunan Ağa Hüseyin 
Paşa maiyetiyle süvâri mîrlivâlığıyla sevk-i sütûr edip sonra süvâri ferîkliği 
rütbesiyle Bahr-ı Sefîd Boğazı muhâfızı ve Biga mutasarrıfı olduğu halde 
10 Zilkade 1251’de Dersaâdet’e celb ile uhdesine rütbe-i müşîrî ile asâkir-i 
mansûre müşîrliği ihsân buyurularak kerîme-i muhtereme-i hazret-i 
şehinşâhî Mihrimâh Sultân hazretlerinin şeref-i namzedi ile müşerref kılın-
mış ve 15 Zilkade 253’te serasker Halil Rif ‘at Paşa yerine hâssa ve mansûre 
müşîrliğiyle kâffe-i asâkir-i şâhâne seraskerliğine ve 255 Rebiulâhirinde 
ticâret nezâretine ve 257 Rebiulâhirinde Aydın vâliliğine ve 258 Muhar-
reminde Edirne vâliliğine ve 258 Şabanında Ankara vâliliğine tayin kılı-
nıp sene-i mezbûre Zilkadesinde azl olunarak 261 Ramazanında mecâlis-i 
âliye memuriyetine ve meclis-i vâlâ azalığına ve 5 Muharrem 263’te sâniyen 
seraskerliğe bi’t-tayin selh-i Cemaziyelevvel 264 azl ile sene-i mezkûre 
Cemâziyelâhiresinde nefy u iclâ ve sene-i mezbûre Zilkadesinde afv u 
ıtlâk buyurularak 265 Ramazanında Edirne ve Filibe birleştirilip vâliliğine 
ve sene-i mezkûre Zilkadesinde Şâm vâliliğine memur olmuş ve 17 Safer 
267’de Şâm vâliliği Erzincânî Hacı Ahmed İzzet Paşa’ya [s.50] tevcîh bu-
yurulup sâhib-i terceme Konya’ya nefy ü iclâ ve az müddet sonra afv u ıtlâk 
buyurularak Dersaâdet’e avdetle Beylerbeyi’nde vâki sâhilhânelerinde altı 
sene kadar mu‘ammer olup irtihâl-i dâr-ı bekâ etmekle Üsküdar’da Nasûhî 
Tekkesi’nde defn olunmuştur. Müşârunileyh Edirne’ye iki defa vâli olmuş 
ise de Edirne sâlnâmeleri birinci defasını yazmamıştır.

Sadr-ı Esbak İzzet Mehmed Paşa (Sâniyen)

Ba‘de’l-azl Tekfurdağı’na ikâmete memur olmuştur.
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Sadr-ı Esbak Mustafa Reşîd Paşa

Cennetmekân Sultân Bâyezîd Hân evkâf-ı şerîfesi rûznamçecisi 
Mustafa Efendi’nin sulbünden 16 Şevvâl 1214’te kadem-nihâde-i mehd-i 
vücûd olup unfuvân-ı şebâba resîde oldukta eniştesi sadr-ı esbak Ispar-
talı Ali Paşa maiyetiyle bazı eyâleti gezmiş ve muahharen Yunan Vakası 
zuhûrunda Ali Paşa Mora seraskeri tayin buyurulduğunda mührdârlık hiz-
metinde bulunduğu halde berâberce gitmiş idi. Muahharen Dersaâdet’e 
avdet ve mektûbî-i sadr-ı âlî odasına müdâvemet ederek merkûz-i tıynet-i 
zâtîsi olan fetânet ü dirâyet iktizâsınca az vakitte beyne’l-akrân müşârun 
bi’l-benân olup 1242 senesi serzede-i zuhûr olan Rusya seferinde ordu-yı 
hümâyûn maiyetinde bulundukları halde âmedî hulefâlığına iltihâk etmiş 
ve orada âmedcilik vekâleti makamında bulunarak muahharen Edirne 
mükâlemesi ser-kitâbetini dahi îfâ ile Dersaâdet’e muvâsalet ve 246 se-
nesinde Pertev Paşa merhûmun memuren Mısır’a azîmetinde bâ-irâde-i 
seniyye müşârunileyhe murâfakat ve bade’l-insırâf bi-tekrâr âmedcilik 
vekâletiyle icrâ-yı hüsn-i memuriyet eyleyip
Târîh Kıldı Hakk Mîr Reşîdi sâl-i nevde âmedî
târîh-i mantûku hesâbınca 3 Muharrem 1247’de âmedî-i dîvân-ı hümâyûn 
mesned-i refî‘ine bi’l-ihâle memur olup 248 Rebiulevvelinde sadrâzam 
bulunan Mehmed Reşîd Paşa’yı Dersaâdet’e davet etmek üzere Üsküp’e 
azîmet ve sene-i mezkûre Şabanında tophâne-i âmire müşîri Halil Rif ‘at 
Paşa memuriyetle Mısır’a giderken bâ-irâde müşârunileyhe refâkat eyle-
yip 249 senesinde Mısırlı İbrâhim Paşa’ya bazı teblîgât îfâsı için memuren 
Kütahya’ya isrâ ve 250 Saferinde âmedcilik üzerinde olduğu hâlde orta 
elçilik unvanıyla Pâris sefâret-i seniyyesine memur olup bir müddet sonra 
me’zûnen ve muvakkaten Dersaâdet’e avdetle 251 târihinde büyük elçilik 
unvanıyla sâniyen Pâris sefâret-i seniyyesine tayin buyurulup 252 sene-
sinde Londra sefâret-i seniyyesine ve 19 Şaban minhü târihinde hâriciye 
nezâreti müsteşârlığı ve 6 Rebiulevvel 253’te rütbe-i sâmiye-i müşîrî 
tevcîhiyle hâriciye nezâretine ve 2 Zilkade minhü târihinde vezâret ü 
paşalık unvanı ihsânıyla nezâret-i mezkûre uhdelerinde bulunduğu hal-
de sâlisen Pâris sefâret-i seniyyesine memur olmuş ise de azîmetleri teeh-
hur edip 16 Cemaziyelevvel 254’te nezâret-i mezkûre uhdelerinde iken 
muvakkaten Londra sefâret-i seniyyesine memur olmuş ve 19 Rebiulâhir 
255’te şeref-vukû bulan cülûs-i Abdülmecîd Hânî’yi müteâkıb berây-ı 
icrâ-yı resm-i bey‘at muvakkaten Dersaâdet’e gelmişler idi. Uhdelerinde 
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bulunan hâriciye nezâretinden infikâkları uyamamasıyla büyükelçilik ve 
umûr-ı hâriciye müsteşârlığı pâye-i refî‘ası tevcîhiyle yerlerine beylikçî-i 
dîvân-ı hümâyûn Şekip Efendi memur tayin buyurulup kendileri kalmış 
idi. 26 Şaban 255’te Gülhâne’de kırâat olunan hatt-ı hümâyûn ile mesele-i 
Mısriye’nin hitâmından sonra 6 Safer 257’de nezâret-i mezkûreden infisâl 
ile 26 Cemaziyelevvel minhü târihinde râbi‘an Pâris sefâret-i seniyyesine 
memur olup 14 Zilkade 258’de sefâret-i mezkûreden bi’l-azl 259 senesi 
Rebiulâhirinin on yedinci Çarşamba günü Edirne vâliliğine memuriyetleri 
vukû bulmuş ise de inhirâf-ı mizâcları münâsebetiyle vâlî kaymakamlığı 
Mîrza Mehmed Saîd Paşa’ya tevcîh buyurulmuş idi. Ancak şu husûs bu me-
muriyetten afvlerini câlib olarak 27 Şevvâl 259’da hâmisen Pâris sefâret-i 
seniyyesine ve 26 Şevvâl 261’de sâniyen nezâret-i [s.51] hâriciyeye ve 7 
Şevvâl 262’de makâm-ı sadâret-i uzmâya zînet-efzâ ve 24 Cemaziyelev-
vel 264’te müfârekatla 23 Receb minhü târîhinde meclis-i âliyeye memur 
olup 13 Ramazan minhü târihinde sâniyen makâm-ı vekâlet-i kübrâya 
revnak-pîrâ ve 4 Rebiulâhir 268’de bi’l-infisâl iki gün sonra meclis-i vâlâ 
riyâsetine ve kırk bir gün mürûrunda sâlisen makâm-ı vekâlet-i mutlakaya 
îsâl ve 19 Şevvâl minhü târihinde yine infisâl ile hânelerinde ârâma memur 
ve Rusya mes’ele-i mündefi‘ası ibtidâlarında yani 6 Şaban 269’da sâlisen 
hâriciye nezâretiyle ve 3 Rebiulevvel 271’de râbi‘an mesned-i sadârete zîb-
efzâ olup ba‘de’l-infisâl sâhilhânelerinde ikâmet ettiği esnâda Mısır vâlisi 
Said Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a seyâhatle avdetlerinden sonra 273 
senesi evâilinde hâmisen makâm-ı sadârete bir müddet sonra infisâline 
mebnî sene-i mezkûre Zilhiccesi evâsıtında meclis-i tanzîmât riyâsetine 
memur ve 274 Muharremi evâsıtında infisâl ile sene-i merkûme Rebiu-
levveli evâsıtında sâdisen makam-ı sadârete şeref-bahş olmuş ve sene-i 
merkûme Cümâdelûlâsının yirmi birinci Perşembe günü irtihâl-i dâr-ı 
bekâ ederek Dersaâdet’te Parmakkapı’da Balmumcu’lar civârında türbe-i 
mahsûsalarında medfûndur. Müşârunileyhin derece-i nihâyede mustani‘ 
ve cümleye olan himmet ü mürüvveti etrâf u eknâfa şâyi‘ ve akd u hall-i 
umûr-ı devlet-i aliyyeye ve teshîl ü tesviye-i mesâlih-i ecnebiyyede sarf-ı 
efkâr-ı amîka ile her işin uhdesinden gelir ve muhâsımını ilzâm u iskâta 
kâdir sahî vü kerîm ü hande-rû ve şîrîn-gû bir vezîr-i hâzı‘ idügi müsbet 
ve bazı tekâyâ vü sâirede nâmını rahmetle yâda vesîle olan vazâif ü hayrâtı 
ma‘lûm-ı erbâb-ı basîrettir. Eş‘âr ile dahi ülfetleri olduğundan bu gazel 
ondan numûnedir.
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Gazel Haste-i nâtıkaya rûh-fezâdır hâmem
Zât-ı Îsâ gibi i‘câz-nümâdır hâmem
Reşha-i feyzine erbâb-ı fesâhat teşne
Gûyiyâ çeşme-i ilhâm-ı Hudâdır hâmem
Oldu icrâ-yı sühan etmeğe zerrîn mîzâb
Ka‘be-i ma‘nâya asılsa sezâdır hâmem
Ser-i şâhenşeh-i endîşeye konsa yeri var
Evc-i a‘lâ-yı ma‘ârifte hümâdır hâmem
Bî-muhâbâ reh-i nâ-refteye gitsem de ne var
Kahr-ı hasm eylemeye elde asâdır hâmem
Nîş-ger mi acebâ mısr-ı ma‘ânîde Reşîd
Bak halâvette tab‘-ı bülegâdır hâmem

Mîrza Mehmed Saîd Paşa

Kaymakamlık sıfatıyla mansûbdur. Müşârunileyh Tâtârîyü’l-asl olup 
asâkir-i şâhâne ihdâsında bi’d-duhûl mîralay ve 1248’de livâ ve 9 Cemaziye-
levvel 1249’da ferîklik rütbesiyle Silistre eyâleti mutasarrıflığına ve 11 Safer 
253’te mevkib-i hümâyûn Silistre’de iken vezâret ihsân buyuruldu. 255 Re-
cebinde Niş ve 256 Muharreminde Rumeli vâliliklerine ve 13 Rebiulevvel 
minhü târihinde elviye-i selâse yani Yanya müşîrliğine ve Ramazanında Di-
yarbakır ve gurre-i Safer 253 [256]14* de sâniyen Silistre vâliliklerine tayin 
buyurulup Cemâziyelâhir 259’da Edirne vâliliğine irâdesi şeref-zuhûr eden 
Pâris sefîri sâbık Mustafa Reşit Paşa’nın memuriyetini müteâkıb zuhûr 
eden nâ-mizâclığı mâni‘asıyla Edirne’ye gidemeyeceği anlaşıldığından 
kesb-i âfiyet edinceye değin tensîkât-ı askeriye maslahatı için Edirne’de 
ikâmet edecek olan Silistre müşîri sâhib-i tercemeye Edirne kaymakamlığı 
ilhâk olundu. Ve sene-i mezbûre Ramazanında sâniyen Rumeli vâliliğine 
bi’t-tayin sene-i merkûme Şevvâlinde Köstendil dahi ilhâk buyuruldu. 12 
Ramazan 260’da sâlisen Silistre vâliliğine ve 263 Şabanında açıkta kalarak 
264 Şabanında râbi‘an Silistre’ye tayin ve 6 Zilkade 267’de infisâl ederek 
269 Recebinde Selânik ve sene-i merkûme Şabanında hâmisen Silistre ve 
Rebiulâhir 275’te sâniyen Selânik ve 276 Rebiulâhirinde Vidin vâliliklerine 
tayin buyurulup 277’de azl ile mütekâid olmuş 287 Zilkadesinde [s.52] 
irtihâl edip Dersaâdet’te Mevlevîhâne kapısında defn olunmuştur.

14*  1256 olması gerekirken yanlışlıkla 1253 yazılmıştır.
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Hâfız Ahmed Paşa

Sarây-ı hümâyûnda lağımcı ocağından neşetle ocak kethüdâsı ol-
muştur. Nizâm-ı cedîd zuhûrunda mühendishâneye memur ve 1247 
târihlerinde mîralay olup 249’da livâlıkla Boğaz muhâfızı oldu. Bir kaç 
sene mürûrunda mülkiyeye nakl ile mîrimîrân rütbesiyle Rusçuk defterdârı 
olduğu halde 1259 Şabanında rütbe-i vezâretle Edirne vâliliğine ve sene-i 
merkûme Ramazanında Silistre ve 12 Ramazan 260’da Niş vâliliklerine 
ve gurre-i Zilhicce 261’de Belgrat muhâfızlığına ve 262 Rebiulevvelinde 
Yanya vâliliğine ve 264 Şabanında sâniyen Belgrat muhâfızlığına ve 266 
Ramazanında Kıbrıs muhâfızlığına ve 267 Zilhiccesinde Kudüs-i Şerîf 
mutasarrıflığına memur olmuş ve 270 Saferinde vefât etmiştir. Edirne 
sâlnâmelerinde bu zât dâhil değildir.

Zamânında Askerin Kalbi

Asâkir-i hazret-i mülûkânenin hâssa ve mansûre nâmıyla iki kısma 
taksîmi ve kura ve redîf usullerinin bir sûret-i mükemmelede adem-i 
cereyânı nizâmâtına halel getirebileceği bi’t-tecrübe anlaşılmış ve iki kuvve-
ye yani seraskerliğin lağviyle mansûre ve hâssaya taksîmi dahi uyamamış ve 
hele ordular olmayarak mülkî vâlilerin sıfat-ı askeriye ile bulunmaları sû-i 
idâreyi müstelzim olmuş olmakla Dersaâdet’çe Sultân Ahmed meydânında 
umûm asker birbirine kalble ordulara taksîm olunarak seraskerlik memuri-
yeti ihdâs kılındığı gibi Edirne’de dahi bu kalb-i asker mu‘âmelesi Hadîka-i 
Sultânî’de icrâ kılınmıştır.

Hüsrev Paşa

Samako kasabası hânedânındandır. Müşârunileyh asâkir-i şâhâne 
mîralaylığı ile Samako nâzırı ve 254 târihinde bâ-rütbe-i mîrimîrânî Sofya 
muhâfızı ve 253 Şevvâlinde Niş mutasarrıfı ve 255 Saferinde ferîklik rütbe-
siyle Belgrat muhâfızı ve 256 Şevvâlinde rütbe-i vezâretle Bosna vâlisi olup 
orada mesâ‘î-i meşkûresine mükâfâten avâtıf-ı seniyyeden bir kıta murassa 
seyf-i girân-bahâ irsâl buyurulmuş ve 3 Şevvâl 259’da Edirne vâlisi ve 260 
Saferinde elviye-i selâse yani Yanya vâlisi ve Rebiulevvel 262’de Harput 
vâlisi olduğu halde sene-i merkûme Şevvâlinde orada irtihâl etmiştir. Nâmı 
Edirne sâlnâmelerinde mezkûr değildir.

Osman Nûri Paşa (sâniyen)

1260 Rebiulevvelinde Yanya’dan gelmiştir.
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Mehmed Tâhir Paşa

Çengeloğlu demekle meşhûrdur. Müşârunileyh fi’l-asl Cezâyirli ola-
rak İstanbul’a vusûl ve Halil Kaptan nâmında bir âdemin gemisinde bir çok 
müddet gezip fenn-i deryâyı tahsîl ve sonra ol zâta dâmad olarak şiddet-i 
nisbeti tekmîl edip badehû tersâne-i âmireye duhûl ile ümerâlık makâmına 
kadar vâsıl olduktan sonra 237 ve 238 târihlerinde donanma başbuğluğuy-
la Mora’ya gidip [N]avarin vakası vukûunda orada bulunmakla bir sûretle 
İstanbul’a gelince îcâb-ı hâl u maslahat iktizâsıyla Edirne’ye nefy ü iclâ 
ve badehû ıtlâk ile iltifâta sezâ olup 1244 târihinde Şumnu ordusunda 
fedâi tabyası kumandanlığına ve 245 târihinde Hamid Sancağı mutasar-
rıflığına ve 246 târihinde Numan Paşa’nın vefâtında topçubaşılığa ve 23 
Cemâziyelâhir 248’de rütbe-i vezâret ve müşîrî ile Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd 
vâliliği inzimâmıyla mesned-i celîl-i kapudânîye ve 28 Rebiulâhir 254’te 
Aydın eyâleti müşîrliğine ve 8 Zilhicce 256’da meclis-i vâlâ azalığına ve 6 
Safer 257’de sâniyen mesned-i celîl-i kapudânîye tayin ile mesrûr ve do-
nanma ile Akdeniz’e bâdbân-güşâ olarak Girit’te vukûa gelen Rum fesâdını 
def ‘a memur ve ol husûsta hüsn-i hizmeti mevc-peydâ-yı deryâ-yı zuhûr 
olmakla taraf-ı pâdişâhîden murassa‘ seyf ihsânıyla karîn-i mübâhî olarak 
avdet ve sene-i mezbûre Şevvâlinde serasker kaymakamlığına [s.53] ve 258 
Muharreminde uhdesinden serasker kaymakamlığı sarf u tahvîl ve 259 
Muharreminde kaptanlıktan da infisâl ve tebdîl ile 260 Zilkadesinde Edir-
ne vâliliğine ve 263 Recebinde Bosna vâliliğine memur olup 266 Şabanın-
da Travnik kasabasında irtihâl-i dâr-ı bekâ etmekle na‘şı Dersaâdet’e nakl 
olunarak Eyyüb-i Ensârî’de defn olunmuştur. Gâzî Sultân Abdülmecîd 
Hân hazretleri bu zâtın zamân-ı memuriyetlerinde 10 Cemaziyelevvel 
1262 târihinde Edirne’yi teşrîf buyurmuş ve tafsîli Vukûât-ı Mütenevvi‘a 
Ravzası’nda münderic bulunmuştur.

Ebûbekir Rüstem Paşa

İbni İbrâhim. Yeniçeri ocağından yetişip asâkir-i nizâmiyenin 
ihdâsında süvâri olmuş ve az vakitte miralay ve 256’da süvâri livâsı ol-
muştur. Badehû ferîklik rütbesine nâil ve hâiz olduğu halde 258 Zilka-
desinde Ankara eyâleti vâliliğine ve 17 Zilkade 259’da bâ-rütbe-i vezâret 
Anadolu ordusu müşîrliğine ve 263 Rebiulevvelinde Edirne vâliliğine ve 
264 Zilkadesinin sekizinde Yanya ve 266 Rebiulâhirinde Trabzon ve 269 
Zilkadesinde Selânik vâliliklerine ve 270 Cümâdelûlâ gurresinde sâniyen 
Edirne vâliliğine memur olup Edirne’den ba‘de’l-azl 272 Recebinde iki 
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sene müddetle bir mahalle nefy ü iclâ olunmuş ve 267 Muharreminde uh-
desine Üsküp vâliliği tevcîh buyurulup mîzacına târî olan inhirâfa mebnî 
Dersaâdet’e gelerek 1276 Recebinde vefât etmekle Üsküdar’da Nasûhî 
Tekkesi’nde defn olunmuştur.

İsmâil Rahmi Paşa

Müşârunileyh Tepedelenli Ali Paşazâde Veli Paşa’nın mahdûmudur. 
Ali Paşa’nın in‘idâmında birâderi Selim Paşa ile İstanbul’a getirildi. 244 
Muharreminde kapıcıbaşı olup harbe memur oldu. Badehû 250’de 
mîrahor-ı sânî oldu ise de o mesnedin lağvıyla başbakı kulu oldu. Son-
ra rütbe-i mîrimîrânî ile 1263 Muharreminde Tırhala mutasarrıflığına 
ve 23 Rebiulevvel minhü târihinde rütbe-i vezâretle Trabzon vâliliğine 
ve 8 Zilkade 264’te Edirne vâliliğine memur olup 265 Şevvâlinde bi’l-
azl Edirne ve Filibe birleşerek vâliliği serasker-i esbak Dâmâd Sa‘îd Paşa 
uhdesine tevcîh buyurulmuş ise de Sa‘îd Paşa’nın sene-i merkûme Zil-
kadesinde Şam vâliliğine tahvîline mebnî Edirne vâliliği sâhib-i terceme 
uhdesinde ibkâ buyurulmuş ve 266 Rebiulâhirinde Yanya vâliliğine ve 
19 Zilhicce 268’de Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd vâliliğine ve Cemaziyelevvel 
271’de Halep vâliliğine ve 273 Rebiulevvelinde sâlisen Edirne vâliliğine 
ve 274 Rebiulâhirinde Silistre vâliliğine ve 276 Muharreminde Selânik 
vâliliğine ve 276 Cemâziyelâhirinde Girit vâliliğine ve 278 Zilhiccesin-
de Tırhala ve 283 Saferinde Kastamonu ve Rebiulevvelinde Bursa ve 286 
Rebiulâhirinde Prizrin vâliliklerine ve 288 Cemâziyelâhiresinde şûrâ-yı 
devlet azası ve müteâkıben muhâkemât-ı cezâiye reisi olup 6 Zilhicce min-
hü târihinde Islahat komisyonu azası ve 9 Rebiulâhir 289’da tekrar şûrâ-yı 
devlet azası oldu ve 23 Rebiulâhir 1291’de vefât etmekle Haydarpaşa’da 
defn olundu.

Mehmed Sa‘îd Paşa Dâmâd (sâniyen)

265 Şevvâlinde Edirne ve Filibe birleşerek vâli olmuştur.

İsmâil Rahmî Paşa (sâniyen ve ibkâen)

265 Zilkadesindedir.

Mehmed Hayrettin Paşa

Müşârunileyh Hüsrev Paşa kölesi olup 248’de mîrlivâ olarak dâr-ı şûrâ 
teşekkülünde ibtidâ re’is olup sonra ferîk olarak muhârebâtta bulunup 
261 Saferinde uhdesine rütbe-i vezâret tevcîhiyle Vidin ve 262 Zilhicce-

 قد بنى هذا المقام المجتبى
االمير الجّد و سلطان االنام
اعنى سلطان السالطين شه سليم
مثله يبنى له دار الّسالم
صار فضل الله تاريخ االساس

(976)
فضل يزدان كان تاريخ الّتمام

(982)
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sinde Diyarbakır ve 264 Şabanında Trabzon ve 266 Rebiulâhirinde Edir-
ne ve Zilkade minhü târihinde Bosna [s.54] ve 268 Şabanında Erzurum 
vâliliklerine ve sene-i merkûme Şevvâlinin yirmisinde zabtiye müşîrliğine 
ve 270 Rebiulâhirinde Erzurum ve Kars mevâki-i harbiyesinde muâyene 
ve teftîş hizmetine muvakkaten memur olup 271 Rebiulâhirinde Selânik 
vâliliğine ve sene-i merkûme Cümâdelûlâsında vâlilik fermân-ı âlîsini 
kabûl etmeyerek bâb-ı âlîye red etmekle Midilli’de ikâmeti irâde-i celâdet-
âdesi sudûr eylemiş ve 274 Cümâdelâhiresinde Ankara ve 275 Zilkade-
sinde Sivas ve 277 Şevvâlinde sâniyen Erzurum vâliliklerine tayin kılınıp 
279 Şabanında ma‘zûl oldu ve 9 Cemâziyelâhir 1289’da vefât eyledi. Mer-
kez Efendi’de medfûndur. Hidemât-ı harbiyesi müstahsen ise de icraât-ı 
mülkiyesi ol nisbette değildir.

Hâfız Mehmed Paşa

Pehlivan Çerkez Hâfız Paşa demekle meşhûrdur. Müşârunileyh hâssa 
mîrlivâlarından olduğu halde 9 Cemâziyelâhir 1249’da uhdesine ferîklik 
rütbesi tevcîhiyle İşkodra mutasarrıflığına ve 24 Cemâziyelâhir 251’de 
bi’l-azl badehû Kütahya ferîkliğine ve 18 Şaban 252’de hıtta-i Kürdistân 
ve 255 Recebinde Erzurum vâliliklerine ve 258 Muharreminde serasker 
kaymakamlığına ve 259 Rebiulevvelinde Belgrat muhâfızlığına ve gurre-i 
Zilhicce 261’de Musul vâliliğine ve 262 Muharreminde zabtiye müşîrliğine 
ve Cemaziyelevvel 263’te Yanya ve Rebiulâhir 264’te Üsküp ve Şaban 
266’da Bosna vâliliklerine ve sene-i merkûme Şevvâlinde Edirne vâliliğine 
ve Cemâziyelâhir 268’de Konya ve Şaban 270’de Trabzon vâliliklerine ve 
Cemâziyelâhir 276’da muhâcirîn-i çerâkise komisyonu riyâsetine memur 
ve Cemâziyelâhir 279’da şeyhü’l-harem olup ve Zilkade 270 [280]15* de 
azl edilmiş ise de Medîne-i Münevvere’de kalarak 1282 Zilhiccesinin on 
yedisinde vefât etmiş vefâtına Osman Nevres Efendi bu târîhi demiştir:
Târîh Aradım cevher-i târih-i vefâtın Nevres

Kilk-i münşî-i kadrden dedi Hâfız Paşa
Zamânında 13 Cemâziyelâhir 267 ve 3 Nisan 267 Salı günü saat 

altı buçuk râddelerinde Medîne-i Münevvereden pûşîde-i saâdet gelerek 
tazimât-ı fâika ve tekrîmât-ı lâika ile Câmi-i Atîk’de mihrâb ile hünkar 
mahfeli miyânına ta‘lîk edilmiştir. Sâhib-i terceme Edirne’de vâli iken ar-
kadan dolar şeşhâneli top îcâd ettiği Edirne sâlnâmelerinde mezkûrdur.

15*  280 olması gerekirken yanlışlıkla 270 yazılmıştır.



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1068

Boşnakzâde Mehmed Paşa

Atâ Târihi beyânınca müşârunileyh Enderûn’da hazîne koğuşun-
dan tefeyyüz etmiş olan çukadar ağası Boşnak Osman Ağa’nın sulbün-
den 1227 târihinde kadem-nihâde-i âlem-i şühûd olarak hengâm-ı 
sabâvetinde pederinin müfîzi olan mezkûr koğuşa ve 1248 târihinde bazı 
emsâliyle mâbeyn-i hümâyûn hademeliğine bi’l-kabûl 255 târihine de-
ğin îfâ-yı hüsn-i hizmet eylemiş iken cülûs-ı Sultân Abdülmecîd Hânî’de 
kurenâlık şerefine mazhar ve 264’te ikinci mâbeynci bulunduğu halde uh-
desine Mîrimîrânlık tevcîhiyle Varna muhâfızlığına ve 7 Ramazan 267’de 
rütbe-i vezâretle Edirne vâliliğine bi’t-tayin 268’de azl edildi ve badehû 
Selânik ve gurre-i Zilkade 1270’de Rumeli ve 272 Recebinde Sivas ve 
Zilkade 275’te Kastamonu vâliliklerine ve 278’de Hüdâvendigâr eyâleti 
ve 285 Ramazanında Canik sancağı mutasarrıflığı tevcîh kılınmış ve 293 
Şabanında ba‘de’l-infisâl Dersâdet’e celb ve ma‘zûliyet maaşı ihsânıyla 
duâ-yı dervîşânesi talep buyurulmuştur. 1294 Saferinin on beşinde vefât 
etmekle Çamlıca’da Selâmi Efendi kurbunda medfûndur.

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa

Müşârunileyh 1236 târihinde hazîne kethüdâsı olan Kıbısî Mehmed 
Emin Efendi’nin yeğeni ve Kıbrısî Hüseyin Efendi’nin ferzend-i edîbidir. 
1228 târihinde encümen-ârâ-yı vücûd ve pertev-endâz-ı âlem-i şühûd 
olup bâliğ-i rüşd ü bülûğ olduktan sonra İstanbul’a gelerek mûmâileyh 
Emin Efendi’nin delâlet ü vesâtatıyla Gâzî Sultân Mahmûd Hân-ı Sânî 
hazretlerinin manzûr-ı şâhâneleri olarak irâdeleriyle enderûn-ı hümâyûn 
hazîne odasına çırak buyurulmuş idi. Giderek mâye-i fıtriye-i zâtiye ve 
tiyne-i asliyelerinde mermûz olan dirâyet ü fetânet zâhir ü nümûdâr ol-
duğundan 1244’te müceddeden küşâd buyurulan hâssa [s.55] dördüncü 
alayının ikinci taburunun ikinci yüzbaşılığı rütbesi ihsânıyla tarîk-i feyz-
refîk-i asâkir-i şâhâneye dâhil ve mâbeyn-i hümâyûn karavulu hizmet-i 
müftehiresine nâil olmuşlar ve 248’de li-ecli’t-tahsîl Londra’ya gitmek 
üzere iken Bağdâd vâlisi Mehmed Nâmık Paşa’nın ol vakit Londra’ya me-
muriyetlerinde berâberce azîmetle tahsîl için Paris’te kalmışlar idi. Üç ay 
mürûrunda Nâmık Paşa Dersaâdet’e yollamak üzere Londra’ya celb edip 
vusûllerinde irsâlinden sarf u nazarla sekiz ay kadar orada ikâmetten son-
ra birlikte yine Pâris’e azîmet ve Nâmık Paşa’nın Dersaâdet’e avdetlerinde 
Pâris’te kalıp iki sene ikâmetle tahsîl-i lisân eyledikten sonra Dersaâdet’e 
avdetinde kolağası rütbesine nâil olup o aralık sadr-ı esbak Mehmed Reşid 
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Paşa’nın Revanduz üzerinde bulundukları halde küşâd olunan hâssa beşin-
ci alayın ikinci taburuna binbaşı tayin olunup mahall-i memuriyetlerine 
gitmek üzere iken mekteb-i harbiyede kalmalarına irâde-i seniyye sudûr 
ve bir sene mürûrunda ikmâl-i tahsîl eylemek ve orada bulunan şâkirdâna 
dahi nezâret etmek üzere bi’l-intihâb tekrar Pâris’e azîmetlerine müsâ‘ade-i 
seniyye-i hazret-i pâdişâhî şeref-zuhûr etmiş idi. Mahall-i mezkûre 
azîmetle ikmâl-i tahsîl-i ulûm ü fünûn ederek akîb-i cülûs-ı Abdülmecîd 
Hânî’de deraliye avdetle mîralaylıkla tophâneye memur ve çok geçmeden 
mîrlivâlık rütbesiyle tophâne-i âmire meclisi azalığıyla mesrûr buyurul-
muşlar idi. 256 târihinde dâr-ı şûrâ-yı askerîye bi’l-intikâl bir aralık da 
redîf celbi için Sinop ve Ankara ve Kastamonu ve Bolu taraflarına i‘zâm 
olunup 259 târihinde icrâ olunan tensîkât-ı askeriyede umûr-ı mülkiye-
de li-ecli’l-istihdâm hâiz olduğu rütbeleri mîrü’l-ümerâlığa bi’t-tahvîl 
altı mâh kadar hânelerinde ikâmetle Zilhicce 260’da Akka muhâfızlığı 
ve Zilkade 261’de Kudüs-i şerîf mutasarrıflığı ve Cemaziyelevvel 262’de 
rütbe-i mîrimîrânî tevcîh buyurulmuş ve Rebiulevvel 263’te azl olunup 
sene-i merkûme Recebinde Tırnovi kaymakamlığı tevcîh buyurulmuş ise 
de isti‘fâlarına mebnî sene-i merkûme Şabanında Belgrat muhâfızı olup 
Şaban 264’te ma‘zûlen İstanbul’a avdet ile sene-i merkûme Şevvâlinde 
Tırhala mutasarrıflığına tayin kılınmış ise de azîmet etmeksizin 2 Zilkade 
minhü târihinde rütbe-i vezâretle Londra sefâret-i seniyyesine ve Zilhicce 
266’da sefâret-i mezkûre memuriyeti uhdelerinde iken Halep vâliliğine 
memuriyeti tebdîl ve bir kıt‘a vükelâlık nişânı ihsân ile tekrîm ü tebcîl 
olunmuşlar idi. Oradan Arabistan ordu-yı hümâyûnu müşîrliğine ve Ce-
maziyelevvel 269’da bi’l-azl Dersaâdet’e avdetle sene-i merkûme Ramaza-
nında Edirne vâliliğine ve gurre-i Cemaziyelevvel 270’de mesned-i vâlâ-yı 
kapudânîye ve 3 Ramazan minhü târîhinde makâm-ı sadâret-i uzmâya 
ve 3 Rebiulevvel 271’de bi’l-infikâk 12 Zilkade minhü târîhinde meclis-i 
tanzimât riyâsetine ve 25 Cemaziyelevvel 272’de sadâret-i uzmâ kayma-
kamlığına ve muahharen Rusya devlet-i fahîmesiyle tecdîd-i münâsebât 
u musâfât olunduğuna ve tarafeynden süferâ irsâli usûl-i mer‘iye-i düveli-
yeden olmasıyla devlet-i müşârunileyhâ cânibinden Mösyö Buntik tayin 
kılındığına binâen taraf-ı saltanat-ı seniyyeden dahi riyâset-i mezkûre uh-
delerinde kalmak ve cülûs ve tetvîc-i kralînin merâsim-i tebrîk ve tehni-
yetini icrâ eylemek üzere kendileri dahi fevkalâde büyükelçilik ile memur 
buyurulup sene-i merkûme Zilhiccesi evâsıtında maiyeti memurlarıyla 
berâber vapur-ı mahsûs ile Odesa’dan Moskova’ya badehû Petersburg’a 
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azîmet ve itmâm-ı hüsn-i memuriyet ve sefâret-i dâimî teşkîliyle Viya-
na üzerinden Triyeste tarîkiyle Dersaâdet’e avdet edip Zilhicce 273’de 
riyâset-i mezkûreden mecâlis-i âliyeye tahvîl-i memuriyetleri şâyi‘ olmuş 
ise de 25 Cemaziyelevvel 274’te sâniyen riyâset-i mezkûreye ve 9 Mu-
harrem 275’te sâniyen makâm-ı vâlâ-yı kapudânîye ve 13 Rebiulevvel 
minhü be-tekrâr mecâlis-i âliyeye memur olup bir müddet sonra afv ile 
sâhilhânelerinde ârâm ve 21 Rebiulâhir 276’da sâniyen makâm-ı sadâret-i 
uzmâya is‘âd buyurulup 28 Cemaziyelevvel minhü târihinde azilleri vukû 
bulmuş ise de 8 Zilkade minhü târîhinde sâlisen sadr-ı sadârete su‘ûd ile 
ferdâsı Salı günü Rumeli [s.56] kıt‘asının ıslâhâtına memur buyurula-
rak Perşembe günü Dersaâdet’ten hareket ve Varna ve Şumnu ve Rusçuk 
tarîkiyle Vidin ve oradan Berkofça üzerinden Niş ve Priştine ve Üsküp ve 
Köprülü ve Pirlepe ve Manastır ve Selânik’e azîmet ve matlûb-ı âlî vechile 
kâffe-i teba‘a ve zîr-i destâna mânend-i şehper-i hümâ sâye-resâ ve istihsâl-i 
refâh-ı hâl ve istikmâl-i ârâmiş-i bâllerine bi’l-i‘tinâ mazhar-ı hayr-duâ 
olarak Selânik’ten vapur ile Dersaâdet’e avdetle umûr-ı mevkûlelerinin 
tesviyesiyle meşgûl oldukları misilli 17 Zilkade 277’de meymenet-efzâ-
yı vukû olan cülûs-i hümâyûn-ı Abdülazîz Hânî’de dahi mesned-i celîl-i 
vekâlet-i kübrâ uhdelerinde ibkâ buyurulduktan sonra 29 Muharrem 
278’de infisâli vukû bulup 2 Rebiulevvel minhü târihinde sâniyen Edirne 
vâliliğine memur olmuş ve mâh-ı mezkûrun yirmi altıncı Salı günü Tek-
furdağı tarîkiyle Edirne’ye vurûduna değin bir mâh kadar vekâletinde 
Ağa Hüseyin Paşazâde Ali Şevket Paşa bulunmuştur. 280 senesi Zilkade-
sinde infisâl ile Dersaâdet’e avdet ve müstevfî ma‘âş ile sâhilhânelerinde 
ikâmet üzere iken 282 Muharremi evâhirinde meclis-i hâss-ı vükelâya ve 3 
Şevvâl minhü târihinde meclis-i âlî-i hazâin riyâset-i celîlesine ve 23 Mu-
harrem 283’te meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliye riyâset-i celîlesine memur 
olup 23 Cemaziyelevvel 288’de irtihâl etmekle Sultân Mahmûd Türbesi 
bahçesinde medfûndur.

Ebûbekir Rüstem Paşa (sâniyen)

Edirne’de telgrafhâne ibtidâ bunların zamânında küşâd olunarak 
muhâberâta başlanmıştır.

Abdurrahman Sâmî Paşa

Müşârunileyh Mora Cezîresinde vâki Traboliçe nâm şehr-i cesîmin 
vücûhundan ve tarîkat-i aliyye-i halvetiye meşâyih-i izâmından Şeyh 
Necîb Efendi’nin sulbünden zînet-efzâ-yı âlem-i vücûd olup cezîre-i 
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merkûmede vukû bulan ihtilâlden sonra Mısr-ı Kâhire’ye nakl ü hicret ve 
bir müddet merhûm İbrâhim Paşa’nın topçuluğu hizmetinde ve bir kaç 
sene dahi takvîm-i vakâyi‘ nezâretinde bulunup 1247’de mîrlivâlık rütbesi 
ve mu‘âvin-i evvel unvanıyla Mısır vâlisi Mehmed Ali Paşa’nın maiyet me-
muriyetine nakl ile 259’da uhdesine ferîklik rütbesi tevcîh olunup ahîren 
Mehmed Ali Paşa’nın vefâtıyla Rebiulevvel 265’te Tırhala mutasarrıflı-
ğına ve Muharrem 267’de uhdesine rütbe-i vezâret tevcîhiyle Rumeli 
teftîş memuriyetine ve Zilkade minhü târihinde Bosna vâliliğine ve sene-i 
merkûme Zilhiccesinde Trabzon vâliliğine ve bi’l-infisâl 269 senesi Rama-
zanında Vidin vâliliğine ve 12 Zilkade 271’de meclis-i tanzîmât azalığına 
ve 272’de Edirne vâliliğine ve Rebiulâhir 273’te meclis-i âlî-i tanzîmât 
azalığına ve Şaban minhü târihinde ma‘ârif-i umûmiye nezâretine ve 274 
Şevvâlinde maârif-i umûmiye nezâretine ilâveten Girit vâliliğine bi’t-tayin 
275’te avdetle Cemâziyelâhir 278’de nezâretten dahi azlile 279’da Mısır’a 
azîmet ve avdet edip meclis-i vâlâya aza ve 280 Muharreminde mecâlis-i 
âliyeye memur olup bir müddet sonra ma‘fuvven hânesinde kaldı ve 294 
Muharreminde a‘yân-ı kirâmdan oldu. 1298’de irtihâl eyledi. Sinni seksen 
sekize vâsıl olmuş idi. Sultân Mahmud Türbesi bahçesinde medfûndur. 
Orta boylu nahîf bir zât idi. Tab‘ı latîf bir vezîr-i zarîf olup şiir ü inşâsı 
makbûl ve mergûbtur. Bu eş‘âr onlarındır.
Kıt‘a-yı Na‘tiye

Serîr-ârâ-yı ömrün zîver-i dîhîm-i erselnâk
Hıdîv-i lâ mekân fermân-revâ-yı hıtta-i emlâk
Nola gülmîh-i bâb-ı akdesin tâc olsa şâhâna
Ki sensin pâdişâhlar pâdişâhı ey şeh-i levlâk

Sâhib-i Tabsıra Âkif Paşa’nın Nazîresi
Eyâ şâh-ı rusül vey nûr-ı çeşm-i encüm-i eflâk
Senin icmâl-i vasfındır hitâb-ı izzet-i levlâk
Dahi ol yoğiken sen var idin halvetgeh-i Hakkda
Nola şân-ı azîmin akl-ı fa‘âl etmese idrâk

[s.57] Gazel Hasretinle câm dâğ-ı lâledir çeşmânıma
Katre-i mey la‘lsiz tebhâledir çeşmânıma
Eyledikçe ârızın ey mâh-rû zîb-i hayâl
Halka-i dûd-ı derûnum hâledir çeşmânıma
Fikr-i zülfünle demâdem eylerem icrâ-yı eşk
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Her müjem bir sünbül-i pür jâledir çeşmânıma
Aks-i câm-ı meyle ruhsârın görünce tâbdâr
Bezm-i gamda âteş-i seyyâledir çeşmânıma
Târ u pûdu rişte-i medd-i nigâhımdır benim
Sâmiyâ bu nev gazel pergâledir çeşmânıma

İsmâil Rahmi Paşa (sâlisen)

Edirne sâlnâmeleri bu üçüncü defa vâliliğini defa-i sâniye olmak üze-
re yazmıştır. Bu kerreki vâliliğinde 17 Ramazan 1273’te Edirne piyâde 
kışlasının taht kapısıyla o dıl‘ı muhterik olmuştur.

Mehmed Muammer Paşa

Müşârunileyh kaymakam-ı meşhûr Erzurûmî Mehmed Rüşdi Paşa 
ibni Seyyid Ali Efendi sulbünden Dersaâdet’te 1227 senesinde cilve-ger-i 
âyîne-i zuhûr olup unfuvân-ı tufûliyetinde ki 1237 târihinde enderûn-ı 
hümâyûna çırak buyurularak hasbe’l-isti‘dâd tahsîl-i ma‘ârif-i bî-idâd ile 
eniştesi Tayyar Paşa’nın mîralaylığında himmetiyle 1246 târihinde ko-
lağalığına ve 247’de binbaşılık rütbesiyle asâkir-i muntazama-i şâhâne 
silkine dâhil ve bir kaç sene mürûrunda mîralaylık ve 260’da mîrlivâlık 
rütbesine ve 263’te uhdesine ferîklik rütbesi bi’t-tevcîh Anadolu ordu-yı 
hümâyûnuna re’is-i erkân ve o aralık bir müddet dahi ordu-yı mezkûr kay-
makamlığıyla sâhib-i unvan buyurulup sene-i mezkûre Zilhiccesinde dâr-ı 
şûrâ-yı askerî azası sınıfına bi’l-ilhâk 16 Receb 267’de dâr-ı şûrâ-yı askerî 
riyâsetine ve 12 Zilkade 271’de uhdesine rütbe-i vezâret tevcîhiyle Vidin 
ve 2 Rebiulâhir 274’te Edirne vâliliğine ve Muharrem 276 İzmir ve Zilkade 
minhü Şam vâliliklerine tayin ve Rebiulâhir 277’de infisâl ile şehrî yirmi 
bin kuruş ma‘zûliyet ma‘âşı ihsân buyurulmuş ve 278 Recebinde meclis-i 
vâlâ azalığına ve 19 Rebiulâhir 284’te asâkir-i şâhâne kumandanlığı ve 
meclis-i vâlâ azalığı inzimâmıyla Cidde vâliliğine ve 16 Cemaziyelevvel 
287’de Ankara vilâyeti vâliliğine bi’t-tayin 23 Zilkade 288’de infisâl etmiş 
ve 14 Muharrem 289’da mefsûh ıslahat komisyonu azalığına memur ol-
muş ise de Cemaziyelevvel minhü târihinde komisyonun lağvına mebnî 
nâil olduğu ma‘zûliyet ma‘âşıyla hânesinde mukîm iken 24 Zilhicce minhü 
târihinde şûrâ-yı devlet azalığına ve 28 Safer 290’da yirmi beş bin kuruş 
ma‘âşla muhâcir komisyonu riyâsetine tahvîl-i memuriyetle 292 senesi Mu-
harreminin yirmi dokuzuncu gününden sonra irtihâl ettiği Atâ Târihi’nde 
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mezkûrdur. Şiir ü inşâda kudret ve mikneti nümâyân bir şâir-i nükte-dân 
olup bu gazel güftârındandır.
Gazel Gün yüzün sevdâsı etti bî-karâr-ı intizâr

Subha dek oldum bu şeb encüm-şümâr-ı intizâr
Âh-ı serdim eşk-i çeşmim intifâ-bahş olmadı
Oldu gittikçe füzûn-ter dilde nâr-ı intizâr
La‘l olur gerçi makâm-ı sabrda seng-i siyeh
Hûn eder amma derûnu hârhâr-ı intizâr
Hâl-i mâzîden kıyâs et neş’e-i müstakbeli
Zevkine değmez bu âlemde şümâr-ı intizâr
Kıl teennî hırsile etme meges gibi şitâb
Ankebût-âsâ da olma vefk-i târ-ı intizâr
Ayn-ı âlâm olduğun âmâlin aslın fehm eden
Kalbini teşvîş ile etmez medâr-ı intizâr
Bîm-i hicr ümmîd-i vasl eyler tekâbül dâimâ
Böyledir âmed ü şüd leyl ü nehâr-ı intizâr

[s.58] Tesliyet-bahş ol dile el-leyletü hublâ ile
Olmaya bi-küsiste habl ıstıbâr-ı intizâr
Olmak istersen Mu‘ammer hâtır-ı âzâd ile
Çekme her bir kâm için her bâr bâb-ı intizâr

Edirne’nin hükümet konağı zamânında muhterik olmuş âilesiyle 
kendisi pek güç kurtulabilmişlerdir.

Alyanak Mustafa Paşa

Seyyid Ahmed Paşa’nın mahdûmudur. Kalemden asâkir-i şâhâne 
silkine dehâletle tabur kâtibi olduktan sonra sadr-ı esbak Rauf Paşa’ya 
dâmâd olmuştur. Bu sebepten bi’t-tefeyyüz livâ ve ferîk oldu ve müddet-i 
medîde dâr-ı şûrâda aza olup 1270 senesi Şevvâlinde vezâretle Batum or-
dusu kumandan-ı sânîsi ve Zilkadede baş kumandan olup 272 evâhirinde 
avdetle 273 Ramazanında Aydın ve 274 Recebinde Edirne vâlisi oldu. Ce-
maziyelevvel 276’da bi’l-azl Recebte Üsküp vâlisi ve Ramazanda azl olu-
narak Safer 280’de Kürdistân vâlisi ve 6 Receb 284’te beşinci ordu müşîri 
olup 3 Rebiulâhir 285’te azl edildi. 3 Receb 288’de şûrâ-yı devlet azası ve 
Ramazanının yedisinde zabtiye nâzırı ve Zilhiccesinde on beş gün ilâveten 
serasker kaymakamı olup 2 Cemaziyelevvel 289’da azl edildi. 3 Zilkade 
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290’da tanzimât-ı askeriye azası ve 21 Muharrem 291’de şûrâ-yı devlet 
azası ve 293’de ilâveten İşkodra vâlisi ve 296’da dâire-i muhâkemât reisi 
iken 1303 Muharremi gurresinde vefât etmekle Sultân Mahmûd Türbesi 
bahçesinde defn olundu.

El-hâc Mehmed Hilmi Paşa

Mîrimîrân olup mutasarrıflık unvanıyla mansûbdur. Mûmâileyh 
hidemât-ı mülkiyede bulunup mîrimîrân olduktan sonra 23 Rebiulâhir 
1263’te Bozok mutasarrıflığına ve 264 senesi Şabanında Amasya muta-
sarrıflığına ve 267 Recebinde Musul mutasarrıflığına ve Cemâziyelâhir 
274’te Maraş mutasarrıflığına ve 15 Cemaziyelevvel 276’da Edirne eyâleti 
mutasarrıflığına memur olup Edirne’ye muvâsalet ve umûr-ı memuresine 
mübâşeretlerinin yirmi üçüncü Perşembe günü berây-ı tenezzüh Sarayiçi 
denmekle meşhûr olan mesîreye yani Hadîka-i Sultâniyeye azîmetle Tekke-
kapı cihetindeki köprüden derûn-ı hadîkaya ba‘de’d-duhûl şehre teveccüh 
olundukta mezkûr köprünün cihet-i yemîninde ve ittisâlında vâki basa-
mak taşı üzerinde abdest alırken ayağı kayıvermekle Tunca Nehri’ne düşüp 
sene-i mezbûre Cümâdiyelâhiresinin yirmi sekizinde mağrûkan vefât ey-
ledi. Etbâ‘ından tütüncübaşısı dahi efendisini tahlîs maksadıyla kendisini 
nehre atmış ise de mevsim Kânûn-ı evvel olduğundan o bîçâre dahi gark 
olmuştur. Bu vak‘a-i fecî‘a nehrin feyezânı zamâna müsâdif olduğundan 
taharriyyât-ı fevka’l-âde icrâ olunduğu halde tütüncübaşının na‘şı buldu-
rulabilip sâhib-i tercemenin na‘şı bulunamadı.

Ahmed Bîcân Paşa

Mutasarrıflık unvanıyla mansûbdur. Enderûn-ı hümâyûndan müte-
feyyiz olup asâkir-i nizâmiyeye dehâletle orada bi’t-terakkî dâr-ı şûrâya 
aza oldu. 259’da icrâ kılınan tensîkâtta tophâneye nakl ile istihkâm livâsı 
olduğu halde 260’da ferîk Hasan Hakkı Paşa’nın taht-ı riyâsetindeki Ara-
bistan ordusu azalığına ve badehû 264 Rebiulâhirinde Mîrimîrânlık ile 
Çıldır kaymakamı ve sonra beylerbeyi pâyesi olup ba‘de’l-azl Tırnovi kay-
makamlığına ve 276 Recebinde Edirne mutasarrıflığına tayin buyuruldu. 
277 Saferinde bi’l-infisâl yerine vâli unvanıyla Veliyüddin Rif ‘at Paşa nasb 
olundu. 278’de Karesi mutasarrıfı olup 280’de infisâl ve 291’de irtihâl et-
mekle Eyüp’te Kaşgarî Dergâhı’na defn edildi.
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Veliyüddin Rifat Paşa

Giritli Mustafa Paşa’nın ferzendidir. Silk-i celîl-i askerîden tefeyyüz ile 
mîralaylık [s.59] rütbesini hâiz olduğu halde Girit hâdisesinde müşâhade 
olunan hüsn-i hizmetine mebnî 1257 târihinde uhdesine mîrlivâlık tevcîh 
buyurulup muahharen Kandiye kaymakamlığına ve 267 Zilkadesinde 
rütbe-i vezâretle Bosna vâliliğine ve 268 Zilhiccesinde Pâris sefâret-i se-
niyyesine ve Cemâziyelevvel 271’de Bursa vâliliğine ve sene-i merkûme 
Recebinde Girit vâliliğine ve Zilkade 276’da Sayda eyâleti umûr-ı teftîşiyesi 
inzimâmıyla meclis-i âlî-i tanzîmât azalığına ve 277 Saferinde Edirne 
vâliliğine ve sene-i merkûme Şabanında meclis-i âlî-i tanzîmât azalığı 
inzimâmıyla Pâris büyükelçiliğine tayin kılınıp 278 Zilkadesinde azl olun-
du. 281 Şabanında Konya vâlisi olup 282 Rebiulâhirinde azl edildi. 286 
Rebiulâhirinde İzmir vâlisi oldu. 287 Şabanında azl edildi. 294’te sâniyen 
Bursa vâlisi olup 295’te azl ve badehû tekâ‘üd edildi. 1309 Rebiulâhirinin 
yirmi üçünde vefât edip Fâtih’te pederi yanına defn olunmuştur.

Süleyman Re’fet Paşa

Sultân Selîm Hân-ı Sâlis hazretlerinin evâhir-i saltanatlarında rikâb-ı 
hümâyûn Çukadar Ağalığı unvânını ihrâz etmiş olan Mustafa Ağa’nın 
sulbünden Dersaâdette 1222 târîhinde zînet-efzâ-yı gehvâre-i vücûd olup 
unfuvân-ı şebâbetlerinde Enderûn-ı hümâyûna çırak buyurularak perveriş-
yâfte-i ilm ü kemâl oldukları halde 245 târîhinde silk-i askerîye dâhil ve 
tedrîcen mîralaylık ve badehû mîrlivâlık ve daha sonra ferîklik rütbesiyle 
mümtâz-ı akrân u emâsil olmuş idi. 21 Şaban 1259’da müceddeden teşkîl 
buyurulan Dârü’ş-şûrâ-yı askerî’ye re’is ve gurre-i Zilkade 260’da rütbe-i 
vezâretle meclis-i vâlâ riyâsetine ve 14 Şaban 261’de seraskerlik mesned-i 
celîline ve gurre-i Safer 262’de seraskerlikten müfârekatla sefâret memuri-
yetiyle Paris’e azîmet ve iki sene ikâmetten sonra 264 Şabanında Dersaâdete 
avdetleri hengâmda ticâret nezâretine ve 16 Rebiulâhir 265’te kapudânî-ı 
deryâ makâm-ı âlîsine ve 7 Şevvâl 267’de infisâl ile meclis-i vâlâ âzâlığına 
ve Cemaziyelevvel 268’de Hüdâvendigâr vâliliğine ve 19 Zilhicce 268’de 
Halep eyâleti vâliliğine ve 276 Şabanında meclis-i tanzîmât âzâlığına 277 
Şabanında Edirne eyâleti vâliliğine ve 2 Rebiulevvel 278’de Vidin eyâleti 
vâliliğine ve 280 Zilkadesinde sâniyen Edirne eyâleti vâliliğine revnak-efzâ 
buyurulup 281 senesi Recebinde irtihâl etmekle İstanbul yolunda Seyyid 
Celâleddin Kabristânı’nda türbe kurbunda medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı 
bu târîh-i mevzûndur.
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Târîh  Çekilüp gitti bihişte nâgâh
Terk edüp kevni Süleymân Paşa
Hadd-i zâtında güzel âdem idi
Hûr ile cennette olsun hem-pâ
Ne denür hükm-i kazâ vü kadere
Bu imiş emr-i cenâb-ı Mevlâ
Çıktı üçler deheninden târîh
Gitti firdevse Süleymân Paşa

Re’fet mahlasıyla eş‘ârı Şuarâ Ravzası’ndadır.

Ali Şevket Paşa

Vidin vâlisi iken irtihâl eden sâbıku’t-terceme Edirneli Ağa Hüseyin 
Paşazâde’dir. Süleyman Paşa’nın halefini beklemeyerek Vidin’e mütevec-
cihen hareketine mebnî Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın vürûduna değin bir 
mâh kadar vekâletinde bulunmuş ve cem‘iyyet-i rüsûmiye azasından ol-
duğu halde işbu 321 senesi evâsıtında vefât etmiştir.

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (sâniyen)

Bu vâliliğinde Edirne Paşakapısı’nın el-yevm mevcut olan nîm kârgîr 
binâsı inşâ olunmuş ve Eski Câmi-i şerîfi sûret-i mükemmelede tamir et-
tirmiştir.

[s.60] Süleyman Re’fet Paşa (sâniyen)

Edirne’de medfûn ve tercümesi bâlâda mezkûrdur.

Mehmed Ârif Paşa

1225 târîhinde Dersaâdet’te kadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup mâliye 
hazînesinde vâki mâlikâne kalemine bir müddet devam ettikten sonra 241 
senesi hizmet-i kitâbetle sınıf-ı askerîye mâil ve muahharen dâhil olarak 
yoluyla kat‘-ı merâtib edip 261’de livâlık ve badehû ferîklik rütbelerini 
ihrâz ile mümtâz-ı emâsil olmuş ve 270 Zilhiccesinde Arabistân ordû-
yı hümâyûnu müşîrliği inzimâmıyla uhdesine rütbe-i vezâret tevcîhiyle 
Şâm-ı Şerîf eyâletine ve Cemaziyelevvel 273’de Erzurûm eyâletine ve 277 
Ramazanında Silistre eyâletine ve badehû Rusçuk eyâletine vâlî ve 281 
senesi evâsıtında Edirne eyâleti vâliliğine tayin buyurulup 9 Şaban 1282 
târîhinde irtihâl-i dâr-ı bekâ etmekle İstanbul yolunda Seyyid Celâleddin 
Türbesi kurbunda medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
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Târîh  Göçtü hayfâ yine bir Âsaf-ı âlî-miknet
Edrine vâlîsi iken o müşîr-i dânâ
Etti kırk dört sene tam devlete hüsn-i hidmet
Askerîye sıfatı ile edip azm-i bekâ
Memleket sandığı su bendi şose inşâsı
Bu gibi pek çok eser oldu zamânında edâ
Ser-firâz ede Hudâ âlem-i ukbâda dahi
Haşr ola rahmet-i Hakk ile bi-hakk-ı Tâhâ
Yazdı bir hüzn-i derûn ile kalem târîhin
Azm-i firdevs-i cinân eyledi Ârif Paşa

Âsâr-ı ilmiyelerinden nefîsü’l-enfes musavver bir Osmânlı târîhine te-
şebbüs etmiş ve bir cild-i kebîri tab‘ u neşr olunmuş ise de hitâmı müyesser 
olmamıştır. Ârif mahlasıyla şiiri Şuarâ Ravzası’ndadır. Edirne vâliliğinde 
ahâliye îrâd eylediği nutkun sûreti Rifat Paşa’nın Muharrerât-ı Nâdire nâm 
eserinin 536. sahifesinden aynen nakl edilmiştir:

Efendiler, buraya vusûlümden beri vazâif-i memuriyetimin icraâtınca 
bunca hatî’ât içinde olduğum halde cümlenizden hoşnudî müşâhadesiyle 
müftehir olduğum hüsn-i kabûl ve âsâr-ı muhabbetin edâ-yı teşekkü-
ründe âcizim. Şu aczim meydânda olduğu ve bir vechle istihkâkım ol-
madığı halde hoşnûdî-i umûmînizi i‘lân edici olan bu türlü bir ri‘âyet-i 
mahsûsanıza nâiliyetim üzerine artık kendimi pek büyük bahtiyâr add 
eyleyerek cümlenize teşekkürât-ı fâika arz u tekrâr eylerim. Ve ba‘demâ 
sizin muhâfaza-i hukûk-ı mukaddesenizle beraber istikmâl-i âsâyiş-i 
menfa‘at ve istirâhatınız yolunda nakdîne-i iktidârımı sarf ile geçireceğim 
vakitlerden dünyada daha azîz ve muhterem zamânım olamaz. İnşallah 
sâye-i hazret-i şâhânede muhtâc bulunduğumuz her bir ıslahatın tamâmen 
husûliyle berâber terakkiyât-ı asriyeden buraca da cümle ittifâkıyla ezher 
cihet iktitâf-ı semerât olunacağına şüphem olmadığından hemân mefrûz-ı 
uhde-i ubûdiyetimiz olan duâ-yı bekâ-yı ömr ü şevket ü iclâl-i hazret-i 
pâdişâhîyi şu cem‘iyyet-i müşterekede cân ü gönülden yâd ü tezkâr ederek 
cenâb-ı Hakk’dan tevfîk temennî edelim. Pâdişâhım çok yaşa. (intehâ)

Zamânında memleket sandığı teşkîl kılınmış ve şose inşâsına mübâşeret 
olunmuştur.
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Hurşit Mehmed Paşa

Musul eyâleti dâhilinde Sencar kazâsı ahâlisi isyân ettiği zamânda Mu-
sul vâlisi Abdülcelîlzâde Yahya Paşa’nın kethüdâsı Ömrîzâde Abdülbâkî 
Efendi memur tayin olunarak ahâli-i merkûme dâire-i itâata alındığı sırada 
sâhib-i terceme dahi takrîben on yaşlarında iken esîr sıfatıyla getirilerek 
Yahya Paşa’ya arz edilmiş idi. Mukaddime-i ulûmu bidâyeten Musul’da ve 
Yahya Paşa ba‘de’l-infisâl Amasya’da ve oradan Tekfurdağı’nda ikâmete me-
mur olarak orada ve İstanbul’da [s.61] tahsîl ü tekmîl ettikten sonra Tek-
furdağı mal memurluğuna tayin ve bir müddet sonra mektûbî-i hâriciyeye 
girip Fuat Paşa ile Şam’a azîmet ve Şam vak‘ası zuhûrunda orada buluna-
rak îfâ-yı hüsn-i hizmetine mebnî avdetinde 279 Ramazanında Rumeli 
pâyesiyle Kudüs mutasarrıfı ve 28 Ramazanında rütbe-i sâmiye-i vezâretle 
Sayda ve o sene âhirinde Erzurum vâlisi ve Dersaâdet’e vusûlünde 280 
senesi Zilhiccesinin on dördünde mâliye nezâretine ve 1282 Şevvâlinde 
müceddeden teşkîl kılınan Edirne vilâyeti vâlisi ve 286 târihinde evkâf-ı 
hümâyûn nezâretine ve 17 Cemaziyelevvel 287’de Hicaz vâliliğine ve Re-
biulevvel 289’da Ma‘mûretü’l-Azîz vâlisi ve 27 Cemaziyelevvel Sivas vâlisi 
ve 25 Safer 290’da evkâf nâzırı ve 10 Rebiulevvel minhü târihinde sadâret-i 
uzmâ müsteşarlığına ve 28 Receb minhü târihinde ahkâm-ı adliye nâzırı 
olup 291 Muharreminde azl olundu. 7 Safer minhü târihinde sâniyen Edir-
ne vilâyetine vâli olarak Bulgaristan vak‘asının ibtidâ-yı zuhûrunda berây-ı 
tahkîkât hey’et-i mahsûsa ile Zağra-i Atîk’te bulundukları sırada 1292 Ra-
mazanında bi’l-infisâl Edirne’ye vürûd etmesiyle Zilkadede Aydın vilâyeti 
vâlisi ve 17 Receb 293’te azlle Şabanında kavâim-i nakdiye komisyonu 
reisi ve 294 Muharreminde Halep vâlisi ve 21 Muharrem 295’te sadâret 
müsteşarı ve intihâb-ı memurîn komisyonu re’isi ve selh-i Muharremde 
adliye nâzırı ve haftasında Ankara vilâyetine vâli tayin kılınıp 1299 se-
nesi hilâlinde Ankara’da vefât etmekle Hacı Bayrâm-ı Velî dergâh-ı şerîfi 
hatîresinde defn olunmuştur. Edirne’de def ‘a-i ûlâ vâliliğinde vilâyet ve 
beledî dâiresini teşkîl etmiş ve Edirne şehrinin tahrîr-i emlâkına teşebbüs 
olunmuş ve 2 Receb 1284’te vilâyet gazetesinin neşrine ibtidâr olunmuştur. 
Sinni yetmişe varmış idi.

Mehmed Âsım Paşa

Ricâlden Pâris sefîri esbak Mehmed Nûri Efendi’nin ferzend-i ercü-
mendidir. Tercüme kalemine bi’d-duhûl oradan Pâris sefâreti baş kâtibi 
oldu. 1278’de ticâret birinci meclis re’isi ve 280 Zilkadesinde Karesi 
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mutasarrıfı ve 282 Cemaziyelevvelinde dîvân-ı muhâsebât azası ve 285 
Rebiulâhirinde dîvân-ı muhâsebât-ı mâliye re’isi olduğu ve 17 Muharrem 
286’da bâ-rütbe-i vezâret Edirne vilâyeti vâlisi ve Cemâziyelâhir 288’de 
Bosna ve badehû Kastamonu ve 290 Rebiulevvelinde Trabzon ve 292’de 
Tuna vâlisi ve 293 Şabanında sâniyen Edirne vilâyeti vâlisi ve 21 Muharrem 
294’te adliye nâzırı ve Safer 295’te şûrâ-yı devlet re’isi ve hâriciye nâzırı 
vekîli olup 295 Rebiulâhirinde azl ile 297 Şevvâlinde hâriciye nâzırı ve 299 
Muharreminde evkâf nazırı ve müteâkıben sâniyen adliye nâzırı ve iki gün 
sonra sâniyen evkâf nâzırı ve çend mâh mürûrunda sâlisen hâriciye nâzırı 
olup 1303’te infisâl eyledi ve Cemaziyelevvel minhü evâsıtında Trabzon 
vilâyetine vâli tayin buyurularak Trabzon’a muvâsaletinin on beşinci yani 
mâh-ı Cemaziyelevvelin otuzuncu günü irtihâl etmekle Kavak meydanın-
da namazı kılınarak Hatuniye Câmi-i şerîfi hatîresinde Yusuf Ziyâ Paşa’nın 
nezdinde defn olunmuş ve bâ-irâde-i seniyye üzerlerine türbe inşâ kılımış-
tır. Zamânında Edirne’de demiryolu inşâsına başlanmıştır.

Ahmed İrfan Paşa

Defterdar mektupçusu Medenîzâde Hâfız Halil Efendi’nin necl-i 
necîbi olup 1230’da tevellüd eyledi. 1242 târihinde mektûbî-i defterî 
odasına müdâvemete mübâşeretle 249 târihinde Vidin vâlisi İzzet Meh-
med Paşa maiyetinde bulunduğu halde silk-i hâcegâna ilhâk olunup fenn-i 
inşâda olan ma‘lûmât ve mahâreti iktizâsınca 253 târihinde defterdarlık 
tabirinin mâliye nezâretine kalbiyle nizâmât-ı mâliyenin tecdîdi hengâmda 
mektûbî-i mâliye odasına mümeyyiz-i sânî ve müteâkıben mümeyyiz-i ev-
vel olarak 257 târihinde ibtidâları rütbe-i sâlise ve badehû rütbe-i sâniye 
sınıf-ı sânîsiyle dokuz sene kadar ser-halîfelik mesnedinde imrâr-ı vakt 
eyleyip 260 senesi Rebiulâhirinde rütbe-i sâniye sınıf-ı mütemâyiziyle 
mâliye [s.62] mektupçuluğu memuriyetine ve sene-i merkûme Zilkade-
sinde evâmir-i mâliye müdürlüğü memuriyetine ve 266 Recebinde sâniyen 
mâliye mektupçuluğuna tayin ve badehû daha bir çok memuriyet-i mü-
himmede bulunarak 288 senesinde rütbe-i vezâretle Edirne vilâyetine vâli 
olup Edirne’ye muvâsalet ve beş mâh mürûrunda bi’l-isti‘fâ Dersaâdet’e 
avdetle orada bazı memuriyetlerde bulunup nihâyet sicill-i ahvâl komis-
yonu reisi olduğu halde 1304 târihinde istifa edip 1306 Rebiulevvelinin 
yirminci günü irtihâl-i dâr-ı ukbâ etmiştir. Âsâr-ı ilmiyelerinden matbû‘ 
bir kıt‘a dîvançesi vardır. Bu eş‘âr ondandır:
Gazel Zîb ü ferdir halka-i rindâna yâkût-ı şarâb

Cilve-gerdir meclis-i mestâna yâkût-ı şarâb
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Sâki-i gül-çehre la‘liyle berây-ı imtihân
Tev’em etmiş dâne-i rummâna yâkût-ı şarâb
Penbe bir pırlantadır aksiyle mînâ-yı arak
Cilvesiyle renk eder yârâna yâkût-ı şarâb
Meygede pâzâr-ı cevherdir münâdî muğbeçe
Başlasın elden ele devrâna yâkût-ı şarâb
Devr-i sâgarda nigîn sîme gûyâ fass olur
Zîb-i dest oldukça mehrûyâna yâkût-ı şarâb
Eyledi arz-ı kadeh dest-i mühennâsıyla yâr
Verdi zînet pençe-i mercâna yâkût-ı şarâb
Zîb-i engüşt-i neşât eylerdi İrfân olmasa
Ger nigîn-i tab‘ına bîgâne yâkût-ı şarâb

Gazel Yazsam cemâli vasfını ol meh ıyân okur
Şerh eylesem miyân u dehânın nihân okur
Aldatsam Okçuzâdenin inşâsıdır diye
Yâd yerde arzıhâlim o kaşı kemân okur
Bülbül o bâğbân-peçeden derse başlasa
Sakız gülüyle koklaşacak bir lisân okur
Mümkün müdür ki bülbül-i şeydâsı olmayam
Benden o gül-nihâl edeb-i gülsitân okur
Gördükçe arzuhâllerimde amân amân
Ol bî-emân inâdına emn ü emân okur
Ben hâk-i pây-i yârden ettikçe iktihâl
Mutrib ne hoş zerâfer edip Isfahân okur
İrfân yeter tegâfülü ol mest-i nahvetin
Ben derd-i aşkı söylerem ol dâsitân okur

Gazel Halkı salkım saçak etti o duhânî-peçe âh
Dûd-ı sevdâ gibi baştan çıkarıp zülf-i siyâh
Ehl-i keyfin göğe çıktı tütünü bu Ramazan
O mehin nâfe-i müşkînine ettikçe nigâh
Yenice bir gama düştü nice sermest-i sıyâm
Cebel-i vuslatına bulmak için güzelce râh
Olamaz tîg-ı nigâhı gibi câna kıyıcı
İşve vü nâzına kurbân nice bî-cürm ü günâh
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Rengi yok işve-fürûşân-ı zamânda der idim
Tama‘ından köpeğe mezc-i kenâr etmese gâh
İçimi sert değil orta imiş mesmû‘um
Yüreği taşlık uzak der ana her vuslat-hâh
Nazar-ı meyli o hûnî-nigehin kîseyedir
Tuttuğu dirhem ü dînâr yeter kenz-i refâh
Oturup ustası Bafra yerine tafra satar
Öyle Samsuna o sermâye olup püşt ü penâh
Yâsemîndir kalemim râyiha-i nâf ile
Görmeyenler ola nazmım ile İrfân âgâh

[s.63] Esad Muhlis Paşa

Pederi Eğribozlu’dur. Sakız’a hicret eylemiş idi. Müşârunileyhin 
maskat-ı re’sleri Sakız Cezîresi’dir. Halil Rif‘at Paşa’ya dîvân kâtibi ve def-
ter emîni Ârif Efendi’ye dâmâd oldu. Badehû Konya ve daha bazı eyâlet 
defterdarlıklarında bulunup ûlâ sınıf-ı evvel rütbesini ba‘de’l-ihrâz 1277 
Cemâziyelâhiresinde Filibe sancağı mutasarrıflığına ve 280 Muharremin-
de rüsûmât re’isi ve 281’de bâlâ ile rüsûmât emîni ve 19 Cemaziyelevvel 
282’de vezâretle Suriye vâlisi ve 283 Saferinde azl olunup 284 Saferü’l-
hayrında Trabzon vilâyetine vâli ve 288 Recebinde azl ile 4 Muharrem 
289’da Edirne vilâyetine vâli ve sene-i mezkûre Cemaziyelevvelinde Isparta 
vâlisi ve birkaç gün sonra tekrar Edirne vâlisi olup 290 Saferinde azl edil-
di. 292 Saferinde Halep vilâyetine vâli olup azîmet ve inhirâf-ı mîzâcına 
mebnî Halep’ten 292 Ramazanında azl ile Dersaâdet’e avdetini müteâkıb 
irtihâl-i dâr-ı âhiret etmekle Eyüp’te defn olunmuştur. Tabî‘at-ı şi‘riyesi 
olduğundan bu eş‘âr güftârındandır.
Gazel Benim nevres nihâlim hâtırım rencûrdur sensiz

Kemâl-i ye’sile hâl-i dilim meftûrdur sensiz
Hücûm-ı leşker-i âlâm ile hâlim harâb oldu
Sevâd-ı cism ü cânım âh kim pür şûrdur sensiz
Şarâbım hûn-ı dildir hemdemimdir baht-ı nâ-hemvâr
Enîn ü sûz u nâlem hep ney ü tanburdur sensiz
Bıraktı çarh-ı kec-rev şâm-ı hicrinde beni nâlân
Anınçün her günüm cânâ şeb-i deycûrdur sensiz
Visâlin ârzû ettikçe ben hicrâna dûş oldum
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Bu hâlet nüsha-i âmâlime mastûrdur sensiz
Dikip çeşm-i ümmîdim sûy-ı vasle intizâr üzre
Bana hâb u huzûr-ı istirâhat dûrdur sensiz
Sezâ-yı iltifât et Es‘ad-ı bîçâreyi zîrâ
Sitem-dîde garîb ü bîkes ü mağdûrdur sensiz

Konya defterdarlıklarında söyleyip Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî haz-
retlerinin türbe-i şerîflerine ta‘lîk ettiği levhadır.
Nazm Sanma defterdâr olup geldim efendim Konyaya

Manevî dergâhına çârûb-keş gönderdiler
Rû-siyeh pür-masiyet gelmişse de Muhlis kulun
Kılma redd farzeyle bir abd-i Habeş gönderdiler

Bu dahi nazm  Şâh-ı âlem etse dervîşânın Monlâ-yı Rûm
Pek az ettim zann eder ihsânın Monlâ-yı Rûm
Çok mu Muhlis sus hitâbı susturursa bülbülü
Taşa te’sîr ettirir fermânını Monlâ-yı Rûm

Hacı Ahmed İzzet Paşa

Erzincanlı el-hâc Hâşim Osmân Paşa’nın Girit vâlisi bulunduğu 
hengâmda 1229 târîhinde Girit Cezîresi’nde vâki Resmo nâm kasabada 
sulb-i müşârunileyhden kadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup muahharen 
müşârunileyhin Bursa’da vefâtı vukûuyla Dersaâdet’e muvâsalat ve dört 
sene müddet ikâmetle Erzincân kazâsına azîmet eyleyip 242 senesinde 
kazâ-i mezkûr voyvodalığı’na nasb ü azlinden sonra 251 senesi hilâlinde Er-
zurum eyâleti dâhilinde bulunan asâkir-i redîfe binbaşılığı hizmetiyle silk-i 
askerîye dâhil ve bir sene mürûrunda mîralaylık rütbesine nâil olarak 256’da 
Çıldır kazâsı kaymakamlığına memur ve bir sene mezkûr kaymakâmlıkta 
bulunduktan sonra 257 senesi (livâ-i muzaffer) lafzı târîh olduğu vechile 
uhdesine livâlık rütbesi bi’t-tevcîh Anadolu ordu-yı hümâyûnu erkân mec-
lisi azası silkine ilhâk ve 264 senesi Dersaâdet’e muvâsalatla o aralık uhdesi-
ne feriklik rütbesi bi’t-tevcîh muahharen teşkîl olunmuş olan Irak ordu-yı 
hümâyûnuna memuriyeti icrâ ve Bağdâd cânibine sevk u isrâ kılınmış iken 
17 Cemaziyelevvel 265’de rütbe-i [s.64] sâmiye-i vezâretle Hakkâri ve Van 
eyâleti vâliliğine ve 266’da bi’l-infisâl dersaâdete avdetle 17 Safer 267’de 
Şâm-ı şerîf eyâleti vâliliğine ve 268 Şevvâlinde Cidde ve Cemaziyelevvel 
271’de Kürdistân 28 Muharrem 275’te Trablusgarb ve badehû Erzurum 
ve Sivas ve sâniyen Hicâz ve Hudâvendigâr vâliliklerine ve 290 senesin-
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de Edirne vâliliğine ve sâir bir çok hidemât-ı mühimme ile Dersaâdet’te 
taksîm-i vilâyât komisyonu riyâsetinde ve 1300 senesi evâhirinden 1310 
senesi Şevvâlinin on dördüncü gününe değin dokuz sene iki ay kadar da 
sâniyen Edirne vilâyetinde vâli bulunmuş olduğu halde yevm-i mezkûrde 
saat dokuz râddelerinde tekmîl-i hayât-ı müste‘âr etmiş ve ferdâsı salı günü 
namâzı Üç Şerefeli Câmi-i şerîfinde edâ olunarak câmi-i mezkûrun havlı-
sında mektep sâhasında medfûn ve müteâkıben üzerine binâ olunan kârgîr 
türbenin penceresi bâlâsındaki nakşı fakîr-i câmiu’l-hurûf tarafından silk-i 
nazma çekilmiş olan bu târîh-i mevzûndur.
Târîh  Vâlî-i Edrine düstûr-ı mükerrem ya‘ni

Hacı Osmân Paşazâde Hacı İzzet Paşa
Nâmı Ahmed idi ol zât-ı celîlü’l-kadrün
Mazhar-ı lutf-ı Muhammed ola der-rûz-ı cezâ
Âlim ü fâzıl u şâ‘ir ü vezîr ibni vezîr
Sâhib-i seyf ü kalem hem dahi şeyhu’l-vüzerâ
Nâm-ı nâmîsine derlerse eğer ahrâdır
İftihâru’l-vüzerâ vü fudalâ vü üdebâ
Seneler olmış idi bin iki yüz altmış beş
Kadr u şânı da vezâretle olundu a‘lâ
Nice mansıblara gitmişdi nihâyet bunda
İrci‘î emrin alıp eyledi azm-i ukbâ
Sinni seksen bire yetmiş idi bî reyb ü gümân
Hüznile olduğu dem târik-i iklîm-i fenâ
Hâke çaldı o vücûdu da güneş gibi felek
Nazar et zerrece meyl etmeğe değmez dünyâ
Türbesi hey’etine sâde bakıp geçme hemân
Okuyub rûhuna bir fâtiha eyle ihdâ
Yaş döküp iki gözünden dedi Bâdî târîh
Göçtü firdevs-i a‘lâya Hacı İzzet Paşa

Târîh u makarr-ı vilâdetleri kendi ifâdelerince pederi Girit’te iken 
1237 târîhinde Resmo’da ve Fatin Efendi Tezkiresi zabtınca 1229 târîhinde 
kezalik Resmo’da ve Sa‘âdet Gazetesi beyânınca 1214 târîhinde Erzincan’da 
ise de 1214 târîhinin sıhhati muhtemel olup Resmo’da tevellüdlerin ken-
dileri de tasdîk eylemekte idi. Bu halde şu‘ûruna kat‘an halel gelmemiş 
olmakla berâber gözlük dahi isti‘mâl eylemezler idi. Âsâr-ı hayriyelerinden 
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kendisinden kırk sene mukaddem vefât eden mahdûmu müteveffâ Hürrem 
Paşa için Erzincân’da iki minâreli bir câmi-i şerîf ve Ma‘mûretü’l-Azîz’de 
ve Sivas’ta birer minâreli câmi-i şerîfleri ve def ‘a-i sâniye vâliliklerinde 
Edirne’de beledî vâridâtla Üç Şerefeli pîşgâhında bir memleket saati ve 
Mekke-i Mükerreme’de bazı âsârı vardır. Ma‘mûretü’l-Azîz’deki câmi-i 
şerîfin kapısındaki târîhi budur.
Târîh  Mahz-ı ilhâm-ı Hudâdur bu mücevher târîh

Câmi-i pâk eser-i sâfî-i İzzet Paşâ 1304
Âsâr-ı ilmiyelerinden İzzet mahlasıyla eş‘ârı Şuarâ Ravzası’ndadır. 

Erbâb-ı servetten müdebbir ü muktedir u latîfe-gû kâtib şâir edîb bir zât 
idi. Defa-i ûlâ vâliliklerinde Edirne’de vâki sarây-ı hümâyûn-ı hazret-i 
pâdişâhîyi mükemmelen tamir ettirdikleri Mebânî-i Sultânîye Ravzası’nda 
mezkûrdur. Bu mecelle-i fakîrânem müşârunileyhin eser-i teşvîkleriyle 
daha doğrusu fevka’l-had ibrâm u ilhâhlarıyla vücûda gelmiştir.

Hâlet Mehmed Paşa

Kapudân-ı esbak Abdülkâdir Paşazâde’dir. Bâb-ı âlîden yetişip bir 
aralık tersânede bulunmuş ve [65] Zilkade 1261’de bahriye mektupçusu 
olup 264’te infisâl etmiş ahîren Şam defterdârı ve 270 Recebinde Anado-
lu harp ordusu defterdârı oldu. Müsâlahada avdetle Bursa harîr nâzırı ve 
280’de Kıbrıs mutasarrıfı ve 281 Rebiulâhirinde dîvân-ı muhâsebât re’isi 
ve 285 Muharreminde serasker müsteşarı ve 17 Zilhicce 286’da vezâretle 
Trablusgarb vâlisi ve Cemaziyelevvel 289’da Edirne vâlisi olmuş ise de 
Edirne’ye gelemeyip Ramazanında Sivas vâlisi olup Şaban 291 infisâl 
eyledi. 7 Safer 292’de Vâlide Sultân kethüdâsı ve şûrâ-yı devlet azası ve 
19 Şaban minhü târihinde şehremîni ve 22 Zilhicce minhü târihinde 
nâfi‘a nâzırı ve 17 Muharrem 293’te şûrâ-yı devlet azası ve 7 Rebiulevvel 
minhü târihinde mecâlis-i âliye azası olup tebeddül-i saltanat vukûunda 
kethüdâlıktan bi’t-tab‘ ma‘zûl oldu. 28 Ramazan 293’te ticâret nâzırı 294 
Muharreminde ma‘zûlen a‘yân meclisine aza ve o sene-i mezbûre Ramaza-
nında Cidde vâlisi olup 1296 irtihâl eyledi. Müşârunileyhin nâmı Edirne 
sâlnâmelerinde yoktur.

Takiyüddin Mehmed Paşa

Müderriszâdedir. Kilis ulemâsından bir zâtın mahdûmu olup Halep’te 
fakîr olan Abdurrahman Efendi’nin mahûmudur. Orada tahsîl-i ilimle 
bi’t-tehayyüz müftü olmuştur. 1267’de Şam’a gitmiş ve bir iki mâh sonra 
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mîrimîrânlık ile Kars ve birkaç sene mürûrunda beylerbeyi pâyesiyle Şehr-i 
Zor mutasarrıfı ve 10 Zilkade 284’te vezâretle Bağdâd vâli kaymakamı ve 
285 Muharreminde Bağdâd vâlisi ve hey’et-i ordu-yı hümâyûn nâzırı olup 
5 Zilhicce minhü târihinde infisâl etmiş ve 15 Muharrem 286 Adana vâlisi 
olup 288 Recebinde azl edilmiş ve 289 Zilhiccesinde Konya vâlisi ve 290 
Saferinde Edirne vâlisi ve haftasında Sivas vâlisi ve 291’de Hicaz vâlisi olup 
292’de infisâl eylemiş ve 295’te sâniyen Bağdâd vâlisi 297’de munfasıl ve 
299’da sâniyen Hicaz vâlisi olup 1302’de infisâl ile mütekâ‘id olmuş ve 
1310 senesinde Hicaz’a memur gönderilip avdet ettiğinden bir iki mâh 
mürûrunda irtihâl etmekle Eyüp’te defn edilmiştir. Edirne’ye gelememiştir. 
Edirne sâlnâmelerinde nâmı mezkûr değildir.

Hurşid Mehmed Paşa (sâniyen)

İşbu defa-i sâniye vâliliklerinde Eski Zağra ve Çırpan ve Kızanlık 
Bulgar ihtilâli zuhûr etmiştir.

Ömer Fevzi Paşa

Küçük Fethi Paşa’ya mensûb olup mekteb-i harbiyeye duhûl ve erkân-ı 
harplikle hurûç edip sırasıyla mîralay ve mîrlivâ oldu. 18 Receb 282’de 
ferik olup üçüncü ordu müşîr kaymakamı ve re’isi oldu. 285 Muharremin-
de vezâretle İşkodra vâli ve kumandanı ve 285 Ramazanında Bosna vâlisi 
ve Zilkadesinde Girit ve 287 Şabanında Tuna ve 288 Recebinde sâniyen 
Girit ve Cümâdiyelâhire 288’de Selanik vâlisi ve 290 Şevvâlinde şûrâ-yı 
devlet azası ve Zilkadesinde Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd ve 292 Ramazanında 
Edirne vâlisi ve 17 Receb 293’te zabtiye müşîri olup 21 Muharrem 294’te 
ba‘de’l-infisâl selh-i Safer minhü târihinde Konya vâlisi ve sene-i merkûme 
Cemâziyelâhiresinde Suriye vâlisi oldu. 5 Muharrem 1295’te Şam’da irtihâl 
eyledi.

Âkif Paşa

Arnavutluk hânedânından Receb Paşa sülâlesinden Veli Bey’in 
mahdûmudur. 1238 Muharreminin ikisinde tevellüd etmiştir. Esnâ-yı 
unfuvânında hâcegândan olup 265’te sadâret kalemine girmiştir. 275 sene-
si Rebiulevvelinde Üsküp mutasarrıflığına bâ-rütbe-i vezâret tayin kılınıp 
sene-i merkûme Rebiulâhiri evâilinde Selânik ve mâh-ı mezkûr evâhirinde 
Yanya ve 279 Şabanında sâniyen Selânik ve 285 Zilkadesinde Tuna ve 287 
Zilkadesinde Bosna vâlisi olup Cemaziyelevvel 281’de infisâl etmiş ve 289 
Saferinde Prizrin ve Rebiulevvelinde sâlisen Selânik vâlisi oldu. 290 Şa-
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banında azl edildi. 15 Muharrem 291’de adliye nâzırı ve 8 Cemaziyelev-
vel 292’de sâniyen Yanya vâlisi olup 7 Şevvâl minhü azl edilmiş ve 293 
evâilinde [s.66] Edirne vâlisi olup 13 Cemaziyelevvel 293’te azl edilmiş 
ve Cemaziyelevvel 295’te Konya vâlisi olmuş ve 296’da Dersaâdet’e gelip 
298 Recebinde şûrâ-yı devlet reisi ve 300’de çend gün infisâl ile tekrar 
ittisâl edip 10 Zilhicce 302’de bi’l-azl onbeş gün Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd 
vâlisi olmuştur. Cemaziyelevvel 1311’de azlle Dersaâdet’e avdet ettikten 
sonra sene-i merkûme Cemâziyelâhiresi selhinde vefât etmekle Fâtih’te 
defn olunmuştur.

Mehmed Âsım Paşa (sâniyen)

Zamânında Sırbistan ve Karadağ muhârebesi açılmış ve Kânûn-ı 
Esâsî ilan olunmuştur.

Ali Paşa

Örfî Paşazâdedir. Mektûbî-i sadr-ı âlîye duhûl ile Kapudân Mehmed Ali 
Paşa’ya dîvan kâtibi oldu. Badehû âmedî hulefâsında olup 1285 Muharremin-
de altıncı dâire reis vekîli badehû şûrâ-yı devlete aza ve 286’da nâfia müsteşarı 
ve Cemâziyelâhir 288’de zabtiye müsteşarı o sene Recebinde Rumeli pâyesiyle 
Erzurum ve Ramazanında Trabzon vâlisi oldu. 289 Rebiulevvelinde azl edil-
di. Badehû Kudüs mutasarrıfı ve 289 Cemâziyelâhiri evâhirinde şehremîni ve 
290 Cemaziyelevvelinde Pâris sefîri olup 292 Ramazanında azl edildi. O sene 
Zilkadesinde şûrâ-yı devlet azası müteâkıben icrâat azası ve 294’te bâ-rütbe-i 
vezâret Hersek vâlisi ve sene-i mezkûrede Edirne vâlisi olup zamânında Rus-
yalı i‘lân-ı harb eyledi ve 295’te şûrâ-yı devlet reisi ve 297’de sâniyen Edirne 
vâlisi olup sene-i merkûmede bi’l-azl 299’da İzmir vâlisi ve 301’de azille 306 
evâilinde Beyrut vâlisi olup o sene Recebinde orada vefât etmekle naaşı geti-
rilerek İstanbul’da Erenköyü’nde defn edildi.

İbrahim Paşa

Yenişehir-i Fenâr eşrâfındandır. İstanbul’a celb ile şûrâ-yı devlette 
aza olduğu halde 1292 senesi Ramazanında Bosna vilâyeti merkez mu-
tasarrıfı unvanıyla Bosna Sarayı’na bi’l-vürûd çend mâh mürûrunda yani 
sene-i merkûme Zilhiccesinin onuncu gününde uhdesine rütbe-i sâmiye-i 
vezâretle Bosna vâliliği tevcîh buyurulmuş ve fakîr-i câmiu’l-hurûf dahi 
o sırada vilâyet-i mezkûrede tahrîr-i emlak mümeyyizi bulunduğumdan 
vezâretine bu târih inşâ edilmiştir:
Târîh Şâh-ı şâhân-ı zamân u ma‘delet-bahş-ı cihân
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Hazret-i Abdülazîz Hân ol şeh-i şevket-masîr
Mülkünün imârı hakkında beher rûz u leyâl
Fikri cevlân etmede mânende-i mihr-i münîr
Bâ husûs Mahmûd Paşa kim vezîr-i a‘zamı
Zât-ı pâki sadr-ı âlî-kadre şâyân u cedîr
Her işi erbâbına tefvîzde kâsır değil
Fikr-i sâkıb re’y-i sâib ile ol rûşen-zamîr
Bosnanın tahkîm-i imârâtını itmâm için
Kıldı İbrâhim Paşayı hemân nasb-ı müşîr
Bu haber nâgâh olup îsâl-i sem‘-i mefharet
Şâd oldu bi’l-umûm ammâ civân ammâ ki pîr
Öyle vâli kim umûr-ı âlemi tedbîrde
Eylemiş Allah zâtın halk bî-misl ü nazîr
Dâim olsun devleti ömrü zevâle ermesin
Yâr ola tevfîk-i Hakk yüsr ola her emr-i asîr
Bosna şehrine vezâretle vilâyet mansıbın
Hep duâ eyler idik subh u mesâ bâlâ vü zîr
Oldu bu ed‘iye-i hayriyye lâ-reyb ü gümân
Vâsıl-ı sahn-ı icâbethâne-i rabb-i kadîr
Tâm târîh ile Bâdî halka tebşîr eylerem
Lutf-ı bârî kıldı İbrâhim Paşayı vezîr

Vezâret menşûr-ı hümâyûnun şeref-vürûdunda dahi bu târîh denil-
miştir.
Târîh Nûr-ı uyûn-ı bendegân Sultân Hân Abdülazîz

Hâkân her hâkâniyân fermân-revâ-yı adl ü dâd
[s.67] Devr eyledikçe kâinât sürsün safâ-yı saltanat

Revnakta dîhîm ü taht olsun ilâ yevmi’t-tenâdd
Cümle re‘âyâ vü berâyâ kalbini tatyîb içün
Eyler demâdem mülkünün tamir ü tecdîdin murâd
Vâlî-i Bosna kıldı İbrâhim Paşayı hemân
Sa‘b-ı umûr-ı âlemi teshîle bâ sıdk u sedâd
Ol sâhib-i tedbîr dahi ber-muktezâ-yı tiynetî
Kânûn-ı erbâb-ı fesâda su döker bi’l-ictihâd
Menşûr okundu şevkle şimdi duâ hengâmıdır
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Her kârda kılsın refîk tevfîkini rabbü’l-ibâd
Bu rütbe-i sâmîlerin fahr ile tebrîk eyleriz
Hakkâ vezâretle vilâyet mansıbı ferhunde-bâd
Ber-müjde bir yâver çıkıp Bâdî güher târîh dedi
Menşûr-ı şâhî geldi İbrâhim Paşa oldu şâd

293 senesi evâhirinde Bosna vilâyetinden infisâli vukû bulmak-
la Dersaâdet’e avdet ve muvâsaletinde şûrâ-yı devlet azalığına ve 294 
târihinde Edirne vâliliğine tayin buyurulup on sekiz gün hitâmında 
ba‘de’l-infisâl Selânik vilâyetine vâli olmuş ise de orada illet-i felce mübtelâ 
olduğundan Dersaâdet’e avdetle Bâyezîd’de vâki konaklarında ikâmet 
eylemekte olduğu halde 26 Rebiulâhir 1322 vefât etmekle Üsküdar’da 
Hüdâyi Dergâhı hatîresinde medfûndur.

Ahmed Vefik Paşa

Fudelâ-yı İslâmiye ve kudemâ-yı vüzerâ-yı saltanat-ı seniyyeden baş 
vekil-i esbak Ahmed Vefik Paşa’dır. Tercümân-ı dîvân-ı hümâyûn-ı es-
bak Yahya Nâcî Efendi’nin mahdûmu Ruhuddin Efendi’nin sulbünden 
1233 senesinde İstanbul’da tevellüd ederek 249’da onaltı yaşında iken 
sadr-ı esbak Reşid Paşa ile li-ecli’t-tahsîl Pâris’e gitmiş ve orada Sen Lui 
Mektebi’nden diploma aldıktan sonra tercüme kalemine dâhil olup 
İzmir’e ve 1264’te Bükreş’e memur olarak mühim hizmetlerde bulun-
muştur. 1267’de Encümen-i Dâniş azalığına ve o senenin Şevvâlinde ûlâ 
sınıf-ı sânîsiyle Tahran sefâretine ve 271 Cemaziyelevvel ûlâ evveli olup 
meclis-i vâlâ azalığına ve 273’te bâlâ ile inzimâmen da‘âvî nâzırlığına 
memur oldu. 274 Muharreminde bi’l-infisâl azalıkta kaldı. 276 Rece-
binde Pâris sefîr-i kebîri olup 277’de meclis-i vâlâ azalığıyla celb edildi. 
23 Cemaziyelevvel 278’de evkâf-ı hümâyûn nâzırı ve 2 Zilhicce minhü 
târihinde dîvân-ı muhâsebât komisyon-ı muvakkati re’isi ve akîbinde yine 
meclis-i vâlâ azası ve gurre-i Şevvâl 279’da Anadolu cânib-i yemîni müfet-
tişi oldu. Bursa Karesi taraflarını devr ile Cemaziyelevvel 281’de avdetle 
konağına çekildi. 11 Receb 288’de rüsûmât emîni ve 15 Zilkade minhü 
târihinde sadâret müsteşarı ve 10 Rebiulevvel 289’da maârif nâzırı ve 4 
Şevvâl minhü târihinde şûrâ-yı devlet azası olup 290’da infisâl eyledi. 
1294 Muharreminde a‘yândan ve meclis-i meb‘ûsân re’isi oldu ve 12 Re-
biulevvel minhü târihinde vezâret ihsân buyuruldu. Müteâkıben Edirne 
vâlisi olup çend mâh mürûrunda infisâl ile Dersaâdet’e avdet ederek 295 
Muharreminin evâilinde sâniyen ma‘ârif nâzırı ve 25 gün sonra baş vekil 
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oldu. Sene-i merkûme Rebiulevveli evâsıtında infisâl ile müteâkıben Bursa 
vâlisi oldu. 299 evâhirinde bi’l-infisâl 1300 Muharreminde sâniyen baş 
vekil olduysa da bir iki gün zarfında infisâl ile Rumeli Hisârı’ndaki kona-
ğında sâkin olmuştur. 21 Şaban 1308’de Çarşamba günü irtihâl etmekle 
vasiyeti ve ol bâbda şeref-müteallik buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i 
pâdişâhî mûcibince mahall-i mezkûrede “Kayalar” nâmıyla ma‘rûf olan 
kabristanda defn edilmiştir. Müşârunileyh ma‘lûmât-ı şâmile ashâbından 
ve bilhassa ilm-i elsine vü târih müntesiblerinden olduğu gibi Avrupa’da 
dahi birkaç akademinin aza-yı fahriyesinden idi. Bir cildi Türkçe diğeri 
Arabî ve Fârisi kelimâtı hâvî “Lehçe-i Osmânî” unvanlı lügatı ve “Fezleke-i 
Târîh-i Osmânî” nâm eseri ve Makâmât-ı Harîrî ve Fransızca bazı âsâr 
tercümesi vardır. Müşârunileyhin üslüb-ı ifâdesi pek acîb ve hemân [s.68] 
kendine mahsûs gibi olup tertîb-i kelâma ve usûl-i tenkîde dahi ri‘âyeti 
olmadığından te’lifâtını hele lehçeyi okuyup ma‘na çıkarabilmek o üslûp 
ile kemâl-i i’tilâfa menûttur. Târîh-i tabî‘îden ve be-tahsîs ilm-i hayvanâttan 
dahi behresi var idi. İrtihâlinden iki sene sonra bir hayli kütüb-i nefîse ve 
nâdireyi şâmil kütüphânesinin mahsûsen bir defteri tanzîm ve neşr edilmiş 
ve mecmû-ı kütübün esmânı üç bin lirayı tecâvüz eylediği rivâyet olun-
muştur.

Cemil Hüseyin Paşa

İbni Nâmık Paşa. Sinn-i sıgarında mekteb-i harbiyede bi’t-tahsîl 
hurûcunda zâbit olmuştur. Sultân Abdülazîz Hân hazretlerinin bidâyet-i 
cülûs-i hümâyûnlarında yâver-i harb ve silahşör bölüğü kaymakamlığına 
memur ve sonra o bölüğün mîralayı olup ve ser-yâver ve 1283’te ser-kurenâ 
oldu. 1285 Şevvâlinde serasker bulunan pederiyle birlikte azl edilerek bir 
müddet ma‘zûl kaldıktan sonra ferîk olarak ordu-yı hümâyûnlarda bulun-
du. 1294 târihinde Edirne vilâyetine vâli olup memuriyeti memleketi Rus-
yalının istîlâsı zamâna tesâdüf etmekle bi’t-tab‘ Dersaâdet’e avdet edeceği 
hengâmda sarây-ı hümâyûn-ı hazret-i pâdişâhî dâhilinde mahfûz bulunan 
cebehâneye gûyâ Rusyalı’nın yed-i zabtına geçmemesi mütâla‘asına mebnî 
ateş verdirip üç dört gün kadar hem Edirne şehrini büyük bir tehlikede 
ve havf u haşyet içinde bırakmış ve hem de cennetmekân Fâtih Sultân 
Mehmed Hân hazretlerinden yâdigâr kalıp birinci derece tezyînât-ı bel-
deden ma‘dûd bulunmuş olan beş yüz kırk senelik bir sarây-ı hümâyûnu tâ 
esâsından harâb u yebâb etmeğe sebep olup esnâ-yı memuriyetinde başlıca 
icraatı bundan ibâret bulunmuş olduğu mervîdir. Badehû Dersaâdet’e av-
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detle beşinci orduya gitti ve 1297 târihinde Halep’e vâli olup 1300 Zilhic-
cesinde vezâret verildi. 1304’te Hicaz vâlisi olup 1305’te azl ile yâver-i ek-
rem unvanıyla bulundu. 26 Şevvâl 1307’de sinni altmışa karîb iken füc’eten 
fevt olmakla Karaca Ahmed’de medfûndur.

Rauf Paşa

Ali Paşa (sâniyen)

Örfî Paşazâde tercemesi sebk etmiştir.

Rauf Paşa (sâniyen)

Kadri Paşa

Mütercim-i kâmus Âsım Efendi’nin yeğeni İshak Paşa’nın 
mahdûmudur. Cenânîzâde demekle meşhûrdur. 1249 târihinde 
Ayıntab’da doğmuştur. Müşârunileyh Arabî vü Fârisîyi ve ulûm u 
edebiyât-ı İslâmiyeyi vatanında tahsîl edip 1266’da Ayıntab’da nüfûs mu-
kayyidliğine ve badehû diğer mâmûriyetlerde nasb olunarak kapıcıbaşılık 
[s.69] rütbesini bi’l-ihrâz 1274’te Dersaâdet’e gelerek bâb-ı âlî tercüme 
odası hulefâlığına bi’l-intisâb orada Fransız ve İngiliz lisanlarını ve fünûn-ı 
cerîdeyi dahi öğrenip meclis-i âlî-i tânzîmât mütercimliğine tayin olun-
muş ve sadrâzam Kıbrıslı Mehmed Paşa’nın Rumeli teftîşine azîmetinde 
maiyetinde bulunup avdetinde 1277’de rütbe-i sâniye ile Girit vilâyeti 
kapı kethüdâlığına nasb olunmuş idi. 1280 Zilkadesinde ticâret-i bahri-
ye reisi 281 Şevvâlinde ûlâ sânîsiyle posta nâzırı 282 Cümâdilâhiresinde 
meclis-i hazâin baş kâtibi ve 283 Rebiulevvelinde meclis-i vâlâ kavânîn 
baş kâtibi ve 284 Cümâdilâhiresinde ûlâ evveliyle meclis-i idâre-i bah-
riye re’isi ve 290 Cümâdilûlâsında nâfı‘a müsteşarı ve bir mâh sonra 
zamîmeten meclis-i nâfia reisi ve 291 Cümâdilâhiresinde şehremîni ve 19 
Şaban 292 nâfia nâzırı ve sene-i mezkûre Zilhiccesinde bahriye müsteşa-
rı ve 293 Muharreminde sâniyen şehremîni ve 21 Muharrem 294’te bâ-
rütbe-i vezâret şûrâ-yı devlet re’isi 295 Muharreminde Sivas müteâkıben 
Bağdâd vâlisi ve 9 Zilhicce minhü târihinde dâhiliye nâzırı ve 3 Zilkade 
296’da ticâret nâzırı ve gurre-i Receb 297’de baş vekil olup Şevvâlinin 
evâilinde azl olundu. 1298’de Edirne vâlisi olup 1300 târihinde Edirne’de 
füc’eten vefât etmekle Sezâyi dergâh-ı şerîfi hatîresinde medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Pâdişâh-ı Cem-hişem Abdülhamîd

Âdil ü âlî-himem Dârâr-ı dîn
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Bir vezîr-i kâmili mânend-i kenz
Bu hatîr-i hâke olmuştur defîn
Ol vezîr-i kâmil ü Âsâf-nihâd
Sadrı ihrâz eylemişdi pîş-ezin
Ba‘d-ez-ân vâli olup bu kişvere
Adl ü dâd eyler iken ayne’l-yakîn
Geldi dîvân-ı kazâdan nâgehân
İrci‘î menşûr bâ-rûhu’l-emîn
Davet-i Hakka icâbet eyledi
Oldu mihmân-serây-ı kânitîn
Nukre-i târîhtir tâmmü’l-ayâr
Kadri Paşa oldu cennette mekîn

Edîb-i terakki-perver müstekîm bir zât idi. Târîh 49 adet noksandır.

Hacı Ahmed İzzet Paşa (sâniyen)

Tercemesi sebk etmiştir.

Abdurrahman Nûreddin Paşa

İbni Kütahyalı el-hâc Ali Paşa

[s.70] Mehmed Bey

Bâlâ ricâlinden Edirne defterdârıdır. Abdurrahman Nûreddin 
Paşa’nın adliye nezâretine tahvîl-i memuriyetine mebnî halefi taayyün 
edinceye değin 2 Cemaziyelevvel 1313 târihinden 3 Cemâziyelâhir sene-i 
minhü târihine değin yirmi sekiz gün Edirne vâli vekâletinde bulunmuştur.

Ârif Mehmed Paşa ibni Ali
 [s.71]  Bende-i Bâdî-i nâçîz be-güft târîheş

Vâlî-i Edirne şüd Mîr Dilâver Zîver
 47
260
304
250
241
223

-------------------
 1325

14 Muharrem 1325 ve fî 14 Şubat sene 1322 târihinde Ârif Paşa 
Edirne vilâyeti vâli vekâletinden çekilip fî 15 Muharrem sene-i minhü 
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ve fî 15 Şubat minhü târihinde Konya vâlî-i sâbıkı Atûfetlü Reşâd Bey 
Efendi hazretleri ise mübâşeret etmiştir. Fî 27 Mayıs sene 323 târihinde 
müşârunileyh Reşat Bey istifâ edip makâm-ı vilâyete Trabzon vâli-i sâbıkı 
Atûfetlü Zîver Bey Efendi hazretleri tayin buyurulup bi’l-vürûd fî 28 Ma-
yıs sene 1323’de işe mübâşeret eylemiştir. Fî 26 Rebiulevvel sene 325’te…16

16  71. sayfadaki bu kısımlar müsvedde olarak iki ayrı şukkaya yazılıp sayfanın kenarına yapıştırılmıştır. 
Valiler Ravzası bu şekliyle sona ermiştir.
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Ravzatü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ
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[s.82] Edirne’de medfûn bulunan vüzerâ-i ‘izâm ve ümerâ-i kirâmın 
hurûf-ı teheccî üzre dest-res olunabilen terâcim-i ahvâli.

İbrâhim Paşa

Hayreddin Paşazâde Ali Paşa’nın püser-i sa‘d-ahteri ve alâ rivâyetin 
birâderidir. Müderrisînden iken asr-ı Yıldırım Bâyezîd Hânîde kabâ-
yı zîbâ-yı itibarı tırâz-ı gazavât ile mutarraz ve muallem olmuş idi. 814 
hilâlinde Mûsâ Çelebi Edirne’de Emîr Süleymân’a gâlib ve mesned-ârâ-yı 
eyvân-ı metâlib oldukta erkân-ı devletten bulunmagın İstanbul tekürün-
den tahsîl-i mâla memur olup bade itmâmi’l-merâm inân-ı yek-rân-ı azîme-
tin Bursa cânibine imâle edip Sultân Mehmed Hân’ın şeref-yâfte-i devlet-i 
dâmen-bûsları oldukta teşrîf-i vezâret-i uzmâ ile karîn-i i‘zâz oldu. 824 
hilâlinde pâdişâh Edirne’de irtihâl eyledikte Sultân Murâd Bursa’da taht-ı 
saltanata cülûs edince cilve-nümâ-yı zuhûr olan tedâbîr-i isâbet-nümûn 
pesendîde-i tab‘-ı hümâyûn olmagın makâm-ı Âsafîde takrîr buyuruldu. 
Yedi sene makâm-ı sadârette bulunup 831’de Edirne’de irtihâl eyledi. 
Müddet-i vezâreti on beş seneden mütecâvizdir. Kezâ fî Hadîkatü’l-Vü-
zerâ. Tâcü’t-Tevârîh İbrâhim Paşa husûsunda iki rivâyet nakl eder. Birisi 
İdris-i Bitlîsî’den nakl ile İbrâhim Paşa Hayreddin Paşazâde Ali Paşa’nın 
oğlu ola meşhûr u ma‘rûf olan dahi budur. Diğeri Âşık Paşa’dan nakl ile 
İbrâhim Paşa Hayreddin Paşazâde Ali Paşa’nın birâderi olmuş ola. Zîrâ 
Âşık Paşa demiştir ki Hayreddin Paşa fevt oldukta üç nefer erkek evlâdı 
kaldı. Ali Paşa İbrâhim Paşa İlyas Paşa. Hâce Efendi bu rivâyetlerin beynini 
muhâkeme ve İdris rivâyetini tûl-i müddet sebebi ile tercîh edip badehû 
yine benim bu hususta şüphem zâyi olmamıştır demiştir. Müşârunileyhin 
târîh-i vefâtı 832 olmak üzere mezkûrdur. Kezâ fî Sahâyifü’l-Ahbâr.

İbrâhim Paşa

Enîsü’l-Müsâmirîn zabtınca Ebu’l-Feth Sultân Mehmed Hân 
vüzerâsından câmi sâhibi İbrâhim Paşa’dır. 873 târihinde vefât edip câmii 
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hatîresinde defn olunmuştur denilmiş ise de Fâtih vüzerâsından 873’te 
vefât etmiş bir İbrâhim Paşa’ya me’hazlarımızda tesâdüf edilemediğinden 
terceme-i Şakâyık ve Hadîkatü’l-Vüzerâ ve Esmârü’t-Tevârîh ifâdelerince 
bu zâtın Ravzatü’l-Kudât’ta mesbûku’t-terceme Halil Paşazâde İbrâhim 
Paşa olması zann olunur ki 905 târihinde İnebahtı’da vefât etmiştir.

İbrâhim Paşa

Kara İbrâhim Paşa demekle meşhûrdur. Bayburtlu’dur. 1030’da te-
vellüd etmiştir. Bidâyet-i hâlinde Firârî Mustafa Paşa’nın içoğlanı olmakla 
vâli-i Mısır oldukta kapıcılar kethüdası olmuş idi. Paşa-yı müşârunileyh 
ba‘de’l-azl firâr etmekle bu dahi bâdiye-peymâ-yı hirmân ve ser-defter-i 
zümre-i mukâbeleciyân olup devr-i ebvâb-ı ümerâ ederek Kehleli Ahmed 
Paşa’ya kethüda ve badehû Burunsuz Mustafa Ağa’ya râbıta-bend-i intimâ 
ve sevk u ta‘rifleriyle 1070’de Silistre beylerbeyisi Mustafa Paşa’ya kethüda 
olup yâverî-i baht-ı sâzkâr ile efendisi 1073’de rikâb-ı hümâyûn kaymaka-
mı oldukta bu dahi Kara kethüda nâmıyla şân u şöhret bulmuş idi. 1082’de 
Küçük mîrahor olmuş iken der-akab büyük mîrahorluk ile tevkîr olundu. 
1087 Ramazanında rikâb-ı hümâyûn kaymakamı olup 1088’de kapudan-
lık inzimâmıyla manzûme-i itibarı müstezâd kılındı. 1095 Muharremin-
de müttekî-i visâde-i sadâret ve mütesaddî-i umûr-ı devlet olup tedârik-i 
levâzım-ı cihâda şedd-i nitâk-ı ictihâd ve serdârân-ı sugûr-ı İslâmiyeye 
asâkir ü zehâir irsâli ile gereği gibi i‘ânet ü imdâd eyledi. Amma düşmanın 
evâil-i zuhûr ve istîlâ vü istidrâcı olmagın adem-i mukâvemet ve vahâmet 
[s.83] âkıbet-i evhâmı sedd-i râh-ı azîmet edip bazı a‘zâr-ı vâhiye irâdıyla 
Edirne’de ihtiyâr-ı ikâmet etmiş idi. Amma etrâf u eknâftan vurûd eden 
ahbâr-ı muvahhişe esâs-ı âsâyişi karîn-i indirâs edip galebe-i bîm ü hirâs 
ile nâçâr ser-nihâde-i visâde-i temârüz olmakla 1097 Muharreminin yir-
mi yedinci günü şikeste-i azlle giriftâr ve sadr-ı sadâret ile Süleymân Paşa 
kâmkâr oldu. Halâs-ı tekâüd ile uzlet ve edâ-yı nüsk-i haccü’l-İslâma ruhsat 
verilmişken âzürde-i hâr-ı sitemi olan a‘yân-ı devlet gamz u nifâk ederek 
tab‘-ı hümâyûnu tenfîr etmegin kapı arasında habs ve üç bin kese nukûdu 
mîrîye kabz u cezîre-i Rodos’a nefy ü tagrîb ve etbâ‘ı envâ‘-ı ukûbet ile ta‘zîb 
olundu. 1098’de cezîre-i Mora’da mahnûken âgûşte-i hûn-ı helâk ve pâdâş-ı 
ameli olan cezâsıyla nühüfte-i genc-i hâk oldu. Ser-i maktû‘u Edirne’de Sa-
rıca Paşa câmii sâhasında selefi yanında medfûn idügi Esmârü’t-Tevârîh’te 
mezkûrdur. Müddet-i vezâreti iki sene miktârıdır. Sinni seb‘îne karîb 
sa‘bü’ş-şekîme bir şahs-ı mühîb idi.
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İbrâhim Paşa

Eş’-şehîr bi-hâce. Fi’l-asl Bahr-ı Sefîd sevâhilinde Öreke kasabasından 
Pehlivânzâde demekle meşhûr bir merd-i cesûrdur. Der-i devlete vusûlünde 
bostâniyân-ı hâssa ocağına duhûl etmiş iken bazı töhmet ü isâeti sebebiyle 
Cezâyir’e firâr ve tekrâr âsitâne-i saâdet-medâra gelip gâh kalyonculuk ve 
gâh kayıkçılık ile deryâ-peymâ olduğu evânda Sultân Ahmed Hân haz-
retlerinin bir iki defa tebdîl-i kıyâfet kayığına süvâra rağbet buyurmaları 
takrîbiyle tahsîl-i ihtisâs u mahremiyet eylemiş idi. Ba‘de bu‘din Kandiye 
muhâfızı Kalaylı Ahmed Paşa’nın hafiyyeten serîr-i sadârete daveti em-
rine irâde-i aliyye-i pâdişâhî ta‘alluk etmegin hatt-ı hümâyûnları sırran 
mûmâileyhe teslîm ve meâl-i memnûniyetini ifâde ve tefhîm buyurduk-
larında murâd-ı âlîlerine muvâfık hareket ve hizmete muvaffak olmakla 
mukâbelesinde
Mısra Nazar hulûsadır isterse bî-şuûr olsun

Müfâdınca öteden beri arzumendi olduğu kalyon kapudanlığı ile 
ser-firâz kılınmagın İbrâhim Hâce şöhretiyle hâiz-i rehîn-i imtiyâz oldu. 
Rûzgâ[r]-ı ikbâli ahter-i bahtına muvâfık birle gün-be-gün ârâyiş-i hüsn-i 
sûret olarak bâ-rütbe-i mîrimîrânî deryâ kapudanı olmagın fenn-i deryâda 
mahâret-i tâmmesi hasebiyle müşârun bi’l-benân ve Harîta-i Kapudânân-ı 
Deryâ nâm eser beyânınca “Orsa poça İbrâhim Paşa” nâmıyla mezkûr-ı 
elsine-i âlemiyân olmuş idi. Ancak evâil-i zuhûrundan beri biraz eyyâm 
bazı hidemât-ı celîlede istihdâm olunmadığından dekâyık-ı umûr-ı dev-
lete vâkıf ve hakâyık-ı ahvâl ü keyfiyeti ârif olmayıp henüz işe âşinâ de-
ğil iken mukaddemâ zîr-i sâye-i inâyet-vâye-i pâdişâhîye ilticâ eden İsveç 
kralının memleketine îsâli mâddesinde heyülâ-yı hayâl ü evhâmına sûret 
vermek davâ-yı hâmın taahhüd ü tekeffül mertebesinde vird-i zebân ve 
bu emri âsân kıyâs edip ibrâz-ı tedbîr ü merdiyet ve arz-ı şu‘ûr u dirâyet 
eylediği beyne’n-nâs şöhret bulmakla bi’z-zarûre avâm-ı sebük-mağzânı 
iskât u ilzâm için Edirne’ye davet ve 1125 Rebiulevvelinin onuncu günü 
def ‘aten mühr-i vekâlet-i saltanat teslîm-i yed-i müfâhareti kılındı. Amma 
âdâb-ı meclis-i pâdişâhîden gâfil fahriyeye mâil bir sâde-dil âdem olmak-
tan nâşî gâhî rikâb-ı pâdişâhî ile şeref-yâb oldukta mesfûr kral mâddesi 
sühan-güzâr-ı pâdişâhî oldukça cevâbında ızhâr-ı vekâlet-i belâhet ederek 
tedbîrini takdîre havâle ile sıradan tramoloya paşalığından ma‘adâ huzûr-ı 
âlîden timûr koparıp hareket edinceye dek nâ-hudâ-reftâr u perîşân-güftâr 
ile yelken kapatmak mertebesinde nice palamarlar kırıp kavlen ve fi‘len 
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tab‘-ı hümâyûnu tekdîr ve vaz‘-ı vazî‘ini tagyîr eylediğinden gayri icrâ-yı 
mezâk-ı mâ-fi’l-bâli için tahsîl-i istiklâl-i dâ‘iyesiyle kaymakam rikâb-ı 
müstetâb ve kurretü’l-ayn-ı [s.84] pâdişâh-ı gerdûn cenâb-ı dâmâd-ı 
mükerremleri Ali Paşa-yı fazâil-me’âbı tertîb eylediği ziyâfet mekr ü 
hadî‘atında hançer ile bağteten idam fikri câygîr-i zamîr-i ihânet-semîri 
olduğundan haberdâr olan bazı taraftarları müşârunileyhe ihbâr eyledikle-
rinden başka dîvân kâtibi hizmetiyle iktisâb-ı müfâharet eden Habeşîzâde 
Bey vesâtatiyle Kırım hânı Kaplan Giray han ve Re’isü’l-küttâb Abdülke-
rim Bey dahi mahrem-i esrârı olduklarına binâen hem-zebân-ı ittifâk olup 
atvâr-ı hakîmâne üzere iş‘âr etmeleriyle nâçâr davet-i ziyâfete gelen âdemi 
sûret-i temârüzde istiğfâr ve i‘tizâr birle hüsn-i müdâfa‘aya mübâderet ve 
ahvâl ü keyfiyeti rikâb-ı hümâyûna arz u i‘lâma müsâra‘at eylediklerinde 
derhal vezîr-i müşârunileyhin enderûn-ı hümâyûn-ı şehriyârîye gelme-
si isti‘câl olunmagın (tecri’r-riyâhü bimâ lâ teştehi’s-süfün)17 mazmûn-ı 
hikmet-nümûnu vefkınca derdmend-i sû’-i tedbîrinden sûd-mend ola-
mayıp sefîne-i hayâl-i muhâli karaya urduğun teyakkun etmekle deryâ-yı 
hayrette gavta-hâr-ı teessüf ve infi‘âl olarak
Beyt Gözlerin sürmele ey baht-ı siyeh hâzır ol

Dediğin olmadı şimdengeri çünki var öl
Müeddâsınca sarây-ı âlîye varıp duhûl eylediği gibi muhtelim-i 

nevme-i hayâl misilli az vakitte nâil olduğu devlet ü izzetinden dûr ve 
fermân-ı kazâ cereyânıyla 1125 Rebiulâhiri gurresinde hayâtından mehcûr 
oldu. Müddet-i vezâreti yirmi bir gündür. Ber-vech-i tahmîn sinni sittîne 
karîb ve evzâ‘ı acîb bir zât-ı garîb idi. Ancak hakku’l-kelâm rû-yı deryâda 
düşmen-i dîne galebe-i tâmmesi hasebiyle tahsîl-i nîk ü nâm ve düşmen-i 
bed-fercâmdan bi’d-def ‘ât kahr u tedmîr ile tamâm-ı ahz u intikâm etmiş 
şecî‘ u dilîr sâhib-i seyf ü şemşîr cerî ve cesûr bir vezîr-i gayûr idi. Harîta-i 
Kapudânân-ı Deryâ vü Esmârü’t-Tevârîh ve Râşit Târihi Edirne sarayı bah-
çesinde medfûn demişler ise de Örfî Ağa Târihçesi’nde rikâb-ı hümâyûn 
Haseki ağalarından Kara Mustafa mübâşeretiyle ihnâk edilip Menzil Ahırı 
Kabristanı’nda bir hufre-i hâliyeye defn olunduğuna ve mûmâileyhin pe-
deri Suhte Hacı Ali Ağa Edirne bostancıbaşısı bulunduğuna nazaran ikinci 
ifâde sıhhati iktizâ eder.

17  Rüzgar kaptanların istemediği yönde eser.
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İbrâhim Paşa

Bosnalı’dır. Gâzî İbrâhim Paşa demekle meşhûrdur. Mâçin muhâfızı 
olduğu halde azl olunarak Edirne’ye gelip 1244 târihinde vefât etmekle 
Zindanaltında Tatar Hân Kabristanı’nda El-makâm civârında defn olun-
muştur.

Ahmed Paşa

Gedik Ahmed Paşa demekle meşhûrdur. Zümre-i abdâl-ı Bektâşi-
yândan iken nîrû-yı bâzû-yı celâdet ile beylerbeyilik rütbesi ihrâz ederek 
badehû vezâretle karîn-i i‘zâz olup Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın manzûr-ı 
nazar-ı itibarı ve ekser-i gazâlarda serdâr u sipeh-sâlârı idi. Karamanoğul-
larını kahr u tedmîr ve Silifke ve Ermenek kalelerini feth ü teshîr edip 
Trabzon Seferi’nde teşmîr-i sâk-ı sa‘y u tedbîr etmiştir. 880’de ve bazı 
tevârihte 878’de Mahmûd Paşa azl u iclâ olundukta teşrîf-i sadâret-i uzmâ 
ile makziyü’l-münâ ve üç yüz pâre merâkib-i bahriye ile deryâ-peymâ 
olup eyâdî-i Frenk tasarrufunda olan Kefe’yi ve Azak memleketini ta Çer-
kes hudûduna değin dâhil-i kalem-rev-i Osmân eyledikten sonra livâ-yı 
İslâmı burc-i hisâr-ı Menküb’e nasb ve ahâlisini tîg-ı kahr ile kesr eyleyip 
882’de Arnavut İskenderiyesi fethine serdârlık unvanıyla nâmzed kılın-
dıkta adem-i imkân yüzünden bast ettiği ma‘âzire tevcîh-i sem‘-i kabûl 
olunmayıp cünha-i taksîr ile Boğazkesen Hisârı’ında giriftâr-bend-i zencîr 
olunmuş idi. Hisâr-ı mezkûrun nâ-kâbil-i teshîr idügi malûm-ı pâdişâhî 
oldukta Hersekzâde Ahmed Paşa şefâat ile kayd-ı muzîk-i habsten ıtlâk 
ile ber-vech-i arpalık Avlonya’yı yed-i a‘dâdan intizâ‘ için ref ‘-i livâ ile 
kılâ‘-ı adîdeyi iktilâ‘ eyledi. 886’da tehniyet-i cülûs-i Bâyezîd Hânî ümni-
yesiyle atebe-i ulyâya rûmâl ve mazhar-ı nevâziş-i ikbâl olup [s.85] gâile-i 
Sultân Cem def ‘ine azîmet-i sultânî vukûunda maiyet-i hümâyûnda bu-
lunup esnâ-yı ma‘rekede yararlığı görülmekle alâ-kavlin sadâret-i uzmâ 
ile i‘zâz olundu. Lakin hilâf-ı rızâ-yı şehriyârî gılzat ve huşûnet-i hareket 
ve etvârı bâis-i terâküm-i esbâb-ı gazab-i şehriyârî olmagın 887’de meştâ-
yı Edirne’de dâhil-i hamam u şerbet-i nâ-güvâr-ı tîg-i kahr ile telh-kâm 
oldu. Müddet-i vezâreti Kâtip Çelebi tahrîri üzere dört sene miktarıdır. 
Şecâ‘at ü celâdeti müsellem-i cumhûr bir vezîr-i sâhib-şuûr idi. Bazı âsâr-ı 
hayr-encâmı ve İstanbul’da nâmına intimâ ile bir hamamı vardır. Kezâ fî 
Hadîkatü’l-Vüzerâ. Müşârunileyh Gedik Ahmed Paşa İtalya sevâhilinde 
vâki [ ] Akranine dükalığını zabt ettikte güzel bir kale inşâ ettirmiş 
olduğundan kendisinin rikâb-ı hümâyûna avdetinden sonra İtalyanlar bu 
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kaleyi teshîr edinceye kadar pek çok zahmet çekip sebebini lede’t-taharrî 
sanâyi-i inşâiyesinden olduğunu istidlâl eylemeleriyle fenn-i istihkâmâta 
esâs ittihâz olunmuş idügi ve muahharen İtalyan ve Fransız mühendis-
leri cânibinden fürû‘âtında cüz’î tashîhât vukû bulmuş ise de üss-i esâs-ı 
istihkâmât bu günkü güne kadar Gedik Ahmed Paşa istihkâmâtı olduğu 
fenn-i mezbûr ulemâsından Purusyalı Piero nâm müellifin ulûm-ı müte-
nevvia mecmuasında ve Sünin nâm Purusya mühendisi kitâbında ve daha 
sâir istihkâmât-ı cesîme kitaplarının mukaddimelerinde tasdîk ve itiraf 
olunduğu ve Fâtih asrına kadar pâdişahlar vüzerâ ile berâber otururlar iken 
Gedik Ahmed Paşa vezâretinde etrâftan bir maslahatlı dîvân-ı hümâyûna 
girip “devletlü pâdişâh kangınızdır” diye kemâl-i gılzat ile suâle cesâret 
etmekle mûcib-i infi‘âl-i pâdişâhî olduğu Ahmed Paşa’nın manzûru olun-
ca ba‘de-mâ pâdişâhımızın verâ-yı kafesten istimâ‘-ı umûr buyurmaları 
iktizâ-yı vakt ü halden olmuştur demekle vüzerânın oturduğu mahalle 
nâzır ikâmetgâh-ı hümâyûn tertîb ve önüne kafes vaz‘ olunduğu netâyicü’l-
vukûâtta mezkûrdur.

Ahmed Paşa

Bolu sancağı mutasarrıfı Ferhatzâde Ahmed Paşa’dır. Zulm ü 
taaddîsinden re‘âyâ gelip rikâb-ı hümâyûna arzuhâl etmeleriyle mûmâileyh 
dahi sefer-i hümâyûna memuren Edirne’ye alay ile duhûlünde Buçuktepe 
nâm mahalden güzerân eder iken huzûr-ı hümâyûnda 1096 târîhinde katl 
ü tedmîr olunup bi’l-cümle eşyâsı taraf-ı mîrîden kabz ve reâyâdan zulmen 
aldığı akçeler ba‘de’s-sübût taraf-ı mîrîden avârızları malına takas olundu.

Seyyid Ahmed Paşa

Kemânkeş. Ser-çeşme olup 1099’da mîrlivâ pâyesi ile Bolu muta-
sarrıfı oldu. 1100 târihinde Konya ve o sene Kastamonu beylerbeyisi ve 
1101’de vezâretle Diyarbakır ve 1102’de Anadolu vâlisi olup muhârebede 
bulunmuştur. 1103’de Köprülüzâde Mustafa Paşa’nın inhizâmına bâis 
olduğu bahâne edilip Arabacı Ali Paşa’nın gadriyle Edirne’ye getirilerek 
mahnûkan vefât eyledi. Sâdât-ı kirâmdan sâdık u mücâhit bir zât idi.

Ahmed Paşa

Emîrü’l-hâc Ahmed Paşa’dır. Mutâd-ı kadîmi üzere eâzım-ı dîn ü dev-
let ve ehemm-i mehâmm-ı taraf-ı saltanat olan levâzım ve mühimmât-ı 
tarîk-i hacc-ı şerîf tertip ve tekmil olunup bi’l-cümle mehâmmı kemâl-i 
ihtimâm ile itmâm olunmuş iken sâhib-i terceme emîrü’l-hac Ahmed 
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Paşa ibni Sâlih Paşa ahvâl-i emâret-i hacca dâir bir bahâne peydâ edip 
kat‘an taraf-ı devlet-i aliyyeden me’zûn ve murahhası olmaksızın men-
zil ile nâ-gâh Edirne şehrine çıkagelip mevsim-i hareket-i huccâc gâyet 
karîb olmak hasebiyle ma‘azallâh bu maslahat-ı hatîre-i uzmânın bir vec-
hile te’hîri mümkün olur umûrdan olmadığından gâyetü’l-gâye helecân-ı 
hâtır-ı hümâyûna bâis ü bâdî olup paşa-yı müşârunileyhin bu töhmet-i 
azîmeye binâen 1110 târihinde bilâ emân cezâsı tertîb olunduktan son-
ra bi-hasebi’l-iktizâ emâret-i hacc Sayda vâlisi olup kurb u civârda bulu-
nan Kaplan Paşa’ya irsâl ve mevsim-i mu‘tâdede [s.86] tekmîl-i levâzım 
u mühimmâta müsâra‘at eylemek üzere peyderpey mübâşirler ile ısdâr-ı 
evâmir isti‘câl olundu.

Ahmed Paşa

Zaîm. Zuemâdan badehû kapıcıbaşı olup sonra silahtar ağası oldu. 
Bade Kırluca başbuğu olup 1221’de rütbe-i vezâretle Tolcu muhâfızı 
oldu. 1224’de ikâmete memur olduğu Edirne’de irtihâl eyledi.

Ahmed İzzet Paşa

Edirne vâlileri ravzasında tercemesi mesbûk Erzincânî Hacı Ahmed 
İzzet Paşa’dır.

Bâyezîd Paşa

Sultân Murâd Hân-ı Sânî vüzerâsındandır. Düzme Mustafa gâilesinin 
def ‘i zımnında mikdâr-ı kâfî asker ile gönderilip Edirne’ye iki saat bu‘d 
u mesâfede ve İstanbul Caddesi üzerinde vâki Sazlıdere nâm mahalde 
tekâbül-i saffeyn vâki oldukta Bâyezîd Paşa’nın yanında birâderi Hamza 
Bey ve ikisinin etbâ‘ından gayri bir fert kalmayıp cümleten Düzme Musta-
fa tarafına ittibâ‘ eylemeleriyle Bâyezîd Paşa dahi bi’z-zarûre istîmân u itâ‘at 
eyledi. Düzme Mustafa ona kemâl-i mertebe ikrâm ve kendüye vezîrazam 
edindi. Bir müddet sonra erbâb-ı nifâk kimi mektup ile kimi lisânen mekr 
etmeleriyle Düzme Mustafa Bâyezîd Paşa’yı mezkûr Sazlıdere’de katl edip 
kabri mahall-i mezkûrda ziyâretgâhdır. Pek çok fütûhât ve hayrât-ı celîlesi 
vardır. Ez-cümle Bursa’da câmi u medrese ve imâret ve hân binâ etmiştir. 
Kezâ fî Sahâyifü’l-Ahbâr. Vaktiyle kabri üstünde dört sütûn üzerine mebnî 
kapalı bir türbe var ise de el-yevm eser-i binâ kalmamıştır.
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Balaban Paşa

Sultân Murâd Hân-ı Sânî vüzerâsından şecâatle ma‘rûf bir vezîr idi. 
Menteşe diyârı Menteşeoğulları’ndan nez‘ olundukta memâlik-i mezbûre 
bunlara tevcîh buyuruldu ve muahharen Tokat beylerbeyisi oldu. 850 
târihinde vefât etmiştir. Edirne’de nâmlarına mensûb mahallede vâki 
câmi-i şerîfleri sâhasında medfûndur. Câmi-i şerîfleri ittisâlinde bir de 
imâretleri var imiş ise de mahv u münderistir. Gelibolu’da medreseleri 
Şam’da mescitleri vardır.

Pertev Paşa

Tercemesi Şuarâ Ravzası’ndadır.

Cevdet Paşa

Me’hazlarımızda müşârunileyhin terceme-i hâline tesâdüf olunama-
mış ise de Emîr Süleymân vüzerâsından olması zann olunur. 813 târihinde 
irtihâl etmekle Zindanaltı’nda Tatar Han Kabristanı’nda Tatar Han Tür-
besi harâbesi civârında medfûn olup nakş-ı seng-i mezârı (El-emîrü’l-kebîr 
sâhibü’l-hulku’l-azîm menba‘ü’l-cûdü’ş-şiyem ve’l-kerem Cevher Paşa 
tayyebe mâ-serâhü ve ce‘ale’l-cennete mesvâhü mâte ve kad zâlike Şevvâl 
813)18 ibâresiyle müzeyyendir.

Hasan Paşa

Çelebioğlu demekle marûftur. Me’hazlarımızda müşârunileyhin 
terceme-i hâline tesâdüf olunamamış ise de Sultân Murâd Hân-ı Sânî 
ümerâsından idügi kabri taşındaki târîhten anlaşılmıştır. 830 târihinde 
vefât etmekle Zindanaltı’nda Tatar Han Kabristanı’nda Keresteci mağa-
zaları kurbunda medfûn olup nakş-ı seng-i mezârı (seyyidü’l-ümerâi’l-izâm 
ve’l-küberâi’l-fihâm sâhibü’l-hayrâti ve’l-hasenât Hasan Paşa bin emîri’l-
a‘zam ve’l-vezîri ekrem Ahmed bey Çelebi rahimehüma’llâh teveffâ Şevvâl 
sene selâsine ve semâne mietin e’d-dünyâ kemâ kîle’l-mevti ve’l-harâbü)19 
ibâresiyle müzeyyendir. Paşa-yı müşârunileyhin derûn-ı hisârda İhmal Paşa 
nâmıyla müştehir bir câmi-i şerîfi var ise de sebeb-i tesmiyesi anlaşılama-
mıştır. Bir de nâmına mensûb olan Hasan Paşa Mahallesi’nde Hasfırın 
Caddesi’nde bir mescidi vardır.

18  Büyük Emir, güzel ahlak sahibi, cömertlik ve iyi huyun kaynağı Cevher Paşa. Allah onun toprağını 
temiz kılsın ve cenneti ona sığınak yapsın. Burada öldü. Şevval:813 (Ocak-Şubat:1411)

19  Büyük emirlerin ve ileri gelen anlayışlı büyüklerin efendisi, iyilik ve hayrât sâhibi, büyük emir ve 
vezîr Ahmed Bey Çelebi’nin oğlu Hasan Paşa burada Şevval 830 (Temmuz-Ağustos 1427) senesinde 
vefat etti. Allah her ikisine de rahmet etsin. Denildiği gibi “Dünya yok olucu ve ölümlüdür.”
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Hasan Paşa

Kapıcıbaşı olduktan sonra mîrimîranlıkla Kayseriye mutasarrıfı ve 
1236 Cümâdilâhiresinde rütbe-i sâmiye-i vezâretle İneba[h]tı muhâfızı 
badehû İzmir vâlisi olup sonra İne Adası muhâfızı oldu. Nihâyet Edirne’de 
çiftliğinde (Uğurlu Çiftliğinde) mukîm iken 1244 senesi Şabanı gurresin-
de vefât [s.87] etmekle İstanbul yolunda Seyyid Celâlî Türbesi ittisâlinde 
medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Kal‘a-i Sultâniye karantina müdürü sabıkı 
Edirneli Halil Feyzi Efendi’nin söylediği târîh-i mevzûndur.
Târîh Hesâb-ı sâl-i fevti çıktı bir mısrala Feyzî

Sarây-ı adni yâ Rabb eylesün me’vâ Hasan Paşa

Hüseyin Paşa

Başbakıkulu iken 1099 târihinde iânet-i eşkiyâ ile defterdâr olup 
badehû vezâretle kâmkâr ve eyâlet-i Basra ile alem-efrâz-ı tayin ü itibar 
olan Hüseyin Paşa’nın zimmetinde pek çok mâl-i mîrî olmagın gâh ikrâr 
ve gâh edâsında matall ve taallül ettiğinden nâşî mazhar-ı gazab-ı şehriyârî 
olup kapı arasında mahbûs iken 1103 târihinde maktûlen vefât eyledi.

Reyhan Paşa

Terceme-i hâline dest-res olunamadı. 1072 târihinde vefât etmek-
le piyâde kışlasının câmi-i şerîfi cihetinde Yağlıkçızâde Mehmed Emin 
Paşa’nın kabri yanında medfûndur.

Süleyman Re’fet Paşa

Tercemesi Ravzatü’l-Vülât’tadır.

Selim Sırrı Paşa

Kalemden yetişip hâcegândan oldu. 1184 Şevvâlinde cebeciler kâtibi 
1189’da tersâne emîni olup 1190’da azl edildi. 1191’de Bağdâd kapı 
kethüdâsı olup Bağdâd’a memuriyetle gönderildi. 1193’te avdet etti ve 
Şevvâlde arpa emîni oldu. 1196’da baş muhâsebeci olup badehû Bursa’ya 
gönderildi. Az müddetle mazhar-ı afv olarak 1197 Şevvâlinde tersâne emîni 
ve 1198 Cümâdilûlâsında çavuşbaşı oldu. Badehû azl olunup Edirne’ye 
gönderildi. Müteâkıben vezâretle Belgrat’a ve sene-i merkûme Recebinde 
Kandiye ve 1199’da Selânik ve 1200 Saferinde Mısır ve 201 Şevvâlinde 
Bosna vâlisi olup 202 Rebiulâhirinde azl edildi. 203’de sâniyen Kandiye 
ve o sene ordu-yı hümâyûn sevkiyât-ı askeriye memuriyetiyle Selânik vâlisi 
olup 204 Şevvâlinde Limni’ye gönderildi. Ba‘de’l-afv Edirne’ye gelerek 
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1205 senesi Ramazanının on birinci günü Edirne’de vefât etmekle Seyyid 
Celâlî Türbesi pîş-gâhındaki kabristânda medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı 
Mustafa Kesbî’nin söylediği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Sâbıkâ şehr-i Selânik vâlisi Âsaf-nazîr

Hâtem ü asr ü sütûde-menkabet kalb-i selîm
Bir zamân âvâze-i şânıyla dolmuşken cihân
Âkıbet kıldı ecel cismin türâb içre remîm
Fevtine ed‘iyye bir târîh geldi Kesbiyâ
Dâr-ı me’vâda ola Sırrı Selîm Paşa mukîm

Siyavuş Mustafa Paşa

Müşârunileyh Şam vâlisi iken yerine tayin kılınan Murteza Paşa’yı 
ahâli kabul etmeyip Siyavuş Paşa’nın ibkâsını istirhâm ve müsâade olun-
mayınca cenge kıyâm eylediklerinden Murteza Paşa’ya Diyarbakır ve Si-
yavuş Paşa’ya dahi Maraş verilmiş ise de muahharen Maraş’tan azl edilip 
bâ-fermân Âsitâne’ye istenildikte acebâ âkıbet-i hâl neye müncerr olur 
diyerek ve ayak sürüyerek Edirne’ye gelip vezîre ve badehû huzûra varın-
ca hazret-i pâdişâh cerâim-i güzeştesini tezkîr ve 1067 Şevvâlinin yedinci 
günü katl edilmiştir.

Şah Melek Paşa

İbni Şâzî. Yıldırım Bâyezîd Hân ümerâsından olup Mûsa Çelebi ya-
nında vezîr makâmında bulundu. 816 târihinden sonra munfasıl oldu. 
Kör Şah Melek dahi derler. 845 târihinde vefât etmekle Mihal Köprüsü 
yanında binâ ve ihyâ eylemiş olduğu câmi-i şerîf sâhasında defn olunmuş-
tur. Âsâr-ı hayriyesinden [s.88] mezkûr câmi-i şerîf ile ittisâlinde bir med-
rese ve Üç Şerefeli civârında Hücerât-ı Şâh Melek nâmıyla bir de mahalle 
vardır. Câmileri hatîresinde (Şâh Melek bin Sefer Şah) nâmında bir zât 
daha medfûn olup târîh-i vefâtı 858’dir.

Ârif Paşa

Tercemesi Ravzatü’l-Vülât’tadır.

Âtıf Paşa

İkinci ordu-yı hümâyûn nizâmiye üçüncü fırka kumandanı Ferîk Âtıf 
Paşa’dır. 1276’da mekteb-i harbiye-i şâhâneden mülâzim-i sânîlik ile çıkıp 
Trablusgarb’ta bulunan taburlardan birine gönderilmiş 285 senesine kadar 
orada bulunup binbaşı olduktan sonra Deraliyyeye avdetle Hersek tabur-



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1105

larından birine nakl edilmiş ve 286’da Hicaz ve Yemen taraflarına gönde-
rilip 287 senesine kadar oralarda bulunup kaymakam olmuştur. Badehû 
Dersâdet’e gelerek mülgâ dâr-ı şûrâ-yı askerî debboy hesâbâtının rü’yet ve 
teftîşi komisyonuna aza ve badehû reis olup 290 senesi evâhirinde Bulgaris-
tan ve Tırnovi mevki‘lerinin muhâfazasına memur olup sebk eden hizmeti-
ne mükâfâten mîralaylık rütbesiyle taltîf buyurulmuştur. 291’de memûren 
Hersek ihtilâlinde ve 292’de Vidin ve etrâfında bulunmuş ve 293’te mîrlivâ 
olmuştur. Müteâkıben Plevne ve sâir mevki‘lerde gösterdiği sebât kendisi-
nin “Noktacı Âtıf Paşa” nâmıyla telkîbini mûcib olmuştur. Müşârunileyh 
dokuz ay Rusya’da taht-ı esârette bulunduktan sonra Dersaâdet’e avdetinde 
Beykoz’da müteşekkil üserâ komisyonu riyâsetine ve 295’te Selânik’te te-
şekkül eden dîvân-ı harb-i örfî riyâsetine ve 297 senesi evâsıtında üçüncü 
ordu-yı hümâyûn levâzım riyâsetine tayin buyurulmuş ve bu memuriye-
tinde Manastır kasabasında bir imâlâthâne-i askerî teşkîline muvaffak ol-
muştur. 301’de Alasonya cihetinde tahaşşüt eden kolordu-yı hümâyûnu 
riyâsetine tayin kılındıktan ve müteâkıben üçüncü ordu-yı hümâyûnun 
bazı mevâkiinde bulunduktan sonra 303’te ikinci ordu-yı hümâyûn redîf 
otuz üçüncü livâ kumandanlığıyla Edirne’ye memur olmuştur. 306’da fe-
riklik rütbesiyle Karahisar redîf fırkası kumandanlığına tayin olunmuş ise 
de 21 Nisan 1306’da becâyiş sûretiyle son memuriyeti olan işbu piyâde 
nizâmiye üçüncü fırkası kumandanlığına tayin buyurulmuş ve 1311 sene-
si Muharreminin altıncı Cumartesi günü ansızın keyfini bozarak akşam 
saat on ikide irtihâl etmekle ferdâsı Pazar günü Eski Câmi-i şerîfte namazı 
bade’l-edâ Üç Şerefeli Câmi-i şerîfi sâhasında defn edilmiştir.

Abdullah Paşa

Cizyedâr. Kara Mustafa Paşa’nın cizyedârlığından tefeyyüz ile 
1095’te kapıcılar kethüdâsı 1097’de mîrahor-ı sânî 1099 Muharremin-
de kapıcıbaşı 1100’de başbakıkulu ve o sene küçük defterdâr badehû 
vezîrâzam kethüdâsı oldu. 1105’te bâ-rütbe-i vezâret sadâret kaymakamı 
olup o sene içinde vefât etmekle Üç Şerefeli Câmi-i şerîfi hatîresinde defn 
edilmiştir.

Abdî Paşa

İbşir Vakasında Trablusşam Köprülü Paşa’dan Abdî Paşa’ya verilmek-
le ol diyârda fenn-i mezâlimde hezâr sanat icrâ etmiş idi. Müşârunileyh 
mukaddemâ Mora tahsildârı olup Mora halkı zulmünden defe‘atle rikâba 
arzuhâl etmişler ise de Moralı defterdâr himâyesiyle vezîrâzam Dervîş 
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Mehmed Paşa sâhip olmuş idi. Bu esnâda yine bir kavmin üzerine belâ-
yı azîm olmak için bir mansıb almak niyetiyle Edirne’ye geldikte 1068 
târihinde otâğ-ı hümâyûn önünde katl olundu.

Osmân Paşa Yeğen

Sadrâzam Kara İbrâhim Paşa bölük başılarındandır. 1098’de 
Karahisar-ı Şarkî sancağıyla ser-çeşme olmuş ise de tarîk-i şakâvete sülûk 
etmiş iken cerâimi afv olunarak 1099’da üç tuğ ihsânile Üngürüs seferine 
serdâr oldu. Bilâhare isyân etmekle üzerine nefîr-i âmm fermân olunup 
İpek nâm kasabada Mahmûd Bey [s.89] zâde Hasan Bey mübâşeretiyle 
1100 senesi Muharreminde katl ve kellesi Edirne’de rikâb-ı hümâyûna vâsıl 
oldu.

Osman Paşa

Kat‘-ı merâtib ile gümrük emîni ve 1099’da hamr emîni badehû 
sadâret kethüdâsı ve 1104’te vezâretle kaymakam-ı sadr-ı âlî oldu. 1105 
Rebiulâhirinde vefât etmekle Üç Şerefeli Câmii hatîresinde defn edildi.

Osman Paşa

Yenişehr-i Fenâr’da tevellüd etmiştir. Ba‘de tahsîli’l-maârif sadr-ı es-
bak Muhsinzâde Abdullah Paşa’nın dîvân kâtibi olup müşârunileyhin 
vefâtından sonra İstanbul’a gelerek bazı menâsıb-ı dîvâniye zabt ederek 
1177’de Limni’ye bade’n-nefy ve’l-ıtlâk sadr-ı müşârunileyhin mahdûmu 
Mehmed Paşa sadâretinde bend-i cedîd binâ emîni iken tecdîd-i ubûdiyyet-i 
mevrûse ile çavuşbaşı ve 1181 Cümâdilâhiresinde Hamamîzâde Ömer 
Efendi yerine re’isü’l-küttâb olup o hînde şeyhulislâm-ı esbak Şerîf Efendi
Mısra: Müjde Osmân Efendi oldu re’îs

Mısraıyla târîh-i riyâseti edâ etmiş idi. Müşârunileyhin 1182 seferini 
takbîh eylemesi cünhasıyla sadâretten azli vukûunda sâhib-i terceme dahi 
riyâsetten ma‘zûl ve badehû nişâncılığa mevsûl olup 1186’da âsitâneden 
Moskovlu ile in‘ikâd-ı musâlahaya memuren Fokşar kasabasına gitmiş ve 
Rusya murahhaslarıyla müzâkere-i mevâdd-ı musâlahaya mübâşeret etmiş 
ise de hasbe’l-kadr tanzîm-i maslahata muvaffak olamayıp Dersaâdet’e av-
det ve Hüdâvendigâr-ı esbak Sultân Mustafa Hân-i Sâlis hazretlerine öte-
den beri kemâl-i tekarrub u ihtisâsı olmak hasebiyle rikâb defterdârlığı ile 
kesb-i mefharet edip 1187’de hâkân-ı müşârunileyhin irtihâlleri vukûuyla 
cülûs-ı Sultân Abdülhamîd Hân’dan sonra istiskâl ve rütbe-i vezâretle asker 
sûyculuğu ile Anadolu tarafına irsâl olunmagın bir müddet devr-i memâlik 

بنى هذا المسجد المبارك ابراهيم بن مصطفى 
حسبة لله تاريخ فى سنه اربع و تسعمائه
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ederek Cidde vâlisi iken vezâreti ref ‘ ü ilgâ ve Edirne‘ye nefy ü iclâ olun-
makla burada ikâmet üzere olduğu halde 1198 senesi evâhirinde irtihâl 
edip Üç Şerefeli kabristanında defn olundu. Müteveffâ-yı müşârunileyh 
zekî ve reşîd lakin begâyet şedîd ve asrında nüfûz u ikbâl ve kesret-i nukûd 
u emvâl ile ferîd olmak üzere meşhûr ve Sefînetü’r-Rüesâ müellifinin 
(Hülâsatü’l-İ‘tibâr) nâm risâlesinde sâhib-i terceme fenn-i mugâlata ve 
muhâverede nâdirü’l-vücûd ve çenesine mağrûr ashâb-ı laklaka ve şakşa-
kadan bir zât-ı nâ-mes‘ûd idügi latîfesi mübeyyen ü mastûrdur.

Osman Paşa

Metmet. Mukaddemâ Türkmen Ağası olup beylerbeyilik ihsânıyla 
bekâm olan Metmet Osmân Paşa’nın zulm ü taaddîsinden şikâyet olun-
makla Edirne’de bâb-ı hümâyûn pîşgâhında cezâsı tertîb ve onun katli 
ile sâir zaleme dahi tahvîf u terhîb olundu.

Ali Paşa

Çandarlızâde Hayreddin Paşa’nın mahdûmudur. 770’de kazasker 
788’de pederi vefâtında sadrâzam oldu. 804’te Timur harbinden şehzâde 
Süleymân Çelebi ile Edirne’ye avdet edip hizmet-i sadâretle müstahdem 
bulunduğu halde 810’da vefât etmekle Edirne’de defn edildi. Et‘ime ve 
elbise ve sâirede kemâl-i ihtişâm ve tezyîne mâil ve tedbîr u tasarrufa kâdir 
âlim ü ârif idi.

Ali Paşa

Kıbrıs vâlisidir. Terceme-i hâline dest-res olunamadı. 1105 târihinde 
irtihâl etmekle Şadırvanlı Tekke hatîresinde defn olunmuştur.

Ali Paşa

Dimetokalı’dır. Sürmeli Ali Paşa demekle meşhûrdur. Zamân-ı 
cüvânîde İbrâhim Hân kethüdâsı Osmân Ağa’nın âgûş-ı terbiyesinde 
neşv ü nemâ bulup bazı hidemât iltizâm ederek arpaemîni olduktan sonra 
ricâl-i devlet ile germ-i ihtilât [s.90] olup;
Beyt Bülend-i himmet ü âlî-nazar gerek âdem

Ki himmetine göre olur âdemin kadri
Pendiyle kâr-bend olmagın 1100 Rebiulevvelinde tersâne emîni 

badehû defterdâr olmuş idi. 1101’de azl ile tekdîr 1102’de rikâb-ı 
hümâyûnda vekâlet-i defterdârî ile tevkîr olunup 1103 Saferinde bi’l-
asâle defterdâr ve badehû inzimâm-ı rütbe-i vezâretle bülend-itibar oldu. 

بنى هذا المسجد المبارك ابراهيم بن مصطفى 
حسبة لله تاريخ فى سنه اربع و تسعمائه
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Ramazanda azl ve Kıbrıs eyâletiyle tebcîl badehû haftasında Trablusşâm’a 
nakl u tahvîl olundu. 1105 Recebinde taraf-ı devlete davetle Şaban-ı şerîfin 
yirmi altıncı günü Edirne’de pîrâye-bahş-ı sadr-ı sadâret olup yetmiş gün 
miktârı techîz-i levâzım-ı iltihâm ve temşiyyet-i mehâmm-ı enâma berzede-
dâmân-ı ihtimâm iken rencîde-hâtır olduğu kibârı tagrîb ü tagrîm ü idam 
ile ahz-ı intikâm ettikten sonra Zilkadenin beşinci günü Belgrat’a azîmet ve 
1106 Muharreminin dördüncü günü Varadin kalesinin pîşgâhında darb-ı 
hiyâm-i haşmet ve emr-i muhâsaraya mübâşeret ve yirmi iki gün ale’d-
devâm bezl-i nakdîne-i himmet eyledi. Amma terâdüf-i emtâr-ı sâ‘ika-bâr 
ile meterislerde meks ü ârâm-ı adîmü’l-imkân olmagın bi’z-zarûre Saferü’l-
hayrın yirmisekizinci günü bi-husûli’l-me’mûn meştâ-yı Edirne’ye inân-
tâb-ı kufûl ve Rebiulâhirin yirmi yedinci günü pâ-nihâde-i vusûl oldu. 
26 Cemâziyelâhir minhü târihinde Sultân Mustafa Hân cülûs ettikte biz-
zat ihrâz-ı mesûbe-i gazâya şemşîr-beste-i azîmet olmagın yine makâm-ı 
Âsafîde takrîr ü lâzime-i şân-ı vezâret ile tevkîr olunmuş iken Ramazanın 
on sekizinci günü cünha-i cinâyet ile azl ve Çeşme nâm sâhile nefy ettikten 
sonra nısf-ı tarîkten ric‘at ettirip 1106 Şevvâlinin on beşinci günü kelle-i 
bî-devleti çevgân-ı seyf-i siyâset ve cesedin endâhte-i meydân-ı hakâret ey-
lediler. Edirne’de Evliyâ Kâsım Paşa Câmi-i şerîfi kabristânında defn olun-
muştur. Müddet-i vezâreti bir sene miktârıdır. Sinni hamsîni mütecâviz idi. 
Mâil-i zîb ü zeyn ü kehîlü’l-ayn olmakla Sürmeli Paşa lakap olmuş idi. Akl 
ü rüşd ve kerem ü sehâda alem olup amma gâyet bed-mest ü ziyâdesiyle 
zen-perest idi.

Ali Paşa

Genç Ali Paşa demekle meşhûrdur. Özi vâlisi iken vedâyi-i hâliku’l-
berâyâ olan fukarâ-yı raiyyete hilâf-ı şer‘-i şerîf zulm u taaddîye cesâret 
eylediğinden mâ‘adâ Moskovlu ile vukû bulan muhârebede serasker 
paşa ile kâ‘ide-i ittifâk u ittihâda ri‘âyet etmeyip asâkir-i İslâm a‘dâ ile 
muhârebeyeye kıyâm üzere iken bilâ-mûcib kapısı halkıyla avdet eylemek-
ten nâşî vukû bulan kâr-ı nâ-dürüstün müstekillen sebeb ü illeti olduğu 
mukaddemâ Deralliyye cânibine i‘lâm u inhâ olunup lakin ol dahi ken-
disinden sudûr eden vaz‘-ı nâ-hemvârın mükâfât ü cezâsı havfıyla cânib-i 
saltanattan dâimâ ihtirâz u ictinâb ve ednâ sû’-i kasd istiş‘âr eylemek 
lâzım gelse ribka-i rızâ ve itâ‘attan gerden-i pîç-i inkıyâd olacağı erbâbına 
ma‘lûm olamaktan nâşî vakt ü hâle göre icrâ-yı cezâ-yı sû’-i ef ‘âlinden bir 
müddet imhâl ve o esnâda Dersaâdet’ten ricâ ettiği umûr-ı cüz’iyye ve 
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külliyesine müsâ‘ade olunup tamâm hâb-ı hargûş ile havf-ı mükâfât sû’-i 
sani‘i bi’l-külliye ferâmûş ettirildikten sonra öteden beri arzû-yı derûnu 
olan Anadolu menâsıbından birine namzed ve dergâh-ı âlî kapıcıbaşıla-
rından Mehmed Ağa mübâşeretiyle Anadolu’ya güzâr için Gelibolu taraf-
larına sevk-i matiyye-i azîmet eylemesi fermân olunup müşârunileyh dahi 
bu manadan mesrûr ve bir kere Anadolu yakasına dest-zen-i vusûl olmak 
mukadder olursa devlet-i aliyyenin nice zamân ser-nihâde-i itâati oldu-
ğum seyf-i siyâseti havfından halâs u rehâ ve fukarâ-yı ra‘iyyete murâd 
üzre itâle-i eydî-i zulm u i‘tisâfa ruhsat-yâb-ı ictirâ olmak me’mûldur 
diye leb-rîz-i sürûr u neşât Edirne cânibine doğru kâdime-cünbân-ı 
sevk-i inbisât olup tayy-i menâzil-i mu‘tâde ile vusûl bulduğu esnâda ka-
pıcıbaşı mûmâileyh mukaddemâ tertîb-i cezâsı [s.91] bâbında Edirne 
bostancıbaşısı Mehmed Ağa’ya hitâben şeref-sudûr buyurulan fermân-ı 
kazâ-cereyânı mahfîce mûmâileyhe ibrâz u ızhâr ve icrâ vü infâzı husûsu 
ihâle-i gerden-i iktidârı kılındığı ifâde ve iş‘âr etmekle evvelen tedârik-i 
kâra kıyâm edip yine sûret-i ikrâmda Edirne sarayına davet murâd eyle-
dikte müşârunileyh adem-i emniyet ile icâbet etmediğinden nâşî hemân 
ertesi gün ales-seher bi’lcümle ustalar neferâtlarıyla ve Edirne yeniçeri 
ağası ve sâir bostancı neferâtı silâh ve bisâtlar ile müşârunileyhin ikâmet 
ettiği hâneyi muhâsara ve bostancıbaşı dahi maiyetinde olan otuz kırk 
bostancı neferâtıyla menzil-i merkûma dühûl edip ber-mûceb-i fermân-ı 
kazâ-cereyân cezâ-yı mâ yelîkını icrâ ve bilcümle emvâl ü eşyâlarıyla ser-i 
maktû‘unu kapıcıbaşıya teslîm ve 1144 Muharreminde Dersaâdet’e sevk 
u isrâ eyledi.

Ali Paşa

Karslı Ali Paşa’dır. Tercemesi Ravzatü’l-Vülât’tadır.

Alîş Paşa

Tercemesi Ravzatü’l-Vülât’tadır.

Ömer Paşa Deli

Erzurumlu’dur. Evvelen kapıcıbaşı badehû Karahisâr-ı Şarkî mutasar-
rıfı olup 1096’da rütbe-i vezâretle Anadolu müfettişi ve 1101’de Van ve 
1102’de Sivas vâlisi oldu. 1103’de harb mevkiinden firâr etmekle Köprü-
lü Mustafa Paşa’nın şehâdetine sebep olduğundan dolayı Edirne’de bâb-ı 
hümâyûn pîşgâhında katl edildi.
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Ferhad Paşa

Arnavut’tur. Sarây-ı hümâyûndan çıkıp yeniçeri ağası ve 924’te Rume-
li beylerbeyisi ve 925’te Bozok’ta Celâl nâmında zuhûr eden bir kalender 
mülhidin fitnesini def ‘ zımnında sâhib-i tercemeye vezâret ihsânıyla ol 
tarafa tayin ü irsâl buyuruldu. Ferhad Paşa Edirne’den İstanbul’a azîmet 
ve Üsküdar’a nehzatla üzerine geldiğinden Celâl habîsi haberdâr olunca 
hemân kararı firâra tebdîl ve Sivas tarafına gittiği Elbistan’da Şehsuvârzâde 
Ali Bey’in mesmû‘u olunca bir miktar Türkmen askeriyle üzerine hareket ve 
Sivas’a vusûlünde Ferhad Paşa’nın henüz Ankara’ya geldiğinden haberdâr 
olup mülâkâtına intizâr düşmenin semt-i selâmete vusûlüne medâr olacağı 
mütâla‘asıyla hemân sebükbâr ılgâr ile Akşehir nevâhîsinde yetişip kârını 
tamâm ve ser-i maktû‘unu rikâb-ı hümâyûna irsâl eyledi. Hizmeti makbûl-i 
pâdişâhî olup hila‘-ı fâhire ve murassa‘ seyf irsâliyle mazhar-ı âtıfet-i se-
niyye oldu. Ferhad Paşa bu maddede izmâr-ı gayz edip sonra Ali Bey’in 
hânümânını harâb eyledi. Ferhad Paşa badehû vezîr-i sâlis olup izhâr-ı 
isyân eden Şam vâlisi Canberd-i Gazâli üzerine gönderilerek Mastaba nâm 
mahalde olunan muhârebede Canberd-i Gazâli katl olunup ser-i maktû‘u 
İstanbul’a gönderildi. Bu muhârebede Şehsuvârzâde Ali Bey dahi hâzır 
idi. Ferhad Paşa’ya yanındaki kapı kullarını Dersaâdet’e gönderip mâ‘adâ 
asker ile Kaysâriye nevâhisinde meks ü ârâmları emr olundu. Muahha-
ren Ferhad Paşa rikâb-ı hümâyûna gelip Celâlî’yi izâle eden Şehsuvarzâde 
Ali Bey’in re‘âyâya zulmü hadden efzûn ve isyân üzere olduğu ifâde ve 
bir çok kizb ü dürûg ile hâtır-ı hümâyûnu tenfîr ve katl ü istîsâline izin 
alıp 927 Ramazanında yirmi bin asker ile üzerine teveccüh ve Artukâbâd 
üzerine konup Ali Bey’e Acem Seferi’ne memurum diyerek hîle-âmîz ha-
ber gönderip müşâvere için davet ettikte bîçâre Ali Bey evlâdı ile gelince 
cümlesini güşte-i tîg-i intikâm ve eskiden derûnunda olan garazını icrâ 
eyledi ve kendisi ol serhadlerin muhâfazasında kaldı ve keyfiyeti rikâb-ı 
hümâyûna arz eyledi. Bu hâl bâdî-i emrde mahzûziyyet-i şâhâneyi mûcib 
olmuş ise de muahharen garaza mebnî olduğu sem‘-i şâhâneye ismâ‘ edil-
mekle azl olunup Semendire sancağı tevcîh olundu. [s.92] Ondan dahi 
ma‘zûl olup mahrûse-i Edirne’de südde-i saâdete gelerek mülâzemet üzere 
iken mukaddemâ bulunduğu menâsıbda ve husûsâ Rumeli beylerbeyliğin-
de ve Semendire sancağında serdârlık takrîbi ile Anadolu’da hadden efzûn 
zulm ü cevr ettiği ma‘lûm-i hümâyûn olup 932 Muharreminde katline 
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fermân-ı hümâyûn sâdır olmakla katl olunmuş ve Şehsuvârzâde Ali Bey’e 
ettiğini bulmuştur.

Fazlullah Paşa

Aslında Gekbûze kadısı idi. Badehû Sultân Murâd Hân-ı Sânî hazret-
lerine tabîb oldu. Bazı umûr-ı devlette güzel tedbîrlere muvaffak olmakla 
vezâretle ikrâm olunmuştur. 883 târihinde irtihâl-i dâr-ı ukbâ eylediğinden 
Seyyidler İmâreti demekle marûf olan mahalde binâ ve ihyâ eylemiş olduğu 
mescid-i şerîfin mihrâbı cihetinde defn edilmiştir. Seyyidler İmâreti bu 
zâtın hayrıdır. Bir mescidi de nâmına mensûb olan mahallededir.

Fazlı Paşa

Aslı Boşnak’tır. Harem-i hümâyûndan neşetle Budin Bosna Silistre’ye 
mutasarrıf ve 1057’de kaptan ve şeref-i musâheretle fâiku’l-akrân olmuş 
idi. Bosna’da vâli iken Gradişka ahâlisi tuğyân üzere olmagın katliâm et-
meye âzim iken onlar daha evvelce paşa-yı müşârunileyhin üzerine gelip 
tarafeynden hayli nüfûs telef olmuş idi. Ve [ ] Kinin kalesi üzerine 
gelen Frenk ile muhârebe ettikte mansûr u muzaffer olmuş idi. Vaka-i 
Vakvâkiye’de İstanbul’da bulunup musâhib ağalara hâtır-mânde olmakla 
eşkiyâyı tahrîk ile müttehem olmagın hakkında hazret-i pâdişâh mugberü’l-
hâtır olmuşlar idi. Dâire-i itâatten hurûc etmelerine mebnî azl ile yerlerine 
diğerleri tayin ü i‘zâm buyurulmuş olan Eflak ve Boğdan voyvodaları İste-
fan ve Kostantin’i ele getirmek ve ol bilâda nizâm vermek üzere kendisine 
Silistre ve Niğbolu sancakları verilip ol tarafa serdâr tayin olunan sâhib-i 
terceme Fazlı Paşa teennî ve ihmâl üzere hareket edip sû’-i tedbîrinden 
nâşî asker kendisinden dil-gîr olmakla berâber Tatar elinde olan esîrleri 
aldığından ve daha bazı esbâbdan dolayı Kalgay Sultân ile beynlerine 
bürûdet düşüp kendisine hil‘at ü seyf getirmiş olan Haseki İbrâhim Ağa 
dahi adem-i ri‘âyet sebebiyle mükedderü’l-hâtır olarak avdet ettiğinden 
askerden istimâ ettiği sû’-i hâlini tafsîlen sadrâzama nakl ve Kalgay Sultân’a 
giden kapıcılar kethüdâsı dahi avdetinde mesmû‘âtını hem sadrâzama ve 
hem de huzûr-ı hümâyûna arz eyledi. Kalgay Sultân’ın yazdığı mektuplarda 
dahi Kadri Ağa’nın terbiyesi ve ehliyeti tasdîk edilmekle 16 Receb 1068’de 
Silistre eyâleti Kadri Ağa’ya tevcîh olunup sâhib-i tercemenin Edirne’ye 
ihzârı için kapıcıbaşı tayin olunmuş idi. Sene-i merkûme Ramazanının 
ibtidâsında Edirne’ye geldiği gün huzûr-ı hümâyûna ihzâr olundukta 
lisân-ı şehriyârîden şu vechle itâb buyuruldu “ki ben seni Eflak üzerine 
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serdâr tayin eyledim niçin Kostantin dedikleri habîsi ele getiremedin. İki 
konak yeri on yedi günde kat‘ edip askeri cenkden men‘ ve şiddet-i şitâ 
mihneti ile ta‘zîb eyledin. Zâhiren Kostantin’i mâl ü etbâ‘ıyla firâr etsin 
diye ruhsat verdin. Ben seni âdem sanırdım meğer sen muhannes imişsin. 
Asker-i İslâm buz üzerinden Tuna’yı geçtikte Rusçuk kadısı bir ehl-i keyf 
âdem imiş uykuda bulunup âvâz-ı tabldan bîdâr oldukta seni geçirmek için 
bârgîrine râkiben koşarak buz üzerinden karşı yakaya geçer. Bre mel‘ûn sen 
serdâr olasın utanmadan bir kayığa ipler bağlayıp ve üzerine binip kayığı 
buz üzerinden iplerle çektirerek Tuna’yı öyle geçmişsin. Hatta başında tur-
na telli sorgucun ile dülbendin kayığa binerken başından düşmüş musâhib 
ağalarım vak‘asında zorbalara dil sokup mukarreblerime ihânet kasd et-
meği bilirsin. Uğûr-ı hümâyûnumda hizmete gelince [s.93] böyle hareket 
edersin. Senin gibi gayretsizin vücûdundan ademi evlâdır. Cellâd diye” bu-
yuruldukta hâzır imiş gelip ol saat huzûr-ı hümâyûnda kellesini hâke galtân 
eyledi. Ber-vech-i bâlâ Eflak üzerine serdâr oldukta tama‘-ı hâmından nâşî 
tekâsül üzere hareketi katline sebep olmuştur. Vezîr-i müşârunileyh dîvâne-
meşreb lâ-an-şey gazab-nâk olup riâyeti lâzım olan kimselerin hâtırların 
şikest ve şey’-i rezîl için edânîye yüz verip kendi şânını pest eder. Avâkıb-ı 
umûrdan gâfil bir tama‘-kâr zât-ı sâde-dil idi.

Kâsım Paşa

Evliyâ Kâsım Paşa demekle meşhûrdur. Terceme-i hâline dest-res olu-
namamış ise de Sahâyifü’l-Ahbâr’da Şehâbeddin Paşa yerine Rumeli bey-
lerbeyisi ve badehû sadrâzam olup Tâcü’t-tevârîh’e atfen muahharen yerine 
Mesîh Paşa sadrâzam olmuş ve Selânik sancağı ile tekâ‘üd ihtiyâr eden 
İshak Paşa yerine 888’de sadrâzam oldu. Âlim ü fâzıl ve muhibb-i ulemâ vü 
sulehâ ve sâhib-i hayrât u hasenât vezîr-i bî-nazîr olup 890’da vefât etmekle 
yerine Dâvud Paşa sadrâzam oldu diye muharrer ise de Hadîkatü’l-vüzerâ 
ve Esmârü’t-tevârîh bu zâtın sadâretinden bahs etmemişlerdir. Târîh-i 
mezkûrde vefât etmekle binâ eylediği câmii sâhasında medfûndur. Câmi-i 
şerîfi sâhasındaki imâreti münderistir. Nâm-ı nâmîlerine bir de mahalle 
vardır. Câmii o mahallededir.

Kadri Paşa

Şam vâlisi vezîr Kadri Paşa’dır. Mahsûlât-ı Şâm’dan taraf-ı mîrîden 
zabt olunacak mevâddın bazısına müdâhale etmekle Şam defterdârıyla 
araları açılıp defterdâr mâl-i mîrîye ve huccâc-ı müslimîn masârifine harc 
u sarf olunacak emvâle tecâvüz eylediğinden bahisle vukû-ı hâli arz u inhâ 
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etmiş ve bundan başka da eyâlet-i Şam eşkiyâsından hatt-ı hümâyûn ile 
katli fermân olunanlardan bazısını tama‘-ı mâliyeye binâen afv edip hilâf-ı 
ahkâm-ı şehriyârî hareketi vâsıl-ı sem‘-i hümâyûn olmakla Edirne’ye davet 
olunmuş idi. Geldikte birkaç gün kapı arasında habsten sonra sû’-i ef ‘âline 
cezâen 1070 senesinde katl olunup eyâlet-i Şâm Erzurum’dan ma‘zûl vezîr 
Mustafa Paşa’ya tevcîh olundu. Şurası câ-yı ibrettir ki Kadri Paşa kapıcı-
lar kethüdâsı iken Eflak ve Boğdan seferi akîbinde Kalgay Sultân’a taraf-ı 
şehriyârîden zencîr ü hançer getirip sefer-i mezbûrda serdâr olan vezîr Fazlı 
Paşa’ya adâvet etmekle avdetinde vâki-i gayr-i vâki sû’-i ef ‘âl ve seyyiat-i 
ahvâlini sem‘-i pâdişâhîye îsâl ile Fazlı Paşa’nın katline sebebiyet vermiş ve 
mansıbı olan Silistre eyâletine kendisi nâil olmuş idi. Fazlı Paşa’ya ettiği 
gadr u hayfın mücâzâtı üçüncü senede bu sûretle zuhûr edip kendisi dahi 
cüz’î bahâne ile mazhar-ı tîg-ı siyâset olmuştur. Fesübhânellâhi’l-kahhâri’l-
müntekim.

Kadri Paşa

Baş vekîl-i esbaktır. Terceme-i hâli Ravzatü’l-Vülât’tadır.

Mehmed Paşa

Hâcezâde demekle meşhûr olup Edirne’de Çifte Medrese’nin (Üç 
Şerefeli medreselerinin) birinde müderris iken tevkî‘î oldu. Mısır Seferi 
müşâveresinde kelâmı makbûl-i hümâyûn olup kendisine vezâret ihsân bu-
yurdular. 925’te Edirne’de vefât eyledi. Sultân Selîm hazretlerinin nedîm-i 
hâssı olup kendilerine alâka-i mahsûsaları olmakla kemâl-i mertebe müte-
keddir oldular. Kendisi Masrafzâde ahfâdındandır.

Mehmed Paşa

Şerhî Mehmed Paşa demekle marûftur. Sayda ve Beyrut eyâletinden 
ma‘zûl ve müddet-i medîdeden beri mahbûs u mahzûl olan Şerhî Meh-
med Paşa 4 Rebiulevvel 1079’da huzûr-ı hümâyûna ihzâr ve muâheze ve 
mu‘âtebe buyurulup hazret-i pâdişâh bizzat “behey asılacak ben sana ol 
vilâyeti vîrân ve reâyâ vü berâyâyı perîşân et diye mi verdim yoksa [s.94] 
ibâdullâhı sıyânet et diye mi verdim” hitâbıyla itâb buyurup Edirne’de kat-
lini fermân buyurmalarıyla cezâsı tertîb olundu.

Mehmed Paşa

Çelebi demekle ma‘rûftur. Kalemden yetişip tersâne emîni badehû 
sadrâzam kethüdâsı ve 1100’de bâ-rütbe-i vezâret rikâb-ı hümâyûn kay-
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makamı olup 4 Muharrem 1101’de ma‘zûl ve Niğbolu sancağı tevcîhiyle 
der-i devletten tard u ib‘âd vechile mahzûl olan Çelebi Mehmed Paşa Edir-
ne sahrâsından hareket ve bir menzil mahalle azîmet etmiş iken Edirne’ye 
ircâ‘ için mübâşir tayin ve yanında mevcut iki yüz keselik akçe nukûdu 
mîrî için ahz u kabz olunduktan ve kendisi kapı arasında birkaç gün habs 
edildikten sonra 1101 Rebiulâhirinde katl edilmekle eşyâsından dahi iki 
yüz kese miktarı akçe hâsıl ve enderûn-ı hümâyûn hazînesine vâsıl oldu.

Mehmed Paşa

Adana beylerbeyisi olan mîrimîrândan Harmûş Mehmed Paşa’dır. 
Müşârunileyh 1094’te Manisa ve 1099’da Adana beylerbeyisi olmuş idi. 
Kendisi bî-rahm u bî-şefkat âdem olup Anadolu cânibinde her nereye 
vaz‘-ı kadem etti ise nice bî-günâhı hilâf-ı şer‘-i şerîf rû-be-râh-ı adem edip 
sefer-i hümâyûna memuren Edirne’ye geldikte katl olunan derdmend-
lerin vereseleri huzûr-ı hümâyûna ref ‘-i ruk‘a-i iştikâ ve ahvâlleri şer‘ile 
görüldükte şer‘an katli iktizâ etmegin ber-mûceb-i fermân-ı hümâyûn 
arza-i şemşîr-i kısâs ve fukarâ-yı ibâd dest-i zulmünden halâs oldu. Sicilli 
Osmânî bunu da yanlış yazmıştır.

Mehmed Paşa

Vezîrdir. Fındık Mehmed Paşa demekle marûftur. Müşârunileyh 
defterdâr iken Kandiye muhâfızı olmuş ise de zulm u taaddîsinden 
ahâlî-i cezîre iştikâ etmeleriyle Hanya muhâfızı vezîr İsmâil Paşa Kandiye 
muhâfazasına nakl u tahvîl olunup Fındık Mehmed Paşa’nın ahvâli maha-
linde tefahhus ve isti‘lâm ve vukûu vechile taraf-ı saltanat-ı seniyyeye arz u 
i‘lâm olunmak bâbında fermân-ı hümâyûn sâdır olmagın dergâh-ı âlî kapı-
cıbaşı ağalarından Halepli Ahmed Ağa husûs-ı mezbûra mübâşir nasb ve 
tayin olunmuş idi. İsmâil Paşa Kandiye’ye vardıkta ağa-yı mûmâileyh mari-
fetiyle re‘âyâyı davet ve Mehmed Paşa’nın hakîkat-ı zulm ü taaddîsini teftîşe 
dikkat eyledikte eyâlet-i merkûme ahâlisinden zulmen ve gasben aldığı 
akçe altı yüz keseye bâliğ olduktan mâ‘adâ mukaddemâ Karayosa Kalesin-
den çıkıp Kandiye kalesinde mahbûs olan kaptanın on iki keselik altınını 
alıp salıvermekle ve kapudân-ı merkûm İspirlonga’ya giderek orada fırka-
teler peydâ ve bir çok ehl-i İslâmı esîr ettiği zâhir u hüveyda olmakla keyfi-
yet der-i devlete i‘lâm u inhâ olunmagın 1106 senesi Cemâziyelâhiresinde 
Edirne’ye celb ve mâh-ı mezkûr evâhirinde bâ-fermân-ı âlî katl u idam 
olunarak Yahya Bey mescid-i şerîfinin mihrâbı cihetinde defn edilmiştir. 
Fındık Mehmed Paşa’nın vefâtına târîhtir
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Mısra Bu fındık seng-i kahrımla kırıldı
      8
 234
 130
 380
 354

-------------------
1106

Mehmed Paşa

Pomak. Musâhib Mustafa Paşa’nın ağalarından olup 1099’da sipâhiler 
ağası olmuştur. 1101’de Bursa vâliliğiyle Eğriboz muhâfızı ve 1102’de 
Maraş mutasarrıfı oldu. 1103’te Köprülü Mustafa Paşa’nın bâis-i şehâdeti 
olduğu yani harbte metânet göstermediği bahânesiyle Edirne’de bâb-ı 
hümâyûn pîşgâhında katl olundu.

Mehmed Paşa

Vezîrdir. Gürcü Mehmed demekle marûftur. Müşârunileyh Erzurum 
vâlisi iken şeyhulislâm Hâce Seyyid Feyzullah Efendi ile Erzurum’da men-
fiyyen sâkin oldukları vakitte hüsn-i ülfet ü imtizâca muvaffak olamayıp 
bazı harekât-ı nâ-münâsibe ile tekdîr ve tedâriki mümkün olmayacak mer-
tebe dil-gîr etmegin el-uhdetü ale’r-râvî mezâlim ü ta‘addiyâtın takrîr ü 
tezkîr ile tab‘-ı hümâyûnu vezîr-i müşârunileyhden tenfîr ettiklerinden nâşî 
seddü’l-bahr muhâfazasına tayin ile hakkında tertîb-i mukaddime-i kahr 
u tedmîr olunmuş idi. Vezîr-i müşârunileyh sâbıka-i harekât ve etvârına 
binâen hakkında zuhûr-ı mücâzâta çeşm-dâr-ı intizâr iken seddü’l-bahre 
tayin olunmasından vâkıf-ı netîce-i kâr olduğundan mâ‘adâ seddü’l-bahr 
tarafına güzâr eyledikte Gelibolu’da bıraktığı mecmû‘-ı kâr ü bârı taraf-ı 
mîrîden [s.95] zabt u kabz olunduğundan haberdâr olduğu saat idamı 
mukarrer olduğuna yakîn hâsıl ederek firâr eyledi. Vâkı‘a mülâhazası 
üzre katl ü idamına dergâh-ı âlî kapıcıbaşlarından Mustafa Ağa mübâşir 
tayin olunmagın seddü’l-bahre vardıkta vezîr-i müşârunileyh firâr etmiş 
bulunup ne tarafa gittiği dahi ma‘lûm olmadığından nâçâr avdet ettikte 
müşârunileyhin firârı kapıcıbaşı derdmendinin taksîrine haml olunmakla 
ulûfe ve gediği ref ‘ olunmak belâsıyla mehân ü mahzûl oldu. Bir kûşe-i 
hamûlde inzivâ vü ihtifâ eden vezîr-i müşârunileyh Zağra-i Atîk kurbun-
da lağımcıbaşı Mehmed Ağa’nın hânesinde olduğunu taharrîsine memur 
olanlar haber almakla ale’l-gafle derdmendin girîbân-ı felâketine pençe 
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salıp Edirne şehrine ihzâr etmeleriyle 23 Cemaziyelevvel 1108’de bâb-ı 
hümâyûn pîşgâhında katl u idam edildi.

Mehmed Emin Paşa

Yağlıkçı el-hâc Yusuf Ağa’nın sulbünden 1136 târihinde kadem-
nihâde-i sâha-i vücûd olup hengâm-ı sabâvetinde bazı ma‘ârif-i cüz’iye 
tahsîline sarf-ı iktidâr ve 1157 târihlerinde pederiyle alâ tarîki’t-ticâre 
arâzî-i Hicâziye’ye geşt ü güzâr ve beş defa hacc edip tahsîl-i rızâ-yı 
Perverdigâr eyledikten sonra iki kere cânib-i Hinde sefer etmegin def ‘a-i 
sâniyede elçilik nâmıyla pederi avdet eyledikte sâhib-i terceme ikrâmen 
10 Cemaziyelevvel 1171’de ser halîfe-i mektûbî-i sadr-ı âlî ve 175 Safe-
rinde mektûbî-i sadrâzamî rütbe-i celîlesiyle bülend-pervâz ve 22 Safer 
1178’de reisü’l-küttâb ve sene-i merkûme Zilhiccesinde Mora muhassıllı-
ğına ve rütbe-i tevkî‘îye ve 179 Şabanında kapudân-ı deryâ kaymakamlı-
ğına ve sene-i merkûme tevcîhâtında Aydın mutasarrıflığına ve 10 Şaban 
180’de Şâh Sultân hazretlerine namzet ve dâmâd-ı şehriyârîlik unvanıyla 
benâm ve 1181 Şevvâli tevcîhâtında Halep eyâleti tevcîh ve sandâlî-nişîn-i 
mahall-i tevkî‘îde karar ve 20 Rebiulâhir 1182 sadâret kaymakamlığına ve 
sene-i merkûme Cemâziyelâhirinde seraskerlik ve serdârlık ile Moskovlu 
üzerine azîmet ve 22 Zilhicce 182’de Davud Paşa’dan nehzat ve Edirne’ye 
vusûlünde mükedderât-ı dehr ile mükedder ve haml-i sakîl-i sadâretten 
nâşî her umûrda mütelâşî vü muhtellü’l-mîzâc olarak Bender cânibine 
müterâhî vü vusûl ve bazı dâhiye-i dehyâ hasebiyle Han Tepesi’ne avdet 
esnâlarında vücûd-ı behbûdları mütezelzil olup meslûbu’ş-şuûr ve askeri 
tâifesine edegeldiği atâyâdan bir müddet zühûl ve keff-i yed etmekle hâline 
vâkıf serâirine ârif olmayan sâde-diller tahvîl-i mîzâca haml ile hüsniyyâtı 
mensî olup erâcîfin kesretine binâen azl u idamı iktizâ etmekle 1183 senesi 
Rebiulâhirinin dokuzuncu sebt günü Edirne sarayına nakl ile
Mısra Ser-nüvişt-i ezelî hâkk ile tagyîr olmaz

Müfâdınca hükm-i kazâ emrini icrâ ve mazâ-mâ-mazâ meydâna 
avdet ile bunlar dahi tekmîl-i nevbet ve ifnâ-yı vücûd eylediler. Edirne 
piyâde kışlasının câmi-i şerîfi cephesinde türbe-i mahsûsada medfûndur. 
Dersaâdet’te Dedeler nâm-ı diğerle Miskinler Mescid-i şerîfine minber 
vaz‘ eylediği Hadîkatü’l-Cevâmi’de mezkûrdur.
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Mehmed Hilmi Paşa

Tercemesi Ravzatü’l-Vülât’ta mastûr mîrimîrândan Hacı Mehmed 
Hilmi Paşa’dır.

Mahmûd Paşa

İbrâil muhâfızı Yeğen Mahmûd Paşa’dır. Müşârunileyh Gürcü Meh-
med Paşa’nın yeğeni ve Boynueğri Ahmed Paşa’nın dâmâdıdır. Yeniçeri 
ocağından tefeyyüz ile Edirne ağası ve 1196 Zilkadesinde zağracıbaşı ve o 
sene içinde kul kethüdâsı ve 1197 Recebinde yeniçeri ağası olup 1199’da azl 
olundu. O sene mîrimîrân ve müteâkıben rütbe-i vezâretle Belgrat muhâfızı 
ve 1200 Zilkadesinde Silistre muhâfazasıyla Sivas vâlisi ve 1201 Şevvâlinde 
Adana vâlisi oldu. Sırb’da İsmâil kurbunda bazı mahaller muhâfazasında 
bulunup badehü İbrâil muhâfızı oldu. 1211 târihinde Edirne’de vefât edip 
Seyyid Celâlî Türbesi pîşgâhındaki kabristanda medfûndur.

[s.96] Murâd Paşa

Yıldırım Bâyezîd Hân ümerâsından olup Timur vakasında Süley-
man Çelebi ile Edirne’ye avdetle vefât eyledi.

Mustafa Paşa

Tevkî‘î Koca Nişancı demekle marûftur. Aslı Mostarî’dir. Enderûn-ı 
hümâyûndan müfîz olup doğancı oldu. 1038’de yeniçeri ağası olup o 
sene Şâm vâlisi ve 1040’da ma‘zûl ve 1041’de kubbe-nişîn vezîr ve 1043’te 
Silifke sancağı verildi. Badehû nişancı oldu. 1053’te Silistre vâlisi olup 
1055’de azl edildi. 1057 Recebinde Mısır vâlisi ve sene-i merkûme Zil-
kadesinde kubbe-nişîn ve nişâncı oldu. 18 Muharrem 1072’de hulûl-i 
ecel-i mev‘ûduyla Edirne’de sâha-i hayâttan mefkûd olmakla Dârü’s-siyâde 
mescid-i şerîfinin mihrâbı önündeki türbe-i mahsûsada medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı Medhî’nin söylediği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Mustafa Paşa nişâncı hizmet-i tevkî‘ ile

Nice yıl sultânın oldu müstekîm-i kâmili
Âhir esnâ-i seferde kıldı ukbâya sefer
Arsa-i uhrâ okurdu bârgâh-ı mahmeli
Sâminü aşr-ı Muharremde o düstûr-ı kerîm
Oldu tuğrâ-yı ebedle dâr-ı adnin vâsılı
Dâ‘i-i Medhî duâ edüp dedi târîhini
Yâ İlâhî cennet-i firdevs ola ol menzili
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Mustafa Paşa

1044 târihinde Merzifon’da tevellüd etmiştir. 1048’de vâki Boğdan 
Seferi’nde şehîden vefât eden a‘yân-ı sipâhdan Oruç Bey’in ferzendidir. 
Köprülü Mehmed Paşa pederiyle alâka-bend-i muvâlât olmakla bâliğ-i 
nisâb-ı sinn-i şebâb oldukta istishâb edip mânend-i eb-i müşfik icrâ-yı 
merâsim-i muvâsât ve oğlu Ahmed Bey ile sencîde-i mîzân-ı müsâvât 
etmiş idi. Hâl-i sadâretinde telhîs edip Yanova fethi müjdesiyle rikâb-ı 
hümâyûna gönderdikte hizmeti mukâbili 3 Zilhicce 1068’de Mîrahor-ı 
sânî ve 8 Cemâziyelâhir 1070’de iki tuğ ile Silistre mîrimîrânı oldu. 
1071’de vezâretle Diyarbakır vâlisi ve 1072’de kapudân-ı deryâ ve 
1073’de rikâb-ı hümâyûnda kaymakam oldu. On dört sene ber-vech-i 
istiklâl müşârik-i devlet ü ikbâl olup 1087 Şabanında Ahmed Paşa yerine 
sadrâzam oldu. 1089 Rebiulevvelinde Çehrin Kalesini feth ü hedm etmiş 
idi. 1093 Şabanında Nemçe sefer-i şûmuna niyetle 1094 Cümâdilûlâsında 
tevcîh-i veche-i azîmet ve Ramazanında münhezimen avdet ve meştây-ı 
Belgrat’ta hatt-ı rahl-i ikâmet etmiş idi. 1095 Muharreminde cünha vü 
taksîr ve sû’-i tedbîr ile ithâm ve tîg-ı sertîz-i pâdişâhî ile idam olundu. 
Ser-i maktû‘u Edirne’de Sarıca Paşa Câmi-i şerîfi hatîresinde medfûndur. 
Müddet-i vezâreti yedi sene miktârıdır. Sinni hamsîne vâsıl meşârık-ı 
dakâyık-ı umûr-ı âleme vâkıf âkıl u reşîd ü gayûr fehîm ü kerîm ü vakûr 
vezîr-i sâhib-i şu‘ûr idi.

Mustafa Paşa

Ber-vech-i arpalık Bolu sancağına mutasarrıf olan vezîr Mustafa Paşa. 
Sefer-i hümâyûna memuriyet ile gelip Edirne şehrine hatt-ı rihâl-i vusûl ve 
alây ile pîşgâh-ı hümâyûndan güzârı hilâlinde Çukurçayır nâm mahalle 
nüzûl eyledikte livâ-i mezbûr re‘âyâsından bir çok fukarâ kendisinin zulm 
ü taaddîsinden rikâb-ı hümâyûna feryâd u istid‘â-yı adl ü dâd edip fi’l-vâki 
fukarâya cevr ü zulmü hadden efzûn olduğu ma‘lûm-ı hümâyûn olmakla 
hakkında tûfân-ı gazab-ı şehriyârî mevc-engîz olup taraf-ı mîrîye zabt için 
emvâl ü eşyâsı tahrîr ve kendisi bir iki gün kapı arasında habsden sonra 1104 
târihinde Edirne’de bâb-ı hümâyûn pîşgâhında kahr u tedmîr olundu.

Mustafa Paşa

Bıyıklı Mustafa Paşa demekle meşhûrdur. Aslı Bozoklu’dur. Sarây-ı 
hümâyûnda devr-i merâtib [s.97] ile silahtarlık rütbe-i refî‘asını ihrâz 
edip Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ ifâdesince 1059 târihinde câh-ı vâlâ-yı 
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kapudânî ile çırak olmuş idi. Badehû Babadağı’na serdâr-ı asâkir-i İslâm 
ve 1101’de vâli-i Şâm ve 1102’de Trablus eyâletiyle bekâm 1103 Şaba-
nında rikâb-ı hümâyûnda kaymakam 1104 Recebinde sadâret-i uzmâ ile 
nâil-i merâm oldu. Evâsıt-ı Şabanda alây-ı azîm ile taşra çıkıp 2 Zilkade 
minhü târihinde Erdel tarafına gitmiş ise de düşman Belgrat’ı muhâsara 
etmegin zarûrî ol semte ric‘at eyledi. 15 Muharrem 1105’te Belgrat’a vâsıl 
olup harâb olmuş olan mahallerini mükemmelen tamir ettikten sonra av-
det ve Rebiulevvelin ikinci günü rekz-i ra’yât-ı selâmet eyledi. Recebin 
on altıncı günü desîse-i mekr-i a‘dâ ile îcâbsız dâhiye-i azle mübtelâ olup 
Trablus eyâletiyle tard u ib‘âd olunmuş iken tekrâr ihzâr u habs olunup iki 
yüz kese nukûd ve bir miktâr eşyâsı mîrîye zabt olunduktan sonra man-
sıbına ruhsat-yâfte-i insırâf olmuş idi. 5 Zilkade 1109’da tekrâr rikâb-ı 
hümâyûnda kaymakam olup 1100 (1110)20* Cümâdilâhiresinde irtihâl 
etmekle Üç Şerefeli câmi-i şerîfi hatîresinde defn olundu. Müddet-i 
vezâreti bir sene miktârıdır. Sinni sittîne bâliğ idi. Fârisü’l-hayl tâhirü’z-
zeyl sayd u şikâra mâil vezîr-i nîgû-şemâil idi. Amma gâyet sâde-dil ve 
umûr-ı sadârete râcil idi.

Mustafa Paşa

Daltaban demekle meşhûrdur. Manastır kasabasında nakş-ı 
sanemhâne-i vücûd olmuştur. Bidâyet-i hâlinde Kara İbrâhim Paşa’ya iç 
mihteri olup 1095’te kethüdâ-yı bevvâbî-i şehriyârî ve badehû kapıcıba-
şı ve 1102’de cebecibaşı ve 1103’te yeniçeri ağası olup az müddet zarfın-
da iki tuğ ile Babadağı muhâfazasına tard olunduktan sonra muktezâ-
yı vakte göre vezâret verilmiş idi. 1107’de Anadolu eyâletiyle mesrûr 
1108’de Diyarbakır ile sefere memur olup ordu-yı hümâyûna vusûlünde 
şükâtı askerinden efzûn ve harekâtı bukalemun bir tarafa ma‘cûn ol-
makla mazhar-ı kahr-ı pâdişâhî olmuş iken şeyhülislâm Feyzullah 
Efendi himâyesiyle tahlîs-i girîbân-ı cân edip Bosna serhadinde Poçitel 
kal‘asına nefy ve vezâreti ref ‘ ile iktifâ olundu. 1109 Rebiulevvelinde afv 
u ıtlâk olunup Bosna eyâletiyle karîn-i merhamet-i eşfâk olmuştur. 1110 
Cümâdilûlâsında Rakka ve 1111 Muharreminde Bağdâd eyâletleriyle ber-
murâd olup 1112’de unvan-ı serdârî ile Basra istihlâsı esnâsında Diyâle 
nehrinin tamiri ve mecrâ-yı kadîmine icrâsında hidemât-ı avâm-pesendî 
bâis-i i‘tilâ-yı şânı olmagın 1113’de Anadolu eyâletiyle davet olunup 1114 
Cümâdilûlâsının beşinci günü

20*  1110 olması gerekirken yanlışlıkla 1100 yazılmıştır.
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Beyt Dâltaban geldi çıktı dîvâna
Geçti sadr-ı sudûr-ı zîşâna

Umûr-ı devlet-i aliyyeden gâfil bir mecnûn-ı lâ-ya‘kıl olmakla bâdî-i 
hükûmetinde nisvânın ferâcelerini tevsî‘ ve Hıristiyan ve Yahûdi libâsını 
tagyîr etmeyi hüner add edip ke ennehû zu‘m-ı fâsidi üzre icrâ-yı şerîat ve 
Izhâr-ı adâlet eyledi. Zâtında fürû-mâye olmagın çîn-i cebîn-i nahvet ve 
unf u tagrîm u şiddet medâr-ı hükûmet ve lâzime-i şân-ı sadâret kıyâs edip 
ednâ ta‘zîri bin değnek ve hüsn-i ta‘bîri şütûm-i galîza etmek idi.
Beyt Likâsı öldürür insânı bir şekl-i garîb ancak

Edâsı güldürür mevtâyı amma bundadır hikmet
Fezleke-i kelâm-ı şütür-gürbe evzâ‘-ı bed-fercâmı ile suhre-i enâm 

olmuş idi. Ez-cümle kendüye mahsûs ıstılâhât-ı garîbesini fehm ü iz‘ân 
rütbe-i istihâlede olmagın Râmî Paşa merhûm türrehatını lügat üslûbunda 
şerh edip Istılâhât-ı Daltabâniye diye tesmiye etmiş idi. Medâr-ı ikâme-i 
di‘âme-i sadâret olur mülâhazasıyla mânend-i Alkamî asker-i Tatarı tahrîk 
edip bir fesâd-ı azîm ihdâsına mübâşeret ve müftî-i müşârunileyhden 
sûikast ihsâs etmegin gâh tesmîm [s.98] ve gâh hançer-i sîne-şikâf ile 
idamına tasmîm-i niyet etmiş idi. Etvâr-ı nâ-hemvârından âlem bîzâr ve 
taraftârı bulunan şeyhulislâm dahi şerm-sâr olup izâle-i vücûdu mertebe-i 
vücûbu güzâr etmegin 1114 senesi Ramazanının yedinci günü kapı arasın-
da habs ve beş yüz kese nakd u sâir mevcûdu mîrîye kabz olunup on üçüncü 
günü rismân-ı cellâd-ı bî-emân rehgüzer-i nefsini bend ile mükâfât-ı fi‘l-i 
nâ-pesend edip cesedi endâhte-i meydân-ı siyâset oldu. Müddet-i vezâreti 
dört ay miktârıdır. Sinni pençâha mütekârib mecmû‘a-i mesâlib u maâyib 
masdar-ı mezâlim u mefâsid mütekebbir ü mu‘ânid bir kaltabân-ı bed-
peymân idi. Tecâvezellâhü an seyyiâtihî. Edirne’de Sırık Meydanı’nda 
medfûndur.

Muzaffer Paşa

Sarây-ı hümâyûndan bi’t-tefeyyüz Lala Mustafa Paşa sevkiyle bey-
lerbeyilere dâhil oldu. 975’te Bağdâd ve badehû Şehr-i Zor beylerbeyisi 
oldu. Badehû Kıbrıs cezîresinde vâki Magosa Kalesinin 6 Safer 979’da 
Osmanlılar tarafından feth olunduğu esnâda Bağdâd’dan ma‘zûlen ora-
da hizmeti sebkat etmekle hükümet ve kale uhdesine tevcîh olunmuş idi. 
Muahharen Edirne’ye gelerek 995 senesi Cumâdilûlâsının yirminci günü 
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Edirne’de vefât etmekle İstanbul yolunda türbeler kabristânında cadde 
üzerinde defn olunmuştur.

Mûsa Paşa

Mîrimîran. Terceme-i hâline dest-res olunamadı. 1089’da vefât et-
mekle Beylerbeyi Kabristânında medfûndur.

Numan Paşa

Vezîr. Giridî Numan Paşa’dır. Bender muhâfızı olup orada ikâmet 
üzere bulunduğu halde yine Bender’de muhâfaza hizmetinde bulunmak 
şartıyla uhdesine 1162 târihinde ilâveten Tırhala sancağı dahi tevcîh ve 
badehû 11 Şevvâl 1165’te Hotin sancağı muhâfızlığına ve sene-i merkûme 
Zilkadesinde Hanya sancağı muhâfızlığına tayin buyurulup nihâyette Kan-
diye sancağı muhâfızı iken Edirne’ye gelerek 1198 târihinde irtihâl-i dâr-ı 
bekâ etmekle Câmi-i Atîk’in çömlekçiler kapısı pîşgâhında vâki mekteb 
sâhasında defn olunmuştur.

Edirneli Olan Vüzerâ ve Ümerâ Zikrindedir

Ahmed Paşa

Etmekçizâde demekle meşhûrdur. Müşârunileyh Edirneli bir sipâhi 
iken yârânı beyninde kerem ü sehâ ile iştihâr bulup badehû dünya ona 
müsahhar olmuş idi. Kuvvet-i baht u tâli‘ ile kendüye hasm-ı cân olan Mez-
bele Turpu demekle meşhûr Mahmûd Paşa ve Burhan Efendi ve Nasûh 
Paşa ve gayrileri olup kendisi nice yıllar defterdârlıkta istiklâl üzere teferrüd 
etmiş idi. Sipâhiliği hâlinde kendisiyle hem-kadeh olan Zübde Bey Bâkî 
Paşa Mîrim Çelebi Sinân Beyzâde ve emsâli kimseler her gün ıyş u işret 
ederken mîr-i meclîs Ahmed Paşa idi. Zübde Bey’den menkûldür ki bir 
gün zikr olunan yârân meyhânede otururken birkaç gün idi. Mevlevî 
kıyâfetinde bir harâbâtî dervîş yalınız meyhâneye gelip nukli yok bir bir 
vukiyye bâdeyi önüne koyup içerken Ahmed Paşa onu görüp kendisine her 
gün bir tabak ni‘met gönderir ve şarap akçesini de verir idi. Dervîş bir gün 
bunlara yakın oturup meclise davet olundukta kimse ile ihtilâtım yoktur 
diyerek gelmedi. Biz yarın Edirne’ye gideriz birkaç gündür sizinle sohbet 
ettik ve nân u nimetinizi yedik. Sizlere mükâfât lâzım geldi. Her biriniz 
birer murâd talep edin. Bâb-ı Hudâ meftûhdur istediğinize vâsıl olursunuz 
demesiyle hezâr hande ettiler. Ahmed Paşa pekâlâ dervişim isteyelim dedi. 
İbtidâ Zübde Bey Edirne’nin kethüdâyerliğini istedi. Mîrim Çelebi silah-
darda idi ol dahi kethüdâyerliğini istedi. Sinan Beyzâde Mustafa Çelebi 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1122

Edirne’nin ihtisâb ağalığı Karanfilzâde Murâdiye tevliyetini istedi. Bâkî 
Paşa ben yeniçeri âdemim duâ eyle ki Hakk Teâlâ bana kırk bin flori versin 
[s.99] dedi. Dervîş dahi cümlesine öylece duâ etti. Ahmed Paşa’ya sen him-
metini âlî eyle bunlar gibi alçak olma demesiyle Ahmed Paşa sultânım her 
ne lâyık ise görürsün nutk eyle dedi. Dervîş yok sen taleb etmeye muhtâcsın 
dedi. Ahmed Paşa imtinâ‘ etmekle dervîş başını aşağı salıp ve hande-günân 
kaldırıp umûr-ı devlet-i Osmâniye’nin hall ü akdin sana verdiler ve ismin 
tuğrâ-yı sultânîye mutâbık ola deyince ehl-i meclis hande edip seni pâdişâh 
eyledi diye istihzâ yüzünden sözler söylediler. Dervîş feyyâzda buhl yok 
mâni‘ ve mu‘tî oldur bizi bu hizmet için gönderdiler sizi Allah’a ısmarladık 
diyerek kalkıp yürüdü ve Ahmed Paşa dahi ardınca gidip birkaç akçe ver-
mek istedi ise de kabul etmeyip konağımızda ni‘am-ı mevcûde vardır di-
yerek çekilip gitti. Mürûr-i eyyâm ile Bâkî Paşa bölüğe çıkıp gâh cizyedâr 
ve gâh maslahat-güzâr olarak geldi çıktı. Kendisinden menkûldur ki kaçan 
kırk bin altına mühr urmak müyesser oldu devletim idbâra yüz tutup 
in‘ikâsa başladı ve Canpolat malını teftîş için Yedikule’ye girdim. Ahmed 
Paşa dahi İstanbul’a gelip gâh mukâta‘acı ve gâh emîn olarak İbrâhim 
Paşa’nın serdârlığında baş defterdâr olup badehû vezâret verildi. Tuğrâyı 
kendi çekti. Ahmed bin Mehmed Hân pâdişâh oldukta ismi kendi ismine 
muvâfık düşüp on sekiz sene müstekil vezâretle defterdâr oldu. Âdeti kork-
tuğunu in‘âm u ihsân ile teshîr eylemek ve korkmadığına ve kendisinden 
aşağı olanlara nazar etmeyip belki istihzâ ve tahkîr ile mezelenmek idi. 
Kanije senesi Murâd Paşa Diyarbakır beylerbeyisi bulunup iki sene kadar 
harçlığı gelmediğinden muzdaribu’l-hâl yeniçeri ocağından kırk akçe alıp 
geçinir idi. İbrâhim Paşa onun ihtiyâcını bilip aralıkta ihsân ederdi. Sâhib-i 
tercemeye tavsiye edip Murâd Paşa fakîrdir aralıkta gözetmelisiniz der ise 
de asla vücûd vermeyip böyle âdemden ne fâide me’mûldur diyerek kat‘an 
iltifât etmezdi. Ve bir habbe keremen vermek nasîb olmamış idi. Hatta 
avdette Belgrat’a gelip bir husûs için serdâr tarafından buyuruldu ile Murâd 
Paşa’nın bir âdemi vardıkta Ahmed Paşa dil-gîr olup sizin paşanızdan dün-
ya çoktan bezdi. Bu paşalık züğürt âdem kârı değildir. Müflis paşaları 
mîrîden gözetmek lâzım gelince el vermez demiş idi. Bu kelâm-ı bârid 
Murâd Paşa’ya vâsıl olunca defterdâra münkesirü’l-kalb olmuş idi. Devrân 
bu ya. Murâd Paşa serhadden gelip sadrâzam oldukta Ahmed Paşa beğen-
mediği kocanın ayağına yüz sürmek için Edirne’den ol kadar hedâyâ ve 
levâzım-ı seferiye ile karşı vardı ki hesâba gelmez amma evvelki sözlerden 
Murâd Paşa’nın derûnunda ukde kalmış idi. Bu defa elbette benimle Kı-
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zılbaş seferine gidersin diyerek Ahmed Paşa’yı götürmeye çok çalıştı ve 
azîmetlerine pâdişâh hazretleri dahi irâde buyurmuş iken Ahmed Paşa 
havfa tâbi‘ olarak bu koca yolda beni öldürür. Bununla gitmekte hatâ mu-
karrerdir diyerek mukarrebîn-i pâdişâhîye bezl-i mâl ile azîmeti men‘ et-
mek istedi ise de kâbil olmadı. Murâd Paşa ayak basıp pâdişâhım onun 
izâlesi lâzımdır. Evkâfı ve beytü’l-mâlı harâb eyledi. Vüzerânın telhîsi dön-
mek olmaz diyerek bir çok kîl ü kâlden sonra hazret-i pâdişâh dahi bilâhare 
sen bilirsin var öldür malını mîrîye kabz eyle buyurdu. Bu esnâda Ahmed 
Paşa dîvânda Gürcü Mehmed Paşa ile umûr görmekte idi. Ba‘de’d-dîvân 
ikisi Üsküdar’a geçip serdâra buluşurdu ve Ahmed Paşa seferli olmakla 
çadırı Üsküdar’da idi. O gün yine mu‘tâd üzere Üsküdar’a gelirken tamâm 
kayık Kavak iskelesine yanaşacak mahalde [s.100] altı kürek bir pereme 
icâleten gelip Ahmed Paşa’nın kayığına yanaşarak bir mühürlü tezkere 
verdi. Ahmed Paşa açıp okudukta hemân dönün İstanbul’a dedi. Ve sür‘atle 
kürek çektirerek İstanbul’a gitti. Murâd Paşa’nın âdemleri haber verdikle-
rinde pâdişâh gazaba geldi amma kimesneye söylemedi. Ertesi gün pâdişâh 
Ahmed Paşa’ya el altından serdârın elinden onu kurtaramadım sakınsın 
hazer üzere olsun haberini göndermesiyle bu haber-i müjdesine atebe-i 
hümâyûna birkaç bin filori gönderip niyâz etti ki meded pâdişâhım Ahmed 
kulunu bunun elinden kurtar. Bâkî Paşa benim yerime gitsin hâzır otâğ ve 
mühimmât onun olsun diyerek vâfir tazarru‘ u niyâz eyledi. Bunun üzerine 
birkaç gün mürûr edip bir gün hünkâr serdâr Murâd Paşa’yı davet etti. Paşa 
dahi Üsküdâr bahçesine varıp huzûr-ı hümâyûnda yer öptü. Sultân Ahmed 
Hân kerîmü’n-nefs pâdişâh idi. Hoş geldin baba lalam dedi. Murâd Paşa 
tekrar yer öptü badehû pâdişâh benim baba lalacığım sen pîr-i fânîsin ayak 
üzere durma otur dedi. Pâdişâhım de’b değildir kul olan haddini bilmek 
gerektir deyince berhurdâr ol amma senden bir niyâzım vardır buyurdu. 
Paşa tekrar yer öpüp pâdişâhlar kulundan ricâ etmek olur mu fermân sizin-
dir buyurun deyince ricâm budur ki Ahmed Paşa’yı bana bağışla sen katlin-
den ferâgat edesin dedikte Murâd Paşa nâçâr emir pâdişâhımındır dedi. 
Yarın sana varsın amma zinhâr hatâ irgürmeyesin âsitânemde defterdâr ol-
sun Bâkî Paşa onun hayme vü bârhânesiyle gitsin diye Murâd Paşa’ya bir 
fâhir hil‘at giydirip gönderdi. Ahmed Paşa ol gece beş bin sikke-i hasene ile 
bir memhûr zarâatnâme serdâra gönderip ferdâsı gün bî-pervâ serdârın ota-
ğına vardı. Murâd Paşa dahi tevkîr edip sîne-sâfâne mu‘âmele göstererek 
şimden sonra bizimle hoş ol dedi. Dâmâd Öküz Mehmed Paşa’nın azlinde 
sadâret umarken vezîrâzam Halîl Paşa’nın rekâbet sûretinde kendisine bazı-
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gûne tahkîr ü ihânetinden dil-gîr ü müteessir olup Halîl Paşa Şark Seferi’ne 
tevcîhinde kaymakamlık ümîdinde iken o matlabı dahi tahallüf edip Sûfî 
Mehmed Paşa kaymakam olduğundan magmûm u mahzûn hastalanmış idi. 
İstîlâ-yı umûmdan bi’l-âhare ziyâde hasta olunca yüz yük akçe der-kîse edip 
[ yüz yük akçe asrımız hesâbına göre kırk bin Osmânlı lirası ettiği Netâyicü’l-
Vukûât’ta mezkûrdur.] Âsitânede Defterdâr-ı Yahnikapan’a teslîm-i hazîne 
etti ki bu akçe ile Özi Kalesi meremmât ve karşısında Kılburun üzerine bir 
kale yapılarak şeyhülislâmı vasî‘ ve evkâfına nâzır tayin edip 1028 târihinde 
vefât eyledi. Ba‘de vefâtihî zuhûr eden bin yük akçesi mîrîye kabz olundu. 
Sultân Bâyezîd Câmii’nde Üsküdârî Azîz Mahmûd Efendi namazını kılıp 
İstanbul’da Şehzâdebaşı’nda bina-gerdesi olan medresede defn olundu. 
Âsâr-ı hayriyesinden İstanbul’da bir medrese ve Ereğli’de bir nâ-tamâm hân 
ve Edirne’de Yediyol ağzında Havlucular nâm-ı diğerle Astarcılar hanı ve 
Tunca nehri üzerinde mukaddemâ Yeni Köprü ve el-yevm Eski Köprü de-
mekle meşhûr olan cisr-i metîn vardır. Ve köprünün küllü yevm üzerini silip 
süpürmek ve’l-hâsıl nezâfetine hizmet etmek üzere İbni Arap Mahallesi’nde 
on bâb hâne vakf etmiştir. Devlet-i Aliyyenin ricâl-i nâmdârlarından idi. Bu 
makâle olduğu gibi Na‘îmâ Târihi’nden me’hûzdur.

Müşârunileyhin terceme-i hâlini şâ‘ir-i meşhûr Nâbî merhûm nazmen 
hikâye etmiş olduğundan dîvânından ahz olundu.

Nây-ı makâmât-nevâz-ı kalem
Urdu bu-gûne nagam-râza dem

[s.101] Edrine’de çâr harîf-i latîf
Zübde-i hoş-meşreb ü rind ü zarîf
Her birisi bende-i dergâh-ı şâh
Kimi silahdâr idi kimi sipâh
Bâdeye meşrebleri meyyâl idi
Anlara mey nuhbe-i âmâl idi
İsmile Mîrim Çelebi birisi
Nâmile Bâkî Çelebi birisi
Ahmed Ağa cümlesinin eşheri
Rütbe ile şân ile vâlâ-teri
Olmakile vakt-i ulûfe karîb
Oldular ol dâ‘iyeden bî-şekîb
Olmakile hemdem-i şâm u seher
Ettiler İstanbul’a birden sefer
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İşret ile eyleyerek tayy-i râh
Oldular âsûde-i dergâh-ı şâh
Şehr-i Sitânbul ise ma‘rûf-ı âm
Her ne murâd eylesen anda tamâm
Hâtırına her ne ederse hutûr
Anda müheyyâ bulunur bî-kusûr
Zâhide esbâb-ı salâh u sedâd
Fâsıka sermâye-i fısk u fesâd
Gördüler âmâde bisât-ı tarab
Başladılar işrete her rûz u şeb
Eylediler bir gün o âlüftegân
Bir Galata meygedesinde mekân
Şîre-i cânı pür edüp sâgara
Su kodular devre-i derd-i sere
Girmedi çün dâhî ulûfe ele
Künc-i Cemi eylediler meşgale
Bunlar ederken bu siyâk üzre nûş
Anda zuhûr eyledi bir hırka-pûş
Aşk ola yârân diyerek nâgehân
Bezme yakîn bir yere çöktü hemân
Ârzû-yı sâgar ile titrer el
Çâre ne meyhâneci almaz gazel
Ne meze vü ne mey ü ne nânı var
Eşk-i tahassür dil bir yanı var
Zâhir olup merhamet ihvândan
Verdiler ana mezeden nândan
Bâde-fürûşa dahi edip hitâb
İçtiği denlü dediler ver şarâb
Nâil olup kâmına ol pür derem
Eyledi peymâne ile def ‘-i gam
Hâtime-i bezme dek ol sîne-rîş
Onların ihsânı ile etti ‘îş
Söylemeyip kimseye kat‘an kelâm
Bâdeyi hâmûş çekerdi müdâm
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Cem olıcak meclise ferdâ yine
Geldi o âlûde-i sevdâ yine
Bir nice gün mâ-hasal ol bî-nevâ
Eyledi çün sâyelerinde safâ
Bir gün o dîvâne-i berkeşte-hâl
Nâgeh edip hall-i ıkâl-ı makâl
Dedi ki ey zümre-i sâfî-nihâd
Lutfunuzu eylesin Allâh ziyâd
Çok görüp ihsânınız in‘âmınız
Çok yedik içtik mey-i gülfâmınız
Oldu aramızda hukûk üstüvâr
Etti bizi ni‘metiniz şerm-sâr
Biz de size eyleyelim bir nefes
Hâsıl ola her ne ise mültemes

[s.102] Şimdi küşâde der-i lutf-ı Hudâ
Fırsatı fevt etmeyüp eylen recâ
Kalmadı dergâh-ı İlâhîde sed
Şimdi hiç olmaz talebe dest-red
Bu nefsi idicek ol merd pâk
Oldu onun bir ikisi hande-nâk
Dediler oldu göre dervîş mest
Neş’e ile urdu kerâmete dest
Sîne-i dervîşe verip mey-hurûş
Başladı olmağa kerâmet-fürûş
Lîk edip Ahmed Ağa i‘tikâd
Dedi nola eyleyelim inkıyâd
İsteyelim ey Dede Sultân nola
Belki vere nefes cân bula
Dedi Süleymân dilerim ey nedîm
Tevliyet-i câmi-i Sultân Selîm
Dedi mübârek ede Allah sana
Oldu pezîrüfte-i bârî duâ
Mîrim’e de oldu murâd u meâb
Edrine şehrinde olan ihtisâb
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Dedi mübârek ede hayye vedûd
İstediğin mertebe buldu vücûd
Bâkî dedi isterem ey merd-kâr
Hâlis-i meskûk-i zer-i çil hezâr
Dedi ona oldu müyesser murâd
Var yürü ol zevk-i şümâr ile şâd
Nevbet-i hâhiş gelicek Ahmede
Ana hitâb etti bu-gûne dede
Ahmed Ağa olma sakın dûn himem
Sen dahi bunlar gibi ey muhterem
Öyle murâd eyle Hudâdan recâ
Ola niyâz etmeğe bârî sezâ
Et kerem-i Hakdan ümmîd-i sütürg
Birdir o dergâhta hurd u büzürg
Gâlib olup lîk tahayyür ana
Hâtırına gelmedi bir müdde‘a
Dedi ki ey zinde dil ü zinde cân
Bende temeyyüz ü talebe yok tavân
Hâtırıma gelmedi bir mültemes
Himmetine lâyıkın eyle nefes
Cûş edüp ol mest-i şarâb-ı tuhûr
Eyledi bu nutk-ı lebinden zuhûr
Nâmını nâm-ı pederinle müdâm
Nâm-ı Hıdîv vü pederiyle tamâm
Eyleyesin safhaya nefes ü nigâr
Bu nefesim oldu sana yâdigâr
Etti lebinden bu sühan iltimâ‘
Eyledi yârâna o sâat vedâ‘
Bir dahi olmadı nişânı bedîd
Oldu hemân Hızr-sıfat nâ-bedîd
Gâh ta‘accüb ederek hâline
Geh gülerek vaz‘ına akvâline
Geldiler İstanbula yine o şeb
Nağme-günân hande-zenân pür-tarab
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Çünki sabâh oldu şeh-i ihtirân
Perde-i gülfâm-ı ufuktan ayân
Ârzu ettikleri nakş-ı hayâl
Anlara nisbet görünürken muhâl
Zâhir olup Mîrime evvel sebep
Matlabına buldu zafer bî-ta‘ab
Düştü Süleymâna da bir râhber
Buldu sühûletle Murâda zafer

[s.103] Bâkî’ye de tâli‘ olup yâveri
Oldu az eyyâmda baş defterî
Tâ ona dek kim zer-i kâmil-ayâr
Bulduğu sâat aded-i çil hezâr
Nâgeh olup sadme hûr çarh-ı dûn
Oldu çeh azilde zâr u zebûn
Ahmede de bahtı edip yâverî
Oldu vezâretle o da defterî
Lîk onun müddeti olup medîd
Kevkebe-i devleti oldu mezîd
Rüknü olup devlet-i Hân Ahmedin
Mültefidiydi o şeh-i emcedin
Zâid olup şöhreti eslâftan
Nice eserler kodu evkâftan
Buldu o ser-defter-i âlî vakâr
Zâde-i Etmekçi ile iştihâr
Kendinin ismiyle çü ism-i peder
Düşmüş idi Dâver ile serteser
Çektiği dem emr ü berâta nişân
Eyleyip ol meclis-i hâtır-nişân
Derdi hep ol sâlikin âsârıdır
Mâ-hasal-ı gevher-i güftârıdır

El-hâcc Ahmed Paşa

Edirne vücûhundan “Ser-bostâniyân-ı Hâssa Ravzası”nda tercemesi 
mezkûr Dağdevirenzâde Mehmed Ağa’nın yeğeni dergâh-ı âlî kapıcıbaşı-
larından Ahmed Ağa’dır ki sonraları Hacı Yeğen Paşa denmekle şöhret-şi‘âr 
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olmuştur. Cevdet Târihi beyânınca değerli bir zâttır. Benderli Mehmed 
Selîm Paşa Edirne bostancıbaşısı iken tuğ alıp Silistre vâlisi oldukta sâhib-i 
tercemeyi kendisine kethüdâ edip Silistre’ye götürmüş ve başbuğ nasb ede-
rek sekiz bin süvâri ve piyâde ile 17 Şaban 1236’da Karalaş yakasına imrâr 
ve Bükreş yakasına sevk etmiş idi. Şabânın yirmi altıncı günü Bükreş’e varıp 
hâricinde ordusunu kurdu ve İslimye a‘yânını Beşli Ağası sûretiyle derûn-ı 
şehre gönderdi. Metropolid ile büyük boyarlar gaybûbet eylemişler idi. 
Amma diğer boyarlar ve Rusya ve Avusturya konsolosları çıkıp kethudâ 
bey ile görüştüler. Ol esnâda Alexander İpsilanti [işbu Alexander İpsilanti 
Boğdan voyvodası iken Rusya diyârına firâr ve Kişnev kasabasında istikrâr 
ile orada fevt olan Kostanti İpsilanti’nin oğullarından biridir. Cenerallık 
rütbesiyle Rusya imparatorunun yâverlik hizmetinde müstahdem olmak-
la Petersburg’da bulunduğu halde henüz mekânı ve nâm u nişânı malûm 
olmayan (Eterya yani Rum cemiyyet-i fesâdiyyesi) tarafından cemiyyet-i 
mezkûreye kaymakam veya nâzır-ı umûmî nasb olunmuştur.] Trgovişte 
kasabasında tahassun eylemiş olduğundan sâhib-i terceme onun üzerine 
vardı. Trgovişte civârında vukû bulan muhârebede Alexander İpsilanti 
ordusu münhezim ü perîşân olarak dağ tarafına Kaympoluk nâm karyeye 
firâr etmekle sahib-i tercemenin Trgovişte kasabasını zabt eylediği ve o 
esnâda Alexander İpsilanti mukaddemâ Eflak’ta mebde-i fesâd olan To-
dori nâm sergerde-i eşkiyâyı bir sebep ile ithâm u idam eylemiş ve zikr 
olunan muhârebeden sonra Alexander İpsilanti Rofal kasabasına firâr 
edip arkasından asâkir-i İslâmiye ta‘kîb ettikte yine mukâbele dâ‘iyesinde 
bulunmuş ise de artık dayanamayıp Nemçe diyârına firâr etmiş ve hudut-
tan içeriye girer iken avenesinden pek çok telefât vukû bulmuştur. Bu 
vak‘a Avrupa gazetelerinde bu vechile neşr olunmuş idi. Şöyle ki Silistre 
vâlisi kethudâsının Trgovişte’de İpsilantioğlu ile vâki olan muhârebesinde 
Todori nâm sergerdenin Osmanlı tarafına teba‘iyyeti İpsilantioğlu’nun 
mağlûbiyetine sebep oldu yoksa Osmânlı askeri [s.104] bozulmuş idi de-
dikleri i‘timâda sâlih söz değildir. Zîrâ gâlibin mağlûbe serfürû etmeyeceği 
emr-i bedîhî vü tabî‘îdir. İpsilantioğlu bu cenkte Rimenik tarafına firâr 
eylediyse de ta‘kîb olunarak Dragaşan’da erişilip üzerine tekrar hücûm 
ve bilcümle mühimmâtı zabt olundu. Ve ibtidâ etrâftan cem eylemiş ol-
duğu müretteb ü muallem askeri hayli mukâvemet edip lakin Osmânlı 
süvârileri onların sağ kolundan hamle ve hücûm ettiklerinde sâir Arna-
vut ve Eflak ve Sırplı’dan tecemmü‘ etmiş dirinti askeri firâr etmekle öbür 
asker dahi bozulup ekseri tîg-i âteştâb-ı dilâverân-ı Osmâniyân ile idam 
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olunarak bunların ancak yirmi kadarı sergerdeleri olan Yorgaki İpsilan-
ti ile mecrûhen güçle ormanlar içine firâr ile tahlîs-i cân edebildiler. Bu 
muvaffakiyyetlerine mükâfâten sâhib-i terceme uhdesine 2 Muharrem 
1237 târihinde rütbe-i mîrimîrânî tavcîhiyle Rusçuk muhâfızlığına tayin 
buyurulmuştur. 20 Muharrem 1240’da Silistre vâlisi müşârunileyh Meh-
med Selîm Paşa’nın makâm-ı sadâreti ihrâzına mebnî münhall olan Silistre 
eyâleti sâhib-i terceme uhdesine tevcîh ve müteâkıben rütbesi de Rume-
li beylerbeyiliğine terfî‘ buyurulmuş idi. Muahharen zuhûr eden Rusya 
muhârebesinde Rusya askeri 1243 Zilkadesinde İbrail üzerine külliyetli 
hücûm ile hasr u tazyîk eylediğine dâir İbrail muhâfızı vezîr Süleymân 
Paşa’nın feryâdnâmesi müşârunileyhin cesâretsizliğine haml ile tebdîl 
olunup Silistre’nin tarafından müsellem ile idâre ettirilmek üzere İbrail 
muhâfızlığının müşârunileyh Hacı Ahmed Paşa’ya ilhâkıyla hemân asâkir-i 
kâfiye ile İbrail’e geçmesi Zilkade yirmisekiz târîhli emr-i sâmî ile iş‘âr bu-
yurulmuş ise de Zilhiccenin onuncu îd-i adhâ günü İbrail kalesinin istîmân 
ile Rusyalı tarafından zabt u istîlâ ve kaleden çıkan bin nefer kadar asker 
Silistre kalesi muhâfazasına tayin kılındı. 1244 Rebiulevvelinde Silistre 
hasrına gelen a‘dâ üzerine kaleden sevk olunan asker-i İslâm cemiyyet-i 
a‘dâyı dûçâr-ı hezîmet ederek iki binden çok düşman askeri tedmîr ve ma‘-
zâbitân bir çoğu esîr edilmiş ve taraf-ı İslâmiyândan dört yüzden mütecâviz 
askerle berâber müşârunileyhin kethudâsı Osman Ağa dahi şehîd olmuş-
tur. Badehû Rusyalı Silistre’yi berren ve nehren ziyâdesiyle tazyîk ederek 
tabya ve hendekleri tahrîb ve toprak sürme usûlüyle semt-i teshîri takrîb 
eylemiş ve kaleyi on yerden lağımlara almış bayırlar tarafındaki hende-
ği imlâ ile yürüyüş etmeye başlamış kaledeki topların hepsi isti‘mâlden 
kalarak askerin mukâvemete iktidârı kalmamış olduğu halde ateş verilen 
birinci lağım ile Rusyalı’nın pek çok askeri ber-hevâ edilmiş ise de ikinci 
lağım mânend-i baht-ı vârûn fetîle-nümûn-ı derûn oldukta burc-ı bârû-yı 
kal‘a tâ-be-zemîn kam‘ u kal‘a nâzil ve asâkir-i Osmâniye’den nice kimseler 
derece-i şehâdete vâsıl ve açılan müte‘addid sûrâhlardan Rusya askeri bi’s-
suhûle 3 Muharrem 1245’te derûn-ı kaleye dâhil olup müşârunileyh Hacı 
Ahmed Paşa ile âtîde tercemesi mesbûk vezîr-i serd Mahmûd Paşa ve harb 
esîri ıtlâk olunan on yedi bin kadar asker Rusyalı’nın pençe-i esâretine 
giriftâr olarak Hocabey’e i‘zâm edilmiş idi. Avdetlerinde işbu Rumeli or-
dusu maiyetinde bulunan ümerâdan sâhib-i terceme Hacı Ahmed Paşa ile 
Reşid Mehmed Paşa silahdârı Mahmûd Paşa ve Veli Paşa ve Süleymân Paşa 
ve Selîm Paşa silahdârı İbrâhim Paşa ve Benderli Halîl Paşa’nın rütbeleri 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1131

kapıcıbaşılık râddesine tenzîl olunmuş ve sâhib-i terceme Edirne’de ikâmet 
eylemiştir. Müteâkıben yani sene-i mezkûre Rebiulâhirinde vezâret rüt-
besiyle Selânik vâlisi olup 1246 târihinde Selânik muhassılı Ahmed Paşa 
işe yarar âdem olmadığından rütbesinin kapıcıbaşılığa tenzîliyle Bursa’da 
ikâmeti emr olunmuş ve muvâsalatından bir müddet sonra yani sene-i 
merkûme zarfında vefât etmiştir. Ba‘de vefâtihî Sâdık Bey Ethem Bey Reşîd 
Bey nâmında üç mahdûmu ve Emine Hanım nâmında bir kerîmesi kalmış 
idi. Sâdık ve Ethem Beylerin evlâdı kalmadı. Reşîd Bey Edirne eşrâfından 
Kürdoğlu Hacı Şerîf Bey’in kerîmesini Dersaâdet levâzım re’îsi Ferîk 
[s.105] Ahmed Afîf Paşa’nın hemşiresini tezevvüc etti. Ondan Ahmed 
Bey nâmında bir mahdûmu kaldı. Emine Hanım’ı sandık emîni Mustafa 
Beyzâde Râsim Bey tezevvüc etti. Ondan Nûrî Bey nâmında bir mahdûmu 
kalıp 1294’te vefât eyledi. Sâhib-i terceme Yeğen Hacı Ahmed Paşa fakîr-i 
câmiu’l-hurûfun pederi Beşli Ağası Kaltakkıran Mehmed Ağa merhûmun 
efendisidir. Bâlâda tafsîl olunan muhârebâtın kâffesinde müşârunileyh 
ile pederim merhûm hâzır bulunmuş ve Alexander İpsilanti muhârebesi 
sonralarında bir manastır hatîresinde Eterya ashâbından Sâve binbaşının 
kârını tamâm etmiş olması ve daha sonraları sebk eden hidemâtı nezd-i 
mehâmm-dânîlerinde mûcib-i takdîr u tahsîn olduğu gibi yine o esnâlarda 
bir gün husûsî icrâsı emr olunan cirit oyununda efrâd-ı askeriyeden bi-
rinin atının kaltağını attığı cirit ile şikest ettiğinden dolayı kendisine 
müşârunileyh tarafından Kaltakkıran unvanı verilip orduda resmen i‘lân 
ettirdiğini ve o lakap müşârunileyhin yâdigârı olduğu pederim merhûm 
müftehiren söyler idi.

Hacı Ahmed Paşa

Yüzbaşı Hacı Ahmed Ağa demekle meşhûrdur. İstihbâr olunduğuna 
göre mûmâileyh Kırkkilise kazâsı dâhilinde vâki Kavaklı karyesinde bir 
Bulgar’ın oğlu olup hadd-i bülûğa vâsıl ve badehû şeref-i İslâm ile müşerref 
olarak silk-i celîl-i askerîye dâhil ve sırasıyla kat‘-ı merâtib ederek yüzba-
şılık rütbesine nâil olduktan sonra askerden çıkmış ve orada iktisâb ettiği 
servetle Edirne’de Yeniçeri meydânında bir konak almış ve muahharen ko-
nağının karşısındaki mahalli yani şimdiki Müşîr Konağı olan dâirenin bir 
kısmını dahi bi’l-iştirâ evvelkini dâhiliye ve karşısındaki mahalli hâriciye 
ittihâz ettiği gibi tedrîcen etrâfta bir iki de çiftlik tedârik ederek ol sûretle 
Edirne vücûhu idâdına dehâlet ve bir aralık cânib-i Hicâz’a azîmet ve av-
detle yüzbaşı Hacı Ahmed Ağa nâmıyla kesb-i şöhret eylemiş idi. 1293 
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sene-i hicriyesinde Filibe’de zuhûr eden Bulgar ihtilâlinde yararlığı görül-
mekle rütbe-i mîrimîrânî ile taltîf buyurulup bu hâl üzere Edirne’de imrâr-ı 
rûz u leyâl eylemekte olduğu halde 1297 târihinde vefât etmekle Murâdiye 
Câmi-i şerîfi hatîresinde defn olunmuştur.

İsmâil Paşa

Edirnelidir. Nihâyet Bursa mutasarrıfı olmuş idi. 1105 târihinde 
maktûlen vefât eyledi.

İsmâil Paşa

Âtîde tercemesi mezkûr Serd Mahmûd Paşa’nın birâderidir. 1238 
Rebiulâhirinin on ikinci günü mîrimîrân olup bazı hidemâtta bulunarak 
vefât etmiştir.

Emin Paşa

Cedîd Kasım Paşa Mahallesi’nden sandalyeci İsmâil Ağa’nın 
mahdûmudur. 1250 târihinde mahalle-i mezkûrede tevellüd edip ibtidâ-
yı küşâdında Edirne mekteb-i i‘dâdî-i askerîsinde ikmâl-i tahsîlden sonra 
Dersaâdet’te mekteb-i harbiyeden neş’etle kat‘-ı merâtib ederek mîrlivâ 
olmuş ve 1305 târihinde Yanya’da irtihâl-i dâr-ı bekâ eylemiştir.

Bâkî Paşa

Yeniçeri ocağından bi’t-tefeyyüz muhassıl ve sonra defterdâr oldu. 
1016’da orta defterdâr ve 1022’de baş defterdâr olup 1023’de ma‘zûl 
1024’te Bosna vâlisi 1026’da sâniyen baş defterdâr olup 1028’de azl ile 
Cezâyir’e nefy olundu. 1030’da sâlisen baş defterdâr olup vezâret pâyesi 
ihsân buyuruldu. 1036’da ordu-yı hümâyûn Tokat’ta iken irtihâl etmekle 
na‘şı Dersaâdet’e getirilip Merkez Efendi civârında dâru’l-kurrâsına defn 
edildi. Müşârunileyh ile Zübde Bey Mîrim Çelebi Sinân Beyzâde Süleymân 
Etmekçizâde Ahmed Paşa müdâvimi bulundukları bir meyhânede bir 
dervîşe ikrâm edip aldıkları himmet üzerine nâil oldukları devletin tafsîlâtı 
yukarıda Etmekçizâde Ahmed Paşa’nın tercemesindedir. Ada nahiyesine 
tâbi Emirli karyesinde vâki bir kubbe ve bir minâreli câmi-i şerîf bunların 
binâ-gerdesidir.

[s.106] Ağa Hüseyin Paşa

Edirneli’dir. Tercemesi Ravzatü’l-Vülât’tadır.
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Hakkı Paşa

Hasan Paşa Mahallesi’nden Tuzcuzâde Leblebici Mehmed Ali Ağa’nın 
mahdûmudur. 1251 târihinde mahalle-i mezkûrede tevellüd etmiştir. 
Edirne askerî mekteb-i i‘dâdîsinde bade’t-tahsîl Dersaâdet’te mekteb-i 
harbiyeye nakl ile erkân-ı harb çıkmış ve bir çok mu‘tenâ hizmetlerde bu-
lunarak kat‘-ı merâtib ile ferîklik rütbe-i refî‘asını bi’l-ihrâz Samsun redîf 
kumandanı ve sonra dîvân-ı harb azası olduğu halde 17 Zilhicce 1307’de 
Dersaâdet’te irtihâl etmekle Karaca Ahmed’te defn olunmuştur. Asıl ismi 
İsmâil’dir.

Râsim Ebûbekir Paşa

Müşârunileyh Edirne’de tevellüd edip hengâm-ı cüvânîde Dersaâdet’e 
giderek re’îs-i benâm tavukçubaşı dâmâdı Hacı Mustafa Efendi’ye intisâb 
ve okuyup yazmağa sa‘y ile evvelen duhâncılık ve badehû mühürdârlık hiz-
metlerini iktisâb eylemiş idi. Mustafa Efendi sefâretle Nemçe’ye vardıkta 
imparator [ ] mısr oyununa heveskâr olduğundan sefîr-i mûmâileyhin 
âdemlerine atlar ihzâr ve mukâbelesinde vâki fezâ-yı pehnâda arz-ı mişvâr 
etmişler idi. Bekir Paşa hadîsü’s-sinn ve cirîd-bâzlıkta mübtedî olduğu 
nümâyân ise dahi teksîr-i sevâd kastıyla mültehik-i cirîd-bâzân olmuş idi. 
Gayret-i akrân-ı inân-rübâ-yı sabr u sâmânı olup hemân esb-rân-ı meydân ve 
üftâde-i zemîn olacağını derk ü iz‘ân edip iki ayağı üzerine gelerek bâz-gûne 
sükûtunu ihfâ vü pinhân eyleyip icrâ-yı sanat etmiş gibi dest-ber-endâz-ı 
temennâ oldukta sefîr-i mûmâileyh bu dahi fârisân-ı İslâm miyânında bir 
nev‘-i sanattır diye imparatoru igfâl ve sıdka haml ile imparatora kemâl-i 
hayret intikâl etmiş idi. Bekir Paşa’nın bu tedârikinden kemâl-i rüşd ve 
reviyyetini istidlâl ile yevmen-fe-yevmen kadrini efzûn eyleyip müsâade-i 
baht ile re’îs-i mûmâileyhe dâmâd ve idâd-ı hâcegânîye duhûl ile ber-
murâd olup giderek menâsıb-ı dîvâniye ile dil-şâd ve mâliye tezkirecisi iken 
kâinpederiyle Edirne’ye nefy ü iclâ olunarak mecrûhü’l-fuâd olup ba‘de’l-
ıtlâk yeniçeri kitâbeti ile mazhar-ı eşfâk olduktan sonra 1171 Recebinde 
darbhâne-i âmire emîni iken Avni Efendi yerine bi-tarîki’n-nakl mesned-i 
riyâset-i küttâba ku‘ûd ile kesb-i debdebe vü unvan eylemiş idi. Müteâkıben 
kethudâlık makâmına nakl ile tebcîl ve ba‘de’l-azl bazı memuriyetle Mısır’a 
tesbîl olunup yedinde olan memuriyet emr-i şerîfinde mücerred istiskâl 
olunduğu bilinmemek için memuriyeti hitâmında avdet eylemesi musar-
rah olduğundan istîzân etmeyerek Mısır’dan hareket ve Şam Trablus’una 
vusûlünü Dersaâdet’e tahrîr ü işâret eylediğini müteâkıb İznik’e vürûdu 
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mesmû‘ olmakla bu keyfiyet bâis-i iğbirâr-ı tâcdârî olarak İznik’te tevak-
kufu irâde kılınmış ise de çok geçmeksizin Âsitâne’ye gelmesine müsâ‘ade-i 
seniyye-i şehriyârî erzân kılındıktan sonra matbah-ı âmire emâneti ile 
kâmyâb ve Râgıp Paşa zamân-ı sadâretinde rütbe-i sâmiye-i vezâretle Ha-
lep eyâleti tevcîh olunarak magbût-ı emsâl ü etrâb ve bir müddetten sonra 
bi-tarîki’n-nakl Mısır eyâletiyle memnûn-ı lutf-ı pâdişâh-ı İskender-cenâb 
olup vusûlünden birkaç gün sonra 1173 Zilkadesinde mahall-i mezkûrda 
enfâs-ı ma‘dûdesi tekmîliyle defîn-i hâk-i ıtr-nâk oldular.

Sâlim Paşa

Kara Mehmed Paşa’nın mahdûmudur. Hızır Ağa Mahallesi’nde Ço-
lak Mehmed Bey’in de pederidir. Bâ-rütbe-i mîrimîrânî İsakçı muhâfızı 
ve 1222’de Aksaray ve 1223’de mütesellim ile zabt etmek üzere Akşehir ve 
224’te Anabolu muhâfızı olmuş badehû harbde Rusya’ya esîr olup ba‘de’l-
halâs 1247 târihlerinde vefât etmiştir.

Selâmi Paşa

Edirne’de Gülbahar Mahallesi’ndendir. Edirne mekteb-i i‘dâdî-i 
askerîsinde ikmâl-i tahsîlden sonra Dersaâdet’te [s.107] mekteb-i harbi-
yeye nakl ile oradan zâbitlikle çıkıp bir aralık yâver-i pâdişâhî olmuş ve 
badehû Silistre’de bulunup Sırbiye muhârebesinde gülle parçası isâbetiyle 
yaralanmış idi. Kat‘-ı merâtib ederek ferîklik rütbesini bi’l-ihrâz Selânik’te 
mübtelâ olduğu şîrpençeden tahlîs-i girîbân edemeyerek 1312 Rebiulev-
velinde vefât edip Hortacı Sultân Câmiinde medfûndur.

Ali Paşa

Edirneli’dir. Müezzinzâde demekle meşhûr olan kapudân-ı deryâ 
Şehîd Ali Paşa’dır. Dergâh-ı âlî kapıcıları zümresinden olup sonra çâşnigîr 
ve badehû istihkâk-ı zâtı ile kapıcılar kethudâsı ondan 973 târihinde ye-
niçeri ağası oldu. Badehû Cezâyir-i Arap beylerbeyisi olup 975 târihinde 
Piyâle Paşa’nın ferâğı vaktinde kapudân-ı deryâ oldu. Kıbrıs’ın fethi 
akîbinde vukû bulan deryâ cenginde üç fenerli baştardasıyla düşman ge-
misine şiddetle hücûm etmesiyle 979 Cümâdilûlâsının on yedinci sebt gü-
nünde kendisi şehîd ve evlâd u ıyâli baştardada esîr olduğu Zeyl-i Şakâyık’ta 
ve Peçevi ve Sahâyifu’l-Ahbâr’da mezkûr ve Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ 
nâm eserde müşârunileyhin Kıbrıs fethinin ferdâsı sene iki yüz yirmi dört 
pâre donanma ile Akdeniz’e sefer-peymâ olarak İnebahtı sularına varınca 
Venedik gemilerine rast gelmekle iş‘âl-i nâire-i muhârebede düşman tarafı 
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galebe edip kapudânpaşa ile otuz bin nefer asker deryâ-yı şehâdete gark ve 
donanma külliyen hark olup düşmandan ise on beş tekne şerâre-gîr ve sekiz 
bin nefer dûzahî dahi âzim-i dârü’l-masîr olduğu mastûrdur.

Mahmûd Paşa

Edirneli Sûhte Mahmûd Paşa demekle meşhûrdur. Müşârunileyh 
Halep vâlisi olduğu halde 1069 târihinde serdâr Murtazâ Paşa tarafından 
katl edilmiştir. Sicill-i Osmânî’de Adanalı olmak üzere mazbûttur.

Mahmûd Paşa

Edirne vücûhundan ve Sultân Bâyezîd Mahallesi ahâlisinden Serd 
Mahmûd Paşa demekle meşhûrdur. Gayret ü şecâ‘atle nâmdâr olduğundan 
1222’de başbakıkulu ve 1224 târihinde uhdesine rütbe-i refî‘a-i mîrimîrânî 
tevcîhiyle Tutrakan muhâfazasına tayin ve 1225’te Eskişehir sancağına 
tahvîl edilmiş ve o sırada uhdesine rütbe-i vezâret tevcîhiyle kadri a‘lâ ve 
bir müddet mürûrunda vezâretinin ref ‘iyle Gelibolu’ya nefy ü iclâ kılınmış 
idi. Kars muhâfızı Abdullah Paşa hulûl-i ecel-i mev‘ûduyla irtihâl-i dâr-ı 
bekâ etmekle 1228 Muharreminin dokuzuncu günü vezâretinin ibkâsıyla 
Kars kalesi muhâfızlığına ve 225’de Niğbolu muhâfazasında bulunan 
Abbas Paşa ile sâhib-i terceme nâçâr Vire ile Niğbolu kalesini Rusyalı’ya 
teslîm edip mahallerine avdet etmekle 1230 târihinde Karahisâr-ı Sâhib 
sancağı mutasarrıflığına ve badehû İçel mutasarrıflığına tayin kılınıp 234 
Şabanının evâilinde Van sancağı dahi ilhâk olunmuş ve orada sebk eden 
hüsn-i hizmetine mükâfât olmak üzere yüz bin guruş atiyye-i seniyyeye 
dahi nâil olmuştur. 1240’da becâyiş sûretiyle Niğde ve Beyşehir ve Kırşe-
hir sancakları sâhib-i terceme uhdesine ve İçel sancağıyla Van muhâfızlığı 
el-Hâc Süleymân Paşa uhdesine tevcîh buyuruldu. Ve ahâlîye vukû bu-
lan ta‘addiyât u mezâlimi sebebiyle 1242 târihinde vezâreti ref ‘ oluna-
rak Bursa’da ikâmete memur olup Niğde ve Beyşehir mütesellimler ile 
idâre ettirildi. 1243’te ibkâ-i vezâretle Balkanlar muhâfazasına memur 
oldu. 1245’de Rumeli ordu-yı hümâyûnu maiyetinde bulunup Silistre 
muhârebesinde Silistre vâlisi Yeğen Hacı Ahmed Paşa ile sâhib-i terceme 
ve harb esîri ıtlâk olunan on yedi bin asker Rusyalı’nın pençe-i esâretine 
giriftâr olarak Hocabey’e götürülmüş ve ba‘de’l-müsâlaha munharifu’l-
mîzâc olarak Edirne’ye geldiğini müteâkıb 1245 târihinde vefât etmekle 
Mihalkoç mescidi hatîresinde defn olunmuştur. Bir oğlu ile bir kerîmesi 
ve bir çok borcu kalmıştır. Dâyinleri iskât şartıyla muhallefâtı veresesine 
terk olunmasını sadrâzam Reşîd Mehmed Paşa eylemiştir. Müverrih Lutfî 
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der ki mahdûmu müteveffâ kapıcıbaşı Hasan Bey’den mesmû‘dur ki pe-
deri müsinn ü ihtiyâr [s.108] olarak esâretle Petersburg’da iken mübtelâ 
olduğu illetine oranın etıbbâsı çâre bulamayıp nihâyet sâl-hûrde bir tabîb 
muâyeneden sonra terceme-i hâlini suâl kılıklı o ana kadar ne sûretle yaşa-
dığını mevlid ve vatanını agdiye-i mu‘tâde ve me’lûfesini ba‘de’t-tahkîk ilâc 
makâmında yedirdiği yoğurtlu sarmısaklı tatar böreği devâ-yı âcil olmuş 
imiş. İn sahh sahh.

İbrâhim Efendi

Edirnelidir. Şehremîni demekle meşhûrdur. Mukaddime-i ulûmu 
tahsîlden sonra 1207 hilâlinde dîk-i ma‘âş sebebiyle Edirne’den Dersaâdet’e 
hicret ve mukaddemâ fenn-i tahrîre cüz’îce sa‘y ü gayret eylemiş olduğun-
dan hüsn-i hatt u kitâbette tahsîl-i mahârete niyetle zamânının şeyhu’l-
hattâtîni olup Seyyid Abdullah ve Suyolcuzâde Mustafa ve Hâce Râsim 
ve Dervîş Ali’den (başka derviş Ali olacaktır) telemmüz ederek mertebe-i 
taklîdi derece-i a‘lâya îsâl eden İsmâil Zühdü Efendi merhûmdan sülüs ve 
nesihe muvâzabet ettiği sırada şehremîni Câvid Ahmed Bey’e münâsebet 
peydâ ederek bazı ebniye inşâatı umûrunda bi’l-istihdâm hizmeti takdîr 
olunup o münâsebetle Sultân Mahmûd Hân-ı Sânî hazretlerine tahsîl-i 
intisâbla cülûs-i hümâyûnları akabinde baş muhâsebeciliğe ve badehû 
şehr emânetine nâiliyetle orada müddet-i medîde imrâr-ı subh u mesâ ey-
lemekte olduğu halde 5 Cemâziyelâhir 1228 irtihâl-i dâr-ı bekâ etmekle 
yerine Hayrullah Efendi şehremîni oldu.

Ahmed Şükrü Efendi

Edirneli’dir. Taşralarda muhâsebecilik ve kadîm kaymakam-
lık hizmetlerinde bulunup Kayseriye’den ma‘zûl ve mütekâid oldu. 9 
Cemâziyelâhir 1290’da vefât etmekle Dersaâdet’te Nakkaş’ta medfûndur. 
Sinni yetmişi mütecâviz idi.

Sa‘dullah Mehmed Bey

Yukarıda tercemesi sebk eden Râsim Ebûbekir Paşa’nın evlâdındandır. 
Kalemden tefeyyüz ile hâcegân badehû küçük rûznamçeci yeniçeri kâtibi 
olup 15 Şevvâl 1238’de vefât eyledi.

Tâhir Şevki Mehmed Efendi

Edirneli Abdullah Efendi’nin mahdûmudur. Silk-i askerîye dehâlet 
ve İstanbul’a azîmetle fenn-i kitâbette olan mahâretine mebnî kalem iş-
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lerinde bi’l-istihdâm giderek tophâne meclisine kâtip ve muahharen baş 
kâtip olup 1280 Muharreminde tophâne mektupçusu ve ûlâ evveli oldu. 
288 Recebinde muhâsebecilik ilâve edildi. 289 Ramazanında inhisâr-ı 
duhân nâzırı olup badehû ma‘zûl kaldı. 293 Cemaziyelevvelinde beytü’l-
mâl müdürü badehû evkâf idâre meclisi re’îsi ve bir aralık evkâf nâzır 
vekîli oldu. 8 Şaban 1298’de vefât etmekle Haydarpaşa’da 1277’de vefât 
eden pederi yanında defn edildi.

Mehmed Atâullah Bey

Sâbıku’t-terceme Edirneli Râsim Ebûbekir Paşa’nın mahdûmu ve 
Tavukçubaşı dâmâdı el-Hâc Mustafa Efendi’nin kerîmezâdesi olarak 
hânedân riyâsetinden zuhûr ve pederi riyâsetinde mektûbî-i sadr-ı âlî 
odasına memuren silk-i hâcegânîye dahi duhûl eyledi. 1178’de arabacılar 
kâtibi 1180’de cebeciler kâtibi 1182’de Sultân Mehmed Câmii binâ emîni 
ve cebeciler kâtibi vekîli 1184’te piyâde mukâbelecisi 1185’de silahdâr 
kâtibi 1187 Zilkadesinde mektûbî-i sadr-ı âlî olup ordu-yı hümâyûnun 
Âsitâne’ye duhûlünden bir gün mukaddem 1188’de Küçükçekmece’de 
azl olunup Şevvâlde matbah emîni ve 1189 Cemaziyelevvelinde küçük 
tezkireci ve 1190’da yeniçeri kâtibi ve 1193 Zilkadesinde büyük tezki-
reci oldu. 1194’te azl olunup darbhâne emâneti nâmıyla Mısır’a gönde-
rildi. 1195’te avdet ederek arpa emîni 1196’da baş muhâsebeci 1197’de 
tersâne emîni ve Yusuf Paşa’nın evâil-i sadâretinde çavuşbaşı ve 1200 
Şabanının yirmisinde re’isü’l-küttâb olup 1201 Rebiulâhirinin onun-
cu günü Edirne sarây-ı hümâyûnu tamirine memuren Edirne’ye geldi. 
İtmâm-ı memuriyetle Dersaâdet’e avdetinde 202 Rebiulâhirinin on iki-
sinde tevkî‘î ve müteâkıben [s.109] rûznâmçe-i evvel olduysa da istifa 
edip 202 Rebiulâhirinin yirmi dokuzunda vefât etmekle na‘şı Hazret-i 
Hâlid’de büyük pederi Mustafa Efendi ile küçük Emîr Efendi arasında 
defn olundu. Mûmâileyh edîb ü erîb ü hasîb ü nesîb evzâ‘ u etvârı dil-
firîb memdûhu’l-hisâl adîmü’l-emsâl âlî-cenâb u müctenib-i zell ü irtikâb 
tavr-ı inşâ vü kitâbeti ârif ve kavânîn-i devlete vâkıf cevdet-i hatt-ı dîvânî 
vü rik‘ada serâmed ikfâ vü nüktedânlıkta mahsûd-ı üdebâ vü zurefâ idi.

Numan Enîs bin Muhammedü’l-Hanefiyyü’l-Edirnevî 
E’ş-Şehîr bi-Hâcegân

Reisü’l-küttâb’dır. Mukaddime-i ulûmu tahsîlden sonra Dersaâdet’e 
nakl ü hicretle sülüs ü nesih hatlarını üstâd-ı şehîr Yedikuleli Abdullah 
Efendi’den ve daha hutût-ı mütenevvi‘ayı esâtize-i sâireden alâ vechi’l- 
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itkân talîm ü tahsîl ederek hutûtun envâ‘ında kesb-i mahâret eylemiş idi. 
Badehû tarîk-i kitâbete bi’s-sülûk dîvân-ı hümâyûn kalemine dehâletle ora-
da iktisâb-ı şân ü şöhret ederek tezkireci-i sânî ve oradan yeniçeri ocağı 
kâtibi oldu. Oradan uhdesine reisü’l-küttâblık tevcîhiyle kadr u itibarı terfî 
edildi. Memuriyet-i mezkûreye müdâvim bulunduğu halde 10 Şevvâl 1180 
salı günü vefât eyledi. Bu makâle Murâdî-i Dımışkî’nin Silkü’d-Dürer nâm 
eserinden mütercem ü me’hûzdur. Sefînetü’r-Rüesâ’da mûmâileyhin pederi 
Muhammedü’l-Hanefî ile Edirne ahâlisinden olduğu zikr olunmayıp devr-i 
Mahmûd Hânî’de çok zamân tezkire-i sânî badehû cizye muhâsebeciliği ve 
defter emânetiyle mübeccel olmuş iken Râgıp Paşa’nın evâhir-i sadâretinde 
umûr-ı dîvâniyeye vukûfu olmak ser-riştesiyle yine büyük tezkireciliğe 
tenzîl ve 1176’da Recâi Mehmed Emin Efendi yerine riyâset-i küttâb ile 
tebcîl olunup bir seneye karîb riyâsette bulunduktan sonra 1177 evâsıtında 
nişancılıkla kâmbîn ve bade’l-azl 1178 senesi evâhirinde tekrar nişâncılığa 
tayin kılındı. Bir kaç mâh mürûrunda Yeniçeri kitâbetine menkûl ve se-
nesi hitâmında ma‘zûl oldu. 1180’de îd-i fıtrın onuncu günü vefât etmek-
le mevlevîhâne kapısı hâricinde defn olundu. Bu beyt vefâtına târîhtir ki 
Tuhfetü’l-Hattâtîn’den me’hûzdur.
Târîh  Okur cevher-şinâsân-ı ziyâret rûhuna târîh

Cenâb-ı Hakk ede Nu‘mânı sâbit câh-ı me’vâda
Mûmâileyhin mektûbî-i sadr-ı âlî odasından neş’et ile İran Seferi’nde 

mükâleme hizmetlerinde bulunduğu bazı âsârda mastûr ve İzzî Târîhi’nde 
nüzûl-i kalyonî târîh-i selîsi ve âbdârın inşâ eylediğin sebt-i sütûr ey-
lemiş ve târîhin dahi derc edip sülüs ü nesih ve dîvân ü rik‘a hatlarında 
mahâretini tezkâr eylemiştir. Bu mecellede eş‘âra dâir olan mezkûr târihi 
Enîs mahlasıyla Ravzatü’ş-Şuarâ’da ve hatta dâir olan evsâfı Numan Enîs 
nâmıyla Ravzatü’l-Hattâtîn’dedir.

Mustafa Efendi

Telhisîzâdedir. Sadrâzam Kara Mustafa Paşa yanında reisü’l-küttâb 
iken 1095 târihinde hâdis olan Bîç Vakası zeylinde sadr-ı müşârunileyh 
ordu-yı hümâyûn ile Belgrat’a ric‘at ve Sultân Mehmed Hân hazretleri dahi 
Belgrat’tan Edirne’ye avdet buyurduklarında sadr-ı müşârunileyhin ida-
mına memur kapıcılar kethudâsı Kazzaz-zâde Ahmed Ağa mübâşeretiyle 
Edirne’ye ihzâr ve mûmâileyh Mustafa Efendi riyâsetle kâmkâr kılın-
mak zeylinde Telhîsîzâde sadr-ı müşârunileyhin mu‘temed ü müsteşârı 
ve gâyete’l-gâye manzûr-ı nazar-ı iltifât ü itibarı olup mezîd-i taayyün ü 
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ikbâlle mahsûd-ı enâm olduğundan gayri vezîr-i cedîd Kara İbrâhim Paşa 
dahi kendisine bazı-gûne dil-gîr olmagın iğbirâr-ı hâtırını İzhâr ile re’is-i 
müşârunileyhi 1195 Saferinin üçüncü günü hilâf-ı âde olarak Edirne’de 
Üç Şerefeli câmii önünde [s.110] berdâr ve şühedâ-yı küttâba serdâr eyle-
di. Müşârunileyhin ibtidâ-i riyâseti mazbût-ı tevârîh değildir ancak Koca 
Mustafa Efendi yeniçeri kitâbetine ittisâl ile 1187 hilâlinde riyâsetten 
munfasıl ve müşârunileyh Mustafa Paşa dahi târîh-i mezbûrda sadârete 
nâil ve sâhib-i terceme ber-vech-i muharrer itibar ve istişârları mertebele-
rine vâsıl olmaktan hemân evâil-i sadâretlerinde re’isü’l-küttâb ve yedi se-
kiz sene ale’t-tevâlî mansıb-ı mezkûr ile şöhret-yâb olması anlaşılmaktadır. 
Uşşâkî-zâde İsâ-zâde Târihinden şöyle nakl eder ki 1193’te Nemçe elçisi 
deraliyyeye gelip Sultân Süleymân Kânûnî üzere veregeldikleri hedâyâyı 
her sene edâ vü güzeşteyi takdîm ü îfâ şartıyla tecdîd-i sulh ricâsını muhtevî 
olan nâmesi tercüme olundukta eğer sulhü tecdîd ederseniz biz dahi tecdîd 
ederiz. Üzerimize gelir iseniz size zahmet olmasın biz karşı varırız kelâmını 
Mustafa Paşa tenbîhi ile hilâf-ı vâki Telhîsî-zâde tercümeye derc edip ol 
sefer-i azîme bâis olmuş ba‘de vefâti’l-vezîr İskerletoğlu tercümân istintâk 
olundukta vezîrin ilkâsıyla re’îs-i mûmâileyhin ameli olduğunu ihbâr et-
megin ber-vech-i muharrer cezâsı verilmiştir. Vükelâ-yı devlet her ne kadar 
bu makûle töhmetten berîü’z-zimmet eyledikleri vâreste-i külfet-i kitâbet 
ise de îrâd u tezkârı mûcib-i nef ‘ ü ibrettir.

Mevlânâ Veliyüddin bin İlyâs Hüsnü

Şâir Ahmed Paşa’nın babasıdır. Sultân Murâd Hân-ı Sânî’nin zamân-ı 
saltanatında kazasker idi. Sultân-ı müşârunileyhin Edirne’de binâ eyle-
diği Murâdiye Câmiiyle imâretinin 839 târihiyle müverrah vakf-nâmesi 
ol fâzılın kaleminden sudûr eyledi. Unvan-ı vakfiyede [Harrerehu’l-
fakîr Veliyyü’ddin bin İlyâs el-kâdî bi’l-asker]21 kelâmını şâmil imzâsını 
Mevlânâ Veliyüddin’in hattıyla görmek müyesser olduğunu mütercim-i 
Şakâyık Mecdî merhûm beyân etmiştir. Mevlânâ-yı müşârunileyhin 
nâmına mensûb Edirne hisârının kalekapısı dâhilinde bir mahalle var ise 
de mürûr-ı zamân ile nâmı Metropolit’e tahvîl olunmuştur. Âsâr-ı hayri-
yesinden o mahallede bir mescidi vardır ki Ravzatü’l-Mesâcid’dedir.

21  Bunu fakir kazasker Veliyü’ddin bin İlyas yazmıştır.
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Mehmed Efendi İbni Mehmed

Atâ Târihi’yle Keşfü’z-Zünûn beyânınca Edirneli’dir. Ulemâ-yı 
meşhûreden Ahizâde Mevlânâ Abdülhalîm Efendi mensûbâtındandır. 
1050 târihinde irtihâl-i dâr-ı bekâ etmiştir. Sultân Osmân hazretleri Ho-
tin seferi azmiyle 1030 târihinde Edirne’yi teşrîflerinde sâhib-i terceme 
te’lîfine muvaffak olduğu Nuhbetü’t-Tevârîh ve’l-Ahbâr nâm eserini 
huzûr-ı şehriyârîlerine takdîm etmiştir. Me’hazlarımızda muntazaman 
terceme-i hâline tesâdüf edilemeyip te’lîf-kerdesi olan mezkûr târihin 
matbû‘ nüshasının dîbâcesindeki makâlede îzâhât-ı kâfiye olduğundan 
aynen derc ile iktifâ edilmiştir.[bu fakîr-i kalîlü’l-bizâ‘a ve adîmü’l-istitâ‘a 
ki dîvân-ı şeref-unvan-ı Sultân-ı zamânda hizmet-i kitâbet-i ahkâm ile mü-
şerref olan erbâb-ı kalem zümresine iltihâk ile mükerrem olup Mehmed 
bin Mehmed denilmekle mevsûm ve hizmet-i a‘yân-ı erkânda olagelmek 
ile beyne’l-emsâl ma‘rûf u malûmum cennetmekân Sultân Osmân Hân-ı 
Sânî hazretlerinin eyyâm-ı saltanatlarında bu kitâbın te’lîfine muvaffak 
olup südde-i seniyye-i mülûkânelerine ithâf u irsâl eyledim.] intehâ

Pîr Mahmûd E’s-Sıdkî

Bu zâtın Edirneli olduğu ve Fâzıl Hayreddin’in tilmîzi olup fâzıl-ı 
mûmâileyhin ilm-i hesâbda bir mukaddime ve on fasl u bir hâtime üze-
rine te’lîf-kerdesi olan Miftâhü’l-Künûz-i Erbâbü’l-Kalem ve Misbâhü’r-
Rümûz-ı Ashâbu’r-Rakam nâm eserini tercüme eylediğini Kâtip Çelebi 
Keşfü’z-Zünûn’unda beyân etmiş ise de me’hazlarımızda ne bu zâtın 
terceme-i hâline [s.111] ve ne de bahçıvanlığa dâir Edirneli bir zât ta-
rafından Revnak-ı Bostân unvanıyla te’lîf edilip 1260 senesi Zilhiccesi 
evâsıtında tab‘ u neşr edilmiş olan mezkûr eserin müellifi ahvâline dâir 
hiçbir bahse tesâdüf olunamamış ve ol bâbda icrâ edilen tahkîkâttan da 
bir netîce alınamamıştır.

Ahmed bin el-Hâcc Hasan bin Ali el-Edirnevî 
eş-Şehîr bi-Kahvecizâde

Edirne Dârü’ş-şifâsı re’îsü’l-etıbbâsı olduğunu te’lîf-kerdesi olan 
“Cerîdetü’l-Etıbbâ ve Harîdetü’l-Elibbâ” nâm eserinde beyân etmiş ve 
mezkûr eser görülmüş ise de terceme-i hâline dest-res olunamamıştır.

Mehmed Efendi

Edirne’nin eşrâfından ve hâcegânından olup mühimme nâzırı idi. Ber-
muktezâ-yı hükm-i kader Bursa’da ikâmete memur olup 1207 târihinde 
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irtihâl-i dâr-ı bekâ etmekle Başcı İbrâhim Bey Câmi-i şerîfi hatîresinde 
şark cihetinde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Kesbî Mustafa Efendi’nin 
söylediği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Bu mühimme nâzırı rif ‘at-karîn-i hâcegân

Eşref-i şehr-i Edirne fahr-ı erbâb-ı kirâm
A‘ni Mehemmed Efendi kim vücûdu müstetâb
Bir zamân âlemde ikbâl ile olmuşken benâm
Muktezâ-yı hükm-i hâl u dehr-i dûna kıl nigâh
Her kim olduysa cihânda bir iki gün şâdkâm
Âkıbet bir yüzden oldu devlet ü şânı hebâ
Rûzigârın kimseye olmaz vefâsında devâm
Bir serencâm-ı mukadderle olup me’yûs-i hâl
Eyledi bu gurbet elde semt-i ukbâya hırâm
Fevtinin bir er gelip Kesbî dedi târîhini
Rûh-ı merhûma ede dâr-ı na‘îmi Hakk makâm   1207

Hasan Paşa

Edirnelidir. Kıyak semtinden Mehmed Nazîf Efendi nâm zâtın 
sulbünden 1253 sene-i hicriyesinde Edirne’de tevellüd etmiştir. Sinn-i 
bülûğa vâsıl olduktan sonra Edirne askerî mekteb-i i‘dâdîsinde tahsîli bi’l-
ikmâl Dersaâdet’te mekteb-i harbiyeye nakl ile oradan erkân-ı harb olarak 
neş’et etmiş ve hidemât-ı muhtelife-i askeriyede bulunduktan sonra bâb-ı 
vâlâ-yı ser‘askerî masârifât nâzırlığına tayin buyurulmuş ve 1316 senesi 
Rebiulâhirinde rütbe-i sâmiye-i müşîriyyeti ihrâz eylemiş idi. Bu hâl üze-
re (22 Zilkade 1322 ve 15 kânûn-ı sânî 1320) cumartesi günü saat ye-
dibuçuk râddelerinde Dersaâdet’te Soğukçeşme’de kâin konağında vefât 
etmekle Süleymâniye câmi-i şerîfi hatîresinde defn edilmiştir.
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Ravzatü’l-Meşâyîhu’l-İslâmiye
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[s.112] Edirne’de medfûn bulunan ve fi’l-asl Edirne’de tevellüd et-
miş olan meşâyih-ı İslâmiye beyânındadır.

Mevlânâ Fahreddin Acemî ismuhû İbrâhimü’r-Râzî

Müşârunileyh hazretleri mebâdî-i ulûmu bilâd-ı Acem’de tahsîl ve 
seyyidü’l-muhakkikîn ve’l-mudekkikîn Şerîf Cürcânî hazretlerinden dahi 
telemmüz ile bakıyye-i fünûnu tekmîl ettikten sonra diyâr-ı Rûm’a gelerek 
Mevlânâ Muhammed Şâh İbni Mevlânâ Şemşeddin Muhammedü’l-Fenârî 
hazretlerinin hizmetine vâsıl ve mahmiye-i Bursa’da müderris olduğu 
Sultân Medresesi’nin mu‘îdliğine nâil olmuş idi. Fâzıl-ı müşârunileyhin 
mâlik olduğu kemâlât-ı ilmiye Murâd Hân-ı Sânî hazretleri gibi bir 
sultân-ı kadr-dânın zamân-ı saltanatlarında yevmî otuz akçe vazîfe ile ken-
dilerini makâm-ı meşîhat-i ulyâya kadar îsâl eylemiş ve hazret-i pâdişâh 
mertebe-i ilm ü fazlları râddesinde vazîfelerinin tevsî‘ u tezyîdini irâde 
buyurmuşlar ise de mevlânâ-yı müşârunileyh hazretleri kemâl-i zühd ü 
vera‘larından nâşî aldıkları yevmiye havâyic-i zarûriyeleri için kâfî vü vâfî 
olup beytü’l-mâlden havâyic-i mühimmeye kifâyet edecek kadar vazîfe al-
mak helaldir fazlası helal olmadıktan başka insânı isrâfa alıştıracağı cihet-
le muzırr dahi olduğunu beyân ile vazîfelerinin tevsî‘ini kabûlden imtinâ‘ 
eylemişler idi. Kelâm-ı Hakk’ı söylemekte levme-i lâîmden havf etmeyip 
kelimât-ı belâgat-âyâtının hakk-ı sarîha muvâfakatı meczûm u mansûs idi. 
Rivâyet-i hadîste Mevlânâ Haydar Herevî’den mücâz idi. Maraz-ı mev-
tinde Mevlânâ Ali Tûsî ziyârete gelip istîsâ eyledikte Mevlânâ Fahreddin 
hazretleri dahi asâ-yı şer‘i zahr-ı avâmdan dûr etme diye vasiyet eyledi. Se-
kiz yüz yetmiş üç senesi Cümâdilûlâsının yirmi sekizinci günü Edirne’de 
mak‘ad-ı sıdka hırâm ve mütevârî-i makâbir-i hâss u âmm olmakla Dârü’l-
Hadîs câmî‘-i şerîfinin mihrâbı önünde medfûn ve seng-i mezârından:

Baş Taşının Kabre Nâzır Cihetinde:
هذا انتقل من دار الفناء الى دار البقاء و سار من دار الغرور الى محل السرور بسير 
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(bu mu‘teriha içindeki ibâre taşta girifttir mana çıkarılamadı) 

Baş Taşının Hârice Nâzır Cihetinde:

 
 
 

Mevlânâ eş-şerîfü’l-kerîm fahrü’l-milleti ve’d-dîn İbrâhîmü’r-Râzî 
vemâ mislühü yürcâ mine’d-dehri ve eyyin ilmen edri ba‘de’s-sa‘yi’l-fâzılı’l-
âlem fî ricsin mine’llâhi ve’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve erhame eslâfehü ve afâ 
ma‘a cemî‘i’l-mü’minîn fi’l-yevmi’s-sâmini ve’l-işrîne min şehri cemâdiye’l-
ûlâ sene selâse ve seb‘în ve semâne mie23

Ayak Taşının Hârice Nâzır Cihetinde:

 
 

ibârâtı menkûş u rûnümûndur. Ayak taşında muharrer olan işbu ibârâta 
nazaran ayak ucunda bir kerîmelerinin defn edilmiş olması zann olunur.

Ayak Taşının Kabre Nâzır Cihetinde: Sağdan sola ve soldan dahi 
sağa doğru yekdiğerine girift olarak yazılmış fârisiyü’l-ibâre bir kaç satır 
yazı daha var ise de okunmak kâbil olmadı. Kabir taşlarının mündericâtına 
nazaran mevlânâ-yı müşârunileyh Fahreddin Acemî hazretlerinin ism-i 
şerîfleri İbrâhimü’r-Râzî olduğu tahakkuk etmiştir. Edirne’de Üç Şerefeli 
câmi-i şerîfi civârında müşârunileyh hazretlerinin nâm-ı nâmîlerine bir 
mahalle ve o mahallede bir de medrese vardır. Fâtih Sultân Mehmed Hân 
hazretleri Mevlânâya kemâl-i muhabbetlerinden Ebû Hanîfe-i zamân 
ta‘bîr ederler imiş. [s.113] tâife-i hurûfiyeden Fazl-ı Tebrîzî’nin etbâ‘ından 

22  Burada yatan kişi fenâ âleminden bekâ âlemine göçtü ve bu sıkıntılı âlemi sevinç âlemine döndü. 
Firdevs’e yürüyor ve o iyilik ve güzellikler civârında oturup cennete inmek istiyor.

23  Hem cömert hem de şerefli efendimiz İbrâhim Râzî, dinin ve milletin övüncüdür, bir eşi ve benzeri 
daha yoktur. Onun olduğu yerde çirkinlik ve kötülükler olmaz. Allah enbiyâya resullere rahmet etsin. 
Bundan öncekilere acısın ve mü’minlerden onunla beraber olanların da günahlarını af etsin. 28 
Cemâziyelevvel 873
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Fâtih Sultân Mehmed Hân hazretlerine hulûl etmiş olan bazı melâ‘ine-i 
mâlâyâni haklarında müşârunileyh hazretlerinin icrâ buyurmuş olduğu 
ihrâk mu‘âmelesi birinci ciltte Vakâyi‘u’l-Mütenevvi‘a Ravzası’nda ve (193) 
sahifede muharrer olduğundan oraya mürâca‘at buyurula. Müşârunileyh 
meşâyih-i İslâmiyenin ikincisidir.

El-Mevle’l-Fâzılu’l-Kâmil Abdülkerîm

Mevlânâ-yı müşârunileyh küberâ-yı ümerâ-yı Murâd Hân-ı Sânî’den 
Mehmed Ağa nâm bir emîr-i vâlâ-makâmın kullarındandır. Sıgarı hâlinde 
Mevlânâ Ayas ve Mahmûd Paşa ile bilâd-ı harbden sâhil-i diyâr-ı İslâma 
ihrâc olunup sadef-i dehânlarında cevâhir-i zevâhir-i kelime-i tevhîd 
nümâyân olup vemen yehdillâhü fehüve’l-mühted24 âyet-i celîli muktezâsı 
üzere sandûka-i derûn-ı pâki cevher-i şeref-i İslâm ü îmân ile dolmuş idi. 
Mûmâileyh Mehmed Ağa ta‘lîm-i Kur’ân u ilm için bir hâce nasb edip 
badehû şehzâde Sultân Mehmed Hân hazretlerine bağışlayıp serrişte-i ta-
sarrufunu yed-i istihkâkına tefvîz eylemiş idi. Mevlânâ-yı müşârunileyh 
zamân-ı tahsîlinde Mevlânâ Tûsî’den ve Mevlânâ Acem Sinân’dan oku-
yup riyâz-ı ahvâli şükûfe-i ulûm-ı berâ‘at-rüsûmuyla hâlî ve dâhin-i a‘mâli 
reşehât-ı fünûn-ı garâbet-nümûn ile mâlî olduktan sonra bazı medâriste 
müderris olmuş ve mahrûse-i Kostantiniyye’nin fethinden sonra binâ vü 
inşâ olunan medâris-i âliyeden birisi kendisine ihsân buyurulmuş idi. 863’te 
kazasker olup 871’de ma‘zûl ve 873 senesi Cümâdilâhiresinde Fahreddin-i 
Acemî’den sonra me’zûn bi’l-iftâ olmakla makbûl oldu. ( târîh-i meşîhatleri 
Şakâyık’ta 870 ve Devhatü’l-Meşâyih’te 893 Cümâdilâhiresi yazılmış ise 
de mademki yine Şakâyık’ta Fahreddin-i Acemî’den sonra müftü olduğu 
musarrahdır târîh-i meşîhatlerinin Fahreddin-i Acemî hazretlerinin târîh-i 
vefâtları olan 973 Cümâdilûlâsı olması iktizâ eder) Esmârü’t-Tevârîh bu 
zâtın meşîhatini hiç kâle almamıştır. Zamân-ı Bâyezîd Hân Gâzî’de yani 
900 senesi Recebinde vefât eyleyip bu teng-nây-ı zevâyâ-yı fenâdan füshat-
fezâ-yı nüzhet-serây-ı bekâya ric‘at eyledi. Edirne’de Sultân Câmi-i şerîfi 
kurbunda kendisi binâ ettiği mektephânede defn olunduğu Şakâyık’ta 
mastûrdur. Câmi-i şerîf-i mezkûr kurbunda Tavukçular Hanı Sokağı’nda 
ikinci numarada mekteb-i mezkûrun arsası el-yevm mevcut ise de mürûr-ı 
zamân ile seng-i mezârı zâyi‘ olmuştur. Telvîh ve Hâşiye-i Mütâlaa ve Sey-
yid Şerîf ’in Keşşâf ’a dediği hâşiyesine havâşîsi olduğu ve Sultân Bâyezîd 

24  Ve Allah, kimi hidayete erdirirse (kendisine ulaştırırsa) artık o hidâyete ermiştir. Kur’ân-ı Kerîm, 
İsrâ/97
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Hân Gâzî zamânında bir mes’ele-i istişkâl olup ol asrın müftüsü cevâba 
kâdir olamayınca hazret-i pâdişâh Mevlânâ Abdülkerîm’den sorulsun diye 
emr eyledi. Fi’l-vâki Mevlânâ Abdülkerîm ol mes’ele-i müşkileye cevâp ve-
rip fi’l-hâl nikâb-ı işkâli ref ‘ eyledi. Mervîdir ki bilâd-ı harbden diyâr-ı 
İslâma nakl ü tahvîl için Mevlânâ Abdülkerîm ile Mahmûd Paşa ikisi bâr-
girin bir cânibine Mevlânâ Ayas dahi başka bir cânibine yüklenip Mevlânâ 
Ayas ikisine adîl kılınmış olmakla zamân-ı mevleviyetde Mevlânâ Ayas 
hâlet-i sıgarda muhâfa ile geldiğimizde ikiniz ile berâber olduğum gibi 
fazâil ü ma‘ârifte dahi ikinize muâdil bulunduğum mukarrerdir diye latîfe 
eder imiş. Bu sûretle sâhib-i tercemenin Mahmûd Paşa ile beynlerinde 
muhabbet ve ülfet-i samîmî vü hakîkî olmakla Mahmûd Paşa kapıcıbaşı 
iken işrete mübtelâ olup bir gün Abdülkerîm geldi diye haber verdiklerin-
de revâyih-i bâde istişmâm olmasın diyerek bazı sipend-i hoşbû ile hâneyi 
tebhîr u ta‘tîr ettirdikten sonra Mevlânâ-yı müşârunileyh ile mülâkî olup 
bir saat mikdârı musâhabetle avdetlerinde akrân u emsâlin arasında bir 
âlim-i hüner-ver ve bir fâzıl-ı dâniş-güster ve ma‘ârif bir zât olduğunuz 
halde levhât-ı derûnunda hurûf-ı mefâhir müstekarr ve cevher-i kalbinde 
[s.114] a‘râz-ı fazâil mütemekkin ü sâbit iken keyfiyyât-ı hamr ile tekey-
yüf sana lâyık değildir. Arâyiş-i mukaddere akl-ı kâmil ve hads-i şâmil ile 
ümmü’l-habâis olan duhter-i rez minassa-i derûnunda cem‘ olmak cem-i 
uhteyn gibi şer‘an nâ-münâsiptir. Bu makûle şürûr-ı umûrdan ittikâ edip 
bunun gibi müntehâ-yı menâhî olan mahzûr ve mahzûrdan tehâşî eyle-
mek lâzımdır diye vukûa gelen nush u pendleri Mahmûd Paşa’ya te’sîr edip 
şeref-i tevbe ile ercümend olmuşlardır. Mahdûmu Abdülvahhâb Ravzatü’l-
Ulemâ’da (19) numaradadır.

Mevlânâ Ali İbni eş-Şeyh Mehmed İbnü’l-Kadı Hasan

Pederleri Şeyh Mehmed Efendi’dir. Alâiye’den İstanbul’a ge-
lerek ulemâdan birine dânişmend olduktan ve meşâyih-i tarîkat-i 
Halvetiyye’den tercümân şeyhi Ömer Efendi’den ahz-ı yed-i inâbetle bir 
zamân tahsîl-i âdâb-ı tarîkat ettikten sonra Yenişehir-i Fener civârında 
Çatalca kazâsında Beyzâde Zâviyesi’ne halîfe nasb olunup orada tavat-
tun etmişler idi. 1041 târihinde sâhib-i terceme Çatalca kasabasında 
zîver-i sahîfe-i vücûd olup sinn-i temyîze vâsıl oldukta vâlid-i mâcidleri 
himmetiyle teşyîd-i mebânî-i ulûm ve tertîb-i mukaddimât-ı manzûm u 
mefhûm eyleyip 1043’te Yenişehir kadısı olan Fâzıl Abdurrahîm Efendi 
Çatalca’ya gittiğinde bunlara bir mülâzemet va‘d etmegin 1057 Rebiulev-
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velinde şeyhulislâm olduklarında teşrîfen ikinci olmak üzere mülâzemete 
kabûl etmişler idi. 1062 hudûdunda tahsîl-i kemâl ve vusûl-i âmâl kas-
dıyla İstanbul’a giderek Minkârîzâde Yahya Efendi âsitânesine bi’l-intisâb 
sene-i mezkûre Şabanında Yahya Efendi Mısır kadısı oldukta birlikte gi-
dip orada bâb nâibi olmuşlar idi. Badehû edâ-yı hacc-ı şerîf ile İstanbul’a 
avdetlerinde 1069 Recebinde Yahya Efendi İstanbul kadısı oldukta 
sâhib-i terceme yine bâb nâibi nasb olunup ba‘de tekmîli’l-müddet 1071 
Şevvâlinde Abdurrahîmzâde Mehmed Efendi Mısır’a kadı oldukta yine 
bâb nâibi oldular. İstanbul’a avdetlerinde sinîn-i ömürleri henüz ıkd-ı 
sâlise bâliğ olmaksızın bilâd-ı müte‘addide vü mu‘teberede izzetle mezkûr 
olmagın (Nâib Çelebi) demekle meşhûr ve zebân-zed-i cumhûr oldu-
lar. (Edirne’de Nâib Çelebi Mahallesi’nin bunların nâmlarına mensûb 
olması zann olunur) 1073 Recebinde La‘lîzâde Abdü’lazîz Efendi yeri-
ne evvelen Mesîh Paşa Medresesi’ne müderris ve sene-i mezkûre Rama-
zanında Uyvar Seferi’nde ordu-yı hümâyûn kazâsıyla mümtâz ve Siroz 
kazâsı arpalığıyla ser-efrâz olup ba‘de’l-feth 1074 Cümâdilâhiresinde Sarı 
Osmân Efendi yerine Hâfız Paşa medresesiyle i‘zâz olundular. 1075 Mu-
harreminde Osman Efendi yerine Gazanfer Ağa Medresesi’ne müderris 
ve 1076 Ramazanında Selânik’e kadı oldular. O sene Zilkadesinde vâki 
Girit Seferi’nde mevkib-i hümâyûn kazâsıyla memur olup mansıblarına 
nâib nasb eylediler. 1078 Zilhiccesinde Selânik kazâsı Kebîrîzâde Mus-
tafa Efendi’ye tevcîh olunup 1081 Recebinde Ankaravî Mehmed Efendi 
yerine Mısır’a kadı olup gitmiş iseler de bâ-irâde-i seniyye Aynü’n-neccâr 
nâm menzilden avdet ettirilip Kadri Efendi def ‘a-i sâlisesi yerine 1081 
Şevvâlinde sadr-ı Rumeli oldu. Mısır kazâsı Kabakulakzâde Mehmed 
Efendi’ye verildi. 1084 Rebiulevvelinde munfasıl ve yerlerine Anado-
lu sadrı Ankaravî Efendi vâsıl oldu. Bunlara Eriha ma‘a Tebşar kazâları 
zamîmesiyle Es‘adzâde Efendi üzerinden Ayıntâb kazâsı arpalık veril-
di. 1084 Zilkadesinde şeyhulislâm Minkârîzâde Yahya Efendi tekâ‘üd 
ihtiyâr ettiklerinde sâhib-i terceme Hacıoğlu Pazarı kasabasında rikâb-ı 
hümâyûna davet olunup mâh-ı mezkûrun on dördüncü Çarşamba günü 
şeyhulislâm oldular. Nâlî Mehmed Efendi bu târihi demiştir.
Mısra Ma‘denü’l-ilmi Aliyyün ve âleyhi’l-fetvâ

1085 Muharreminde arpalıkları Bosnevî Bâlî Efendi’ye verildi. 1097 
Zilkadesinde Debbağzâde Mehmed Efedi üzerinden Gelibolu ma‘a Şe-
hirköy ve Sultânhisâr kazâları arpalığıyla azlden mâ‘adâ on üç sene devâm 
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eden müddet-i [s.115] fetvâlarında tanzîm-i umûr ve tensîk-i masâlih-i 
cumhûra müstebid-i bi’r-re’y oldukları dest ü dâmen takbîl ederek 
nâil-i ikbâl-i nev-devlet vüzerâ tarafından istiskâl olunduğundan başka 
mürâ‘ât-ı resm-i tarîkte inâyet tedkîk edip olur olmaz ricâlarına müsâ‘ade 
göstermediği için kaymakam Receb Paşa ricâsıyla der-i devletten dûr ve 
Bursa’da kûşe-gîr-i künc-i ferâğ u huzûr oldu. Makâm-ı fetvâya da Rumeli 
sadâretinden halefleri Ankaravî Mehmed Efendi mevsûl oldu. 1098 Zil-
hiccesinde Rodos’a gönderilip 1099 Rebiulevvelinde sâniyen Bursa’ya av-
dete me’zûn olarak sene-i merkûme Recebinde arpalıkları Minkârîzâde 
Abdullah Efendi mahlûlünden Tire ve Pınarhisâr ve Karasu Yenicesi 
kazâlarına tebdîl kılındı. 1101 Şevvâlinde İstanbul’da menzillerine avdete 
me’zûn olup kûşe-nişîn-i inzivâ ve dîde-dûz-ı zuhûr-ı feyz-i Hudâ iken 
1103 Cümâdilâhiresinde Edirne’ye davet ve şeyhulislam Ebû Sa‘îdzâde 
Feyzullah Efendi yerine ilbâs-ı hil‘at-i beyzâ-yı meşîhat buyuruldu
Mısra Âleme oldu yine müftü Aliyy-i âkil

Târîh-i fetvâlarıdır. Ancak zamân-ı kalîlde enfâs-ı ma‘dûdeleri 
tamâm olup sene-i merkûme Şabanının ikinci sebt günü dâru’n-na‘îm-i 
câvidânîye hırâm etmekle emr-i techîzi tamâm ve Sultân Selîm câmi-i 
şerîfinde ba‘de salâti’z-zuhr salât-ı cenâzelerine kıyâm olunduktan son-
ra Zehrimâr Mescid-i şerîfi sâhasında mütevârî-i hâk-i ıtr-nâk oldular. 
Müddet-i fetvâları def ‘a-i ûlâda saltanat-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘’de 
on üç sene iki mâh on beş gün ve sânîyede Sultân Ahmed Hân-ı Sânî 
müddetinde iki aydan ziyâdecedir. Mevlânâ-yı müşârunileyh aynü’l-a‘yân 
fuzelâ-yı zamân tarâvet-bahş-ı bostân-ı kemâl-i irfân dûdmân-ı salâhdan 
zâhir müstecmi‘-i ma‘âlî vü mefâhir halîm ü kem-âzâr esâs-ı zâtı metîn ü 
üstüvâr kelâmında sâbit-kadem mu‘âhedâtında râsih-dem ismet ü akitde 
alem kazâsında nezâhat ve istikâmeti müsellem vecîh ü vakûr ve beşâşet 
ü semâhatle meşhûr sohbet-i ulemâya mâil ve meşâyih-i tarîkate şifte-dil 
câmi-i şerî‘at u tarîkat mecma‘u’l-bahreyn-i fazîlet ü hakîkat pâk-nijâd 
melek-nihâd bir zât-ı sütûde-sıfât idi. Fetvâları beyne’n-nâs mütedâvil-i 
âbâdî-i fazâil-i istînâstır. Sekâhu’llâhü’l-kayyûm bi’r-rahîki’l-mahtûm min 
yedi semiyyü’l-ma‘lûm25

25.  İnce ince düşünülerek verilmiş olan bu fetvaların, herkes tarafından bilinen sahibini Kayyum olan 
Allah rahmetiyle sulasın.
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Câmiu’r-riyâseteyn Mevlânâ Es-Seyyid Feyzullah

Mevlânâ-yı müşârunileyh vilâyet-i Erzurum’dan zuhûr edip vâsıl-ı 
rütbe-i bülûğ u nisâb olduktan sonra teşmîr-i sâk-ı ikdâm ve şedd-i rahl-i 
bâzû-yı ihtimâm ile tekmîl-i ilme sa‘y ü ictihâd ve tahsîl-i bizâ‘a vü isti‘dâd 
akîbinde yani hâce Vânî Mehmed Efendi 1074 hilâlinde der-i devlete ge-
lip kendilerini dahi davet ve kendüye dâmâd edinmiş idi. 1078’de edâ-
yı hacc-ı şerîf için cânib-i Hicâz’a azîmet ve ba‘de îfâ’il-hacc avdetlerinde 
mevkib-i hümâyûn Yenişehir’de bulunmak münâsebetiyle doğruca oraya 
azîmet ve kâinpederleri mûmâileyh Vânî Efendi’nin delâletiyle huzûr-ı 
hümâyûna müsûl olup 1080 Recebinde Sultân Mustafa Hân-ı Sânî’nin 
hâcesi Seyyid Mehmed Efendi fevt olmakla bunlar istihdâm ve ol esnâda 
bâ-hatt-ı hümâyûn mülâzim ve 1081 Muharreminde müderris olup 
1086’da bâ-pâye-i İstanbul Süleymâniye dârü’l-hadîsinden Sultân Ahmed 
müderrisliğiyle tekâ‘üd ve 1089 Recebinde Sultân Ahmed ta‘lîmine dahi 
memur olmuşlar idi. 1097 Zilkadesinde sadr-ı sadâret-i Rumeli ile bekâm 
olduktan sonra zamân-ı cennet-mekân Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘’de 
yani 1097 hudûduna dek hizmet-i talîm-i şehzâdegân ile fâiku’l-akrân ve 
20 Zilhicce 1098’de nikâbetü’l-eşrâfla karîn-i ihsân olmuş iken pâdişâh-ı 
mağfûrun hal‘i ve vukû-ı cülûs-i Sultân Süleymân Hân-ı Sânî esnâsında 
zorbânâna olan melâ‘în-i vükelâ-yı devlet mâbeyninde kendi izâleleri için 
ittifâk ve mu‘âhede âsârın müşâhede etmeleriyle bazı ricâl-i menâsıbı tebdîl 
ile emn-i hâtır tahsîl etmek [s.116] sevdâsına düşüp ilhâh u ibrâmlarıyla 
1099 Rebiulevvelinin on ikinci günü şeyhulislâm Debbağ-zâde Efendi bi’l-
iktizâ ihtiyâr-ı inzivâ ve bunlar mesned-i fetvâya revnak-efzâ olmuşlar idi. 
O sene Cümâdilâhiresinde hücûm-ı bâğiyân ile sadru’l-vakt Siyâvuş Paşa 
şehîd ve ahâlî-i şehir hücûm ile erbâb-ı bağy u tuğyânın dahi ser-i sakar-
ları cesedlerinden teb‘îd olunup sadr-ı sadâretle vezîrâzam Nişancı İsmâil 
Paşa tes‘îd olundukta kendüye hem-dimâğ Debbağzâde Efendi’yi müftü 
etmek kastıyla veyahut sâhib-i tercemenin vakadan bir gün mukaddem 
zorbalar davetiyle Ağakapısına varmak töhmeti için şehr-i mezbûrun yir-
mi sekizinde azliyle Erzurum’a nefy edilmiş idi. 1106 Cümâdilâhiresinde 
cennetmekân Sultân Mustafa Hân-ı Sânî hazretleri câlis-i evreng-i saltanat 
ve zîver-i erîke-i cihânbânî oldukta alâka-i talîm ü taallüme ri‘âyet ve hakk-ı 
ilm-i şerîfi sıyânet edip tefvîz-i umûr-ı fetvâ için Erzurum’dan davet ve 
sene-i merkûme Şevvâlinin on birinde mahrûse-i Edirne’de mansıb-ı vâlâ-
yı fetvâya sâniyen vusûl bulmuşlar idi. 1115 senesine gelinceye değin do-
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kuz sene müddet bâlâ-nişîn-i mesned-i fetvâ olup zamân-ı devleti imtidâd 
ve müsâ‘id-i sâ‘id-i ikbâli gittikçe iştidâd ve sadr-ı fetvâya geldiği vakitte 
henüz rütbe-i hârice âric olmamış bulunan etbâ‘ u evlâdını müddet-i nüh 
sâle fetvâsında bi-hasebi’t-tarîk altmış yıllık menâzil-i âliyeye is‘âdde ta‘cîl 
edip hatta ekber-i evlâdı olup pâye-i sadr-ı Rum ile Anadolu’dan ma‘zûl 
câ-yı vâlâ-yı nekâbet-i eşrâf ile ser-efrâz-ı fuhûl olan Es-Seyyid Fethullah 
Efendi’yi intikâllerinden sonra mansıb-ı fetvâya halef ve câ-nişînleri olmak 
üzere pâye-i rütbe-i sâmiye-i şeyhulislâmî ile i‘zâz olunmak bâbında rikâb-ı 
kâmyâba telhîs takdîmiyle arz u inhâ ve ol bâbda vukû bulan müsâ‘ade-i 
seniyye üzerine mahdûm-ı müşârunileyh ilbâs-ı hil‘at-ı beyzâ olunmuş idi. 
Bundan tevellüd eden Edirne Vaka-i müellimesi ile 1113 senesi Ramazan-ı 
şerîfinde i‘tâ buyurulmuş olan berât-ı hümâyûn sûreti ve müşârunileyhin 
âkıbet-i hâli Vakâyi‘-i Mütenevvi‘a Ravzası’nda (317) sahifede ve berât-ı 
hümâyûn Ravzatü’l-Uhûd’da (488) ve (23) numarada olduğundan oralara 
mürâca‘at buyurula. Cevdet Târihi’nin birinci cildinde diyor ki Feyzul-
lah Efendi hâce-i şehriyârî bulunmakla pâdişâh-ı enâm hazretleri hakk-ı 
ta‘lîmi edâ için kendüye teveccüh-i küllî vü meyl-i tâm buyurmuş idi. 
Efendi-i müşârunileyh ise oğluna meşîhat pâyesi vermek ve bi’l-cümle 
evlâd u mensûbâtını merâtib-i aliyyeye eriştirmek ve nüfûz-ı hükûmeti ve 
cemî‘-i menâfi‘-i devleti kendüye ve evlâd u etbâ‘ına hasr etmek gibi eslâf-ı 
ulemâdan sâdır olmayan ve ulemâ-i a‘lâma yakıştırılamayan fevkalâde ve 
hadd-ı lâyıkından ziyâde etvâr u harekâta tasaddî edip bu misilli hâlâtı 
ise halk bir vakitte çekemeyeceğinden başka Hüseyin Paşa’yı maslahattan 
el çekmeğe mecbûr etmesi dahi ekser müdîrân-ı devlet ve müdebbirân-ı 
umûr-ı saltanatın kendisinden yüz çevirmesine bir başkaca sebebiyet ver-
diğinden nihâyet (Edirne Vak‘ası) gibi devlet-i aliyyede görülmedik ve 
işitilmedik bir hâdise-i fecî‘a zuhûruna sebep oldu. Ve egerçi hayr-hâhânı 
tarafından kendüye ve husûsiyle oğluna mukaddemce nasîhat yüzünde 
bazı mertebe tebdîl-i hâl etmeleri söylenmiş ise de fart-ı ikbâl kendilerini 
iğfâl ettiğinden hakk-gû ve hayr-hâhların serd ü beyân ettiği mukaddimât-ı 
ma‘kûleyi ısgâ edemeyip böyle bir sû’-i netîce ile hem kendilerine ettiler 
ve hem de veliyy-i ni‘metlerinin başını belâya uğratıp gittiler. Cenâb-ı 
Hakk cümleyi ifrât-ı ikbâlin vehâmet-i meâilinden ve tefrît-i idbârın sû’-i 
hâlinden masûn buyursun. (intehâ)
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Mevlânâ Abdurrahîm İbnü’l-Mevlâ Kurd Mehmed bin    
Mehmed Çavuş

Ulemâ-i devlet-i Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘’den Menteşzâde de-
mekle meşhûr Mehmed Efendi’nin dâmâdı olup Kurd Mehmed Efendi 
nâmında bir zâtın dahi mahdûm-ı fazâil-güsteri şeyhulislâm Abdurrahîm 
Efendi hizmetleridir. Mahrûse-i Bursa’da tayy-i merâhil-i vücûd ve arz-ı 
cemâl-i meclis-i şühûd etmişler [s.117] idi. Pederleri Kurd Mehmed Efen-
di Bursa mahkemesi küttâbından olup mûsıla-i sahn itibarıyla Veliyüddin-
zâde Ahmed Paşa Medresesi müderrisi iken 1063 Recebinde vefât etmiş 
idi. Şeyhulislâm Minkârîzâde Yahya Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle 
devr-i medâris ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1082 Recebinde 
Sahhâf Ömer Efendi mahlûlünden Tûtî Latîf Medresesine ve 1083 Şaba-
nında Elmas Ağa hâcesi Ali Efendi yerine sâniye-i İbrâhim Paşa-yı Atîk 
Medresesi’ne ve 1084 Recebinde tezkireci Mustafa Efendi yerine Ümmü’l-
Veled-zâde dâru’l-ifâdesine ve o sene Zilkadesinde Ali Efendi şeyhulislâm 
olduklarında bunlar mukaddemâ hâtır-mânde olmaları sebebiyle 1085 
Saferinde Kec-dehân Dâmâdı-zâde şeyh Mustafa Efendi yerine hâric ha-
reketi itibariyle Cânbâziye Medresesi’ne tenzîl eyleyip sene-i mezkûre Ra-
mazanında Nasrullah Efendi yerine Süleymâniye Subaşı Medresesi’ne ve 
1086 Şabanında Üsküdârî Karabacak Mehmed Efendi yerine Emin Hâce 
Medresesi’ne 1089 Rebiulevvelinde Tavîl Ahmed Efendi yerine Hatice 
Sultân Medresesi’ne ve 1091 Muharreminde Coğrâfî Ebûbekir Efendi 
yerine vâsıl-ı e‘iddâ-yı semân olup 1092 Recebinde Davud-zâde Musta-
fa Efendi yerine Zal Paşa Medresesi’ne ve 1094 Muharreminde Beyler 
hâcesi Ahmed Efendi Yerine Üsküdar’da Mihrimâh Sultân Medresesi’ne 
ve 1097 Cümâdilûlâsında Şa‘rânî-zâde Mehmed Ramazan Efendi yerine 
hazret-i Ebî Eyyüb Ensârî Medresesi’ne ve 1099 Cümâdilûlâsında hâmis-i 
Süleymâniye itibariyle selef-i sâlifleri Ebûbekir Efendi yerine Hâkâniye-i 
Vefa’ya ve o sene Şabânında La‘lî-zâde Şeyh Mehmed Efendi yerine Dâru’l-
hadîs-i Süleymâniye’ye müderris ve 1100 Ramazanında İdris Efendi yeri-
ne Yenişehir’e kadı ve 1101 Şevvâlinde ma‘zûl olup yerlerine Es-Seyyid 
Ya‘kup Efendi mevsûl oldu. 1105 Cümâdilâhiresinde Çavuş-zâde Ahmed 
Efendi mahlûlünden dâru’n-nasr Edirne’ye kadı ve 1106 Cümâdilûlâsında 
Mekke-i Mükerreme pâyesi olup sene-i mezkûre Şevvâlinde azl ve yerlerine 
Tavukçu Paşa imâmı Ali Efendi vasl olundu. 1107 Ramazanında İslimye 
kazâsı arpalık tayin olunup 1113 Ramazanında Sandalcı-zâde Ali Efendi 
yerine ber-vech-i mevleviyyet Üsküdar’a kadı ve sene-i mezkûre Zilhic-
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cesinde 1114 Saferi gurresi tevkîtiyle imâm dâmâdı Celeb Hasan Efendi 
yerine Mısır kadısı olup 1115 Recebinde infisâl eyledi. 1116 Recebinde 
İstanbul pâyesi zamîmesiyle Bursa Yenişehir ile Kirmastı kazâları arpalığı 
in‘âm ve 1117 Cümâdilûlâsında Dâru’s-saltanat kazâsıyla ikrâm olundular. 
1118 Recebinde ma‘zûl ve 1120 Şabanında Anadolu sadâreti müyesser 
olup o sene Zilkadesinde mün‘azil ve 1122 Rebiulevvelinde Sapanca kazâsı 
zamîme-i revâtibleri kılındı. 1123 Rebiulevvelinde Rumeli sadâretine nâil 
olup o sene Zilhiccesinde ma‘zûl ve 1125 Saferinde sâniyen sadr-ı Rume-
li ve 1126 Rebiulâhirinde mütekâ‘id ve 13 Cemâziyelâhir 1127 sâlisen 
sadr-ı Rumeli ve 23 Cemâziyelâhir minhü târihinde şeyhulislâm olup bu 
hâl üzere Devlet-i Âliyye ile mahmiye-i Edirne’de şümârende-i eyyâm ü 
leyâl iken 19 Zilhicce 1128’de Cuma gecesi irtihâl-i dâr-ı ukbâ etmekle er-
tesi gün Sultân Selîm Câmi-i şerîfine cenâzeleri ihzâr olunup ba‘de’l-cum‘a 
salâtları edâsından sonra Zehrimâr Mescid-i şerîfi sâhasında şeyhulislâm 
Ali Efendi merhûm cenbinde mütevârî-i hâk-i ıtr-nâk oldular. Mevlânâ-yı 
merhûm ehad-ı erkân-ı ulemâ-yı Rûm bahr-ı râik-i ilm ü irfân kenzü’d-
dekâyık-ı tahkîk u îkân her fende mâhir ve be-tahsîs fenn-i celîl-i fıkh-ı 
şerîfte akrânı nâdir. Menâsıbında iffet ü nezâhet ile meşhûr. Salâh u takvâ 
ile mezkûr tekyegâh-ı ifâdede bir pîş-kadem bâbâ-yı âlem idi. Âsâr-ı ilmi-
yelerinden fenn-i celîl-i fıkıhta mecmû‘a-i fetâvâları vardır. El-ân mütedâvil 
ve makbûl-i kibâr [s.118] u sıgârdır. Âsâr-ı hayriyelerinden mâlik oldukları 
kütübün bir miktarını vakf eyleyip hâfız-ı kütüb tayiniyle Ebu’l-feth Sultân 
Mehmed Hân hazretleri Câmi-i şerîfinde i‘dâd olunan dolab-ı mahsûsa 
vaz‘ olunduğundan Nişancı Paşa-yı Cedîd Câmi-i şerîfinde yevmî on akçe 
vazîfe ile dersiyye ihdâs eylemişler idi. Rahmetu’llâhi aleyh.
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Edirne’den Zuhûr Eden
Meşâyih-i İslâmiye
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El-Mevle’l-Fâzıl el-Kâmil Mevlânâ Şemseddin Ahmed bin Süleymân 
bin Kemâl Paşa

Müşârunileyh hazretlerinin terceme-i halleri Ravzatü’l-Kudât’ta ol-
duğundan oraya mürâcaat buyurula. Numara (21)

El-Mevle’l-Fâzıl Mehmed Emin İbni Mevlânâ Sâlih

Mevlânâ-yı müşârunileyh devr-i Mustafa Hân-ı Sânî’de Anado-
lu pâyesiyle imâm-ı sultânî olan Topkapılı Sâlih Efendi’nin sulbünden 
1117 senesi hilâlinde Edirne’de tevellüd edip 1132 senesi esnâsında mü-
derris ve 1160 Şabanında Selânik mollası ve 166 Muharreminde Şam ve 
171’de Medîne-i Münevvere 174 Rebiulâhirinde İstanbul kadısı olmuş 
idi. 181 senesinde Anadolu pâyesine nâil ve 184’te Şerîf-zâde yerine bi’l-
fi‘l Anadolu ve 188’de Dâmâd-zâde Mehmed Murâd Efendi yerine sadr-ı 
Rumeli’ye vâsıl olmuşidi. 189 Cümâdilâhiresinde şeyhulislâm olup on 
yedi ay miktarı makâm-ı meşîhatte karâr etmiş ise de istîlâ-yı pîrî hasebiy-
le etrâf u havâşîsini lâyıkıyla zabt u rabt edemeyerek bazı mertebe lisâna 
geldiğinden 19 Şevvâl 1190’da azl olundu. Taallukât ve mensûbâtının 
vukûa getirmiş oldukları bazı fâhiş işler ayân olmakla azlinden birkaç 
gün sonra Bursa’ya nefy ü iclâ olundu. Mahall-i menfâsına vusûlünden 
otuz gün mürûrunda yani 4 Muharrem 1191’de vefât edip hazret-i Sultân 
Emîr civârında defîn-i hâk-i ıtrnâk oldu. Mevlânâ-yı müşârunileyh ehl-i 
lutf u sehâ vü melâz-ı fukarâ olup hukûk-ı kadîmeye ri‘âyet eder mürüvvet 
ve merhametli bir zât-ı hüceste-sıfât idi. Sülüs-i mâlından ahz olunacak 
akârdan olmak üzere Şeyh Murâd Efendi Tekkesi’ne nân-bahâ ve hatm-i 
hâcegân için vazîfe ve Topkapı havâlisinde kâin hânesi civârında olan 
Ahmed Paşa Câmi-i şerîfi huddâmının vazîfelerine beşer akçe zamîme ve 
medresesi hücerâtına birer pâre nân-bahâ tayin etmiştir. Rahimehullâhü 
aleyh. Müteveffâ-yı müşârunileyh bi’t-tab‘ me’kûlât-ı nefîseye mâil ve 
kemâl-i ihtimâmına taklîd olunmak emr-i müşkil idi. Yevmen mine’l-
eyyâm pâdişâha lâyık birkaç tabla et‘ime-i nefîse tabh ettirip huzûr-ı 
hümâyûna firistâde ve pesendîde-i tab‘-ı sultân-ı cihân olmakla ikrâm 
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olunduğu mesbûku’l-misl olmayan umûrdandır. Za‘f-ı basarı sebebiyle 
dâimâ gözlük kullandığından Camgöz diye telkîb olunur idi. Et‘ime-i 
nefîse meraklısı olmakla dâiresinde tabh olunan et‘ime hiçbir dâirede çık-
mayıp memurîn-i devlet takım takım bâb-ı âsafîde iftâr etikleri gecenin 
ferdâsı akşamı dahi şeyhulislâm konağına gelmek bunların vaktinde âdet 
olmuştur.

El-Mevle’l-Fâzılü’l-Kâmil Ahmed Şemseddin el-Arîf bi-Kadızâde

Müşârunileyh Hadım Ali Paşa-yı Atîk’in utekâsından Ravzatü’l-
Kudât’ta (24) numarada tercemesi mezkûr sâhib-i câmi Mevlânâ Kadı 
Bedreddin Mahmûd Efendi’nin sulbünden 918 târihinde tevellüd et-
miştir. Evâil-i hâlinde Edirne’de Dârü’l-Hadîs müderrisi İshak Çelebi’nin 
ifâdesine badehû Üç Şerefeli müderrisi Çivi-zâde Efendi hizmetlerine vâsıl 
ve sonra Ebu’s-Su‘ûd ve Sa‘dî ve Kadri Efendi’lerin şeref-i mülâzemetlerine 
nâil olmuş idi. İbtidâ yirmi beş akçe ile Bursa’da Ferhâdiye ve otuzla Ve-
liyüddinoğlu Ahmed Paşa Medreselerine ve 950 hudûdunda fünûn-ı 
selâseden bi’l-imtihân Bursa’da Kaplıca ve 953’de Dersaâdet’te [s.119] 
Ali Paşa-yı Atîk Medrese’lerinden birine mütesaddî-i ders-i tahkîk olup 
bu hâl ile devr-i medâris eyledikten sonra 960’da hitâm bulan medâris-i 
Süleymâniye’nin biri ihsân buyuruldu. 963’de Halep’e kadı 967 Zilkade-
sinde seksen akçe ile tekâ‘üdü icrâ olunmuş iken Semîz Ali Paşa vaktinde 
İstanbul teftîşi memuriyetine tayin kılınıp 973 Rebiulevvelinde İstanbul’a 
kadı oldu. 974 Rebiulâhirinde sadr-ı Rumeli olup o sene Zilhiccesinde azl 
olundu. Vezîrâzam Mehmed Paşa ile beynlerinde bürûdet vâki olmagın 
mahrûse-i Edirne’ye hicretle Dârü’l-Hadîs Medresesi’nde neşr-i ulûm u 
fünûn ile iştigâl üzere iken mahdûmları Rumeli defterdârı Abdurrahman 
Efendi’nin intikâlinden musâb olduklarından medreseyi terkle İstanbul’a 
avdet edip vazîfe-i muayyenelerinin i‘âdesiyle hakkında hürmet kılındı. 
Sultân Murâd Hân-ı Sâlis hazretlerinin taht-ı saltanata cülûslerinde 983 
Saferinde Dârü’l-Hadîs-i Süleymâniye ihsân buyuruldu. O sene Rebi-
ulevvelinde sâniyen sadr-ı Rum oldu ve (5 Şaban 985)’te Hâmit Efen-
di fevtinden müftiyü’l-enâm oldu. Ol mansıb-ı celîlde dahi îfâ-yı hakk-ı 
iftâ ve ızhâr-ı yed-i beyzâ eyleyip (11 Rebiulâhir 988) yevmü’l-erbi‘âda 
maraz-ı sû’i’l-mideden bi’l-irtihâl Küçük Karaman rehgüzârında i‘dâd ey-
lediği kubbe-i safâda defn olundu. Sinn-i şerîfleri yetmişten mütecâviz ve 
müddet-i fetvâları Murâd Hân-ı Sâlis zamânında üç seneye mütevassıl idi. 
Âsâr-ı ilmiyelerinden İbni Hümâm’ı itmâm etmek üzere kitâb-ı vekâleden 
âhir-i kitaba dek Hidâye’ye şerhi ve evvel-i kitaptan âhir-i fenn-i sâniye 
varınca şerh-i miftâh-ı şerîfe hâşiyesi ve sadru’ş-şerî‘ evâiline hâşiyesi ve 
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mebhas-ı mâhiyetten şerh-i tecrîde hâşiyesi ve telvîh ü mevâkıfa ta‘lîkâtı 
ve tefsîr-i şerîfe müte‘allık kelimâtı ve âsâr-ı hayriyelerinden hâneleri 
mukâbilinde mescid-i şerîf ve dâru’l-kurrâsı vardır. Edirne’de pederlerinin 
câmiini tevsî‘ u tamir ve vâridâtını tevfîr u teksîr eylemişlerdir.
Mısra Müftü Ahmed Çelebi eyledi ukbâya azm  988

Vefâtlarına târîh vâki olmuştur. Zamânlarına gelince beylerbeyi-
leri sudûr-ı ulemâya takaddüm eyler iken Rumeli ve Anadolu emîrü’l-
ümerâsından gayra takaddüm bunların eser-i re’y-i kadîmleri olup el-yevm 
sudûr-ı izâm-ı vüzerâdan gayriye mukaddemlerdir. Dîvân-ı hümâyûn 
ta‘âmından sonra leğen ibrîk vüzerâya mahsûs olup âb-âlûde havlu gelir 
iken müstakil leğen ibrik gelmesine bunlar sebep olmuştur. Birâderleri 
Mevlânâ Şeyhî Çelebi Ravzatü’l-Ulemâ’da (32) numaradadır.
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Ravzatü’l-Kudât
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[s.122] Edirne’ye kadı olan zevâttan ibtidâ-i feth olan 763 senesin-
den 840 senesine yani Mevlânâ İbrâhim bin Mehmed Hanefî’ye gelince-
ye değin güzerân eden 77 sene zarfında mesned-i celîl-i kazâda bulunan 
zevâtın esâmîsiyle terâcim-i ahvâli mazbût-ı sahâyif-i tevârîh olmadığın-
dan bi’z-zarûre Mevlânâ İbrâhim’den ibtidâ olunmuştur.

1-Mevlânâ İbrâhim bin Mehmed Hanefî

Mevlânâ-yı müşârunileyh şerî‘at-ı Muhammediyye üzere nakl u rivâyet 
edilmiş olan kütüb-i fıkhiyenin ekserîsini hülâsaten hıfz etmiş fakîh ve 
nebîye müteverri‘ ve müteşerri‘ olduğundan müftü olmuş ve 840 târihiyle 
görülen bir temessükü imzâsında kendisinin Edirne kadısı olduğunu tasrîh 
eylemiş ise de Şakâyık’ta bu mansıba vusûlü yazılmamış idügini Mecdî 
merhûm Hadâyiku’ş-Şakâyık’ta beyân etmiştir.

2-Mevlânâ Husrev Mehmed bin Ferâmerz

Pederleri Ferâmerz ümerâ-yı Efrenc’den olduğu halde şeref-i İslâm 
ile müşerref olmuş ve sulbünden mevlânâ-yı müşârunileyh ile bir de 
kerîmesi gelerek kerîmesini ümerâ-yı Osmâniye’den Hüsrev nâmında bir 
mîr-i nâmdâra tezvîc ettikten sonra vefât etmekle sinn-i sıgarda kalan oğlu 
Mevlânâ Mehmed eniştesinin şöhretiyle Emîr Hüsrev Kayını demekle 
meşhûr olmuş iken tedrîcen kayını lafzı terhîm olunup yalınız Hüsrev de-
nilmiş olduğu Terceme-i Şakâyık’ta muharrer ise de hâşiyesinde Mevlânâ 
Hüsrev’in babası Ferâmerz Sivas ile Tokat arasında Varsak Kürtlerine 
mahsûs olan bir karyede bir zâviye binâ ederek orada tevattun u temekkün 
etmiş ve Dürer ü Gurer nâm kitâbın hâtimesinde (ene’l-fakîr Muhammed 
bin Ferâmerz bin Ali âmilehümü’llâhü bi-lutfi’l-hafiyyi ve’l-celî) ibâresini 
yazmış olduğuna nazaran mevlânâ-yı müşârunileyhin büyük pederinin 
ismi dahi Ali olup pederinin Efrencliği hakkındaki rivâyetin za‘fiyeti 
tahakkuk etmiştir. Mevlânâ-yı müşârunileyh cümle-i fünûnu ekâbir-i 
ulemâ-yı mütekaddimînden bilâd-ı Rûmiye’de müftü olan Burhâneddin 
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Haydar Hirevî hazretlerinden ahz ederek mahmiye-i Edirne’de Şâh Melek 
Medresesi’ne müderris olup Sa‘deddin Taftazânî’nin Mutavvel nâm kitâbına 
bu medresede bir hâşiye yazdı ve badehû vefât eden karındaşı yerine uhde-
sine Edirne’de Halebî Medresesi müderrisliği tefvîz olunup daha sonraları 
Edirne’ye kadı oldu. Güldeste-i Riyâz-ı İrfân nâm Bursa târihinde Mevlânâ 
Hüsrev’in tercemesinde 848 senesinde Ahmed bin Hızır yerine Edirne 
kadısı olup 855 ma‘zûl ve yerine Veliyüddin-zâde Ahmed Paşa mevsûl oldu 
denilmiş ise de sâir me’hazlarımızda bu kayda tesâdüf edilemedi. Mevlânâ-
yı müşârunileyhin Edirne kadılığı unvanıyla pek çok temessükât-ı şer‘iyyesi 
görülüp cümleden biri (sahha mâ tezammene indî harrerehü Mehmed 
bin Ferâmerz el-kâdî bi-Edirneti’l-mahmiyye)26 tevkî‘iyle muvakka‘ bir 
hücceti görüldü. Tezâ‘îf-i hüccette ( ) sözü 
mastûr ve hâtime-i kitâbda (cerâ hâzâ fî evâil-i Şevvâlü’l-mübârek li-sene 
selâse ve hamsîn ve semâne mie) târihi merkûm olduğu ve 851 târihiyle 
müverrah bir hücceti daha görüldüğü Hadâyiku’ş-Şakâyık’ta mezkûr ve 
Sultân Murâd Hân-ı Sânî hazretleri saltanattan ferâgatle Fâtih hazretle-
rinin birinci defa olarak 847 târihinde taht-ı saltanatı teşrîflerinde Molla 
Hüsrev’i kazasker nasb edip garîk-i lücce-i âtıfet buyurmuş ve Molla dahi 
cân u dilden muhabbet peydâ eylemiş olduğundan asâkir-i İslâmiyenin 
ibrâm u ilhâhı üzerine Murâd Hân-ı Sânî’nin 849 târihinde Manisa’dan 
gelip ikinci defa olarak Edirne’de taht-ı saltanata cülûslerinde hazret-i 
Fâtih’in Manisa’ya i‘zâmı esnâda sâir erkân-ı devlet ve a‘yân-ı saltanattan 
hiç birisi kendisine peyrev olmamış ve hazret-i Fâtih tarafından Mevlânâ-
yı müşârunileyh mansıbından dûr olmayıp sâirleri gibi Edirne’de kalması 
ibrâm olunmuş iken cenâb-ı şerîfini zamân-ı azlde [s.123] terk eylemek 
hudûd-ı devâir-i mürüvvetten hâriçtir diyerek kendisinden ayrılmayıp 
berâberce Manisa’ya gitmiştir. Mevlânâ-yı müşârunileyhin bu harekât-ı 
sadakat-kârânesi hazret-i Fâtih’i fevka’l-had memnûn eylediğinden ikin-
ci defa taht-ı saltanata cülûs buyurup Kostantiniyye’yi feth eyledikten 
sonra kendilerini cemî‘-i tevâbi‘iyle Galata Eyyüb Üsküdar kazâlarıyla 
Ayasofya Medresesi’nin ilhâkıyla İstanbul kadılığına nasb buyurup kadr-
lerini a‘lâ buyurdukları dahi Hadâyıku’ş-Şakâyık’ta mastûrdur. 4/28 üzre 
Hazret-i Fâtih’in Manisa’ya i‘zâmı 847 ve tekrâr taht-ı saltanata avdeti 855 
târihleri olup görüldüğü beyân olunan hüccetlerin birisi 851 diğeri 853 
târihleriyle müverrah olduğuna göre mevlânâ-yı müşârunileyhin hazret-i 

26  Onun içerdiği mana tarafımdan doğrulandı. Edirne kadısı Mehmed bin Ferâmerz tarafından yazıldı.



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1165

Fâtih’i Manisa’da bırakıp tekrâr mahal-i memuriyetlerine avdet eylemiş ol-
ması zann olunmaktadır. 885 senesi Şabânında bir Cuma günü İstanbul’da 
vefât etmekle cesed-i şerîfleri Bursa’ya nakl olunarak orada Zeynîler Câmi-i 
şerîfinin mihrâbı cihetinde binâ eylemiş oldukları medreselerinde defn 
olunmuştur. Vefâtlarına bu târîh denilmiştir:
Târîh Hüsrev kad kâne fî eyyâmihî

Âlimen fî emri fetvâ kâimen
Mâte fî şa‘bâne yevme’l-cum‘ati
Fî firâşi’l-izzi kâne nâimen
Vehüve merhûmun limâ târîhuhû
Rahimetullâhu aleyhi dâimen27

“Mâte re’îsü’l-ulemâ” cümlesi târîh-i irtihâlleridir.
Târîh-i Diğer 

Târîh-i Diğer  Ey dirîgâ mülk-i dînin Hüsrevi
Gitti dünyâdan yıkıldı ilm evi
Câh-ı dünyâdan ne gam ma‘zûl ise
Hakk Teâlâ verdi câh-ı uhrevi
Ehl-i cennet câhının menşûruna
Dediler târîh câh-ı Hüsrevi

Nesr: Muahharen tecdîd edilen seng-i mezârında târîh-i irtihâlleri 
886 yazılmıştır. Fenn-i fıkıhtan Dürer ü Gurer musannafâtının eşheridir. 
Mutavvele ve Telvîha hâşiyeleri ve Telhîs şerhi ve fahrü’l-islâm Pezdevi’nin 
usûlüne hâşiyesi ve Hâşiye-i Adud’a hâşiyesi ve Seyyid Şerîf ’in Şerh-i 
Miftâh’ının evâiline hâşiyesi ve Mevlânâ Ali Rûmî’nin Es’ilesine Ec-
vibesi ve ilm-i usûlde bir metn ü şerhi vardır. Ve Enîsü’l-Müsâmirîn 
beyânınca Tefsîr-i Beyzâvî’nin evvelinden seyekûlü’s-süfehâ cüz’-i şerîfine 
varınca hâşiye yazmıştır. Mervîdir ki âyet-i mezkûreye geldikde hâşiye-i 
mezkûreyi tahrîrden ferâgat edip sebeb-i ferâgatlarını süâl edenlere 
“seyekûlü’s-süfehâü”28 diye cevâb verirler imiş. İntehâ Âsâr-ı mebhûse ile 

27  Hüsrev kendi zamanında fetva işinde âlim idi. Şaban ayının Cuma gününde yatağında uyurken öldü. 
Allah’ın rahmeti daim onun üzerinde olsun.

28 Birtakım kendini bilmez insanlar, “Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren 
nedir?” diyecekler. De ki: “Doğu da, Batı da Allah’ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.” 
Bakara/142
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iştigâl esnâsında bazen şiir dahi söylerler imiş. Hadâyiku’ş-Şakâyık’ta bu 
matla‘ onların olmak üzere mukayyettir.
Matla‘ Başıma bezm-i gam-ı aşkında câm efser yeter

Zahmın ile kanlı pîrâhen kabâ-yı zer yeter

3-Mevlânâ Mahmûd bin İbrâhîm

Müşârunileyh Şakâyık’ta dâhil olmayıp Edirne’de câmi ve medre-
se sâhibi İbrâhim Paşa’nın vakfiyelerinden 859 târihiyle müverrah bir 
kıt‘ası bunların imzâsıyla mümzâ olduğu ve bâlâsında ( harrarahü’l-fakîr 
ile’llâhi’l-ganiyy Mahmûd bin İbrâhim el-kâdî bi-Edirne) muharrer idügi 
görüldüğü Enîsü’l-Müsâmirîn’de mezkûrdur.

4-Mevlânâ İbrâhim Paşa İbni Halîl Paşa İbni İbrâhim Paşa   
İbni Hayreddin Halîl Paşa

Müşârunileyhin pederleri Halîl Paşa asr-ı Murâd Hân-ı Sâni’de 842 
târihinde vezîrâzam olup 857 târihine değin yirmi altı sene bilâ-fâsıla 
sadârette bulunmuş ve oğlu İbrâhim Paşa dahi [s.124] pederinin evâhir-i 
memuriyetlerinde Edirne’ye kadı olmuştur. Şakâyık’ta pederi Halîl Paşa 
maktûlen vefât ettikte bunlar dahi ma‘zûl u menkûb olup o sırada hakla-
rında o derece bühtân-ı azîm oldu ki ulemâya danişmend olmaya kadar râzı 
olmuş ise de havf-ı pâdişâhîden kimse kabul etmeyip bi’z-zarûre mahrûse-i 
Bursa’da muhtesib oldu demiştir. Şakâyık tercemesinin hâşiyesinde 
İbrâhim Paşa Edirne’ye 855 senesinden 871 senesine değin on altı sene 
kadar kadı olmuştur ki beyne’n-nâs mütedâvil olan temessükâtı tetebbu‘ 
edenler böyle buldu demiştir. Enîsü’l-Müsâmirîn sâhibi diyor ki fi’l-vâki 
bu fakîr dahi mahmiye-i Edirne’deki medrese sâhibi İbrâhim Paşa’nın 867 
târihiyle müverrah vakfiyesini gördüm. Edirne kadısı olmak üzere bunlar 
imzâ etmişler bu takdirce pederlerinden sonra on dört sene daha kadı ol-
muş olurlar. Sebeb-i azli pederinin ihânetinden nâşî gazab-ı pâdişâhîyi da-
vet etmesi olmayıp bir gayri nesne olması lâzım gelir. Asr-ı Bâyezîd Hânî’de 
muazzezen kazasker ve badehû vezîrâzam olmuştur ki tafsîli Terceme-i 
Şakâyık’tadır. 905 hicrî târihinde vefât edip İnebahtı’da defn olunmuştur. 
Egerçi sâhib-i medrese İbrâhim Paşa’nın vakfiyelerinden birkaç kıt‘ası ile 
İsmâil Bey Medresesi’nin 869 târihiyle müverrah olanı bunların imzâsıyla 
mümzâ olduğu cihetle 871 senesine değin Edirne’ye kadı olduğundan şüp-
he yok ise de mezkûr vakfiyelerin bir kıt‘ası sâbıku’z-zikr kadı Mahmûd 
Efendi imzâsıyla mümzâ olduğuna nazaran pederinin vefâtı esnâsında 
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Edirne kadılığından azl olunup badehû tekrâr nasb olunduğu anlaşılmıştır. 
Müşârunileyhin 833 târihinde tevellüd ettiği Tâcü’t-Tevârîh’te mezkûrdur.

5-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa bin Yusuf bin Sâlih 
el-Müştehir bi-Hâcezâde

Mevlânâ-yı müşârunileyh evvelen Fâtih Sultân Mehmed Hân haz-
retlerine mu‘allim ve badehû kazasker olduktan sonra 871 senesinde 
Molla Kestel yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı ve 872 senesinde Mevlânâ 
Hüsrev’den sonra İstanbul’a kadı olup daha sonraları Bursa’da Sultâniye 
Medresesi’ne müderris ve hem de müftü oldu. Bu hâl üzere 893 senesinde 
Bursa’da müftü iken intikâl etmekle Seyyid Buhârî hazretlerinin civârında 
defn olunmuştur. Tafsîl-i ahvâli Şakâyık’tadır. Kitâb-ı Tehâfüt ve Şerh-i 
İzzî ve Şerh-i Hidâyetü’l-Hikme ve Hâşiye-i Şerhü’l-Mevâkıf eşher-i 
musannefâtındandır.

6-Mevlânâ Ahmed Paşa İbni Mevlânâ Veliyüddin
el-Hüseynî

Meşhûr şâir Ahmed Paşa’dır. Sehî Bey Tezkiresi zabtınca Edirnelidir. 
Fikirde ve firâsette ziyâde müdekkık ve mû-şikâf olmagın kapı halkı ara-
sında Sipâhi Müftüsü demekle meşhûr olmuş idi. Âl-i resûldendir. (intehâ) 
Derûn-ı hisârda nâm-ı atîki Mevlânâ Veliyüddin nâm-ı ahîri Metropolit 
Mahallesi’nde Kule Kapısı Caddesi’nde Nâzır Çeşmesi pîşgâhında vâki 
mescid-i şerîfin bânîsi ve devr-i Murâd Hân-ı Sânî’de kazasker olan Mevlânâ 
Veliyüddin’in oğludur. Âşık Çelebi Tezkiresi’nde müşârunileyh Ahmed 
Paşa’nın tercemesinde münderic-i makâledir. Müşârunileyh hakkında ba-
zıları innîn i‘tikâd edip onunla şâyi‘dir. Ammâ fakîr cemî‘-i muhallefâtına 
vâris olan ammi-zâdesi Edirneli Nâzır Çelebi’den istimâ‘ ettiğim budur ki 
Sultân Mehmed merhûm-ı müşârunileyhe Tûtî Kadın adlı bir câriyesini 
verip hatta Edirne civârında Etmekçi nâm karyeyi Tûtî Kadın’a yaşmaklık 
vermiştir. Andan bir kızı dahi olup yedi sekiz yaşına ermeden fevt olmakla 
min ba‘d izdivâc etmemiş ve zen tâifesiyle imtizâc eylememiştir. (intehâ) 
Mahrûse-i Bursa’da Murâdiye Medresesi’ne müderris ve Edirne’ye kadı ol-
duktan sonra Ebu’l-feth hazretlerine vezîr oldu. Badehû bazı esbâba mebnî 
azl olunup Tire ve Bursa ve Ankara sancaklarına [s.125] emîr olmuş idi. 
Bu hâl üzere 902 senesinde vefât etmekle Bursa’da binâ ettiği medrese kur-
bunda defn olup türbesi kapısında ol vakit Bursa mahkemesinde kâtip olan 
Eflâtûn-zâde Mehmed Efendi’nin dediği bu târîhtir.
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Hâzâ mişkâtü envârin li men
Addehü’r-rahmânü min memdûhihî
Ferra min ednâsi tilke’d-dâri iz
Kâne müştâkkan ilâ sübbûhihî
Kâle Rûhü’l-kudsi fî târîhihî
İnne fi’l-cennâti me’vâ rûhihî 29

Nesr: Ankara’da bulunduğu zamân şikâyeti hâvî bu şiiri söylemiştir.
Şiir Güneş bu tâk-ı zebercedde la‘l-i pencereden

Bakıp cemâlini gördü yıkıldı manzaradan
Sen ol sitâre-çeşmsin ki âfitâb-ı münîr
Eger koğulsa kapından düşerdi pencereden
Bülend-i nûru Hakk içün Muhammedin ki henüz
Cemâli berk urur ol türbe-i mutahhareden
Müzevvirin kelimâtın benümçün etme kabûl
Ki dil-i marîzi helâk oldu ol müzevvereden
Celâl-i izzi hakkiçün celîl-i lem-yezelin
Bu muhlisini halâs et livâ-i Ankaradan

Müretteb dîvân-ı eş‘ârı vardır. Ahmed ismiyle eş‘ârı Ravzatü’ş-Şuarâ-
da’dır.

7-Mevlânâ Hamidü’ddin bin Efdalü’ddin el-Hüseynî

Müşârunileyhin Edirne kadılıkları Şakâyık’ta mezkûr değildir. Mecdî 
merhûm Terceme-i Şakâyık’ta Edirne’de Kasım Paşa Câmi-i şerîfinin 
vakfiyesi Efdal-zâde’nin imzâsıyla mümzâdır. Hatta âhir-i imzâda ( ve 
ene’l-fakîru ila’llâhi’l-ganiyyi Hamîdü’ddîn İbni Efdalü’ddîn el-Hüseynî 
el-Kâdî bi-Edirne hamâha’llâhü Teâlâ ani’l-beliyye) ibârâtı mastûrdur 
demiştir. Bu takdîrce Efdal-zâde Câmii’nin hitâm-ı binâsı olan 883 se-
nesi hudûdunda Edirne kadısı olmuş olur. Badehû İstanbul kadısı olup 
daha sonra şeyhulislâm oldu. 908 târihinde intikâl eyledi. Eyyüb-ı Ensârî 
harem-i muhtereminde medfûndur. Isfehânî’nin Şerh-i Metâli‘’ine ve Sey-
yid Şerîf ’in Şerh-i Muhtasar’ına hâşiyeleri vardır. Fukahâdandır.

29  Burası, Allah’ı övüp ona yalvaranlar için hazırlanmış nurlar bucağı olan bir yerdir. Onun cemalini öz-
leyenler bu bayağı dünyadan uzaklaştılar. Ruhu’l-kuds onun tarihini şöyle söyledi: Umulur ki cennet 
onun rûhuna durak olur.
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8-Mevlânâ Mustafa bin Mehmed

Şakâyık’ta terceme-i hâli mezkûr değildir. Terceme-i Şakâyık’ta 
Mecdî merhûm-ı müşârunileyhin Edirne kadısı olmak üzere imzâ etmiş 
olduğu 886 târihiyle müverrah temessüklerini gördüğünü ve bâlâsında 
(ve ene’l-hakîr Mustafa bin Mehmed el-kâdî bi-Edirne’te’l-mahmiye) ya-
zılmış idügini beyân etmiştir.

9-Mevlânâ Mehmed bin Bâyezîd

Müşârunileyh dahi Şakâyık’ta dâhil olmayıp Terceme-i Şakâyık’ta 
Mevlânâ Mecdî 885 ve 886 târihleriyle temessükâtı görüldüğünü ve ken-
dilerinin Edirne kadısı olduğu sarîhan mukayyed idügini beyân etmiştir.

10-Mevlânâ Muslihu’ddin Kastalânî eş-Şehîr bi-Kestelli

Mevlânâ-yı müşârunileyh mahrûse-i Bursa’ya ve badehû Edirne’ye ve 
badehû İstanbul’a kadı olduktan sonra Sultân Mehmed Hân’ın evâhir-i 
saltanatında kazasker olup 901 târihinde intikâl eyledi. Ebâ Eyyüb-ı Ensârî 
civârında medfûndur. O senede Monla Ali Arabî ve Monla İzârî dahi vefât 
etmekle şuarâdan biri bu târihi demiştir:
Târîh Gitti Kestelli İzârî hem dahi Monla Arab

Cümlenin târîhi zâhirdir velî zâhir değil
Nesr. Hâşiye-i Adud’a bir hâşiyesi ve cihet-i kıbleye müte‘allık bir 

risâlesi ve mukaddimât-ı erba‘aya bir hâşiyesi vardır. Fukahâdandır. Tafsîl-i 
ahvâli Hadâyiku’ş-Şakâyık’tadır.

 [s.126] 11-Mevlânâ Yaraluca Muhyiddin

Unfuvân-ı şebâbda bazı akrân u emsâliyle muhârebe edip aldığı cerî-
hanın âsâr-ı mütebâkıyesinden yaralıca lakabıyla mülakkab olmuş idi. 
Tekmîl-i tahsîlden sonra bazı medârise müderris ve badehû devr-i Ebu’l-
fethde mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu ise de umûr-ı kazâda sîret-i hasene 
üzere hareket etmediğinden azl olunup Sultân Bâyezîd Hân hazretleri-
ne hâce nasb olundu. Adem-i imtizâcına mebnî mansıb-ı ta‘allümden de 
azl olunarak tekrâr Edirne kazâsı i‘tâ kılındı. Def ‘a-i sâniyede ma‘zûl ol-
duktan sonra vefâtına değin yevmî iki yüz akçe ile tekâ‘üd eyledi. Sicill-i 
Osmânî beyânınca 900 târihinde vefât etmiştir. Allâme Taftâzânî’nin 
Şerh-i Akâid’ine hâşiyesi vardır.
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12-Mevlâna Muhyiddin-i Acemî

Molla Gürânî şâkirdidir. Tekmîl-i tahsîlden sonra bazı medârise ve 
badehû semâniye medreselerinin birine müderris olup badehû mahrûse-i 
Edirne’ye kadı oldu. Tenfîz-i umûr-ı şer‘iyye ederken kazâ-i nahb etmekle 
na‘şı Evliyâ Kâsım Paşa câmi-i şerîfi sâhasında kazasker Mîrim Çelebi’nin 
merkadi yanında defn olunmuştur. İ‘lâ-i hakk ve imhâ-i bâtıl etmekte mu-
tasallib ve müte‘assıb olup hakdan ayrılmaz idi. Ahlâk-ı sâliha ile mütehallî 
mutatavvı‘ ve müteberri‘ u müteşerri‘ u müteverri‘ bir zât-ı fazâil-simât 
idi. Sicill-i Osmânî beyânınca 914 târihinde vefât etmiştir. Seyyid Şerîf ’in 
Şerh-i Ferâiz’ine hâşiyeleri ve bazı mahallerde ta‘likâtı ve resâili ve Bâbü’ş-
şehîdde Sadrü’ş-şerî‘aya bir risâlesi vardır. Seng-i mezârı bulunamadı.

13-Mevlânâ Hüsâmeddin Hüseyin bin Abdurrahman

Zamanı ulemâsından bi’t-tahsîl Bursa’da bazı medârise ve muahha-
ren semâniye medreselerinin birine müderris olduktan sonra semt-i kazâya 
müteveccih olup dâru’n-nasr Edirne ve badehû mahrûse-i Bursa’ya kadı 
oldu. Ba‘de’l-azl yevmî seksen akçe ile yine sahna müderris olduğu hal-
de 926 senesinde vefât eyledi. Şerh-i Tecrîd ve Sadrü’ş-Şerî‘a hâşiyeleri ve 
zikr-i cehrî cevâzı risâlesi ve nebî-i zîşâna müte‘allık risâlesi ve evâil-i Şerh-i 
Mevâkıf ’a hâşiyesi vardır.

14-Mevlânâ Ya‘kûb bin Seyyid Ali

Asrı ulemâsından tahsîli ikmâl ile mahmiye-i Bursa’da Hamza Bey 
ve Aydın’da İbni Melek ve yine Bursa’da Yıldırım Hân ve Sultân Murâd 
Hân ve mahrûse-i Edirne’de Sultân Bâyezîd Hân medârisine müderris 
olmuş iken meslek-i kazâya sâlik olup Edirne’ye kadı oldu. Badehû yine 
semt-i tedrîse i‘âde olunarak zikr olunan Sultân Bâyezîd Medresesi’ne ve 
semâniye medreselerinin birine seksen akçe ulûfe ile müderris olduktan 
sonra azl olunup yevmî yüz akçe ile tekâ‘üd oldu. Ba‘de edâi’l-hacc 931 
târihlerinde vefât eyledi. Şir‘atü’l-İslâma şerhi ve Dîbâce-i Şerha hâşiyesi 
ve Sa‘dî’nin Gülistân’ına arabî şerhi ve Ferâiz-i Seyyidîne hâşiyesi ve Kara 
Sa‘dî’nin Şerh-i Miftâh’a olan Es’ilesine Ecvibesi vardır. Ve Târîh-i İbni 
Yâfi‘î’yi ihtisâr etmiştir.

15-Mevlânâ Rükneddin bin Mevlânâ Mehmed Zeyrek

Zeyrek-zâde demekle meşhûrdur. Kesb-i fazâil ile tarîk-i tedrîsde 
devr-i medâris ederek Bursa’da Murâdiye Medresesi’ne nâil olduktan sonra 
mahrûse-i Edirne’ye ve badehû İstanbul’a kadı ve daha sonraları Anadolu 
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ve Rumeli kazaskeri oldu. 924 senesinde azl ile yevmî yüz otuz akçe vazîfe 
ile Edirne’de mütekâ‘id olup 939 senesinde vefât etmekle Üç Şerefeli kur-
bunda câmi ardındaki Hamam Sokağı’nda 23 numarada vâki binâ eylediği 
mektep sâhasında medfûndur. Mektep el-yevm duvarlı arsa olup merkadle-
rinden eser yoktur. Arsası civârındaki fırının müste’ciri tarafından odunluk 
ittihâz edilmiştir.

[s.127] 16-Mevlânâ Îsâ Fakîh

Mevlânâ-yı müşârunileyh Şakâyık’ta husûsî zikr edilmiş olmayıp 
Müeyyed-zâde Mevlânâ Abdurrahman Efendi tercemesinde hikâye ara-
sında 899 senesinde Edirne kadısı iken vefât etti denilmiş ve Enîsü’l-
Müsâmirîn sâhibi Mevlânâ Hibrî bir hüccette imzâsını gördüğünü beyân 
etmiştir. Baba Kaçanos Mahallesi’nin nâm-ı kadîmi bu zâtın nâmına 
mensûbtur. Kâdirî mahlasıyla mahdûmu Ravzatü’ş-Şuarâ’dadır.

17-Mevlânâ Abdurrahman Çelebi İbni Ali bin Müeyyed

860 senesi Saferinde Amasya’da tevellüd etmiştir. Sinn-i şebâbda 
bilâd-ı Arab’a azîmetle Halep ulemâsından ve daha sonraları bilâd-ı Acem-
de Celâleddin Devvânî’den iktibâs-ı envâr-ı ulûm ile Rûm’a gelerek bazı 
medârise ve sekiz yıl kadar da sahna müderris olduktan sonra 899 sene-
sinde vefât eden Îsâ Fakîh yerine Edirne’ye kadı olup 907 senesine değin 
mesned-i kazâda bulunmuş ve badehû sadreyne kazasker olduktan sonra 
mütekâid olup 922 senesi leyle-i berâtında intikâl etmekle Ebâ Eyyüb-ı 
Ensârî merkad-i şerîfi kurbunda defn olundu. Vefâtına târîhtir:
Târîh Kul lillezî yenbeğî târîha rihletihî

Neclü’l-Müeyyedi merhûmun ve mebrûrun
Nesr. Fetavâda bir mecmu‘ası vardır ki Müeyyed-zâde Cöngü de-

mekle meşhûrdur. Ve ilm-i kelâmda bir te’lîfi ve bazı risâleleri ve elsine-i 
selâsede bî-nazîr eş‘ârı vardır. Bu birkaç beyit âsâr-ı şi‘riyesindendir.
Matla‘ Çâk olan dest-i cefâ ile girîbânımdır

İlişen hâr-ı gam u mihnete dâmânımdır
Velehü kıt‘a Nice bir sûfî sâfî âb içelim

Vakt-i gül geldi gel şarâb içelim
Âhirette olur şarâba hesâb
Biz ânı bunda bî-hesâb içelim
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Nesr: Tafsîl-i ahvâli Şakâyık’dadır. Şâ‘ir-i meşhûr Necâtî Bey’in dîvânı 
bunun nâmıyla muanvendir.

18-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa

Birgili-zâde demekle meşhûrdur. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd bazı medârise 
müderris ve Sultân Bâyezîd Hân şehzâdelerinden Sultân Ahmed’in 
hâceliği şerefine nâil ve badehû sahna vâsıl olduktan sonra 907 senesinde 
Müeyyed-zâde yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. Mesned-i kazâda 
on bir sene kadar bulunup Sultân Selîm-i kadîm hazretlerinin ibtidâ-i 
cülûsleri olan 918 senesinde azl olunmuş ve 919 senesinde Edirne’de vefât 
etmiştir. Müşârunileyh âlim ü mütefennin ü mütefattın fesâhat vecâhet 
sâhibi olmakla cemâl ü kemâl beynini câmi bir zât idi. Sûre-i kadrin 
tefsîrinde iki cüz’ miktârı bir risâlesi ve elhaccü eşhurun ma‘lûmât30 âyet-i 
kerîmesinin tefsîrinde bir risâlesi vardır.

19-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed bin Hasan E’s-Samsûnî

Mevlânâ Alâü’ddîn Ali Arabî’den telemmüz edip tekmîl-i tahsîl-i 
ulûmdan sonra bazı medârise ve Edirne’de Taşlık Medresesi’ne ve Üç Şe-
refeli medreselerinin birine ve semâniye medreselerinin birine müderris 
olup badehû yevmî seksen akçe vazîfe ile tekâ‘üd etmiş iken Sultân Selîm 
hazretlerinin 918 senesinde taht-ı saltanata cülûsleriyle berâber azl ettikleri 
Muslihuddin Mustafa yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. Merâsim-i 
kazâyı kazâ vü edâ eder iken 919 senesinde intikâl eyledi. Seyyid Şerîf ’in 
Şerh-i Miftâh’ına ve Şerh-i Tecrîd’ine yazmış olduğu havâşîye ve Allâme-i 
Taftâzânî’nin Hâşiye-i Telvîh’ine hâşiyeleri vardır. Mahdûmları âtîde (29) 
numaradadır.

[s.128] 20-Mevlânâ Şücâeddin İlyas Rûmî

Edirne kurbundaki Dimetoka’dandır. [ ] Harzeme Şücâ‘ demek-
le meşhûrdur. Tarîk-i ilimde devr-i medâris ederek sahna müderris oldu. 
Badehû tarîk-i kazâya sülûk ile evvelen mahmiye-i Edirne’ye ve badehû 
Bursa’ya kadı oldu. Ba‘de’l-azl Edirne’de Üç Şerefeli medreselerinin birisine 
yevmî seksen akçe ile müderris olmuş iken yevmî yüz akçe ile semâniye med-
resesine badehû Edirne’de Sultân Bâyezîd Medresesi’ne terfî‘an müderris 
oldu. Sinîn-i ömrü doksana vâsıl oldukta gûşuna samem ârız olmakla yevmî 
yüz akçe ile tekâ‘üd oldu. Bu hâl üzere 929 senesinde intikâl eyledi. Âlim ü 

30 Bakara/197
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âmil ü sâlih u kâmil ü âbid ü zâhid idi. Seyyid Şerîf ’in hâşiye tecrîdine ve 
hâşiye-i şerh-i Metâli‘’ine ve hâşiye-i şerh-i Şemsiyesi’ne ve hâşiye-i şerh-i 
Adud’una ve Hayâlî’nin şerh-i Akâid hâşiyesine hâşiyeleri vardır.

21-Mevlânâ Şemsü’ddin Ahmed bin Süleymân bin Kemâl Paşa

Maskat-ı re’sleri Edirne şehri olup fukahâdandır. Cedd-i büzürg-vârı 
ümerâ-yı Osmâniye’den olmagın âlem-i sabâvette mebânî-i ulûmu tahsîl 
ü tekmîl eyledikten sonra kendileri dahi emâret semtine sâlik olmuş idi. 
O sırada Sultân Bâyezîd Hân ile sefere azîmet edip esnâ-yı râhta bir gün 
Halîl Paşa-zâde vezîrâzam İbrâhîm Paşa ile ümerâdan Evrenos Beyzâde 
Ahmed Bey hem-meclis oldukları halde Filibe müftüsü Mevlânâ Lutfî 
dervîş kıyâfetinde meclise duhûl ile geçip Ahmed Bey’in üst tarafına otu-
runca otuz akçe yevmiyesi olan bir müderrisin bir emîr-i sa‘âdet-semîrin üst 
tarafına geçip oturuvermesinden dolayı Mevlânâ Kemâl Paşazâde’yi hayret 
isti‘âb ederek te‘accüb-künân esbâbını rüfekâsından bir zâttan istiksâ ey-
ledi. O zat dahi 
Nazm Fe‘azzım mekadire ehli’l-ulûm

Fekad evcebellahü i‘zâmehüm31

Nesr: “Mecâlis ü mahâfilde ulemâya ta‘zîm u tekrîm ilme intimâları 
olduğundandır mansıb cihetinden değildir” demesiyle Kemâl Paşazâde 
emîr-i sa‘âdet-semîrin mertebe-i ulyâsına vusûl mümkinü’l-husûl olmayıp 
ancak ol fâzılın medâric-i ma‘âric-i fezâiline dest-res müyesser ve me’mûldur 
diyerek seferden avdetiyle berâber tarîk-i emâretten ferâgatla irtifâ‘-ı 
derecât-ı âliyât-ı fazl ü kemâl etmeğe niyet eylemişler idi. Fi’l-vâki avdetle-
rinde Mevlânâ Lutfî’yi dahi dâru’n-nasr Edirne’de kırk akçe ile Dârü’l-hadîs 
Medresesi’ne müderris olmuş bulmakla dersine hâzır olarak onlardan ve 
âdât-ı sâdât-ı ulemâ üzere Hatîb-zâde ve Mu‘arrif-zâde ve Mevlânâ Kestelli 
ve sâireden tekmîl-i fazl u kemâl eyledikten sonra tarîk-i tedrîse sülûk ile 
Edirne’de Taşlık ve Üsküp’te İshak Paşa ve Edirne’de Halebiye ve Üç Şere-
feli ve Sultân Bâyezîd medâris-i âliyesinde müderris olup dânişmendlere 
ifâde ve ifâze eyledi. Badehû semt-i kazâya rağbetle mahmiye-i Edirne’ye 
kadı oldu. Badehû Anadolu kazaskeri ve daha sonra yevmî yüz akçe ile 
Edirne Dârü’l-hadîsi’nde tekâ‘üd eyleyip 932 târîhinde irtihâl-i dâr-ı ukbâ 
eden müftiyü’l-enâm Ali Çelebi hazretleri yerine şeyhulislâm oldu. Bu hâl 
üzere 940 senesi Şevvâlinin ikinci gününde irtihâl-i dâr-ı bekâ eylediğin-

31  İlim ehlinin şanına, büyüklüğüne hürmet et. Çünkü onlara saygı göstermeyi Allah vacip kıldı.
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den hâric-i İstanbul’da Mahmûd Çelebi merhûmun zâviyesinde defn olun-
du. Vefâtına bu târîhi demişlerdir.
Târîh  Şems-i bürc-i kemâl ü çarh-ı ulûm

Gitdi ukbâya rahmet ede gafûr
Cennet-i adn ola makâmı onun
Abd-i gılmân ola kenîzün hûr
Geldi ilhâm-ı Hakk ile târîhi
Kabr-i Ahmed ola müdâm pür-nûr

[s.129] Nesr: (İrtehâle’l-ulûmu bi’l-kemâl) ibâresi dahi târîh vâki ol-
muştur. Zâtî Çelebi dahi bu târîhi demiştir.
Târîh  Göçüben gitdi rükn-i a‘zam-ı fazl

Gör sebâtını bî-bekâ kasrın
Fevt-i monlâya dediler târîh
Vay gitti Kemâl’i bu asrın

Nesr Mevlânâ Nazmî dahi bu târîhi demiştir:
Mısra Ol bârigâha vardı İbni Kemâl Paşa
Târîh-i Diğer Mısra 
 Geçüp Müfti bekâya azm kıldı

Nesr: Mezârına (hâzâ makâm ü Ahmed) kefenine (hiye âhiru’l-libâs) 
târîh vâki olmuştur. Mevlânâ-yı müşârunileyhin kerâmetindendir ki 
zamân-ı ihtizârında (yâ ehad neccinâ mimmâ nehâf ) buyurmuş ve ba‘de’l-
vefât hesâb olunup târîh çıkmıştır. Müellefâtından yüzden mütecâviz 
kütüb ü resâil vardır ki cümlesi makbûl ve mütedâvil ise de meşhûrları 
bunlardır. Kur’ân-ı Azîm’in ibtidâsından sûre-i Sâd’a kadar tefsîr-i şerîf ve 
hâşiye-i keşşâf nâ tamâm ve şerh-i hidâye ve Islâh-ı îzâh ve tagyîr-i tenkîh ve 
fetâvâda mühimmât ve hâşiye-i telvîh ü tecvîd ü tecrîd ve hâşiye-i tehâfüt 
ve ıslâh-ı miftâh ve onun şerhi ve Seyyid Şerîf ’in şerh miftâhına hâşiye ve 
fenn-i hikmette muhâkemâta hâşiye ve hâşiye-i münkâh ve şerh-i Sahîh-i 
Buhârî ve şerh-i Meşârık ve şerh-i Ferâiz ve İmâm Begavî’nin Mesâbîhine 
şerhi ve kazâ vü kadere risâlesi ve târîh-i Osmânî ve fârisîde Nigâristân 
ve Dakâyiku’l-hakâyık ve Muhîtu’l-lugate ve türkîde terceme-i nücûmu’z-
zâhire ve fî ahvâli’l-mısru’l-kâhire ve fenn-i tıbdan rucû‘u’ş-şeyh ilâ sabâ ve 
Yûsuf ü Züleyhâ ve mükemmel ü matbû‘ dîvân-ı belâgat-unvânı vardır. Eş‘ârı 
Ravzatu’ş-şuarâ’dadır. Tafsîlât-ı mütebâkıyesi Hadâyiku’l-hakâyık’dadır.
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22-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed Şâh İbni Ali bin Yusuf Bâlî İbni 
Mevlânâ Şemsü’ddin el-Fenârî

Evvelen pederlerinden ve badehû Hatip-zâde ve Mu‘arrif-zâde’den 
tahsîli ikmâl ü iktisâb-ı fazl ü kemâl ettikten sonra tarîk-i ilmi de devr-i 
medâris ve kat‘-ı menâzil ü merâtib ederek râh-ı kazâya sâlik olmakla 
mahrûse-i Bursa ve mahmiye-i Kostantiniyye’ye ve Mısır’a kadı ve 924 
senesinde Harzeme Şüca‘ yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. Badehû 
sadreyne kazasker olup 929 senesinde kırk altı yaşında Rumeli kazaskeri 
iken vefât etmekle Bursa’da cedd-i sa‘îdinin kabri civârında defn olun-
du. Vefâtına (Gittin ey Şâh Efendi eyvâh) mısraı târîhtir. Seyyid Şerîf ’in 
Şerh-i Mevâkıf ’ına ve Şerh-i Ferâiz’ine ve Sadrü’ş-Şerî‘a’ya hâşiyeler 
yazmıştır. Hüsn-i nazma dahi kudretleri olduğundan bu matla‘ tab‘-ı 
dürerbârlarından sâdır olmuştur.
Matla Nola geldi ise hattın dedim dahî kıyâmetsin

Ayıttı kurtuluş yoktur elinden özge âfetsin

23-Mevlânâ Muhyiddin Çelebi İbni Mehmed bin Ali bin Yusuf Bâlî 
İbni Şemse’ddin el-Fenârî

Mevlânâ-yı müşârunileyh mesbûku’t-terceme Mevlânâ Mehmed Şâh 
Efendi’nin birâderleridir. Tekmîl-i tahsîl-i kemâlât ile tarîk-i ilmi de devr-i 
medâris ü merâtib ve kat‘-ı menâzil ü menâsıb ederek semâniye medre-
selerinin birinden râh-ı kazâya azîmetle evvelen dâru’n-nasr Edirne’ye ve 
sâniyen mahmiye-i Kostantiniyye’ye kadı ve badehû sadreyne on sene mik-
tarı kazasker olup 944’te azl olunarak yevmî yüz elli akçe vazîfe ile ma‘zûlen 
tekâ‘üd eyledi. 949’da şeyhulislâm oldu ise de üç sene bir mâh mürûrunda 
ihtiyârıyla ferâgat edip 952 senesinde yevmî iki yüz akçe ile tekâ‘üd ihtiyâr 
ve 954 senesi Zilkadesinin yirmi altıncı gününde irtihâl-i dâru’l-karâr eyle-
di. Ebâ Eyyüb-ı Ensârî hazretleri câmi-i şerîfi civârında medfûndur.
[s.130] Ede Muhyi’ddin Efendi rûhunu şâd ol Vedûd
mısraıyla Muhyî-i dîn oldu âzim-i rahmet mısraı târîh-i vefâtlarıdır. Bir 
tefsîr-i şerîf tasnîfine şürû‘ etmiş ise de itmâmı müyesser olmamış Seyyid 
Şerîf ’in Şerh-i Miftâh’ına hâşiye yazmıştır. Muhyî mahlasıyla eş‘ârı dahi 
vardır. Bu ebyât ondan nümûnedir.
Matla Ağzı nâziklikle kanım nûş edip oldu revân

Katre-i hûnum onun ağzında kalmıştır nişân
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Matla Nigârın rûyu Rumumdur kara zülfü Karamanım
Ak alını Aydınım başında sırma saç Saruhanım

Kıt‘a Öğerler gerçi kim sabr-ı cemîli
Velî sabrın dahi erzânı hoştur
Dil-i Muhyîden eksik olmasın derd
Müsâfir-hânenin mihmânı hoştur

24-Mevlânâ Bedreddin Mahmûd bin Abdullah

Edirne’de İstanbul Yolu’nda nâmlarına mensûb olan Kadı Bedre’ddin 
Mahallesi’ndeki Kadı Câmi-i şerîfinin bânîsidir. Asr-ı Bâyezîd Hân-ı 
Sânî’de yedi sene sadârette bulunan Hadım Ali Paşa’nın utekâsındandır. 
Asrının ekâbir-i ulemâsından tahsîl-i kemâlât ettiği sırada Mevlânâ Lutfî ve 
Mevlânâ Şucâ‘-ı Rûmî ve Mevlânâ Müeyyedzâde’den dahi ta‘lîm ü telem-
müz ile kat‘-ı merâtib-i tedrîs ederek sahndan Halep’e ve badehû Edirne’ye 
kadı oldu. Hâl-i kazâsında 936 senesinde kazâ-i nahb etmekle Edirne’de 
mezkûr câmi-i şerîfleri sâhasında defn olunmuştur. Müşârunileyhden 
hazz etmeyenlerden birisi câmi-i şerîfin binâsına (lâ hayra fîh) lafzını 
târîh demiş ise de müşârunileyhin o sene içinde vefâtı vukû bulmakla 
hitâm-ı câmiye (el-hayru fîh) târîh denilmiştir. Mahdûmları Kadızâde 
Şeyhulislâm Şemse’ddin Efendi ile Edirne’de sâhib-i câmi ve medrese 
Şeyhî Çelebi’dir.

25-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed bin Alâüddîn Aliyyü’l-Cemâlî

Şeyhulislâm Zenbîlî Ali Efendi’nin ikinci mahdûmudur. Tahsîl-i 
kemâlât-ı ilmiye ettikten sonra tarîk-i tedrîste kat‘-ı merâtib ile medâris-i 
semâniyenin biriyle tekmîl-i devre-i menâzil u menâsıb ederek dâru’n-nasr 
Edirne’ye kadı oldu. Zamân-ı kazâsında meymenet ve ma‘deletiyle enhâ-i 
âlem doldu. Ba‘de’l-azl medâris-i semâniyeden birine sâniyen müderris ve 
badehû sâniyen mahrûse-i Edirne’ye kadı olup def ‘a-i sâniyede azl olduk-
tan sonra seksen akçe ile sâlisen semâniyeden birine müderris oldu. Ve daha 
sonraları yüz akçe ile tekâ‘üd edip bu hâl üzere 957 târihinde intikâl eyledi. 
Hadâyıku’ş-Şakâyık’ta mahrûse-i Edirne’de 958 târihiyle müverrah bir hüc-
cette imzâsı görüldüğünü ve Enîsü’l-Müsâmirîn’de esâmî-i kudât-ı Edirne 
yazılmış bir mecmuada âti’z-zikr Mîrim Kösesi’nden sonra Muhyi’ddin 
Efendi nâmı yazılmış olmasından dahi def ‘a-i sâniyede bunların Edirne’ye 
kadı olduğu anlaşıldığını beyân etmişlerdir. Hidâye üzerine bazı ta‘likâtı 
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ve Tevârih-i Osmâniye’de bir te’lîfi vardır. Fârisî ve Türkî nazma kâdir ve 
mu‘ammiyât u muhâzarâtta mâhir idi. Bu mısra vefâtına târihtir.
Mısra  Monla Çelebi rûhunu şâd eyleye Kayyûm
Târîh-i Diğer Monla Çelebi cânına rahmet ede Vehhâb 957

26-Mevlânâ Abdüllatîf bin Abdü’lvehhâb

Kastamonu vilâyetindendir. Pamuk Kadı demekle meşhûrdur. Ba‘de 
tahsîli’l-isti‘dâd tarîk-i ilmde kat‘-ı pâye ederek mahrûse-i Edirne’de Sultân 
Bâyezîd Medresesi’nde yevmî yetmiş akçe ile müderris iken Bursa’ya 
badehû Edirne’ye kadı oldu. (Terceme-i Şakâyık’ta Bursa kadılığı tasrîh 
edilmemiştir) mervîdir ki meclis-i [s.131] vilâyetin çerâğ-ı rûşeni Ârif-i 
Billâh eş-Şeyh İbrâhim Gülşenî hazretleri Mısır’dan İstanbul’a geldikle-
rinde Mevlânâ Abdüllatîf efendi ile mülâkî olup te‘ârüf-i ezelî iktizâsıyla 
bi-tarîki’l-müsâret mükâleme eylediklerinde Şeyh İbrâhim Gülşenî hazret-
leri Mevlânâ-yı müşârunileyhe zamân-ı vefâtını tayin edip Mevlânâ o sırr-ı 
mektûmdan haberdâr olunca emedd-i medîd-i icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iyye et-
mekte olduğu mansıb-ı kazâdan 939 târihinde ferâgatla Edirne’de sâniyen 
Sultân Bâyezîd Medresesi’ne müderris oldu. Sene-i mezkûre Ramazan-ı 
şerîfi evâsıtında mütevellî-i vakf ol ayın ulûfesini bi’t-tamâm getirince 
Abdüllatîf Efendi üç günlük ulûfesini ihrâc edip biz bu kadir gecesi vefât 
etsek gerektir vakfın hakkı üzerimizde kalmasın diyerek mütevellîye redd 
eyledi. Fi’l-vâki ol kadir gecesi vefât edip Edirne’de Kasım Paşa Câmii 
sâhasında defn olundu. Mürûr-ı zamân ile kabrinden eser kalmamıştır.

27-Mevlânâ Muhyi’ddin bin Pîr Mehmed Paşa-i Cemâlî

Tahsîl-i mebâdî-i ulûm ü fünûn ettikten sonra tarîk-i tedrîste kat‘-ı 
pâye ederek medâris-i semâniyenin birine müderris olup ashâb-ı istifâzaya 
ba‘de’l-ifâza mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. Hâl-i kazâsında 941 senesinde 
kazâ-i nahb edip Edirne’de Dârü’l-hadîs Câmii sâhasında defn olundu. 
(Taşları olmadığı cihetle kabri mu‘ayyen değildir.) Mervîdir ki Mevlânâ-
yı müşârunileyh bir gece kol gezerken bî-vakt rast geldiği (Toprak Dede) 
nâm dervîşi gadab ile darba mübâşeret etmiş dervîş ise her darbede Al-
lah seni yaksın duâsını tezkâr eylemiş olmakla hikmet-i Hudâ üzerinden 
hafta geçmeksizin Mevlânâ-yı müşârunileyh Edirne’ye üç buçuk sâ‘at bu‘d 
u mesâfede Hatib karyesinde vâki bağçesinde bir gece ifrâtla işret edip 
bister-i gaflette mest ü lâ-ya‘kıl yatar iken yanındaki şamdan firâşı üstüne 
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devrilmesiyle bünyân-ı cismânı âteşe yanıp hâkister-i vücûdu sarsar-ı fenâ 
ile berbâd oldu.
Şiir Asl-ı fesâd ü ümm-i habâis edât-ı fısk

Teşvîş-i akl ü rahne-i dîn ü ziyân-ı mâl
Mey-hor mehor ki münhî-i şer‘est eger horî
Çendân mehor ki bigüzered ez had i‘tidâl

Şiir Ançi koned dûd-ı dil-i müst-mend
Âteş-i sûzân nekoned bâ-sipend 32

Nesr: Hadîkatü’l-vüzerâ’da Mevlânâ-yı müşârunileyhin pederi Pîr 
Mehmed Paşa’nın tercemesinde vezîra‘zam İbrâhîm Paşa’nın mevâ‘id-i 
arkûb ile firîbine firîfte olup pederi Mehmed Paşa’nın ma‘cûnuna zehr 
ta‘biye itmegin 940’ta vefât eylediği hikâye olunduğuna göre netîce-i 
cezâ-yı ameli kendisinin de (ve zûkû azâbe’l-harîk)33 nass-ı celîli sırrına 
mazhariyetini îcâb ettirmiştir.
Beyt İtdügin bulmaz mı zann eyler ihânet-pîşeler

Der-kafâdır intikâma seyf-i rabb-i zü’l-minen
Nesr: Mevlânâ Edirne’de kadı iken Ebu’s-Su‘ûd Efendi merhûm 

Bursa’dan İstanbul’a kadı olunca kendilerini tesliyet için Ada Nâhiyesini 
Dimetoka’dan bi’l-ifrâz Edirne’ye ilhâk eyledikleri menkûldür. Râzî mah-
lasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-Şuarâ’dadır.

28-Mevlânâ Mehmed bin Kutbuddîn Mehmed bin Mehmed bin 
Kadızâde-i Rûmî

Mîrim Kösesi demekle ma‘rûftur. Tahsîl-i kemâlât-ı ilmiye ettik-
ten sonra tarîk-i tedrîste bi-hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile 
meslek-i kazâya sülûk edip [s.132] evvelen mahrûse-i Halep’te ve sâniyen 
mahmiye-i Edirne hiffet bi’l-meymenede ve sâlisen Kostantiniyye’de kadı 
ve Anadolu’ya kazasker olduktan sonra yevmî yüz elli akçe ile sahn medre-
selerinin birine müderris oldu ise de az zamân içinde terk ile cânib-i Hicâz’a 
azîmet ve edâ-yı farîza-i hacc-ı şerîf ile avdet ederek vazîfe-i mebhûse ile 
tekâ‘üd etti. Bu hâl üzere 954 târihinde intikâl eyledi. Kabri Edirne Ka-
pısı hâricinde Emir Buhârî zâviyesi kurbundadır. Şakâyık’ta târih-i vefâtı 
957 olmak üzere mazbûttur. Kendisine Mîrim Kösesi denilmesi ammileri 

32  Fesadın aslı, kötülüklerin anası, bozulmanın başlangıcı, aklın karışması; dinin bozulması ve mal kaybı.
  Şarap iç ama içtiğinde şeriatın yasakladığı kadar içme. Eğer içersen sınırı aşmış olursun.
  Zülme uğramışların gönül ateşinin ettiğini yakıcı ateş üzerlik tohumuna edemez.
33  Tadın yakıcı azabı… Enfâl/50, Hacc/22
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Mîrim Efendi’nin hücrinde mürebbâ olmalarından nâşîdir. İlm-i hey’ette 
bir metn-i latîfi ve kâfiyeye bir nâ tamâm şerhi vardır. Mahdûmları (49) 
numaradadır.

29-Mevlânâ Ahmed bin Mehmed bin Hasan bin   
Abdüssamet Es-Samsûnî

A‘mâl-i meleke-i mâderzâd ile dâhil-i dâire-i erbâb-ı isti‘dâd olduk-
ta Sarı Görez Efendi hizmmetinde iştigâle müdâvemet ve akd-i peyven-
de musâheret eyleyip Müeyyedzâde’den mülâzim olup tarîk-i tedrîste 
devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek Edirne’de Sultân Bâyezîd Hân 
Medresesi’nde Kara Davud Efendi’nin def ‘a-i sâniyesi yerine ve 944 
evâilinde mahrûse-i Bursa’ya ve o sene Rebiulevvelinde Mîrim Kösesi ye-
rine mahmiye-i Edirne’ye ve 945 Şevvâlinde İstanbul’a kadı olup ba‘de’l-
azl İstanbul’da Sultân Bâyezîd Medresesi’ne müderris oldu. 954 hilâlinde 
Anadolu aktârını ve Arab ve Acem memâlikini sûret-i umûmiyede teftîşe 
memur ve 957 hilâlinde Mîrim Kösesi ferâgından medrese-i ûlâya i‘âde 
ve 968 Şabânında Muallimzâde Efendi yerine sâniyen Halep’e kadı olup 
970 Ramazanında munfasıl ve yüz akçe vazîfe ile kûşe-nişîn-i humûl ve 
meşâgil-i ilm ü ibâdete meşgûl iken 978 Zilhiccesinde intikâl eyledi. 
Mervîdir ki İstanbul’da Mevlânâ’nın ahbâbından ve erbâb-ı ticâretten 
sâlih ve mütedeyyin bir zâtın dükkanına suleha-i meczûbînden bazı kim-
seler gelmekte oldukları halde bir sabah bir meczûb dahi gelip esnâ-yı 
musâhabette sâhib-i dükkana hitâben benden bir maksadın yok mudur 
demesiyle hatırına mevlânânın kazasker olması hutûr edip meczûbdan onu 
ricâ eder. Meczûb dahi benim için iki yüz dinar ifrâz edip memâlikinden 
birini i‘tâk için ta‘yin etsin. İnşallâhü Teâlâ maksadı hâsıl olur cevâbıyla 
hatm-i kelâm eyler. Tâcir bu hâli Mevlânâ’ya ifâde eyledikte hande vü 
istihfâf edip âlem-i melekûtte mutasarrıf olan evliyâu’llâh taleb-i maldan 
müberrâlardır kazaskerlik benim tarîkimdir diyerek adem-i kabûlde bu-
lununca tâcir böyle buyurmayınız bunda bir sırr-ı hafî olmak ihtimâli var-
dır kılıklı mübâhaselerden sonra Mevlânâ cevâbında yevm-i nasbını tayin 
ederse talep olunan akçeyi i‘tâ edelim diyerek muhabbete netîce vermiş ve 
ertesi günü tâcir dükkanını açmasıyla berâber meczûb dahi gelerek kaziy-
yeden haber istedikte tâcir hicâbından cevâba tasaddi edemeyince ben sizin 
miyânenizdeki ahvâle muttali‘ oldum diyerek hemân dükkan içinden eline 
bir varak-pâre alıp tûlânî leff ettikten sonra iki şakk ( Hadayiku’l-Hakâyık 
beyânınca hark) eder ve ehlu’llâha hezl ü izdirâ nazarın eden mağrûru işte 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1180

böyle makhûr ederiz deyip berk-i hâtif gibi geçer gider. Bîçâre tâcir nâlân ü 
giryân meczûbun arkasından yetişip ve ayaklarına düşüp afvını ricâ etme-
siyle meczûba mülâyemet gelerek onun tarafına bu derece muhabbetinizi 
bilmedim mümkün olan tasarrufu edelim deyip tavr-ı akıldan hâriç bazı 
evzâ‘-ı garîbe ızhâr eder. Ba‘de zamân vücûdu halâs oldu amma fülan gün 
azli mukarrerdir var efendiye öyle haber ver deyip yoluna gider. Tayin ettiği 
zamânda da vaka-i azl zuhûr eyler
Beyt Tâ dil-i merd-i Hudâ nâyed be-derd

Hîç kavmî râ Hudâ rüsvâ nekerd
Nesr: Fi’l-vâki Mevlânâ İstanbul kadısı olduktan sonra daha pek çok 

seneler mu‘ammer olmuş iken kazasker olamadığı [s.133] bu hikâyenin 
sıhhatine dâlldir. Mevlânâ hâl-i kazâsında hüsn-i sülûk u sîret üzere hareket 
edip darb u te’dîb-i erâzil ü eşkiyâda emsâli olmadığından zabt u rabt-ı 
umûr ve cumhûrda darb-ı mesel olmuş idi. Mervîdir ki Sultân Selîm-i Sânî 
hazretlerinin taht-ı saltanata cülûs buyurdukları sırada İstanbul kadısı bu-
lunan zâtın zabt u rabt husûsunda tekâsülü müşâhede olunmakla hazret-i 
pâdişâh bir gün vezîrâzam Mehmed Paşa’ya hitâben cennet-mekân vâlidim 
asrında şehrî ve askerî ve sipâhî ve yeniçeri demeyip âşikâre darb u te’dîb 
eden Molla hayatta değil midir diyerek Mevlânâyı suâl buyurduklarında 
Mehmed Paşa hayattadır amma derece-i gâyede pîr ü nâtüvân olduğundan 
bahisle cevâba tesaddî eylediğini Mevlâna istimâ‘ edince o gün tehevvü-
ründen atına binmeyip Mehmed Paşa’ya mâşiyen azîmetle hazret-i pâdişâh 
beni sizden suâl ettikte pîr ü nâtüvândır demişsiniz ben şimdi hânemden 
buraya mâşiyen geldim rîşim sefîd ve kâmetim dû-tâ olmakla pîr olmak mı 
lâzım gelir diye pek çok serzenişler eder. Telvîh’e ve Şerh-i Mevâkıf ’a ve 
Mes‘ûd Rûmî’nin Metn-i Âdâb şerhine ve muhtasar Müntehâ’ye hâşiyeleri 
vardır. Pederleri yukarıda (19) birâderleri Ravzatü’l-Ulemâ’da (29) numa-
radadır.

30-Mevlânâ Hüsâmeddin Hasan Çelebi Karesili

Asrı ulemâsından taallüme ihtimâm ve Mevlânâ Abdülkerîm bin 
Alâüddin Ali Arabî’den ta‘allüm ü telemmüzü tamâm eyleyip fâzıl-ı 
müşârunileyhden ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle bekâm olduktan sonra devr-i 
medâris ü merâtib ve tayy-ı menâzil u menâsıb ederek sahn medresesinden 
944 senesinde Bursa’ya ve 945’de mahrûse-i Edirne’ye ve badehû İstanbul’a 
kadı olup ba‘de’l-azl yevmî yüz akçe ile sâniyen medâris-i semâniyenin bi-
rine müderris olmuş iken 957’de irtihâl-i dâr-ı ukbâ eyledi.
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31-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed eş-Şehîr bi-Merhaba Çelebi

Asrı ulemâsından mebâdî-i ulûmu tahsîl ve Mevlânâ Zeyrekzâde 
Rükneddin ve Mevlânâ Mîrim Çelebi’nin hizmetlerinde bakiyye-i 
fünûnu tekmîl eyledikten sonra hâce-i Süleymân Hânî Mevlânâ Hay-
reddin Efendi’den mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup devr-i medâris 
ve kat‘-ı menâzil u menâsıb ederek sahn medresesinden Dımışku’şşâm’a 
ve ondan mahrûse-i Bursa’ya ve 949 târihinde dâru’n-nasr Edirne’ye kadı 
oldu. O asır şuarâsından Edirneli Emrî Çelebi bu mısraı târîh demiştir:
Mısra Hâkim-i fâzıl dedim dilden ebed lâ gelmedi

fâzıl: 980, lâ: 31, gelmedi: 949
Nesr: Hâl-i kazâsında kazâ-i nahb edip 951 târihinde intikâl etmekle 

mûmâileyh Emrî Çelebi bu târîhi demiştir.
Târîh Bir nidâ edüp Efendi Hazretinin sem‘ine

Vuslat istersen çü bizden bana gel yâhû demiş
Hoş çeküp câm-ı fenâ ol şevka bir târîh edüp
Sâkiyâ bezm-i cihândan Merhabâ yâhû demiş

Nesr: Müşârunileyhin ahfâdından 1134 târihinde vefât etmiş olan 
Merhabâzâde Abdülganî Efendi’nin merkadi Uzun Kaldırım’da vâki 
Milo Bakkalı ittisâlındaki küçük kabristanda olduğundan bu zâtın dahi 
orada medfûn olması zann olunur.

32-Mevlânâ Muslihu’ddîn Mustafa bin Ali eş-Şehîr bi-Bostan

Aydın dâhilinde Tire kasabasındandır. Tireli Molla Efendi hizmetle-
rinden teşyîd-i mebânî-i ulûm ve temhîd-i tuvânî-i mantuk u mefhûm ey-
leyip tarîk-i hidâyet-refîka azîmet ve Hâce-i Süleymân Hânî Mevlânâ Hay-
reddin Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle medâris-i semândan biriyle 
tekmîl-i devre-i merâtib ederek sâlik-i râh-ı kazâ olmuş idi. 950 târihinde 
Hümâyûnnâme sâhibi Ali Efendi mahlûlünden mahrûse-i Bursa’ya ve 951 
târihinde Merhabâ Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. Badehû 
dört sene İstanbul kadısı olup ba‘de’l-azl Anadolu kazaskeri olmuş ise de 
onuncu gününde Rumeli’ne nakl ve beş sene mürûrunda azl ile yevmî yüz 
akçe ile mütekâ‘id oldu. Bu [s.134] hâl üzere 977 Ramazanının yirmi ye-
dinci gecesi füc’eten vefât eyledi. Tefsîr-i Beyzavî’de sûre-i En‘âma hâşiyesi 
ve daha bazı risâleleri vardır. Tafsîl-i ahvâli Hadâyiku’l-Hakâyık’tadır. 
Mahdûmları âtîde (47) numaradadır.
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33-Mevlânâ Sinânü’ddîn Yûsuf bin Hüsâm bin İlyas

Mukaddimât-ı ulûmu mertebe-i lâyıkasında i‘dâd ve tahsîl-i sermâye-i 
isti‘dâd ile Amasya’da Emirkulu Şemseddin Efendi hizmetlerinden 
istifâza-i envâr-ı ulûm ve Taşköprülü Muslihuddin Efendi’den istifâde-i 
envâ‘-ı mantûk u mefhûm eyleyip tarîk-i ilmîde devr-i medâris ve kat‘-ı 
merâtib ederek Edirne’de Sultân Bâyezîd Hân Medresesi’nden 946 sene-
sinde Halep’e ve 949’da Dımışk-ı Şâm’a ve 951’de mahrûse-i Bursa’ya ve 
952 Şabânında Bostan Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı ve 954 
Şabânında İstanbul’a kadı ve badehû Anadolu kazaskeri olup ba‘de’l-azl 
Süleymâniye Dârü’l-Hadîs’ine müderris oldu ise de pîr ü nâtüvân olmakla 
ferâgat ederek tekâ‘üd ihtiyâr eyledi. Bu hâl üzere sinîn-i ömrü doksana 
vâsıl oldukta (12 Safer 986) sülâsâ günü intikâl eyledi. Tefsîr-i Beyzavî’ye 
tamâma karîb hâşiyesi vardır. Hidâye’nin Kitâb-ı Kerâhiye’sine ve Kitâb-ı 
Vesâyâ’sına havâşi yazdı. Tafsîl-i ahvâli Hadâyiku’l-Hakâyık’tadır.

34-Mevlânâ Abdurrahman bin Seyyid Ali

Edirne’de Abdurrahman Mahallesi’ndeki Abdurrahman mescid-i 
şerîfinin bânîsidir. Efâzıl-ı asrdan Müftüzâde Molla Çelebi dârü’l-
ifâdesinde tahsîl-i ilm ü kemâle sa‘y ü gayret ve Mahmud Paşa müderrisi 
Sa‘di Efendi’nin Bursa Sultâniyesi i‘âdesinden iktisâb-ı şeref-i mülâzemetle 
tarîk-i ilmde devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek mahmiye-i Edirne’de 
Sultân Bâyezîd Medresesi’nden 953 senesinde Halep’e kadı oldu. 954 
Recebinde Bursa’ya nakl olunup sene-i mezbûre Şabânında Sinan Efen-
di yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldukta memuriyeti dört sene kadar 
imtidâd edip Edirne evkâfını tahrîr eyledi. Badehû beş sene kadar Rumeli 
kazaskeri olup ba‘de’l-azl Mısır’a ve Mekke-i Mükerreme’ye kadı ve cülûs-i 
hümâyûn-ı Selîm Hân-ı Sânî’de sâniyen kazasker olup bu hâl üzere 983 
senesi Rebiulevvelinde intikâl eyledi. İstanbul’da dâhil-i sûrda vâki Emir 
Buhârî Türbesi mukâbilinde binâ eylediği mektep sâhasında medfûndur. 
İstanbul’da Yenibahçe kurbunda câmi-i şerîfi ve medfeni yanında mektebi 
ve Bursa’da dahi bir mescidi ve Edirne’de nâmına mensûb mahallede bir 
mescidi vardır. Tafsîl-i ahvâli Hadâyiku’l-Hakâyık’tadır.

35-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa el-Niksârî

Niksar ulemâsından kesb-i sermâye-i istihkâk ve tarîk-i ilme iltihâk 
edip azm-i tarîk-i saâdet-refîk ve devr-i mecâlis-i ders-i tahkîk ettikte Muh-
yiddin el-Fenârî dârü’l-ifâdesine müdâvim ve Hâcezade Mehmed Paşa Üç 
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Şerefeli’de müderris iken Tâcizâde Cağfer Çelebi yerine nişancı oldukta 
i‘âdesinden mülâzim olup bi-hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile Ma-
nisa fetvâsından 947 senesinde ibtidâ mevleviyet olan Bağdâd’a ve altı sene 
sonra yani 953 senesinde Bursa’ya kadı ve 958 Muharreminde Emîr Hü-
seyin Çelebi yerine Ayasofya Medresesi’ne müderris ve o sene Şevvâlinde 
sadr-ı Rum olan Abdurrahman Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye ve 961 
Zilhiccesinde İstanbul’a kadı olup 967 evâhirinde Süleymâniye Dârü’l-
hadîsine müderris oldu. Bu hâl üzere 969 Rebiulâhirinin on dokuzuncu 
günü salât-ı subh için abdest alırken füc’eten irtihâl ve rahmet-i Hakk’a 
isti‘câl eyledi. Edirne Kapısı hâricinde Emîr Buhârî Tekkesi kurbunda 
medfûndur.

36-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed bin Mevlânâ Hüsâmeddîn

Kara Çelebizâde demekle meşhûrdur. Mebâdî-i ulûmu tahsîl [s.135] 
ve levâzım-ı fünûnu tekmîl ettikten sonra Mevlânâ Kemal Paşazâde’nin 
Edirne’de Sultân Bâyezîd Hân Medresesi’nde mu‘îdi olup hizmet-i 
şerîfelerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ile devr-i medâris ve akd-i mecâlis 
ederek mezkûr Sultân Bâyezîd Medresesi’nden tarîk-i kazâya azîmet 
edip evvelen mahrûse-i Bursa’ya kadı ve ba‘de’l-azl Bursa’da Murâdiye 
Medresesi’ne ondan İstanbul’da Ayasofya Medresesi’ne badehû semâniye 
medreselerinin birisine müderris ve sâniyen Bursa’ya hâkim ve 961 sene-
si evâhirinde mahmiye-i Edirne’ye ve badehû İstanbul’a kadı olup hâl-i 
kazâsında 965 senesinde vefât eyledi. Hicrî mahlasıyla Türkî ebyât u eş‘ârı 
vardır. Bu ebyât ondan nümûnedir.
Matla Gelse tîrin câna tutmaz hançer-i dil-cû yerin

Rast derler ey şeker-leb nesne tutmaz su yerin
Velehû Beyt Ayağın toprağına dil cân verüp yaşlar döker

Anı ol yana çeken ya suyu ya toprağıdır
Matla Yeme hicrân gamın ey dil ecelden öndin ölmüş yok

Yeter çek gussasın hattın yazılmış da bozulmuş yok
Matla Sanma bahs içre Mesîhâ lebine söz yetürür

Hızrı hattın suya ilter yine susuz getürür
Matla Vuslat gidüben erişicek derdle hicrân

Âh eyleyüp dedi gönül yine mi hicrân
(Bu Rubâîyi Ebu’ssuûd Efendi Hazretlerine Vermiş)

Ey mısr-ı fazla izzile sultân olan azîz
Kaldım ayakta dâmenin olmazsa dest-gîr
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Hikmette Bû Ali ola ger şi‘irde Zahîr
Etmez zuhûr olmayacak kimseye zahîr

Nesr: Fetâvâ’dan Vâkıât ismiyle müsemmâ bir eseri vardır. Mahdûmu 
âtîde (55) numaradadır.

37-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa bin Mevlânâ    
Muhyiddin Mehmed

Asr-ı Süleymân Hân-ı Kânûnî ulemâsından olan pederleri Mimarzâde 
demekle meşhûrdur. Mebânî-i ulûmu tahsîlden sonra hâce-i Süleymân 
Hânî Hayreddin Efendi âsitânesine ittisâl ve ihrâz-ı şeref-i mülâzemetleriyle 
nâil-i âmâl olmuş idi. Tarîk-i ilmîde devr-i medâris ederek Süleymâniye 
medârisinin birinde müderris iken râh-ı kazâya azîmetle 963 Saferinde 
mahrûse-i Bursa’ya ve 964 Şevvâlinde mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu ve 
965’te İstanbul kazâsına nakl olunup ba‘de’l-azl nice zamândan sonra 
Medîne-i Münevvere’ye kadı olup oradan dahi azl ile İstanbul’a avdet-
leri esnâda Mısır’a muvâsaletlerinde 971 Şevvâlinde orada vefât eyledi. 
Mervîdir ki Medîne-i Münevvere’de iken bir gece rüyasında (el-kazâu fi’l-
Mısr) derler. Ba‘de’l-intibâh bu rüyanın tabirini mülâhaza ederek kendisi-
nin Mısır’a kadı olmasına hükm edip hîn-i avdetinde Mısır tarîkini ihtiyâr 
eder. Hikmet-i Hudâ Mısır’a geldikte kazâ-i İlâhî zuhûr eyler. Telvîh’e Ha-
san Çelebi’ye Dürer ü Gurer’e hâşiyeleri ve Hidâye ve Miftâh ve Mevâkıf ’a 
ta‘likâtı ve Kâfiye şerhi Câmî kenârında kelimâtı vardır. Tafsîl-i ahvâli 
Hadâyiku’l-Hakâyık’tadır.

38-Mevlâna Pervîz bin Abdullah

Asr-ı Süleymân Hânî vüzerâ-yı izâmından Maktûl İbrâhim Paşa’nın 
utekâsındandır. Himmet-i vezîr-i bende-nüvâz ile kütüb-i nefîseye mâlik ve 
tarîk-i hidâyet-refîk-i ilme sâlik olup Kemâl Paşazâde’nin meclis-i [s.136] 
ifâdelerine müdâvim ve hizmet-i i‘âdelerinden mülâzim olduktan sonra 
devr-i medâris-i mu‘tâde ile râh-ı kazâya âzim olmuş idi. 955 hilâlinde 
Bağdad’a ve 957’de Halep’e ve ba‘de’l-azl 961 senesi evâilinde i‘âdeten yine 
Halep’e ve o sene içinde Dımışku’şşâm kazâsına ve 962’de Mısr-ı Kâhire’ye 
ve 966 Rebiulevvelinde Mimarzâde Muslihuddin Efendi yerine Edirne’ye 
kadı oldu. Badehû 968 Şabanında İstanbul’a kadı ve 971’de Anadolu ka-
zaskeri olup ba‘de’l-azl 984 Rebiulâhirinde Mekke-i Mükerreme’ye kadı 
olduktan sonra 987 Muharreminde ba‘de’l-azl âzim-i cennât-ı na‘îm 
oldu. Zâhir-i Mekke’de vâki Cebel-i Mu‘allâ’da karîb-i Hatice-i Kübrâ’da 
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medfûndur. Telhîs-i Miftâhı telhîs edip şerh etmiştir. Velâye risâlesi ve 
Hidâye’ye ta‘likâtı vardır. Tafsîl-i ahvâli Hadâyıku’l-Hakâyık’tadır.

39-Mevlânâ Emîr Hasan bin Sinan Niksârî

Niksar kasabasındandır. Mevlânâ Ebu’ssuûd Efendi Gekbûze mü-
derrisi iken hizmetlerine ittisâl ve âsitân-ı feyz-resânlarında sekiz sene 
kadar iştigâl eyledikten sonra muallim-i Sultânî Hayreddin Efendi hiz-
metlerinden mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup medâris-i semâniyenin 
birinden 958’de Halep kazasına 959’da Mekke-i Mükerreme kazâsına 
964 Şevvâlinde mahrûse-i Bursa’ya 968 Şabânında Pervîz Efendi yeri-
ne dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. Ba‘de’l-azl doksan akçe yevmiye ile 
mütekâ‘id olup bu hâl üzere 975 senesi leyle-i îd-i adhâsında irtihâl eyledi. 
Hâl-i kazâsında kemâl-i diyânet ve hukûk-ı şer‘iyeye fevka’l-had sıyânet 
eder imiş. Hatta Mekke-i Mükerreme’de kadı iken bir husûs için kendisi-
ne yirmi bin filori arz olundukta kabul etmediğinden gayri ol kimseyi zecr 
ü tard eylediği mervîdir.

40-Mevlânâ Ahmed Kâmî İbni Mustafa

Pederleri Edirne Mevlevihânesinde şeyh-i tarîk-i Mevlevî ve nâkil-i 
kitâb-ı mesnevî olduğundan Mesnevî-hânzâde demekle meşhûr idi. 
Edirnelidir. Nâmları Enîsü’l-Müsâmirîn’de Mehmed Kâmî ve Hadâiku’l-
Hakâyık’ta Ahmed Kâmî olmak üzere mazbûttur. Ulemâ-i a‘lâm meclis-i 
ifâdelerinde serv-i sâbit gibi kıyâm ve nazar-ı inâyetlerinden tahsîl-i kâm 
eyledikten sonra müftiyü’l-enâm Kadri Efendi’den mülâzemetle nâil-i kâm 
olmuş idi. Evvelen yirmi akçe ile Hasköy’de Mahmûd Paşa Medresesi’ne 
badehû yirmi beşle Edirne’de Çukacı Hacı Medresesi’ne badehû otuz-
la İstanbul’da Kepenekçi Medresesine badehû kırkla Bursa’da Yıldırım 
Hân Medresesi’ne ve 958’de Beşiktâşî Yahyâ Efendi yerine Mustafa Paşa 
Medresesi’ne müderris ve 965 Saferinde hazret-i Eyyûb pâyesine vâsıl 
ve 966 Saferinde sahn-ı semâniyeye nâil ve 968 Şabânında medâris-i 
Süleymâniye’den birine rahş-ı himmet sürüp 971 Saferinde Emir Ha-
san Niksârî yerine def ‘aten Edirne’ye kadı olmuşlar idi. Mümâileyhin 
Edirne’nin kadılığını istihsâle bu beyitleri sebep olduğu Âşık Çelebi 
Tezkiresi’nde mezkûrdur.
Beyt Bâğdâdum sen gülün gülzâr-ı kûyudur desem

Kendi şehri herkese Bağdâddır derler bana
Nesr: 974 Cumâdilûlâsında Sultân Selîm Hân-ı Sânî vâris-i taht-ı 

Süleymânî olup Belgrat’tan İstanbul’a avdetleri esnâda mahrûse-i 
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Edirne’ye muvâsalet buyurduklarında bazı ashâb-ı agrâz tarafından hak-
larında arz-ı şikâyete cesâretle azl olunarak yeriyle Şâh Mehmed Efendi 
bekâm oldu. Vazîfe-i tekâ‘üd ile bir müddet-i tavîle kûşe-i nisyânda kalmış 
iken 978 Rebiulevvelinde feth olunan Kıbrıs Cezîresi’nin cemî‘-i bilâd u 
kılâ‘ına kadı olmuş ise de hüsn-i rızâsıyla infisâl ve seksen akçe ile tekâ‘üd 
edip cezîre hükûmeti kudâta tevzî‘ olundu. Sultân Selîm-i halîm hazretleri 
mûmâileyhin sohbetine mâil olup 981 evâilinde Çubuklubahçe nüzhet-
gâhına sâye-endâz olduklarında Sırapınarı mesîresine sâhib-i terceme ile 
sahn müderrisi Bâkî Efendi’yi davet buyurup eş‘âr u âsâr arzıyla mazhar-ı 
eltâf-ı pâdişâhî oldukda bazı erbâb-ı fesâd pâdişâha hâce olmak [s.137] 
ihtimâliyle iltifât-ı şehr-i yârîden ib‘âd etmişler idi. Bazı zurafâ (Urum’un 
hâcesi) diye târîh demişler imiş. Bu hâl üzere melûl ü mahzûn 987 Rece-
binin evâilinde intikâl eyledi. Edirnekapısı hâricinde medfûndur.
Mısra Dilâ yüz kodı hâke Kâmî nâ-kâm

Mısraı vefâtlarına târîhtir. İmâm Gazâlî’nin Kimyâ-yı Saâdet nâm ki-
tabını bî-nazîr inşâ ile tercemeye şürû‘ etmiş ve Tevârîh-i Âl-i Osmân ve 
ulemâ-i izâm menâkıbına tahrîk-i hâme eylemiş ise de ikisinin de itmâmı 
müyesser olmamıştır. Müretteb suver-i mekâtibi ve bî-nukat inşâsı ve gûne-
gûne muhteri‘ât-ı bedî‘u’l-imlâsı vardır. Eş‘ârda dahi sanâyi‘e mâil olup 
Kâtibî’nin Şütr ü Hücre’sine nazîre demiştir. Edirne ahâlisinden bu ana 
değin Edirne’ye üç zât kadı olmuştur. Birincisi şâ‘ir Ahmed Paşa ikincisi 
Kemâl Paşazâde üçüncüsü bunlardır. Kâmî mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-
Şuarâda ve mahdûmları Mevlânâ Mehmed ve Abdurrahman Ravzatü’l-
Ulemâdadır.

Mesnevîhânzâde Kâmî Efendi hakkında şuarâdan biri demiştir.
Nîk-haslet yokdur ehl-i fazîlet var iken
Aldı çün Edrine kâdılığını Kâmî-i bed
İşidüp anı ahâlî dediler târîhin
Edrine mahkemesi ahmaka düştü be meded     97634

41-Mevlânâ Şâh Mehmed bin Hurrem bin  Mehmed bin Âdil

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ahfâdından ve Karahisar-ı Sâhip’tendir. 
Memleketi ulemâsından tahsîl-i sevâd ve i‘dâd-ı levâzım-ı isti‘dâd eyleyip 
şeyhulislâm Çivizâde Efendi hizmetlerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve 
tarîk-i tedrîse azîmetle devr-i medâris ve kat‘-ı merâtib ederek Süleymâniye 

34  Bu kısım 254-255. sayfalar arasında bulunan şukkaya yazılmış olup uygun olduğu için buraya ekle-
dik.
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medreselerinin birine evvel-i fethinde müderris olup badehû râh-ı kazâya 
sâlik olmakla 971 Cümâdilâhiresinde Kâhire-i Mısır’a kadı ve badehû 
974 senesi evâilinde Kâmî Efendi yerine Edirne kazâsına nakl olunup on-
dan Kostantiniyye’ye kadı oldu. Ba‘de’l-azl yüz akçe yevmiye ile mütekâ‘id 
olup bu hâl üzere 978 Cumâdilûlâsında salât-ı subh için esnâ-i vuzûda 
füc’eten intikâl eyleyip Âbid Çelebi mescidi sâhasında defn olundu. 
Islâh-ı Îzâh’a hâşiyesi ve Hâşiye-i Tecrîd’e ta‘lîkaları vardır.

42-Mevlânâ Ali eş-Şehîr bi-Hınnalızâde

Pederleri Fâtih Sultân Mehmed Hân hazretlerinin hâceliği şerefine 
nâil olan Mevlânâ Abdülkâdir Hamîdî hizmetlerinin veled-i reşîdi Em-
rullah Efendi’dir ki zümre-i kudâttan olmakla 967 senesinde Anadolu’da 
kadı iken vefât eyledi. Tezkiretü’ş-Şuarâ’da Mîrî mahlasıyla Türkî eş‘ârı 
vardır. Sâhib-i terceme 916 târîhinde Isparta kasabasında zînet-efzâ-yı 
mehd-i vücûd olup ulemâ-yı asrdan tekmîl-i kemâlât-ı ilmiye ettikten son-
ra Şeyhulislâm Çivizâde Efendi’den mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup 
devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek 948 hudûdunda yirmi akçe ile evve-
len Edirne’de Hüsâmeddin Medresesi’ne 953’te yirmi beş akçe ile Bursa’da 
Hamza Bey Medresesi’ne müderris oldu. Şerh-i Tecrîd’e bu medresede 
hâşiye yazdı. 956’da otuz akçe ile Bursa’da Veliyüddinzâde Ahmed Paşa 
Medresesi’ne 957’de kırk akçe ile Kütahya’da ibtidâ ihdâs olunan Rüstem 
Paşa Medresesi’ne 958’de elli akçe ile Paşâ-yı müşârunileyhin İstanbul’daki 
medresesine 963 Saferinde semâniyeye badehû Süleymâniye medreseleri-
nin evvel-i fethi olan 966 Muharreminde bunların birisine müderris olup 
badehû tarîk-i kazâya sâlik olmuş idi. 970 Zilhiccesinde Dımaşk-ı Şâm’a 
974 Cümâdilûlâsında Mısr-ı Kâhire’ye ve o sene Zilhiccesinde mahrûse-i 
Bursa’ya ve 976 Recebinde Şâh Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye ve 978 
Cümâdilâhiresinde Şeyhî Efendi yerine İstanbul’a kadı ve 978 Muharre-
minde Anadolu kazaskeri olup o sırada mevkib-i Selîm Hânî ile Edirne’ye 
gelmiş ve mübtelâ olduğu maraz-ı nikrîsten rehâ-yâb olamayıp 979 senesi 
Ramazanının beşinci günü altmış üç yaşında oldukları halde irtihâl-i dâr-ı 
bekâ etmekle cemî‘-i ekâbir ü vüzerâ vü ulemâ vü sulehâ cenâzesine hâzır 
olup namâzı Câmi-i Atîk musallâsında edâ olunduktan sonra İstanbul 
yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristânı’nda cadde üzerinde medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı fârisiyyü’l-ibâre bu târîh-i mevzûndur.
Târîh [s.138] Ferîd-i dehr vahîd-i zamân Ali Çelebi

 Ki bâd cân-ı azîzeş be-huld-i câvidân
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Be-sâl-i nüh-sad ü heftâd ü nüh vefât nümûd
Be şehr-i Edrine der pencüm-i meh-i Ramazan 35

Nesr: Bu dahi vefâtlarına târîhtir.
Târîh  Kâzî-i asker-i islâm-ı güzîn

Ol alî nâm re’isü’l-fudalâ
Dediler nakl edicek târîhin
İrtihâl eyledi kutbü’l-ulemâ

Nesr İlmî Nâzik dahi bu târîhi demiştir:
Mısra Elin Hınnalızâde yudu gör âb-ı hayâttan

Nesr: Kâmûsü’l-A‘lâm’da hastalanıp Dersaâdete avdetinde irtihâl et-
tiği beyân olunmuş ise de sâhîhi bâlâda muharrerdir. Hâşiye-i Tecrîd ve 
Mevâkıf hâşiyesi Hasan Çelebi’ye havâşî Câmî’ye ve Dürer ü Gurer’e nâ-
tamâm hâşiyeleri ve Hidâye’den kitâb-ı kerâhiye ta‘likası vardır. Edirne’de 
kadı iken Şâh Efendi ile vakfa müte‘allık mes’ele-i meşhûrede mu‘ârazaları 
olup iki risâle yazmışlardır ve ilm-i evkâfta Es‘âf nâm mecmû‘aları ve 
Bedre’ddin Gâzi ile tefsîrden mübâhaseleri sebk eden mahalle risâle-i 
şerîfeleri ve Türkî müdevven münşeâtı ve Ahlâk-ı Alâî nâm kitâbları 
meşhûr-ı afâktır. Bunlardan mâ‘adâ risâle-i kalemiye ve risâle-i seyfiyeleri 
ve elsine-i selâsede mütedevven eş‘ârı şerîfeleri ve bî nazîr mu‘ammâları 
vardır. Eş‘ârı Ali ismiyle Ravzatu’ş-Şuarâda ve tafsîl-i ahvâli Hadâyiku’l-
hakâyıkta’dır.

43-Mevlânâ Mehmed bin Nûrullâh eş-Şehîr bi-Ahizâde

Nesîm-i tevfîk-i rabbânî ile hareket ve merâsim-i tarîk üzre mecâlis-i 
dersi tahkîke müdâvemetle Arap Çelebi demekle ma‘rûf Mevlânâ 
Şemse’ddin hizmetlerinden istifâza-i lem‘ât-ı irfân ve Arapzâde Abdülbâkî 
ve Emîr Kisvedâr dâru’l-ifâdelerinde münâvele-i rahîk-i tahkîk-i îkân ey-
ledikten sonra muallim-i Sultân Süleymân Hânî Hayreddin Efendi’den 
mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup şehzâde Sultân Mehmed Hân 
Medresesi’nde müderris iken râh-ı kazâya atf-ı inân ile 974 Zilhicce-
sinde Haleb-i Şehbâ’ya ve 977 Recebinde mahrûse-i Bursa’ya ve 978 
Cümâdilâhiresinde Kınalızâde Ali Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı 
badehû 979 Ramazanında Sultân Selîm Hân-ı Sânî Edirne meştâsında 

35 Dünyanın ve zamanın bir tanesi Ali Çelebi’nin aziz ruhu sonsuz cennette olsun.
  Edirne şehrinde 979 yılının ramazan ayının beşinde vefat etti.
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iken Kınalızâde Ali Efendi intikâl etmekle yerine Anadolu’ya kazasker ve 
983 Rebiulevvelinde Süleymâniye dârü’l-hadîsine müderris olup bu hâl 
üzere (4 Zilkade 989)’da intikâl eyledi. Ahi Çelebi mescidi hatîresinde 
medfûndur.

44-Mevlânâ Mehmed bin Mehmed En-Nakîbu’ş-Şehîr   
bi-Ma‘lûlzâde

Sudûr-ı devlet-i Süleymâniye’den ma‘lûl Mehmed Emîr Efendi’nin 
mahdûmudur. 940 hudûdunda zîver-i sahîfe-i vücûd ve âbyârî-i feyz-i 
Hudâ-dâd ile sâye-efgen-i çemen-i suffe-i şühûd olup nice zamân üstâdü’l-
ulemâ Ebu’ssuûd Efendi hizmetlerinde kâim ü mülâzim olduktan sonra 
dâmâd olmuşlar idi. İbtidâ otuz akçe ile Bursa’da Emîr Sultân’a mensûb 
Kasım Paşa Medresesi’ne müderris olup badehû devr ü tekmîl-i medârisle 
rütbe-i mevleviyete su‘ûd ederek 973 Şevvâlinde Halep’e ve badehû Şam’a 
ve Mısr-ı Kâhire’ye ve mahrûse-i Bursa’ya ve 979 Ramazanında Ahizâde 
Mehmed Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı ve badehû Rumeli ka-
zaskeri olup ondan şeyhulislâm olmakla fetvâ ile nekâbeti cem‘ eyledi. 
Badehû mansıb-ı fetvâdan ma‘zûl olup bu hâl üzere (12 Muharrem 993)’de 
intikâl eyledi. İstanbul’da Zincirlikapı kurbunda vâlidlerinin dârü’l-
kurrâsı hatîresinde medfûndur. Tafsîl-i ahvâli Hadâyiku’l-Hakâyık’tadır.

45-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Mehmed bin İlyas    
eş-Şehîr bi-Çivizâde

Şeyhulislâm Çivizâde Efendi’nin mahdûm-ı güzînidir. Vâlid-i 
mâcidlerinden ahz-ı sermâye-i ilm ü edeb ve tahsîl-i zevâde-i râh-ı ta-
leb kılıp pederlerinin irtihâline mebnî sahn müderrisi Pervîz [s.139] 
Efendi’den kırâat ve Taşköprüzâde dârü’l-ifâdesine müdâvemet ve Abdur-
rahman Efendi’den mülâzemetle tekmîl-i devre-i medâristen sonra tarîk-i 
tedrîsten rütbe-i mevleviyete su‘ûd ettikte 977 Muharreminde Şam’a ve 
978 Cümâdilâhiresinde Mısr-ı Kâhire’ye ve 979 Ramazanında mahrûse-i 
Bursa’ya ve 981 Muharreminde Ma‘lûlzâde yerine Dâru’n-nasr Edirne’ye ve 
(4 Receb 983)’te İstanbul’a kadı ve badehû üç defa kazasker ve daha sonra 
şeyhulislâm oldu. Bu hâl üzere (28 Cemaziyelevvel 995)’te elli sekiz ya-
şında olduğu halde irtihâl edip pederleri yanında defn olundu. Vefâtlarına 
Nakkaş Sâ‘î bu târihi demiştir.
Târîh Dedi Sâ‘î-i dâ‘î intikâl-i sâline târîh

Çivizâde Efendi bu cihândan eyledi rihlet



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1190

46-Mevlânâ Ramazan eş-Şehîr bi-Nâzırzâde

Sofya şehrinde tevellüd etmiştir. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i as-
riyeden Arapzâde Abdülbâkî Efendi ve Pervîz Efendi hizmetlerinde 
iştigâl ederek sadr-ı devlet-i Süleymâniye’den Mîrim Kösesi demekle 
ma‘rûf Kutbeddinzâde Mehmed Efendi âsitânesine istinâd ve şeref-i 
mülâzemetleriyle ber-murâd olup o esnâda metn-i Kenzi ezber etmekle 
hüneri mukâbilinde ibtidâ yirmi beş akçe ile Bursa’da Müftü Ahmed Paşa 
Medresesi’ne badehû otuzla Veliyüddinzâde Ahmed Paşa Medresesi’ne 
badehû kırk akçe ile Yıldırım Han Medresesi’ne 967 Cümâdilûlâsında 
Davudzâde yerine Kasım Medresesi’ne ve o sene Zilkadesinde Semiz Ali 
Paşa’nın müceddeden inşâ olunan medresesine müderris olup 970 Rebiu-
levvelinde medrese-i sahn ihsân olundu. 971 Cümâdilûlâsında Ayasofya 
altmışına gelip 976 Saferinde Süleymâniye ile teşrîf olundu. 978 Muhar-
reminde Edirne’de Sultân Selîm Medresesi tamâm olup evvelen bunla-
ra in‘âm olundu. O sene Cümâdilâhiresinde Şam’a ve 979 Ramazanında 
Mısr-ı Kâhire’ye ve 981 Muharreminde Bursa’ya ve 983 Recebinin dör-
düncü günü Çivizâde Mehmed Efendi yerine Edirne’ye kadı olup mâh-ı 
mezkûrun yirmi birinci günü İstanbul’a kadı oldu. 984 Şabânının on ikinci 
günü füc’eten vefât eyledi.

47-Mevlânâ Mehmed bin Muslihuddin Mustafa    
eş-Şehîr bi-Bostanzâde

Sadr-ı devlet-i Süleymâniyeden işbu Ravzatü’l-Kudât’ta (32) numa-
rada tercemesi mesbûk Bostan Efendi merhûmun şâh-ı şecere-i vücûdu ve 
mu‘izz-i semere-i zât-ı mes‘ûdudur. 942 senesinde fürûzân-ı meclis-i şühûd 
ve nişânde-i hatîre-i vücûd olup nesîm-i tevfîk-i rabbânî ile hareket ve 
cevâhir-i isti‘dâdın arz-ı hâcegân-ı ilm ü fazîlet kılıp nice zamân Arapzâde 
ve badehû Kadızâde ve Hâce Çelebi hazerâtı hizmetlerine meşşâûn-ı 
tarîk-i tahsîl yolundan irtibât ve revâkiyyun-ı dârü’l-ifâdeleriyle ictimâ‘ ve 
ihtilât eyledikten sonra şeyhulislâm Ebussuûd Efendi’den 963 senesinde 
mülâzemetle mazhar-ı i‘zâz ve 966 târihinde kırk akçe ile Eski İbrâhim Paşa 
Medresesi’yle mümtâz olup badehû sırasıyla devr-i medâris ederek 981 
Saferinde idâre-i küûs-i tahkîkleri miskiyyü’l-hitâm olup Edirne’de Sultân 
Selîm Medresesi’nden Dımaşku’şşam’a ve (14 Receb 983)’te Nâzırzâde ye-
rine mahrûse-i Bursa’ya ve yirmi gün sonra yani 983 Recebinin yirmi dör-
düncü günü dâru’nnasr Edirne’ye kadı ve 984 Şabânında İstanbul’a kadı 
ve badehû sadreyne kazasker ve çend defa müftiyü’l-enâm olduktan sonra 
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müftülüğü hâlinde 1006 senesi Şabânının dördüncü günü irtihâl eyledi. 
Şehzâde Câmii hareminin şâh-râha nâzır manzarası dâhilinde medfûndur. 
Lisân-ı Türkî’de bî-nazîr eş‘ârı vardır. Kıt‘ât-ı âtiye ondan nümûnedir.
Kıt‘a Berîd-i baht-ı devletten nüvîd-i dilsitândır bu

Arûs-ı devlet ü ikbâl için gûyâ nişândır bu
[s.140] Nişânla dâ‘i-i devlet olan erbâb-ı ihlâsı

Ki hâtırdan gide şâyed benim ömrüm zamândır bu
Kıt‘a Edersem vech-i yâri mâha teşbîh

Eder erbâb-ı irfân anı tevcîh
Nazar kılsa dehân-ı yâre bülbül
Diyeydi gonce için fihi mâ fîh

Nesr: Lisânında lüknet olduğundan hakkında şuarâdan biri bu beyti 
söylemiştir.
Matla‘ Lükneti var deme sakın bî-vukûf

Ayrılamaz tatlı dilinden hurûf

48-Mevlânâ İvaz

Manavgatlı’dır. Mevâli-i asr-ı dârü’l-ifâdelerinde istifâde ve saffu’n-
ni‘âl-i talebden sadr-ı meclis-i ifâde olunca tekrîr-i takrîr-i i‘âde edip kedd-i 
yemîni ile tahsîl-i sevâd ve arak-ı cebîni ile leâli-i mütelâlî-i fazâili i‘dâd 
ettikten sonra sahn müderrisi iken Kara Çelebi merhûmun i‘âdesinden 
mülâzim ve azm-i tarîk-i mevleviyete câzim olmuş idi. O esnâda vezîrâzam 
Rüstem Paşa’nın kullarından Şehsüvâr Ağa’ya muallim olmagın himmet-i 
vezîr ve şefâ‘at-i sultân ile def ‘aten otuz akçe ile Edirne’de Beylerbeyi 
Medresesi’ne müderris olup badehû sırasıyla devr-i medâris ederek Edir-
ne Selîmiyesi’nden 983 Recebinde Bostanzâde Mehmed Efendi yerine 
mahmiye-i Edirne’ye kadı ve 985 Şabânında İstanbul’a kadı ve sadreyne bir 
iki defa kazasker olduktan sonra 994 Zilkadesinde irtihâl eyledi. Eğrikapı 
hâricindeki câmi-i şerîfleri hareminde medfûndur. Tefsîr-i Beyzavî’ye ve 
Hidâye ve Miftâh ve Telvîh ve Mevâkıf ’a müstakil hâşiyeleri vardır. Tafsîl-i 
ahvâli Hadâyiku’l-Hakâyık’tadır.

49-Mevlânâ Abdü’lkerîm Sâlih Molla bin Mehmed

İşbu Ravzatü’l-Kudât’ta (28) numarada tercemesi mesbûk Mîrim Kö-
sesi Mehmed Efendi’nin mahdûmudur. Vâsıl-ı sinn-i temyîz oldukta vâlid-i 
azîzlerinden tahsîl-i sermâye-i isti‘dâd ve fazâil ü ma‘ârifi i‘dâd edip ulemâ-i 
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asrdan sahn müderrisi Saçlı Emîr Efendi hizmetlerinden iştigâl badehû 
Çivizâde şeyh Mehmed Efendi’nin âsitânesine ittisâl eyleyip ihrâz-ı 
şeref-i mülâzemet etmiş idi. Bi-hasebe’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile 
rütbe-i mevleviyete su‘ûd ettikte Şam’a ve Mısr-ı Kâhire’ye ve Bursa’ya ve 
985 Şabânında İvaz Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 986 
Şabânında İstanbul’a kadı olup o sene Şevvâlinin sekizinci günü irtihâl 
eyledi. Müşârunileyh kemâl-i zühd ü salâhına mebnî Sâlih Molla lakabıyla 
malûm olduğu gibi yüzü humrete mâil olmagın Kızıl Molla dahi derler idi.

50-Mevlânâ Mehmed Bakır bin Düğmecibaşı Hüseyin Bey

Düğmecizâde demekle meşhûrdur. Cevher-i kâbiliyet-i şânı sermâye-i 
ilm ü irfânı olmakla ulemâ-i asrdan iktisâb-ı fazl u edeb ve intisâb-ı 
dakâyık-ı lisân-ı Arab kılıp sâlik-i râh-ı taleb oldukta Ebussuûdzâde Meh-
med Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle Küçük Ayasofya zâviyesinde 
tekmîl-i nefse meşgûl olup vezîrâzam Mehmed Paşa iffet ve salâhından 
âgâh olmakla kerîmelerine muallim tayin etmişler idi. O vesîle ile 979 
Rebiulâhirinde Lüleburgazında Mehmed Paşa Medresesi’ne ve daha 
bazı medârise müderris olduktan sonra tarîk-i mevleviyete sülûk ile 987 
Şabânında Sâlih Molla yerine def ‘aten Edirne kazâsına terfî‘ olundular. 
Badehû iki defa İstanbul’a kadı olup (12 Rebiulevvel 998) hamîs günü 
irtihâl eyledi. Hazret-i Ebâ Eyyüb kabri civârında medfûndur.

51-Mevlânâ Abdullah bin Lutfu’llah bin eş-Şeyh Bahâüddîn

Küberâ-yı Bayrâmiye’den şeyh-i celîl Bahâüddinzâde Mehmed 
Efendi’nin hafîdi ve kudâttan Lutfullah Çelebi’nin veled-i reşîdidir. 
Taşköprüzâde Efendi’den nice zamân istifâde vü istimdâd [s.141] ve onlara 
dâmâd olmuş idi. Badehû sahn müderrisi Abdülkerîmzâde hizmetlerinde 
iştigâl ve Ayasofya müderrisi Emîr Hasan Çelebi dârü’l-ifâdesinde tahsîl-i 
kemâl edip 957 târihinde Mevlânâ Ebu’suûd Efendi’nin mülâzemetlerini 
iktisâb eylemişler idi. Badehû sırasıyla devr-i medâris ederek sahndan 
âzim-i râh-ı kazâ olmakla evvelen ma‘a Eyyüb Galata’ya badehû Bursa’ya ve 
989 Zilhiccesinde Düğmecizâde Mehmed Bakır Efendi yerine mahrûse-i 
Edirne’ye kadı oldular. Badehû İstanbul’a kadı ve sadreyne kazasker ve 
Mısr-ı Kâhire’ye ve Mekke-i Mu‘azzama’ya kadı olup 996’da irtihâl eyledi.

52-Mevlânâ Şemse’ddin Ahmed bin Rûhullah el-Ensârî

Karabağ-ı Gence’dendir. Tahsîl-i sermâye-i ulûm ve âheng-dârü’l-
mülk-i Rûm edip ulemâ-i asrdan istifâde ü istifâze ve Süleymâniye mü-
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derrisi Şâh Efendi dârü’l-ifâdesinde edâ-i hizmet iâde ettikten sonra 970 
târihinde mülâzim ve târîk-i sa‘âdet-refîk-i tedrîse âzim olmuş idi. Devr-i 
medâris ederek râh-ı kazâya sâlik olmakla 989 Cümâdilûlâsında Şam’a ve 
990 Rebiulâhirinde Bahâüddinzâde Abdullah Efendi yerine mahmiye-i 
Edirne’ye kadı oldu. Badehû İstanbul’a kadı ve sadreyne kazasker olduk-
tan sonra (13 Safer 1009)’da irtihâl eyledi. Şeyh Vefâ câmii hatîresinde 
medfûndur. Tefsîr-i Beyzavî’ye hâşiyesi ve Telvîh ve Mevâkıf ve Miftâh’a 
ta‘likâtı ve Şürûh-ı Hidâye’ye kelimâtı vardır.

53-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Ağazâde

Ebvâb-ı erkân-ı devlete intisâb ve izâfet-i teşrîfiye şerefini iktisâb edip 
şefâ‘atleriyle Ebu’ssuûd Efendi’den mülâzim ve azm-i tarîk-i ilme câzim 
olup seyr-i merâhil ve kat‘-ı menâzil ederek 993 Recebinde Edirne’de 
Sultân Selîm Medresesi’ne mevsûl ve 984 Cümâdilûlâsında töhmet-i 
cehille ma‘zûl olup 985 Rebiulâhirinde ber-vech-i tekâ‘üd Edirne dârü’l-
hadîs’i verildi. 990 Şabânında ondan dahi azl edildi ise de o sene Zilhic-
cesinde mahdûmu Siyavuş Paşa sadrâzam olup mâh-ı mezkûrda Monla 
Ahmed Efendi yerine def ‘aten Edirne’ye kadı oldu. 992’de infisâl ile yeri-
ne Râ‘î Hasan Efendi nâil olup sâhib-i terceme 993 hilâlinde vefât eyledi. 
Hadâyiku’l-Hakâyık’ta Siyâvuş Paşa mûmâileyhin mahdûmu denilmiş ise 
de Paşa-yı müşârunileyhin Hırvatî olduğu Hadîkatü’l-Vüzerâ’da beyân 
olunduğuna nazaran veled-i manevîsi olması muhtemeldir.

54-Mevlânâ Hasan bin Mehmed eş-Şehîr bi-Nâzırzâde

Aydın dâhilinde Güzelhisar’ında 938’de doğmuştur. Koca Nâzır de-
mekle ma‘lûm olan Mehmed Bey’in mahdûmu olduğundan Nâzırzâde 
demekle meşhûr ve beyne’l-fuzalâ Râ‘î Hasan Efendi demekle ma‘rûftur. 
Üveys ve Ramazan Paşalar’ın birâderidir. Tahsîl-i kemâlde izhâr-ı yed-i 
beyzâ eyledikte İstanbul’a ilkâ-i rahl u asâ eyleyip merâsim-i tarîkte mürâ‘at-ı 
levâzım ettikten sonra Mimarzâde Muslihuddin Efendi’den mülâzim ve 
tarîk-i tedrîse âzim olmuş idi. Bi-hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde 
ile pâye-i mevleviyete su‘ûd ederek Selânik’e ve Mekke-i Mükerreme’ye 
ve 992 Şabânında Ağazâde Mehmed Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye 
kadı oldu. Hâl-i kazâsında 993 Muharreminde kazâ-i nahb edip İstanbul 
Yolu’nda Nâzır Çeşmesi kurbunda vâki Murad Baba Kabristanı’nda cadde 
üzerinde medfûndur. Hikâye: O asırlarda kahvehâneler nazar-ı itibarda ol-
madığı ve cânib-i hükûmetten dahi küşâdına mümâna‘at olunduğu cihetle 
nefs-i Edirne’de ancak bir iki mahalde kahvehâne var imiş. Kahvehânenin 
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birisi kalenin Kazgancılar Kapısı hâricinde yani el-yevm Keçeciler Kapısı 
demekle marûf olan mahalde imiş. Şeyh Şücâ‘uddin Zâviyesi şeyhi iken 
vefât eden Ravzatü’l-Meşâyih’te mezkûru’t-terceme ârif-i billâh Cerrahzâde 
[s.142] Muslihu’ddin Efendi’nin püser-i necâbet eserleri (Emereh Çelebi) 
pederlerinin vefâtından sonra zâviye-i mezkûreye şeyh olup kendisi cezbe 
sâhibi ve lâubâlî bir zât olduğundan o kahvehâneye gider imiş. Bu hâli 
sâhib-i terceme Mevlânâ istimâ‘ edip kendisini kahvehânede iken tutup 
te’dîb etmek tasavvurunda bulunduğunu Emereh Çelebi istihbâr etmesiyle 
derece-i gâyede muzdarib u mutazaccır olduğu hâlde pederi Muslihud-
din Efendi’nin kabri üzerine varıp şu kadının şerrini benden def ‘ etmeye 
himmet eyle yoksa senin cesedini kabrinden ihrâc ederim diyerek pek çok 
ibrâm u ilhâh etmiş ve hikmet-i Hudâ ol gece pederi eline tîr ü kemân 
alıp kadının üzerine doğru endâht ettiğini Emereh Çelebi âlem-i manâda 
müşâhade etmesiyle berâber ferdâsı günü kadının zahrında şîrpençe 
zuhûr edip birkaç gün içinde vefât eylemiş olduğu Enîsü’l-Müsâmirîn’de 
mezkûrdur.
Nazm Ey besâ der-gûr hofte hâkvâr

Bih zi-hadd ihyâ be-nef ‘-i istitâr

55-Mevlânâ Hüsâmeddin Hüseyin bin Mehmed bin Hüsâme’ddin

Kara Çelebizâde demekle meşhûrdur. Yukarıda (36) numarada 
tercemesi sebk eden Mevlânâ Muhyiddin Mehmed Hicrî Efendi’nin 
mahdûmudur. Tekmîl-i kemâlât-ı ilmiye ettikten sonra tarîk-i sa‘âdet-refîk-i 
ilme sevk-i rahile-i azîmet ve peder-i vâlâ-güherleri tarafından ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemetle ibtidâ yirmi beş akçe ile Edirne’de Halebiye müderrisi olup 
badehû sırasıyla devr-i medâris ederek Edirne Selimiye’sinden Şam’a ve 
Mısr-ı zâtü’l-ehrâma kadı olduktan sonra 993 Muharreminde Râ‘î Hasan 
Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. Badehû İstanbul’a kadı ve 
sadreyne kazasker olduktan sonra 1007 Muharreminde Bursa havâlisinde 
Cevzâbâd nâm karyede vâki çiftliklerinde füc’eten irtihâl edip hazret-i 
Emîr Câmi-i şerîfinin önünde defn olundu. Şürûh-ı Hidâye ve Miftâh’a 
ta‘likâtı vardır. Mahdûmu âtîde (73) numaradadır.

56-Mevlânâ Mustafa Meylî eş-Şehîr bi-Lutfi Beyzâde

Defterdâr Lutfi Bey’in büyük mahdûmudur. Tekmîl-i kemâlât-ı ilmiye 
ettikten sonra İstanbul kadısı Saçlı Emîr Efendi huzûrunda iştigâl badehû 
Anadolu sadrı Sinan Efendi hizmetlerine ittisâl edip 959 târihinde vâki 
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Abdurrahman Efendi nevbetinde mülâzim olmuşlar idi. Ber-kâ‘ide devr-i 
medâris ve kat‘-ı menâzil ederek Mekke-i Mükerreme’ye ve mahrûse-i 
Bursa’ya ve Galata’ya ve 993 Recebinde Kara Çelebizâde Hüsâmeddin 
Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. 995 Recebinde yerine 
Şemse’ddin Efendi terfî‘ olundu. 996 Muharreminin aşr-i evvelinde intikâl 
eyledi. Meylî mahlasıyla Türkî eş‘ârı vardır. Bu ebyât onundur.
Matla‘ Neler geldi senin aşkında ey Leylî-sıfat başa

Beni Mecnûn diye etfâlı şehrin tuttular taşa
Beyit Yâr ağyâr ile azm eyleyicek deryâya

Tıfl-ı dil ağlayarak kaldı Beşiktaşında
Matla‘ Gamından âh edüp Nûh’un şu denlü ağladım kanı

Görenler âh ile eşkim sanurlar Nûh tûfânı

57-Mevlânâ Şemseddin bin Atâullah Muallimzâde

Kösec Şemsi demekle ma‘rûftur. 950 hudûdunda pertev-endâz-ı 
sahîfe-i vücûd olup tekmîl-i dâire-i isti‘dâd ve teşrîf-i derece-i akl-ı müstefâd 
eyledikten sonra pederlerinden şeref-i mülâzemetle i‘zâz ve 975 Muhar-
reminde Bostanzâde Mehmed Efendi yerine def ‘aten hângâh pâyesiyle 
ser-efrâz olmuşlar idi. Badehû sırasıyla [s.143] devr-i medâris ve kat‘-ı 
menâzil ü merâtib ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden Galata’ya 
ve mahrûse-i Bursa’ya ve 995 Recebinde Lutfi Beyzâde Mustafa Meylî 
Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. 998 Zilhiccesinde infisâl 
ile yerlerine Bostanzâde Mustafa Efendi vâsıl oldu. 1003’te İstanbul’a kadı 
1009’da Anadolu’ya kazasker olup 1010 Saferinde mütekâ‘id oldu. 1011 
Şevvâlinde vefât eyledi. Şeyh Vefâ kurbunda pederleri yanında medfûndur.

58-Mevlânâ Mustafa bin Muslihuddin eş-Şehîr 
bi-Bostanzâde

Yukarıda (32) numarada tercemesi mastûr Bostan Efendi’nin 
mahdûmu ve (47) numarada mezkûru’t-terceme Mehmed Efendi’nin 
birâder-i kihteridir. Tarîk-i saâdet-refîke sevk-i râhile-i azîmet ve 
mürâ‘ât-ı merâsim-i mu‘tâdeye kemâ-yenbeğî himmet edip bazı ekâbir-i 
ulemâ mecâlis-i ilmiyelerinden istifâde ve tekrîr ü takrîr ü i‘âde ederek 
şeyhulislâm Ebu’suûd hizmetlerine vâsıl ve 968’de müstakil arz ile şeref-i 
mülâzemetlerine nâil oldular. Tarîk-i tedrîste devr-i medâris-i mu‘tâde ile 
pâye-i mevleviyete su‘ûd ettikte iki defa Halep ve üç defa Şam kadılıkla-
rında bulunarak 998 senesi Zilkadesinde Şemsi Efendi yerine mahmiye-i 
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Edirne kazâsına tebdîl 999 Cemâziyelâhiresinde Bitlice Ali Efendi yerine 
İstanbul kazâsına nakl u tahvîl olundu. Badehû Anadolu’ya kazasker ol-
duktan sonra 1014 Şabânında altmış sekiz yaşında oldukları hâlde vefât 
eyledi. Dâhil-i sûrda Karaman kurbunda vâki kâin-i ataları Kadızâde 
Efendi merhûm türbesinde medfûndur.

59-Mevlânâ Sunullah bin Caferü’l-İmâdî

Asr-ı Sultân Süleymân Hânî’de Anadolu sudûrundan İskilibî Cafer 
Efendi’nin mahdûmudur. 960 senesinde tevellüd etmiştir. Evâil-i hâlinde 
Mevlânâ Fuzaylü’l-Cemâlî Efendi’den mâlik-i meleke-i isti‘dâd ve nâil-i 
sermâye-i akl-ı müstefâd olup ol akl-ı âşir ile müevvel olan ilm-i evvelden 
tahsîl ettikleri re’sül-mâl-i fazâili i‘mâl ve ticâret-i râbiha-i fazl ü kemâl için 
tarîk-i saâdet-refîkte âheng-i hatt u tirhâl edip nahl-i sâbit-kadem-i izz ü 
iclâl iken nesîm-i tevfîk-i rabbânî ile hareket ve cevher-i zât-ı âlî-kadrin 
arz-ı hâcegiyân-ı kûçe-i ilm ü fazîlet kıldıktan sonra Mevlânâ Ebu’suûd 
Efendi’ye ittisâl eyleyip nice zamân münâvele-i kand-i maârif-ifâdelerine 
müdâvim ve hizmet-i iâdelerinde kâim olmuş idi. 977 târihinde mülâzim 
olup 978 Ramazanında Beşiktaş’ta vâki Hayreddin Paşa Medresesi’ne 
nâil ve devr-i medârisle 996’da Sultân Murâd Hân vâlidesi medresesine 
998 Zilkadesinde mahrûse-i Bursa ve 999 Cümâdilâhiresinde Bostanzâde 
Mustafa Efendi yerine Edirne kazâsına terfî‘ olunup bin senesi Recebin-
de İstanbul’a kadı ve badehû sadreyne kazasker ve dört defa şeyhulislâm 
olup 1020 Saferinin sekizinde vefât etmekle Fâtih Câmiinde cenâzeleri 
namazını Üsküdârî Mahmûd Efendi hazretleri kılıp Kırkçeşme kurbunda 
rehgüzâra nâzır pencere dâhilinde defn olundular. İrtihâllerine Kafzâde 
Fâizî bu târihi demiştir.
Târîh Cihândan gitti Sun‘ullâh Efendi

Makâmı ola nüzhetgâh-ı cennet
Dedim ey Fâizî târîh-i fevtin
İlâhî eyle Sun‘ullâha rahmet

nesr: Tefsîr-i Keşşâf evâiline hâşiyeleri ve fünûn-ı adîdeden kütüb-i 
Mütedâvile’ye ta‘likâtları vardır.

60-Mevlânâ Mustafa İbnü’l-Mevlâ Ebu’ssuûd

Şeyhulislâm Ebu’suûd Efendi’nin mahdûmudur. Pederlerinden 
iktisâb-ı ilm ü edeb ve cem‘-i fazâili mevrûs ü mükteseb kılıp nice zamân 
medrese-i ifâdelerinde mutasarrıf-ı hizmet-i i‘âde olduktan sonra kayd-ı 
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mülâzemetle hizmet-i hâce-i kâmilden âzâde olup 982 Rebiulâhirinde 
ikrâmen li-vâlidihi’l-kerîm [s.144] sahn medresesiyle tekrîm olunup badehû 
Edirne Selimiye’sinden Selânik’e ve Galata’ya ve Bursa’ya ve elf-i kâmil Rece-
binde Sun‘ullah Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye ve 1001 Recebinde Şem-
si Efendi yerine İstanbul’a kadı oldu. Badehû sadreyne kazasker olup (15 Sa-
fer 1008)’de intikâl eyledi. Eyüp civârında pederleri türbesinde medfûndur.

61-Mevlânâ Abdülhalîm bin Mehmed eş-Şehîr bi-Ahizâde

Mebânî-i ulûmda müsellem-i âlem ve arsa-i fazâilde ilm-i zât ile 
ma‘mûr u mükerrem oldukta pederleri Edirne kazâsına mutasarrıf iken 
978 târihinde azm-i tarîk ve devr-i menâzil-i ders-i tahkîk edip Taşlık 
müderrisi Kara Çelebizâde Hüsâmeddin Efendi ve Üç Şerefeli müderri-
si Arapzâde Abdurraûf Efendi dâru’l-ifâdelerini teşrîf ve Sultân Bâyezîd 
müderrisi Hâcegizâde ve Sultân Selîm müderrisi Sâlih Monla Efendi 
mecâlis-i ilmiyelerinde cevâhir-i kelimât-ı ilm ile gûş-ı hûşlarını teşnîf ey-
leyip İstanbul’a azîmetle Mevlânâ Fuzaylü’l-Cemâlî hizmetlerine vâsıl ve 
şeyhulislâm Ebu’suûd Efendi’nin şeref-i mülâzemetlerine nâil olmuş idi. 
Devr-i medâris-i mu‘tâde ile Üsküdar’da Vâlide Sultân Medresesi’ne ve elf-i 
kâmil Ramazanında Bursa’ya ve 1001 Recebinde Ebu’ssuûdzâde Mustafa 
Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 1003 Cümâdilâhiresinde azl 
ile yerine Kemal Beyzâde Mehmed Efendi câ-nişîn oldu. Badehû İstanbul’a 
kadı ve sadreyne kazasker olduktan sonra 1013 Muharreminin on dör-
düncü günü irtihâl eyledi. Hidâye’ye şerh ve Şevâhidu’n-nübüvve’yi ve 
Reşehât’ı tercüme eylemiştir. Halîmî mahlasıyla Türkî eş‘ârı dahi vardır. 
Bu ebyât onundur.
Matla‘ Hâlimi görmek için gelmeye ettin ikrâr

Gel gör imdi nice hazz etti efendi dil-i zâr
Matla‘ Biricik söylemedi yâr niyâz ettim çok

Katı sengîn dil imiş hakk bu ki asla söz yok
Matla‘ Bâde nûş etsek diye teklîf edince yâre ben

Görelim dedi gülüp nâz ile ol şîrîn-sühan
Beyit Câm-ı mey-i nâbımız etti şikest

Meclisimiz bastı ayak nâibi

62-Mevlânâ Mehmed bin Kemâl Bey

Kemâl Beyzâde demekle meşhûrdur. Tarîk-i ilme güzer ve ol râh-ı 
bî-pâyâna sefer edip kırktan ma‘zûl iken Medîne-i Münevvere pâyesiyle 
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mütekâ‘id olan Bursalı Emîr Çelebi birâderi Ahmed Çelebi’den mülâzim 
ve tarîk-i tedrîse âzim olduktan sonra mollâ-yı melek-nihâdına dâmâd ol-
muş idi. Devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek medâris-i Süleymâniye’nin 
birinden Halep’e ve Medîne-i Münevvere’ye ve Eyüb’e ve Mısır’a ve 1003 
Cümâdilâhiresinde Ahizâde Mehmed Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye 
kadı oldu. 1004 Cümâdilâhiresinde infisâl ile yerlerine Es‘ad Efendi vâsıl 
oldu. 1007 Şevvâlinin on sekizinci günü Eyüp kadısı iken vefât eyledi. 
Hazret-i Eyüb makâbirinde medfûndur.

63-Mevlânâ Es‘ad bin Mevlânâ Hâce Sâdeddîn

Mevlânâ-yı müşârunileyh (10 Muharrem 978)’de leyle-i hamîste 
kadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup pederinin ihtimâmı ile tahsîl-i ilm ü 
irfân edip 996 Recebinde mevkıf-ı istifâdeden mihrâb-ı ifâdeye takdîm ve 
Kemâl Efendi yerine Haseki pâyesiyle tekrîm olundular. Bu sûretle devr-i 
medâris ve akd-i mecâlis ederek 1001 Şevvâlinde dârü’l-hadîs-i Süleymân 
Hânî ile tekmîl-i devre-i ders ü ifâde eyleyip 1004 Cümâdilâhiresinde 
Kemâl Beyzâde Mehmed Efendi yerine mahrûse-i Edirne kazâsına nâil 
ve o sene Zilhiccesinde Anadolu pâyesine vâsıl ve [s.145] 1007 Muharre-
minde bi’l-fi‘il İstanbul’a hâkim ve sadreyne kazasker olduktan sonra 1024 
Cümâdilâhiresinde mansıb-ı celîl-i fetvâ ile müşîr olmuşlar idi.
Târîh Kabeden Es‘ad Efendi gelüp oldu müftü

Bağrını nâvek-i reşkile adûnun deldi
İşitip Hâşimî-i Dâ‘î dedi târîhin
Oldu müftî-i zamân Es‘ad Efendi geldi

Nesr: 1031 Recebinde vâki yevm-i fetret-i Osmân Hânî’de ihtiyâr-ı 
uzlet u inzivâ eylemişler idi. 1032 Zilhiccesinde yine şeyhulislâm olup bu 
hâl üzere 1034 Şabânının on dördüncü günü irtihâl eyledi. Hazret-i Ebâ 
Eyyüb-ı Ensârî’de pederleri yanında medfûndur. Elsine-i selâsede eş‘ârı ve 
mükemmel dîvânı vardır. Bu ebyât güftâr-ı dürerbârlarındandır.
Gazel Mâdâm gamze mest-i kadeh nûş-ı fitnedir

Müjgân-ı çeşm-i yâr hem âgûş-ı fitnedir
Sahbâ-yı câm-ı işve değil şâhid-i nigâh
Mest-i mey-i girişme vü serhoş-ı fitnedir
Eyler mezâd kâle-i âşûb-ı hüsnünü
Dellâl-ı gamze emti‘a-berdûş-ı fitnedir
Hûn-ı nigâh-ı dilbere kan ettirir müdâm
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Hep keyf-i câm-ı bâde-i pür cûş-ı fitnedir
Mümkün mü Es‘ad olmaya âteşzen-i salâh
Çarh-ı sitem-fürûş şerer-i pûş-ı fitnedir

Nazm Mâdâm câm-ı bâde-i işret elimdedir
Miftâh-ı kârhâne-i devlet elimdedir
Hüsrân-kâr-ı ışk nedir bilmezem dahi
Sermâye-i mecâz ü hakîkat elimdedir

Matla‘ Hevâ-yı sünbülîde seyr-i sünbülzâr a‘lâdır
Zemîni âsumânı gösterir özge temâşâdır

64-Mevlânâ Hasan Çelebi bin Ali Çelebi eş-Şehîr bi-Hınnalızâde

Yukarıda (42) numarada tercemesi mastûr Kınalızâde Ali Efendi’nin 
mahdûm-ı güzînidir. Pederleri terbiyesiyle misâl-i pençe-i mihr-i cihân-
ârâ ahz-ı cevâhir-i fazl u kemâlde ızhâr-ı yed-i beyzâ edip envâ‘-ı ulûm u 
ma‘ârife destres ve künûz-ı rümûz-ı nihânda gevher-i maksûd-ı mültemesi 
buldukta ulemâ-i asr mecâlis-i ifâdelerine dâhil ve ka‘b-ı şâmih-i isti‘dâd ile 
serbülend-i emâsil olmuş idi. Evvelen Yeni Ali Paşa müderrisi Nâzırzâde ile 
feth-i bâb-ı münâzara badehû Halep’ten ma‘zûl Kadızâde Efendi hizmet-
lerinde tahsîl-i fünûn-ı muhâkeme vü muhâvere edip Mevlânâ Ebu’ssuûd’a 
ittisâl ve efâzıl-ı talebe ile tahsîl-i mertebe-i âlü’l-âl-i kemâl edip 973’te vâki 
Abdurrahman Efendi nevbetinde şeref-i mülâzemetle bekâm 975 hilâlinde 
ibtidâ otuz akçe ile Bursa’da Ahmed Paşa Medresesi’yle vâsıl-ı merâm ol-
muş idi. Badehû sırasıyla devr-i medâris ederek medâris-i Süleymâniye’nin 
biriyle tekmîl-i ders ü ifâde eyleyip sâlik-i semt-i kazâ ve mâlik-i ezimme-i 
hükm ü imzâ olmuş idi. 999 Cümâdilâhiresinde Halep’e ve badehû Mısır’a 
ve 1004 senesi Zilhiccesinde Es‘ad Efendi yerine Edirne’ye kadı olup 1005 
Recebinde ma‘zûl ve yerine Bostanzâde mahdûmu Mehmed Efendi vâsıl 
oldu. 1006 Cümâdilâhiresinde mükerreren Mısr-ı Kâhire’ye ve Bursa’ya 
ve Gelibolu’ya ve Eyyüb’e ve Eski Zağra’ya kadı olup en sonra vâki olan 
talebi üzerine kayd-ı hayâtla Reşîd kazâsı inâyet olunup 1012 târihinde 
hâkim-i Reşîd iken mâh-ı Şevvâlde arsa-i vücûttan [s.146] nâbedîd ve 
müteveccih-i dergâh-ı rabb-i mecîd oldular. Âsâr-ı ilmiyelerinden Dürer 
ü Gurer’e hâşiyesi ve Mevâzı‘-ı Adîde’ye resâil-i makbûlesi vardır. Eşher-i 
âsâr-ı münşiyâne vü belîgâne yazmış olduğu Tezkiretü’ş-Şuarâ ki erbâb-ı 
ma‘ârif beyninde mütedâvildir. Hasan ismiyle eş‘ârı dahi vardır. Bu eş‘âr 
güftârından nümûnedir.
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Gazel Olaldan yâr dest-i düşmen-i bed-güher altında
Kalıptır ellerim Ferhâd gibi taşlar altında
Hudâ versin sana ömr-i dirâzı ey boyu servim
Gamınla hâk olan uşşâk yattıkça yer altında
Gerek seng-i siyâh olsun gerekse atlas-ı dîbâ
Garaz bir bâliş-i râhat bulunmaktır ser altında
Oluptur gülşen-i bezminde gûyâ nergis-i şehlâ
Ser-i engüşt-i sîmînin o zerrîn sâgar altında
Hasan sanma miyânıdır görünen zîr-i hançerde
Misâl-i gencdir yatar demâdem ejder altında

Matla Dâmen-i lutfun Züleyhâ-veş tutuptur cân senin
Ey benim Yûsuf cemâlim el benim dâmân senin

Matla Bağladım anın için dîde-i nâ-binâyı
Görmeyem gayr ile tâ kim o melek-sîmâyı

Matla Bulmak ister sana benzer bir meh-i tâbân dahi
Ben de bildim çok döner bu çarh-ı ser-gerdân dahi

65-Mevlânâ Mehmed bin Mehmed eş-Şehîr bi-Bostanzâde

Bâlâda (47) numarada tercemesi mesbûk şeyhulislâm Mehmed 
Efendi’nin mahdûm-ı güzînidir. Hizâne-i hızâne-i vâlid-i mâcidlerinde 
gevher-i isti‘dâdı mıskale-i üstâd ile cilâ-dâde ve mânend-i fass-ı nigîn 
pezîrâ-yı nukûş-ı ifâde olup mir’ât-ı sâde güşâde gibi kabûl-i suver-i 
zihniye-i ilm ü edeb ve fazâil-i mürüvveteyi ser-bâr-ı fazâil-i mükteseb kıl-
dıkta kâmet-âlâ-yı istîhâli vâlidlerinden teşrîf-i mülâzemetle tırâzende ve 
elvân-ı lutf u inâyetle nâzende olup 996 Cümâdilâhiresinde mehâdim-i 
sudûr-ı kirâm-ı kânûnî üzere ikrâm ve ‘ubûdu yerine ibtidâ Murad Paşa-yı 
Atîk hârici ile ihtirâm olunmuş idi. Ba‘de’d-devr medâris-i Süleymâniye’nin 
birinden Selânik’e ve badehû 1005 Recebinde Kınalızâde Hasan Efendi 
yerine Dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. Badehû iki defa Selânik’e ve daha 
sonra Bursa’ya ve Mısır’a ve İstanbul’a kadı ve bi’ddef ‘ât sadreyne kazasker 
olup 1035 senesi hilâlinde intikâl eyledi. Nişancı Mehmed Paşa Câmii 
hatîresinde medfûndur. Elsine-i selâsede eş‘âra muktedir olup Hadâyiku’l-
Hakâyık’ta bu Türkî matla‘ eş‘ârından nümûne olmak üzere muharrerdir.
Matla İzin tozunu dîde-i ter kaptı sabâdan

Girdi eline [ ] kecl-i cilâ bâd-ı hevâdan
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Nesr: Zübdetü’l-Eş‘âr’da matla‘-ı mezkûr Bursalı Cinânî’nin olmak 
üzere mezkûrdur.

66-Mevlânâ Rıdvan

Aslı Üngürüsî’dir. Karaman’da Akşehir’den Fazlullah nâm bir kadı-
nın terbiyet-gerdesi olup vezîrâzam Dâmâd Ahmed Paşa’ya ihdâ ile hakk-ı 
mahdûmiyeti îfâ eylemiş idi. Müşârunileyh dahi kendisini tarîk-i ilme sev-
kedip hasbe’l-âde hareket ve ulemâ-i asra hizmet ederek İvaz Efendi’den 
nâil-i şeref-i mülâzemet olmuş idi. Badehû râh-ı devr-â-devr-i tedrîste kat‘-i 
şi‘âb ü sühûl edip kırk akçe medreseden ma‘zûl iken sırasıyla devr-i mahâfil 
ü medâris ve kat‘-ı menâsik ü merâtib ederek sahna gelip 998 Rebiulev-
velinde Bağdâd’a ve Üsküdar’a ve Galata’ya ve mahrûse-i [s.147] Bursa’ya 
ve 1006 Muharreminde Bostanzâde Mehmed Efendi yerine Dâru’n-nasr 
Edirne’ye kadı oldu. 1007 Saferinde munfasıl ve yerlerine Kafzâde Feyzul-
lah Efendi vâsıl oldu. Badehû iki defa Selânik’e ve daha sonra İstanbul’a 
kadı ve Anadolu’ya kazasker olup 1024 Ramazanının birinci gecesi irtihâl 
eyledi. Dâhil-i sûrda Keskin Dede Tekkesi sâhasında medfûndur.

67-Mevlânâ Feyzullah bin Mevlânâ Şemseddin Ahmed   
eş-Şehîr bi-Kafzâde

Hadâyiku’ş-Şakâyık’ta asr-ı Süleymân Hânî ulemâsı sırasında terce-
mesi mezkûr Kaf Ahmed Çelebi’nin mahdûmudur. İsimleri Mustafa iken 
Sun‘ullah Efendi ile hem-asr u hem-pâye olduğundan nâm u nişânda hem-
renk ve ism ü resmde deng-â-deng olmak için Feyzullah ismini ihtiyâr ve 
Fâizî mahlasını mâye-i iştihâr eylemiş idi. 950 târihinde verâ-i kâf-ı adem-
den sahrâ-yı vücûda vaz‘-ı kadem edip tahsîl-i ulûm u tekmîl-i âdâb-ı 
erbâb-ı rüsûm ettikten sonra şeyhulislâm Ebu’ssuûd Efendi’nin menhel-i 
ifâdelerine vürûd ve pertev-i âfitâb-ı inâyetile zerre iken isbât-ı vücûd 
eyleyip 973 senesi hilâlinde vâki nevbetinde şeref-i mülâzemete nâil ve 
ibtidâ yirmi beş akçe medreseden ba‘de’d-devr Süleymâniye rütbesine 
vusûl ile mümtâz-ı emâsil olmuş idi. Badehû sâlik-i semt-i kazâ ve mâlik-i 
ezimme-i hükm ü imzâ olmagın 998 Zilkadesinde Halep’e ve badehû 
Mekke-i Mükerreme’ye ve Dımaşku’ş-Şâm’a ve Mısır’a ve 1007 Saferin-
de Rıdvan Efendi yerine taht-gâh-ı Edirne’ye kadı olup 1008 Recebinde 
uzlet-güzîn ve yerlerine Ebu’l-meyâmin Mustafa Efendi mesned-nişîn-i 
izz ü temkîn oldu. Badehû Galata’ya ve İstanbul’a kadı ve sadreyne kazas-
ker olduktan sonra 1020 Cümâdilevvelîsının selhinde mat‘ûnen irtihâl 
eyledi. İstanbul’da Zincirlikapı kurbunda kaynatası Ma‘lûlzâde civârında 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1202

medfûndur. Zübdetü’l-Eş‘âr unvanlı bir Tezkiretü’ş-Şuarâ’sı ve müretteb 
dîvân-ı eş‘ârı vardır. Bu eş‘âr ondandır.
Gazel Bana yâ Rab fenâ meyhânesin dâim makâm eyle

Ölürsem rûhumun menzil-gehin kandîl-i câm eyle
Ne rif ‘atler görüptür rûzigâr ile o da sorsak
Dilâ hâk üzre pest olmuş gubâra ihtirâm eyle
Gönül girdâb-ı gamda kaldı ey mevc-i belâ bizden
Varırsan sâhile sen bâri yârâna selâm eyle
Nihâl-i serv-i gülşen kande kalır bâğbân görsün
Ne var ey nahl-i gülzâr-ı letâfet bir hırâm eyle
Gel öldür Fâizî-i zârı da bir çîn-i cebîn göster
Belâ gark-âbının bir mevc ile kârın tamâm eyle

Matla [s.148] Güzer-gâh-ı cihân câ-yı karâr olmadığın bildik
Anınçün her gece bir tekkenin mihmânıyız cânâ

Matla Bâde-i nâb ile bahs ettiğini eyledi gûş
Kabdan kaba kodu kahveyi dûş kahve-fürûş

Matla Bülbül egerçi âteş-i aşkıyla oldu kül
Yüz sürmeye komaz yine yanına şâh-ı gül

Beyit Sahn-ı çemende gonce-i gül üzre yâsemen
Gûyâ ki tıflın ağzın açarlar nebâtla

Kınalızâde Ali Efendi’nin Kasîde-i Lâmiye’sine Nazîresinden Matla
Yâ sâhibî hanînî ilâ sâhibi’l-cemâl
İştedde şevkuh menzilihî fe’şte’dde’l-cemâlü36

68-Mevlânâ Ebu’l-Meyâmin Mustafa bin Ali

Sarıgörez kaynı demekle meşhûrdur. 903 târihinde tevellüd etmiştir. 
Sinn-i temyîze vâsıl ve mekteb-i irfâna dâhil oldukta hâiz-i meleke-i fazl u 
kemâl ve fâiz-i derece-i âlü’l-âl olup tarîk-i saâdet-refîk-i ilme sevk-i râhile-i 
azîmet ve tahrîk-i kâfile-i himmetle Ebu’ssuûd Efendi âsitânesine intisâb 
ederek yirmi akçe ile Eski Nişancı Medresesi’ne nâil ve ba‘de’d-devr Sultân 
Mehmed Hân vâlidesi Safiye Sultân’ın müceddeden binâ olunan medre-
sesine müderris olup ondan 1008 Recebinde Kafzâde Feyzullah Efendi 
yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldukta Dimetoka dahi ilhâk olunmakla 
Edirneli Tîgî Bey sâl-i nasbına bu târîhi deyip o manâyı iş‘âr eylemiştir.

36  Ey benim cemal sahibi şefkatcim, sana ulaşma arzum şiddetlendi; beni kendine kavuştur.
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Târîh Minnet Allaha ki devrinde bu sâhib-i adlün
Gülşen-i Edrine envâ‘-ı ni‘amla doldu
Dimetoka dahi ilhâk olıcak mansıbına
Hâkim-i mahkeme-i Edrine târîh oldu

Nesr: 1010 Saferinin ikinci günü İstanbul’a kadı oldu. Orada kemâl-i 
istikâmet ile hükûmet ve icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iyeye himmet edip vefret-i 
zahâir ile her kûşe-i reşkînsâz-ı kîlâr-ı ekâbir olmagın bi’l-istihkâk Ebu’l-
Meyâmin lakabıyla şöhre-i âfâk olmuş idi. Badehû Anadolu kazaskeri ve iki 
defa şeyhulislâm olup 1015 Recebinin ikinci günü yevm-i hamîsde irtihâl 
eyledi. Sultân Mehmed Hân Câmii’nin haremine muttasıl hânelerine 
mukâbil mahalde medfûndur. Eşbâh ve Nezâir-i Fıkhiye’ye ta‘likâtı vardır.

69-Mevlânâ Yahya bin el-Mevlâ Zekeriya

Sultân Murâd Hân-ı Sâlis asrı sırasında Hadâyiku’l-Hakâyık’ta ter-
cemesi mezkûr şeyhulislâm Zekeriya Efendi’nin necl-i necîbi ve ferzend-i 
edîbidir.
Nazm Edîb-i hücr-zârî-menkabet Yahya Efendi kim

Vücûdu âyet-i kübrâ-yı rahmettir enâm üzre
Beyânında kalem mevkûf-i tahrîr-i havâşîdir
Beyân u mantık u tefsîr ü âdâb-ı kelâm üzre

Nesr: 969 Saferinde âlem-i lâhûttan misâfir ve nûr-ı bahş-ı milket-i 
anâsır olmuşlar idi. Vâlid-i mâcidleri himmetiyle tahsîl-i mukaddimât-ı 
ulûm ve tekmîl-i mebânî-i mantûk u mefhûm eyledikten sonra asırla-
rı fudalâsından Abdü’l-Cebbârzâde Dervîş Mehmed Efendi’den dahi 
istifâza-i envâ‘-ı fünûn ve istifâde-i ulûm-ı mefrûz u mesnûn eyleyip 998 
Rebiulâhirinde Ma‘lûlzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin sadr-ı fetvâya 
teşrîflerinden nuhustîn-i pâye-i izz ü alâ olan mülâzemetle kâm-revâ ve 
ibtidâ kırk akçe ile Hâce Hayreddin Medresesi’nden hizmet-i dirâseti 
edâ ettikten sonra 994 hilâlinde vâlid-i kesîrü’l-mehâmidleriyle taraf-ı 
Şam’dan hacc-ı beytu’llâhi’l-harâm ve edâ-i farîza-i haccetü’l-İslâm etmişler 
idi. Ba‘de’l-avde devr-i medâris ederek intihâ-i tarîk-i tedrîste Üsküdar’da 
Vâlide Medresesi’nden Halebü’ş-Şehbâ’ya ondan Şâm-ı dârü’s-selâma on-
dan Mısru’l-ehrâma ale’t-tertîb kadı olup 1010 Saferinde Ebu’l-meyâmin 
Mustafa Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. Nasblarına Edirneli 
Kesbî Çelebi bu târihi demiştir.
Târîh Bu Kesbî nasbını işittiği demde dedi târîh

Edirne hâkimi Yahyâ-yı âdil oldu devletle



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1204

Nesr: 1012 Cümâdilâhiresinde azlle yerlerine Seyfîzâde Ahmed Efen-
di vâsıl oldu. İstanbul’a muvâsaletlerinde oraya kadı ve sadreyne kazas-
ker ve üç defa şeyhulislâm olduktan sonra ( 18 Zilhicce 1053) sebt gecesi 
seksen dört yaşında oldukları halde vefât ederek Sultân Mehmed Hân 
Câmi-i şerîfinde namazı edâ olunup pederi Zekeriya [s.149] Efendi tür-
besine defn olundular. Mısra: (Kabr-i Yahyâ ola yâ Rabb pür-nûr) mısraı 
vefâtlarına târîhtir. Muhsin-i Kayserî’nin Ferâizi manzûmesine şerhleri ve 
Kemalpaşazâde merhûmun Nigâristân’ını tercümeleri ve Kasîde-i Bürde’ye 
tahmîsleri olduğundan mâ‘adâ elsine-i selâsede nazm-ı dil-güşâları ve be-
tahsîs zebân-ı Türkî’de dîvân-ı belâgat-unvanları vardır. Bu ebyât eş‘âr-ı 
dürerbârından nümûnedir.
Matla Âşıkın almağa cânın tîr kim cânân atar

Ol hadengin üstüne bîçâre âşık cân atar
Matla Hâtır-ı pâkine konmuş gerd-i âhımdan gubâr

Hâkipâyine yetiş ey eşk eyle i‘tizâr
Beyit Ruh-i zerd akçe etmez nukre-i eşk ile iş bitmez

Civânın kalbini almak dilersen sîm ü zer göster
Matla Ümmîd-i hâb âşıka olmaz hayâl imiş

Bîçâre yâri düşünde de görmek muhâl imiş
Matla Andelîbin kanına girmekle mesrûr oldu gül

Renk verdi kendüye hüsnüne mağrûr oldu gül

70-Mevlânâ Ahmed Vıhvıhek bin Seyfullah

Seyfizâde demekle marûftur. Havsala-i isti‘dâdı miktârı hisse-i ilmi-
yeyi ihrâz ve şehbâl-i himmetle evc-i bürc-i ma‘âlîye pervâz eyleyip Hâce 
Saadeddin Efendi hizmetlerinden mülâzemetle bekâm ve ibtidâ otuz 
akçe ile Kestel Medresesi’ne bülend-makâm olup badehû sırasıyla devr-i 
medâris ve kat‘-ı merâtib ederek Vâlide-i Cedîde Medresesi’nden 1012 
Cümâdilâhiresinde Mevlânâ Yahya Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye 
kadı olup 1013 Saferinde azlle yeri İmam dâmadı Şeyhî Efendi’ye veril-
di. Badehû Bursa’ya ve İstanbul’a kadı olup 1022 Ramazanında rif ‘ati 
müteâkıb vefât etmekle Karaman kurbunda Çivizâde’ye muttasıl köşede 
pederleri türbesinde defn olundu.

71-Mevlânâ Şeyhî Mehmed eş-Şehîr bi-Leysîzâde

İmâm-ı Sultânî Abdülkerîm Efendi’nin dâmâdıdır. Tahsîl-i simâr-ı 
fazâil u ma‘ârif ve tekmîl-i şi‘âr-ı zarâif u letâif ettikte Fudayl Efendi’den 
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şeref-i mülâzemete nâil ve def ‘aten yirmi akçe ile Hasköy’de vâki Mahmûd 
Paşa Medresesi’yle mümtâz-ı emâsil olmuş idi. Ba‘de tekmîli’l-medâris 1004 
Şevvâlinde Galata kazâsına ve 1006 Cümâdilâhiresinde mahrûse-i Bursa’ya 
ve ba‘de’l-azl 1008 Zilkadesinde tekrar Bursa’ya ve 1013 Saferinde Seyfizâde 
yerine Dimetoka ilhâkı ile mahrûse-i Edirne’ye kadı olup o sene Şevvâlinde 
azlle yerlerine Ganîzâde Mehmed Nâdirî Efendi vâsıl oldu. Kendileri vazîfe-i 
emsâl ile mütekâ‘id iken 1016 Cümâdilâhiresinde vefât eyledi.

72-Mevlânâ Mehmed Nâdirî bin Abdü’lganî

Ganîzâde demekle meşhûrdur. Dest-yârî-i tab‘-ı nakkâd ile i‘mâl-i 
re’sü’l-mâl-i isti‘dâd ve kıdâhe-i sa‘y ü ictihâd ile iş‘âl-i mişkatü’l-envâr-ı 
zihn-i vekkâd eyleyip cins-i fâhir-i ilm ü irfânı belegan-mâ-belag a‘dâd 
ve şeker-pâre-i senâlarını efvâh-ı âlemde kand-i ma‘âd edip dâhil-i silk-i 
erbâb-ı isti‘dâd ve muallim-i Sultân Murâd Hânî Saadeddin Efendi’den 
ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle ber-murâd olduktan sonra bi-hasebi’l-âde 
devr-i medâris-i mu‘tâde ile medâris-i Süleymâniye’nin birinden Selânik’e 
ve badehû Mısır’a ve 1013 Şevvâlinde İmâm dâmadı Leysîzâde Şeyhî Meh-
med Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. 1015 Ramazanında 
istifâ edip yerlerine Kara Çelebizâde Mehmed Zuhûrî Efendi vâsıl oldu. 
[s.150] Badehû İstanbul’a kadı ve sadreyne kazasker olduktan sonra 1036 
Cümâdilâhiresinde elli altı yaşında olduğu halde irtihâl eyledi. Âbid Çele-
bi Mescidi hâtîresinde medfûndur. Sâhib-i Enîsü’l-Müsâmirîn Hibrî:
Beyit Nemî yâbed âhir zi-mürden emân

Ganîzâdegân u gedâzâdegân
Nesr: İrtihâllerine şuarâdan biri bu târihi demiştir.

Târîh Bezm-i fânîden çeküp âhir Ganîzâde ayak
Kaldı bâkî neşve-i sahbâ-yı bezm-i fâhiri
Dedi târîh-i vefâtın sâki-i bezm-i ezel
Geçti dünyâdan mey-i ilmile asrın nâdiri

Nesr: Tefsîr-i Beyzâvî üzerine sûre-i En‘âma kadar hâşiye tahrîr etmiş 
nitekim demiştir:
Nazm Fazlile tefsîr-i Kadı üzre yazdım hâşiye

Bana dense Kâdî-i Sânî değil câ-yı kelâm
Nesr: Ve Kalemiye risâlesi ve Sultân Osmân merhûmun nâmına 

Şehnâmesi ve mükemmel münşeâtı ve dîvân-ı eş‘ârı vardır. Bu eş‘âr 
güftârından nümûnedir.
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Gazel Göreli hattın olup aşkile lâgar kâğıt
Sana olmuş yazılır bende-i kemter kâğıt
Sûret-i hûbını bir safhada nakş eyleseler
Âşık-ı zâra olur rûh-ı musavver kâğıt
Kararıp dursa nola hâmeye oldukça karîn
Dili ucundan anun olmuş idi ter kâğıt
Gerçi gâyette dili yufkadır amma ki yine
Durma bezl etmede mânend-i tüvanger kâğıt
Buldu revnak nitekim arsa-i kâğıthâne
Âb-ı eş‘ârın ile Nâdiriyâ her kâğıt

Nazm Sabâ gülgûn eteklik giydirip rakkâs-ı gülnâra
Aceb mi kırmızı gömlekle fânûs etse ezhârı
Sabâ etti şebistân-ı bahâra lâleyi meş‘al
Safâ-yı cilvesinden şâd u handân etti gülnârı

73-Mevlânâ Mehmed Zuhûrî bin Hüsâmeddin Hüseyin bin   
Mehmed bin Hüsâmeddin

Kara Çelebizâde demekle meşhûrdur. Yukarıda (55) numarada terce-
mesi mesbûk Hüsâmeddin Efendi’nin mahdûmu olup 970 târihinde doğ-
muştur. Vâlid-i kesîrü’l-mehâmidlerinden iktisâb-ı fazl ü edeb ve cem‘-i 
sermâye-i vehbî vü mükteseb kılıp resm-i erbâb-ı isti‘dâd üzere hareket ve 
müftî-i asr Çivizâde hizmetlerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet eyledikten 
sonra ibtidâ otuz akçe ile Papasoğlu Medresesi’ne müderris olup badehû 
sırasıyla devr-i medâris ederek Süleymâniye dâru’l-ifâdesinden Halep’e ve 
Kudüs-i şerîfe ve Şam’a ve Mısır’a ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1015 senesi 
Ramazanında Abdülganîzâde Mehmed Nâdirî Efendi yerine Dimetoka 
ilhâkıyla dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1017 Recebinde munfasıl ve yer-
lerine Zeynelâbidîn Efendi vâsıl oldu. Badehû 1019 hilâlinde İstanbul’a 
kadı ve bi’d-defe‘ât sadreyne kazasker olduktan sonra 1042 Zilhiccesinin 
altıncı gününde kazasker iken vefât eyledi. Hazret-i Ebâ Eyyüb Türbesi 
kurbunda defn olunmuştur. Zuhûrî mahlasıyla Türkî eş‘ârı vardır. Bu ebyât 
ondan nümûnedir.
Beyit Bir parmağını ol sanem-i mâh-likânın

Sad pençe-i hûrşîd-i dırahşâna değişmem
Beyit Murg-ı dil bâğ-ı İrem zevkini vaslında bulur

Uçmak ister mi senin gibi melekle konuşan
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[s.151] Şiir Miyânı kılca görünmez dehânı fark olunmaz
O yok bu yok nice densin o mû-miyâna gazel
Sefînelerde yer olup varaklar üstünde
Hevâ-yı aşkınla döndü bâdbâna gazel

Beyit Derdden sanma dilâ mahzen-i sînem hâlî
Genc-i ışkıyla olubdur o şehin mâl-â-mâl

74-Mevlânâ Zeynelâbidîn

Bursalı’dır. 971 târihinde Sultân Murâd-ı Sâlis hâcesi Saadeddin Efen-
di Bursa’da Yıldırım Han müderrisi iken hizmetlerine intisâb ile iktisâb-ı 
feyz-i bî-hisâb etmişler idi. Badehû ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve bazı 
medâris-i ilmiyede ihyâ-i merâsime müdâvemet eyleyip kırk akçe medrese-
den ma‘zûl iken sırasıyla devr-i medâris ederek sahn-ı semâniyeden Amid’e 
ve üç defa Yenişehir’e ve Filibe’ye ve Medîne-i Münevvere’ye ve Bursa’ya 
ve 1017 Recebinde Kara Çelebizâde Mehmed Efendi yerine yeden-be-yed 
Dimetoka ilhâkıyla Edirne’ye kadı oldu. Şehr-i Şâbanda Edirne’ye gelmek-
sizin munfasıl ve yerine Muzaffer Efendi vâsıl oldu. Badehû İstanbul’a kadı 
ve Anadolu’ya kazasker olup 1025 Cümâdilûlâsında intikâl etmekle dâhil-i 
sûrda Keskin Dede kabristanında defn olundu.

75-Mevlânâ Muzaffer Iyânî bin el-Mevlâ Ali

Halep müftüsü Ali Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i sermâye-i fazl 
ü kemâle ikdâm-ı tâm ve Ma‘lûlzâde Efendi âsitânesinde devresini itmâm 
eyleyip şeref-i mülâzemetle bekâm olduktan sonra medâris-i ilmiyede bi-
hasebi’l-isti‘dâd merâtib-i a‘dâd gibi rütbe-i câhını müstezâd ederek kırk 
akçe ile Kepenekçi Medresesi’nden munfasıl iken sırasıyla devr-i medâris 
edip medâris-i Süleymâniye’nin birinden Halep’e ve iki defa Galata’ya ve 
badehû Bursa’ya ve 1017 Şabanında Zeynelâbidîn Efendi yerine mahrûse-i 
Edirne’ye kadı olup 1018 Cümâdilâhiresinde azlle yerine Bostanzâde 
Yahya Efendi vâsıl olmuş idi. Vazîfe-i tekâ‘üd ile kûşe-nişîn-i humûl ve 
edâ-i vazâif-i ilm ü ibâdete meşgûl iken 1020 senesi hilâlinde vefât eyledi. 
Dâhil-i sûrda Keskin Dede makâbirinde medfûndur.

76-Mevlânâ Yahya bin Şeyhulislâm Mehmed bin el-Mevlâ   
Mustafa Bostân

Bu hânedândan Edirne’ye bu zât beşinci kadıdır. Tercemeleri yuka-
rıda (47) numarada mezkûr şeyhulislâm Bostanzâde Mehmed Efendi’nin 
üçüncü mahdûmudur. İstifâza-i hûrşid-i fazl ü kemâl ile devha-i âmâli 
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müsmir ve âbyâri-i feyz-i irfân ile âsâr-ı necâbet zâhir olduktan sonra 
pederleri mülâzemetlerine nâil olup kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 
tekmîl-i devre-i medâris ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden râh-ı 
kazâya azîmetle Halebü’ş-şehbâ’ya ve iki defa Galata’ya ve badehû Bursa’ya 
ve 1018 Cümâdilâhiresinde Muzaffer Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye 
kadı oldu. Ba‘de’l-azl yerine Azmizâde Mustafa Efendi vâsıl oldu. 1024’te 
İstanbul’a kadı badehû sadreyne kazasker olduktan sonra (26 Rebiulevvel 
1043)’te vefât eyledi. Âsâr-ı ilmiyelerinden Gül-i Sadberg ve Mir’âtü’l-
Ahlâk ismiyle mevsûm te’lif-i latîfleri vardır.

77-Mevlânâ Mustafa Hâletî eş-Şehîr bi-Azmizâde

Defterdâr Pîr Ahmed Çelebizâde ve Sultân Murâd Hân-ı Sâlis 
asrı ulemâsından Azmî Pîr Mehmed Efendi’nin mahdûmu olup 977 
Şabânının leyle-i berâtında tevellüd etmiştir. Fünûn-ı râbikâyı mertebe-i 
lâyıkasında tahsîl ve levâzım-ı tarîki bâliğan-mâ-belağ tekmîl ettikten 
sonra hâce-i cihân Saededdin Efendi hizmetlerine vâsıl ve pîrâmen-i 
ifâdelerinde hûşe-çîn-i fazâil olup şeref-i mülâzemetlerine nâiliyetle 
mümtâz-ı emâsil ve kırk akçe ile [s.152] Hâce Hatun Medresesi’ne vâsıl 
olduktan sonra sırasıyla devr-i medâris ederek Vefâ hâkâniyesinden Şam’a 
ve Mısır’a ve Bursa’ya ve 1020 senesi Rebiulâhirinde Bostanzâde Yahya 
Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı olmuşlar idi. Hükûmeti hâlinde 
bir kâdı-i mechûlu ta‘zîr edip hengâ-girân-ı nifâk-ı iz‘âcı emrinde ittifâk 
ettiklerinde o sene Şabânında Nuh Efendi yerine Şam-ı şerîfe tebdîl 
olunup yerlerine Bâlîzâde Mustafa Musallî Efendi vâsıl oldu. Badehû 
İstanbul’a kadı ve sadreyne kazasker olduktan sonra (26 Şaban 1040)’da 
irtihâl eyledi. Hâneleri mukâbilinde tamir eyledikleri mektep sâhasında 
defn olundular. Vefâtlarına Edirneli Kesbî Efendi bu târihi demiştir.
Târîh Kesbî târîhin dedi ol fâzıl-ı nazm-âverin

Adne kıldı azmi geçti Azmizâde Hâletî
Târîh-i Diğer Azmizâde o mefhar-i fudalâ

Dâr-ı ukbâya eyledi rihlet
Hâtif-i gayb dedi târîhin
Rûh-ı pâkine dembedem rahmet

Nesr: Menâr’ın mülküne hâşiyesi ve Dürer ü Gürere hâşiyesi ve 
Ca‘berî’ye ve Kütüb-i Mu‘tebere’ye hâşiyeleri ve lisân-ı Türkî’de Sâkînâme’si 
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ve münşeâtı vardır. Dîvân-ı eş‘ârı bî-bedel rubâiyâtı darb-ı meseldir. Bu 
ebyât onundur.
Ebyât Benim za‘fım gibi âlemde za‘f ber-devâm olmaz

Bu günden başlasam bir nâleye yarın tamâm olmaz
Değil hâlî gönülden halka-i zülf-i perî-zâdım
Ne murgum ben ki erilmez yanımdan dâm-ı sayyâdım
Bu bezmin şehd-i nâbından çekildim nice müddettir
Gelen şimdi zebân-ı telhime engüşt-i hayrettir
Alırdı bûsesini edenler figân u zâr
Aldırmaz oldu şimdi figân etmeden o yâr
Ele câm alsa dünyâyı serâser seyr edermiş gam
Ben alsam destime amma görünmez çeşmime âlem
Benim ey Hâletî ol rind kim hâk-i mezârımdan
Harâbât ehlinin kimi kadeh kimi sebû eyler

Rubâ‘î Kaddine göre dirâz edüp perçemini
Sâzende-i nâz düzdü zîr ü bemini
Ol tıfla gönül bağlamasam bilmez idim
Serhoş-ı mey-i melâhatin âlemini

Rubâ‘i Çak bir ruh-i reşke salmadan cânâ
Atma dili ka‘r-ı dûzah-ı hicrâna
Eyvây ki bâr-ı şîşe-i temkînim
Uğrattı delîl-i bahr-ı sengistâna

78-Mevlânâ Mustafa Musallî bin Bâlî

Şerh-i Miftâh’a hâşiyesi olan Eyüp kadısı Bâlî Efendi’nin 
mahdûmudur. Sinn-i temyîze vâsıl ve halka-i erbâb-ı isti‘dâda dehâletle ser-
bülend-i emâsil oldukta hâce-i Sultân Selîm-i halîm Atâullah Efendi’nin 
şeref-i mülâzemetlerine nâil olmuş idi. Kırk akçe ile Silivri’de Pîri Paşa 
Medresesi’nden ma‘zûl iken medâris-i Süleymâniye’nin biriyle devresini 
tekmîl ederek Halep’e badehû Mısır’a ve 1020 Şabânında Azmizâde Hâletî 
Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup yirmi Şevvâlinde munfasıl 
ve yerlerine Nihâlî Efendi vâsıl oldu. Badehû İstanbul’a kadı olup 1027 
Muharreminin on altıncı günü vefât eyledi. Eyüp’te Defterdâr Câmii ha-
reminde medfûndur.
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79-Mevlânâ Mehmed Nihâlî bin Sinân

Nihâl-i istihâli âbyâri-i feyz-i Hudâ-dâd ile vâlâ ve şukka-i râyât-ı 
himmeti a‘lâdan a‘lâ oldukta [s.153] nesîm-i tevfîk-i rabbânî ile hareket 
ve cevher-i zâtını arz-ı hâcegiyân-ı kûçe-i ilm-i fazîlet kılıp Lutfi Beyzâde 
hizmetine vâsıl ve şehâdet-i mihekk-i imtihânla ser-halka-i emâsil olmuş 
idi. Mollâ-yı müşârunileyh 981 târihinde Mekke-i Mükerreme kadısı olup 
mülâzim-i mahfil-i izzet-ihtivâları oldukta te’hîr-i teşrîf-i mülâzemetten 
dil-gîr ve bazı evzâ‘dan munharifu’z-zamîr olmagın Medîne-i Münev-
vere kazâsından mütekâ‘id olup aktâr-ı Hicâziye’de sâkin olan Kadı 
Hüseyin Efendi hizmetlerine intisâb ile şeref-i mülâzemetlerini iktisâb 
eyleyip devr-i medâris-i ilmiye ederek kırk akçe ile Edirne’de Beylerbeyi 
Medresesi’nden ma‘zûl iken medâris-i Süleymâniye’nin biriyle devresini 
tekmîl edip Dımaşk-ı Şâm’a ve 1021 Şevvâlinde Musallî Efendi yerine 
matlabı olan dâru’nnasr Edirne’ye kadı oldu. 1022 Recebinde ref ‘ olu-
nup yerine Mehmed Bahsî Efendi terfî‘ olundu. Badehû İstanbul’a kadı 
olup hâl-i kazâsında (5 Muharrem 1027)’de vefât etmekle Edirnekapısı 
hâricinde defn olundu. Nihâlî mahlasıyla eş‘ârı vardır. Ebyât-ı âtiye âsâr-ı 
şi‘riyesinden nümûnedir.
Matla Nola olursa tehî sîm-i hâm u zerden ceyb

Fakîre genc-i firâvân yeter hızâne-i gayb
Beyit Katı nâz eylemesin kahbe-zen dehr-i denî

Biz onun sûret-i zîbâsına âşık değiliz
Beyit Merhabâ eyleyelim dolu için der sâkî

Hûb söyler katı vallâh çak ağzın öpeyim
Beyit Devlet-i dehrûze-i dehre çok ikbâl eylemem

Çünki yanınca mukarrerdir anun bir nekbeti
Kıt‘a Kelâm-ı Hakda bulunmazsa nola nokta-i şek

Mahall-i şübhe komaz nass-ı kâtı‘-ı lâ-reyb
Egerçi ayb ü hüner âkıla değil mahfî
Velî Nihâlî bu şekl-i hüner zamânede ayb

80-Mevlânâ Mehmed Bahsî bin Yusuf

Isparta’dan zuhûr ve a‘mâl-i isti‘dâd-ı mâderzâd ile iktisâb-ı fazl-ı 
mevfûr kılıp misâl-i terakkî-i merâtib-i i‘dâd-ı levâzım-ı isti‘dâd ettikten 
sonra azm-i tarîk-i saâdet-refîk ve devr-i mahâfil-i ders-i tahkîk eyleyip 
şeyhulislâm Çivizâde Efendi hizmetlerine vâsıl ve şeref-i mülâzemetlerine 
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nâil olmuş idi. Medâris-i ‘ilmiyede ifâde-i ulûm ve bahs-i nevâdir-i mantûk 
u mefhûm ederek kırk akçe ile İstanbul’da Hasan Paşa Medresesi’nden 
munfasıl iken dâru’l-hadîs-i Süleymânî ile tekmîl-i devre-i medâris eyleyip 
Mekke-i Mükerreme’ye ve Mısır’a ve 1022 Recebinde Nihâlî Efendi yeri-
ne mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. 1023 Recebinde mazûl olmakla yerleri 
Çeşmî Efendi’ye verildi. Badehû İstanbul’a kadı ve Anadolu’ya kazasker 
olduktan sonra 1033 hilâlinde vefât eyledi. Keskin Dede kabristanında 
medfûndur. Bahsî mahlasıyla eş‘ârı olduğu Hadâyiku’l-Hakâyık’ta mezkûr 
ise de dest-rest olunamadı.

81-Mevlânâ Çeşmî Mehmed bin el-Hâc Süleymân

Aydın sancağında Gelenbe nâm kasabadandır. Tarîk-i pür-tevfîk-i 
ilme duhûl kasdıyla İstanbul’a gelip Birgili Mustafa Efendi’den mülâzim ve 
râh-ı tedrîse âzim olmuş idi. Ba‘de tekmîli’l-medâris kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken sâlik-i semt-i kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm ü imzâ olmagın 
Rumeli kalem-revinde bir kaç beldeye kadı olduktan sonra Belgrat’a hâkim 
olup orada tezevvüc ü tevattun eylemiş idi. O esnâda Murâd Paşa Budin 
vâlisi [s.154] olmakla hizmetinde bulunmak takrîbiyle intisâb etmiş ve 
1015 Şabânında paşa-yı müşârunileyh sadrâzam oldukta sâhib-i tercemeyi 
dahi İstanbul’a getirip 1016 Saferinde Kalenderhâne Medresesi’ni i‘tâ eyle-
mişler idi. Paşa-yı müşârunileyh Celâlî def ‘i için Halep cânibine gittiğinde 
sâhib-i tercemeye de ordu-yı hümâyûn kadılığını ve badehû Halebü’ş-şehbâ 
ve mahrûse-i Bursa kazâları ve 1023 Recebinde Bahsî Efendi yerine dâru’n-
nasr Edirne kazâsıyla tekrîm olunup sene-i mezkûre Şabânında munfasıl ve 
yerlerine Sarı Hâce Mehmed Efendi vâsıl oldu. Badehû iki defa İstanbul’a 
kadı ve iki defa Anadolu kazaskeri olduktan sonra 1044 târihinde intikâl 
eyledi. Âsârlarından eş‘âr-ı belâgat-şi‘ârları vardır.
Nazm Derd-i sînem şem‘-i meclis gibi sûzân eyledi

Gussa dahi gönlümü ney gibi nâlân eyledi
Bağrımı mihnet sürâhî-veş dolu kan eyledi
Fikrimi dağıttı gam aklım perîşân eyledi

82-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Sarı Hâce

Âbrîz-i hâlisü’l-ayâr-ı vücûdu Amasya’dan bedîdâr ve sikke-i erbâb-ı 
isti‘dâd ile karîn-i itibar olup Anadolu sadâretinden mütekâ‘id Hasbî 
mollasından mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olmuş ve o esnâda vezîr-i 
cihân-güşâ İbrâhim Paşa hazretlerine muallim olup kadr u itibar bul-
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muş idi. Ahz-ı medâris ve akd-i mecâlis ederek kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken Hâkâniye-i Vefâ’da tekmîl-i devre-i medâris ile sâlik-i semt-i 
kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm ü imza olmagın Ebâ Eyyüb kazâsına ve 
badehû mahrûse-i Bursa’ya ve 1023 Şevvâlinde Çeşmî Efendi yerine 
mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1024 Rebiulâhirinde müddet-i kazâ âhir 
ve mesned-i hükûmetle Şerîf Efendi mütefâhir oldu. 1026 Zilhiccesinde 
vefât eyledi. Edirne’de kadı iken nöbetçi muhzırlara [ mücevveze ( selefte 
müsta‘mel bir nev‘-i kavuk) ] giydirdiği Enîsü’l-Müsâmirîn’de mezkûr ve 
dânişmendliği hâlinde 969’da küşte-i şemşîr-i şerîat olan Şeyh Hamza’nın 
katline şehâdet eyleyip bâis-i şöhreti olduğu ve kazâsı hâlinde halkı 
nevâfile iğrâ ve re’sü’l-mâl-i ribâyı irbâ eyleyip bu bâbda garîb tazyîkleri ve 
herîfân-ı nakş-endâzın rengîn tahkîkleri var idügi Hadâyiku’l-Hakâyık’ta 
mûmâileyhin tercemesinde mastûrdur.

83-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Şerîf Efendi    
İbni Es-Seyyid Mehmed

Hengâm-ı tefrîk-i sefîd ü siyâhda tahsîl-i sevâd ve meş‘al-i nûr-ı şu‘ûr 
ile seyr-i safahât-ı istîhâl u isti‘dâd edip ulemâ-i Rûm mecâlis-i ifâdesinden 
tahsîl-i ulûm ve tekmîl-i merâsim-i mantûk u mefhûm ederek şeyhulislâm 
Zekeriya Efendi hizmetlerine vâsıl ve şeref-i mülâzemetlerine nâil olmuş 
idi. Alâ hasebi’l-merâtib devr-i menâzil ü menâsıb edip kırk akçe medrese-
den ma‘zûl iken medâris-i Süleymâniye’nin biriyle devresini tekmîl ederek 
semt-i kazâya âzim olmagın ale’t-tertîb Halep ve Galata ve Şam ve Mekke-i 
Mükerreme ve Selânik kazâlarına ve 1024 Rebiulâhirinde Sarı Hâce yeri-
ne dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 1025 Saferinde Mısr-ı Kâhire’ye nakl 
ile yerine Abdullah Efendi vâsıl oldu. Badehû İstanbul’a kadı ve nikâbetle 
ma‘an sadreyne kazasker oldukta (8 Zilkade 1040)’da vefât eyledi. Eyüb 
civârında medfûndur. Kasîde-i Bürde’ye tahmîsi ve Şerîfî mahlasıyla eş‘ârı 
vardır. Bu ebyât müntahab-ı eş‘âr-ı belâgat-simâtındandır.
Ebyât Gerçi derler va‘deye eyler vefâ ol nâzenîn

Bana ammâ çekmeyince sîneye gelmez yakîn
Varmadan mekteb-i hüsn içre dahi üstâde
Ezber etmiş sebak-ı şîveyi Hâfızzâde
Germâbe içre var gör o dellâk-ı âfeti
Soydu cihânı eyledi dervîş-i Halvetî
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Nesr: Etmekçizâde Ahmed Paşa’nın Tunca Nehri üzerine binâ ettiği 
köprüye Arabî târîh söylemişlerdir. Sûreti mahallinde mezkûrdur.

[s.155] 84-Mevlânâ Abdullah bin Ali bin Abdullah bin   
İlyas bin Şeyh Mehmed bin İlyas

Ali Çelebizâde demekle meşhûrdur. Zamân-ı tahsîlde levâzım-ı tarîki 
i‘dâd ve tekmîl-i sermâye-i isti‘dâd eyleyip mu‘allim-i sultânî Saadeddin-i 
Sânî hizmetlerinden mazhar-ı teşrîf-i mülâzemet ve mücellâ-yı şu‘â‘-ı 
inâyet olup ibtidâ kırk akçe ile Pervîz Efendi Medresesi tevcîh ve dâru’l-
hadîs-i Süleymân Hânî ile devresini tekmîl ederek Selânik’e ve badehû 
mahrûse-i Bursa’ya ve Mısır’a ve Mekke-i Mükerreme’ye ve Eyüp’e ve 
1025 Saferinde Şerîf Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olmuş idi. 
1026 Rebiulevvelinde infisâline mebnî yerlerine Hâcezâde Sâlih Efendi 
vâsıl oldu. Badehû İstanbul’a kadı ve Anadolu’ya kazasker olduktan sonra 
1039 Saferi evâsıtında vefât eyledi. Dâhil-i sûrda vâki Şerîfe Kadın Mesci-
di hareminde pederleri yanında medfûndur.

85-Mevlânâ Sâlih Mehmed bin Mevlânâ Saadeddîn

Hâce-i hânedân-ı fazl u irfân ve muallim-i evvel-i hikmet-endûzân-ı 
Aristo-beyân Molla Tevfîk sa‘yi ile vâsıl-ı ser-menzil-i tahkîk olup pe-
derleri terbiyetine mazhar ve teşrîf-i mülâzemetleri ile hilye-bend-i 
gerden-i fazl u hüner olmuşlar idi. Ba‘de tekmîli’l-medâris sâlik-i semt-i 
kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm ü imzâ olmakla ale’t-tertîb Selânik’e ve 
Mekke-i Mükerreme’ye ve Mısr-ı Kâhire’ye ve 1026 Rebiulevvelinde Ali 
Çelebizâde Abdullah Efendi yerine Edirne’ye kadı oldu. 1027 Zilkade-
sinde ref ‘ olunup Molla Ali Efendi terfî‘ olundu. Badehû İstanbul’a kadı 
ve 1037 Saferinde Anadolu’ya kazasker olduktan sonra o sene Recebi-
nin sekizinci günü vefât eyledi. Hazret-i Ebâ Eyyûb’de pederleri yanında 
medfûndur.

86-Mevlânâ Ali bin Abdurraûf

Sünbül Ali demekle meşhûrdur. Sünbüle-i vücûdu zemîn-i Zen-
gibâr’dan ruhsat-yâfte-i zuhûr ve dest-yârı re’s-i şemşîr-i İslâm ile beste-i 
esr-i gâziyân-ı gayûr olup tedâvül-i eydi ile dâru’s-saltanat-ı seniyyeye vâsıl 
ve bazı ulemâ-i kirâmın şeref-i hizmetine nâil olmuş idi. Mâlik-i rıkkıyye-i 
rıkkî olan dergâh-ı âlî çavuşlarından Aydınzâde nâm zât mevlânâyı ol 
târihte dârussa‘âde ağası olan sâhibü’l-hayr Mehmed Ağa âsitânesine sevk 
ve kılâde-i inâyetini gerden-i şü’ûnuna tavk etmiş ve ağa-yı mûmâileyh 
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dahi ulemâ-i asr mecâlis-i ilmiyelerine idhâl ve nokta-i dâire-i erbâb-ı 
isti‘dâd u istîhâl kılmış idi. Tarîk-i ilmde hareket ve Vâlide Sultân müderri-
si Sunullah Efendi’ye müntehî oldukta tevzî‘den Hâce Efendi âsitânesine 
intisâb ve 986 târihinde şeref-i mülâzemetleri iktisâb ile kat‘-ı merâtib 
ve ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken medâris-i 
Süleymâniye’nin biriyle devrini tekmîl edip Galata’ya ve Bursa’ya ve 
1027 Zilhiccesinde Sâlih Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. 
1029 senesi evâilinde tecdîd-i sikke-i fermân olunup hâl-i kazâlarına 
musâdif bulunan o zamanda Edirne’de vukûa gelmiş olan hâdise-i elîme 
Vâkâyi‘-i Mütenevvi‘a Ravzası’nda (213) sahîfededir. Edirne’den 1029 
Cümâdilûlâsında ma‘zûl ve yerlerine Hâcezâde Abdullah Efendi vâsıl 
oldu. Badehû İstanbul’a kadı ve sadreyne kazasker olduktan sonra 1033 
senesi hudûdunda vefât eyledi. Dersaâdet’te Sultân Bâyezîd Câmii 
hatîresinde Okçulara nâzır pencerede medfûndur.

87-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevlâ Ömer

Pederleri Sultân Osmân Hân hazretlerinin hâcesi olmakla Hâcezâde 
demekle meşhûrdur. 992 târihinde tevellüd etmiştir. Şeyhulislâm Yah-
ya Efendi’nin himmetlerine mazhar ve teşrîf-i mülâzemetleriyle hilye-
bend-i gerden-i fazl u hüner olmuşlar idi. Ba‘de tekmîli’l-medâris kırk 
akçe medreseden ma‘zûl olduktan sonra bazı medârise müderris olup ve 
medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib eyleyip 1029 
Cümâdilûlâsında Molla Ali Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı 
oldu. [s.156] 1031 Rebiulevvelinde Galata’ya ve badehû İstanbul’a kadı 
olup o esnâda vâkia-i fâkı‘a-i Osmân Hânî zuhûr etmekle ma‘zûl ve on 
sene miktarı ihtivâ ve uzlet u inzivâ ihtiyâr eyleyip 1041 senesinde zuhûr 
ederek sadreyne kazasker ve badehû Mısır’a kadı olup muvâsaletlerinden 
altı ay mürûrunda 1046 Zilhiccesinde orada irtihâl eyledi.

88-Mevlânâ Hasan

Amasyalı’dır. Bayramzâde Pîr Mehmed Efendi’nin birâderi olmak-
la Pîr Karındaşı demekle meşhûrdur. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd şeyhulislâm 
Zekeriya Efendi hizmetlerinden nâil-i şeref-i mülâzemet ve râh-ı tedrîse 
azîmet eyleyip tayy-i merâhil-i tarîk ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken bazı medârise müderris olup Süleymâniye medreselerinin birinden 
Mekke-i Mükerreme’ye ve Ebâ Eyyüb-ı Ensârî’ye ve mahrûse-i Bursa’ya 
ve Galata’ya ve 1030 târihinde Ümmi Sinanzâde Abdullah Efendi yerine 
dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1031 Saferinde infisâline mebnî yerlerine 
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Nişancızâde Mehmed Efendi vâsıl oldu. Badehû İstanbul’a kadı ve sad-
reyne kazasker olduktan sonra Süleymâniye dâru’l-hadîsinde tekâ‘üd ile 
müderris iken 1046 Zilkadesinde irtihâl eyledi. Karagümrük’te Zincirli-
kapı semtinde binâ eylediği medresedeki türbe-i mahsûsada medfûndur.

89-Mevlânâ Mehmed bin Ahmed eş-Şehîr bi-Nişâncızâde

962 târihinde nihâl-i ser-sebz-i vücûdu sâye-endâz-ı çemen-suffe-i 
şühûd olup âbyârî-i feyz-i ezelîde behrever-i nev-bâde-dâr-ı nevâdir-i 
ilm ü hüner oldukta mu‘allim-i sultânî Saadeddîn-i Sânî hizmetlerinden 
teşrîf-i mülâzemetle nâil-i emânî olmuş idi. 990 târihinde otuz akçe ile 
ibtidâ Başcı İbrâhim Medresesi müderrisi olup badehû sırasıyla tekmîl-i 
devre-i medârisle Sultân Selîm-i Kadîm Medresesi’nden Bağdâd’a ve 
Yenişehir’e ve Üsküdar’a ve iki defa Halep’e ve Mekke-i Mükerreme’ye ve 
1031 Saferinde Hasan Efendi yerine Edirne’ye kadı olmuş ise de Babaeski 
kasabasına geldikte eyyâm-ı ömrü tamâm ve sicillât-ı a‘mâli karîn-i hitâm 
olmakla cesedi İstanbul’a nakl olunup Emîr Buhârî zâviyesi sâhasında 
defn olundu ve yerine o sene Rebiulevvelinde Hidâyet Efendi vâsıl oldu. 
Acâib-i ittifâkiyedendir ki Sultân Osmân hazretleri Leh Seferi’nden ge-
lirken mansıb-ı mezkûru mevlânâya Babaeski’si menzilinde ihsan eyleyip 
sâhib-i terceme dahi Edirne’ye giderken menzil-i mezkûrede mansıb-ı 
hayâttan ma‘zûl olmuş idi. Âsâr-ı ilmiyelerinden Nûru’l-ayn fî Islâhı 
Câmii’l-Fusûleyn ismiyle kitâb-ı müstetâbı ve ibtidâ-i hilkat-i âlemden 
evâhir-i devlet-i Süleymâniye’ye gelince Mir’âtü’l-Kâinât ismiyle mevsûm 
mufassal iki cilt Türkçe târihi bunlardan mâ‘adâ bazı ta‘likâtı vardır.

90-Mevlânâ Hidâyetullâh

Alâiyeli’dir. Taklîd-i zümre-i isti‘dâd u istîhâl ve iltihâk-ı tâife-i 
aliyye-i fazl u kemâl edip Kara Çelebizâde Hüsâme’ddin Efendi hizmetle-
rinden mülâzemetle bekâm ve bazı medâris-i ilmiye ile mukziyu’l-merâm 
olup kırk akçe ile Bursa’da Kazzazhâne Medresesi’nden ma‘zûl iken Edir-
ne Selîmiyesi’yle tekmîl-i devre-i medâris ederek Halep’e ve Yenişehir’e ve 
Mekke-i Mükerreme’ye ve 1031 Rebiulevvelinde Nişancızâde Mehmed 
Efendi yerine Edirne’ye kadı oldu. 1032 Muharreminde ref ‘ olunup ye-
rine Şeyhzâde Ahmed Efendi terfî‘ olundu. 1033 Cümâdilâhiresinde 
İstanbul’a kadı ve o sene Ramazanında mütekâ‘id olup 1039 Recebinde 
vefât eyledi. Tefsîr-i Kâzî’ye ve Hidâye’ye ve Telvîh’e ve Dürer ü Gurer’e ve 
Miftâh’a ve Ferâiz’e müstakil hâşiyeleri vardır.
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91-Mevlânâ Ahmed bin Zâhid Mehmed

Akça Kızanlık’tandır. Şeyhzâde Efendi demekle meşhûrdur. Tahsîl-i 
re’sü’l-mâl-i ulûm ve tekmîl-i devre-i erbâb-ı rüsûm ettikten sonra 
şeyhulislâm Şeyhî Efendi hizmetlerinden mülâzemetle bekâm ve tarîk-i 
tedrîste şümârende-i kâm olmuş idi. Evvelen yirmi akçe ile İstanbul’da 
A‘mâ Hasan Medresesi’ne müderris olduktan sonra [s.157] dâru’l-hadîs-i 
Süleymân Hânî ile tekmîl-i devre-i medâris ederek Şam’a ve Mekke-i 
Mükerreme’ye ve Bursa’ya ve 1032 Muharreminde Hidâyet Efendi ye-
rine Edirne’ye kadı oldu. O sene Cümâdilâhiresinde bi’l-infisâl yeri 
Uşşâkîzâde Mustafa Efendi’ye verildi. 1033 Saferinde füc’eten intikâl et-
mekle Keskin Dede makberesinde defn olundu. Şurûh-ı Miftâh’a ta‘likâtı 
ve Tefsîr-i Şerîf ve Telvîh’e kelimât-ı turfe nükâtı ve Sunullah Efendi’nin 
Tefsîr-i Keşşâf evâilinde olan eş‘âra mübahhise mufassal risâlesi vardır.

92-Mevlânâ Mustafa bin eş-Şeyh Hüsâmeddin

Tecelliyât-ı ilâhiyenin dil ü cânla müştâkı ve envâr-ı cemâl-i lâ-
yezâlin ser-halka-i uşşâkı seccâde-nişîn-i irşâd-ı kutb-ı dâire-i efrâd eş-
Şeyh Hüsâme’ddin Uşşâkî hizmetlerinin ferzend-i dil-pesendi Uşşâkîzâde 
Efendi’dir. 970 hudûdunda perde-sarây-ı ademden sâha-i vücûda vaz‘-ı 
kadem kılıp hengâm-ı tahsîlde vâlid-i mâcidlerinden ve bazı sulehâ-i 
sûfiyeden tekmîl-i âdâb-ı nefse bezl-i sa‘y ü ictihâd ve levâzım-ı tarîki 
mertebe-i lâyıkasında i‘dâd eyledikten sonra bi-hasebi’l-âde hareket ve 
kâlâ-yı isti‘dâddan arz-ı hâcegiyân-ı ilm ü marifet eyleyip hâce-i Sultân 
Murâd Hânî Sa‘deddin-i Sânî Efendi’den mülâzemetle bekâm ve ibtidâ 
otuz akçe medrese ile mazhar-ı ikrâm olup badehû sırasıyla devr-i medâris 
ederek Süleymâniye medreselerinin birinden Halep’e ve Kudüs-i Şerîf ’e 
ve Medîne-i Münevvere’ye ve Selânik’e ve Bursa’ya ve Galata’ya ve 1032 
Cümâdilâhiresinde Şeyhzâde Ahmed Efendi yerine Edirne’ye kadı oldu. 
Yirmi gün sonra Ebâ Eyyüb kazâsına nakl etmekle yerine mâh-ı mezkûrda 
Mutahhar Efendi vâsıl oldu. Badehû İstanbul’a kadı olup 1037 Zilhicce-
sinde vefât eyledi. Kasım Paşa’da vâki zâviye-i Uşşâkiye sâhasında pederle-
ri cenbinde medfûndur.

93-Mevlânâ Mutahhar

Şirvanî’dir. Tahsîl-i sermâye-i ilm ü irfân ve tekmîl-i pîrâye-i 
tahkîk u îkân eyleyip Hâce Saadeddin Efendi âsitânesine intisâb ve 
şeref-i mülâzemetleriyle kâm-yâb olduktan sonra kat‘-ı merâtib ve ahz-ı 
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menâsıb-ı münâsib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken dâru’l-hadîs-i 
Süleymân Hânî’de tekmîl-i devre-i medârisle Mekke-i Mükerreme’ye ve 
Mısır’a ve 1032 Cemâziyelâhiresinde Uşşâkîzâde Mustafa Efendi yerine 
mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. 1033 Muharreminde infisâl ile yerlerine 
Tulumcu Hüsâme’ddin Efendi vâsıl oldu. 1034 Muharreminde Ebû Sa‘îd 
Efendi yerine Galata kadısı iken vefât eyledi.

94-Mevlânâ Tulumcu Hüsâmeddin

Mevlânâ-yı mûmâileyh Sultân Süleymân Hân’ın At Meydanı’nda 
tertîb eylediği sûr-i hitânda seyircileri def ‘e tulum tabîr olunan zararsız 
bir nev‘-i âlet îcâd etmekle matlabına müsâ‘ade olunup kendisi tulumcu 
lakabıyla telkîb olunmuş ve badehû mülâzim ve müderris olmasına se-
bep olmuştur. Anadolu’da Uluborlu nâm kasabadan bedîdâr ve girîbân-ı 
zuhûrdan nümâyende-i dîdâr olup tahsîl-i ‘ilm ü ma‘ârife himmet ve 
dâru’l-mülk-i İstanbul’a hicretle tarîk-i ‘ilme âzim ve ulemâ-i kirâmın 
birinden mülâzim olduktan sonra 990 târihinde kırk akçe ile Molla 
Gürânî Medresesi’ne nâil ve badehû sırasıyla devr-i medâris ederek vâsıl 
olduğu Ayasofya-i Kebîr Medresesi’nden tarîk-i kazâya azîmetle Kudüs-i 
Şerîf ’e ve Halep’e ve Mekke-i Mükerreme’ye ve Ebâ Eyyüb-ı Ensârî’ye ve 
Bursa’ya ve 1033 senesi Muharreminde Mutahhar Efendi yerine dâru’n-
nasr Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-vusûl bir hafta zabt ettikten sonra mazûl 
olmakla yerine Ebu’ssuûdzâde Mehmed Efendi mevsûl oldu. Badehû 
İstanbul’a kadı olup ziyâde muammer olmakla (17 Cemaziyelevvel 
1055)’te intikâl eyledi.

95-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Mustafa bin el-Mevlâ Ebussuûd

Şeyhulislâm Ebussuûd Efendi’nin mahdûmları olup bâlâda (60) nu-
marada tercemesi mesbûk Mevlânâ Mustafa Efendi’nin ferzend-i saâdet-
peyvendidir. 997 senesinde pederleri [s.158] Bursa kadısı iken dâhil-i 
meclis-i şuhûd ve secde-güzâr-ı şükr-i ni‘met-i vücûd olup tahsîl-i fazl u 
kemâle rağbet ve cânib-i tekmîl-i nefse sarf-ı inân-ı inâyet edip pederle-
ri hizmetinde iştigâl ve şeref-i mülâzemetle nâil-i evvelîn-i âmâl olduk-
tan sonra kırk akçe medreseden ma‘zûl iken ale’t-tertîb devr-i medâris 
ve Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib ederek Selânik’e ve 
mahrûse-i Bursa’ya ve 1033 Saferinde mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. O 
sene Zilhiccesinde azlle yerleri Kasapzâde Ali Efendi’ye verildi. Badehû 
İstanbul’a kadı ve Anadolu’ya kazasker olup Sultân Murâd Hân hazret-
leriyle cânib-i Bağdâd’a azîmet ve ba‘de’l-feth dâru’s-saltana cânibine av-
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det buyurulduğu esnâda mizâcları munharif olmakla 1048 Şevvâlinde 
Diyarbakır’a vusûllerinde orada kalmışlar idi. O sene Zilkadesinde orada 
irtihâl eyledi.

96-Mevlânâ Ali

Kasapzâde demekle şehîr ve İstanbulî Ali Efendi unvanıyla ma‘lûm-ı 
sağîr u kebîrdir. Mukaddimât-ı ulûmu tahsîl ve levâzım-ı tarîk-i ilmi 
tekmîl edip ulemâ-i kirâmın birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve râh-ı 
tedrîse azîmetle ahz-ı medâris ve akd-ı mecâlis ederek kırk akçe med-
reseden ma‘zûl iken Edirne Selîmiyesi’yle tekmîl-i devre-i merâtib edip 
iki defa Kudüs-i şerîfe ve badehû Medîne-i Münevvere’ye ve mahrûse-i 
Bursa’ya ve İzmir’e ve 1033 Zilhiccesinde Ebu’ssuûdzâde Mehmed Efendi 
yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. 1034 Zilhiccesinde Varna arpa-
lığıyla mütekâ‘id ve yerlerine Nûh Efendi mütesâ‘id oldu. Bu hâl üzere 
1044 Cümâdilâhiresinde irtihâl eyledi.

97-Mevlânâ Nûh bin el-Mevlâ Şemseddin Molla Ahmed el-Ensârî

Yukarıda (52) numarada tercemesi mastûr Şemseddin Ahmed el-
Ensârî’nin mahdûm-ı ercümendi ve şeyhulislâm Sunullah Efendi’nin 
dâmâd-ı saâdet-mendidir. Pederlerinden tahsîl-i maârif u ulûm ve tekmîl-i 
levâzım-ı mantûk u mefhûm eyleyip bazı ulemâdan şeref-i mülâzemetle 
bekâm ve kırk akçe medreseye vusûl ile nâil-i kâm olarak ondan dahi 
ma‘zûl iken medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib 
edip Selânik’e ve Şam’a ve Mısr-ı Kâhire’ye ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1033 
Zilhiccesinde İstanbullu Ali Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı 
olup 1035 Muharreminde azlle yerleri Münşî Abdülkerîm Efendi’ye ve-
rildi. Badehû İstanbul’a kadı ve sadreyne kazasker olup Rumeli kazaskeri 
iken 1050 Muharremi âhirinde intikâl eyledi.

98-Mevlânâ Abdülkerîm bin Sinân Akhisârî

Saruhan dâhilinde vâki Akhisar kasabasından Mevlânâ Sinân 
Efendi’nin mahdûmu olup Münşî Abdülkerîm Efendi demekle 
meşhûrdur.Tarîk-i saâdet-refîk-i ilme hırâm ve Saadeddin Efendi’den 
hareketini itmâm eyleyip 997 târihinde hizmetlerinden mülâzemetle 
bekâm olmuş idi. İbtidâ otuz akçe ile müderris badehû rütbe-i erba‘îniyede 
sadr-ı mecâlis olup kırktan ma‘zûl iken diyâr-ı Mısır’a sefer ve Şeyh Ali 
Makdesî’den ve Bedreddin-i Firâkî’den iktibâs-ı fazl u hüner edip ba‘de’l-
avde bazı medârise müderris ve Üsküdar’da Vâlide Sultân Medresesi’yle 
tekmîl-i devre-i merâtib ederek Yenişehir’e ve Beytü’l-Makdis’e ve Halep-i 
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Şehbâ’a ve Mısr-ı Kâhire’ye ve mahrûs-i Bursa’ya ve 1035 Muharreminde 
Nûh Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. On beş gün sonra Ga-
lata kazâsına nakl u tahvîl etmekle yerlerine Kaba Receb Efendi vâsıl oldu. 
1036 Cümâdilûlâsında kûşe-nişîn-i uzlet ve 1038 Recebinde âlem-i kud-
se azîmet eyledi. Edirnekapısı hâricinde pederleri yanında medfûndur. 
Âsâr-ı ilmiyelerinden Arabî vefeyâtı vardır. Badehû terâcim-i mezkûreyi 
Türkî inşâ ile tercüme etmiştir. Ve başkaca münşeâtı vardır.

99-Mevlânâ Receb bin Mahmûd

Belde-i Kastamonu’dan zuhûr ve Kaba Receb Efendi demekle meşhûr 
olup esbâb-ı isti‘dâd-ı tahsîline [s.159] sâ‘î ve merâsim-i tarîk-i ilmi mürâ‘î 
olmakla ulemâ-i kirâma hizmet ve birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ey-
leyip bi-hasebi’r-resm i‘tilâ-yı merâtib u medâris ederek kırk akçe med-
reseden mazûl iken Haseki Sultân müderrisinden devresini tekmîl ile 
Üsküdar’a ve badehû Mekke-i Mükerreme’ye ve mahrûse-i Bursa’ya ve 
1035 Muharreminde Münşî Abdülkerîm Efendi yerine dâru’n-nasr 
Edirne’ye kadı oldu. Badehû İstanbul’a hâkim olup 1049 Cümâdilâhiresi 
evâsıtında vefât eyledi. Sicill-i Osmânî’de târîh-i vefâtı (21 Cemaziyelev-
vel 1046) olup Eyüp’te medfûn idügi mezkûrdur.

100-Mevlânâ Mahmûd bin Abdülhalîm eş-Şehîr bi-Ahizâde

1001 târihinde Edirne’de kadı olup (61) numarada tercemesi 
mesbûk Mevlânâ Abdü’lhalîm Efendi’nin ferzendi Sûzî mahlas Mahmûd 
Efendi’dir. Ahizâde demekle meşhûrdur. Pederlerinden iktisâb-ı fazâil ve 
isticlâb-ı mekârim-i hasâil edip müftî-i asr Bostanzâde Efendi hizmetlerin-
den mülâzim ve ba‘de tekmîli’l-medâris tarîk-i tedrîsten râh-ı kazâya âzim 
olmakla ale’t-tertîb Selânik’e ve Mısır’a ve iki defa Ebâ Eyyûb’e ve mahrûse-i 
Bursa’ya ve 1035 Şevvâlinde Receb Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye 
kadı olup 1036 Zilkadesinde azlle yerlerine Kara Mûsâ Efendi geldi. Esnâ-
yı azlinde maraz-ı mevrûs-ı şîrpençeye mübtelâ olup alîlen İstanbul’a dâhil 
olmasıyla vefât edip pederleri türbesinde defn olunmuştur.

101-Mevlânâ Kara Mûsâ bin Zekeriya

Konyalı’dır. Tahsîl-i ulûm u maârife himmet ve şeyhulislâm Hâcezâde 
Mehmed Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle bi-hasebi’l-âde devr-i 
medâris-i mu‘tâde ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken ale’t-tertîb 
bazı medârise müderris olup medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i 
devre-i merâtib ile sâlik-i râh-ı kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm ü imzâ ol-
magın Alasonya kazâsı ilhâkıyla Yenişehr-i Fenâr’a ve badehû Selânik’e 



 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si1220

ve Mısır’a ve 1036 Zilkadesinde Ahizâde Mahmûd Efendi yerine dâru’n-
nasr Edirne’ye kadı oldu. 1038 Ramazanında ma‘zûl ve yerlerine Çivizâde 
Şeyh Mehmed Efendi mevsûl oldu. Badehû İstanbul’a kadı olup ba‘de’l-
infisâl 1040 Zilkadesinde vefât eyledi.

102-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin Mehmed bin el-Mevlâ 
eş-Şeyh Mehmed

Yukarıda (45) numarada tercemesi mastûr şeyhulislâm Çivizâde Meh-
med Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i sermâye-i ulûma sa‘y ü gûşiş ve 
kesb-i ma‘ârife verziş ettikten sonra şeyhulislâm Sunullah Efendi’den şeref-i 
mülâzemetle ber-murâd ve ba‘de zamânin kendilerine dâmâd olmuşlar idi. 
Kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı medârise müderris olup medâris-i 
Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib ederek tarîk-i kazâya sâlik 
olmakla Şam’a ve Mısır’a ve Galata’ya ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1038 Rama-
zanında Kara Mûsâ Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 1039 
Recebinde ma‘zûl ve yerlerine Kara Çelebizâde Mahmûd Efendi mevsûl 
oldu. Badehû İstanbul’a kadı ve sadreyne kazasker olduktan sonra 1061 
Cümâdilûlâsında onuncu günü maraz-ı istiskâ ile vefât eyledi.

103-Mevlânâ Mahmûd bin Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ 
Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Kara Çelebizâde

Yukarıda (73) numarada tercemesi mezkûr Kara Çelebizâde Meh-
med Zuhûrî Efendi’nin mahdûmu Ebu’l-fazl Mehmed Efendi’dir. Ba‘de 
tahsîli’l-isti‘dâd şeyhulislâm Ebu’l-Meyâmin Mustafa Efendi’den ihrâz-ı 
şeref-i mülâzemet ve duhûl-i ezelîye azîmet eyleyip kırk akçe ile Abdullah 
Efendi Medresesi verilmiş idi. Badehû bazı medârise müderris olduktan 
sonra medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib ederek 
tarîk-i kazâya sülûk ile Yenişehir’e ve Şam’a ve Mekke-i Mükerreme’ye 
ve sâniyen Şam’a ve Mısır’a ve 1039 Recebinde Çivizâde Şeyh Mehmed 
Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 1040 Recebinde ma‘zûl ve 
yerlerine Nevâlîzâde Sadeddin [s.160] Efendi nâilü’l-me’mûl oldu. Badehû 
İstanbul’a kadı ve sadreyne kazasker olduktan sonra arpalık tarîkiyle Galata 
kazâsına mutasarrıf iken 1063 Zilkadesinde vefât edip hânesi civârında 
binâ ettikleri medrese hatîresinde defn olundu. Bunlar pederleri Meh-
med Efendi ve ceddleri Hüsâm Efendi ve ceddlerinin pederleri Mehmed 
bin Hüsâm Efendi cümleten Edirne’ye kadı olmuşlardır ki bu ittifâk bir 
hânedâna müyesser olmamıştır. Kezâ fî Enîsü’l-Müsâmirîn.
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104-Mevlânâ Saadeddin Sa‘dî Çelebi

Muallim-i makâm-ı Murâd Hânî Nasûh Nevâlî Efendi’nin mahdûm-ı 
sânîsi Sa‘dî Çelebi’dir. 984 târihinde perverde-i sadefçe-i vücûd ve dest-
sûd-ı sâhil-i şühûd olup ber-dûş-i isti‘dâd u istîhâli hulî ve hulel-i fazl u 
kemâl ile zîbende vü hâlî oldukta hâce-i pâdişâhî Saadeddin Efendi hizmet-
lerinden mülâzemetle vâsıl-ı dil-hâh olup 1007 Zilkadesinde hâcezâdeler 
kânûnu üzere birâderleri Ziyâ Çelebi yerine ibtidâ Şâh Sultân pâyesine 
pîrâye-bend olmuşlar idi. Badehû sırasıyla devr-i medâris ve akd-i mecâlis 
ile Hâkâniye-i Vefâ’da tekmîl-i devre-i merâtib ederek Üsküdar kazâsına 
ve Halebü’ş-Şehbâ’ya ve Şâm-ı şerîfe ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1040 Re-
cebinde Kara Çelebizâde mahdûmu Mahmûd Efendi yerine dâru’n-nasr 
Edirne’ye kadı oldu. 1041 Muharreminde azlle yerlerine Bülbülzâde Ab-
dullah Efendi geldi. 1042 Saferinde maraz-ı zâtü’l-cenbden intikâl eyledi. 
Edirne Kapısı hâricinde medfûndur.

Acîbe: Mevlânâ-yı müşârunileyhin zamân-ı hükûmetinde nefs-i 
Edirne’nin kâffe-i mahallâtında vâki hâneler bir iki ay kadar geceleri taşla-
nıp halk sabahlara kadar ellerinde tüfekler ve deste-çûblar ile sokaklarda 
gezip (rumiyet min gayri râmin) şeklinde taşların nereden atıldığı ma‘lûm 
olmaz idi. Bu yüzden Edirne halkını havf u haşyet istîlâ ederek âdetâ ge-
celerde hâb u râhatı terk etmiş idiler. Bu vak’a Mevlânâ’nın sebeb-i azli 
oldu. Ekser halk atılan taşların cinnî tâifesi taraflarından atılmakta olduğu 
i‘tikâdında bulunduğundan Mevlânâ’nın nâmı Edirne’ce Cinci Kadı de-
mekle meşhûr oldu. Kezâ fî Enîsü’l-Müsâmirîn.

105-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevlâ Kâsım

Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis asrı ulemâsından Bülbülzâde Kâsım 
Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i mukaddimât-ı ulûm ve tekmîl-i 
levâzım-ı mantûk u mefhûm eyledikten sonra pederlerinin feyz-yâb oldu-
ğu şeyhulislâm Müeyyedzâde Abdulkâdir Efendi hizmetlerinden mülâzim 
ve tarîk-i tedrîse âzim olup devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek kırk 
akçe medreseden ma‘zûl iken Şehzâde dâru’l-ifâdesinden tekmîl-i devre-i 
merâtible Üsküdar’a ve Ebâ Eyyûb-ı Ensârî’ye ve Filibe’ye ve Şam’a ve 
Bursa’ya ve 1041 Muharreminde Nevâlîzâde Saadeddin Efendi yerine 
mahmiye-i Edirne’ye kadı olup o sene Şevvâlinde azl ile yerleri Ahizâde 
Seyyid Mehmed Efendi’ye verildi. 1048 Muharreminde İstanbul ka-
dısı olan Îsâ Efendi Anadolu sadâretine nakl olundukta yerleri Edirne 
kazâsında sâhib-i tercemenin halefinin halefi olan Kürd Kâsım Efendi’ye 
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tevcîh olunmagın şeyhulislâm-ı vakt Yahya Efendi’den bazı mütehassısîni 
sâhib-i tercemeye takdîm sebebinden istifsâr eylediklerinde (Kasım fırtı-
nasında bülbül ötmez) diye cevap vermişlerdir. 1049 Zilkadesinde İstanbul 
pâyesi zamîmesiyle Gelibolu mevleviyeti arpalık tayin olunup bu hâl üzere 
dâne-çîn-i eyyâm-ı ömr iken 1053 Muharreminde andelîb-i rûhu kafes-i 
bedenden perrân ve gülzâr-ı cinâna revân oldukta Lâgarî Tekkesi kurbunda 
defn olundu. Bu mısra vefâtına târîhtir.
Mısra Okuyalım rûh-ı Bülbülzâde için fâtiha

106-Mevlânâ Seyyid Mehmed Hasîbî bin el-Mevlâ Hüseyin   
eş-Şehîr bi-Ahizâde

Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından şeyhulislâm [s.161] 
Ahizâde Hüseyin Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i ilm ü irfâna gûşiş 
ve tekmîl-i âdâb-ı fünûna verziş eyleyip şeyhulislâm Hâcezâde Mehmed 
Efendi’den mülâzemetle bekâm olup 1013 Şevvâlinde kırk akçe ile Hızır 
Çelebi Medresesi verilmiş idi. Badehû bazı medârise müderris olup dâru’l-
hadîs-i Süleymâniye’den mahrûse-i Bursa’ya ve 1041 Şevvâlinde Bülbülzâde 
Abdullah Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. 1042’de azlle yer-
leri Kürd Kâsım Efendi’ye verildi. Ve mâh-ı mezkûrda kendileri İstanbul’a 
kadı oldu ise de hâl-i kazâsında pederi Hüseyin Efendi’nin Zeyl-i Atâî’de 
(756) sahifedeki tercemesinde mezkûr olan vâkı‘a zuhûr etmekle Kıbrıs 
Cezîresi’ne nefy olunup 1043 hudûdunda orada vefât eyledi. Hasîbî mah-
lasıyla eş‘ârı vardır. Bu kıt‘a âsâr-ı şi‘riyesindendir.
Kıt‘a Ehl-i aşkın ne aceb hâleti var

Gâh nâle gehî efgân eyler
Akıtıp çeşm-i terinden hûnın
Reh-i kûyın sanemâ kan eyler

107-Mevlânâ Kürd Kâsım

Menba‘-ı yenâbî‘-i fazl u kemâl ve maksem-i sihâm-ı ilm ü efzâl olan 
diyâr-ı Kürdistan’dan nümâyân ve ol kutr ulemâsından tahsîl-i envâ‘-ı 
fazl u irfân eyledikten sonra İstanbul’a âzim ve mecâlis-i sudûr-ı ulemâya 
mülâzim olup Ebu’l-Meyâmin Mustafa Efendi’den şeref-i mülâzemete nâil 
ve tarîk-i tedrîse nâkil oldukta alâ hasebi’r-resm ihrâz-ı merâtib ederek 
kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı medârise müderris olup medâris-i 
Süleymâniye’nin birinden Halep’e ondan Mısır’a ondan Edirne pâyesi 
zamîmesiyle Selânik’e ve 1042 Rebiulevvelinde Ahizâde Seyyid Meh-
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med Efendi yerine bi’l-fi‘l dâru’n-nasru’l-meymene Edirnetü’l-mahmiyye 
sânehallâhü ani’l-âfâti ve’l-beliyyeye kadı olup 1043 Rebiulevvelinde 
munfasıl ve yerlerine Mu‘id Ahmed Efendi vâsıl oldu. Badehû İstanbul’a 
kadı olup ba‘de’l-azl 1053 Rebiulâhirinde rûz-ı kasım-ı eceli resân ve bâd-ı 
sarsar-ı fenâ vezân oldukta câmi-i Ebu’l-feth ebvâbında Boyacılar Kapısı 
kurbunda defn olundu.

108-Mevlânâ Ahmed bin Yûsuf

Fi’l-asl Kazâbâd kazâsından olup esnâ-yı hadâset-i sinn-i visâl ve 
unfuvân-ı sabâvet-i şebâb-ı hâlinde maskat-ı re’si olan Kazâbâd’dan 
Dersaâdet’e gelip Kınalızâde Fehmî Efendi’nin dâru’l-ifâdesine devâmla Ali 
Paşa-yı Cedîd Medresesi’nde onlara mu‘îd ve ferâid-i fevâid-i ifâdelerinden 
müstefîd oldukta Mu‘îd Ahmed Efendi demekle şöhret-i enâm ve 1003 
Cümâdilâhiresinde sahna hareketlerinde şeref-i mülâzemetleriyle bekâm 
olmuşlar idi. Taklîb-i safahât-ı dû-reng-i eyyâm u leyâl ile tarîk-i tedrîse 
dâhil ve 1035 Cümâdilâhiresinde dâru’l-hadîs-i Süleymân Hânî’den Şam 
kazâsına vâsıl olup badehû 1039 Saferinde Mısır’a ve 1043 Rebiulâhirinde 
Kürd Kâsım Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 1045 Recebin-
de İstanbul kazâsına nakl edip badehû sadreyne kazasker ve 1055 Zilhicce-
sinde şeyhulislâm olup 1057 Rebiulevvelinin yirminci günü irtihâl eyledi. 
Kadı Çeşmesi’nde binâ eylediği medrese kurbunda medfûndur.

109-Mevlânâ Seyyid Yûnus bin Es-Seyyid Emrullah 
Mehmed bin Seyrek Muhyiddinü’l-Hüseynî

Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis asrı ulemâsından Seyrekzâde Emrullah 
Mehmed Efendi’nin birâderidir. Tahsîl-i sermâye-i ulûm ve iz‘ân-ı mantûk 
u mefhûm edip Ganîzâde Mehmed Efendi hizmetlerinden mülâzemetle 
bekâm ve hizmet-i medârisesi tamâm olup imâm-ı sânî-i Sultân Murâd 
Hânî Evliyâ Mehmed Efendi’ye dâmâd olmagın hatırına ri‘âyeten Revân 
Seferi’ne revân ve Bazarcık nâm menzilde darb-i hiyâm olundukta 1045 
Recebinde Muid Ahmed Efendi yerine def ‘âten Edirne’ye kadı oldu. 
Sene-i merkûme Ramazanında nâibi Dramalı Yahya Efendi’nin İstanbul’a 
[s.162] kürekçi götürürken töhmet-i tekâsül ile salbine ve kendilerinin 
Gümülcine’ye nefy ü iclâsına fermân-ı pâdişâhî sâdır oldukta terâvîh 
kılar iken bir gece bagteten ahz u nefy olunup yerleri 1045 Şevvâlinde 
Benli Abdülganî Efendi’ye verildi. Ba‘de zamânin hânelerine azîmetine 
ruhsat verilip 1057 Muharreminde Anadolu pâyesi zamîmesiyle hizmet-i 
nekâbet-i eşrâf ile mazhar-ı eltâf oldular. Badehû Uzunköprü arpalığıyla 
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ma‘zûl ve daha sonra sadâret-i Rumeli ihsânıyla vâsıl-ı müntehâ-yı mürûm 
olmuş idi. O hâl üzere kûşe-nişîn-i inzivâ iken vefât eyledi. Emîr Buhârî 
zâviyesi civârında medfûndur.

110-Mevlânâ Abdulganî

Kastamonu’dan zuhûr ve Benli Abdülganî demekle meşhûrdur. 
İstanbul’a kudûm ve devr-i mecâlis-i erbâb-ı rüsûm edip ulemâ-i asrın 
hizmetlerine vâsıl ve birinden şeref-i mülâzemete nâil olduktan sonra alâ 
hasebi’l-merâtib devr-i menâzil u menâsıb edip medâris-i Süleymâniye’nin 
birinden 1033 Cümâdilâhiresinde Selânik ve 1034 Ramazanında Bursa 
ve 1045 Şevvâlinde Seyrekzâde Seyyid Yûnus Efendi yerine dâru’n-nasr 
Edirne’ye kadı olmuş idi. Maraz-ı felc isâbetiyle ma‘zûl olup İstanbul’a 
muvâsaletinde 1046 Rebiulâhirinde mütekâid ve o sene Şevvâlinde mansıb-ı 
hayâttan mütebâ‘id olup yerlerine Tâib Mehmed Efendi kâid oldu.

111-Mevlânâ Tâib Mehmed

Kasaba-i Ebâ Eyyüb’de kasab-pûş-ı vücûd ve pertev-endâz-ı meclis-i 
şühûd olup tahsîl-i sermâye-i ilm ü irfân ve tekmîl-i pîrâye-i üns ü iz‘ân 
eyleyip Hâcezâde Sâlih Efendi’den şeref-i mülâzemetle kâmrân olduktan 
sonra kırk akçe medreseden mazûl iken devr-i medâris ederek medâris-i 
Süleymâniye’nin birinden 1032 Muharreminde Halep’e ve 1036’da Mısır’a 
ve 1046 Rebiulevvelinde Abdülganî Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye 
kadı oldu. 1048 Muharreminde munfasıl ve yerleri Edhemzâde Mustafa 
Efendi’ye verildi. Badehû İstanbul’a kadı olup bade’l-azl Uzuncaâbâd-ı 
Hasköy arpalık tayin olundu. Bu hâl üzere 1055 Saferinde vefât eyledi.

112-Mevlânâ Edhemzâde Mustafa bin el-Mevlâ Şeyhî

Sultân Ahmed Hân-ı Evvel asrı ulemâsından Tireli Edhemzâde Şeyhî 
Efendi’nin mahdûmudur. Sermâye-i isti‘dâda mâlik ve tarîk-i ilme sâlik 
oldukta bazı ulemâ hizmetlerinden nâil-i şeref-i mülâzemet ve râh-ı tedrîse 
azîmetle alâ hasebi’l-merâtib devr-i menâzil u menâsıb edip medâris-i 
Süleymâniye’nin birinden 1035 Muharreminde Medîne-i Münevvere’ye 
ve 1039 Şabânında mahrûse-i Bursa’ya ve 1048 Muharreminde Tâib Efen-
di yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olmuşlar idi. O sene Şevvâlinin on 
sekizinci isneyn gününde mat‘ûnen vefât edip Câmi-i Atîk pîşgâhında 
vâki mektep hatîresinde medfûndur. Hikâye: Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ 
hazretleri ehli nâ-ehilden temyîz u teşhîsi zımnında kadıları huzûr-ı 
hümâyûnlarında imtihân fermân buyurup İzmid’de Edirne kazâsı tâlipleri 
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Molla Çelebi demekle ma‘rûf müfettiş Emîr Efendi ve Edhemzâde ve daha 
bir kaç efendiler huzûr-ı hümâyûna arzuhâl ettiklerinde Edirne tâlipleri 
gelsinler huzûrumda imtihân olsunlar diye fermân buyurulmakla Bursa 
kazâsından ma‘zûl Kabakulakzâde Mehmed Efendi ve Mısır’dan ma‘zûl 
mârrü’l-beyân Çelebi Efendi ve Yenişehir’den ma‘zûl Abdurrahîm Efendi 
ve yine Bursa’dan ma‘zûl Edhemzâde ve Çavuşzâde cümlesi davet olunup 
huzûr-ı hümâyûna dâhil olduklarında pâdişâh hazretleri onlara iki mes’ele 
suâl buyurdular. Birincisi îmân cevher midir araz mıdır. Ve makûlât-ı aşe-
renin ne makûlesindendir. İkincisi ekl-i lahm terkine kasem eden balık 
yemekle hânis olur mu deyince sâir efendiler kitâba mürâcaat lüzûmunu 
gösterip sâhib-i terceme Edhemzâde müstahzar bulunmakla ikinci suâle 
îmânda örf muteberdir örf-i [s.163] nâsda lahm denilse balık murâd olmaz 
ve zihin ona münsâk olmaz. Ekl-i lahme yemin eden balık yemekle hânis 
olmaz cevâbını verdi. Ve suâl-i evvele de bir risâle yazıp cevâb-ı ma‘kûl i‘tâ 
etti. Binâenaleyh Edirne kazâsı ona ihsân olundu. Edhemzâde’nin cevâbı 
makbûl-i pâdişâhî olmakla onunla pesend yüzünden biraz hande ve mizâh 
ile mu‘âmele buyurdular. Kezâ fî Târîh-i Naîmâ.

113-Mevlânâ Ebu’l-İrşâd Mehmed bin eş-Şeyh Ali

Kabakulakzâde demekle meşhûrdur. İktisâb-ı sermâye-i ulûm ve 
intisâb-ı arâyiş-i mantûk u mefhûm eyleyip ulûm-ı âliye vü âliyeyi tahsîl 
ve ma‘ârif-i celîle vü sâmiyeyi tekmîl ettikte İskenderzâde Abdurrahîm 
Efendi’den şeref-i mülâzemeti hâiz ve rütbe-i erba‘îni fâiz olup kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken alâ hasebi’l-merâtib devr-i menâzil u menâsıb edip 
Hâkâniye-i Vefâ’dan 1036 Muharreminde Medîne-i Münevvere’ye ve 1040 
Cümâdilûlâsında mahrûse-i Bursa’ya ve 1048 Şevvâlinde Edhemzâde Mus-
tafa Efendi yerine Edirne’ye kadı oldu. 1049 Şevvâlinde infisâl ile yerleri 
Molla Ahmed-zâde Molla Çelebi’ye verildi. Badehû İstanbul’a kadı ve sad-
reyne kazasker olup ma‘zûl iken (5 Şevvâl 1061) hamîs günü vefât eyledi. 
Hâneleri yanındaki Koğacı Dede Kabristanı’nda medfûndur. Mahdûmları 
âtîde (204) numaradadır.

114-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin el-Mevlâ Ahmed    
eş-Şehîr bi-Tezkireci

Molla Ahmedzâde Molla Çelebi demekle meşhûrdur. Tahsîl-i ulûm u 
kemâle sâ‘î ve âdâb-ı erbâb-ı isti‘dâda mürâ‘î oldukta nazar-ı hûrşîd-eser-i 
ekâbire sezâ ve birinden şeref-i mülâzemetle kâm-revâ olduktan sonra alâ 
hasebi’l-merâtib devr-i menâzil-i menâsıb edip medâris-i Süleymâniye’nin 
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birinden 1036 Recebinde Halep’e ve 1040 Recebinde Mısır’a ve 1049 
Şevvâlinde Kabakulakzâde Mehmed Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye 
kadı oldu. 1051 Rebiulâhirinde mütekâid ve yerlerine Tevfîkîzâde Ah-
med Efendi mütesâ‘id oldu. Bu hâl üzere 1059 hudûdunda vefât edip 
Edirne Kapısı hâricinde Emîr Buhârî Zâviyesi verâsındaki kabristanda 
defn olundu.

115-Mevlânâ Ahmed bin el-Mevlâ Tevfîk eş-Şehîr bi-Tevfîkîzâde

Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis asrı ulemâsından tercemesi Hadâyiku’l-
Hakâyık’ta mastûr olan Tevfîk-i Geylânî’nin mahdûmu olduğundan 
Tevfîkîzâde demekle meşhûrdur. 992 târihinde meclis-efrûz-ı şühûd ve 
tırâzende-i encümen-i vücûd olup pederlerinden mukaddimât-ı ulûmu 
ikân u tahkîk ve refîk-i tevfîk ile azm-i tarîk eyledikte muallim-i Murâd 
Hânî şeyhulislâm Saadeddin-i Sânî hazretlerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet 
ve bir iki pâyede edâ-yı merâsim-i tedrîse müdâvemetle alâ hasebi’l-merâtib 
devr-i menâzil-i menâsıb edip dâru’l-hadîs-i Süleymân Hânî’den 1034 
Cümâdilâhiresinde Selânik’e 1039 Zilhiccesinde Şam’a 1044 Saferinde 
Mısır’a 1051 Rebiulevvelinde mahmiye-i Edirne’ye kadı olmuş idi. O sene 
Recebinin yirminci cuma günü Edirne’de vefât edip İstanbul Yolu üzerin-
de Nâzır Çeşmesi mukâbilinde vâki Murâd Baba Türbesi ittisâlında defn 
olundu. Mahlûl olan mansıbları re’isü’l-etıbbâ Zeynelâbidîn Efendi’ye 
verildi. Âsâr-ı ilmiyelerinden sûre-i kerîme-i bakara evvelinden “ülâike 
hümü’l-müflihûn” âyetine varınca hâşiye-i tefsîrleri vardır.

116-Mevlânâ Re’isü’l-Etıbbâ Zeynelâbidîn bin Halîl

Kasaba-i hazret-i Ebâ Eyyüb’de karîn-i neşv ü nemâ ve sebze-zâr-ı 
nezâhette cilve-nümâ olup tahsîl-i sermâye-i ilm u irfân ve tekmîl-i pîrâye-i 
dâniş ü iz‘ân ettikten sonra hem-sohbet-i hükemâ ve dâhil-i dâire-i zümre-i 
etıbbâ olarak evvelen Ebu’l-feth Mehmed Hân dâru’şşifâsında re’is ve 
Süleymâniye Dârü’ş-şifâ Medresesi’ne müderris ve badehû maskat-ı re’si 
olan Eyüb’e kadı olduktan sonra meded-kârî-i baht-ı bîdârî ile âsitâne-i 
Murâd Hânî’ye intisâb etmegin [s.164] Bağdâd Seferi esnâsında Kasım 
Paşalı emîr yerine re’isü’l-etıbbâ-i sultânî olup riyâseti Galata kazâsıyla 
cem‘ etmişler idi. Cülûs-i İbrâhim Hânî’de riyâsetten azl olunup 1050 
târihinde sâniyen Eyyüb’e ve 1051 Recebinde Tevfîkîzâde Ahmed Efen-
di mahlûlünden dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 1052 Cümâdilûlâsında 
ma‘zûl ve yerlerine Âvârezâde Mustafa Efendi mevsûl oldu. Badehû 
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İstanbul’a kadı olup ba‘de’l-azl Mısır’a kadı oldu. Mahall-i memuriyetine 
vâsıl oldukta 1054 Zilkadesinde orada vefât eyledi.

117-Mevlânâ Mustafa bin el-Mevlâ Cafer el-Manastırî 
eş-Şehîr bi-Âvârezâde

Edirnelidir. Murâd Hân-ı Sâlis asrı ulemâsı sırasında Hadâiku’l-
Hakâyık’ta tercemesi mezkûr 990 târîhinde vefât eden Âvâre-zâde Ca-
fer Efendi’nin ferzend-i ercümendi ve hâsıl-ı ömr-i berûmendidir. Zât-ı 
sü‘ûdu mahrûse-i Edirne’de âlem-i bâlâ-yı lâhûttan hübût ile dâm-gâh-ı 
nâsûtta merbût olup sinn-i temyîze vâsıl ve akl-ı müstefâda nâil oldukta 
1012 târîhinde İstanbul’a kudûm ve devr-i mecâlis-i ulemâ-i Rûm ederek 
şeyhulislâm Hâcezâde Mehmed Efendi’nin âsitânesine intisâb ve şeref-i 
mülâzemetlerini iktisâb etmişler idi. Devr-i medâris ve akd-i mecâlis 
ederek kırk akçe medreseye vâsıl ve ondan dahi munfasıl olduktan sonra 
1023 Zilhiccesinde Nakşibendzâde Mehmed Efendi yerine Cezerî Kâsım 
Paşa Medresesi hâriciyle bekâm 1027 Şabânında selefi yerine Bergos’ta 
Mehmed Paşa Medresesi’yle nâil-i merâm oldular. O sene Zilhiccesinde 
yine selefi yerine Kadırga limanında vâki Mehmed Paşa Medresesi erzânî 
görülüp 1028 Recebinde yerlerinde hareket-i dâhil itibar olundu. 1029 
Rebiulâhirinde Mu‘îd Ahmed Efendi yerine Gazanfer Ağa Medresesi ve-
rilip o sene Şevvâlinde Abdurrahman Efendi yerine mahrûse-i Bursa’da 
Hançeriye Medresesi’ne gönderilmiş idi. 1030 Rebiulevvelinde Sâdıkzâde 
Abdullah Efendi yerine sâniyen Gazanfer Ağa Medresesi’ne nakl olunup o 
sene Şabânında Kara Halîl Efendi yerine sahn-ı semâniyenin birine vusûl 
buldu. O sene Ramazanında Esat Efendi mahdûmu Ârif Mehmed Efendi 
yerine Edirne Bâyezîdiyesi’yle kadr u menziletleri mezîd olmuş idi. 1031 
Recebinde Hâce Ömer Efendi müte‘allikâtından olmakla vak‘a-i Osmân 
Hânî sebebiyle azl olunup medreseleri Kabakulakzâde Mehmed Efendi’ye 
tevcîh olundu. 1034 Cümâdilâhiresinde halefleri Kabakulakzâde Efen-
di yerine Ebâ Eyyûb el-Ensârî Medresesi ihsân 1035 Cümâdilâhiresinde 
Rızâî Ali Efendi yerine medâris-i Süleymâniye’den biriyle tahsîl-i izz ü 
şân eyleyip 1038 Şevvâlinde Abdurrahman Efendi yerine Halebü’ş-şehbâ 
kazâsına şehbâl-i himmet açmışlar idi. 1039 Zilkadesinde ma‘zûl ve yerleri-
ne Bostanzâde Abdülkerîm Efendi mevsûl oldu. 1044 Saferinde Hâcezâde 
Ali Efendi yerine Galata kazâsı rızâ-dâdeleri olup 1047 Şevvâlinde azl ve 
yerlerine Hasan Kethudâzâde Hasan Efendi vasl olundu. 1049 Şevvâlinde 
Fenârîzâde Şâh Mehmed Efendi yerine mahrûse-i Bursa kazâsı tefvîz olu-
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nup 1050 Şevvâlinde munfasıl ve yerine Vardârî Şeyhzâde Mehmed Efen-
di vâsıl oldu. 1052 Cümâdilûlâsında reisü’l-etıbbâ Zeynelâbidîn Efendi 
yerine mahrûse-i Edirne’ye hâkim ve revnak-efrûz-ı mahâfil ü mahâkim 
olmuşlar idi. 1054 Saferinde mütekâ‘id ve yerlerine Behâî Mehmed Efendi 
mütesâ‘id oldu. 1056 Recebinde vefât etmekle Keskin Dede civârında defn 
olundu. Selîsî mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-şuarâ’dadır. Enîsü’l-Müsâmirîn’de 
müşârunileyh zamânında Edirne’nin kâffe-i medârisi Edirne müderrisle-
rine müyesser olduğu garâib-i ittifâkiyyedendir demiştir. Bu zât Edirne 
ahâlisinden Edirne’ye kadı olanların dördüncüsüdür.

118-Mevlânâ Mehmed Bahâî bin el-Mevlâ Abdülâzîz bin  
Sadeddîn Hasan Can

Şeyhulislâm Hâce Sadeddin Efendi’nin mahdûmu sudûrdan [s.165] 
Azîz Efendizâdedir. 1010 senesi hudûdunda tayy-i merâhil-i vücûd ederek 
vâsıl-ı ser-menzil-i şühûd olup dest-yârî-i tab‘-ı nukkâd ile a‘mâl-i re’sü’l-
mâl-i isti‘dâd ve imdâd-ı sa‘y ü ictihâd ile iştigâl-i nâire-i zihn-i vekkâd 
ettikte üstâdü’l-küll Abdurrahîm Efendi himmetleriyle teşyîd-i mebâdî-i 
ulûm ve tertîb-i mukaddimât-ı mantûk u mefhûm eyleyip mû-şikâf-ı 
tedkîk ve nihâyet-i tahkîk ile mümtâz olduktan sonra amm-i müker-
remleri şeyhulislâm Mehmed Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle ber-
mu‘tâd-ı medâriste kat‘-ı merâtib ederek Şehzâde dâru’l-ifâdesinden 1040 
Cümâdilâhiresinde Selânik’e 1043 Rebiulevvelinde Halep’e kadı olmuş 
ise de Halep beylerbeyisi Ahmed Paşa ile imtizâc edemeyip mükeyyifat 
ile âlûdedir elinden tütün çubuğu düşmez icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iyye etme-
ye şu‘ûru yoktur diye paşa-yı müşârunileyh tarafından hilâf-ı vâki olunan 
inhâ Murâd Hân Gâzî’nin henüz duhan yasağı temşiyetine ihtimâmları 
zamâna müsâdif olmakla 1044’de azl ve Kıbrıs Cezîresi’ne nefy etmişler 
idi. 1046 Şevvâlinde afv-nâme irsâl olunup vatanlarına avdetle 1048 Mu-
harreminde Şam’a ve 1054 Saferinde Avarazâde Mustafa Efendi yerine 
dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. O sene Zilkadesinde ma‘zûl ve yerleri-
ne Kudsîzâde Şeyhî Mehmed Efendi mevsûl oldu. 1055 Rebiulevvelinde 
İstanbul’a kadı ve 1056 Muharreminde sadr-ı Anadolu olmuş iken bir ay 
sonra sadr-ı Rûm’a nakl ile pâye-i kadri müsta‘lî ve o sene Zilkadesinde azle 
mübtelâ oldu. 1057 Cümâdilûlâsında sâniyen sadr-ı Rûm’a tasaddur ve 
Şevvâlde nâ-be-hengâm azlle tekeddür eyledi. 1059 Recebinde şeyhulislâm 
ve müftiyü’l-enâm olmuş idi. İzmir’de tahaddüs eden bir İngiliz konso-
losu münâzaasından dolayı 1061 Cümâdilûlâsında azlle arpalıkları olan 
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Bergama’ya nefy olundular. 1062 Ramazanının on ikinci günü sâniyen 
mesned-i fetvâya suûd edip 1064 senesi Saferinin on ikinci Cuma günü 
maraz-ı hunnâktan vefât eyledi. Fâtih Câmi-i şerîfi kurbunda türbe-i 
mahsûsalarında medfûndur. Müretteb ve mükemmel eş‘âr-ı belâgat-şiârları 
vardır. Bu eş‘âr âsârlarından nümûnedir.
Gazel Hirâsân olmasa gülden dil-i nâ-şâdın ey bülbül

Neler eylerdi hâra âh-ı âteş-zâdın ey bülbül
Dil-i dildârı nerm etmiş işittim nâle-i zârın
Aceb ki taşa te’sîr eylemiş feryâdın ey bülbül
Ne teshîr etti gülzârı ne urdu âteşe hârı
Yine durmaz okursun rûz u şeb evrâdın ey bülbül
Güle olur nolursa yoksa âhir gerdiş-i gerdûn
Gelir bir dem ki alır hâr elinden dâdın ey bülbül
Çekil sen dahi kûy-ı derde gülzâr-ı selâmetten
Bahâyî-veş çekildi ışkile çün adın ey bülbül

Gazel Dil ki gam-perverd ola hergiz o dil şâd olmasın
Dâmdan murg-ı girân pervâz-ı âzad olmasın
Hem yakarsın berk-i şemşîr-i sitemle âlemi
Hem yine dersin ser-i kûyumda feryâd olmasın
Bî-sütûn-ı dilde göster zor-ı bâzû-yı gamı
Tâ ki kârın kâr-ı bî-encâm-ı Ferhâd olmasın
Muhkem oldu bend-i zülfü ızdırâb ettikçe dil
Murg-ı bî-ârâm esîr-i dâm-ı sayyâd olmasın
Gamze-i dildâra kaldı kâr-ı cân-ı nâtüvân
Kimseler muhtâc-ı zahm-ı tîg-i cellâd olmasın

Matla Bûse-i la‘lin hüner cân ile erzân almadır
Şîve-i ehl-i muhabbet cân verip almadır

[s.166] 119-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ Mehmed   
Kudsî bin el-Mevlâ Ahmed

Sudûr-ı asr-ı Sultân Osmân Hân-ı Sânî’den Kudsî Mehmed Efendi’nin 
mahdûmlarıdır. Vilâdetleri 1009 senesindedir. Bâliğ-i sinn-i şu‘ûr olduk-
tan sonra pederleri terbiyesiyle tahsîl-i maârif u fazâile sâ‘î ve tekmîl-i 
âdâb-ı rüsûma mürâ‘î olup hâce-i pâdişâhî Ömer Efendi’den vâsıl-ı rütbe-i 
mülâzemet badehû kırk akçe ile Behramiye Medresesi’nde seccâde-nişîn-i 
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dirâset olmuşlar idi. 1039 Zilhiccesinde Ayasofya Medresesi’yle tekmîl-i 
devre-i medâris ederek Kudüs-i şerife ve 1043 Saferinde Filibe’ye ve 1049 
Şevvâlinde Selânik’e ve 1054 Rebiulevvelinde mahrûse-i Bursa’ya ve o 
sene Zilkadesinde Bahâyî Mehmed Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye 
kadı olmuş idi. Edirne’ye gelmeksizin dördüncü günü azlle yerlerine 
Bosnevî Şaban Efendi kâmyâb ve bunlar üftâde-i girdâb-ı ızdırâb oldu. 
1057 Rebiulâhirinde Güzelhisar ma‘a Pravadi arpalığı ihsân ve o sene 
Şevvâlinde İstanbul kazâsıyla şâdân ve 1060 Şevvâlinde sadr-ı Anadolu’ya 
ve iki defa Rumeli sadrına kazasker olduktan sonra nakîbü’l-eşrâf oldular. 
1085 Cümâdilâhiresinde maraz-ı istiskâ sebebiyle vefât eyledi. İrtihâline 
Feyzî Hasan Efendi bu mısraı târîh demiştir.
Mısra Menzili adn ola Kudsîzâdenin elfâtiha.

Nesr: Şeyhî mahlasıyla eş‘ârı vardır. Bu beyit onundur.
Beyit Gûş et ne güzel medhin okur ey gül-i ra‘nâ

Şeyhî gibi bir bülbül-i nâzik-nagam olmaz
Nesr: Sâhib-i tercemenin Edirne kazâsına nasbı ve müteâkıben azli 

husûsları Na‘îmâ Târihi’nde ber-vech-i âtî muharrerdir. Hâce Hüseyin 
Efendi’nin tavassutu ile Edirne kazâsı Kudsîzâde’ye verilip nâibi varmış 
iken sadrâzam Sultânzâde Mehmed Paşa Şeyhzâde’nin itâle-i lisânını 
bahâne edip bu tevcîhât-ı medhûlün-bihâdır ulemâ ve şüyûh-ı tarîk ta‘n 
ediyorlar deyip Edirne’yi Bosnalı Şabân Efendi’ye tevcîh ettiler. (intehâ)

120-Mevlânâ Şabân bin Veliyüddin

Hersek sancağında Novasin nâm kasabadandır. Bosnevî Şabân Efen-
di demekle meşhûrdur. Tahsîl-i mukaddimât-ı ulûm ve tekmîl-i levâzım-ı 
mantûk u mefhûm eyledikten sonra İstanbul’a azîmet ve 1028 hilâlinde 
Anadolu sadrı Bahsî Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle kat‘-ı merâtib 
ederek kırk akçe ile Sa‘dî Efendi Medresesi’ne mevsûl ve 1040 Recebin-
de yerlerinde hâric-i elli itibarıyla nâilü’l-me’mûl oldular. 1041 târihinde 
hemşehrisi rûznamçeci İbrâhim Efendi takrîbiyle sadrâzam Tabanıyassı 
Mehmed Paşa’ya takarrub edip yerlerinde dâhil itibar olundu. 1043 Re-
biulevvelinde vezîr-i müşârunileyh Van Seferi’ne serdâr oldukta sâhib-i 
terceme ordu-yı hümâyûn kadılığıyla tekrîm ve yerlerinde sahn itibariyle 
ta‘zîm olunmuşlar idi. O sene Şevvâlinde Amid yani Diyarbakır kazâsına 
kadı olup nâib irsâliyle zabt eyledi. 1045 Cümâdilâhiresinde Şam’a nakl 
u tebdîl:



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1231

Nazm Harîm-i izzetedir iştihâ-yı niyetimiz
Tavâf-ı Beyt-i ilâhîyedir azîmetimiz

Nesr: Medlûlünce edâ-yı farîza-i hacc-ı şerîf etmek üzere azîmetlerine 
müsâ‘ade istirhâmında bulunmalarıyla müsâ‘adeden fazla taraf-ı 
pâdişâhîden yüz kırk yedi kırat elmas ihsân olunup Ravza-i Mutahhara’da 
re’s-i şerîf mukâbelesine vaz‘ için tevkîl olunmuşlar idi.
Beyit Gerekse ma‘nevî olsun gerekse kuvvet-i sûrî

Hele hayli şereftir masdar olmak böyle hâlâta
Nesr: Terânesiyle nimet-i müterakkıbe bilip tayin olunan kapıcıbaşı 

Beşîr Ağa ile ol hizmet-i celîleyi itmâm müyesser oldu. Ba‘de’l-kufûl 1048 
Muharreminde Mısır’a ve 1054 Zilkadesinde Şeyhzâde Mehmed Efendi 
yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 1055 Cümâdilûlâsında azlle yerle-
rine Paşmakçızâde Mehmed Efendi vâsıl oldu. Badehû [s.167] İstanbul’a 
kadı ve sadreyne kazasker olduktan sonra 1077 Muharreminde vefât ey-
ledi.

121-Mevlânâ Mehmed bin Hüseyin Çelebi     
eş-Şehîr  bi-Paşmakçızâde

Bursa’da Paşmakçı Hüseyin Çelebi’nin semere-i şecere-i vucûdudur. 
985 hudûdunda kadem-nihâde-i erîke-i vücûd ve gehvâre-nişîn-i âlem-i 
şuhûd olup ibtidâ-i hâlde pederinin sanatı olan paşmakçılığa duhûl 
endîşesi ile çend rûz dükkanlarına mülâzim olmuş iken ber-muktezâ-yı 
uluvv-i himmet ol kârdan ferâgat ve tarîk-i ma‘âlî-refîk-i ilme rağbet eyleyip 
İstanbul’a kudûm ve tahsîl-i sermâye-i ulûm eyledikten sonra şeyhulislâm 
Es‘ad Efendi hizmetlerinden şeref-i mülâzemetle vâsıl-ı evvelîn-i menzil-i 
emânî ve ihrâz-ı hırâma erzânî oldukta devr-i medâris ve kat‘-ı merâtib 
ederek Bursa’da Molla Hüsrev Medresesi’nden 1048 Şevvâlinde İpsala’ya 
ve 1054 Cümâdilâhiresinde Belgrat’a ve 1055 Cümâdilûlâsında Bosnevî 
Şabân Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. O sene Şevvâlinde 
İstanbul’a tahvîl ve yerlerine İmamzâde Mehmed Efendi tebcîl olundu. 
Ba‘de’l-azl Üsküdar’a ve badehû Sakız’a kadı olup 1065 Ramazanında vefât 
eyledi. Mahdûmu âtîde (176) numaradadır.

122-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ Mustafa    
eş-Şehîr bi-İmamzâde

İmâm-ı sultânî Horpeşteli Mustafa Efendi’nin mahdûmudur. 1008 
Şevvâlinde tevellüd etmiştir. Mukaddimât-ı ulûmu temhîd u i‘dâd ve 
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tahsîl-i netîce-i isti‘dâd ettikte şeyhulislâm Yahya Efendi’nin medrese-i 
Bâyezîdiyesi’ne nâil ve şeref-i mülâzemetlerine vâsıl olup kat‘-ı merâtib 
ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken medâris-i Süleymâniye’nin 
biriyle devresini tekmîl edip 1053 Cümâdilûlâsında Selânik’e ve o sene 
Şevvâlinde dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1057 Rebiulevvelinde azlle 
yerlerine Boluvî Mustafa Efendi vâsıl oldu. Badehû bir kaç defa Anadolu 
kazaskeri olduktan sonra 1064 senesinde vefât edip Lâgarî Tekkesi kurbun-
da ataları Bülbülzâde Abdullah Efendi civârında defn olundu. Bülbülzâde 
(105) numaradadır.

123-Mevlânâ Mustafa bin el-Hâc Ahmed bin Mustafa

Bolu kasabasındandır. İktisâb-ı re’sü’l-mâl-i kemâl ve tarîk-ı pür-
tevfîk-i ilme sevk-i cemâl ettikte ulemâ-i asrdan evvelen Bolu müftüsü 
Yusuf Efendi hizmetinden iştigâl ve badehû âheng-i semt-i Rûm edip 
üstâdü’l-efâzıl Uzun Hasan Efendi’ye ittisâl ve cüz’iyyât ü külliyâttan 
idâre-i gûş-ı kîl ü kâl ettikten sonra şeyhulislâm Yahya Efendi âsitânesine 
intisâb ve şeref-i mülâzemetlerini iktisâb eyleyip fetvâ hizmetiyle dahi 
şeref-yâb olmuşlar idi. Devr-i medâris-i mu‘tâde ederek kırk akçe medre-
seden ma‘zûl iken Anadolu kutrunda silk-i kudâta münselik olup muvak-
katen Akçaşehir-i Aydın kazâsı tevcîh olunmuş idi. Şeyhulislâm hazretle-
rinin hizmet-i tesvîdi ile Bağdâd Seferi’ne azîmet va ba‘de’l-feth avdetle 
tekrâr tarîk-i tedrîse sâlik olmakla Ali Paşa-yı Atîk Medresesi’ne ve 1050 
Muharreminde haremeyne müfettiş olmuş iken o sene Rebiulevvelinde 
def ‘aten Bursa’ya ve 1056 Rebiulevvelinde İmamzâde Şeyh Mehmed Efen-
di yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. O sene Recebinde İstanbul’a kadı 
olup yerleri Hanefî Mehmed Efendi’ye verildi. 1057’de ma‘zûl olup 1063 
Şevvâlinde Anadolu pâyesiyle ikrâm olunmuş iken sâniyen kazâ-i İstan-
bul in‘âm ve 1065 Cümâdilâhiresinde azl ve 1066 Ramazanında bi’l-fi‘il 
sadr-ı Anadolu ile nâil-i merâm oldu. 1067 Şabânında sadr-ı Rûm’a nakl 
ve badehû şeyhulislâm oldu. 1086 Cümâdilâhiresinde vefât eyledi. Âsâr-ı 
ilmiyelerinden muhtâc-ı ileyh olan mahalle ta‘likalarından mâ‘adâ Kenz’e 
müdevven şerhleri ve Eşkâl-i Te’sîs’e hâşiyeleri vardır.

124-Mevlânâ Hanefî Mehmed

Memâlik-i İrâniye’den Nahcivan’dandır. Kânûn üzere tahsîl-i ulûm 
ve tekmîl-i fünûn-ı mevsûmetü’r-rüsûm edip [s.168] tarîk-i tedrîse duhûl 
ve devr-i medârisle Edirne Selimiyesi’nden 1043 senesi Zilhiccesinde kırk 
beş Muharremi tevkîtiyle Medîne-i Münevvere’ye ve 1051’de Mısır’a ve 
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1056 Recebinde Boluvî Mustafa Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı 
oldu. 1057 Rebiulâhirinde azlle yeri Kebîrîzâde Mehmed Efendi’ye ve-
rildi. 1058 Muharreminde bağteten Anadolu sadrıyla ve 1061 Ramaza-
nında Rumeli sadâretiyle bekâm ve 1066 Şevvâlinde şeyhulislâm oldu-
lar. Ba‘de’l-azl (3 Muharrem 1069) sülâsâ günü irtihâl edip Ebâ Eyyûb-ı 
Ensârî türbe-i şerîfeleri civârında fâtih-i Kıbrıs Mustafa Paşa’nın merkadi 
verâsında medfûndur.

125-Mevlânâ Kebîrî Mehmed

Bosnalıdır. Tahsîl-i bidâ‘a-i ulûm ve tekmîl-i dakâyık-ı mantûk u 
mefhûm ettikten sonra İstanbul’a gelerek bazı ulemâdan ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmetle alâ hasebi’l-âde devr-i medâris-i 
mu‘tâde ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden Yenişehir’e ve badehû 
Eyüb’e ve Halep’e ve Galata’ya ve Üsküdar’a ve sâniyen Galata’ya ve 1057 
Rebiulâhirinde Hanefî Mehmed Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı 
oldu. O sene Şevvâlinde ma‘zûl ve yerine Şeyhîzâde Abdurrahman Efendi 
vâsıl oldu. Badehû bazı arpalıklar tasarruf ederken 1062 hudûdunda vefât 
eyledi.

126-Mevlânâ Abdurrahman bin eş-Şeyh Mehmed bin Süleymân

Gelibolulu Şeyhî Efendi’nin mahdûm-ı kihteri ve Sultân İbrâhim asrı 
ulemâsından Şerif Mehmed Efendi’nin birâderi olup Şeyhîzâde demekle 
kesb-i şöhret ve şeyhulislâm Yahya Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet 
eylemişler idi. Alâ hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ederek kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken 1056 Rebiulâhirinde Bosnevî Îsâ Efendi ye-
rine Harâmiye Medresesi hâriciyle bekâm ve 1052 Şabânında Hamîdî 
Abdü’lvehhâb Efendi yerine şeyhulislâm Hüseyin Efendi Medresesi’ne 
hareketle nâil-i merâm olmuşlar idi. 1056 Muharreminde Ebu’ssuûdzâde 
Mehmed Sâdık Efendi yerine Kasım Paşa Medresesi’ne müderris ve o sene 
Şabânında def ‘aten Selânik’e ve 1057 Şevvâlinde Kebîrî Mehmed Efendi 
yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1058 Rebiulâhirinde azl ve yerle-
rine Mustalihzâde Mehmed Efendi vasl olundu. Badehû 1061 Saferinde 
Ankaravî Es‘ad Efendi üzerinden Boyâbâd kazâsı arpalık verildi. 1065 
Şevvâlinde Necâtizâde Mehmed Efendi yerine İstanbul’a kadı olup arpa-
lıkları Osmânzâde Mehmed Efendi’ye tevcîh olundu. 1066 Şabânında 
selefleri Necâtizâde üzerinden Balıkesir kazâsı arpalığıyla ref ‘ ve yerlerine 
Hasan Efendizâde Şeyh Mehmed Efendi terfî‘ olundu. 1071 Recebinde 
Kadri Efendi’nin def ‘a-i sâniyesi yerine sâniyen İstanbul kazâsına mevsûl 
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olduklarında arpalıkları Abdurrahîmzâde Mehmed Efendi’ye verilip 1072 
Şevvâlinde selefleri Kadri Efendi yerine Anadolu sadrına menkûl ve yerleriy-
le Kecdehân dâmâdı Abdullah Efendi nâil-i me’mûl oldu. 1073 Şevvâlinde 
Hezargrat kazâsı arpalığıyla mütekâ‘id ve makâm-ı sadârete imâm-ı sultânî 
Hâfız Mehmed Efendi mütesâ‘id oldu. 1076 Cümâdilûlâsında halefle-
ri yerine sâniyen sadr-ı Anadolu’ya kıyâm ve 1077 Muharreminde halef-i 
sâlifleri Abdurrahîmzâde Mehmed Efendi yerine sadr-ı Rûm’a nakl ve 
yerlerine Ebû Saîdzâde vasl olundu. Bunlar sene-i merkûme Şabânında 
uzlet-güzîn ve makâm-ı hükûmetlerine selefleri Kadri Efendi sadr-nişîn 
oldu. Bunlara halefleri üzerinden Tırnova kazâsı arpalık verildi. 1078 
Rebiulevvelinde İntikâl ettiklerinde Edirnekapısı hâricinde Emîr Buhârî 
Zâviyesi’nde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Bir gedâ çıktı dedi târîhin

Rabbenâ kıl makâmını cennet
Nesr: Âsâr-ı ilmiyelerinden Mülteka’l-Ebhur nâm kitâba Mecma‘ü’l-

Enhur nâmında şerhleri vardır. Bu Mecma‘u’l-Enhur beyne’t-talebe 
dâmâd nâmıyla yâd olunan kitâb-ı müstetâb ve şârih-i merhûmun âhar 
kitâbında ( vekad intehâ ve temme bi-fazlihî Te‘âlâ [s.169] bi beldeti Edir-
ne sâneha’llâhü ani’l-beliyye kâdiyen bi’l-askeri’l-mansûre) ibâresi mastûr 
idügine nazaran kitâb-ı mezkûru Edirne’de tamâm ettiği anlaşılmıştır.

127-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Mustalihzâde

Nâmları Vakâyi‘u’l-Fuzalâ’da Mehmed ve Enîsü’l-Müsâmirîn’de Mus-
tafa olmak üzere mazbuttur. İlm u irfâna sa‘y u ictihâd ile dâhil-i halka-i 
erbâb-ı isti‘dâd olup ulemâ-i asrın birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle 
devr-i merâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken sâlik-i tarîk-i 
kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm ü imzâ olmagın 1052 Şevvâlinde cezîre-i 
Kıbrıs’ta Lefkoşe’ye ve 1056 Recebinde Bağdâd’a ve 1058 Rebiulâhirinde 
Şeyhîzâde Abdurrahman Efendi yerine dâru’n-nasr ve’l-meymene 
Edirnetü’l-mahmiyyeye kadı olup o sene Recebinde cülûs-i hümâyûn-ı 
Sultân Mehmed Hânî akîbinde azl-i nâ-behengâm ile telh-kâm oldukların-
da yerlerine Abdülkerîm Efendi nâil oldu. Ve 1064 Şabânında vefât eyledi.

128-Mevlânâ Abdülkerîm bin el-Mevlâ el-Fâzıl    
Mehmed bin Mehmed eş-Şehîr bi-Bostanzâde

1005 târihinde Edirne kadısı olup (65) numarada tercemesi mastûr 
bulunan Bostanzâde Mehmed Efendi’nin şecere-i vücûdu ve mahdûm-ı 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1235

mes‘ûdudur. Vâlid-i mâcidleri terbiyesiyle tahsîl-i isti‘dâd eyleyip 
şeyhulislâm Hâcezâde Mehmed Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle alâ 
hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ederek medâris-i Süleymâniye’nin bi-
rinden 1039 Zilkadesinde Halep’e ve 1048 Recebinde Yenişehir’e ve 1052 
Şabânında mahrûse-i Bursa’ya ve 1058 Recebinde Mustalihzâde Mehmed 
Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1059 Cümâdilâhiresinde 
ma‘zûl olmakla yerleri Necâtizâde Mehmed Efendi’ye verildi. Bu 
hânedândan Edirne’ye kadı olanların Mevlânâ altıncısıdır. Badehû 
İstanbul’a kadı olup 1071 Muharreminde vefât eyledi. Edirnekapısı 
hâricinde Emir Buhârî zâviyesi civârında medfûndur.

129-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Necâtizâde

Kastamoniyü’l-asldır. Tarîk-ı saâdet-refîk-i ilmin levâzımını tahsîl 
eyledikte ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim ve semt-i tedrîse âzim olup 
devr-i medâris ve kat‘-ımerâtib ederek medâris-i sahnın birinden Bağdâd’a 
ve badehû Mekke-i Mükerreme’ye ve 1059 Cümâdilâhiresinde Bostanzâde 
Abdülkerîm Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1060 Şabânında 
azlle yerleri Sadîzâde Seyfullah Efendi’ye verildi. Badehû İstanbul’a kadı 
olduktan sonra 1067 Saferinde vefât eyledi.

130-Mevlânâ Seyfullah bin el-Mevlâ Mehmed

Sultân Ahmed Hân asrı ulemâsından ve sâdât-ı kirâmdan Sa‘dîzâde 
Mehmed Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i kemâlât-ı ilmiye ve kesb-i 
ma‘ârif-i resmiye edip ve ulemâ-i asrın birinden iktisâb-ı şeref-i mülâzemetle 
hilye-bend-i şemşîr-i câh-ı ikbâl olup tekmîl-i terakkiyât-ı mu‘tâde ederek 
medâris-i Süleymâniye’nin birinden 1043 Ramazanında Kudüs-i şerîfe 
1050 Muharreminde Yenişehir’e ve 1057 Şabânında sene-i âtiye Muharre-
mi gurresi tevkîtiyle Mekke-i Mükerreme’ye ve 1059 Recebinde Menemen 
kazâsı arpalık verilip 1060 Şabânında Necâtîzâde Mehmed Efendi yerine 
dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 1061 Muharreminde Galata’ya tahvîl ve 
yerleriyle Şeyhzâde Mehmed Efendi tebcîl olundu. Badehû İstanbul’a kadı 
olduktan sonra 1065 Zilkadesinde intikâl eyledi.

131-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Sinânüddin Yûsuf    
eş-Şehîr Şeyhzâde

Fetvâ emîni Şeyhzâde Mehmed Efendi demekle meşhûrdur. Pederle-
rinden iktisâb-ı re’sü’l-mâl-i ilm ü irfân ve fünûn-ı nâfi‘a-i hakâyık-iştimâli 
iz‘ân edip şeyhulislâm Ebu’l-meyâmin [s.170] Mustafa Efendi hizmet-
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lerine intisâb ve şeref-i mülâzemetlerini iktisâb ile tahsîl-i izz ü rif ‘at 
ve tarîk-ı tedrîse azîmet eyleyip devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek 
dâru’lhadîs-ı Süleymâniye itibariyle müderris olduğu Ayasofya-i Kebîr 
Medresesi’nden 1051 Şabânında Halep’e ve 1057 Rebiulâhirinde Şam’a 
ve 1060 Şabânında Galata’ya ve 1061 Muharreminde Sa‘dizâde Seyfullah 
Efendi yerine bi’l-fi‘l Edirne’ye kadı olup sene-i mezkûre Recebinde mun-
fasıl ve yerlerine İsmâilzâde Mehmed Efendi vâsıl oldu. Badehû İstanbul’a 
kadı olup 1066 Şabânında Altıparmak Abdülfettâh Efendi yerine sâniyen 
Edirne’ye kadı olup o sene Şevvâlinde ma‘zûl ve yerlerine Abdülkâdir 
Efendi mevsûl oldu. 1068 Şevvâlinde vefât eyledi. Mimâr Sinan Mescidi 
sâhasında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Rihleti târîhini Bezmî anın

Dedi geçti Şeyhzâde hayf âh

132-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ İsmâil eş-Şehîr bi-İsmâilzâde

Sultân Ahmed asrı ulemâsından tercemesi Hadâyiku’l-Hakâyık’ta 
mezkûr Amasyalı İsmâil Efendi’nin mahdûmudur. Kâbil-i nakş-ı isti‘dâd 
oldukta şeyhulislâm Hâcezâde Mehmed Efendi’den ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemetle bekâm ve bazı merâtib-i ilmiye ile mazhar-ı ikrâm olup kırk 
akçe medreseden ma‘zûl iken sâlik-i tarîk-i kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm 
ü imzâ olmagın Kalenderhâne Medresesi’nden 1050 Zilkadesinde Kudüs-i 
şerîfe ve badehû Mekke-i Mükerreme’ye ve 1061 Recebinde Şeyhzâde 
Mehmed Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup o sene Zilhicce-
sinde Şâmî Numân Efendi Edirne kadısı oldukta bunlar tekmîl-i müddet 
için Selânik’e nakl olundular. 1065 Recebinde irtihâl etmekle Edirnekapısı 
hâricinde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı kudâttan Seyyid Rızâ Efendi’nin 
dediği târîh-i mevzûndur.
Târîh Rûh-ı İsmâilzâde vâsıl ola cennete

133-Mevlânâ Numân bin Abdurrahman

Şam’dan zuhûr ve memleketi ulemâsından istifâza-i nûr-ı şu‘ûr ettikten 
sonra dâru’s-saltanat-ı seniyyede hadîka-i hâssada neşv ü nemâ ve şeyhulislâm 
Ebû Saîd Efendi hizmetlerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle kadri a‘lâ olun-
duktan ve bazı medârisi zabt eyledikten sonra sahn-ı semâniyenin birin-
den Kayseriye kazâsı hükûmeti tefvîz olunup 1061 Recebinde ma‘zûl iken 
dâru’s-saâde ağası Süleyman Ağa himmetiyle o sene Zilkadesinde mahrûse-i 
Edirne’ye kadı olup 1062 Ramazanında munfasıl ve yerlerine Bursevî Esîrî 
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Mehmed Efendi vâsıl oldu. Badehû Bursa’ya kadı olup Gâzî Sultân Mehmed 
Hân hazretleri Bursa’yı teşrîflerinde 1064’te katl olundu.

134-Mevlânâ Mehmed bin Abdülhalîm

Bursalı’dır. Esîrî Mehmed Efendi demekle meşhûrdur. Bursa’da 
üstâd-ı kavâbil-i asr olan Mu‘îdzâde ve Şeyh Hâfızzâde Efendilerden i‘dâd-ı 
levâzım-ı ulûm ve şehr-i İstanbul’a kudûm eyledikte Ayasofya kurbunda 
Şeyh Erdebilîzâde Zâviyesi’ne nüzûl ve ahz-ı dest-i irâdet ile tarîklerine 
duhûl eyleyip bir müddet mürûrundan sonra şeyhulislâm Yahya Efen-
di âsitânesine istinâd ile medrese-i Bâyezidiye i‘âdesinden mülâzemetle 
ber-murâd olup kırk akçe medreseden munfasıl iken devr-i medâris ve 
kat‘-i merâtib ederek İstanbul’da Vâlide Sultân Medresesi’nden 1054 
Cümâdilûlâsında Mekke-i Mükerreme’ye kadı olup o esnâda dâru’s-saâde 
ağası Sünbül Ağa dahi dâru’l-kahr Mısır’a tard u ib‘âd olunmakla ikisi bir 
sefînede hemrâh u hemrâz-ı lenger-endâz-ı pîşgâh-ı cezîre-i Rodos olduğu 
hâlde sevâhil-i bahrden korsan-ı mahsûs ale’l-gafle bastıklarında bunlar 
tahlîs-i girîbândan me’yûs olup müstağrak-ı bahr-ı hayret iken sâirleri 
kâtıbe-i sîrâb-ı şarâb-ı şehâdet olarak ancak bunları esîr edip emr-i hacc 
mukadder olmamakla müyesser dahi olmadı. [s.171] Ba‘de zamânin kayd-ı 
esâretten rehâyâb oldukta Esîrî lafzını mahlas ittihâz eylemişler idi. 1059 
Recebinde Mısır’a ve 1062 Ramazanında Şâmî Numân Efendi yerine 
Edirne’ye kadı oldu. 1063 Şevvâlinde azl ve yerlerine Seyyid Mehmed 
Efendi vasl olundu. 1065 Zilhiccesinde İstanbul’a kadı ve badehû sadr-ı 
Anadolu ile taklîd ve 1069 Recebinde mesned-i vâlâ-yı fetvâya nakl ile 
tes‘îd olundular. ( 22 Safer 1092) erbi‘â günü intikâl ettiler.

135-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin el-Mevlâ Seyyid   
Abdullah bin Seyyid Ali

Asr-ı Süleymân Hânî’de müftiyü’l-enâm olan Kadri Efendi’nin 
ahfâdından olmakla Kadrîzâde demekle meşhûrdur. Tahsîl-i ma‘ârif 
ü kemâlâtta dâmen-der-miyân edip ulemâ-i asrın birinden mülâzim 
ve tarîk-i ilme âzim olmuş idi. Devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek 
Hâdim Hasan Paşa Medresesi’nden Kayseriye’ye ve Belgrat’a ve Manisa’ya 
ve Medîne-i Münevvere’ye ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1063 Şevvâlinde 
Bursevî Esîrî Mehmed Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1064 
Şevvâlinde mütekâ‘id ve yerlerine Şa‘rânîzâde Ebu’suûd Efendi mütesâ‘id 
oldu. Badehû İstanbul’a kadı olup 1068 Rebiulevvelinde vefât eyledi.
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136-Mevlânâ Ebu’suûd bin el-Mevlâ Abdurrahîm bin Abdülmuhsin 
eş-Şehîr bi-Şa‘rânî

Diyâr-ı Mısır’da ser-berâverde-i deryâ-yı vücûd ve rû-nihâde-i sâhil-i 
şuhûd olup memleketi ulemâsından tahsîl-i ilm u kemâl ettikten son-
ra İstanbul’a hatt-ı rihâl ve fudalâ-yı Rûm hizmetlerinde tekmîl-i âdâb 
ü rüsûma iştigâl edip şeyhulislâm Sun‘ullah Efendi’den ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmet eyleyip alâ hasebi’l-âde devr-i medâris-i 
mu‘tâde ile medâris-i Süleymâniye’nin birinden Şam’a ve badehû Kudüs-i 
şerîfe ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1064 Şevvâlinde Kadrizâde Seyyid Meh-
med Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1065 Şevvâlinde azl ve 
yerlerine Altıparmakzâde Abdü’lfettâh Efendi vasl olundu. Badehû bazı 
menâsıb-ı aliyye zabtından sonra 1082 Zilhiccesinde vefât eyledi. İlm-i 
hadîste yed-i tûlâsı var idi.

137-Mevlânâ Abdülfettâh eş-Şehîr bi-Altıparmak

Müvelliden Bursalı’dır. Mukaddimât-ı ulûmu tahsîl ve levâzım-ı 
isti‘dâdı i‘dâd u tekmîl ettikten sonra İstanbul’a azîmet ve şeyhulislâm 
Ebû Sa‘îd Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle tarîk-i tedrîste tekmîl-i 
terakkiyât-ı mu‘tâde ile medâris-i Süleymâniye’nin birinden Selânik’e ve 
mahrûse-i Bursa’ya ve 1065 Şevvâlinde Şa‘rânîzâde Ebu’suûd Efendi yeri-
ne mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1066 Şabânında azl ve yerlerine sâniyen 
Şeyhzâde Mehmed Efendi vasl olundu ve badehû bazı bilâda kadı olduk-
tan sonra 1070 târihinde intikâl eyledi.

138-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Sinânüddîn Yûsuf eş-Şehîr  
bi-Şeyhzâde (sâniyen)

Tercemesi (131) numaradadır.

139-Mevlânâ Abdülkâdir bin el-Mevlâ Sinânüddîn Yûsuf

Asr-ı Sultân Osmân Hân-ı Sânî ulemâsından Lârendeli Babazâde 
Sinânî demekle meşhûr Sinan Efendi’nin mahdûmu olup Akbıyık Kad-
ri demekle ma‘rûftur.Tahsîl-i bidâ‘a-i ilmiye ve tekmîl-i levâzım-ı resmiye 
eyleyip şeyhulislâm Yahya Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i 
tedrîse azîmetle devr-i merâtib ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden 
Mekke-i Muazzama’ya hâkim oldu ise de bazı esbâb-ı mâni‘a haylûletiyle 
istifâ eyledi. Badehû mahrûse-i Bursa’ya ve 1066 Şevvâlinde Şeyhzâde Meh-
med Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-vürûd on iki gün 
tasarruf ettikten sonra o sene Zilkadesinde kazâ-i mezkûr Sadreddinzâde 
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Rûhullah Efendi’ye tevcîh olunmakla bunlar İznik kazâsı arpalıklarıyla 
ibkâ olundu. Badehû İstanbul’a kadı ve sadreyne def ‘atle kazasker olup 
1084 Şevvâli evâhirinde vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî 
zâviyesi civârında defn [s.172] olundu. Âsâr-ı ilmiyelerinden Vâkıâtü’l-
müftîn ismiyle bir mecmu‘a-i meşhûreleri ve bazı hayrâtı vardır.

140-Mevlânâ Rûhullâh bin el-Mevlâ Mehmed Emin bin   
es-Sadreddin eş-Şirvânî eş-Şehîr bi-Sadreddinzâde

Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından ve fudalâ-yı A‘câm’dan 
Sadreddinzâde Mehmed Emin Efendi’nin ikinci oğludur. Pederle-
ri Mehmed Efendi’den istifâza-i envâ‘-ı ma‘ârif u ulûm ve istifâde-i 
envâr-ı mantûk u mefhûm eyleyip ulemâ-i asrın birinden iktisâb-ı şeref-i 
mülâzemet ve medâris-i ilmiyede ifâdeye bezl-i himmetle devr-i merâtib 
ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden Kudüs-i şerîfe ve Halep’e ve 
Mısır’a ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1066 Zilkadesinde Abdülkâdir Efendi 
yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1067 Cümâdilûlâsında azlle yer-
leri Uzun Hasan Efendi’ye verildi. Badehû İstanbul’a kadı olup ba‘de’l-
azl 1071 Ramazanının dördüncü sülâsâ günü pâdişâh-ı zamân Alay 
Köşkü’nü teşrîf buyurup dîvân-ı hümâyûnda zümre-i şühedâya ilhâk 
olunup Üsküdar’da pederleri yanında defn edildi. Rûhî mahlasıyla Türkî 
dîvân-ı belâgat-unvanları vardır. Bu gazel ondan nümûnedir.
Gazel Nice tercîh olunur ol ruh-i âl üstüne gül

Renkten renge girer kalmaz o hâl üstüne gül
Al câmeyle çıkıp seyr-i gülistân eyle
Şehlevendâne sokun kırmızı şâl üstüne gül
Tâb-ı mülden kızarıp ruhları olmuş gül gül
Aks salmış sanasın âb-ı zülâl üstüne gül
Gül-rûnümâsı edüp bâğa gelir diye o şâh
Dizdi şevk ile sabâ bir nice dal üstüne gül
Benzedirdim lebine berg-i gülü ey Rûhî
Konulagelse eğer ıkd-ı leâl üstüne gül

141-Mevlânâ en-Nihrîr Hasan bin İsmâil

Beyne’l-ulemâ Uzun Hasan Efendi demekle ma‘rûftur. Tekmîl-i 
kemâlât-ı zâhire vü bâtına kasdıyla şehr-i Erzincan’a sefer ve ulemâ-i asr 
dâru’l-ifâdelerinden iktisâb-ı fazl u hüner ettikten ve badehû dâru’l-ilm olan 
medîne-i Diyarbakır’a kudûm edip Molla Çelebi merhûmdan tetmîm-i 
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levâzım-ı hafî vü celî eyledikten sonra şeyhu’ş-şuyûh-ı tarîkat-ı aliyye 
umde-i e‘izze-i meşâyih-i Nakşibendiye Rûmiye şeyhi Mahmûd Efendi’den 
inâbetle meşreb-i fenâdan dahi hissedâr olmakla iktisâb-ı bereket-i hizmet 
eyleyip yirmi seneye karîb ol etrâfta tecellî-i bi’l-fazâil ve tahallî-i ani’r-
rezâil etmekle sıyt u iştihârları âlem-gîr olmuş idi. 1031 târihinde İstanbul’a 
sefer ve Mu‘îd Ahmed Efendi nazargâhına güzer ettikte şeyhulislâm Yahya 
Efendi’den mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup mürâ‘ât-ı merâsim-i tarîk 
ve devr-i mecâlis-i ders-i tahkîk ederek dâru’l-hadîs-i Süleymâniye’den 
Halep’e ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1067 Cümâdilûlâsında Rûhullah Efendi 
yerine Edirne’ye kadı olup 1068 Muharreminde munfasıl ve yerlerine Îsâ 
Efendi vâsıl oldu. Badehû İstanbul’da Sultân Ahmed Medresesi’yle tekâ‘üd 
olup o hâl üzere ( 21 Şevvâl 1080) sülâsâ günü vefât eyledi. Keskin Dede 
makâbirinde medfûndur.

142-Mevlânâ Îsâ bin Mûsâ

Hersek sancağının merkezi olan Mostar kasabasındandır. Bosnalı 
Îsâ Efendi demekle ma‘rûftur. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd ulemânın birinden 
mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup devr-i merâtib ederek medâris-i 
Süleymâniye’nin birinden Selânik’e ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1068 Mu-
harreminde Uzun Hasan Efendi yerine Edirne’ye kadı olup 1068 Saferinde 
ma‘zûl ve yerlerine Dahkî Mustafa Efendi mevsûl oldu. Altı ay miktarı 
Edirne’de ma‘zûlen meks ü ârâm ettikten sonra sene-i mezkûre Şevvâlinin 
evâilinde Dahkî Mustafa Efendi tebdîl ve yerlerine sâhib-i terceme tebcîl 
olundu. Bir ay sonra hünkâr İstanbul’a azîmet etmekle Mevlânâ Îsâ Efen-
di dahi Edirne kazâsını terkle mevkib-i hümâyûnla İstanbul’a gitti. (25 
Ramazan 1093)’te irtihâl etmekle Eyüp civârında Hâce Saadeddin Efendi 
zâviyesinde defn olundu.

[s.173] 143-Mevlânâ Mustafa Dahkî bin Mirza bin 
Mehmed bin Yarum bin Serhân

Siroz kasabasından 1011 Recebinde zuhûr ve Dahkî nisbetiyle zebân-
zed-i cumhûr olmuş idi. Memleketinde mukaddimât-ı ulûmu temhîd 
ve mebânî-i fünûnu teşyîd eyleyip İstanbul’a azîmet ve sadr-ı âlî-kadr 
Bostanzâde Mehmed Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle ber-murâd ol-
duktan sonra ulûm-ı ehâdîs-i şerîfe ahzında azîz-i Mısr fazl u irfân sâhibü’t-
tefsîr ve’l-Kur’ân Şihâb Efendi’den iktisâb-ı envâ‘-ı ulûm u fünûn etmegin 
ser-efrâz-ı akrân u emsâl olmuşlar idi. Ahz-ı medâris ve devr-i mecâlis 
ederek Şehzâde Medresesi’nden sadrâzam Köprülü Mehmed Paşa’ya 
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intisâb ile 1067 Şabânında vâki Boğazhisar Seferi’ne azîmetlerinde ordu-yı 
hümâyûna kadı ve seferden avdetle Edirne’ye muvâsaletlerinde 1068 Safe-
rinin yirminci günü Bosnevî Îsâ Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı 
olup yedi ay mürûrunda o sene Şevvâlinde ref ‘ olunup yerlerine sâniyen 
selefleri Îsâ Efendi halef oldu. Sâhib-i terceme üç defa İstanbul’a kadı ve 
yeden-biyedin Rumeli kazaskeri olup 1090 Zilhiccesinde vefât etmekle 
Şeyh Vefâ kurbunda Molla Gürânî Câmii kabristanında medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı Haylî Efendi’nin dediği târîh-i mevzûndur.
Târîh Dedi târîhin Haylî mümtedd

Adni me’vâ ede Dahkîye ilah
Nesr: Âsâr-ı ilmiyelerinden Mesâil-i Uyûb nâmında bir eserleri var-

dır.

144-Mevlânâ Îsâ bin Mûsâ sâniyen

(142) numarada tercemesi mezkûrdur.

145-Mevlânâ Ahmed bin Abdullah bin Hızır

Edirneli’dir. Ravzatü’l-kudât’ta (31) numarada tercemesi mezkûr 
Merhabâ Çelebi’nin hafîdi ve Ravzatü’l-ulemâ’da tercemesi (27) numara-
da mastûr Depegöz Hızır Çelebi’nin veled-i reşîdi olup ulemâ ravzasında 
(43) numarada tercemesi sebk eden Hulûsi Abdullah Efendi’nin lem‘a-i 
şem‘a-i vücûdu ve nûr-ı dîde-i sa‘îdidir. İ‘dâd-ı levâzım-ı isti‘dâd ve sadru’l-
ifâde Ganîzâde Mehmed Efendi âsitânesine istinâd eyleyip hizmetlerinden 
mülâzim ve bazı medârise müdâvim olmakla kırk akçe medreseden ma‘zûl 
ve hâric-i elli rütbesine muntazır-ı vusûl iken 1031 Saferinde Kepenekçi 
Sinan Medresesi’ne ve 1032 Zilhiccesinde Sekban Ali Medresesi’ne ve 
1033 Cümâdilâhiresinde Kılıç Ali Paşa Medresesi’ne ve 1035 Ramaza-
nında Murad Paşa-yı Atîk Medresesi’ne 1040 Cümâdilâhiresinde Hatice 
Sultân Medresesi’ne ve o sene Zilkadesinde sahna uğrayıp badehû Sakız 
kazâsına mevsûl ve 1042’de ma‘zûl ve 1043 Rebiulâhirinde İzmir’e kadı 
olup 1044 Zilkadesinde infisâl eyledi. 1047 Şevvâlinde sâniyen Sakız 
kazâsı verildi. 1049 Zilkadesinde Belgrat’a kadı olup 1053’te azl olundu. 
1055 Rebiulâhirinde Filibe’ye kadı oldu. 1056’da azl edildi. 1060 Rece-
binde Eyüp’e kadı oldu. 1061 Şabânında Havâss-ı Mahmûd Paşa arpalı-
ğıyla ref ‘ edildi. 1065 Şevvâlinde sâniyen İzmir’e Bursa pâyesi zamîmesiyle 
kadı olup 1066 Şevvâlinde azl olundu. 1067 Şabânında Pınarhisâr kazâsı 
arpalık tayin olundu. 1069 Muharreminde Bosnevî Îsâ Efendi yerine 
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mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. O sene Recebinde azl ve yerlerine Ya‘kûb 
Efendi vasl olundu. 1077 Rebiulâhirinde vefât edip Edirnekapısı hâricinde 
Emir Buhârî zâviyesinde defn olundu. Bu zât Edirneli’lerden Edirne’ye 
kadı olanların beşincisidir.

146-Mevlânâ Ya‘kûb

(99) numarada tercemesi mesbûk Kastamonulu Kaba Receb 
Efendi’nin hemşirezâdesidir. Hizmetlerinden mülâzim ve tarîk-i tedrîse 
âzim olmakla devr-i medâris ve ahz-ı merâtib ederek Siyavuş Paşa 
Medresesi’nden Sofya’ya ve [s.174] Üsküdar’a ve Galata’ya ve Yenişehir’e 
ve Bursa’ya ve 1069 Recebinde Merhabâzâde Ahmed Efendi yerine dâru’n-
nasr Edirne’ye kadı olup 1070 Şabânında azl ve yerlerine Bosnalı Bâlî Efen-
di vasl olundu ve badehû bazı bilâd-i celîleye kadı olup 1082 Saferinde 
vefât eyledi.

147-Mevlânâ Bâlî

Bosna kasabâtının birinden zuhûr ve tahsîl-i nûr-ı şu‘ûr edip 
İstanbul’a azîmet ve bostâniyân ocağına dehâletle bostancıbaşı Mustafa 
Ağa’ya imâmet etmişler idi. Şeyhulislâm Yahya Efendi’den ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemete nâil ve menâzil-i tedrîste kat‘-ı merâhil ederek Demirkapı’da 
Ahmed Paşa Medresesi’nden haremeyni’ş-şerifeyne müfettiş badehû 
Selânik’e ve Medîne-i Münevvere’ye ve Bursa’ya ve 1070 Şabânında Ya‘kûb 
Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1071 Şevvâlinde munfasıl ve 
yerlerine Kâmetîzâde Mehmed Efendi vâsıl oldu. Badehû üç defa İstanbul’a 
kadı olup 1095 Rebiulevvelinde vefât etmekle İstanbul’da Üsküdar’da defn 
olundu.

148-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Kâmetî Abdurrahman

Murâd Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Bursalı Kâmetî Abdurrahman 
Efendi’nin mahdûmudur. Tarîk-i saâdet-refîk-i ilme azîmet ve ulemânın 
birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet eyleyip bi-hasebi’l-âde kat‘-ı merâtib-i 
mu‘tâde ile Kadırga’da Mehmed Paşa Medresesi’nden Bosna’ya ve 
Belgrat’a ve Medîne-i Münevvere’ye ve mahrûse-i Bursa’ya kadı oldu ve 
1069 Recebinde selefleri Yakûb Efendi üzerinden Kuşadası kazâsı arpa-
lık verildi. 1071 Şevvâlinde Bâlî Efendi yerine Edirne’ye kadı olup yetmiş 
iki Şevvâlinde ref ‘ ve yerlerine Ebu’suûdzâde Mehmed Sâdık Efendi terfî‘ 
olundu. Badehû Mekke-i Mükerreme’ye ve İstanbul’a kadı olduktan sonra 
1089 Rebiulâhirinde irtihâl etmekle Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî 
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zâviyesi civârında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı kerîmesi Sıdkî muhallas 
Emetullah Hâtun’un dediği târîh-i mevzûndur.
Târîh Kâmetîzâde Efendi edicek azm-i cinân

Ağladı anın için mâtem edip ins ile cân
Dedi târîh-i vefâtını kızı Sıdkî anın
Kâmetîzâdeye a‘lâ-yı İrem ola mekân

149-Mevlânâ Mehmed Sâdık bin el-Mevlâ Mehmed bin el-Mustafa

Allâme-i Rûm Ebu’suûd merhûmun ahfâdından olmakla Ebu’suûdzâde 
demekle ma‘rûftur. Muallimân-ı ilm u irfândan istifâza-i ilm u dâniş ve 
iktihâl-i kehlü’l-cevâhir-i fazl u bîniş kılıp âheng-i mürâ‘ât-ı merâsim-i tarîk 
ve devr-i menâzil-i ders-i tahkîk eyledikte şeyhulislâm Yahya Efendi’den 
mülâzemetle bekâm olup medâris-i Süleymâniye’nin birinden Halep’e ve 
Mısır’a ve Mekke-i Mükerreme’ye ve Galata’ya ve 1072 Ramazanında İs-
tanbul pâyesi zamîmesiyle Kâmetîzâde Mehmed Efendi yerine mahrûse-i 
Edirne’ye kadı olup 1074 Muharreminde munfasıl ve yerlerine Sivâsîzâde 
Hâce Ömer Efendi vâsıl oldu. Bunlara halefleri üzerinden Vize ve Kırkkili-
se kazâları arpalık verildi. 1082 Şevvâli evâilinde vefât eyledi. Ebâ Eyyûb-ı 
Ensârî civârında cedd-i emcedleri Ebu’suûd Efendi mektebi sâhasında 
medfûndur. Sâdık mahlasıyla eş‘ârı olduğu Vakâyi‘u’l-Fudalâ’da mezkûrdur.

150-Mevlânâ Ömer

Sîvâsîzâde Hâcesi demekle meşhûrdur. Maraş kazâsından bedîd ve 
kesb-i fazâil-i ilm u irfân ile kadri mezîd olup İstanbul’a kudûm ve devr-i 
mecâlis-i ulemâ-i Rûm eyleyip âlim-i rabbânî tecelliyât-ı sübhânî kıdve-i 
meşâyih-i Rûm Sîvâsî Abdülmecîd Efendi merhûm âsitânesine intisâb ve 
şeref-i ihtisâsı hizmet-i aliyyelerini iktisâb ettikten sonra mahdûmlarına 
muallim olmuş idi. Şeyhulislâm Ahizâde Hüseyin Efendi’den ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemet ve medâris-i ilmiyede [s.175] îfâ-i hizmete bezl-i himmetle 
medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib eyleyip 1068 
Muharreminde Halep’e badehû Mekke-i Mükerreme’ye ve 1074 Muhar-
reminde Ebu’suûdzâde Mehmed Sâdık Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye 
kadı olup 1075 Saferinde ma‘zûl ve yerlerine Bâkîzâde Es‘ad Efendi mevsûl 
oldu. 1077 Cümâdilûlâsında intikâl eyledi.

151-Mevlânâ Es‘ad bin el-Mevlâ Abdurrahman

Şâ‘ir-i meşhûr Bâkî Efendi’nin hafîdi olduğundan Bâkîzâde de-
mekle meşhûrdur. Vâsıl-ı ser-menzil-i isti‘dâd ve bâliğ-i akl-ı müstefâd 
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olduktan sonra şeyhulislâm Yahya Efendi hazretlerinden mülâzim ve 
tarîk-i tedrîse âzim olmakla bi-hasebi’l-âde tekmîl-i terakkiyât-ı mu‘tâde 
ile medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib eyleyip 
Galata’ya ve Şam’a ve Bursa’ya ve 1075 Saferinde Sîvâsîzâde Hâce Ömer 
Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1076 Saferinde mütekâ‘id 
ve yerlerine Abdurrahîmzâde Mehmed Efendi mütesâ‘id oldu. İstanbul’a 
ba‘de’l-muvâsale o sene Cümâdilâhiresinde irtihâl edip cedd-i emcedleri 
Nişancı Mehmed Paşa Câmi-i şerîfi hareminde defn olundu. Fâizî mahla-
sıyla eş‘ârları vardır. Bu iki beyt onundur.
Nazm Cân neşe-i zülâl-i leb-i la‘l-i yârdır

Dil mübtelâ-yı turra-i zülf-i nigârdır
Hayrân eden gubâr-ı hattındır bizi şehâ
Yoksa ruhunda hâl u hadd’in âşikârdır

152-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ en-Nihrîr Abdurrahîm

Asr-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘’de şeyhulislâm olan Abdurrahîm 
Efendi’nin mahdûmudur. Şeyhulislâm Yahya Efendi’den mülâzim ve 
tarîk-i tedrîse âzim olup medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i 
merâtib ederek Selânik’e ve Mısır’a ve 1076 Rebiulevvelinde Bâkîzâde 
Es‘âd Efendi yerine Edirne’ye kadı olup 1077 Saferinde Movlova kazâsı 
arpalığıyla azl ile yeri Halıcızâde Ahmed Efendi’ye verildi. Badehû bazı 
bilâda kadı olup (27 Şevvâl 1099)’da mahmûmen intikâl etmekle Edirne-
kapısı hâricinde defn olundu.

153-Mevlânâ Ahmed bin el-Mevlâ Abdurrahman    
eş-Şehîr bi-Halıcızâde

Enîsü’l-Müsâmirîn zabtınca Kalaycızâde Vakâyi‘u’l-Fudalâ beyânınca 
Halıcızâde Abdurrahman Efendi’nin mahdûmudur. Hâlet-i sıgarında 
esâtize-i asrı hizmetlerinde i‘mâl-i zihn-i derrâk ve isbât-ı karîha-i pâk 
edip ulemânın birinden mülâzemetle kadrini zer ve ihrâz-ı şeref ile bâlâ-
yı isti‘dâdını pür-zîver eyleyip bi-hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile 
medâris-i Süleymâniye’nin birinden 1066 Şevvâlinde Selânik’e badehû 
mahrûse-i Bursa’ya ve 1077 Saferinde Abdurrahîmzâde Mehmed Efendi 
yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1078 Rebiulevvelinde azlle yerine 
Hüsâmzâde Şeyh Mehmed Efendi geldi. 1079’da intikâl etmekle Koğacı 
Dede Câmii mezâristânında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i 
mevzûndur.
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Mısra Cennet-i firdevsi Mevlâ Ahmed’e ede mekân

154-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ Hüsâm

Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından tercemesi Hadâyiku’l-
Hakâyık’ta mastûr ve Hâce Fesâd Müsveddesi demekle meşhûr olan 
Hüsâm Efendi’nin mahdûmudur. Asrı ulemâsından ahz-ı sermâye-i ulûm 
eyleyip şeyhulislâm Yahya Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i 
tedrîse azîmetle medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib 
ederek Selânik’e ve Bursa’ya ve 1078 Rebiulevvelinde Halıcızâde Ahmed 
Efendi yerine Edirne’ye kadı olup 1079 Cümâdilâhiresinde sene-i âtiye 
Muharremi tevkîtiyle Mekke-i Mükerreme kazâsına menkûl oldu. Yerleri 
Kürd İshak Efendi’ye verildi. 1080 Şevvâlinde intikâl eyledi. Âsâr-ı ilmi-
yelerinden ibtidâ-i furkân-ı kerîmden sûre-i mâideye varınca tefsîr-i şerîf 
üzerine hâşiyeleri vardır.

155-Mevlânâ Kürd İshak bin Yahya

Tebrîz muzâfâtından Urmiye kasabasında 1005 târihinde doğmuş-
tur. İ‘dâd-ı levâzım-ı isti‘dâd [s.176] ve imdâd-ı feyz-i ilâhîden istimdâd 
etmekle memleketi ulemâsından kesb-i ilm u marifet badehû tahsîl-i ilm 
için Halep’e azîmet eyleyip ol şehir ulemâsından istifâde-i ulûm ve istifâza-i 
mantûk u mefhûm eyledikten sonra İstanbul’a hicret ve Hâcezâde Abdul-
lah Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet etmişler idi. Tetmîm-i medâris-i 
ilmiye ve tekmîl-i merâtib-i resmiye ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken sırasıyla devr-i medâris ve akd-i mecâlis ile dâru’l-hadîs-i Süleymân 
Hânî’den Selânik’e ve badehû Bursa’ya ve Mekke-i Muazzama’ya ve 1079 
Cümâdilâhiresinde selefleri Hüsâmzâde Şeyh Mehmed Efendi yerine 
dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup o sene Zilhiccesinde azlle yerleri Velîzâde 
Ahmed Efendi’ye verildi. 1082 Cümâdilâhiresinde vefât edip Üsküdar’da 
Karacaahmed Tekkesi civârında defn olundu. Sâhib-i terceme vehhâm ol-
duğundan 1079 Zilkadesinde hudûsuna sebep olduğu bir avrat vak‘asından 
dolayı bir gece bağteten Edirne’den firâr eylediği Enîsü’l-Müsâmirîn’de 
mezkûrdur.

156-Mevlânâ Ahmed bin el-Mevlâ Abdurrahman    
eş-Şehîr [bi] Boluzâde

Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Velizâde Abdurrahman 
Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i rütbe-i isti‘dâd ve Kara Çelebizâde 
Mehmed Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle ber-murâd olup medâris-i 
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Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib ederek Halep’e ve Mısır’a 
ve 1079 Zilhiccesinde Kürd İshak Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye 
kadı olup 1081 Rebiulevvelinde azl ve yerlerine Debbağzâde Mehmed 
Efendi vasl olundu. İstanbul’a ba‘de’l-vusûl (27 Muharrem 1084)’te vefât 
etmekle Üsküdar’da eş-Şeyh Mahmûd Hüdâyî dergâhında Muk‘ad Ah-
med Efendi civârında defn olundu.

157-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Mahmûd     
eş-Şehîr bi-Debbağzâde

Debbağ Şeyh Mahmûd Efendi’nin mahdûmudur. Hâiz-i sermâye-i 
isti‘dâd ve bâliğ-i mertebe-i akl-ı müstefâd oldukta esâtize-i asrdan ibtidâ 
Cerrah Şeyh Mahmûd Efendi’den badehû Uzun Hasan Efendi ve A‘rec 
Efendi ve Tarsûsî efendilerden tahsîl-i ma‘ârif u ulûm ve tekmîl-i levâzım-ı 
mantûk u mefhûm eyleyip Kara Çelebizâde Mahmûd Efendi’den mülâzim 
ve tarîk-i pür-tevfîk-i tedrîse âzim ve alâ hasebi’l-âde tayy-ı merâhil-i ifâde 
ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinde feyz-bahş-ı erbâb-ı istifâde olup 
badehû dâru’l-hadîs-i Süleymân Hânî’den Şam’a ve 1081 Rebiulevvelinde 
Velizâde Ahmed Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı olup seksen üç Sa-
ferinde azlle yerine Edirneli Ahmed Efendi vasl olundu. Badehû İstanbul’a 
kadı ve sadreyne kazasker olduktan sonra şeyhulislâm oldu. 1114 Rece-
binin on beşinci isneyn günü vakt-i salât-ı subhda füc’eten intikâl eyledi. 
Sultân Selîm kurbunda binâ eyledikleri medreseleri sâhasında medfûndur. 
Âsâr-ı ilmiyelerinden Nahiv’de tertîb-i Cemîl ismiyle müsemmâ te’lîfleri 
vardır.

158-Mevlânâ Ahmed bin Mehmed eş-Şehîr bi-Edirneli Çelebi

Târîk-i ilme güzer ve ol râh-ı bî-pâyâna sefer kılıp dâhil-i zümre-i 
erbâb-ı istihkâk oldukta şeyhulislâm Ebû Sa‘îd Efendi’den mülâzim ve 
medâris-i ilmiyede iştigâle müdâvim olarak 1065 Ramazanında kırk akçe 
ile İstanbul’da İvaz Efendi Medresesi’ne vusûl ondan dahi ma‘zûl iken 
1066 Rebiulevvelinde on akçe terakki ile yerlerinde hâric-i elli itibar olun-
muş idi. 1067 Muharreminde ihdâs olunan İbrâhim Ağa dâru’l-hadîsine 
tahrîk olunup 1070 Muharreminde Pervîz Efendi Medresesi’ne 1071 
Şabânında Etmekçioğlu Medresesi’ne 1072 Şevvâlinde Fethiye’de Sinân 
Paşa Medresesi’ne 1073 Recebinde Bayram Paşa Medresesi’ne 1074’te 
semâniyenin birine 1075 Muharreminde Zal Paşa Sultânî Medresesi’ne 
1076 Cümâdilâhiresinde Sultân Selîm-i Kadîm Medresesi’ne 1078 Zil-
kadesinde dâru’l-hadîs-i Süleymâniye’ye müderris 1080 Cümâdi’l [s.177] 
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ûlâsında Selânik’e kadı olup 1082 Rebiulâhirinde azl edildi. 1083 Saferinde 
Debbağzâde Mehmed Efendi yerine maskat-ı re’sleri olan dâru’n-nasr ve’l-
meymene Edirne kazâsı hükûmeti tefvîz olunup 1084 Cümâdilâhiresinde 
ma‘zûl ve yerlerine Avarazâde Mes‘ûd Efendi mevsûl oldu. Bunlara Karasu 
Yenicesi ve Havâss-ı Ahi ve Çardak kazâları arpalık verildi. 1085 Rece-
binde Pınarhisâr kazâsı zamm olundu. Havâss-ı Ahi ve Çardak kazâları 
kudât-ı kasabâta tevcîh kılındı. 1086 Rebiulevvelinde Mekke-i Mükerreme 
kazâsı mev‘ûd iken Şam kazâsı verildi. O sene Cümâdilâhiresinde vefât 
eyledi. Âsârından Ankaravî Mehmed Efendi merhûm yerine fetvâ emîni 
olmakla mesâil-i müftâ-bih cem ve tertîb ve tedvîn eylemişler idi. Bu zât 
Edirneli’lerden Edirne’ye kadı olanların altıncısıdır.

159-Mevlânâ Mes‘ûd bin el-Mevlâ Mustafa eş-Şehîr bi-Avarazâde

(117) numarada tercemesi mesbûk Edirne kadısı Edirneli Avarazâde 
Mustafa Efendi’nin ferzend-i dil-pesendidir. 1016 senesi hilâlinde 
mahmiye-i Edirne’de serâ-perde-i ademden meclis-i şühûda vaz‘-ı kadem 
eyleyip tarîk-i ilme sülûk ve kurs-ı itibarını sikke-i isti‘dâd ile meskûk et-
tikte şeyhulislâm Yahya Efendi’den hil’at-i mülâzemetle bekâm olup alâ 
hasebi’l-âde kat‘-i merâtib-i mu‘tâde ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
ve hâric-i elli rütbesine muntazır iken 1051 Rebiulevvelinde Zeynî Çelebi 
Medresesi hâricine âric 1055 Recebinde ûlâ-yı Mesîh Paşa Medresesi’ne 
hareketle mübtehic olmuşlar idi. 1056 Rebiulâhirinde Hâfız Paşa 
Medresesi’ne 1057 Şabânında Koca Mustafa Paşa Medresesi’ne 1059 Re-
cebinde sahn-ı semâniyenin birine 1060 Ramazanında Zal Paşa Sultânî 
Medresesi’ne 1061 Ramazanında Sultân Selîm-i Kadîm Medresesi’ne 
1064 Cümâdilûlâsında medâris-i Süleymâniye’nin birine müderris olup 
1065 Ramazanında İzmir kazâsı verilip kabûlden imtinâ‘ etmekle açık-
ta kalmışlar idi. 1066 Cümâdilâhiresinde sâniyen Süleymâniye medre-
selerinin birine i‘âde olundular. O sene Şevvâlinde Yenişehir’e kadı olup 
1067 Şevvâlinde azl edildi. 1070 Zilkadesinde Selânik’e kadı oldu. 1071 
Şevvâlinde infisâl eyledi. 1075 Cümâdilûlâsında Şam’a kadı oldu. 1076 
Cümâdilâhiresinde azl olundu. 1077 Recebinde Karasu Yenicesi kazâsına 
Çirmen ve Havâss-ı Ahi kazâları zamm olunup bunlara arpalık verildi. 
1084 Cümâdilâhiresinde Edirneli Ahmed Efendi yerine mahmiye-i 
Edirne’ye kadı oldu. 1085 Şevvâlinde infisâl ile yerleri İlâhîzâde Mehmed 
Efendi’ye verildi. 1089 Şabânında vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde 
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Emir Buhârî zâviyesi civârında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i 
mevzûndur.
Târîh Bir duâ-gû geldi dedi fevtinin târîhini

Ede Hakk menzil-gehin Mes‘ûd Efendi cenneti
Nesr: Sâhib-i terceme Edirnelilerden Edirne’ye kadı olanların yedin-

cisidir.

160-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Ali eş-Şehîr bi-İlâhîzâde

İstanbullu’dur. İlâhîzâde demekle meşhûrdur. Esâtize-i Mısır’dan 
Keçi Mehmed Efendi ve Fâzıl Musallî Efendi’den tahsîl-i ilm ü kemâle 
müdâvim ve şeyhulislâm Ahizâde Hasan Efendi’den mülâzim olup tayy-i 
merâhil-i tarîk ve devr-i menâzil-i ders-i tahkîk ederek Üsküdar Vâlidesi 
Medresesi’nden Eyüp’e ve Kudüs-i şerîfe ve Medîne-i Münevvere’ye ve 
Şam’a ve 1085 Şevvâlinde Avarazâde Mes‘ûd Efendi yerine mahrûse-i 
Edirne’ye kadı olup sûr-ı hümâyûn hizmetinde bulunmakla 1086 
Cümâdilûlâsında İstanbul pâyesiyle ta‘zîm olunup o sene Zilhiccesinde 
azlle yeri Müfettiş İbrâhim Efendi’ye verildi. 1086 Ramazanında vefât 
edip Koğacı Dede Mescidi mihrâbı önünde medfûndur.

[s.178] 161-Mevlânâ İbrâhim bin Abdülhayy

Müfettiş İbrâhim Efendi demekle meşhûrdur. 1053 târihinde 
Anadolu’dan İstanbul’a kudûm ve tahsîl-i ma‘ârif u ulûm eyleyip ebu’l-
hayr dâru’l-ifâdesinde mu‘îd ve dersleri meclisinden müstefîd olarak 1061 
Saferinde Bayram Paşa Medresesi’nden hareketlerinde mülâzim ve râh-ı 
tedrîse âzim olup Şehzâde Medresesi’yle tekmîl-i devre-i merâtib ederek 
Selânik’e ve 1086 Zilhiccesinde İlâhîzâde Mehmed Efendi yerine dâru’n-
nasr Edirne’ye kadı olup 1088 Rebiulâhirinde azlle yeri Sarı Osmân 
Efendi’ye verildi. Bunlara o sene Recebinde Ayazmend ve Boyabat kazâları 
arpalık tayin olundu. 1099 Ramazanının üçüncü günü intikâl edip Sultân 
Mehmed Câmii kurbunda İfrâziye Mescidi sâhasında medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı ber-vech-i ta‘miye Kâmî Mehmed Efendi’nin dediği târîh-i 
mevzûndur.
Târîh Gel ey munsıf bu kabrin sâhibi ol efkah-ı asrın

İbâdu’llah için bezl-i vücûd ettiklerin yâd et
Eğer cûyende-i târîh-i sâl-i fevti oldunsa
Üç ihlâs ile İbrâhim Efendi rûhunu şâd et
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162-Mevlânâ Osmân bin Mehmed

Amasya müftüsü Mehmed Efendi’nin mahdûmu Sarı Osmân 
Efendi’dir. Ba‘de tahsîli’l-ulûm İstanbul’a kudûm ile Köprülüzâde Ahmed 
Paşa’ya muallim tayin olunmakla şeref-yâb ve Kara Çelebizâde Mahmûd 
Efendi’nin mülâzemetlerini iktisâb edip devr-i medâris-i ilmiye ve kat‘-ı 
merâtib-i resmiye ederek dâru’l-hadîs-i Süleymâniye’den 1083 Recebinde 
Şam’a ve 1088 Rebiulâhirinde Müfettiş İbrâhim Efendi yerine mahrûse-i 
Edirne’ye kadı olup 1089 Rebiulevvelinde azlle yeri Abdülbâkî Efendi’ye 
verildi. O sene Zilkadesinde vefât etmekle Zincirlikapı kurbunda Nişan-
cı Paşa-yı Cedîd Câmii civârında sülüs-i malıyla binâ olunan mektebin 
rehgüzâra nâzır köşesinde defn olundu. Kitaplarını Yavuz Sultân Selim 
Câmi-i şerîfine vakf eyledi.

163-Mevlânâ Abdülbâkî

Kastamonu’dan Şehlâ Abdülbâkî demekle meşhûrdur. Ulemâ-i asr-
dan isti‘dâdı miktarınca tahsîl ve esbâb-ı liyâkât u istîhâli tekmîl ettikten 
sonra bazı sudûrdan mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup İstanbul’da 
Vâlide Sultân Medresesi’yle tekmîl-i devre-i merâtib ederek Kudüs-i şerîfe 
ve Şam’a ve 1089 Rebiulevvelinde Sarı Osman Efendi yerine mahmiye-i 
Edirne’ye kadı olup 1090 Cümâdilûlâsında azlle yeri tezkireci Mehmed 
Efendi’ye verildi. 1091 Cümâdilûlâsında vefât eyledi.

164-Mevlânâ Mehmed

Asr-ı Mehmed Hân-ı Râbi‘’de şeyhulislâm olan Memekzâde Mus-
tafa Efendi’nin birâder-zâdesi olup hengâm-ı sadâretlerinde tezkireci-
likleri hizmetiyle mübâhî olduğundan Memekzâde Tezkirecisi demekle 
ma‘rûftur. Şeyhulislâm Mu‘îd Ahmed Efendi hizmetlerinden ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemetle devr-i medâris ederek Ebâ Eyyûb-ı Ensârî Medresesi’nden 
İzmir’e ve Galata’ya ve mahrûse-i Bursa’ya ve 1090 Cümâdilûlâsında 
Şehlâ Abdülbâkî Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1091 
Cümâdilâhiresinde azlle yeri Fenârîzâde Seyyid Mehmed Efendi’ye veril-
di. 1100 Cümâdilâhiresinde intikâl eyleyip Nişancı Paşa-yı Cedîd Câmi-i 
şerîfi bahçesinde defn olundu.

165-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin el-Mevlâ es-Seyyid 
Mehmed Şeyhî eş-Şehîr bi-Fenârizâde

Asr-ı İbrâhim Hânî ulemâsından Şeyhî Mehmed Efendi’nin 
mahdûmu Fenârizâde Seyyid Mehmed Efendi’dir. Evâil-i hâlinde tahsîl-i 
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ulûm u ma‘ârifle tarîk-i tedrîse dâhil ve Kara Çelebizâde Mahmûd 
Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemete nâil olup hâkâniye-i Vefâ Medresesi 
müderrisi iken Kudüs-i şerîf mevleviyetine vâsıl olmuş idi. 1085’te İzmir’e 
ve 1091 Cümâdilâhiresinde Memekzâde Tezkirecisi Mehmed Efendi ye-
rine bi’l-fi‘l [s.179] Edirne’ye kadı olup 1092 Cümâdilûlâsında infisâlle 
yeri Trabzonî İbrâhim Efendi’ye verildi. 1098 Ramazanının beşinci günü 
İstanbul’a kadı ve 1105 Şevvâlinde Anadolu sadrına kazasker oldu. 1106 
Cümâdilûlâsının dokuzunda mansıb-ı celîl-i nekâbete nakl ve o sene Re-
cebinde azl olunup 1108 Rebiulevvelinde intikâl etmekle Edirnekapısı 
hâricinde Emîr Buhârî zâviyesi civârında defn olundu.

166-Mevlânâ İbrâhim bin eş-Şeyh Receb

Trabzonlu’dur. Laz İbrâhim Efendi demekle meşhûrdur. Nakd-i vakt-i 
ömr-i azîzini sarf-ı nefâyis-i kâlâ-yı ilm ü edeb ve Edhem-i isti‘dâd-ı mâder-
zâdıyla kat‘-ı râh-ı taleb kılıp şeyhulislâm Boluvî Mustafa Efendi’den 
mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olduktan sonra Kadırga’da Mehmed Paşa 
Medresesi’yle tekmîl-i devre-i merâtib ederek sadrâzam Merzifonî Mus-
tafa Paşa’nın Çehrin Seferi’ne azîmetlerinde ordu-yı hümâyûna kadı ve 
badehû Yenişehir’e ve 1092 Cümâdilâhiresinde Fenârîzâde Seyyid Meh-
med Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1093 Cümâdilûlâsında 
azlle yeri Antakyalı Mustafa Efendi’ye verildi. Vezîr-i müşârunileyhin 
1094 Muharreminde Nemçe Seferi’ne azîmetlerinde sâniyen ordu-yı 
hümâyûna kadı olup azîmet ve 1095 Muharreminde seferden avdet ve 
Belgrat’a muvâsaletlerinde vefât eyledi.

167-Mevlânâ Mustafa bin el-Hâc Hasan

Antakyalıdır. Ulemâ-i asrdan tahsîl-i ilm ü kemâle sâ‘î ve âdâb-ı 
erbâb-ı isti‘dâda mürâ‘î olup Boynueğri Mehmed Paşa uhdesine Şam 
vâliliği bi’t-tevcîh esnâ-yı râhta Antakya’ya uğradıkta intisâb ve imâmetleri 
hizmetiyle şeref-yâb olmuş ve 1066 Ramazanında paşa-yı müşârunileyhe 
mühr-i sadâret ihsânıyla İstanbul’a avdetlerinde berâberce gelerek hakla-
rında hürmet-i mahsûsa olmak üzere o sene Şevvâlinde bilâ mülâzemet 
Başcı İbrâhim Medresesi’yle tekrîm olunmuştur. Badehû medâris-i 
Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib ederek 1088 Zilkade-
sinde Şam’a ve 1093 Cümâdilûlâsında Trabzonî İbrâhim Efendi yerine 
mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1094 Cümâdilâhirinde bi’l-azl yerleri 
Evliyâ Mehmed Efendi’ye verildi. 1100 Muharreminde Kıbrıs’a nefy ü iclâ 
olunup o sene Zilhiccesinin on dokuzuncu günü vefât etmekle Kıbrıs’ta 
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Ayasofya Câmii sâhasında defn olundu. Âsâr-ı ilmiyelerinden Muğni’l-
Lebîb üzerine şerhleri olduğundan mâ‘adâ Remzî mahlasıyla eş‘ârları ol-
duğu Vakâyi‘u’l-Fuzalâ’da mezkûrdur.

168-Mevlânâ Evliya Mehmed

Sinopludur. Tahsîl-i bizâ‘a için İstanbul’a kudûm ve tekmîl-i levâzım-ı 
mantûk u mefhûm eyleyip şeyhulislâm Bahâyî Efendi’den ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemetten sonra sadrâzam-ı sâbık Merzifonî Mustafa Paşa âsitânesine 
intisâb edip 1077 Zilkadesinde Firuz Ağa Medresesi hâriciyle kâmyâb ol-
muş idi. Medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib ede-
rek 1091 Rebiulâhirinde Şam’a ve 1094 Cümâdilâhiresinde Antakyalı 
Mustafa Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1095 Recebinde 
bi‘l-azl yerine şârih-i Mültekâ Seyyid Mehmed Efendi nâil oldu. Badehû 
bazı bilâda kadı olduktan sonra (16 Ramazan 1114)’te Cuma günü irtihâl 
etmekle Ebâ Eyyüb-ı Ensârî türbe-i şerîfesi civârında defn olundu.

169-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin Seyyid Mahmûd Şârih-i Mültekâ

Halep’tendir. Memleketi ulemâsında tahsîl-i mukaddimât-ı ulûm 
ettikten ve tekmîl-i bakiyye-i fünûn arzusuyla Mısır’a ve badehû semt-i 
Habeş’e azîmetle iktisâb-ı ma‘ârif-i kesîre eyledikten sonra tekrâr Mısır’a 
avdet ve bir müddet sonra İstanbul’a hicretle fenn-i tıbdan dahi vâyedâr 
olmagın câmi-i ebu’l-feth kurbunda bir zâviyede [s.180] ikâmet eyledi-
ler. Badehû şeyhulislâm Bahâyî Efendi’ye bir risâle verilerek o bahâne ile 
mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup ba‘de tekmîli’l-medâris kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken mukaddemâ cem‘ u tedvîn ettiği Mülteka’l-
Ebhur şerhini dahi ızhâr ve şârihü’l-Mültekâ unvanıyla ma‘lûm-ı kibâr 
u sıgâr olduktan sonra medâris-i Süleymâniye’nin birinden Yenişehir’e 
badehû Mısır’a ve 1095 Recebinde Evliyâ Mehmed Efendi yerine dâru’n-
nasr Edirne’ye kadı olup o sene Zilkadesinde ref ‘ ve yerlerine Musallî 
Efendi terfî‘ olundu. Badehû bazı bilâda kadı olup 1104 Muharreminde 
intikâl eyledi. Âsâr-ı ilmiyelerinden Mültekâ şerhinden mâ‘adâ tarîkat-i 
Muhammediyyeye ve ilm-i edebden Taşköprüzâde metnine şerhleri ve 
ilm-i kelâmda İnâyetü’l-İnâye nâm metni ve fürû‘da Hilyetü’l-hâkim ve 
bakiyyetü’l-mehâkim ismiyle müsemmâ müretteb mecmû‘ası vardır.

170-Mevlânâ Mustafa Musallî

Sinoplu’dur. Evâil-i hâllerinde İbrâhim Hânzâde beylerine mürebbî ve 
muallim olmakla Hanzâde Hâcesi Musallî Efendi demekle meşhûr olmuş-
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lar idi. Sinop müftüsü Şeyh Mehmed Efendi’den tahsîl-i levâzım-ı fünûn et-
tikten ve İstanbul’a kudûm ile esâtize-i asrdan Molla Çelebi ve Uzun Hasan 
Efendi ve A‘rec Mustafa Efendi’den ahz-ı bakiyye-i ulûm eyledikten sonra 
Muzafferzâde Mehmed Sâlih Efendi’nin Kudüs-i şerîf kazâsı teşrîfinden 
mülâzim ve râh-ı tedrîse âzim olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i 
merâtib ederek Kudüs-i şerîfe ve 1095 Zilhiccesinde şârih-i mültekâ Sey-
yid Mehmed Efendi yerine bi’l-fi‘l mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1097 
Cümâdilâhiresinde azlle yeri A‘reczâde Abdullah Efendi’ye verildi. Badehû 
bazı bilâda kadı olup 1104 Saferinde vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde 
Emir Buhârî zâviyesi civârında defn olundu.

171-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevle’l-fâzıl A‘rec Mustafa

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından mürebbî-i tullâb ve 
üstâd-ı ülü’l-elbâb A‘rec Mustafa Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i ilme 
sâ‘î ve tekmîl-i âdâb-ı rüsûma mürâ‘î olup şeyhulislâm Mu‘îd Ahmed 
Efendi’den mülâzemetle bekâm olduktan sonra devr-i medâris-i mu‘tâde 
ile Ali Paşa-yı Atîk Medresesi’nden Medîne-i Münevvere’ye ve İzmir’e 
ve 1097 Cümâdilâhiresinde Musallî Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye 
kadı olup 1098 Cümâdilûlâsında azl ile yerine Saydî Yûsuf Efendi geldi. 
Badehû bazı bilâda kadı olduktan sonra 1106 Şevvâlinde vefât etmekle 
Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî zâviyesi civârında medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı Kâmî Mehmed Efendi’nin dediği târîh-i mevzûndur.
Mısra Menzili a‘lâ-yı cennet ola A‘reczâdenin

172-Mevlânâ Saydî Yûsuf bin eş-Şeyh Mehmed bin İbrâhim

Sinop müftüsü şeyh Mehmed Efendi’nin mahdûmudur. Saydî 
Yûsuf Efendi demekle meşhûrdur. Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ hazret-
leri şikâr vaktlerinde bunları istishâb etmeleriyle Saydî lakabıyla mü-
lakkab olmuşlar idi. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd 1040 târihinde İstanbul’a 
azîmet ve Hâcezâde Abdullah Efendi’nin Rumeli sadâretini teşrîflerinde 
ihrâz-ı şeref-i mülâzemet edip devr-i medâris-i mu‘tâde ile Davud Paşa 
Medresesi’nden Eyüb’e ve maskat-ı re’sleri olan Sinop’a ve Şam’a ve 1098 
Cümâdilûlâsında A‘reczâde Abdullah Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye 
kadı olup 1099 Muharreminde azlle yerine Sirozî Abdülbâkî Efendi gel-
di. 1111 Cümâdilûlâsında vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde Emir 
Buhârî zâviyesi civârında defn olundu.
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173-Mevlânâ Abdülbâkî bin Ali

Siroz’dan Ali Efendizâde demekle meşhûrdur. Tahsîl-i kemâlât-ı il-
miye ettikten sonra ulemânın birinden mülâzim ve tarîk-i kazâya âzim ve 
Rumeli kalem-revinde birkaç beldeye hâkim olup Avcı Sultân Mehmed 
Hân [s.181] hazretlerinin Yenişehir’i teşrîflerinde musâhib Mustafa Paşa 
âsitânesine intisâb ile 1085 Zilhiccesinde Belgrat’a ve badehû Filibe’ye ve 
1097 Muharreminde sadrâzam Bosnalı Süleyman Paşa Nemçe üzerine 
serdâr oldukta ordu-yı hümâyûna ve 1099 Muharreminde Saydî Yûsuf 
Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup zamânında cülûs-ı Sultân 
Süleymân Hân-ı Sânî vâki olmakla o sene Cümâdilûlâsında infisâl ile ye-
rine Ca‘ferzâde Şeyh Mehmed Efendi geldi. Bu hâl üzere 1100 târihinde 
vefât eyledi. Âsârından Sinânî mahlasıyla eş‘ârı vardır. Bu beyt onundur.
Beyit Şöyle sermest eylemiştir neşe’-i ruhsâr-ı yâr

Bâde vü meyhâne vü pîr-i mugân bilmem nedir

174-Mevlânâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ Abdülbâkî

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Ca‘ferzâde Abdülbâkî 
Efendi’nin mahdûmu olduğundan Ca‘ferzâde demekle ma‘rûftur. 
İsti‘dâd-ı mâderzâd ile alâ kaderi’l-istitâ‘a tahsîl-i bidâ‘a ettikten sonra 
şeyhulislâm Ebû Sa‘îd Efendi’nin medrese-i Bâyezidiyesine mu‘îd ve şeref-i 
mülâzemetle müstefîd olup bi-hasebi’l-âde tekmîl-i merâtib-i mu‘tâde ile 
medâris-i Süleymâniye’nin birinden Selânik’e ve 1099 Cümâdilûlâsında 
mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1100 Şabânında azl ve yerlerine Edir-
neli Murtezâ Efendi vasl olundu. Badehû bazı bilâda hâkim olup 1108 
Şabânında intikâl etmekle Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî zâviyesi 
civârında medfûndur.

175-Mevlânâ Murtezâ bin Hüseyin bin Osmân

Edirneli’dir. Tüccâr-ı zevil-iktidârdan Hüseyin nâm zâtın ferzend-i er-
cümendidir. Sinn-i temyîze vâsıl oldukta tahsîl-i maârife gûşiş ve tetmîm-i 
levâzım-ı fünûna verziş eyleyip ahz-ı fezâil ettikten sonra şeyhulislâm 
Bahâyî Efendi hizmetlerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve duhûl-i tarîk-i 
ilme azîmet edip ba‘de tekmîli’l-medâris kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 
1065 Şevvâlinde maskat-ı re’si olan mahmiye-i Edirne’de Mütereddidîn 
Medresesi hâricine âric 1069 Muharreminde Edirne’de İbrâhim Paşa 
Medresesi’ne hareketle mübtehic oldular. O sene Recebinde Eminiye 
Medresesi’ne gelip 1076 Cümâdilûlâsında Sirâciye Medresesi verildi. 1079 
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Şevvâlinde Taşlık Medresesi’ne tahrîk olundu. 1081 Cümâdilâhiresinde 
Câmi-i Atîk Medresesi’ne hakîk oldu. 1084 Saferinde Üç Şerefeli Medrese-i 
sâniyesi tevcîh olundu. 1086 Muharreminde Sultân Bâyezîd Medresesi’ne 
ve o sene Şabânında Sultân Selîm Medresesi’ne müderris oldu. 1090 Re-
biulevvelinde Kudüs-i şerîf pâyesi zamîmesiyle Filibe kadısı olup 1091 
Şevvâlinde infisâl eyledi. 1093 Cümâdilâhiresinde Havâss-ı Mahmûd Paşa 
ve Çirmen kazâları arpalık tayin olundu. 1094 Rebiulâhirinde sene-i âtiye 
Muharremi gurresi tevkîtiyle Medîne-i Münevvere’ye kadı olup arpalıkları 
Mûsâ Efendi’ye in‘âm olundu. 1096’da azl edildi. O sene Cümâdilûlâsında 
sâniyen Çirmen ve Havâss-ı Mahmûd Paşa kazâları arpalık tayin olun-
du. 1099 Cümâdilûlâsında Bursa pâyesi zamîmesiyle ta‘zîm olunup 1100 
Şabânında Ca‘ferzâde Şeyh Mehmed Efendi yerine Edirne kazâsı ihsân 
olundu. Arpalıkları seleflerine verildi. 1101 Şabânında mütekâ‘id olup yer-
lerine şeyhulislâm Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi mütesâ‘id oldu. Bunlara 
Mihaliç kazâsı arpalık verilip 1104 Cümâdilâhiresinde Boyâbâd ve Man-
yas kazâlarına tebdîl ve Mihaliç kazâsıyla Atâullah Mehmed Efendi tebcîl 
kılındı. Bu hâl üzere güzârende-i leyâl ü eyyâm iken (3 Cemaziyelevvel 
1105)’te intikâl eyledi. Mevlânâ-yı mezbûr ilm ü ma‘rifetle meşhûr ve be-
tahsîs ilm-i fürû‘u tatebbu‘ ile ilm-i rûzgâr-dîde pîr-i hoş-dem idi. Âsâr-ı 
ilmiyelerinden Mülteka’l-Ebhur üzerine nâmlarına mevsûm bir şerhleri 
vardır. [s.182] sâhib-i terceme Edirneli’lerden Edirne’ye kadı olanların 
sekizincisidir.

176-Mevlânâ Es-Seyyid Ali eş-Şehîr bi-Paşmakçızâde

(121) numarada tercemesi mezkûr Mehmed Efendi’nin sulbünden 
zîver-i sadr-ı şühûd olmuştur. Sinn-i şebâbı tekmîl ve asrı ulemâsından 
fünûn-ı fazl ü kemâl tahsîl ettikten sonra şeyhulislâm Abdurrahîm 
Efendi’den mülâzim ve tarîk-i hidâyet-refîk-i ilme âzim oldular. Devre-i 
mu‘tâde-i medârisi tekmîl ve medâris-i Süleymâniye’nin birinden 1098’de 
Kudüs-i şerîf ile tebcîl ve 1101 Şabânında Edirneli Murtezâ Efendi yerine 
dâru’n-nasru’l-meymene Edirne kazâsıyla tekrîm olunup o sene Ramaza-
nında nekâbet-i sâdât-ı kirâm ile ikrâm olunmakla o sene Şevvâlinde Edir-
ne kazâsı Bâkîzâde İsmâil Efendi’ye sezâ görülüp şeyhulislâm-ı vakt olan 
Feyzullah Efendi azl olundukta bunlar yine mansıb-ı nekâbetle İstanbul’da 
meks ü ârâma me’zûn olmuşlar idi. Müşârunileyh Feyzullah Efendi kırk 
gün azilden sonra mesned-i fetvâya avdetlerinde mâbeynlerinde ma‘kûd 
olan mihr ü muhabbet ma‘lûm-i taraf-ı devlet olmakla ikrâmen yine 
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Rumeli kazaskerliği ile Edirne’ye davet ve şeyhulislâm müşârunileyh ile 
berâber azîmet etmek üzere menşûr-ı inâyet buyuruldu. Tekmîl-i müddet-i 
mu‘tâdeden sonra ma‘zûl ve İstanbul’daki hânelerinde ilm ü ibâdât ile 
meşgûl iken bi-takdîri’llâhi Teâlâ zuhûr eden Edirne Vakası’nda her fırka 
kendi emsâl ü akrânının ol kâr-ı bed-hencârda bulunmaları kaydına düşüp 
zümre-i ulemâ dahi müşârunileyhin davetleri arzûsunda olmalarıyla hâh 
nâ hâh meydâna davet ve külfet-i icâbet ile tasdî‘ edip zât-ı iffet-nisâblarına 
bi’l-ikrâh mesned-i fetvâyı cilve-gâh eylediler. Lakin kendileri umûrunda 
fikr-i encâmı derpîş eder bir hired-mend-i âkibet-endîş olmakla irâde-i 
cumhûr ile teveccüh eden mansıb-ı fetvâdan temârüz ile halâs olduktan 
sonra altı ay mürûrunda yani (18 Ramazan 1115)’te mesned-i iftâya iclâs 
ve dûş-i kâbiliyetlerine hilat-i beyzâ-yı fetvâ ilbâs olunmuş idi. Üç seneden 
mütecâviz tesviye-i umûr-ı ulemâya kıyâm ve kemâl-i iffet u istikâmetle 
tarîk-i ilme vaz‘-ı kânûn u nizâm buyurduktan sonra vezîrâzam Çorlulu Ali 
Paşa’nın ilhâhıyla 1118 senesi Şevvâlinde sadr-ı fetvâdan tecnîb ve Sinop 
kazâsına nefy ü tağrîb olundular. 1122 senesinde İstanbul’a avdete me’zûn 
ve o sene Cümâdilûlâsının on dokuzuncu günü sadr-ı fetvâya tekerrürleriy-
le âmme-i ulemâ memnûn olup temşiyet-i umûr-ı tarîk ile meşgûl iken (4 
Muharrem 1124)’te vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde Kemalpaşazâde 
merhûm mukâbilinde defn olundular. Fıkıhta mecmu‘ası vardır.

177-Mevlânâ İsmâil bin el-Mevlâ Es‘ad eş-Şehîr bi-Bâkîzâde

(151) numarada tercemesi mastûr Bâkîzâde Es‘ad Efendi’nin 
mahdûmudur. Ulemâ-i asr mecâlis-i ifâdelerinde ser-germ-i rahîk-i tahkîk 
ve mürâ‘î-i merâsim-i tarîk olduktan sonra bazı kibârdan mülâzemetle 
ber-murâd ve medâris-i ilmiyede ifâde-i erbâb-ı isti‘dâda mu‘tâd olup 
dâru’l-hadîs-i Süleymâniye’den 1097 Şabânında Şam’a ve 1101 Şeva-
linde Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi yerine dâru’n-nasr ve’l-meymene 
mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1102 Şabânında azlle yeri La‘lîzâde Şeyh 
Mehmed Efendi’ye verildi. 1103 Cümâdilâhiresinde Menemen ve Foça-
lar ve Kirmastı kazâları arpalık verilip 1106 Saferinde Mekke-i Mükerre-
me pâyesiyle tekrîm olundu. (14 Zilhicce 1114)’te füc’eten vefât eyledi. 
Ebâ Eyyüb-ı Ensârî civârında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i 
mevzûndur.
Mısra Bin yüz on dörtte bekâya göçtü Bâkîzâde hayf

Nesr: Âsârlarından Remzî mahlasıyla eş‘ârı vardır. Bu gazel ondan 
numûnedir.
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Gazel [s.183] Mülk-i dili sen lutfile âbâda mı geldin
Ey şûh nedir söyle e berbâda mı geldin
Tâtâr-ı tegâfül dili hod eyledi teshîr
Düzd-i nigeh-i nâz ile imdâda mı geldin
Hemvâra sütûn eyle dilâ şu‘le-i âhı
Bu hayme-zen-i perdeye âzâde mi geldin
Gülşende nedir eylediğin âh güle söz
Ey bülbül-i nâşâd dinle dâda mı geldin
Buldu yolunu genc-i dilin eyledi âbâd
Ey pîr-i mugân Remzîye irşâda mı geldin

178-Mevlânâ eş-Şeyh Mehmed bin İbrâhim bin La‘lî Ali

Asr-ı Ahmed Hân-ı Evvel’de re’isü’l-küttâb olan La‘lî Ali Efendi’nin 
ferzend-i mihteri ve Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından La‘lîzâde 
Abdülazîz Efendi’nin birâderi ve Bağdâd vâlisi Deli Hüseyin Paşa’nın dîvân 
efendisi İbrâhim Efendizâde şârihu’l-mesnevî Abdî Efendi’nin hafîdidir. 
1050 Rebiulevvelinin yirmi ikinci günü meclis-efrûz-ı âlem-i şühûd ve 
azm-i şehristân-ı vücûd eyleyip 1060 Şevvâlinde Kudsizâde Efendi’nin 
Anadolu sadrına teşrîflerinden nâil-i şeref-i mülâzemet ve tarîk-i ilmîye 
azîmetle ahz-ı medâris ve akd-i mecâlis ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
olduktan sonra dâru’l-hadîs-i Süleymâniye’den tekmîl-i devre-i merâtible 
1099 Ramazanında Selânik’e ve 1102 Şabânında Bâkîzâde İsmâil Efendi 
yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1103 Saferinin on beşinde azlle 
yeri Ebezâde Abdullah Efendi’ye verildi. Badehû bazı bilâda kadı olduk-
tan sonra tekâ‘üd eyleyip 1119 Cümâdilûlâsında menfiyyen Kıbrıs’ta vefât 
etmekle orada Ayasofya ma‘bed-i kadîmi sâhasında defn olundu.

179-Mevlânâ Abdullah bin Mustafa eş-Şehîr bi-Ebezâde

Pederi kudâttan iken terk edip Rumeli’de Balçık kasabasında imâmetle 
kanâat etmiş idi. Seferler takrîbiyle ordu-yı hümâyûn Balçık’ta bulunduğu 
eyyâmda bir vilâdet-i hümâyûn vukûa gelip vâlideleri kâbilelik hizmetinde 
bulunmak münâsebetiyle Ebezâde ile şöhret-yâfte oldu. Tahsîl-i isti‘dâd-ı 
hudâ-dâd ve kâbiliyet-i mâderzâd ile mükemmel ü kâmil âlim ve fâzıl ol-
makla tarîk-i tedrîste medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i 
merâtib ederek Halep’e ve Mısır’a ve 1103 Saferinde La‘lîzâde şeyh Meh-
med Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup o sene Zilkadesinin 
onunda ma‘zûl ve yerlerine Edirneli Hattat Abdullah Efendi mevsûl oldu. 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1257

1106’da Mekke-i Mükerreme kadısı iken o sene Recebinde Edirne’ye da-
vet olunup sadr-ı Anadolu ve badehû sadr-ı Rûmeli inâyet olundu. Ken-
disi müfti-i esbak Feyzullah Efendi’nin mazhar-ı gazabı olmakla Kıbrıs’a 
nefy ü iclâ ve cülûs-i Sultân Ahmed Hânî’de mazhar-ı afv olup İstanbul’a 
avdetinde tekrâr sadr-ı Rûm’a tasaddur eyledi. Badehû şeyhulislâm oldu. 
Nezd-i saltanat-ı seniyyede bulunan İsveç Kralının memleketine irsâli 
Moskovlu ile olunan sulh u mukâvele iktizâsından olmagın bu bâbda 
olunan müzâkerede mevlânâ-yı müşârunileyh kralın gitmesini tercîh ve 
gitmediği takdirde bi-eyyi-hâl ahz ve Dimetoka’ya nakl u iskân olunmak 
husûsunu re’y ü tensîb edip kral-ı mûmâileyh ise ne memleketine ne de 
Edirne’ye azîmete muvâfakat göstermediğine binâen kendisine hücûm ve 
müşâcereden sonra cebren ahz u girift olunarak bâ-emr-i âlî Dimetoka’ya 
gönderilmiş idi. Ahz-ı kral-ı mûmâileyh kendisinin re’y-i mahsûsu ol-
duğunu halka iş‘âr edip hedef-i i‘tirâz-ı nâs olmakla (16 Safer 1125)’te 
azliyle güft ü gû teskîn olundu. Rumeli Hisârı’nda yalılarına gelip giden 
züvvâra vükelâyı dahl ü teşnî‘i müştemil bazı kelâm-ı tefevvüh eylediği 
vezîrâzamla halefleri Atâullah Efendi kulûbunu tekdîr ve arz u inhâları 
tab‘-ı mülûkâneyi müşârunileyhden tenfîr [s.184] etmekle 1126 senesi 
Trabzon’a nefy ü tesyîr olundu. Kasım fırtınaları zamânına müsâdif bu-
lunmakla Karasu önünde Kevgen limanı kurbunda râkib oldukları sefîne 
ile gark oldular.

180-Mevlânâ Hattât Abdullah bin el-Mevlâ İbrâhim 
eş-Şehîr bi-Rodosîzâde

Edirneli’dir. Asr-ı İbrâhim Hânî ulemâsından Rodosî İbrâhim 
Efendi’nin ferzend-i ercümendidir. Kesb-i sermâye-i isti‘dâd ve levâzım-ı 
tarîki i‘dâd eyleyip şeyhulislâm Sun‘îzâde Es-Seyyid Mehmed Efen-
di âsitânesine intisâb ile şeref-i mülâzemetlerini iktisâb ettikten sonra 
kat‘-ı menâzil ve tayy-i merâhil ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl ve 
muntazır-ı neyl-i me’mûl iken 1072 Şevvâlinde Hızır Çelebi Medresesi ve-
rilip 1073 Recebinde Eyyühüm Medresesi’ne 1078 Ramazanında Ahmed 
Çavuş Medresesi’ne 1080 Rebiulâhirinde Süleymân Subaşı Medresesi’ne 
1083 Cümâdilâhiresinde Hasan Efendi Medresesi’ne 1084 Recebinde 
Efdalzâde dâru’l-ifâdesine 1086 Cümâdilûlâsında Sinan Paşa Medresesi’ne 
o sene Şevvâlinde medâris-i sahnın birine 1088 Şabânında Edirnekapısı 
Mihrimâhı Medresesi’ne 1089 Şabânında Zal Paşa Sultânî Medresesi’ne 
1091 Saferinde Kara Mustafa Paşa Medresesi’ne müderris ve 1094 Zilhic-
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cesinde Kudüs-i şerîfe kadı olup 1096 azl olundu. 1099 Şevvâlinde İzmir’e 
kadı oldu. 1100 Zilkadesinde azl edildi. 1103 Zilkadesinde Ebezâde Ab-
dullah Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1105 Cümâdilûlâsında 
infisâl ile yerine Çavuşzâde Ahmed Efendi geldi. 1106 Cümâdilûlâsında 
Mekke-i Mükerreme pâyesiyle ta‘zîm olundu. 1116 Cümâdilâhiresinde İs-
tanbul kadısı olup Recebinde azl edildi. 1116 Şevvâlinin on beşinde vefât 
etmekle Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî zâviyesi civârında medfûn ve 
nakş-ı seng-i mezârı bu mısra-ı mevzûndur.
Mısra Göçdü Abdullah Efendi cennet olsun meskeni

Nesr: Hatt-ı nesih u ta‘lîkte mâhirdir. Tercemesi Ravzatü’l-Hattâtîn’de 
dahi mezkûrdur. Bu zât Edirnelilerden Edirne’ye dokuzuncu kadıdır.

181-Mevlânâ Ahmed bin Osmân Çavuş

Çavuşzâde demekle meşhûrdur. Kesb-i sermâye-i ilm ü irfâna bezl-i 
sa‘y ü ictihâd ve miyân-ı erbâb-ı kemâlde ser-efrâz-ı erbâb-ı isti‘dâd olup 
ulemâ-i izâm hizmetlerinde kâim ve mecâlis-i ifâdelerine müdâvim ol-
makla tahsîl-i maârif u ulûm ve tekmîl-i levâzım-ı mantûk u mefhûm et-
tikte kibârın birinden şeref-i mülâzemetle kâmyâb olup devr-i medâris-i 
mu‘tâde ile dâru’l-hadîs-i Süleymân Hânî’den Selânik’e ve Mısır’a ve 1105 
Cümâdilûlâsında Hattat Abdullah Efendi yerine Edirne’ye kadı olup hîn-i 
harekette mizâcına inhirâf târî olmakla esnâ-yı râhta Karıştıran karyesi-
ne vusûllerinde vefât etmekle mansıb-ı mahlûl Menteşzâde Abdurrahîm 
Efendi’ye in‘âm olundu.

182-Mevlânâ Abdurrahîm bin el-Mevlâ Kurd Mehmed bin   
Mehmed Çavuş

1105 Cümâdilâhiresinde Çavuşzâde Ahmed Efendi mahlûlünden 
Edirne’ye kadı olup 1106 Şevvâlinde azl ile yerlerine Tavukçu Paşa imâmı 
Ali Efendi geldi. Mufassal tercemesi Meşâyih-i İslâmiye Ravzası’ndadır. 
Oraya mürâcaat buyurula. Menteşzâde demekle meşhûrdur.

183-Mevlânâ Ali bin Mustafa bin Ahmed

Yenipazar’dandır. Tavukçupaşa İmâmı demekle meşhûrdur. Çelebizâde 
Mahmûd Efendi’den mülâzim ve râh-ı tedrîse âzim olup merâsim-i mu‘tâdeye 
mübâderet ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden Üsküdar’a ve Kudüs-i 
Şerîfe ve 1106 Şevvâlinde Menteşzâde Abdurrahîm Efendi yerine mahrûse-i 
Edirne’ye kadı olup 1107’de munfasıl ve yerlerine İdris Efendi vâsıl oldu. 
Badehû bazı bilâda kadı olup (9 Safer 1116)’da irtihâl eyledi. Vasiyetleri 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1259

mûcibince Mısır’da ashâb-ı sâdât-ı kirâmdan Ukbe bin Âmir radiyallâhü anh 
türbe-i şerîfi civârında Nuh Efendi yanında defn olundu.

[s.185] 184-Mevlânâ İdris bin Mûsâ

Vânî’dir. Ba‘de tahsîl-i meleke-i isti‘dâd Kadri Efendi’den mülâzemetle 
ber-murâd olup kat‘-i nişîb ü firâz ve seyr-i menâzil-i dûr ü dirâz ederek 
kırk akçe medreseden ma‘zûl iken medâris-i Süleymâniye’nin biriyle 
tekmîl-i devre ile Yenişehir’e ve Halep’e ve 1107 Şevvâlinde Tavukçu Paşa 
imâmı Ali Efendi yerine Edirne’ye kadı olup 1108 Zilkadesinde Mekke-i 
Mükerreme pâyesi ve Boyâbad kazâsı arpalığıyla munfasıl ve yerlerine Ali 
Efendizâde Mehmed Efendi vâsıl oldu. Badehû bazı bilâda kadı olup (10 
Receb 1117)’de irtihâl eyledi. Hâneleri civârında i‘dâd ettikleri mahalde 
medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Osmanzâde Tâib Efendi’nin dediği mısra-ı 
mevzûndur.
Mısra Ola İdris Efendi hille-dûz-i cennetü’l-a‘lâ

185-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Ali

Ali Efendizâde demekle meşhûrdur. Tahsîl-i maârife gûşiş ve tekmîl-i 
âdâb-ı rüsûma verziş eyleyip İsmetî Efendi’den mülâzim ve tarîk-i tedrîse 
âzim olarak devr-i medâris-i mu‘tâde ile medâris-i Süleymâniye’nin birinden 
Galata’ya ve Selânik’e ve 1108 Zilkadesinde İdris Efendi yerine mahmiye-i 
Edirne’ye kadı oldu. 1109 Zilhiccesinde munfasıl ve yerlerine Hâmidzâde 
Abdullah Efendi vâsıl oldu. 1110 Muharreminde adem-i inzibât-ı lisân 
sebebiyle cezîre-i Kıbrıs’a nefy ü iclâ ve o sene Cümâdilûlâsında âzim-i dâr-ı 
ukbâ olup orada Ayasofya Câmii sâhasında defn olundu.

186-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevlâ Hâmid

Hâmidzâde demekle ma‘rûftur. Tahsîl-i meleke-i isti‘dâd ve mukaddimât-ı 
ulûmu i‘dâd ettikte Şeyhîzâde Abdurrahman Efendi’den ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmetle ahz-ı medâris ve akd-i mecâlis ettik-
ten sonra iki sene kadar Konya ve Diyarbakır ve Halep taraflarında seyâhatle 
İstanbul’a vusûl ve sâniyen tarîke duhûl edip Zal Paşa Sultânî Medresesi’yle 
tekmîl-i devre-i merâtib ederek Kudüs-i Şerîfe ve Galata’ya ve 1109 Zilhicce-
sinde Ali Efendizâde Mehmed Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı oldu. 
1111 Muharreminde azlle yeri Mecdî Efendi’ye verildi. Badehû bazı bilâda 
kadı olduktan sonra ( 5 Şevvâl 1132) vefât edip hâneleri civârında i‘dâd 
olunan türbe-i mahsûsada medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Râşid Mehmed 
Efendi’nin dediği târîh-i mevzûndur.
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Târîh Pîş-i kabrinden geçenler söylesin târîhini
Huldü me’vâ ede Hâmidzâdeye Rabbü’l-enâm

187-Mevlânâ Mecdî Mehmed bin Ahmed

İstanbullu’dur. Kudsîzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin mülâzemetlerine 
nâil ve ba‘de zamânin mektupçulukları hizmetine vâsıl olup kat‘-i merâtib 
ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden Yenişehir’e ve 1111 Muharre-
minde Hâmidzâde Abdullah Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. 
1112 Rebiulevvelinde azlle yerine Kösec Ebûbekir Efendi geldi. Badehû 
bazı bilâda kadı olup (9 Rebiulâhir 1128)’de vefât eyledi. Üsküdar’da Ha-
san Paşa Câmii sâhasında medfûndur. Âsârlarından Mecdî mahlasıyla 
müretteb dîvânı vardır. Bu gazel onundur.
Gazel Yâd-ı ruhunla ağlasam eşkim gülâb olur

La‘lin hayâli ile su içsem şarâb olur
Fikr-i ruhunla âh dil-i âteşînimin
Her bir şerâresi feleğe âfitâb olur
Hâlin tahayyülü ile kalb-i sanevberî
Mahsûd-ı bûy-ı nâfice-i misknâb olur
Gelmez nezâre-gâhıma hergiz rakîb deyü
Benzer ki ana nûr-ı nigâhım şihâb olur
Tahrîr-i mebhas eylese Mecdî muhabbetin
Her lafzı belki harfi bile bir kitâb olur

Vakâyi‘u’l-Fudalâ müellifi Şeyhî bu zâtın yeğenidir.

[s.186] 188-Mevlânâ Kösec Ebûbekir bin Abdülbâkî

Rodos’tan Ziyâîzâde demekle ma‘rûftur. İstanbul’a kudûm ve esâtize-i 
asrlarından istifâde-i mantûk u mefhûm eyleyip şeyhulislâm Minkârîzâde 
Yahya Efendi âsitânesine intisâb ile şeref-i mülâzemetlerini iktisâb edip 
devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden 
Şam’a ve 1112 Rebiulâhirinde Mecdî Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye 
kadı olup 1113 Zilhiccesinde munfasıl ve yerlerine Seyyid Mahmûd Efendi 
vâsıl oldu ve 1115 Cümâdilâhiresinin on dördüncü günü yanıkara mara-
zından vefât eyledi.

189-Mevlânâ Es-Seyyid Mahmûd Dede Efendi

İki defa şeyhulislâm olan Seyyid Feyzullah Efendi’nin dâmâdıdır. 
Tarîk-i tedrîse duhûlünden iki sene içinde mülâzemet ve devr-i medâristen 
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sonra Selânik’e ve 1113 Zilhiccesinde Rodosî Ebûbekir Efendi yeri-
ne mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1114 Rebiulâhirinde azl ve yerlerine 
Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi vasl olundu. O sene Zilkadesinin yir-
mi birinde İstanbul’a kadı olup icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye etmekte iken 1115 
senesinde kayınpederleri Feyzullah Efendi vak‘a-i müdhişesinde envâ‘-ı 
hakâretten sonra Bursa’ya nefy ü iclâ olunarak orada tamâm yirmi sekiz 
sene ikâmet ettikten sonra cülûs-i Sultân Mahmûd Hân-ı Evveli müteâkıb 
1143 senesinde bâ-işâret-i şeyhulislâmî İstanbul’a avdetlerini mutazam-
mın yazılan hatt-ı hümâyûn mûcibince tastîr buyurulan emr-i şerîf üzeri-
ne dersaâdete avdet eylemiş idi. Badehû iki defa mansıb-ı nekâbet-i eşrâf 
ile ve bir defa da Rumeli sadâretiyle kâmyâb olduktan sonra (28 Zilkade 
1157)’de vefât eyledi. Feyziye Medresesi hatîresinde medfûndur.

190-Mevlânâ eş-Şeyh Mehmed eş-Şehîr bi-Mirzazâde

1126 senesinde şeyhulislâm olan Mirzazâde Mustafa Efendi’nin 
mahdûmudur. Sinn-i şebâbı tekmîl ve pederlerinin himmet ü terbiyetle-
riyle ulûm ü fünûnu tahsîl eyledikten sonra rüûsa nâil ve sırasıyla mûsıla-i 
Süleymâniye’ye vâsıl olmuş idi. Kifâyet-i fazl u isti‘dâd ile Seyyid Fey-
zullah Efendi’ye dâmâd olup i‘ânetiyle İzmir’e ve 1114 Rebiulâhirinde 
müşârunileyhin diğer dâmâdı Seyyid Mahmûd Efendi yerine Edirne’ye 
kadı olup o sene Şabânında ma‘zûl ve yerlerine Yekçeşm Hüseyin Efendi 
mevsûl oldu. Çok geçmeksizin İstanbul pâyesiyle kat‘-ı rütbe-i ihtirâm 
ve 1125 Saferinde Anadolu kazaskerliği tevcîhiyle mazhar-ı ikrâm oldu. 
Badehû Nemçeli’nin nakz-ı ahdi cihetiyle sefer-i hümâyûnun iktizâsına 
dâir huzûr-ı hümâyûnda ma‘kûd mecliste Şehit Ali Paşa ile sebkat eden 
mu‘ârazadan vezîr-i müşârunileyh dilgîr olmakla arpalıkları olan Pravadi 
kazâsına bi’l-fi‘l icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye etmek üzere oraya ib‘âd ve bir müd-
det sonra afv ile dil-şâd buyurulup badehû iki defa Rumeli sadâretiyle 
ikrâm ve 1143 senesi Rebiulevvelinde zuhûra gelen Dâmâd İbrâhim Paşa 
vak‘asında müftiyü’l-enâm oldu ve o sene Zilkadesinde istifâ edip 1146 
Zilhiccesinde intikâl eyledi.

191-Mevlânâ Yekçeşm Hüseyin bin Ahmed

Diyâr-ı Hamîd’dendir. Tahsîl-i kemâlât-ı ilmiye ettikten sonra 
İstanbul’a duhûl ve devr-i mecâlis-i ulemâ-i fuhûl ederek şeyhulislâm 
Minkârîzâde Yahya Efendi âsitânesine intisâb ve şeref-i mülâzemetlerini 
iktisâb edip devr-i medâris ve kat‘-ı merâtib ederek medâris-i sahnın birin-
den Köprülüzâde Mustafa Paşa himmetiyle ordu-yı hümâyûna kadı nasb 
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olunup asâkir-i nusret-meâsir ile ba‘de’l-azîme Niş ve Belgrat kalelerinin 
feth ü teshîrini müteâkıb İstanbul’a avdette 1102’de Yenişehir’e ve badehû 
Şam’a ve 1114 Şabânında Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi yerine bi’l-fi‘l 
Edirne’ye kadı oldu. 1115 Rebiulevvelinde tahaddüs eden Edirne Vak‘ası 
sebebiyle şeyhulislâm Seyyid Feyzullah Efendizâde Seyyid Mustafa Efendi 
yerine [s.187] berây-ı maslahat Anadolu sadâretiyle ta‘zîm olunup Edirne 
kazâsıyla cem‘ etmişler idi. Devhatü’l-Meşâyih beyânınca vezîrâzam Râmî 
Paşa ile istikbâl-i asâkir-i bâğiye için Havsa menzilinde otağ-ı hümâyûna 
geldiklerinde iktizâ-yı vakte binâen mâh-ı mezkûrun on dördüncü 
günü rütbe-i vâlâ-yı fetvâ ile bekâm buyurulduklarında sadr-ı Anadolu 
Kavukçuzâde Abdullah Efendi’ye ve Edirne kazâsı o sene Rebiulâhirinin 
altıncı günü Benli Şabân Efendi’ye ihsân olundu. Ancak bir fetvâ imzâsıyla 
mücâmele mukadder ve bir emre müdâhale müyesser olmaksızın asâkir-i 
kahr mazhar-ı ibrâmile şeyhulislâm-ı sâbık İmâm Mehmed Efendi sâniyen 
irtifâ‘-ı mesned-i fetvâ eyledikte Mevlânâ Hüseyin Efendi Vakâyi‘u’l-Fudalâ 
zabtınca Edirne’de ihtifâ eylediği çavuşlar kâtibi Mustafa Efendi hânesinde 
kayd u bend ile habs olunup o sene Rebiulâhirinin on birinci Cuma günü 
Kıbrıs’a nefy ü iclâ ile o sene Şevvâlinde irtihâl eyledi. Orada Ayasofya 
Câmii sâhasında defn olundu.

192-Mevlânâ Benli Şabân

Tosyalı’dır. Ba‘de tekmîli’l-kemâlât İstanbul’a gelerek Haseki Sultân 
kethüdâsı Hızır Paşa’ya imâm ve şeyhulislâm Hanefî Mehmed Efendi’den 
mülâzemetle bekâm olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile Hâkâniye-i Vefâ’dan 
Üsküdar’a ve Filibe’ye ve 1115 Rebiulâhirinin altıncı günü Feyzullah Efen-
di vak‘ası sebebiyle Yekçeşm Hüseyin Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye 
kadı olup mâh-ı mezbûrun on birinci günü munfasıl ve yerlerine Çivizâde 
Atâullah Efendi nâil oldu. Badehû bazı bilâda kadı olup (8 Şaban 1121)’de 
vefât eyledi. Nâmına Benli Şâbân ve Kaba Şâbân derler idi.

193-Mevlânâ Atâullah bin el-Mevlâ Şeyh Mehmed bin el-Mevlâ 
İlyâs

(102) numarada tercemesi mesbûk Çivizâde Şeyh Mehmed Efendi’nin 
mahdûmudur. Kara Çelebizâde Abdülazîz Efendi’den ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemetle kat‘-ı merâtib ve ahz-ı revâtib ederek medâris-i Süleymâniye’nin 
birinden Kudüs-i Şerîfe ve Şam’a ve Mekke-i Mükerreme’ye ve Galata’ya ve 
1115 Rebiulâhirinin on birinci günü Benli Şabân Efendi yerine dâru’n-nasr 
ve’l-meymene mahrûse-i Edirne’ye kadı olup sene-i mezkûre Şevvâlinde azli-
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le yerine Sahhâf Şeyhzâde Seyyid Mehmed Efendi geldi. Badehû bazı bilâda 
kadı olup ( 3 Rebiulâhir 1138)’de vefât etmekle Eyüp’te i‘dâd olunan türbe-i 
mahsûsada defn olundu.

194-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin el-Mevlâ Abdülbâkî 
eş-Şehîr bi-Sahhaf Şeyhzâde

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Sofya kadısı iken 
vefât eden Sahhâf Şeyhzâde Abdülbâkî Efendi’nin mahdûmu nakîbü’l-
eşrâf Seyyid Mehmed Efendi’dir. Sinn-i temyîze vâsıl olduklarında inân-ı 
azîmetlerin vâdi-i tahsîle ma‘tûf ve nakd-i vakt-i azîzini cins-i fâhir-i ilm ü 
irfâna masrûf kılmakla tarîk-i ilmîye azîmet ve şeyhulislâm Sun‘îzâde Seyyid 
Mehmed Efendi’nin Sultân Bâyezîd Medresesi iâdelerinden ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemetle devr-i medâris-i ilmiye ve irtikâ-i merâsim-i resmiye ederek 
dâru’l-hadîs-i Süleymân Hânî’den Yenişehir’e ve 1115 senesi Şevvâlinde 
Çivizâde Atâullah Efendi yerine bi’l-fi‘l mahrûse-i Edirne’ye kadı oldu. 
(15 Cemâziyelâhir 1116)’da sadr-ı nekâbete menkûl ve yerlerine İzmir 
müftüsüzâde Seyyid Mehmed Efendi mevsûl oldu. 1123 Zilkadesinde 
nekâbet ile ma‘an zabt etmek üzere bi’l-fi‘l İstanbul’a kadı ve badehû sadr-ı 
Anadolu ile ve 1128 Rebiulâhirinde mevkib-i hümâyûn Edirne’de bulun-
mak münâsebetiyle Edirne’de sadr-ı Rumeli ile nâil-i merâm olup müddet-i 
mu‘tâdesi tamâmında ma‘zûl ve İstanbul’a azîmete me’zûn olmuşlar ise de 
esnâ-yı azlinde sâhib-firâş ve bir hatve harekete iktidârı olmayacak mer-
tebe bî-tâb-ı maraz-ı cân-hırâş oldukları hâlde etbâ‘ı bazı mutâlebât-ı nâs 
telâşıyla İstanbul’a azîmete isti‘câl eylemişler [s.188] ise de Silivri’de irtihâl 
etmekle halka işâ‘a etmeksizin na‘şı İstanbul’a nakl ve Zincirlikuyu kurbun-
da eniştesi İdris Efendi’nin kabri civârında defn olundu.

195 - Mevlânâ Es - Seyyid Mehmed bin Es - Seyyid Ahmed

Sultân Mustafa Hân-ı Sânî asrı ulemâsından nakîbü’l-eşrâf Es-Seyyid 
Ca‘fer Efendi birâderi İzmir müftüsü Es-Seyyid Ahmed Efendi’nin 
mahdûmudur. Tahsîl-i ma‘ârife sa‘y-i tâm ile i‘dâd-ı levâzım-ı isti‘dâd 
ve ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olduktan sonra 
medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib ederek İzmir’e 
ve Halep’e ve 1116 Recebinde Sahhâf Şeyhzâde Seyyid Mehmed Efendi 
yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olmuş ise de o sene Şevvâlinin yirmi al-
tıncı günü mansıb-ı hayâttan munfasıl ve âlem-i ervâha vâsıl oldukların-
da şehr-i Edirne’de defn olunup mansıb-ı mahlûl Musâhib Mustafa Paşa 
imâmı İbrâhim Efendi’ye sezâ görüldü.
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196-Mevlânâ İbrâhim bin Süleymân

Zümre-i Bektâşiyândan İstanbullu Süleymân Çelebi’nin oğludur. 
Musâhib Mustafa Paşa hâcesi demekle ma‘rûftur. Sinn-i temyîze vâsıl ol-
dukta ilm-i kırâat u tecvîde sülûk etmegin Okmeydanı’ndaki Sinan Paşa 
Câmiine hatîb ve Sultân Ahmed Hân Câmi-i şerîfinde imâm olmuş idi. 
Asr-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘’de Musâhib Paşa âsitânesine intisâb 
ve imâmetleri hizmetiyle şeref-yâb olup sarây-ı âmire hâceliği dahi inâyet 
ve şeyhulislâm Ali Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle bi-hasebi’l-âde 
kat‘-ı merâtib-i ifâde ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden Selânik’e 
ve Şam’a ve 1116 Zilkadesinde İzmir Müftüsüzâde Seyyid Mehmed Efen-
di yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1118 Muharremi gurresinde 
munfasıl ve yerlerine Bosnevî Süleymân Efendi vâsıl oldu. Badehû bazı 
bilâda kadı olup tekâ‘üd olduktan sonra (9 Ramazan 1120)’de vefât et-
mekle Kadırga’da Mehmed Paşa Câmii mihrâbının cânib-i yemînindeki 
bahçede medfûndur.

197-Mevlânâ Süleymân

Bosnalı’dır. Sermâye-i isti‘dâda mâlik ve tarîk-i ilme sâlik olduktan 
sonra Kız Ali hizmetlerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve bi-hasebi’l-âde 
hareket ederek şeyhulislâm Feyzullah Efendi’nin medrese-i cedîdelerinden 
Dımışk-ı Şam’a ve 1118 Muharreminde Musâhib Mustafa Paşa hâcesi 
İbrâhim Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1119 Muharreminde 
azlle yeri Dâvudzâde İbrâhim Efendi’ye verildi. Badehû bazı bilâda kadı 
olup (7 Cemâziyelâhir 1124)’te vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde defn 
olundu.

198-Mevlânâ İbrâhim bin el-Mevlâ Dâvud

Sultân İbrâhim asrı ulemâsından Atlı Dâvud Efendi’nin mahdûmudur. 
Tahsîl-i levâzım-ı tarîki i‘dâd ve tekmîl-i sermâye-i isti‘dâd ettikten son-
ra şeyhulislâm Ebû Sa‘îd Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i 
tedrîse azîmet eyleyip medâris-i ilmiyede ifâde-i ulûm ve bahs-i nevâdir-i 
mantûk u mefhûm eyleyip medâris-i Süleymâniye’nin birinden İzmir’e 
ve Galata’ya ve Yenişehir’e ve 1119 Muharreminde Mekke-i Mükerreme 
pâyesi zamîmesiyle Bosnevî Süleymân Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye 
kadı olup o sene Zilkadesinde azlle yerleri Yahyazâde Ahmed Efendi’ye 
verildi. Badehû bazı bilâda kadı ve daha sonra tekâ‘üd olup (10 Zilka-
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de 1127)’de vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî zâviyesi 
civârında pederleri yanında defn olundu.

199-Mevlânâ Ahmed bin el-Mevlâ Mustafa bin el-Mevlâ   
Yahya Çelebi

Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Yahyazâde Mustafa 
Efendi’nin büyük mahdûmudur. 1058 târihinde dâru’n-nasr ve’l-meymene 
mahrûse-i Edirne’den zuhûr ve kat‘-i menâzil-i sinîn ü şühûr edip dâhil-i 
dâire-i erbâb-ı isti‘dâd ve 1077 Cümâdilâhiresinde sene tamamına de-
ğin şeyhulislâm Minkârîzâde Yahya Efendi’nin [s.189] fetvâ emâneti 
teşrîflerinden mülâzemetle ber-murâd olup alâ hasebi’l-âde devr-i medâris-i 
mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (20 Cemaziyelevvel 1086)’da 
maskat-ı re’si olan mahrûse-i Edirne’de Oruç Paşa Medresesi hâriciyle 
bekâm ve (27 Receb 1089)’da Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne ha-
reketle nâilü’l-merâm olmuş idi. ( 24 Safer 1090)’da ibtidâ dâhil itibariyle 
Mîrimîrân Medresesi’ne ve (19 Zilkade 1093)’te mûsıl-ı sahn itibariyle 
Câmi-i Atîk Medresesi’ne ve (15 Şevvâl 1098)’de İstanbul’da Hâce Hay-
reddin Medresesi’ne ve (7 Şaban 1099)’da Fethiye’de İsmihan Sultân 
Medresesi’ne ve (14 Rebiulevvel 1100)’de sahn-ı semâniyeden birine ve (19 
Şaban 1101)’de ibtidâ altmışlı itibariyle Murad Paşa-yı Cedîd Medresesi’ne 
ve (22 Receb 1102)’de Üsküdar’a Mihrümâh Sultân Medresesi’ne ve (16 
Safer 1105)’te mûsıla-i Süleymâniye itibariyle Kalenderhâne Medresesi’ne 
müderris ve ( gurre-i Muharrem 1106)’da Medîne-i Münevvere’ye olup 
(15 Rebiulevvel 1107)’de sene-i âtiye Muharremi tevkîtiyle azl olundu 
ve (20 Rebiulâhir 1115)’te Galata’ya kadı olup (gurre-i Receb 1116) azl 
edildi. (Gurre-i Zilkade 1119)’da Dâvudzâde İbrâhim Efendi yerine bi’l-
fi‘l Edirne’ye kadı oldu. (Gurre-i Muharrem 1121)’de infisâl edip yerine 
Celeb Halil Efendi geldi. Badehû tekâ‘üd olup bu hâl üzere (15 Rebiulev-
vel 1138)’de irtihâl etmekle Fâtih Sultân Mehmed Hân Câmi-i şerîfinde 
namâzı ba‘de’l-edâ Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî zâviyesi civârında 
medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Sâlim Mehmed Efendi’nin dediği târîh-i 
mevzûndur.
Târîh Gûş edip fevtin duâ birle dedim târîhini

Ede Yahyazâde sadr-ı cennet-i adni makâm
Nesr: Sâhib-i terceme Edirnelilerden Edirne’ye kadı olanların onun-

cusudur.
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200-Mevlânâ Celeb Halîl

Edirne’den bedîdâr ve sarây-ı hümâyûn-ı sultânîde perveriş bulmakla 
Celeb Halîl Efendi demekle şöhret-şi‘âr olmuş idi. Tarîk-i ilmîye azîmet 
ve şeyhulislâm Minkârîzâde Yahya Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet 
eyleyip bi-hasebi’l-âde kat‘-i menâzil-i ifâde ederek kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken 1086 Cümâdilûlâsında Çınâriye Medresesi’ne 1091 Muhar-
reminde Cezerî Kâsım Paşa Medresesi’ne 1093 Rebiulâhirinde Siyavuş 
Paşa Medresesi’ne 1096 Rebiulevvelinde Topkapı dâhilinde Ahmed 
Paşa Medresesi’ne 1099 Saferinde Hacı Hasanzâde Medresesi’ne o sene 
Cümâdilûlâsında Kocamustafa Paşa Medresesi’ne 1101 Şabânında sahn-ı 
semâniyeden birine 1102 Recebinde Hatice Sultân Medresesi’ne 1104 
Cümâdilûlâsında Pîrî Paşa Medresesi’ne 1106 Zilhiccesinde Kalenderhâne 
Medresesi’ne 1112 Saferinde medâris-i Süleymâniye’nin birine müderris 
1115 Rebiulâhirinde İzmir’e kadı olup 1116 Recebinde azl olundu. 1121 
Muharreminde Yahyazâde Ahmed Efendi yerine bi’l-fi‘l maskat-ı re’si olan 
mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1122 Rebiulevvelinde azlle yeri Müstakim 
Mehmed Efendi’ye verildi. O sene Rebiulâhirinde Karînâbâd ve Havâss-ı 
Mahmûd Paşa kazâları arpalık verildi. 1127 Saferinde sene-i âtiye Muhar-
remi gurresi tevkîtiyle Mekke-i Mükerreme’ye kadı olup arpalıkları âhara 
verildi. (16 Şevvâl 1128)’de vefât eyledi. Sâhib-i terceme Edirne’ye kadı 
olan Edirnelilerin on birincisidir.

201-Mevlânâ Müstakim Mehmed

Kastamonu muzâfâtından Ahlânî (Eflehânî) kazâsına tâbi‘ Debbağlar 
nâm karyeden bedîdâr ve Müstakim Efendi demekle karîn-i iştihâr olup 
sermâye-i isti‘dâda mâlik ve tarîk-i ilme sâlik oldukta Beyâzîzâde Ahmed 
Efendi’den medrese-i sahna hareketlerinde mülâzim ve semt-i tedrîse âzim 
olmuş idi. Alâ hasebi’l-âde tayy-ı merâhil-i [s.190] ifâde ederek ûlâ-yı 
sarây-ı İbrâhim Paşa Medresesi’nden 1110 senesi Rebiulevvelinde sene-i 
âtiye Muharremi tevkîtiyle Medîne-i Münevvere’ye kadı olup ba‘de’l-azl 
1112 senesi Cümâdilûlâsında Bursa Yenişehir kazâsı arpalık tayin olunup 
1115 Rebiulâhirinde şeyhulislâm-ı sâbık Feyzullah Efendi’nin evlâd u 
etbâ‘ının eşyâsını teftîş ve tahrîr için Edirne’de müvellâ tayin olunmuşlar 
idi. Hizmeti meşkûr olmagın o sene Cümâdilâhiresinde Lapseki kazâsı 
dahi zamîme-i revâtibleri kılındı. Badehû Şam’a ve 1122 Rebiulevvelinde 
Celeb Halîl Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1123 Recebinde 
mütekâid ve yerlerine Sunullah Efendi mütesâid oldu. ( 19 Cemaziyelev-
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vel 1124)’te vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî zâviyesi 
civârında defn olundu.

202-Mevlânâ Sun‘u’llah bin el-Mevlâ Ali bin el-Mevlâ Halîl

Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Alâiyeli Ali Efendi’nin 
mahdûmudur. İstifâza-i hûrşid-i fazl u kemâl ile derece-i âmâle müsmir 
ve âbyârî-i feyz u irfân ile nümüvv-i isti‘dâdları zâhir olup 1079 Muhar-
reminde Edirneli Hacı Yahyazâde Ahmed Efendi’nin Medîne-i Münev-
vere kazâsı teşrîflerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve râh-ı tedrîse âzîmet 
eyleyip kat‘-ı merâtib-i mu‘tâde ve menâzil-i ifâde ederek dâru’l-hadîs-i 
Süleymân Hânî’den Yenişehir’e ve 1123’te Mehmed Müstakim Efendi ye-
rine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1124 Ramazanında o sene tevkîtiyle 
bi’l-azl yeri Tosyevî Mustafa Efendi’ye verildi. Badehû bazı bilâda kadı ve 
daha sonra tekâ‘üd olup (11 Rebiulâhir 1137)’de vefât etmekle Edirneka-
pısı hâricinde defn olundu.

203-Mevlânâ Mustafa bin Ali el-Haydarî bin eş-Şeyh İbrâhim

Tosyalı’dır. Sinn-i temyîze vâsıl ve İstanbul’a azîmetle Bıçakçı Mehmed 
Efendi’den mebâdî-i ulûmu tahsîl ve badehû dersi‘âm Sâlih ve Sivas müftüsü 
Tefsîrî Mehmed ve Kara Halil ve Debbağ Mehmed Efendiler’den bakiyye-i 
fünûnu tekmîl ettikten sonra Fındıklılı Mûsâzâde Abdülbâkî Efendi’nin 
hizmetlerine nâil ve 1081 Muharreminde sahn medreseleri iâdelerinden 
ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle mümtâz-ı emâsil olup alâ hasebi’l-âde tayy-i 
merâhil-i ifâde ederek mûsıl-ı sahn itibariyle Gazanfer Ağa Medresesi’nden 
Tokat’a ve Bağdâd’a ve Kudüs-i Şerîf ’e ve Mısır’a ve 1124 Şevvâli gurresin-
de Sun‘ullah Efendi yerine bi’l-fi‘l mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1125 Ra-
mazanının dördüncü günü mün‘azil ve yerlerine Kabakulakzâde Mehmed 
Sa‘îd Efendi vâsıl oldu ve badehû Cisr-i Ergene’de ikâmetlerine fermân 
ve 1126 Muharreminde İstanbul’a azîmetlerine izin ve ruhsat ile mübtelâ 
oldukları derd-i cângâh-ı gurbete dermân kılınmış idi. 1028 Şevvâlinde 
İstanbul ile bekâm ve 1033 Cümâdilûlâsında Anadolu pâyesiyle dâhil-i 
idâd-ı ulemâ-i sudûr-ı izâm olup 1035 Cümâdilûlâsında sadâret-i Anado-
lu ile tahsîl-i neşât-ı cinân olup (28 Şevvâl 1035)’te vefât etmekle Keskin 
Dede kabristanında defn olundu.

204-Mevlânâ Mehmed Sa‘îd bin el-Mevlâ Mehmed bin Nûrullah

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Kabakulakzâde Meh-
med Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i irfâna rağbet ve ulemâ-i kirâmın 
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birinden şeref-i mülâzemetle bi-hasebi’l-âde devr-i mecâlis-i ifâde ederek 
medâris-i Süleymâniye’nin birinden İzmir’e ve 1125 Ramazanında Tosyevî 
Mustafa Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1126 Ramazanın-
da azlle yerine Kebîrîzâde Abdurrahman Efendi geldi. Badehû tekâ‘üd 
olup 1127 Zilhiccesinin yirmi yedinci gecesi vefât etmekle Edirnekapısı 
hâricinde defn edildi. Pederlerinin tercemesi (113) numarada mastûrdur.

205-Mevlânâ Abdurrahman bin el-Mevlâ Mustafa bin
el-Mevlâ Mehmed el-Kebîr

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Kebîrîzâde Mustafa 
Efendi’nin mahdûmu ve (125) numarada tercemesi mesbûk Kebîrî Meh-
med Efendi’nin hafîdidir. 1077’de doğmuştur. İ‘mâl-i kiyâset-i mâderzâd 
[s.191] ile i‘dâd-ı meleke-i isti‘dâd eyleyip temhîd-i mukaddimât-ı ulûm ve 
teşyîd-i mebânî-i mantûk u mefhûm ettikten sonra Esîrî birâderi Mustafa 
Efendi’nin Anadolu sadâreti teşrîflerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve râh-ı 
tedrîse azîmetle tekmîl-i devre-i merâtib ederek Ebû Sa‘îdzâde Feyzullah 
Efendi birâderzâdesi Mustafa Efendi yerine medâris-i Süleymâniye’den biri 
tevcîh olundukta adem-i kabûlüne mebnî Ali Paşazâde Hüseyin Efendi’ye 
verilip bunlar sıfru’l-yed ma‘zûl iken terk-i edeb etmekle Limni Cezîresi’ne 
iclâ ve bir müddet sonra mazhar-ı afv u atâ olmalarıyla 1121 Rebiulâhiri 
gurresinde Halep’e ve 1126 Ramazanı gurresinde Kabakulakzâde Mehmed 
Sa‘îd Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 1127 Cümâdilûlâsı 
gurresinde azlle yeri Kudüs-i şerîften munfasıl tezkireci Mehmed Efendi’ye 
verildi. Sâhib-i terceme hakkında Râşid Târihi’nde münderic makâle ber-
vech-i âtîdir. Edirne kadısı Kebîrîzâde Abdurrahman Efendi için erbâb-ı 
masâlihin girîbân-ı ilticâsına pençe salmış ve tahammüllerinden ziyâde 
halktan akçe almıştır diye ahâliden bazıları dîvân-ı adl ü dâda tazallüm 
ve devlet-i aliyyenin âsitân-ı saâdetten hareketi gününden beri istid‘â-yı 
terahhüm edip gerek pâdişâh-ı âlem-penâh ve gerek serdâr-ı ekrem tarafına 
huzûr u râhat u feryâd u figânda tabl u köse nevbet vermediler. Binâenâleyh 
ordu-yı hümâyûn Timurtaş sahrâsında iken mevlânâ-yı mûmâileyden pey-
derpey arzuhâl etmeleriyle ordu-yı hümâyûn kadısı huzûrunda vekîliyle 
mürâfa‘a fermân olunmuş idi. Olbâbda sâdır olan fermân-ı âlî mûcibince 
yedinci ayda azl olunup Kudüs-i şerîften ma‘zûl Beypazarlı Mehmed 
Efendi şeyhulislâm Efendi himâyesiyle akrânına takdîm ve eskileri durur-
ken Edirne kazâsına neyl ile tekrîm olundu. (intehâ) Sâhib-i tercemeye 
Mekke-i Mükerreme kazâsı verilip tayy-ı merâhil ve kat‘-ı menâzil ederek 
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Mekke-i Mükerreme’ye vusûllerinde 1134 Şevvâlinde intikâl eyledi. Yüsrî 
mahlasıyla eş‘ârı vardır. Bu ebyât onun olmak üzere Sâlim Tezkiresi’nden 
me’hûzdur.
Beyit Tâ ki ola resîd hedef-i vakt-i subh-gâh

Durma hadeng-i âha gönül tâze dâğ ver
Velehü Bûse-çîn olmuş gibi ruhsâr-ı âlından rakîb

Gül-fezâ-yı şîvesinden ismet ol ismet değil

206-Mevlânâ Tezkireci Mehmed

Beypazar’dandır. Ulemâ-i asr dârü’l-ifâdelerine hizmet ve tarîka-i 
mu‘tâde üzere hareket eyleyip Erzincânî Seyyid Ali Efendi hizmetlerine 
intisâb ile şeref-i mülâzemetlerini iktisâb edip devr-i medâris ve akd-i mecâlis 
ederek hâmis itibariyle Sultân Ahmed Hân Medresesi’nden Kudüs-i şerîfe 
kadı olup badehû Selânik kazâsı tevcîh olunmuş ise de kabûlden ibâ etmek-
le arpalıkları olan Murtaza Âbâd kazâsına iclâ olunup badehû mazhar-ı afv 
olmakla İstanbul’a geldikten sonra 1127 Cümâdilûlâsında Kebîrîzâde Ab-
durrahman Efendi yerine bi’l-fi‘l mahrûse-i Edirne’ye kadı olup o sene Ra-
mazanının beşinci erbaâ‘ günü vefât etmekle Edirne’de Zehrimâr Mescid-i 
şerîfi sâhasında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu ebyât-ı mevzûndur.
Nazm Hayf Mehemmed Efendi Edirne kadısı

Kazâya verdi rızâ pes erince vakt-i rahîl
Çü mâh-ı rûzede göçtü nişân-ı rahmettir
Ede makâmını kasr-ı na‘îm rabb-i celîl

Nesr: Mansıb-ı mahlûl Es-Seyyid Zeynelâbidîn Efendi’ye ihâle olun-
du. Sâhib-i terceme Erzincânî Ali Efendi’nin sadâretlerinde tezkirecileri 
olmakla Tezkireci Mehmed Efendi demekle şöhret-şi‘âr olmuş idi.

207-Mevlânâ es-Seyyid Zeyne’lâbidîn

Bade tahsîli’l-isti‘dâd ulemânın birinden mülâzim ve râh-ı tedrîse 
âzim olup devr-i [s.192] medâris-i mu‘tâde ile sâlik-i semt-i kazâ ve mâlik-i 
ezimme-i hükm ü imzâ olmagın Şâm-ı şerîften ma‘zûl iken 1127 Rama-
zanında Tezkireci Mehmed Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 
1128 Muharreminde azl ve yerlerine Durmuşzâde Hattât Ahmed Efendi 
geldi.
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208-Mevlânâ Ahmed bin Durmuş

İstanbul’da şehremîni olan Durmuş Efendi’nin mahdûmudur. 1066 
târihinde kadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup i‘dâd-ı levâzım-ı isti‘dâd et-
tikten sonra 1095 Muharreminde Edirneli Murtaza Efendi’nin Medîne-i 
Münevvere teşrîfinde şeref-i mülâzemetle ber-murâd olup bi-hasebi’l-âde 
devr-i medâris-i mu‘tâde ile medâris-i Süleymâniye’nin birinden İzmir’e 
ve 1128 Muharreminde Zeynelâbidîn Efendi yerine dâru’n-nasr ve’l-
meymene mahrûse-i Edirne’ye kadı olup 1129 Muharreminde azlle yeri 
Menteşzâde İbrâhim Efendi birâderzâdesi Abdullah Efendi’ye verildi. Bun-
lara İznik kazâsı arpalık tayin olundu. Bu hâl üzere o sene Rebiulâhirinin 
yirmi üçüncü gecesi irtihâl edip dersaâdette Topkapısı hâricinde defn 
olundu. Edirne’nin Paşakapısı zahrında ve ittisâlinde Horoslu Caddesi’nde 
Amucazâde Hüseyin Paşa’nın ihyâ-gerdesi olan çeşmenin târihi bu zâtın 
hatt-ı desti idügi Râşit Târihi’nde mûmâileyhin tercemesinde mezkûrdur.

209-Mevlânâ Abdullah bin Halîl

1086’da Edirne kadısı olup (161) numarada tercemesi mastûr Müfet-
tiş İbrâhim Efendi’nin birâderzâdesidir. Bolu kazâsındandır. Ba‘de tahsîli’l-
isti‘dâd İstanbul’a azîmetle şeyhulislâm Ali Efendi Rumeli kazaskeri iken 
tezkirecilikleri teşrîfinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle devr-i merâtib ve 
ahz-ı revâtib ederek medâris-i Süleymâniye’nin birinden Galata’ya ve 
1129 Rebiulevvelinin gurresinde Durmuşzâde Ahmed Efendi yerine 
mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1130 Rebiulevveli gurresinde infisâl ile 
yerleri Şeyhzâde Mehmed Efendi’ye verildi. Badehû bazı bilâda kadı ol-
duktan sonra tekâ‘üd ederek 1137 Muharreminde Medîne-i Münevvere’ye 
vusûllerinden sonra o sene Recebinin gurresi olan Cuma günü vakt-i asrda 
vefât eyledi. Baki‘de hazret-i İbrâhim ibni resûlu’llah salle’llâhü‘ aleyhi ve 
sellem yanında defn olundular. Rahmetu’llâhi aleyhi ve aleynâ.

210-Mevlânâ Mehmed bin Abdülganî eş-Şehîr bi-Vardârî Şeyhzâde

Hüsâmeddin-i Uşşâkî evlâdından Abdülganî Efendi’nin mahdû-
mudur. Tekmîl-i tahsîlden sonra ulemânın birinden mülâzemetle tarîk-i 
ilmîde kat‘-ı merâtib ederek râh-ı kazâya âzim olmakla Selânik’e ve badehû 
Edirne pâyesiyle Ebâ Eyyûb kazâsından munfasıl iken 1130 senesi Rebi-
ulevveli gurresinde bi’l-fil Edirne’ye kadı olup 1131 hudûdunda azlle yeri 
hekimbaşı Nuhzâde Ebûbekir Efendi’ye verildi. 1137’de Medîne-i Münev-
vere ve 1140’ta İstanbul kadısı ve 1145’te Anadolu kazaskeri olup 1146’da 
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infisâl eyledi. Müddet-i medîde ma‘zûl kalarak 1158’de dersaâdette Pa-
pasoğlu Mescidi’ne minber vaz‘ıyla ibtidâ Cuma kılınacağı gece nısfu’l-
leylde Kıbrıs’a i‘zâm olunmuş ve o sene nihâyetinde orada vefât etmiştir. 
Seyyid Rızâ Tezkiresi beyânınca Mehmed ismiyle eş‘ârı vardır ve bu gazel 
onundur.
Gazel Nedir bu resm-i dilârâ nedir bu nakş-ı nigâr

Ki tarh etti çemenzâra nakşbend-i bahâr
Midâd-ı sebz ile yazdı sahâyif-i çemene
Debîr-i sun‘-ı Hudâ fenzurû ile’l-âsâr
Bu demde oldu gülistân meger ki başka kitâb
Ki lâciverd ile cânâ benefşe çizdi kenâr

[s.193] Görünce dâire-i gülde manzara bülbül
Nevây-ı sünbüleye etti yine beste nigâr
Nesîm-i perde-güşâ açtı goncenin yüzünü
Şetâret etti Mehemmed o dem hezâr figâr

211-Mevlânâ Ebû Bekir bin Nûh

Hekimbaşı Nûh Efendizâdedir. Tekmîl-i kemâlât-ı ilmiye ettikten 
sonra ulemânın birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîsten 
râh-ı kazâya azîmetle Edirne pâyesiyle Selânik kazâsından bade’l-
infisâl 1131 Rebiulevvelinde Vardârî Şeyhzâde Mehmed Efendi yerine 
mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1132 Rebiulevvelinde mün‘azil ve yerleri-
ne Mu‘îd Ahmed Efendi vâsıl oldu. Müteâkıben Mekke pâyesi olup 1143 
Cümâdilevvelinde İstanbul kadısı oldu. 1144 Recebinin yirmi beşinde 
vefât etmekle Kocamustafa Paşa’da pederi yanında defn edildi.

212-Mevlânâ Ahmed bin Hüseyin eş-Şehîr bi-Mu‘îd

1058 târihinde İstanbul’dan zuhûr ve âfitâb-ı feyz-i ezelîden 
istifâza-i nûr-ı şu‘ûr eyleyip pederi zümre-i kudâttan bulunmakla evâil-i 
hâlinde Kadızâde unvanıyla meşhûr olup badehû Musâhib Mustafa 
Paşa akrabâsından Dürrî Mehmed Efendi’ye intisâb ve beş sene miktârı 
hizmet-i i‘âdeleriyle şeref-yâb olmagın Mu‘îd Ahmed Efendi demekle 
şöhret-yâb olmuşlar idi. 1097 Şabânının üçüncü günü Dürrî Mehmed 
Efendi’nin mûsıla-i sahn itibariyle Beşiktaş’ta Sinân Paşa Medresesi’nden 
sahn-ı semâniyeden birine teşrîflerinde hizmet-i i‘âdelerinde mülâzim ve 
râh-ı tedrîse âzim olup devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek Çorlu’da 
Süleymâniye Medresesi’nden Diyarbakır’a ve badehû Galata’ya ve 1131 
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Zilhiccesinin yirmi dokuzuncu günü sene-i âtiye Rebiulevveli gurresi 
tevkîtiyle hekimbaşı Nûh Efendizâde Ebû Bekir Efendi yerine mahmiye-i 
Edirne’ye kadı olup 1131 Cümâdilûlâsı gurresinde azl ve yerlerine 
Altıparmakzâde Abdülbâkî Efendi vasl olundu. (7 Rebiulâhir 1137)’de 
sene-i âtiye Muharremi tevkîtiyle Mekke-i Mu‘azzama’ya kadı olup 
huccâc-ı zevi’l-ibtihâc ile tayy-ı merâhil ve kat‘-ı menâzil ederek Medîne-i 
Münevvere’ye üç menzil kaldıkta mizâclarına inhirâf târî olup Hindiye 
Eşmesi nâm mevziye duhûllerinde o sene Zilkadesi evâhirinde enfâs-ı 
ma‘dûde-i hayâtı tamâm ve âlem-i ukbâya hırâm eyledi.

213-Mevlânâ Abdülbâkî bin el-Mevlâ İbrâhim eş-Şehîr 
bi-Altıparmakzâde

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Altıparmak İbrâhim 
Efendi’nin mahdûmudur. 1060 târihinde kadem-nihâde-i sâha-i vücûd 
olup 1067’de şeyhulislâm Boluvî Mustafa Efendi’den mülâzemetle ber-
murâd olduktan sonra devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib ederek medâris-i 
Süleymâniye’nin birinden Yenişehir’e ve Halep’e ve (gurre-i Cemaziyelev-
vel 1130)’da Mu‘îd Ahmed Efendi yerine dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup 
o sene Şabânının yirmi ikinci sülâsa günü vefât edip mansıbı berây-ı kadr 
evlâdına ibkâ ve o sene Şevvâli gurresi tevkîtiyle İzmir’den munfasıl Güm-
rükçü Hüseyin Paşazâde Mustafa Efendi’ye i‘tâ olundu.

214-Mevlânâ Mustafa Bey İbni Hüseyin Paşa

Sâbık Gümrük emîni olup 1098’de Basra vâlisi iken vefât eden Hüse-
yin Paşa’nın mahdûmudur. Sinn-i temyîze vâsıl ve halka-i erbâb-ı isti‘dâda 
dâhil olduktan sonra 1089 senesinde vâki Çehrin Seferi teşrîfinden dör-
düncü olmak üzere şeyhulislâm Ali Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet 
ve tarîk-i tedrîse azîmetle dârü’l-hadîs-i Süleymâniye’de tekmîl-i devre-i 
merâtib ederek İzmir’e ve (23 Şaban 1133)’te o sene Şevvâli gurresi 
tevkîtiyle Altıparmakzâde Abdulbâkî Efendi mahlûlünden mahrûse-i 
Edirne’ye kadı olup 1105 Muharreminde hâl-i kazâsında dâyin-i ecel 
mütekazî ve kazâ-i deyn-i vâcibü’l-edâ-yı câna râzî olduklarında Üç Şe-
refeli Câmii kabristanında mihrâb hizâsında defn olundular. Mansıb-ı 
mahlûl o sene Saferi gurresinde Abdülvehhâb Efendi’ye verildi. Mahdûmu 
vak‘anüvîs Şâkir Bey’dir.



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1273

 [s.194] 215-Mevlânâ Abdülvehhâb

Seferihisâr kazâsındandır. Nokta-i dâire-i istîhâl u isti‘dâd ve pervâne-i 
per-sûhte-i çerâğ-ı sa‘y ü ictihâd olduktan sonra âheng-i tarîk-i saâdet-
refîk ve devr-i mecâlis-i ders-i tahkîk olup Tevfîkîzâde Mehmed Efendi 
hizmet-i i‘âdelerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve râh-ı tedrîse azîmetle 
devr-i medâris ve ahz-ı revâtib ederek ûlâ-yı sarây-ı Galata Medresesi’nden 
Medîne-i Münevvere’ye ve badehû Selânik’e ve Galata’ya ve 1135 Saferi 
gurresinde gümrük emîni Hüseyin Paşazâde Mustafa Bey mahlûlünden 
Edirne’ye kadı olup o sene Zilhiccesi gurresinde azlle yeri Hâcezâde Seyyid 
Abdullah Efendi’ye verildi. (22 Zilkade 1136)’da intikâl etmekle Edirne-
kapısı hâricinde Emir Buhârî zâviyesi civârında medfûn ve nakş-ı seng-i 
mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh İrtihâline duâ-gûne yazıldı târîh

Kasr-ı cennet ede Hakk câyını Abdülvehhâb

216-Mevlânâ Seyyid Abdullah bin el-Mevlâ Osmân

Sudûrdan Osmân Efendi’nin mahdûmu olup Hâcezâde demek-
le ma‘rûftur. Tahsîl-i kemâlât-ı ilmiye ettikten sonra ulemânın birin-
den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîsten râh-ı kazâya azîmetle 
Selânik’ten ba‘de’l-azl (gurre-i Zilhicce 1135)’te dâru’n-nasr Edirne’ye 
kadı olup (gurre-i Zilhicce 1136)’da azlle yeri Sûfî Emîr Seyyid Mehmed 
Efendi’ye verildi. 1143’te Mekke pâyesi 1145’te İstanbul pâyesi ve 1157’de 
sadr-ı Anadolu olup senesi içinde azl edilmiş ve 1160 Zilhiccesinde vefât 
etmekle Edirnekapısı hâricinde defn edilmiştir.

217-Mevlânâ es-Seyyid Mehmed eş-Şehîr bi-Sûfî Emîr

Vilâyet-i Hamit’tendir. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd İstanbul’a azîmet 
ve şeyhulislâm Ali Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle dil-nevâz ve 
şeyhulislâm Ebezâde Abdullah Efendi Anadolu sadrı iken 1106 târihinde 
mahdûmlarının mu‘allimliği hizmetine nâiliyetle beyne’l-emâsil mümtâz 
olup o sene Zilkadesinin yedinci günü Mâhir Abdullah Efendi yerine 
ibtidâ-i hâric itibariyle İvaz Efendi Medresesi verilip badehû dâru’l-hadîs-i 
Süleymân Hânî ile tekmîl-i devre-i merâtib ederek Yenişehir’e ve ( 27 
Ramazan 1136)’da o sene Zilhiccesi gurresi tevkîtiyle Hâcezâde Seyyid 
Abdullah Efendi yerine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup (gurre-i Zilhic-
ce 1132)’de azlle yeri Çeşmisiyâh Mustafa Efendi’ye verildi. Badehû bazı 
bilâda kadı olup 1142 Şevvâli gurresinde bahren cânib-i Mısır’a rû-be-râh 
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ve o sene Zilkadesinde Süveyş İskelesi’nden âzim-i kıble-gâh olmuşlar idi. 
Birkaç gün mürûrunda Cebel-i Tûr’a karîb bir mahalde vefât edip dâmen-i 
cebel-i mezkûrda defn olundu. Fukahâdandır.

218-Mevlânâ Mustafa bin Ali eş-Şehîr bi-Çeşmisiyâh

Rumeli’nde Pravadi kasabasındandır. İstanbul’a hicret ve ulemâ-i 
kirâma hizmetle tahsîl-i ilm ü irfâna ihtimâm ve i‘mâl-i sermâye-i isti‘dâda 
sa‘y ü ikdâm edip sarây-ı sultânîde zümre-i teberdârâna dâhil ve dâru’s-saâde 
ağası Yûsuf Ağa’nın hâceliği şerefine nâil olup şeyhulislâm Ali Efendi’den 
mülâzemetle devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek mûsıl-ı Süleymâniye 
itibariyle Kalenderhâne Medresesi’nden Medîne-i Münevvere’ye ve badehû 
Şam’a ve 1137 Zilhiccesi gurresinde Sûfî Emîr Seyyid Mehmed Efendi ye-
rine mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1139 Muharremi gurresinde ma‘zûl 
ve yerlerine Râzî Abdü’llatîf Efendi mevsûl oldu. Badehû bazı bilâda kadı 
ve daha sonra tekâ‘üd olup 1142 Receb-i şerîfi gurresine müsâdif Cuma 
gecesi intikâl eyledi.

219-Mevlânâ Râzî Abdüllatîf

Dâru’s-saâde ağası Yûsuf Ağa yazıcısı Abdullah Efendi’nin mah-
dûmudur. Ba‘de tahsîli’l-ulûm tarîk-i tedrîste tekmîl-i devre-i medâris u 
merâtib ederek müderris ve kassâm-ı askerî ve badehû sâlik-i râh-ı kazâ 
[s.195] ve mâlik-i ezimme-i hükm ü imzâ olmakla Mahmûd Paşa nâibi ve 
haremeyn müfettişi ve sonra Yenişehir kadısı olup ba‘de’l-infisâl (gurre-i 
Muharrem 1139)’da Çeşmisiyâh Mustafa Efendi yerine mahmiye-i 
Edirne’ye kadı oldu. (Gurre-i Muharrem 1140)’ta azlle yerleri Kırımî 
Mehmed Efendi’ye verildi. Badehû Mekke-i Mükerreme’ye ve 1246’da 
İstanbul’a kadı olup o sene vefât etmekle Üsküdar’da medfûndur. Râzî 
mahlasıyla eş‘ârı Sâlim Efendi Tezkiresi’nden me’hûzdur.
Matla Nedîm-i bezm-i hâsü’l-hâs idi eyyâm-ı Hâtem’de

Kerem dedikleri bî-kes aceb şimdi ne âlemde
Noksân gazel  Felek ârâyiş-i endâmı bî-endâm için saklar

Metâ‘-ı kâm-ı hoş-fercâmı bed-fercâm için saklar
Beyâz-ı nâme-i âmâle âkil bezl-i mâl etmez
Ki teksîr-i sevâd-ı defter-i kassâm için saklar
Hudâ dîvâr-ı devlet-hâne-i erbâb-ı ikbâli
Gehî bir lâne-i güncişk-i bî-ârâm için saklar

Gazel Şâh-ı serîr-i izz ü alâdır gedâ-yı şeb
Cemşid’e bezm-i dahme eder bî-nevâ-yı şeb



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1275

İdrâk olunsa nükte-i en-nûru fi’s-sevâd
Hurşîd gibi zâhir olur müdde‘â-yı şeb
Seyreyle şûr-ı aşkı ki her subh çâk olur
Bir âftâb şevkına ceyb-i kabâ-yı şeb
Şâm-ı şebâb u subh-ı meşîb oldu hayf kim
Gafletle geçti fursat-ı endek-bekâ-yı şeb
Yok sende ihtimâm-ı taleb yohsa Râziyâ
Birdir metâ‘-ı kâm ile zîr-i abâ-yı şeb

Matla Nergis-i bâğ-ı basîret dediğin hufte çıkar
Sünbül-i kûh-i vera‘ sandığın âşüfte çıkar

220-Mevlânâ Kırımî Mehmed

Tekmîl-i tahsîl-i isti‘dâd ettikten sonra ulemânın birinden mülâzim ve 
tarîk-i tedrîste devr-i medâris ve kat‘-ı merâtib ederek râh-ı kazâya âzim ol-
muş idi. İzmir’den ma‘zûl iken (gurre-i Muharrem 1140)’ta Edirne’ye kadı 
olup 1141 Rebiulâhiri gurresinde azlle yerine Elmas Paşa imâmı İbrâhim 
Efendi geldi.

221-Mevlânâ İbrâhim bin Receb bin Ebûbekir

Elmas Paşa imâmı demekle meşhûrdur. Bolu kazâsından neş’et ve 
İstanbul’a hicret eyleyip esâtize-i kirâm mecâlis-i ifâdelerine dâhil ve 
sadrâzam Elmas Mehmed Paşa mîrahor iken imâmetleri şerefine nâil ol-
muş idi. Şeyhulislâm Ebû Sa‘îd Feyzullah Efendi’den mülâzemet ve tarîk-i 
tedrîse azîmetle medâris-i Süleymâniye’nin biriyle tekmîl-i devre-i merâtib 
ederek Filibe’ye ve Galata’ya ve (14 Safer 1141)’de o sene Rebiulâhiri gur-
resi tevkîtiyle Kırımî Mehmed Efendi yerine mahrûse-i Edirne’ye kadı 
olup o sene Ramazan-ı şerîfinin yirmi ikinci günü vefât etmekle Zehrimâr 
Mescid-i şerîfi sâhasında defn olundu. Mansıb-ı mahlûl mâh-ı mezkûrun 
yirmi yedinci günü o sene Zilkadesi gurresi tevkîtiyle Selânik’ten munfasıl 
Kürd Ömer Efendi’ye tevcîh olundu.

222-Mevlânâ Kürd Ömer

Bade tahsîli’l-kemâlât ulemânın birinden mülâzemetle tarîk-i ilmîde 
devr-i medâris ve kat‘-ı merâtib ederek râh-ı kazâya âzim olmuş idi. Selânik 
kazâsından ma‘zûl iken (gurre-i Zilkade 1141)’de Elmâs Paşa imâmı 
İbrâhim Efendi mahlûlünden dâru’n-nasr Edirne’ye kadı olup (gurre-i 
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Receb 1142)’de azlle yerleri emîn-i fetvâ sâbık Ömer Efendi’ye tevcîh 
edildi. 1150 târihine doğru vefât ettiği Sicill-i Osmânî’de mezkûrdur.

[s.196] 223-Mevlânâ Ömer

Tahsîl-i ulûm u maârife bezl-i himmet ettikten sonra tarîk-ı tedrîste 
bi-hasebi’l-âde devr-i merâtib-i mu‘tâde ile râh-ı kazâya azîmet edip İzmir 
kazâsından ba‘de’l-azl (gurre-i Receb 1142)’de Kürd Ömer Efendi yerine 
dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. Hâl-i kazâsında (19 revîulevvel 1143)’te 
cülûs-i hümâyûn-ı Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel vâki oldu.

224-El-Mevlâ Mehmed Efendi. Çelebi

Vânî dâmâdı şeyhulislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin mahdûm-
larındandır. Pederi meşîhatinde müderris badehû tarîk-i kazâya sâlik 
oldu. Edirne Vak‘a-i müellimesi zuhûr eden 1115 târihinde birâderleriyle 
Bursa’ya gönderildi. 1143’te ıtlâk olunup Ömer Efendi yerine Edirne’ye 
kadı oldu. Badehû Mekke-i Mükerreme pâyesi 1154’te İstanbul’a kadı olup 
1155’te azl edildi. 1156 Şevvâlinde Anadolu pâyesi olup (7 Rebiulâhir 
1161)’de vefât etmekle Karaca Ahmed’de defn olundu.

225-Mevlânâ Mehmed Cezerîzâde

Gelibolu’lu Mahmûd Efendi’nin mahdûmudur. Tekmîl-i tahsîlden 
sonra müderris badehû 1127’de İzmir’e ve 1144 târihinde Mehmed Efendi 
yerine Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-azl Medîne-i Münevvere kazâsı inâyet 
buyuruldu. 1150’de vefât eyledi.

226-Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Ebû Sa‘îd eş-Şehîr bi-İmadzâde

Kutbü’l-ârifîn Üsküdârî eş-Şeyh Hüdâyî Azîz Seyyid Mahmûd Efendi 
hazretlerinin evlâd-ı kirâmındandır. Âvân-ı şebâbda tahsîl-i ilm ü kemâl ile 
tarîk-i feyz-refîk-i tedrîse dâhil ve sırasıyla devr-i medâris eyledikten sonra 
Süleymâniye’den 1140’ta mahrec mollalığıyla bekâm ve 1142’de Selânik’ten 
ma‘zûl iken 1143’te nâgehân zuhûr eden İbrâhim Paşa vak‘asında huzûr-ı 
Sultân Ahmed Hânî’ye davet olunan ulemâ ile berâber sarây-ı hümâyûna 
varmış ve orada gürûh-ı eşkiyânın haseki ağa yediyle gönderdikleri haber-
den mâ‘adâ bazı ulemâ vü küttâb ü vüzerânın katl ü idamları murâd olduğu 
ta‘dâd ü takrîr ve unvanına baş kapı kethüdâsı Kara Mustafa ve a‘vânından 
İbrâhim nâm kimesnenin ismini tahrîr ve taraflarından bir âdem ile irsâl 
eyledikleri defterin cevâpları kiminle irsâl olunmak münâsib idügi meş-
veret olundukta ulemâdan bir âdem ile gönderilmesi tasvîb u tahsîn olu-
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nup lakin sudûr-ı erkân-ı mevâlîden bir kimesne irsâlinde bazı hücnet 
melhûz olmagın sâhib-i terceme ile meşâyih-i selâtînden Yeni Câmi şeyhi 
Seyyid Mehmed Efendi’nin irsâli istihsân onlar dahi bir miktar i‘tizârdan 
sonra bîm-i cân ile azîmete dâma-der-miyân etmişler idi. Meydâna varıp 
Orta Câmide rüesâ-yı eşkiyâya taraf-ı hümâyûndan merâmlarının ekseri-
ne müsâ‘adeyi mutazammın teblîğ-i peyâm edip bir saat miktârı nush u 
pend yolundan beyân-ı envâ‘-ı va‘d u va‘îd ettikten sonra gürûh-ı eşkiyânın 
i‘lâm-ı mâ-fi’z-zamîri için sarây-ı hümâyûna avdet etmiş idi. Mu‘âyene vü 
istimâ‘ ettiği ahvâl-i pür-ehvâli pâye-i serîr-i Sultân Ahmed Hânî’ye nihânî 
nakl u hikâye ve takrîr u ifâde ile edâ-yı hizmet-i sefâret etmekle mekârim-i 
pâdişâhîden mazhar-ı nazar-ı inâyet u ikrâm ve ol gün yani 1143 senesi Re-
biulevveli evâsıtında nekâbet-i eşrâf ile mesrûr u şâd-kâm kılınmış idi. (13 
Cemâziyelâhir 1144)’te Perşembe günü mansıb-ı âli-i nekâbetten infisâl 
eyledi. 1145 târihinde Edirne’ye kadı olup (15 Rebiulevvel 1147)’de kazâ-i 
nahb etmekle Üç Şerefeli Câmii kabristanında defn olunmuştur. Hilye-i 
ulûm u fazâil ile ârâste ve zîver-i kemâlât ile pîrâste idi.

227-El-Mevlâ Yûsuf

Hekimbaşı Nûh Efendi’nin ferzend-i kihteri ve (211) numarada 
tercemesi mastûr Ebû Bekir Efendi’nin birâderi ve Paşmakçızâde Abdul-
lah Efendi’nin dâmâdıdır. İkmâl-i tahsîlden sonra müderris ve İzmir’e ve 
Edirne’ye kadı olup badehû Mekke pâyesi [s.197] verildi. 1149’da vefât 
etmekle Kocamustafa Paşa’da pederi yanında defn olundu.

228-El-Mevlâ Mehmed eş-Şehîr bi-Hayâtîzâde

İmadzâde Mevlânâ Ebû Sa‘îd Seyyid Mehmed Efendi’den sonra 
1147’de Edirne’ye kadı olduğu Sâmî Târihi’nde mezkûrdur.

229-El-Mevlâ Ahmed

Dâmâd Hasan Paşa imâmı olup ikmâl-i tahsîlden sonra müderris 
oldu. Badehû tarîk-i kazâya sülûk ile İzmir’e ve müteâkıben Edirne’ye 
kadı olup 1150’de vefât eyledi. Sudûrdan Âtıf Efendi’nin pederidir.

230-El-Mevlâ Halîl

1149’da dâru’n-nasr ve’l-meymene Edirne’ye kadı olduğu Sâmî 
Târihi’nde mezkûrdur.
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231- El-Mevlâ Mehmed Emin

Ser-etıbbâ-i hâssa demekle müştehirdir. 1150’de Edirne’ye ve badehû 
İstanbul’a kadı olduğu Sâmî Târîhi’nde mezkûrdur.

232- El-Mevlâ Abdurrahman

Safâyîzâde demekle ma‘rûftur. Edirne’ye kadı olup 1152’de vefât ede-
rek Edirnekapısında defn olunduğu Sicill-i Osmâni’de mezkûrdur.

233- El-Mevlâ Abdurrahman

Îsâzâde demekle meşhûr olup 1154 târihinde Edirne’ye kadı olduğu 
ve badehû İstanbul kazâsına tayin kılındığı İzzî Târihi’nde mezkûrdur.

234- El-Mevlâ Mehmed

Müderris ve haremeyn müfettişi ve molla ve badehû Edirne’ye kadı 
ve 1162’de Mekke-i Mükerreme’ye kadı olup orada vefât ettiği Sicill-i 
Osmânî’de mezkûrdur.

235- El-Mevlâ Zekeriya

Şeyhulislâm Mahmûd Efendi’nin mahdûmu olup Edirne mevleviye-
tinden ma‘zûlen 1157’de vefât ettiği Sicill-i Osmânî’de mezkûrdur.

236-El-Mevlâ Mes‘ûd

1158 târihinde Edirne kadısı olduğu hâlde kazâ-i nahb etmekle Hı-
zır Ağa Câmi-i şerîfi sâhasında defn olunmuştur.

237- El-Mevlâ es-Seyyid Ali Molla Efendi eş-Şehîr bi-Şerifzâde

1159 târihinde Edirne kadısı olduğu hâlde 1160 senesi Muharremü’l-
harâmı gurresinden zabt etmek üzere uhdesine Mekke-i Mükerreme kazâsı 
tevcîh buyurulduğu İzzî Târihi’nde ve tevcîhden dört gün sonra vefât ey-
lediği Sicill-i Osmânî’de mezkûrdur.

238- El-Mevlâ Yahya Şerîf

Şeyhulislâm İshak Efendi’nin mahdûmudur. Tekmîl-i tahsîlden sonra 
müderris ve badehû Selânik’e ve müteâkıben Edirne’ye kadı olup 1167 
Muharreminde Mekke pâyesi ve (10 Receb 1183)’te İstanbul pâyesi oldu 
ve 1190’da bi’l-fi‘l Anadolu kazaskeri olup ba‘de’l-azl irtihâl eyledi.

239- El-Mevlâ Abdullah eş-Şehîr bi-Müsellimzâde

Tekmîl-i tahsîl ile müderris ve (1160)’ta Edirne’ye kadı ve 1165 Mu-
harreminde Medîne-i Münevvere’ye kadı olup badehû vefât eyledi.
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240-El-Mevlâ Hayrullah El-Arîf bi-Kâtibzâde

1163 târihinde Edirne kadısı olduğu görülen hüccet-i şer‘iye ile 
müstebân olmuştur.

241-El-Mevlâ Mehmed Rüştü eş-Şehîr bi-Mahmûdzâde

1164 senesi Muharreminde Edirne kadısı idügi muhâsebât-ı evkâf 
defterindeki imzâ ve mühürden müstebân olmuştur. Bir Mahmûdzâde 
dahi âtîde (281) numarada vardır.

242-El-Mevlâ Ziyâeddîn Abdurrahîm eş-Şehîr bi-Arab Alizâde

1164 târihinde Edirne kadısı olduğu hâlde 1165 [s.198] senesi Mu-
harreminin beşinci günü bâ-işâret-i şeyhulislâmî şeref-rîz-i sudûr olan hatt-ı 
hümâyûn mûcibince dâru’n-nasr ve’l-meymene mahmiye-i Edirne’den 
infisâl ile Mekke-i Mükerreme’ye tayin buyurulduğu İzzî Târihi’nde ve 
1180 evâilinde vefât ettiği de Sicill-i Osmânî’de mezkûrdur.

243- El-Mevlâ Abdullah eş-Şehîr bi-Beneklizâde

1164 senesi Muharreminde Edirne’de kadı idügi muhâsebât-ı evkâf 
defterindeki mühr ü imzâdan müstebân olmuştur.

244-El-Mevlâ Yahya Sıddîk

İstanbul’da büyük Ayasofya Cuma vâizi Fâzıl Süleyman Efendi’nin 
mahdûmudur. Dâye Hâtun Mahallesi’nde 1102 Recebinde tevellüd et-
miştir. Mertebe-i irfân u kemâle bâliğ oldukta 1110 târihinde şeyhulislâm 
Feyzullah Efendi’den mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup âdet üzere 
kırktan infisâli tamâm oldukta şeyhulislâm Paşmakçızâde Seyyid Ali 
Efendi’nin def ‘a-i sâniyelerinde 1122 târihinde ibtidâ hâric rütbesiyle 
âric olup 1126’da hareket ve 1129 Zilhiccesinde Halîl Paşa Medresesi’ne 
dâhil ve 1133’te hareket-i dâhil ile İbrâhim Paşa Medresesi’ne vâsıl olduğu 
Sâlim Efendi Tezkiresi’nde ve 1166 târihinde Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-
azl 1167 Muharreminde mutasarrıf olmak üzere Medîne-i Münevvere 
kazâsıyla kâmrân kılındığı Vâsıf Târihi’nde ve 1150’de Edirne mollası ve 
1165’te Mekke-i Mükerreme mollası olup o sene irtihâl eylediği Sicill-i 
Osmânî’de mezkûr ise de Sicill-i Osmânî zabt-ı şâyân-ı tedkîkdir. Âsâr-ı 
ilmiyelerinden Sıddîk mahlasıyla eş‘ârı vardır. Bu gazel onundur.
Gazel Her ne dem bülbül terennümle leb-i hâmûş açar

İstimâ‘a gonca-i neşgüfteler hep gûş açar
Rûhdur te’sîre menşe’ yohusa mikrâs-ı şem‘
Şu‘leye âgûş-ı pervâneyle dûş-â-dûş açar
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İstemez bîgâne hâhişmend-i vuslat ol perî
Ebruvânı kendi çeşm-i şûhuna âgûş açar
Nağme-i mutrıbla ancak şevk gelmez meclise
Şâhid-i germiyyeti gülbank-i nûş-â-nûş açar
Ettiler zıddıyla her şey’in ilâcın ey Sıddîk
Mi‘desin mest-i humâr-âlûdenin meyhoş açar

245- El-Mevlâ Mehmed Rüşdî

1168 târihinde Edirne kadısı olup ba‘de’l-azl 1168 senesi 
Rebiulâhirinin beşinci günü Mekke-i Mükerreme kazâsıyla şeref-yâb ol-
duğu ve orada irtihâl eylediği Vâsıf Târihi’nde mezkûrdur.

246-El-Mevlâ Murâd Mehmed eş-Şehîr bi-Dâmâdzâde

Feyzullah Efendi’nin mahdûmudur. 1130’da tevellüd ile pederinin 
şeyhi sâhib-i terceme Murâd Efendi’nin ismini tesmiye eyledi. 1145’te mü-
derris 1160’da Diyarbakır’a ve 1168 Rebiulâhirinde Kudüs pâyesiyle Meh-
med Rüşdü Efendi yerine Edirne’ye kadı ve badehû Mekke-i Mükerreme’ye 
ve 1175 Rebiulevvelinde İstanbul’a kadı olup 1176’da azl edildi. 1180’de 
Anadolu kazaskeri oldu. 1184 Rebiulâhirinin ikisinde azl edildi ve 1187 
Şevvâlinin ikisinde sadr-ı Rumeli olup 1191’de re’isü’l-ulemâ oldu. Az 
müddette itâle-i lisân ve hâric-i vazîfe hareketinden nâşî akşam ile yatsı ara-
sında Gelibolu’ya gönderildi. Oradan Medîne-i Münevvere’ye kadı olarak 
Şam’a gönderilmiş ve vusûlünün altıncı günü Sâlihiye’ye vardığından beş 
gün sonra vefât etmiştir. Âsâr-ı hayriyesinden Dersâdette Sultân Selîm’de 
bir tekke ve bir kütüphânesi vardır. Çarşambadadır.

247-El-Mevlâ el-Hâc Abdullah

1168 târihinde Edirne’de kadı iken kazâ-i nahb etmekle İstanbul yo-
lunda Seyyid Celâlî türbesi kurbunda cadde üzerinde medfûndur.

[s.199] 248-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed

Abdullah Vassâf Efendi’nin mahdûmudur. 1119’da doğdu. 1143’te 
müderris 1167’de Galata’ya ve 1168 Cümâdilûlâsında Edirne’ye kadı olup 
pederleri meşîhatte bulunmakla müteâkıben Mekke pâyesi 1171’de İstan-
bul pâyesi 1182 Rebiulevvelinde sadr-ı Anadolu olup 1183’te infisâl eyledi. 
1186 Ramazanında sadr-ı Rumeli oldu. İkmâl-i müddetle azl edildi. 1190 
Şevvâlinin on dokuzunda şeyhulislâm oldu. 1192 Cümâdilâhiresinin yir-
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mi beşinde inhirâf-ı mizâcından nâşî azl edilip o sene Recebinin üçünde 
vefât eyledi.

249-El-Mevlâ Osman Bey

Ali Paşazâde Hüseyin Bey’in mahdûmudur. Tekmîl-i tahsîlden son-
ra müderris ve badehû 1171’de mahmiye-i Edirne’ye kadı olup 1173’te 
Medîne-i Münevvere’ye kadı oldu. 1179’da vefât etmekle Üsküdar’da 
defn olundu.

250-El-Mevlâ Mehmed eş-Şehîr bi-Yahyazâde

Sâriku’n-nücûm Ahmed Efendi mahdûmudur. Tahsîli ba‘de’l-ikmâl 
müderris ve badehû tarîk-i kazâya sülûk ile 1172 Ramazanında Edirne’ye 
kadı olup ba‘de’l-azl 1176 Muharreminde Mekke-i Mükerreme kadısı 
oldu. 1178’de vefât etmekle Edirnekapısı hâricine defn edildi.

251-El-Mevlâ Hüseyin Rasîm

Kilisli’dir. Müderris ve 1167 Recebinde Halep’e 1174’te Edirne’ye 
kadı olup badehû Mekke pâyesi oldu ve (21 Safer 1179)’da vefât eyledi. 
Üsküdar’da Eski Vâlide Câmiinde medfûndur.

252-El-Mevlâ Mustafa eş-Şehîr bi-Arslanzâde

Tahsîli bi’l-ikmâl müderris ve 1168 Cümâdilâhiresinde Galata’ya ve 
1175’te Edirne’ye kadı olup hâl-i kazâsında kazâ-i nahb etmekle Câmi-i 
Atîk pîşgâhında vâki mektep sâhasında nâmına mensûb olan çeşme kur-
bunda defn olunmuştur. Vâsıf Târihi’nde Edirne’den ma‘zûl Arslanzâde 
Mustafa Efendi Medîne-i Münevere kazâsıyla nahcîr-rübâ-yı saâdet oldu 
diye mezkûr ise de azîmet müyesser olmamış ve Sicill-i Osmânî’de vefâtı 
1185 ve medfeni Vefâ yokuşunda denilmiş ise de isâbet edilememiştir.

253-El-Mevlâ Hâfız İsmâil

Mûmâileyhin uhdesine Edirne kazâsı tevcîh buyurulduğuna dâir 
me’hazlarımızda bir kayda tesâdüf olunamamış ise de Sezâyi Dergâh-ı 
şerîfinde ta‘lîk hat ile “yâ hazret-i şeyh Sâdık” ibâresi yazılmış levhaya 
harrerehû abdü’l-müznib Hâfız İsmâil el-müvellâ-hilâfe vakte-izin bi-
Edirneti’l-mahmiyye imzâsını terkîm ve hilâl-i 1176 târîhini vaz‘ ettiği 
manzûr-ı fakîrânem olmakla târîh-i mezkûrda Edirne kadısı olduğu an-
laşılarak kayd edildi. Bu zâtın Yaycıbaşızâde Hâfız İsmâil Efendi olması 
zann olunur.
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254-El-Mevlâ Mehmed

Ahıshalı’dır. Müderris mahrec badehû Edirne kadısı oldu. 1178 Ra-
mazanının ikisinde vefât etmekle Dersaâdette Karaca Ahmed’te defn edil-
di.

255-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed

Tophâne-i âmire rûznâmçecisi Mustafa Efendizâde şâir Lebîb Meh-
med Efendi’nin mahdûmudur. Müderris olup ve tarîk-i kazâya sâlik olup 
badehû Edirne’ye kadı oldu. 1179’da vefât etmekle Edirnekapısı hâricinde 
defn olundu.

256-El-Mevlâ Abdülvâhid Selâm

Şeyhulislâm Yenişehirli Abdullah Efendi’nin mahdûmudur. Müder-
ris 1173 Muharreminde Selânik ve 1180’de Edirne kadısı oldu. 1186’da 
Mekke pâyesi 1191’de İstanbul kadısı olup 1192’de azl edildi. 1193’te 
vefât etmekle Kanlıca’da pederi yanında defn olundu.

[s.200] 257-El-Mevlâ Mansûrî Es-Seyyid Mehmed

Müderris ve 1180’de Edirne kadısı olup ma‘zûlen 1183’te vefât eyle-
di. Eğrikapı’da medfûndur. Fuhûlîn-i ulemâdandır.

258-El-Mevlâ Ahmed eş-Şehîr bi-Yûsufzâde

Müderris mahrec mollası ve 1182 Cümâdilûlâsında Edirne’ye kadı 
olup ba‘de’l-azl irtihâl eyledi.

259-El-Mevlâ Nâfi‘ bin Seyyid Mehmed eş-Şehîr bi-Feyzullahzâde

Sudûrdan Seyyid Mehmed Efendi’nin sulbünden 1137 târihinde te-
vellüd etmiştir. 1151’de müderris 1176’da Üsküdar’a ve 1183’te Edirne’ye 
kadı ve 1187’de Medîne-i Münevvere kadısı 1194’te İstanbul pâyesi 
1196’da Anadolu kazaskeri ve 1198’de Sadr-ı Rumeli olup o sene Rama-
zanının yirmi ikisinde dîk-ı sadırdan vefât eyledi.

260-El-Mevlâ Seyyid Mehmed Gânim

Sâdât ve müderrisîndendir. Badehû tarîk-ı kazâya sülûk edip 1172 
Şabânında İzmir’e ve 1183’te Edirne’ye kadı olup 1184’te Edirne pâyesi ve 
1189 Muharreminde İstanbul pâyesi olup (17 Muharrem 1194)’te vefât 
eyledi. Üsküdar’da Tunusbağı’na defn edildi.
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261-El-Mevlâ Zeynelâbidîn eş-Şehîr bi-Evliyâzâde

Bağdâdî’dir. Evliyâ Yûsuf Efendi’nin mahdûmudur. Müderris olduk-
tan sonra İzmir’e ve ba‘de’l-azl 1184 Recebi gurresinde Edirne’ye kadı olup 
badehû Mekke mollası oldu. 1194’te vefât etmekle Kocamustafa Paşa’da 
defn olundu.

262- El-Mevlâ Ahmed eş-Şehîr bi-Halilzâde

Sa‘îd Efendi mahdûmudur. Sudûrdan Arab Yahyazâde Feyzul-
lah Efendi’ye dâmâd oldu. 1185 târihinde Edirne’ye kadı olup 1186’da 
Medîne-i Münevvere’ye kadı oldu. 1194’te irtihâl etmekle Üsküdâr’da 
Miskinler’de defn edildi.

263- El- Mevlâ Ya‘kûb eş-Şehîr bi-Birâderzâde

Âl-i Hasancân’dan ve sudûrdan Mustafa Efendi’nin mahdûmudur. 
Müderris olduktan sonra tarîk-i kazâya sülûk ile 1186 Cümâdiyelevvelinde 
Edirne’ye kadı olup 1190’da Medîne-i Münevvere kadısı ve İstanbul ve 
Anadolu pâyesi ve 200 Cümâdiyelevvelinin on dördünde Anadolu kazas-
keri olup 12 Cemaziyelevvel 1202’de vefât eyledi. Yahyazâde Tekkesi’nde 
medfûndur.

264- El-Mevlâ Mehmed Dervîş

Feyzullahzâdeler’den Abdullah Efendi mahdûmu olup Ebû İshakzâde 
Es‘ad Efendi’nin dâmâdıdır. Tahsîli ba‘de’l-ikmâl müderris olduktan son-
ra râh-ı kazâya sâlik oldu. İzmir kazâsından ba‘de’l-infisâl (Gurre-i Receb 
1186)’da Edirne’ye kadı ve (17 Şevvâl 1199)’da nakîbü’l-eşrâf o sene Ra-
mazanının yirmi yedisinde İstanbul’a kadı olup (19 Şaban 1200)’de azlle 
(22 Cemaziyelevvel 1202)’de sâniyen nakîbü’l-eşrâf ve sadr-ı Rum oldu. 
(27 Cemaziyelevvel 1204)’te vefât etmekle Üsküdar’da defn edildi. Şâ‘ire-i 
meşhûre Fıtnat Hanım’ın zevcidir.

265- El-Mevlâ Nâfi‘ Seyyid Mehmed Sâniyen

1186’da Edirne’ye kadı oldu. Tercemesi (259) numaradadır.

266- El-Mevlâ el-Hâc el-Hâfız Mehmed eş-Şehîr bi-Na‘leynzâde

Tahsîli ba‘de’l-ikmâl müderris oldu. Badehû râh-ı kazâya sülûk ile 
Yenişehir’e kadı olup bade’l-infisâl (gurre-i Ramazan 1187)’de Edirne’ye 
kadı oldu. İkmâl-i müddetle İstanbul’a avdet ettikten sonra (25 Rebiulev-
vel 1190)’da vefât edip tersâne arkasında defn olundu.
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[s.201] 267-El-Mevlâ Emin Mehmed

Çavuşzâde demekle meşhûrdur. Pederi dîvân çavuşlarındandır. 
1140’ta tevellüd eyledi. Sultân Osmân Hân-ı Sâlis hazretleri sadâsını be-
ğenmekle 1170 Saferinde imâm-ı sânî tayin buyuruldu. 1171’de imâm-ı 
evvel vekîli ve 1172’de imâm-ı evvel oldu. 1184 Zilkadesinde Selânik’e ve 
1188’de Edirne’ye kadı ve 1191’de Anadolu kazaskeri oldu. (17 Zilkade 
1196)’da menzûlen irtihâl eyledi. Ayrılık Çeşmesi’nde medfûndur.

268- El-Mevlâ Mustafa

Seyyid Ahmed Efendizâde’dir. Müderris badehû tarîk-i kazâda 
Halep’e ve 1184’te Şam’a ve 1188’de Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-infisâl 
vefât eyledi.

269- El-Mevlâ Mehmed Es‘ad

Çelebizâde Âsım Efendi’nin mahdûmudur. Tekmîl-i tahsîlden son-
ra müderris ve badehû (Rebiulâhir 1189)’da Edirne’ye kadı olup hîn-i 
kazâsında kazâ-i nahb eyledi. Edirne’de medfûndur.

270- El-Mevlâ Sa‘îd Mehmed Bey

Selânikli Çanat Mustafa Paşa’nın mahdûmu ve Pîrîzâde Osman 
Efendi’nin dâmâdıdır. 1163’te müderris ve 1186 Galata’ya ve 1193’te 
Edirne’ye kadı olup badehû Mekke-i Mükerreme’ye kadı ve Anadolu ka-
zaskeri olup (21 Ramazan 1209)’da irtihâl etmekle İstanbul’da Murad Paşa 
Câmiinde defn olundu.

271- El-Mevlâ Seyyid Ali

Mehmed Paşa imâmı demekle ma‘rûftur. Müderris ve badehû tarîk-i 
kazâya sülûk ederek Edirne’ye kadı oldu. 1198’de Mekke-i Mükerreme 
kadısı olup badehû irtihâl eyledi.

272- El-Mevlâ Halîl Cevdet

Dersaâdette kadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup tarîk-i tedrîse dâhil ve 
medâris-i mu‘tâdeyi devr ü tekmîl ile İzmir kazâsına ve 1198’de Edirne’ye 
kadı oldu. 1201 Rebiulâhirinde Mekke-i Mükerreme mevleviyetine nâil 
olduktan sonra 1205 senesi İstanbul kadılığı mesned-i refî‘ine revnak-efzâ 
1209 senesi hilâlinde vefât etmiştir. Âtîde sekteli olan târîh eş‘ârından 
nümûnedir.
Târîh Gelüp bâ-feyz-i ilhâm-ı Hudâ Cevdet dedüm târîh

Sezâdur yine Es‘adzâde’fendi geldi fetvâya
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273- El-Mevlâ Seyyid Mehmed Fâiz

Bıçakçılar imâmı hafîdi demekle meşhûrdur.1160 târihinde rü’ûsa 
nâil ve hasebi’l-âde devr-i medâris ederek 1190 târihinde Kudüs pâyesiyle 
Üsküdar mevleviyetine vâsıl olup 1199’da dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. 
1203 senesinde Medîne-i Münevvere kadılığıyla bekâm ve (21 Receb 
1205) nakîbü’l-eşrâf ve 1206’da İstanbul’a kadı olup (4 Şevvâl 1208)’de 
irtihâl etmekle tersâne bahçesi verâsında defn olundu. Safhî mahlasıyla 
eş‘ârı olduğu Devhatü’n-Nukabâ’da mezkûr ise de dest-res olunamadı.

274- El-Mevlâ Sâdık Mehmed eş-Şehîr bi-Konevî İmâmzâde

Müderris ve badehû Halep’e ve 1200 Saferinde Edirne’ye kadı olup 
204 Muharreminde Medîne-i Münevvere kadısı oldu. Orada irtihâl eyledi.

275-El-Mevlâ İsâmeddîn Mustafa

Müderris ve badehû Üsküdar’a ve 1201 Rebiulevvelinde Edirne’ye 
kadı oldu. Badehû evâil-i asr-ı Selîm Hân-ı Sâlis’te irtihâl eyledi.

276-El-Mevlâ Hâfız İsmâil

Hâfız-ı kütüb demekle ma‘rûftur. Müderris ve Üsküdar mollası 
badehû 1202 Şevvâlinde Edirne’ye kadı oldu. Ba‘de’l-azl irtihâl eyledi.

277-El-Mevlâ Abdülhamid el-Arîf bi-Nâfizzâde

Sudûrdan Feyzullah Efendi’nin mahdûmudur. Müderris ve 1194’te 
Kudüs ve 1203’te Edirne kadısı olup badehû vefât eyledi.

[s.202] 278-El-Mevlâ Sâdık Mehmed

Balat’ta Camcı Abdîzâde’dir. 1151’de tevellüd eyledi. Dayısı tabîb 
Kanbur Abbas’tan tahsîl ile Yenişehir kadısı Mes‘ûdzâde’ye kethüdâ oldu. 
1197’de müderris 1203’te reis-i etıbbâ 1205’te İzmir ve 1207’de Edirne 
kadısı olup 1211’de ser-tabâbetten azl edildi. 1214’te İstanbul kazâsı 
tevcîhinde istifâ etmekle mâlîhulyâ illetine uğramış ve bir müddet sonra 
kendisine sükûnet gelerek menzûl olmuştur. 1215 Şabânının onuncu günü 
vefât etmekle Nasûhî Tekkesi’ne defn edildi.

279-El-Mevlâ Abdülhalîm

Kırımlı’dır. Dersi‘âm ve kassâm-ı askerî ve ders vekîli ve enderûn-ı 
hümâyûn baş hâcesi ve 1199’da haremeyn müfettişi ve fetvâ emîni ve 208 
Muharreminde Edirne kadısı oldu ve badehû Mekke-i Mükerreme’ye 
kadı olup orada irtihâl eyledi.
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280-El-Mevlâ İzzet Mustafa Bey

Yenişehirli Osmân Paşa’nın mahdûmudur. 1181’de müderris ve 1203 
Recebinde Eyüp ve 1208’de Edirne kadısı ve 1209’da Mekke ve 1214’te 
İstanbul pâyesi olup 1223 Rebiulâhirinde Manisa’ya gönderildi. Badehû 
İzmir’e götürülüp 1224’te Dersaâdet’e avdetle 1225’te sadr-ı Rumeli oldu. 
O sene Şabânında azlle Konya’ya ve badehû Bursa’ya gönderilip yine 
dersaâdete avdet ettirildi. 1230 Rebiulâhirinde sâniyen sadr-ı Rumeli 
olup 1231’de azlle Tire’ye ve oradan Gelibolu’ya götürülerek 1239’da afv 
olundu. (14 Şaban 1242)’de vefât eyledi. 1189’da Edirne’de vefât edip Üç 
Şerefeli’de medfûn bulunan pederlerinin tercemesi Ravzatü’l-Vüzerâ’da 
(89) sahifededir.

281-El-Mevlâ İbrâhim eş-Şehîr bi-Mahmûdzâde

Şeyhulislâm Mahmûd Efendi ahfâdındandır. Müderris badehû tarîk-ı 
kazâya sülûk ile 1199 Zilkadesinde Selânik ve 1210 Şevvâlinde Edirne ka-
dısı ve 1212’de Mekke-i Mükerreme’ye kadı oldu. Bir Mahmûdzâde dahi 
yukarıda (241) numarada vardır.

282-El-Mevlâ Ahmed

Nakîbzâde demekle marûftur. Evvelen müderris ba‘de[hü] râh-ı 
kazâya sâlik olmakla bazı bilâda kadı olduktan sonra Edirne kadısı oldu. 
1211’de Mekke-i Mükerreme’ye ve 1212 Cümâdilâhiresinde İstanbul’a 
kadı olup 1213’te azl ve badehû fevt oldu.

283-El-Mevlâ Abdurrahman eş-Şehîr bi-Kebîrîzâde

Tahsîli ikmâlden sonra müderris ve 1202 târihinde İzmir’e ve 1211 
Şevvâlinde Edirne’ye kadı olup 1212’de Gelibolu’ya gönderildi. 1214 
Şabânının dördünde vefât eyledi.

284-El-Mevlâ Ahmed Necîb

Kalyonîzâde demekle meşhûrdur. Müderris ve badehû Edirne’ye kadı 
olup 1214’te vefât etmekle Emir Buhârî’de defn olunmuştur. Mahdûmu 
(299) numaradadır.

285-El-Mevlâ Bekir

1210 târihinde Edirne’ye kadı olup îfâ-yı umûr-ı şer‘iye ederken 
kazâ-i nahb etmekle Zehrimâr Mescid-i şerîfi hatîresinde medfûn ve 
nakş-ı seng-i mezârı Mustafa Kesbî Efendi’nin dediği târîh-i mevzûndur.
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Mesned-nişîn-i şer‘-i nebî zât-ı muhterem
Kadı Bekir Efendi cihândan çekince el
Göçtü bekâya davet-i rahmâna cân verip
Etti hitâm-ı ömrün tescîl çün ecel
Rûhu garîk-i lücce-i rahmet ola onun
Kabri riyâz-ı adn ola bâ-lutf-ı lem-yezel
Kesbî dedim vefâtına târîh bu mısraı
Mevlâ Bekir Efendi’ye huldu ede mahal

286-El-Mevlâ Seyyid Hâfız Mehmed

Tüfenkçi Ali Molla’nın Turgut Bazergân Mahallesi’nde vâki hâne-
sinin tasarrufunu hâvî 1211 [s.203] senesi Cümâdilûlâsının yirmi 
altıncı günü târihiyle müverrah bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyyeye Edirne kadısı 
unvanıyla vaz‘-ı imzâ etmiş olduğu müşâhade olunmakla kayd edildi.

287-El-Mevlâ İsmâil Müfîd

1132 senesinde dersaâdette Davud Paşa Câmii kurbunda sâkin Attar 
Ali nâm kimesnenin sulbünden tevellüd ve refte refte mukaddimât-ı ulûmu 
taallüm ve Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den ve sâir hattatlardan te-
meşşuk ile san‘at-ı kitâbeti pek güzel tahsîl ve Muhaddis Kudsî Efendi’den 
ilm-i hadîsi ahz u telakkî ve Akkirmânî Mehmed Efendi’nin dersine devâm 
ile ulûm-i âliyede haylice terakkî ile Konevî İsmâil Efendi’den icâzet ve 
civâr-ı hazret-i Hâlit’te kûşe-güzîn-i irşâd olan Nakşibendî şeyhi Nidâyî 
Abdullah Efendi’den dest-i inâbet almış ve 1172 senesi imtihânında mü-
derris ve 1201 senesinde Üsküdar ve 1211’de Edirne kadısı olmuş ve ilm ü 
fazlı vâsıl-ı sem‘-i hümâyûn olmakla kendüye Mekke pâyesi ihsân buyurul-
muş idi. Eyyâm-ı şitâda hânesinde ve eyyâm-ı sayfde Anadolu Hisârı’nda 
vâki sâhilhânesinde ikâmetle neşr-i ulûm ve tasnîf-i kütübe bezl-i himmet 
eyledi. Sinni seksen beşe varmış olduğu hâlde (5 Şevvâl 1217)’de tekmîl-i 
nüsha-i hayât etmekle Davud Paşa Câmii hatîresinde defn edildi. Vefâtına 
Sürûrî Efendi merhûmun nazm eylediği târîh-i mu‘cemdir.
Mısra Eylesin yezdân Müfîdi ni‘metinden müstefîd

Nesr: İlm u fazl ile ma‘rûf ve salâh u takvâ ile mevsûf şiir ü inşâya 
kâdir zât-ı memdûhu’l-meâsir idi. Müfîd mahlasıyla eş‘ârından işbu kıt‘a 
nümûnedir.
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Kıt‘a Bak saate bir dakîka fevt eylemeyip
Oynatmada rakkâs-ı derûnun her gâh
Miftâh-ı inâbetle kur işlet sen de
Dil saatini bi-savt-ı Allah Allah

Nesr: Erba‘în-i İmâm Nevevî ve Delâilü’l-hayrât ve şemâil-i şerîfe 
ve Ahlâk-ı Adudiye ve Kasîde-i Nûniye ve B’ürde-i Şerîfe üzerine hâşiye 
yapmış ve şerh-i Fenârî ve İstiâre-i Isâm’ı ve Taşköprüzâde’nin Âdâb 
Şerhi üzerine ta‘likât yazmış ve İbni Melik’in Menâr şerhini ve Kenzü’l-
Ummân’ı ihtisâr ve Kudûrî ile fıkh-ı Keydânî’yi ve Câmî’nin Levâyihi’ni 
lisân-ı Türkîye tercüme etmiştir.

288- El-Mevlâ Hâfız Hüseyin

Kürkzâde demekle ma‘rûftur. Fenn-i tıbda mahâreti olduğundan 
1180’de ordu hekimbaşısı oldu. 1183’te yerine âharını tevkîl ile Dersaâdete 
gitti. 1200 Rebiulâhirinin onunda ser-tabîb-i pâdişâhî oldu. 1203 Zilka-
desinde Halep mevleviyeti verilerek azl edildi. 1213’te Edirne’ye kadı 
oldu. Ba‘de’l-azl 1216’da vefât eyledi. Eyüp’te Şerîfzâde Mehmed Efendi 
civârında medfûndur. Tıptan hamse-i düstûriyesi vardır.

289- El-Mevlâ Îsâ

Dağıstânîzâde demekle ma‘rûftur. Müderris ve 1203 Cümâdilâhiresinde 
Galata’ya ve 1214’te Edirne’ye kadı oldu. Ba‘de’l-azl vefât eyledi.

290- El-Mevlâ Es‘ad Mehmed

İmâm-ı sânî-i esbak Zileli Osman Efendizâde’dir. On beş yaşında iken 
müderris 1215’te İzmir’e ve badehû Edirne’ye kadı oldu. 1228’de Medîne-i 
Münevvere mevleviyetine nâil olup o sene Zilhiccesinde elli üç yaşında 
olduğu hâlde vefât eyledi.

291- El-Mevlâ Ali Rızâ bin Abdurrahîm

Eş-Şehîr bi-Mektûbîzâde. Dürrizâde Hacı Mustafa Efendi mektup-
çusu Abdurrahîm Efendi’nin mahdûmudur. Müderris 1217’de Edirne’ye 
kadı oldu. 1226 Muharreminde İstanbul pâyesi olup o senede [s.204] 
vefât eyledi. Edirne’de Câmi-i Atîk pîşgâhındaki mektep hatîresinde 
medfûn bir mahdûmları vardır.
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292- El-Mevlâ Zeynelâbidîn Mehmed

Çelebizâde Surre Eminizâde Mehmed Sa‘îd Efendi’nin mahdûmu-
dur. Vâlidesinin pederi şeyhulislâm Âsım Efendi’dir. 1167 Rebiulâhirinde 
tevellüd eyledi. 1187 Rebiulevvelinde müderris 1215’te Üsküdar’a ve 1220 
târihinde Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-azl 1223’te nakîbü’l-eşrâf oldu. 
1228’de infisâl eyledi. İstanbul ve Anadolu pâyelerini ba‘de’l-kat‘ 1230 
Rebiulâhirinde şeyhulislâm olup 19 Rebiulevvel 1232’de azl ile Bursa’ya 
gönderildi. 1234 Muharreminde avdet ve (15 Receb 1236)’da irtihâl-i dâr-ı 
âhiret eyledi. Taşkasap’ta ceddi kurbunda medfûndur.

293- El-Mevlâ Yûsuf eş-Şehîr bi-Şeyh Yûsufzâde

Ba‘de ikmâli’t-tahsîl 1183’te müderris ve 1216’da Selânik kadısı 
ve 1222’de Edirne kadısı ve 1231’de Mekke-i Mükerreme’ye kadı oldu. 
1238’de İstanbul ve 1242’de Anadolu pâyesi oldu. 1244’te irtihâl eyledi. 
Fâtih civârında medfûndur. Sicill-i Osmânî’de Edirne memuriyeti 1227 
mazbûttur.

294- El-Mevlâ Mehmed Tâhir eş-Şehîr bi-Âtıfzâde

Sudûrdan Mehmed Emin Âtıf Efendi’nin mahdûmudur. Müder-
ris badehû Üsküdar’a ve 1223 târihinde Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-azl 
1225’te irtihâl eyledi. Okmeydanı’nda medfûndur. Edirne’de Sultân Selîm 
kütüphânesinde sadr-ı esbak Çelebi Mustafa Paşa merhûmun vakf u vaz‘ 
etmiş olduğu kütüb-i nefîsenin vakfiyesi bu zâtın mührüyle memhûrdur.

295-El-Mevlâ Es-Seyid Mahmûd bin Es-Seyyid Osmân

İzmir’den ba‘de’l-infisâl 1224 senesi Şabânının yirmi dördüncü günü 
Edirne’ye kadı olup müddeti hitâmında infisâl eyledi.

296-El-Mevlâ Necîb Ahmed eş-Şehîr bi-Hasan Efendizâde

Müderris badehû Edirne’ye kadı olup Mekke-i Mükerreme pâyesi ol-
duktan sonra 1227’de vefât etmekle Eğrikapı’da defn olundu.

297-El-Mevlâ Seyyid Mahmûd Es‘ad

1226 târihinde Edirne kadısı olduğu manzûr-ı fakîrânem olan bir 
kıt‘a hüccet-i şer‘iyyeye mevzû‘ imzâdan müstebân olmuştur.
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298-El-Mevlâ Mehmed Abdullah Takiyüddîn eş-Şehîr 
bi-Hatvânîzâde

Hasan Efendi’nin mahdûmudur. (28 Cümâdilâhire 1228) târihiyle 
müverrah bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye ile (7 Rebiulevvel 1227) târihiyle 
müverrah Attar Hacı Halîl Mahallesi’nde tarîk-ı Uşşâkî’ye mensûb 
şeyh Hâmid Efendi dergâhına âit vakfiyedeki imzâlara nazaran mezkûr 
târîhlerde Edirne’de kadı olduğu anlaşılıp 1229 Rebiulâhirinde Medîne-i 
Münevvere kadısı oldu. 1230 Recebinde vefât eyledi.

299-El-Mevlâ es-Seyyid Mehmed eş-Şehîr bi-Kalyonîzâde

Ahmed Necîp Efendi’nin mahdûmudur. Müderris ve bazı bilâda 
kadı ve 1228 Recebinde Edirne’ye kadı olup badehû vefât etmiştir. 
Mûmâileyhin bir mahdûmu Edirne’de İstanbul yolunda Seyyid Celâlî 
türbesi kurbunda medfûndur. Numara (284)’te pederleri Ahmed Necîb 
Efendi mukayyeddir.

300-El-Mevlâ Abdurrahîm eş-Şehîr bi-Âkif Efendizâde

Müderris badehû Yenişehir’e ve 1228’de Edirne’ye kadı oldu. (25 Re-
biulevvel 1232)’de Mekke pâyesi olup müteâkıben vefât eyledi.

301-El-Mevlâ Mehmed Emin Zihnî eş-Şehîr bi-Muhzırzâde

Müderris badehû Üsküdar’a ve (25 Muharrem 1229) târihinde o sene 
Recebi gurresinden zabt etmek üzere Edirne’ye kadı olup îfâ-yı umûr-ı 
şer‘iyye etmekte iken kazâ-i nahb etmekle İstanbul yolunda Seyyid Celâlî 
türbesi kurbunda defn olunmuştur.

[s.205] 302-El-Mevlâ Osmân Nûrî

(29 Rebiulevvel 1229)’da Edirne’de kadı idügi evkâf-ı muhâsebât 
defterindeki imzâsından anlaşılmakla kayd edildi.

303-El-Mevlâ Râkım Mustafa

Ünyeli’dir. Hattat İsmâil Zühdü Efendi’nin küçük birâderidir. 
1224’te İzmir’e ve 1229 Cümâdilevvelinde Edirne’ye kadı olup 1239’da 
Anadolu kazaskeri oldu. 1241’de vefât eyledi.

304-El-Mevlâ Âbid Mehmed

Dürrizâde Nûrullah Efendi’nin mahdûmudur. 1194’te müderris 
1224’te Yenişehir’e ve 1230’da Edirne’ye kadı olup 1235’te Mekke-i Mü-
kerreme ve 1237 Şevvâlinde İstanbul kadısı ve 1244’te Anadolu kazaskeri 
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olup o sene Şabânında vefât etmekle Eğrikapı’da defn olundu. Birâderi 
(307) numaradadır.

305-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed

Bereket Mollazâde’dir. 1225’te Eyyüb’e 1231’de Edirne’ye kadı olup 
1228’de Medîne-i Münevvere kadısı oldu. O sene Zilhiccesinde elli üç 
yaşında vefât eyledi.

306-El-Mevlâ Seyyid Ahmed

(29 Rebiulevvel 1231)’de Edirne’de kadı olduğu muhâsebât-ı evkâf 
defterindeki mühr ü imzâsından müstebân olmakla kayd edildi.

307-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed

Dürrizâde Nûrullah Efendi’nin mahdûmudur. Müderris ve mahrec 
mollası olup 1232 Rebiulâhirinde Edirne’ye kadı oldu. Hâl-i kazâsında 
Edirne’de vefât eyledi. Birâderi (304) numaradadır.

308-El-Mevlâ Mehmed Ârif Tüfenkçibaşı eş-Şehîr bi-Müderriszâde

İzmid kazâsında 1171 senesi kadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup 
Dersaâdet’e azîmetle sarây-ı hümâyûn-ı mülûkânede perveriş-yâfte-i maârif 
olduktan sonra 1218 senesi tarîk-i tedrîse dâhil ve 1230 senesi Yenişehir-i 
Fenâr mevleviyetine ve 1232 senesinde Edirne kazâsına nâil olarak 1239 
senesi Mekke-i Mükerreme mevleviyeti pâye-i refî‘asını ve 242 senesi İstan-
bul kadılığı rütbe-i celîlesini ihrâz ile 1243 senesi Şevvâlinin on ikinci günü 
vefât etmiştir. Eş‘ârı acîb ü garîb vâki olmuştur. Bu gazel ondan nümûnedir.
Gazel Sevâd-ı hâl-i müşk-engîz kim tâ zîr-i kâküldür

Girih pür-pîç-i hâbım her gece hep tohm-ı sünbüldür
Olaldan mağz-ı çeşmim bûy-yâb-ı na‘tı hasretle
Sirişk-i germ-i penbe sûzen-i mînâ-yı pür-müldür
Cihân-gîr oldu devr-i şu‘le-i âvâze-i zencîr
Ki kim berk-i cünûn-ı aşkile âteş-zen-i güldür
Eder bezmi dü-bâlâ güf tü gû-yı neş’e-i ser-şâr
Leb-i nâb-ı sürâhîden nevâ-sencî-i kulkuldür
Olur medd-i yem-i ihsânı Ârif dîgere ammâ
Bana mevc-i nigâhı cevher-i tîg-ı tegâfüldür

309-El-Mevlâ Abdülkâdir bin Melek Mehmed Paşa

Sadr-ı esbak Melek Mehmed Paşa’nın mahdûmudur. Müderris 1223 
Rebiulâhirinde Galata mollası ve 1233 târihinde Edirne’ye kadı olup 
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ba‘de’l-azl Medîne-i Münevvere kadısı olduğu halde vefât eden Musannif 
Osman Efendi’nin bakiyye üç ay mahlûlesi 1234 senesi Şevvâli gurresinden 
zabt etmek ve o sene Zilhiccesi selhine kadar mutasarrıf olmak ve rütbesi 
yevm-i tevcîhinden muteber olmak üzere mezkûr Medîne-i Münevvere’ye 
kadı oldu. 1238’de İstanbul pâyesi olup 1241’de Manisa’ya gönderildi. 
243’de avdetle İstanbul’a kadı ve 250’de Anadolu kazaskeri 256 Rama-
zanında meclis-i vâlâ azası 259’da reisü’l-ulemâ oldu. 1262 Zilkadesinin 
yedisinde vefât eyledi. Zeynep Sultân Câmii’nde medfûndur.

[s.206] 310-El-Mevlâ Nimetullah Mehmed eş-Şehîr bi-Uncuzâde

Müderris ve 227’de Yenişehir’e ve 1234’te Edirne’ye kadı oldu. 
Garîbe: Şânîzâde Târîhi beyânınca Edirne kazâsında âti’z-zikr hareket-i 
garîbesinden dolayı Gelibolu’ya nefy edilmiştir. Şöyle ki Edirne kadısı 
Uncuzâde Nimetullah Efendi’nin âsiyâb-ı çarhda devr-i medîd ile rîşi sefîd 
olmuş iken gerdiş-i dolâb-ı rûzgâra henüz vukûfu olmadığından harekâtı 
garîb ve mizâcı anîd olmakla ibtidâ-i müddet-i hükûmetinden bu vakte 
kadar ızhâr eylediği acîb etvârdan başka hilâl-i Şevvâl sübûtunda kemâl-i 
tedkîk murâd ve şuhûd-ı edâ-i işhâd edemediklerinden yarınki gün dahi 
Ramazandır diye ızhâr-ı salâbet ü inâd etmiş ise de emr-i diyânete adem-i 
riâyeti âdet etmiş olan avâmm-ı nâs ve belki havâss ayı görmüşler bayram 
gecesi imiş diyerek tüfenkler atıp nümâyende-i iyd-çeş ü meserret ve vâli-i 
memleket Celâl Paşa dahi lâ-ilâc cânib-i kesrete teba‘iyyet etmekle ertesi 
halkın bir takımı hilâl-i iyd huzûr-ı hâkim-i şer‘de henüz sâbit olmadı diye 
sâim ve bir sınıf vâli-i memleket bayram olmasa şenlik eder mi diye matlûb 
üzere ekl ü şürbe müdâvim ve salât-ı iyd husûsunda dahi kimi müahhir ve 
kimi kâim olarak Edirne’de bir garîb teşvîş vukû bulmuş idügini derpîş 
ederek esbâb-ı kâl u kîli ber-mu‘tâd rakabe-i kadıya tahmîl ile mûmâileyhin 
min-ba‘d hizmet-i kazâda ibkâsı uyamıyacağı ifâdesine dâir der-i devlet-
medâra mersûl olan tahrîrât ile bâb nâibi Ahmed Efendi’nin beyân-ı sûret-i 
hâli mutazammın ve hâkim-i mûmâileyh muktezâ-yı şer‘ ile hükme mecbûr 
ve ef ‘âl-i nâsa ittibâ‘ u kıyâs ile bi’z-zarûr diyerek hükm-i gayr-i meşrû‘ idügi 
siyâkında müşârunileyhin-kethüdâsına göndermiş olduğu ta‘rîz-gûne tez-
kiresini dahi müşârunileyh irsâl etmiş olmakla rak‘-ı kîl ü kâl zımnında o 
sene Şevvâlinin onuncu günü kadı Uncuzâde Efendi Gelibolu’ya ve nâibi 
Ahmed Efendi Çanakkalesine iclâ olunmagın
Mısra Bihter zi-sefer çâre berây-ı Ramazanîst



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1293

diyerek her biri mübâşiri çavuş ile âzim-i savb-ı menfâ oldu. (intehâ) 
1243’te Medîne-i Münevvere mollası olup (9 Zilkade 1254)’te vefât eyledi.

311-El-Mevlâ Abdurrahîm eş-Şehîr bi-Selîm Monlazâde

Bursalı’dır. Dürrizâde Abdullah Efendi’nin mensûbâtındandır. Dev-
riye ve sonra İstanbul müderrisi olup mahrece nakl ile 1229’da Yenişehir-i 
Fenâr’a ve 1235’te Edirne’ye kadı olup 1236 Şabânında İzmir’e gönderil-
di. Ba‘de’l-avde 237’de Medîne-i Münevvere ve 246’da evvelen ve 248’de 
sâniyen birer sene İstanbul’a kadı ve 249’da Anadolu pâyesi ve 250 Safe-
rinde nakîbü’l-eşrâf ve 252 Şevvâlinde Anadolu kazaskeri ve 253’te Ru-
meli pâyesi oldu. (5 Cemaziyelevvel 1257)’de vefât eyledi. Çarşamba’da 
medfûndur.

312-El-Mevlâ eş-Şeyh Yûsuf eş-Şehîr bi-Yûsufzâde

Bade ikmâli’t-tahsîl müderris olduktan sonra tarîk-ı kazâya sülûk ile 
Selânik’e ve 1235 târihinde Edirne’ye kadı olup bade’l-azl 236’da Mekke-i 
Mükerreme pâyesi verildiği Şânîzâde Târihi’nde mastûr ve Sicill-i 
Osmânî’de 1183’te müderris ve 216’da Selânik mollası ve 227’de Edirne 
mollası ve 231’de Mekke-i Mükerreme mollası ve 238’de İstanbul pâyesi 
ve 242’de Anadolu pâyesi olup 1244’te vefât etmekle Fâtih civârında 
medfûn idügi mezkûrdur.

313-El-Mevlâ Mustafa Nâkıd eş-Şehîr bi-Selîm Efendizâde

Paşmakçızâde dahi derler. Müderris badehû Kudüs-i şerîfe ve 
Şânîzâde zabtınca 1236’da Edirne’ye kadı olup infisâlinden sonra Mekke-i 
Mükerreme pâyesi tevcîhi emri sene-i merkûme Şevvâlinin on birinci 
günü ısdâr buyurulduğu Şânîzâde Târîhi’nde ve 1223’te Kudüs ve 231 
Recebinde Edirne mollası ve 236’da Mekke-i [s.207] Mükerreme pâyesi 
oldu. 1237’de vefât eyledi. Eğrikapı’da o sene fevt olan mahdûmu Emin 
Molla yanına defn edildiği Sicill-i Osmânî’de mezkûrdur.

314-El-Mevlâ Süleyman Bey

Ahıshalı’dır. 232’de Selânik 236 Edirne kadısı ve badehû Mekke ve 
İstanbul pâyesi olup 1242 Rebiulâhirinin yedisinde vefât eyledi. Selîmiye 
Caddesi’nde medfûndur.
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315-El-Mevlâ Ahmed Bey

Abdurrahman Feyzi Bey mahdûmudur. Müderris ve 235’te Galata 
badehû Edirne kadısı oldu. 240’da Mekke pâyesi olup 1252’de irtihâl ey-
ledi.

316-El-Mevlâ Ârif Mehmed eş-Şehîr bi-Hâcezâde

İmâm-ı evvel-i Şehriyârîdir. 1171’de tevellüd eyledi. Sarây-ı 
hümâyûna duhûl ile tahsîle sa‘y ü gayretle 1211’de Dürrizâde Ârif Efen-
di zamânında nâil-i rü’ûs-ı hümâyûn ve 236’da Hâvâs-ı Refî‘a ve 237’de 
Edirne’ye kadı ve 238’de Mekke-i Mükerreme’ye ve 241’de İstanbul pâyesi 
olup 242’de Anadolu pâyesiyle bekâm ve 244 senesi imâm-ı şehriyârî iken 
âzim-i dâru’s-selâm olmuştur.

317-El-Mevlâ İbrâhim Edhem eş-Şehîr bi-Yazıcızâde

Yazıcı Münîf Efendi’nin mahdûmudur. 241 târihinde Edirne kadı-
sı olduğu hâlde yeniçeri nişânlarının ref ‘ ü imhâsı için akd-i dîvân ile ol 
bâbdaki emr-i âlînin kırâ’at buyurulduğu sırada mevlânâ samt u sükûtu 
ihtiyâr etmiş olmasıyla Karahisâr’a nefy edilmiş idi. Bade’l-ıtlâk Bursa’ya 
kadı olup 1253 Şabânında irtihâl etmekle Ayrılık Çeşmesi’nde pederi 
yanında defn edildi. Vakanın tefsîlâtı Vakâyi‘-i Mütenevvia Ravzası’nda 
(355) sahifededir.

318-El-Mevlâ İbrâhim Halîl

Fındıkzâde demekle ma‘rûftur. Ahmed İshak Efendi mahdûmudur. 
Müderris ve Kudüs monlası ve 1238’de Edirne kadısı ve 244’te haremeyn 
müfettişi 251’de Mekke-i Mükerreme kadısı 261’de Anadolu kazaskeri ve 
badehû Rumeli kazaskeri ve 1269’da re’isü’l-ulemâ olup 1270 Ramaza-
nında irtihâl eyledi. Mûmâileyhin 1240 târihinde Edirne’ye kadı olduğu-
nu hafîdi âtîde (391) numaradaki Mehmed Nûrî Efendi söyledi.

319-El-Mevlâ İsmâil

Tarîk-ı ilmîde bi’t-tefeyyüz dersiâm ve hazîne vekîli hâcesi olmuş idi. 
1233 Rebiulâhirinde Eyyüb mollası ve 1239 Şabânında Edirne kadısı 
oldu. Ba‘de’l-azl vefât eyledi.

320-El-Mevlâ Halîl Rüşdü

Maskat-ı re’si Kütahya’dır. (317) numarada tercemesi mastûr 
Yazıcızâde İbrâhim Edhem Efendi’nin 1241 târihinde Karahisâr’a nef-
yine mebnî yerine ehl ü erbâbı taharrî olunarak mahrec pâyelilerinden 
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mevlânâ-yı mûmâileyh yirmiden ziyâde eskilerine takdim ile Edirne’ye 
kadı nasb olunduğu Cevdet Târihi’nde ve 1242’de Mekke pâyesi olup 
badehû vefât eylediği de Sicill-i Osmânî’de mezkûrdur. Mahdûmu Yakûb 
Âsım Monla âtîde (346) numaradadır.

321-El-Mevlâ Mehmed Şeref

Şeyhulislâm-ı esbak Sâlihzâde Ahmed Es‘ad Efendi hafîdidir. Müder-
ris ve evkâf müfettişi ve 1238’de Galata 241 senesi evâhirinde Edirne’ye 
kadı oldu. 244’te Mekke pâyesi 252’de İstanbul pâyesi olup çend sene sonra 
vefât etmiştir. Kendisi hatt-ı ta‘lîkte üstâd u pesendîde-i rûh-ı imâd ol-
duğundan (inne’s-salâte kânet ale’l-mü’minîne kitâben mevkûtâ)37 nass-ı 
celîlini hatt-ı ta‘lîk ile bir levhaya kitâbet ederek Sultân Selîm Câmi-i 
şerîfinde minber ile kütüphâne miyânındaki duvara ta‘lîk eylemiş ve 
Edirne’de Ravzatü’l-Hattâtîn’de [s.208] tercemeleri mezkûr Hacı Şerîf 
Fıtrî ve Hacı Hâfız Ahmed Rüşdü Efendi’ler gibi şâkirdler yetiştirmişlerdir.

322-El-Mevlâ İsmâil Rahmî eş-Şehîr bi-Osmânzâde

İzmirli’dir. Devriye müderrisi ve mollası olup 1226 Şabânında nefy 
edilmiş ve ba‘de’l-afv mahrec ve 1243’te Edirne’ye kadı olduğu (22 Safer 
1243) târihiyle müverrah iki kıt‘a hüccet-i şer‘iyyesinin müşâhedesiyle 
anlaşılmış 1244’te Mekke pâyesi olup (6 Zilhicce 1245)’te vefât eylediği 
Edirne’de Mîrimîrân Mahallesi’nde Beylerbeyi Caddesi’nde iki numarada 
vâki çeşmeyi vâlidesi rûhu için tamîr ettirmiştir.

323-El-Mevlâ Mehmed Bahâüddin Bey

Melek Paşazâde Sâlih Bey’in mahdûmudur. Müderris ve mahrec ve 
1244 târihinde Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-azl 249’da Mekke pâyesi ve 
254’te İstanbul pâyesi oldu. 1258 Zilhiccesinin dördünde vefât eyledi. 
Haydarpaşa’da medfûndur. (27 Ramazan 244) târihli bir i‘lâm-ı şer‘îsi gö-
rülmüştür.

324-El-Mevlâ Yûsuf Ziyâeddîn bin el-Hâc Ya‘kûb

Edirne kadısı unvanıyla (13 Şevvâl 1244) târihli bir kıt‘a hüccet-i 
şer‘iyyesi görüldü.

37 ... Çünkü namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Nisa/103
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325-El-Mevlâ Mehmed Râ‘if

Re’isü’l-küttâb Kastamonulu Ârif Efendi’nin ferzend-i ercümen-
didir. Evâil-i hâlinde bir kaç mâh müddet mektûbî-i sadr-ı âlî odasına 
müdâvemetle bilâhare tarîk-ı tedrîse dâhil ve 1235 senesi Üsküdar mev-
leviyetine ve 1245 senesi Edirne’ye kadı olup 254 ve 257 seneleri iki defa 
Dâru’l-hilâfeti’l-aliyye hükûmetine nâil olduktan sonra 259 senesi Ana-
dolu sadâretinden ma‘zûl ve 1263 senesi Rebiulevvelinde dâr-ı bekâya 
menkûl olmuştur. Âsârlarından eş‘ârı olduğundan bu gazel onundur.
Gazel Da‘vet ettim yâr ile ağyâr gelsin gelmesin

Nîk ü bed budur sözüm her bâr gelsin gelmesin
Şâdî vü gamla alıştı hâtır-ı âzâdemiz
Gönlüm ister istemez nâçâr gelsin gelmesin
Nevbahâr ile hazân der-pey gelirler gülşene
Verd-i ahmer andelîb-i zâr gelsin gelmesin
Râh-ı aşk âsân gelir uşşâk-ı vuslathânına
İsterem ağyâra hep düşvâr gelsin gelmesin
Tev’emândır sûr ile şûru bu dehrin Râ‘ifâ
Şevk ile hem hâtıra hemvâr gelsin gelmesin

326-El-Mevlâ Es-Seyyid Sa‘îd Ahmed

Müderris ve 1247 târihinde Edirne’ye kadı oldu. (gurre-i Receb 247) 
târihinde İmâret-i Mezîd Bey Mahallesi’nde Taş Mektep Sokağı’nda (32) 
numaralı hâneye tasarrufu hâvî vermiş olduğu hüccet-i şer‘iyye manzûr-ı 
fakîrânem oldu. 1249’da Medîne-i Münevvere mollası olup badehû vefât 
eyledi. Zamânında Sultân Mahmûd Edirne’ye gelmiştir.

327-El-Mevlâ Es-Seyyid İbrâhim eş-Şehîr bi-Paşmakçızâde

Hacı İbrâhim Efendi’dir. Şam’da vefât eden Abdullah Efendi’nin 
mahdûmudur. Müderris olduktan sonra râh-ı kazâya bi’d-duhûl Kudüs-i 
Şerîfe kadı olup ba‘de’l-infisâl 1248 târihinde mahmiye-i Edirne’ye kadı 
olup memuriyeti (selh-i Rebiulevvel 1249)’da hitâm bulduğu Takvîmü’l-
Vakâyi‘’in (127) numaralı nüshâsında ve 251’de Medîne-i Münevvere’ye 
ve 260’da İstanbul’a kadı olup 1263’te vefât eylediği Sicill-i Osmânî’de 
mezkûrdur.
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328-El-Mevlâ Tâceddin Mehmed eş-Şehîr bi-Âşir Efendizâde

Re’iszâde dahi derler. Şeyhulislâm Âşir Efendi ahfâdındandır. Mü-
derris ve badehû tarîk-i kazâya sülûk edip 1251 Recebinde Edirne’ye kadı 
olduğu Takvîmü’l-Vakâyi‘’in (127) numaralı nüshasında ve 254’te Mekke 
pâyesi olup badehû bi’l-fi‘l Mekke’ye kadı olduğu ve 263 Zilkadesinde İs-
tanbul pâyesi olup 1265’te irtihâl eylediği Sicill-i Osmânî’de mezkûrdur. 
Âtîde (340) numarada dahi mezkûrdur.

[s.209] 329-El-Mevlâ Mehmed Münir Bey

Vâlide Sultân kethüdâsı Yûsuf Ağa’nın mahdûmudur. Müderris 
ve mahrec mollası ve 1250 Rebiulâhiri gurresinde Edirne’ye kadı oldu. 
1254’te Mekke-i Mükerreme ve 263 Zilkadesinde İstanbul pâyesi olup 
1264 hilâlinde irtihâl eyledi. Mahdûmu 1281’de Edirne’ye kadı olan 
âtîde (365) numarada tercemesi mastûr Râgıb Bey’dir. Derûn-ı Hisâr’da 
Kulekapısı Fırını Sokağı’nda (11) numarada vâki ma‘a çeşme tekke arsa-
sının ittisâlinde kâin (9) numaralı hânenin Pantik oğluna tasarrufunu 
hâvî şer‘-i şerîften verilmiş olan 1251 Cümâdilûlâ târihli hüccet-i şer‘iyye 
bu zâtın mühr ü imzâsıyladır. Zikr olunan ma‘a çeşme tekke arsası dokuz 
numaralı hâne ashâbı tarafından bel‘ edilmek istenildiği cihetle malûmât 
olmak üzere buraya kayd edildi. Îcâbı hâlinde mezkûr hüccet veya mahke-
medeki kaydı tedkîk u tatbîk edilir ise hakîkat-i hâl tezâhür eder. Hânenin 
hüccetteki etrâf-ı erba‘asına ve tekkeye cereyan eden mâ-i lezîzin hüccette 
kaydı olmadığına dikkat lazımdır.

330-El-Mevlâ Es-Seyyid Mehmed Şükrullah bin Osmân

Hırka-i Şerîf Şeyhi demekle ma‘rûftur. Müderris ve 1252’de Edirne’ye 
kadı oldu. 254’te Mekke mollası olup o sene Şabânının beşinde vefât ede-
rek Eğrikapı’da defn olundu.

331-El-Mevlâ Es-Seyyid Ahmed Necîb eş-Şehîr bi-Karamânîzâde

Karamânî Şerîf Efendi’nin mahdûmudur. Müderris ve 1240’da Üs-
küdar mollası ve 1254 târihinde Edirne’ye kadı olup badehû Medîne-i 
Münevvere kadısı oldu. 1264 Şevvâlinde irtihâl eyledi. Zincirlikapı’da 
kayını Ahmed Es‘ad Efendi kurbunda defn olundu. Kebeyapıcı Mescid-i 
şerîfinin Medrese-i Ali Bey Mahallesi’nde vâki imâm süknâsına meşrût 
hânenin (19 Rebiulevvel 1254) târihiyle müverrah vakıfnâmesi sâhib-i 
tercemenin imzâ ve mührüyle memhûrdur. Sâhib-i tercemenin Edirne 
kazâsına târîh-i nasbı Sicill-i Osmânî’de 1248 Rebiulâhiri ve Takvîmü’l-
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Vakâyi‘’in (49) numaralı nüshasında (gurre-i Rebiulâhir 1249) olduğuna 
ve vakfiyenin târihine nazaran sâhib-i tercemenin Edirne’ye iki defa kadı 
olduğu anlaşılmaktadır.

332-El-Mevlâ Mehmed Necîb Bey İbni Hâfız İsmâil Paşa

Müderris ve 1254 târihinde Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-azl Mekke-i 
Mükerreme pâyesi verildi. Badehû vefât eyledi. Kebeyapıcı Mescid-i 
şerîfinin imâmı süknâsına meşrût Medrese-i Ali Bey Mahallesi’nde vâki 
hânenin ittisâlinde kâin hâneye (18 Muharrem 1255) târihinde şer‘-i 
şerîften verilmiş olan tasarruf hücceti bu zâtın mührüyle mahtûmdur.

333-El-Mevlâ Ali Sâtı‘

Zilelizâde Hacı Es‘ad Mahmûd Efendi’nin mahdûmudur. Müder-
ris ve badehû sâlik-i râh-ı kazâ olmakla Sicill-i Osmânî zabtınca 1254 
Şevvâlinde ve Lutfî Târihi beyânınca 1256’da Edirne’ye kadı olup 257 
târihinde ba‘de’l-infisâl Mekke-i Mükerreme pâyesi tevcîh olundu. 1258 
Rebiulevvelinin on üçünde vefât eyledi.

334-El-Mevlâ Ali

Balçıklı’dır. 1251’de Bosna 256’da Edirne kadısı 262’de Mekke pâyesi 
olup 1266 Ramazanının onunda vefât eyledi. Eyüp’te medfûndur.

335-El-Mevlâ Mehmed Rüşdü eş-Şehîr bi-Sâlihzâde Hafîdi

Şeyhulislâm Es‘ad Efendi’nin mahdûmudur. Müderris ve 256’da 
emînü’l-fetvâ ve badehû mahrec pâyesi ve 1257’de Edirne’ye kadı 
olup 258’de evkâf müfettişi 262 Zilhiccesinde dâr-ı şûrâ müftüsü 270 
Şevvâlinde meclis-i vâlâ müftüsü 271 Şevvâlinde meclis-i tanzîmât müf-
tüsü 272 sadr-ı Rumeli olup 276 Saferinde vefât eyledi.

[s.210] 336-El-Mevlâ Necîb Seyyid Ahmed

Dimetokalızâde demekle meşhûr olup Mehmed Efendi’nin 
mahdûmudur. Müderris 1258 târihinde Edirne’ye kadı olup 267 
Cümâdilûlâsında Mekke ve 274’te İstanbul pâyesi oldu. 276’da vefât eyledi.

337-El-Mevlâ Ali Râtib Bey

Seyyid Mustafa Paşazâde Abdülkerîm Bey’in mahdûm-ı mihteri-
dir. Müderris 1255 Zilkadesinde Yenişehir-i Fenâr’a ve Sicill-i Osmânî 
beyânınca 260 Ramazanında ve Lutfî Târihi zabtınca 1259 târihinde 
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Edirne’ye kadı olup 262’de Medîne-i Münevvere kadısı 270’de meclis-i 
maârif reîsi oldu. 1272’de vefât eyledi.

338-El-Mevlâ Azîz Mehmed Hattât

Müderris mahrec ve Halep mollası ve 1260’da Edirne’ye kadı oldu. 
262 Zilhiccesinde Mekke-i Mükerreme pâyesi olup 272 târihinden sonra 
irtihâl eyledi.

339-El-Mevlâ Azîz

Kâmilîzâde’nin dâmâdıdır. 250’de Halep mollası ve 1261 Rebiulev-
velinde Edirne’ye kadı oldu. Bade’l-azl irtihâl eyledi.

340-El-Mevlâ Tâceddin Mehmed eş-Şehîr bi-Âşir Efendizâde 
sâniyen

Tercemesi (328) numarada mastûrdur. 1262 Şevvâlinin yirmi yedi-
sinde sâniyen Edirne’ye kadı olduğu Takvîmü’l-Vakâyi‘’in (304) numaralı 
nüshasında mezkûrdur.

341-El-Mevlâ Ali İlhâmî Bey

Sadr-ı esbak Çelebi Mustafa Paşazâdedir. 1255’te Yenişehir’e 1262’de 
mahmiye-i Edirne’ye kadı olup (5 Rebiulevvel 1264)’te vefât eyledi. 
Sezâyî Tekkesi’nde medfûndur. Mahdûmu Hasan Hüsnü Bey’in terceme-
si Ravzatü’l-Hattâtîn’dedir.

342-El-Mevlâ Mehmed Refî‘ Bey

Müderris 256’da Galata’ya badehû Edirne’ye kadı olup 267’de Mekke 
pâyesi oldu. 276’da vefât eyledi.

343-El-Mevlâ Yahya Tevfîk Bey

Hanım Sultân hafîdidir. Müderris 1251’de Eyüp mollası ve 1264 
Zilkadesinde Edirne’ye kadı olup 1270 Zilkadesinde Mekke pâyesi oldu. 
Badehû irtihâl eyledi.

344-El-Mevlâ Es-Seyyid Mehmed Sa‘dullah eş-Şehîr bi-Hatibzâde

252 Saferinde İzmir ve 1265 Recebinde Edirne’ye kadı oldu. 1268 
Muharreminde Mekke-i Mükerreme mollası olup o sene evâsıtında vefât 
eyledi. (25 Rebiulevvel 1266) târihli Edirne kadısı nâmıyla bir kıt‘a 
hüccet-i şer‘iyyesi görülmüştür.
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345-El-Mevlâ Mustafa Zihnî bin Uşşâkî İbrâhim Efendi

Pertev Paşa imâmı demekle meşhûrdur. Müderris 249’da Maraş ve 
sonra Erzurum kadısı olup 1265’te Mısır’a ve 1266’da Edirne’ye kadı olup 
îfâ-yı umûr-ı şer‘iyye ederken kazâ-i nahb etmekle İstanbul yolunda Sey-
yid Celâli Türbesi ile Pertev Paşa merhûmun kabri kurbunda defn olun-
muştur. 20 Şabân 1266 bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyyesi görüldü.

346-El-Mevlâ Yakub Âsım bin el-Mevlâ Halîl Rüşdü

Müşârunileyh (320) numarada tercemesi mastûr mevâlîden Kütahyalı 
Halîl Rüşdü Efendi’nin mahdûmu olup tarîk-i tedrîse duhûl ile bir müddet 
evkâf-ı hümâyûn hazînesi dâhilinde vâki müfettiş kalemine devâm eyle-
dikten sonra meslek-i niyâbete sülûk ederek Rumeli ve Anadolu cânibinde 
bazı mahallere niyâbetle âzim ve 1265 senesi hasbe’t-tarîk mevleviyetle 
Trabzon eyâletine hâkim olduktan sonra 1267 senesinde mahmiye-i 
Edirne’ye kadı oldu. 269 senesi evâsıtında Cezîre-i Kıbrıs’a ve 271 sene-
sinde Tırnovi’ye hâkim olmuştur. 274 Muharreminde Mısır’a ve 277’de 
Medîne-i Münevvere’ye kadı 280 Ramazanında İstanbul pâyesi ve 286’da 
Edirne’ye müfettiş-i [s.211] hükkâm ve 287 Şevvâli gurresinde İstanbul’a 
kadı ve 291 Ramazanında sadr-ı Anadolu pâyesiyle meclis-i meşâyih re’isi 
ve bir kaç sene sonra Kütahya nâibi olup ba‘de’l-infisâl 1301’de irtihâl ey-
ledi. Müşârunileyh mazâmîn-i âferîn bir şâir-i nükte-bîn olup dîvân olacak 
kadar eş‘ârı vardır. Bu gazel ondan nümûnedir.
Gazel Ol perî adn-i hüsünde hûr şeklin gösterir

Dîdede cism-i latîfi nûr şeklin gösterir
Bu ne sırdır kim bakın âyîne-i endâm-ı yâr
Bir mücessem nûrdur billûr şeklin gösterir
Öyle bir sâkî-i sîmîn-sâka sad tahsîn kim
Çeşmi geh mest ü gehî mahmûr şeklin gösterir
Giryesi meşşâte olmuştur arûs-ı handeye
Mâtemi erbâb-ı aşkın sûr şeklin gösterir
Milket-i manâyı Âsım hâme teshîr eyledi
Bir Süleymândır velâkin mûr şeklin gösterir

Âtîdeki Gazeli Edirne Müfettiş-i hükkâmlığından munfasılan 
Edirne’den çıkacağı gece söylemiştir. Hatt-ı destiyle nüshası fakîrdedir.

Visâl-i yâr ile reşk-i nehârsın yâ leyl
O mehlikâya güzel şu‘lezârsın yâ leyl
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Senin bu lutfunu âlemde kimse ketm edemez
Rakîbe engel ü uşşâka yârsın yâ leyl
Kanı o meyler o sâkîler öyle cünbüşler
Felekten ehl-i dile bergüzârsın yâ leyl
Ne âhlar ne enînler işittiğin biliriz
Sen ehl-i derde aceb gam-güsârsın yâ leyl
Düşürdün Âsımı da dâm-ı zülfüne o mehin
Amân amân ne yamân dil-şikârsın yâ leyl

Emirleriyle Söylenilen Nazîre-i Fakîrânemdir
Cihânda pâdişeh-i Zengibârsın yâ leyl
Müsahhar-ı heme dâr u diyârsın yâ leyl
Gören felekte hilâli kıyâs eder meh-i nev
Sen ol kaziyyede zî-zülfikârsın yâ leyl
Firâk-ı mihrile her şeb yanıp yakılmakta
Benimle tâ-be-seher ber-karârsın yâ leyl
Açılmadın o güneş yüzlü mâha tâli‘i gör
Şafak gibi ne aceb şerm-sârsın yâ leyl
Olursa bezmi seninle olur hitâm-pezîr
Enîs ü hemdem-i Bâdî-i zârsın yâ leyl

Mehmed Âsım Paşa Edirne’de Vâlî Kendileri Müfettiş-i Hükkâm İken 
Latîfe-gûne Bu Beyti Söyleyip Müşârunileyhe Vermiştir

İki çapkın çıkageldi bu vilâyet işine
Birisi Âsım Efendi biri Âsım Pâşa

347-El-Mevlâ el-Hâc Mehmed Şâkir

Enderûn-ı hümâyûndan tefeyyüz edip müderris ve 1258 Şevvâlinde 
Galata’ya ve 268 Recebinde Edirne’ye kadı oldu. Badehû Mekke-i Müker-
reme pâyesi olup 1276 Ramazanında irtihâl eyledi.

348-El-Mevlâ Osmân eş-Şehîr bi-Yûsufzâde

Müderris 1259’da Yenişehir’e ve 1269’da Edirne’ye kadı olup 273’te 
Mekke pâyesi oldu. O sene Şevvâlinin on sekizinde vefât eyledi. Eyüp’te 
medfûndur.

349-El-Mevlâ Nazîf Ahmed

Kasîdecizâde demekle ma‘rûftur. Sudûrdan Mustafa Nûrî Efendi’nin 
mahdûmudur. Müderris 262 Muharreminde Galata’ya ve 1270 Recebin-
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de Edirne’ye kadı olup o sene Zilkadesinde Mekke ve badehû İstanbul ve 
Anadolu pâyelerini ihrâz eyledi. (8 Receb 1284)’te vefât etti.

350-El-Mevlâ Es-Seyyid Mehmed Sa‘îd

Leblebici demekle ma‘rûftur. Müderris ve 267’de Edirne’ye kadı oldu-
ğu Sicill-i Osmânî’de mezkûr ise de mûmâileyhin Edirne kadısı nâmıyla 
(15 Muharrem 1272) târihli bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyyesi görüldüğüne na-
zaran [s.212] ifâdesinin takrîbî olduğu tezâhür etmiştir. 1279 Zilhiccesi-
nin ikisinde vefât eyledi. Fâtih’te medfûndur.

351-El-Mevlâ Vehbî Mustafa eş-Şehîr bi-İmâmzâde

Müderris ve nâib ve 265 Muharreminde Ayıntab’a ve badehû mahrece 
nakl ile 272 Recebinde Edirne’ye kadı olup 273 Rebiulevvelinde Mekke 
pâyesi ve bir çok seneler maârif-i umûmiye müfettişi ve oradan zabtiye 
müfettişi ve 278 Muharreminde İstanbul ve 285 Muharreminde Anadolu 
pâyesi ve 290 Zilkadesinde Anadolu kazaskeri olup Hicâz’a azîmet ve av-
detten sonra (27 Receb 297)’de vefât eyledi. Çamlıca’da medfûndur.

352-El-Mevlâ Es‘ad Mehmed

Şehrîzâde Reşîd Efendi mahdûmudur. Müderris ve Sofya’ya ve 
1273’te Edirne’ye kadı olup 275 Cümâdilevvelinde Mekke pâyesi badehû 
İstanbul pâyesi ve 1282 Saferinde evkâf müfettişi ve sonra Anadolu pâyesi 
olarak 1286’da irtihâl eyledi.

353-El-Mevlâ Ömer Hulûsî

Gümüşhâneli’dir. Gerdankıran demekle ma‘rûftur. Müderris dersiâm 
olup şehzâdegân hazerâtı hizmet-i ta‘lîmine memur oldu. 262’de bahriye 
müfettişi badehû Yenişehir’e ve 273 Rebiulevvelinde Edirne’ye kadı ve 
274 Rebiulâhirinde Mekke pâyesi ve 280 Rebiulevvelinde İstanbul’a kadı 
badehû Anadolu ve sonra Rumeli pâyesi olup (6 Şabân 1292)’de vefât ey-
ledi.

354-El-Mevlâ Es‘ad Ahmed

Mevâlîden Üryânîzâde Sa‘îd Efendi mahdûmudur. 1223 senesinde 
tevellüd eyledi. Müderris Eyyüp mollası 1274 Rebiulevvelinde Edirne’ye 
kadı olup 276 Muharreminde Medîne-i Münevvere kadısı oldu ve harem-i 
şerîf tamirât müdürlüğü ilâve-i şânı kılındı. 280 Şabânında kassâm-ı askerî 
281 Şabânında sadreyn müsteşârı ve 283’te İstanbul kadısı badehû Bur-
sa müfettiş-i hükkâmı ve meclis-i intihâb-ı hükkâm ve tedkîkât-ı şer‘iyye 
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re’isi ve (12 Zilhicce 295)’te şeyhulislâm oldu ve (6 Cemaziyelevvel 
1306)’da vefât eyledi. Eyüp’te türbe-i mahsûsada medfûndur.

355-El-Mevlâ Es-Seyyid Hâfız Mehmed

Mâbeyn-i hümâyûn imâmı olup 1266 Cümâdilûlâsında Selânik’e 
ve 1275’te Edirne’ye kadı olup 279’da Mekke-i Mükerreme’ye kadı oldu. 
Badehû vefât eyledi. Turgut Bezirgan Mahallesi’nde vâki bir hânenin ta-
sarrufunu hâvî (26 Cemaziyelevvel 1275) târihiyle müverrah bir hücceti 
manzûr-ı fakîrânem olmuştur.

356-El-Mevlâ Emin

Silahtâr Ali Ağa imâmı olup o sâyede müderris ve Halep ve Edirne 
kadısı oldu. 1278’de Mekke pâyesi olup badehû vefât eyledi.

357-El-Mevlâ Abdülkâdir

İstanbullu’dur. Müderris ve 1276 Şevvâlinde Edirne’ye kadı oldu. 
Ba‘de’l-azl irtihâl eyledi.

358-El-Mevlâ Seyyid Mustafa

Müderris ve 259 Cümâdilûlâsında Selânik ve 1277 Şevvâlinde 
Edirne’ye kadı oldu. Ba‘de’l-infisâl irtihâl eyledi.

359-El-Mevlâ İbrâhim Reşîd

Bayındır müftüsüzâdedir. Müderris olup 1275 Şevvâlinde Beyrut’a 
ve 1278’de Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-infisâl irtihâl eyledi.

360-El-Mevlâ Sâlih Mehmed bin Abdullah

Kengırılı Abdullah Efendi’nin mahdûmudur. Müderris olup badehû 
tarîk-ı kazâya sülûk ile 1279’da Edirne’ye kadı oldu. 1282’de Mekke mol-
lası oldu. Edirne’de vefât eden Züleyhâ Kâmile nâm kerîmesi rûhu için 
İstanbul yolundaki Nâzır Çeşmesi’ni tamir edip târîh vaz‘ etmiştir.

[s.213] 361-El-Mevlâ Dâniş Mehmed

Müderriszâde Ârif Efendi mahdûmudur. Müderris 1272 Recebinde 
Yenişehir’e ve 1279 Şevvâlinde Edirne’ye kadı olup 282 Muharreminde 
Medîne-i Münevvere mollası oldu badehû vefât eyledi.

362-El-Mevlâ İbrâhim Reşîd eş-Şehîr bi-Müftüzâde Sâniyen

1280 târihinde Edirne’ye sâniyen kadı oldu. Tercemesi (359) numa-
radadır.
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363-El-Mevlâ Mehmed Sâbit Bey

Hekimzâde Ali Paşa’nın ahfâdındandır. Müderris 1273 Rebiulevve-
linde Kudüs-i şerîfe ve 280 Şevvâlinde Edirne’ye kadı olup badehû Mekke 
pâyesi oldu. 1306 evâilinde vefât eyledi.

364-El-Mevlâ Es-Seyyid Mustafa Necîb eş-Şehîr bi-Müftüzâde

Selânikli’dir. Abdullah Efendi’nin mahdûmu olup müderris ve 1263 
Ramazanında İzmir’e ve 272’de Şam’a kadı oldu. 276 Rebiulâhirinde 
Mekke pâyesi olup 1281’de Edirne’ye kadı oldu. Ba‘de’l-azl vefât eyledi.

365-El-Mevlâ Râgıb Mehmed Bey İbni Münîr Bey

(329) numarada tercemesi mastûr Vâlide Kethüdâsızâde Münîr 
Bey’in mahdûmudur. Müderris 1274 Cümâdilûlâsında Selânik’e ve 282’de 
Edirne’ye kadı olup badehû Mekke pâyesi oldu. 1297’de irtihâl eyledi.

366-El-Mevlâ Râgıb Ahmed

Kuyucaklızâde’dir. Müderris ve 1274’te Trabzon’a ve 1282 Şevvâlinde 
dâru’n-nasr Edirne’ye kadı oldu. Ba‘de’l-azl irtihâl eyledi.

367-El-Mevlâ Mehmed Bursevî

1283 Şabânında Edirne’de kadı olduğu hüccetiyle malûm ise 
de terceme-i hâline dest-res olunamadı. Sicill-i Osmânî bu târihte 
Kettânîzâde Azîz Efendi nâmında bir zâtı Edirne mollası olmak üzere 
göstermiştir.

368-El-Mevlâ Muhyiddin Mehmed eş-Şehîr bi-Benlizâde

Es‘ad Efendi’nin mahdûmudur. Müderris 1284’te def ‘a-i ûlâ olarak 
Edirne’ye kadı oldu. Badehû Mekke-i Mükerreme ve İstanbul pâyesi ve 
evkâf-ı hümâyûn müsteşârı muâvini olup 1305 Şevvâlinde vefât eyledi. 
Sicill-i Osmânî’de Bu sene içinde Edirne kadısı (Kettânîzâde Mahmûd 
Efendi’nin mahdûmu Azîz Efendi) gösterilmiştir.

369-El-Mevlâ Abdüllatîf

1285’te Edirne’ye kadı olmuştur.

370-El-Mevlâ Abdurrahman Nâfiz

Kuyucaklızâde demekle meşhûrdur. 1243’te tevellüd edip 1265’te 
tıbbiye-i askeriye küttâbından iken tarîk-ı kazâya sülûk ile mahrec mollası 
ve badehû Molla Bey meşîhatinde mektupçu ve 1286’da Edirne’ye kadı 
olup badehû Mısır’a kadı oldu. Hidiv-i Mısır tarafından Mısır niyâbetinde 
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ibkâsı istirhâm olunmakla müsâ‘ade buyurulup on beş seneden ziyâde 
orada niyâbette kalmış ve Mekke ve 307’de İstanbul pâyesi olduğu hâlde 
1308 Recebinde irtihâl-i dâr-ı bekâ etmiştir.

371-El-Mevlâ Mehmed Rûhî Bey İbni Zeynelâbidîn el-Hüseynî

1287’de Edirne’ye kadı olup ba‘de’l-azl bir müddet sonra İzmir’e nefy 
olunmakla orada davâ vekâletiyle ta‘ayyüş eylemekte olduğu sırada tarîk-i 
Bektâşî’ye intisâb ile Baba olmuş idi. Bu hâl üzere 1316 senesi Nisanının 
dokuzuncu günü İzmir’de vefât etmekle şehre bir buçuk saat mesâfede 
vâki Mızraklı Baba civârında defn olunmuş ve vefâtına Gördes kazâsı kay-
makamı Eşref Bey bu târîhi demiştir.
Târîh Bende-i âl-i abâ ya‘ni bizim Rûhî Baba

Eyledi mülk-i fenâdan bezm-i ukbâya sefer
Meyve-i bâğ-ı zarâfetti vücûd-ı ekmeli
Âlem-i irfân serâpâ etse şâyândır keder

[s.214] Anda hatm olmuş tevekkül anda bitmişti gınâ
Dest-i gayretten kuşanmıştı miyânında kemer
Merd-i meydân-ı tarîkatti muhibb-i ehl-i beyt
Sohbeti ehl-i dile olmuş idi şehd ü şeker
Böyle zâtı binde bir görmez tarîk-i nâzenîn
Gökte bir milyon sene devr eylese şems ü kamer
Esdi söndürdü çerâğ-ı ömrünü bâd-ı ecel
Gitti pür neş’e huzûru’llâha ol er oğlu er
Yâ Alî geldim diye çöktü kenâr-ı kevsere
Dest-i Hayderden pey-â-pey câm-ı kevser nûş eder
Eşrefâ sûzişli bin mersiye yazmak farz iken
Âh-ı istîlâ-yı gam yazdırdı böyle muhtasar
Sâhib-i isnâ aşer geldi dedi târîhini
Rûh-ı Rûhî eyledi firdevs-i a‘lâyı makarr

372-El-Mevlâ Mehmed Sâhib Bey bin İsmet Bey

1288 târihinde Edirne’ye kadı olmuştur.

373-El-Mevlâ el-Hâc Mehmed Tevfîk eş-Şehîr bi-Karabacak

Ürgüplü’dür. Ba‘de ikmâli’t-tahsîl müderris ve molla ve kassâm-ı 
askerî ve evkâf-ı hümâyûna müfettiş ve 1289’da Edirne’ye kadı oldu. 
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Badehû Mekke ve İstanbul ve Anadolu pâyelerini ihrâz ile meclis-i 
tedkîkât-ı şer‘iyyeye aza oldu ve hacc-ı şerîfe azîmetle 1307 Zilhiccesinde 
bade edâi’l-hacc vefât etmiştir.

374-El-Mevlâ el-Hâc Mustafa Fâik

Harputlu’dur. Müderris ve 1291’de Edirne’ye kadı oldu ve badehû 
bazı niyâbetlerde gezip 1305 Cümâdilâhiresinde vefât eyledi. Kâşgarî yo-
lunda defn olundu.

375-El-Mevlâ Ali Sürûrî

Alâiyeli’dir. Kadı Abdurrahman Paşa’nın kerîmezâdesidir. İkmâl-i 
tahsîlden sonra tarîk-ı kazâya sülûk etmiş ve devriye mollalığından mah-
rece nakl ile bir aralık Sivas’a ve 1292’de Edirne’ye kadı ve badehû vâli 
muâvini olmuştur. Sonra Mekke pâyesi ve Adliye nezâreti memuru olarak 
dîvân-ı istînâf re’isi oldu ve 1296’da İstanbul ve 298’de Anadolu sadâreti 
pâyesini ihrâz eyledi. 1302’de Manisa mutasarrıfı ve 304 Trabzon vâlisi 
olup 1305 Recebinin üçünde tebdîl-i tarîk ile rütbe-i vezâret ihsân buyu-
ruldu. Yirmi gün mürûrunda Sivas vâlisi ve 306’da Konya vâlisi olup 1308 
senesi evâilinde hastalığı müştedd olmasından afv ile İzmir’e azîmeti 
fermân olunmuş idi. O sene Rebiulâhirinin on yedisinde orada irtihâl 
eylemiş. Ve kemâl-i bende-perverîden üzerine türbe yapılmasına irâde-i 
seniyye şeref-sâdır olmuştur. İbradilidir.

376-EMevlâ Muhyiddin Mehmed eş-Şehîr bi-Benlizâde Sâniyen

1293’de Edirne’ye kadı oldu. Tercemesi (368) numarada mastûrdur.

377-El-Mevlâ Abdülkâdir Bey

İzmir müftüsüzâdedir. 296 târihinde Edirne’ye kadı oldu. Edirne’de 
derûn-ı hisârda Hacı Bedreddin Mahallesi’nde Ermeni Kilisesi ittisâlinde 
kâin olup bir yahûdinin uhde-i tasarrufunda bulunan hânenin Hale-
biye Medresesi olduğu tevâtüren isbât olunan arsası hakkında Edirne 
mahkeme-i şer‘iyyesinden sâdır olan (21 Rebiulâhir 1299) târihli i‘lâm 
bu zâtın mührüyle memhûr olup Edirne evkâf kaleminde mahfûzdur.

378-El-Mevlâ Mehmed Ebu’l-Hayr

Nakîbü’l-eşrâf Abdurrahîm Efendi’nin mahdûmudur. Müderris ve 
molla olup Mekke ve 1293’te İstanbul pâyesi ve 1299’da Edirne’ye kadı 
oldu ve muahharen Kıbrıs kadısı olup (19 Şabân 1308)’de Kıbrıs’ta irtihâl 
eyledi.
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[s.215] 379- El-Mevlâ İbrâhim Edhem

Rumeli kazaskerlerinden Hasan Re’fet Efendi’nin mahdûmudur. 
Re’fetzâde demekle meşhûrdur. 1302’de Edirne’ye kadı oldu.

380-El-Mevlâ Ahmed Muhtâr

Hekîm Bedreddin Efendi’nin mahdûmudur. Müderris molla Mekke 
ve İstanbul pâyesi olup 1305’te Edirne’ye kadı oldu. Ba‘de’l-azl Mekke-i 
Mükerreme’ye kadı nasb olunup azîmetle 1306 Şabânında orada irtihâl 
eyledi.

381-El-Mevlâ Hamdi

1307 târihinde Edirne’ye kadı oldu.

382-El-Mevlâ el-Hâc Mehmed Fevzî

Tavas kazâsında Yârengüme karyesinden Karşızâdedir. Edirne müf-
tüsü demekle meşhûrdur. 1262 târihinde Edirne’ye gelerek dersiâm ve 
1278’de Kıbrıslı Mehmed Paşa sahâbetiyle mahmiye-i Edirne’de me’zûn 
bi’l-iftâ olup 280 Zilkadesinde azl edildi. Badehû Antalya ve Büyük Tır-
nova ve Hersek ve Halep ve Kayseriye ve Bitlis ve Balıkesir ve Medîne-i 
Münevvere’ye ve 1309’da Edirne’ye kadı oldu. Ba‘de’l-infisâl Dersaâdete 
avdetlerinde Anadolu ve badehû Rumeli kazaskeri olup 1317 senesi 
hilâlinde irtihâl eyledi.

383-El-Mevlâ Yûnus Vehbî

1310’da Edirne’ye kadı olup (22 Zilkade 1311)’de bi’l-infisâl 
Dersaâdete avdet etmiştir. Vasfında şuarâdan Haydar Efendi bu kıt‘ayı 
demiştir.
Kıt‘a Cûş edüp tab‘ı bu şeb kevkebe-i deryâdan

Söyledi hayli şiir hazret-i Yûnus Vehbî
Şaşacakdır fukahâ münteşir olsa nazmı
Şâ‘iriyyet ana mânend-i fakâhet vehbî

Velehû Mehmed Ali Paşa
Bu fazlınla size Vehbî Efendi
Fakat kâdî desem lâyık değildir
Sana nisbetle hakkım var demekte
Kudât-ı sâire  kâdî değildir
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Velehû Giridî Sırrı Paşa
Kazâyı hasra hakkın var lâkin
Tenâkuzdan sözün hâlî değildir
Ulüvv-i kadri var İbni Kemâlin
Velî Vehbî kadar âlî değildir

384-El-Mevlâ Mustafa Rüşdü bin Mehmed Hulûsî

Giresunlu Emirzâde demekle ma‘rûftur. 1312’de Edirne’ye kadı olup 
müdddetinin hitâmına karîb bir zamânda me’zûnen Dersaâdete azîmetle 
1314 senesi Muharreminin otuzunda orada irtihâl eyledi.

385-El-Mevlâ el-Hâc Ali Rızâ bin Mehmed Emin bin 
Muhaddis Ömer Efendi

Yeşilbaş demekle meşhûrdur. Kastamonu’ya ve Trabzon’a ve Cezâyir-i 
Bahr-ı Sefîd’e ve 1314’te Edirne’ye kadı oldu.

386-El-Mevlâ Mehmed Reşâd Bey Efendi

Müşârunileyh 1265 târihinde Edirne kadısı olan Şehrî Emin Efendi 
demekle ma‘rûf Mevlânâ Es-seyyid Mehmed Emin Efendi ibni el-mevlâ 
Sa‘îd Efendi merhûmun mahdûmu ve 1205 Recebinde şeyhulislâm olan 
Mevlânâ [s.216] Yahya Tevfîk Efendi merhûmun ahfâdından olup ale’l-
usûl kat‘-ı merâtib ve ahz-ı revâtib ederek haremeyn-i muhteremeyn 
pâyesine nâil olmuştur. Galata mevleviyetinden 316 Saferinde Edirne’ye 
kadı olmuş ise de kable’l-vusûl Hüdâvendigâr vilâyeti merkezi olan Bursa 
niyâbet-i şer‘iyyesine memuriyeti tahvîl buyurulmuş olduğundan müddeti 
hitâmında infisâl ile (15 Muharrem 318) târihinde sâniyen Edirne’ye kadı 
olup o sene Saferinin üçüncü Cumartesi günü bi’l-muvâsale vazâif-i memu-
resine mübâşeret eylemiş ve (15 Muharrem 320) târihinde hitâm-ı müd-
detine mebnî bi’l-infisâl sâniyen Bursa niyâbetine ve 324’te şehr emâneti 
meclis azalığına tayin buyurulup 11 Cemaziyelevvel 1325’te irtihâl etmek-
le Karaca Ahmed’de defn olunmuştur.

387-El-Mevlâ İbrâhim Zühdü Efendi

Müşârunileyh işbu ravzanın (176) numarasında tercemesi mastûr 
şeyhulislâm-ı esbak Paşmakçızâde Mevlânâ Seyyid Ali Efendi’nin 
ahfâdından olduğu cihetle Paşmakçızâde demekle meşhûrdur. Bursa 
niyâbet-i şer‘iyyesinden (2 Safer 1316) târihinde Edirne’ye kadı olup 
îfâ-yı umûr-ı şer‘iyye eylemekte bulunmuş olduğu hâlde (27 Zilkade 
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1317) târihinde Pazar günü tekmîl-i enfâs-ı ma‘dûde-i hayât etmekle 
Murâdiye Câmi-i şerîfi hatîresinde defn olunmuştur.

388-El-Mevlâ Mehmed Reşâd Bey Efendi

Sâniyen

389-El-Mevlâ Mehmed Sâbit Efendi

Müşârunileyh 1236 Cümâdilâhiresinde şeyhulislâm olan Mevlânâ 
Abdülvehhâb Efendi mahdûmu nakîbü’l-eşrâf ve sudûr-ı izâmdan 
Mevlânâ İlmî Mehmed Efendi merhûmun semere-i şâh-ı vücûdudur. İz-
mit niyâbet-i şer‘iyyesinden tahvîlen Edirne’ye kadı olup (21 Muharrem 
1320) târihinde bi’l-vusûl işe mübâşeret etmiş ise de iki gün mürûrunda 
bi’l-infisâl Dersaâdete avdet edip Ankara’ya tayin kılınmıştır. Mekke 
pâyelilerindendir.

390- El-Mevlâ Abdurrahîm Efendi

Yanya merkez niyâbet-i şer‘iyyesi nâib-i sâbıkı olup ( 9 Safer 1320) 
târihinden itibâren Edirne’ye kadı olup (18 Safer minhü) târihinde bi’l-
muvâsale işe mübâşeret etmiştir. Edirne’de tekmîl-i müddet etmeksizin 
azlle (gurre-i Safer 1321)’de İstanbul’a avdet ettikten sonra (4 Zilkade 
1322 ve 28 Kânûn-ı Evvel 320) Salı günü vefât etmekle civâr-ı hazret-i 
Hâlit’te defn edilmiştir.

391-El-Mevlâ Mehmed Nûrî Medenî Efendi

İstanbul pâyelilerindendir. Pederleri Rumeli kazaskerliği 
pâyelilerinden meclis-i intihâb-ı hükkâmü’ş-şer‘ ve meclis-i tedkîkât-ı 
şer‘iyye re’isi ve re’isü’l-müneccimîn Tarsusîzâde Es-seyyid el-hâc Osmân 
Kâmil Efendi ve vâlideleri bu ravzada (318) numarada tercemesi mesbûk 
Fındıkzâde hafîdi Es-seyyid İbrâhim Halîl Efendi’nin kerîmesi Hâcce Şerîfe 
Hatîce Hanım’dır. 1276 Rebiulâhirinin yirmi sekizinci günü Dersaâdette 
çehre-nümâ-yı âlem-i şuhûd olup tarîk-i kazâya duhûl ile (gurre-i Safer 
1321 ve 16 Nisan 1319)’da Edirne’ye kadı olmuş ve ikmâl-i müddetle (16 
Rebiulevvel 1323 ve 8 Mayıs 1321)’de bi’l-infisâl mahkeme-i teftîş-i evkâf 
müsteşarlığına tahvîl-i memuriyet etmiştir.

392-El-Mevlâ Abdurrahman Efendi

Müşârunileyh li-ümm cedleri şeyhulislâm Mevlânâ Bosnevî Refîk 
Efendi merhûmun birâderzâdesi ve dâmâdı mevâlîden Ahmed Ârif 
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Efendi’nin sulbünden (27 Safer 1277 ve 1 Eylül 1276) Perşembe günü 
Dersaâdette zînet-efzâ-yı mehd-i vücûd olup mukaddime-i ulûmu 
tahsîlden sonra Fâtih Câmi-i şerîfinde Karînâbâdîzâde Mevlânâ Ömer 
Hilmî Efendi merhûmun halka-i tedrîsine müdâvemetle tekmîl-i nüsha 
ederek icâzet almış ve 283 senesinde bâ-ibtidâ-i hâric İstanbul müderris-
liğine nâil olmuştur. Badehû 1293 senesinden 304 senesine değin dâire-i 
meşîhat-i [s.217] ulyâ mektûbî kalemi ile fetvâhâne-i âlî i‘lâmât odasında 
istihdâm olunarak 304 senesinde Galata kadılığına ve ilâve-i memuriyet 
olarak mecelle cem‘iyyeti baş kitâbetine ve 306’da Beykoz ve 307’de De-
deağaç ve 311’de Serfice ve 314’te Kastamonu ve 315’te Konya ve 320’de 
Trabzon niyâbet-i şer‘iyyeleriyle bekâm buyurulmuş ve o sıralarda mutasar-
rıf ve ûlâ vekâletlerinde dahi îfâ-yı hüsn-i hizmet etmiştir. 1310 senesinde 
bilâd-ı hamse pâyesi ve 312’de dördüncü rütbeden nîşân-ı zîşân-ı Osmânî 
ve 315’te haremeyn-i muhteremeyn pâyesi ve o sene de üçüncü ve 316 
senesinde tebdîlen ikinci rütbeden Mecîdî nişân-ı zîşânları ve 318’de İstan-
bul pâye-i refî‘i ve 321’de tebdîlen ikinci rütbeden nişân-ı zîşân-ı Osmânî 
ihsân buyurulmuştur. 322’de meclis-i idâre-i emvâl-i eytâm azalığına ve (18 
Rebiulevvel 1323 ve 10 Mayıs 321)’de Edirne niyâbet-i şer‘iyyesine tayin 
kılınarak bi’l-vürûd îfâ-yı umûr-ı memureye bed’ ü mübâşeret eylemiştir. 
Âsâr-ı ilmiyelerinden Zemahşerî’nin İlm-i Nahiv’den Enmüzec nâmında 
eserlerine tercümeleri ve başkaca eş‘ârları vardır. Bu ebyât mahsûl-i tab‘-ı 
dürer-bârlarındandır.
Şarkı Bana yâr oldu gamın gayri sürûru neyleyem

Künc-i vahdette garîbâne bütün gün inleyem
Terk et âzâde beni şâm u seher âh eyleyem
Yâr u yâver kalmadı zîrâ ki hecr eyyâmıdır
Nergisi solmuş gülistânın bozulmuş gülleri
Ye’s ü mâtem eylemekde gülşenin bülbülleri
Şîşe-i rindân şikest oldu döküldü mülleri
Her nev‘-i zevkin meseldür bir humâr encâmıdır

Nesr. Bu şarkı meşhûr hânende Ethem Efendi tarafından hüzzâm 
makâmında bestelenmiştir.
Şarkı-i Diğer Var iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân

Seyre çık reftâr edip uşşâkı eyle şâdumân
Sen kimin meftûnusun mahzûn durursun her zamân
Gel de gülzâra letâfet gelsin ey gonce-dehân
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Reng-i ruhsârın görüp güller kızarsın serteser
Andelîbân şevk-ı dîdârınla etsün nağmeler
Sevdiğim hasretle yandım nâz ise artık yeter
Gel de gülzâra letâfet gelsin ey gonce-dehân

Nesr: Bu şarkı Tanbûrî-i şehîr Cemil Bey tarafından mâhûr makâ-
mında bestelenmiştir.

Âliye tahallüs eden şâ‘ire hüsnâ bir hanımın mahsûl-i tab‘-ı nâzikâneleri 
olan bir gazelinin zîrine taraflarından bi’l-bedâhe yazılan beyttir ki buraya 
nakl edilmiştir.
Beyit Pek güzel şâyân-ı tebrîkdir bu şi‘rin Âliye

Vech-i tâbın gösterir tab‘ındaki ulviyyeti
1224 târihinde de birinci Mecîdî nişânı ihsân buyurulmuştur.

El-Mevlâ es-Seyyid Mehmed Emin38

Şehrî Emin Efendi demekle arîf olup mevâlîden Mehmed Sa‘îd 
Efendi merhûmun mahdûmudur. (gurre-i Rebiulâhir 265) târihinde 
Hanım Sultân hafîdi Yahya Tevfîk Bey yerine Edirne’ye kadı olup o 
sene Cümâdilûlâsı selhinde infisâl etmiş olduğunu (386) numaradaki 
mahdûmu Reşad Molla söyledi.

38  Bu tercemeye müellif numara vermemiştir. Metine sonradan dâhil edilerek bir kağıda yazılı olarak 
eserin 210. ve 211. sayfalarının arasına yapıştırılmıştır. Müellif hattıdır.
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,

Ravzatü’l-Ulemâ
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[s.222] Der-Asr-ı Çelebi Sultân Mehmed Hân

1-Mevlânâ Alâüddin bin Mevlânâ Abdülkerîm bin Mevlânâ 
Abdülcebbâr

Me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. Zindanaltı’nda 
Tatar Han Kabristanı’nda Tatar Han Türbesi kurbunda medfûn bulun-
makla merkad-i şerîfleri taşlarındaki makâlât u ebyât bi’l-istinsâh buraya 
aynen tenmîk edildi.

Baş taşının kabre nâzır cihetinde: İntekâle min dâri’l-fenâi ve’l-
gurûr ilâ dâri’l-bekâi ve’s-sürûr lemha’ş-şânü’l-âlimü’r-rabbânî ve’l-ârifu’s-
sâdıku’s-samedânî Mevlânâ Alâüddin bin Mevlânâ Abdülkerîm bin.

Ayak taşının kabre nâzır cihetinde: Mevlânâ Abdülcebbâr 
radiya’llâhü Teâlâ anhü ve erzâhu fi’s-sânî min zi’l-hicceti’l-huccete tis‘a 
aşere ve semâne mie 819

Baş taşının hârice nâzır cihetinde

Ayak taşının hârice nâzır cihetinde

2-Mevlânâ Bâyezîd Sûfî

Mevlânâ-yı müşârunileyh fâzıl kâmil bir zât-ı şerîf-i celîlü’l-menâzır 
idi. Yıldırım Bâyezîd Hân hazretleri şehzâdelerinden Sultân Mehmed Hân 
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için ol müdebbir-i dânâ-yı hâce nasb edip zimâm-ı ta‘lîmi ol çabuk-süvâr-ı 
arsa-i fazâile teslîm eyledi. Edirne’de nâmlarına müntehî bir mahalle vardır.

Der-Asr-ı Sultân Murâd Hân-ı Sânî

3-Mevlânâ Süleymân bin eş-Şeyh İzzeddîn

Me’hazlarımızda terceme-i hâline dest-res olunamadı. 840 târihinde 
vefât etmekle Zindanaltı’nda köprübaşı cihetindeki kabristanda Eskicizâde 
Mevlânâ el-hâc Ali Efendi merhûmun kabri civârında cadde üzerinde defn 
olunmuş ve seng-i mezârı yalınız nâm-ı nâmîleriyle menkûş bulunmuş-
tur. Bu zât Şakâyık’ta Feriştehzâde nâmıyla müştehir olup 820 târihinde 
irtihâl-i dâr-ı bekâ ettiği beyân olunan Mevlânâ İzzeddîn Abdüllatîf bin 
Melek nâm zâtın mahdûmu olması zann olunur.

4-Mevlânâ Sefer Şah

Müşârunileyh Mevlânâ Şemseddin Fenârî muâsırlarından olup bazı 
müşkilâtını bu zâttan suâl eder bu zât dahi e’l-memur ma‘zûrun diye ce-
vap verir idi. 843 târihinde irtihâl etmekle Mihal Köprüsü vasatında Avcı 
Sultân Mehmed Hân asrında bu köprüye ilâveten inşâ edilmiş olan iki göz 
kurbunda vâki türbe-i mahsûsada defn edilmiş ise de mezkûr türbe mürûr-ı 
zamân ile ve Tunca Nehri’nin bazı senelerde şiddetle tuğyân u cereyânı 
sebebiyle mahv olmuştur. Fünûn-ı müteferrikada ta‘likât-ı muhtasaraları ve 
huteb-i belîğa-i mu‘tebereleri vardır. Nâmlarına Hacı Sarraf Mahallesi’nde 
bir câmi-i şerîf var ise de mahv olmuş ve mahallinde zikr olunmuştur.

5-Mevlânâ Şerefüddin el-Kemâlî

Terceme-i Şakâyık ve Tâcü’t-tevârîh beyânınca müşârunileyh Kı-
rım memâlikinden birinde pâ-nihâde-i âlem-i vücûd [s.223] olup henüz 
gûdek-i hurde-sâl iken memleketi ulemâsından kâffe-i ulûm u fünûnu ve 
husûsiyle tahsîl-i ulûm-ı şer‘iyyeyi mevki‘-i matlûbe kemâ-hiye-hakkuhâ 
îsâl ve bu sûretle mümtâz-ı akrân u emsâl olduktan sonra Hâfızuddin 
Mehmed İbni Bezzâzî’den dahi telemmüz etti. Badehû bilâd-ı Kırım’da 
müderris olup ifâza vü ifâde ile berâber te’lîf ü tasnîf ile de iştigâl eyle-
di. Kırım memâlik-i ma‘mûresi bazı zalemenin tasallut u istîlâsı sebebiyle 
harâba yüz tutmakla cem‘iyyet-i ulemâ dahi perîşân olup her biri bir tarafa 
gittiği sırada Mevlânâ Şerefüddin dahi celâ-yi vatan ederek diyâr-ı Rûm’a 
intikâl ve Bursa Târihi zabtınca Bursa’da tarh-ı ikâmetle imrâr-ı rûz u leyâl 
eyledi. Sultân Murâd-ı Sânî hazretlerinin mazhar-ı lutf u ihsânları olup 
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beytü’l-mâlden kendilerine vazîfe tayin buyuruldu. Bu hâl üzere evkât-
güzâr iken vefât edip Hasan Beyzâde Târihi rivâyetince İstanbul’da ve Bur-
sa Târihi beyânınca Bursa’da hazret-i Emîr civârında defn edilmiş denilmiş 
ise de ikisi de hilâf-ı hakîkattir. Müşârunileyh sekiz yüz kırk yedi senesi 
Cümâdilûlâsının on yedinci gününde Edirne’de irtihâl-i dâr-ı bekâ etmekle 
Zindanaltı’nda Tatar Han Kabristanı’nda El-makâm nâm kabir kurbunda 
defîn-i hâk-i ıtr-nâk olmuş ve e’l-yevm mevcûd olan seng-i mezârı âtîdeki 
ibârât ile menkûş bulunmuştur.

Baş taşında: Hâzihî ravzatü’l-âlimü’r-rabbânî ve’l-hibru’s-semedânî 
alemü’l-hüdâ allâmetü’l-verâ mümehhidü kavâ‘idi mezhebi’n-nu‘mân müc-
tehidu âhiri’z-zamân vârisu ulûmi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn Mevlânâ Şerefül-
milleti ve’d-dîni’l-kemâli.

Ayak taşında: Teveffâ ve vâsale ilâ rahmeti’llâhi teâlâ el-yevme’l-âşiri 
min Cümâdi’l-ûlâ sene seb‘a ve erba‘îne ve semâne mietin Allahümme’ğfir 
lehü ve tegammidhu’r-rahmete ve’r-rıdvân (intehâ) Metn-i metîn-i 
Menâr’a bir şerhi olduğu mervîdir. Müşârunileyh Lügat-ı Târihiyye vü 
Coğrafiyye’de tabakât-ı fukahâ sırasında (234 aded-i umûm) ve (2 aded-i 
husûs) ve (18 tabakât)’ta mezkûrdur.

6-Mevlânâ Muhyiddin eş-Şehîr bi-Ahaveyn

Hadâyiku’ş-şakâyık ile Tâcü’t-tevârîh’in beyânınca müşârunileyh 
memâlik-i Rûm’un bazı ulemâsından taallüm ile kemâlât-ı ilmiyeyi tahsîl 
ettikten ve bazı medâriste müderris olduktan sonra sahn medresesiyle 
nâil-i bekâm oldu. Seyyid Şerif hazretlerinin şerh-i tecrîdine havâşi te’lîf 
ve ahkâm-ı zındıkaya taalluk bir risâlesi ve rub‘-ı mücîb şerhinde dahi 
bir makâle tasnîf eyledi. Hicret-i nebeviyeden-i tâsi‘a evâhirinde sahn-ı 
âlemden teng-nây-ı âhirete intikâl etti denilmiş ise de mukârin-i sıhhat 
değildir. Müşârunileyh sekiz yüz elli iki senesi Cemâziyelûlâsının yirmi 
altıncı gününde Edirne’de vefât etmekle Zindanaltı’nda Köprübaşı cihe-
tinde vâki kabristanda Eskicizâde Mevlânâ el-hâc Ali Efendi merhûmun 
merkad-i şerîfleri kurbunda defn olunmuş ve seng-i mezarı âtîdeki ibârât 
ile menkûş bulunmuştur.

Baş taşının kabre nâzır cihetinde: Hazihi ravzatü’l-âlimi’r-rabbânî 
ve’l-hibru’s-semedânî alemü’l-hüdâ allâmetü’l-verâ mümehhidü kavâ‘idi 
mezhebi’n-nu‘mân müctehidu ulemâi.
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Ayak taşının kabre nâzır cihetinde: Âhiri’z-zamâni vârisu ulûmi’l-
enbiyâi ve’l-mürselîn Mevlânâ Muhyi’ddin eş-şehîr bi-Ahaveyn tâbe 
serâhü ve ce‘ale’l-cennete mesvâhü teveffâ vâsale ilâ civâri rahmeti’llâhi 
Teâlâ vakte’l-asri fi’l-yevmi’s-sâdisi ve’l-işrîne min Cümâdi’l-ûlâ.

Baş taşının hârice nâzır cihetinde: Sene isneyn ve hamsîne ve semâne 
mietin Allâhümme’ğfir lehû ve tegammedhû bi’r-rahmeti ve’r-rıdvân ves-
künhü mecâniha’l-cinân bi-rahmetike’l-vâsi‘ati yâ rahmân (intehâ) Şu hâle 
göre müşârunileyhin Murâd Hân-ı Sânî asrı ulemâsından olduğu anlaşıl-
mıştır. Birâderi Molla Kâsım’dan dolayı Ahaveyn demekle meşhûr olmuş-
tur. Monla Kâsım’ın İstanbul’da bir mescidi ve bir minberi olduğu ve kabr-i 
şerîfi [s.224] Zihniye Zâviyesi’nde (Zeyniye) idügi Hadâyiku’ş-şakâyık’ta 
Mevlânâ Muhyi’ddîn’in tercemesinde tahşiye olunmuştur. Sicill-i Osmânî 
ise iki karındaşı bir isim zannıyla Muhyiddin Kâsım Efendi deyip vermiştir. 
(heyhât)

7-Mevlânâ Nimetullah bin Mevlânâ Süleymân

Sâbıku’z-zikr Şeyh İzzeddinzâde Mevlânâ Süleymân’ın mahdûmu 
ise de me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 853 senesi 
Şabânı gurresinde irtihâl etmekle pederleri nezdinde defn olunmuş ve 
seng-i mezârları yalınız nâmlarıyla menkûş bulunmuştur.

8-Mevlânâ Mehmed bin Kâdı-i Minas

Minas kadısı oğlu nâmıyla meşhûrdur. İlm-i tefsîr ve fenn-i hadîs 
ve fenn-i fıkh ve usûl ve ilm-i kelâmda kâmil bir bahr-şâmil idi. Allâme-i 
Taftâzânî’nin şerh-i akâidine havâşi tenmîk ve ilm-i tılısmâtın ve ilm-i 
neyyir-i necâtın acâib ü garâyibini müştemil bir kitâb-ı bedâyi‘-şi‘âr ısdâr 
edip kütüb-i mu‘teberede zafer müyesser olmayan acâib ü garâyibi o kitapta 
derc u îrâd eyledi. Edirne’de bazı medârise müderris olup ders ü ifâde üzere 
iken vefât eyledi.

9-Mevlânâ Mehmed bin Kutbuddîn-i İznikî

Hadâyiku’ş-şakâyık’ta ve Tâcü’t-tevârih’te müşârunileyhin tercemesi 
ber-vech-i âtîdir. Ulûm-ı şer‘iyye vü akliyyeyi Mevlânâ Fenârî hizmetinde 
tekmîl edip akrânına fâik ve davâ-yı teferrüde lâyık olmuş iken meslek-i 
tasavvufa meyl edip şerîat u tarîkat u hakîkat cem‘ine fâiz ve tasfiye-i 
bâtın tabakâtında mertebe-i ulyâyı hâiz oldu. Şeyh Sadreddin Konevî 
hazretlerinin Miftâhü’l-Gayb nâm kitâbına iktisâr üzere şerh yazmış-
tır. Ve şeyh-i müşârunileyhin Nusûs’una dahi şerhi vardır. Bazı kütüb-i 
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mütedâvile havâşîsinde câ-be-câ görülmekte olan netâyic-i efkârı mezîd-i 
fazlına şâhittir. Vefâtı sekiz yüz seksen beş târihindedir. (intehâ) Müter-
cim Mevlânâ Mecdî müşârunileyhin tercemesi zeylinde ashâb-ı nazmdan 
bir şâ‘ir-i mâhir onun vefâtına bu târihi demiştir.
Târîh Şeyhan min hazihi’d-dâri intekale

Cennetü’l-firdevsi sâret menzilen
Kul limen matlûbe târîhihi
Rahmetu’llâhi aleyhi dâimen

Ve dahi Evrâd-ı Zeyniye’yi şerh edip zâhir u bâtını anda cem eyledi. 
Bâzı nefsât-ı nâstan menkûldur ki Mevlânâ Kutbuddinzâde Muhyi’ddin 
Efendi İznik’te olan Orhan Medresesi’ni ve İznik kadılığını ve fetvâyı cem 
eyledi. Ol diyârda sukuk u temessükâtı ve sûver-i fetâvâsı bî-nihâyettir. 
ravvaha’llâhu rûhahu’l-azîz (intehâ tezyîl-i Mecdî) Kâtip Çelebi dahi 
Keşfü’z-Zünûn’da müşârunileyh İmâm-ı Begavî’nin hadîsten Masâbîh 
nâm eserini şerh ettiği ve sekiz yüz seksen dört târihinde irtihâl eyledi-
ğini yazmış ise de târih-i vefâtı bunda da mukârin-i sıhhat değildir. Çün-
kü müşârunileyh sekiz yüz elli altı târihinde Edirne’de vefât etmekle 
Zindanaltı’nda Tatar Han Kabristanı’nda El-makâm nâm kabir yanında 
defn olunmuş ve seng-i mezârı âtîdeki ibârât ile menkûş bulunmuştur.

Baş taşının kabre nâzır cihetinde: Hâzihî ravzatü’l-asfîyâi zübdetü’l-
etkiyâi hutebü’l-hutebâi fazlü’l-üdebâi seyyidü’l-kurrâi’l-İslâmi kutbu 
muktedîl-enâmi zâiru beyti’llâhi’l-harâmi melekî’ş-şemâili ve’l-evsâfi nebe-
viyyi.

Ayak taşının kabre nâzır cihetinde: El-hasâilü ve’l-eltâfi’l-mecâlisi’l-
mahâfili ve’l-eşrâfi vemâ ceddede’l-emâsilü zevi’l-elhâni andelîbü âhiri’z-
zamâni el-muhtâcü rahmete rabbihi’l-mennâni el-merhûm Mevlânâ 
muhyi’l-milleti

Ayak taşının hârice nâzır cihetinde: Ve’d-dîn Mehmed bin Mevlânâ 
Kutbu’ddîn tâbe serâhümâ Allâhümme’skünhümâ [s.225] hulele’r-
rıdvâni ve elbishümâ hulelen fi’l-cinân.

Baş taşının hârice nâzır cihetinde: Târîh sene sitte ve hamsîn ve 
semânemie (intehâ) Şu hâle göre müşârunileyhin nâmı Muhyiddin bin 
Kutbuddîn olduğu ve sâl-i vefâtına dâir Hadâyiku’ş-şakâyık’ın derc eyle-
diği manzûm târîh ile Keşfü’z-Zünûn’un tahrîr ettiği târihin mukârin-i 
hakîkat olmadığı anlaşılmıştır. Müşârunileyhin pederleri âlim-i rabbânî 
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ve fâzıl-ı semedânî Şeyh Kutbuddîn İznikî 8 Zilkade 821’de vefât edip 
İznik’te medfûndur.

10-Mevlânâ Sirâcuddîn Mehmed bin Ömer Halebî

Nevâhî-i Halep’tendir. Asr-ı Murâd Hân-ı Sânî’de Edirne’ye gelerek 
taraf-ı pâdişâhîden haklarında i‘zâz u ihtirâmla Sultân Mehmed Hân 
Gâzî’ye hâce nasb eyledikten sonra Edirne’de binâ eylediği medrese ki ona 
intisâbla şöhret bulup Halebî Medresesi denilmekle marûftur. Ol medre-
seye müderris nasb eyledi. Sultân Mehmed Hân Gâzî hazretlerinin evâil-i 
saltanatlarında medrese-i mezkûrede müderris iken 857 târihinde vefât ey-
ledi. Nahivden Kâfiye’nin Mütevassıt nâm şerhine havâşi ve Mevlânâ Sey-
yid İbrî’nin Tavâli‘a yazdığı şerhe havâşi yazdı. Makâm-ı tevhîdde risâlesi 
vardır. Nâmı Ravzatü’l-Hattâtîn’de dahi mezkûrdur.

Der-Asr-ı Fâtih Sultân Mehmed Hân

11-Mevlânâ Mehmed bin Mevlânâ Nimetullâh bin 
Mevlânâ Süleymân

Sâbıku’z-zikr Şeyh İzzeddinzâde Mevlânâ Süleymân’ın hafîdi ve 
Mevlânâ Nimetullâh’ın mahdûmudur. Me’hazlarımızda terceme-i hâline 
tesâdüf olunamadı. 859 senesi Şevvâli gurresinde irtihâl etmekle pederleri 
yanında medfûn ve seng-i mezârı yalınız isimleriyle menkûştur.

12-Mevlânâ Tâhir

Me’hazlarımızda bu zâtın terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 859 
târihinde irtihâl etmekle Zindanaltı’nda Tatar Han Kabristanı’nda El-
Makâm nâm kabir kurbunda defn olunmuştur. Seng-i mezârında bir çok 
makâlât olduğu anlaşılmakta ise de mürûr-ı zamânla okunamaz râddeye 
geldiğinden ismiyle târih-i vefâtı okunabilmiştir.

13-Âlim Âmil Mevlânâ Mecdüddîn

Edirneli’dir. 862 târihinde Molla Gürânî’nin uzletinde devlet-i Aliy-
yede kazasker olmuştur. Tercemesi Ravzatü’l-Hattâtîn’dedir.

14-Hekîm Lârî Acemî

Nâmı Abdülhamid Çelebi’dir. Bilâd-ı Acem’den Rum’a gelerek ilm-i 
tıpta mahâret-i tâmmesi olmak hasebiyle Fâtih Sultân Mehmed Hân haz-
retlerinin tabâbet hizmetlerine nail olmuş idi. Vezîrâzam Karamânî Meh-
med Paşa’nın hevâsına mütâba‘atla pâdişâh-ı müşârunileyh hazretlerinin 
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mu‘âlecesinde hatâ vü kabâhat eylediği kasaba-i Ebâ Eyyûb-ı Ensârî’de 
mütemekkin olan Amasyalı Seyyid İbrâhim’in ifâdesine atfen Hadâyiku’ş-
şakâyık’ta ve Tâcü’t-tevârîh’te mezkûr ve sekiz yüz doksan senesi Saferi-
nin altıncı isneyn gününde vefât edip binâ eylediği câmi-i şerîfi sâhasında 
defn olunduğu Hadâyiku’ş-şakâyık’ta mastûr ise de bu ifâde şâyân-ı i‘timad 
değildir. Molla Mecdî bu zâtın târîh-i vefâtını defn olunduğunu beyân 
eylediği câminin kapısındaki târihe nazar etmeksizin yazdığı anlaşılmak-
tadır. 890 senesinde vefât eden bir zâtın 920 târihinde binâ etmiş olduğu 
câmi-i şerîfe defn olunması kâbil değildir. Câmi-i mezkûrun el-yevm nâmı 
Lâleli Câmii demekle ma‘rûf olduğundan tafsîlâtı için Ravzatü’l-cevâmi‘’e 
mürâca‘at buyurula. 1317 sene-i rumiyesi Haziranı evâsıtında icrâ kılınan 
tesviye-i tarîk sırasında bânî-i mûmâileyhin câmi-i mezkûrun mihrâbı 
önünde vâki kabrinin taşları yerinden kaldırıldığı sırada hüviyetlerine 
dâir hatt eseri görülememiştir. Bu zâtın târih-i vefâtı her hâlde dokuz yüz 
yirmiden sonra olması lâzım gelir.

[s.226] 15-Mevlânâ Sinânü’ddîn Yûsuf bin Mevlânâ    
Hızır Bey bin Celâleddin

Sinân Paşa demekle ma‘rûftur. Akliyâtta ferîd-i akrân şer‘iyâtta vahîd-i 
mollayân bir fâzıl-ı nâdire-dân idi. Zekâsı bir bahr-ı mevvâc idi ki cese-
di üzere bir katre gibi nümâyân olmuş idi. Fetânet-i bî-intihâsı bir nehr-i 
firâvân idi ki ihâtâsı ona sâhil-i bî-girân bulunmuş idi. Pederi vefâtında 
yirmi yaşında bulunup bazı medârise müderris oldu. Badehû Edirne dâru’l-
hadîsinde iki şehriyâr-ı kâm-kâr hâceliği ile i‘tilâ-yı şân buldu. Vaktâ ki Ali 
Kuşçu Rum’a geldi elbette mollâ-yı mezbûrdan ulûm-ı riyâziyeyi tahsîl 
etmelisin diye Mevlânâ-yı müşârunileyhe emr-i şerîf sâdır oldu. Mevlânâ 
dahi kendi dânişmendlerinden ve ezkiyâdan Molla Lutfî’yi vâsıta edinip 
zarâfetle ol fenn-i düşvârı tahsîl etti. Mevlânâ Lutfî her gün Mevlânâ 
Ali’den kırâ’at ettiği dersi gelip mollası önünde takrîr eyler idi. Bu tarîk ile 
gavâmız-ı ulûm-ı riyâziye halline zafer buldu. Hatta Kadızâde-i Rûmî’nin 
Şerh-i Çağminî’sine hâşiye yazdı. Badehû kendüye vezâret verildi. Sultân 
Mehmed Hân hazretleri hızâne-i âmirede olan kütübün muhâfazası için 
bir âlim-i emîn istediklerinde Mevlânâ Lutfî’yi sevk edip ve o hizmeti ona 
tefvîz ettirip bu takrîb ile garâib-i ulûma tahsîl-i vukûf eyledi. 881 senesinde 
hazret-i pâdişâh ile Sinân Paşa mâbeyninde azli îcâb eder bir kıssa-i vâhiye 
vâki olmakla kendisini vezâretten azl edip habs eyledi. İstanbul ulemâsı te-
cemmü‘ ederek dîvân-ı âlîye azîmetle Sinân Paşa habsden ıtlâk olunmazsa 
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kitaplarımızı ihrâk edip memâlik-i Osmâniye’yi terk eyleriz dediler. Bu 
dâ‘iye ile Sultân Mehmed Hân hazretleri Sinân Paşa’yı habsden çıkarıp 
ulemâya teslîm eyledi. Hâl kesb-i sükûnet ettikten sonra Seferihisâr’ın kadı-
lığını ve medresesini ona tevcîh eyledi. İznik’e vardıkta aklı muhtell olmuş-
tur diyerek ilac için ardınca bir tabip gönderdiler. Tabip dahi ber-mûceb-i 
emr-i âlî mevlânâyı şerbete tutup ayağına her gün elli değnek urdurdu. 
Mevlânâ Hüsâmeddinzâde hâle vâkıf oldukta hazret-i pâdişâha mektûb-ı 
nasîhat-üslûb gönderip eğer Sinân Paşa’ya olunan cevrin ref ‘ine fermân-ı 
âlî sâdır olmazsa kalem-revlerinden dûr olmak lâzım gelir denilmesiyle hep 
ulemâ zamîr-i münîrlerinde câygîr olmagın afv etmişler. Sinân Paşa dahi 
Seferihisâr’a varıp envâ‘-ı felâketle vakt geçirdi. Saltanat Sultân Bâyezîd 
Hân hazretlerine intikâl edince Edirne’de Dâru’l-hadîs Medresesi’ni 
yevmî yüz akçe vazîfe ile inâyet buyurdular. Bu medresede müderris iken 
şerh-i Mevâkıf-ı Cevâhirîn’e ta‘lîk havâşi eyledi. Badehû lisân-ı Türkî’deki 
Münâcât’ı te’lîf etti ki Maârif-i Sinân Paşa demekle meşhûr olmuştur. Ve 
Tezkiretü’l-Evliyâ revişinde bir kitâb dahi yazdı. Dervîşliği gâlib ve dünyâ 
hubbunu kalbinden sâlib idi. Muhibb-i meşâyih-i kirâm ve kârı onlara 
ikrâm idi. Husûsâ Şeyh Ebu’l-Vefâ hazretlerine mezîd-i i‘tikâd ve irtibâtı 
var idi. Mülâzemetini sermâye-i müfâharet bilip dâmen-i irşâdına teşebbüs 
etmiş idi. Masârıfında ol büzürg-vâra irâdetini beyân ve nazm-ı âbdâr ile 
ulüvv-i şân-ı ma‘âlî nişânını ayân etmiştir. Hatta ol güzîde-i erbâb-ı safânın 
hanefiyyü’l-mezheb iken cehr besmele ettiğine Mevlânâ Gürânî münkir 
olup şehrin ulemâsını cem‘ etti. Sinân Paşa kudûmuna muntazır oldular. 
Ol dahi hâzır olunca bu cemiyetin sebebi nedir diye suâl etti. Mevlânâ 
Gürânî beyân-ı sebep edince Sinân Paşa cevâba tasaddî ile eğer şeyh gelip 
bu mes’elede ictihâdım cehre müeddî oldu dese cevâbınız var mıdır dedi. 
Monla Gürânî dahi [s.227] şeyh müctehid midir dedi. Sinân Paşa dahi 
butûn-ı seb‘a ile tefsîr-i kitâba kâdir ve usûl-i sitteyi müstahzar olup şerâit-i 
ictihâda ârif ve kavâ‘id-i usûliyeye vâkıftır dedi. Mevlânâ Gürânî dahi siz bu 
vechle şehâdet eder misiniz dedikte ederiz deyince Mevlânâ Gürânî hâzır 
olan ulemâya kalkın gidelim bir kimsenin böyle şâhidi olunca ona mu‘ârıza 
etmek beyhûdedir demesiyle erbâb-ı cem‘iyyet dağıldılar. Edirne’de sekiz 
yüz doksan bir târihinde vefât etmekle Tatar Hân Kabristanı’nda Keresteci 
mağazası kurbundaki cesîm kavak ağacı altında medfûn olup
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Kabr-i şerîfinin baş taşında: Bi’smi’llâhi’rrahmâni’rrahîm senedü’l-
ulemâi ve’l-efâzıl ferîdü dehrihi vahîdü asrihi kâdîi kudâti’l-İslâmi 
tegammede’llâhü bi’r-rahmeti ve’r-rıdvân (intehâ)

Ayak taşı: Mürûr-i zamân ile zâyi‘ olmuştur. Fenâsı gâlib ve sehâsı 
mâ-meleketi sâlib olmakla hengâm-ı rihletinde gasl etmek için suyunu 
ısıtmağa evinde odun bulunmadı. Mevlânâ Mecdî Hadâyiku’ş-şakâyık’ta 
müşârunileyhin tercemesi tezyîlinde diyor ki Mevlânâ Sinân Paşa Sultân 
Mehmed Hân Gâzî hazretlerinin hâcesi iken vezîr olduğu sebebten Hâce 
Paşa unvânıyla mua‘nven oldu. Ve dahi şeyh ibni Vefâ hazretlerinden irşâd 
u imdâda isticâze edip bazı zamânlarda minberde va‘z u nasîhat eyledi. Ve 
Münâcâtnâme nâm kitâbından bu birkaç beyt îrâd olundu.
Şiir Meskenet kim bulunmaya evvel

Senden olmaz kabûl hiç amel
Her ki halk ondan olmaya hoşnûd
De ki Hakk’dan oldurur merdûd
Kalb-i mü’min ki arş-ı Rahmândır
Anı yıkmak ziyâde tuğyândır

Müşârunileyhin bazı ahfâdından menkûldur ki 875 senesinde Sinân 
Paşa’yı vezîr edinmiş iken 79 senesinde maktûl Mahmûd Paşa’nın yeri-
ne vezîrâzam eyledi. 887 senesinde götürü menâsıbdan ferâgat edip 
yevmî yüz akçe ile tekâ‘üd eyledi. 88 senesinde Gelibolu verilip 91 sene-
sinde Safer ayının yirmi dördüncü gününde akşamdan sonra mahrûse-i 
Kostantiniyye’de vefât edip Ebâ Eyyûb-ı Ensârî civârında defn olundu. 
Vilâdeti 844 senesi Receb ayının on altısında olup vefâtında kırk yedi ya-
şında idi. (intehâ) Muhaşşâsında merhûmun ferâgatı seksen yedi senesi 
Ramazan-ı şerîfinde olmuştur. Ve sene-i merkûme Zilkadesinde bir miktar 
timar tayin olundu. Müşârunileyhin vefâtına müte‘allık bu tezyîlde tahrîr 
olunan Şakâyık’ta asılda tahrîr olunana muhâlifdir. Asılda Edirne’de vefât 
eylediği yazılmıştır demiştir. Sahîhi de Edirne’de vefâtıdır.

16-Mevlânâ Bahâüddin bin Şeyh Lutfullah

Mevlânâ-yı müşârunileyh âlim ü âbid olup evâil-i şugl u talepte asrı 
ulemâsından istifâde ettikten sonra ferîd-i asr olan Hâcezâde’ye mu‘îd oldu. 
Badehû bazı medârise mutasarrıf olup sonunda Yıldırım Bâyezîd Hân’ın 
Bursa’daki medresesine müderris oldu. Ve akabince semâniye medârisinin 
biri verildi ise de sâbit-kadem olmayıp yine Yıldırım Bâyezîd Hân medre-
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sesi revâ görüldü. Mevlânâ-yı mükerrem ba‘de-zamân kayd-ı tedrîsten el 
çekip Balıkesir kasabasına azîmet ve halktan uzletle orada temekkün etti. 
Vaktâ ki Bâyezîd Hân-ı Sânî hazretleri Edirne’deki medreseyi binâ ettikte 
tedrîsini mollâ-yı müşârunileyhe tevcîh eyleyip târîh-i vefâtı olan 895 se-
nesine değin orada müderris olduğu hâlde vefât eyledi. Müddet-i ömründe 
sûfiyûn libâsından çıkmadı. Sıgar-ı sinninde Şeyh Hacı Bayrâm-ı [s.228] 
Velî tâcını giymekle envâ‘-ı ulûm u fünûn kendiye münkeşif oldu. Hâlet-i 
vefâtına değin ol tâcı terk etmedi. Künhü’l-ahbâr.

17-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa

Kızılkatır demekle meşhûr ve ifrât-ı ifâde ile mezkûr olup rûz-merre 
on ders der idi. On fenden marîz-i lâ-yu‘kal olmayınca dersi terk etmesi 
vukû bulmadı. Kuvve-i hâfızası bir tabakada idi ki bir gün bir dânişmendi 
bir mes’elede inâd eyledi. Kendisi onun nizâ‘ına bî-huzûr olup vallahi 
Maksûd’dan tefsîr-i Allâme’ye varınca her mes’ele bi-ibâretihâ benim 
hıfzımdadır diye cevap verdi. Bursa’da Manastır Medresesi’nde müderris 
iken Sultân Mehmed Hân kendisine Edirne’deki yeni medreseyi (Peyk-
ler Medresesi’ni) verdi. İttifak ol gün semâniyede bir medrese mahlûl 
olup onu dahi müşârunileyhe revâ gördü. Vüzerâ hazerâtı ona henüz bir 
medrese verildiğini takrîr eylediklerinde semâniye medresesine Mevlânâ 
Muslihuddin’den ehakk kimesne yoktur ben onu fâzıl-ı müşârunileyhe 
verdim diye fermân-ı âlî sudûr eyledi. Amma Sultân Bâyezîd Sânî asrında 
müşârunileyh yine Manastır Medresesi’ne tayin olundu. Badehû Edir-
ne’deki yeni medreseye lâyık görüldü. O medresede müderris iken vefât 
eyledi. Hafîfü’l-lihye ahmeru’l-levn azîmü’l-cüsse bir zât idi ki değme at 
ve katır kendisini çekemez idi.

18-Mevlânâ Sinân bin İvaz

Kara Sinân demekle meşhûrdur. Mevâlî-i asr hizmetini edip ulûm-i 
arabiye vü fünûn-i edebiyede tahsîl-i mahâret ettikten sonra bazı medârise 
müderris olup ashâb-ı istimdâda ifâde eyledi. 897 târihinde Edirne’de 
vefât etmekle Tatar Han Kabristanı’nda El-Makâm’da Şerefüddin Kemâlî 
hazretlerinin kabirleri kurbunda medfûn ve seng-i mezârı âtîdeki makâlât 
ile menkûştur.

Baş taşında: İntekale’l-merhûmü ve’l-mağfûrü eşşehîdü es-sa‘îd e’l-
muhtâcü’l-vâsilü ilâ rahmeti’llâhi teâlâ rahmeten vâsi‘aten.
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Ayak taşında: Mevlânâ Sinân bin İvaz el-müteveffâ fî evâili şehri 
Şevvâl min şühûri sene seb‘a ve tis‘ûne ve semânemietin (intehâ)

Merâh’a ve Şâfiye’ye şerhleri vardır. Hey’ât’ta Çağminî muhtasarına 
şerhi ve Sadru’ş-şerîfe’ye havâşisi vardır.

Der-Asr-ı Sultân Bâyezîd Hân-ı Sâni

19-Mevlânâ Abdülvehhâb bin Mevlânâ Abdülkerîm

Meşâyih-i İslâmiye ravzasında tercemesi mesbûk Mevlânâ 
Abdülkerîm’in mahdûmudur. Müşârunileyh ulemâ-i asriyeden Mevlânâ 
İzârî ve Lutfî ve Hatîbzâde ve Kestelli hazerâtından taallüm ü telemmüz 
edip Kalenderhâne Medresesi’ne müderris ve badehû bazı bilâda kadı 
olduktan sonra zamân-ı Sultân Selîm Hânî’de defterdâr oldu. 921 se-
nesinde Amasya’da Yeniçeri tâifesi kavga eyledikte mazûl olup meslek-i 
kadîmine sâlik olmagın İzmir’de kadı iken 930 târîhinde vefât etmekle 
pederi Mevlânâ Abdülkerîm’in Edirne’de Sultân Câmii kurbunda Tavuk-
çular Hânı sokağında binâ ettiği mektebte defn olundu. Hayâlî mahlasıyla 
eş‘ârı Ravzatü’ş-Şuarâ’dadır. Mahdûmu âtîde (28) numaradadır.

20-Mevlânâ Mahmûd bin Mehmed bin Kadızâde-i Rûmî

Mîrim Çelebi demekle meşhûrdur. Ulemâ-i asriyeden bazı zevâttan 
taallüm ü telemmüz edip Mevlânâ Hâcezâde ile Sinân Paşa’nın hiz-
metlerinde istifâde eyledi. Şîme-i kadîme-i eslâf-ı ercümend ve şîve-i 
müstedîm-i eşrâf-ı saâdet-mend üzere menâsıb-ı vâlâ merâtibden Geli-
bolu Medresesi’nde ve Edirne’de Ali Bey (Taşlık) Medresesi’nde ve daha 
bazı medâriste müderris ve zamân-ı Sultân Selîm Hânî’de Anadolu kazas-
keri olup badehû Hicaz’a azîmet-i hâlise ile ziyâret ve vatanına mu‘âvedet 
edip 931 senesinde [s.229] Edirne’de vefât etmekle Kasım Paşa Câmii 
hatîresinde defn olunmuştur. Âsâr-ı ilmiyesinden Zîc-i Uluğ Bey nâm 
kitâbı fârisî şerh ve Mevlânâ Ali Kuşçu’nun ilm-i hey’etten fethiyesini şerh 
ve semt-i kıbleyi bilmekte bir risâle ve daha bazı resâil te’lîf eyledi.

Der-Asr-ı Selîm Hân-ı Evvel

21-Mevlânâ Muhyiddin Mehmed bin Mehmed Berda‘î

Tekmîl-i tahsîlden sonra devr-i medâris ederek dâru’n-nasr Edirne’de 
Üç Şerefeli medreselerinin birinde müderris iken 928 târihlerinde 
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irtihâl-i dâr-ı ukbâ eyledi. Allâme-i Beyzâvî’nin tefsîr-i şerîfine ve Seyyid 
Şerîf ’in Hâşiye-i Şerh-i Tecrîdine ve Telvîha havâşi yazdı. Ve Allâme-i 
Adudiddîn’in âdâb-ı bahise yazdığı kitâbı şerh eyledi. Hüsn-i hatta mâlik 
olduğundan nâmı Ravzatü’l-Hattâtîn’de dahi mezkûr ve na‘ş-ı mübârekleri 
Edirne’de medfûndur.

22-Mevlânâ Abdülvâsi‘ bin Hayreddin Hızır

Edirne sancağı dâhilinde Dimetoka kasabasında tevellüd eyledi. 
Tekmîl-i tahsîlden sonra Edirne’de Taşlık Medresesi’ne ve badehû Üç Şe-
refeli Medreselerinden birisine ve daha sonra Edirne’de Sultân Bâyezîd 
Medresesi’ne müderris ve İstanbul’a kadı ve Anadolu ve Rumeli kazas-
keri olup 929’da azl ile yevmî yüz akçe vazîfe ile tekâ‘üd eyledi. Fâzıl-ı 
müşârunileyh cümle mâl ü menâlini envâ‘-ı sadakât ve esnâf-ı hayrâta sarf 
ve mâliki olduğu kitâblarını Edirne ulemâsına vakf ve Dimetoka’da bir 
medrese ve bir mektep ve Bursa’da Yeşil İmâret yanında bir mektep binâ 
eyledi. 945 târîhinde Hicâz’a azîmetle orada irtihâl eyledi. Vâsi‘î mahlasıyla 
eş‘ârı Ravzatü’ş-Şuarâ’dadır.

23-Mevlânâ Paşa Çelebi eş-Şehîr bi-Zeyrekzâde

Tekmîl-i tahsîlden sonra bazı medârise ve dâru’n-nasr Edirne’de Üç 
Şerefeli medreselerinin birisine müderris olup ve badehû sahn medresesi 
verilip İstanbul’a azîmetle birkaç gün edâ-yı hizmet ederek li-maslahatin 
Edirne’ye avdetle mesmûmen vefât eyledi. Hisâr içinde Kilise Câmii kur-
bunda Mektephâne’de defn olundu. Mektep el-yevm arsadır. Kabir taşları 
taharrî olundu ise de bulunamadı.

Der-Asr-ı Sultân Süleymân Hân-ı Evvel

24-Mevlânâ Işık Kâsım

İznik kasabasında tevellüd etti. Tekmîl-i tahsîlden sonra devr-i medâris 
ederek mahmiye-i Edirne’de Taşlık Medresesi’ne müderris oldu. Badehû 
yevmî otuz akçe ile tekâ‘üd ihtiyâr ederek sinn-i şerîfi yüze yetmiş iken 948 
târihinde vefât eyledi. Hâl-i hayâtında Edirne’de târîh-i mezkûrda binâ 
ettiği mektep sâhasında defn olundu. Üskübî Mevlânâ İshak mevlânâ-yı 
müşârunileyhe mülâtafa yüzünden ışıklar ıstılâhınca bu birkaç beyti deyip 
göndermiştir.
Nazm Ey serîr-i mülk-i aşka hân olan server dede

Cümle esrâr u rumûza menba‘ u mazhar Dede
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Mülk-i istiğnâda mislin yok erenler cânıçün
Âlem-i ıtlâkdan gerçi dem urur her dede
Bu yalancı pîre-zen dehrin yüzüne bakmayan
Tekye-gâh-ı vahdet-i âlemde gerçek er dede

Latîfe-i Mevlânâ Kâsım Be-İshak
Beyit Cihânda iyiliği herkez unutmaz âdem İsak

Bu iyiliği edevüz biz de sana âdem İsak

[s.230] 25-Mevlânâ Dervîş Mehmed

Mevlânâ Sinân Paşa’nın kerîmezâdesidir. Tekmîl-i tahsîlden son-
ra bazı medâriste müderris oldu. Müvellâ olduğu menâsıb-ı sâmiyenin 
müntehâsı mahrûse-i Edirne’de Üç Şerefeli Medresesi olup ol medresede 
ifâde üzere iken 962 senesinde vefât eyledi.

26-Mevlânâ Menteşeli Muslihuddin bin Mevlânâ Seydî

Beyne’l-efâzıl Ayı Seydi demekle meşhûr Menteşeli bir fâzılın oğlu-
dur. Tekmîl-i tahsîlden sonra devr-i medâris ederek mahrûse-i Edirne’de 
Üç Şerefeli medreselerinin birisinde müderris iken 964 senesinde vefât 
eyledi.

27-Mevlânâ Hızır Çelebi

Edirnelidir. Depegöz Hızır demekle meşhûrdur. Tekmîl-i tahsîlden 
sonra Merhabâ Efendi’den mülâzemetle ber-murâd ve akd-i musâheretle 
dâmâd olmuş idi. İbtidâ yirmi beş akçe ile Edirne’de Eminiye Medresesi’ne 
badehû otuzla Gelibolu’da Sarıcapaşa Medresesi’ne 965 Rebiulâhirînde 
kırk akçe ile Bursa’da Yıldırım Hân Medresesi’ne müderris ve 967 
Şabânında ma‘zûl olup ve bazı avârız hasebiyle tarîkten ferâgat ve otuz akçe 
vazîfe tekâ‘üdüyle kanâ‘at eyleyip güzârende-i evkât iken 971 târîhinde 
Edirne’de vefât eyledi. Hızrî mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-Şuarâ’dadır.

Der-Asr-ı Selîm Hân-ı Sânî

28-Mevlânâ Mehmed bin Mevlânâ Abdülvehhâb Hayâli ed-Defterî 
bin Mevlânâ Abdülkerîm

Edirne’de Sultân Câmii civârında Tavukçular Hânı Sokağı’ndaki mek-
tepte medfûn bulunan Abdülvehhâb Hayâlî’nin mahdûmu ve şeyhulislâm 
Abdülkerîm Efendi’nin hafîdidir. Edirneli’dir. tekmîl-i tahsîlden sonra 
devr-i medâris ederek Edirne’de Taşlık Medresesi’ne müderris ve bazı 
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bilâda kadı olduktan sonra (27 Ramazan 975)’te vefât eyledi. Dersaâdette 
Edirnekapısı hâricinde Kemâl Paşazâde Efendi cenbinde medfûndur. 
Âsâr-ı ilmiyelerinden tefsîr-i Beyzavî’ye evvel-i kitâbtan sûre-i Tâhâ’ya 
müntehî olunca hâşiyeleri ve Molla Celâl’in hâşiye-i Tecrîd’ine hâşiyesi ve 
harîrî tavrında makâmeleri ve daha bir çok resâili ve elsine-i selâsede eş‘ârı 
olduğu Zeyl-i Şakâyık’ta mezkûr ise de Türkî eş‘ârına dest-res olunamadı. 
Pederi yukarıda (19) numaradadır.

Der-Asr-ı Sultân Murâd Hân-ı Sâlis

29-Mevlânâ Mahmûd bin Mehmed bin Hasan Es-Samsûnî

944 senesi Rebiulevvelinde Edirne kadısı olup tercemesi (29) numa-
rada Ravzatü’l-Kudât’ta mastûr bulunan Ahmed Efendi’nin birâder-i kih-
teridir. Vâlidlerinden iktisâb-ı ilm ve Hâce Hayreddin Efendi’den mülâzim 
ve tarîk-i tedrîse âzim olmakla evvelen otuz akçe ile Edirne’de Câmi-i 
Atîk Medresesi’ne sonra Üç Şerefeli’ye badehû bazı bilâd medârisinden 
Edirne’de Sultân Bâyezîd Medresesi’ne müderris ve Şam ve Mekke-i 
Mükerreme’ye kadı olduktan sonra 983 Zilkadesinde Edirne’de irtihâl et-
mekle İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi kurbunda Murad Baba Türbesi’yle 
su terâzisi mâbeynindeki kabristanda cadde üzerinde medfûndur. Pederleri 
Ravzatü’l-Kudât’ta (19) numaradadır.

30-Mevlânâ Abdülkerîm bin Ali bin İlyâs

Kasapzâde demekle meşhûr ve lâubâlî olduğu cihetle zurefâ lisânında 
Deli Kerîm lakabıyla mezkûrdur. Pederi Bursevî Ali Çelebi vücûh-ı 
kudâttan bir merd-i sütûde-sıfât idi. 924 senesinde vâlidi Dimetoka kadısı 
iken vücûda gelip tekmîl-i tahsîlden sonra devr-i medâris ederek 983 Safe-
rinde Mahmûd Bey yerine altmış akçe ile [s.231] Edirne Bâyezîdiyesi’ne 
müderris ve 985 Cümâdilâhiresinde Kudüs-i şerîf kazâsına kadı olup 
esnâ-yı râhta maraz-ı şîrpençeden mâh-ı Zilhiccede vefât etmekle Eyüp 
makâbirinde defn olundu. Rızâî mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-Şuarâ’dadır. 
Pederi Bursalı ise de kendisi Dimetoka’da tevellüd etmiş ve neşv ü nemâsı 
Edirne olduğundan Enîsü’l-Müsâmirîn’e tebe‘an Edirne ulemâsı sırasında 
zikr edilmiştir.

31-Mevlânâ Pîr Mehmed bin Abdülmecîd

Mîrim Kösesi ve Hemşirezâde nâmlarıyla meşhûrdur. Tekmîl-i 
tahsîlden sonra devr-i medâris ederek 991 Saferinde Arapzâde Abdurraûf 
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Efendi yerine Üç Şerefeli’ye vâsıl ve 984 Şabânında Kara Çelebizâde 
Hüsâmeddîn Efendi yerine Edirne Selimiyesi’ne terfî‘ olunup 987 
Rebiulâhiri gurresinde vefât etmekle Edirne’de İstanbul yolunda Nâzır 
Çeşmesi’yle su terâzisi miyânında Murâd Baba Kabristanı’nda cadde üze-
rinde medfûdur.

32-Mevlânâ Şeyhî Çelebi İbni Mevlânâ Bedreddin Mahmûd

Edirne kadısı Bedreddin Efendi’nin oğlu ve şeyhulislâm Kadızâde 
Ahmed Şemseddin Efendi’nin birâderidir. Sermâye-i ilm ü maâriften 
i‘dâd-ı levâzım ettikten sonra tarîk-i ilme âzim ve Taşköprüzâde Efendi’den 
mülâzim olmuş idi. Nice zamân kudât-ı bilâd-ı İslâmiye silkinde mâl-i 
firâvâna mâlik olup mahrûse-i Edirne’de nâmına mensûb mahallede bir 
câmi bir de medrese binâ eylemiş idi. Şart-ı dirâsetini elli akçe ile evvelen 
kendilerine badehû kırktan ma‘zûllere tahsîs ve üç seneden ziyâde karâr 
etmemek üzere tansîs edip 982 Rebiulevvelinde medrese tamâm ve bunlar 
hâric pâyesi ile bülend-makâm oldular. Badehû Ankara fetvâsı pâyesiyle 
terfî‘ ve 987 Muharreminde tekâ‘üd ihtiyâr eyleyip sene-i mezbûre 
Cemâziyelûlâsında İstanbul’da intikâl eyledi. Edirne’de nâmına mensûb 
olan câmii el-yevm ma‘mûr medresesi münderistir.

33-Mevlânâ Şemseddin Ahmed eş-Şehîr bi-Kadızâde

Edirne kadısı Bedreddin Efendi’nin oğlu ve Mevlânâ Şeyhî Çelebi’nin 
birâderidir. Tekmîl-i tahsîlden sonra devr-i medâris ederek pederlerinin 
mülâzimi ve kendilerinin üstâdı Kara Kâsım yerine iki yüz akçe ile Edir-
ne Dâru’l-hadîs’i tevcîh olundu. 5 Şabân 985’te müftiyü’l-enâm olup 988 
Rebiulâhirinin on birinci günü vefât eyledi. Tafsîl-i ahvâli Hadâyiku’l-
Hakâyık’tadır.

34-Mevlânâ Abdülvâsi‘ bin Mehmed

Şeyhulislâm Ebu’ssuûd Efendi’nin hafîdidir. Tekmîl-i tahsîlden son-
ra devr-i medâris ederek 99839 Rebiulevvelinde Edirne Selîmiyesi’ne nakl 
olunup 990 Rebiulevvelinde vefât etmekle Üç Şerefeli’de Peykler Medre-
sesi sâhasında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Yine aynü’l-mevâlî Müftüzâde

Çün oldu irci‘î emriyle me’mûr

39  Tarihlerde tutarsızlık vardır. Mezar taşındaki tarih beyti hesap edildiğinde ölüm tarihinin 990 olduğu 
anlaşılmaktadır. Ölüm tarihi doğru olduğuna göre, Edirne Selimiye Medresesi’ndeki 998 olan göreve 
başlama tarihi yanlış yazılmıştır.
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Yeri cennet ola Mevlâ rahîmi
Şefî‘i Fahr-i âlem mûnisi hûr
Duâ edip görenler ana târîh
Dediler “merkadin Hak ede pür-nûr”

Hüsn-i hatla hâme gibi müşâru’n-bi’l-benân idügi Hadâyiku’l-hakâyık’ta 
musarrah olduğundan nâmı Ravzatü’l-Hattâtîn’de de mezkûrdur.

35-Mevlânâ Mehmed bin Ca‘fer Çelebi eş-Şehîr 
bi-Şehremînizâde

Edirne’de şehremîni olan Ca‘fer Çelebi’nin ferzend-i dil-pesendi 
Eminzâde Mehmed Efendi’dir. Pederi mahrûse-i Edirne’de bir medrese 
binâ edip Eminiye demekle meşhûr ve 949 târihinde kemîn-sâz-ı kabr-i 
pür-nûr ve emîn-tavârık-ı dehr-i pür-şûr olmuş idi. Sâhib-i terceme tahsîl-i 
sermâye-i isti‘dâd ve levâzım-ı tarîk-i ilmi i‘dâd eyledikten sonra bazı sudûr-ı 
kirâmın iltifâtına mazhar ve mülâzemet ve medrese [s.232] merâtibi ile 
kadri berter olup ber-vech-i tekâ‘üd meşrûtası olan pederi medresesine 
müderris ve meşgale-i ilm ü ibâdetle mûnis olup 993 târihinde intikâl ey-
ledi. Medresesi hâşiye-i tecrîd erbâbına bâis-i inşirâh oldu. İşbu Eminiyye 
Medrese’nin nâm-ı ahîri Sarıca Paşa Medresesi’dir.

36-Mevlânâ Mehmed bin Mahmûd eş-Şehîr bi-Çene

Zümre-i kudâttan İpsalalı Mahmûd Efendi’nin ferzendi Edirneli 
Çene Efendi’dir. Kemâlât-ı ilmiyeyi ba‘de’t-tahsîl devr-i medâris ettiği sı-
rada 979 Ramazanında Edirne’de Taşlık müderrisi olmuş idi. Edirne ka-
dısı olan Çivizâde’ye itâle-i lisân etmekle 982 Cümâdilûlâsında azl olun-
du. Badehû bilâd-ı sâirede bazı medârise müderris ve bazı kazâya kadı 
olup 997 Muharreminde Yenişehir’de kadı iken intikâl eyledi. Mevlânâ-
yı mûmâileyh harîs-i deryâ-keşân-ı ulûm hadîdü’l-muhâvere şedîdü’l-
münâzara ef ‘î gibi zehri zebânında ve mânend-i gürg-i sâil kuvveti rişte-i 
dendânında olmagın Çene Efendi derler idi.

37-Mevlânâ Mehmed Mecdî Mütercim-i Şakâyık-ı Nu‘mâniye

Edirneli’dir. Mecdî mahlasıyla meşhûrdur. Sermâye-i ilm ü irfâna 
mâlik ve tarîk-i saâdet-refîk-i ilme sâlik olup ulemâ-i asr hizmetlerinde 
iştigâl ve Karamânî Mehmed Efendi âsitânesine ittisâl etmekle şâ‘ir-i 
meşhûr Nev‘î Efendi ile sahn i‘âdesinden mülâzim olmuş idi. Bazı bilâd-ı 
Rûmiye’de kadı ve re‘âyâ vü berâyâ evzâ‘ u etvârından râzı olup 999 sene-
sinde İstanbul’da mülâzemet üzere iken dâru’l-üns-i kudse rihlet eyledi.
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Mısra Mecdî’ye rahmet ede Rabb-i Mecîd
Târîh-i intikâlleridir. Mevlânâ-yı merhûm hall-bend-i arâis-i 

ulûm sâhib-i tab‘-ı âlî lâyık-ı mecd ü maâlî idi. Taşköprüzâde Mevlânâ 
İsâmeddîn’nin Şakâyık-ı Nu‘mâniye’sini tercüme edip zamânının inşâ-
perdâzlığında bezl-i makdûr etmiştir. Kalemiyye tarzında Risâle-i Şem‘iyesi 
vardır.

Der-Asr-ı Sultân Mehmed Hân bin Murâd Hân-ı Sâlis

38-Mevlânâ Ali

Edirneli’dir. Kemâlzâde demekle ma‘rûftur. Tekmîl-i tahsîlden sonra 
devr-i medâris ederek kırk akçe ile İbrâhim Paşa Medresesi’nden mun-
fasıl iken 994’te Edirne’de Astarcı Hacı Medresesi hâric itibâr olunup 
bunlara tevcîh ve 997 Rebiulevvelinde Koca Muhyiddin mahlûlünden 
Halebiye’ye tahrîk ve 1003 Zilkadesinde mütekâ‘id Seyrekzâde yerine 
Dâru’l-hadîs Medresesi’ne nakl olundu. 1005 Recebinde intikâl-i dâr-ı 
bekâ edip medrese-i mahlûle Ömer Efendi’ye verildi.

39-Mevlânâ Ahmed Çelebi

Hadâyiku’l-hakâyık beyânınca İstanbullu Ahmed Çelebi demekle 
ma‘rûftur. Ulemâ-i asr dârü’l-ifâdelerinde tahsîl-i nâm edip Ebu’ssuûd 
Efendi’nin fetva emâneti hizmetinden mülâzemetle ahz-ı menâsıb ve kat‘-ı 
merâtib ederek kırk akçe ile İstanbul’da Mehmed Paşa müderrisi olup 990 
hudûdunda elli akçe ile Kepenekçi Medresesi’ne ve 993’te Ya‘kûb Bey 
yerine Câmi-i Atîk pâyesine nâil olmuş idi. 994 Şevvâlinde intikâl edip 
medresesi Pervîz Efendi tezkirecisi Mehmed Efendi’ye verildi denilmiştir. 
Ancak müşârunileyh Câmi-i Atîk pâyesine nâil olmayıp Edirne’de Câmi-i 
Atîk nâm-ı diğerle Câmi Ardı Medresesi’ne müderris olup Edirne’ye gel-
miş ve 994 Ramazanının yirmi dördüncü günü Edirne’de vefât etmekle 
İstanbul yolunda taş türbe olan kabristanda [s.233] namazgâh ile taş türbe 
miyânında medfûn ve seng-i mezârı [hazâ merkadü münevveri’l-fâzılü’l-
kâmilü’l-âlimü’l-âmil Mevlânâ Ahmed Çelebi Efendi el-müderrisü bi-
medreseti’l-meşhûr bi-Câmi Ardı] ibârâtıyla menkûştur.

40-Mevlânâ Mehmed İbni Mehmed Kâmî Edirnevî

Ravzatü’l-kudât’ta mesbûku’t-terceme Mesnevihânzâde Edirneli 
Mehmed Kâmî Efendi’nin büyük mahdûmudur. Mukaddime-i ulûmu 
pederlerinden tahsîle bezl-i himmet ve şeyhulislâm Ebu’suûd Efendi’den 
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ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve bazı medâriste ders-i tahkîke müdâvemet edip 
kırk akçe ile Sitti Hâtun Medresesi’nden munfasıl iken 992 Ramazanında 
Dokuzzâde Mehmed Efendi yerine Gekbuze’de Mustafa Paşa Medresesi’ne 
müderris ve 96 Rebiulevvelinde Hasan Bey yerine Çorlu pâyesine terfî‘ 
ve 1001 Cümâdilâhiresinde Dursunzâde Abdülbâkî Efendi yerine sahn-ı 
semâniyeye ve sene-i mezkûrede kabul etmeyen kâkülü perîşân Şeyhî 
Efendi yerine Trablus-ı Şam kazâsıyla bekâm olup 1002 Zilkadesinde azl 
ile mansıbı Ca‘fer Efendi’ye verildi. Bunlara da Maksûd Efendi yerine Er-
zurum kazâsı inâyet olundu. 1003 Cümâdilâhiresinde Sarı Muslihuddin 
Efendi yerine Eyyüp kazâsına nakl olundu. Sene-i mezkûre Şabânında 
Zeynelâbidîn Efendi yerine Yenişehir kazâsına ve bin dört Muharremin-
de kabul etmeyen Abdülkerîm Efendi yerine Bosna sarayına nakl olun-
muş ise de bu dahi kabul etmeyip Yenişehir’de halefleri olan Küçük İshak 
bi’t-tahrîk bunlar azl edildiler. 1006 şevalinde Nişancızâde yerine Bağdâd 
kazâsı verildi. 1008 Rebiulevvelinde azl olunup yerine Abdülmü’min 
Efendi nasb olundu. 1009 Cümâdilûlâsında Müftüzâde Şeyhî Çelebi ye-
rine Amid kazâsına gönderilip orada sene-i mezkûre Zilkadesinde vefât 
etmekle yerlerine Şam’dan Abdurrahman Efendi nakl olundu. Birâderleri 
Abdurrahman Çelebi dahi âtîde (48) numaradadır.

41-Mevlânâ Ramazan

Kuşakçızâde denmekle meşhûr ise de me’hazlarımızda terceme-i 
hâline tesâdüf olunamadı. 1009 târihinde irtihâl etmekle Hacı merhûmun 
mescidi hatîresinde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur. 
Târîh mündericâtına nazaran kudâttan olduğu anlaşılmaktadır.
Târîh Feryâd u dâd elinden ey çarh-ı kîne-cû kim

Kârın sitemdir ancak halk-ı cihâna her gâh
Yine Kuşakçızâde Ramazan Efendi gitti
Bir zât-ı bî-nazîre yok yere kıydın eyvâh
Seccâde-i şerî‘at ana müfevvaz iken
Verdi rızâ olunca hükm-i kazâdan âgâh
Mâ-fi’z-zamîri cümle ma‘lûm-ı âlem idi
Hergiz yoğidi kalb-i pâkinde mâsiva’llâh
Terk edicek kazâyı oldu bu yüzle târîh
Geçdi Kuşakçızâde Ramazan Efendi sad âh
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Târîhin tarîk-i istihrâcı târîh mısrâ‘ının yekûnü olan 1910 adetinden 
kazâ kelimesi a‘dâdı olan 901 tarh yani terk olunca 1009 kalır ki târîh-i 
vefâtıdır.

Der-Asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Evvel

42-Mevlânâ Hüseyin Kefevî

Kefe şehrinde doğmuştur. Hadâyiku’l-hakâyık beyânınca tıynet-i 
pâkı menba‘-ı zülâl-ı isti‘dad ve tîn-i mahtûm gibi kâbil-i nakş-ı murâd 
olmagın kesb-i ilm ü kemâle kemâ-yenbeğî verziş ve tarîk-i tahsîlde yo-
lundan gûşiş edip
Kıt‘a İçegör lâle-sıfat câm-ı şarâbın Kefe’nin

Andan öndin ki çemenler bitire hâk-i tenin
Satuben pîreheni sâgara sarf eyle yürü
Ölicek el dahi mi sarmaya dersin kefenin

Mazmûnu üzere idâre-i küûs-i fazl u beyân ve icâle-i kemiyyet-i tahkîk 
u îkân etmekle cevher-i zâtı pâzâr-ı itibarda [s.234] dâir ve keffe-i iştihârda 
hemseng-i cevâhir belki nümûne-nümâ-yı misl-i sâir oldukta Medîne-i Mü-
nevvere kadısı Dâvudzâde Efendi’den mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup 
990 târihinde İstanbul’da kırk akçe ile Fâtıma Sultân Medresesi’ne ve 993 
Saferinde Şâh Hûbân Medresesi’ne ve 999 Cemâziye ûlâsında Dursunzâde 
Abdülbâkî Efendi pâyesine nâil ve 1002 Ramazanında sahn-ı semâniyede 
güher-nisâr-ı fazâil olmuş idi. (Edirneli Rif ‘atî)
Târîh Kefevî Hüseyin Efendi ola medrese mübârek

Mısraını târih düşürmüş idi. 1003 Cümâd’lûlâsında Sultân Selîm-i 
Kadîm Medresesi’yle tekrîm olunup 1004 Muharreminde Süleymâniye’den 
birine takdîm olundu. 1007 Şabânında Kudüs-i Şerîf kazâsıyla teşrîf olu-
nup 1008 Şevvâlinde Mekke-i Müşerrefe kazâsına nakl olundular. 1010 
Saferinde azl olunup ve o esnâda ifnâ-yı vücûd-ı fânî ve itmâm-ı eyyâm-ı 
zindegânî edip sene-i mezkûre Şabânında halefleriyle me‘an haber-i rihlet-
leri vürûd etmiş idi. Bu eş‘âr-ı âbdâr nuhbe-i güftârıdır.
Ebyât Şerhalarla edeyim cismi serâpâ mecrûh

Arzuhâl eyleyelim yâre mufassal meşrûh
Mezâk ehli lebin yâd etse tûtî kandi vasf eyler
Acebdir hâl-i âlem bilmeyen söyler bilen söyler
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Bana zahm urduğun ağyâre vardın eyledin şâyi‘
Elinle ettiğin hayrı dilinle eyledin zâyi‘
Demiş dilber bana cân veren olur vaslıma mahrem
İşiten gerçek anlar anı nice olmasın âdem

Mevlânâ-yı müşârunileyh 1010 târihinde Edirne’de vefât edip 
Zehrimâr Mescidi sâhasında defn edilmiş ve kabrinde merkûz nokta taşı 
[Sultân Selîm müderrisi Kefevî Hüseyin Efendi] ibâresiyle menkûş bulun-
muştur. Atâyi merhûm ile sâhib-i Fezleke Kâtip Çelebi müşârunileyhin 
Hicaz’dan avdetinde Edirne Selimiyesi’ne müderris olduğunu ve 
müteâkıben Edirne’de vefât eylediğini tahkîk edemedikleri anlaşılmıştır. 
Zevce-i muhteremeleri merhûm Ferruhzâde Efendi’nin kerîmeleri Rukiyye 
Hâtun dahi 1025 târihinde vefât etmekle ayağı ucunda medfûnedir. Âsâr-ı 
ilmiyelerinden şürûh-ı Buhârî ve Müslime ta‘likâtı Gülistân’a Türkî şerhi 
ve Fâlnâme’si vardır. Tafsîl-i ahvâli Hadâyiku’l-hakâyık’tadır.

43-Mevlânâ Hulûsî Abdullah bin Hızır Çelebi

Edirneli’dir. Ravzatü’l-kudât’ta (31) numarada tercemesi mezkûr 
Muhyiddin Mehmed Merhabâ Çelebi’nin hafîdi ve işbu Ulemâ Ravzası’nda 
ahd-ı Süleymân Hân-ı Kânûnî ulemâsı sırasında (27) numarada tercemesi 
mesbûk Depegöz Hızır Çelebi’nin mahdûmudur. Tekmîl-i tahsîlden sonra 
tarîk-i kazâya sülûk edip sınıfının ercümendi olmuş idi. 1020 târihinde 
Bosna kıt‘asında Banaluka kadısı iken irtihâl eyledi.

44-Mevlânâ Hâfız Ahmed

Haddadzâde demekle meşhûr ve bazen de Demirci oğlu denmekle 
mezkûr olmuş idi. Âtîde tercemesi mesbûk Sâlbaş Hasan Efendi yerine 
Edirne’de Sultân Selîm-i Sânî Dâru’l-kurrâsı’nda şeyh iken 1024 târihinde 
vefât etmekle İstanbul yolunda Murâd Baba Türbesi ittisâlinde medfûn 
ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Muktedâ-yı ehl-i Kur’ân ü imâm-ı seb‘a-hân

Ya‘ni kim Haddâdzâde ol fazîlet ma‘deni
Sâhib-i tertîl ü tecvîd idi ol hafs-ı zamân
Cevher-i Kur’ân ile dolmuş idi kalbi mahzeni
Hatm edüp ömr-i azîzin buldu hüsn-i hâtime
Umarız dâru’l-karârı ola cennet gülşeni
Âhir-i Zilhiccede geçtikde târîhin dedim
Menzil-i Haddâdzâde ola rahmet ma‘deni
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[s.235] Şüyûhu’l-kurrâ Ravzası’nda da zikri mesbûktur.

45-Mevlânâ Bâlî

Konya vilâyetinde Karaman kazâsı dâhilinde Gafriyad nâm kasa-
badandır. Tekmîl-i tahsîlden sonra devr-i medâris-i mu‘tâde ile 1019 
Cemâziyelûlâsında Karaca Ahmed Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîs’i 
ve 1021 Cümâdilâhiresinde Abdüllatîfzâde yerine Edirne’de Sultân 
Selîm Medresesi ve 1022 senesi Muharreminde ber-vech-i tekâ‘üd Şi‘ravî 
Abdurrahîm Efendi yerine tekrâr Dâru’l-hadîs Medresesi ihsân olunmuş 
idi. Karîne-i hâl vazâif-i ilm ü ibâdete iştigâl üzere iken 1026 Ramazanında 
vefât eyledi.

Der-Asr-ı Sultân Murâd Hân-ı Râbi’

46-Mevlânâ Ali

Edirneli’dir. Üstâdları Ravzatü’ş-şuarâ’da tercemesi Hâdî mahlasıyla 
mezkûr Mamazâde Ahmed Çelebi olduğundan Mamazâde Alisi demekle 
meşhûr ve nevâdir-i şiir ü inşâdan kesîru’ş-şu‘ûr idi. Ahizâde Abdülhalîm 
Efendi’den mülâzemetle devr-i medâris-i ilmiye ve irtifâ-i merâtib-i aliyye 
ederek 1007 târihinde Yûnus Efendi yerine hâric elli ile Gelibolu’da Sarıca 
Paşa Medresesi tevcîh olunmuş idi. 1017 târihinde medresesi pâye itibârı 
ile âlî olup badehû izn-i bi’l-iftâ ile mazhar-ı ikrâm ve nice yıllar ol meşgale-i 
şerîfe ile sübha-şümâr-ı şühûr u a‘vâm olmuş idi. 1031 Cümâdilûlâsında 
Abdülhalîmzâde’yi ta‘kîb edip kabul etmeyen Çelebi Ahmed Efendi yeri-
ne Trablus-ı Şam kazâsı ile ihtirâm olundu. 1032 Recebinde ma‘zûl olup 
badehû 1035 Muharreminde Abdülhalîmzâde yerine Bosna kazâsı mü-
yesser olmuş iken sene-i mezkûre Cümâdilûlâsında vefât eyledi. Eş‘ârına 
dest-res olunamadı.

47-Mevlânâ Memi

Zağra-i Atîk’den Hacı Sefer nâmında bir zâtın mahdûmu ise de 
me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 1033 târihinde 
vefât etmekle İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristanı’nın Buçuktepe 
cihetinde vasatta defn olunmuş ve seng-i mezârı [Fahru’l-kudât Mevlânâ 
Memi Efendi İbnü’l-hâc Seferu’z-Zagravî] ibâresiyle menkûş bulunmuştur.
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48-Mevlânâ Abdurrahman Çelebi

Ravzatü’l-kudât’ta tercemesi mesbûk Mesnevîhânzâde Edirneli 
Mevlânâ Mehmed Kâmî Efendi’nin küçük mahdûmudur. Eşrâf-ı kudâttan 
olup Siroz kasabasında tavattun etmiş idi. Mükerreren Siroz ve Silistre 
ve Hezargrat kazâlarıyla kâmyâb olup nihâyet Veysî Çelebi yerine Üsküp 
kadısı olmuş idi. 1035 târihinde vefât eyledi. birâderleri Mehmed yukarıda 
(41) numaradadır.

49-Mevlânâ Ahmed

Edirneli’dir. Müzellef Ahmed Efendi demekle meşhûrdur. Tekmîl-i 
tahsîlden sonra şeyhulislâm Zekeriyya Efendi’den mülâzemetle kat‘-ı 
nişîb ü firâz ve seyr-i râh-ı dûr ü dirâz ederek kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken Bazergânzâde mahlûlünden 1020 Cümâdilâhiresinde Edir-
ne medârisinden Sirâciye hâricine âric olmuş idi. 1022 Muharreminde 
Bosnevî Ahmed Çelebi yerine Taşlık Medresesi’ne ve 1026 Ramazanın-
da Çukacızâde hısmı Baba Hüseyin yerine Câmi-i Atîk pâyesine varıp 
1029 Cümâdilûlâsında Ferruhzâde Mustafa Efendi yerine Halebiye’ye 
ve birkaç gün sonra selefi yerine Üç Şerefeli’ye ve 1032 Cümâdilûlâsında 
Arapoğlu’ndan sonra Siyâvuş Paşa Sultâniyesi altmıştan tenzîl ve pâyelikle 
bunlara tebcîl kılındı. O sene Zilhiccesinde Mâderizâde yerine sahna gel-
di. 1033 Muharreminde Kevâkibîzâde yerine Dâru’l-hadîs inâyet olundu. 
1035 Cümâdilûlâsında Sâdıkzâde hısmı Tireli Abdullah yerine Sultân 
Bâyezîd Medresesi verildi. Cümâdilâhirede Nimetî Çelebi yerine ber-
vech-i tekâ‘üt Taşlık Medresesi’ne iâde olundu. 1035 evâhirinde vefât ey-
ledi. Tâhiru’l-lisân nîk-nefes ve sâfî-i fuâd müslim-i pâk-i‘tikâd idi.

[s.236] 50-Mevlânâ Hasan

Sâlbaş Hasan Efendi demekle meşhûr ve Habbazzâde denmek-
le de mezkûr olup Edirneli’dir. Erbâb-ı amâyim tarîkine azîmet ve bir 
belâdır sal yürü misline ri‘âyet edip Edirne Selîmiyesi şeyhi Muslihuddin 
Efendi’den ilm-i kırâ’atı ta‘lîm ettikten sonra re’s-i elf hudûdunda Dâru’l-
hadîs Medresesi’ne mevleviyetten mütekâ‘id olan Seyrekzâde Efendi’den 
mülâzim ve semt-i tedrîse âzim ve badehû şeyhulislâm Bostanzâde Meh-
med Efendi’ye irtibât ile bir çok zamân fetvâ kitâbeti hizmetinde ve 1003 
târihinde vâki olan nevbette Edirne bahçesi hâceliğinde mülâzim olup 
daha sonraları Şâh Melek ve Anbar Kadı ve Yâkut Paşa Medreseleri’ne 
müderris olduktan sonra kırk akçe medreseden ma‘zûl iken Edirne’de 
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Selîmiye Dâru’l-kurrâsı’na bir sene mikdârı şeyh olarak badehû 1014 Mu-
harreminde Ferruhzâde Mustafa Efendi yerine hâric hükmüyle Edirne’de 
Çukacı Hacı müderrisi olmuş idi. Orada on beş sene kadar ârâm ile 1029 
Cümâdilûlâsında Nûrî Efendi yerine Taşlık Medresesi’ne hareket eyledi. 
1030 hilâlinde selefi yerine Câmi-i Atîk pâyesine gelip 1036 Recebinde 
yine selefi yerine Üç Şerefeli pâyesiyle şeref bulup 1038 Zilkadesinde 
Abdurrahîm Efendi yerine sahna geldi. 1039 Ramazanının onuncu sülâsâ 
günü âlem-i ukbâya rihlet ve sahn-ı fenâdan menzil-i bekâya hicret ey-
leyip İstanbul’da Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî Zâviyesi ittisâlinde 
medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu kıt‘a-i mevzûndur.
Kıt‘a Ukbâya Hasan Efendi merhûm

Etti bin otuz dokuzda rihlet
Rahmet edüp ana Hakk Teâlâ
Me’vâsını ede riyâz-ı cennet

Mevlânâ-yı merhûm tâlib-i intisâb-ı ulûm şâhid-i irfânın âşık-ı 
serbâzı ve sebakhân-ı defter-i râzı nîk-haslet sâfî-taviyyet merd-i sâdık 
idi. Şüyûhu’l-kurrâ Ravzası’nda dahi nâmı mezkûrdur. Âtîde tercemesi 
mezkûr Enîsü’l-müsâmirîn nâm Edirne Târihi’nin müellifi Mevlânâ Ab-
durrahman Hibrî’nin pederidir. Numara (78)

51-Mevlânâ Ebu’suûd bin Mehmed Çene

İşbu ulemâ ravzasında Sultân Murâd Hân-ı Sâlis asrı ulemâsı sırasın-
da tercemesi mezkûr Mevlânâ Mehmed Çene Efendi’nin mahdûmu olup 
Edirneli’dir. Me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf edilemedi. 1039 
târihinde vefât etmekle İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristanı’nda 
Buçuktepe cihetinde defn olunmuş ve seng-i mezârı [Fahru’l-kudât 
Mevlânâ Ebu’ssuûd Efendi El-kâdî bi-Çenezâde] ibâresiyle menkûş bu-
lunmuştur.

52-Mevlânâ Hüseyin

Edirneli’dir. Çukacı hısmı demekle ma‘rûftur. Vardârî Abdülkerîm 
Efendi’nin i‘âdesinden mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olmuş idi. Kat‘-ı nişîb 
ü firâz ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1015 Saferinde Süleymân 
Efendi yerine Eminiye’ye müderris ve 1022 Muharreminde Bekir Çelebi 
yerine terfî‘an Halebiye pâyesine nâil olup 1024 Cümâdilûlâsında Ahmed 
Efendi yerine Câmi Ardı Medre[se]si’ne ve 1026 Ramazanında Râ‘îzâde 
yerine Üç Şerefeli’ye müderris oldu. Badehû Bosna ve Belgrat ve Sofya ve 
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def ‘a Belgrat kazâlarına kadı olup 1040 senesinde İstanbul’a müteveccihen 
gelir iken Belgrat nâhiyesi olan kasaba-i Hasan Paşa’da vefât edip kasaba 
kenârında yol boyunda defn olundu.

53-Mevlânâ Abdünnebî Edirnevî

Gülbün-i vücûdu gülistân-ı Edirne’den nümâyân olup tahsîl-i 
meleke-i isti‘dâd ve ulûm-ı râbıkayı mertebe-i lâyıkasında i‘dâd eyledikten 
sonra ulemâ-i kirâmın birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîse 
azîmet eyleyip bi-hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe med-
reseden ma‘zûl iken 1026 Şevvâlinde Nûrî Efendi yerine maskat-ı re’si 
olan mahmiye-i Edirne’de Sirâciye Medresesi hâriciyle kâm-revâ ve 1028 
Muharreminde Acem Hüseyin Efendi yerine Yâkut Paşa Medresesi i‘tâ 
ve 1035 Muharreminde selefi Hüseyin Efendi yerine Eminiye Medre-
sesi ve 1036 Recebinde Sâlbaş Hasan Efendi [s.237] yerine Üç Şerefeli 
Medresesi’ne hakîk olup 1037 Rebiulevvelinde Kirli Mahmûd Efendi 
yerine Selânik’te me’zûn bi’l-iftâ oldu. 1040 Ramazanında Gümülcineli 
Ali Efendi yerine Bosna’ya kadı ve 1042 Muharreminde azl olunup o sene 
Zilkadesinde irtihâl-i dâr-ı ukbâ eyledi.

54-Mevlânâ Nûrullah Nûrî Edirnevî

Lem‘a-i şem‘a-i vücûdu Edirne’den işti‘âl ve tenvîr-i mebâhis-i ilm ü 
kemâle iştigâl edip ba‘de devri’l-medâris 1013 Zilkadesinde maskat-ı re’si 
olan mahmiye-i Edirne’de Yâkut Paşa Medresesi’ne hâric ile âric 1022 
Muharreminde Müzellef Ahmed Efendi yerine Sirâciye Medresesi’ne 
1026 Ramazanında Taşlık Medresesi’ne 1029 Cümâdilûlâsında Câmi-i 
Atîk Medresesi’ne 1034 Saferinde Sânî İbrâhim Efendi yerine Üç Şere-
feli Medresesi’ne terfî‘ olunmuş ve badehû Tire’ye ve Konya’ya kadı olup 
1043 târihinde vefât etmiştir.

55-Mevlânâ Nimetullah Edirnevî

Nihâl-i vücûdu hâk-i pâk-i Edirne’den nümâyân ve zülâl-i feyz-i 
irfân ile ser-sebz-i reyyân olup intisâb-ı mukaddimât-ı ulûm u fünûn 
ve iktisâb-ı levâzım-ı mefrûz u mesnûn ettikten sonra bazı ulemâdan 
mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup devr-i merâtib ederek kırk akçe med-
reseden ba‘de’l-azl 1025 târihinde Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne 
1032 Şabânında Taşlık Medresesi’ne 1035 Cümâdilâhiresinde Halebiye 
Medresesi’ne müderris olup 1043 Zilkadesinde vefât etmekle medrese-i 
mahlûle Ramazan Efendi’ye verildi.
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56-Mevlânâ Mehmed bin eş-Şeyh Halîl

Gülbün-i vücûdu hâk-i pâk-i Edirne’den zâhir ve Baba Halîlzâde 
Efendi demekle ma‘lûm-ı ekâbir u asâgır olup dahil-i silk-i erbâb-ı isti‘dâd 
ve bazı ulemâdan mülâzemetle ber-murâd olduktan sonra devr-i medâris-i 
mu‘tâde ile 1021 Cümâdilâhiresinde Molla Gürânî ve Koca Mustafa Paşa 
ve Fethiye’de İsmihân Sultân ve Kadırga’da Mehmed Paşa ve Şâh Sultân 
medârisine sırasıyla müderris ve badehû Belgrat’a ve Sofya’ya kadı olup 
1045 senesinde vefât eyledi. Mahdûmu Mehmed âtîde (240) sahîfededir.

57-Mevlânâ Ahmed Postalî

Edirne’den zuhûr ve Postalî Ahmed Efendi demekle meşhûr olup 
ulemâ-i kirâma hizmet ve birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle devr-i 
medâris-i mu‘tâde ederek kırk akçe medreseden ba‘de’l-infisâl bazı 
medâris-i ilmiyeye ve badehû 1034 Saferinde Nûrullah Efendi yeri-
ne Edirne’de Halebiye’ye ve 1035 Cümâdilâhiresinde Avnî Ahmed 
Efendi’nin kabul etmediği Edirne Selîmiyesi’ne müderris va badehû 
Kütahya’ya ve Vize kazâsına kadı olup bade’l-azl 1048 senesinde vefât ey-
ledi.

58-Mevlânâ Ahmed Hâmidî

Me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf olunamamış ise de seng-i 
mezârında murakkam târihten istidlâl olunduğuna nazaran Meşâyih 
Ravzası’nda Sultân Murâd Hân-ı Sâlis asrı meşâyihi sırasında mesbûku’t-
terceme Şeyh Sinânüddin Yûsufü’l-hatîb’in mahdûmu olması zann olu-
nur. Hâric medresesi müderrislerinden 1048 târihinde irtihâl etmekle 
Seyyid Celâlî Türbesi karşısında vâki kabristânda cadde üzerinde medfûn 
ve nakş-ı seng-i mezârı bu gayr-i muntazam târîh-i bilâ-mevzûndur.
Târîh Hâric medresesine müntehî

Hatibzâde müderris Hâmidî
Ahmed Efendiye düşüp târîh
Ana ki oldu rahmet-i Rahmân

Der-Asr-ı Sultân İbrâhim Hân

59-Mevlânâ İbrâhim bin el-Mevlâ Mehmed Edirnevî

Ravzatü’l-Ulemâ’da Osmân Hân-ı Sânî asrı ulemâsı sırasında terceme-
si mezkûr [s.238] Rodosî Mehmed Efendi’nin mahdûmudur. Gülbün-i 
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vücûdu hâk-i pâk-i Edirne’den zuhûr ve Rodosîzâde unvanıyla meşhûr ol-
muş idi. Tahsîl-i meleke-i isti‘dâd ve Hidâyetullah Efendi’den mülâzemetle 
ber-murâd olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden 1035 
Ramazanında Halebî Yahya Efendi yerine maskat-ı re’si olan mahmiye-i 
Edirne’de Çukacı Hacı Medresesi’ne ve 1036 Recebinde Dizdârzâde 
Mustafa Efendi yerine Edirne’de İbrâhim Paşa ve 1043 Zilhiccesinde yine 
Dizdârzâde yerine Eminiye ve 1049 Cümâdilûlâsında Ramazan Efendi 
yerine Halebiye’ye ve 1052 Zilkadesinde yine Ramazan Efendi yerine Üç 
Şerefeli Medresesi’ne müderris olup 1054 Saferinde vefât eyledi. Mevlânâ-
yı müşârunileyh Ravzatü’l-Kudât’ta tercemesi mesbûk Edirne kadısı Ab-
dullah Efendi’nin pederidir. Numara (184)

Der-Asr-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘

60-Mevlânâ Ramazan eş-Şehîr bi-Solakzâde

Mahmiye-i Edirne’den zâhir ü hüveydâ ve misâl-i hilâl-i rûze tâli‘ u 
peydâ olup tahsîl-i ilme müdâvim ve ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim 
olduktan sonra devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken 1035 Muharreminde Abdülazîzzâde mahlûlünden maskat-ı re’si olan 
Edirne’de Sirâciye Medresesi verilip 1040 Ramazanında Abdünnebî Efendi 
yerine Selânik fetvâsına gönderilmiş idi. 1042 Rebiulâhirinde Tâceddinzâde 
Ali Efendi yerine sâniyen Sirâciye Medresesi tevcîh olunup 1043 Zilkade-
sinde Nimetullah Efendi mahlûlünden Halebiye Medresesi’ne tahrîk olun-
du. 1045 Şabânında Şeyhîzâde Şerîf Mehmed Efendi yerine Üç Şerefeli 
Medresesi’ne vâsıl ve 1052 Zilkadesinde Ebu’l-hayr Mehmed Efendi yerine 
medâris-i semâniyeden birine nâil olup 1053 Cemâziyelûlâsında Halebî 
Yahyâ Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîs’i ihsân olunmuş idi. Bu hâl üzere 
güzârende-i eyyâm iken 1058 Zilhiccesinin on sekizinci günü ders ü dev-
ri terk ve âlem-i ukbâya hırâm ettiklerinde şehr-i Edirne’de Şahâbeddin 
Paşa Kurb-ı Arasta Mahallesi’nde vâki Şahâbeddin Paşa mescidi sâhasında 
mihrâb önünde defn edilip medrese-i mahlûleleri Tâceddinzâde Efendi’ye 
in‘âm olundu. Mahdûmu Mustafa Efendi âtîde (250) sahîfededir.

61-Mevlânâ Mustafa bin eş-Şeyh Ahmed el-Meşhûr bi-Dizdârzâde

Ravzatü’l-Meşâyih’te devlet-i sâniye-i Sultân Mustafa Hânî asrı 
meşâyihi sırasında tercemesi mezkûr olan Dizdârzâde Şeyh Ahmed 
Efendi’nin mahdûmudur. Pederleri kendi nâmlarına Edirne’de binâ olunan 
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zâviyede seccâde-nişîn iken sâhib-i terceme matla‘-ı vücûddan bedîdâr ve 
serâperde-i ademden pîşgâh-ı şühûdda nümâyende-i dîdâr olup tekmîl-i 
merâtib-i isti‘dâd ve levâzım-ı tarîki i‘dâd eyledikte ulemâ-i kirâmın bi-
rinden mülâzim ve râh-ı tedrîse âzim olup bi-hasebi’l-âde kat‘-ı menâzil-i 
ifâde ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1033 senesi hudûdunda 
maskat-ı re’si olan mahmiye-i Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne ve 
1036 Recebinde Abdünnebî Efendi yerine Eminiye Medresesi’ne 1044 
Şabânında Şeyhîzâde Şerîf Efendi yerine Câmi-i Atîk Medresesi’ne ve 1050 
Cümâdilûlâsında Halebî Yahyâ Efendi yerine Üç Şerefeli Medresesi’ne ve 
badehû Gazanfer Ağa Medresesi’ne ve sahn-ı semâniyenin birine müderris 
ve Konya kazâsına kadı olup ba‘de’l-azl 1059 Ramazanında vefât eyledi. 
Merhûm Dizdârzâde Taş Çelebi demekle ma‘lûm idi. Tevellüd ettiği zâviye 
Saçlı İbrâhim Efendi Tekkesi’dir.

62-Mevlânâ el-Hâc Mustafa bin Sinân

Edirneli’dir. Sinânzâde demekle ma‘rûftur. İntisâb-ı mukaddimât-ı 
ulûm u fünûn ve iktisâb-ı levâzım-ı mefrûz u mesnûn ettikten sonra 
Edirne’de Yıldırım Bâyezîd Hân Câmi-i şerîfine hatîb olmuş idi. [s.239] 
Bu hâl ile güzârende-i eyyâm u leyâl iken 1062 târihinde vefât edip İstan-
bul yolunda Seyyid Celâlî Türbesi karşısında vâki kabristânda medfûn ve 
nakş-ı seng-i mezârı bu ebyât-ı mevzûndur.
Nazm  Emr-i Hakla eyledi terk-i cihân

Hâcı Mustafâ Efendi bin Sinân
Ol hatîb-i Yıldırım Hân âkıbet
Eyledi menzilgehin bâğ-ı cinân
Yevm-i mahşerde şefî‘ ola Resûl
Eylesün rahmet Hudâ-yı Müste‘ân

63-Mevlânâ Abdurrahman

Edirneli’dir. Sinn-i temyîze vâsıl oldukta Edirne ulemâsının birinden 
tahsîl-i mebâdi-i ulûm ve tekmîl-i âdâb-ı rüsûm eyleyip devr-i merâtib-i 
mu‘tâde ile bazı medârise müderris olduktan sonra Üç Şerefeli Medresesi 
müderrisliğine nâiliyetle bekâm olmuş ve orada imrâr-ı leyâl ü eyyâm ey-
lemekte bulunmuş olduğu hâlde 1064 târihinde irtihâl etmekle Yeniçeri 
Meydanı’nda Sirâciye Medresesi sâhasında defn olunmuştur.
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64-Mevlânâ Yahyâ

Halebü’ş-şehbâ’dan kudûm ve devr-i mecâlis-i ulemâ-i Rûm edip 
ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmet etmiş idi. Kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken 1030 Şabânında Muntafî Ahmed Efendi yerine 
Edirne’de Çukacı Hacı Medresesi’ne ve 1035 Cümâdilâhiresinde Taşlık 
Medresesi’ne müderris ve 1036 Recebinde Rodos’a müftü ve 1038 Zil-
kadesinde Gelibolu’da Dâğî Mehmed Efendi Medresesi’ne 1044 Saferin-
de Malkaralı Mustafa Efendi yerine Edirne’de Üç Şerefeli Medresesi’ne 
ve 1050 Cümâdilûlâsında Müderriszâde Mehmed Efendi yerine Edirne 
Dâru’l-hadîs’ine ve 1053 Cümâdilûlâsında yine Mehmed Efendi yeri-
ne Edirne Bâyezîdiyesi’ne ve 1058 Zilhiccesinde Riyâzzâde Abdüllatîf 
Efendi yerine Edirne’de Sultân Selîm Medresesi’ne müderris olup 1065 
Şevvâlinde vefât eyledi. İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristanı’nda 
Kınalızâde Mevlânâ Ali Efendi’nin kabri kurbunda medfûndur. Mahdûmu 
Mustafa âtîde (76) numaradadır.

65-Mevlânâ İdris

Me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 1075 târihinde 
irtihâl edip Edirne’de İstanbul yolunda Kadı Bedreddin Câmi-i şerîfi 
sâhasında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Nâilî-i Kadîm’in söylediği târîh-i 
mevzûndur.
Târîh Dirîgâ eyledi İdris Efendi gibi bir fâzıl

Cihân-ı pür-iberden azm-i cennet-hâne-i ukbâ
Yudu el âkıbet âb-ı hayât-ı ömr-i fânîden
O pîr-i pâke vermişdi keder âlâyiş-i dünyâ
Hudâ setr ede taksîrâtını dâmân-ı lutfuyla
Ola mahşerde Mevlâsı hatâ-pûş u atâ-fermâ
Ziyâret eyleyüp ey Nâilî kabrin dedüm târîh
İlâhâ ola İdrîsin makâmı cennet-i me’vâ

66-Mevlânâ Abdullah bin Bâlî

Edirne’den zuhûr ve Bâlîzâde unvânıyla meşhûr olup resm-i erbâb-ı 
isti‘dâd üzere i‘dâd-ı levâzım-ı tarîke müdâvim ve ulemânın birin-
den mülâzim olduktan sonra kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1049 
Rebiulâhirinde Dimetoka’da Oruç Paşa ve maskat-ı re’si olan Edirne’de 
Baba Hüseyin Efendi yerine Yâkut Paşa ve 1050 Şabânında Gümüş 
Ayakzâde Mehmed Efendi yerine İbrâhim Paşa ve 1059 Muharreminde 
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yine Baba Hüseyin Efendi yerine Taşlık ve 1068 Zilkadesinde yine Gümüş 
Ayak Mehmed Efendi yerine Câmi-i Atîk Medreseleri’ne sırasıyla müderris 
ve 1070 Şabânında Bosna kazâsı verilip 1071 Şabânında ba‘de’l-azl 1075 
Şabânında vefât etmekle Edirne’de defn olundu. Mahdûmları Mevlânâ 
Mehmed âtîde (254) sahîfededir.

[s.240] 67-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Mehmed bin   
eş-Şeyh Baba Halîl Edirnevî

Asr-ı Murâd Hân-ı Râbi‘ ulemâsından Baba Halîlzâde Mehmed 
Efendi’nin mahdûmudur. Tahsîl-i fazâil-i ilmiyeye bezl-i ictihâd ve i‘dâd-ı 
meleke-i isti‘dâd eyleyip ulemâ-yı asrın birinden mülâzim ve tarîk-ı râh-ı 
tedrîse âzim olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile 1036 Ramazanında Hacı 
Abdurrahman Efendi yerine Edirne’de Şeyhî Çelebi ve 1044 Şabânında 
Rodosîzâde İbrâhim Efendi yerine Eminiye ve 1053 Saferinde Abdurrahman 
Efendi yerine Câmi-i Atîk ve 1057 Şabânında Debbağzâde Hasan Efendi 
yerine Halebiye ve 1059 Muharreminde Tâceddinzâde Ali Efendi yerine 
Üç Şerefeli müderrisi ve 1065 Şevvâlinde İvaz Efendi yerine Edirne Dâru’l-
hadîsi’ne müderris ve badehû bazı bilâda kadı olup 1076 Cümâdilûlâsında 
vefât etmekle dersaâdette Edirnekapısı hâricinde Emîr Buhârî Zâviyesi’nde 
medfûndur. Pederleri Mehmed yukarıda (56) numaradadır.

68-Mevlânâ Baba Hüseyin

Edirne’den zuhûr ve Baba Hüseyin Efendi demekle meşhûr olmuş 
idi. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle ber-
murâd olup devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken maskat-ı re’si olan Edirne’de Yâkut Paşa Medresesi’ne ve 1053 
Cümâdilûlâsında Sâlbaşzâde Abdurrahman Efendi yerine Sirâciye’ye ve 
1057 Şabânında selefi yerine Taşlık Medresesi’ne ve 1059 Muharreminde 
Baba Halîlzâde Mehmed Efendi yerine Halebiye’ye ve 1064 Şabânında 
Abdurrahman Efendi yerine Üç Şerefeli ûlâsına müderris ve badehû 
Erzurum’a ve Hanya’ya ve Maraş’a kadı olup 1078’de vefât eyledi.

69-Mevlânâ Ali bin el-Mevlâ Şeyh Halîl

Pederleri Şeyh Halîl Efendi Maraş kazâsından ma‘zûl iken maskat-ı 
re’sleri olan Alâiye diyârına Celâlî istîlâsı sebebiyle evlâd u iyâliyle 
Bursa’ya hicret ve tarîk-i kazâdan ferâgatla tarîk-i meşîhate sülûk edip o 
hâl üzere orada intikâl-i dâr-ı âhiret eylemiş idi. Bunlar amm birâderleri 
Hüdhüd Abdülkâdir Efendi hizmetlerine vâsıl ve mülâzemete nâil olup 
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devr-i medâris ederek yetmiş bir Zilkadesinde Edirne’de Üç Şerefeli 
Medresesi’ne ve yetmiş altı Cümâdilûlâsında Halebî Yahyâzâde Musta-
fa Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîsi’ne ve yetmiş sekiz Recebinde selef-
leri Mustafa Efendi yerine Edirne Bâyezîdiyesi’ne müderris olup sene-i 
mezbûre Ramazanında intikâl etmekle Üç Şerefeli Câmii kabristânında 
mihrâb hizâsında defn olundu.

70-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Ali bin eş-Şeyh Kemâl   
eş-Şehîr bi-Müderriszâde Edirnevî

Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis asrı ulemâsı sırasında mesbûku’t-
terceme Kemâlzâde Edirneli Ali Efendi’nin mahdûmudur. 999 târihinde 
kadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup tekmîl-i tahsîlden sonra şeyhulislâm 
Sun‘ullah Efendi hizmetlerinden mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmetle 
devr-i medâris ederek 1035 Zilhiccesinde Mahmûd Efendi yerine Meh-
med Ağa Medresesi’ne ve 1037 Rebiulevvelinde Abdünnebî Efendi ye-
rine Edirne’de Câmi-i Atîk Medresesi’ne ve 1038 Zilkadesinde Sâlbaş 
Hasan Efendi yerine Üç Şerefeli Medresesi’ne 1044 Recebinde Malkaralı 
Mustafa Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîsi’ne ve 1050 Cümâdilûlâsında 
Şemsî Efendi yerine Edirne Bâyezîdiyesi’ne ve 1053 Cümâdilûlâsında 
Muzafferzâde Seyyid Mehmed Sâlih Efendi yerine Edirne’de Sultân Selîm 
Medresesi’ne müderris ve badehû bazı bilâda kadı olup 1078 hilâlinde 
intikâl ve Edirnekapısı hâricinde Ortakçılar kurbunda Tokmaktepe de-
mekle ma‘rûf kabristânda medfûndur.

71-Mevlânâ Ahmed bin el-Hâc Yahyâ

Edirne’de tüccâr-ı zevi’l-iktidârdan Hacı Yahya nâm zâtın mahdûmu 
olduğundan Hacı [s.241] Yahyazâde Ahmed Efendi demekle meşhûr 
olmuş idi. Tahsîl-i ilme gûşiş ve kesb-i maârife verziş edip ulemânın bi-
rinden mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim oldukta devr-i merâtib ve ahz-ı 
revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken ibtidâ maskat-ı re’si olan 
Edirne’de Kadı Abdî Medresesi hâricine âric ve 1057 Şabânında Mahmûd 
Efendi yerine Beylerbeyi Medresesi’ne ve 1065 Şevvâlinde Şemsî Hüseyin 
Efendi yerine Yâkut Paşa Medresesi’ne dâhil ve 1068 Cümâdilâhiresinde 
Bosnevî Abdullah Efendi mahdûmu yerine Halebiye Medresesi’ne 1069 
Recebinde Baba Hüseyin Efendi yerine Üç Şerefeli Medresesi’ne ve 1070 
Recebinde Fikri birâderi Hüseyin Efendi yerine Edirne Dârü’l-hadîsi’ne 
ve 1073 Ramazanında selefi Hüseyin Efendi yerine Edirne Selimiyesi’ne 
müderris badehû Medîne-i Münevvere’ye kadı olup infisâl ettikten sonra 

بروز مرك كه تابوت من روان باشد
كمان مبركه مرا درد آن جهان باشد

نظر آنان كه بكردند بدر هستئ خاك
الحق انصاف توان دادكه صاحب نظر اند
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1080 Cümâdilûlâsında vefât etmekle Yıldırım’da Kızıl Mescit Mahallesi 
ittisâlindeki kabristanda Hacı Ahmedoğlu Kapısı kurbunda medfûn ve 
nakş-ı seng-i mezârı Edirne Mevlevîhânesi şeyhi Neşâti Dede Efendi’nin 
söylediği târîh-i mevzûndur.
Târîh  Terk eyleyüb cihânı Ahmed Efendi hayfâ

Cân attı kıldı âhir azm-i diyâr-ı ukbâ
Kılsın hümâ-yı rûhu kandîl-i arşı mesken
Olsun makâmı dâim cennette kurb-ı Mevlâ
Pür-nûr edüp mezârın tâbende şem‘-i îmân
Olsun refîk-i rûhu Yâsîn ü nûr-ı Tâhâ
Gûş eyleyince fevtin dedi Neşâti târîh
Ahmed Efendi sana ola bihişt me’vâ

72-Mevlânâ Osmân eş-Şehîr bi-Çavuşzâde

Bursalı’dır. Çavuşzâde demekle meşhûrdur. Tahsîl-i simâr-ı fazâil u 
maârif ve tekmîl-i şi‘âr-ı zarâif u letâif eyledikte şeyhulislâm Ahizâde Hü-
seyin Efendi’den şeref-i mülâzemete nâil va bade tekmîli’l-medâris 1075 
Muharreminde Mekke-i Mükerreme pâyesi zamîmesiyle Halebü’ş-şehbâ 
kazâsı verildikte kabûlden ibâ ve sû-i edebini ifşâ etmekle bi’z-zarûre Kıb-
rıs cezîresine nefy ile te’dîb ve iclâ-i vatan ile ta‘zîb olunmuş idi. İki sene 
meks ü ârâmdan sonra İstanbul’a dâhil ve 1077 Şevvâlinde Galata kazâsına 
vâsıl oldu. 1078 Cümâdilâhiresinde Bursa kazâsına nakl ve sene-i mezkûre 
Ramazanında Riyâzîzâde Abdullatîf Efendi mahlûlünden cisr-i Ergene 
kazâsı arpalığıyla infisâl eyledi. Devlet-i aliyye Edirne’de olmak takrîbiyle 
mansıb talebi için Edirne’ye revân ve “vemâ tedrî nefsün bi eyyi arzin 
temût”40 ma‘nâ-yı şerîfi ayân olup 1082 Zilhiccesinde mansıb-ı hayâttan 
dâmen-keşân ve mahall-i hâmûşâna revân oldukta Üç Şerefeli Câmi-i şerîfi 
kabristânında mihrâb mukâbilinde defn olundu.

73-Mevlânâ Fevrî Mahmûd

Edirne’den zuhûr ve istifâza-i nûr-ı şu‘ûr edip ulemâ-i kirâma hizmet ve 
birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ettikten sonra devr-i medâris-i mu‘tâde ile 
kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1074 Cümâdilâhiresinde Ebu’ssuûdzâde 
Ahmed Efendi yerine Halîl Paşa Medresesi’ne ve 1083 Saferinde Dersi‘âm 

40  Hiç kimse hangi yerde öleceğini bilemez. Kur’ân-ı Kerîm, Lokman/34
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Sâlih Efendi yerine Sa‘dî Efendi Medresesi’ne müderris olup 1084 Rebiulev-
velinde vefât eyledi. Fevrî mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-Şuarâ’dadır.

74-Mevlânâ Mehmed bin Ali eş-Şehîr bi-Çukacızâde

Mahrûse-i Edirne’den zuhûr ve Çukacızâde Efendi demekle meşhûr 
olmuş idi. İnân-ı azîmetini vâdi-i tahsîle ma‘tûf ve nakd-i vakt-i azîzini 
cins-i ilm ü irfâna masrûf kılıp Rahmetu’llah Efendi’nin Edirne Selîmiyesi 
medreselerinde hizmet-i i‘âdeleriyle mu‘îd ve ders ü tahkîkinden müstefîd 
olmakla (Cemaziyelevvel 1050) senesinde hareketlerinden mülâzim ve 
tarîk-i tedrîse âzim olup ba‘de tekmîli’l-medâris kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken (Cemaziyelevvel 1068)’de Hacı [s.242] Yahyazâde Ahmed 
Efendi yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Yâkut Paşa Medresesi hâriciyle 
kâm-revâ olup (Muharrem 1069) Arnavut Hüseyin Efendi yerine Emi-
niye Medresesi’yle nâil-i ümniyye olmuş idi. O sene Recebinde derse 
adem-i müdâvemet töhmetiyle azl olunup medreseleri Murteza Efendi’ye 
verildi. (Receb 1070)’de Yahyazâde Mustafa Efendi yerine Câmi-i Atîk 
Medresesi’ne ve (Cemaziyelevvel 1076) Alâiyeli Ali Efendi yerine Üç Şe-
refeli Medresesi’ne ve (Receb 1078) selefi Ali Efendi yerine Edirne Dâru’l-
hadîsi’ne ve o sene Ramazanında yine selefi Ali Efendi mahlûlünden Edir-
ne Bâyezîdiyesi’ne ve (Cemaziyelevvel 1080) selef-i sâlifi Mustafa Efendi 
yerine Edirne’de Sultân Selîm Medresesi’ne müderris ve (Safer 1083)’de 
sene-i âtiye Muharremi tevkîtiyle Hâfız Abdu’rrahman Efendi yerine 
Medîne-i Münevvere’ye kadı olup (Şabân 1084) vefât eyledi. Mevlânâ-yı 
mûmâileyh hüsn-i hulk sâhibi hoş-nüvîs ve erbâb-ı maârifle celîs idi. Nâmı 
Ravzatü’l-hattâtîn de dahi mezkûrdur.

75-Mevlânâ Seyyid Mehmed bin Kâsım Çavuş

Edirne’den zuhûr ve Kâsım Çavuşzâde demekle meşhûr olup ba‘de 
tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd ol-
duktan sonra devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medrese-
den ma‘zûl iken (Rebiulâhir 1060)’ta Edirne’de Mütereddidîn Medresesi 
hâricine âric ve (Şevvâl 1065)’te Çukacı Hacı Medresesi’ne hareketle müb-
tehic olmuş idi. (Zilkade 1068) Bâlizâde Abdullah Efendi yerine Taşlık 
Medresesi’ne ve (Receb 1069)’da Hacı Yahyazâde Ahmed Efendi yerine 
Halebiye Medresesi’ne ve (Ramazan 1073)’te Yahyazâde Mustafa Efendi 
yerine Üç Şerefeli Medresesi’ne ve (Ramazan 1078)’de Çukacızâde Meh-
med Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîsi’ne ve (Cemaziyelevvel 1081)’de 
yine Çukacızâde yerine Edirne Bâyezîdiyesi’ne müderris oldu ve (Muhar-
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rem 1086)’da ders ü devri tamâm ve âlem-i ukbâyâ hırâm eyleyip medre-
seleri Edirneli Murteza Efendi’ye in‘âm olundu.

76-Mevlânâ Mustafa bin el-Mevlâ Yahya Halebî

Edirne’de Sultân Selîm Medresesi müderrisi iken 1065 Şevvâlinde vefât 
eden sâbıku’t-terceme Halebî Yahyâ Efendi’nin mahdûmudur. Yahyazâde 
Efendi demekle meşhûrdur. Tarîk-i ilme âzim ve ulemânın birinden 
mülâzim olup devr-i medâris ederek kırk akçe medreseden munfasıl iken 
(Şevvâl 1065)’te Hacı Yahyazâde Efendi yerine Beylerbeyi Medresesi’ne ve 
(Zilkade 1069)’da Şemsî Hüseyin Efendi yerine Sirâciye Medresesi’ne ve 
(Cemaziyelevvel 1070)’de Bâlîzâde Abdullah Efendi yerine Câmi-i Atîk 
Medresesi’ne ve o sene Recebinde selef-i sâlifleri Hacı Yahyazâde Efen-
di yerine Üç Şerefeli Medresesi’ne ve (Ramazan 1073)’te Edirne Dâru’l-
hadîsi’ne ve (Cemaziyelevvel 1076)’da Edirne Bâyezîdiyesi’ne ve (Receb 
1078)’de Edirne Selîmiyesi’ne müderris oldu ve (Cemâziyelâhir 1081)’de 
sene-i âtiye Muharremi gurresi tevkîtiyle Medîne-i Münevvere kazâsına 
nasb olunmuş iken Şâm-ı Şerîfe vusûlünde o sene Ramazanı gurresin-
de Kudüs-i Şerîf kazâsına nakl olundu. Badehû bazı arpalıklar tasarruf 
edip (Rebiulevvel 1086) târihinde intikâl ve âlem-i ervâha irtihâl eyleyip 
Edirne’de İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristanı’nda cadde üzerin-
de Kınalızâde Mevlânâ Ali Efendi’nin kabri kurbunda medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Hazret-i Yahyâ Efendizâde kim

Rahm ederdi gördüğü üftâdeye
Olıcak mesmû‘u emr-i irci‘î
Bakmadı dünyada nakş-ı sâdeye
İki yâr ile dedik târîhini
Rahmet olsun rûh-ı Yahyazâdeye

77-Mevlânâ Abdurrahîm bin Abdullah

Edirne’den zuhûr ve Abdullahzâde Efendi demekle meşhûr olup 
tarîk-i pür-tevfîk-i ilmîye âzim ve ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim ol-
duktan sonra devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken (Safer 1061) Hızır Çelebi Medresesi verilip (Şaban 1064) maskat-ı 
re’si olan Edirne’de Halebiye Medresesi’ne nakl olunmuş idi. Badehû 
[s.243] Küçükçekmece’de Abdüsselâm Medresesi’ne müderris ve Maraş 
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ve Kütahya kazâlarına kadı olup 1086’da vefât eyledi. Mevlânâ-yı merhûm 
hissemend-i maârif u ulûm nîk-haslet kâbil-i üns ü ülfet idi.

78-Mevlânâ Abdurrahman Hibrî bin el-Mevlâ Hasan Sâlbaş Edirnevî

Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından bin otuz dokuz Ra-
mazanında vefât eden sâbıku’t-terceme müderrisînden Sâlbaş Mevlânâ 
Hasan Efendi’nin ferzend-i ercümendi Abdurrahman Hibrî Efendi’dir. 
Edirne’den (Zilhicce 1012) tarîhinde azm-i şehristân-ı vücûd ve cilve-
ger-i sahîfe-i şühûd olup ulemâ-i asra hizmet ve birinden iktisâb-ı şeref-i 
mülâzemetle devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken (Cemâziye’levvel 1049)’da Baba Halîlzâde Mehmed Efendi ye-
rine Edirne’de İbrâhîm Paşa Medresesi hâriciyle bekâm ve (Zilkade 
1052)’de Hüseyin Efendi yerine Sirâciye Medresesi’ne hareketle nâil-i 
merâm oldular. (Cemâziyelevvel 1053) selefi Baba Halîlzâde Efendi ye-
rine Eminiye Medresesi verilip (Safer 1054) Tâceddinzâde Ali Efendi 
yerine Taşlık Medresesi’ne tahrîk olundu. (Şabân 1057)’de Câmi-i Atîk 
Medresesi’ne hakîk olup (Şevvâl 1065)’te Üç Şerefeli Medresesi’ne mevsûl 
(Cemâziyelâhir 1068)’de Edirne Dârü’l-hadîsi’ne vusûl bulup bu üç med-
resede selef-i sâlifleri Baba Halîlzâde Efendi’yi ta‘kîb ettiler. ( Muharrem 
1070)’de Mektûbî Hüseyin Efendi yerine Tokat kâzâsı verilip (Şevvâl 
1071)’de azl olundular. (Receb 1080)’de Ebû Sa‘îdzâde Feyzullah Efendi 
arpalığı olan Tire kazâsı ber vech-i mevleviyet tevcîh olunup (Rebiulâhir 
1081)’de azl olunduklarında yerleri sâniyen Feyzullah Efendi’ye arpalık 
verildi. Badehû bunlara Belgrat pâyesi zamîmesiyle Karînâbâd kazâsı ber 
vech-i nâibiyyet tayin olundu. Badehû Siroz kazâsına nakl edip orada 
güzârende-i eyyâm u leyâl olduğu halde (Cemaziyelevvel 1087)’de intikâl 
ve âlem-i ukbâya irtihâl eyleyip Siroz kasabasında hisâr ardında vâki kab-
ristanda defn olunmuştur. Mevlânâ-yı müşârunileyh Sâlbaşzâde demekle 
ma‘rûftur. Âsâr-ı ilmiyelerinden on dört fasıl üzerine müretteb ve (Enîsü’l-
Müsâmirîn) ismiyle müsemmâ 1046 târîhinde te’lîf olunmuş bir Edirne 
Târîhi ve Hüseyin Vâiz’in Hadîs-i Erba‘în’ini lisân-ı azbü’l-beyân-ı Türkî 
ile şerh edip (Riyâzü’l-Ârifîn) unvanlı bir eseri ve nücûmdan evkât-ı hamse-
ye müte‘allık 1067 târîhinde te’lîf olunmuş risâlesi ve Sultân Murâd Hân-ı 
Râbi‘’in Bağdâd fethine dâir 1048 târîhinde te’lîf olunmuş bir târîhçesi ve 
Revân Kal‘esi fethine dâir diğer bir târîhçesi nezd-i fakîrânemde mevcut-
tur. (ez-gayr-i Riyâzü’l-Ârifîn) Pederi (50) oğlu (119) numaralarda.
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79-Mevlânâ Ali

Edirne’den bedîdâr ve Hancızâde demekle şöhret-şi‘âr olup resm-i 
erbâb-ı isti‘dâd üzere i‘dâd-ı levâzım-ı tarîka müdâvim ve ulemânın birin-
den mülâzim olup kırk akçe medreseden ma‘zûl ve bazı medârise müderris 
olduktan sonra sâlik-i râh-ı kazâ ve Rumeli kalem-revinde mâlik-i ezimme-i 
hükm ü imzâ olmuş idi. Bu hâl ile sübha-şümâr-ı eyyâm u leyâl iken 1097 
târihinde irtihâl etmekle İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristânı’nda 
Kavakkapı cihetinde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Hâncızâde ya‘ni ol fahru’l-kudât-ı Edrine

Eyledi semt-i bekâya nâgehânî azm-i râh
Mansıb-ı dünyâ sebâtı bildi yoktur etti terk
Hakk Teâlâ Hazreti etsin ana cennette câh
Yüz koyunca hâke dedüm fevtine târîhini
Hâncızâde rûhuna me’vâ ede adni İlâh

Târîh mısrâ‘ı 1197 adettir. Birinci mısrada hâke yüz koyunca tabiriy-
le târihten yüz adet tenzîl edilince mezar taşındaki târihe muvâfık olur.

[s.244] 80-Mevlânâ Nâcî İbrâhim Edirnevî

Evâil-i hâlinde Ulemâ Kavuğu ve sonraları Nâcî İbrâhim Efendi den-
mekle ma‘lûm idi. Edirne’den zuhûr ve istifâza-i nûr-ı şu‘ûr eyleyip ba‘de 
tahsîli’l-isti‘dâd ulemânın birinden mülâzemetle ber-murâd olup devr-i 
medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (Zilhicce 1062) 
Edirne’de Kadı Abdî Medresesi’ne ve Rebiulevvel 67 Çömlekçizâde Mus-
tafa Efendi yerine Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne ve (Ramazan 1073) 
Edirneli Ebûbekir Efendi yerine Taşlık Medresesi’ne ve (Cemâziyelâhir 
1076) Câmi-i Atîk Medresesi’ne ve (Receb 1078)’de Üç Şerefeli 
Medresesi’ne ve (Cemâziyelâhir 1080)’de ûlâ-yı Üç Şerefeli Medresesi’ne 
ve (Cemaziyelevvel 1086)’da Edirne Dâru’l-hadîs Medresesi’ne ve o sene 
Şabânında Murteza Efendi yerine Edirne Bâyezidiyesi’ne müderris olup 
güzârende-i eyyâm iken (Şevvâl 1093)’te âzim-i dâru’s-selâm oldu.

81-Mevlânâ Abdülbâkî

Edirne’den zuhûr ve istifâza-i nûr-ı şu‘ûr edip ulemâ-i kirâmın birin-
den mülâzim ve râh-ı tedrîse âzim olup devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib 
ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (Şevvâl 1079)’da Hasan Efen-
di yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Şah Melek Paşa Medresesi’ne 
ve (Cemâziyelâhir 1081) Hacı Doğan Medresesi’ne ve ( Safer 1084) 
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Lutfizâde Mehmed Efendi yerine Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne 
ve (Cemaziyelevvel 1086) yine Lutfizâde yerine Mîrimîrân Medresesi’ne 
(Receb 1089) yine Lutfizâde yerine Sirâciye Medresesi’ne (Safer 1090)’da 
Şeyhzâde İbrâhim Efendi yerine Eminiye Medresesi’ne ve (Zilhicce 1093) 
yine İbrâhim Efendi yerine Taşlık Medresesi’ne ve ( Rebiulâhir 1095) yine 
İbrâhim Efendi yerine Câmi-i Atîk Medresesi’ne müderris olup o senenin 
Şevvâli evâhirinde ders ü devri temâm ve iyd-gâh-ı ervâha hırâm etmekle 
medrese-i mahlûle Yahyazâde Ahmed Efendi’ye verildi.

82-Mevlânâ Seyyid Mehmed Rızâ

Edirne’den zuhûr ve Zehrimârzâde demekle meşhûr olmuş idi. Ba‘de 
tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-yı kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olup 
devr-i medâris ederek kırk akçe medreseye mevsûl ve andan dahi ma‘zûl 
iken sâlik-i meslek-i kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm ü imzâ olmakla Ru-
meli kalem-revinde bir kaç mansıba vusûl bulduktan sonra ziyâde pîr ü 
ihtiyâr olmakla tekâ‘üd ihtiyâr ile Uzunköprü kasabasında me’zûn bi’l-iftâ 
olmuş idi. Ol asrın şuarâsının kudemâsından bir pîr idi. 1082 Ramazanın-
da maskat-ı re’sleri olan Edirne’de rikâb-ı hümâyûnda mülâzimette iken 
intikâl ve âlem-i ukbâya irtihâl eyledi. Âsâr-ı ilmiyelerinden Rızâ mahlasıy-
la eş‘ârı Ravzatü’ş-şuarâ’dadır. Bin târîhinden bed’ ile bin elli târîhine kadar 
güzerân eden şuarâ-yı eslâfın esâmî vü âsârını hâvî bin elli târîhinde bir 
kıt‘a Tezkiretü’ş-şuarâ yazmıştır ki (Seyyid Rızâ Tezkiresi) nâmıyla meşhûr 
olmuş ve 1316 târîhinde İkdâm Gazetesi matba‘asında tab‘ u neşr edilmiş-
tir. Tezkiresinin hitâmı târîhi (câmi-i mazmûn)dur.

Der-Asr-ı Sultân Süleymân Hân-ı Sânî

83-Mevlânâ Rahmetullah bin el-Mevlâ Mehmed bin Bekir Çelebi

Edirneli Bekir Çelebizâde Mehmed Efendi’nin ferzend-i ercümen-
di Rahmetullâh Efendi’dir. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i kirâmın birin-
den mülâzemetle ber-murâd olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken ( Safer 1090) Şabân Efendi yerine maskat-ı re’si 
olan Edirne’de Şâh Melek Paşa Medresesi hâricine âric (Rebiulâhir 95) 
Şemsîzâde Mustafa Efendi yerine Kadı Abdî Medresesi’ne hareketle 
mübtehic oldu. Sene-i mezbûre Zilkadesinde Ahaveyn Hüseyin Efendi 
yerine Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi i‘tâ (Receb 1098) Berberzâde 
İbrâhim Efendi yerine Yâkut Paşa Medresesi sezâ görülmüş idi. (Mu-
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harrem 1099) vefât etmekle Edirne’de İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi 
Kabristanı’nda Buçuktepe’ye giden yol üzerinde medfûndur. Medrese-i 
mahlûlesi Nalburzâde Mehmed Efendi’ye verildi.

[s.245] 84-Mevlânâ Hasan

Edirne’den zuhûr ve Sâbûnîzâde Hasan Efendi demekle meşhûr ol-
muş idi. Tarîk-i tedrîse azîmet ve ulemâ-i kirâmın birinden ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemet eyleyip alâ hasebi’l-âde kat‘-i merâtib-i mu‘tâde ile kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken (Ramazan 1073) Bekir Çelebizâde Mehmed 
Efendi yerine Edirne’de Şah Melek Medresesi tevcîh olunup (Şevvâl 1079) 
Şeyhzâde İbrâhim Efendi yerine Alemüddin Medresesi verildi. (Safer 1084) 
Hekimzâde Ahmed Efendi yerine Kadı Abdî Medresesi’ne gelip (Receb 
1089) Abdullah Efendi yerine Şeyhî Çelebi Medresesi’ne tahrîk olunmuş 
idi. (Safer 1090) selefi Abdullah Efendi yerine Yâkut Paşa Medresesi’ne 
irtikâ (Rebiulâhir 1095) Abdülbâkî Efendi yerine Taşlık Medresesi sezâ 
görülmüş idi. (Cemâziyelevvel 1097) selef-i sâlifleri İbrâhim Efendi yerine 
Halebiye Medresesi tevcîh olunup (Receb 1098) Bostanzâde Ahmed Efen-
di yerine sâniye Üç Şerefeli Medresesi’ne nâil olmuşlar idi. (Safer 1099) 
irtihâl ve âlem-i ervâha ittisâl etmekle Edirne’de İstanbul yolunda Nâzır 
Çeşmesi Kabristanı’nda Buçuktepe cihetinde medfûn ve nakş-ı seng-i 
mezârı Ravzatü’ş-şuarâ’da tercemesi mesbûk Feyzî’nin dediği işbu târîh-i 
mevzûndur.
Târîh Hasan Efendi ki ehl-i kemâl u dâniş idi

Bilüp fenâsını dünyânın etti azm-i bekâ
Bakılsa dîde-i ibretle kimse bulmadı hiç
Bu gülsitân-ı fenânın gülünde bû-yı vefâ
Olup şefî‘i Resûl-i Hudâ kıyâmette
Kusûr-ı bâğ-ı na‘îm ola ana menzil ü câ
Duâ edüp dedi Feyzî vefâtı târîhin
Hasan Efendiyi nâil ede cinâna Hudâ

85-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Kebâbcızâde

Edirne’den nümâyân ve Kebâbcızâde Ahmed Efendi demekle 
ma‘lûm-ı âlemiyân olmuş idi. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i kirâmın bi-
rinden mülâzemetle ber-murâd olup devr-i merâtib ederek kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken (Muharrem 1069) Murteza Efendi yerine 
maskat-ı re’si olan Edirne’de Mütereddidîn Medresesi’ne ve (Cemaziye-
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levvel 1070) Postalcızâde Ahmed Efendi yerine Kadı Abdî Medresesi’ne 
(Cemâziyelâhir 1081) Bekir Çelebizâde Mehmed Efendi yerine Şeyhî 
Çelebi Medresesi’ne (Safer 84) selefi Ahmed Efendi yerine Yâkut Paşa 
Medresesi’ne (Cemaziyelevvel 1086) Dizdârzâde Mehmed Efendi yeri-
ne Taşlık Medresesi’ne (Receb 1089) Bekir Çelebizâde yerine Halebi-
ye Medresesi’ne (Safer 1090) yine Bekir Çelebizâde yerine Üç Şerefeli 
ûlâsına (Rebiulâhir 1095) Edirne Dâru’l-hadîsi’ne (Receb 1098) Edirne 
Bâyezîdiyesi’ne müderris ve (Muharrem 1100)’de vefât edip yerlerine Ah-
med Efendi halef oldu.

86-Mevlânâ Abdullah

Edirne’den bedîd ve nâil-i rütbe-i dâniş [ü] vedîd olup ulemâ-i kirâmın 
birinden mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olmuş idi. Devr-i merâtib ve ahz-ı 
revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (Receb 1060) Ahmed 
Efendi yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Ali Kuşçu Medresesi’ne (Re-
ceb 1069) İbrâhim Efendi yerine Alemüddin Medresesi’ne (Receb 78) 
Lutfizâde Mehmed Efendi yerine Oruç Paşa Medresesi’ne (Safer 1084) 
Şeyhzâde İbrâhim Efendi yerine Çukacı Hacı Medresesi’ne (Cemaziyelev-
vel 1086) yine İbrâhim Efendi yerine Şeyhî Çelebi Medresesi’ne (Receb 
1089) yine İbrâhim Efendi yerine İbrâhim Paşa Medresesi’ne müderris ve 
(Cemaziyelevvel 1090)’da Erzurum’a ve (Muharrem 1095) Konya’ya kadı 
olup (1100) senesinde vefât eyledi.

Der-Asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Sânî

87-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Ebûbekir Edirnevi

Devlet-i sâniye-i Sultân Mustafa Hânî ulemâsı sırasında tercemesi 
mezkûr Bursalı Ebûbekir Efendi’nin ferzendi Bekir Çelebizâde demek-
le şehîr Mehmed Efendi’dir. Edirne’den bedîd ve nâil-i rütbe-i dâniş [ü] 
vedîd olup tahsîl-i ilm ü ma‘ârife sevk-i râhile-i azîmet ve ulemâ-i kirâmın 
birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet eyleyip devr-i merâtib [s.246] ve 
ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (Receb 1069)’da 
Dizdârzâde Mehmed Efendi yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Şâh 
Melek hâricine âric o sene Zilkadesinde Oruç Paşa Medresesi’ne hare-
ketle mübtehic oldu. (Ramazan 1073) Çukacı Hacı Medresesi’ne (Re-
ceb 1078) İbrâhim Efendi yerine İbrâhim Paşa Medresesi’ne (Şevvâl 
1079) Şeyhî Çelebi Medresesi’ne (Cemâziyelâhir 1081) Beylerbe-
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yi Medresesi’ne (Safer 1084) Eminiye Medresesi’ne (Cemaziyelevvel 
1086) Halebiye Medresesi’ne (Receb 1089) Ebûbekir Efendi yerine Üç 
Şerefeli ûlâsına (Safer 1090) Lutfizâde Ahmed Efendi yerine Edirne 
Dâru’l-hadîsi’ne (Zilhicce 1093) Edirne’de Sultân Bâyezîd Medresesi’ne 
(Rebiulâhir 1095) Edirne Selîmiyesi’ne müderris ve badehû Filibe’ye kadı 
olup ba‘de’l-azl bazı arpalıklar tasarruf ederek güzârende-i eyyâm u leyâl 
iken bin yüz üç Muharreminde vefât eyledi.

88-Mevlânâ Seyyid Abdurrahîm bin eş-Şeyh    
Abdüllatîf bin es-Seyyid İshak

Kudüs-i Şerîf müftüsüdür. Pertev-zekâ-i vücûdu mehbit-i berekât-ı 
rahmânî olan Kudüs-i Şerîften nümâyân olup 1034 târihinde âlem-i nâsûta 
kadem-nihâde olmuşlar idi. Sinn-i temyîze vâsıl olduklarında müfti-i 
Medîne-i Lâhor Abdülkerîm Efendi ve Ebu’l-ihlâs Hüseyin eş-Şurunbulâlî 
ve bunların emsâli fudalâdan tahsîl-i mebâdi-i ulûm ve tekmîl-i âdâb-ı 
rüsûm eyleyip ilm-i hadîste dahi taraf-ı kesîre ile vâsıl-ı merâm ve nâil-i 
kâm olduktan sonra İstanbul’a gelerek nice zamân Süleymâniye Câmi-i 
şerîfinde neşr-i fazâil-i ilm ü irfân ve bezl-i ma‘ârif-i tahkîk u itkân et-
mişler idi. (Rebiulâhir 1058) Rumeli sadrı Bâlîzâde Mustafa Efendi’den 
nâil-i şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmet eyleyip devr-i merâtib-i 
mu‘tâde ile maskat-ı re’si olan Kudüs-i Şerîf fetvâsıyla belde-i mezkûredeki 
Osmâniye Medresesi ihsân olunmuş idi. (Receb 1069) şeyhulislâm Esîrî 
Mehmed Efendi’nin meclisinde zebân-dirâzlık etmekle te’dîben azl olu-
nup medrese ve fetvâ âhara tevcîh olundukta nice zamân perîşân-hâl olup 
âhiru’l-emr sıfru’l-yed vilâyetine kemer-bend-i azîmet ve bir zamân kale-
bend olunup ba‘de’l-halâs mahrûse-i Edirne’de rikâb-ı hümâyûna gelerek 
isti‘tâf ricâsında iken ecel-i âcilden kuvâ-yi rûhâniyesi âtıl olmakla (1103) 
senesi hilâlinde fevt olup Edirne’de defn olundu. Mevlânâ-yı müşârunileyh 
fazâil-i celîle ile meşhûr fünûn-ı akliyede kâmil ve bi-tahsîs fenn-i tefsîr ü 
nahivde muktedâ-yı efâzıl idi. Dâimâ tedrîs ile evkât-güzâr olup yümn-i 
terbiyet ü ta‘lîmleri ile nice kimseler ihyâ olmuş idi. Âsâr-ı ilmiyelerinden 
Fetâvâ-yı Rahmiye fî Vâkiati’l-Hanefiye ismiyle mu‘anven fetâvâları ve 
ilm-i iştikâkta Hülâsatü’l-iştikâk nâm metn ve şerhleri ve Tenvîrü’l-ebsâr 
şerhi Menahü’l-gaffâr üzerine hâşiyeleri olduğundan mâ‘adâ Mevâzı‘-ı 
Müşkile’ye resâil ve ta‘likâtı mervîdir. Rahmetu’llâhi aleyh.
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89-İmâm-ı Sultânî Mevlânâ Ali eş-Şehîr bi-Dalkara

Amasya kurbunda Ladik kasabasından zuhûr ve istifâza-i nûr-ı 
şu‘ûr edip İstanbul’a kudûm ve devr-i mecâlis-i ulemâ-i Rûm eyleyip 
tahsîl-i ilm-i kırâ’at ve tecvîde sarf-ı himmet ve cânib-i zühd ü salâha 
tevcîh-i semend-i azîmet ettikten sonra ibtidâ Melek İmâm yerine Aya-
sofya câmi-i şerîfinde imâm ve badehû hünkâr Edirne’de iken imâm-ı 
sultânî İbrâhim Efendi’nin mizâcları bir miktâr munharif olmakla bun-
lar Edirne’ye davet ve imâm-ı sânîlik ile tahsîl-i izz ü rif ‘at eyleyip (Safer 
1086) sûr-i hümâyûndan mukaddem kendi talebleriyle bâ-izn-i hümâyûn 
hacc-ı şerîfe azîmet ettiklerinde hizmet-i imâmet-i sultânî Kaba Halîl 
Efendi’ye erzânî görüldü. Ba‘de’l-kufûl İstanbul’a vusûllerinde Ayasofya 
câmi-i şerîfi imâmeti ve Vâlide Sultân câmi-i şerîfi hitâbetiyle meşgûl iken 
(Cemaziyelevvel 1097) Şabân Efendi mahlûlünden Ayasofya-i kebîre 
câmi-i şerîfi hitâbetine nakille tevkîr olunup (Muharrem 1101) Mehmed 
Şükrü Efendi mahlûlünden sâniyen hizmet-i imâmet-i sultânî ve Sultân 
Ahmed Medresesi dahi erzânî görülüp İstanbul pâyesi ile dahi mükerrem 
olduklarında Ayasofya hitâbetini kendi hemşirezâdeleri re’isü’l-ulemâ 
[s.247] Hasan Efendi’ye fâriğ oldular. (18 Rebiulâhir 1103)’te sülâsâ 
günü Edirne’de terk-i cihân-ı fânî ve azm-i bekâ-yı câvidânî ettiklerin-
de Üç Şerefeli câmi-i şerîfi kabristânında mihrâp hizâsında medfûn ve 
seng-i mezârı [İmâm-ı şehriyârî fazîletli Dalkara Ali Efendi] ibâresiyle 
menkûştur.

90-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Mustafa bin eş-Şeyh   
Ahmed eş-Şehîr bi-Dizdârzâde

Asr-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ ulemâsı sırasında mesbûku’t-
terceme Dizdârzâde Mustafa Efendi’nin mahdûmudur. Edirne’den zuhûr 
ve âfitâb-ı feyz-i ezelîden istifâza-i nûr-ı şu‘ûr ettikten sonra tarîk-i tedrîse 
azîmet ve ulemâ-i kirâmın birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle devr-i 
merâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken Edirne’de Alemüd-
din Medresesi hâricine âric (Şevvâl 1065)’te Nakîbzâde Mehmed Efen-
di yerine Şâh Melek Medresesi’ne hareketle mübtehic olmuş idi. (Receb 
1069) Lutfizâde Ahmed Efendi yerine Çukacı Hacı Medresesi’ne tahrîk 
olunup (Ramazan 1073)’te Postalcızâde Ahmed Efendi yerine Şeyhî 
Çelebi Medresesi ihsân olundu. (Receb 1078) Mîrimîrân Medresesi’ne 
(Şevvâl 1079)’da Eminiye Medresesi’ne (Cemâziyelâhir 1081)’de Sirâciye 
Medresesi’ne vâsıl (Safer 1084) Taşlık Medresesi’ne nâil oldular. Bu 
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dört medresede selefleri Lutfizâde Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. (Cema-
ziyelevvel 1086) İbrâhim Efendi yerine Câmi-i Atîk Medresesi’ne (Re-
ceb 1089) selef-i sâlifleri Lutfizâde Efendi yerine Üç Şerefeli Medrese-i 
sâniyesine vusûl ve (Safer 1090) yerlerinde altmışlı itibar olunup (Zilkade 
1093) Bekir Çelebizâde Mehmed Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîsi ile 
nâilü’l-m’mûl oldular. (Rebiulâhir 1095) Edirne’de Sultân Bâyezîd Hân 
Medresesi’ne (Receb 1098) Edirne Selîmiyesi’ne nâil olup bu iki rütbede 
selefleri Bekir Çelebizâde Mehmed Efendi’yi ta‘kîb ettiler. (Cemâziyelâhir 
1101) sene-i âtiye Muharremi gurresi tevkîtiyle Medîne-i Münevvere 
kazâsıyla teşrîf olunup yüz üç Muharreminde azlle avdetlerinde esnâ-yı 
râhta intikâl ve âlem-i ukbâya irtihâl eylediler. Vâlidleri gibi bunlara dahi 
Taş Efendi derler.

91-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Postalîzâde

Asr-ı Murâd Hân-ı Râbi‘ ulemâsı sırasında mesbûku’t-terceme Postalî 
Ahmed Efendi’nin ferzend-i ercümendi Ahmed Efendi’dir. Edirne’den 
zuhûr ve kat‘-i menâzil-i sinîn ü şühûr edip sermâye-i isti‘dâda mâlik ve 
tarîk-i ilme sâlik oldukta asrı ulemâsının birinden mülâzim ve semt-i 
tedrîse âzim olmuş idi. Devr-i medâris ederek kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken (Şevvâl 1059) maskat-ı re’si olan Edirne’de Ali Kuşçu Med-
resesi hâricine âric ve (Receb 1060) Bî-Duhân Medresesi’ne hareketle 
mübtehic olmuş idi. (Şevvâl 1065) Rusçuklu Mehmed Efendi yerine Hacı 
Alemüddin Medresesi (Rebiulevvel 1067) Nâcî İbrâhim Efendi yerine 
Kadı Abdî Medresesi (Cemaziyelevvel 1070) Lutfizâde Ahmed Efendi 
yerine Şeyhî Çelebi Medresesi (Ramazan 73) selefi İbrâhim Efendi ye-
rine Yâkut Paşa Medresesi (Safer 1084) Dizdârzâde Mehmed Efendi ye-
rine Sirâciye Medresesi (Cemaziyelevvel 86) Bekir Çelebizâde Mehmed 
Efendi yerine Eminiye Medresesi (Receb 1089) selefi Dizdârzâde Efendi 
yerine Câmi-i Atîk Medresesi (Safer 1090) Kebâbcızâde Ahmed Efendi 
yerine Halebiye Medresesi (Zilkade 1093) Dizdârzâde Efendi yerine Üç 
Şerefeli Medresesi sâniyesi verilip (Rebiulâhir 1095) yerlerinde altmışlı 
itibariyle nâilü’l-me’mûl oldular. (Receb 1098) Edirne Dâru’l-hadîsi ile ve 
(Muharrem 1100) Edirne Bâyezîdiyesi’yle kadr u menziletleri mezîd olup 
bu iki rütbede selef-i sâlifleri Kebâbcızâde Ahmed Efendi’yi takip b eyledi-
ler. (Cemâziyelâhir 1101) yine selefleri Dizdârzâde Efendi yerine Edirne 
Selîmiyesi’yle tahsîl-i izz ü şân eyleyip (Rebiulevvel 1104) eyyâm-ı rebî‘-i 
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hayâtı tamâm ve âlem-i ukbâya hırâm ettiklerinde medreseleri Lutfizâde’ye 
verildi. Bostanzâde dahi derler.

92-Mevlânâ İbrâhim eş-Şehîr bi-Şeyhzâde

Gülbün-i vücûdu hâk-i pâk-i Edirne’den bedîdâr ve Şeyhzâde İbrâhim 
Efendi demekle şöhret-şi‘âr olmuş idi. Tarîk-i ilme âzim ve ulemânın bi-
rinden mülâzim olup seyr-i nişîb ü firâz ve kat‘-ı râh-ı dûr ü dirâz ederek 
[s.248] kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (Receb 1069) İbrâhim Efendi 
yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Bî-Duhân Medresesi ihsân olunup 
(Receb 1078) Abdullah Efendi yerine Alemüddin Medresesi’ne tahrîk 
olundular. (Şevvâl 1079) Lutfizâde Mehmed Efendi yerine Çukacı Hacı 
Medresesi (Safer 1084) Kebâbcızâde Ahmed Efendi yerine Şeyhî Çelebi 
Medresesi (Cemaziyelevvel 1086) selefi Kebâbcızâde Ahmed Efendi yeri-
ne Yâkut Paşa Medresesi (Receb 1089) Postalcızâde Ahmed Efendi yerine 
Eminiye Medresesi (Safer 1090) Taşlık Medresesi (Zilkade 1093) Câmi-i 
Atîk Medresesi (Rebiulâhir 1095) Halebiye Medresesi i‘tâ buyurulup bu 
üç rütbede selef-i sâlifleri Lutfizâde Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. (Receb 
1097) Bosna kazâsı (Cemâziyelâhir 1102) Sofya kazâsı ihsân olunup 
1104 Recebinde Sofya’da kadı iken dâyin-i ecel mütekâzî ve kazâ-i deyn-i 
vâcibü’l-edâ câna râzı olup yerlerine Tâibzâde Seyyid Mehmed Efendi kadı 
oldu.

93-Mevlânâ Mehmed

Anadolu kazaskeri olup Şabânzâde demekle ma‘rûftur. Müderris 
ve molla olup (Rebiulâhir 1094) İstanbul kadısı ve 1095’te ma‘zûl ve 
1098’de Anadolu pâyesiyle Şam kadısı olup 1099 Recebinde azl edildi. 
1102 Şabânında Kıbrıs’a gönderilip 1103’te ıtlâk olunarak 1104 Muhar-
reminde Anadolu kazaskeri oldu. 1104 Saferinin yirmi dokuzunda vefât 
edip Edirne’de Sevindik Fakih Mahallesi’nde Kâdirîhâne pîşgâhında vâki 
Selçuk Hâtun bint-i Mürsel Câmi-i şerîfi sâhasında medfûndur. Sicill-i 
Osmânî’de sâhib-i terceme kazasker Şabân Efendi’nin birâderi Bostancı 
Hurrem Ağa’nın mahdûmudur demiş ise de seng-i mezârında Şabânzâde 
Mehmed Efendi muharrerdir.

94-Mevlânâ Vâ‘iz Hüseyin

Me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 1105 senesinde 
vefât edip Zindanaltı’nda köprü başı cihetindeki kabristânda Eskicizâde 
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Mevlânâ el-hâc Ali Efendi’nin kabri kurbunda defn olunmuştur. (Hüse-
yin Vâ‘iz) cümlesi târîh-i vefâtı vâki olmuştur.

95-Mevlânâ Şâbân

Balıkesirî’dir. Alâ hasebi’l-âde hareket ve ulemâ-i asrın birinden ihrâz-ı 
şeref-i mülâzemetle devr-i merâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken (Şevvâl 1085) Edirne’de Şâh Melek Medresesi hâricine âric (Safer 
1090) Bâlîzâde Mehmed Efendi yerine Kadı Abdî Medresesi’ne hareket-
le mübtehic olmuş idi. (Zilkade 1093) Ârifzâde Mehmed Efendi yerine 
Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne 1095 Muharreminde Bâlîzâde Efen-
di yerine Şeyhî Çelebi Medresesi’ne ve o sene Zilkadesinde Berberzâde 
İbrâhim Efendi yerine Mîrimîrân Medresesi’ne (Cemaziyelevvel 1097) 
Sirâciye Medresesi’ne (Şevvâl 1098) Taşlık Medresesi’ne sezâ görülüp 
bu iki rütbede selefleri Bâlîzâde Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. (Muharrem 
1100) selefi Berberzâde Efendi yerine Câmi-i Atîk Medresesi’ne (Rebi-
ulevvel 1104) Şemsizâde Mustafa Efendi yerine Üç Şerefeli medrese-i 
sâniyesine vâsıl olup o senenin Recebinde vefât eyledi.

96-Mevlânâ Ramazan eş-Şehîr bi-Ca‘ferzâde Edirnevî

Dâru’n-nasr ve’l-meymene mahmiye-i Edirne’den zümre-i râcilînden 
Cafer nâm bir tâcirin ferzend-i ercümendi Ca‘ferzâde demekle şehîr Rama-
zan Efendi’dir. Tahsîl-i bidâ‘a-i isti‘dâd ve ulemânın birinden mülâzemetle 
ber-murâd olup devr-i merâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 
(Zilkade 1060) Havâss-ı Mahmûd Paşa Medresesi’yle kâm-revâ olup 
(Şabân 1064) Abdülhalîm Efendi yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de 
Şeyhî Çelebi Medresesi’ne tahrîk olunmuş idi. (Zilkade 1069) Yahyazâde 
Mustafa Efendi yerine Beylerbeyi Medresesi verilip (Cemaziyelevvel 1070) 
Yahyazâde Efendi yerine Sirâciye Medresesi’ne gelip (Cemaziyelevvel 
1076) Nâcî İbrâhim Efendi yerine Taşlık Medresesi tevcîh olunup (Şevvâl 
1079) Pârsa Mehmed Efendi yerine Üç Şerefeli Medresesi sâniyesinde 
ferş-i seccâde-i tahkîk etmişler idi. (Receb 1084) Bosna kazâsı (Cema-
ziyelevvel 1090) Belgrat [s.249] kazâsı (Cemâziyelâhir 1095) Kayseriye 
kazâsı (Rebiulevvel 1101) Medîne-i Münevvere pâyesi zamîmesiyle Ebâ 
Eyyûb-i Ensârî kazâsı ihsân buyurulup (Muharrem 1102) tekâ‘üd oldu. 
(Zilkade 1105) vefât etmekle Edirne’de İstanbul yolu üzerinde Seyyid 
Celâlî Kabristanı’nın müntehâsı olan Elekçiler Mahallesi kurbunda vâki 
hâneler önünde pederi yanında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i 
mevzûndur.
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Târîh Ma‘den-i ilm ü sehâ ki ya‘ni Ca‘ferzâde’nin
Hak bu kim pür-nûr olmuş idi derûnu zikr ile
Gûşuna erdi anın bir şeb nidâ-yı irci‘î
İmtisâl-i emre cân verdi hamd ü şükr ile
Dediler târîh-i fevtiyçün o demde kudsiyân
Hakka vâsıl oldu Ca‘ferzâde hakkâ fikr ile

Âsâr-ı hayriyesinden sülüs-i mâlini vücûh-ı birre vasiyet etme-
gin Zehrimâr Çeşmesi kurbunda bir dâru’l-hadîs binâsına bâis olduğu 
Vakâyi‘u’l-fudalâ’da mezkûrdur. Bu dâru’l-hadîs el-yevm mahv u nâbûd 
olmuştur.

97-Mevlânâ Ahmed bin Lutfullah eş-Şehîr bi-Lutfizâde Edirnevî

Tüccâr-ı zevi’l-iktidârdan Edirneli Lutfî Çelebi’nin mahdûmudur. 
Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd Kara Çelebizâde Mahmûd Efendi’den mülâzemetle 
ber-murâd olup devr-i merâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl ol-
duktan sonra (Zilkade 1068) Edirneli Ebûbekir Efendi yerine maskat-ı 
re’si olan mahmiye-i Edirne’de Oruç Paşa Medresesi’yle bekâm (Receb 
1069) selefi yerine Çukacı Hacı Medresesi’yle nâil-i merâm olmuşlar 
idi. O sene Zilkadesinde Ca‘ferzâde Ramazan Efendi yerine Eminiye 
Medresesi’ne gelip (Şevvâl 1079) Murtezâ Efendi yerine Taşlık Medresesi 
tevcîh olunmuş idi. (Safer 1084) Mustafa Efendi yerine Edirne Dâru’l-
hadîsi’yle nâilü’l-me’mûl oldular. (Safer 1090) Nâcî İbrâhim Efendi yerine 
Edirne’de Sultân Bâyezîd Medresesi’ne nakl olunup (Zilkade 1093) selefi 
İbrâhim Efendi yerine Edirne’de Sultân Selîm-i Cedîd Medresesi’yle kadr 
u menziletleri mezîd olmuş idi. (Rebiulâhir 1095) Medîne-i Münevve-
re pâyesi zamîmesiyle Mekkiye kazâsıyla (Zilkade 1100) İzmir kazâsıyla 
(Safer 1105) Bursa kazâsıyla mukziyu’l-merâm olup bin yüz altı Saferinde 
ma‘zûl ve vatan-ı aslîleri olan Edirne’ye vusûluyle berâber vefât etmekle 
İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristânı’nda Buçuktepe’ye giden yol 
üzerinde birâderleri yanında medfûndur.

98-Mevlânâ el-Hâc Mehmed İlmî bin Hüseyin bin Abdülkâdir

Bolu sancağı dâhilinde Mudurnu kasabasından bedîdâr ve İlmî Meh-
med Efendi demekle şöhret-şi‘âr olup İstanbul’a hicret ve ulemâ-i kirâma 
hizmetle Debbâğzâde Sun‘ullah Efendi’nin medrese-i sahna iâdelerinden 
ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmet eyleyip ba‘de devri’l-
medâris (Zilkade 1104)’te vâki Nemçe Seferi’nde serasker olan sadrâzam 
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Bıyıklı Mustafa Paşa’ya intisâb ve ordu-yı hümâyûn kazâsıyla kâmyâb ol-
muşlar idi. Bade’l-kufûl (Ramazan 1106) Bağdâd’a kadı olup infisâl et-
tikten sonra (21 Şevvâl 1108)’de Edirne’de intikâl ve âlem-i ervâha ittisâl 
eyledi.

Der-Asr-ı Sultân Mustafa Hân-ı Sânî

99-Mevlânâ Hüseyin eş-Şehîr bi-Ahaveyn

Edirne’den bedîdâr ve Ahaveyn Hüseyin Efendi demekle şöhret-şi‘âr 
olup tarîk-i ilme sevk-i râhile-i azîmet ve ulemâ-i kirâmın birinden ihrâz-ı 
şeref-i mülâzemet eyleyip kat‘-ı merâhil ve seyr-i menâzil ederek kırk akçe 
medreseye vâsıl iken (Safer 1084) Bâlîzâde Mehmed Efendi yerine maskat-ı 
re’si olan Edirne’de Bî-Duhân Ahmed Bey Medresesi ihsân (Receb 1089) 
selefi yerine Alemüddin Medresesi şâyân görüldü. (Safer 1090) Berberzâde 
[s.250] İbrâhim Efendi yerine Oruç Paşa Medresesi i‘tâ (Muharrem 1095) 
Şabân Efendi yerine Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi sezâ görüldü. O 
sene Zilkadesinde Şeyhî Çelebi Medresesi’ne nakl (Şevvâl 1098) Sirâciye 
Medresesi’ne vâsıl olup (Muharrem 1100) Taşlık Medresesi verildi. Bu üç 
rütbede selefleri Şabân Efendi’yi ta‘kîb ettiler. (Rebiulevvel 1104) sâbıkâ 
imâm-ı sultânî Ali Efendi yerine Üç Şerefeli Medresesi ûlâsına mevsûl (Re-
ceb 1107) yerlerinde altmışlı itibarına vusûl buldu. (Şevvâl 1108) Sofya’ya 
kadı olup ve (Muharrem 1109) Medîne-i Münevvere pâyesi zamîmesiyle 
teşrîf olunup o sene Zilkadesinde mansıb-ı hayâttan azl ve âlem-i ukbâya 
nakl etmekle belde-i mezkûrede defn olundu.

100-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Solakzâde

Edirne’den zuhûr ve Solakzâde demekle meşhûr olup ba‘de tahsîli’l-
isti‘dâd ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olduktan sonra 
devr-i medâris ve akd-i mecâlis ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 
tarîk-ı kazâya sülûk eyleyip Rumeli kalem-revinde birkaç mansıba kadı 
olmuş idi. (Şevvâl 1100) sakkâk Fındık Mustafa Efendi yerine Belgrat’a 
kadı olup (Muharrem 1105) ma‘zûl ve yerlerine Vizeli İbrâhim Efendi 
mevsûl oldu. (Receb 1106) Diyarbakır pâyesi zamîmesiyle bade’l-feth 
Sakız kazâsı tevcîh olunup (Şaban 1107) ma‘zûl yerlerine Kerpiççizâde 
Mehmed Efendi mevsûl oldu. Bu hâl üzere güzârende-eyyâm iken 1110 
senesi hilâlinde vefât etmekle Edirne’de İstanbul yolunda Seyyid Celâlî 
Türbesi cephesinde Bağdâdî Hamdî Efendi kabristânında Nâzır Çeşmesi 
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cihetinde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Mehmed Kâmî Efendi’nin de-
diği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Solakzâde semiyy-i fahr-ı âlem Mustafâ’nın hayf

Vücûdu oldu berg-i yâsemen-veş hâke üftâde
Belgrat u Sakız mansıblarından azlle şimdi
Şeref-yâbî-i mesned-gâh-ı adne oldu dildâde
Kazâ-i nahb edince dedi ahbâbın biri târîh
Ser-efrâzî-i bezm-i adne ol nâil Solakzâde

101-Mevlânâ Ebûbekir bin Ahmed

Edirne’den zuhûr ve âfitâb-ı feyz-i ezelîden istifâza-i nûr-ı şu‘ûr edip 
ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd sadr-ı âlî-kadr Kara Çelebizâde Mahmûd Efendi’den 
mülâzemetle ber-murâd olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe med-
reseden ma‘zûl iken maskat-ı re’si olan Oruç Paşa medresesi hâriciyle 
kâm-revâ (Zilkade 1068) Kasım Çavuşzâde Mehmed Efendi yerine Çu-
kacı Hacı Medresesi sezâ görülmüş idi. (Receb 1069) Taşlık Medresesi 
verilip (Ramazan 1073) Halebiye Medresesi’ne tahrîk olundu. (Ramazan 
1078) Üç Şerefeli Medresesi ûlâsına mevsûl (Cemâziyelâhir 1081) Edir-
ne Dâru’l-hadîsi’yle nâilü’l-me’mûl oldu. Bu dört rütbede selefleri Seyyid 
Mehmed Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. (Receb 1086) Manisa’ya 1091’de 
Belgrat’a ve 1097’de sâniyen Manisa’ya ve 1101’de Filibe’ye ve 1106’da 
İzmir’e ve 1111 Muharreminde sâlisen Manisa’ya kadı olup (Rebiulâhir 
1112)’de ba‘de’l-azl vefât eyledi.

102-Mevlânâ Yahya bin Yahya Edirnevî

Mesbûku’t-terceme Edirneli Yahyazâde Mustafa Efendi’nin birâder-i 
kihteridir. Âfitâb-ı feyz-i ezelîden behre-yâb ve sermâye-i ilm ü irfândan 
fâiz-i nasîb ü nisâb olup tarîk-i tedrîse âzim ve sadr-i âlî imâm-ı sultânî 
İbrâhim Efendi’den mülâzim olduktan sonra tayy-i merâhil-i tarîk ede-
rek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (Safer 1105) Manisalı Çelebi ve 
Tercümân Yûnus ve Has Odabaşı ve Kadı Abdülhalîm Medreseleri’ne mü-
derris olup 1110 Ramazanının dördüncü isneyn günü ders-i devri tamâm 
ve âlem-i ukbâya hırâm etmekle Edirnekapısı hâricinde Emir Buhârî 
Zâviyesi civârında defn olundu.

[s.251] 103-Mevlânâ Abdullah bin Mustafa eş-Şehîr bi-Kazasker

Anadolu kalem-revinde kudât-ı sütûde-sıfâttan Alaşehirli Mus-
tafa Efendi’nin mahdûmudur. Asrı ulemâsından tahsîl-i ilm ü irfân ve 



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1361

tekmîl-i levâzım ile kesb-i vecâhet ü şân ettikte şeyhulislâm Debbâğzâde 
Mehmed Efendi âsitânesine intisâb ile kadri berter ve Şehzâde Medresesi 
iâdelerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle bâlâ-yı isti‘dâdı pür-zîver olmuş 
idi. Ba‘de tekmîli’l-medâris kırk akçe medreseden ma‘zûl iken Hızır Çele-
bi ve Kanlıca’da İskender Paşa medreseleriyle daha bazı medârise müderris 
ve bazı bilâda kadı olduktan sonra Mekke mollası olup ba‘de’l-azl Mısır’da 
Cerce’ye gönderildi. Ba‘de’l-kufûl (Zilkade 1115) İstanbul’a kadı olup 
1106 Şevvâlinde Anadolu pâyesiyle azl edildi. 1107 Cümâdilâhiresinde 
sâniyen İstanbul kadısı olup 1108 Ramazanında azl edildi. 1112 Rebiu-
levvelinde Boluvî birâderi Ali Efendi yerine bi’l-fi‘l Anadolu sadâreti ile 
ikrâm olunduklarında o sene Zilkadesinde devlet-i aliyye ile Edirne’ye ge-
lerek 1113 senesi Şabânının beşinci Çarşamba günü maraz-ı şirpençeden 
intikâl ve âlem-i ervâha irtihâl etmekle Edirne’de Taşlık Câmii hatîresinde 
medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh  Bir duâ edip dedik târîhini

Hemdemin Kur’ân ede Hak fâtiha

104-Mevlânâ Es-Seyyid Yahya bin el-Mevlâ Veliyüddin

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Erzurumî Velî 
Efendi’nin mahdûmudur. Sinn-i temyîze resîde oldukta tahsîl-i maârife 
gûşiş ve tekmîl-i edeb ü rüsûma verziş edip Kevâkibzâde Şeyh Mehmed 
Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmetle devr-i 
medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl olduktan sonra 
şeyhulislâm Seyyid Feyzullah Efendi âsitânesine intisâb ve musâharetleriyle 
kâmyâb olmuşlar idi. (Şaban 1110) Bâzergânbaşı Medresesi’ne ve badehû 
Edirnekapısı Mihrümâhı Medresesi’ne müderris olduktan sonra devlet-i 
aliyye ile Edirne’de güzârende-i eyyâm u leyâl iken (10 Muharrem 1114) 
isneyn gecesi maraz-ı sillden intikâl etmekle Edirne’de Taşlık Câmii 
hatîresinde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Serv-i bostân-ı siyâdet gül-i gülzâr-ı takâ

Zât-ı pâkîze hüner-mend-i fazâil-pîrâ
Haremeyne o hünermend müfettiş idi
Şer‘-i pâk-i şeh-i kevneyni ederdi icrâ
Râh-ı Hakka beden-i pâkini vakf etmiş idi
Yoğidi bir ameli cüz bi-ibâdât-ı Hudâ
Olmadan dâhî hıyâbân-ı emelden gül-çîn
Oldu berhem-zede-i bâd-ı fenâ sad hayfâ
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Dilerim etmeye taksîrini teftîşe su’âl
Revzen-i kabrini hulde ede nâzır Mevlâ
Geldi bir dâ‘î-i dîrîne dedi târîhin
Huldi mesken ede Mevlâ sana Seyyid Yahyâ

105-Mevlânâ el-Hâc Mehmed bin Lutfullah eş-Şehîr 
bi-Lutfizâde Edirnevî

Sultân Ahmed Hân-ı Sânî ulemâsı sırasında tercemesi sebk eden 
Lutfizâde Ahmed Efendi’nin birâderidir. Gülbün-i vücûdu hâk-i pâk-i 
Edirne’den zâhir olup levâzım-ı tarîki i‘dâd ve ulemânın birinden 
mülâzemetle ber-murâd olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe med-
reseden ma‘zûl iken 1070 Cümâdillûlâsında Kebâbcızâde Ahmed Efen-
di yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Mütereddidîn Medresesi hâricine 
1073 Ramazanında Bekir Çelebizâde Mehmed Efendi yerine Oruç Paşa 
Medresesi’ne 1078 Recebinde Çukacı Hacı Medresesi’ne 1079 Şevvâlinde 
İbrâhim Paşa Medresesi’ne 1084 Saferinde Mîrimîrân Medresesi’ne nâil 
olup bu üç rütbede selefleri Mehmed Efendi’yi [s.252] ta‘kîb ettiler. 
1076 Cemâziyelûlâsında Postalcızâde Ahmed Efendi yerine Sirâciye 
Medresesi’ne 1089 Recebinde selef-i sâlifleri Kebâbcızâde Ahmed Efendi 
yerine Taşlık Medresesi’ne 1090 Saferinde Câmi-i Atîk Medresesi’ne 1093 
Zilkadesinde Halebiye Medresesi’ne vâsıl oldular. Bu iki medresede selef-i 
sâlifleri Postalcızâde Ahmed Efendi’yi ta‘kîb ettiler. 1095 Rebiulâhirinde 
selefi Kebâbcızâde Ahmed Efendi yerine Üç Şerefeli medrese-i ûlâsında 
1100 Muharreminde Edirne Dâru’l-hadîsi’ne 1101 Cümâdilâhiresinde 
Edirne Bâyezîdiyesi’ne ve 1104 Rebiulevvelinde Edirne’de Sultân Selîm-i 
Sânî Medresesi’ne vusûl bulup bu üç rütbede selef-i sâlifleri Postalcızâde’yi 
ta‘kîb ettiler. 1105 Cümâdilûlâsında sene-i âtiye Muharremi gurresi 
tevkîtiyle Medîne-i Münevvere kazâsı ihsân buyurulup 1107 Muharre-
minde munfasıl ve 1108 Şabânında Havâss-ı Mahmûd Paşa kazâsı arpa-
lık tayin olundu. Bu hâl üzere 1114 Cümâdilûlâsının on üçüncü günü 
intikâl etmekle Edirne’de İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristanı’nda 
Buçuktepe’ye giden yol üzerinde medfûndur.

106-Mevlânâ Necîb Mehmed

Edirne’den zuhûr ve âfitâb-ı feyz-i ezelîden istifâza-i nûr-ı şu‘ûr 
edip tahsîl-i ma‘ârife himmet ve ulemâ-i kirâmın birinden ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemet ettikten sonra devr-i merâtib ederek kırk akçe medreseden 
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ma‘zûl iken 1084 Saferinde maskat-ı re’si olan Edirne’de Hüsâmeddin 
Medresesi hâricine âric 1097 Cümâdilûlâsında Nalbûrzâde Mehmed Efen-
di yerine Alemüddin Medresesi’ne hareketle mübtehîc olmuş idi. 1098 Re-
cebinde Bekir Çelebizâde Rahmetullah Efendi yerine Edirne’de İbrâhîm 
Paşa Medresesi’ne 1099 Cümâdilâhiresinde İmâmzâde Mehmed Efendi 
yerine Şeyhî Çelebi Medresesi’ne 1100 Muharreminde Ahaveyn Hüseyin 
Efendi yerine Sirâciye Medresesi’ne 1104 Rebiulevvelinde selef-i sâlifleri 
Nalbûrzâde Efendi yerine Eminiye Medresesi’ne mevsûl olup 1106 Zil-
kadesinde muhtellü’d-dimâğ olmakla Gelibolu’da Evreşe’de Kavak kazâsı 
ma‘işetiyle tarîkten ferâgat ve ihtiyâr-ı uzlet etmiş idi. 1114 Şevvâlinde 
vefât eyledi. Âsârından Necîb mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-şuarâ’dadır. 
Mûmâileyhin fart-ı zekâsı sebebiyle Eminiye müderrisi iken kendisine sev-
da ârız olup ağır bahâ ile bir takım kütüb-i nefîse iştirâ ederek hâmişlerine 
bir çok haltiyyât tahrîr ve kelâmında binlerce elfâz-ı gayr-i lâyıka ile 
maksûdunu tagyîr ve atına destâr-ı mutallâdan hul pûşîde ve hânesinin 
nerdübânına sâye çukalar ferşîde ettirip bunun emsâli harekât ile malını 
telef ederek bîçârenin başında kavak yeli esmekle kendisine Kavak kazâsı 
ma‘îşet olunup medrese âhara tevcîh olundu.

107-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Arıkzâde

Edirne’den nümâyân ve Arıkzâde Efendi demekle ma‘lûm-ı âlemiyân 
olup irfâna mâlik ve tarîk-i saâdet-refîk-i ilme sâlik olduktan sonra ulemâ-i 
asr hizmetlerine iştigâl ve şeyhulislâm Minkârîzâde Efendi âsitânelerine 
ittisâl eyleyip mektupçulukları hizmetiyle şeref-yâb olmakla ondan 
mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk 
akçe medreseden ma‘zûl iken 1084 Saferinde Abdullah Efendi yerine 
maskat-ı re’si olan Edirne’de Oruç Paşa Medresesi hâricine âric ve 1086 
Cümâdilûlâsında selefi yerine Çukacı Hacı Medresesi’ne hareketle müb-
tehic olmuş idi. 1099 Saferinde Yahyazâde Ahmed Efendi yerine Edirne’de 
İbrâhim Paşa Medresesi’ne 1093 Zilkadesinde selefleri Yahyazâde Efendi 
yerine Eminiye Medresesi’ne 1098 Recebinde selefi Hasan Efendi yerine 
Halebiye Medresesi’ne 1100 Muharreminde Lutfizâde Mehmed Efendi 
yerine Üç Şerefeli medrese-i ûlâsına 1101 Cümâdilâhiresinde selefle-
ri Lutfizâde Ahmed Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîsi’ne nâil oldular. 
1104 Rebiulevvelinde sene-i âtiye Muharremi gurresi [s.253] tevkîtiyle 
Medîne-i Münevvere kazâsıyla teşrîf olunup 1110 Zilkadesinde Plevne 
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ve 1113 Zilhiccesinde Kudüs-i Şerîf kazâları tevcîh buyruldu. 1115 senesi 
Muharremü’l-harâmının ikinci Cuma günü irtihâl eyledi.

108-Mevlânâ İbrâhim

Edirne’den bedîdâr ve Edirneli İbrâhim Efendi demekle şöhret-şi‘âr 
olmuş idi. İ‘mâl-i mâye-i isti‘dâd ve ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle 
ber-murâd olduktan sonra merâtib-i tedrîse kademe kademe vâsıl ve kırk 
akçe medreseden munfasıl iken 1065 Şevvâlinde Postalcızâde Ahmed 
Efendi yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Bî-Duhân Medresesi’ne 1067 
Rebiulevvelinde selefi yerine Alemüddin Medresesi’ne 1069 Recebinde 
Murteza Efendi yerine Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne 1078 Rece-
binde Dizdârzâde Mehmed Efendi yerine Şeyhî Çelebi Medresesi’ne 1079 
Şevvâlinde Mîrimîrân 1080 Cümâdilâhiresinde Eminiye Medresesi’ne 
vâsıl oldu. Bu iki rütbede selefleri Dizdârzâde Efendi’yi ta‘kîb etmişler 
idi. 1084 Saferinde selef-i sâlifleri Murteza Efendi yerine Câmi-i Atîk 
Medresesi’ne nâil olup 1086 Recebinde Konya ve 1090 Cümâdilûlâsında 
Maraş ve 1094 Zilkadesinde Ankara kazâlarına kadı oldu. Badehû İpsala 
kazâsı arpalık tayin olundu. 1115 Rebiulevvelinde vefât eyledi.

Der-Asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis

109-Mevlânâ Ahmed

Edirne’den bedîd ve nâil-i rütbe-i dâniş [ü] vedîd olup tarîk-i ilme 
âzim ve Sünbülzâde İsmâil Efendi’den mülâzim olduktan sonra devr-i 
merâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1106 Muharreminde 
Râbi‘a-i Sarây-ı İbrâhim Paşa Medresesi’ne ve 1112 Saferinde İvaz Efendi 
Medresesi’ne müderris olup 1115 Rebiulâhirinde vefât eyledi.

110-Mevlânâ Muhtelic Ömer bin Hamza

Edirne’den bedîd ve mümeyyiz-i siyâh u sefîd oldukta İstanbul’a hic-
ret ve şeyhulislâm Abdurrahîm Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve 
tarîk-i tedrîse azîmet eyleyip ba‘de tekmîli’l-medâris kırk akçe medrese-
den ma‘zûl iken 1060 Recebinde Hâdim Süleymân Ağa ve Muhyiddin 
el-Foçavî ve Ahmed Çavuş ve Husrev Kethüdâ ve İbrâhim Paşa-yı Cedîd 
ve Murâd Paşa medreselerine müderris ve Kayseriye ve ikişer def ‘a Manisa 
ve Diyarbakır kazâlarına kadı olduktan sonra 1117 Cümâdilûlâsının on 
yedinci günü mübtelâ olduğu felc marazından vefât etmekle dersaâdette 
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Edirnekapısı hâricinde defn olundu. Felc marazına ibtilâsı sebebiyle muh-
telic Ömer Efendi demekle meşhûr olmuş idi.

111-Mevlânâ el-Hâc Mehmed bin el-Mevlâ Hasan Edirnevî

Asr-ı Süleymân Hân-ı Sânî ulemâsı sırasında mesbûku’t-terceme 
Sabuncuzâde Hasan Efendi’nin mahdûmudur. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd 
tarîk-i ilmiyeye âzim ve ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim olup devr-i 
medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1099 Saferin-
de Ahmed Efendi yerine Ali Kuşçu Medresesi’ne ve 1100 Muharre-
minde Lutfizâde İbrâhim Efendi yerine Emir Kadı Medresesi’ne ve o 
sene Cümâdilûlâsında Osmân Efendi yerine Edirne’de İbrâhim Paşa 
Medresesi’ne ve yine o sene Recebinde yerlerinde dâhil itibar olunup 
1104 Rebiulevvelinde Müsellem Abdurrahman Efendi yerine Yâkut Paşa 
Medresesi’ne ve 1105 Recebinde selefi Müsellem Efendi yerine Taşlık 
Medresesi’ne ve 1108 Ramazanında İmâmzâde Mehmed Efendi yerine 
Câmi-i Atîk Medresesi’ne ve 1113 Rebiulevvelinde selefi yerine Halebi-
ye Medresesi’ne müderris olup 1116 Şabânında Trablusşâm’a kadı oldu. 
Ba‘de’l-infisâl 1117 Zilhiccesinde irtihâl eyledi.

112-Mevlânâ Mehmed Edirnevî

Edirne kadıları ravzasında tercemesi mesbûk Edirneli Murtezâ 
Efendi’nin birâderzâdesidir. Tahsîl-i maârife gûşiş ile tarîk-i ilmîye âzim 
ve ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim olup devr-i merâtib ederek kırk 
akçe [s.254] medreseden ma‘zûl iken 1098 Recebinde ibtidâ ihdâs olu-
nan sâbıka Sarây-ı Galata Medresesi’ne ve badehû Muharrem Ağa ve Kadı 
Mahmûd ve Ümmü’l-veled ve Rum Mehmed Paşa medreselerine müderris 
olduktan sonra 1118 Cümâdilûlâsının yirmi yedinci ehad günü mübtelâ 
olduğu şîrpençe marazından vefât eyledi.

113-Mevlânâ İbrâhim bin Lutfullah eş-Şehîr bi-Lutfizâde Edirnevî

Asr-ı Mustafa Hân-ı Sânî ulemâsı sırasında tercemesi sebk eden 
Lutfizâde Mehmed Efendi’nin birâder-i kihteridir. Edirne’den bedîd ve 
nâil-i rütbe-i dâniş ü vedîd olup ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim ve 
tarîk-i tedrîse âzim olduktan sonra devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe 
medreseden ma‘zûl iken 1098 Saferinde Mehmed Efendi yerine maskat-ı 
re’si olan Edirne’de Bevvâb Sinân Medresesi’ne ve 1099 Saferinde Ahmed 
Efendi yerine Kadı Abdî Medresesi’ne ve 1104 Rebiulevvelinde Hasan 
Efendi yerine Oruç Paşa Medresesi’ne ve 1105 Cümâdilûlâsında selefi 
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Hasan Efendi yerine Şeyhî Çelebi Medresesi’ne ve 1108 Ramazanında 
Sinânzâde Mustafa Efendi yerine Çukacı Hacı Medresesi’ne 1113 Rebîul-
evvelinde selefi Mustafa Efendi yerine Mîrimîrân Medresesi’ne ve 1115 
Şabânında Zekeriyâ Efendi yerine Yâkut Paşa Medresesi’ne vâsıl olmuşlar 
idi. 1118 Şevvâlinde vefât etmekle Edirne’de İstanbul yolunda Nâzır Çeş-
mesi Kabristânı’nda Buçuktepe’ye giden yol üzerinde birâderleri yanında 
medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Geçdi bu vahdet-serâdan hânümânın terk edip

Rehrev-i semt-i bekâ olup erişti rahmete
Hüsn-i ahlâk ile mevsûf idi ol pâk-nijâd
Etmedi bir şahsı tekdîr u komadı zahmete
Geldi bin yüz on sekiz târîhinin Şevvâli çün
Gitti Lutfizâde İbrâhim Efendi cennete

114-Mevlânâ Mehmed bin el-Mevlâ Abdullah bin Bâlî Edirnevî

Asr-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi ulemâsından mesbûku’t-terceme Edir-
neli Bâlîzâde Abdullah Efendi’nin mahdûmudur. Bade tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i 
kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk 
akçe medreseden ma‘zûl iken 1078 Recebinde Şeyhzâde İbrâhim Efendi yerine 
maskat-ı re’si olan Edirne’de Bî-Duhân Medresesi ihsân olunup 1084 Saferinde 
Hasan Efendi yerine Alemüddin Medresesi’ne 1089 Recebinde Kadı Abdî 
Medresesi’ne 1090 Saferinde Şeyhî Çelebi Medresesi’ne vâsıl olup bu iki rütbe-
de selefleri Hasan Efendi’yi ta‘kîb ettiler. 1095 Muharreminde Hekîmzâde Ah-
med Efendi yerine Sirâciye Medresesi’ne 1097 Cümâdilûlâsında selefi Hasan 
Efendi yerine Taşlık Medresesi’ne 1098 Şevvâlinde Yahyazâde Ahmed Efendi 
yerine Câmi-i Atîk Medresesi’ne nâil olup 1099 Ramazanında Bosna 1102 
Şabânında Kütahya 1108 Şabânında sâniyen Bosna 1114 Şabânında Konya 
1117 Şevvâlinde Trablus-ı Şâm kazâlarına kadı olup ba‘de’l-infisâl Edirne’ye 
gelerek 1120 Recebinin dokuzuncu günü vefât etmekle vâlidleri cenbinde defn 
olundu.

115-Mevlânâ Genc Ali

Kürdiyü’l-asıldır. Tahsîl-i ilm ü marifetle Edirne’ye gelerek va‘z u 
nasîhat semtine sâlik olmakla Sultân Selîm Câmii’nde vâ‘iz-i müzekkir 
ve muhaddis ve müfessir iken 1115 senesi Edirne Vaka-i müellimesinde 
Hasan Paşa refâkatiyle cumhûr-ı İstanbul tarafına memur olmuş idi. 1122 
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târihinde dâr-ı ukbâya rihlet eyledi. Hengâm-ı şebâbında kesb-i fazl u 
kemâl etmesinden nâşî Genc Ali Efendi demekle şöhret-yâb olmuş idi.

116-Mevlânâ Mehmed Hâfızü’l-Kur’ân

Sultân Selîm dâru’l-kurrâsı şeyhi ve Câmi-i Atîk’in hatîbidir. Mevli-
di İstanbul’dur. 1122 târihinde vefât edip Buçuktepe’de muhaddisînden 
İbrâhim Fıtrî Efendi kabri kurbunda medfûn ve Ravzatü’l-hattâtîn’de de 
nâmı mezkûrdur.

[s.255] 117-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Sâ‘atî

Edirne’den nümâyân ve Sâ‘atî Ahmed Efendi demekle şöhre-i cihân 
olmuş idi. Tahsîl-i bidâ‘a-i isti‘dâd u istîhâl ve âheng-i tarîk-i erbâb-ı fazl 
u kemâl ettikten sonra ulemânın birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve 
alâ hasebi’l-âde hareket eyleyip kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1073 
Ramazanında maskat-ı re’si olan Edirne’de Mütereddidîn Medresesi 
hâricine âric ve 1081 Cümâdilâhiresinde Kebâbcızâde Ahmed Efendi ye-
rine Kadı Abdî ma‘a Sinân Bey Medresesi’yle mübtehic olmuş idi. 1084 
seferinde Abdülbâkî Efendi yerine Hacı Doğan Medresesi ihsân ve 1086 
Cümâdilûlâsında Edirne’de İbrâhîm Paşa Medresesi’ne şâyân görülüp 
1089 Recebinde Mîrimîrân ve 1090 Saferinde Sirâciye Medreselerine 
nâil oldu. Bu üç rütbede selefleri Abdülbâkî Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. 
1094 Zilkadesinde Kütahya ve 1101 Rebiulevvelinde sâniyen Kütahya 
1109 Ramazanında Belgrat kazâlarına kadı olup ve 1114 Saferinde tekâ‘üd 
ihtiyâr eyleyip 1123 senesi evâhirinde vefât eyledi. İffetî mahlasıyla eş‘ârı 
Ravzatü’ş-şuarâ’dadır. Sicill-i Osmânî’de târîh-i vefâtı 1123 Zilhiccesidir.

118-Mevlânâ Abdullah bin el-Mevlâ İbrâhim eş-Şehîr 
bi-Kavukçuzâde Edirnevî

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından mesbûku’t-terceme 
Nâcî İbrâhim Efendi’nin mahdûmudur. Edirne’den zuhûr ve Kavukçuzâde 
demekle meşhûr olup i‘mâl-i sermâye-i isti‘dâd ve levâzım-ı tarîk-i ilmi 
i‘dâd eyleyip şeyhulislâm Minkârîzâde Efendi’den mülâzemetle ber-
murâd olduktan sonra devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken 1089 Zilkadesinde Ahaveyn Hüseyin Efendi yerine maskat-ı 
re’si olan Edirne’de Bî Duhân Medresesi’ne 1098 Şevvâlinde yerlerinde 
hareket-i misliye itibar olunup 1098 Şevvâlinde Ahmed Efendi yerine 
Şâh Melek 1099 Saferinde Müsellem Abdurrahman Efendi yerine Kadı 
Abdî Medresesi’ne tahrîk olunup 1101 Recebinde Sakız kazâsına 1105 
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Cümâdilâhiresinde Tokat 1110 Muharreminde Manisa 1113 Rebiulev-
velinde Sofya kazâlarına kadı oldu. 1115 Rebiulâhirinin yedinci isneyn 
günü Edirne Vak‘ası sebebiyle Sultân Mustafa Hân hazretleri alay ile 
Edirne’den Havsa kasabasına teveccüh buyurduklarında berây-ı maslahat 
Yekçeşm Hüseyin Efendi yerine Anadolu sadâreti ihsân olunup mâh-ı 
merkûmun sekizinci günü azlden mâ‘adâ muhzır ağa haymesinde habs ve 
mâh-ı mezkûrun on yedinci Cuma günü Kıbrıs’a nefy ü iclâ olundu. Bir 
müddet sonra afvlarına fermân sâdır olmakla Edirne’ye gelip 1122 Rebiu-
levvelinde Bağdâd’a kadı oldu. Ba‘de’l-azl İstanbul’a vusûllerinde tashîh-i 
mizâc için Bursa’ya azîmet ve 1124’te orada vefât etmekle Bursa’da 
Pınarbaşı’nda defn olundu.

119-Mevlânâ Feyzullah bin el-Mevlâ Abdurrahman Hibrî bin el-
Mevlâ Hasan Edirnevî

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından mesbûku’t-terceme 
Sâlbaşzâde Abdurrahman Hibrî Efendi’nin mahdûmudur. Bostanzâde 
Dâmâdı demekle meşhûrdur. Ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim ve râh-ı 
tedrîse âzim olup devr-i merâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken 1100 Cümâdilûlâsında Lutfizâde Mehmed Efendi yerine maskat-ı 
re’si olan Edirne’de Bevvâb Sinân Medresesi’ne 1101 Cümâdilâhiresinde 
Müsellem Abdu’rrahman Efendi yerine Çukacı Hacı Medresesi’ne 1105 
Recebinde Hacı Mehmed Efendi yerine Yâkut Paşa Medresesi’ne vâsıl olup 
1108 Ramazanında Taşlık Medresesi’ne 1113 Rebiulevvelinde Câmi-i 
Atîk Medresesi’ne nâil oldular. Bu iki rütbede selefleri el-hâc Mehmed 
Efendi’yi ta‘kîb eyleyip 1121 Ramazanında İmâmzâde Mehmed Efendi 
yerine Üç Şerefeli Medresesi sâniyesine vusûl bulup 1124 Zilhiccesinde 
vefât eyledi. Pederi (78) büyük pederi (50) numaralardadır.

[s.256] 120-Mevlânâ İsmâil bin el-Mevlâ Dervîş

Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından Dervîş Efendi’nin 
mahdûmudur. Şeyhulislâm Ali Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ey-
leyip kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1122 Zilhiccesinde Kayseriyeli 
Hasan Efendi yerine Maktûl Hasan Paşa Medresesi’ne nâil olup 1124 
Recebinin evâsıtında mahrûse-i Edirne’de müsâfireten sâkin iken ta‘ne-i 
tâ‘ûndan intikâl eyledi.
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121-Mevlânâ Es-Seyyid Ahmed bin el-Hâc Mehmed eş-Şehîr bi-
Cânbâzzâde

Edirne’de zümre-i tüccârdan Cânbâzzâde Mehmed Çelebi’nin 
ferzend-i kihteridir. Ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim ve râh-ı tedrîse 
âzim olup tayy-ı merâhil-i tarîk ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 
1113 Rebiulâhirinde Gülâbî Ahmed Efendi yerine maskat-ı re’si olan 
Edirne’de Abdülvâsi‘ Medresesi’ne hâric ile âric olup 1118 Şevvâlinde 
Abdülfettâh Efendi yerine Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne 1123 Mu-
harreminde Hamamî Mehmed Efendi yerine Şeyhî Çelebi Medresesi’ne 
nâil oldu. 1125 Ramazanında Maraş kazâsı ber-vech-i mevleviyyet tevcîh 
olunmuş iken mâh-ı mezbûrun evâhirinde vefât etmekle mansıb-ı mahlûl 
iki ay miktârı evlâdına ibkâ olunup badehû Çivizâde Atâullah Efendi’ye 
arpalık tayin olundu.

122-Mevlânâ Abdurrahman el-Müsellem

Edirne’den bedîdâr ve Müsellem Efendi unvanıyla şöhret-şi‘âr ol-
muş idi. Şeyhulislâm Minkârîzâde Efendi âsitânesine intisâb ile şeref-i 
mülâzemetlerini iktisâb edip devr-i medâris-i ilmiye ederek kırk akçe med-
reseden ma‘zûl iken 1092 Rebiulevvelinde maskat-ı re’si olan Edirne’de 
Emir Kadı Medresesi hâricine âric ve 1098 Şevvâlinde İmâmzâde Meh-
med Efendi yerine Kadı Abdî Medresesi’ne hareketle mübtehic olup 
1099 Saferinde Nalburzâde Mehmed Efendi yerine Çukacı Hacı Med-
resesi verilip 1100 Muharreminde yerlerinde dâhil hareketi itibar olun-
du. 1101 Cümâdilâhiresinde selefi Nalburzâde Efendi yerine Yâkut Paşa 
Medresesi’ne ve 1104 Rebiulevvelinde Ahaveyn Hüseyin Efendi yerine 
Taşlık Medresesi’ne ve 1105 Recebinde Şabân Efendi mahlûlünden Üç 
Şerefeli sâniyesine dâhil ve 1108 Ramazanında selefleri Hüseyin Efendi 
yerine Üç Şerefeli ûlâsına vâsıl oldu. 1113 Rebiulevvelinde Şemsizâde 
Mustafa Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîsi tevcîh olundu. 1121 Zilka-
desinde Sofya’ya 1125’te Filibe’ye kadı olup 1126 Muharreminde vefât 
eyledi.

123-Mevlânâ el-Hâc Mehmed bin Ahmed Efendi eş-Şehîr bi-
İmâmzâde

Edirne’den zuhûr ve İmâmzâde demekle meşhûr olup ulemâ-i 
kirâmın birinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmet ey-
leyip devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
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iken 1093 Zilkadesinde Şemsizâde Mustafa Efendi yerine maskat-ı re’si 
olan Edirne’de Mütereddidîn Medresesi’ne ve 1095 Zilkadesinde Bekir 
Çelebizâde Rahmetullah Efendi yerine Kadı Abdî Medresesi’ne ve 1098 
Şevvâlinde Ahaveyn Hüseyin Efendi yerine Şeyhî Çelebi Medresesi’ne ve 
1099 Cümâdilâhiresinde selef-i sâlifleri Mustafa Efendi yerine Mîrimîrân 
Medresesi’ne ve 1104 Rebiulevvelinde Mehmed Necîp Efendi yerine 
Sirâciye Medresesi’ne ve 1105 Cümâdilûlâsında Nalburzâde Mehmed 
Efendi yerine Câmi-i Atîk Medresesi’ne vâsıl ve 1108 Ramazanında 
Halebiye Medresesi’ne ve 1113 Rebiulevvelinde Üç Şerefeli medrese-i 
sâniyesine nâil oldu. Bu iki rütbede selefleri Nalburzâde Efendi’yi ta‘kîb 
etmişler idi. 1121 Ramazanında Müsellem Abdurrahman Efendi ye-
rine Edirne Dâru’l-hadîsi’ne nâil olup 1125 Rebiulâhirinde yerlerinde 
mûsıla-i Süleymâniye itibar olunmuş idi. 1127 Rebiulevvelinde vefât edip 
medrese-i mahlûleleri Dâmâdzâde Mustafa Efendi’ye in‘âm olundu.

124-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Nalburzâde

Hâk-i pâk-i Edirne’den bedîd ve nâil-i rütbe-i dâniş ü vedîd olup 
şeyhulislâm Minkârîzâde [s.257] Yahya Efendi hizmetlerinden mülâzim 
ve râh-ı tedrîse âzim olduktan sonra alâ hasebi’l-âde devr-i medâris-i 
mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1084 Saferinde Ahaveyn 
Hasan Efendi yerine Alemüddin Medresesi’ne 1097 Cümâdilûlâsında 
Şemsizâde Mustafa Efendi yerine Çukacı Hacı Medresesi’ne 1099 Safe-
rinde Bekir Çelebizâde Rahmetullah Efendi mahlûlünden Yâkut Paşa 
Medresesi’ne 1101 Cümâdilâhiresinde selefleri Mustafa Efendi yerine 
Eminiye Medresesi’ne 1104 Rebiulevvelinde Kâtip Şabân Efendi yerine 
Câmi-i Atîk Medresesi’ne 1105 Cümâdilûlâsında selefi Şabân Efendi ye-
rine Halebiye Medresesi’ne 1108 Ramazanında Müsellem Abdurrahman 
Efendi yerine Üç Şerefeli Medresesi sâniyesine 1110 Rebiulevvelinde 
selefleri Müsellem Efendi yerine Üç Şerefeli ûlâsına 1121 Ramazanında 
Edirne Bâyezîdiyesi’ne 1127 Rebiulâhirinin onuncu günü Sultân Selîm-i 
Cedîd Medresesi’yle tekrîm olundu. Bu iki rütbede selef-i sâlifleri Musta-
fa Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. Mâh-ı mezkûrun evâhirinde vefât etmekle 
medrese-i mahlûleleri Zekeriya Efendi’ye verildi. Mahdûmları Abdurrah-
man Efendi âtîdedir. Numara (132)

125-Mevlâ[nâ] Mehmed eş-Şehîr bi-Tatar Hâce

Kırım’dan zuhûr ve Tatar Hâce demekle meşhûr idi. Tarîk-i ilmîye 
âzim ve şeyhulislâm Sâdık Mehmed Efendi’den mülâzim olup devr-i 
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medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken kaymakâm-ı 
rikâb-ı hümâyûn Dâmâd Hasan Paşa’ya intisâb ile 1112 Cümâdilûlâsında 
Türbe-i Kemânkeş Kara Mustafa Paşa vakfından olan vazîfesine ibtidâ 
hâric itibar olunup ba‘de’d-devr 1126 Cümâdilûlâsında Belgrat kazâsına 
nâil ve ba‘de’l-azl Edirne’ye dâhil olduktan sonra o sene Zilhiccesinde 
vefât eyledi.

126-Mevlânâ İbrâhim bin el-Mevlâ Mehmed eş-Şehîr 
bi-Çukacızâde Edirnevî

Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsından mesbûku’t-terceme 
Çukacızâde Mehmed Efendi’nin mahdûmudur. Tarîk-i ilme sevk-i râhile-i 
azîmet ve şeyhulislâm Minkârîzâde Efendi hizmetlerinden ihrâz-ı şeref-i 
mülâzemet eyleyip pâye-ber-pâye sermâye-i câhdan tahsîl-i vâye ederek 
kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1098 Recebinde ibtidâ ihdâs olunan 
Sarây-ı İbrâhim Paşa Medresesi hâriciyle kâm-revâ olup badehû sırasıyla 
Sâniye-i İbrâhim Paşa-yı Atîk ve Nişâncı Paşa-yı Cedîd ve Siyavuş Paşa ve 
Yahya Efendi medreselerine ve sahn-ı semâniyeden birine ve Hekimba-
şı Nûh Efendi Medresesi’ne ve Ayşe Hâtun Medresesi’ne nâil olup 1119 
Rebiulâhirinde Filibe’ye ve badehû Ebâ Eyyûb-ı Ensârî kazâsına kadı olup 
1128 Rebiulevvelinin yirmi altıncı günü vefât eyledi. Dersaâdette Edirne-
kapısı hâricinde medfûndur.

127-Mevlânâ Mustafa bin el-Mevlâ Hüseyin eş-Şehîr 
bi-Şemsizâde Edirnevî

Asr-ı Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ ulemâsından mesbûku’t-terceme 
Şemsizâde Hüseyin Efendi’nin mahdûmudur. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd 
ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olup devr-i merâtib ve 
ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1089 Şabânında 
Berberzâde İbrâhim Efendi yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de 
Mütereddidîn Medresesi’ne 1093 Zilkadesinde Şabân Efendi yerine Kadı 
Abdî Medresesi’ne 1095 Rebiulâhirinde selefleri İbrâhim Efendi yerine 
Çukacı Hacı Medresesi’ne 1097 Cümâdilûlâsında selefi Şabân Efendi 
yerine Mîrimîrân Medresesi’ne 1099 Cümâdilâhiresinde selefi İbrâhim 
Efendi yerine Eminiye Medresesi’ne 1101 Cümâdilâhiresinde Halebiye 
Medresesi’ne 1104 Rebiulevvelinde Sâniye-i Üç Şerefeli Medresesi’ne 
1105 Cümâdilûlâsında Edirne Dâru’l-hadîsi’ne nâil olup 1108 Ramaza-
nında yerlerinde altmışlı itibar olundular. 1113 Rebiulevvelinde Edirne 
Bâyezîdiyesi’yle kadr u menziletleri mezîd olup ve 1121 Ramazanında 
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Sultân Selîm-i Cedîd Medresesi’yle revnak-cedîd bulup bu beş medre-
sede selefleri İbrâhim Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. 1127 Rebiulâhirinde 
Havâss-ı Mahmûd Paşa kazâsı arpalığıyla tekâ‘üd ihtiyâr eylediklerinde 
medreseleri Nalburzâde Mehmed [s.258] Efendi’ye tevcîh olundu. Bu 
hâl üzere 1129 Saferinde vefât eyledi.

128-Mevlânâ İbrâhim bin el-Hâc Ebûbekir eş-Şehîr bi-Berberzâde

Edirne’den zuhûr ve Berberzâde İbrâhim Efendi demekle meşhûr 
olup tarîk-i tedrîse azîmet ve şeyhulislâm Minkârîzâde Yahya Efendi’den 
ihrâz-ı şeref-i mülâzemet eyleyip alâ hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde 
ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1085 Muharreminde Yakup Efendi 
yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Mütereddidîn Medresesi’ne 1089 Re-
cebinde Yahyazâde Ahmed Efendi yerine Oruç Paşa Medresesi’ne 1090 
Saferinde Arıkzâde Mehmed Efendi yerine Çukacı Hacı Medresesi’ne 
1095 Rebiulâhirinde Mîrimîrân Medresesi’ne o sene Zilkadesinde 
Yâkut Paşa Medresesi’ne 1098 Recebinde Eminiye Medresesi’ne nakl 
olunup bu üç rütbede selefleri Arıkzâde Efendi’yi ta‘kîb eylemişler idi. 
1099 Cümâdilâhiresinde Bâlîzâde Mehmed Efendi yerine Câmi-i Atîk 
Medresesi’ne 1100 Muharreminde Arıkzâde Mehmed Efendi yerine 
Halebiye Medresesi’ne 1101 Cümâdilâhiresinde sâbıka imâm-ı sultânî 
Edirneli Ali Efendi yerine Sâniye-i Üç Şerefeli Medresesi’ne 1104 Rebiu-
levvelinde selefi Arıkzâde Mehmed Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîsi’ne 
1105 Cümâdilâhiresinde Edirne Bâyezîdiyesi’ne 1113 Rebiulevvelinde 
Edirne Selîmiyesi’ne nâil olup bu iki rütbede selefleri Ali Efendi’yi ta‘kîb 
eylediler. 1121 Ramazanında Medîne-i Münevvere pâyesi zamîmesiyle 
Dâmâdzâde Mustafa Efendi yerine Taşlık Medresesi’yle tekâ‘üd ihtiyâr 
edip bu hâl üzere 1129 Revîulevvelinde vefât etmekle Zindanaltı’nda 
Orta Mezarlık’ta Arpacılar cephesinde Hattâtzâde Mevlevî el-hâc Meh-
med Tâib Efendi’nin kabri kurbunda medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı 
Börekçizâde Fâiz Efendi’nin dediği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Harâb oldu vücûdu hânesi bir fâzıl-ı dehrin

Sezâdır ger denilse ana rüknü Ka‘be-i ilmin
Erişdi kudsiyândan biri Fâiz dedi târîhin
Mahalli gülşen-i adn ola İbrâhim Efendinin
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129-Mevlânâ Mustafa Fâiz eş-Şehîr bi-Börekçizâde

Gülbün-i vücûdu hâk-i pâk-i Edirne’den zuhûr ve Börekçizâde Fâiz 
Efendi demekle meşhûr olmuş idi. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i kirâmın 
birinden mülâzemetle ber murâd olup devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib ede-
rek kırk akçe medreseden ma‘zûl ve muntazır-ı neyl-i me’mûl iken 1100 
Recebinde maskat-ı re’si olan mahmiye-i Edirne’de ibtidâ ihdâs olunan 
Abdülvâsi‘ Medresesi hâriciyle kâm-revâ ve evvel-i müderris-i derrese 
bihâ olup 1105 Cümâdilûlâsında Şeyh Halilzâde Ahmed Efendi yerine 
Bî-Duhân Medresesi zamîmesiyle yerlerinde hareket-i misliye itibar olu-
nup 1107 Recebinde Ca‘ferzâde Mehmed Emin Efendi yerine Kadı Abdî 
Medresesi verildi. 1108 Ramazanında Lutfizâde İbrâhîm Efendi yerine 
Şeyhî Çelebi Medresesi’ne tahrîk olundu. 1111 Saferinde Lutfîzâde Meh-
med Emin Efendi yerine Edirne İbrâhîm Paşa Medresesi sezâ görüldü. 
1113 Rebiulevvelinde Çukacı Hacı Medresesi’ne gelip 1115 Şabânında 
Mîrimîrân Medresesi ihsân olundu. Bu iki rütbede selefleri İbrâhîm 
Efendi’yi ta‘kîb ettiler. 1120 Cümâdilûlâsında Dimetokalızâde Ahmed 
Efendi mahlûlünden Sirâciye Medresesi’ne irtikâ eyleyip 1124 Zilhicce-
sinde Hasan Efendi yerine Câmi-i Atîk Medresesi’ne hakîk oldu. 1127 
Rebiulâhirinde Zekeriya Efendi yerine ûlâ-yı Üç Şerefeli Medresesi’ne 
mevsûl ve o sene Cümâdilûlâsında Dâmâdzâde Mustafa Efendi yerine 
Edirne Dârü’l-hadîsi ile nâilü’l-me’mûl ve 1128 Muharreminde selefle-
ri Dâmâdzâde Efendi yerine Edirne Bâyezîdiyesi’yle kadr u menziletle-
ri mezîd oldu. Bu hâl üzere 1130 Cümâdilûlâsında vefât edip İstanbul 
yolu mezâristânında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Kâmî Mehmed 
Efendi’nin dediği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh  Fâiz Efendi sad hayf nakl etti bu cihândan

Oldu hakîkatinde mevt-i mecâz-ı ârız
[s.259] Ol zât-ı mû-şikâfın tab‘ında oldı hemzâd

İnşâd-ı ibni ubbâd irfân-ı ibni fârız
Levh-i zamîr-i pâkı mecmû‘atü’l-maârif
Gün gibi oldu rûşen fazlında bahs-i gâmız
Yâ Rab inâyetinle eyle na‘îmi ihsân
Afv eyle olmasunlar cürm ü güneh mu‘ârız
Gördükde hûr-ı cennet târîhin edüp yâd
Bir birine desünler geldi na‘îme Fâiz
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Medrese-i mahlûleleri Abdülfettâh Efendi’ye tevcîh olundu. Fâiz 
mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-şuarâ’dadır.

130-Mevlânâ Abdullah Kudsî

Aydın dâhilinde Alaşehir’den bedîdâr ve Kudsî mahlasıyla şöhret-şi‘âr 
olup ulemâ-i asrdan istifâza-i envâ‘-ı ma‘ârif ü ulûm ve istifâde-i sermâye-i 
mantûk u mefhûm eyleyip mâlik-i meleke-i isti‘dâd ve Debbâğzâde 
Mehmed Efendi’nin 1098 Zilhiccesinin Rûmeli sadâreti teşrîflerinden 
mülâzemetle ber murâd olmuş idi. Tayy-ı merâhil-i tarîk ederek 1130 Ra-
mazanının evâlinde Edirne’de müsâfireten sâkin iken dâr-ı fenâdan güzer 
ve âlem-i ervâha sefer ettikte Edirne’de defn olundu. Kudsî mahlasıyla 
eş‘ârı Ravzatü’ş-şuarâ’dadır. Sahîfe (577)

131-Mevlânâ Mehmed Emin

Sultân Ahmed Hân-ı Sânî asrı ulemâsı sırasında tercemesi mesbûk 
Mevlânâ Ca‘ferzâde Ramazan Efendi’nin ferzend-i fazîletmendidir. 
Edirne’den bedîd ve nâil-i rütbe vü dâniş [ü] vedîd olup ulemânın birin-
den mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olduktan sonra alâ hasebi’l-âde devr-i 
medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1104 târihinde 
ibtidâ dâhil itibariyle Alemüddin Medresesi’ne ve 1106’da Kadı Abdî 
Medresesi’ne ve badehû bazı medârise müderris olduktan sonra sâlik-i 
râh-ı kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm oldu. Belgrat ve Kütahya’ya kadı 
olup 1130 târihinde vefât eyledi.

132-Mevlânâ Es-Seyyid Abdurrahman bin el-Mevlâ 
Mehmed eş-Şehîr bi-Nalburzâde Edirnevî

İşbu asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis ulemâsı sırasında terceme-
si mesbûk Nalburzâde Edirneli Mehmed Efendi’nin mahdûmudur. 
Edirne’den zuhûr ve kat‘-ı menâzil-i sinîn ü şühûr edip mertebe-i isti‘dâda 
vâsıl ve ulemâ-i kirâmın birinden şeref-i mülâzemete nâil olmuş idi. Alâ 
hasebi’l-merâtib kat‘-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 
1115 senesi Şabânının yirmi beşinci günü Gülâbî Ahmed Efendi yerine 
maskat-ı re’si olan Edirne’de Ali Kuşî Medresesi’ne hâric ile âric 1119 
Cümâdilûlâsının dördüncü günü Muslihuddin Efendi yerine Bevvâb 
Sinân Medresesi’ne hareketle mübtehic olup 1123 Muharreminin yir-
mi beşinci günü selef-i sâlifleri Gülâbî Ahmed Efendi yerine ibtidâ dâhil 
itibariyle Alemüddin Medresesi verilip 1125 Recebinin on dördüncü 
günü Cânbâzzâde Seyyid Ahmed Efendi yerine dâhil hareket-i misliyesi 
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itibariyle Şeyhî Çelebi Medresesi’ne tahrîk olundu. 1128 Muharreminin 
onuncu günü mûsıla-i sahn itibariyle Çukacı Hacı Medresesi’ne gelip 1129 
Şabânında yine mûsıla-i sahn itibariyle Mîrimîrân Medresesi ihsân edildi. 
Bu iki rütbede selef-i sâlifleri Gülâbî Ahmed Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. O 
sene Zilhiccesinin yirmi birinci günü selef-i sâlifleri Muslihuddin Mustafa 
Efendi yerine yine mûsıla-i sahn itibariyle Yâkut Paşa Medresesi i‘tâ ve 
1130 Cümâdilûlâsının on yedinci günü Gülâbî Ahmed Efendi yerine yine 
mûsıla-i sahn hareket-i misliyesi itibariyle Eminiye Medresesi sezâ görül-
müş idi. Bu hâl üzere 1133 Şabânında ders ü devri tamâm ve âlem-i ervâha 
hırâm ettiklerinde mahlûl-i medreseleri dâhil hareketi itibariyle Mîrimîrân 
Medresesi müderrisi olan Kâmî Efendi birâderi el-hâc Mustafa Efendi’ye 
mûsıla-i sahn itibariyle in‘âm olundu.

133-Mevlânâ Abdülfettâh eş-Şehîr bi-Cerrâhzâde

Edirne’den nümâyân ve Cerrâhzâde Abdülfettâh Efendi demekle 
ma‘lûm-ı âlemiyân olmuş idi. İlm ü irfâna mâlik ve tarîk-i saâdet-refîk-i ilme 
sâlik olup ulemâ-i asr hizmetlerinde iştigâl ve şeyhulislâm Minkârîzâde 
Yahya Efendi âsitânesine ittisâl ile mülâzim ve râh-ı tedrîse âzim olup alâ 
hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile [s.260] kırk akçe medreseden 
ma‘zûl iken (4 Muharrem 1100)’de Hüseyin Efendizâde Mehmed Efen-
di yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Ali Kuşî Medresesi hâricine âric 
(18 Rebiulevvel 1104)’te Sinânzâde Mustafa Efendi yerine Bevvâb Sinân 
Medresesi’ne hareketle mübtehic oldu ve (16 Receb 1105)’te Ca‘ferzâde 
Mehmed Efendi yerine ibtidâ dâhil itibariyle Alemüddin Medresesi ve-
rilip (15 Ramazan 1108)’de Şinâsizâde Ahmed Efendi yerine Oruç Paşa 
Medresesi’ne tahrîk olundu. (25 Şaban 1115)’te hareket-i misliye itibariy-
le İbrâhim Paşa Medresesi sezâ görüldü. (17 Şevvâl 1118)’de dâhil hareketi 
itibariyle Çukacı Hacı Medresesi’ne geldi. Bu iki rütbede selefleri Ahmed 
Efendi’yi ta‘kîb eyledi. (10 Ramazan 1121)’de Sipâhi Hasan Efendi yeri-
ne mûsıla-i sahn itibariyle Eminiye Medresesi’ne (10 Rebiulâhir 1127)’de 
selefleri Hasan Efendi yerine sahn itibariyle Halebiye Medresesi’ne ve (3 
Cemaziyelevvel minhü) Börekçizâde Fâiz Efendi yerine sahn itibariyle 
ûlâ-yı Üç Şerefeli Medresesi’ne ve (10 Muharrem 1128)’de selefleri Fâiz 
Efendi yerine ibtidâ altmışlı itibariyle Edirne Dâru’l-hadîsi’ne ve (17 
Cemaziyelevvel 1130)’da yine selefleri Fâiz Efendi mahlûlünden altmış-
lı hareket-i misliyesi itibariyle Edirne Sultân Bâyezîd Hân Medresesi’ne 
mevsûl olmuşlar idi. 1134 Rebiulâhirinde ders ü devri tamâm edip dâr-ı 
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ukbâya hırâm ettiklerinde medrese-i mahlûleleri altmışlı itibariyle Dâru’l-
hadîs müderrisi Hasan Efendi’ye verildi.

134-Mevlânâ Ali eş-Şehîr bi-İmâm-ı Sultânî

Edirne’den bedîd ve nâil-i rütbe-i dâniş [ü] vedîd olup hoş-elhân oldu-
ğu cihetle hünkâr Edirne’de bulunduğu bir zemânda vâlide sultân kethüdâsı 
Hamza Efendi’ye bir Ramazan-ı şerîfte bazı nüdemâsı sevkiyle imâmet 
etmegin hünkâr İstanbul’a nakl edince cennetmekân Sultân Mehmed 
Hân-ı Râbi‘ hazretlerine arz olundukta 1093 Rebiulâhirinde Kerestecizâde 
Abdullah Efendi imâm-ı sânî ve bunlar imâm-ı sâlis-i Sultânî olmuşlar 
idi. Ba‘de eyyâm şeyhulislâm Ali Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve 
tarîk-i tedrîse azîmetle kırk akçe medreseden ma‘zûl ve İstanbul’da sahn-ı 
semâniyenin biri ihsân olunmuş iken 1099 Muharreminde cülûs-i Sultân 
Süleymân Hân-ı Sânî vukûunda Şeker Mehmed Efendi imâm-ı sultânî 
tayin olunmakla bunlar o sene Saferinin yirmi beşinci günü Sabuncu 
Hasan Efendi mahlûlünden mûsıla-i sahn itibariyle Edirne’de Üç Şere-
feli medrese-i sâniyesine gönderilmişler idi. (20 Cemâziyelâhir 1101)’de 
Arıkzâde Mehmed Efendi yerine sahn itibariyle Üç Şerefeli medrese-i 
ûlâsına (18 Rebiulevvel 1104)’te Lutfizâde Mehmed Efendi yerine ibtidâ 
altmışlı itibariyle Edirne Bâyezîdiyesi’ne (14 Cemaziyelevvel 1105)’te se-
lefleri Lutfizâde Efendi yerine altmış hareket-i misliyesi itibariyle Edirne 
Selîmiyesi’ne vusûl bulmuş idi. (19 Ramazan 1106)’da yerlerinde mûsıla-i 
Süleymâniye itibar olunup (24 Rebiulâhir 1103)’te sene-i mezkûre 
Cümâdilâhiresi tevkîtiyle Abdu’rrahman Efendi yerine Filipe’ye evvelen ve 
(Gurre-i Rebiulâhir 1118)’de Filibe’ye sâniyen ve (Gurre-i Şevvâl 1124)’te 
Filibe’ye sâlisen ve (Gurre-i Rebiulevvel 1128)’de Ebâ Eyyûb-i Ensârî’ye 
ve (26 Şabân 1134)’te sene-i mezkûre Ramazan-ı şerîfi tevkîtiyle Filibe’ye 
râbi‘an kadı olup işbu dördüncü def ‘ada munharifü’l-mizâc olmalarıyla 
maskat-ı re’sleri olan Edirne’ye dâhil ve çok geçmeyip rûh-ı revânı âlem-i 
ervâha vâsıl oldukta Zindânaltı’nda Tatar Hân Kabristânı’nda vâki El-
Makâm kurbunda medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Ol mefhar-i mevâlî hünkâr imâmı sâbık

Ya‘ni Ali Efendi ukbâya göçdü hayfâ
Üç def ‘a Filbede ol kâdî vü hâkim oldu
İffetle etti her bâr ahkâm-ı şer‘i icrâ
Olmuş idi cihânda hulk-i hasenle mevsûf
Rûhuna ede rahmet fazlıyla Hakk Teâlâ
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Merreyle dedi bir bir ervâh-ı kudsi târîh
Ettin Ali Efendi dâr-ı na‘îmi me’va

[s.261] Mansıb-ı mahlûl üç ay mikdârı merhameten evlâdına medd 
olunup sene-i merkûme Zilhiccesinde Edirne’de mûsıla-i Süleymâniye 
itibariyle Sultân Selîm-i Cedîd müderrisi olan Dâmâdzâde Mustafa 
Efendi’ye tevcîh olundu.

135-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Lutfizâde

Sultân Ahmed Hân-ı Sânî ulemâsı sırasında tercemesi mesbûk 
Lutfizâde Mevlânâ Ahmed Efendi’nin mahdûmudur. Edirne’den zuhûr 
ve Lutfizâde demekle meşhûr olmuş idi. Mertebe-i isti‘dâda vâsıl ve asrı 
ulemâsının birinden şeref-i mülâzemete nâil olduktan sonra alâ hasebi’l-
âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken maskat-ı 
re’si olan Edirne’de bazı medârise müderris olup ol sûretle güzârende-i 
eyyâm u leyâl olduğu hâlde 1134 târihinde vefât edip İstanbul yolunda 
Nâzır Çeşmesi Kabristanı’na türbeler cihetinde defn olunmuştur.

136-Mevlânâ Vahdetî Osmân

Medîne-i Üsküp’ten bedîdâr ve Vahdetî Osman Efendi demekle 
şöhret-şi‘âr olup tahsîl-i şümâr-ı fazâil ü ma‘ârif ve tekmîl-i şi‘âr-ı zarâif 
ü letâif eyledikten sonra memleketi ulemâsının birinden mülâzim ve 
semt-i tedrîse âzim olmuş idi. Her ne hikmete mebnî ise de müşârunileyh 
vatan-ı aslîsi olan Üsküp’ten bir aralık Tekfurdağı kasabasına nefy ü iclâ 
ve orada iskân u îvâ eylemiş ise de Tekfurdağı ulemâsı dahi haklarında 
bazı müfteriyâne tasaddî ile şikâyete ictirâ etmekle Edirne’ye aldırılıp Hâce 
Bâlî Mescid-i şerîfinde ihtiyâr-ı inzivâ ve mescid-i mezkûru dâru’l-ifâde 
ittihâz ederek tullâba emr-i tedrîsi orada îfâ eylediği mervîdir. 1135 senesi 
Ramazan-ı şerîfinin sülâsâ günü irtihâl-i dâr-ı ukbâ edip Uzun Kaldırım’da 
Seyyidler İmâreti cephesinde Neboysa başındaki küçük kabristânda defn 
olunmuştur. Âsâr-ı ilmiyelerinden Mülteka’l-ebhur üzerine dört cilte mü-
retteb Mehdü’l-envâr ve nâm-ı diğerle Vahdetî unvanlı bir mükemmel 
şerhleri ve bir de hadîs-i erba‘îni ve Ali El-Kârî’nin Cevâmi‘u’l-kelim nâm 
eserine bir şerh-i metîni vardır. Edirne’de defîn-i hâk-i ıtrnâk olan Gülşenî 
şeyhi Hasan Sezâyi kuddise sırruhu’s-sâmî hazretlerinin yazma dîvânlarının 
bir nüshasında manzûr-ı fakîrânem olan makâle bi’l-münâsebe buraya derc 
edildi. Şöyle ki mezkûr 1135 senesi Ramazan-ı şerîfinde bir gün Sezâyi 
hazretleri iftâr takrîb ettiği bir zamânda hângâhları önünde temâşâda iken 
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müşârunileyh Vahdetî Osmân Efendi hazretleri tâlipleriyle oradan mürûr 
esnâsında tâliplerine hitâben (varınız siz samancığınızı ekl ediniz) deyip 
yalınız kaldıklarında Sezâyi hazretlerine tevcîh-i hitâb ile:
Mısra Bana sensiz yemek içmek harâm-ender-harâm olsun

mıısra‘ını îrâd edip sizi rü’yet ile hâtırıma geldi lutf edip itmâm bu-
yurun diye niyâz-gûne irâdelerine binâen derhal hücrelerine girip gazeli 
itmâm ve vakt-i iftârda Vahdetî merhûma irsâl buyurdular. Gazel budur:
Gazel Bana sensiz yemek içmek harâm-ender-harâm olsun

Firâkınla geçen günler sıyâm ile kıyâm olsun
Perîşânlık çekerdi kayd-ı zülfünde nice demdir
Hevâdârın olanlar sevdiğim ko bî-nizâm olsun
Fenâ gülzârının servi durur berpâ ayak üzre
Hakîkat bâğı servisin sana her dem hırâm olsun
Bana güldürme ağyârı tecellînle beni güldür
Nigâh et bana uşşâkın içinde ihtirâm olsun
Dilersen yâr ile vahdet koma ağyârı kalbinde
Safâ-yı Vahdetî tek bul Sezâyî ihtimâm olsun

Şu hâle göre müşârunileyhin müteâkıben irtihâl buyurduğu an-
laşılmakta ise de hakîkatine ıttılâ‘ hâsıl olmamıştır. Medfûn olduğu 
kabristânın etrâfı duvar ile muhâttır. Sicill-i Osmânî’de yanlış olarak 
Vahdî Osman Efendi yazılmıştır.

[s.262] 137-Mevlânâ el-Hâc Mustafa bin eş-Şeyh İbrâhim Gülşenî-i 
Edirnevî

Sultân Süleymân Hân-ı Sânî asrı meşâyihi adâdında mesbûku’t-
terceme Gülşenî Şeyh İbrâhim Efendi merhûmun mahdûm-ı kihteri 
ve Mehâmmü’l-fukahâ müellifi Kâmî Mehmed Efendi’nin birâderidir. 
Edirne’den zuhûr ve âfitâb-ı feyz-i ezelîden istifâza-i nûr-i şu‘ûr edip ba‘de 
tahsîli’l-isti‘dâd 1110 târihinde Şehzâde Sultân Mehmed Hân ibnü’s-sultân 
Mustafa Hân-ı Sânî vilâdetlerinde teşrîflerinden şeyhulislâm Seyyid Fey-
zullah Efendi’den mülâzemetle ber-murâd olup devr-i merâtib ve ahz-ı 
revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (3 Ramazan 1121)’de 
maskat-ı re’si olan Edirne’de Bâyezîd Efendi yerine Bî-Duhân Ahmed Bey 
Medresesi’ne hâric ila âric (21 Muharrem 1123)’te Nalburzâde Seyyid Ab-
durrahman Efendi yerine Bevvâb Sinân Medresesi’ne hareketle mübtehic 
olmuş idi. (14 Receb 1125)’te selefi Abdurrahman Efendi yerine ibtidâ 
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dâhil itibariyle Alemüddin Medresesi verilip (10 Rebiulâhir 1127)’de 
Muslihuddin Mustafa Efendi yerine dâhil hareket-i misliyesi itibariyle 
Oruç Paşa Medresesi i‘tâ ve (10 Muharrem 1128)’de hareket-i misliye-i 
dâhil ile Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi sezâ görüldü ve (15 Rebiu-
levvel 1129)’da yine dâhil hareketi itibariyle Şeyhî Çelebi Medresesi’ne 
geldi. Bu iki medresede selef-i sâlifleri Bâyezîd Efendi’yi ta‘kîb eyledi. O 
sene Şabânının gurresinde yine hareket-i misliye itibariyle Çukacı Hacı 
Medresesi tevcîh olunup yine o sene Zilhiccesinde dâhil hareket-i misli-
yesi itibariyle Mîrimîrân Medresesi ihsân ve (5 Ramazan 1133)’te mûsıla-i 
sahn itibariyle Eminiye Medresesi’ne şâyân olup bu üç medresede selef-i 
sâlifleri Seyyid Abdurrahman Efendi’yi ta‘kîb ettiller. 1134 Zilkadesin-
de Müsellem Efendizâde İbrâhim Efendi yerine sahn itibariyle Sirâciye 
Medresesi’ne vusûl bulmuşlar idi. 1136 Rebiulevvelinde vefât etmekle 
medrese-i mahlûlesi tevkîf olunup o sene Cümâdilûlâsının on yedinci 
günü hareket-i dâhil itibariyle Şeyhî Çelebi Medresesi müderrisi olan Edir-
ne mahkemesinde baş kâtip Mustafa Efendi’ye hareket-i misliye itibariyle 
verildi. Âsâr-ı ilmiyelerinden yirmi üç cüz kadar acâibâtı şâmil Müfîdü’l-
ulûm nâmında bir eserleri vardır.

138-Mevlânâ Sipâhî Hasan

Edirne’den bedîdâr ve Sipâhi Hasan Efendi demekle şöhret-şi‘âr olup 
ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olduktan sonra 
bi-hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken (20 Zilhicce 1098) maskat-ı re’si olan Edirne’de Necîp Efendi yeri-
ne Hüsâmeddin Medresesi’ne hâric ile âric (26 Cemâziyelâhir 1099)’da 
Dâmâdzâde Mustafa Efendi yerine Alemüdin Medresesi’ne hareketle müb-
tehic olmuş idi. (26 Receb 1100)’de ibtidâ-i dâhil itibariyle Oruç Paşa 
Medresesi’ne (18 Rebiulevvel 1104)’te Şeyhî Çelebi Medresesi’ne (14 
Cemaziyelevvel 1105)’te hareket-i misliye-i dâhil itibariyle Mîrimîrân 
Medresesi’ne nâil olup bu üç medresede selef-i sâlifleri Mustafa Efendi’yi 
ta‘kîb eylemişler idi. (15 Ramazan 1108)’de yine dâhil hareket-i misliyesi 
itibariyle Zekeriya Efendi yerine Eminiye Medresesi’ne geldi. (3 Ramazan 
1121)’de Sâlbâşzâde Feyzullah Efendi yerine yine hareket-i misliye itibariy-
le Câmi-i Atîk Medresesi’ne hakîk olup (gurre-i Zilhicce 1124)’te mûsıla-i 
sahn itibariyle Halebiye Medresesi’ne (10 Rebiulâhir 1127)’de mûsıla-i 
sahn itibariyle Sâniye-i Üç Şerefeli Medresesi’yle ikrâm olundu. Bu iki 
medresede selef-i sâlifleri Mustafa Efendi’yi takip eylediler. (3 Cemazi-
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yelevvel 1127)’de yerlerinde sahn itibariyle sezâ (10 Muharrem 1128)’de 
Cerrâhzâde Abdülfettâh Efendi yerine Üç Şerefeli ûlâsına irtikâ eyledi. 
(17 Cemaziyelevvel 1130)’da selefleri Abdülfettâh Efendi yerine ibtidâ alt-
mışlı itibariyle Edirne Dâru’l-hadîsi’ne i‘tilâ etmişler idi. (9 Cemâziyelâhir 
1114)’te selefleri Abdülfettâh Efendi mahlûlünden altmışlı hareket-i mis-
liyesi itibariyle Edirne Bâyezîdiyesi ihsân ve o sene Zilkadesinin yedinci 
günü selef-i sâlifleri Mustafa Efendi yerlerine mûsıla-i Süleymâniye itiba-
riyle Edirne’de Sultân Selîm Hân Medresesi’yle tahsîl-i izz ü şân eylediler. 
1136 Rebiulâhirinde vefât etmekle Tahtalı Hamam’dan arpa kârbâna gi-
den caddede hamam sırasında vâki türbede medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı 
bu târîh-i mevzûndur.
Târîh [s.263] Kıldı Hasan Efendi dâr-ı bekâya rihlet

Terk eyleyip fenâyı buldu makâm-ı a‘lâ
Tekmîl edip tarîkin Sultân Selîme geldi
Anda müderris iken menzil-geh oldu ukbâ
İsmi Hasandı gerçi ahlâkı ahsen idi
İncinmemişdi andan dünyâda kimse kat‘â
Âsân ola su’âli hem kabri ola pür-nûr
Afv eylesün kusûrun fazlıyla Hakk Teâlâ
Fevtine düşdü anın bir mısra ile târîh
Etti Hasan Efendi gülzâr-ı adni me’vâ

Medrese-i mahlûleleri Edirne Bâyezîdiyesi müderrisi Anberî Ahmed 
Efendi’ye i‘tâ kılındı.

139-Mevlânâ Kâmî Mehmed bin eş-Şeyh İbrâhim Gülşenî Edirnevî

Asr-ı Sultân Süleymân Hân-ı Sânî meşâyihi sırasında mesbûku’t-
terceme Edirneli Şeyh İbrâhîm Gülşenî hazretlerinin mahdûm-ı mihte-
ridir. Elsine-i cumhûrda Edirneli Çelebi demekle meşhûr idi. Gülbün-i 
şâdân-ı vücûdu gülsitân-ı Edirne’den 1059 târîhinde nümâyân ve zülâl-i 
feyz-i irfân ile ulemâ-i a‘lâm mecâlis-i ifâdelerinde serv-i sabit gibi kıyâm 
ve nazar-ı inâyetlerinden tahsîl-i kâm ettikten sonra 1098 Muharremin-
de müftiyü’l-enâm Ankaravî Mehmed Efendi’den mülâzemetle nâil-i 
merâm olmuşlar idi. Alâ hasebi’l-âde tayy-ı merâhil-i mu‘tâde ederek 
kırk akçe medreseden ma‘zûl ve muntazır-ı neyl-i me’mûl iken (4 Zil-
hicce 1102) târîhinde Ömer Efendi yerine ibtidâ hâric itibariyle İvaz 
Efendi Medresesi’ne ve (8 Cemâziyelâhir 1103)’te Nişancı Paşâ-yı Atîk 
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Medresesi’ne ve (23 Rebiulâhir 1107)’de dâhil itibariyle Behrâmiye Medre-
sesine (22 Zilhicce 1108)’de Topkapı dâhilinde Ahmed Paşa Medresesi’ne 
1110 Ramazanında İbrâhîm Paşâ-yı Atîk Medresesi’ne (29 Cümâdilûlâ 
1112)’de sahn-ı semâniyenin birine ve sene-i mezkûre Zilhiccesinin on 
dördüncü günü Rüstem Paşa Medresesi’ne ve 14 Cümâdilûlâ 1114’te 
Kâsım Paşa Medresesi’ne müderris ve (20 Rebiulâhir 1116) o sene Recebi 
gurresiyle Bağdâd kazâsı hükûmeti tefvîz olunup (gurre-i Cemâziyelevvel 
1118)’de ma‘zûl ve (2 Zilkade 1119)’da Ebezâde Abdullah Efendi sadr-ı 
fetvâyı teşrîf buyurduklarında Kastamonî Mehmed Efendi yerine hizmet-i 
emânet-i fetvâ bunlara elyak görüldü. (22 Rebiulâhir 1120)’de sâbıkan 
Mekke-i Mükerreme pâyesiyle Üsküdâr kazâsından munfasıl Şa‘rânîzâde 
Abdülvahab Efendi mahlûlünden arpalığı olan Cihân kazâsı Şâm-ı 
şeref-encâm pâyesi zamîmesiyle bunlara ihsân olundu. (19 Cemâziyelûlâ 
1120)’de Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi şeyhulislâm oldukta hizmet-i 
emânet-i fetvâ sâniyen selefleri Kastamonî Mehmed Efendi’ye sezâ görü-
lüp bunlar arpalıkları ile ibkâ olundu. O sene Cemâziyelâhiresinde Re-
ceb gurresi tevkîtiyle Sipâhî Mehmed Efendi yerine Filibe kazâsı tevcîh 
olundukta kabûlden ibâ etmeleriyle sarf-ı nazar olunup altmış hareketi 
itibariyle Zâl Paşa Medresesi müderrisi olan Hâcezâde Seyyid Ömer 
Efendi’ye o sene Şabân-ı şerîfi gurresi verildi. (gurre-i Zilkade 1124)’de 
Bursa pâyesi zamîmesiyle Müfettiş İbrâhîm Efendi birâderzâdesi Abdul-
lah Efendi yerine Galata kazâsı rızâdâdeleri oldukta arpalıkları mûsıla-i 
Süleymâniye itibariyle Sûfî Emîr Efendi demekle şehîr Mehmed Efendi’ye 
şâyân görülmüş idi. (1125) Zilkadesinde munfasıl ve yerlerine sâbıkan Di-
yarbakır kazâsından ma‘zûl Mu‘îd Ahmed Efendi vâsıl oldu.( Rebiulâhir 
1128)’de sâbıkan Edirne kazâsından munfasıl evkâf-ı selâtîn-i izâm mü-
fettişi olan Sun‘ullah Efendi ordû-yı hümâyûn kadısı oldukta bunlar 
müfettiş-i evkâf tayin olundular. O sene Zilkadesinde şeyhulislâm-ı sâbık 
Mirza Mustafa Efendi üzerlerinden Vize kazâsı arpalık tayin olunup 1130 
Cümâdi’lâhiresinde Ebû Sa‘îdzâde Feyzullah Efendi birâderzâdesi Mustafa 
Efendi yerine Mısr-ı zâtü’l-ehrâm kazâsı hükûmetiyle ikrâm olundular. Ar-
palıkları sâbık re’isü’l-etıbbâ Nûh Efendi mahdûmu olup Edirne pâyesiyle 
Selânik kazâsından ma‘zûl olan Ebûbekir Efendi’ye in‘âm olundu. 1131 
Cümâdilâhiresinde ma‘zûl ve yerlerine Edirne pâyesiyle Yenişehir’den 
ma‘zûl Beyâzîzâde Hâmid Efendi vâsıl oldu. [s.264] (Gurre-i Receb 
1132)’de İstanbul kazâsından munfasıl Tosyevî Mustafa Efendi üzerlerin-
den Edrenos kazâsı bunlara arpalık tayin olundu. (20 Rebiulevvel 1133) 
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Edirne kazâsından ma‘zûl iken sene-i âtiye Muharremi gurresi tevkîtiyle 
Mekke-i Mükerreme kazâsı tevcîh olunan Kebîrîzâde Abdurrahman Efen-
di üzerinden İslimye kazâsına tebdîl ve Edrenos kazâsıyla selef-i sâlifleri ve 
Edirne kazâsından ma‘zûl Ebûbekir Efendi tebcîl olundu. 1135’te Anado-
lu sadâreti pâyesiyle İstanbul kazâsından munfasıl Sâlih Efendi zamîme-i 
revâtibleri kılındı. Bunlara Edirne kazâsından ma‘zûl iken sene-i âtiye 
Muharremi tevkîtiyle beledü’l-harâm kazâsı ihsân olunan Erzincânî Ali 
Efendi mahdûmu Zeynelâbidîn Efendi üzerlerinden Edremid kazâsı veri-
lip (5 Şevvâl 1136)’da sene-i âtiye Muharremü’l-harâmı gurresi tevkîtiyle 
Mekke-i Mükerreme kazâsı inâyet olunan Mektûbî Osmân Efendi’nin 
Şâm-ı cennet-meşâmmda vefâtı sebebiyle Mekke-i Mükerreme’ye nevbet 
kendilere gelmiş iken i‘tiyârlıkları beyânıyle meşakk-ı seferiyeye adem-i ta-
hammüllerinden nâşî nevbetleri Bursa’dan müfasıl Hasan Efendi’ye tevcîh 
ve Mevlânâ-yı müşârunileyhe Mekke-i Mükerreme pâyesiyle bedelleri olan 
Zülâlî Hasan Efendi’nin Harmancık kazâsı arpalığı zamîme-i revâtibleri 
kılınmakla tatyîb olunmuşlar idi. Bu hâl üzere Rumeli Hisârı’nda vâki 
Ma‘anoğlu Yalısı’nda sâkin iken (10 Zilkade1136) târîhinde isneyn günü 
vakt-i subhda dâr-ı fenâdan rihlet ve âlem-i bâkîye azîmet ettiklerinde 
na‘şları Hisâr Câmi-i şerîfine ihzâr olunup ba‘de’z-zuhr salâtları edâsından 
sonra Üsküdar’da Karacaahmed Sultân civârında defn olundu. Mevlânâ-yı 
merhûm nihâl-i nûr-ı ulûm tab‘-ı güher-rîzi mecma‘u’l-bahreyn-i manzûm 
ve menşûr hars-i zekâ ile meşhûr hengâm-ı tedrîsinde ifâdeye mâil-i meşgûf 
eyyâm-ı hükûmetinde de istikâmet ü nezâhetle ma‘rûf menâr-ı fakâhette 
alem vâdi-i zerâfette müsellem ve ilm-i maârifte yegâne fazâilde müfred-i 
zamâne inşâ-i tâze-tarz-ı dilâvîzi nâzik ü rengîn terkîbleri nakş-ı Rûmî 
gibi reşk-i nigâr-hâne-i Çîn afîfü’z-zât latîfü’s-simât zikr-i bi’l-hayra tâlib 
senâî câlib Kâmî mahlas ile tanîn-endâz şâ‘ir-i mâhir-i kasîde-perdâz 
idi. Âsâr-ı celîlelerinden Salât-ı Mes‘ûdî nâm kitâba bir kıt‘a tercemele-
ri ve Mehâmmü’l-enâm nâmında bir eseri ve Mehâmmü’l-fukahâ nâm 
tabakâtü’l-fukahâsı ve ilm-i fıkha dâir Riyâzü’l-kâsımiye isminde bir adet 
risâle-i mu‘teberesi ve mesâil-i hîtânı müştemil bir risâle-i mu‘tenâ bihâsı ve 
Fetevâ-yı kâ‘idiyyenin fârisîlerini arabîye tercümeye başlayan şeyhulislâm-ı 
esbak Sa‘îdzâde Feyzullah Efendi’nin vefâtına mebnî bıraktığı mahalden 
âhir-i kitâba değin tercümeleri Metâlib-i sâire nâm fıkıhda bir mecmû‘a-i 
mesâili ve bunlardan mâ‘adâ Tuhfetu’z-zevrâ ve Behçetü’n-ni‘amâ ve Fîrûz 
nâm Türkî manzûmeleri olduktan mâ‘adâ müretteb ve mükemmel dîvân-ı 
eş‘âr-ı belâgat-şi‘ârları vardır. Kâmî mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-şuarâ’dadır. 
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Acem şâhı Hüseyin Şah tarafından 1124 târîhinde sefâretle Dersaâdet’e 
gönderilmiş olan Murtazakulu Hân vâdî-i sühan-dânîde tab‘-ı bülend ü 
semt-i zerâfette ferzend-i dânâ-pesend olup Erzurum’a vusûlünde vâlî bu-
lunan Silâhdâr İbrâhîm Paşa’dan ser-âmedân-ı şuarâ-yı Rûm kimdir diye 
suâl ettikte Nâbî Efendi var idi merhûm oldu. Ana mümâsil Edirneli Kâmî 
Efendi vardır diyerek sâhib-i tercemeyi ta‘rîf ü tavsîf etmekle mûmâileyh 
iki fârisî ve bir türkî gazel yapıp birinin makta‘ında:
Şiir Nâmî egerçi Nâbî ez-în hâkdân güzeşt

Kâmî becâst dîde-i hod kâmyâb kün
Kâmî çü mî resed biberet în nikû gazel
Yâ hat bikün be-güfte-i men yâ cevâb kün 41

Gazeliyle nazîre-hâh olmuş idi. Kâmî Efendi dahi şiir:
Berk-i hasen be-manzara-i âfitâb kün
Û-râ zi-cûş-ı şa‘şa‘a sâhib-nikâb kün

[s.265] Kâmî berây-ı tuhfe-i Nâmî nazîre’î
Ez bâg-ı tab‘-ı nâdîre-zâ intihâb kün 42

Nazîre-perdâz olup cânib-i sadâret-penâhîden izn-i âlî sudûrundan 
sonra elçi-i merkûma arz olundukta ben erbâb-ı tab‘-ı Rûm’u böyle bil-
mezdim diyerek zurefâ-yı Îrân’a hediye götürmek üzere mutasaddî-i 
cem‘-i âsâr olmağa başladı. Bu gazel dahi naziresindendir.
Şiir Tenî ki za‘f pezîred heves be-û çi küned

Sadâ ki serme bigîred nefes be-û-çi küned
Nazîre mî talebed Kâmiyâ ki Nâmî güft
Çünîn ki kâfiye-tengest kesî be-û çi küned 43

Şiir Âşinâ-yı cân der-rûz-ı ezel cânâne est
Şem‘ bülbül-râ vü gül pervâne-râ bîgâne est
Şûriş-i dîger bidih güftâr-ı hod-râ Kâmiyâ
K’în cevâb-ı güftehâ-yı Nâmî-i ferzâne est 44 

41  Ey Nâmi her ne kadar Nabi bu yerden geçmiş olsa da gözünü aç Kâmi de ondan sonra buraya layıktır.
 Ey Kami bu güzel gazel sana ulaştığında ya benim sözüme katıl ya da bana cevap yaz.
42  Güzellik şimşeğini güneşe pencere yap ve onu ışınların taşkınlığından koru.
 Ey Kami Nami’ye hediye etmek için nadire söyleyenlerin yaradılışı bahçesinden bir nazire seç
43  Zayıflık kabul eden bir vücüda heves neylesin. Kısıklık kabul eden sese nefes neylesin.
  Ey Kami Nami nazire istiyor. Ancak kafiye dar olduktan sonra Kami neylesin.
44  Ezelden beri cana aşina olan sevgilidir. Zira mum bülbüle ve gül de pervaneye yabancıdır.
  Ey Kami artık sözünü başka bir şekilde söyle. Çünkü bu üstad Namî’nin sözlerine cevap olacaktır.
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140-Mevlânâ Süleymân

Şeyhî Çelebi Câmi-i şerîfi imâmıdır. Me’hazlarımızda terceme-i 
hâline tesâdüf olunamadı. 1137 târihinde vefât edip İstanbul yolunda 
Nâzır Çeşmesi Kabristânı’nda Buçuktepe’ye giden yol üzerinde medfûn 
ve nakş-ı seng-i mezârı şuarâdan Sûzî’nin söylediği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Etme bekâ vaz‘ını bu fânî cihândan

Kor gider âhir anı ger olsa Süleymân
Câmi-i Şeyhî Çelebi ya‘ni imâmı
Merhûm Efendi ki müsemmâsı Süleymân
Rûz-i firâk ile koyup gitti bizi âh
Ağlayalım eyleyelim nâle vü efgân
Nettin amân âkıbet ol zât-ı şerîfi
Eyledin ey çarh-ı denî hâk ile yeksân
Gâyeti yok âh ile Sûzî dedi târîh
Arş-ı berrîn olsa sezâ câ-yı Süleymân

141-Mevlânâ İbrâhim

Edirne’den zuhûr ve mesbûku’t-terceme Müsellem Efendi’nin tevkît-
gerdesi olmakla Müsellem İbrâhim’i demekle meşhûr olmuş idi. Ba‘de 
tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olup 
devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 
(15 Safer 1118)’de Kürd Ahmed Efendi yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de 
arpa emîni Mehmed Efendi Medresesi hâricine âric (15 Cemaziyelevvel 
1121)’de Bâyezîd Efendi yerine Abdülvâsi‘ Medresesi’ne hareketle müb-
tehic oldu. (Gurre-i Zilhicce 1124)’te ibtidâ dâhil itibariyle Hüsâmeddin 
Medresesi verilip (10 Rebiulâhir 1127) ibtidâ dâhil itibariyle Şâh Me-
lek Medresesi’ne geldi. O sene Cümâdilûlâsının üçüncü günü hareket-i 
dâhil itibariyle Emîr Kadı Medresesi’ne vâsıl olup bu üç medresede se-
lefleri Bâyezîd Efendi’yi takip etmişler idi. (10 Muharrem 1128)’de yine 
hareket-i dâhil itibariyle Kâmî Efendi birâderi Hacı Mustafa Efendi yerine 
Oruç Paşa Medresesi sezâ ve (15 Rebiulevvel 1129)’da yine dâhil hare-
keti itibariyle İbrâhim Paşa Medresesi i‘tâ olunup o sene Şabânı gurre-
sinde hareket-i misliye-i dâhil ile Şeyhî Çelebi Medresesi’ne vâsıl ve o 
sene Zilhiccesinin yirmi birinci günü dâhil hareket-i misliyesi itibariyle 
Çukacı Hacı Medresesi’ne nâil olup bu üç medresede selefleri Hacı Mus-
tafa Efendi’yi ta‘kîb eyledi. (17 Cemaziyelevvel 1130)’da dâhil hareket-i 
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misliyesi itibariyle Nalburzâde Seyyid Abdurrahman Efendi yerine Yâkut 
Paşa Medresesi’ne irtikâ (9 Cemâziyelâhir 1134)’te mûsıla-i sahn itibariyle 
Gülâbî Ahmed Efendi yerine Sirâciye Medresesi’ne i‘tilâ eyleyip o sene 
Zilkadesinin yedinci günü sahn-ı semâniye itibariyle Taşlık Medresesi’ne 
vusûl buldu. (17 Cemaziyelevvel 1136)’da sahn itibariyle Câmi-i Atîk 
Medresesi’ne hakîk oldu. Bu iki [s.266] medresede selefleri Gülâbî Ah-
med Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. 1138 Şabânında ders ü devri tamâm ve 
âlem-i ukbâya hırâm eyleyip medrese-i mahlûleleri Mîrimîrân Medresesi 
müderrisi Seyyid Halîl Efendi’ye sahn itibariyle in‘âm olundu.

142-Mevlânâ Muslihuddin Mustafa eş-Şehîr bi-Ebezâde

Edirne’den zuhûr ve Ebezâde Mustafa Efendi demekle meşhûr ol-
muş idi. Ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle 
ber-murâd olup devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medrese-
ye mevsûl ve ondan dahi ma‘zûl iken (15 Ramazan 1108)’de ibtidâ hâric 
itibariyle maskat-ı re’si olan Edirne’de Ahmed Efendi yerine Ali Kuşçu 
Medresesi ihsân ve (24 Rebiulevvel 1113)’de hâric hareket-i misliyesi iti-
bariyle selefi Ahmed Efendi yerine Bevvâb Sinân Medresesi şâyân görüldü. 
(Cemâziyelâhir 1119)’da dâhil itibariyle Hamamî Şeyh Mehmed Efendi 
yerine Hüsâmeddin Medresesi’ne geldi. (3 Ramazan 1121)’de Oruç Paşa 
Medresesine sezâ (10 Rebiulâhir 1127)’de mûsıla-i sahn itibariyle Gülâbî 
Ahmed Efendi yerine Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi i‘tâ olundu. O 
sene Cümâdilûlâsının üçüncü günü hareket-i mûsıla-i sahn itibariyle 
Kürd Ahmed Efendi yerine Mîrimîrân Medresesi’ne mevsûl (10 Muhar-
rem 1128)’de yine mûsıla-i sahn itibariyle Müsellemzâde Abdullah Efendi 
yerine Yâkut Paşa Medresesi’ne vusûl bulup (21 Zilhicce 1129)’da sahn 
itibariyle Emin Mehmed Efendi yerine Câmi-i Atîk Medresesi’ne hakîk 
oldu. (9 Cemâziyelâhir 1134)’te ibtidâ altmışlı itibariyle Sâniye-i Üç Şe-
refeli Medresesi’ne irtikâ eyleyip (17 Cemaziyelevvel 1136)’da hareket-i 
misliyesi itibariyle Üç Şerefeli medrese-i ûlâsına tahrîk olundu. Bu üç med-
resede selef-i sâlifleri Hamamî Mehmed Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. Bu 
hâl üzere (1140) Muharreminde vefât etmekle medrese-i mahlûlesi sene-i 
merkûme Saferinin dördüncü günü ibtidâ altmışlı itibariyle Sâniye-i Üç 
Şerefeli Medresesi müderrisi olan Bâyezîd Efendi’ye altmışlı hareket iti-
bariyle tevcîh olundu.
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143-Mevlânâ Abdullah eş-Şehîr bi-İmâm-ı Sultânî

Mahrûse-i Edirne’den nümâyân ve kûşe-nişîn-i mekteb-i irfân olup 
tahsîl-i rütbe-i isti‘dâd ettikten sonra üstâd-ı fenn-i kırâ’at u tecvîd ve hoş-
elhân-ı ehl-i Kur’ân-ı mecîd olmagın maskat-ı re’si olan Edirne’de Sultân 
Bâyezîd Hân Câmi-i şerîfinde imâm ve muktedâ-yı enâm iken vezîrâzam-ı 
sâbık dâmâd-ı şehriyârî İbrâhim Paşa’nın rikâb kaymakamı iken imâmetleri 
hizmetiyle şeref-yâb olup badehû (Zilkade 1129)’da hizmet-i imâmet-i 
sultânî erzânî görülüp imâm-ı sânî-i şehriyâr-ı cihân Arapzâde Mehmed 
Efendi üzerinden Pınarhisâr ve Karasu Yenicesi kazâları ber-vech-i arpa-
lık şâyân görülmüş idi. O esnâda imâm-ı evvel Abdurrahman Efendi’den 
mülâzim ve râh-ı tedrîse âzim olup kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (12 
Zilkade 1130)’da ibtidâ hâric itibariyle Kevâkibîzâde Abdülbâkî Efendi 
yerlerine defterdâr İbrâhim Medresesi’yle tekrîm (5 Zilhicce 1131)’de 
ibtidâ dâhil itibariyle Muhsinzâde Ahmed Efendi yerine Eyyühüm 
Medresesi’yle ta‘zîm olundular. (15 Ramazan 1132)’de Sadreddinzâde 
Abdülhayy Efendi mahlûlünden arpalıklarına Akhisâr-ı Geyve kazâsı dahi 
zamm olunup o sene Zilkadesinin on birinci günü yerlerinde hareket-i 
misliye-i dâhil itibar olunmuş idi. (15 Zilhicce 1133) mûsıla-i sahn iti-
bariyle Vâsıf Mehmed Efendi yerine Cafer Ağa Medresesi’ne mevsûl (21 
Şabân 1135)’te Hatice Sultân tâbi‘i Yûsuf Efendi yerine sahn-ı semâniyenin 
biriyle nâil-i me’mûl olup (26 Rebiulâhir 1136) ibtidâ altmışlı itibariy-
le Hısn-ı Mansûrîzâde dâmâdı Mehmed Efendi yerine Fethiye’de vâki 
İsmihân Sultân Medresesi’ne irtikâ (4 Şevvâl 1137)’de altmışlı hareket-i 
misliyesi itibariyle re’isü’l-etıbbâ Hayâtîzâde Mustafa Efendi yerine Zal 
Paşa Medresesi’ne i‘tilâ etmişler idi. (1138) Saferinde arpalıklarından 
Akhisâr-ı Geyve kazâsı kudât-ı kasabâta tevcîh olunup bunlara Berga-
ma kazâsı bedel verildi. O sene Rebiulâhirinde Çivizâde Atâullah Efen-
di mahlûlünden Kal‘a-i Sultâniye kazâsına tebdîl ve Bergama kazâsıyla 
Kudüs-i şerîf kazâsından munfâsıl Pârsâzâde Abdülbâkî Efendi tebcîl 
kılındı. (15 Şevvâl minhü)’de Filibe kazâsı tevcîh olunan [s.267] Sahhâf 
Şeyhzâde Seyyid Mehmed Efendi yerine mûsıla-i Süleymâniye itibariyle 
hazret-i Ebâ Eyyûb-ı Ensârî civârında vâki İsmihân Sultân Medresesi ihsân 
olunup (7 Safer 1140)’da Selânik kazâsı tevcîh olunan Hâfız Mustafa Paşa 
Efendi yerine medâris-i Süleymâniye’den biriyle tekmîl-i devre-i merâtib 
etmişler iken mizâclarının inhirâfı sebebiyle mâh-ı mezkûrun on beşinci 
erbi‘a gecesi rihlet ve âlem-i ukbâya azîmet eylediklerinde na‘şları ebu’l-
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feth Sultân Mehmed Hân Câmi-i şerîfine ihzâr olunup ba‘de-zuhr salâtları 
edâsından sonra medîne-i Üsküdâr mezâristânında defn olundu.

144-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Hatîbzâde

Edirne’den zuhûr ve Hatîbzâde demekle meşhûr olmuş idi. Ba‘de 
tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i izâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olup alâ 
hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseye mevsûl ve 
ondan dahi ma‘zûl iken (17 Şevvâl 1118) maskat-ı re’si olan Edirne’de 
ibtidâ ihdâs olunan Mesûdiye Medresesi hâricine âric ve (Gurre-i Zil-
hicce 1124)’te İbrâhim Efendi yerine Edirne’de Abdülvâsi‘ Medresesi’ne 
hareketle mübtehic olup (10 Rebiulâhir 1127)’de ibtidâ dâhil itibariyle 
Hacı Mustafa Efendi yerine Alemüddin Medresesi verildi. (10 Muharrem 
1128)’de yine dâhil itibarı ile Emîr Kadı Medresesi’ne tahrîk olundu. (15 
Rebiulevvel 1129)’da yine dâhil itibariyle Oruç Paşa Medresesi’ne geldi. 
O sene Şabânı gurresinde dâhil hareket-i misliyesi itibariyle Edirne’de 
İbrâhim Paşa Medresesi’ne sezâ görüldü. (21 Zilhicce minhü)’de yine 
dâhil hareket-i misliyesi itibariyle Şeyhî Çelebi Medresesi tevcîh olundu. 
(17 Cemaziyelevvel 1130)’da dâhil hareket-i misliyesi itibariyle Çukacı 
Hacı Medresesi’ne vusûl buldu. ( 9 Cemâziyelâhir 1134)’te mûsıla-i sahn 
itibariyle Yâkut Paşa Medresesi’ne irtikâ eyledi. Bu altı medresede selef-i 
sâlifleri İbrâhim Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. (7 Zilkade 1134)’te yine 
mûsıla-i sahn itibariyle selefleri Hacı Mustafa Efendi yerine Eminiye Med-
resesi i‘tâ ve (17 Cemaziyelevvel 1136)’da mûsıla-i sahn itibariyle selefleri 
İbrâhim Efendi yerine Taşlık Medresesi’ne i‘tilâ eyledi. (4 Safer 1140)’da 
sahn itibariyle Seyyid Halîl Efendi yerine Halebiye Medresesi verilip o sene 
Rebiulâhirinde vefât eyledi.

145-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Gülâbî

Gülbün-i vücûdu Edirne’den bedîdâr ve Gülâbî Ahmed Efendi de-
mekle şöhret-şi‘âr olup tarîk-i ilme atf-ı inân-ı azîmet ve 1099 târihinde 
şeyhulislâm Debbâğzâde Mehmed Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ey-
leyip kat‘-ı merâtib ve ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 
(18 Cemaziyelevvel 1111)’de Cânbâzzâde Osmân Efendi yerine maskat-ı 
re’si olan Edirne’de Abdülvâsi‘ Medresesi’ne (24 Rebiulâhir 1113)’te 
Ebezâde Muslihuddin Mustafa Efendi yerine Ali Kuşçu Medresesi’ne 
(25 Şabân 1115)’te ibtidâ dâhil itibariyle Emin Mehmed Efendi yerine 
Şâh Melek Medresesi’ne (5 Cemaziyelevvel 1121)’de dâhil hareket-i mis-
liyesi itibariyle Alemüddin Medresesi’ne (21 Muharrem 1123)’te yine 
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hareket-i misliye-i dâhil itibariyle Cânbâzzâde Seyyid Ahmed Efendi ye-
rine Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne (10 Rebiulâhir 1127)’de mûsıla-i 
sahn itibariyle Hamamî Mehmed Efendi yerine Çukacı Hacı Medresesi’ne 
(10 Muharrem 1128)’de yine mûsıla-i sahn itibariyle selef-i sâlifleri Mus-
lihuddin Mustafa Efendi yerine Mîrimîrân Medresesi’ne (Gurre-i Şabân 
1129)’da yine mûsıla-i sahn hareket-i misliyesiyle Müsellemzâde Abdul-
lah Efendi yerine Eminiye Medresesi’ne (17 Cemaziyelevvel 1130)’da 
yine hareket-i misliye-i mûsıla-i sahn itibariyle Bâyezîd Efendi yerine 
Sirâciye Medresesi’ne (9 Cemâziyelâhir 1134)’te sahn itibariyle Taşlık 
Medresesi’ne ve (7 Zilkade minhü)’de ibtidâ altmışlı itibariyle Câmi-i Atîk 
Medresesi’ne (17 Cemaziyelevvel 1136) yine ibtidâ altmışlı itibariyle Ha-
lebiye Medresesi’ne (4 Safer 1140)’da altmışlı hareket-i misliyesi itibariyle 
Üç Şerefeli medrese-i sâniyesine ve (29 Rebiulevvel minhü)’de yine altmışlı 
hareket-i misliyesi itibariyle Üç Şerefeli medrese-i ûlâsına sezâ görülüp bu 
beş medresede selefleri Bâyezîd Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. (Rebiulâhir 
minhü) târihinde vefât eyledi.

[s.268] 146-Mevlânâ Mehmed Emin bin el-Hâc Mustafa eş-Şehîr 
bi-Kebecizâde

Edirne’den zuhûr ve Kebecizâde demekle meşhûrdur. Tarîk-i ilmîye 
azîmet ve 1083 târihinde imâm-ı sultânî Ali Efendi’nin Kudüs-i Şerîf 
pâyesi teşrîfinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet eyleyip devr-i merâtib ve ahz-ı 
revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken (18 Rebiulevvel 1104)’te 
Cerrâhzâde Abdülfettâh Efendi yerine maskat-ı re’si olan Edirne’de Ali 
Kuşçu Medresesi hâricine ve (Receb 1107)’de Börekçizâde Fâiz Efendi ye-
rine Bî-Duhân Ahmed Bey Medresesi’ne (24 Rebiulevvel 1113)’te ibtidâ-i 
dâhil itibariyle Cânbâzzâde Osmân Efendi yerine Şâh Melek Medresesi’ne 
(25 Şabân 1115)’te dâhil hareket-i itibariyle selefi Cânbâzzâde Osmân 
Efendi yerine Alemüddin Medresesi’ne (15 Cemaziyelevvel 1121)’de 
hareket-i misliyesi itibariyle Mîrimîrân Medresesi’ne (Gurre-i Zilhic-
ce 1124)’te mûsıla-i sahn itibariyle Sirâciye Medresesi’ne, bu iki rütbe-
de selef-i sâlifleri Börekçizâde Fâiz Mustafa Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. 
(10 Muharrem 1128)’de sahn itibariyle Şinâsîzâde Ahmed Efendi yerine 
Câmi-i Atîk Medresesi’ne müderris olmuş (21 Zilhicce 1129)’da Bosna 
pâyesi zamîmesiyle Anapolu kazâsı (21 Şabân 1135)’te sene-i âtiye Saferi 
gurresi tevkîtiyle Erzurum kazâsı (17 Safer 1140)’da o sene Cümâdilûlâsı 
gurresi tevkîtiyle Amid kazâsı ile hem-rütbe olan Gence kazâsı ihsân olun-
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muş idi. O sene Cümâdilâhiresinde terk-i mansıb u câh ve âlem-i ervâha 
rû-be-râh oldu.

147-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Dâmâdzâde Edirnevî

Asr-ı Sultân Mustafa Hân-ı Sânî ulemâsı sırasında mesbûku’t-terceme 
Edirneli Necîb Mehmed Efendi’nin birâder-i kihteridir. Edirne’den zuhûr 
ve âfitâb-ı feyz-i ezelîden istifâza-i nûr-ı şu‘ûr edip bade tahsîli’l-isti‘dâd 
ulemâ-i izâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olup devr-i medâris-i 
mu‘tâde ile kırk akçe medreseden mazûl ve muntazır-ı neyl-i me’mûl iken 
(Gurre-i Receb 1098)’de birâder-i mihteri Necîb Mehmed Efendi yerine 
maskat-ı re’si olan Edirne’de Alemüddin Medresesi hâriciyle kâm-revâ (2 
Cemaziyelevvel 1099)’da hâric-i hareket itibariyle Erzurumî Osmân Efen-
di yerine Oruç Paşa Medresesi sezâ görüldü. (26 Receb 1100)’de ibtidâ 
dâhil itibariyle Kavukçuzâde Abdullah Efendi yerine Şeyhî Çelebi Med-
resesi verilip (18 Rebiulevvel 1104)’te dâhil hareketi itibariyle İmâmzâde 
Mehmed Efendi yerine Mîrimîrân Medresesi ihsân (14 Cemaziyelevvel 
1105)’te hareket-i misliye-i dâhil itibariyle Bostânzâde dâmâdı Feyzullah 
Efendi yerine Sirâciye Medresesi şâyân görüldü. (24 Rebiulevvel 1103)’te 
mûsıla-i sahn itibariyle Bostânzâde dâmâdı Feyzullah yerine Taşlık Med-
resesi verildi. (3 Ramazan 1121)’de sahn itibariyle Zekeriya Efendi yerine 
Halebiye Medresesi’ne geldi. (Gurre-i Zilhicce 1124)’te hareket-i sahn 
itibariyle selef-i sâlifleri Feyzullah Efendi yerine Üç Şerefeli medrese-i 
sâniyesiyle i‘tilâ (10 Rebiulâhir 1127)’de ibtidâ altmışlı itibariyle selef-i 
sâlifi İmâmzâde Mehmed Efendi yerine Edirne Dâru’l-hadîsi’ne irtikâ 
edip (3 Cemaziyelevvel minhü) altmışlı hareket itibariyle Edirne’de Sultân 
Bâyezîd Medresesi’yle kadri mezîd oldu. (10 Muharrem 1128)’de mûsıla-i 
Süleymâniye itibariyle Edirne’de Sultân Selîm Medresesi’yle ta‘zîm olundu. 
Bu iki medresede selef-i sâlifleri Zekeriya Efendi’yi ta‘kîb etmişler idi. (7 
Zilhicce 1134)’te o sene Zilhiccesi tevkîtiyle Filibe kazâsı hükûmeti tefvîz 
olundu. Ba‘de’l-azl bin yüz kırk iki Şabân-ı şerîfinde intikâl eyledi.

148-Mevlânâ Bâyezîd İbni Hüseyin

Edirne’den zuhûr ve kat‘-ı menâzil-i sinîn ü şühûr edip sermâye-i 
isti‘dâda mâlik ve tarîk-ı ilmîye sâlik oldukta asrı ulemâsının birinden 
mülâzim ve semt-i tedrîse âzim olmuş idi. Alâ hasebi’l-âde devr-i medâris-i 
mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1119 senesinde maskat-ı 
re’si olan Edirne’de [s.269] Abdülvâsi‘ Medresesi hâricine ve 1120’de Bî-
Duhân Ahmed Bey Medresesi’ne ve 1123’te Hüsâmeddin Medresesi’ne ve 
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1126’da Şâh Melek Medresesi’ne ve o sene içinde Emîr Kadı Medresesi’ne 
ve 1127’de Edirne’de İbrâhim Paşa Medresesi’ne ve 1128’de Şeyhî Çele-
bi Medresesi’ne ve 1129’da mûsıla-i sahn hareket-i misliyesiyle Sirâciye 
Medresesi’ne ve 1133’te sahn itibariyle Taşlık Medresesi’ne ve o sene içinde 
Câmi-i Atîk Medresesi’ne ve 1135’te Halebiye Medresesi’ne ve 1139’da 
altmışlı hareket-i misliyesi itibariyle Sâniye-i Üç Şerefeli Medresesi’ne ve 
1140’da ibtidâ altmışlı itibariyle Ûlâ-yı Üç Şerefeli Medresesi’ne ve 1143 
senesinde Edirne’de Sultân Bâyezîd Medresesi’ne müderris oldu. Bu hâl 
ile 1145 târihinde nakl-i ders-hâne-i ukbâ etmekle İstanbul yolunda Nâzır 
Çeşmesi Kabristânı’nda Buçuktepe’ye giden yol üzerinde defn olunmuştur.

149-Mevlânâ Es-Seyyid Osmân bin el-Hâc Mehmed 
eş-Şehîr bi-Cânbâzzâde

Edirne’de tüccârdan Cânbâzzâde Mehmed Çelebi’nin ferzend-i 
mihteri ve sâbıku’t-terceme Cânbâzzâde Ahmed Efendi’nin birâderidir. 
Edirne’den zuhûr ve istifâza-i nûr-ı şu‘ûr edip ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd ulemâ-i 
kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd olup bi-hasebi’l-âde devr-i 
medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken 1109’da maskat-ı 
re’si olan Edirne’de Abdülvâsi‘ Medresesi’ne ve 1111 Cümâdilâhiresinin 
on dokuzuncu günü Şâh Melek Medresesi’ne ve 1113 Rebiulevvelinin yir-
mi beşinde Alemüddin Medresesi’ne müderris olup 1115 Şabânının yir-
mi dördünde ma‘zûl ve yerine Kebecizâde Mehmed Emin Efendi mevsûl 
oldu. Badehû daha bazı medârise müderris ve 1142’de Eyyüb mollası olup 
badehû vefât eyledi. Edirne’de Saraçhâne Köprüsü’nün târihi bu zâtın 
hatt-ı destidir. Nâmı Ravzatü’l-hattâtîn’de dahi mezkûrdur.

Der-Asr-ı Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel

150-Mevlânâ Mustafa

Recebzâde demekle meşhûr olup Hadâyiku’l-hakâyık’ta Sultân Murâd 
Hân-ı Râbi‘ asrı ulemâsı sırasında tercemesi mezkûr Recebzâde Mevlânâ 
Mehmed Efendi’nin hafîdi olması maznûndur. Resm-i erbâb-ı isti‘dâd üze-
re i‘dâd-ı levâzım-ı tarîke müdâvim ve ulemâ-i kirâmın birinden mülâzim 
olup devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı 
medârise müderris olduktan sonra sâlik-i râh-ı kazâ ve mâlik-i ezimme-i 
hükm ü imzâ olmuş idi. Bu hâl ile Budin kazâsına mevsûl ve ondan da 
ma‘zûl olup Edirne’ye gelerek 1149 târihinde irtihâl etmekle Hacı İslâm 
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Mahallesi’nde vâki Musallâ Bakkalı cephesindeki kabristânda medfûn ve 
nakş-ı seng-i mezârı Edirne şuarâsından İbrâhim Nazîrâ Efendi’nin söyle-
diği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Çün Recebzâde Efendi azm-i ukbâ eyledi

Eyleye rûhuna rahmet hazret-i bârî Hudâ
Olmuş idi kâdı-i şehr-i Budin sâbıkda ol
Şimdi takdîr ile oldu mansıbı dâr-ı bekâ
Bir ziyâde dedi târîhin duâ-gûne Nazîr
Cennet-i adn ola yâ rabbi mahall-i Mustafâ

151-Mevlânâ Seyyid Abdullah

Edirne’den zuhûr ve istifâza-i nûr-i şu‘ûr edip inân-ı azîmeti vâdi-i 
tahsîle ma‘tûf ve nakd-i vakt-i azîzini cins-i ilm ü irfâna masrûf kılıp 
ulemânın birinden mülâzim ve semt-i tedrîse âzim olmuş idi. Devr-i 
medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı medârise 
müderris olup o hâl ile 1152 târihinde irtihâl-i dâr-ı [s.270] bekâ etmek-
le İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristânı’nda türbelere mühâzî olan 
cihette medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Subhî’nin söylediği bu târîh-i 
mevzûndur.
Târîh Yine dâr-ı fenâdan bir vekîl-i eşref-i sâdât

Çekip el cümleten ya‘ni bekâya eyledi rihlet
Dedim Subhî hurûf-i cevher ile kıla târîhin
Müderris Seyyid Abdullah Efendiye Hudâ rahmet

Târîh mısraındaki efendiye kelimesi seng-i mezârında şu ( ) 
sûretiyle yazılmış ve öylece hesâb edilmiştir.

152-Mevlânâ Halîl

Edirne’de matla‘-ı vücûddan bedîdâr ve serâperde-i ademden pîşgâh-ı 
şühûda nümâyende-i dîdâr olup tekmîl-i merâtib-i isti‘dâd ve levâzım-ı 
tarîki i‘dâd eyledikte ulemânın birinden mülâzim ve râh-ı tedrîse âzim 
olmuş idi. Devr-i merâtib ve kat‘-i revâtib ederek kırk akçe medrese-
den ma‘zûl iken bazı medârise nâil ve en sonra Edirne’de Sultân Selîm 
Hân-ı Sânî Medresesi müderrisliğine vâsıl olmuş ve bu hâl üzere (1152) 
târihinde vefât edip Tepe Mezarlığı’nda eski telgrafhâne cephesindeki çeş-
menin zahrında medfûndur.
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153-Mevlânâ Abdülbâkî

Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis asrı ulemâsı sırasında tercemesi mesbûk 
Müsellem Abdurrahman Efendi’nin ferzend-i fazîletmendi Abdülbâkî 
Efendi’dir. Edirne’den zuhûr ve istifâza-i nûr-i şu‘ûr edip resm-i erbâb-ı 
isti‘dâd üzere i‘dâd-ı levâzım-ı tarîke müdâvim ve ulemânın birinden 
mülâzim olup kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı medârise ve en 
sonra Edirne’de Sultân Selîm-i Sânî Medresesi’ne müderris olduğu hâlde 
(1153) târihinde vefât edip Edirne’de İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi 
Kabristânı’nda türbelere muhâzî cihette medfûndur.

154-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Lutfizâde

Asr-ı Sultân Mustafa Hân-ı Sânî ulemâsı sırasında tercemesi 
mesbûk Lutfizâde el-Hâc Mehmed Efendi’nin ferzend-i faziletmendi-
dir. Edirne’den nümâyân ve Lutfizâde demekle ma‘lûm-i âlemiyân olup 
sermâye-i isti‘dâda mâlik ve tarîk-i ilme sâlik oldukta asrı ulemâsının birin-
den mülâzim ve semt-i tedrîse âzim olmuş idi. Devr-i medâris ederek kırk 
akçe medreseden ma‘zûl ve muntazır-ı neyl-i me’mûl iken bazı medârise ve 
en sonra Edirne Dâru’l-hadîsi’ne müderris olduğu hâlde (1155) târihinde 
vefât etmekle İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi Kabristânı’nda medfûn ve 
nakş-ı seng-i mezârı Veli Dede Zâviyesi şeyhi Müsellem Efendi’nin dediği 
bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Dâru’l-hadîs-i dehri koyup etti irtihâl

Sahn-ı cinâna mûsel olup eyledi ubûr
Lutfî Efendizâde o hâfız müderrise
Şehr-i cinânı mansıb ede kâdi-i nüşûr
Kayd eyledi rüûs-i vefâtına târîhin
Ver Mustafa Efendiye yâ Rabbi cem‘-i hûr

155-Mevlânâ Mehmed bin İbrâhim eş-Şehîr bi-Lutfizâde

Asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis ulemâsı sırasında mesbûku’t-terceme 
Lutfizâde İbrâhim Efendi’nin ferzend-i mihteridir. Edirne’den zuhûr ile 
tahsîl-i ma‘ârife gûşiş ve tekmîl-i âdâb-ı rüsûma verziş edip ulemânın bi-
rinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve tarîk-i tedrîse azîmetle devr-i medâris 
ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı medârise müderris olup 
o hâl ile 1156 târihinde vefât etmekle İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi 
Kabristânı’nda Buçuktepe’ye giden yol üzerinde pederleri yanında defn 
olunmuştur.
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156-Mevlânâ Mehmed Sa‘îd

Hamzazâde demekle meşhûrdur. Tahsîl-i fazâil-i ilmiyeye bezl-i 
ictihâd ve i‘dâd-ı meleke-i isti‘dâd eyleyip ulemâ-i asrın birinden mülâzim 
ve râh-ı tedrîse âzim olup bi-hasebi’l-âde devr-i medâris-i mu‘tâde ile kırk 
akçe medreseden ma‘zûl iken [s.271] bazı medârise müderris olduktan 
sonra sâlik-i râh-ı kazâ ve mâlik-i ezimme-i hükm ü imzâ olup Rumeli 
kalem-revinde birkaç kazâya kadı olmuş idi. Bu hâl üzere 1158 târihinde 
vefât etmekle Edirne’de Hızır Ağa Câmii hatîresinde medfûndur. Bu 
zâtın Kastamonulu müderris Hamza Efendi’nin mahdûmu ve İzmir mol-
lası şâ‘ir Mehmed Es‘ad Efendi’nin birâderi olması maznûndur.

157-Mevlânâ Ahmed eş-Şehîr bi-Lutfizâde

Asr-ı Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis ulemâsı sırasında mesbûku’t-terceme 
Lutfizâde İbrâhim Efendi’nin ferzend-i kihteri ve sâbıku’z-zikr Lutfizâde 
Mehmed Efendi’nin birâderidir. Edirne’de ser-nihâde-i âşiyân-ı vücûd ve 
mazhar-ı teşrîf-i hil‘at-i şühûd olmuş idi. Tahsîl-i ilm ü kemâle sâ‘î ve âdâb-ı 
tekmîl-i nefsi kemâ-yenbağî mürâ‘î olup vâsıl-ı derece-i isti‘dâd oldukta 
ulemânın birinden mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup devr-i medâris ve 
kat‘-i menâzil ü merâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bir çok 
medârise müderris olmuş idi. Bu hâl üzere imrâr-ı eyyâm u leyâl eylemek-
te iken 1158 târihinde irtihâl etmekle İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi 
Kabristânı’nda Buçuktepe’ye giden yol üzerinde medfûn ve nakş-ı seng-i 
mezârı Veli Dede Zâviyesi şeyhi Müsellem Efendi’nin söylediği bu târîh-i 
mevzûndur.
Târîh Buk‘a-i dehr olduğundan mûsel-i sahn-ı fenâ

Dâhile her dem gerek tevcîh-i mahrec sâniha
Kâdiyü’l-hâcât edüp ana yerinde itibâr
Cânına gülzâr-ı rahmetden gele hep râyiha
Emr-i Hakk kayd-ı hayâtın etdi ilgâ âkıbet
Ey Müsellem iki târîh oldu tab‘a lâyiha
Gitti Lutfizâde gibi bir müderris vâh vâh 1258
Gel oku Ahmed Efendi rûhuna yek fâtiha 1258

158-Mevlânâ Süleymân

Edirne’de Sultân Selîm Câmi-i şerîfi hatîbidir. 1164 târihinde vefât 
edip İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi cephesindeki kabristânda defn 
olunmuş ve irtihâllerine (hüsn-i hâtime) lafzı târîh düşmüştür.
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159-Mevlânâ Mehmed

Edirne’de Defterdâr Câmi-i şerîfinin imâm u hatîbidir. 1167 
târihinde vefât edip İstanbul yolunda Seyyid Celâle’ddin Türbesi kurbun-
da medfûndur.

Der-Asr-ı Sultân Osmân Hân-ı Sâlis

160-Mevlânâ el-Hâc Mehmed

Edirne’de Sultân Selîm-i Sânî hazretleri dâru’l-kurrâsı şeyhi ve câmi-i 
şerîfleri imâmıdır. 1169 târihinde irtihâl-i Mescid-i Aksâ-yı ukbâ ettiğin-
den İstanbul yolunda Seyyid Celâle’ddin Türbesi kurbunda defn olunmuş 
ve irtihâllerine şuarâ-yı asriyeden Örfî Ağa bu târîhi demiştir.
Târîh Eyledi rihlet bi-emri’llâh bu fânîden dirîğ

Hâce-i huffâz u kurrâ-yı vilâyet hem hatîb
Câmi‘-i Sultân Selîm Hânda kırâ’at etmesi
Gûyiyâ sîmîn kafesde zâr ederdi andelîb
Eyledi hatm-i nefes ihlâs ile encâm-ı kâr
Rûhuna el-fâtiha çün göçtü ol merd-i lebîb
Âlemi mâtem-zede etse aceb mi firkati
Gitti elden hayf hayfâ böyle bir zât-ı edîb
Sînesin çâk etti âhir hâk-i pâk-i ıtrnâk
Mahfaza oldu kitâb-ı cismine bu kabr-i tîb
Çıkdı bir âh-ı teessüf Örfiyâ târîhden
Hâcı Mehemmed Efendiye behişt ola nasîb

Der-Asr-ı Sultân Mustafa Hân-ı Sâlis

161-Mevlânâ Seyyid Ali

Tahsîl-i fazâil-i ilmiyeye bezl-i ictihâd ve i‘dâd-ı meleke-i isti‘dâd ey-
leyip ulemâ-i asrın birinden mülâzim ve tarîk-i [s.272] tedrîse âzim olup 
kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı medârise müderris olduktan sonra 
Edirne’de Sultân Selîm Medresesi’ne nâil olmuş idi. Bu hâl üzere 1174 
târihinde vefât edip Zindanaltı’nda Tatar Hân Kabristânı’nda Manyas ci-
hetindeki köşede medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Tâib Efendi’nin söylediği 
bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Câmi‘-i Sultân Selîm Hânın re’îs-i efdali

Seyyidü’s-sâdât es-seyyid Aliy-yi nîk-sirişt
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Rütbe-i dersiyenin ser-defteri
Etmez idi hâtıra efkâr-ı zişt
İrci‘î emriyle tekrîm olunup
Kabr-i pâkin kıldı Hakk zerrîn-hışt
Dedi Tâib fevtinin târîhini
Ola dâim merkadi câ-yı bihişt

162-Mevlânâ Hüseyin Nedîmâ

Rumeli kazaskeri imâm-ı şehriyârî Hasan Efendizâde Yenişehir-i 
Fenâr kadısı Mehmed Emin Efendi’nin necl-i necîbi Ebu’l-feyz Hüse-
yin Nedîmâ Efendi’dir. 1175 târihinde Edirne’de vefât edip Eski Câmi-i 
şerîfin Çömlekçiler Kapısı cephesindeki mektep sâhasında medfûndur.

163-Mevlânâ Ömer

Sâbıku’z-zikr Sultân Selîm Câmi-i şerîfi hatîbi Süleymân Efendi’nin 
ferzendi ve Edirne’nin nakîbü’l-eşrâfı Ömer Efendi’dir. 1183 târihinde 
vefât edip İstanbul yolunda Nâzır Çeşmesi cephesindeki kabristânda pe-
deri nezdinde defn olunmuştur.

Der-Asr-ı Sultân Abdülhamid Hân-ı Evvel

164-Mevlânâ Es-Seyyid Mehmed bin Es-Seyyid Yûsuf

Edirne’den zuhûr ve istifâza-i nûr-i şu‘ûr edip ba‘de tahsîli’l-isti‘dâd 
levâzım-ı tarîki i‘dâd ve ulemâ-i kirâmın birinden mülâzemetle ber-murâd 
olup devr-i merâtib ve kat‘-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken bazı medârise müderris olduktan sonra sâlik-i râh-ı kazâ ve mâlik-i 
ezimme-i hükm ü imzâ olmuş idi. Nihâyet Ebâ Eyyûb-ı Ensârî kazâsına 
nâil olup ba‘de’l-infisâl Edirne’ye avdetinde 1188 târihinde vefât etmekle 
İstanbul yolunda türbeler cephesindeki kabristânda medfûndur.

165-Mevlânâ Es-Seyyid Ahmed bin Es-Seyyid Mehmed

Mahrûse-i Edirne’den azm-i şehristân-ı vücûd ve cilve-i sahîfe-i şühûd 
edip ulemâ-i asra hizmet ve birinden iktisâb-ı şeref-i mülâzemetle devr-i 
medâris-i mu‘tâde ile kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı medârise mü-
derris olduktan sonra tarîk-i kazâya sâlik olmuş idi. Nihâyet Bosna kadısı 
olup oradan dahi ma‘zûlen Edirne’ye gelerek 1188 târihinde irtihâl-i dâr-ı 
âhiret etmekle İstanbul yolunda pederi yanında defn olunmuştur.
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166-Mevlânâ Süleymân

Odabaşı demekle meşhûr olup Câmi-i Atîk’in imâmı ve Evliyâ Kâsım 
Paşa Câmi-i şerîfinin vâizidir. 1192 senesinde vefât etmekle Zindanaltı’nda 
Orta Mezarlık’ta Köprübaşı Caddesi boyunda medfûndur.

167-Mevlânâ Seyyid Ali Müfessir

Murâdiye Câmi-i şerîfi hatîbi olup Müfessir Seyyid Ali Efendi de-
mekle meşhûr ise de vech-i tesmiyesi anlaşılamamıştır. 1192 senesinde 
vefât edip Buçuktepe’de muhaddisînden Buhârî eş-şeyh İbrâhim El-Fıtrî 
Efendi’nin merkad-i şerîfleri kurbunda medfûndur.

168-Mevlânâ Seyyid Memiş

Nâmı Mehmed’dir. Edirne’de Sultân Selîm Câmii hatîbi sâbıku’z-zikr 
Süleymân Efendi’nin ferzendi olup pederi vefâtında câmi-i şerîf-i mezkûra 
hatîb olmuştur. 1198 târihinde irtihâl etmekle İstanbul yolunda Nâzır Çeş-
mesi cephesindeki kabristânda pederi yanında defn olunmuştur.

[s.273] 169-Mevlânâ el-Hâc Mustafa

Malatya’dan zuhûr ve Haddâdîzâde demekle meşhûr olup sermâye-i 
isti‘dâda mâlik ve tarîk-i ilme sâlik oldukta memleketi ulemâsının birin-
den mülâzim ve semt-i tedrîse âzim olarak oraca makâm-ı iftâya su‘ûd ey-
lemiş idi. Muahharen bir sebebe mebnî Gelibolu’ya nefy ü iclâ ve orada 
zuhûrât-ı eltâf-ı samedânîyeye intizâren imrâr-ı subh u mesâ eylemekte ol-
duğu hâlde 1138 senesi hilâlinde Yeğen Mehmed Paşa delâletiyle Edirne’ye 
celb olunarak uhdesine Germekaş Hüseyin Efendi Zâviyesi meşîhati ile 
ittisâlindeki medresenin müderrisliği tevcîh olunmuş ve Edirne’ce Koca 
Dersi‘âm demekle şöhret-şi‘âr olmuş idi. Bu hâl üzere sinn-i şerîfleri mie-i 
kâmileye takarrub ederek ders ü devri tamâm ve 1198 târihinde âzim-i 
dâru’s-selâm olmakla zâviye-i mezkûre sâhasındaki türbe-i mahsûsada 
defn olunmuştur. Mahdûmları Ali Gâlib Efendi Ravzatü’ş-şuarâ’dadır.

170-Mevlânâ Abdullah

Edirne’den zuhûr ve Kethudâzâde demekle meşhûr olmuş idi. İnân-ı 
azîmini vâdi-i tahsîle ma‘tûf ve nakd-i vakt-i azîzini cins-i ilm ü irfâna 
masrûf kılıp ulemânın birinden mülâzim ve semt-i tedrîse âzim olduk-
ta devr-i merâtib ve ahz-ı revâtib ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl 
iken bazı medârise müderris olduktan sonra tarîk-i kazâya sülûk ile 1202 
târihinde Kudüs-i şerîfe kadı oldu. Badehû vefât eyledi.



RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE 1397

Der-Asr-ı Sultân Selîm Hân-ı Sâlis

171-Mevlânâ Mehmed

Edirne’den nümâyân ve Bî-destzâde demekle ma‘lûm-i âlemiyân ol-
muş idi. Resm-i erbâb-ı isti‘dâd üzere i‘dâd-ı levâzım-ı tarîke müdâvim ve 
ulemânın birinden mülâzemetle semt-i tedrîse âzim olup Sultân Bâyezîd-i 
Velî Câmi-i şerîfine şeyh oldu. 1206 târihinde vefât etmekle Buçuktepe’de 
İbrâhim Fıtrî Efendi kabri kurbunda defn olundu.

172-Mevlânâ Es-seyyid Mehmed Sa‘îd

Hasbîzâde demekle ma‘rûf olup müderrisîn-i kirâmdandır. Edirne’de 
bâb nâibi iken 1208 târihinde vefât edip Zehrimâr Mescid-i şerîfi 
sâhasında defn olunmuştur.

173-Mevlânâ el-Hâc Ahmed Bey

Ravzatü’l-vüzerâ ve’l-ümerâ’da tercemeleri mezkûr Edirneli Râsim 
Ebûbekir Paşa’nın ferzend-i kihteri ve reisü’l-küttâb Mehmed Atâullah 
Bey’in birâderidir. Tahsîl-i ma‘ârife iştigâl ve tenvîr-i mebâhis-i kîl ü kâl et-
tikten sonra ulemânın birinden mülâzim ve tarîk-i tedrîse âzim olup devr-i 
medâris ederek kırk akçe medreseden ma‘zûl iken bazı medârise müderris 
ve 1198’de Üsküdar’a kadı badehû evkâf müfettişi ve Mekke pâyesi ve (13 
Cemâziyelâhir 1211)’de İstanbul kadısı olup senesi içinde azl edildi. 1215 
târihinde vefât edip Eyüp’te Küçük Emîr karyesinde defn olundu.

174-Mevlânâ Mustafa

Edirne’den zuhûr ve Sûfîzâde demekle ma‘rûf u meşhûr müderrisîn-i 
kirâmdan bir zât olup 1216 târihinde vefât ederek muhaddisînden Şeyh 
İbrâhim El-Fıtrî El-Buhârî’nin Buçuktepe’de kâin merkad-i şerîfi kurbun-
da medfûndur.

175-Mevlânâ el-Hâc Mehmed

Edirne’den nümâyân ve Hacı Eyyübzâde demekle ma‘lûm-i âlemiyân 
olan dersi‘âm-ı izâmdan bir zât-ı ma‘ârif-simâttır. 1217 târihinde vefât edip 
Buçuktepe’de Şeyh Fıtrî Efendi merkad-i şerîfi civârında medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı (el-ferîdü fî asrihî ve’l-vahîdü fî dehrihî el-ârifü bi’llâh el-hâc 
Mehmed Efendi ibnü’l-hâc Eyyüb) ibâresiyle menkûştur.
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176-Mevlânâ el-Hâc Ali

Eski Zağra kasabasından zuhûr va kat‘-i menâzil-i sinîn ü şühûr edip 
sermâye-i isti‘dâda mâlik ve tarîk-i ilme sâlik oldukta ulemânın birinden 
mülâzemetle semt-i tedrîse azîmet eylemiş idi. Edirne Dâru’l-hadîsi’nde 
müderris ve Sultân Bâyezîd Câmi-i şerîfinde imâm ve muktedâ-yı enâm 
olduğu hâlde 1219 târihinde ders ü devri tamâm ve irtihâl-i dâru’s-selâm 
etmekle [s.274] Yeni İmâret’te Bâdemlik Kabristânı’nda defn olunmuş-
tur.

177-Mevlânâ Es-Seyyid el-Hâfız Aliyyü’l-vahîd

Edirne’den zuhûr ve Kiras Ali demekle meşhûr olmuş idi. 
Müşârunileyhin Velediye üzerine Vahîdiye nâmıyla yazmış ve 278 
hilâlinde Edirne vilâyeti matba‘asında tab‘ u neşr edilmiş olan şerhde 
terceme-i hâli ber vech-i âtîdir. Müşârunileyh mahrûse-i Edirne’de 1201 
senesinde kadem-nihâde-i âlem-i eşbâh ve dokuz yaşına varınca hâfız-ı 
kitâbu’llah olup badehû tahsîl-i ulûm-ı âliye ile iştigâl ve ol tâlib-i sâdık-ı 
a‘lemü’l-ulemâi’l-mütebahhirîn Eskicizâde (Mevlânâ el-hâc Ali Efendi) 
merhûmdan ve Acemzâde Hacı Paşa Efendi’den ulûm-ı akliye vü nakliye-
yi alâ tarîki’l-vâsık ahz u istihsâl ederek on altı yaşında Fenârî üzerine bir 
güzel hâşiye cem‘ etmiş ve on dokuz yaşında iken işbu kitâb-ı müstetâbı 
(Vahîdiye’yi) te’lîf eylemiştir. Müşârunileyh gülzâr-ı ulûmun verd-i 
handânı ve meydân-ı maârifin bir pehlevân-ı nev-civânı olup akl ü zekâ 
vü fetânet-i bî-bahâsı ta‘accüb-fermâ-yı hemşehriyân ve muhayyir-i efkâr-ı 
medrese-nişînân olduğu hâlde henüz yirmi iki yaşına resîde ve bâğ-ı ilm ü 
dânişden ictinâ-yı esmâr-ı hakâyık-ı ilmiyye eyleyenler tamâmiyle berçîde 
olmaksızın 1222 târîhinde vefât edip Buçuktepe civârında vâki Köprüce 
Bayırı Kabristânı’nda bayırın başında medfûn ve seng-i merkad-i şerîfi 
(mevle’l-muhassilîn ve evle’l-mümehhidîn el-muhvi’l-hazîreti’l-ulemâi el-
muhmi’l-hazîreti’l-fudalâi e’l-me’zûna bi edâi’l-Kur’âni’l-mecîd e’ş-şehîr 
bi Seyyidi’l-hâfız Aliyyü’l-vahîd kaza’llâhü bi’n-na‘îmi’l-mezîd) ibâresiyle 
menkûştur. Şeyhu’l-Kurrâ olduğundan nâm-ı nâmileri Ravzatü’ş-şuyûhu’l-
kurrâ’da dahi mezkûrdur. Nehrî mahlasıyla eş‘ârı Ravzatü’ş-şuarâ’dadır.

178-Mevlânâ Es-Seyyid el-Hâfız Hasan

Uzuncaâbâd-ı Hasköy kazâsına tâbi‘ Kavşit karyesinde 1137 senesi 
hilâlinde ser-nihâde-i âşiyân-ı vücûd ve mazhar-ı teşrîf-i hil‘at-i şühûd ol-
muş idi. Tahsîl-i fazâil-i ilmiyeye bezl-i ictihâd ve i‘dâd-ı meleke-i isti‘dâd ey-
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leyip Edirne’ye muvâsalet ve Koca Dersi‘âm demekle şehîr sâbıku’t-terceme 
Malatyalı Mevlânâ el-hâc Mustafa Efendi’den ihrâz-ı şeref-i mülâzemetle 
halka-i tedrîsine devâm ve ahz-ı icâzetle nâil-i aksâ-yı merâm olmuş idi. 
Badehû 1197 senesi hilâlinde Câmi-i Atîk’te emr-i tedrîse mübâşeretle 
halka-i tedrîsinde hâzır bulunan talebeye 1214 senesi Ramazan-ı şerîfinin 
yirmi altıncı ve sene-i mezkûre şubatının sekizinci Çarşamba günü icâzet 
verdikten sonra Câmi-i şerîf-i mezkûrun deruhde buyurdukları Cuma 
vâ‘izliği vazîfe-i mukaddesesini îfâ ile imrâr-ı eyyâm u leyâl eylemekte 
bulunduğu ve sinn-i şerîfleri seksen beşe yetmiş olduğu hâlde 1222 sene-
sinde şeref-sâdır olan irci‘î emr-i şerîfine lebbeyk-zen-i icâbet ve irtihâl-i 
dâr-ı âhiret buyurduklarında Buçuktepe’de Tabya kurbundaki kabristânda 
medfûn ve seng-i merkad-i şerîfleri [efdalu’l-fudalâil-kâmilîn râfi‘u râyâti’l-
hüdâ ve’d-dîn ve nâşiru âyâti’z-zühdi alâ ilmi’l-yakîn el-müfessiru bi’l-
Kur’âni’l-azîm el-muhaddisu bi-ehâdisi’n-nebîyyi’l-kerîm vâ‘izü li’l-cum‘ati 
lil-câmii’l-atîk a‘nî hazret-i şeyhu’ş-şehîr bi’s-seyyid Hâfız Hasan Efendi] 
ibâresiyle menkûştur. Hafîdi el-hâc Şerîfü’l-Fıtrî Efendi olup tercemesi 
âtîde mezkûrdur. Meşhûr Eskicizâde bu zâtın talebesindendir.

179-Mevlânâ Es-Seyyid Mehmed Tâhir

Edirne’den zâhir ve müderris Tâhir Efendi demekle ma‘lûm-i ekâbir 
u asâgir olup dâhil-i silk-i erbâb-ı isti‘dâd ve bazı ulemâdan mülâzemetle 
ber-murâd olduktan sonra devr-i medâris ederek bazı medreseye müder-
ris oldu ve bu hâl üzere 1223 tâihinde vefât eyledi. Zindanaltı’nda Orta 
Mezarlık’ta Arpacılar cephesinde medfûndur. Mûmâileyhin [s.275] 
mahdûmu Edirne nakîbü’l-eşrâfı Hattât Mehmed Sa‘îdü’l-ferîd Efendi 
Ravzatü’l-hattâtîn’dedir.

Der-Asr-ı Mahmûd Hân-ı Sânî

180-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Kâlıbî

Ezkiyâ-yı dersi‘âmdandır. 1224 târihinde vefât edip Uzun Mezarlık’ta 
Vize Çelebi Mescid-i şerîfi cephesindeki musallâ kurbunda vâki köşede 
defn olunmuştur.

181-Mevlânâ Mustafa eş-Şehîr bi-Kethudâ

Dersi‘âmdan olup 1224 târihinde vefât etmekle Buçuktepe’de Tabya 
kurbundaki kabristânda medfûndur.
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182-Mevlânâ Mehmed Sâdık

Dersiâmdan Lârî Câmi-i şerîfi vâ‘izidir. 1225 târihinde vefât edip 
Buçuktepe’de Tabya kurbundaki kabristânda defn olunmuştur.

183-Mevlânâ el-hâc Mehmed Emin bin Ahmed eş-Şehîr bi-Hacı 
Paşa Efendi

Acemzâde dahi derler. Tahsîl-i ilm ü kemâl ve tekmîl-i fünûn-i nâfi‘aya 
iştigâl edip ulemânın birinden mülâzemetle bekâm ve bazı medâris-i il-
miye ile mazhar-ı ikrâm olmuş idi. Bu hâl üzere (1227) Rebiulevvelinin 
ikinci günü vefât edip Buçuktepe’de muhaddisînden eş-şeyh İbrâhim El-
Fıtrî El-Buhârî’nin merkad-i şerîfleri kurbunda defn olunmuştur. Âsâr-ı 
ilmiyelerinden Birgivî Mevlânâ Mehmed bin Pîr Ali’nin mev‘izadan 
971 Zilhiccesinde te’lîfine muvaffak olduğu (Cilâü’l-kulûb) nâm kitâb-ı 
müstetâbını şerh edip ismini (Keşfü’l-Guyûb) tesmiye etmiş ve bu kitâba 
1210 senesi Cümâdilûlâsının sekizinci gününde bed’ edip 1219 senesi 
Zilkadesinin on ikinci gününde hitâmına muvaffak olmuştur.

184-Mevlânâ Mehmed eş-Şehîr bi-Haffâf

Eski Câmi-i şerîf vâ‘izidir. Me’hazlarımızda tercemesine tesâdüf olu-
namadı. 1228 târihinde vefât edip Vize Çelebi Mescid-i şerîfi cephesinde 
vâki küçük mezârlıkta medfûn ve seng-i mezârı ( a‘lemü’l-ulemâi’l-âmilîn 
efdalü’l-fudalâi’l-kâmilîn râfi‘u râyâti’l-hüdâ ve’d-dîn el-vâ‘izu bi-câmii 
atîk a‘nî eş-şeyh Haffâf Mehmed Efendi) ibâresiyle menkûştur.

185-Mevlânâ Mustafa Fehîm

Ders‘âmdandır. Me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf olunama-
dı. 1228 târihinde şehîden vefât edip İstanbul yolunda türbeler cephesin-
de vâki kabristânın Tarlakapı cihetinde medfûndur.

186-Mevlânâ Mehmed

Üç Şerefeli Câmi-i şerîfi hatîbidir. 1228 târihinde vefât etmekle Tür-
beler cephesindeki kabristânda medfûndur.

187-Mevlânâ Hâfız Mehmed Râgıb

Sâbıku’z-zikr odabaşı Mevlânâ Süleymân Efendi’nin ferzendi ve 
Câmi-i Atîk’in imâmı olup Odabaşızâde demekle ma‘rûftur. 1230 
târihinde vefât etmekle Zindanaltı’nda Orta Mezarlık’ta pederi nezdinde 
medfûndur.
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188-Mevlâna Süleymân bin Molla Ahmed Er-Rızâ Bey

Gümülcine kazâsından ve sınıf-ı ulemâdan ise de me’hazlarımızda 
terceme-i hâline tesâdüf edilemedi. 1230 târihinde vefât edip Buçuktepe 
Kabristânı’nda Tabya civârında medfûn ve seng-i mezârı (sadru’l-ezkiyâ 
zahru’l-ağniyâ aynü hazîratü’l-ulemâ zeynü hatîratu’s-sulehâ el-med‘uvv 
Süleymân Efendi) ibâresiyle menkûştur.

189-Mevlânâ Ali bin Ahmed

Dimetoka ahâlisinden ve Edirne dersi‘âmlarındandır. 1134(!)45 
târihinde vefât edip Buçuktepe’de Fıtrî Efendi merkad-i şerîfi kurbunda 
medfûndur.

190-Mevlânâ Osmân bin Mahmûd bin Osmâncık Oğlu

Gümülcine’nin Sütkesiği karyesinden ve Edirne dersi‘âmlarındandır. 
1234 târihinde vefât edip Buçuktepe’de Fıtrî Efendi merkadi civârında 
defn olunmuştur.

[s.276] 191-Mevlânâ Ali Kudsî

Şeyhü’l-kurrâdır. İlm-i kırâ’atı Ahıshavî eş-şeyh Osman Efendi’den 
ta‘lîm ederek icâzet almış ve kendisi de Küçük Hâfız demekle şehîr re’isü’l-
kurrâ el-hâc Mustafa Efendi’ye icâzet vermiştir. 1232 târihinde vefât edip 
Buçuktepe’de Tabya civârında defn olunmuştur.

192-Mevlânâ Es-Seyyid Mustafa

Taşlıklı Mustafa Efendi demekle meşhûr olup Edirne’nin dersi‘âm-ı 
izâmından ise de me’hazlarımızda terceme-i hâline tesâdüf edilemedi. 
1234 târihinde vefât edip Buçuktepe’de Fıtrî Efendi’nin merkad-i şerîfi 
kurbunda medfûn ve seng-i mezârı (kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikîn 
zübdetü’l-fudalâi’l-mudakkikîn iftihâru’l-fukâhâi’l-kâmilîn yenbû‘u’l-
fazli ve’l-yakîn vahîdu zamânihi ferîdu asrihi üstâdü’l-küll Mevlânâ Es-
Seyyid Mustafa Efendi) ibâresiyle menkûştur. Taşlıklı tabîrinden Taşlık 
Medresesi müderrisi olması zann olunur.

193-Mevlânâ Es-Seyyid Mehmed bin el-Hâc Süleymân

Gümülcine sancağında Eğridere kazâsı dâhilinde kâin Tosya karye-
sinden zâhir ü nümâyân olup tahsîl-i ulûm ve tekmîl-i mebânî-i mantûk 
u mefhûm eyleyip Edirne’ye hicret ve ulemânın birine hizmet ve halka-i 

45  Tarih sırasına göre değerlendirdiğimizde 1234 olması gerekir.
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tedrîsine müdâvemetle ahz-ı icâzet ettikten sonra Azîz Efendi nâm-ı 
diğerle Yediyol Ağzı Medresesi’ne müderris olup orada emr-i tedrîsi 
iştigâl eylemekte olduğu hâlde 1235 târihinde vefât etmekle Buçuktepe 
Kabristânı’nda Tabya civârında medfûn ve seng-i mezârı (kad fenâ fî hıfzi’l-
uhûdi müterakkiben ilâ dâri’ş-şühûdi mevle’l-ulemâi evle’l-fudalâi mü-
mehhidü kavâ‘idi’ddîn melce’ü’l-islâmi ve’l-müslimîn nasbü ayni’t-tâlibîn 
insânu uyûni’r-râgibîn Es-Seyyid Mehmed Efendi) ibâresiyle menkûştur. 
Âsâr-ı ilmiyelerinden Fenârî üzerine Îzâh nâmıyla bir şerhleri vardır. Hatt-ı 
destiyle olan nüshası Edirne’de Sultân Selîm Kütüphânesi’ndedir. Kitâb-ı 
mezkûrun zeylinde âtîdeki makâlât muharrerdir. [kad vaka‘a’l ferâgu min 
tesvîdihâ merreten vakte’l-asri fi’l-yevmi’s-sâlisi ve’l-işrîne min Rebîilâhiri 
fî medreseti Azîz Efendi der-heft râh fî mahmiyye-i Edirne afâhu’llâhü 
Teâlâ ani’l-âfâti ve’l-beliyye ve’l-emrâzi’l-muhtelifi an yedi efkaru’l-ibâdi 
Mehmed ibni Süleymân et-Tosyevî an kazâi Gümülcine fî silki sene seb‘a ve 
aşera ve mieteyni ve elf gafara’llâhü lehû veli vâlideyhi ve ahsene ileyhimâ 
ve ileyhi ve li-men tesâdefehû bi’l-hayri vallâhü alâ külli şey’in kadîr. Süm-
me kad vaka‘a’l ferâgü an tesvîdihimâ merreten uhrâ an yedi zâlike’l-abdi 
kable’l-asri yevme’l-hamîs ve hüve’l-yevmü’l-hâmis min şehri Cümâdî’l-
ûlâ fî silki sene isneyn ve işrîne ve mieteyni ve elf sümme kad isteraha 
min kemdi’l-intihâzi li-nakli haze’ş-şerhi mine’s-sevâdi ile’l-beyâzi zâlike’l-
abdü’l-fakîri âmelehe’llâhü Teâlâ bi-lutfihi’l-vefîri leylete’l-ehadi ba‘de’l-
işâi’l-âhîri vehüve’l-yevmü’s-sâbi‘u aşera min şehri Muharremi’l-harâmi fî 
silki sene erba‘a ve selâsîn ve mieteyni ve elf men lehü’l-izzü ve’ş-şeref ] 
intehâ.

194-Mevlânâ Halîl

Edirne’den zuhûr ve Kutb Halîl Efendi demekle meşhûr olup dersi‘âm 
sınıfındandır. 1235 târihinde vefât edip Buçuktepe Kabristânı’nda Tabya 
civârında defn olunmuştur.

195-Mevlânâ Seyyid Hüseyin bin Osmân

Ravzat-i Şüyûhu’l-kurrâ’da mezkûru’l-isim şeyhu’l-kurrâ Ahıshavî 
Osmân Efendi’nin mahdûmudur. Dersi‘âm sınıfından olup Edirne’de 
Berkuk Ağa Mahallesi’nde tevellüd etmiştir. 1238 târihinde vefât edip 
Buçuktepe’de Tabya civârında medfûndur. Mûmâ ileyhin mahalle-i 
mezkûrede Berkuk Ağa Mescidi Sokağı’nda on iki numaralı mescid 
ittisâlinde 1238 târihinde nâmına inşâ olunmuş bir çeşmesi vardır.
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[s.277] 196-Mevlânâ el-Hâc el-Hâfız Ali el-Medhî    
eş-Şehîr bi-Eskicizâde

Edirne’nin Hacı Hallaç Mahallesi’nde 1179 veya 1180 senesi hilâlinde 
serâ-perde-i ademden zuhûr ve ebkâr-ı efkâr-ı ilmiyeye sarf-ı nefâyis-i 
mühûr edip Câmi-i Atîk’te sâbıku’t-terceme Kavşit karyeli Mevlânâ Hâfız 
Hasan Efendi hazretlerinin halka-i tedrîsine müdâvemet ve tahsîle bezl-i 
yârâ-yı himmetle 1214 senesi Ramazanının yirmi altıncı günü ahz-ı icâzet 
buyurmuşlar idi. Badehû 1215 senesinde emr-i tedrîse ibtidâ ve halka-i 
tedrîsine müdâvim bulunan talebeye iki defa icâzet i‘tâ ettikten sonra 
1238 târihinde cânib-i Hicâz’a azîmet ve orada Nakşibendî meşâyih-i 
izâmından Çorumlu el-hâc Yûsuf-ı Bahrî Efendi hazretlerinden ahz-ı 
yed-i inâbetle Edirne’ye avdet ederek sâlisen ders ü tefsîr-i şerîf takrîrine 
mübâşeret buyurmuş ve bu hâl üzere tefsîr-i şerîften sûre-i Ankebûtta fe 
enceynâhü ve ashâbe’s-sefîneti46 ilâ âhirihî âyet-i celîlesine kadar takrîr ede-
bilip 1243 senesi Receb-i şerîfinin on üçüncü gününde ders ü devri tamâm 
ve âzim-i dâru’s-selâm etmekle Zindânaltı’nda kerestecilerle eski köprü 
mâbeynindeki kabristânda Mevlânâ Ahaveyn Muhyiddin hazretlerinin 
ravzaları kurbunda defn olunmuştur. Ve nâil-i icâzet olamayan talebesi 
âtîde tercemesi mesbûk Karslı Mevlânâ el-Hâc Halîl Efendi hazretlerinin 
halka-i tedrîsinde tekmîl-i nüsha eylemişlerdir. Âsâr-ı ilmiyelerinden İsago-
ci üzerine bir îzahı vardır ki Edirne vilâyeti matbaasında tab‘ olunmuştur. 
Ve mantıktan Cihet-i Vahdet risâlesini lisân-ı Türkî’ye tercemesi ve Em-
sile üzerine bir şerhi ve daha bazı resâiliyle fünûn-i mütenevvi‘adan bâhis 
Sultân Selîm Kütüphânesi’nde mahfûz hatt-ı desti olmak üzere iki adet 
mecmû‘ası vardır. Hatt-ı destiyle kütüphânede mahfûz bulunan îzâha şu 
vechile imzâ koymuştur. (kâle câmiuhü’l-fakîru ilâ eltâfi rabbihi’l-kadîr Ali 
ibni Hüseynü’l-Edirnevî âmelehüme’llâhü bi-lutfihi’l-hafiyyi ve’l-celiyyi 
ed-dîni ve’d-dünyeviyyi. Elhamdüli’llâhi evvelen ve âhiren ve alâ habîbihî 
efdalu’s-salâti bâtınen ve zâhiren ve alâ âlihi ve eshâbihi’t-tâhirîne şâyi‘an 
ve nâşiran ibtidâen ve intihâen)

197-Mevlânâ el-Hâc Süleymân

Edirne’den zuhûr ve dersi‘âm Kara Sarıklı demekle meşhûrdur. 
Me’hazlarımızda terceme-i hâli görülemedi. 1249 târihinde vefât edip 

46  Biz onu ve gemi halkını kurtardık. Kur’ân-ı Kerîm. Ankebût/15
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Gâzî Mihâl Bey Câmii sâhasında defn olunmuştur. Dâmâdı hattat Hâfız 
Sa‘îd Tay‘î Efendi’dir.

198-Mevlânâ el-Hâc Mehmed Emin

Edirne’den zuhûr ve İnöz müftüsü demekle meşhûrdur. 1254 
târihinde vefât edip Zindânaltı’nda Eskicizâde Efendi’nin kabri kurbun-
da medfûn ve seng-i mezârı ( efdalü bakiyyeti’l-muhakkikîn ve ekmelü 
zübdeti’l-müdakkikîn dersi‘âm el-hâc Mehmed Emin Efendi el-me’zûnu 
bi’l-iftâ bi-medîneti İnöz) ibâresiyle menkûştur.

199-Mevlânâ Es-Seyyid Hâfız Mustafa İbni Yûsuf Ağa

Sultân Selîm Câmi-i şerîfi imâmı ve Murâdiye Câmi-i şerîfi hatîbidir. 
1156 târihinde katîlen şerbet-i şehâdeti nûş etmekle Buçuktepe’de Tab-
ya kurbundaki kabristânda medfûndur. Merhûm-ı mûmâileyh begâyet 
hoş-elhân bir andelîb-i zamân olmakla imâmet ve hitâbet ettiği câmilerde 
cemâatin izdihâmından edâ-yı salât edecek yer bulmak müstahîl imiş. Vâ 
esefâ ki ondan kazâen zuhûr eden bir katl maddesinden dolayı hakkın-
da lâhik olan hükm-i şer‘i mûcibince emr-i kısâs icrâ kılınmıştır. Yevm-i 
siyâsetinde ulemâ ü eşrâf belde-i Edirne’ye memuren henüz gelmiş 
olan vâli-i eyâlet Karslı Ali Paşa nezdine azîmetle hâmil-i Kur’ân olan 
mûmâileyhin sadâsının letâfeti ve âyât-ı Kur’âniye’yi tecvîd ü tertîl üzere 
tilâvet ü kırâ’atı mevki‘-i bahse konulup kendisine bir aşr-ı şerîf okutturu-
lur ise afvlarına merhameten tavassut edileceği der-kâr bulunduğundan 
müsâ‘ade buyurulmasına dâir olan ricâ vü iltimâsları vâli-i müşârunileyh 
cânibinden bi’l-kabûl mûmâileyh derhâl tevkîfhâneden meclis-i kebîr-i 
eyâlet huzûruna celb ile bir aşr-ı şerîf kırâ’atı emr olundukta üç def ‘a eûzü 
besmele çektikten sonra kısâs âyet-i şerîfesini okumuş ve huzzârdan bir zât 
kendisine hitâben Hâfız Mustafa Efendi ihlâs-ı şerîfi de mi bilmiyordun 
demesiyle eûzü besmele çekinceye değin hazret-i Kur’ân kâmilen hâtırımda 
idi badehû bu âyet-i şerîfeden mâ‘adâ [s.278] kâffe-i âyât-ı Kur’âniye levha-i 
hâtırımdan hakk ü mahv oldu. El-hükmü li’llâh cevâbını vermesine mebnî 
vâlî paşa tarafından hükm-i şer‘i icrâ edildiği mervîdir.

200-Mevlânâ Hâfız Ahmed bin Bilâl

Koca Kurrâ ve Re’isü’l-kurrâ denmekle meşhûr şeyhu’l-kurrâdır. 
1259 târihinde vefât edip Buçuktepe Kabristânı’nda Tabya civârında defn 
olunmuştur. Ravza-i Şeyhu’l-kurrâ’da dahi nâmı mezkûrdur.
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Der-Asr-ı Abdülmecîd Hân

201-Mevlânâ Mehmed Râsim

Edirne müfti-i esbakı Karslı Mevlânâ Ahmed Zihni Efendi’nin fer-
zendi olup Sultân Bâyezîd Mahallesi’nde âlem-i vücûda gelmiş ve ba‘de 
ikmâli’t-tahsîl müderris olduktan sonra 1255 târihinde pederinden mu-
kaddem vefât etmekle Üç şerefeli Câmii Kabristânı’nda Yazıcılar Kapısı 
cihetinde medfûndur. Ravzatü’ş-şuarâ’daki Fâtih Efendi birâderidir.

202-Mevlânâ el-Hâc Halîl bin Kaya

Medîne-i Kars’tan zuhûr ve Karslı Hacı Halîl Efendi demekle meşhûr 
olmuş idi. Sermâye-i isti‘dâda mâlik ve tarîk-i ilme sâlik oldukta memle-
keti ulemâsının birinden mülâzim ve semt-i tedrîse âzim olup Edirne’ye 
vâsıl ve Taşlık Medresesi müderrisliğine nâil olmuş idi. Bu hâl üzere 1261 
târihinde vefât edip Buçuktepe Kabristânı’nda Tabya civârında medfûndur. 
Eskicizâde’nin talebesi bu zâtın halka-i tedrîsinde tekmîl-i nüsha etmiş ve 
içlerinde âtide tercemesi mesbûk Mevlânâ Hâfız Ahmed Zihni Efendi gibi 
ezkiyâdan zevât bulunmuştur.

203-Mevlânâ Mehmed Hâfızü’l-Kur’ân

Çirmen kazâsında Adaçalı nâm karyeden bedîdâr ve Adaçalılı de-
mekle şöhret-şi‘âr olan dersi‘âmdandır. 1261 târihinde vefât etmekle Süle 
Çelebi Câmi-i şerîfi hatîresinde defn olunmuştur.

204-Mevlânâ el-Hâc Ali

Medîne-i Vidin’den zuhûr ve Hacı Vidinli demekle meşhûr olup 
resm-i erbâb-ı isti‘dâd üzere i‘dâd-ı levâzım-ı tarîke müdâvim ve ulemânın 
birinden mülâzim olup Edirne’ye vâsıl ve Üç Şerefeli’de Peykler Medre-
sesi müderrisliğine nâil olmuş idi. 1165 târihinde vefât edip Buçuktepe 
Kabristânı’nda Fıtrî Efendi merkad-i şerîfi kurbunda medfûndur.

205-Mevlânâ el-Hâc Hüseyin

Eski Câmii Medrese müderrisidir. 1268 târihinde Hicâz’da vefât 
edip Râbık’da defn olunmuştur.

206-Mevlânâ Nu‘mân

Gümülcine sancağında Eğridere kazâsından zuhûr edip Edirne’ye 
hicret ve Eskicizâde Efendi’nin halka-i tedrîsine müdâvemetle tekmîl-i 
nüsha ederek icâzet aldıktan sonra Edirne’de Bevvâb Sinân Medresesi’ne 
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müderris olmuş idi. Bu hâl üzere 1271 târihinde irtihâl etmekle Buçuk-
tepe Kabristânı’nda Fıtrî Efendi’nin kabri civârında Tabya cihetinde 
medfûndur.

207-Mevlânâ Mestân

Nâmı Mustafa’dır. Edirne’nin Fındık Fakih Mahallesi’nden zuhûr ve 
Kara İmâmoğlu demekle meşhûr idi. Dersi‘âm olup Câmi-i Atîk’de emr-i 
tedrîsi ibkâ eyler idi. 1272 târihinde vefât edip Zindânaltı’nda Tatar Hân 
Kabristânı’nda Uşşâkî şeyhi Sâdık Efendi’nin kabri civârında medfûndur. 
Fakîr bu zât-ı âlî-kadrden sübha-i sıbyân okudum.

208-Mevlânâ Ahmed bin Ahmed Efendi bin Sâlih Efendi

Edirne’nin Zen İbrâhim Paşa Mahallesi’nden bedîdâr ve Ak Ahmed 
Efendi demekle şöhret-şi‘âr olmuş idi. Eskicizâde Mevlânâ Hacı Hâfız 
Ali Medhî Efendi’nin kayınbirâderidir. Tahsîl-i maârife iştigâl ve tenvîr-i 
mebâhis-i kîl ü kâl ettikten sonra enişteleri mevlânânın halka-i tedrîsine 
devâm ve tekmîl-i nüsha ile ahz-ı icâzet ederek nâil-i merâm olup badehû 
Murâdiye Mektebi’nde mu‘allim-i sıbyân olmuş idi. Oradan Gâzî Mihâl 
Bey vakf-ı şerîfi kâtib-i evvelliğine nâil olarak imrâr-ı leyl ü eyyâm eyle-
mekte olduğu hâlde 1273 târihinde vefât etmekle Buçuktepe’de Şeyh 
İbrâhim Fıtrî Efendi’nin merkadi kurbunda defn olunmuştur. Hüsn-i 
hatta mâlik olduğundan Ravzatü’l-hattâtîn’de dahi nâmı mezkûrdur.

209-Mevlânâ Şâkir

Deli Şâkir Efendi demekle meşhûrdur. Seyfullah Medresesi’nde mü-
derris olduğu hâlde 1273 târihinde vefât [s.279] edip Zindanaltı’nda 
Eskicizâde Efendi merkad-i şerîfi civârında medfûndur.

210-Mevlânâ el-Hâc İbrâhim eş-Şehîr bi-Kolancızâde

Büyük Hacı İbrâhim Efendi dahi derler. E‘âzım-ı müderrisînden 
olup Mîrimîrân Medresesi’nde hücre-nişîn olduğu hâlde 1274 târihinde 
vefât edip Buçuktepe Kabristânı’nda Tabya kurbunda medfûn ve seng-i 
mezârı (kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikîn ve efdalü’l-fudalâi’l-mudakkikîn 
ve zübdetü’z-zâhidîn ve’l-kâmilîn el-ma‘rûf bi-Kolancızâde) ibâresiyle 
menkûştur.

211-Mevlânâ Hâfız Mustafa bin Yüğrük Yûsuf Efendi

Etmekçi Köylü Medresesi müderrisidir. 1277’de vefât edip 
Buçuktepe’de Fıtrî Efendi kurbunda medfûndur.
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212-Mevlânâ el-Hâc İbrâhim bin Halîl bin Ahmed bin Sinân

Azmak boyunda Dobrıca karyesinden zuhûr ve Küçük Hacı İbrâhim 
Efendi demekle meşhûr olup Edirne’ye hicret ve Mîrimîrân Medresesi 
müderrisi Mevlânâ el-hâc el-hâfız Mehmed Şerîfü’ş-şükri Efendi hazretle-
rinin halka-i tedrîsine müdâvemetle tekmîl-i nüsha ederek 1276 târihinde 
ahz-ı icâzet eyledikten sonra Sultân Selîm Câmi-i şerîfinde îfâ-yı emr-i 
tedrîse ibtidâ ve halka-i tedrîsine devâm eden on sekiz talebeye 1281 
târihinde icâzet i‘tâsıyla o sene Şevvâlinin yirmi ikinci günü irtihâl-i dâr-ı 
bekâ etmekle Buçuktepe Kabristânı’nda defn olunmuştur. Fakîr izhârdan 
bed’ ile Fenârî’nin hitâmına değin ulûm-i arabiyeyi müşârunileyh hazret-
lerinden tederrüs eylemişdim.

213-Mevlânâ Hâfız Ahmed Ez-Zihnî bin Ömer el-İsakçavî

Müşârunileyh hazretleri İsakçı kasabasında 1216 senesinde matla‘-ı 
vücûtdan bedîdâr ve serâperde-i ademden pîşgâh-ı şühûda nümâyende-i 
dîdâr olup tekmîl-i merâtib-i isti‘dâd ve levâzım-ı tarîki i‘dâd ile 1224 
târihinde Edirne’ye hicret ve Dârussiyâde Mahallesi’nde Ebe Sokağı’nda 
fâtiha-hâna meşrûta vakfhânede ikâmet ve Konyalı mektebine 
müdâvemetle mu‘allimi Konevîzâde Hâfız Abdullah Er-rüşdi Efendi’den 
mukaddime-i ulûmu tahsîl ve hıfz-ı Kur’âna sa‘y ü gayretle 1231 senesin-
de hâfız olduktan ve badehû mu‘allim-i mûmâileyhden hatt-ı sülüs ve nes-
hi dahi ta‘allüm ü temeşşuk ile iştigâl eylediği esnâda Eskicizâde Mevlânâ 
el-hâc Hâfız Ali El-medhî Efendi hazretlerinin halka-i tedrîsine hâzır ol-
muş ise de müşârunileyhin 1243 târihinde irtihâline mebnî şürekâsıyla 
berâber Karslı Mevlânâ el-hâc Halîl Efendi’nin dersine devâm ve tekmîl-i 
nüshaya ikdâm-ı tâm ve o sırada ilm-i kırâ’atı dahi Koca Kurrâ demekle 
şehîr eş-şeyh Hâfız Ahmed Efendi’den ta‘allüme sa‘y ü ihtimâm ile ev-
velen hüsn-i hattan ve sâniyen ilm-i kırâ’attan ve 1249 târihinde ulûm-ı 
arabiyeden nâil-i ni‘met-i icâzet olduktan sonra Sarıca Paşa Medresesi 
müderrisliğiyle kâm-revâ ve muahharen Sultân Selîm dâru’l-kurrâsına 
şeyhu’l-kurrâ olmuş ve 1250 târihinde Sultân Selîm Câmi-i şerîfinde 
emr-i tedrîse mübâşeretle 268’de bir ve 284 bir ki halka-i tedrîsinde 
hâzır bulunanlara iki defa ulûm-ı arabiyeden ve birkaç defalar da ilm-i 
kırâ’attan icâzet i‘tâ eylemiş idi. 1285 Şevvâlinin on yedinci sebt günü 
dersi devri tamâm ederek âzim-i dâru’s-selâm olmakla Sarıca Paşa Câmii 
sâhasında defn olunmuştur. Müşârunileyh cemî‘-i evkâtını Sarıca Paşa 
Medresesi’nde tecerrüd âleminde mütâla‘a ile geçirmiş fünûn-ı şettâya 
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mâlik mütedeyyin müteşerri‘ müteverri‘ âbid zâhid adîmü’l-emsâl bir 
zât-ı âlü’l-âl idi. Vâlideleri Hatice Hatun Ebe Sokağı cephesindeki kab-
ristandadır. Hikâye: Bir gün Edirneli Ahmed bin Kör Râşit Ağa sâhib-i 
tercemenin nezdine gidip ben dervîş olacağım der. Mevlânâ cevâbında siz 
dervişsiniz demesiyle Ahmed cevâben dervişlerin rehberi mürşidi tarîki 
tekkesi zâkiri şeyhi pîri evrâdı ezkârı âyini var. Ben bunların birisini bil-
mem civârımızdaki nakşî şeyhi Dâvud Efendi’ye birkaç kişi inâbe etmiş 
Cuma geceleri tekkede hatm-i hâce yapıyorlar. Dervîşliği ben de arzu edi-
yorum demesiyle sâhib-i terceme Ahmed’e ismini su’âl eder. Ahmed’dir 
deyince kim tesmiye etti der. Ahmed bilmez isem de mevlûdâta peder-
leri mahalle imâmları marifetiyle kulağına ezân-ı Muhammedî okutup 
isim tesmiye ettiriyor. Benim ismim de öyle tesmiye edilmiş olacaktır der. 
Sâhib-i terceme mâdemki öyledir bu isim esâmî-i İslâmiyedendir pede-
riniz rehber imâm efendi [s.280] Ahmed ismiyle sizi irşâd eylediğinden 
mürşiddir. Tarîkiniz tarîk-i müstakîm tekkeniz câmi-i şerîf zâkiri müezzin 
efendi şeyhi imâm efendi pîri aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm efendimiz hazret-
leri evrâd-ı şerîfi hazret-i Kur’ândır. Turuk-ı sâire tekkelerinde haftada bir 
iki defa âyîn-i şerîf icrâ olunur ise tarîk-i müstakîmin âyîn-i şerîfi her yirmi 
dört saatte beş defa icrâ olunur buyurmuşlar. Ahmed aldığı nushati iz‘â 
etmeyerek tarîk-i Bektâşî’ye intisâb etmekle bi-hikmeti’llâhi Teâlâ çend 
mâh mürûrunda İnöz kasabasında denize düşüp mağrûken vefât eder. 
Fakîr bu hâli hayâtında Ahmed’in kendi lisânından işitmiş idim.

214-Mevlânâ el-Hâc el-Hâfız Mehmed eş-şerîf el-Fıtrî bin Hâfız 
Mehmed Hamdî bin el-Mevlâ Hâfız Hasan bin Es-seyyid Halîl

Mevlânâ müşârunileyh bin iki yüz on altı târîhinde Edirne’de zîb-
efzâ-yı mehd-i şühûd olup tahsîl-i meleke-i isti‘dâd ve Hızır Ağa Mektebi 
mu‘allimi İbrâhîm Efendi’den mukaddime-i ulûmu i‘dâd ve hutût-ı mü-
tenevvi‘adan sülüs ü neshi Derlikçizâde Hâfız Mehmed Sa‘îd Efendi’den 
ve ta‘lîki Edirne kadısı Mevlânâ Şeref Efendi’den temeşşuk ederek ahz-ı 
icâzetle ber murâd olduktan sonra Eskicizâde Mevlânâ el-Hâc Hâfız Ali 
Efendi’nin dersine devâm ve bir müddet sonra müşârunileyh vefât etmekle 
şüreka-i sâiresiyle Karslı Mevlânâ el-Hâc Halîl Efendi merhûmun halka-i 
tedrîsine nakl ile nevâkıs-ı ulûm ü fünûnu onlardan itmâma ikdâm-ı tâm 
ederek 1249’da ihrâz-ı şeref-i icâzetle nâil-i merâm olmuş idi. O sene uh-
desine nakîbü’l-eşrâf kaymakâmlığı tevcîh ve bir müddet sonra Edirne 
Nüfûs Nezâretiyle terfîh olunmuş ise de nezâret-i mezkûreden ba‘de’l-
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infisâl 1251’de Hicâz’a azîmet ve Mekke-i Mükerreme’de tarîk-i Şâzelî 
şeyhi Mehmed Atuşî Efendi’den ahz-ı yed-i inâbet ve me’zûn bi’l-irşâd 
olarak avdetle 1252’de Edirne mahkemesi niyâbet-i şer‘iyesine devâm ede-
rek uhdesine dârü’l-hilâfeti’l-aliyye müderrisliği rütbesi tevcîhiyle bekâm 
buyurulup 272 târîhinde mahkeme-i mezkûre bâb ser-kitâbet-i şer‘iyesi 
dahi inzimâm ederek otuz üç sene bilâ-infisâl güzârende-i eyyâm u leyâl 
eylemekte oldukları halde 1285’te mübtelâ oldukları maraz-ı felcden rehâ-
yâb olamayıp 1286 Rebiulevvelinin on dördüncü perşembe günü irtihâl 
etmekle Buçuktepe’de Tabya civârında medfûndur.

215-Mevlânâ Kara Ali

Gümülcine’den zuhûr ve Kara Ali Efendi demekle meşhûr idi. 
Edirne’ye hicret ve Karslı Hacı Halîl Efendi’nin dersine müdâvemetle 
icâzet aldıktan sonra Yediyol Ağzı Medresesi’ne müderris olmuş ve 
1285’te vefât edip Buçuktepe’de Tabya civârında defn olunmuştur.

216-Mevlânâ Abdu’rrahman

Selmâniye kurbunda Hürâmân’da Heşehmiz karyesinde tevellüd 
edip tekmîl-i merâtib-i isti‘dâd ve levâzım-ı tarîki i‘dâd eyledikte memle-
keti ulemâsının birinden tahsîl ve nüsah-ı lâzimeyi tekmîl ettikten sonra 
Edirne’ye hicret ve şeyh Şücâ‘addin Medresesi’nde ikâmetle Bağdâdî de-
mekle şöhret bulmuş idi. Mezkûr medresede dahi iki buçuk senede kadı 
ve mevâkib-i tefsîrleriyle hazret-i Kur’ânı hıfz edip hâfız olduktan altı ay 
mürûrunda (6 Rebiulevvel 286)’da vefât etmekle Debbâğlar imâmı ârif-i 
bi’llâh eş-şeyh Muslihu’ddin Efendi Zâviyesi sâhasında medfûn ve nakş-ı 
seng-i mezârı fakîr-i câmiu’l-hurûfun söylediği bu târîh-i mevzûndur.
Târîh Hâce-i dânâ ki Bağdâdî asl olup dirîğ

Olmuş idi işte bu şehre gelüp hücre-nişîn
Abdurrahmân idi nâmı işbu nîkû-hasletin
Gark-ı bahr-ı rahmet-i Rahmân ede Rabbü’l-emîn
Münzevî bir zât olup zâirlere ma‘lûm idi
Hâfız-ı Kur’ân u tefsîr olduğu aynü’l-yakîn
İrci‘î emrine münkâden cihândan çekdi el
Fâtihayla rûhunu yâd edeler erbâb-ı dîn
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Eyleye rıdvân-ı huld bu müjdeyi tebşîr ana
Hâzihî cennâtü adnin fe’dhulûhâ hâlidîn47

Götürüp Râcih dü destim arşa târîhin dedim
Câ-yı lahdi nûr ola yâ rahmeten li’l-âlemîn

Fakîr bu zâttan elli dört kıt‘a dîvân-ı Hâfız okumuş idim. Badehû 
vefât etmiştir.

[s.281] 217-Mevlânâ Es-seyyid Hâfız Süleymân

Çirmen kazâsında Yeniceli karyesinde tevellüd edip Edirne’ye hicret 
ve Karslı Hacı Halîl Efendi’nin dersine müdâvemetle icâzet aldıktan sonra 
Etmekçiköylü Medresesi’ne müderris olmuş ve Sultân Selîm Câmii’nde 
derse çıkıp otuz iki talebeye birden izin vermiş idi. Medresesinde tecerrüd 
âleminde 7 Rebiulâhir 1292’de vefât edip Buçuktepe’de Tabya civârında 
medfûndur.

218-Mevlânâ Hüseyin

Tuna vilâyetinde Büyük Tırnova’dandır. İstanbul’a hicret ve tahsîle 
bezl-i himmetle Giritli Hâce’den icâzet aldıktan sonra 1261 târihinde 
Edirne’de Taşlık Medresesi’ne tayin buyurulmuş ve muahharen Edirne’de 
me’zûn bi’l-iftâ olmuş idi. Bu hâl üzere 1292 târihinde irtihâl edip Üç 
Şerefeli Câmi-i şerîfi kabristânında defn olunmuştur.

219-Mevlânâ Mehmed bin Mahmûd

Edirne’den zuhûr ve Berberzâde demekle meşhûr olup Beylerbeyi-
li Mevlânâ el-hâc Şerîf Efendi’nin dersine müdâvemet ve icâzet aldıktan 
ve ahîren kendisi icâzet verdikten sonra 1292’de vefât edip Buçuktepe’de 
Tabya kurbunda medfûndur.

Der-Asr-ı Ma‘delet-hasr Hazret-i Abdülhamid Hân-ı Sânî

220-Mevlânâ el-Hâc el-hâfız Mehmed eş-şerîfü’ş-şükrî

Beylerbeyili Hacı Şerîf Efendi demekle meşhûr ise de terceme-i hâline 
vukûf müyesser olmadı. Müşârunileyh Edirne meşâhir-i ulemâsından 
olup halka-i tedrîsine müdâvim bulunanlara dört defa icâzet i‘tâsına nâil 
olan fuzalâdan idi. Sinni sekseni mütecâviz olduğu hâlde 1295 Recebinin 

47 İçinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri!” (Tâhâ, 76)
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yirmi altısı târihinde irtihâl etmekle Buçuktepe’de Tabya civârında defn 
olunmuştur. Mîrimîrân Medresesi müderrisi idi.

221-Mevlânâ Hâfız Sa‘îd

Yek-çeşm. Mevlânâ Hâfız Ahmed Zihnî Efendi’den me’zûn idi. 
1294’te vefât edip Buçuktepe’de medfûndur.

222-Mevlânâ el-Hâc Emin

Gümülcineli’dir. Dersi‘âmdandır. 1295’te vefât edip Buçuktepe’de 
Tabya civârında defn olunmuştur.

223-Mevlânâ Hâfız Mestân el-Fevzî

Ulûm-i arabiyyede Beylerbeyili Mevlânâ Hacı Hâfız Şerîf Efendi’den 
ve ilm-i kırâ’atta Koca Kurrâ demekle şehîr Hâfız Ahmed Efendi’den 
icâzet almış ve halka-i tedrîsine devâm edenlere ikisinden de icâzet verip 
Edirne’de me’zûn bi’l-iftâ olmuş idi. Bu hâl üzere 24 Rebiulevvel 1301 
senesinde füc’eten irtihâl etmekle Buçuktepe’de Tabya civârında defn olun-
muştur.

224-Mevlânâ Abdülkerîm bin Mevlânâ Osmân

Mevlânâ-yı mûmâileyh hıtta-i Kırım’da Akmescit kazâsı dâhilinde 
Tavdair nâm karyede 1225 senesinde kadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup 
ora ulemâsından tahsîl-i kemâlât-ı ilmiye ile icâzet aldıktan ve kendisi 
dahi halka-i tedrîsine devâm edenlere icâzet verdikten sonra 1277 sene-
sinde Kırım’dan Edirne’ye hicretle Sultân Bâyezîd Medresesi’ne müder-
ris ve birinci rüştiye mektebine mu‘allim-i sânî tayin buyurulup bir çok 
seneler ta‘lîm ü tedrîse ikdâm-ı tâm ile devâm eylemiş ve ba‘de’t-tekâ‘üd 
1309 senesinde seksen dört yaşında olduğu hâlde irtihâl etmekle Buçuk-
tepe Kabristânı’nda muhaddisînden eş-şeyh İbrâhim El-Fıtrî Efendi’nin 
merkadi kurbunda defn olunmuştur.

225-Mevlânâ Zeki Mehmed

Sicill-i Osmânî beyânınca Edirneli’dir. Dersi‘âm olmakla müderris ve 
mevâlîden olmuş ve sadreyn müsteşârlığında bir hayli seneler bulunarak 
Mekke ve İstanbul pâyelerini almış ve 1314 evâhirinde Anadolu kazaskeri 
olarak 1315 Muharreminin dördünde füc’eten vefât eylemiştir. Zî-ilm ve 
hâfızü’l-kelâm idi.
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226-Mevlânâ Hâfız Osmân

Seyfullah Medresesi’nde müderris olduğu hâlde 1221 târihinde vefât 
etmekle Buçuktepe’de Tabya civârında medfûndur.

 
2/1. Cildin Sonu
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