
Manav Seyyidl'nin yerine Edirne'de Hale
biye haricine, Cemaziyelewel966'da (Şu

bat 1559) Dülgerzade'nin yerine Bursa'
da Sultani payesine nail oldu. Reblülahir 
969'da (Aralık 1561) Müftlzade Ahmed 
Çelebi 'nin yerine Sahn- ı Seman'a, Cema
ziyelahir 970'te (Şubat 1563) Karamani 
Ahmed Çelebi'nin yerine Sultan Selim 
Medresesi'ne tayin edildi. Ardından kadı
lığa geçti ve sırasıyla Halep ( Şevval 973 1 
Mayıs 1566), Şam (Zilhicce 974 1 Haziran 
1567), Mısır (Muharrem 977 1 Hazi ran
Temmuz 1569) , Bursa (Cemaziyelahir 
9781 Ka s ı m 1570) ve Edirne (Ramazan 
979 1 Ocak-Şubat 1572) kadılıklarında 

bulundu. Muharrem 981'de (Mayıs 1573) 
Anadolu kazaskeri oldu. ancak983 Rece
binde (Ekim 1575) bu görevden ayrılarak 
"vazife-i emsal ile" uzlete çekildi. yerine 
Çivizade Mehmed Efendi geçti. Reblüla
hir 984'te (Temmuz 1576) Bağdadizade 
Hasan Çelebi'nin yerine nakibüleşraflığa. 
Safer 987'de (N isan 1579) Çivizade Meh
med Efendi'nin yerine Rumeli kazasker
liğine getirildi. Bir yıl sonra da Kadızade 
Ahmed Şemseddin Efendi'nin vefatı üze
rine şeyhülislamlığa tayin edildi (ı o Re
blü lahir 9881 25 Mayıs 1580) . Günlük işle
rin telaşından uzaklaşmak amacıyla 26 
Zilhicce989'da (21 Ocak1582) kendi iste
ğiyle şeyhülislamlıktan ayrı l dı . istifaya 
zorlandığı veya aziedildiği de rivayet edi
lir (Danişmend, V, 117) . Peçuylu İbrahim , 
Hoca Sadeddin Efendi'nin MaiGizade'nin 
bazı fetvalarının yanlış olduğunu padişa

ha bildirerek aziine yol açtığını belirtir 
(Tarih, ll. 3 2) . Bir yıl yedi ay yirmi yedi gün 
süren şeyhülislamlıktan ayrıldıktan son
ra da nakibüleşraflık vazifesini sürdürdü. 
Selanikl. 990 yılı Recebindeki (Ağustos 

Malülzade Me h med Efendi'nin bir fetvas ı (llmiyye Sa ina· 
mesi, s. 399) 

1582) olayları anlatırken onu "müftile
nam" olarak zikreder (Tarih , ı . ı 3 5) . Ma
ICılzade , oğlu İshak Efendi'nin 992 Mu
harreminde (Ocak 1584) vefatından do
layı bir hayli sarsıldı ve acısına dayana
mayarak 12 Muharrem 993'te ( 14 Ocak 
1585) vefat etti, babasının Edirnekapı 
semtinde . bulunan darü' l - kurrasının ha
zlresine defnedildi. 

Kaynaklarda ulema arasında olgun ki
şiliği. iyi ve düzgün konuşmasıyla tanın
dığı belirtilen Malülzade Mehmed Efen
di'nin eseri bu lunduğuna dair bir bilgi 
yoktur. Selanikl. onun yetkisini kötüye 
kullanarak mal sahibi olan görevlilerin 
mallarının beytülmale ait olduğuna dair 
fetva verdiğini kaydeder (a.g .e., 1, 428-
429) 
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İstanbul'da doğdu . Bostancılar'dan 
Bosnalı Hürrem Ağa'nın oğludur. Sultan 
IV. Mehmed'in kazaskerlerinden olan am
cası Şaban Efendi'nin yanında yetiştiği 
için Şabanzade diye tanındı. Eserlerinde 
bizzat kendisi adını Mehmed Şabanzade 
olarak kaydeder. Bazı kaynaklarda onun 
"muhteşem" lakabıyla da anıldığı belirtil
mektedir. Hat sanatını Karakız diye meş
hur olan Hocazade Mehmed Efendi'den 
öğrenmiş ve ondan sülüs-nesih meşket

miştir. Öğrenimini tamamlayınca Şeyhü

lislam Zekeriyyazade Yahya Efendi'den 
mülazım oldu ve 40 akçe yevmiyeli bir 
medresede müderrisliğe başladı. Bura
dan aziedildikten sonra Şaban 1 064'te 
(Haziran 1654) Küseç (Köseç) Ali Bey, Şev
val1066'da (Ağustos 1656) TQtl Latif, Mu
harrem 1 069'da (Ekim 1658) Hafız Paşa. 
Safer 1 070'te (Ekim 1659) İbrahim Pa
şa-yı Atik ve Şaban 1 071'de (Nisan 1661) 
Murad Paşa-yı Atik medreselerine tayin 

MEHMED EFENDi. Sabanzade 

edildi. Receb 1 073'te (Şubat 1663) Molla
zade Hasan Efendi'nin yerine Sahn mü
derrisi oldu. Cemaziyelahir 1 074'te (Ocak 
1664) Hatice Sultan, 1 076'da ( 1665-66) 
Ali Paşa-yı Cedld ve Reblülewel 1 079'da 
(Ağustos 1668) Haseki Sultan medresele
rine. 1080'de de (1669) Hakaniyye-i Vefa 
Darülifadesi'ne tayin edildi. Burada üç yıl 
müderrislikyaptıktan sonra kadılık mes
leğine geçti ve Reblülewel 1 083'te (Tem
muz 1672) Yenişehir kadısı, 1 089'da 
(1678) Bursa kadısı , Cemaziyelewel 
1091'de (Haziran 1680) Mekke ·kadısı, Re
biülewel1 094'te (Mart 1683) İstanbul ka
dısı , Zilkade 1 098' de (Eylül 1687) Şam ka
dısı oldu. 1 099'da (1688) emekliye ayrıl
dı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı Şaban 
11 02'de (Mayıs 1691) Kıbrıs adasına sü
rüldü. 1103'te (1691-92) affedildi ve İs
tanbul'da Ayasofya Çeşmesi 'nin karşı

sında bulunan evine yerleşti. Muharrem 
11 04'te (Eylül 1692) Hocazade Seyyid Os
man Efendi'nin yerine Anadolu kazaskeri 
oldu. Risale-i Tiğ u Kalem adlı eserinin 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki (Esad 
Efendi, nr. 2719) bir nüshasının iç kapa
ğına dostu olan istanbul kadısı Şeyhzade 
Abdülganl Efendi tarafından düşülen 
notta onun şıkk-ı sani defterdarlığı yap
tığı , Müstakimzade'nin Tuhfe'sinde de 
(s 415) hayatının sonlarına doğru şıkk- ı 

salis defterdarlığına getirildiği belirtil
miştir. 

Şabanzade. Muzhirü'l-işkal adlı ese
rinin girişinde Mevlana ' nın Meşnevi'si 

başta olmak üzere meşayihin eserlerini 
çokça okuduğunu belirtmişse de bir t ari
kata intisabından söz etmemiştir. istan
bul'daki evine yerleştikten sonra kitabet
le daha çok meşgul o lduğu belirtilmek
tedir. Edirne'de vefat eden Şabanzade , 

Selçuk Hatun Mescidi Mezarlığı'na def
nedildi. Vefatıyla ilgili olarak kaynakların 
çoğunda verilen 11 04 (1692-93) tarihinin 
doğru olmadığı anlaşı lmaktadır. Zira onun 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde 1111, 
1112. 1113 ( 1 701) yıllarında istinsah et
tiği eserleri bulunmaktadır (aş . bk.). Bu 
durumda Müstakimzade'nin kaydettiği 
"kesret" kelimesinin karşılığı olan 1120 
( 1708) tarihinin doğruluğu ortaya çık
maktadır. 

Eserleri. 1. Risale-i Tiğ u Kalem. Sul
tan ll. Mustafa zamanında yazılan eserde 
seyfiyeyi temsil eden kılıçla ilmiyeyi tem
sil eden kalemin mücadelesi ve birbirle
rine karşı üstünlükleri mecazi bir anlatım
la ele alınmış. tarafların bir sonuca vara
maması üzerine hakem olan " akl - ı adil" 
kalemin üstün olduğuna karar vermiştir. 
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Sabanıade Me h med Efendi'ninAdabü '1-hükkam adlı eserinin mü eli if hattıyla yazılmış nüshasının ilk iki sayfası (N uruos
maniye Ktp., nr. 4953) 

Muhtevasından dolayı eserin ismi bazı 
nüshalarında Mübahuse-i Seyf ü Ka
lem ve Münazara-i Tiğ u Kalem şek
linde de kaydedilmiştir. Kitapta müellife 
ait Farsça beyitler de bulunmaktadır. Bir
çokyazması bulunan eserin müelliftara
fından istinsah edilmiş iki nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Esad 
Efendi, nr. 38ı5; Zühdü Bey, nr. 500). Z. 
Muzhirü'l-işkôl. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'nin Me§nevi'sindeki anlaşılması 
zor nadir kelimelerin Türkçe'ye yapılan 
açıklamalı tercümesidir. Alfabetik ola
rak sıralanan kelimelerin anlamları için 
yer yer şahit olarak beyitler yazılmış, za
man zaman uzun açıklamalara ve kıs 

salara yer verilmiştir. Birçok nüshası bu
lunan eserin müellif tarafından Reblü
lewel1111 (Eylül1699), Reb1ülewel1112 
(Ağustos 1700) ve Reblülahir 1113'te (Ey
lül ı7o ı), istinsah edilen nüshaları Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndedir (Şehid 
Al i Paşa , nr. 2690; Ayasofya, nr. 4774; Çor-
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I ulu Ali Paşa , nr. 295) . 3. Adabü'l-hük
kam (Tercüme-i Tuhfe-i Mahmud Muhte
şem). Musannifek diye bilinen Fatih Sul
tan Mehmed devri alimlerinden Alaeddin 
Ali b. Muhammed ei-Bistaml'nin Sadra
zam Mahmud Paşa için kaleme aldığı, 
devlet adamlarına birtakım nasihatleri 
içeren Farsça Tul].fe-i Mal].mudiyye'nin 
çevirisidir. Sursalı Mehmed Tahir iki adın
dan dolayı bu tercümeyi iki ayrı eser ola
rak kaydetmiştir. Baş taraftaki ifadeler
den eserin lll. Ahmed döneminde tercü
me edildiği anlaşılmaktadır. Müellif hat
tıyla yazılmış bir nüshası Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde bulunan eser (nr. 4953) 
1285'te (1868) İstanbul'da basılmıştır. 
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Iii REŞAT ÖNGÖREN 

L 

MEHMED EFENDi, Vani 
(ö. 1096/1685) 

Vaiz ve müfessir. 
_j 

Van 'ın Hoşap kasabasında dünyaya 
geldi. Babası Bistam Efendi'dir. Doğdu
ğu şehre nisbette V ani ve Hoşabi nisbete
riyle anılmıştır. Bazı kütüphane katalog
larında ve bibliyografik eserlerde Vanku
lu Mehmed Efendi ile (ö. ıooo/ ı592) ka
rıştırılmıştır. Mehmed Efendi'nin tahsil 
hayatına ilişkin ayrıntılı bilgilere yalnızca 
Uşşakizade'nin Hadayiku'l-hakiiyık ii 
Tekmileti'ş-Şekiiyık Zeyli adlı eserin
de rastlanır (vr. 269b)_ Onun belirttiğine 
göre Mehmed Efendi, Hoşap kasabasın
dan küçükyaşlarda ayrılıp Van'a gelerek 
ilim tahsiline burada başlamış, ardından 
Tebriz, Gence ve Karabağ'a gitmiştir. Ka
rabağ'da hacası Molla Nfıreddin Efendi'
nin yanında on yıla yakın bir zaman kal
dıktan sonra Erzurum'a geçmiş ve istan
bul'a gidinceye kadar orada yaşamış
tır. 

Mehmed Efendi'nin Erzurum'da ilkgö
revi vaizliktir. Taıebelerinden İshak b. Ha
san Tokadl, Nazmü '1-ulılm adlı eserinde 
hocasını öğüt denizine benzetmiştir (vr. 
66b) _ V aizliğin yanı sıra ilim meclisterindeki 
sohbetleriyle de tanınan Mehmed Efen
di, Zilhicce 1 069'da (Eylül 1659) Erzurum 
beylerbeyi olarak şehre gelen Köprülüza
de FazılAhmed Paşa'nın takdirini kazan
dı . Fazıl Ahmed Paşa sadrazam olunca 
(Rebl'ülevvel ı 072 1 Kasım ı66ı) onu İs
tanbul'a davet etti ve IV. Mehmed ile ta
nıştırdı. Mehmed Efendi kısa sürede pa
dişahın yakın ilgisini kazandı. IV. Meh
med yanından ayırmadığı Mehmed Efen
di'nin vaazlarını ve huzur derslerini din
ler. her vesileyle ona izzet ve ikramlarda 
bulunurdu . Mehmed Efendi, 1 076'da 
(1665) istanbul'da Yenicami kürsü vaizli
ğine ve hace-i sultanllik görevine getiril
di. Bu arada Şehzade Mustafa'nın hocalı
ğını üzerine aldı ve kendisine hünkar vai
zi payesi verilince bu görevi damadı Sey
yid Feyzullah Efendi'ye devretti. 

1094'te (1683) ll. Viyana Kuşatması'na 
ordu vaizi olarak katılan Mehmed Efen
di. Teşrifatçıbaşı Ahmed Ağa'nın Viyana 
Seteri Ruznamesi'ne göre Viyana'yı ku
şatan askerlerin siperlerini dolaşıp etkili 
sözlerle onları şevke getirmeye çalışmış 
ve bunda da başarılı olmuştur. Viyana Ku
şatması'nın bozgunla sona ermesi Meh
med Efendi'yi de etkiledi. Vezlriazam Ka-


