
MEHMED EFENDi. imam-ı Sultani 

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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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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