
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). 

_j 

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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MEHMED MUHYiDDiN, Bezcizade 

Arakıyeci Hacı Mehmed mahallesi Divit
çiler caddesi Salı sokağında bulunan tek
kenin şeyhliğine kendisinden sonra halife
lerinden Hüseyin Efendi, onun ardından 
Bayrami şeyhi Bolulu Himmet Efendi 
geçmiştir. Himmet Efendi'den sonra da 
yerine oğlu Abdullah Efendi şeyh olmuş, 
bu sebeple tekke Himmetzade Tekkesi 
adıyla da anılmıştır. Ayin gününden dolayı 
halk arasında Salı Tekkesi olarak da bili
nen tekke daha sonra Himmet Baba, Şe
kur! Efendi, Muhyl Efendi gibi isimlerle 
de zikredilmiştir (DBist.A, VI, 426. daha 
geniş bilgi ve tekkenin diğer şeyh leri için 
bk. Haskan, l , 457-462 ) XIX. yüzyılın son
larında yeniden inşa ettirilen tekke daha 
sonraları yıktınlarak arsası Zeynep Kamil 
Hastahanesi'nin arazisine katılmış, hazi
resindeki kabirlerle Safi Mustafa Efendi 
tarafından yazılan ve Mehmed Muhyid
din Efendi'nin vefat tarihini de gösteren 
gazelin yer aldığı kitabe Selimiye'deki Çi
çekçi Camii avlusuna nakledilmiştir (Has
kan, ll, 630) . Türbede mevcut kitabelerin 
bir kısmı Türk ve islam Eserleri Müzesi'
ne. 1984'te oradan Beyazıt'taki Türk Va
kıf Hat Sanatları Müzesi'ne götürülmüş
tür (bk.a.g.e., l, 457-462) . Bezcizade Meh
med Muhyiddin Efendi Türbesi'nin kita
besi, bugün Çiçekçi Camii avlusunda tür
bede mevcut kabirierin hizasına yakın 
gelecek şekilde cami av! us u duvarı üzeri
ne raptedilmiştir (a.g.e., ll, 629-632) 

Mehmed Muhyiddin Efendi "Muhyl" 
mahlası ile şiirler yazmıştır. Aruz ve hece 
vezniyle olan şiirlerinden meydana gelen 
divanının iki nüshası istanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı'nda kayıtlıdır (Osman 
Ergin, nr. 1544; Muallim Cevdet, nr. K. 02). 

Çeşitli cönk ve mecmualarda yer alan ila
hilerinden Hüseyin Vassaf ve Abdülbaki 
Gölpınarlı örnekler vermektedir ( Se{ine, 

ll , 346-34 7; Metamf/ik ve Melamfler, s. 129-

130). Onun, "Zahid bize ta'n eyleme" mıs
raı ile başlayan ilahisi birçok tarikatta 
ayinler arasında cumhur ilahisi olarak 
okunmuştur. Ayrıca XVIII ve XIX. yüzyıl
lara ait güfte mecmualarında gazel ve 
ilahilerinin çeşitli bestekarlar tarafından 
bestelendiği bildirilmektedir (Öznur. s. 
42, 108, 120; Sağman, s. 255 ; Dişçi, s. 77; 

Soyda ş, s. 1 1 9). 

Bezcizade zamanının tanınmış dini mü
siki bestekarlarından biri olup Sadettin 
Nüzhet Ergun, XVII. yüzyılın ilk yarısında 
dini besteleriyle şöhret kazanan üç bes
tekar arasında onun adını da zikretmek
te. Ata! de sesinin çok güzel olduğunu 
bildirmektedir. XIX. yüzyıla ait bir güfte 
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mecmuasında kendisinin bir gazelini nev
ruz-ı acem makamında bestelediği belir
tilmekteyse de (Ural, s. 64) günümüze 
ulaşmış herhangi bir bestesine rastlan
mamıştır. 
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MEHMED MUHYİDDİN, 
Hocazade 

(1859- ı 949) 

Bulgaristan müslümanlarının 
seçimle göreve gelen 

ilk başmüftüsü. 
_j 

Şumnu'da doğdu . Uzun yıllar Şumnu'
da müftü ve Eskicami Medresesi'nde mü
derris olarak görev yapan Hacı Hüseyin 
Efendi'nin oğludur. Babası ulemadan ol
duğu için Hocazade diye tanınır. ilk öğre
nimini Şumnu'da tamamladıktan sonra 
istanbul'a giderek medrese tahsiline de
vam etti. istanbul'dan icazet alıp dönme
sinin ardından babasının yerine Şumnu 
müftüsü oldu. Ayrıca Eskicami Medrese
si'nde Müderris Ali Rıza Efendi ile birlikte 
müderrislik yaptı. 

Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nden 
ayrılma sürecinin başlarında 2 Temmuz 
1880 tarihinde Bulgaristan prensinin ta
limatıyla mevcut kadılıklar kaldırılarak 
görevleri müftülere bırakılmış . bu ka
rar sonucunda müslümanların nüfu
sun çoğunluğun u teşkil ettiği bölgeler
de il ve ilçe müftülükleri, ayrıca Sofya'
da bir merkez müftülüğü (başmüftülük) 
ihdas edilmiştir. Hocazade 1905 yılında 
merkez ve Sofya müftüsü olarak göre
ve başladı. Osmanlı Devleti ile Bulgar 
yetkilileri arasında 19 Nisan 1909'da 
istanbul Protokolü imzalandı. Anlaşma
ya Sofya'da bulunacak bir başmüftülük 
ve bölge müftüİükleriyle ilgili bir madde 


