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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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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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zik gibi ilimlerle de uðraþtý. Bu alanlarda-
ki çalýþmalarýyla Avrupa’da þöhret kazan-
dý, Paris ve el-Salvador’daki astronomi der-
neklerine üye seçildi (Filib dî Tarrâzî, II, 90).
Yeni bir yýldýz keþfettiðinden kâþif astro-
loglardan sayýldý. Ýsveç Kralý II. Oskar tara-
fýndan bilim ve sanat ödülüne lâyýk görül-
dü. Yazý hayatýna el-Cinân ve en-Necâ¼
dergilerinde baþladý. Daha sonra yaklaþýk
dokuz yýl Cizvit papazlarý için Kitâb-ý Mu-
kaddes’in ve diðer bazý dinî metinlerin
Arapça’ya tercümeleriyle ve diðer tercü-
melerin tashihiyle uðraþtý. Bu amaçla Ýbrâ-
nîce ve Süryânîce öðrendi. Baþta el-Med-
resetü’l-býtrîkýyye olmak üzere bölgedeki
okullarda dil ve edebiyat dersleri verdi, pek
çok edebiyatçýnýn yetiþmesine katkýda bu-
lundu. Bu hizmetlerinden dolayý sultan Ab-
dülhamid tarafýndan Osmanlý niþaný ile tal-
tif edildi. 1873’te Cem‘iyyetü zehreti’l-âdâb
ve 1875’te Gizli Beyrut Cemiyeti’nin kuru-
cularý arasýnda yer aldý. 1884’te arkadaþla-
rý Beþþâre Zelzel ve Halîl Saâde ile birlikte
bir yýl süreyle e¹-ªabîb dergisini çýkardý.

Oymacýlýkta da yetenek sahibi olan Ýbrâ-
him el-Yâzicî, 1886’da Halîl Serkis’in dö-
kümhanesinde Beyrut’taki matbaa için
bugün Serkis harfleri diye bilinen ilk Arap
harfleri kalýplarýný hazýrladý. Onun kalýba
döktüðü harfler Suriye ve Mýsýr’ýn yaný sý-
ra Amerika’da Arapça kitaplarýn basýmýn-
da yaygýn biçimde kullanýldý. Gazeteciliðin
önemini kavrayan, ancak bu mesleði Lüb-
nan’da rahatça yapamayacaðýný anlayan
Yâzicî 1894 yýlýnda çýktýðý Avrupa gezisin-
den sonra Mýsýr’a giderek burada 1897’-
de el-Beyân, 1898’de e²-¿iyâß dergisini
çýkarmaya baþladý. Birinci dergi uzun ömür-
lü olmadý; Arap dili ve edebiyatýna dair ma-
kalelerini yayýmladýðý ikincisinin neþrini ve-
fatýna kadar sürdürdü. 28 Aralýk 1906’da
Mýsýr’da öldü ve Beyrut’taki aile kabrista-
nýna gömüldü.

Ýbrâhim el-Yâzicî eserleriyle yeni bir þey
ortaya koymamakla birlikte bilhassa Arap
dilinin inceliklerine yoðunlaþmýþtýr. Îsâ Mî-
hâîl Sâbâ, onun nesirde yenilikler yaptýðý-
na ve dönemindeki yazarlardan tamamen
farklý bir üslûp kullandýðýna vurgu yapar
(eþ-ÞeyÅ Ýbrâhîm el-Yâzicî, s. 8-9). Corcî
Zeydân da üslûbunu Ýbnü’l-Mukaffâ‘ýn üs-
lûbuna benzetir, hatta ondan daha üstün
tutar (Terâcimü meþâhîri’þ-þarš, II, 111).
Ýbrâhim el-Yâzicî zamanýnýn dil ve inþâ üs-
tadý olarak þöhret kazanmýþ, kaleme aldýðý
aðýr eleþtirilerle dönemin yazarlarýný da-
ha titiz yazmaya zorlayarak gazete dilinin
seviyesini yükseltmiþ, yazýlarýnda son de-
rece belið ve fasih bir dil kullanmýþtýr. Bun-
da, daha gençlik yýllarýnda iken el-Cinân

dergisinde Ahmed Fâris eþ-Þidyâk’ýn, ba-
basý Nâsîf el-Yâzicî’ye yönelttiði eleþtiriler
ve babasýnýn bu eleþtirilere verdiði sert ce-
vaplar sonucu ortaya çýkan tartýþmalarýn
etkili olduðu söylenebilir. “Aglâtü’l-müvel-
ledîn” adlý makalesinde dil ve gramer âlim-
lerinin yaptýðý dil hatalarýný en büyük ku-
sur olarak görmüþ, pek çok kiþiyi de eleþ-
tirmiþtir. Ayrýca yeni ilmî terimlerin Arap-
ça karþýlýklarýnýn bulunmasý çalýþmalarýna
önemli katkýlar saðlamýþtýr. Gençliðinde
þiirle de uðraþmýþ, ancak daha sonra ne-
sir üzerine yoðunlaþmýþtýr. Belið bir üslûp-
la nazmettiði az sayýdaki þiirini eski ve ye-
ni üslûbun bir araya getirildiði, mecaz ve
diðer edebî sanatlarýn kullanýldýðý, yer yer
sosyal konularýn iþlendiði þiirler olarak ta-
nýmlamak mümkündür. Bazýlarý, “Teneb-
behû istefîku eyyühe’l-Arab” (Uyanýn ve ken-
dinize gelin ey Araplar) diye baþlayan meþ-
hur þiirinden dolayý kendisini Osmanlý ida-
resine karþý çýkan, milliyetçi Arap þairleri-
nin öncüsü kabul eder. Gençliðinde yazdý-
ðý, çoðu vatan ve millet sevgisine dair ha-
mâsî þiirlerden oluþan divaný el-£Ýšd: Dî-
vânü Ýbrâhîm el-Yâzicî adýyla basýlmýþ-
týr (Kahire 1907; Beyrut 1983). Ayrýca baba-
sýnýn baþladýðý el-£Arfü’¹-¹ayyib fî þer¼i
Dîvâni Ebi’¹-ªayyib adlý Mütenebbî di-
vanýnýn þerhini tamamlamýþtýr (I-II, Bey-
rut 1882; Beyrut, ts. [Dârü Sâdýr]).

Eserleri: Arap Grameri ve Sözlük. 1.
MuÅta½aru Nâri’l-šýrâ fî þer¼i Cevfi’l-
ferâ. Babasýnýn nahve dair eserinin özeti-
dir (Beyrut 1904). 2. MuÅta½arü’l-Cümâ-
ne fî Þer¼i’l-ƒýzâne. Yine babasýnýn sar-
fa dair eserinin özetidir (Beyrut 1889, 1904).
3. Me¹âli£u’s-sa£d li-mu¹âli£i’l-Cevheri’l-
ferd fî u½ûli’½-½arf ve’n-na¼v. Babasýnýn
kaleme aldýðý eserin þerhidir (Beyrut 1875,
1888). 4. Nüc£atü’r-râßid ve þir£atü’l-vâ-
rid fi’l-müterâdif ve’l-mütevârid. Üç cilt
olup birinci ve ikinci ciltleri basýlmýþtýr (3.
bs., Beyrut 1985). 5. el-Ferâßidü’l-¼ýsân
min šalâßidi’l-lisân. “Hâ” harfine kadar
gelen bir okul sözlüðüdür (Lübnan Hurey-

kýsmý yazma bahsi ve çeþitlerine, dördün-
cü kýsmý yazý âhengine, beþinci kýsmý da
yazýnýn metafizik yönüyle incelenmesine
ayrýlmýþtýr. Kalem Güzeli’nin müsvedde
halinde kalan ayrý bir defteri de eserin ba-
sýmýndan sonra Yazýr’ýn hanýmý ve çocuk-
larý tarafýndan ilk kýsýmlarý neþre hazýrlaya-
na teslim edilmiþ olup dikkatle korunmak-
tadýr. Mahmut Yazýr, Ahmed Kutsi Efen-
di’nin Hidâyetü’l-mürtâb fî fe²âßili’l-a½-
¼âb adlý eserini tercüme ettiyse de ya-
yýmlanmamýþtýr.
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Ýbrâhîm b. Nâsîf b. Abdillâh b. Nâsîf
b. Canbulat el-Yâzicî

(1847-1906)

Lübnanlý dilci,
þair, gazeteci ve eleþtirmen.˜ ™

2 Mart 1847 tarihinde Beyrut’ta doðdu.
Aslen Humuslu olup daha sonra Lübnan’a
göç eden hýristiyan bir aileden gelmekte-
dir. Dedelerinden biri Osmanlý bürokrasi-
sinde kâtiplik yaptýðý için aile “Yâzicî” diye
tanýnmýþtýr. Ýlk eðitimini dönemin âlimle-
rinden olan babasýndan aldý. Þeyh Muh-
yiddin el-Yâfî’den Hanefî fýkhý okudu. Özel-
likle Arap dili ve edebiyatý üzerine yoðun-
laþtý, bu dilin gramer ve edebiyatýnýn önem-
li eserlerini ezberledi. Ýngilizce ve Fransýz-
ca’yý iyi derecede öðrendi; matematik, fi-

Ýbrâhim

b. Nâsîf

el-Yâzicî

Mahmut Bedrettin Yazýr’ýn celî sülüs levhasý (Uður Derman
hat koleksiyonu)


