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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,
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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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özengösterilmiştir.OsmanlıDevleti’ninRumeli’yedoğruyayılmasısırasındadabugeleneksürdürülmüşveBulgaristan’daikiulucamiinşaedilmiştir.BunlarıneneskisiFilibe’dekiHudâvendigârCamii’dir(bk. 
HUDÂVENDİGÂRCAMİİ).İkincisiBulgaristan’ınmerkeziSofya’nıntamortasındayapılanulucamidir.BuyapıRumeli’dekicamilerinölçübakımındanenbüyüklerindenbiridirveFâtihSultanMehmeddevrisadrazamıMahmudPaşa’nınhayratıdır.Caminininşasınaİstanbul’unfethindenönce
1451’debaşlandığı,ancakkurucusununölümündensonra1494’tetamamlandığıyolundabirrivayetvardır.EvliyaÇelebi,
1062yılıZilhiccesinde(Ka sım 1652)uğradığıSofya’dabucamiyiCâmîyiAtîkKocaMahmudPaşaadıylaanar,abartılıölçülerlevegerçeğeuymayanbazıözellikleriyletanıtır.EkremHakkıAyverditarafındantesbitedilenvakıfşartlarınagöreulucamiyegünlük32,yıllık11.500akçelikvakıftahsisatıayrılmıştır.AncakBulgaristan’ınOsmanlıidaresindenayrılıpbağımsızbirdevlethalinialdığı18771878TürkRusSavaşı’ndansonrabuulucaminincamilikvasfınıkaybettiğigörülür.Yanındainşaedilenmedresegibicamininminaresiylesoncemaatyerideortadankaldırılmıştır.Sofya’dakiOsmanlıvakıflarıylailgiliolarakSaltanatKomiseriAliFerruhBey’inhazırladığırapordacamininmüzeyeçevrildiği,camievkafınaaitdükkânlarındasatıldığıkaydedilir(İp şir li, LI II/207208 [1989], s. 
696697).BulgarDevleti,başşehiryaptığıSofya’nınortasındakibueseribütünüyleyıkıportadankaldırmamaklaberaberikiyanınaâdetacamiyebitişikdurumdabirmüzebinasıilemerkezbankasıbinalarınıinşaettirmiştir.Ayrıcagirişkısmınabelirlibirüslûbuolmayankemerlibirilâveyapılmış,içmimarisidebetondanbirkateklenerektamamenbozulmuştur.Arkeolojimüzesineçevrilencamininiçiarkeolojikeserlerledolmuşdurumdadır.Caminin

birdahayazar.MehmedRızâEfendibüyükbirhayranlıklabaktığıkıtaiçin,“BunuyazanaancakİmâdıRûmdemekyaraşır”diyeövgüdebulunur.MahmudNûri’ninnesta‘likyazıüslûbunukendisindensonra en iyi temsil eden öğrencisi SiyâhîAhmedEfendi’dir.Zekeriyyâb.Hüseyinb.Mesîh’in,MehmedSâlihZuhûrîb.İshak’ın,ünlübestekârvemûsikişinas,HâfızPost’unMahmudNûri’dennesta‘likyazıyımeşketmişhattatlararasındaadlarıgeçer.KaşıkçızâdeAliveNasuhpaşazâdeÖmer,MahmudNûri’ninsülüsvenesihyazılardayetiştirdiğidiğertalebelerindendir.
BİBLİYOGRAFYA:Naîmâ, Târih (s.nşr. Zu hu ri Da nış man),İstan-

bul1968,s.1488;Suyolcuzâde, Dev ha tü’l-küt-
tâb, s.80;Müstakimzâde, Tuh fe, s.511-512,
736-737;a.mlf., Cerîde-i Ta‘lîkı yan, Bibliothèque
NationaledeFrance,Suppl.,Turc.,nr.1156,vr.
49b; Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul1305,s.
151-152;Top ka pı Sa ra yı Mü ze si Reh be ri, İs-
tanbul1933,s.136;ReşadEkremKoçu, Top ka pı 
Sa ra yı, İstanbul,ts.,s.111;ŞevketRado, Türk 
Hat tat la rı, İstanbul,ts.(Ya yın Mat ba acı lık),s.
99; HabîbullahFezâilî, A¹la½-ı ƒa¹, İsfahan1350
hş./1971,s.557;MehdîBeyânî, Ahvâl ü Âsâr-ı 
Hoş nü vî sân, Tahran1363hş.,III-IV,869,882;AliAlparslan, Os man lı Hat Sa na tı Ta ri hi, İstanbul
1999,s.162;AbdurrahmanŞeref,“TopkapıSa-
rây-ıHümâyunu”, TO EM, II(1327),s.408,412,
413; EkremHakkıAyverdi,“BağdadKöşkü”, 
İst.A, IV,1804-1808;SemaviEyice,“BağdatKöş-
kü”, DİA, IV,445.

ÿMu hit tin Se rin

– —MAHMUD PAÞA CAMÝÝ

BulgaristanSofya’da
XV.yüzyýldainþaedilenulucami.˜ ™

Anadolu’nunfethiylebirlikteAnadolu’dabaşlayanimarçalışmalarındaulucamilerönemlibiryertutmuş,başlıcaşehirlerinmerkezlerindebirulucamiyapılmasına

olankısımyazılmıştır.Diğeri,yineTopkapıSarayıHasOdaKoğuşDestimalOdası’nınIV.Muradtarafındanyapılantamirkitâbesidir.Ketebesinde“edDâîelfak¢rMahmûd”yazılıdır.Bukitâbe,maviçiniüzerinebeyazlabirsatırcelîsülüskelimeitevhidvecelîsülüsbeşbeyitolarakpaftalardüzenindeyazılmıştır.BuörneklerMahmudNûri’nincelîsülüsteustalıkseviyesiniterkipveistifgücünügöstermektedir.MahmudNûri’nincelîyazılarıhazırlarkenkalemhakkınıgözeterekbüyükbirsabırveemekletashihettiğibilinmektedir.Dostlarındanbirionunbuhünerine işaretle, “Sultanım,sizin içinhüsnihattıyaparderler”deyinceMahmudNûri’nin,“Bozardemesinler,yaparderlersezararıolmaz”diyekarşılıkverdiğisöylenir.Osmanlınesta‘liküstatlarhalkasınınikincibüyükşahsiyetiolarakkabuledilenMahmudNûri’ninbualandadagünümüzeulaşanbireseribilinmektedir.Özelbirkoleksiyondabulunaneser
1049 (1639)yılındaistinsahedilmiştir.Onyedivarakhalindekieser,güzelnesta‘likveincenesta‘likhatlaMîrİmâdıHasenîüslûbundaÇağatayveBatıOğuzcasıilebirlugatmecmuasıdır.Ketebesinde“MahmudNûrî”yazılıdır.MahmudNûri’ninnesta‘likyazıdaMîrİmâdıHasenîtavrınahâkimiyetiniveustalığınıgösterenşuolaynakledilir:BirmeclistezamanınınİmâdıRûm’ukabuledilenMehmedRızâEfendi’ye,MahmudNûri’ninMîrAli’ninbirkıtasınıtaklitederekyazdığıbirkıtayıgösterirler.MehmedRızâkıtayıdikkatleincelediktensonratereddütgöstererek,“MîrAli’ninveyaMîrİmâd’ınolmalıdır”der.“MahmudNûriEfendi’nindir”deninceinanmaz.BununüzerineMahmudNûriEfendikıtayıRızâEfendi’ninyanında

Mahmud Paşa Camii’nin 1920’li yıllara ait bir fotoğrafı
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