
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 



eklenerek çalışma şartları tesbit edil
di. Bu maddeye göre, Bulgaristan'daki 
müftülerin faaliyetleri konusunda istan
bul'daki meşihat makamı ile Bulgaristan 
Mezhepler Bakanlığı arasında aracılık 
yapmakla yükümlü kılınan başmüftü san
cak (i 1) m üftüleri arasından beş yıllığına 
seçilecekti. Seçimle gelen başmüftü ile 
bölge müftüleri meşihat makamına bağlı 
sayılıyordu. 

Mehmed Muhyiddin, 25 Nisan 191 o·
da yapılan sancak müftüleri seçiminin 
ardından 8 Aralık 191 O' da başmüftü se
çildi. Bu görevi sırasında Osmanlı resmi 
makamları ile ilişkilerini düzenli bir şekil
de sürdürdü. 191 S yılında beş yıllık görev 
süresini daldurduktan sonra başmüftü 
yardımcılığı ve Divan-ı All-i Şer'! reisliği 
yaptı. 1934'te kurulan Din-i islam Müda
fileri Cem'iyyet-i ittihadiyyesi'nde önemli 
hizmetler gördü. Kendisinden sonra sa
vaşın doğurduğu kargaşa dolayısıyla baş

müftülük görevi tayinle belirlenen kim
selerce yürütülmüştür. Cumhuriyet'in ku
rulmasından önce başmüftünün maaşı
nın yaklaşık üçte ikisi Osmanlı Devleti büt
çesinden karşılanmıştır. 

Balkan Savaşı'nda esir düşen Türk as
kerleri için toplanan yardımların esiriere 
dağıtılmasında başmüftülüğün önemli 
katkıları oldu. Mehmed Muhyiddin'in ilm! 
ve idari dirayeti, Türk askerlerine yaptığı 
yardım ve hizmetleri dolayısıyla meşihat 
makamınca kendisine Edirne payesi rüt
besi verildi. Mehmed Muhyiddin, baş
müftülük görevi sırasında Bulgaristan 
resmi makamları nezdinde kişiliğini ve 
makamın itibarını hep önde tutmuştur. 
Bu yıllarda Osmanlı Devleti'nin Sofya as
keri ataşesi olan Mustafa Kemal'in bay
ram tebriği için kendisini makamında zi
yaret ettiği bilinmektedir. 

Medresetü'n-nüwab'ın kuruluşu süre
cinde komisyon üyesi olarak önemli kat
kıları bulunan Mehmed Muhyiddin, siyasi 
tartışmaların içinde yer almamaya özen 
göstermiş, gerek ulema gerekse aydın 
kesimin temsilcileri onun otoritesini ka
bul etmiştir. Emekliye ayrılıp Şumnu'ya 
döndükten sonra Medresetü'n-nüwab'ın 
all kısmında kısa bir süre fıkıh okutmuş
tur. Esasen onun başmüftü seçilmesinde 
derin fıkıh bilgisine sahip olmasının rolü 
vardır. 1949 yılının sonlarında Şumnu'da 
vefat eden Mehmed Muhyiddin'in cena
ze namazını Bulgaristan Türkleri'ne otuz 
yıl hizmet eden Şeyh Yusuf Ziyaeddin Ez
her! kıldırmıştır. 
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MEHMED MÜNİB AYlNTABİ 

i 

L 
(bk. AYINTABI, Mehmed Münih). 

_j 

ı 
MEHMED NADiR 

i 

(1856-1927) 

L Matematikçi, eğitimci ve mütercim. _j 

Fakir bir ailenin çocuğu olarak Sakız 
adasında doğdu. Adaya uğrayan istan
bullu bir kaptan tarafından evlat edinile
rek istanbul'a getirildi. Bursa Asker! Rüş
diyesi ile istanbul Kuleli Askeri Lisesi 'ni 
bitirdikten sonra Harbiye Mektebi'ne gir
di. Ancak deniz subayı olmak istediğinden 
Bahriye Mektebi'ne geçti ve buradan er
kan-ı harbiye mülazımı rütbesiyle mezun 
oldu; hemen arkasından da aynı okulda 
matematik dersleri vermeye başladı. Üst
leri tarafından kabiliyetleri farkedilince 
Divanhane-i Bahriyye Meclisi katipliğine 
tayin edildi, aynı zamanda Darüşşafaka'
da matematik hocalığı görevine getirildi. 
Bu okuldaki öğrencileri arasında gelece
ğin büyük matematikçisi Salih Zeki ile 
karşılaştı ve ona özel bir ilgi gösterdi. Bu 
sırada Bahriye Mektebi ders nazırı Cebir
ci Eşref Bey kendisinden daha iyi faydala
nabilmek için onu tekrar Bahriye Mekte
bi'ne naklettirdi. 

Bir yıl süren öğretmenlik tecrübesinden 
sonra 1879-1880'de şiddetli bir öğrenme 
tutkusuyla izinsiz olarak ingiltere'ye gi
den Mehmed Nadir yakın dostu Hüseyin 
Avni ile beraber Londra'da matematik 
kurslarına devam etti . Buradaki kurs ha-

ME HMED NADiR 

yatının ardından Kıbrıs ' a geçti ve arkasın
dan istanbul'a döndü. Fakat istanbul'a 
döner dönmez görevini izinsiz terkettiği 
için memuriyetten uzaklaştırıldı ve bir yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Mehmed Na
dir, hapishaneden çıkınca eğitim öğretim 
konusundaki düşüncelerini uygulamak 
için Abdi Kamil'le birlikte 1882 yılında 
Şemsülmaarif Mektebi'ni, iki yıl sonra da 
kendi okulu olan N um üne-i Terakki'yi kur
du. Okulunu ilk, orta ve lise şeklinde üç kıs
ma ayırdı ve kızların eğitimine önem ver
diğinden onlara ayrı bir bölüm tahsis et
ti; okulun eğitim öğretim yapısına istikrar 
kazandırınca Edirne'de bir şubesini açtı. 

Mehmed Nadir, ittihat ve Terakki Ce
miyeti'nin ileri gelenleriyle irtibat halin
deydi. Cemiyet 1897 yılında Sultan Ab
dülhamid'i devirmek için bir darbe hazır
lığı içerisine girdiğinde emniyet güçleri 
Mehmed Nadir'i gözaltına alıp sorguladı
lar; o da ağır baskılar altında elebaşıların 
adlarını vermek zorunda kaldı. Darbe ön
lendikten sonra Numune-i Terakki'nin yö
netimi Maarif Vekaleti 'ne bağlandı ; ken
disi de beş yıl önce ll. Abdülhamid tarafın
dan kurulan Aşiret Mekteb-i Hümayunu 
müdürlüğüne getirildi. Ancak 1902'de 
bu görevden alınıp Cem'iyyet-i RüsGmiy
ye müdürlüğüne, 1903'te de Halep Maarif 
müdürlüğüne tayin edildi. 

1908'de ittihat ve Terakki. iktidarı ele 
geçirince 1897'deki olaydan dolayı affet
mediği Mehmed Nadir'i H alep Maarif mü
dürlüğü görevinden aldı ve Trablusgarp'a 
yolladı. FakatMehmed Nadir 1911'de 
İtalyanlar'ın burayı işgali üzerine istan
bul'a döndü ve resmi bir görevle Edirne'ye 
gönderildi. Balkan Savaşı'nın ardından 
1912'de istanbul'a geldi ve Darüşşafaka ' 
da yüksek hesap dersi muallimliğine ta
yin edildi; 191 S'te de in as Darülfünunu'n
da yüksek hesap müderrisliğine getirildi. 
Daha sonra Salih Zeki darülfünunun rei
si olarak, kendisini keşfeden eski hacası 
Mehmed Nadir'i 1919 yılında yeni kuru-

Mehmed 
Nadir 
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