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YAZICIOÐLU MEHMED EFENDÝ

– —
YAZIR

Bozoklar’a mensup
bir Oðuz boyu.˜ ™

Kâþgarlý Mahmud (XI. yüzyýl) boyun adý-
ný Yazgýr þeklinde kaydeder. XII. yüzyýlýn
ortalarýnda boyun adý Yazýrlar þeklini al-
mýþtýr. Fahreddin Mübârek Þah’ýn Tâ-
rîÅ’inde (1206’da tamamlanmýþtýr) boyun
ismi eski telaffuzuyla kayýtlýdýr; bu da baþ-
ka bir eserden yapýlan nakille ilgili olmalý-
dýr. Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî’nin
Câmi£u’t-tevârîÅ’inde boyun adý Yazýr bi-
çiminde yazýlmýþ, “çok ülkenin sahibi” an-
lamýna geldiði söylenmiþ, ülüþünün (Oðuz
eline mahsus þölenlerde koyunun etinden yiyece-
ði kýsmýn) “aþýðlu umaca” olduðu ifade edil-
miþ, onkununu kartal diye bildirilmiþ ve
damgasý da gösterilmiþtir.

Oðuz elinin Ýslâmiyet’ten önce ve Ýslâ-
miyet’ten sonraki tarihinde Yazýrlar önem-
li rol oynamýþ boylardan biridir; Câmi£u’t-
tevârîÅ’te Oðuz hükümdarlarýný çýkaran
beþ boy arasýnda zikredilir (diðerleri Kayý,
Avþar, Beydili, Eymür / Eymir). Oðuz Türk-
leri’nin Gün Han’dan sonra ilk hükümdar-
larýndan Dib Yavku’nun beyleri arasýnda
Alan oðlu Bulan ile Dib Cenksü ve oðlu
Dürkeþ’in bu boydan geldikleri söylenir. Yi-
ne orada, Oðuz elinin daðýlýþý ve Þah Me-
lik’in uðradýðý bozgun esnasýnda Yazýr’dan
adý belirtilmeyen bir bey ile Ali Han oðul-
larýnýn Horasan’da Hisar Tak denilen yer-
de yurt tuttuklarý, oðullarýnýn ve neslinin
orada yaþadýðý anlatýlýr. Fakat bu Yazýrlar
oraya Mangýþlak yarýmadasýndan XII. yüz-
yýlýn ortalarýnda gelmiþtir. 555’te (1160)
Horasan Yazýrlarý’nýn baþýnda Evdük Han
oðlu Yaðmur Han bulunuyordu. Yine ayný
yýlda Hârizmþah Ýlarslan’ýn askerleri Yað-
mur Han’a saldýrýp onu bozguna uðrat-
mýþlardý. Buna raðmen Yaðmur Han, Ýlars-
lan’a boyun eðmeyip Merv ve Belh tarafla-
rýnda yaþayan Oðuzlar’dan yardým istedi.
Yaðmur Han ve Oðuzlar, Hârizmþah Ýlars-
lan’ýn yerine karþýlarýna çýkan Sultan Sen-
cer’in emîrlerinden Ýhtiyârüddin Aylak ile
yiðitlik ve cesaretine çok güvenen Mâzen-
deran emîrini Dihistan’da aðýr bir yenil-
giye uðrattýlar (556/1161). Zaferin ardýn-
dan Oðuzlar ve Yaðmur Han pek çok gani-
met elde etti.

Yazýrlar’ýn kendi adlarýyla anýlan (Yazýr)
yurtlarý Nesâ þehrinin batýsýnda yer alýyor-
du. Buradaki bir kasaba da Yazýr adýyla anýl-
maktaydý. Kasaba XIV. yüzyýlýn ilk yarýsýn-
da orta büyüklükte bir þehir olarak geçer.
1210’larda Yazýrlar’ýn baþýnda on bir yýl
beylikte bulunan Hindu Han adlý bir bey

vardý. Onun ölümüyle Hârizmþah Sultan
Muhammed b. Tekiþ bu Yazýr beyliðine son
verdi. Hindu Han’ýn kardeþi Ömer Han,
Hârizmþahlar’ýn baþþehri Gürgenç’te otu-
rarak beyliðin kendisine verilmesi için ça-
lýþtý ve Sabûr Han lakabýyla anýldý. Sultan
Muhammed b. Tekiþ’in annesi Terken Ha-
tun, Moðol hücumu üzerine Mâzenderan’a
gitmek için Gürgenç’ten ayrýlýnca yanýnda
yollarý çok iyi bilen Sabûr Han da vardý.
Yolculuk esnasýnda Sabûr Han vâlide sul-
tana sadakatle hizmet ettiði halde Yazýr
yurduna varýldýðýnda Terken Hatun ken-
disini terkedeceðinden þüpheye düþerek
onu gizlice öldürttü. Moðol devrinden son-
ra XV-XVI. yüzyýllarda bu Yazýrlar’a Kara-
daþlý deniliyordu. Bunlar diðer bazý Türk-
men oymaklarý gibi XVII. yüzyýlýn ilk çeyre-
ðinde Safevîler’e baðlandý. 1038 (1628-29)
yýlýnda Karadaþlýlar’ýn baþýnda Rahman Ku-
lý Sultan bulunuyordu. Rahman Kulý Sultan,
Hârizm Hükümdarý Ýskender Han ve kar-
deþi Ebülgazi Bahadýr Han ile birleþtiyse
de Safevî kuvvetleri karþýsýnda baþarý gös-
teremedi.

Yazýrlar özellikle Anadolu’daki Türk yer-
leþmesinde de oldukça mühim bir rol oy-
nadýlar. XVI. yüzyýlda burada Yazýr adlý yir-
mi dört köy bulunduðu gibi onlara men-
sup bazý oymaklar da vardý. Bu yirmi dört
köyden beþ köyün Hamîd-ili sancaðýnda
(Isparta-Burdur yöresi) yer almasý buraya
kalabalýk bir Yazýr kümesinin yerleþtiðini
gösterir. Diðer Yazýr köyleri Erzurum, Si-
vas, Kayseri, Aksaray, Ankara, Aydýn ve
baþka yörelerdeydi. Yazýr yer adlarýnýn ço-
ðu bugüne kadar gelmiþtir. Bazý oymak-
larýn Dulkadýrlý ili ile Bozok, Hamîd, Teke
ve Ankara sancaklarýnda halen yaþamak-
ta olmasý dikkati çeker. Dulkadýrlý ili ara-
sýnda görülen Yazýrlar Karacalý, diðer adýy-
la Anamaslý boyu obalarý içindeydi. Bu hu-
sus Yazýrlar’la Karacalý boyu arasýnda ka-
bilevî münasebetle ilgili olabilir. Biri kýrk
altý, diðeri kýrk dokuz vergi nüfusuna sa-
hip bir kýsým Yazýr obalarý ise Antakya yö-
resindeki Baðras kazasýnda kýþlamaktay-
dý. XVI. yüzyýlýn ilk çeyreðinin sonlarýna ait
tahrir defterinde müstakil olarak zikredi-
len ve doksan dokuz vergi nüfusuna sahip
olan yine Dulkadýr iline mensup üçüncü
Yazýr obasýnýn da Birecik çevresinde kýþla-
dýðý ve Elbistan’da yayladýðý görülür. Bo-
zok sancaðýndaki Yazýr obalarýnýn nüfusu
da az olup bunlardan biri yirmi dokuz, di-
ðeri elli bir vergi nüfusuna sahiptir. Ha-
mîd sancaðýna gelince bu sancakta yaþa-
yan Yazýrlar doksan beþ vergi nüfusundan
ibaretti. Teke sancaðýndaki (Antalya yö-
resi) Yazýr oymaðý “sarý” ve “kara” sýfatla-

edilir. Bunlar ilmin azalýp cehlin baskýn ha-
le gelmesi, kötülüðün artmasý, zinanýn ve
içkinin çoðalmasý, fitnenin yaygýnlaþmasý
gibi küçük; deccâlin ortaya çýkýþý, Hz. Îsâ’-
nýn nüzûlü, mehdînin, Ye’cûc ve Me’cûc’ün
zuhuru, dâbbetü’l-arzýn çýkmasý, güneþin
batýdan doðmasý gibi büyük alâmetler ya-
nýnda, sûra üflenmesi, bütün yaratýlmýþ-
larýn helâk olmasý, yerle göklerin deðiþme-
si, ölülerin diriltilmesi, sûra ikinci üfürül-
mede bütün ruhlarýn cesetlerine girerek
mahþerde toplanmasý gibi merhaleler an-
latýlýr. Eserde kýyamet duraklarýndan son-
ra livâü’l-hamd açýlacaðýna ve müminle-
rin bunun altýnda toplanacaðýna, Hz. Mu-
hammed ve diðer peygamberlerin þefa-
atte bulunacaðýna, herkese kitabý verile-
ceðine deðinilir. Ayrýca mîzan, sýrat, a‘râf,
dünyadan kalan haklarýn adaletle yerini
bulmasý, cennet tasvirleri, cennet ehlinin
dereceleri ve rü’yetullah gibi hususlara te-
mas edilir.

Müellife göre Allah’a ulaþmak için þeri-
at, tarikat, mârifet ve hakikat olmak üze-
re dört kapý vardýr. Yazýcýoðlu þeriata bað-
lýdýr ve þeriatýn sýnýrlarýný zorlamaz. Onun
din anlayýþý, etrafýnda tarikat, mârifet ve
hakikat mertebeleri bulunan þeriat þek-
lindedir. Yazýcýoðlu Mehmed Efendi eser-
lerinde Resûlullah’a muhabbetini yoðun
biçimde dile getirmiþ bir gönül adamýdýr.
Çeþitli konularý anlatýrken her türlü riva-
yetten faydalanmýþ, bunlarý deðerlendir-
meden kullanmýþtýr. Bununla birlikte Mu-
hammediyye’de hoþgörüyle karþýlanama-
yacak ölçüde aþýrý düþünce ve görüþlere
rastlanmaz. Kitabýn halk tarafýndan asýr-
larca okunmasýný âlimlerin müsamaha ile
karþýlamasý da bunu ortaya koyar.
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memuriyetlerde bulunduktan sonra 1938’-
de Vakýflar Umum Müdürlüðü Kuyûd-ý Vak-
fiyye mümeyyizliðine, 1943’te de müdür-
lüðüne tayin edildi. Ayný yýllarda Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakülte-
si’nde Osmanlý paleografyasý dersini okut-
tu, bu hizmeti dokuz yýl sürdü. 1 Aralýk
1952’de vefat etti ve Sahrayýcedid Kab-
ristaný’nda Elmalýlý Hamdi Efendi’nin yaný-
na defnedildi.

Mahmut Yazýr, aðabeyi gibi gençliðinde
hüsn-i hatta merak sarýp önce Elmalýlý
Hamdi Efendi’den, daha sonra Nuruos-
maniye Medresesi’nde talebe iken bura-
nýn hat muallimi -Bakkal Ârif Efendi’nin
oðlu- Râkým Bey’den (Unan) sülüs-nesih
dersleri aldý. Hýrka-i Þerif Camii hatibi Ömer
Vasfi, Aziz Rifâî ve ta‘lik üstadý Mehmet
Hulûsi (Yazgan) efendilerden meþke devam
etti. Bir ara Beyazýt’taki Kâðýtçýlar Çarþý-
sý’nda hattatlýk yaptý. Bazý camilere (Ýstan-
bul Fatih’te Ýskender Paþa, Ankara’da Bah-
çelievler ve Kaðnýpazarý ...) yazýlar ve lev-
halar yazdý. Elmalýlý Hamdi Efendi’nin Hak
Dini Kur’an Dili isimli büyük tefsirinin
mushaf metni de nesih hattýyla onun ka-
leminden çýkmýþtýr. Mahmut Yazýr’ýn asýl
büyük hizmeti Ýslâm-Türk Ansiklope-
disi, Ýslâmýn Nuru gibi yayýnlardaki ma-
kaleleriyle Eski Yazýlarý Okuma Anahta-
rý (1942, 1974), Siyâkat Yazýsý (Ýstanbul
1941) ve Kalem Güzeli (I-III, Ankara 1972-
1989) isimli kitaplarýdýr. Onun hat sanatý-
na ilgi duyulmadýðý yýllardaki neþriyat gay-
reti yeni nesillerin bu sanatý tanýmasýna ve
sevmesine vesile olmuþtur.

Osmanlý devrinde hat sanatýný konu alan
eserlerden ziyade hattatlara dair eserle-
rin yazýlmasýna aðýrlýk verilmiþ, doðrudan
doðruya hat incelemelerinde bedîî ve fel-
sefî bahislere pek girilmemiþtir. XX. yüz-
yýlda böyle bir eser yazabilecek kabiliyet
ve yetkinliði bulunan Mahmut Bedrettin
dokuz seneye yaklaþan (20 Nisan 1942 –
3 Þubat 1951) bir çalýþmayla Kalem Gü-
zeli’ni yazmýþtýr. Kitabýn tam ismi Mede-
niyet Âleminde Yazý ve Ýslâm Mede-
niyetinde Kalem Güzeli olmakla bera-
ber okuyucu kitlesi Kalem Güzeli adýný
benimsemiþtir. Kendisinin Vakýflar Umum
Müdürlüðü tarafýndan bastýrýlan Eski Ya-
zýlarý Okuma Anahtarý ve Siyâkat Ya-
zýsý isimli kitaplarý daha çok bu yazýlarýn
okunabilme usulünü öðreten çalýþmalar-
dýr. Ayný yýllarda Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi’nde vermeye baþ-
ladýðý Osmanlý paleografyasý derslerinde
öðrencilerin sorularý ve konulara göster-
dikleri ilgi karþýsýnda hat sanatýnýn derin-
lemesine incelenmesini felsefî bir nazar

ve sûfiyâne bir neþve ile gerçekleþtirme-
ye karar vermiþtir. Her biri bir kitap oluþ-
turan beþ kýsýmlýk eserinin müsvedde ha-
linde yazýmý tamamlandýktan sonra ken-
disi mükemmel rik‘asýyla temize çekme-
ye baþlamýþ, ancak dördüncü kýsmýn or-
tasýna geldiðinde vefat etmiþtir.

Yazýr’ýn ölümünden bir müddet sonra
Kalem Güzeli’nin temize çekilmesi iþi bit-
miþ, yazý ve harf tarifleri, þekilleri de ta-
mamlanmýþ ve resimlenmiþ olan üç bu-
çuk kitaplýk bölümü müsvedde halindeki
bir defterle birlikte Diyanet Ýþleri Baþkan-
lýðý’nca vârislerinden satýn alýnmýþtýr. Ba-
sýlmasý için gerekli raporu hazýrlamasý is-
tenen Ýsmayýl Hakký Baltacýoðlu kendi ya-
yýnlarýndaki bazý kanaatleri bu kitapta ten-
kit edildiði, ayrýca karþý fikirler de ileri sü-
rüldüðü için neþrini uygun bulmamýþ, bu
sebeple eserin basýlmasýndan vazgeçilmiþ-
tir. Daha sonra Mahmut Yazýr’ýn dostlarýn-
dan Halim Baki Kunter vasýtasýyla Kalem
Güzeli bu defa 1969’da M. Uður Der-
man’a gösterilmiþ, eserin mutlaka basýl-
masýna lüzum duyulmasý üzerine neþre
hazýrlanmasý da 1971’de kendisinden is-
tenmiþtir. Derman metne müdahale et-
memeyi gaye edinmiþ, ancak konularý hâ-
þiyelerle zenginleþtirmeye çalýþmýþ, her
eserde bulunabilecek hatalarý yerinde dü-
zeltme yolunu seçmiþtir. Çünkü eser unu-
tulmak üzere olan bir sanatýn geniþ kitle-
lere duyurulmasý gayesiyle neþredilmek-
tedir. Aslî örnekleri veya fotoðraflarý eksik
görülen bahisleri de tamamlanan eser ön-
ce üç kitap halinde neþredilmiþ (Ankara, I
[1972], II [1974], III [1989]), ayrýca I ve II.
kitaplar bir arada yeniden basýlmýþtýr (An-
kara 1981). Edebî bir ifade gücüne sahip
olan Yazýr’ýn eserini kaleme alýrken andýðý
kaynaklar çok deðildir. Bu da göstermek-
tedir ki Kalem Güzeli kaynaklardan te-
lif edilerek deðil kýrk seneyi geçen birikim-
lerle yazýlmýþtýr. Kýsaca belirtilirse kitabýn
birinci kýsmý ilmî bakýmdan yazýya, ikinci
kýsmý yazý alet ve levazýmatýna, üçüncü

rýyla iki kola ayrýlmýþtý. Ayrýca Özkent adlý
bir köyde bu oymaðýn diðer bir kolu otur-
maktaydý. Bundan baþka Teke yöresinde
de iki köyleri vardý. Bütün bunlar kalaba-
lýk bir Yazýr kümesinin Isparta, Burdur ve
Antalya yörelerinde yerleþmiþ olduðunu
açýk þekilde ortaya koyar. Ankara sanca-
ðýndaki (Çukurcak köyü) Yazýr oymaðý da
küçük bir oymak olup nüfusu ancak kýrk
iki hâne idi.
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Kalem Güzeli adlý
eseriyle tanýnan hattat.
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Antalya’nýn Elmalý ilçesinde doðdu. As-
len Burdur’un Gölhisar ilçesine baðlý Ya-
zýr köyünden Hoca Nûman Efendi’nin oð-
lu ve müfessir Elmalýlý Muhammed Ham-
di Efendi’nin kardeþidir. Ýlk tahsilini mem-
leketinde tamamlayýp 1908’de Ýstanbul’a
gitti ve aðabeyinin terbiyesine girdi. Aya-
sofya, Erenköy ve Beyazýt rüþdiyelerinde
okuyarak mezun oldu. Hususi þekilde ilim
ve fen bilgileri kazandýktan sonra Nuruos-
maniye Medresesi’ne girdi. Tahsilini sür-
dürürken askere çaðrýlýnca I. Dünya Sa-
vaþý sýrasýnda üç buçuk yýl yedek subaylýk
yaptý, dönüþünde tahsilini tamamlayýp ru-
ûs imtihanýný kazandý. Aðabeyinden Ýslâ-
mî ilimlere dair eksiklerini tamamladýktan
sonra Medresetü’l-mütehassýsîn Kelâm Þu-
besi’ne kaydoldu ve 1924’te buradan me-
zun oldu; kaydýhayat þartýyla devam eden
dersiâmlýk pâyesini kazandý. Elmalýlý Ham-
di Efendi’nin, “Biraderimin ilme kabiliyeti
benden fazladýr, lâkin hoca eline düþeme-
di” dediði nakledilir. Meþîhat-ý Ýslâmiyye
Dairesi’nde ve Evkaf Ýdaresi’nde muhtelif
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