
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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payeleriyle taltif edildi; 1 Zilhicce 1 092'de 
(ı 2 Aralık 1681) fiilen istanbul kadısı oldu. 
Bir yıl kadar süren bu görevinin ardından 
kendisine 1 095'te ( ı 684) Anadolu kazas
kerli ği payesi verildi, 14 Cemaziyelewel 
1 099'da (ı 7 Mart ı 688) Rumeli kazasker
liğine getirildi. İki yıl kadar sonra görevin
den alındıysa da 11 OS'te (ı 694) Sadred
dinzade Sadık Mehmed Efendi'nin yerine 
ikinci defa aynı makama tayin edildi. 4 Şa
ban 1106'da (20 Mart 1695) şeyhülislam 
oldu. Ancak ll. Mustafa, kendi hocası Er
zurumlu Seyyid Feyzullah Efendi'yi şey
hülislamlığa getirmek istediğinden iki ay 
altı gün şeyhülislamlık yaptıktan sonra 
aziedildi ve Edirne Vak'ası'na kadar Kan
lıca'daki yalısında oturdu. 

Seyyid Feyzullah Efendi'nin yakınlarına 
iltiması ve idare tarzı sebebiyle ortaya çı
kan hoşnutsuzluk neticesinde yeniçeriie
rin ll. Mustafa'ya karşı ayaklanmasıyla 
başlayan ve lll. Ahmed'in tahta çıkarılma
sıyla sonuçlanan Edirne Vak'ası esnasın
da yeniçeriler tarafından ikinci defa şey
hülislamlığa getirildi (ı ı Reblülevvel 
1115 1 25 Temmuz 1703) ve lll. Ahmed 
tahta geçince şeyhülislamlığı tasdik edil
di. Mehmed Efendi'nin Sultan Mustafa'
nın hal'ine dair fetvanın hazırlayıcısı oldu
ğu nakledilmektedir ( Defterdar Sarı Meh
med Paşa, s. 809). İkinci şeyhülislamlığı 
beş ay sürmüştür. Cülüsunun ardından 
lll. Ahmed ihtilalcileri tasfiye ederken on
lar tarafından şeyhülislamlık makamına 
getirilmesi ve fitneye yol açma ihtimali 
bulunması sebebiyle Mehmed Efendi'yi 
de görevinden aldı ( 18 Ramazan ll ı 5 12 5 
Ocak ı 704). Mecburi ikamet etmek üzere 
Bursa'ya gönderilen Mehmed Efendi bu
rada tedrlsle meşgul oldu ve Safer 1141 
(Eylül 1728) tarihinde vefat etti. 

Yumuşak mizaçlı. zahid ve salih bir kim
se olduğu belirtilen Mehmed Efendi'nin 
idarecilik kabiliyetinden yoksun olması. 
başkalarını rahatsız edecek sözler söyle
mesi ve makamını muhafaza için asilerle 
birlik olması aziinin başlıca sebebidir. Ye
niçeriler tarafından şeyhülislam tayin 
edilişi anlatılırken bu nevi zaafları sebe
biyle kendisinden "Kizbl" lakabıyla bahse
dilmektedir (a.g.e., s. 797). 
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ı . ı 
MEHMED EFENDI, Kalborizade 

(ö. 1822) 

Celveti zakiri 
ve dini eserler bestekarı. 

L _j 

Asıl adı Mehmed Emin'dir. Lakabından 
Kalburcu esnafından birinin oğlu olduğu 
anlaşılmaktadır. Hayatının büyük bir kıs

mını Bursa'da geçirdi. .Burada Celvetiyye 
tarikatına intisap ettikten bir müddet 
sonra tarikatın ileri gelenleri arasında anıl

maya başladı. Sesinin güzelliğiyle de dik
kati çeken Mehmed Efendi bu arada is
tanbul'a giderek dönemin üstatlarından 
mOsiki öğrendi ve pek çok eser meşk etti. 
Bursa'da devam ettiği İsmail Hakkı Der
gahı'nda zakirler arasına alındı. Tekkenin 
şeyhi relsülmeşayih Hikmetlzade Meh
med Emin Efendi'ye damat oldu ve kırk 
yılı aşkın kayınpederinin sohbetlerinde 
ve hizmetinde bulundu. Tekkede okunan 
mevlidlerde tevşlhhanlara reislik yapan. 
aynı zamanda tıp ilmiyle de meşgul olan 
Mehmed Efendi, yetmiş üç-yetmiş dört 
yaşlarında 1237'de (ı 822) vefat etti (Meh
med Fahreddin, vr. 341 b) ve adı geçen der
gahın haziresine defnedildi. Onun vefatı
na tarih olarak Yılmaz Öztuna'nın 1720, 
Gültekin Oransay' ın ise 1 765 yılını göster
mesi yanlıştır. Eski kaynaklarda Kalburl
zade olarak kaydedilen aile adını Suphi 
Ezgi'nin Nalburlzade şeklinde zikretmesi
nin sebebi anlaşılamamıştır. Rüşen Efen
di'nin Mecmua-i İlahiyyat'ı ile Abdülka
dir Töre'nin eserinde ondan "şeyh" ola
rak söz edilmesi yanlıştır. 

Döneminin önemli zakirierinden biri 
olduğu kaydedilen Mehmed Efendi yaşa
dığı devirde bestekarlık yönüyle ve özel
likle dini mOsiki sahasındaki besteleriyle 
de tanınmıştır. Güftelerini daha çok is
mail Hakkı Bursevl'nin şiirlerinden seçti
ği bazı güfte mecmualarında rastlanan 
eserlerinden anlaşılmaktadır. Sadettin 
Nüzhet Ergun onun durak. tevşih ve ilahi 
formundaki on iki bestesinin sözlerini an
tolojisinde neşretmiş, bunlardan ancak 
üçünün notası zamanımıza ulaşmıştır. 

Güftesi İsmail Hakkı Bursevl'ye ait, "Düş
tü cana akıbet sevda-yı aşk" mısraıyla 

başlayan hümayun ilahisiyle güftesi Er
zurumlu İbrahim Hakkı'ya ait, "Merhaba 
ey m evlid-i Peygamberi" mısraıyla başla
yan rast tevşihi günümüzde de okunan 
eserlerindendir. 
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MEHMED EFENDi, 
Koğacızade 

(ö. 1026/1617) 

Halveti şeyhi, 

dini eserler bestekarı. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
maktadır. 1 006 ( 1598) yılında Fatih'in So
fular semtinde bulunan ve Şeyh Ekme
leddin Efendi'ye nisbetle Ekmel Tekkesi 
diye anılan Halvetl tekkesinin (bugün 
Kur'an kursu binası) şeyhi olan Mehmed 
Efendi bu tekkede yirmi yıl kadar irşad 
faaliyetinde bulunduktan sonra 1 026'da 
( 161 7) vefat etti. Mehmed Efendi, tasav
vufi kişiliğinin yanı sıra dini müsiki saha
sındaki eserleriyle de şöhret kazanmıştır. 
Nev'lıade Ata!, onun müsiki ilmi sahasın
da zamanın otoriteleri arasında yer aldı
ğını ve o devirde tekkelerde okunan dini 
eserlerin büyük kısmının Mehmed Efen
di'nin besteleri olduğunu belirtir. ayrıca 
dönemin bir diğer dini eserler bestekarı 
Hatlb Zakiri Hasan Efendi ile aralarında 
bir rekabetin bulunduğunu söyler. El yaz
ması bazı güfte mecmualarında Koğacı
zade adına kayıtlı dini eseriere rastlan
maktadır. Ancak hiçbir eserinin notası 
günümüze ulaşmamıştır. 
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