Kitap Tan~tma:
FE'YZULLAH EFEND~~an Ottoman ~eyhülislam (A Thesis Presented to the
Departrnent of Oriental Studies Princeton University, in Partial Fulfillment
of the Req~~irements for the Degree Doctor of Philosophy) By Sabra Follet
Messervey, June 1965
~eyhülislam Feyzullah Efendi, XVII. yüzy~lda, zirveden ini~e geçen Osmanl~~Devletinde
mesle~i ve mevkisinin doru~una ula~m~~, ancak devrin çalkanulanna, makam~n~n ~ahikalan ile
ruhunun derinlikleri aras~ndaki med-cezirler yüzünden mukavemet gösterememi~~bir ~ahsiyettir. ~lmi ve mesleki kariyerinin yan~nda siyasi ve idari kabiliyetleri ile de temayüz eden Feyzullah
Efendi, oldukça kritik ve tarihin dönüm noktas~~diyebilece~imiz bir zamanda üstlendi~i roller ile
dikkati çekmi~tir. Hakk~nda yap~lm~~~ilmi çal~~malar~n azl~~~, ~eyhülislam Feyzullah Efendi aleyhinde birçok söz söylenmesine sebep olmu~, ya~ad~~~~dönemi, siyasi ~artlar~n~n a~~rh~~~ve hassasiyeti ile ele alan ciddi ara~t~rmalar~n yap~lamam~~~olmas~~ise aleyhindeki yarg~lar~!' kuvvedenmesini netice vermi~tir.
Bu bak~mdan, a~a~~da tan~tmaya çal~~aca~~= Sabra F. Messervey'in haz~rlad~~~~doktora
tezi, ba~l~ba~~ na ~eyhülislam Feyzullah Efendi'yi ele almas~~ve onun ~ahs~nda dönemi daha iyi
tammannza imkan vermesi yönüyle önem ta~~maktad~r. Eser 1965 y~l~nda yaz~lm~~~ve 1966 y~l~ nda A.B.D. Princeton Üniversitesi Ortado~u Ara~t~rmalar~~bölümüne takdim edilmi~tir.
Yazar~n, konunun ve kurumun aç~ k kimli~inin belirtildi~i ilk sahifelerin ard~ ndan, önsöz,
içindekiler ve Transkripsiyon bilgilerine yer verilmi~; çal~~ma, uzun bir giri~ten sonra dört ana
ba~l~ k alt~nda toplanm~~ur. Her bölümün sonunda dipnodann gösterildi~i özel bibliyografya, en
son ise istifade edilen ar~iv malzemelerinin ve kaynaklann belirtildi~i 'Genel Bibliyografya' verilerek, eser 172 sayfada neticelendirilmi~tir.
Öns üz'de, çal~~man~n gereklili~i, Feyzullah Efendi'nin ne kadar önemli biri oldu~u anlat~larak ifade edilmeye çal~~~lm~~ur. Yazar, Feyzullah Efendi ve o~ullann~ n temsil etti~i gücün,
Osmanl~~Tarihinin ba~hba~ma önemli bir konusunu olu~turdu~unu belirtmekte ve bu konu iyi
de~erlendirilmeden tarihin eksik kalaca~~~inanc~n~~ta~~maktad~r. O'na göre Feyzullah Efendi,
1699 tiarlofça Antla~mas~~gibi, Osmanl~~Tarihinde dönüm noktas~~olarak kabul edilen bir hadisenin ve 1703 Edirne Vak'as~~gibi devletin birçok kurum ve kurulu~u üzerinde derin izler b~rakan bir isyamn ba~rol oyuncular~ndand~r. O halde kendisinin ve ihraz etti~i gücün tahlil edilmesi çok önemlidir.
Bu aç~dan yazar, Giri~~bölümünde, çal~~man~n sadece kuru bir biyografi olarak kalmayaca~~n~ , eserin, ~eyhülislam Feyzullah Efendi'nin ya~ad~~~~döneme de ~~~k tutaca~~m ifade etmi~tir.
Burada ayr~ca Türk ve Bat~~ilim aleminde yeterince incelenmemi~~~eyhülisla~nhk Müessesesi' nin
ara~t~r~lmas~~ konusunda da önemli bir ad~ m att~~~~inanc~ n~~vurgulam~~ur. Bu bölümde,
'Üzerinde bir ömür boyu çal~~~lmas~~ve ayd~nl~~a kavu~turulmas~~gereken kurum' olarak ele ald~~~~~eyhülislamhk ve ~eyhülislamhk Müessesesi hakk~nda k~sa ve özlil bilgiler vermi~, "Niçin
Feyzullah Efendi?" ve "Feyzullah Efendi kimdir?" sorular~na cevaplar aramaya çal~~m~~ur. Yerli ve
yabanc~~ara~t~rmalardan elde etti~i bilgileri de~erlendirirken Feyzullah Efendi'nin otobiyografisinden de al~nular yapm~~, onun k~sa bir hayat hikayesini anlatm~~t~r.
Niçin Feyzullah Efendi? sorusuna ise yazar;
a) Feyzullah Efendi zaman~n~n iyi bir aktörüydü.
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OsmanIfn~n de~i~ik ve yeniden yap~lanma döneminde ya~am~~t~.

XVIII. yüzy~l ba~lar~nda yeniden belirlenen ~eyhillislaml~ k ~artlar~na uyan son temsilciydi ve bu yönüyle kendinden önceki dönemlere de ~~~ k tutacakti, cevab~n~~vermi~tir.
Yine bu bölümde, Kad~~ve Müftii aras~nda ne gibi farklar~n oldu~u, Medrese, Müderris,
Dahil ve Haric Medrese, Sahn-~~Seman Medreseleri, Nakibüle~raf, Kazasker vs. gibi terimlerin
Osmanl~'da neyi ifade etti~i ve ne gibi fonksiyonlar üstlendi~i üzerinde duran yazar, Osmanl~~
E~itim Sistemini tan~ ma~~~~~~Feyzullah Efendi'yi de~erlendirme aç~s~ ndan da faydal~~olaca~~n~~
belirtmektedir.
Messervey I. Bölümde '$eyhülislam~n Kariyeri üzerinde durmu~tur. Ona göre Feyzullah
Efendi, tipik ve enteresan bir ~ahsiyettir ve birçok yönüyle farkl~l~k arzetmektedir. Yerli ve yabanc~~ara~t~rmac~lar onun hiçbir kal~ ba, daha dogru bir ifadeyle normal prosedürlere uymad~~~n~~söylerler. Basamaklar~~h~zla urmanm~~ur ve Osmanh'n~n tipik 'Ulema Kariyerfile Feyzullah
Efendi'nin kariyeri aras~nda uyu~mazl~k vard~r.
Peki, Feyzullah Efendi'nin kariyeri ihraz etti~i makamlara uygun mudur?
Yazar bu soruya cevap aramak için burada ~eyhülislamhk ve ~eyhülislamlar üzerinde durmu~, yerli ve yabanc~~kaynaklardan bilgiler ve gözlemler aktarm~~ur. Bu bilgiler ve de~erlendirmeler sonucunda, Feyzullah Efendi'nin tipik kariyere ve prosedüre uyinamas~na ra~men iyi e~itimli, mesleki donan~m~~ güçlü bir ~ahsiyet oldu~u, entellektüel düzeyinin ilk dönem ~eyhillislamlar~na yak~ n olmas~~hasebiyle de onlar~n son temsilcisi olabilme s~fat~n~~hak etti~i kanaatine
varm~~t~r. Yazara göre, XVI. yüzy~l~n sonlar~na do~ru Osmanl~~biyograflan art~k yeni ~eyhülislamlar~ n fazilet ve bilgilerinden, yazd~ klar~~eserlerden uzun uzad~ya bahsetmez olurlar, sadece
~eyhillislaml~k için 'yeterli' bulunduklarmdan bahsederler. Birkaç akademik ba~ar~dan bahsedilebilirse de bunlar istisnad~ r ve bu istisnalardan birisi de Feyzullah Efendi'dir. Prosediire uymamasma ra~men 30 ya~lar~nda padi~ah hocas~, 35 ya~~nda ~stanbul Kad~l~~~~payesiyle miiderris, 51
ya~~nda ~eyhillislam olmas~~kendisi için gayet normal görülmii~tilr.
~kinci 13ülüm'de 'Kariyerinin Ba~lang~c~ ndan yani, Feyzullah Efendi'nin soyundan, ailesinden, memleketlerinden ve içtimâi durumlar~ ndan bahsedilir. Aile, ~ii Safeviler taraf~ ndan
Karaba~'dan ç~kar~lmadan önce bu bölgenin dört nesil boyunca dini önderli~ini yapm~~t~.
Feyzullah Efendi atalar~n~n köklerini ~ems-i Tebrizi'den Hz. Ebu Bekir'e kadar; Karaba~'~n seçkin ailelerinden olan anne taraf~n~ n köklerini ise Hazreti Peygamber'e kadar uzand~r~yordu.
Aile, ~ii bask~lar~na ve katliamlara dayanamay~ p Anadolu'ya hicret etmek zorunda kalarak
Erzurum'a yerle~mi~, IV. Murad taraf~ndan kendilerine payeler ve Erzincan'da toprak verilmi~ti.
Önemli bir ailenin mensubu olmas~~ve ilmi kariyeri, baba Seyyid Mehmed Efendi'nin Erzurum
Milftillii~iine atanmas~~ için yeterli olmu~~ve geni~~bir çevreye dersler vererek ö~renci yeti~tirmeye ba~lam~~t~. Feyzullah Efendi burada do~mu~~ve böyle geni~~bir çevre içinde yeti~mi~ti.
Osmanl~~ topraklar~~içinde dünyaya gelmi~~ilk nesilden olmas~, ailesinin ~ran topraklar~~içinde
~iilere kar~~~icra etti~i önemli rol, onu daha do~u~tan imtiyaz!' ve farkl~~ hale getirmi~ti.
Erzurum'un ve dönemin önemli âlimleri bu zeki ve farkl~~çocu~un yeti~mesi konusunda özenle
gayret göstermi~lerdi. Bu s~ralarda, akrabas~~(ve daha sonra da kaympederi olacak) me~hur âlim
Vâni Efendi'nin özel ilgi ve koruma alan~na girmi~, e~itimi özel hocalar nezaretinde tek ba~~na
gerçekle~mi~ti. Feyzullah Efendi, babas~ndan kendisine geçen Halvetilik makam~ na ait riltbesi,
ailenin içtimâi konumu ve Vâni Efendi'nin ilgisi sayesinde Erzurum Valisi Köprülüzâde Ahmed
Pa~a'n~n yak~n dostlar~~aras~na kat~lm~~t~.
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Köprüluzade Ahmed Pa~a veziriazam olunca Erzurum'daki eski dostlar~ n~~ unutmam~~,
önce Vani Efendi'yi, ard~ ndan da Feyzullah Efendi'yi Istanbul'a, yan~na ald~ rtm~~u. Varil' Efendi,
Feyzullah Efendi'yi bu s~ralarda damat edinmi~~ve onu ~stanbul ulemas~~ile ta~n~urmaya ba~lam~~t~. Feyzullah Efendi'nin, kaympederinin yerine ders vermeye ba~lamas~~ile parlamaya ba~layan ikbal y~ld~z~ , birbiri ard~na gelen payeler ile ~~~lus~~ her geçen gün artan ikbal güne~ine
döndü. ~ ki y~l süren Hac yolculu~u dönü~ii, o s~ralarda padi~ah IV. Mehmed ile Beyza'~i Tefsiri
okuyan Vâni Efendi'nin gayretleri ile genç ya~ta ~ehzade Mustafa'n~ n hocal~~~ na atand~. Bu
arada kendisine iki çocuk verdikten sonra Hac'da vefat eden Ay~e Han~m'~ n yerine, Vani
Efendi'nin ikinci k~z~yla da evlendi ve terfi basamaklar~ n" h~zla urmanmaya ba~lad~ . 35 ya~~ nda
iken Istanbul payesi ile Sahn-~~Seman Medresesi müderrisli~ine kadar yükselmi~ti. Zaman zaman
ba~~ ndan baz~~kötü olaylar geçti ve bir ara ~ehzade hocal~k"' vazifesinden al~ nd~. 17 günlük, ikincisi için önemli bir deneme de diyebilece~imiz ~eyhülislaml~~~~oldu. Osmanl~~tarihinde ilk defa
nakibille~rafil~~ n da uhdesinde bulundu~u ~eyhülislaml~k vazifesini icra etti. Ancak askeri bir
kar~~~kl~ k sonucu -dahli oldu~u vehmiyle- azledilerek Erzurum'a sürüldü. Buradaki sürgün hayat~~
boyunca popülerli~i iyice artt~, bir yandan ~stanbul ile ili~kileri her geçen gün düzelirken, di~er
yandan da ders verdi~i halka günden güne geni~ledi. Gücünü hep payitahttan yana kulland~, ç~kan kan~~ kl~ klarda ~ehrin valisine yard~ mc~~oldu. Bu arada Istanbul'daki eski talebeleriyle, özellikle ~ehzadeler ve sarayla haberle~mesini aksatmad~.
Yazar burada bir kaç noktan~n üzerinde ~srarla duruyor:
1 - Feyzullah Efendi'nin kariyeri öncekilerden farkl~yd~, ancak o her zaman kendisini hep
büyük bir allâme ve ba~ar~l~ bir hoca olarak lanse etmesinin bildi.
2 - Siyasi deham ve politik tav~rlar~~ ile bu sahada da ne kadar usta biri oldu~unu gösterdi.
Olaylar~~ço~u zaman iste~i do~rultusunda yönlendirdi, do~ru zamanda hep do~ru yerlerdeydi.
3 - H~ rs ve zekas~n~~karizmas~~ ile birle~tirip çok iyi kullanabilen bir ki~ili~e sahip oldu~u
a~ikard~.
'Kariyerinin Zirvesi' olarak isimlendirdi~i Üçüncü Bölüm 'ü de yazar kendi içerisinde üç k~s~mda ele al~yor:
1 - Il. Mustafa'n~n saltanat~~
2 - Bu dönemde Feyzullah Efendi'nin oynad~~~~rol
3 - Dönemin analizi
Feyzullah Efendi, aral~ klarla da olsa, alt~~ya~~ndan yirmi üç ya~~ na kadar yeni padi~ah Il.
Mustafa'ya hocal~ k yapm~~t~. Onun genç Sehzade ile birlikte geçirdi~i on yedi y~ l devlet için oldukça 'önemli bir süreydi. O dönemde 'Harem' devlet i~lerinde a~~ rl~ k kazanmaya ba~lam~~,
Valide Sultan ve Kulara~as~~gibi ki~iler icrada en etkin insanlar~ n ba~~ nda gelmeye ba~lam~~t~ .
'Kad~nlar Saltanat~ ' olarak adland~r~lan bir dönemdi bu. Vezirler ve ~eyhülislamlar h~ zla de~i~iyor, devlet önemli sars~ nular geçiriyordu. Durum Köprülüler ile biraz düzeldiyse de iyi hal çok
sürmedi. Feyzullah Efendi böyle bir ortam içinde, ileride padi~ah olacak ~ehzade üzerinde etki
kurabilecek psikolojik havay~~haz~rlam~~t~.
II. Mustafa'n~ n hayat~~ da, ça~da~" olal~~ di~er ~ehzadelerden farkl~ l~ k arzediyordu.
Di~erlerine göre daha serbest bir hayat ya~am~~, kafes arkas~ na girmemi~ti. Babas~~ile sefere ç~ kt~,
devlet i~lerine yak~ n durdu. S~ k s~ k av partilerine kat~ld~ , halkla ve devlet ricaliyle ihtilat içerisinde bulundu. Annesi Rabia Gülnü~~da di~er hanunlara göre daha özgür bir hayat ya~ad~.
Geli~me ça~~ndaki bir ~ehzade içi~~~bütün bunlar olumlu ve art~~ de~erlerdi.
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Nitekim II. Mustafa tahta geçer geçmez eskiyi ele~tirdi. Sefere ç~kaca~~n~, israfa-Iiikse son
verece~ini, Kanûni döneminin kudret ve kuvvetine dönillece~ini belirtti. Padi~ahl~~~nm ilk y~llar~ndaki aktiviteyi di~er ~ehzadelere göre k~sa ve hafif süren kafes hayat~na ve bu iyi haz~rl~~~ na
ba~layabiliriz.
Feyzullah Efendi, dört ay d~~~nda II. Mustafa'mn padi~ahl~~~~boyunca ~eyhülislaml~k yapt~.
Padi~ah~n da i~tirak etti~i ba~ard~~ iki seferin ard~ ndan halk~n ve askerin morali düzeldi.
Vergilerde düzenlemelere gidildi. Dört bir yandan gelen iyi haberler, halk~~II. Mustafa'n~n kurtanc~~oldu~u yönünde moralize etti.
Ancak bu ba~ar~l~~dönem uzun sürmedi ve özlemle beklenen saffet ve ~evket günleri gelmedi-getirilemedi. Hâlihaz~rdaki durum devletin dörtyüz y~ld~r süre gelen politikas~n~~ de~i~tirecek ve yeni ataklar yapacak bir liderlik gerektiriyordu. II. Mustafa, bunu, yap~lmas~~gereken reformlar yapamad~~veya ba~lad~klar~n~~neticelendiremedi.
Feyzullah Efendi devletin içine dü~tü~ü durumun fark~nda idi ve reformlan destekliyordu.
Hep icraatlar~n arkas~ndaki ikinci, üçüncü, bazen de birinci adam oldu. Atamalar, tayinler ya
onun arzusuyla veya tasvibiyle yap~lmaya ba~land~. Kendi yak~nlar~n~n atamalar~~yan~nda sadrazam tayinlerinde de ba~rol oynad~. Kademe kademe hadiseleri tamamen kontrol alt~na ald~. ~lk
devre padi~ah üzerindeki k~s~ tl~~etkisi, Zenta ma~lubiyeti sonucu onu Edirne'de ikamete raz~~
edince, artmaya ba~lad~. Bu dönemde 'zihnindeki empe~yal lizyona' uygun politikalar uygulad~.
Son iki y~l içindeki etkisi ve arzular~~ise art~k güç defisi veya paranoya yada her iki tan~mla adland~r~labilecek bir seviyeye ula~t~.
Peki Feyzullah Efendi ne istiyordu ve politikas~~neydi?
O kendime, birçok yönü ile i~~hidama yüz tutmu~~devleti onaracak, durumu ~slah edecek,
silkünu ve refah~~tekrar ikame edecekti. Askeri zaferlerin her~ey demek olmad~~~n~~hissediyordu. Bunu Zenta bozgunundan sonra daha iyi anlad~, Amcazâde ve Râmi pa~alann bar~~~politikalar~na destek oldu.
~eyhülislaml~~~ n ilk günleri için kendisine yap~ lan övgüler milliala~a say~lmaz.
Ça~da~lanna ve tarihçilerine göre o 'etraf~na ~~~k saçan bir halife' gibiydi. Sadece etraf~na fazla
ba~l~~oldu~u için ele~tiriliyordu. ~~te bu noktada yanl~~lar yapmaya ba~lad~. Yak~ nlar~n~~bir bir
yüksek makamlara getirirken, çevresinde de dalkavuklar olu~maya ba~l~yordu. Sonunda i~~öyle
bir noktaya geldi ki, ba~~nda yak~nlar~ ndan ve o~ullanndan birinin bulunmad~~~~hiçbir üst dereceli makam kalmad~. En büyük ve en son icraat~~ ise ~ok ediciydi. En büyük o~lu Fethullah
Efendi'yi kendisinden sonraki ~eyhillislam olarak tayi~~~ettirdi. Geleneksel kaide ve kurallara
uymayan bu tayinlerden ulema, ordu ve bürokrasi fazlas~yla rahats~zd~. Her geçen gün keyfi kaçan halk da da art~k icraatlar~n aleyhine dönmeye ba~lad~. Ancak, makama olan sayg~~ve ~ahs~na
olan hürmet, tepkilerin yava~~geli~mesinde etkili oldu.
Yazar burada Osmanl~~kaynaklar~ n~n Fethullah Efendi'nin tayinine kadar atamalar~~ ele~tirmedi~ine dikkat çekerken, ulema~~~~~~da bu atamaya kadar ses ç~karmad~~~ nda kaynaklar~ n
hemfikir oldukla~-~~~a özellikle parmak bas~yor. ~eyhidislam hakk~ nda yap~lan de~erlendirmelerden nakiller yap~yor ve ~öyle bir analize gidiyor: Feyzullah Efendi'nin politik deste~i ki~iseldi ve
~ahsi karizmasmdan kaynaklan~yordu. Hiçbir grubun sadakatine dayanm~yordu. Meselâ,
Karlofça'ya kar~~t~~~~için asker, atamalardan dolay~~ulema, Râmi Pa~a ile anla~mazl~~~~sebebiyle
bürokrasi, Edirne'de padi~ah~~ etki alt~nda tuttu~u ve bozulan ekonomik durumdan dolay~~da
halk (esnaf-tüccar) rahatsad~. Adan~~seçmede de çok mahir davranm~yordu. Dört sadrazam~ n
tayi~~i~~de de etkili olmu~, son ikisini bizzat kendisi seçmi~ti. Hiçbirisi onun padi~aha lanse etti~i
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gibi de~ildi ve yapmak istediklerini icra edebilecek kudrette bulunmuyorlard~. O halde, son zamanlar~~için yap~lan ele~tiri ve tenkider yerinde say~labilir. Çünkü, dü~manlarma kar~~~bile ihmalci davran~yor, daha uzun y~llar ~eyhülislam olarak kalmay~~planhyordu.
Yazar Dördüncü Bölümü •Kariyerinin Sonu' olarak isimlendiriyor. Di~erlerine oranla daha
k~sa ve daha öz bir ~ekilde ele al~nan bu bölümden sonra genel bir de~erlendirme ile neticeye
'anl~yor. Art~k dizginler Feyzullah Efendi'nin elinden ç~km~~, huzursuzluk artm~~t~. Baz~~bahanelerle ~stanbul'da isyan ba~lad~. Ancak Feyzullah Efendi, bu isyan~n bile da~~t~lacak ulüfe ve hediyelerle dizginlenece~i görü~ünde ~srar etti, kendisine gelen mektup ve haberleri dikkate almad~.
~~~büyüyünce de asilere kar~~~kuvvet ç~ kar~lmas~nda etkili oldu. Rami Pa~a'dan ve çevreden gelen
bask~lar azlini zarûri luld~, padi~ah da azlin faydah olaca~~na inand~. Vazifeden al~narak o~ullan
ve baz~~ yak~nlar~~ile Erzurum'a sürüldü. 'Azlin bir politika oldu~una dair' baz~~haberler isyanc~lar' tahrik edince, Feyzullah Efendi ve etbal yolda yakaland~~ve türlü eziyetler ile Edirne'ye getirildi. Osmanl~~ tarihinde pek rastlan~lmayan bir usulle ilmiye silkinden ç~ kar~lan Feyzullah
Efendi'nin kariyeri de ac~~bir sonla noktaland~, feci bir ~ekilde idam edildi.
Eserde, son olarak Edirne Vak'as~'mn ve Feyzullah Efendi'nin talihli yap~l~yor. Vak'an~n s~rf
saraya kar~~~bir isyan yahut sosyal veya ekonomik bir devrim olarak alg~lanamayaca~~, tamamen
farkl~~karakterler çizen bir hadise olarak ele al~nmas~~gerekti~i üzerinde duruluyor.
Yazara göre, Osmanl~'mn çok önemli bir zaman diliminde meydana gelen bu olay, devletin
art~ k fatih ordular~n sahibi, fetheden bir ülke olmaktan ç~ k~p, fethedilen bir hale dü~til~ülnin
i~aretiydi. Feyzullah Efendi bu dönemin sadece bir mihenk ta~~yd~. 1699'da kemali hitâma eren
devletin ve bu tarihten sonra geli~en olaylar~ n mahkumu ve ma~duruydu. Onun yerinde herhangi biri de olabilirdi. Hadise, uzun ve oldukça s~k~nt~l~~geçen bir sürecin neticesiydi. O yanl~~~
zamanda gelmi~, yanl~~~bir insand~. Ama hep do~ru zamanda do~ru yerlerde olmaya çal~~t~.
~syan~ n politik manada neticesi küçüktü. Sadece padi~ah, hükümet ve baz~~ ~ah~slar de~i~mi~ti ki, sistem bu tür mualecelere öteden beri al~~~ ku. Ancak kurumsal bak~mdan neticesi büyük oldu. Bu hadiseden sonra hiçbir padi~ah, de~il ~stanbul d~~~nda oturmaya, ~ehrin d~~~ na bile
ç~ kmaya cesaret edemedi. Hiçbir ~ehzade Hocas~~Feyzullah Efendi kadar etkili bir konuma ula~amad~. ~ehzade Hocal~g~~gibi ~eyhülisiamhk Müessesesi ve makam~~ da y~prand~, etkisi zay~flad~.
Feyzullah Efendi'nin en kötü icraat" olarak kabul edilen, o~lu Fethullah Efendi gibiler için yapt~rd~~~~tayinlerle ulemân~ n da prestiji sars~ld~. Her ne kadar sünniligin mildafasm~~ve mücadelesini yapm~~~bir aileden de olsa, Osmanl~~ Halk ~airleri ve Yabanc~~Ara~t~rmac~lar Feyzullah
Efendi'yi hep bir kal~ba§ olarak and~lar.
Hakk~nda iyi bir bilgi bulunamamasm~n ve hep kötü olarak al~nmas~n~n sebeplerine gelince; çagda~~~yazarlar kendisine kar~~yd~~ve kar~~~olmasalar bile devrin hassasiyeti onlar~ n iyi ~eyler yazmasma müsait de~ildi. Mesela Ra~id ulemadand~, ~efik bfirokrasiye yak~ nd~~ ve Rami
Mehmed'in has adam~~gibiydi, Silahdar saray çevresindendi ve askeriyeye yak~ nd~, Defterdar
Mehmed onu mali bozuklu~un sebeplerinden biri olarak görüyor ve onun mallar~~ ile askerin
ulufesini da~~t~yordu. Naima da bürokrasiden geliyordu ve gelenekçi ekolü temsil etti~inden
muhalifti.
Ancak her~eye ra~men üzerinde ittifakla durulan nokta onun çok alim ve önder bir ~ahsiyet oldu~udur. Ma~rurlu~u, sab~rs~z ve dogmatik bir yap~ya sahip olu~u, karizmasm~~gölgeleyecek ~ekilde h~rsa ve k~skançl~ klara kap~lmas~~iyi hallerini örtmü~tür. özellikle Zenta bozgunundan sonra meydana gelen bo~luk onun siyasi ve idari deham ile doldurulabilecek ölçüde de~ildi.
~üphesiz hem politik hem de entellektüel donan~m~~çok fazlayd~, ama bu gücü ac~~neticeyi önle-
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yebilecek seviyede de~ildi. Hayat~, ~ekspir'e harika bir konu olabilecek kadar enteresand~~ ve
onun trajedileri gibi noktaland~.
Yazar "Feyzullah Efendi -bu tezin yaz~ld~~~~zamana kadar-elde etti~imiz bilgiler ~~~~~ nda ve
di~er bir çok kayna~m aksine o kadar zorba biri de~ildi. Her ne kadar kendisinin muamma ki~ili~i hakk~nda daha cevaplamam~z gereken birçok soru var ise de, onun XVIII. yüzy~l ba~lar~nda
Osmanl~~Devleti'nin içine dü~tü~ü ke~meke~in bir kurban~~oldu~u aç~ kt~r" demektedir.
Haz~rl~k safhas~ mn Türkiye'de tamamland~~~~izlenimi veren eserinde Sabra F. Messervey,
Ar~iv malzemeleri ve ~stanbul kiitf~phanelerinden yeterince istifade etmeye çal~~m~~, kroniklerden, döneme ait yerli ve yabanc~~ara~t~rmalardan nakiller yapm~~t~r. Sahas~nda ilk ad~ m olmas~ na ra~men, oldukça kapsaml~~olarak nitelendirebilece~imiz bu çal~~man~ n 6011 y~llardan günümüze kadar ciddi olarak ele ahnamay~~~~ve ilim alemimizde yeterince tan~nmamas~~bir eksiklik
olsa gerektir. Bu tan~mla çabas~~da kendi çap~ nda bu eksikli~i giderebilme amac~n~~ta~~maktad~r.
Üzerinde daha ciddi, ilmi tahlil ve de~erlendirmelerin yap~labilece~i funidi, oldukça eski tarihli
bu çal~~may~~ele almam~z ve bitirebilmemizdeki yegâne ~evk olmu~tur. ~üphesiz kitab~~tavsiye
eden de~erli hocam Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ve kendi kitab~ n~~vererek okumam~~sa~layan
Fatih Millet Kütüphanesi Müdürü Sn. M. Serhan Tay~iye ~ükranla= her~eyin üzerindedir.
Gönül arzu eder ki, ~küme Türkçe'ye çevrilebilsin ve daha geni~~kesimlerin istifadesine sunulsun.
MESUT AYD~NER

