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ÇANKIRILI BİR ULEMA AİLESİ : " DAMAD-ZADELER" 

AN ULEMA FAMILY FROM ÇANKIRI: "DAMAD-ZADELER" 

Hakkı DURAN* 

Özet: 

Bir şehrin tarihine ışık tutan kaynaklar arasında aile tarihlerinin önemi inkar edilemez.. Bir 
şehrin hayatında etkin olmuş ailelerin tarihçeleri de, o kentteki müesseselerin, mimari yapıların, 
sokak ve mahalleterin tarihi gibi, şehir tarihçiliğinin vazgeçilmez kaynakları arasında yer alır. Bu 
çalışmada Çankırı tarihinde önemli bir yeri olan, yaşadıkları dönemde ülke çapında etkili olmuş 
ailelerden biri olarak Damad-zadeler ailesini ele aldık. Kökleri Çankırılı Mustafa Rasih Efendi'ye 
dayanan Damad-zadeler, bünyesinden iki şeyhülislam, iki kazasker, çok sayıda kadı ve 
müderrisler çıkarmış bir ulema sülalesidir. Mustafa Rasih Efendi, Anadolu kazaskerliğine kadar 
yükselıniş, oğlu Damad-zade Ebulhayr Ahmed Efendi ve onun oğlu Damad-zade Feyzullah 
Efendi şeyhülislam olmuşlardır. Feyzullah Efendi'nin oğlu Damad-zade Mehmed Murad Efendi, 
Anadolu kazaskeri ve üç kez Rumeli kazaskeri olmuştur. Kısaca Murad Molla denilen bu zat 
zamanında ailenin Çankırı ile bağlantısı yeniden tesis edilıniştir. 

Anahtar Keliıneler: Çankırı Tarihi, Aile Tarihi, Damad-zadeler, Kazasker Kengınlı Mustafa 
Rasih Efendi, Şeyhülislam, Murad Molla, Murad Molla Külliyesi. 

Abstract: 

The history of families, without do u bt, is one of the traces that sh ed light on the history of a 
city. As it can be mentioned that the history of institutions, foundations, histarical architecture, 
streets and districts is among the essential sources of city historiography, the history of families, 
w hi ch refreshes that city, is als o an indispensable part of that city historiography. "Damad-zadeler" 
family, w hi ch is de alt with in W s study as one of the families that has an important role in Çankırı 
history, is an ulema family whose roots goes to Mustafa Rasih Efendi from Çankırı, which raised 
two sheikh al islam (şeyhülislaiiı), two kazaskers (military judges), kadis (judges) and professors. 
Mustafa Efendi reached to the position of'The Kazasker of Anatolia province' and his son Damad
zade Ebulhayr Ahmed Efendi and his grandson Damad-zade Feyzullah Efendi became sheiklı al 
islam. Damad-zade Me lım ed Murad Efendi, the son ofFeyzullah Efendi, became 'The Kazasker of 
Anatolia Province' and 'The Kazasker ofRumelia province' three times. Briefly, this person, called 
Murad Molla, re-established the 1ink between the family and Çankırı at one time. 

Key words: History of Çankırı, History of Family, Damatzadeler, Kazasker Kengınlı Mustafa 
Rasih Efendi, Murad Molla, Murad Molla Külliyesi 
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A) KAZASKERKENGIRILI 
MUSTAFARAsİHEFENDİ 

İlgili bütün kaynaklarda Kengın ( Çankın )'lı Mustafa 
Rasih Efendi olarak kaydedilmiştir. Babası ve annesinin 
kimliği hakkında bir bilgi yoktur. Muhtemelen ilim 
tahsili için İstanbul'a gelmiştir. İlın! basamaklan 
başarıyla çıkarak ınüderris oldu. Şeyhülislaın 

Minkarİzade Yahya Efendi'nin1 kızıyla evlendi. 
Müderris, Bursa kadısı ve Ağustos ı670'de İstanbul 
kadısı oldu. Aynı yılın Kasım ayında Anadolu 
kazaskerliğine getirildi. Mayıs ı672'de bu görevden 
alınarak Rumeli payesi verildi. ı 684 yılı Nisan ayında 
vefat etti :ı Ayvansarayi, ölüm tarihini ı 680 olarak 
vermekte; Mustafa Efendi'nin ınalılasının Rasih 
olduğunu, 'Mustafa Rasih' adının ebced hesabıyla ve:fat 
tarihi I 090(M. ı 680)'akarşılık geldiğini belirtınektedir.3 

Şeyhülislaın Miııkarizade Yahya Efendi'ye damat 
olması dolayısıyla Kengınlı Mustafa Efendi soyundan 
gelen ve hemen hepsi de ilim ehli olan çocuk ve 
torunlarına Damad-zadeler ismi verilmiştir. 

Fazıl, hızlı karar veren bir hakiındi. Oğlu Ebulhayr 
Ahmed Efendi'dir. Damad-zadeler adıyla tanınmış 

uleına silsil esinin başı ve atası Mustafa Rasih Efendi'dir. 
Eyüp-Nişanca' s ında, Mustafa Paşa Mahalesi'nde ve aynı 
isimli cadde üzerinde "Kengırılı Mustafa Efendi 
Medresesi" adıyla bilinen bir medrese yaptınnıştır. 

Medresenin yapılış tarihi 1652 yılından öncedir. Oğlu 
Ahmed Efendi, söz konusu ınedreseyi intisap ettiği 

Nakşibendi şeyhi Murad Efendi'ye
4 

tekke olarak tahsis 
etmiştir .. Bu medrese ve türbe Eyüp-Nişanca'da Murad 
Efendi Tekkesi olarak bilinmektedir. 

B) ŞEYDÜLİSLAM DAMAD-ZADE 
AHMED EFENDİ(1665-1742) 

ı 076 (M. ı 665/66) yılında doğdu. Anadolu kazaskeri 
Kengın(Çankın)lı Mustafa Rasih Efendi'nin oğludur. 
Babası Şeyhülislaın Miııkari-zade Yahya Efendi'nin 
damadı olduğundan Damad-zade Iakabıyla tanınır. 

Babasından ve devrinin tanınmış alimlerinden tahsilini 
tamamladı. Çeşitli medreselerde ınüderrislik yaptıktan 
sonra kadılık ınesleğine geçti. Birçok şehirde kadı 
olarak bulundu. Selanik kadılığından aynidıktan sonra 
ı 700'de Bursa kadısı, ı 706'da İstanbul kadısı, ı 7ı O' da 
on beş ay süreyle Anadolu kazaskeri, ı 7ı4'te Rumeli 
kazaskeri oldu. Ancak hem kendisini hem de Anadolu 
kazaskeri Hamid-zade Abdullah Efendi'yi rakip olarak 
gören Şeyhülislaın Mirza Mustafa Efendi'nin teşvikiyle 
yazılan ve Padişah ID. Ahıned'e sunulan iınzasız 

ınanzuın bir arzuhalin tesiriyle görevden alındı. Bu 
arzuhalin kalerne alınınasında Mirza Efendi'nin rolü 
olduğu anlaşılınca ı 7 ı 5'te o da azledildi. 

* Çankırı Araştırmaları Dergisi * 

Damad-zade Ahmed Efendi, ancak ı 7 ı 8 yılında 
yeniden Rumeli kazaskeri olabildi. ı 724'te üçüncü defa 
Rumeli kazaskerliğine getirildİkten sonra ı 725 yılında 
görevden alındı; kendisine Maraş, Menemen ve 
Bayındır kazalan arpalık olarak verildi. 

Kazaskerlikleri sırasında olduğu kadar uzun süre 
görev verilmediği dönemlerde de önemli merasimlerde 
yer alınış, itibarlı konumunu sürdürınüştür. Patrona 
Halil isyam ve onu takip eden günlerde çeşitli dini, ilıni 
ve siyasi toplantılara katılarak nüfuzunu arttırdı. 

Nihayet Sultan I. Mahmud'un huzurunda yapılan 

ıneşveret meclislerinde sert bir tavır takınan ve 
Sadrazam Osman Paşa ile birlikte padişahın İran 
siyasetine karşı çıkan Paşınakçızade Abdullah 
Efendi'nin azli üzerine 24 Şubat ı 732'de şeyhülislaın 
oldu. 5 

Fındıklılı Süleyman Efendi, Şeyhülislaın Paşınakcı
zade Abdullah Efendi'nin tahakkümane edasından 

rahatsız olan padişah I. Mahmud'un onu azledip, Ahmed 
Efendi'yi şeyhülislaınlığa getirmesini "mesned-i sadr-ı 
vaHiy-i fetva hayr-hah-ı devlet-ü din ve hanedan-ı 
kadim Ebülhayr ve'l-hasene Ahmed Efendi 
hazretlerine erzani görülmeğle müşarünileyh 

Şeyhülislam ... oldu." şeklinde ifade eder. 6 

Şeyhülislaınlığı İran'a karşı savaş ilam ve Nadir Şah 
idaresindeki İran ordusu ile yapılan mücadele dönemine 
rastladığı için bu konu ile ilgili olarak İstanbul'da 
Padişah I. Mahmud'un başkanlığında toplanan ıneşveret 
meclislerine sürekli katıldı. 

24 Ağustos ı 733'de görevinden alındı. Yerine İshak 
Efendi tayin edildi. Damad-zade Ebülhayr Ahmed 
Efendi, görevden alındıktan sonra ömrünün kalan 
kısmını önce Büyükdere Kefeli Köyündeki ve daha 
sonra Eyüp Sütlüce'deki yalılannda geçirdi. ı 742 yılı 
Şubat ayında vefat etti.7 Eyüp Nişancasında babası 
tarafından yaptınlan ınedreseyi intisap etmiş olduğu 
Nakşibendi şeyhi Seyyid Murad Efendi'ye tahsis 
etmiştir. Ahmed Efendi, babası Mustafa Rasih Efendi 
gibi bu tekkeninhaziresine defnedilmiştir. 

Ebülhayr Ahmed Efendi, alim, salih ve ınalılasına 
yakışır şekilde hayırsever, uyanık fikirli bir kişi idi. 
Büyükdere-Kefeliköy'deki yalısının karşısında bulunan 
Uluç Hasan Paşa ınescidine minher koydurarak Cuma 
namazı kılınır hale getirmiştir. Sütlüce iskelesi 
karşısında bir çeşınesi 8 bulunan, ayrıca Sütlüce 
Bademlik mevkiinde Sünbüliyye9 tarikatından Derviş 
Ahmed için dergah yaptırdığı bilinen Daınad-zade, 
ilmin yayılınası ve gelişınesi için matbaa çalışınalarını 
teşvik etmiştir. Ülkemizde ilk ınatbaayı kuran İbrahim 
Müteferrika'yı destekleıniştir. Nitekim özel 
kütüphanesinde bulunan Katip Çelebi'nin Cihannüma 
adlı eserinin ınüellif hattı ınüsveddeleriııi İbrahim 
Müteferrika'ya vererek bu eserin hasılınasının ilıne 
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büyük hizmet olacağını söylemiştir. İbrahim 
Müteferrika, 10 ilaveler yaparak bastığı bu eserin 
önsözünde Damad-zade Ahmed Efendi'nin tutumundan 
övgüyle bahsetmiştir. 

Eserleri: İstanbul Şer'iyye Sicilieri Arşivi'nde 
Rumeli Kazaskerliği döneminde tutulmuş bir ruznamçe 
bulunmaktadır. Ayrıca verdiği fetvaların yer aldığı 

(Mecmua-i Ebulhayr) isimli bir fetva mecmuası 

mevcuttur. Milli kütüphane kayıtlarında Şeyhülislam 
Damad-zade Ahmed Efendi'nin bazı eserlerini tespit 
ettim. Fetva mecmuası haricindeki eserleri, ilgili 
kaynaklarda yer almamaktadır. 

1-Fetava-i Ebu'l-Hayr(Şeyhülislam olarak verdiği 
fetvaları içerir). 

2-Çay Risalesi (Yusufi'nin Risale-i Çay adlı Farsça 
eserinden tercümedir. ı 732 tarihli olup müellif (D amad
zade Ebu'l-Hayr Ahmed Efendi b. Mustara Rasih Efendi 
(ı076-115411666-ı 742) nüshasıdır. Milli Kütüphane 
Yazmalar Koleksiyonu. 

3-Risaletü'ş-Şan (Farsçadan tercümedir. Fars Dili 
ve edebiyatma dair olduğu belirtilmektedir.) Mısır Milli 
Kütüphanesi Türkçe Yazmalan-istinsah tarihi:?. 

4-Risale-i Panzehir (Tıbba dair bir risaledir.) 
Türkiye Kütüphanelerinde bulunan Tıb Yazmalan, 
istinsah tarihi: ı 8 ı O. 

Oğlu Damad-zade Feyzullah Efendi, ı 755- ı 758 
yıllan arasında iki kez Şeyhülislamlık yapmıştır. 

C) ŞEYDÜLİSLAM DAMAD-ZADE 
FEYZULLAH EFENDi (1700-1761) 

. Şeyhülislam Damad-zade Ebülhayr Ahmed 
Efendi'nin oğlu olup ı 700 yılında Bursa'da doğmuştur. 
Dedesi Bursa kadısı iken babası, babası Bursa mollası 
iken kendisi doğmuştur. Dedesi, Anadolu Kazaskeri 
Çankırılı Mustafa Rasih Efendi'dir. 

Tahsilini tamamlayıp müderrislik ruüsunu aldıktan 
sonra ailesinin nüfuzu ile müderrislikleri süratl~ atlayıp 
kadılık mesleğine geçti. 11 ı 730 yılında henüz otuz 
yaşındayken önce Galata Kadılığına, ardından aynı yıl 
içinde Bursa Kadılığına getirildi. Daha sonra Mekke ve 
İstanbul Kadılığı payesi alarak ı 739'da Anadolu 
Kazaskeri oldu. "Sadr-ı Anadolu Ubeydullah Efendi 
vefat etmekle Damad-zade Feyzullah Efendi Sadr-ı 
Anadolu ile be-kam oldu .. "12 Bu görevi dokuz ay 
süreyle yaptıktan sonra azledildi. Bu azilde babasının 
vefat etmesinin etkisi bulunmaktadır. On yıl müddetle 
hiç bir görev verilmeden bekletildi. ı 750 ve ı 754'de iki 
defa Rumeli Kazaskeri olup, 8 Haziran ı 755'de 
Abdullah Vassaf Efendi'nin yerine şeyhülisHim tayin 
edildi. Bu görevi on dört ay sürdü. Babası Ebulhayr 
Ahmed Efendi'den sonra Çankırı kökenli ikinci 
şeyhülislamdır. "Vessaf Abdullah Efendi pir olup 

da'iresi mazbut olmayup" aziedilerek "yerine 
nehhab ve vehhab olmayup, uslu ve mu'tedil olduğu 
ıçun Damad-zade Feyzullah Efendi Şeyhülislam 
oldu. 'D amad-zade Feyzullah Efendi' elfazı fetvasına 
tarih denildi ... " 

13 

ı 7 5 6 Temmuz ortalarında görevden alınarak 

Paşabahçesi- İncirköyü'ndeki yalısında oturdu. Yerine 
Dürrizade Mustafa Efendi şeyhülislam olduysa da yedi 
buçuk ay sonra-ı9 Mart ı 757'de-azlolunarak; Feyzullah 
Efendi, ikinci defa şeyhülislamlık makamına getirildi. 
Bir yıl kadar görev yaptıktan sonra ulema ve saray 
mensuplannın aleyhindeki gayretleri sonucu tekrar 
görevden alındı. 

Damad-zade Feyzullah Efendi'nin ikinci meşiliati, 

Osmanlı Padişalıı III. Osman'ın son ve III. Mustafa'nın 
ilk senesine rastladı ve 26 Mart ı 758'de azlolundu. Azil 
sebebinin ne olduğu tam olarak bilinmemektc ise de, 
Devhat-ü'l-Meşayih'te "kurenay-ı devletten bazı 

hasndiarın kendi hallerini buna nispet ile 
mefsedette" bulunduklanndan bahsedilmektedir.14 

Padişah III. Osman dönemindeki meşihat müddeti iki 
seneyi biraz aşmaktadır. Dürüst kişiliği ile takdir 
kazanmış olan Feyzullah Efendi, müderrislerin ruüs 
imtihanlarına adaletli bir sistem getirmiş, adam 
kayırınaya izin vermemiştir. 

Feyzullah Efendi'nin kazaskerliği döneminde 
İstanbul-Maltepe'nin iman ve gelişmesine önemli 
katkılan olmuştur. Osmanlı döneminde Maltepe askeri 
konaklama yeri olarak önemli bir mevki idi. Feyzullah 
Efendi'nin Maltepe'qe büyük bir çiftliği bulunduğu ve 
meşhur Kayışdağı memba suyunun Maltepe'ye toprak 
künklerle onun tarafından getirildiği belirtilmektedir . 
Feyzullah Efendi, Maltepe'ye ı 728-1729 yıllannda bir 
cami, hamam ve çeşme yaptınnıştır. Cami, ı 928'de 
çıkan büyük bir yangında yanmış, yerine hayırseverler 
tarafından Feyzullah Camii adıyla yeni bir cami inşa 
edilmiştir. Çeşmesi kİtabesiyle birlikte halen ayaktadır. 
Hamam ise, orijinal mimari özelliklerini kaybetmiş 
olmakla beraber halen işlevini sürdürmektedir.15 

Damad-zade Feyzullah Efendi, azlinden sonra bir 
müddet İncirköyü'nde ve daha sonra Haliç'te 
Sütlüce'deki evinde oturdu. Sütlüce, o zaman elli 
haneden ibaret küçük bir Türk köyü idi. 20 Aralık 
ı76ı'de vefat etmiş, cenaze namazı Eyüp Sultan 
Camiinde kılındıktan sonra Sütlüce'deld zaviyesinde 
gömülmüştür. Fındıklılı Süleyman Efendi, vefatını; 

Vefat-ı Damad-zade Feyzullah Efendi 
"Ve Cumade'l-ula selhinde (27 Aralık 1761), valş-i 

macidleri olup, iki defa sadr-ı fetvadan infisal ile 
kuşe-i inzivada olan Feyzullah Efendi... Südlüce 
püştesinde rnekabir-i mu'allada mütevariy-i sera
perde-i hak-i inziva oldu. Merhum-ı mebrur 
mu'tedil ve munsif bir zat olup ..... Aldığı dua 
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berekatına Murad Efendi hazretleri gibi oğula malik 
olup ..... hayrü'l-halef bırağup sadr-ı sera-bostan-ı 
cinan etti."16 şeklinde nakletmiştir. 

Sütlüce zaviyesini Anadolu payesi sahiplerinden 
tarunu Arif Efendi, Bektaşilere vermiş; ı 826'da 
yeniçeriliğin kaldınlması sırasında tekke yıktınlmıştır. 
ArifEfendi bu yüzden Güzelhisar'a sürgün edilmiştir.11 7 
F eyzullah Efendi, dini ilimlerden başka tıp ve 
riyaziye(matematik) alanında da kendini göstermiştir. 
Akü ve nakll ilimlerde alim olan Feyzullah Efendi'nin; 
"İlın-i Eb dana" isimli bir eseri olduğu söylenmektedir.18 

Türk Musiklsi ile de yakından ilgili olan Damad-zade 
Feyzullah Efendi, bu alanda üstat bir bestekar olarak 
bilinmektedirf9. Ne yazık ki besteleri günümüze kadar 
gelememiştir. Her iki meşiliatinin müddeti iki seneden 
biraz fazladır. 
Oğlu Rumeli Kazaskeri Damad-zade Murad 

Efendi'dir. İkinci oğlu Mehmet Tahir Molla hakkında 
aşağıda bilgi sunulmuştur. 

D) DAMAD-ZADE MURAD MEHMED 
EFENDİ(1717-1778) (RumeliKazaskeri) 

Şeyhülislam Damad-zade Feyzullah Efendi'nin oğlu 
olup, ı 7ı 7 yılında Bursa'da doğdu. Babası o zaman 
Bursa kadısı idi. Babasının şey hi Murad Efendi, çocuğa 
Murad isminin verilmesini istedi. 20 Sıkı bir medrese 
tahsili gören Mehmed Murad, ı 733'de müderris oldu. 
Beş yıl sonra mesaisi takdir edilerek "mevleviyet" 
rütbesiyle Diyarbakır Mollalığına tayin edildi. Bir çok 
görevlerde bulundu. Titiz ve çalışkandı. ı 754'de Edirne 
mollası olup, ardından Mekke payesine erişti. ı 76ı 

yılında ise İstanbul kadılığına tayin edilerek merkeze 
geldi. 

İki ay sonra babası Feyzullah Efendi verat etti. 
Babasını kaybetmesinden yedi ay sonra ı 762 senesinde 
kadılık görevinden alındı. Bu durum karşısında üzgün 
bir şekilde babasından kalan Beykoz'daki yalı da oturdu. 
Günlerini okuruakla geçiriyordu. ı 766 yılında affa 
uğrayarak Anadolu Kazaskeri oldu. ı 770'de tekrar 
görevden alındı, ı 773 yılında Rumeli Kazaskerliğine 
getirildi. ı 777 senesinde takdiren görevine ek olarak 
Reis'ülulema payesine erişti?1 Şeyhülislamların genel 
olarak Rumeli kazaskerlerinden tayin edildiği dikkate 
alınırsa Murad Mehmed Efendi, bu hedefe bir hayli 
yaklaşmıştır. Bu makama getirilseydi, aileden üçüncü 
şeyhülislawn çıkması mümkün olacaktı. 

Mehmed Murad Efendi, hanedanda merbutiyeti 
bulunduğundan ve bilgi bakımından yüksek olmasına 
mağruren sözünü sakırımaz, vazifesi olmayan işlere de 
karışmaktan kendini alamazdı. Daha önce iki defa 
aziedilmesi de bu huyundan kaynaklanmıştır. ı 778'de 
Rumeli kazaskerliğinden azli kararlaştırıldı. Ancak 

mevkii gözetilerek bu hususta ihtiyatlı hareket edildi. 
Reisülküttap Ömer Vahit Efendi delaleti ile Çavuşbaşı 
Ahmet Nazif Efendi bu hususun tesviyesine memur 
edildi. Azil ve nefi işinin halk arasında şayi olmayarak 
gizli yapılması arzu ediliyordu. Gece, yeniçeri ağasının 
gözetiminde evi basılarak sürgün yeri Gelibolu'ya 
karadan götürüldü. Edirnekapı'dan payİtahtı terk ettiği 
gece rakibi Dürri-zade Nurullah Efendi tekrar Sadr-ı 
Rumeli olmuştu .. Mehmed Murad Efendi, Gelibolu'da 
da rahat durmadı. Bu layık olmadığı muameleler 
üzerine, ileri geri konuşmaya devam ettiği için 
Gelibolu'dan da uzaklaştınlması yoluna gidilmiştir. Boş 
bulunan Medine Kadılığına tayin olunmuş ve derhal 
görev yerine gitmesi emredilmiştir. 

Meşakkatli bir yolculuktan sonra Şam'a ulaştı. Şam'a 
vanşının ilk haftasında hastalandı. Şam yakınlarında 
Salihiye denilen yerde ı 778 yılında vefat etti.22 

Murad Molla, devrinin sayılı alimlerinden idi. Babası 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi, iyi bir tahsil yapması 
hususunda gerekeııleri yapmıştı. İlınine mağrur olması, 
dairesi halkının Murad Molla'nın nüfuzundan yararlanıp 
rüşvet ve yolsuzluğa bulaşması, gözden düşmesine 
sebep gösterilmiştir. Vakarlı ve sözünü sakınmaz bir 
kimse idi. 

E) MURAD MOLLAKÜLLİYESİ 

Murad Molla, İstanbul Fatih Çarşamba semtinde 
kütüphane ve tekkeden meydana gelen bir külliye 
yaptırmıştır. Tekke ı 769, kütüphane ı 775 yılında inşa 
edilmiştir. Tekke günümüze gelememiştir. Kütüphane 
binası, Türk-İslam mimarisinin en erken örneklerini 
oluşturan Karahaıılı camilerinden başlayarak daha sonra 
Anadolu'da ı5. yüzyılın ortalarından itibaren Osmaıılı 
cami tasarımında geliştirilen, merkezi kubbeli ve dört 
yanın kubbeli şemayı yansıtmakta ve özgün şeklini 
konımaktadır.7B Günümüzde Kütüphane olarak hizmet 
vermekte, Murad Molla'nın yazma kitap koleksiyonu 
burada muhafaza edilmektedir. Bu kolieksiyandaki 
kitapsayısı ı·856'dır.24 

Ekim 1780 tarihindeki kütüphane mütevellisinin 
Murad Molla'mn oğlu Mehmed Arif Molla olduğu ve 
kütüphanede beş hafız-ı kütübün görevlendirildiği 

görülmektedir.25 

E-l) MURAD MOLLA ve ÇANKIRI 

Murad Molla, dedelerinin memleketi olan Çankın ile 
bağlarını yenilemiştir. Çankırı'da bir hayli arazisi 
olduğu ve buıılann gelirini İstanbul'daki külliyesine 
vakfettiği görülmektedir. Dedelerinden intikal eden 
mülkleri olup olmadığım bilmiyoruz. Tayip Başer, -
kaynak göstermeksizin- Murad Molla'nın Kastamonu 

* Çankırı Araştırmaları Dergisi* B 



ÇANKIRILI BİR ULEMA AiLESi : "DAMAD-ZADELER" 

kadısı olduğu dönemde Çapanoğullarından Deli P~şa 
adıyla bilinen bir asinin İdaınından sonra onun müsadere 
edilen arazilerine el koyduğunu belirtmektedir.:26 
Çankın tarihçisi Ahmet Kemal Üçok(ö.1956), 

"Rum eli Kazaskeri Murat Molla 'nın Beytülmal 
katipliğinde bulunmuş ve Beypazarı ile bazı 

şehirlerde kadılık yapmış olan' Şamdancıoğlu 

Süleyman Efendi'nin" Çankırı'ya geldiğine kanidir. 
Murat Molla'nın vilayette pek çok vakıf arazisi 
bulunduğunu Süleyman Efendi'nin tarihini 1773'de 
yazdığım, Çankın tarihinin sonraki cildinde izah 
edeceğini belirtmektedir.~? Süleyman Efendi, Damad
zade Murad Efendi'nin 20 Ekim 1761'de Belde-i 
Tayyibe'ye(İstanbul) kadı olduğunu kaydederken 
" ..•. bu abd-i naçizi Balkapanı niyabeti hizmetinde 
istihdan buyurdu." demektedir. 

Murad Molla, Fatih Çarşamba'da yaptırdığı 

kütüphane ve tekkeye gelir sağlamak üzere bir çok 
gayrımenkul vakfetmiştir.2!8 Bunlar arasında 

Çankın'da bir çiftliı(29, han3°0, kiremithane ve 
değirmen de vardır.311 

Çankın şer'iyye sicillerinde yer alan 5 Mayıs 1802 
tarihli bir belgede, Çankın sakinlerinden Kirmanzade 
el-Hac Mehmet'in, Tüfenkçibaşı el-Hac İsmail'le 
beraber, Damad-zade Murad Efendi'nin bina eylediği 
kütüphane ve Nakşibend1 zaviyesi vakfı müllıakatından 
olduğu bildirilen Şabanözü kazasında Semerö~2 
korusundan haksız yere 1000 kadar çam ağacı kestiği, 
adı geçen vakıf mütevellisi tarafından ilibar edilmişti. 
Ancakkadı tarafından oluşturulan mahkeme neticesinde 
ilibarın iftira niteliği taşıdığı kararına ahalinin şahitliği 
neticesinde ulaşılmıştı. Oluşturulan inceleme heyetinin 
araştırması neticesinde adı geçen vakfa ait sadece 
Çankırı'nın Dümeli köyündeki bir korunun olduğu ve 
Semerözü koruluğunun vakfa bağlı olmadığı da 
belirtilmektedir. 33 

Salnamelerde Murad Molla'nın Çankırı'daki vakıf 
mülkleri ile ilgili işlerini takip etınek üzere, görevli 
memurlar bulunduğu anlaşılmak:tadır}34 

Ahmet Tal'at Onay, Çankırılı şair Sabri(ö.1850)'nin 
hayatını anlatırken " .. hatta şehrin c en up tarafındaki 
Murat Molla tarlalarında bostancılık eden ve 
münzeviyane yaşayan Sabri'nin"35 ifadesinde Murad 
Molla Vakfına ait arazilerin şehrin güneyinde ve 
yakınlarında olduğunu belirtmiştir .. 

Kaynaklarda Haınid(ö.1775), Akif(ö.l774), Tahir 
Melımed(ö.1784)?, Mulıib(ö.1764) adlarında dört 
oğlunun üçü, Molla M ura d hayatta iken vefat etınişler ve 
Eğrikapı'da de:fiıedilmişlerdir.36 Arif Melımed adındaki 
oğlu, kadılık mesleğinde yükselmiş ve daha uzun bir 
ömür sürmüştür. 

F) DAMAD-ZAoE ARİFMEHMED EFENDi 

Rumeli Kazaskeri Damad-zade Murad Mehmed 
Efendi'nin oğludur. Müderris olup 1214(1799/1800)'de 
Yenişehir, 1223(1808)'de Bursa, 1818'da Mekke 
mollası, 1821'de İstanbul payesi ve 1241(1825/26)'de 
Anadolu payesi aldı. Sonra Güzellıisar'a sürüldü ve 
orada vefilt eyledi. Şeyhülislam Mekkl Mehmed 
Efendi'nin kızı, zevcesiydi. 37 

Ayvansarayı Hafız Hüseyin, Feyzullah Efendi'nin 
Anadolu payesi sahibi toruııu Arif Efendi'den söz 
etıniştir. Molla Murad'ın oğlu olan Arif Efendi, 
Sütlüce'deki zaviyeyi Bektaşilere verıniş, 1826'da 
yeniçeri ocağının kaldırılması ile birlikte Bektaşi 

tekkelerinin de üzerine gidilmiş, söz konusu tekke de 
yıktırılmıştır. 38 

G) MEHMETTAHiRMOLLA 

Feyzullah Efendi'nin diğer oğlu Mehmet Tahir Molla 
da ağabeyi Murad Molla'nın karşılaştığı felaketiere 
uğramış ve birkaç kere sürgüne gönderilmiştir. Bir 
defasında valideleri N aile Hanım ve Murad Molla'nın 
şefaati ile sürgünden kurtularak İstanbul'a gelebilmiştir. 
Cevdet Tarilıi, Tahir Molla'nın ağabeyi gibi asab1 mizaç 
olduğundan bahseder.39 Damad-zade Feyzullah 
Efendinin küçük oğlu Mehmed Tahir Molla 1783 
tariliinde vefat etıniş ve Eyüp Nişanca'daki Şeyh Murad 
derg8.lıına de:fiıedilmiştir. 

H) SONUÇ 

Damad-zadeler adıyla bilinen ve bir ulema zinciri 
oluşturan sülale, Çankırı şehir tarihine ışık tutan önemli 
ailelerden biridir. Kökleri küçük bir Anadolu şehrine 
dayanan bu aile mensuplarının dönemlerinde Osmanlı 
Devletinin siyasi, sosyal ve kültürel hayatında önemli 
roller aynadıkları görülmektedir. Aile içerisindeki tarilıi 
şahsiyetler incelendiğinde hemen hepsinin ilml kariyer 
sahibi oldukları, devlet hayatında önemli görevler 
üstlendikleri ve hayırsever kişilikleri müşahede 

edilmektedir. Kurduklan bazı müesseseler, günümüzde 
de işlevini sürdürmektedir. 

--------------- Dipnotlar-

*Araştırmacı Yazar 

1Minkarizade Yahya Efendi(1609-1678), Padişah Avcı Sultan 
Mehmed'in çok değer verdiği bir alinı olup, (1 663-1674) yılları arasında 
şeyhülislfunlık yapmıştır. Türbesi, Üsküdar'daki medresesi yanmdadır. 
Damadı Mustafa Rasih Efendi'den olan torunlarına "Damad-zadeler'' adı 
verilmiştir. Çeşitli eserleri ve fetva mecmuası bulunmaktadır. Fazı!, 
kemal sahibi, vakur ve iyilik sever bir kimse olarak anılmaktadır. 
(Mehmet Süreyya, Sicil-i Osmam, Tarih vakfı Yurt Y. s.l673,1674. 
İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt 4, s. 478-4 79. 

B * Çatıkın Araştırmaları Dergisi* 



HakkıDURAN 

2Mehmet Süreyya, Sicil-i Osmiini, Tarih Vakfı YurtY. S.1351. Adı, 
Riisih Mustafa Efendi (Damad) şeklinde yazılmış olup, vefat tarihi 
Rebiülilhır 1095 (Mart/Nisan 1684) olarak verilmiştir. 

3 Ayvansarayi Hafız Hüseyin, Hadikatü'l-Cevami(Camilerimiz 
Ansiklopedisi, Haz: İhsan Erzi, Cilt2, İstanbul1987, s.135. 

4 Şeyh Murad Efendi (1645-1720), Buhara'da doğmuş olup seyyiddir. 
Ayaklan felçli olmasına rağmen İslam ülkelerinin çoğunu dolaştı. 
Hindistan'a giderek meşhur Nakşibendi Şeyhi Muhammed Masum 
Faruki (1599-1668)'ye intisab ederek hilafet aldı. Daha sonra Şam ve 
İstanbul'da irşad faaliyetlerini devam ettirdi. Ebülhayr Ahmed Efendi, 
babasının medresesini onun faaliyetlerine tahsis etmiş, Murad Efendi ,bu 
dergahta ömrünün sonuna kadar hizmet vermiştir. Aynı yerde medfund ur. 
(Hüseyin Vassaf, Setine-i Evliya, İstanbul 1999, s. 113-115.Aynca bkz,: 
Halilİbrahim Şimşek, TDVİA, Cilt31, İstanbul2006, s.185-186.) 

5 Mehmet İpşirli, "Damad-zade Ahmed Efendi", TDVİA, Cilt 12, s. 
449-450. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt 6, 5. baskı, 462, 
468-4 71. Mehmet Süreyya, Sicil-i Osmiini, Tarih vakfı Yurt Y. s. 43 7. 

6 Şem'diini-zade Fındıklılı Süleyman Efendi Tiirihi, Mür'i't-teviirih, 
Haz: Prof. Dr. Münir Aktepe, İ.Ü. Ed fak. 1976, Cilt: I, S.27 

7Ayvansarayi, age. S.135, "Hayfli viibii fate'l-müfti" ibaresi ölüm 
tarihi 1154 'ü gösterir demektedir. 

8 Bu çeşmeye meşhur divan şairi Nedim, manzum tarih düşürmüştür. 
Son beyti: "Nedima söyledi tarihi itınanm bu nusrala İçin bu çeşme-i 
pakizeden ma nil:ş-ı can olsun." (İ.Hakkı Uzunçarşılı, age. S.470) 

9 Şeyh Sünbül Sinan'a atfen bu adı alan Halvetiyye tarikatının bir kolu. 
10 Mehmet İpşirli, age. S.450. İ.Hakkı Uzunçarşılı, age. S.470. 

A.AdnanAdıvar, Osmanlı Türklerinde him, İstanbull970, s.l53. 
11Mehmet İpşirli, "Damad-zade Feyzullah Efendi", TDVİA, Cilt 12, 

s.525 .. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt 6, 5. baskı, 482, 
484,485. Mehmet Süreyya, Sicil-i Osmiini, Tarih Vakfı Yurt Y. s.53l. 

12 Fındıklılı Süleyman Efendi, age. Cilti, s. 90. 
13 Fındıklılı Süleyman Efendi, Age. Cilt I, s.18l. Ayvansarayi, Age. 

Cilt, S.l42,'de "Damad-ziide Feyzullah Efendi" adı ebced hesabıyla ilk 
şeyhülisliimlığa getirildiği 1138(1725/26) tarihini gösterir" demektedir. 

14Devhat-ü'l Meşayih (Müstakimzade Süleyman Efendi'nin 
Şeyhülislamlara dair eseri), "padişaha yakın bazı kişilerin 

çekememezlik ve yerine göz dikmeleri sebebiyle yaptıkları 
bozgunculukları" yüzünden aziedildiği görüşünü dile getirmektedir. 

15 http://www.maltepe.com.trve http://www.maltepeseb.saelik.gov.tr 
internet sitelerinde ayrıntılı bilgiler ve fotoğraflar yer almıştır. Feyzullah 
Efendi, ilk defa 1739 yılında kazasker olmuştur. Maltepe'de yaptırdığı 
es erler, H. 1141 (M.l728/29) tarihini taşıdığına göre, kazaskerliğinden 
önce- müderris ve Galata kadısı olduğu dönemde inşa edilmiş olmalıdır. 

16 Fındıkldı Süleyman Efendi, age. Ciltii, s.45. 
17 AyvansarayiHafızHüseyin,age. Cilt2,İstanbul-I987, 142. 
18 Türkiye Gazetesi, İslamAiirnleriAns.iklopedisi, İstanbull984, Cilt, 

16. s. 308. 
(g İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Musikide yeniden makam icadına 

muktedir olduğu" nu Vasıf tarihine dayanarak belirtmektedir.( bkz.: 
Osmanlı tarihi, Cilt.6 s.565.) 

20Muzaffer Gökman, Murat Molla, Hayatı Kütüphanesi ve Eserleri, 
İstanbul1943,s.7. 

21 Rumeli kazaskerliği yaprruş kişilerin en kıdemlisine Reis'ülulema 
ünvanı verilmekteydi 

22 Muzaffer Gökman, age. s. 7-8. Mehmet Süreyya, Sicil-i Osmiini, 
Tarih Vakfı Yurt yay .. s.lll4-1115. 

23 M. B aha Tanınan, Murad Molla Külliyesi, TDVİA, cilt 31, İstanbul 
2006,s.187. 

24 İsmail Erünsal, Murad Molla Kütüphanesi, TDVİA, cilt 31, İstanbul 
2006,s.l88. 

25 İsmailErünsal, TürkKütüphanelerTarihiii,Ankara-1988,s.llO. 
26 Tayip Başer, Dünkii ve Bugünkü Çankırı, Ankara-1956. Başer, 

kaynak göstermemekle beraber, ''Murad Molla'nın Çankırı'da çiftlik, 
değirmen, kiremithane ve bağı olduğu vakfİyesinden 
anlaşılmaktadır." ifadesiyle vakfıyesinden bilgi sahibi olduğunu 
kaydetmiştir. Murad Molla'nın bu mülkiere Tayip Başer'in iddia ettiği 
şekilde sahip olup olmadığını bilemiyoruz.. Bu dönemde 
Çapanoğullarından idam edilen Ahmet Paşa vardır. Bu idarnın 1765 
yılında vukubulması zaman itibariyle bu iddiayı tarihen mümkiin 
kılmaktadır. (Bkz,: Özcan Mert, Çapanoğııllan, 18. ve 19. yy.daAnkara-
1980, s.74). Ancak, Çapanoğullan'nın aynı dönemde Çankın'da bu 
anızilere sahip olup olmadıklan ve Murad Molla'nın Kastamonu kadılığı 
yapıp yapmadığı hususlan araştırılmalıdır. 

27 Ahmet Kemal Üçok, Çankın Coğrafyası, Ankara 2002, s.138. Üçok, 
Çankırı Tarihinin Anahatlan adlı eserinin I. Cilrten sonrasrru yayrnlama 
imkanı bulamarruştır. (Prof. Dr. Münir Aktepe'nin hazırladığı İ.Ü. Ed. 
Fak. Yayını Şamdancıoğlu Fındıklılı Süleyman Efendi'nin Mür'i't
tevarih adlı eserini bu yazıdakaynak olarak kııllandık. H. Duran) 

* Çankırı Araştırmaları Dergisi * 

28Kütüphane binası, ''MURAD MOLLAHalk Kütüphanesi" adıyla 
(Tevkü Cafer Malı. Murad Molla cad. no:12-14, Çarşamba /Fatih) 
adresinde halen faaliyetine devam etınektedir. Diyanet Vakfı-Fatih 
şubesince yayuılanan Fatih Camileri ve Diğer Tarihi Eserler adlı kitapta 
"Tek katlı taş ve 1775 m2 alan üzerinde kurulu iki binadan meydana 
gelen kütüphane, Damadzade Murad Efendi'(ö.1778)'nin vakfıdır." 
şeklinde bilgi verilerek kütüphane binasının fotoğrafı da eklenmiş 
bulunmaktadır. "Banisi, Murad Molla olup kütüphane, hankah ve 
mescidden müteşekkil bir manzumedir. Kütüphanesinin içinde 
1775, dışında 1778 tarihli ve hankahında 1890'da tanıirini gösteren 
kitabe bulunmaktadır. Mescid ahşaptır." Tahsin Öz'ün İstanbul 
Camileri adlı eserinde bu sözlerle anlattığı Damadzade Kazasker 
Mehmed Murad Efendi Yakfina kayıtlı bu dergiihtan yalnızca kütüphane 
ayakta kalabilrniştir. Tevkii Cafer mahallesi, Murad Molla Sokağı, 190 
ada, 34. parselde bulunmaktadır. Detaylı bilgi için aynca bkz,: (M. Baba 
Tanınan, agm.TDVİA, cilt 31 ,s.l87; İsmail Erünsal, agm. TDVİA, cilt 
31, s.l88). 

29Çankırı mutasarrıfının Kastamonu Vilayetine sunduğu 20 Temmuz 
1915 tarihli raporda "Murad Molla Evkafı'na ait kırk beş dönümlük 
bir arsanın ziraat nümune tarlası olarak tahsisi için vilayete 
müracaatta bulunulduğu ... " Çankın Araştırmalan Merkezi, Osmanlı 
Belgelerinde Çankırı, Ankara 2008, s.l59. 

3°24 Mayıs 1896 tarihli "Çankırı' da yanan M ura d Molla Evkafı 'na 
ait Acem Ham arsasına belediye tarafından altnuş bir adet dükkan 
inşa edilmesi" hususundaki belgeden söz konusu hanın Acem Ham 
adıyla anıldığı ve bu tarihten önce yandığı anlaşılmaktadır. Osmanlı 
Belgelerinde Çankırı. S.l30. 

31 Muzaffer Gökman, age. S.l4. Çankırı'daki gayrmıenkııllere 
ilaveten, Boğaziçinde Büyükdere'de iki yalı, Eyüp'te evler, Antalya'da 
bağ, Ağriboz'da yemişlik vb. akann vakfa tahsis edildiği görülmektedir. 
Tekke ve müştemilatı 1927 yılında yanrruştır. Zarif bir yapı olan 
kütüphane binası, ayakta olup, "Murat Molla Halk Kütüphanesi" 
adıyla işlevini sürdürmektedir. Bu kütüphanenin sayvanlı kapısı 
üzerinde kadın divan şairlerimizden FıtnatZübeyde Hanını'ın 20 beyitlik 
manzum tarihi yazılıdır. Bkz.,:MuzafferGökman, age. S.l3. 

32 Semerözü, belirtilen tarihte Şabanözü nahiyesine bağlı bir köydü. 
Günümüzde Kızıicabamam İlçesi'ne bağlıdır. 

33 Ahmet Elibol, Yakınçağ Başlarından Tanzimat'a Kadar 
Çankırı(l789-1839)Doktora Tezi,Ankara 2005, S. 71-72. 

34 Ömer Türkoğlu, Salnamelerde Çankırı, 1306(1889) Salnamesinde 
"Murad Molla kereste memuru Hakkı Efendi, Murad Molla Tahkik 
memuru Ahmet Efendi" adlan geçiyor. S.330; 1310(1892) Salnamesi 
yalnız "Murad Molla memuru Hakkı Efendi", s. 367; 1312 (1894) 
Salnamesinde yine "Murad Molla kereste memuru Hakkı Efendi ve 
MuradMolla TahkikmemuruAhrnetEfendi" adlan geçiyor. s.432 

35 Alırnet Tal'at Onay, Çankırı Şairleri, Çankırı 1931, cilt I, s.282. Tayip 
Başer, Aşık Sabri'nin bostancılık yaptığı mevkiin o zaman tarla olan, 
günümüzdeki Çankırı Tren İstasyonu ve civan olduğu kanaatindedir. 
Bkz,:Karatekin Ululan,Ankara 1965, s . .46) 

36 M. Süreyya, age. s.l 115. Sicil-i Osmani'de Murad Molla'nın oğullan 
anlatılırken Tahir Mehmed ile Arif Mehmed ismi kanştırılmıştıt. Arif 
Mehmed Efendi'nin anlatıldığı bölümde Damad-zade Murad Efendi'nin 
oğlu olduğu doğru olarak kaydedilmiştir. 

37MehmetSüreyya, Sicil-i Osmiini, Tarih Vakfı Yurt yay .. s. 315. 
38 AyvansarayiHafızHüseyin, age. Cilt2, 142. 
39Muzaffer Gökman, age.s.7. Sadi Irmak, B. Kemal Çağlar, Cevdet 

Paşa Tarihinden Seçmeler, İstanbul 1973, s.61, 62. Sicil-i Osmiini'de 
Mehmet Tahir Molla'nın Murad Molla'nın oğlu olduğu şeklindeki ifade 
yanlıştır (bkz. 36. nolu dipnot). Cevdet Paşa Tarihinde, Feyzullah 
Efendi'nin oğlu ve müderris olduğu belirtilerek hayatı hakkında bazı 
ayrıntılar verilmiştir. 




