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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
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Çelebi,MısırasıllıAhmedBedevîvekardeşiİbrâhimedDesûk¢’ninadlarınıanar.İkiyılKorkuteliilçesinde,biryılAntalyamerkezdeolmaküzeretoplamüçyılsürensürgününardındanMustafaKemal,düzenlediğikongreleredestekvermesiiçinonunlamektuplaştı.FevziÇakmak,doğudakiaşiretisyanlarıhakkındafikrinialmakiçinbizzatZokayd’agelerekkendisiylegörüştü.ZokaydîvefatındababasınınkabrininbulunduğuZokaydKabristanı’ndadefnedildi.
Eserleri:ed-Dâßve’d-devâß(mez hep

ler ta ri hi, ta sav vuf ve İs lâm ta ri hi ne da ir 
çe şit li ko nu la rı içe ren eser de do ğu da ki 
aşi ret is yan la rı hak kın da bil gi ve ri lir. Van 
Yü zün cü Yıl Üni ver si te si’nde bir pro je 
kap sa mın da eser Ab dul lah Üna lan ta ra
fın dan ter cü me edil miş [Mol la Mahmûd 
es-Si irdî’nin ed-Dâu ve’d-Devâu Ad lı Ese-
ri nin Tah kik, Ter cü me, Ha dis le ri nin Tah-
ri ci, 2008], Âbid Sev gi li de Şeyh Mah mud 
ez-Zo kay dî ve ed-Dâ’ ve’d-Devâ Ad lı Ese ri 
baş lı ğıy la yük sek li sans te zi ha zır la mış tır 
[2011, Dic le Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler 
Ens ti tü sü]),Şer¼u’l-Ma£füvvât(bü yük 
de de si Mol la Ha lil Si irdî’nin ese ri üze ri
ne yaz dı ğı bir şerh olup yaz ma nüs ha sı 
to run la rın dan Mol la Sıb ga tul lah’ın Zo
kayd’da ki kü tüp ha ne sin de bu lun mak ta
dır),Kitâbü’l-¥uš†šve’½-½o¼be,Kitâb
fîba¼¦i’l-eymânve’¹-¹alâš,TârîÅuen-
sâbi’l-enbiyâß,ƒülâ½atüEdebi’d-dîn
ve’d-dünyâ(Mâ ver dî’ nin ese ri nin özeti
dir),es-Seyâ¼ailâBeyrût,et-Teb£îdilâ
An¹alyave’s-seyâ¼afîdiyâri’l-İslâm
(yaz ma nüs ha sı Mol la Sıb ga tul lah’ın kü
tüp ha ne sin de mev cut tur),er-Risâlefî
£ilmi’l-šavâfîve’l-£arû²,er-Risâlefi’l-
ferâßi²,er-Risâlefi’t-tecvîd,Risâletü
İzâleti’ş-şübehi fî te×kiyeti’l-lu¼um
fi’l-İslâm,er-Risâletü’l-menš†lemin
FetâvâİbnTeymiyyefîba¼¦i’l-eymân,
er-Risâlefi’Š-Šâdive’t-tâ(“dâd” ve “tâ” 

harf le ri nin mah reç le ri hak kın da dır), Ri-

sâlefîbeyâni’l-mu£âşere,Risâlefîres-
mi’l-Åa¹,ƒulâ½atü’n-Nu¼befî fenni
mu½¹ala¼i’l-¼adî¦,Tav²î¼u’l-mesâlik
(İbn Mâ lik’in el-El fiy ye ’ si nin şer hi dir). MüellifinbunlarındışındaTürkçe,Arapça,KürtçeveFarsçaçoksayıdaşiiri,hutbesivemektubuvardır(et-Teb£îd, s. 87108; 
Sev gi li, İb ra him Hak kı ve Si irt Ule ma sı, 
s. 446).

BİBLİYOGRAFYA:MahmudZokaydî, et-Teb£îd ilâ An ¹al ya ve’s-
se yâ ¼a fî diyâri’l-İs lâm, SıbgatullahSevgiliözel
kütüphanesi,s.87-108;FudaylZokaydî, Me nâ šı-
bü’l-vâ li di’l-üs tâ× eş-ŞeyÅ Ma¼mûd ez-Zo kay-
dî ve’l-ced eş-ŞeyÅ £Ab dül šah hâr, Sıbgatullah
Sevgiliözelkütüphanesi,s.20-21,38,39,41,

HalilSiirdî’dir(ö. 1843).Hz.Ömer’enisbetedilenailesiBitlisHizan’danSiirt’egelerekZokayd(Kayabağlar)beldesineyerleştive“BeytâMelleHalîl”(MollaHalilgiller)diyetanındı.Mahmud,klasikmedresetahsiliyaptıveŞeyhAbdurrahmanTâhî’ninhalifesiolanbabasıŞeyhAbdülkahhârZokaydî’denicâzetaldı.Arapça,fıkıh,akaid,tefsir,hadisvetasavvufalanındaiyibiröğrenimgördüvebabasınınZokayd’dakimedresesindemüderrisolarakdersvermeyebaşladı.DahasonrabölgeninilerigelenâlimlerindenHazretlakaplıŞeyhZiyâeddinNurşînî’denmânevîterbiyealdıveşeyhitarafındanhalifetayinedilerekirşadlagörevlendirildi.Zokaydîmemleketinedönüncebabasının vefatıüzerineonunmedresevetekkesininbaşınageçti.Adıkısazamandayayıldı,vaazlarıvesohbetleriylehalkıeğitmeyeçalıştı,sosyalvesiyasalsorunlarınçözümündeönemliroloynadı.BaştakendiçocuklarıAhmed,Haydar,Ma‘sum,Cüneyd,Selâhaddin,FudaylveYahyâolmaküzereçoksayıdatalebeyetiştirdi.MillîMücadeleyıllarındatalebeleriyleberaberRuslar’aveErmeniler’ekarşıBitlisdağlarındasavaştı.19221923’tebüyükoğluMollaAhmed’inhastalığısebebiyleBeyrut’agitti.Buradakaldığısüreiçerisindeyöreninâlimveşeyhleriyletanıştı,onlarlailmîmüzakerelerdebulundu.Buseyahatiesnasındakiizlenimleriyleilgili
es-Seyâ¼ailâBeyrûtadlıbirkitapyazdı.HerhangibirilişkisiolmadığıhaldeŞeyhSaidhadisesindensonra1925’tetutuklanarakhapseatıldıveAntalya’yasürgünegönderildi,hapishanelerde işkenceleremâruzkaldı.BusürgünsırasındaSaidNursivediğerbazıâlimlerlemektuplaştı.İnsanlarısürgüneyollamanınyanlışlığınıBaşvekilİsmetPaşa,GenelkurmayBaşkanıFevziPaşaveDahiliyeNâzırıCemilPaşa’yadilekçeleryazarakbildirdi(Fu dayl 
Zo kay dî, s. 2021).Sürgünesnasındabaşındangeçenleriet-Teb£îdilâAn¹alya
ve’s-seyâ¼afîdiyâri’l-İslâmisimlikitabındaanlattı.DöneminulemâprofilinigözlerönüneserdiğieserindeCumhuriyetdönemihakkındakaydadeğerbilgileryeralır(Sev gi li, İb ra him Hak kı ve Si irt Ulema-
sı, s. 447471).BukitabındaBurdur’dabirilmîmünazaravesilesiyletanıştığıM.SaidHatipoğlu’nunbabasıHacıMuhammedEfendiHatipzâde ileolandostluklarındanbahsedenZokaydî,AntalyaveKorkuteli’ndesıksıkgörüştüğüşahsiyetlerarasındaAntalyamüftüsüAhmedHamdiEfendi,HacıRifatEfendi,KorkutelimüftüsüHüseyinEfendi,Abdurrahman

minberi,mahfilvemihrapgibikısımlarıdatamamenortadankalkmıştır.SofyaUlucamiikarebirplanagöreerkenOsmanlımimarisikarakterindetaşvetuğladanyapılmıştır.Ortadainşaedilendörtpâyemekânıdokuzbölümeayırmaktadır.BöyleceMahmudPaşaCamiiulucamilermimarisindeortabüyüklüktebircamimekânınasahipolmuştur.Budokuzbölümünüstleri9,30m.çapındabirerkubbeileörtülüdür.EvliyaÇelebi’ninverdiğiabartılıölçüleregörecamininüzerindeonsekizkubbeyeralır.Ulucamilerdeortadakidörtpâyeniniçindekalanbirbölümdegenelliklebirşadırvanbulunur.Muhtemelenburadadaböylebirşadırvan vardı.Bununüstündeki kubbenindiğerlerindenbirazdahayüksekolmasıveortasındabiraydınlıkfeneribulunmasıgerekirdi.Müzeyedönüştürüldüktensonrabumimariunsurlardabütünüyleortadankaldırılmıştır.
BİBLİYOGRAFYA:EvliyaÇelebi, Se ya hatnâme (Dağ lı),III,224;Ayverdi, Av ru pa’da Os man lı Mimârî Eser le ri 

IV, s.104-105;Danişmend, Kro no lo ji°, V,10-11;Mehmetİpşirli,“Bulgaristan’dakiTürkVakıfları-
nınDurumu”, TTK Bel le ten, LIII/207-208(1989), 
s.696-697;M.C.ŞehâbeddinTekindağ,“Mah-
mudPaşa”, İA, VII,188.

ÿSe ma vi Eyi ce

– —MAHMUD ZOKAYDÎ
(1877-1944)

Þâfiîfýkýhâlimivemutasavvýf.
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Siirt’inHalenze(Bağtepe)köyündedoğdu.BabasıŞeyhAbdülkahhârZokaydî,annesiSâlihaHanım’dır.DedesiMahmud,büyükdedesimeşhurâlimlerdenMolla

Müze olarak kullanılan Mahmud Paşa Camii’nin içinden bir 

görünüş


