
lemektedir (IV, I I 3- I I 5; Irak makamında
ki durağın notası da aynı sayfalarda yer 
almaktadır; durağın notası için ayrıca bk. 
a.mlf., Türk Musikisi Klasiklerinden Tem
cit-Na't-Salat-Durak, s. 4I-42) . 
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kisi Klasiklerinden Temcit-Na't-Salat-Durak, 
istanbul 1945, s.41-42; "Mehmed Emin Efendi, 
Kazasker", TA, XXIII, 408; Öztuna. BTMA, ll, 
40-41. 
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Iii HASAN AKSOY 

MEHMED EMİN EFENDi, 
Salihefendizade 

(ö. ı ı 91/ı 777) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

1117'de (ı705) Edirne'de doğdu. ll. 
Mustafa'nın Anadolu kazaskerfiği paye
siyle imamı olan Topkapılı Salih Efendi'
nin oğludur. Miyop olması sebebiylegöz
lük kullandığı için Camgöz lakabıyla da 
anılır. Tahsilini medresede ve özel hoca
lardan tamamladıktan sonra on beş ya
şında müderris oldu (ı ı 32/ı 720). Çeşitli 
müderrislik ve kadılıklarda bulundu. 
1160'ta ( ı 7 4 7) Selanik, 1166' da ( ı 7 5 3) 
Şam, 1171'de (ı758) Medine,1174'te 
( ı76ı) İstanbul kadısı oldu. 

1181 'de (ı 767) önce Anadolu kazasker
fiği payesini aldı, 1184'te ( ı770) bilfiil ka
zaskerliğe getirildi.1188'de (ı 774) Rume
li kazaskeri oldu. Bu görevdeyken 29 Ce
maziyelewel1189'da (28 Temmuz ı775) 
İvazpaşazade İbrahim Beyefendi yerine 
şeyhülislamlığa tayin edildi. Bir yıl dört ay 
bu görevde kaldıktan sonra idaredeki 
gevşekliği, hatta kendi maiyetindekilere 
bile söz geçirememesi sebebiyle 19 Şev
val1190'da (ı Aralık ı 776) aziedildi ve İs
tanbul'dan uzaklaştırılarak Bursa'ya gön
derildi. 4 Muharrem 1191'de (I 2 Şubat 
ı 777) vefat etti ve Emir Buhar! Camii ha
zlresine defnedildi. Şem'danizade Süley
man Efendi, onun 130 mülazımın müder
rislik imtihanı sırasında aziedilip Üskü
dar'daki konağına nakledildiğini, azil se
bebinin çok olduğunu , artık müsamaha 
gösterilir tarafı kalmadığını, adamlarının 
uygunsuz işler yaptıklarını ifade eder (Mü
ri't-tevarih, III, 43). Diğer kaynaklarda cö
mertliği. dostlarına ve fakiriere yardımı, 
ayrıca vefakar tavırlarıyla anılır_ Çarşam
ba'da Murad Molla Thkkesi'ne "nan- baha" 
ve "hatm-i hacegan" ücretleri, Topkapı'da 
evinin yakınındaki Ahmed Paşa Camii gö
revlilerine ücretler ve medresede kalan-
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Sa lihefendizade Mehmed Emin Efendi'nin mühürlü fetva
sı (ilmiyye Salniimesi, s. 5451 

lara yine nan- baha adıyla vakıflar tahsis 
ettiği bilinmektedir. 

Bazı kaynaklarda yemek meraklısı ol
duğu. zaman zaman padişah için de ye
mek hazırlatıp gönderttiği belirtilir. Dev
let memurlarının ramazan ayında Babıa
li'deki iftarlarının ertesi günü şeyhülis
lam konağında iftara katılmaları onun 
döneminde adet haline gelmiştir. Kendi
sinin oldukça muğlakibarelion beş varak
lık yazma halinde bir biyografi risalesi 
bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp .. E sad 
Efendi, nr. 3380). Kaynaklarda herhangi 
bir eserinden bahsedilmemektedir_ 

BİBLİYOGRAFYA : 

Salihzade Muhammed Emin Efendi Terce
me-i Hali, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
3380; Şem'danlzade. Müri't-tevarfh (Aktepe),lll, 
43; Devhatü '1-meşayih, s. ı 06; Cevdet. Tarih, 
ll, 48-49; İlmiyye Salnamesi, s. 543-545 (iki 
fetva örneği); Danişmend, Kronoloji, V, 144. 

Iii MEHMET İPŞİRLİ 

r . ı 
MEHMED EMIN PAŞA, Kıbnslı 

(ı8ı3-ı87ı) 

Osmanlı sadrazamı. 
L _j 

Kıbrıs'ın Baf kazasında doğdu. Babası 
Hazine-i Hümayun kethüdası Mehmed 
Emin Efendi'nin kardeşi Hüseyin Efendi'
dir. Amcası sayesinde İstanbul'a giderek 
Enderun'da Hazine Odası'na kabul edildi. 
Hassa 4. Alayı'nın 2. Taburu'nda yüzbaşı 
olarak askerliğe başladı ve Mabeyn-i Hü
mayun Karakolu'na verildi. 1833-1834 
yıllarında Londra ve Paris:te eğitimine 

MEHMED EMiN PAŞA, Kıbrıslı 

devam etti. Dönüşünde kolağası oldu. 
Hassa Ordusu'nun 5. Alayı'nın 2. Tabu
ru'nda binbaşı olarak görevfen dirildi. Fa
kat öğrenimini tamamlamak ve Osmanlı 
talebelerine nezaret etmek için tekrar 
Paris'e gönderildi. Sultan Abdülmecid'in 
cülusunda (ı 839) İstanbul'a geldi. Mira
lay rütbesine yükselerek Tophane'ye, ora
dan da mirlivalıkla Tophane Meclisi üyeli
ğine getirildi ( ı839- ı840). Başarılı hizmet
leriyle sultanın dikkatini çekince Dar-ı Şu
ra-yı Askeri'ye tayin edildi (ı 840). Bura
da iken bir süre red if askeri celbi için Si
nop, Kastamonu, Bolu ve Ankara'ya gitti. 
Ancak 1843 tensikatın da mülkiye hizmet
lerinde kullanılmak üzere mirlivalık rüt
besi mlr-i ümeralığa dönüştürülünce altı 
ay kadar açıkta kaldı. Aralık 1844 tarihin
de tekrar fiili göreve çağrılarak Akka Ka
lesi kumandanlığına ve bir yıl sonra Ku
düs mutasarrıflığına gönderildi. 1846'da 
mlr-i miranlık rütbesine yükseltildi. Fa
kat 1847'de aziedilip altı aylık bir bekleme 
süresinin ardından rütbesiyle bağdaşma
yan bir görev olan Tırnova kaymakamlığı
na tayin edilince istifa etti. 

Tophane Müşiri Ahmed Fethi Paşa'nın 
himmetiyle oldukça önemli bir görev 
olan Belgrad muhafızlığına tayin ediidiy
se de bir ay gibi kısa bir süre sonunda 
bu görevinden alındı ( ı848) . İki ay bekle
dikten sonra Tırhala mutasarrıflığına 
tayini çıktı. Ancak göreve başlamadan 
-yine Ahmed Fethi Paşa'nın yardımıyla
vezir rütbesiyle taltif edilerek Londra 
sefaretine gönderildi. Londra'da bu
lunduğu sırada Osmanlı Devleti'nin karşı 
karşıya geldiği Macar mültecileri sorunu
nun çözümünde önemli rol üstlendi. Bu 
sırada Halep'te çıkan isyanın Mehmed 
Emin Paşa gibi tecrübeli bir asker tara
fından bastırılabileceği düşünüldüğün

den merkeze çağrıldı ve Halep valiliğine 
gönderildi ( ı850). Burada isyanı bastırdı 
ve asayişi sağladı. Onu çekemeyenler tara
fından Girit valiliğine tayin gerekçesiyle 
İstanbul'a davet edilince istifa etti. Ertesi 
yıl Şam civarında çıkan karışıklıkları ber
taraf etmek için kendisine ihtiyaç duyul
ması üzerine tekrar asiT görevine çağrıl
dı ve Arabistan ordusu müşirliğine tayin 
edildi (ı 85 ı). Böylece ordunun en üst rüt
besine ulaşmış oldu. Ancak bütün iyi niye
tine ve gayretlerine rağmen karışıklıkları 
önleyemeyince görevinden alındı ( ı8 5 3) 
ve birkaç ay bekledikten sonra Edirne va
liliğine gönderildi. 1854 yılı başlarında ce
haleti ve tedbirsizliği yüzünden Osmanlı 
donanmasının Sinop'ta Ruslar tarafından 
yakilmasma sebep olan Mahmud Paşa'-
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