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Osmanlı hattatı.
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Kafkasya'nın Dağıstan bölgesinde dünyaya geldi. Doğum tarihi belli olmamakla
birlikte 1188'de (1774) yazılmış mükemmel bir murakkaası görüldüğünden 1163
( 1750) yılı civarında doğduğu tahmin edilebilir. Babası Nakşibendl şeyhlerinden
Mehmed Efendi ile beraber İstanbul'a
göç eden Mahmud Celaleddin'in XVIII.
yüzyılın üstatlarından Akmolla ömer, Abdüllatif. Yamakzade Salih ve Ebubekir Raşid efendilerden yazı meşketmek istemesine rağmen dikbaşlı davranışları sebebiyle hocaları tarafından talebeliğe kabul
edilmediği söylenir. Bunun üzerine Şeyh
Hamdullah'ın ve Hatız Osman ' ın eserlerine bakarak kendi gayretiyle sanatını geliştirmiş ve üstatseviyesine çıkmıştır. önceleri bazan Mahmudü'I-Mevdud imzasıy
la yazdığı, eserlerinden anlaşılmaktadır
(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 273; Gü zel
Yazılar, nr. 322-329). Sonradan Mahmud
Celaleddin ismini tercih etmiştir. Mushaf.
en'am-ı şerif, evrad-ı şerlfe, dua kitapları,
kıta, murakkaa, hilye ve levha şeklinde
mükemmel yazıları çok olup bunlar m üze
ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Eski
hattatların eserlerine taklit olarakyazdığı
kıta ve murakkaaları da dikkate değer
dir. Ancak cell sülüs hattı sert ve durgun
ifadesinden, ayrıca harekelerinin zayıflı
ğından dolayı Mustafa Rakım'ın hareketli

ve gergin görünüşlü mükemmel tavrına
karşı pek tutunamamıştır. Fakat Sultan
Abdülmecid'in, hüsn-i hattı Mahmud Celaleddin'in önde gelen talebesi Mehmed
Tahir Efendi'den meşketmesi sebebiyle
devri n bir kısım hattatları bir müddet daha bu yolda devam etmişlerse de Sultan
Abdülmecid'in vefatı üzerine bunların
çoğu Mustafa Rakım yoluna dönmüştür.
Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan Türbesi'nin 1207 (1793) tarihli mermer üzerine
eel! sülüs yazıları Mahmud Celaleddin'e
aittir. Kendisinin Divan - ı Hümayun'da vazife aldığına dair bir kayıt yoksa da divan! ile yazıp imzaladığı bir kıtası , onun bu
hatta da çok başarılı olduğunu göstermektedir.
Mahmud Celaleddin Efendi,

hayat ını

Boğaz'ın İstavroz semtinde (Beylerbeyi'-

nin şimdikiAbdullahağa mahallesi) sürdürürken 1245 ( 1829) yılında vefat edince
Eyüpsultan civarındaki Şeyh Murad Dergahı haztresine gömüldü. Mezarının yeri
belli olmamakla beraber ka bir taşı halen
dergahta muhafaza edilmektedir. Mahmud Celaleddin Efendi'nin zevcesi Esma
İbret de hat sanatında isim bırakan han ıml ardandır.
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başladı. İki yıl sonra Meclis-i Vala Mühim-

me Dairesi'nde başkatip oldu. Bu arada
Mehmed Emin All Paşa'nın dikkatini çekerek teveccühünü kazandı. 1867'de All
Paşa'nın maiyetinde Girit'e gitti ve paşa
ile beraber beş ay kadar orada bulundu.
1868'de kurulan Şura-yı Devlet'in üyeliği
ne getirildi ve başkatipliğini yaptı. 1870'te Dahiliye m üsteşarlığına ve amedciliğe
tayin edildi. All Paşa'nın 1871 'de vefatı
üzerine onun çevres ine güvenmeyen
Mahmud Nedim Paşa tarafından görevden alındı. 1873'te Adiiye Nezareti Muhakemat Dairesi üyeliğine. 187S'te tekrar
amedciliğe getirildi. ll. Abdülhamid'in
tahta çıkışının ardından aziediidiyse de iki
ay sonra ikinci defa Şura-yı Devlet üyeliğine. 1880'de Şura -y ı Devlet Tan zimat
Dairesi ikinci reisliğine tayin edildi. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmalardaki faaliyeti
ve verdiği raporlarla Uurna ller) ön plana
çıktı ve kendisine 1881 'de vezirlik rütbesi
verildi. 1885'te Umur- ı Natia Komisyonu
üyeliğine seçildi. 1887'de fevkalade memuriyetle Girit'e gönderildi. Burada kal dığı kırk günlük süre içinde ve dönüşte
uğradığı Sisarn'da genel asayişi düzene
koymadaki başarısından dolayı padi şah
tarafından Murassa Osman! nişanı ile taltif edildi. Aynı yıl içerisinde Muvazene-i
Umumiyye Komisyonu reisi oldu . 26 Aralık
1887'de Maliye nazırlığına getirildi. Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın talebi üzerine 9 Ağustos 1888'de aziedildL Haziran
1889 'da karışıklıkları önleme göreviyle yeniden Girit' e gönderildi. Burada bulunduğu sırada saldırıya uğrayarak başından

kurşun yarası alınca İstanbul'a döndü ve
ikinci defa Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi reisliğine tayin ediidiyse de kendi isteğiyle ayrıldı. Bir ara Hudavendigar valiliği yaptı. arkasından 30 Ağustos 1891 'de Ticaret ve Nafia nazırı oldu. On bir gün
sonra karışıklıkların yoğunlaştığı Girit'e
vali vekili olarak gitti. 1894'te İstanbul'a

Osmanlı devlet adamı, tarihçi,
hukukçu, hattat, şair ve bestekar.
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İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Sadrazam Çorlulu Ali Paşa'nın beşinci kuşak
torunlarından olduğu için Çorluluzade lakabıyla da anılır. Babası Maliye Nezareti
muhasebecisi Mehmed Aziz Efendi'dir.
1849'da rüşdiyeden , 1852'de Darülmaarif'ten mezun olmasının ardından özel
hocalardan ders gördü, Arapça ve Fransızca öğrendi. Memuriyet hayatına on beş
yaşında iken maaşsız olarak Meclis-i Vala
Mazbata Odas ı' nda katip muavinliğiyle
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