
PIRIZADE iBRAHiM 

yut]al,f 'aleyhi's-seyyid ve'ş-şerif (risa
lelerinin bir listesi için bk .. Abcjullah Mir
dad Ebü'I-Hayr, s. 40-43), Kaynaklarda zik
redilmemekle birlikte lfaş/ye 'ale'I~Bey
zavi, ljaşiy~ 'aldEİıvdrl't-tenzil ve es
rari't-te'vil adlarıyla kayıtlı bir eser Pirı
zade İbrahim 'e nisbet edilmektedir (İÜ 
Ktp ., AY, m 2096) Kütüphane kayıtlarında 
el-Fıl,fhü'l-Keydani ismiyle Pirtzade'ye 
izEıfe edilen eser (Süleymaniye Ktp ., Kılıç 
Ali Paşa, nr'. 3.86) İb~ahim b. Mlr Derviş el
Buharl'nin Lutfullah en-Nesefi el-Keyda
nl'ye ait esereyazdığı şerhtir. 
BİBLİYOGJMFYA : 

Pirtzade ibrahim~ Şer/:ıu'l-Eşbah ve'n,neza'ir, 
istanbul Müftülüğü Ktp., nr. 189, "Tercemetü'ı
mü'ellif"; ibn Nüceym. el:Eşbah ve 'n-neza'ir(nşr. 
M. Mutt' el-Hafız), Dımaşk 1403/1983, neşrede
nin girişi, s. 12; Muhibbi, ljulaşatü '1-eşer, 1, 19-
20; Abdülmelik b. Hüseyin el-Asım!. Semtü 'n
nücümi 'l-'au~/1 fi enba'i'l-eua'il ue't-teva/1 (nşr. 
Adil Ahmed Abdülmevcud -Ali M. Muawaz). Bey
rut 1419/1998, IV, 472; Fihristü'l-Kütübbaneti 'l
ljidfuiyye, lll, 81; Osmanlı Müellifleri, I, 261-
262; TQnek1, Mu'cemü'l-muşannifin (nşr. Sıddlk 
Kemal el-Mekkl), Beyrut 1344/1925, lll , 109-110; 
Brockelmann, GAL Suppl., Il, 647; Hediyyetü'l
'ari{in, ı , 34; fzaf:ıu'l-meknün, Il, 36, 121, 606, 
676; M. Es'ad Tales, el-Keşşa[ an maf:ıtütati i]a
za'ini kütübi'l-eu~af, Bağdad 1372/1953, s . 69; 
Zirikll, el-A'lam, 1, 36-37; Kehhale. Mu'cemü'l
mü'ellifin, I, 22; Abdullah Mirdad Ebü'I-Hayr, el
Mui]taşar min Kitabi /'leşri'n-nevr (nşr. M. Said 
el -Amudl- Ahmed Ali). Cidde 1406/1986, s. 39-
44, 157, 168, 311, 413; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh 
Alim/eri, Ankara 1990, s. 37, 136; M. Hablb ei
Hlle, et-Tarfi] ue 'l-mü'errii]ün bi-Melcke, Mekke 
1994, s . 362-364; Abdullah Muhammed ei-Habe
şl, Cami'u'ş-şürü/:ı ve'l-/:ıauaşf, EbCızab1 1425/ 
2004, I, 182-183; lll, 1871 , 1993; Mu'cemü 'l
mai]tütati'l-mevcüde fi mektebati İstanbUl ve 
Anatüli [haz. Ali Rıza Karabulut), jbaskı yeri ve 
tarihi yok l. 1, 9-1 O; Mustafa Baktır, "eı-Eşbah 
ve'n-nezair", DİA, Xl, 459; M. Yaşar Kandemir, 
"eı-Muvatta'", a.e., XXXI, 417. 
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Iii T AHSiN ÖZCAN 

PİRİzADE 
MEHMED SAHİB EFENDi 

(ö . 1162/1 749) 

Osmanlı şeyhülislamı. _j 

1085 (1674) yılı başlarında İstanbul'da 
doğdu. Dergah-ı All yeniçeri ağalarından 
Pirt Ağa'nın oğludur. Babasından dolayı 
Plrlağaoğlu olarak da bilinir. İsmail Hami 
Danişmend devşirme kökenli olduğu için 
milliyetinin bilinmediğini kaydeder. Şeyh 
Süleyman Efendi. Tahir Efendi ve Bursa
lı İshak Efendi'nin hacası Ahmed Efendi 
gibi alimlerden ders aldı. Şeyhülislam Mir
zazade Şeyh Mehmed Efendi'nin hizme
tinde bulundu. 1106'da (ı695) ll. Musta
fa' nın cü!Gsu esnasında ve Fetva Emini" 
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Gelibolulu Mahmud Efendi Kudüs kadılı
ğına gittiği sırada mülazemete nail oldu. 
Bir süre Şeynülislaf!! SeyYid Feyzullah Efen
di'nin kitapçılık hizmetini ifa etti. Feyzul
. lah Efendi'nin tavsiyesiyle o esnada sadra
zam olan Daltaban Mustafa Paşa'ya imam 
oldu, daha sonra da Rami MehmedPaşa'
YCJ. imamlık yaptı. Safer 1113'te (Temmuz 
ı 70 ı ) ibtida-i haric payesiyle Alican Med
resesi'nde müderrisliğe başladı. Ardından 
sırasıyla İbrahim Ağa Medresesi Darülha
disi, 1120'de (ı 708) Halil Paşa Medresesi, 
1123'te ( ı 7ı ı ) Abdullah ~ğa Medresesi, 
1124'te ( I7ı2) mGsıle-i Sahn payesiyleHa
fız Paşa ve Koca Mustafa Paşa medresele
ri, 1127'de ( ı 7ı 5 ı Haydar Paşa, daha son
ra Tophane' de Kılıç Ali Paşa, H31'de ( ı 71 9 ı 
Kalenderhane ve Şehzade ~edreselerinde 
müderrislik yaptı. · 

Menteşzade Abdürrahim Efendi şeyhü
lislam olduğunda Pirtzade Evkaf-ı Hare
meyn müfettişliği de yapmış ve Süleyma
niye Darülhadisi'nde retsü'l-müderristn un
vanını almıştı . Bir süre Mahmud Paşa Mah
kemesi'nde naiblik görevini yürüttü. 1135'
te ( 1723 ı Selanik kadısı oldu, ardından Ye
nişehr-i Fenar kazasına nakledildL ı. Mah
mud döneminde 1140'ta ( 1727-28ı ikinci 
sultan imamlığına ve şehzade hocalığına 
getirildi. Kendisine zengin arpalıklar ih
san edildi ve Bursa payesi verildi ; 1142'de 
( 1729-30) bilfiil Bursa kadılığına tayin edil
di ve Kite kazası da ona bağlandı. Aynı yıl 
içinde Mekke payesi aldı. 1143'te (ı 730-31 ı 
Arapzade Abdurrahman Bahir Efendi'nin 
yerine birinci sultan imamlığına getirildi. 
bununla birlikte istanbul kadılığı da ken
disine verildi ve Anadolu payesi aldı. Rebt
ülewel 1146'da (Ağustos 1733) fiilen Ana
dolu kazaskeri oldu. 1149'da ( ı736-37) Ru
meli payesi aldı ve Muharrem 11 SO' de (Ma
yıs 1737) Zeynelabidln Efendi'nin yerine 
bilfiil Rumeli kazaskerliğine tayin edildi. 
Şe w al 11 S 1 ·de (O ca k ı 7 3 9) aziedildikten 
sonra Tokat arpalığı verildi. 3 Muharrem 
11 56'da (27 Şubat 1743) tekrar Rumeli ka
zaskeri oldu. Senesini doldurunca aziedile
rek Kütahya, Bayramiç ve Sapanca kaza
ları arpalıkları verildi. 30 Muharrem 1158'
de ( 4 Mart ı 7 4 5) vefat eden Feyzullahefen
dizade Seyyid Mustafa Efendi'nin yerine 
şeyhülislamlığa tayin edildi. Bir yıl bir ay 
kadar şeyhülislamlık yaptıktan sonra has
talığı sebebiyle 13 Reblülewel 1159'da (5 
Nisan 1746) ayrılarak Beşiktaş'taki sahil
hanesine çekildi. Şem'danlzade, onun İs
tanbul kadılığına tayin ettiği oğlu Osman 
Efendi'nin uygunsuz davranışları yüzün
den aziedildiğini yazar (Müri't-tevarfh, I, 
124). Oğluyla birlikte aynı yıl hacca gitti. 

P1r1zade 
Mehmed 

sahib 
Efendi'nin 

Karacaahmet 
Mezarlığı'ndaki 

mezar taşı 
!Necdet isli 

fotoğraf arşivil 

1747'de döndüğünde Gelibolu'da ikamet 
etmesi uygun görüldü. Muharrem 1161'
de (Ocak 1748) Tekfurdağı'nda ikametine 
müsaade edildi, birkaç ay sonra da Üskü
dar'daki evine dönmesine izin verildi. 9 
Receb 1162 (25 Haziran 1749) tarihinde ve
fat etti. Cenaze namazı ertesi gün Üskü
dar'daki Valide Sultan Camii 'nde kılındık
tan sonra Üsküdar Çiçekçi'de Selimiye Der
gahı karşısında ve Karacaahmet Mezarlı
ğı'nda sekizinci adanın ortalarında bulunan 
babasının mezarının yanına defnedildi. 

Pirtzade'nin her fende mahareti olan ilim 
ve fazilet sahibi bir kişi olduğu belirtilir. Dö

neminde etkili ve güzel hitabetiyle meş
hurdu. Onun yeni buluşlara meraklı oldu
ğu bilinmektedir. Üsküdar'da kurulan hen

desehanenin ilk hacası olan Yenişehir Müf
tüsüzade Mehmed Said Efendi icat etti
ği, iki cisim arasındaki mesafeyi uzaktan 
ölçmeye yarayan ve "rub'-i müceyyib-i zü'l
kavseyn" adı verilen aleti ilk defa ona an
latmış, şeyhülislam da bu aleti I. Mahmud'a 
götürüp tanıtmıştı. Padişahın teşvikiyle 
alet düzeltilerek bir üçgenin bir kenan ile 
iki açısı bilindiğinde diğer açıları ve kenar
ları da bulunabilecek şekilde kullanılır hale 
getirilmişti (Adıvar, Osmanlı Türklerinde 
İlim, s. 165 ) Pirtzade'nin bir süre, Müte
ferrika Matbaası'nda basılan kitapların tas

hih i şleriyle meşgul olduğu da kaydedilir. 
Ayrıca onun Ca'ferlliği beşinci mezhep ola

rak kabul şartıyla İ ran ile yapılacak sulh 
müzakereleri için görüşüne başvurulan 
ulema arasında yer aldığı bilinmektedir 
(Şem'dan!zade, I, 62). Oğlu Osman Sahib 
Efendi'nin kızı vasıtasıyla süren ve Plrlza
de diye tanınan neslinden devletin önemli 

kademelerinde hizmet veren şahsiyetler 
yetişmiştir. Bunlardan oğlu Osman Sahib 
Efendi ile onun kız tarafından torununun 

oğlu olan Plrlzade Mehmed Sahib Efendi 
(Molla) şeyhülislamlık makamına kadar yük-



selmiş, Mehmed Sahib Efendi'nin (Molla) 
babası Pinzade İbrahim İsmet Bey de Ana
dolu kazaskerliği ve Meclis-i Maarif reisliği 
yapmıştır. 

Eserleri. 1. Tercüme-i Mukaddime-i 
İbn Haldun. İbn Haldün'un eserini Türk
çe'ye ilk defa Pirlzade çevirmeye başlamış, 
ancak eserin başından itibaren beşinci fas
lın sonuna kadar olan kısmını tercüme ede
bilmiştir. Pirlzade eserin girişinde tercü
meye 1138 (1725) yılında başladığını ve beş 
yıllık süre sonunda ancak üçte ikisini çevi
rebildiğini, Reblülewel 1143'te (Eylül 1730) 

1. Mahmud'un isteği üzerine takdim ve 
dlbacesinin tertip edildiğini belirtmekte
dir. Tercümenin ilk baskısı Mısır hidivinin 
isteğiyle Bulak'ta (Matbaa-i Amire) büyük 
boy bir cilt olarak yapılmıştır ( 12 7 4). Bu 
baskının girişinde (s. 4), Pirlzade'nin Mu
]faddime'den altıncı fasılda fıkıhtan fera
izle ilgili kısmın yarısına kadarını çevirdiği 

ve bu fastın çevir isinin Ahkam-ı Mısriyye 

Mazbata Odası Reisi Mehmed Rifat Efen
di tarafından tamamlandığı bilgisi yer al
maktadır. Bu baskıda ayrıca Mu]faddime'
nin kalan kısmının Arapça metni de ilave 
edilmiştir. 127S'te (1859) Bulak'tayeniden 
yayımlanan eser aynı yıl İstanbul'da Tak
vimhane-i Amire'de iki cilt halinde basıl
mıştır. Ancak İstanbul'da yapılan baskıda 
çevirinin sadece ilk beş faslı yer almış, Pi
rlzade'nin tercüme etmediği sonraki kı
sımlar konulmamıştır. Babinger, torunla
rından Şeyhülislam Mehmed Sahib Molla'
nın Kahire (Bulak) baskısını beğenmediği
ni, İstanbul baskısının ise kendisinin elin
de bulunan ve mütercimin bizzat hazır
ladığı bir nüshadan yapıldığını söylediğini 
nakleder (s. 309). Daha sonra Encümen-i 
Daniş'in faaliyetleri çerçevesinde Ahmed 
Cevdet Paşa altıncı faslı tekrar tercüme 
etmiş, çevirinin bu kısmı Pirlzade'nin çevi
risine ilaveten ll l. cilt olarak İstanbul'da ya
yımlanmıştır (ı 277) Ahmed Cevdet Paşa 
altıncı faslı n ilk kısımlarıyla ilgili bazı t er 
cüme metinlerinin mevcut olduğunu, an
cak çevirinin Pirtzade'ye ait yazma nüs
halarında bu kısmın bulunmadığını kay
deder ve altıncı fasla ait tercümelerin ll. 
Mahmud dönemi ricalinden İsmail Perruh 
Efendi'ye ait yazma nüshalarda yer alma
sından hareketle ona ait olduğu ihtima
linden söz eder (1, 3-4; lll, 3-4) Dolayısıyla 

Bulak baskısında yer alan altıncı faslın baş 
tarafına ait çevirinin kime ait olduğu ko
nusu tartışmalıdır. Atıf Efendi Kütüpha
nesi'nde Pirlzade adına kayıtlı bir yazma 
cüz ise (Atıf Efendi Eki, nr. 191, 40 va rak) 
altıncı faslın başından itibaren ilm-i fera
izin bir sayfa öncesine kadarki kısmını kap-

samaktadır ki buradaki metin Bulak bas
kısı 503-528. sayfaları ile hemen hemen 
aynıdır. Bulak baskısında yer alan bu kı
sımla ilgili çevirinin kimin tarafından ya
pıldığı konusu da tam olarak aydınlatıla
mamıştır. Ayrıca yine Bulak baskısında 
Mehmed Rifat Efendi'nin, çevirisini ta
mamladığı belirtilen ilm-i feraizle ilgili kıs
mın ne kadarını yaptığı belli değildir. Cev
det Paşa söz konusu çevirinin Pirlzade'nin 
çevirisiyle yeknesaklık arzetmediğini, bir
takım hata ve noksanlarının bulunduğunu 
belirterek kendisinin çeviriye tekrar Piri
zade'nin bıraktığı yerden, yani altıncı fa
sıldan başladığını kaydeder. Ahmed Cev
det Paşa'nın yaptığı çeviri Sultan Abdül
mecid'e takdim edilmiştir. Muhtelif bas
kıları yapılan Mu]faddime çevirisinin kü
tüphanelerde çok sayıda yazma nüshası
nın bulunması eserin büyük bir ilgi gördü
ğünün işaretidir. Matbu nüshaların başın
da yer alan İbn Haldün'un biyografisiyle 
ilgili kısım ise Ali Cevdet tarafından kale
me alınmış, mütercim Pirlzade'nin hal ter
cemesi de İzzl'nin Tarih'inden aktarılarak 
ll. cildin başına eklenmiştir. Pirtzade'nin 
tercümeyi yaparken zaman zaman geniş 
açıklamalara da yer vermesi sebebiyle onun 
tercümenin ötesinde tarihçiyi yorumladı
ğı belirtilir. Özellikle girişte ilmin kısımları 
ve tarih ilminin diğer ilimler arasındaki yeri 
hakkında verdiği bilgiler kıymetlidir. Yapı
lan ilave ve izahlar sebebiyle çevirinin as
lından daha değerli olduğu şeklinde de
ğerlendirmeler yapılırsa da A. Adnan Adı
var çeviride yapılan ilave ve izahları eleş

tirir. Mu]faddime'nin ve çevir isinin devlet 
yönetimiyle ilgili konuları ihtiva etmesi 
yüzünden ll. Abdülhamid döneminde sa
tışı ve okunması yasak olan kitaplar ara
sında bulunduğu kaydedilir (İA, V/2, s. 740-

7 41) 2. Divan. Şairliği ilmi şahsiyetinin 
gölgesinde kalmakla bir likte üç dilde şiir 
yazabildiği görülen Pirtzade'nin sade bir 
dille kaleme aldığ ı şii rleri daha çok ahiakl 
ve dinl-t asaw ufi konuları iht iva eder. Şiir
lerinde "Sahib" mahlasını kullanmıştır. Di
van iki ayrı teze konu olmuştur (bk bibl., 
divanın İstanbul'daki yazmaları : TSMK, 
Emanet Hazinesi, nr. 1469; İÜ Ktp. , TY, nr. 
738, 1710/6 , vr. 128-149; Millet Ktp. , Ali 
Emir! Efendi, Manzum, nr. 243 ; Süleyma
niye Ktp., İzmir, nr. 532; ayrıca bk. TYDK, 
Ill/2, s. 753-755) Mi!IT Kütüphane'de (nr. A 

160 ı) Kasaid adıyla kasidelerinin yer al
dığı bir başka nüshası daha mevcuttur. 3. 
Risale 'ald baf:ış min ebf:ıdşi'l-Lüm'a ii 
milki'l-müt'a. Hanefi fakihlerinden Ha
mid el- İ madl'nin (ö. 1171/1758) kaleme al
dığı. müt'a nikahını konu alan risalesinde, 

P1R1ZADE MEHMED SAHiB EFENDi 

Piriziide Mehmed Sahib Efendi'nin bir fetvası (İlmiyye Sal
namesi, s. 520) 

Mü'minün süresinin 5-7. ayetlerinin müt'a 
nikahının haramlığına delalet edip etme
yeceği hususundaki tereddüdü üzerine ha
talarını göstermek ve müt'a nikahının ha
ramlığını ispat etmek amacıyla yazılan tek
miledir. Risale Saffet Köse tarafından neş
redilmiştir (İslam Hukuk Araştırmalan Der
gisi, sy 5 [20051. s. 421-432). 4. Kitabü's
Siyase. Katib Çelebi'nin DüsWrü'l-amel 
li-ıslahi'l-halel adlı eserini esas alarak ve 
İbn Haldün ile Makrizi'nin görüşlerinden 
faydalanarak kaleme aldığı bu risalede Pi
rlzade'nin "atvar-ı hamse" adını verdiği beş 
başlık çerçevesinde ahlaki, içtimal ve si
yasi konulardaki nasihatler yer almaktadır. 
Eserin bilinen tek nüshası Kitabü's-Siya
se fi atvari'l-hamse adıyla İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (TY, nr. 
2698) Pirlzade'nin ayrıca bazı kitaplara ta'
likat ve haşiyelerinin bulunduğu, Arapça, 
Farsça ve Türkçe şiir ve nesirlerinin oldu
ğu kaydedilir. Sursalı Mehmed Tahir ile İs
met Parmaksızoğlu, Pirlzade'nin ŞerJ:ıu'l
Eşbdh isimli fıkha dair bir eserinden da
ha bahsederlerse de söz konusu eser, Mek
ke Müftüsü Pirlzade İbrahim'in (ö 1099/ 

1688) Zeynüddin İbn Nüceym'in el-Eşbdh 
ve'n-ne~a'ir adlı eserine yazdığı 'Umde
tü ~evi'l-beşa'ir li-J:ıalli mühimmati'l
Eşbô.h ve'n-ne~a'ir isimli haşiyesidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tercüme-i Mukaddime-i ibn Haldün (t re. Pl
ıizade Mehmed Sahib Efendi), istanbul 1275, I, 
3-4; Mukaddime-i ibn Haldün 'un Fasl-ı Sadisi
nin Tercemesi (tre. Ahmed Cevdet Paşa), istanbul 
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1277, lll, 3-4; Safa1, Tezkire (haz. Pervin Çapan). 
Ankara 2005, s. 350-351; Salim, Tezkire, istan
bul 1315, s. 408-411; izz1, Tarih, istanbul 1199, 
vr. 204•-205•; Şem'dan!zade. Müri't-tevarfh (Ak
tepe). ı, 62, 110, 124, 147; Devhatü'l-meşayih, 

s. 93-94; ilmiyye Salnamesi, s. 519-520; Sicill-i 
Osmanf, lll , 187, 473; IV, 685-686; Behcet1, Me
rakid-i Mu'tebere-i Üsküdar, s. 65; AbdülhakAd
nan Adıvar, Osmanlı Türklerinde ilim, istanbul 
1943, s. 162, 165; a.mlf., "İbn Haldun" , iA, V/2, 
s. 740-741 ; Z. Fahri Fındıkoğlu, "Türkiye'de İbn 
Haldunizm", 60. Doğum Yılı Münasebetiy le Fu
ad Köprülü Armağanı, istanbul 1953, s.153-163; 
TYDK, lll/2, s. 753-755; Olcay Köprücü. Pfrf·zade 
Mehmed Sahib: Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti ve 
Dfvan'ı: Edisyon Kritik (lisans tezi, 1967) , iü Ed. 
Fak. Genel Ktp., nr. 1723; Danişmend, KronolojF, 
V, 139, 167; Abdülkadir Altunsu. Osmanlı Şey
hülislamlan, Ankara 1972, s. 128-129; Babinger 
(Üçok). s. 308-309; Mehmet Nail 'll.ıman, Tuh{e-i 
1'/ailf (haz. Cemil i Kurnaz- Mustafa Tatcı). Anka
ra 2001 , ll, 529-530; Meral Topa!, Pfrl-zade Meh
med Sahib: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Di
vanı'nın Tenkilli Metni (yüksek lisans tezi, 2004), 
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; ismet 
Parmaksızoğlu , "Plıi-zade Mehmed Sahib Efen
di", TA, XXVII, 33-34; C. E. Bosworth, "Piri-Zade", 
EJ2 (ing.), Vlll, 309; Saffet Köse, "İmad1", DlA, 
XXII, 171 ; Tahsin Görgün. "Mukaddime", a .e., 
XXXI, 120. Cil 

IJ!ll!l TAHSİN ÖZCAN 

L 

PIRlzADE 
MEHMED SAHiB EFENDi 

(1838-ı 910) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Muharrem 1254'te (Nisan 1838) İstan
bul'da doğdu . Şeyhülislam Pirlzade Meh
med Sahib Efendi'nin (ö. ı 162/1749) to
rununun torunudur. Aynı zamanda Topa! 
Osman Paşa'nın damadı olan vüzeradan 
Sarı Mehmed Paşa'nın soyuna dayandığı 
için bey unvanı ile de zikredilir. Babası Ka
zasker İbrahim İsmet Efendi' dir. Bir yan
dan Arapça ve dini ilimlerde eğitimine de
vam ederken diğer yandan hat meşketti. 
1853'te hattat Abdullah Zühdü Efendi'
den ketebelik aldı. Mabeyn-i Hümayun ve 
Mekteb-i Nüwab hat hacası Mehmed Ba-
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hir Efendi'den ta'lik dersi gördü. Dini ilim
lerde Dağıstanit Abdullah Şakir Efendi'den 
ders aldı, uzun süre Mustafa Zeki Efendi 
ile birlikte fıkıh ve fıkıh usulü çalıştı. Mev
levl tarikatına intisap etti. Hal tercüme
sinde yer alan, kendisine 1844'te İstanbul 
müderrisliği payesi verildiği bilgisinden al
tı yaşında müderris olma hakkını kazan
dığı anlaşılır. Ekrem Reşad ise bu payeyi 
sekiz yaşında aldığını kaydeder. 

On dört yaşında babasının Anadolu ka
zaskerliği sırasında 24 Ocak 1852'de Ana
dolu kazaskerliği tezkireciliğine getirildi. 
29 Aralık 1858'de Meşihat Dairesi mektup
çuluğu muavinliğine tayin edildi. Temmuz 
1861 'de mektupçuluğa terfi ettirildi. Mü
derrislikte gerekli mertebeleri aşarak 14 
Ekim 1863'te Eyüp kadısı oldu. Bu sırada 
şeyhülislam değişikliği sebebiyle mektup
çuluktan ayrıldı. 28 Mart 1865'te İzmir ni
yabetine tayin edildi. 3 Ocak 1866'da Ev
kaf-ı Hümayun Nezareti'nde oluşturulan 
Mahkeme-i Teftiş üyeliğine ve 13 Mayıs'ta 
Divan-ı Muhasebat Muhakemat Dairesi 
Mesalih-i Umumiyye kısmı üyeliğine geti
rildi. 

11 Mart 1867'de Mekke payesi aldı. 7 
Eylül1867'de Divan-ı Muhakemat-ı Maliy
yeve 3 Mayıs 1868'de ŞOra-yı Devlet üye
si oldu. 29 Ocak 1869'da Adranos kazası 
arpalığı verildi. 20 Eylül 1871 'de Trabzon 
müfettiş-i hükkamlığına tayin ediidiyse de 
daha Trabzon'a gitmeden görev yeri Edir
ne olarak değiştirildi. Ancak bu memuri
yetin lağvedilmesiyle aynı yılın şewalinde 
Divan-ı Temylz başkanlığı ile birlikte Edir
ne vilayeti niyabetine gönderildi. Bir süre 
görev yaptıktan sonra istifa edip İstan
bul'a döndü ve 13 Mart 1873'te maaşsız 
olarak Meclis-i İntihab-ı Hükkam-ı Şer' üye
liğine getirildi. 27 Mayıs'ta İstanbul payesi 
aldı. Ardından Karabiga, Nevrekop ve İs
limye kazaları arpalık verildi. 1876'da Asa
kir-i Muavene Teçhiz Cemiyeti üyesi oldu 
ve 14 Ağustos 1876'da ikinci defa Şura-yı 
Devlet eyeliğine tayin edildi. Bu arada Bos
na-Hersek halkı için yardım toplanması, 
asker tertibi ve muhacirlerin yerleştiril
mesi için oluşturulan komisyonda fahrl 
şekilde görev yaptı. 1873-1878 yıllarında 
hazine ile diğer daireler arasındaki hesap
ların ve ihtilaflı meselelerin görülmesi için 
oluşturulan komisyonla Ziraat Odası üye
liğinde bulundu. 1881 'de kendisine Balıke
sir kazası arpalığı tahsis edildi. İki yıl sonra 
Anadolu kazaskerliği payesi aldı. 18 Mart 
1884'te Şura-yı Devlet Muhakemat Dai
resi ikinci reisi oldu. 11 Ağustos 1886'da 
Cemi! Paşa meselesinde tahkikat amacıy
la Halep'e gönderildi, beş ay sonra İstan-

bul'a döndü. 15 Ocak 1897'de ŞOra-yı Dev
let Temyiz Mahkemesi başkanlığına geti
rildi ve 6 Ağustos 1899'da Şura-yı Devlet 
Mülkiye Dairesi üyeliğine nakledildL Paşa
bahçe'deki çiftliğini Mısır hidivine satarak 
aldığı parayı padişah aleyhine kurulan bir 
korniteye vermekle itharn edildi. Yine bu 
dönemde Rumeli'deki hadiseleri tertip 
edenler arasında bulunduğu, İttihat ve Te
rakki Cemiyeti mensuplarının Paşabahçe'
deki yalısında misafir edildiği şeklindeki 
bir jurnal üzerine evi 14 Temmuz 1908'de 
ll. Abdülhamid'in emriyle Çerkez Mehmed 
Bey tarafından arattırıldı. Herhangi bir de
lil bulunamamakla birlikte padişah rütbe
sinin indirilmesini ve mutasarrıflığa tayin 
edilmesini irade ettiyse de Sadrazam Meh
med Ferid Paşa'nın isteği üzerine bundan 
vazgeçildi (Ekrem Reşad, s. 201). 

Meşrutiyet'in ilanı ile 3 Eylül 1908'de 
Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi ikinci baş
kanlığına ve aynı yıl Hey' et-i A'yan üyeliği

ne getirildi. 31 Mart Vak'ası'nı müteakip 6 
Mayıs 1909'da Hüseyin Hilmi Paşa'nın ikin
ci kabinesinde Ziyaeddin Efendi'nin yerine 
şeyhülislam oldu. Ancak kabinenin yaptı
ğı işlerin aceleye getirilmesine ve şekline 
muhalefet ettiği için eski kafalı olmakla 
itharn edildi. Meclis-i Meb'usan'ın Çırağan 
Sahilsarayı'nda açılmasına sarayın yana
bileceği gerekçesiyle karşı çıktı, fakat sö
zünü dinletemedi, tadilatı yapılarak 14 Ka
sım 1909'da açılan saray 19 Ocak 1910'da 
yandı. Hükümetin istifasıyla birlikte Meh
med Sahib Efendi de 12 Ocak 1910'da şey
hülislamlıktan ayrıldı. Aynı tarihte ayan 
üyeliğinden istifa etmek istediyse de biz
zat Sultan Reşad'ın iradesiyle buna mani 
olundu. 6 Temmuz 1910'da istanbul'da ve
fat etti. Cenazesi Üsküdar Çiçekçi'de Se
limiye Dergahı karşısında bulunan, dede
si Şeyhülislam Mehmed Sahib Efendi'nin 
de medfun olduğu Karacaahmet Mezar
lığı'nın sekizinci adasındaki aile kabrista
nına defnedildi. Mezar taşının Hattat Sa
mi Efendi tarafından yazıldığı belirtilir. 
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