
tadır. iç mekanın ortasında yer alan ahşap 
sanduka harç sıvalı asıl sandukanın üze
rine geçirilmiştir; baş ucundaki taşın dış 
yüzünde bir mum oyuğu dikkat çeker. 
Türbenin altında cenazelik mevcuttur. 
Hazirede eskiden çok kıymetli taşların bu
lunduğu söylenirse de bugün sadece bir
kaç basit mezar taşı göze çarpar. Osman
lılar zamanına ait tahrir ve şer'iyye sic il 
kayıtları, külliyenin zengin vakıfları oldu
ğunu ve mütevelliler tarafından imam
larla diğer hizmetiiierin düzenli bir şekil
de tayin edilerek hizmetin hiç aksatılma
dığını göstermektedir. Hoca Fakih Mesci
di ve Türbesi 1990 yılında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından son zamanların
daki şekline uygun olarak yenilenmiştir. 
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HOCA MAHMUD BABA 

(bk. RizAi MAHMUD BABA EFENDi). 

HOCAMAHMUD 
DARÜLHUFFAzı ve MESCİDİ 

Karaman'da 
esası XV. yüzyılda yapılmış 

bir külliye. 

_j 

-, 

_j 

Eski adı Larende olan Karaman'da Ho
ca Mahmud mahallesinde yer alan bu kü
çük külliye darülhuffaz, mescid ve çeş
meden oluşmaktadır. Çeşmenin kitabe
sinden, yapıların Karamanoğlu İbrahim 
Bey döneminde Hacı Bahşayiş oğlu Hoca 
Mahmud tarafından ass yılı Rebiülahiri
nin (Mayıs 145 ı ı ilk günlerinde yapıldığı 
öğrenilmektedir. Buradaki mescidin önün
de yer alan hazirede Hoca Mahmud'un 
sülüs hatla yazılmışa70 (1465-66) tarihli 
mezar şahideleri bulunur. Aynı yerde on
dan önce vefat eden oğlu Hoca Bahşayiş'in 
ass yılı Cemaziyelewelini (Haziran I 451) 
gösteren kabri de vardır. Bu şahideler XV. 
yüzyılın mezar taşları üslubunda zengin 

Hoca Mahmud Mescidi 'nin üzeri vazılı tavan kirisierinden 
biri (Konyalı, s. 309) 

bezemelerle süslenmiş. köşelerine bur
malı sütunçeler yapılarak değişik kabart
malar işlenen tepeliklerle taçlanmıştır. 

Zeki Oral, külliyenin caminin imamı 
Mehmed Efendi'de görerek 1946 yılında 
kopyasını çıkardığı , Konya Vakıflar Mü
dürlüğü'nde ve Ankara'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi'nde suretlerine rastla
madığını yazdığı bir vakfıyeyi yayımlam ış
tır. Kırk dört satırlık vakfıye Niğde Kadı
sı Said b. İlyas tarafından tasdik edilmiş
tir. Vakfiyeden Hacı Bahşayiş oğlu Mah
mud'un aynı zamanda tüccar olduğu an
laşılmaktadır. Bu vakıf belgesiaSS yılı Ce
maziyelahir (Mart 1461) başlarında yazıl
mıştır. İbrahim Hakkı Konyalı ise Konya 
Vakıflar Müdürlüğü'nde (Defter 6, s. 462) 
a6S (1461) tarihli Arapça bir vakfiye bul
muştur. Yine Konyalı'nın tesbitine göre 
aa1 (1476) tarihli Karaman Evkaf Def
teri'nde darülhuffazın harap olduğu , 

mescidin Receb b. Çaşnigir Mahmud ta
rafından ihya edildiği bildirilmiştir. Fakat 
Konyalı, 992 (1584) tarihli Uırende Va
kıflan Defteri'nde darülhuffaz ve mes
cidin metrlık ve harap durumda olduğu
na dair kayıt bulduğunu da haber verir. 
Bu küçük hayratın mescidini Aşiranlı Kon
yalıoğlu 'nun 1311'de (1893) tamir ettir
diği son yıllarda yerinden sökülen Türk
çe kitabesinden öğrenilmektedir. Çeş

me ise yeni Türkçe bir kitabeye göre Arap 
Alioğlu Hacı İsmail tarafından tamir etti
riimiş olup darülhuffazın orüinal kitabesi 
de çeşmenin üzerindedir. 

Külliyenin mescidiyle darülhuffaz tarih 
içinde hayli değişikliğe uğramıştır. Hatta 
belki de ilk binaları ahşap olduğundan kı
sa süre içinde harabeye dönmüştür. Mes
cid, yakın tarihe gelinceye kadar ahşap 
direkler tarafından taşınan, ağaç hatılia
ra serili sıkıştırılmış toprak dam lı idi. Ba-

HOCA MESUD 

sit yapısında yalnız taştan mihrabı mu
karnaslı olarak biraz itinalıdır. Mescidin 
bitişiğinde Zeki Oral'ın sofa olarak adlan
dırdığı ahşap iki katlı bir ek bina vardır. 
Onun kaydettiğine göre tavanlara ve ki
rişlere esrna-i hüsna yazılmış ve kalem 
işi renkli nakışlar işlenmiş olduğu bazı ka
lıntılardan anlaşılmaktadır. İbrahim Hak
kı Konyalı ise kitabına bir de fotoğrafını ko
yarak (Karaman Tarihi, s. 309'daki resim) 
bu tavan kirişlerinde sülüs hattıyla Kur
'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin yazılı oldu
ğunu, bir kirişte besmele ile Haşr suresi
nin son ayetlerinin okunabildiğini bildirir. 

Darülhuffaz da mescid gibi moloz taş
lardan yapılarak üstü ağaç kirişlere se
rilen sıkıştırılmış toprakla örtülmüştür. 

Vakfiyeden anlaşıldığına göre darülhuf
fazın altında türbe bulunuyordu. Belki de 
darülhuffaz kurucusu ve oğlunun mezar
larının olduğu yere kadar uzanıyordu. 
Sonraları kalan kısmı bir sıbyan mektebi
ne dönüştürülmüştür. Yakın tarihlerde 
ise üstü kiremitle örtülmüştür. Bu sıra
da sofa denilen kısım mescide eklenmiş, 

1311 ( 1a93) tarihli tamir ki tabesi yerin
den çıkarılmıştır. Taştan inşa edilmiş tek 
kemerli basit bir yapı olan çeşmenin üze
rinde darülhuffazın kitabesiyle tamiri bil
diren ikinci kitabe bulunur. Günümüzde 
bu küçük külliye mimarisi bakımından 
fazla dikkate değer olmasa da dönemin 
mezar taşlarını muhafaza etmesi açısın

dan önemlidir. 
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HOCAMESUD 

Farsça'dan yaptığı 
Süheyl ü Ne11bahiir 

ve Ferhengniime-i Sa 'di 
adlı tercümeleriyle tanınan 

XIV. yüzyıl Türk şairi. 

ı 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ba
basının adının Ahmed olduğunu bizzat 
kendisi kaydeder (Süheyl ü Nevbahar, s. 
9) . Süheyl ü Nevbahar adlı eserini 13SO 
yılında kaleme aldığı sırada artık çağının 
geçmiş ve kocamış bulunduğunu söyle
mesi bu tarihte ileri bir yaşta olduğunu 
gösterir (a.e., s. 575-576). Öte yandan 
Şeyhoğlu Mustafa'nın 1400'de tamamla
dığı Kenzü'l-kübera'sında onu rahmet-
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le anmasına dayanarak XIV. yüzyılın ikin
ci yarısında öldüğü söylenebilir. Aşık Çe
lebi Meşairü 'ş-şuara'da 1. Murad devrin
den bahsederken adının Ahmed olduğu
nu ve Süheyl ü Nevbahar' ın manzum 
tercümesini meydana getirdiğini kayde
der. J. H. Mordtmann. Farsça'dan yaptı
ğı tercümelerle tanınması ve Süheyl ü 
Nevbahilr'da olduğu gibi Kelile ve Dirn
ne tercümesinde de Farsça için "tat dili" 
ifadesinin kullanılmasından hareketle Ho
ca Mesud'un, Aydınoğlu Um ur Bey adına 
Kelile ve Dimne'yi Farsça'dan tercüme 
eden Kul Mesud'la aynı kişi olabileceğini 
söylemiş, Süheyl ü N evbahar'da bah
settiği MGsevl. Ermeni ve Frenkler'i iz
mir' de görmüş olması ihtimali üzerinde 
durarak Aydınoğulları sarayında yaşamış 
olabileceğ ini ileri sürmüştür ( Suheil und 
Neubahar, önsöz, s. 12). Diğer araştırma
cılar ise kendisi için hiçbir zaman "kul" la
kabını kullanmayan Hoca Mesud'un kim
seye eser sunma adetinin bulunmadığını 
ve Kul Mesud ile kıyas edilmeyecek dere
cede yüksek bir şair olduğunu söyleyerek 
bu görüşü reddetmişlerdir (Köprülü , TM, 
ll 1 I 9281. s. 487-488; Kilisli M. Rifat IBi l
geJ, ll 11 9281. s. 407). 

M. Fuad Köprülü, Hoca Mesud'un Ger
miyan Beyliği'nde yaşayan XIV. yüzyılın 
ünlü şairi Şeyhoğlu'nun hocası olması ih
timalini dikkate alarak onun da Germi
yan'da yaşamış olabileceğini ileri sürer 
(E/IFr.J, IV, 993) Tahsin Banguoğlu ise 
Hoca Mesud'un Bursa ve Konya gibi bü
yük şehirlerden uzak bir yerde hayat 
sürmüş olabileceği kanaatindedir (Altos
manische Sprachstudien, s. I 1- I 2). Kilis
li Muallim Rifat Ferhengname-i Sa'di 
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Tercümesi neşrinde (s. 9) onu Emsile
tü't-tasrif ve Kitabü'l-İnbisat (Süley
maniye Ktp ., Ayasofya, nr. 4737) müellifi 
Şeyh Mes'Gd b. Osman-ı Gü lşehri ile bir
leştirmek istemiş , ancak Mordtmann'ın 
Süheyl ü Nevbahar neşrinden sonra bu 
görüşünden vazgeçmiştir (TM, II 11928 ı. 
s. 403) . 

Hoca Mesud'un herhangi bir hüküm
ctarın himayesine girdiğine veya ona eser 
sunduğuna dair bilgi mevcut değildir. 
Muhtaç da olsa bir şah katında yüz kızart
maktan uzak kalacağını ifade etmesi ( Sü
heyl ü Neubahfır, s. 573) onun başkaları
na minnet etmekten hoşlanmadığını gös
termektedir. Büyük kimselerin soyundan 
geldiğini , kendisinin ise onların yolunda 
gitmediğini söyleyen Hoca Mesud ataları 
hakkında bilgi vermez. Eserlerinden iran 
edebiyatını yakından tanıdığı , Farsça ve 
Arapça'yı iyi bildiği anlaşılmaktadır. Şah

name'den Süheyl ü Nevbahar'a aldığı 
beyitler. ayrıca Bostan 'ı tercüme et
mesi Firdevsl ile Sa'dl-i Şlrazl'ye hayran 
olduğunu göstermektedir. Şeyhoğlu'nun 
Kenzü'l-kübera'da "üstat" ve "hoca" 
diye bahsettiği Hoca Mesud'un eserle
rinden seçtiği beyitlerle (vr. 45•. 54•) fi
kirlerini desteklemek istemesi. onun ken
disinden istifade edilebilecek bir şahsiyet 
ve saygı duyulan bir alim olduğunu or
taya koyması yanında Şeyhoğlu 'nun ho
cası olma ihtimalini de kuwetlendirmek
tedir. 

Eserleri. 1. Süheyl ü Nevbahar. 5703 
beyitten meydana gelen ·bir aşk mesne
visi olup 751 ( 1350) yılında tamamlanmış
tır. Bizzat Hoca Mesud'un belirttiğine gö
re eserin ilk 1 000 beytini yeğeni izzeddin 

Hoca Mesud'un 
Ferhengname-i 
Sa 'di 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 

(MilletKtp., 
AliEmiri, 
Manzurn, nr. 1209) 

Hoca Mesud'un Süheyl ü Neubaharmesnevlsinin lik say
fası (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaph~ ı. H. Pektaş, nr. 68) 

Ahmed kaleme almış. sonraki kısımla gi
r iş bölümünü kendisi yazmıştır. Asıl adı 
Kenzü'l-bedayi' olan eser, Yemen padi
şahının oğlu Süheyl ile Çin fağflırunun 
kızı Nevbahar arasındaki aşk macerasını 
anlatır. Bu konu etrafında çeşitli olayla
rın yer aldığı eser dini, ahlaki nasihatler
le örülü fikri ve didaktik bir muhteva ta
şımaktadır. "Feulün felılün feulün feGI" 
vezniyle yazılmış olan eserin çeşitli yerle
rinde beş değişik vezinde on beş gazel 
bulunmaktadır. Şair, ilerlemiş yaşına rağ

men böyle bir "aşkname" yazmasının ale
lade bir heveskarlıktan ileri gelmediğini 
söyler. Bilinen iki nüshasından biri Berlin 
Staatsbibliothek'tedir, diğeri Ahmet Ta
lat Onay'dan Cem Dilçin'e intikal etmiş

tir. Berlin nüshasının J. H. Mordtmann 
tarafından tıpkıbasımı yapılmış (bk. bibl.). 
Cem Dilçin ise geniş bir incelemeyle birlik
te iki nüshanın karşılaştırmalı yayımını 
gerçekleştirmiştir (bk. bibl.; bu neşrin 
tenkit ve değerl endirmesi için bk. Tez
can, bibl.). Z. Ferhengname-i Sa'di. 755 
(1354) yılında kaleme alınan 1073 beyit
lik bu mesnevi Sa'dl'nin Bostan'ından se
çilmiş şiirlerin tercümesidir. Hacim bakı
mından Bostan'ın dörtte biri kadar olan 
Ferhengnfıme dini, ahlaki konularda 
öğütler veren, bunlarla ilgili hikayelerin 
yer aldığı bir eser oluparuzun "feı11ün fe-



Olün feGiün feGI" vezniyle yazılmıştır. 

Türkçe'ye Sa'dl-i Şlrazl'den yapılmış ilk 
manzum tercüme olan eser on bölüm ha
linde düzenlenmiş, Bostan'daki sırasıyla 
verilen bölümlerde fikirler yer yer geniş
letilmiştir. İkisi özel ellerde olmak üzere 
beş nüshası bilinen Ferhengnôme'nin 
Ali Emlrl Efendi nüshasına dayanan bir 
yayını Veled Çelebi ve Kilisli Rifat tarafın
dan yapılmıştır (bk. bi bl) Veled Çelebi, 
yazma nüshadaki bir kayda dayanarak 
isim benzerliği sebebiyle eseri kelam ve 
fıkıh alimi Mes'Gd b. Ömer et-Teftaza
nl'ye (ö. 797/1395) mal etmiş, onun bu 
yanlışını sırasıyla Gibb (1, 20 1-203). Storey 
(iA, XII/I, s. 121) ve Sald-i Netisi ( EJ2 
IFr. J, II, 1385-1386) tekrarlam ıştır (Veled 
Çelebi'nin yaniışı için bk. Köprülü, TM, ll 
11926J, S. 48]-483). 

Eserlerini Farsça'dan nakil yoluyla mey
dana getiren Hoca Mesud her iki eserini 
de mesnevi tarzında yazmıştır. Kitaplarını 
ölümünden sonra dünyada iyi bir ad bı
rakmak ve hayır dua ile anılmak amacıy
la yazdığım özellikle belirtir. Seyitleri bazı 
telif unsurları da katarak Türkçe'ye en 
güzel şekilde tercüme etmeye çalışmış 
ve hayli başarılı olmuştur. Türkçe'nin aruz 
vezniyle .henüz yeterince bağdaşmadığı 
bir dönemde eserlerini meydana getiren 
Hoca Mesud Türkçe'nin yetersizliğinden 
yakınmakta. yalın bir ifade kullandığı için 
de "terkip ve tertip bilmezlikle" suçlan
maktan çekinınektedir (Süheyl ü Nevba
har, S. 573-574). 

Hoca Mesud'un bu tercümeleri, XIV. 
yüzyıl Türkçesi'nin kelime hazinesi ve gra
mer yapısı bakımından son derece önem
lidir. Döneminde kullanılan deyimleri ve 
atasözlerini nazma geçiren şairin dili sa
de olup Arapça ve Farsça kelimelere ol
dukça az yer vermiştir. Bazı vezin kusur
ları bulunmakla beraber onun nazma ha
kim olduğu göze çarpmaktadır. Araştır
macılar, Hoca Mesud'un bugün bile zevkle 
okunabilecek başarılı tercümeler mey
dana getirmiş olduğu görüşündedir. 

Şeyhoğlu'nun Hoca Mesud'dan naklen 
Kenzü 'l-küberô'sına aldığı yirmi iki be
yitten on dördü bazı küçük farklarla Sü
heyl ü Nevbahôr'da, dördü Ferheng
nôme-i Sa'dfde yer almaktadır (bunlar 
için bk. Kilisli M. Rifat IBilgeJ, ll 119281. 
s. 402-403). Diğer beyitlerin varlığı, Hoca 
Mesud'un bu iki eserin dışında başka 
eserlerinin yahut bazı manzumelerinin 
olabileceğini düşündürmektedir. 
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HOCA NEŞ'ET 

(1 735-1807) 

Divan şairi. 
_j 

Babasının sürgünde bulunduğu Edir
ne'de doğdu. Asıl adı Süleyman'dır. Baba
sı Ahmed Refi Efendi Enderun'da yetiş
miş, lll. Ahmed ve ı. Mahmud'a musa
hiplik yaptığından "musahib-i şehriyarl" 
unvanıyla anılmıştır. Bazı kaynaklar. adı
nı devrin şeyhlerinden Abdurrahman Re
fia ile karıştırarak Refia şeklinde kaydet
mişlerdir (Muallim Naci, s. 64; Gibb, IV, 
2 I I; TA, XXV, 206; iA, IX, 2 I 2) Şiir ve 
mOsikiyle meşgul olan, Enderun'da ye
tişmiş şair, hattat ve mGsikişinasların bi
yografilerini ihtiva eden bir de tezkiresi 
bulunan (istanbul Arkeolo ji Müzesi K tp., 
nr. I 4 79; ayrıca b k. Levend, I, 403; Meriç, 
llil956J, s. 139-168) Ahmed Refı Efendi 
sürgünde iken, "Meskenimden dür edip 
gurbette sergerdan eden 1 Kısmetim mi 
taliim mi yoksa cana sen misin" beytiyle 
başlayan şarkısının padişah tarafından 

duyulup beğenilmesi üzerine bağışlana
rak ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü 
(ı 737). 1750 yılında kaftan ağası olarak 
Hicaz'a giderken oğlunu da beraberinde 
götürdü. Hac dönüşü Konya'da Mevlana'
nın türbesini ziyaretleri sırasında Neş

'et'e Ebubekir Çelebi tarafından Mevlevl 
sikkesi giydirildL Mevlevl tarikatı adeta 
onun hayatının bundan sonraki yıllarına 
yön verdi. İstanbul'a döndükten kısa bir 
müddet sonra babasını kaybeden Neş'et, 
öğrenimine devam ederken Yasinizade gi
bi devrin tanınmış hattatlarından nesih 
meşketti. Tahmasb Kulı Nadir Şah'ın he
kimi şair Eymenl'den Farsça dersleri ala
rak bu dilde şiir yazacak bir seviyeye ulaş
tı. Türkçe şiirlerinde Dayeza.de CGQı Efen
di'den yardım gördü ve birçok şairin di
vanını okuyup eski şiiri tanıma fırsatı bul
du. Dayezade yazdığı bir mahlasname 
kıtası ile kendisine Neş'et mahlasını ver
di. Neş'et, 17S4'te Sadrazam Koca Ragıb 
Paşa'yı ziyarete gelen Nakşibendlve Mev
levl şeyhi Bursalı Mehmed Emin Efendi'
nin etkisinde kalarak Nakşibendl tarika
tına intisap etti. 

Hoca Neş'et silah kullanınada son de
rece ustaydı. Bu yeteneği ve üzerinde 
bulunan zeamet dolayısıyla 1768-1774 
Osmanlı-Rus savaşına katıldı. Bu sırada 
şahit olduğu bazı savaş sahnelerini şiirle
rine de yansırtı (Divan, s. 18, 20, 44, 88) . 
Savaştan sonra hayatını tamamıyla ilim 
ve kültür faaliyetlerine hasrederek Fars
ça dersleri verdi, Me§neviokuttu. Molla 
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