
221

MEHMED EMÝN EFENDÝ, Oflu

veYasaklananDuhanReddiyesi”adıylabirdeğerlendirmeyazısıkalemealmıştır
(Ta rih Yo lun da,s.258267). 7. Şifâü’l
mü’minîn Ri sâ le si (İstanbul1318).Kådîİyâz’ıneşŞifâßadlıeserininözetçevirisi-dir.8. Mâri fet ve Se lâ met Ri sâ le si (İs
tanbul1318).İman,esmâ-ihüsnâ,ilâhîsıfatlargibikonularıihtivaedenrisâleninsonundamüellifonüçTürkçerisâleyazdı-ğınıbelirtmektedir.9. Ter cü mei Ta’dîli 
Erkân (İstanbul1319).İmamBirgivî’yeait
Mu£ad di lü’½½alâtadlırisâleninözetha-lindetercümesidir.10. Hıfzı Îman Ri sâ
le si (İstanbul1319).EserdeEhl-isünnetmezhebininesaslarıveimandançıkma-yayolaçanküfürlafızlarıelealınmakta-dır.11. Sıddîklar ve Na si hat Ri sâ le si 
(İstanbul1321).Burisâlede,“Sadıklarlaberaberolunuz”meâlindekiâyetin(et
Tevbe9/119)tefsiriyapılmaktavesıddîk-larınalâmetleriüzerindedurulmaktadır.
12. Ri sâ le İr şâ diy ye fî beyâni’lfâbûr 
ve’lfab ru ka ve’tti ligrâf.RudolphPe-terstarafındanİngilizce’yeçevrilen(“Re
ligiousAttitudesTowardsModernisation
intheOttomanEmpire”, WI,XXVI[1986],
s.76105)Arapçarisâledemüellifvapur,trenvetelgrafgibiyeniteknolojikürün-lerinvefabrikalarınkullanılmasınakarşıçıkmaktadır(krş.Birinci,Ta rih Yo lun da,s.
267).MehmedEminEfendi’ninbunlarındışındaerkekvekadınlarınbirbirindensa-kınmasınıkonuedinenHıf zıy ye Ri sâ le si 
ile İd det Ri sâ le si, Mağfîret ve Va sıy yet 
Ri sâ le si, Cihâd Ri sâ le sigibieserleridevardır(Necâtü’l-mü’minîn,Giriş,s.3).
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mazlardata‘dîl-ierkânasondereceriayetedervekendigruplarındanolmayankim-selerekızvermezlerdi(HüseyinVassâf,V,
286287).MehmedEminEfenditasavvufvetarikatlardakibozulmayadikkatçekti-ğigibitoplumdayaygınhalegelensigaravenargiletüründenkeyifvericimaddelerkonusundayazdığıbirrisâledesigaraiç-meninharamolduğunahükmettiğindenkitabıyasaklandıveikiyılsürgüncezası-naçarptırıldı.DiğerbirrisâlesindeBatılı-laşmaveıslahathareketlerinekarşıtavıraldı.XIX.yüzyıldaKadızâdeliler’ingörüşle-rinitemsiledenbirâlimolarakdadeğer-lendirilenMehmedEminEfendivefatındaFâtihCamiihazîresindedefnedildi.Kabri,FâtihSultanMehmed’intürbesininkarşıtarafındayeralıpmezartaşıhalenmev-cuttur.

Eserleri. Mehmed Emin Efendi iriliufaklı yirmininüzerinde risâle kalemealmıştır.BunlardanbazılarıArapça,bü-yükbirkısmıTürkçe’dir.Bilineneserlerişunlardır:1. elMecâli sü’lirşâdiy ye (İs
tanbul1293).MüellifinArapçayazdığıenhacimlikitabıdır.Mukaddimedeeserin
Øa ¼î ¼u’lBuÅârî, eşŞifâßşerhleri,e¹

ªa rî ša tü’lMu¼am me diy ye, elFıšhu’l
ek ber, Mül tešå, ¥alebîi Øa³¢r, İ¼ yâßü 
£ulû mi’ddîn, Envârü’ttenzîl, Rû ¼u’l
be yânveMecâlisi Rûmiy yegibikay-naklardanyararlanılarakhazırlandığıbe-lirtilmektedir.EserMecâlisi İr şâ diy ye adıylaTürkçe’yetercümeedilmiştir(III,
İstanbul1980). 2. İr şad Ri sâ le si (İstan
bul1304). 3. Âhi ret He di ye si Ri sâ le si 
(İstanbul1305). 4. Necâtü’lmü’mi nîn 

(İstanbul1308).Osmanlıdevrininsonza-manlarındaveCumhuriyet’inilkyıllarındaşöhretkazananbuilmihalkitabınınnama-zadairbölümü¥a le bîi Øa ³¢rveşerhin-den,orucavezekâtadairbölümleriMül

tešå’danderlenmiştir.AlaattinSağlamkitabımüellifindiğerrisâleleriylebirlikte
Mü min le rin Kur tu lu şuadıyla(İstanbul
1972),M.Rahmiisesadeleştirerek(İstan
bul1975)yayımlamıştır.5. Ne sâ yihi İh
van ve Selâmeti İn san Ri sâ le si (İstan
bul1308).EserdeHz.Peygamber’inahlâkıanlatılmaktadır.6. Mür şi dü’lihvân fî 
hak ki’dduhân Ri sâ le si (İstanbul1309). Eserin müellifin NuÅ be tü’liÅvân fî 

¼aš ši’dduÅân adıyla yazdığı,Arapçaaslımevcutdeğildir.BizzatkendisininTürkçe’yeçevirdiğieseronunveyayımcı-sınıntakibatauğramasınayolaçmıştır.HüseyinElmalıtarafındanbugünküTürk-çe’yeaktarılanvehenüzbasılmayanrisâlehakkındaAliBirinci,“XIX.AsırdaBirKa-dızade,OfluHocaMehmetEminEfendi

Mütâla ası (1895), Sev da Lu ga tı (1912;
haz.NuriyeTunçaydın–İlknurÖzmert,
İstanbul 1986; Os man lı’ dan Aşk Söz-
lü ğü,haz.NihatYalçın,İstanbul2014).
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Fâtihdersiâmlarýndan,
vâizvezâhid.
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Trabzon’un Of ilçesine bağlı Ballıca
(Map si no)köyündedoğdu.Bazıinternetsi-telerindeHayratilçesindedoğduğudabe-lirtilmektedir.Kaynaklardahayatınadairyeterlibilgiyoktur.RisâleleriningirişindekendisininveeserleriniyayımlayanlarınverdiğibilgiyegörebabasınınadıHasan,dedesininadıMuhammed’dir.İlköğreni-miniOfyöresindegördüktensonra1838’-deİstanbul’agidipFatih’teHırka-iŞerifCamii’ninçevresindeikametetti.Geçimi-nihayvancılıklasağlıyordu.Bundandola-yıSütçü/YoğurtçuMehmedEfendidiyetanınmıştır.“Kırklarınyedincisi”olarakni-telenenSaçlıAhmedEfendi’nindinîsoh-betlerinevederslerinekatıldı.ToyranlıMehmedEfendi’denİslâmîilimleritahsilettive1854yılındaicâzetaldı.FatihTabhâneMedresesi’ndebirodası-nınbulunduğukaydedilenMehmedEminEfendi,FâtihCamii’ninyanısıradiğeryer-lerdealtmışyılboyuncaetkileyicivaazlarverdi.ÖnceleriNakşîşeyhlerindenAhmedBaba’dantasavvufdersialıptarikatain-tisapetmesinerağmendahasonra,dinîçizgidenuzaklaşıpmenfaataracıhalinegeldiğiniveMüslümanlığıdışgörünüşeindirgediğinisöylediğibuyoluterkedipgerçekanlamdabirzühdyolunagirdi,vaazlarındadailâhîemirlereuymayanta-rikaterbabınışiddetleeleştirdiveaşırıbirtutumlaonlarızındıklıklaithametti.Halküzerindeki etkisi sebebiyle çevresindekendilerineözgügiyimkuşamları,hayattarzlarıvedinîanlayışlarıbulunanve“Fa-tihsofuları”diyeanılanbircemaatoluştu.Bunlardevlettengörevkabuletmez,na-

Oflu

Mehmed

Emin

Efendi’nin

Fâtih Camii

hazîresindeki

mezar taşı –

Fatih /

İstanbul


