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MEHMED b. MEHMED EDİRNEVİ--, 

(I.S~..ı .:ıi~ ~~ ) 

(ö. 1050/1640'tan sonra) 

L 
Osmanlı tarihçisi. 

_j 

Eserlerinde adını Mehmed b. Mehmed 
b. Mahmud olarak verir. Ayrıca kendisi 
için ROm! nisbesini kullanır. Osmanlı ta
rih literatüründe daha çok Edirnevi (Edir
neli) olarak tanınır. Hayatına dair bilgiler 
çok azdır; eserlerinde de hayatı hakkında 
doğrudan bilgilere rastlanmaz. Yazdığı ilk 
eseri Nuhbetü 't-tevarih ve'l-ahbar'ın 
girişinde adını verirken mesleğini Divan-ı 
Hümayun'da ahkam katibi olarak kayde
der. Hayatının sonlarına doğru yazdığı 
ikinci eseri olan Tarih-i AI-i Osman'da 
ise mesleğini müderris diye belirtir. Bu 
iki ayrı tanıtım her iki eserin yazarlarının 
farklı kişiler olduğu kanaatini uyandırmış
tır. Muhasib Mehmed Efendi olarak da 
bilinen tarihçinin şiirlerinde "Kesbl" mah
lasını kullandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 

kendisinin Edirneli şair Şahidi'nin tarunu 
olduğu bilinmektedir. Hatız Ahmed Pa
şa'nın yakın adamlarından olup yirmi yıl 
süreyle onun hizmetinde bulunmuştur. 
Ardından Divan-ı Hümayun'da ahkam ka
tipliği görevine geçmiş, buradan da Şey
hülislam Yahya Efendi'den mülazemet 
alarak müderris olmuştur. Vefatı hakkın
da çağ d aşı olan kaynaklar ay ve gün fark
lılıklarına rağmen genellikle 1 OSO ( 1640) 
yılında birleşir. Kendisinin Tarih-i Al-i 
Osman'da son kaydettiği tarih Reblüla
hir 1 050' dir (Ağustos 1640). Ancak bu ta
rihten sonra vefat ettiğine dair bazı ipuç
ları da vardır. 

Edirnevi kaleme aldığı eserlerde tarih
çilik görüşünü açıklar. Ona göre tarih din 
ilimlerinden sonra öğrenilmesi gereken 
bir ilim dalıdır. Peygamberler tarihinin ve 
menkıbelerini n araştırılıp incelenmesi , 
meliklerin, hanedanların ve sultanların 
zamanlarında gelişen olayların ortaya 
konması kişinin bilgi ve görgüsünün art
masına, hatır ve gönlün ün neşelenmesi
ne, içinin aydınlanmasına yol açar. Mü el
lif tarih yazma hususunda iki noktaya dik
kat çeker. Birincisi çeşitli devirlerin tarih
lerini ele alanların bazısının Arapça, bazı
sının Farsça yazdığını, her birinin farklı bir 
metot ve üslOp seçtiğini, kendisinin ise 
Osmanlı ülkesinde geçerli dil olan Türkçe 
ile Hz. Peygamber'in doğumundan kendi 
zamanına kadar gelen bir İslam tarihi ka
leme almayı tercih ettiğini belirtir. Önemli 
gördüğü ikinci husus, kaynaklardan nak-

!edilecek bilgilerin değerlendirilmesinde 
dikkat ve ihtimam gösterilmesidir. Kay
naklarda yer alan, yazılmaya değer önem
li olayların faydalı kısımlarını terketme
mek, fakat faydasız bilgileri yazmaktan 
da mümkün mertebe kaçınmak gerekir. 
Edirnevi bu konulara kendi teliflerinde 
uymuş, eserlerini sade bir Türkçe ile ka
leme almaya çalışmıştır. 

Eserleri. 1. Nuhbetü't-tevarih ve'l
ahbar. İlk telif tarihi olarak zikrettiği 
1 026 ( 1617) yılından itibaren vefatma ka
dar üzerinde çalıştığı ve adına uygun bi
çimde çeşitli kaynaklardan seçip düzen
lediği bu eser iki cilt halinde yazılmıştır. ı. 

ciltte İslamiyet'in ortaya çıkışından başla
yarak kendi zamanına kadar gelen İslam 
tarihini, ll. ciltte başlangıcından 1. Ah
med'in vefatma kadar ( 1026/ ı6ı 7) Os
manlı tarihini kaleme almıştır. Eser eksik 
ve hatalı bir şekilde basılmıştır (istanbul 
ı276) Nuhbetü't-tevarih'in ll. cildinin 
ilmi neşri Abdurrahman Sağırlı'nın dok
tora tezinin birinci kısmı olarak hazır
lanmıştır (bk bi bl) Z. Tarih-i Al-i Os
man. Müellifin 1000 (1592) yılından 1050 
(1640) yılına kadar gelen padişah , sadra
zam, sadaretkaymakamı. kubbe veziri, 
vezaret rütbesine ulaşmış defterdar, şey
hülislam, Anadolu ve Rumeli kazaskerle
ri , İstanbul, Edirne ve Mısır kadılarını ayrı 
gruplar halinde tasnif ederek hal tercü
melerini topladığı eseridir. Daha sonra 
yazılan Osmanzade Ahmed Taib'in Ha
dikatü'l-vüzera'sı gibi bir zeyil geleneği 
oluşturmamış olsa da devlet adamlarına 
ayrılmış müstakil hal tercümesi gelene
ğinin ilk örneği sayılır. Eserin metni Ab
durrahman Sağırlı'nın doktora tezinin 
ikinci kısmında incelenmiştir (bk. bibl). 
3. Divan. Kendisi hiç zikretmese de çağ
ctaşı kaynaklar Edirnevi'nin tarih düşür
mede mahir, Kesbl mahlasını kullanan 
divan sahibi bir şair olduğunda müttefik
tir. Sevim Üngün, kütüphanelerde nüs
hasına rastlanmayan Kesbi Divanı'nın 
1254'te ( ı838) istinsah edilmiş bir nüs
hasının İstanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde (TY, nr. 838) bulunduğunu belir
tir. 

Kesbl Çelebi adına kayıtlı diğer bir man
zum risale yine İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde mevcut (TY. nr. 4098) bir 
mecmuanın içinde yer almaktadır (vr. 
21 o b- 2 ı ı ·ı. " Padişah-ı Alem- penah Haz
retleri Edirne'ye Seyrü Şikar Tarikiyle Gel
diği ve Han Ferman Ettiğidir" başlıklı bu 
manzume, Sultan 1. Ahmed'in Edirne'yi 
ilk ziyareti sırasında şehirde bir han yapı!-
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masını emretmesi üzerine kaleme alın
mıştır. Manzumede bir na'tın arkasından 

padişahın Edirne'ye gelişi anlatılmış . ar
dından Edirne tarihini ve Fatih Sultan 
Mehmed'in Edirne'de yaptırdığı sarayın 
inşasını konu alan anonim "Hikayet-i Be
şir Çelebi" (Risale-i Beşir Çelebi, Menakıb- ı 

Medine-i Edirne) adlı mensur hikaye naz
medilmiştir. 
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MEHMED MEMDUH PAŞA 
(1839 -1925) 

IL Abdülhamid dönemi 
Dahiliye nazırı . 

_j 

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'
dir. Memuriyete başladığında kalemde 
Memduh, şiirlerinde Faik mahlaslarını 
kullanmıştır. Literatürde ismi Mehmed 
Faik Memduh olarak da zikredilmiştir. 
Babası, aslen Kandiyeli attar Molla Os
man'ın oğlu olup Osmanlı bürokrasisin
de uzun yıllar hizmet eden Mazlum Mus
tafa Fehmi Paşa'dır. Annesi, İzmir'de 
muhassıl ve rüsOmat emin li ği görevle
rinde bulunmuş olan Ömer Lutfi Efendi'
nin kızıd ır. İlk öğrenimini Beyazıt ve Vali
de rüşdiyelerinde tamamladıktan sonra 

Mehmed 
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18S3'te intisap ettiği Hariciye Nezareti 
MektQbl Kalemi 'nde edindiği tecrübe ve 
bilgi yanında özel gayretiyle kendini yetiş
tirdi. Bu arada tercüme yapacak kadar 
Fransızca öğrendi. 

18S3-1861 yılları arasında Hariciye Ne
zareti MektQbl Kalemi'nde maaşsız staj
yer memur olarak çalışan Mehmed Mem
duh rütbe-i saliseye kadar yükseldi. Ba
bası. Bahriye müsteşarlığından padişaha 
daha yakın olan Hazine-i Hassa nazırlığı ve 
valide sultanın kethüdalığına getirilince 
muhtemelen onun da desteğiyle 1861'de 
1 s.ooo kuruş maaşla M ab eyin Kitabe
ti'ne tayin edildi. Bir süre sonra bu göre
vinden alınarak kardeşinin de çalıştığı 
Amed! Kalemi'ne nakledildL Bürokrasi di
line hakimiyetinden dolayı Encümen-i 
Mahsus-ı Vükela kararlarını yazma işi de 
kendisine verildi. Eylül1872'de Maarif 
Nezareti mektupçusu oldu. 187S'te birin
ci sınıf bürokrat olarak (rütbe-i Ola s ınıf- ı 

Ola) sadaret mektupçuluğuna getirildi. Bu 
görevdeyken devrinin pek çok siyasi ve 
sosyal olayına yakından şahit oldu. Ayrıca 
dönemin en önemli siyasi cinayeti olup 1 S 
Haziran 1876'da Mithat Paşa'nın kona
ğındaki Meclis-i Vükela toplantısı sırasın
da meydana gelen Çerkez Hasan Yak'a
sı'nı bizzat yaşadı. 

Mehmed Memduh'un. bürokraside is
tikrarlı bir şekilde yükselmesine rağmen 
dışarıda gelişen muhalefetten de uzak 
kalmadığı , Yeni Osmanlılar'ın Veliefendi'
deki ilk toplantılarına bile katıldığı bilin
mektedir. Abdülaziz'in tahttan indirilme
sinin ardından ölümü etrafındaki muh
telif rivayetlerden Yeni Osmanlılar'ın ço
ğunluğunun benimsediği Abdülaziz'in in
tihar ettiği fikrini kabulü de muhalefetle 
olan yakınlığına bir delildir. 

1876'da Maliye Nezareti mektupçulu
ğuna getirilen Mehmed Memduh bu gö
revde ancak on dört ay kalabildL ll. Ab
dülhamid ile veliahtlığından itibaren ya
kınlık kurmuş olmasına rağmen maliye
de yapılan bazı düzenlemeler sırasında 
görevlerine son verilen memurlar arası

na girmekten kurtulamadı. Bir süre ma
zuliyet m aaşı ile geçinmek zorunda kaldı 
ve 20 Ekim 1881 'de ŞOra-yı U mOr-i Ma
liyye memurluğuna getirildi. 13 Kasım 
1882'de ŞOra-yı Devlet üyeliğine tayin 
edildi. Bu arada Askeri Ceza Kanunu'nun 
tedkiki için oluşturulan komisyon üyeli
ğiyle Şura-yı Devlet istlnaf ve Temyiz 
mahkemeleri üyeliklerinde bulundu. Ay
rıca ll. Abdülhamid döneminde bürokra
siyi yeniden şekillendirmek ve memur 
alımlarını bir standarda bağlamak için 
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oluşturulan Me'mQrln-i Mülkiyye Komis
yonu üyeliği yaptı. 

1 S Temmuz 1887'de Konya valisi oldu. 
Görevi sırasında Konya ve civarındaki kıt
lıkla mücadelede başarılı sonuçlar aldı. 
Doğu Anadolu'da Ermeniler'in teşkilat
lanmaya başladığı dönemde 9 Nisan 
1889'da Sivas valiliğine tayin edildi. Aldığı 
tedbirlerden rahatsız olan Ermeniler ken
disi hakkında hükümete şikayette bulun
dular. Şikayetterin asılsızlığına rağmen 
gerek bölgede gerginliğin artmaması , ge
rekse o sıralarda benzeri problemlerle 
çalkalanan Ankara'da dirayetli bir valiye 
ihtiyaç duyulmasından dolayı 1 3 Aralık 
1893'te Ankara valiliğine nakledildL Bu
rada da Sivas'takine benzer hadiselerle 
uğraştı. Özellikle Yozgat'ta çıkan ve An
kara'yı da etkisi altına alan olayları dur
durmakta başarılı oldu. Nitekim bundan 
dolayı 1894'te vezaret rütbesiyle ödül
lendirildi. Valilikleri sırasında birçok defa 
yolsuzluk ve rüşvetle suçlanmasına rağ
men bu ithamlar hükümet nezdinde doğ
rulanmadı. 

Mehmed Memduh Paşa , Said Paşa'nın 
dördüncü sactaretinden aziedilerek yeri
ne gelen Kıbrıslı Kamil Paşa'nın sactareti 
zamanında 31 Ekim 189S'te Dahiliye na
zırı olarak kab i neye girdi. Bu tayinde Ab
dülhamid ile geçmişten gelen yakınlığı
nın etkili olduğu söylenir. Ancak o sırada 
kabine değişikliğine Ermeni meselesiyle 
ilgili devletlerin baskılarının sebep olduğu 
dikkate alındığında bu konuda tecrübe 
sahibi biri olarak Dahiliye nazırı seçilmiş 
olması da muhtemeldir. Babiali 'nin nü
fuzunun azatıp kontrolün Yıldız Sarayı'n
da olduğu yıllar boyunca sadaret değişik
liklerine rağmen on üç yıl görevde kala
bilmesi onun ll. Abdülhamid'le uyum için
de bulunduğunu gösterir. Nitekim bu 
devrede Kamil Paşa. Halil Rifat Paşa, 
Mehmed Said Paşa ve Mehmed Ferid Pa
şa kabinelerinde görev almıştır. Dahiliye 
nazırlığı sırasında kendi görev alanıyla il
gili çalışmalar dışında ülkenin imar ve kal
kınması için oluşturulan çeşitli komisyon
larda bulundu. Evkaf ve Maarif nazırla
rıyla birlikte çalıştı. Anadolu ısiahat mü
fettişi Şakir Paşa ile kendi vazife alanına 
giren konularda uyumlu bir çalışma ser
giledi, "vilayat-ı sitte"de girişilen ıslahata 
destek verdi. Bu maksatla vilayetlerde 
polis. jandarma ve nizarniye memurları
nın görev ve yetkilerini belirleyen nizam
namenin hazırlanıp hayata geçirilmesi, 
vergi tahsiliyle ilgili düzenlernelerin ya
pılması için oluşturulan komisyonlarda 
vazife aldı. Bazı dış işlerin ve Balkan me-

selesi gibi siyasi konuların müzakere edil
diği komisyonlarda ll. Abdülhamid'in ade
ta temsilcisi olarak bulundu. 

ll. Meşrutiyet'in ilanı öncesinde bilhas
sa Selanik ve Manastır taraflarında mey
dana gelen olayların yatıştırılması için ça
lışan Mehmed Memduh Paşa bu konuda 
yapılan toplantıya Dahiliye nazırı sıfatıyla 
katıldı ve muhtemelen padişahtan edin
diği intibaa dayanarak KanOn-ı Esasi'nin 
yeniden ilanı doğrultusundaki görüşlere 
iştirak etti. ll. Meşrutiyet'in ilanının ar
dından kurulan ilk hükümette de Dahiliye 
nazırı sıfatıyla yer aldı (23 Temmuz 1908). 
Bu sırada umumi affın ilanı ve ittihat ve 
Terakki Cemiyeti ile ilişkilerin sağlıklı ze
mine oturtutması için bazı girişimlerde 
bulundu. Ancak Said Paşa sadaretinde 
oluşturulan yeni hükümetin meşrutiyet 
hükümeti olarak nitelendirilmeyip kamu
oyunda tepkilere sebep olması onun 1 
Ağustos 1908'de kabineden istifasına yol 
açtı. Kanun-ı Esasi'nin ilanı ile birlikte baş 
gösteren hürriyet ortamından istifade et
mek isteyen kesimlerin eski yönetimle il
gisi olanlar aleyhinde başlattıkları kam
panya sonucu istifasından üç gün sonra 
tutuklandı. Diğer tutuklularla birlikte 
yaklaşık bir ay Zabtiye Nezareti'nde zo
runlu ikamete tabi tutuldu. Ardından 
"Hükumet-i Hamldiyye Enkazı" diye ni
telendirilen ve haiz oldukları rütbeleri 
"efendi"ye indirilen 106 kişilik listenin 
üçüncü sırasında yer alarak önce Büyü
kada'ya, oradan Sakız adasına sürüldü. 
italya'nın Trablusgarp'ı işgali üzerine sür
günterin Sakız'dan ayrılmasına izin veri
lince izmir'e yerleşti. hemen ardından çı
kan afla istanbul'a dönüp ölümüne kadar 
münzevi bir hayat yaşadı. Ömrünün son 
yıllarını büyük ölçüde sağlık sorunları ile 
geçirdi. 9 Nisan 192S'te istanbul Kireç
burnu'ndaki yalısında vefat etti ve vasiye
ti gereği Fatih Çarşamba'da ismet Efen
di Dergahı'ndaki hazireye defnedildi. 

Mehmed Memduh Paşa. Tanzimat dö
nemi devlet ricalinin tipik bir örneği, güç
lü merkezi idarenin gerekliliğine inanan 
ve bürokrasinin sağlıklı işletilmesini sa
vunan bir devlet adamıdır. Dönemin Os
manlı nişanlarının en üst seviyesi olan bi
rinci derece Murassa' Osman!, M eel di ve 
iftihar nişanlarıyla Yunan Harbi, Hicaz de
miryolu ve Liyakat gibi madalyatarla ödül
lendirilmiştir. Ayrıca iran, Almanya. Rus
ya ve Bulgaristan hükümetleri tarafın
dan kendisine birinci dereceden nişanlar 
verilmiştir. 

Eserler i. Devlet adamlığının yanı sıra 
edebiyat sahasında da temayüz eden 



Mehmed Memduh Paşa hem nazım hem 
nesirde dönemin önde gelenlerinden bi
riydi. Görevleri sırasında kaleme aldığı la
yihalardan başka genç yaşta şiir yazmaya 
başlamış ve babasının tavsiyesi üzerine 
şiirlerinde Faik mahlasını kullanmıştır. 
Risale tarzında birçok eser ve bazı tercü
meler ( Terceme-i Hikaye-i Jönevyo vd.) 

yayımlamıştır. Kitaplarının önemli bir bö
lümünü ll. Meşrutiyet'in ardından İzmir 
ve İstanbul'daki ikameti sırasında bastır
mıştır. Eserlerinde bizzat sorumlu oldu
ğu devri kaleme almaktan kaçın dığı, daha 
ziyade kendisini sıkıntıya sevketmeyecek 
olayları ve gözlemlerini dile getirdiği dik
kati çeker. Risale tarzındaki eserlerinin 
bir kısmını (Berg-i Sebz, Feveran-ı Ezman 
vd.) daha sonraki bazı kitapların içinde 
tekrar neşrettiğinden literatürde eser
lerinin listesi farklı verilmiştir. 1. Eser-i 
Memduh (İstanbul ı 289). Kastamonu 
Valisi Pertev Paşa'ya ithaf edilmiş olup 
edebi nitelikte bir çalışmadır. z. Yemen 
Kıtası Hakkında Bazı Mütalaatım (is
tanbul I 324).11. Abdülhamid ve ll. Meş
rutiyet yıllarını hayli meşgul eden Yemen 
meselesiyle ilgili görüşlerini ihtiva etmek
tedir. 3. Mittah-ı Yemen (İstanbul ı 327) 

Sakız 'da iken kaleme aldığı bu eser esas 
itibariyle bir önceki eserin tekmilesi ma
hiyetindedir. 4. Tasvir-i Ahval Tenvir-i 
İstikbôl (İzmir I 328) ll. Meşrutiyet'in ilk 
günlerindeki karışıklığı, tutuklanmasını 

ve Meşrutiyet'ten beklentilerini anlatan 
bir eserdir. s. Mir'at-ı Şuunat (İzmir 
ı 328). Sadaret mektupçuluğu sırasında 
kaleme alınmıştır. "Levha", "Nevha", 
"Karha" ve "Devha" olarak dört bölümde 
düzenlenen kitapta Sultan Abdülmecid 
ve Sultan Abdülaziz dönemleriyle devle
tin bazı dış meseleleri hakkındaki bilgi ve 
gözlemlerini anlatmaktadır. 6. Esvat-ı 
Sudur (İzmir ı 328). Sultan Abdülmecid 
döneminden itibaren görev yapmış olan 
otuz bir sadrazarnın kısa hal tercüme
siyle dönemin bazı olaylarını ihtiva eder. 
7. Serair-i Siyasiyye ve Tahavvülfıt-ı 
Esasiyye (istanbul I 328). Tutuklu iken 14 
Ekim 1908'de Meclis-i Meb'Qsan'a sundu
ğu, dönemi ve başına gelen olayları tahlil 
eden bir eserdir. 8. Hal'ler ve İclôslar 
(istanbul ı 329). Daha ziyade derleme olan 

ve kısmen gözlemlerine dayanan eserde 
1. Murad'dan itibaren Osmanlı saltana
tında meydana gelen hal'ler ve cü lOslar 
anlatılmaktadır. 9. Kuvvet-i İkbôl Alô
met-i Zeval (İstanbul 1329). ll. Meşruti

yet olaylarıyla saraya sunduğu bazı ari
zalarını ihtiva eder. 1 o. Bedayi-i Asar 
(İstanbul 1330) . Mehmed Memduh Pa
şa'nın elinde bulunan bir kısım devlet 
adamlarının yazışmalarıyla bazı özel ev
raklarının neşridir. Bu kitap M. H. rumuz
lu naşir tarafından paşanın adına yayım
lanmıştır. 11. Divan-ı Eş'fır (istanbul 
ı 332). Bazı şiir ve gazelleriyle şiire dair 
görüşlerinin yer aldığı, eski ile yeni şiirin 
karşılaştırıldığı bir çalışmasıdır. 
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G®il ZEKERiYA KURŞUN 

MEHMED MOLLA 

L 
(bk. MOLLA ARAP). 
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ı . . ı 
MEHMED MUHYIDDIN, Bezeiziide 

(ö . 1020/1611) 

Mutasavvıf 

L 
ve şair, dini eserler bestekarı. 

_j 

Konya'da doğdu. Bazı kaynaklarda sey
yid olduğu belirtilmektedir (Mehmed N az
mi Efendi, s. ı 26) Konya'da iyi bir öğre
nim gördü, ardından Larende'ye (Kara
man) giderek Halvetl şeyhlerinden NO-

Bez ci zade 
Mehmed 
Muhyiddin'in 
türbesinin 
kitabesi 

MEHMED MUHYiDDiN, Bezeizilde 

reddinzade Molla Çelebi 'ye intisaı-ı etti 
( a.g.e., a.y.; divanının bir sayfasında jvr. 
22'1 yer alan notta ise Ha!Tfezade Molla 
Çelebi denmektedir) . Ancak Ata! ve Hüse
yin Vassaf Ezellzade Şeyh N urullah Efen
di'ye intisap ettiğini bildirir. 

İki yıla yakın bir süre Molla Çelebi'nin 
hizmetinde bulunduktan sonra şeyhi ve
fat etti. Şeyhinin kendi yerine Bezciza
de'yi vasiyet etmesine rağmen bazı çe
lebiler buna razı olmadığından Konya'ya 
dönüp Alaeddin Camii'nde hatiplik ve va
izlikyaptı. Ardından padişahın daveti üze
rine İstanbul'a gitti. Bazı kaynaklara gö
re Bezcizade lll. Murad. lll. Mehmed veya 
1. Ahmed devrinde İstanbul'a gitmiştir 
(Ata!, s. 607; Mehmed Nazmi Efendi, s. 
I 26; Yılmaz, s. 237) . Bazılarında ise onun 
İstanbul'a iki defa gittiği kaydedilir (Hü
seyin Vassaf, ll, 346; Gölpınari ı, s. I 28). 

Bunlardan ilki Karaman'da şeyhinin ve
fatından sonra Konya'ya dönmeden ger
çekleşmiş olup (993/1 585) İstanbul ' da 
Ömer Dede Sikklnl halifelerinden birine 
(Mehmed N azmi Efendi, s. 126) veya dö
nemin önde gelen Melamller'inden idrls-i 
Muhtefi'ye (Hüseyin Vassaf, ll, 346; Göl
pınarlı, s. ı 28) intisap etmiştir. Bezciza
de bu seyahatinin ardından tekrar Kon
ya'ya dönmüş ve orada altı-yedi yıl kalmış
tır (Yılmaz, s. 237) İkinci gidişi ise muh
temelen 1. Ahmed'in daveti üzerine ol
muştur (Ata!, s. 607) 

Bezcizade, İstanbul'da Abdülmecid Si
vas! Efendi'nin Şeyh Yavsl Efendi Tekke
si'ne tayiniyle boşalan Fatih Çarşamba'
daki Mehmed Ağa Tekkesi şeyhliğinin 
yanı sıra (ı O ı 3/ ı 604) yine Abdülmecid Si
vas! Efendi'nin Sultan Ahmed Camii va
izliğine nakledilmesiyle boşalan Sultan Se
lim Camii vaizliği görevlerinde bulundu . 
Bir müddet sonra Üsküdar'daki Şemsi 
Paşa Tekkesi şeyhliğine getirildi. Bu ara
da Nuhkapısı civarında kendisine bağış
lanan arazide bir tekke ile bir türbe yap
tırdı (ı 020/ ı 6 ı ı). Ramazan 1 020'de (Ka
sım 161 ı ı vefat edince bu türbeye def
nedildi (Mehmed N azmi Efendi, s. ı26). 
"eş-Şeyhu'l-emced" terkibi ölüm tarihini 
göstermektedir (Yılmaz, s. 238). Hüseyin 
Vassaf, bu tarihi verdikten sonra "müla
kat-ı mevt" terkibinin gösterdiği 1018 
(1609) yılında vefat etmiş olabileceğine 
dair bir rivayeti de Ayvansarayl'den nak
len zikretmektedir (Sef[ne, ll, 346). Diva
nının başında da 1 020'de öldüğü kayıtlı
dır. 

Mehmed Muhyiddin'in defnedildiği tek
ke Bezcizade Mehmed Muhyiddin Efendi 
Tekkesi olarak tanınmıştır. Üsküdar'da 
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