
MEHMED EFENDi, Divitçizade 

Divitcizade 
Mehmed 
Efendi'nin 
sandukası 

di. Sadettin Nüzhet Ergun'un onu bu tek
kenin banisi olarak göstermesi yanlıştır. 
1078 ( 1667) yılında Gafüri Mahmud Efen
di vefat edince Aziz Mahmud Hüdayl Asi
tanesi şeyhi olan Mehmed Efendi bu va
zifesini sürdürürken Receb 1 090 (Ağus
tos 1679) tarihinde vefat etti ve Şeyh Ca
mii haziresinde babasının kabrinin yanına 
defnedildi. 

Devrinin tasawufi şahsiyetleri arasında 
önemli bir yeri bulunan Mehmed Efendi 
şiirleri ve dini besteleriyle de bu sahalar
daki kudretini ortaya koymuştur. Şiirleri
nin bir divanda toplandığı kaydedilmek
tedir. Güftesi kendisine ait, "Yandım kül 
oldum aşk meydanında" mısraıyla başla
yan ilahisi, daha sonraki dönemlerde baş
ka bestekarlar tarafından da bestelen
miştir. Güfte mecmualarında besteledi
ği ilahilere rastlanmaktaysa da bunların 
hiçbirinin notası günümüze ulaşmamış
tır. 
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MEHMED EFENDi, Eğrikapılı 

L 

(1847-1917) 

Son dönem zakirbaşılanndan, 
dini eserler bestekarı. 

_j 

İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Çul
ha kahyası Ahmed Efendi'nin oğludur. 

Rüşdiye tahsilini tamamladıktan sonra 
Evkaf Nezareti Evamir Kalemi'nde me-
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muriyete başladı ( 1868) ve uzun yıllar bu
rada çalıştı. Mümeyyizlik görevinde iken 
emekliye ayrıldı. Mehmed Efendi. atakçı
lar'da Sertarikzade Cerrahi Tekkesi şeyhi 
Ali Rıza Efendi'ye intisap etti. Güzel sesi 
ve zikir idare etmedeki kabiliyetiyle dikka
ti çekerek Sertarikzade Tekkesi'nin zakir
başısı oldu. Bu tekke ile Eyüp'teki Hatu
niye Tekkesi ve NGreddin Cerrahi Tekkesi 
başta olmak üzere birçok tekkede zakir
başılık yaptı. Ayrıca seyrü sütılkünü ta
mamlayıp hilafet alan Mehmed Efendi 
26 Temmuz 1917 tarihinde vefat etti ve 
Eyüp'te Davud Ağa Camii haziresine def
nedildi. Emir Buhari Tekkesi şeyhi Mesud 
Efendi'nin kız kardeşi Zeyneb Hanım 'la 
evli olan Mehmed Bey bestekar Ali Rıza 
Şengel'in babasıdır. 

Mehmed Efendi, zakirbaşılıktaki şöhre
tinin yanında dini eser bestekarı olarak 
da tanınmıştır. Bolahenk Nuri Bey'le Ha
tuniye Tekkesi şeyhi Mehmed Rıza Efen
di'den yüzlerce ilahi ve tevşih meşkede
rek bu konuda kendini yetiştirmiş, ayrıca 
neyzen Baba Raşid Efendi'den Hampar
sum notasım ve Zekai Dede'den pek çok 
dini ve din dışı eser öğrenerek müsiki bil
gilerini geliştirmiş ve repertuvarını ge
nişletmiştir. Mehmed Efendi'nin tevşih 
ve ilahi formundaki yedi eserinin notası 
günümüze ulaşmıştır. Bunlardan güftesi 
Yünus Emre'ye ait, "Halet ile bana bir hal 
göründü" mısraıyla başlayan neva ilahi
siyle güftesi Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya 
ait. "Hak şerleri hayr eyler" mısraıyla baş
layan hüseyni ilahisi zamanımızda da oku
nan eserlerindendir. Haftanın belirli ge
celerinde evinde tertipiediği müsiki top
lantılarıyla dönemin ünlü müsikişinasla
rını bir araya getiren Mehmed Efendi 
aynı zamanda pek çok talebe yetiştirmiş
tir. Bunlar arasında oğlu Ali Rıza Şengel 
ile İzzettin Hümayi Bey (Eiçioğlu ) özellikle 
zikredilmelidir. 
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MEHMED EFENDi, Hanefi 

(bk. HANEFI MEHMED EFENDi). 
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MEHMED EFENDi, 
Hocazade 

(ö. 1024/1615) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

28 Şaban 975 (27 Şubat 1568) tarihin
de Bursa'da doğdu. Babası Osmanlı ta
rihçisi ve alimi Hoca Sadeddin Efendi' dir. 
İlk eğitimini babasından aldı. Ayrıca Molla 
Tevfik'ten ve başka hocalardan özel ders
ler gördü. Kısa ve parlak bir tahsil haya
tından sonra yine babasından mülazemet 
aldı ve onun nüfuzu ile ilmiye dereceleri
ni birbiri ardınca aştı. Mevcut teamülleri 
zorlayan bu yükseliş, babasının hocalık 
yaptığı III. Murad dahil olmak üzere bir
çok kimseyi rahatsız etti ve tenkitlere yol 
açtı. 994 Cemaziyelewelinde (Mayıs 1586) 
İsmihan Sultan Medresesi müderrisliği 
payesiyle ilmiye mesleğinde göreve baş
ladı. Cemaziyelahir 997'de (Nisan 1589) 
Sahn-ı Sernan müderrisliği payesini aldı. 
Rebiülahir 999'da (Şubat 1591) Yavuz Sul
tan Medresesi'ne, aynı yıl içinde Süley
maniye Medresesi'ne müderris oldu. 

Şewal 1000'de (Temmuz 1592) Mekke 
kadılığına getirildi (Selanik\', s. 278). Ce
maziyelahir 1001 (Mart 1593) tarihinde is
tifa etti ve kendisine 120 akçe emekli ma
aşı bağlandı. Ardından Cemaziyelevvel 
1 004'te (Ocak 1596) İstanbul kadısı, iki ay 
sonra Damad Efendi yerine Anadolu ka
zaskeri oldu. Aynı yıl başlayan III. Meh
med'in Eğri seferine babasıyla birlikte ka
tıldı ve padişahın yakınında yer aldı . Da
ha sonra İstanbul'daki törenlerde çokde
fa babasının yanında kardeşleri Esad ve 
Aziz efendilerle beraber bulundu (Selani
k!. s. 691, 812). Babası siyasi çekişme için
de olduğu rakiplerinin tesiriyle gözden 
düşüp 9 Cemaziyelahir 1 OOS'te (28 Ocak 
1597) padişah hocalığından alındığında 
o da kazaskerlikten aziedildL Hoca Sa
deddin'in yeniden güç kazanıp 1 006'da 
(1598) şeyhülislamlık makamına getiril
mesi üzerine Zilkade 1 007'de (Haziran 
1599) Rumeli kazaskeri oldu. Babasının 
12 Rebiülewel 1 DOS'de (2 Ekim 1599) ve
fatının ardından 20 Ramazan 1 009'da 
(25 Mart 1601) görevden alımnca inzivaya 
çekildi. 2 Safer 1010'da (2 Ağustos 1601) 
Sun'ullah Efendi'nin yerine şeyhülislam 
olduysa da 22 Receb 1011 'de (5 Ocak 
1603) aziedildi ve Sun'ullah Efendi tek
rar şeyhülislamlığa getirildi. 20 Safer 
1 017'de (5 Haziran 1608) dördüncü defa 
mazul olan Sun'ullah Efendi'nin yerine 
şeyhülislamlığa tayin edildi ve ölümüne 



kadar bu makamda kaldı. S Cemaziyela
hir 1 024'te (2 Temmuz 1615) vebadan ölen 
Mehmed Efendi'nin mezarı Eyüp'te ba
basının türbesi içerisindedir. Toplam şey
hülislamlık süresi sekiz buçuk yıldır. Ru
meli kazaskerliği zamanında çeşitli vesile
lerle mülazemet verilen 166 ilmiye adayı 
ile ilgili müstakil bir ruznamçe defteri 
bulunmaktadır (İstanbul Şer'iyye Sicille
ri Arşivi, Rumeli Kazaskerliği RQznamçe

leri, nr. VII). 

Şeyhülislamlığı döneminde çeşitli idari 
ve siyasi hadiselerde etkili olan Mehmed 
Efendi'nin babasının siyasetini sürdürdü
ğü, devlet erkanı arasında özellikle Na
su h Paşa ile anlaşmazlığa düştüğü kay
naklarda zikredilir. Bayramlarda sadra
zamların şeyhülislamı ziyareti adet oldu
ğu halde Sadrazam Nasuh Paşa'nın onun 
ziyaretine gitmediği, durumdan haber
dar olan 1. Ahmed'in emri üzerine Nasuh 
Paşa'nın kıyafet değiştirip bir kayıkla 
Mehmed Efendi'nin yalısına gidip hiç 
oturmadan bayramını tebrik ederek ay
rıldığı belirtilir. Onun Nasuh Paşa ile olan 
çekişmesinde sadrazarnın ilmiye men
suplarının tayin işine karışmasının etkili 
olduğu anlaşılmaktadır. Nasuh Paşa bazı 
medrese ve kadılıkları padişaha re'sen 
arzedince ı. Ahmed, "Şeyhülislamın göre
ceği işe niçin müdahale ediyorsun?" de
miş, bunun üzerine sadrazam. Ebüssuud 
Efendi'nin tezkiresini göstererek, "Bu 
benim vazifemdir, selefte vüzera göre
gelmiştir" diyerek izin almışsa da bu mü
dahale sadece onun zamanına münhasır 
kalmıştır (Uzunçarşılı, ilmiye Teşkilatı, s. 
179) . 

Mehmed Efendi'nin ilmiye derece ve 
makamiarına hızla gelişinde babasının ro
lü dönemin bazı şairleri tarafından eleş
tirilmiştir. U lema çocuklarına ayrıcalık ta
nınması ve onların daha küçük yaşlarda 
üst makamlara yükselmelerinin sistem
leşmesinde Hoca Sadeddin Efendi 'nin 
oğulları örnek olarak gösterilmiştir. Hoca 
Sadeddin'in Mehmed Efendi'yi yirmi dört 
yaşında Mekke kadısı, arkasından İstan
bul kadısı tayin ettirmesi üzerine bir şa
ir, " .. . Oldu kadi-i şehr-i İstanbul/ On iki
de on üçte bir çelebi 1 Şimdi oğlancık oyu
nuna döndü 1 Hizmet-i mukteza-i şer'-i 
ne bi 1 Saldı oğluyla dehre bir ateş 1 Gör 
babası olan Ebu Leheb'i" diyerek ağır 
eleştiride bulunmuştur. Yine lll. Meh
med'in Hoca Sadeddin'e güvendiğini, fa
kat onun genç oğlu Mehmed'i Anadolu 
kazaskerliği, küçük oğlu Esad'ı Edirne ka
dılığı için arzetmekle ulema arasında sul-

Hocazade 
Mehmed 

Efendi'nin 
bir fetvası 
(ilmiyye 

Salnamesi, 
s. 428) 

MEHMED EFENDi, imam-ı Sultani 

tanı mahcup. kendisini rezil ettiğinden 1 
yakındığı belirtilir (Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, 111/1, s. 124). 

MEHMED EFENDi, 
İmam-ı Sultani 
(ö. 1141/1728) 

Bu tür suçlamalara rağmen Mehmed 
Efendi'nin iyi yetişmiş bir alim olduğu , 

Türkçe, Arapça ve Farsça şiir ve n esirleri 
bulunduğu bilinmektedir. Babasının Tô.
cü't-tevô.rih adlı eserinin zeyli durumun
daki İbtihô.cü 't-tevô.rih'in üçte ikisini 
kendisi hazırlamış, fakat Kanuni Sultan 
Süleyman dönemini ihtiva eden bu eser 
tamamlanamamıştır. Mehmed Efendi 
kitabın girişinde babasının notlarını dü
zenlediğini ve kardeşiyle birlikte yer yer 
ilavelerde bulunduğunu ifade eder. Ah
met Akgün tarafından eser üzerinde bir 
doktora tezi hazırlanmıştır (bk. bibl.). 
Mehmed Efendi'nin ayrıca döneminde 
yazılmış bazı eserlerin başında takrizleri 
vardır. lll. Murad'ın emri üzerine Abdül
kadir-i Geylani'nin menakıbını tercümeye 
girişen Hoca Sadeddin, oğulları Mehmed 
ve Esad efendilerin yardımı ile bunu altı 
ayda tamamlamıştır (Peçuylu İbrahim, Il, 
451-452). İlmiyye Salnô.mesi'nde yedi 
özgün fetvası ve imzası bulunmaktadır 
(s. 428-43 ı) 
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O dönemde Amasya sancağına bağlı 
olan Uidik kazasında doğdu. Babası Mus
tafa Efendi'dir (Şeyh!, III, 651 ). Kıraat il
mindeki mahareti ve güzel sesiyle dikkat 
çekerek eski Mısır valisi Canbolatzade H ü
seyin Paşa'ya imam oldu ve "Canbolatza
de imamı" diye şöhret kazandı. Ardından 
Minkarlzade Yahya Efendi'ye mülazım ol
du. Bir süre müderrislik yaparak 40 ak
çelik medreseden sonra sırasıyla 1 080'
de (ı 669) Hüsrev Kethüda Medresesi ha
ricine. 1081 'de (ı 670) ibtida-i dahil rüt
besiyle Cedid İbrahim Paşa, ertesi yıl mu
sıle-i Sahn itibariyle Karaçelebizade Mah
mud Efendi Medresesi'ne tayin edildi. 

IV. Mehmed tarafından sesi beğeniidi
ği için 1081 'de ( 1670) padişahın üçüncü 
imamı olunca "imam-ı sultani" diye anıl
maya başlanan Mehmed Efendi 1 083'te 
(ı 672) Sahn-ı Sernan müderrisliğine, 
ertesi yıl ibtida-i altmışlı derecesiyle Zal 
Mahmud Paşa Sultani, musıle-i Süley
maniyye derecesiyle Ebu Eyyub el-Ensa
ri ve 1 08S'te (ı 6 7 4) Süleymaniye medre
seleri müderrisliğine getirildi. 1 086'da 
( 1675) hacca giden Ali Efendi'nin yerine 
IV. Mehmed'in ikinci imamı oldu ve Sul
tan Ahmed Medresesi'ndeki müderris
liğini de sürdürdü ( Çelebizade Asım, s. 
596). 

1087'de (1676) Şam kazası payesiyle 
Yenişehir kadılığına getirilen, ancak 
imam-ı sanilik görevi devam ettiğinden bu 
vazifesini naibi vasıtasıyla yürüten Meh
med Efendi ertesi yıl görevinden alındı. 
1091 'de (I 680) Edirne, ardından İstanbul 
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