
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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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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r . ı 
MEHMED EFENDI, Kömürcüzade 

L 

XIX. yüzyıl 
Türk mı1sikisi bestekarı 

ve icracısı. 

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. M. Nazmi Özalp İstanbul'da doğup 
188S'te yine burada vefat ettiğinin sanıl
dığını, Yılmaz Öztuna ise 183S dolayların
da ölmüş olabileceğini kaydetmektedir. 
Dönemin ünlü müsikişinaslarından Şeh
levendim Abdullah Ağa'nın kardeşidir. Sa
raya alınarak Enderun'da hıfzını tamam
ladı, burada öğrenim gördü ve kendini 
yetiştirdi. Sesinin güzelliğiyle dikkat çe
kince Enderun hanendeleri arasına alındı, 
daha sonra musahib-i şehriyariliğe yük
seltildi. lll. Selim devrinin ( 1789-1807) 
zengin sanat ortamında başlayan görev
leri ll. Mahmud döneminde de ( 1808-
1839) devam etti. Zaman zaman IV. Meh
med devrinin ( 1648-1687) bestekar ve 
hanendelerinden Hafız Kömür Efendi ile 
karıştırılan Kömürcüzade Hafız Mehmed 
Efendi, nazari bilgilere hakimiyeti ve güç
lü besteleriyle dönemin önemli bir mOsi
kişinası olarak tanındı ve küme fasılları
nın vazgeçilmez hanendeleri arasında yer 
aldı. Hamamizade İsmail Dede Efendi, 
Deliaizade İsmail Efendi. Şakir Ağa, Çitin
girzade Ahmed Ağa. Suyolcuzade Salih 
Efendi, Basınacı Abdi Efendi, Sermüezzin 
Rifat Bey, Kemani Mustafa ve Ali ağalar, 
Neyzen Mustafa izzet Efendi (Kazasker). 
Tanburi NO man Ağa ve oğlu Thnburi Zeki 
Mehmed Ağa. Tan bu ri Necib Ağa, Tanburi 
Keçi Arif Ağa gibi hanende ve sazende
lerle beraber hükümdar huzurunda icra 
edilen fasıliara katıldı. 

Muhtelif güfte mecmualarında Kömür
cü Hafız veya Hafız Efendi adıyla eserleri
ne rastlanan sanatkarın bestelerinde par
lak bir üslüp görülmektedir. İsmail Dede 
Efendi ile birlikte neveser, hüzzam ve 
şevkefza fasıliarını bestelemiş. şevkefza 

faslı makamın mücidi olan III. Selim'e tak
dim edilmiştir. Ancak sanatkarın hüzzam 
faslındaki ağır semaisi bugün unutul
muştur. Ayrıca pesendide faslının beste 
ve aksak semailerinin Kömürcüzade, di
ğer eserlerin lll. Selim ve İsmail Dede ta
rafından bestelenmesi onun bu alandaki 

gücünü göstermektedir. Hüzzam faslın
daki, "Aldım hayal-i perçemin ey mah di
deme" mısraıyla başlayan ağır remel bes
tesi, beste formunun Türk mOsikisi re
pertuvarındaki en sanatlı eserleri arasın
da gösterilmektedir. 

Çeşitli makam ve terkiplerde murab
ba, semai ve şarkı formlarında yaklaşık 
yetmiş eser bestelediği söylenmekteyse 
de bunlardan pek azının notaları günü
müze ulaşabilmiştir. Zamanımıza kadar 
gelen eserlerinin sayısı Yılmaz Öztuna'ya 
göre on beş. M. Nazmi Özalp'a göre ise on 
yedidir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
repertuvarında on iki eseri kayıtlıdır. Aynı 
zamanda iyi bir mOsiki hacası olan Meh
med Efendi'nin yetiştirdiği talebeler ara
sında, bilhassa dini sahada pek çok ilahi 
ve na't meşkettiği Kazasker Mustafa iz
zet Efendi özellikle zikredilmelidir. IL 
Mahmud'un Mustafa izzet Efendi için 
idam emri verdiği günlerde, padişahı ik
na ederek onun affedilip tekrar saraya 
alınmasıyla sonuçlanan olaylarda Kömür
cüzade'nin önemli rolü olmuştur (Tay
yarzade Ata. lll. 18-20). Hafız mahlasıyla 

şiirler yazan sanatkarın. "Dil mest olur 
hoş-yar iken" mısraıyla başlayan bir man
zumesi Ketani Mehmed Efendi tarafın
dan dügah makamında bestelenmiştir. 
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MEHMED EFENDi, 
Küçük İmam 
(ö. 1085/1674) 

Türk mı1sikisi bestekarı, 
hanende. 

_j 

İstanbul'da doğdu ve orada yaşadı. Ha
yatıyla ilgili bilgilerin çoğunun elde edil
diği Atrabü'l-asar'ın iki nüshasında (bk. 
bi bl.) ismi Ahmed olarak kaydedilmiştir. 

Küçükyaşta sesinin güzelliğiyle dikkat çe
kince devrin üstatlarından ders almak su-

MEHMED EFENDi. Küçük imam 

retiyle kendini yetiştirip döneminin önemli 
hanendeleri arasında yer aldı. Evliya Çe
lebi, Seyahatname'sinde "nevzuhur ha
nendeler" başlığı altında o yılların yeni ha
nendelerini sayarken ondan Küçük İmam 
Çelebi olarak söz etmektedir. Eminönü'n
deki Yeni Valide Camii'nde (Yenicami) na't
hanlık yaptığı için "Valide Camii na'tha
nı" olarak da anılmaktaydı . Ancak Hafız 
Post'un Mecmua'sındaki kayıtla (vr. 135b) 

"Mahmudpaşa hatibi" unvanıyla zikredil
mektedir. Çağdaşı Buhürizade Mustafa 
ltri Efendi ve Hezargradlı Behçeti'nin ta
rih manzumesinden sanatkarın 1 OSS'te 
(1674) vefat ettiği anlaşılmaktadır; Yıl
maz Öztuna ise kaynak vermeden ölüm 
tarihini 7 Mart 167S olarak gösterir. 

Mehmed Efendi hanendeliğinin yanı 
sıra özellikle bestekarlığıyla tanınmıştır. 
Atrabü'l-asar'da okuyuşunun gayet za
rif ve dinleyenleri vecde getiren bir gü
zellikte olduğu, mOsiki nazariyatma vuku
fu dolayısıyla eserlerinde çoğunlukla pek 
işitilmemiş nağmelere yer verdiği, bu se
beple kendisine "imam-ı fen" ( mOsiki i I
minin önderi) unvanının layık görüldüğü 
kaydedilmektedir. Atrabü '1-asaı'da kay
dedildiğine göre Mehmed Efendi'nin kar. 
beste. semai, şarkı ve ilahi gibi formlar
da SOO'ün üzerinde bestesi vardır. Yaz
ma güfte mecmualarında pek çok eserine 
rastlanmaktaysa da Yılmaz Öztuna onun 
kar. beste ve ilahi formlarında beş bes
tesinin zamanımıza ulaştığını belirtmek
tedir. Bunlar arasında, "Ta be-key süz-i 
gamınla dertli sinem dağlayım" mısraıyla 
başlayan hicaz bestesiyle, "Sinede her 
gamze-i şemşirden bir yare var" mısraıy
la başlayan bayati bestesi günümüzde de 
okunan eserlerindendir. 
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