
MEHMED EFENDi. Sabanzade 

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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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-



ra Mustafa Paşa, bu seferin gerçekleş
mesini sağlayabilmek için onun da içinde 
bulunduğu bir gruba vaazlar verdirmişti. 
Mehmed Efendi, aslında bu işe pek ta
raftar olmayan padişahın ikna edilme
sinde ve kamuoyu oluşturulmasında et
kili olmuş, bu durum onu savaşın başlıca 
teşvikçiteri arasına sokmuştu. Bu sebeple 
IV. Mehmed, kamuoyunda meydana ge
len galeyanı hafifletmek üzere çok sev
diği hocasını görevlerinden uzaklaştırdı 
ve Bursa Kestel'e sürgüne göndermek 
zorunda kaldı. Sürgün olayı Mehmed 
Efendi'yi çok üzdü ve bundan az sonra 
14 Zilkade 1 096'da ( 12 Ekim 1685) vefat 
etti. Mezarı Kestel'de yaptırmış olduğu 
caminin girişinde bulunmaktadır. 

Van! Mehmed Efendi'nin tanınmış iki 
öğrencisi bulunmaktadır. Bunlardan biri, 
Edirne Vak'ası'na yol açmasıyla tanınan 
damadı Şeyhülislam Seyyid Feyzullah 
Efendi, diğeri şair İshak b. Hasan Toka
dl'dir. Mehmed Efendi'nin Ahmed, Mah
mud ve Selman isminde üç oğlu vardır. 
Adı kaynaklarda geçmeyen bir dördüncü 
oğlu da Bursa Çendik Medresesi'nde mü
derrislik yapmıştır. Oğullarından Ahmed 
Efendi İstanbul payelilerindendi, Selman 
Efendi de Haremeyn evkafı müfettişiydi. 
Edirne Vak'ası'nda her ikisi de öldürül
müştür. 

IV. Mehmed döneminin dini ve siyasi 
alanda en etkili kişilerinden biri olan Meh
med Efendi, XVII. yüzyılın dini hayatında 
önemli bir yer tutan mutasavvıf-fakih çe
kişmesinde fakihlerin yanında yer almış
tır. Mutasavvıf şair Niyazi-i Mısrl'nin Bur
sa'dan Limni adasına sürülmesi, Baba
eski'de bulunan bir Bektaşi tekkesinin 
yıktırılması. Mevlevl ve H atveti dergahla
rının kapattınlmasından sorumlu tutul
maktadır. Niyazi-i Mısrl, Mehmed Efendi 
ile olan mücadelesini bir eserine yansıt
mış ve onun aleyhinde bir ayeti te'vil et
miştir. Tahfı süresinin 42. ayetinde ge- . 
çen "ve la teniya fi zikrl" ibaresindeki "ve
na" fiilinden gelen kelimenin ism-i failini 
alarak, "Benim zikrimde gevşeklik gös
termeyin" anlamındaki ifadeyi, "Benim 
zikrimde Van! olmayın" şeklinde yorum
lamıştır. Ayrıca ebced hesabına dayana
rakYani'nin kendisine düşman olacağını, 
fakat sonunda kendisinin üstün geleceği
ni ayetlerden çıkarmaya çalışmıştır (Ateş, 
s. 239). Mesihlik iddiasıyla ortaya çıkan 
Sabatay Sevi'nin Mehmed Efendi huzu
runda sorgulanması da bu dönemin 
önemli olaylarından biridir. 

Vani Mehmed Efendi'nin vaniköy'de inşa ettirdiği cami 

Mehmed Efendi'nin bazı hayratı vardır. 
Eskiden Papaz Bahçesi, Papaz Korusu 
denilen Üsküdar yakınlarındaki bir semti 
IV. Mehmed hocasına bağışlamış ve Bo
ğaziçi'nde bulunan bu semt daha sonra
ları onun ismiyle Yaniköy diye anılmıştır. 
Semtin imarında Mehmed Efendi'nin bü
yük katkıları olmuştur. 1076 (1665) yılında 
buraya Yaniköy Camii'ni yaptırmış, ayrıca 
evler ve caminin yanına bir medrese inşa 
ettirmiştir. Cami ve ona ait bir yalı bu
gün halen mevcuttur. Padişah , Mehmed 
Efendi'ye cizye ve gümrük muhasebele
rinden 2000 akçe verdirmiş, Bursa'da 
Kestel Kalesi ve çevresindeki birçok köyü 
de ona temlik ettirmiştir. Mehmed Efen
di Kestel'de mescid, medrese ve imaret 
yaptırmıştır. Kestel'deki cami sürgünün
den önce 1084 (1673) yılında yapılmıştır. 

Eserleri. Mehmed Efendi dini- siyasi 
içerikli konularla ilfıili olarak birtakım ri
saleler kaleme almış ve o dönemde çok 
okunan bazı eseriere haşiyeler yazmıştır. 
1. Arfı'isü'l-Kur'fın ve netfı'isi'l-Fur]fan 
ve ferfıdisü'l-cinfın. Mehmed Efendi'nin 
en önemli eseri olup Kur'an kıssalarının 
bir tefsiri mahiyetindedir. İki bölümden 
meydana gelen eserin birinci bölümün
de, alemin yaratılışından başlamak üze
re Kur'an'da adı geçen peygamberlerin 
kıssalarını anlatan ayetterin tefsiri yapıl
makta, ikinci bölümde Hz. Peygamber'in 
doğumundan vefatma kadarki hayatı il-
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gili ayet, hadis ve rivayetlere dayanılarak 
anlatılmaktadır. Bu bölümün sonunda 
Hz. Ebu Bekir'in hilfıfeti ve onun yalancı 
peygamberlerle mücadelesi söz konusu 
edilmektedir. Kayseri Raşid Efendi Kü
tüphanesi'nde bir (nr. 21525). Süleymani
ye Kütüphanesi'nde dokuz, Beyazıt Dev
let Kütüphanesi'nde de bir adet olmak 
üzere toplam on bir nüshası bilinmekte
dir. Brockelmann, bir yazmasının da Berlin 
Devlet Kütüphanesi'nde (nr. 1030) kayıtlı 
bulunduğunu söylemektedir ( GAL, ll, 
581). 2. A'mfılü'l-yevm ve'l-leyl. Meh
med Efendi'nin sabah ve akşam yapmış 
olduğu, hadislerde yer alan dua ve zikir
leri içeren bu risalesinin Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bazı nüshaları bulunmak
tadır (Lala İsmail. nr. 727/4; Laleli, nr. 
164/1 ). 3. Tasavvuii Bid'atlardan Sakın
maya Dair Bir Risfıle. Cehren zikir yap
manın rnekruh olduğunu ortaya koyan 
eser Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıt
lıdır (Hacı Beşir Ağa, nr. 406/3). Hisale bazı 
nüshalarda Risfıle ii kerfıhiyyfıt el-cehr 
bi'z-zikr (Esad Efendi, nr. 381 9/2; La la is
mail, nr. 685/1) ve Risfıle ii hakki'l-farz 
ve's-sünne ve'l-bid'a ii ba'zı a'mfıl (Ka
sldecizade, nr. 663/1) ve Risfıle ii red di 
ahvali'l-mübtediin (Hafld Efendi, nr. 453/ 
3) adıyla da kaydedilmiştir. 4. Münşeat. 
Mehmed Efendi'nin zamanın devlet bü
yüklerine yazmış olduğu mektupları ve 
bazı törenlerde yaptığı duaları içermek
tedir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
4308). Onun çeşitli konularda birkaç va
raktan oluşan bazı ta'likat ve risaleleri de 
vardır (Pazarbaşı, s. 56-59). 
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