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Osmanlýlar’da
geri hizmet kýtalarýndan oluþan
askerî teþkilât.

—
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Osmanlý ordusunun ilk maaþlý piyade birliði olup muhtemelen Orhan Bey döneminde kurulmuþtur. Baþlangýçta diðer sýnýr
kuvvetleri gibi Osmanlý Beyliði’nin asýl gücü atlý birliklere dayanýyordu. Fakat zamanla, eski Roma ordusu savaþ düzenine
sahip Bizanslýlar veya onlarýn ücretli birlikleriyle yapýlan çarpýþmalarda daha çok
sayýda yaya askerden meydana gelen benzer tarzda bir piyade gücüne ihtiyaç duyuldu. Bafeus savaþý sýrasýnda piyadelerin koruduðu birliklerin atlý saldýrýlar karþýsýnda geri çekilmeyi baþarmasý, bu yýllardan itibaren Osman Bey ve silâh arkadaþlarý için önemli bir örnek ve tecrübe
teþkil etmiþ olmalýdýr. Dönemin kaynaklarýna göre Osmanlý ordusunun askerî gruplarý içinde yaya birliklerinin de yer aldýðý tahmin edilen ilk savaþ 1329’da Pelekanon’da yapýlmýþtý. Orhan Bey, bugünkü Eskihisar yakýnlarýnda Bizans ordusunu, kuvvetlerini üç parçaya bölerek karþýlamýþ, atlý
saldýrýlarla üzerine çektiði Bizans piyadelerine karþý kendi yaya birliklerini devreye
sokmuþtu. Ancak bu yayalarýn dâimî maaþlý asker olup olmadýklarý hakkýnda kesin bilgi yoktur. Muhtemelen I. Murad döneminde özellikle Balkanlar’da yapýlan savaþlarda düzenli ve sürekli yaya birliklerine duyulan ihtiyaç yeni bir askerî düzenlemeyi beraberinde getirdi. Aslýnda daha
Orhan Bey devrinde Osmanlý atlý birlikleri
ücretle Bizans Ýmparatoru VI. Ioannes Kantakuzenos tarafýndan istihdam edilmiþti.
Bu durum, bölükler halinde teþkilâtlanan
savaþçý birliklerin tecrübe kazanmasýna
önemli bir katký saðlamýþ olmalýdýr. Bu
tecrübenin ýþýðýnda Osmanlýlar’ýn da kendi
iç askerî sistemlerine maaþlarý savaþ veya
sefer vakti ödenmek üzere bir yaya gücü
katmýþ bulunmasý mümkündür.
Ýlk Osmanlý kronikleri sefer sýrasýnda ücretle hizmete alýnan köylü gençlerin askerî sýnýfa dahil edildiklerini, bunlara ak
börk giydirilerek timarlý atlý birliklerden
ayrýldýklarýný ve bir bakýma ulûfeli hassa
ordusu haline geldiklerini, bunun ise Orhan Bey’in kardeþi Alâeddin Bey tarafýndan gerçekleþtirildiðini belirtir ve yeniçeri
teþkilâtýnýn menþeini de buna baðlarlar.
Söz konusu kaynaklara göre o sýrada Bursa kadýlýðý yapan Çandarlý ailesinden Kara
Halil Hayreddin Paþa köylerden yaya ve atlý asker toplayýp savaþ süresince bunlara
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ücret verileceðini, devamlýlýk halinde ise
her birine geçimleri için çiftlik tahsis edileceðini bildirmiþtir. Bu sebeple yaya tahriri yapýlmýþ, timar alamayanlar birer çiftlik edinerek askerî hizmete girmiþtir. Yaya olamayanlar ise kendilerinin bunlara
yamak yazýlmasýný, seferlere de nöbetleþe gidilmesini talep etmiþlerdir (Âþýkpaþazâde, Târih, s. 117-118; Neþrî, s. 74). Bu
bilgiler sorgulanmadan yaya ve müsellem
teþkilâtýnýn kuruluþu için esas kabul edilmiþtir. Ancak söz konusu kaynaklar XV.
yüzyýlda kaleme alýndýðýndan kendi dönemlerindeki askerî teþkilât çerçevesinde ve yine o zamana ait terimlerle böyle
bir anlatýma baþvurmuþ olmalýdýr. Burada muhtemelen timar sisteminin ortaya
çýkýþý ve teþkilâtlanmasýyla yaya birliklerinin teþekkülü konusu oluþum süreçlerine
dikkat edilmeden birbirine karýþtýrýlmýþtýr.
Ayrýca kaynaklar, yeniçeri teþkilâtýnýn kuruluþunu ayný temele oturtup durumu daha da karmaþýk hale getirmiþtir. Ancak
burada önemli olan husus, yaya teþkilâtýnýn ortaya çýkýþýyla ilgili geleneksel anlatýmýn Orhan Bey dönemine kadar götürülmesi ve ilk Osmanlý askerî teþkilâtý içine
doðrudan merkezden ücret alan piyadelerin dahil edilmesidir. Bu durum, dâimî
asker istihdamýný saðlayacak malî imkânlarýn mevcudiyetiyle doðrudan baðlantýlýdýr. I. Murad devrinde hassa askerlerinin
“yeni-çeri” adýyla devlet kapýsýnda hizmete alýnmaya baþlanmasý muhtemelen, köylülerden toplanan yayalarý kendilerine tahsis edilen çiftliklerin geliriyle geçinen ve
ocaklar halinde teþkilâtlanan farklý bir yapýya dönüþtürmüþtür. Kaynaklarda bunlarýn sefer esnasýnda günlük 1 akçe aldýklarý, sefer sonunda ise günlükleri kesilip
her birinin kendi memleketinde ziraatle
uðraþtýðý, ancak bunun karþýlýðýnda fevkalâde vergilerden muaf tutulduklarý bildirilir. Vergi muafiyeti hususu yaya gücünün bu durumunu ifade eden “müsellem”
kelimesiyle karþýlanmýþ, böylece atlý yahut
yaya olarak istihdam edilen bu birliklerin
adý askerî terminolojide yaya ve müsellem þeklinde yer almýþtýr. Yayalarýn piyade, müsellemlerin atlý birliklerden meydana geldiði yolundaki ayýrým ise muhtemelen sonralarý ortaya çýkmýþtýr.
Yayalarýn özellikle XV. yüzyýlýn ortalarýna kadar savaþlara fiilen katýldýklarý ve
önemli bir askerî güç oluþturduklarý söylenebilir. I. Murad ve Yýldýrým Bayezid dönemini anlatan bazý kaynaklarda bu birliklerin yayabaþýlar idaresinde bulunduklarýna
dair bilgiler vardýr. Özellikle Karamanoðullarý ile yapýlan Frenk Yazýsý savaþýnda (788/

1386) I. Murad kendi hassa askerleri olan
yaya ve atlýlarý merkezin önüne ve arkasýna yerleþtirirken yayabaþýlarý Saruca Paþa, Ýnecik Balaban, Tovýca Balaban, Ýlyas
Bey ve Müstecab Subaþý’yý yayalarýyla sað
ve sol kollara diðer askerlerin yanýna koymuþtu (Neþrî, s. 105). Bu bilgi eðer doðruysa yeniçeri ile yaya askerin birbirinden
ayrýlmýþ olduðuna, yeniçerilerin padiþahla
birlikte merkezde, yaya birliklerin sað ve
sol kolda çarpýþan atlý askerlerin yanlarýna yerleþtirildiðine iþaret eder. I. Kosova Savaþý’nda da (791/1389) Saruca Paþa’nýn yayalarý azeb askerleriyle beraber sað
kolda yerlerini almýþlardý. XV. yüzyýla ait
tahrir kayýtlarý, yaya ve müsellemlerin özellikle Batý Anadolu kesiminde ve Rumeli
yakasýnda Meriç vadisiyle Trakya’da teþkilâtlandýðýný gösterir. Bu durumda sivil
köylü / çiftçilerden asker istihdamý konusunun coðrafî çerçevesine dikkat edildiðinde, Anadolu’da Orhan Bey döneminden
itibaren baþlayýp Yýldýrým Bayezid’in beylikleri doðrudan kendi idaresi altýna aldýðý
1390’lara, Rumeli tarafýnda ise 1370’lere
kadar geçen süreçte elde edilen topraklar
üzerinde bulunduðu anlaþýlýr. Teþkilâtýn daha sonraki fetihlere raðmen coðrafî alanýnýn geniþletilmemiþ olmasý, II. Murad döneminde artýk bunlarýn giderek savaþçý
fonksiyonlarýnýn azaltýldýðýna iþaret eder.

Bu askerî teþkilâtýn yaya ve müsellem
þeklinde ayýrýmýyla ilgili bilgiler, Mustafa
Çelebi’nin (Düzmece) 1421’de II. Murad’ýn
tahta çýkýþý sýrasýndaki isyanýna kadar gider. Buna göre Mustafa, Rumeli’nin yayasýný müsellem etmiþ, bazýsýna 50 akçe
harçlýk vermiþti (Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman, s. 61). Kaynakta, beþ yayanýn bir araya gelerek içlerinden birini reis edinip geriye kalanlarýn “harçlýkçý” olarak 50’þer akçe vermeleri usulünün bu zamandan kaldýðýna atýf yapýlýr. Bundan da Rumeli yakasýnda teþkilâtlanan müsellemlerin aslýnda yaya olduklarý ve müsellem kelimesinin
tamamýyla vergi muafiyetini karþýladýðý
ve böylece bu terimin ortaya çýktýðý anlaþýlýr. Söz konusu muafiyetin avârýz türü vergileri kapsadýðý açýktýr. Zira bunlar
ürettikleri mahsulün öþrünü kendi idarecilerine, yayabaþý ve sancak beyine ödemekteydiler. Böylece XV. yüzyýlýn ikinci çeyreðinden itibaren yaya ve müsellem teþkilâtý yeni bir sistem içine alýnmýþ oldu. Bunlarýn yaya olarak veya atlarýyla hizmete
gitmelerinin söz konusu terimlerin ortaya çýkýþýnda herhangi bir rolünün bulunmadýðý söylenebilir.
Osmanlý askerî teþkilâtýnýn geçirdiði deðiþime paralel þekilde zamanla savaþçý ka-
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rakterlerini kaybettikleri anlaþýlan yaya ve
müsellemler tasarruflarý altýndaki ocak /
çiftlik karþýlýðýnda ordunun geri hizmetinde yer almaya, ülke içinde maden, tersane, inþaat, nakliyat gibi hizmetlerde çalýþmaya baþladýlar. Osmanlý kronikleri, onlarýn geri hizmete alýnmasýný veya daha
önce yerlerine yeniçeri teþkilâtýnýn kurulmasý keyfiyetini disiplinsiz davranýþlarýna
baðlar. Fakat durumun deðiþen savaþ sistemiyle yakýndan ilgili olduðu söylenebilir. Bunlar, fiilî savaþçýlýktan ziyade ordu
içinde istihkâm alaylarýna benzer bir görev yapmakla yükümlü kýlýndýlar. Ordunun
önünden gidip yollarý ve köprüleri onarmak, top çekmek, iaþe vasýtalarýný nakletmek gibi görevleriyle modern ordu teþkilâtýnýn benzer birliklerinin ilk örneðini teþkil ettiler. Ayrýca Rumeli yakasýna göç ettirilmiþ yörüklerin de bunu andýran bir teþkilât içinde organize edildikleri ve yardýmcý asker gruplarý içine alýndýklarý bilinmektedir (Gökbilgin, s. 19-29). Muhtemelen
yayalarýn asýl kaynaðýný önceleri Anadolulu Türk köylüleri ve daha sonra yörüklerin
oluþturduðu, zamanla ocaklarýn geçirdiði
sarsýntý sebebiyle yapýlan yeni sayýmlarda
baþý boþ kimselerin, baðýþlanmýþ kullarýn,
kuloðullarýnýn, hatta yer yer gayri müslim
unsurlarýn kaydedildiði dikkati çeker (BA,
MD, nr. 41, s. 118, hk. 408). XV. yüzyýlýn
ikinci yarýsýna ait bazý kayýtlardan yaya statüsünden kurtulma eðiliminin giderek arttýðý anlaþýlmaktadýr. 1479 tarihli bir sicil
kaydýnda, Anadolu vilâyetinde yaya yazýlmaktan kurtulmak için tahrir görevlilerine
veya kadýlara rüþvet verme iþinin yaygýn
duruma geldiði, hatta bunun önüne geçemeyen devletin “yaya ve müsellem irtiþâ mukataasý” adýyla bir mukataa teþkil
ettiði görülmektedir (Akdað, II, 297-299).
Yaya ve müsellemlerin hizmetlerine uygun teþkilâtlanmalarýnda, bir yaya ve onun
yardýmcýlarý durumundaki yamaklar tarafýndan tasarruf edilen ve ocak adý verilen ekilebilir bir arazi (çiftlik) esas alýnmýþtýr. XV. yüzyýla ait yaya ve müsellem defterlerine göre genelde bir ocakta iki-dört
(bazý bölgelerde sekize kadar çýkar) yamak
bulunurdu. Bu sayýlar bölgelere göre deðiþmekle birlikte genel prensip altý yedi kiþilik bir ünitenin sürekliliði saðlayacak biçimde oluþturulmasýydý. XVI. yüzyýlda ocakta kaydedilenlerin sayýsýnýn dört-on beþ
arasýnda deðiþtiði tesbit edilmiþtir. Meselâ Saruhan bölgesinde ayný yüzyýlda bir
çiftlikte iki-on dokuz yamak hizmet veriyordu. Gelibolu’da ise bazý ocaklarda kýrk
elli kiþi toplanmýþtý. Tahrirler sýrasýnda ocak

mevcudu bir önceki tahrire göre tesbit
edilir, kayýplar “mürde” ve “gaib” adý altýnda belirtilirdi. Bazý defterlerde ocakta küçük yaþtaki yamaklarýn yaþlarýnýn belirtildiði, iki-on dört yaþ arasýndaki çocuklarýn
da kaydedildiði, bunlarýn genelde mevcut
yaya ve yamaklarýn çocuklarý olduðu, hizmete gitme yaþýnýn ise on dört olarak tesbit edildiði anlaþýlmaktadýr. 1575’te Manisa kazasýndaki yaya çiftliklerinde kayýtlý 440 yamaktan 104’ünün iki-on dört yaþ
arasýnda bulunmasý ocaklarýn durumu hakkýnda önemli bir veri saðlar. “Mürde” kelimesi ölenler yanýnda baþka yerlere gidenleri de ifade etmekte, yapýlan tahrirlerde
bunlar, daha önceki sayýmlarda kayýtlý olanlarýn saðlam bir þekilde tahkiki için “atîk”
ve “cedîd” þeklinde iki ayrý kategoride zikredilmektedir. Anadolu’daki yayalar çiftlikleri yamaklarýyla ortaklaþa tasarruf eder
ve nöbetleþe hizmete giderken Rumeli kesimindekilerin ocak hisseleri baþ ve yamak
diye iki kýsma ayrýlmýþtý. Yaya ve müsellemlere tahsis edilen çiftlikler topraðýn verimine göre 70-150 dönüm arasýnda deðiþiyordu. Sayýmlar sýrasýnda bu çiftliklerin verimlerine göre durumlarý gözden geçirilir, eðer yetersizse ilâve yapýlýr, fazlalýk
varsa (zevâid) diðer ocaklara daðýtýlýr yahut “mevkuf” yazýlarak bekletilirdi. Duruma göre bunlar tapu resmi alýnýp reâyâ
çiftliði haline getirilir ve timara tahsis edilirdi (BA, MAD, nr. 233, s. 27).
Atlý olarak hizmete gittikleri belirtilen
müsellemlerin de toprak tasarruf sistemleri aynýydý. Yalnýz Rumeli kesimindeki eþkinci müsellemler nisbeten farklý bir grup
meydana getirmiþti. Bunlar “çatallý, müþterekli” gibi tabirlerle anýlýrdý. Ayrýca “gerdan” kelimesinin de bu baðý nitelemek
üzere kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. Fâtih
Sultan Mehmed döneminde bir baþ müsellem, iki üç çatal / müþterek yayadan ve
altý-sekiz yamaktan oluþan bir ocak özelliði taþýyordu. Bu ocaklarda yayalarla yamaklar arasýnda hizmete nöbetle gitme
bakýmýndan bir farklýlýk ortaya çýkmýþtý.
Yayalarda genellikle bir yaya hizmete gider, ertesi yýl bu hizmeti nöbetlisi olan yamaða devrederdi. Bu sistemde yayalar belirliydi ve yamaklar sefer hizmetiyle mükellef tutulmamýþtý. Yamaklar yayalarýn ihtiyaçlarýný karþýlar, onlara harçlýk verirlerdi. Bu uygulamanýn aslýnda baþtan beri yapýldýðý, ancak ocaklara insan gücü takviyesindeki zorluklarýn yaya-yamak iliþkisini
bölgelere göre deðiþikliðe uðrattýðý söylenebilir (ayrýca bk. YAMAK). 862 (1458)
tarihli Kütahya müsellemleri defterinde
müþtereklerin nöbetleþe “bürüme” deni-

len zýrhla sefere katýlmasý, geri kalanlarýn
ise onlara yamak harçlýðý vermesi yolundaki ifadeler bu durumu ortaya koyar.
Ayrýca 869 (1464-65) tarihli Tekfurdaðý
Müsellem ve Yaya Defteri’ne göre ocaklarýn bir müsellem, iki çatal ve dokuz yamaktan oluþtuðu, on iki kiþilik düzenli gruplarýn teþkil edildiði dikkati çeker (Arýkan,
Atatürk Konferanslarý, s. 189).
Yaya ve müsellemler Anadolu ve Rumeli’de sancaklar halinde teþkilâtlandýrýlmýþtýr. Anadolu eyaletinde XVI. yüzyýlda on iki
sancakta yaya teþkilâtý mevcuttu (Hüdâvendigâr, Kütahya, Aydýn, Karahisar, Saruhan, Menteþe, Bolu, Karesi, Ankara, Sultanönü, Kocaili, Hamîd) ve her birinin baþýnda bir yaya sancak beyi vardý. Müsellemler ise bu sancaklarda dört grup altýnda toplanmýþtý: Karahisar, Kütahya ve
Hamîd müsellem sancaðý; Aydýn, Saruhan,
Menteþe ve Sultanönü müsellem sancaðý;
Bolu, Kastamonu Çankýrý müsellem sancaðý; Teke ve Alâiye müsellem sancaðý.
Rumeli kesiminde yaya ve müsellem sancaklarý Gelibolu, Çirmen, Tekirdað bölgelerinde teþkilâtlanmýþtý. Bunlarýn baþýndaki kumandan yaya veya müsellem sancak
beyi diye anýlýyordu. Bu durumda ocaklarýn bulunduðu normal sancaklarda timarlý sipahilerin baþýndaki sancak beyi yanýnda yaya ve müsellem sancak beyleri de
mevcuttu. Ancak bu iki baþlýlýk askerî toprak düzeni ve askerî hizmetler bakýmýndan farklýlýk gösterdiði için görevleri açýsýndan bunlarýn arasýnda organik bir bað
yoktu. Sancak beyinin altýnda yer alan çeribaþý ve yayabaþý kendi bölgelerindeki ocaklarýn, yayalarýn organizasyonunu yapardý.
Bunlarýn gelirleri yaya ve müsellem çiftliklerindeki üretimden ve bazý vergilerden saðlanýyordu. Meselâ Saruhan yayalarý sancak beyinin hassý, her yaya-müsellem çiftliðinden “Bursa müddüyle buçuk
müd buðday, buçuk müd arpa”nýn mukataa yoluyla elde edilen geliriyle yayalarýn zuhurata baðlý (cürm ü cinâyet, arûsiye,
resm-i kîle, yava, kaçgun) vergilerinden oluþuyordu (BA, TD, nr. 139, s. 63). Yaya ve
müsellemlerin istenilen zamanda hizmete gitmeleri yöneticilerin sorumluluðu altýndaydý. Fakat özellikle geri hizmet kýtalarý haline getirildikleri dönemlerde göreve devam hususunda önemli aksamalar
meydana geldiði, bunun da çeþitli ekonomik meselelerden kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. XV. yüzyýla ait bir kanunnâmeye göre hizmete gitmeyen yaya ve müsellemler eðer özür beyan etmez, yerlerine bedel göndermezlerse veya sefer sýrasýnda kaçarlarsa kulaklarý, sefere geç katý355
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lýrlarsa sakallarý kesilir, iki üç defa gitmeyenler ise idam edilirdi (Kånunnâme-i Âl-i
Osman, s. 48-49). Ancak bu kararlarýn uygulanmadýðý XVI. yüzyýla ait kayýtlarda açýk
þekilde görülür. Nitekim hizmete gelmeyenlerin diðer reâyâ gibi avârýzlarýnýn, aðnam, kovan ve bennak vergilerinin devlet
adýna zaptedilmesine dair bir hüküm çýkarýlmýþtýr (BA, KK, nr. 63, s. 428-429). Kayýtlara göre geri hizmet kýtalarý ortaya çýkmadan önce savaþlarda yararlýlýk gösteren yayalarýn timarlý sipahi sýnýfýna geçebildikleri, bazýlarýnýn bir ayrýcalýk olarak
zýrh (çukallý, bürüme) taþýmakla ödüllendirildikleri anlaþýlmaktadýr. Bu zýrh ayrýcalýðý yayalardan çok atlýlar için geçerliydi, bununla birlikte yayalarýn da bir bölümünün
zýrhlý olarak sefere katýldýðý düþünülebilir.
Nitekim Yaya Mûsa adlý birinin çukallý olduðu ve sancak taþýdýðý kaydedilmektedir (Arýkan, XV. Asýrda Yaya ve Müsellem
Ocaklarý, s. 201).
Yaya ve müsellem teþkilâtý özellikle XVI.
yüzyýlda deðiþen þartlar dolayýsýyla önemini giderek kaybetti ve hizmet alaný baþka gruplarca doldurulmaya baþlandý. Ellerindeki çiftlikler yüksek miktarlara ulaþtýðý için bunlarýn daha rasyonel biçimde
timara verilmesi yahut doðrudan hazineye aktarýlmasý düþünüldü. Ayrýca hizmetlerde aksamalarýn önüne geçilemiyordu.
1540 tarihli bir hükümde bu aksaklýklara
iþaret edilerek Anadolu vilâyetindeki bütün yaya ve müsellemlerin yeniden tahririnin yapýlmasý isteniyordu (Kaldy-Nagy,
s. 95-103). 1553’te de muhtemelen Nahcývan seferi sýrasýnda bazý yeni düzenlemelere teþebbüs edildi (Emecen, s. 151).
Buna göre hizmete gelmeyen yayalarýn
tasarruflarý altýndaki yerlerin geliri devlet
adýna mukataaya verilecekti. Sonuçta bu
tarihten itibaren bazý yaya ve müsellem
çiftliklerinin statüleri deðiþti (mensuh çiftlikler). Bu süreç 1570’lerden itibaren daha da hýzlandý. 990 (1582) tarihli bir kararla da Anadolu vilâyetindeki birçok sancakta yaya-müsellem teþkilâtý kaldýrýldý;
yapýlan tahrirlerle çiftlikleri yeniden ölçülüp içindeki yaya ve yamaklar normal reâyâ kaydedildi. Mensuh çiftliklerin de ulûfe bedeli olarak kapýkuluna verilmesi kararlaþtýrýldý. Böylece bir kýsmý emekli yeniçeri ileri gelenleri, bir bölümü de Kaptanpaþa eyaleti için tahsis edildi. Ayn Ali
Efendi, XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsý için nöbetlisi 6900 kiþi, yamaklarý 26.000 kadar
olan bu askerî grubun laðvýyla çiftliklerin
timar ve zeâmete verildiðini kaydeder. Kaldýrýlan yaya ve müsellem sancaklarýnýn
beyleri de müteferrika zümresine alýndý.
356

Bu çiftlikler az gelirli olduðu gerekçesiyle
daha sonra hazine adýna iltizama verildi.
Muhtemelen Batý Anadolu bölgesindeki
büyük çiftliklerin ortaya çýkýþýnda bu uygulamanýn önemli bir yeri vardýr. Yaya ve
müsellem teþkilâtlarýnýn laðvýna raðmen
bunlar XVII. yüzyýlýn ortalarýna kadar adlarýný muhafaza ettiler.
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YAZGAN, Mehmet Hulûsi
(1868-1940)

˜

Nesta‘lik hattýnýn
son güçlü hattatý.

™

Osmanlý nesta‘lik (ta‘lik) hattýnýn eriþilmez üstatlarýndan Hocazâde Mehmet Hulûsi Efendi Ýstanbul Fatih’te doðdu. “Hulûsi” mahlasýdýr. Babasý Mimar Þücâ Camii
Ýmamý Koçhisarlý Hâfýz Mustafa Efendi’dir; bu sebeple Hulûsi Efendi’nin eserlerinde bazan Hocazâde Mehmed Hulûsi imzasýna rastlanýr. Annesi Hayriye Haným’dýr. Sultan Selim Mektebi’ndeki ilk öðreniminden sonra babasýndan Arapça okudu. Babasýnýn vefatý üzerine (1886) Fâtih
dersiâmlarýndan Ýznikli Mustafa Efendi’nin derslerine devam ederek öðrenimini
tamamladý. Arapça ve Farsça’yý iyi derece-

Mehmet
Hulûsi
Yazgan

de öðrendi ve kendini yetiþtirdi. 1898’de
ilmiye icâzeti aldý. Sülüs ve nesih yazýlarýný
ilk mektep yýllarýnda okuldaki hocasý Osman Nûri Efendi’den meþkederek 1883’te icâzet almýþtý. Ardýndan Muhsinzâde
Abdullah’ýn derslerine girdi, sülüs ve nesih yazýlarýný öðrenip yazýsýný geliþtirdi. Ancak onun eriþilmez sanat gücü nesta‘lik yazýda kendini gösterdi ve bu sahada meþhur oldu. Nesta‘lik yazýyý önce Medresetü’lkudât nesta‘lik hattý hocasý, Zeki Dede’nin
talebelerinden Karinâbâdlý Hasan Hüsnü
Efendi’den öðrendi ve icâzet aldý. Bu yazýda daha ileri bir seviyeye ulaþmak için Çarþambalý Ârif Bey’e devam ettiyse de meþklerini tamamlamadan hocasý vefat edince
onun vasiyeti üzerine Sâmi Efendi’nin talebesi oldu. Sülüs, nesih, celî ve nesta‘lik yazýnýn bütün inceliklerini öðrendi, 1897’de
Sâmi Efendi’den de nesta‘lik icâzeti aldý.
Nesta‘lik ve celîsinde Sâmi Efendi’nin “hayrü’l-halef”i kabul edildi. Hocasýnýn, kendisine yazý sipariþ edildiðinde bazan vaktinin olmadýðýný ve yazýnýn Hulûsi Efendi’ye yazdýrýlmasýný söylediði nakledilir. Hatta Kemal Batanay’ýn ifadesine göre yazýyý
Hulûsi Efendi’ye yazdýrýr, Sâmi diye imza
atardý. Necmeddin Okyay da nesta‘lik hattýnda hocasý Sâmi Efendi’nin yanýnda Hulûsi Efendi’yi de anmýþ ve onun meþk ta‘likte ve hurde ta‘likte gerek Türk gerek
Acem üslûbunda yalnýz son devirde deðil
geçmiþ asýrlarda da benzerinin bulunmadýðýný söylemiþtir.
Hulûsi Efendi, Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri
Arþivi’nde mevcut dosyasýndaki kayda göre ilk memuriyetine rûmî 1320’de (19041905) Fâtih Tabhâne Medresesi’nde hat
ve imlâ hocasý olarak baþladý. Ücretsiz yürüttüðü bu görev için kendisine 14 Haziran 1911 tarihinde 100 kuruþ maaþ baðlandý. Ayrýca 29 Kasým 1914’te Dârüþþafaka yazý muallimliðine tayin edildi. Dershanelerin kaldýrýlmasýndan sonra açýkta kalýnca 14 Ocak 1915’te 200 kuruþ maaþla
Medresetü’l-kudât sýnýf-ý mahsûs ta‘lik hattý muallimliðine getirildi. 14 Eylül 1915’te

