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tecikamplarınasaldırarak2000siviliöldürmeleriFilistinyönetiminiveMahmûdDervîş’iBeyrut’tanayrılmayamecburbıraktı.MahmûdDervîşönceŞam’a,oradanFilistinyönetiminindahaöncegittiğiTunus’aulaştı.BuradaYâsirArafat’ınel-
Ker meldergisiniçıkarmasınıtalepetmesiüzerineönceTunus’ta,ardındanParis’tedergiyiçıkardı.KendiifadesinegörePariskendisininciddibirdeğişimyaşamasına,birtüryenidendoğmasınaönemlikatkıdabulundu.1994TemmuzundaFilistin’edöndü.İsrailgüçleritarafındansüreklikontrolaltındatutulduğuRamallah’taveAmman’daikametetti.9Ağustos2008 tarihindeAmerika’dageçirdiğibirkalpameliyatısonrasıöldü.SemîhelKåsımveTevfîkezZeyyâtgibişairlerlebirlikteFilistindirenişedebiyatınınenönemliisimlerindenolanMahmûdDervîşşiirlerindeFilistinhalkınındirenişini,acılarınıveumutlarınılirikbirdilleanlatmıştır.Hemkendisininhemhalkınınoradanorayasavrulduğuçilelihayatınışiirlerindentakipetmekmümkündür.
1965’tebirşiirgecesinekatılmaküzeregittiği Kudüs’te öğrencilere okuduğu“Neşîdü’rricâl”adlışiiriİsrailParlamentosu’ndaserttartışmalarayolaçmıştır.
1974’teyazdığı“FilistinliSevgili”,1979’daTelZa‘terKampı’nınLübnaniçsavaşısırasındakuşatılmasınıkonualan“A¼medZa£ter”destanı,SabraveŞatillakamplarındakikatliamıanlatan“BeyrutKasidesi”onunmeşhurşiirlerindendir.YirmininüzerindedivanıbulunanMahmûdDervîş’inşiiriningeçirdiğimerhaleleridivanlarıüzerindentakipetmekmümkündür.KendisimodernFilistinşiirininilktemsilcileriolanİbrâhimTûkån,AbdürrahîmMahmûdveEbûSelmâgibiisimlerinardındangelenikincikuşaktandır.1960’taçıkardığıilkdivanı£A½âfîr bilâ ec ni¼a’da buşairlerinveklasikArapşiirininetkilerinigörmek,ayrıcaonunbirsanatçıolarakçocuklukdöneminiyansıttığınısöylemekmümkündür. Daha sonra yayımlanan
Evrâšu’z-zeytûnyineilkdönemşiirlerinintoplandığıbireserolarakkabuledilirseardındanpeşpeşegelenüçdivandasanataçısındandahaolgunbiraşamayageçtiğisöylenebilir.Filistintecrübesinisemboller,efsanelervehikâyelervasıtasıyladilegetirmiş,butarzdasöylediğişiirlerkalplerdederinizlerbırakmıştır.Ancakkullandığısemboller,mitolojiköğelervedestanlarşiirininanlaşılmasınıgüçleştirmiştir.Dervîş’inşiirindegenelolarakmodernşiirin,özelolarakdaBedrŞâkiresSeyyâb,SalâhAbdüssabûr,AhmedAbdülmutîHicâzî,

lerlegösterdi.İsrailKomünistPartisi’ninyayımladığıer-Raš šagazetesindeyazılaryazmayavetercümeleryapmayabaşladı.Buaradaaynıpartiyeyakınlığıylabilinen
el-İtti¼âdveel-Cedîdgazetelerinderedaktörlükyaptı.İsrail’insürdürdüğüzulmeşiiriylekarşılıkverdi,hergittiğiyerdebuzulmüanlatmayıvazifebildi.Bundandolayı“şâirü’nnahda”(uyanışşairi)olaraktanındı.İsrailordusuonunkatılacağışiirgeceleriniengellemeyeçalıştı,ardındanyaşadığımahalledençıkmasınaizinvermedi. Lise öğrenimini tamamladıktansonra1961’deHayfa’yageçti;aynıyıltutuklandıveikihaftasüreylehapishanedekaldı.Moskova’yagidinceyekadardörtdefadahahapseatıldıveilktutuklanmadeneyimini“ilkaşk”şeklindeifadeetti.
1967’deİsrail’inelikalemtutanbütünFilistinliler’intutuklanmasıemriüzerinegizlendi,ancakel-İtti¼âddergisindekiyayınlarınadevametti.1970yılınınbaşındasiyasîekonomiöğrenimiiçinMoskova’yagittiysedehayalindekiMoskova’yıbulamadı.

1971yılıbaşlarındaKahire’yegeçtive
el-Eh râm gazetesinde çalıştı. BuradaMuhammedHeykel,NecîbMahfûz,YûsufİdrîsgibiMısır’ınöndegelensimalarıylabirliktebulundu.ErtesiyılBeyrut’agittive1981’ekadaroradakaldı.Beyrut’ta
eş-Şußûnü’l-Filis¹îniyye dergisindebaşyazarlık ve Filistin Kurtuluş ÖrgütüAraştırmalarıMerkezi’ndemüdürlükyaptı.Buradakisonyılındaedebiyatdergisiel-Ker mel’iyayımladı.FâizAhmedFâiz,İbrâhimMerzûk,AhmedezZa‘ter,GassånKenefânî,İkbâlAhmedgibiedebiyatçılarlazamanzamanbirarayageldi.Beyrut’taikenşiirleribütünOrtadoğu’dadildendiledolaşmayabaşladı.YinebudönemdeFilistinKurtuluşÖrgütüYürütmeKomisyonuüyeliğinegetirildiveYâsirArafat’ındanışmanlığınıyaptı.16Eylül
1982’deİsrail’indesteklediğiaşırısağcıhıristiyanFalanjistmilislerinBeyrut’ungüneyindekiSabraveŞatillaFilistinmül

siniİsmâilSafâtahmisetmiştir(İntâk-ı 
Hakk’ın Tahmîsi, İs tan bul 1328).

BİBLİYOGRAFYA:
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Ce lâ led dîn Pa şa, Ha ya tı, Edebî Ki şi li ği ve Dîvânı 
(haz. Ömür Cey lan), An ka ra 2003; AhmetBedevîKuran, İn kılâp Ta ri hi miz ve Jön Türk ler, İstanbul
1945,s.63-149;İbnüleminMahmudKemal, Son 
Asır Türk Şa ir le ri, İstanbul1969,s.40-50;NezahetNurettinEge, Prens Sa ba had din, Ha ya tı ve 
İlmî Mü da fa ala rı, İstanbul1977,s.3-30;M.ŞükrüHanioğlu, Bir Si ya sal Dü şü nür Ola rak Dok tor 
Ab dul lah Cev det ve Dö ne mi, İstanbul1981,s.
39,42-45,47,48,148,234,247,253;a.mlf., 
Bir Si ya sal Ör güt Ola rak Os man lı İt ti had ve 
Te rak ki Ce mi ye ti ve Jön Türk lük: 1889-1902, 
İstanbul1985,s.342-370,386-387,393;a.mlf., 
The Yo ung Turks in Op po si ti on, New York 1995, 

tür.yer.;a.mlf., Pre pa ra ti on for a Re vo lu ti on: The 
Yo ung Turks, 1902-1908, NewYork2001,s.
9-11,15,16,20,24-26,100;FigenSatar, Da mat 
Mah mud Celâled din Pa şa’nın Ha ya tı ve Si yasî 
Mü ca de le si (yük sek li sans te zi, 2000),MÜTürki-
yatAraştırmalarıEnstitüsü;BelkısAltunişGürsoy,
“DamadMahmudCelâleddinPaşa”, Ta ri hi, Kül-
tü rü ve Sa na tıy la Eyüp sul tan Sem poz yu mu IX: 
Teb liğ ler, İstanbul2005,s.268-279;Bir İn san 
Bir De vir: İb nü le min Mah mud Kemâl’in Hutût-i 
Meşâhir Def te ri (haz. Şem set tin Şe ker – İs ma il 
Ka ra),İstanbul2010,s.74.
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Filistinliþair,edebiyatçý.
˜ ™

13Mart1941tarihindeAkkâ’nındoğusundaBirveadlıküçükbirköydedoğdu.BabasıSelîmDervîşköyündekiküttâbdansonraeğitiminedevamedememiş,köydekitopraklarınıdayahudiişgaliylebirliktekaybedincebirtarımişçisiolarakyoksullukiçindehayatınısürdürmüştür.Aileninaltısıerkek,üçükızolmaküzeredokuzçocuğuvardı.EnbüyükkardeşiAhmed’inedebiyatailgiduymasısonucuMahmûdDervîşedebiyatlatanıştı.Üçüncüerkekkardeşideedebiyatlailgilendiveyaşadıklarıtopraklardaortayaçıkansorunlarıelealdığıkısahikâyeleryazdı.MahmûdDervîş,yediyaşındaikenİsrailişgalisırasındaköyününsaldırıyauğramasıüzerineailesiylebirlikteLübnan’akaçtı,buradabirsüremültecikampındayaşadı.ÜlkelerinedöndüklerindekendiköyleriyıkıldığındanDeyrülesedköyündeyinesığınmacıolarakkaldılar.OkulaburadabaşlayanDervîşklasikArapedebiyatınaaitpekçokşiirezberlediveyazdığıilkşiirlerindebunlarıtaklitetti.Eğitimsürecindekarşılaştığıolumsuzluklaraolantepkisinizamanzamanşiirleriylevekatıldığıeylem
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başarılıolmakiçinAllah’aniyazdabulunduğurivayetedilir.BudileğininardındanHâfızİmamMehmedEfendi’densülüs,nesihmeşkinebaşladı.Eğitimindeüstünbaşarıgöstererekicâzetalmayahakkazandı.AyrıcaMîrİmâd’ınöndegelentalebelerinden,YenikapıMevlevîhânesi’ndehücrenişinolanDervişAbdîyiMevlevî’dennesta‘likhattınımeşketti.Buyazıdadaçokbaşarılıolduveicâzetaldı.Böyleceyeteneği,yazıyaolanmuhabbetivegayretiyleemelinigerçekleştirdi.Zamanınınhattatlarıarasındatanındı.Aklâmısitte,sülüs,nesta‘likvecelîdeyazdığıeserlerdikkatiçektivehaklıbirşöhretkazandı.ŞöhretisarayakadaruzanıncaEnderûnıHümâyun’aalındı.BundansonraEnderûnînisbesiyledeanıldı.BuradanezamançalışmayabaşladığıbilinmeyenMahmudNûri,HazîneiHümâyun’damevcutŞeyhHamdullah’ınyazdığımushafıtaklitederekbirmushafyazdıvepadişahatakdimetti.BumushafınŞeyhHamdullah’ınyazdığımushaftanayırtedilemeyecekkadarbaşarılıvegüzelyazılmasındandolayıpadişahMahmudNûriEfendi’yi“kâtibü’ssırrısultânî”hizmetiyleödüllendirdi.Mushafıngünümüzdeneredeolduğubilinmemektedir.MahmudNûridahasonrayazdığıeserlerinegenelolarak“SemîyiMuhammedMahmûdKâtibü’ssırrıSultânî”veya“SemîyiMuhammedMahmûd”şeklindeketebekoydu.Enderun’danemekliyeayrıldıktansonraseksenyaşınıgeçmişolduğuhalde1080’de(1669)vefatetti,kabrininyeribellideğildir.KaynaklardaMahmudNûri’ninsülüs,nesih,celîvenesta‘liktezamanınınenkudretlihattatıolduğu,özelliklenesta‘likhattınınOsmanlıülkesindeDervişAbdîyiMevlevî’densonraonunvasıtasıylayayıldığıkaydedilir.FakathatsanatındaböyleüstünbirmevkikazanmasınarağmenMahmudNûri’ningünümüzeancaksayılıbirkaçeseriulaşabilmiştir.Sülüs,nesihyazısınatekbirörnek1040 (1631)tarihliicâzehattıyla“MahmudTophânevî”ketebelibirmurakka‘içindeyeralankıtasıdır
(Süley ma ni ye Ktp., Sü ley ma ni ye, Murak
kaât, nr. 9/19).Celîsülüsyazıdaisegünümüzeulaşmışikieseribilinmektedir.Bunlardanbiri,TopkapıSarayıBağdatKöşkü’nüniçtezyinatıyapılırkenIV.Murad’ınfermanıüzerinehazırladığıaltpencerelerlerenklicamlıtepepencereleridizisiarasındayeralanmaviçiniüzerinebeyazlacelîsülüskuşakyazısıdır.EtkilivezengingörünüşlübuçinikitâbedebesmeleveBakarasûresinin255.âyetinden
(Âye tü’lkürsî) 261.âyetinsonunakadar

eyyühe’s-selâm(1974),¬âkirâtünli’n-
nisyân(1987),FîVa½fi¼âletinâ(1987), 
ResâßilüMa¼mûdDervîşveSemî¼el-
Æåsım(1989), £Âbi rû ne fî ke lâ min £âbi-
rin:Æa½îdevemašålât(1991),¥âletü
¥i ½âr (2002),Fî¥a²rati’l-³ıyâb(2006), 
E¦erü’l-firâşe(yev miy yât, 2008), Yev-
miyyâtücer¼iFilis¹înî(Bey rut, ts. [Dâ
rü’lav det]),el-Kitâbe£alâŠavßi’l-bün-
düšıyye(Bey rut, ts. [Dâ rü’lav det]).

BİBLİYOGRAFYA:MahmûdDervîş, Yev miyyâtü’l-¼uz ni’l-£âdî, 
Beyrut1981,tür.yer.;RecâNakkåş, Ma¼mûd 
Der vîş: Şâ£irü’l-ar²ı’l-muÅtel le, Beyrut1972,
tür.yer.;MîşâlHalîlCühâ, eş-Şi£rü’l- £Ara biy yü’l-
¼a dî¦ min A¼med Şevš¢ ilâ Ma¼mûd Der vîş, 
Beyrut1999,s.469-492;HalîlAhmedHalîl, Mev-
sû£a tü a£lâmi’l-£Ara bi’l-müb di£în fi’l-šar ni’l-£iş-
rîn, Beyrut2001,I,430-436;TubaNurŞehirli, 
Ana Hat la rı ile Mo dern Fi lis tin Şi iri ve Mah mud 
Der viş: Ha ya tı, Eser le ri ve Şii rin de ki Te mel Kav-
ram lar (yük sek li sans te zi, 2010),AtatürkÜni-
versitesiSosyalBilimlerEnstitüsü;RamazanAliNâmdârpûr,“eş-Şâ£irü’l-mu£â½ırMa¼mûdDervîş
ve’l-Åa½âßi½ü’l-müße¦¦irefîşi£rih”, Âfâšu’l-¼a Šâ-
ra ti’l-İslâmiy ye, sy.14,Tahran2004,s.395-404;
“es-Sîretü’×-×âtiyye”,www.darwishfoundation.
org (23.05.2015).

ÿŞük ran Faz lı oğ lu

– —MAHMUD NÛRÝ, Tophâneli
(ö. 1080/1669)

Osmanlýhattatý.
˜ ™

İstanbul’unTophanesemtindedoğdu.TophâneliveEnderûnînisbeleriyletanındı.Gençlikyıllarındamedreseöğrenimiyanındatekkemûsikisieğitimidealdığıanlaşılmaktadır.HalvetiyyeşeyhiHasanBurhâneddîniCihangîrî’ye(ö. 1074/1663) intisapederekonunterbiyesindemânevîeğitiminitamamladı.İyiseviyedetekkemûsikisiveicrasınavâkıfolduğundanCihangirCamiiyakınındamensububulunduğutekkeninzâkirbaşısıoldu.MahmudNûribirKadirgecesiAllah’amânevîbirhaliçindeyönelmişkenŞeyhHamdullahgibiaklâmısitteyi,MîrİmâdıHasenîtarzındanesta‘likhattınıöğrenipyazmaarzusunudilegetirdiği,busanatta

Edonis,HalîlHâvîgibimodernşairlerinetkisigörülür.
1970’tevatanındanayrıldıktansonrakişiirleri,özellikledeBeyrut’tayazdığışiirlerİsrailaskerlerininsilâhlarıaltındaezilenvatanınaözleminiveİsrail’ekarşıdirenişiifadeeder.Ü¼ıbbükeevlâü¼ıbbüke,

Mu¼âveletürašam7,Tilke½ûretühâ
vehâ×âinti¼âru£âşıš,A£râsbudönemdeyayımlanandivanlarıdır.Dervîş’in
1980’densonrakişiirleriniolgunlukşiirleriolarakgörmekmümkündür;buşiirlersanataçısındanşairinulaştığıenüstseviyeyitemsileder.Zamanzamanromantizmin,bazandagerçekçiliğinhâkimolduğuşiirlerindedoğrudansiyasîkonularlavaroluşçuluğunişlendiğişiirlerhemkulağahemkalbehitapeder.MahmûdDervîş’indivanlarıyanındayineİsrail’ekarşıdirenişielealdığıondanfazlanesirkitabımevcuttur.Günlük,makalevehâtıratürlerinedahiledilebilecekolanbueserlerdedeşiirselbirüslûpgözeçarpar.OnuneserleriyalnızFilistinlilerveAraphalklarıarasındadeğilbütündünyadabüyükilgigörmüşveyirmidenfazladileçevrilmiştir.

Eserleri.ŞairinhepsiBeyrut’tayayımlanmışolaneserlerişunlardır:Divanları: 
£A½â fîr bilâ ec ni¼a (1960), Evrâšu’z-zey-
tûn (1964),ÂşıšminFilis¹în(1966), ÂÅi-
rü’l-leylnehâr(1967), el-£A½âfîr temût 
fi’l-Celîl (1970),el-A£mâlü’ş-şi£riyye-
tü’l-kâmile(1971, 1973),Ü¼ıbbükeevlâ
ü¼ıbbüke(1972),Mu¼âveletürašam7
(1973),Tilke½ûretühâvehâ×âinti¼âru
£âşıš(1975),A£râs(1977),Medî¼u’¾-¾ıl-
li’l-£âlî (1983),¥i½ârli-medâßi¼i’l-ba¼r
(1984),Hiyeu³niye,hiyeu³niye(1986), 
Verdü’l-ešal (1987), Erâ mâ ürîdü
(1990),E¼ade£aşerekevkeben(1992), 
Limâ×âterekte’l-¼i½âneva¼îden(1995), 
Serîrü’l-³arîbe(1999),Cidâriyye(1999), 
¥âletü’l-¼i½âr(2002), Lâ ta£ te ×ir £am mâ 
fe£al te (2004),Ke-zehri’l-levzveeb£ad
(2005),Lâürîdüenyentehiyehâ×e’ş-
şi£r(2008). Nesirleri:Şeyßün£ani’l-va-
¹an(1971),Yevmiyyâtü’l-¼üzni’l-£âdî
(1973),Vedâ£aneyyühe’l-¼arb,vedâ£an
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