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kýn dostlarýndan biri sonraki yýllarda Fâ-
tih’in veziri olan Mahmud Paþa’dýr. Diðer-
leri Gelibolu’da birçok hayratý bulunan Su-
baþý Ahmed-i Hâs, Yýldýrým Bayezid’in oð-
lu Þehzade Mehmed’in hocasý olup þehir-
de bir zâviyesi, kervansarayý ve civarda
hayratý bulunan, Sýrr-ý Cânan müellifi
Derviþ Bayezid’dir. Vefatýna kadar eser te-
lif etmek, vaaz ve dersleriyle halký ve ta-
lebeleri eðitmek gibi hizmetlerle meþgul
olan Yazýcýoðlu Mehmed 855 (1451) yýlýnda
Gelibolu’da vefat etti. Âlî Mustafa Efendi,
Tuhfetü’l-mücâhidîn’de vasiyetine uyu-
larak çilehâne yanýndaki mezarlýða defne-
dildiðini belirtmektedir. Kabri günümüzde
Yazýcýoðlu Camii adýný taþýyan mescidin ha-
zîresindeki türbededir.

Eserleri. 1. Me³åribü’z-zamân li-³u-
rûbi’l-eþyâß fi’l-£ayn ve’l-£ýyân. Arapça
olan eser, beþ vakit namaza iþaret etmek
üzere kâinatýn yaratýlýþýna, peygamberle-
re, meleklere, kýyamete ve makam-ý a‘lâda
Hakk’ýn sözlerine dair beþ bölümden mey-
dana gelmektedir. Rivayete göre çevre-
sindekiler Yazýcýoðlu’ndan Hz. Peygamber
hakkýnda bir kitap yazmasýný talep edince
kendisinin tereddütle baktýðý bu iþe rüya-
sýnda Resûlullah’ý görüp onun da böyle bir
eser kaleme almasýný beklediðini bildir-
mesi üzerine yazmaya baþlamýþtýr. Kita-
býn raðbet görmesi üzerine müellif, ese-
rinin Hz. Peygamber’le ilgili bölümlerini
geniþletip nazma çekerek Türkçe Mu-

hammediyye’yi ortaya koymuþtur. Ay-
rýca kardeþi Ahmed’den (Ahmed Bîcan)
Me³åribü’z-zamân’ý Türkçe’ye çevirme-
sini istemiþ, o da bu eseri geniþletip Envâ-
rü’l-âþýk¢n’i hazýrlamýþtýr. Eserin Topkapý
Sarayý Müzesi (Emanet Hazinesi, nr. 1283),
Nuruosmaniye (nr. 2593, 2594, 2596), Sü-
leymaniye (Hekimoðlu, nr. 509), Beyazýt
Devlet (nr. 1784), Akseki (nr. 132) ve Bur-
dur (nr. 2063) kütüphanelerinde nüshala-
rý mevcuttur. 2. Kitâbü Muhammediy-
ye fî na‘ti seyyidi’l-âlemîn habîbillâ-
hi’l-a’zam Ebi’l-Kåsým Muhammedini’l-
Mustafâ (Muhammediyye*). Müellifini
üne kavuþturan eser üç ana bölümden
meydana gelmektedir. Yazýcýoðlu, rüyasýn-
da yine Resûlullah’ý görüp ondan aldýðýný
söylediði emirle 850 (1446) yýlýnda yazma-
ya baþladýðý kitabýný 853 Cemâziyelâhirin-
de (Aðustos 1449) Gelibolu’da tamamla-
mýþtýr. Çok sayýda yazma nüshasý bulunan
eserin müellif nüshasý Vakýflar Genel Mü-
dürlüðü Arþiv ve Neþriyat Müdürlüðü Kü-
tüphanesi’nde korunmaktadýr (nr. 431/A).
Kazan’da basýlan eserin (1845) Ýstanbul’-
da rumî 1262-1326 (1846-1910) yýllarý ara-
sýnda dokuzu resimli olmak üzere yirmi
iki baskýsý yapýlmýþtýr. Eserdeki çeþitli mer-
siyeler arasýnda “Vefâtü’l-Hasan ve’l-Hüse-
yin” baþlýklý elli dört beyitlik Kerbelâ Mer-
siyesi, Sünnî çevrelerdeki muharrem tö-
renlerinde asýrlarca okunmuþ, mersiyenin
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Doðum yeri kesin olarak bilinmemekte,
Âmil Çelebioðlu onun Gelibolu’ya 40 km.
uzaklýktaki Kadýköyü’nde yahut Evreþe’de
doðduðunu ileri sürmektedir. Ýlk eðitimi-
ni Þemsiyye adlý manzum eserin müelli-
fi olan babasý Yazýcý Sâlih’ten aldý, Arapça
ve Farsça öðrendi. Muhammediyye’den
anlaþýldýðýna göre Mýsýrlý âlim Molla Zey-
nüddin Arab’dan da çok faydalandý. Son
hocasý Haydar-ý Hafî’dir. Yine bu eserinde
Arap ve Fars ülkelerini, Mâverâünnehir’i ve
Anadolu’yu dolaþtýðýný kaydeder. Ýlimlere
ve edebiyata dair geniþ bilgi sahibi olan
Yazýcýoðlu’nun Arapça ve Farsça kaynak-
lardan yararlandýðý, bu iki dile eser yaza-
cak kadar vâkýf olduðu görülmektedir. La-
tîfî, “Ulûm-i zâhirede mütebahhir idi” sö-
züyle onun ilmî seviyesinin yüksekliðine
iþaret eder. Hacý Bayrâm-ý Velî, Sultan II.
Murad’ý ziyaret için Edirne’ye gidip An-
kara’ya dönerken Gelibolu’ya uðradýðýnda
Mehmed Efendi, Envârü’l-âþýk¢n müelli-
fi kardeþi Ahmed Bîcan’la birlikte ona in-
tisap etmiþ (Sarý Abdullah Efendi, bibl.),
zamanla kendisi de tasavvuf alanýnda söz
sahibi bir þahsiyet haline gelmiþtir. Latîfî
onun hakkýnda, “Eðerçi tarîk-i tasavvufun
müntehîlerindendir, ammâ seccâde-i ir-
þâda geçip kimseyi irþâd ettikleri ma‘lûm
deðildir... Ýlm-i bâtýnda ve fenn-i tasavvuf-
ta müteferrid idi” diyerek irþad makamýn-
da bulunmadýðýný belirtmektedir.

Dinî ilimleri tahsil edip mânevî eðitimini
de tamamladýktan sonra çevresinde dinî-
tasavvufî bir otorite olarak kabul edilen
Yazýcýoðlu, Gelibolu Namazgâhý yakýnýnda
günümüzdeki adýyla Hamzakoyu sahille-
rine bakan büyük bir kayaya oyulmuþ iki
hücreden ibaret çilehânesinde yaþamaya
baþladý. Gelibolu ahalisinin kendisinden Hz.
Peygamber’e dair bir eser yazmasýný ýs-
rarla istediði, Muhammediyye’deki bazý
kayýtlardan eserini de burada telif ettiði
anlaþýlmaktadýr. Hacca gittiði bilinmektey-
se de tarihi belli deðildir. Adýný andýðý ya-
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almýþ, bazý eserlerini Arapça yazacak ka-
dar bu dile vâkýf olmuþtur. Onun, eserle-
rinde yoðun biçimde üzerinde durduðu
konu mebde ve meâd itibariyle varlýk me-
selesidir. Eserinde mebde ve meâda iliþ-
kin konular, þeriatýn sýnýrlarýný zorlama-
dan tasavvuf kaynaklarýndan ve melâhim
literatüründen yararlanýlarak halkýn anla-
yacaðý bir üslûpla anlatýlmýþtýr. Yazýcýoð-
lu, dinî konularý iþlerken Kur’ân-ý Kerîm ve
hadislerin yaný sýra Ebû Nuaym el-Ýsfahâ-
nî, Gazzâlî, Zemahþerî, Kadî Ýyâz, Fahred-
din er-Râzî, Nevevî ve Kurtubî gibi âlim-
lerden, tasavvuf konularýnda Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
ve Molla Câmî gibi þahsiyetlerden fayda-
lanmýþ, bu arada Muhyiddin Ýbnü’l-Ara-
bî’nin meþhur eseri Fu½û½ü’l-¼ikem’e
þerh yazmýþtýr. Ayrýca babasýna ait, Þem-
siyye adýný taþýyan melhame türü (gele-
ceðe ve kýyamet alâmetlerine dair eser-
ler) kitaptan da etkilenmiþtir.

Yazýcýoðlu Mehmed’in Muhammediyye
adlý meþhur eseri tevhid konusuyla baþ-
lar. Ona göre Allah’a akýlla deðil iman ve
aþk ile ulaþýlýr, aklýn açamadýðý kapýlarý aþk
açar. Gönül ilâhî sýrlarýn tecelli ettiði ay-
na, bir tür kýbledir; ancak nefs-i emmâ-
renin buyruðuna girdiðinde paslanýr ve
ilâhî sýrlar tecelli etmez olur. Ýlâhî aþk var-
lýðýný koruduðu sürece gönülde kir barý-
namaz. Yazýcýoðlu Mehmed Efendi yaratý-
lýþ safhalarýný þöyle anlatýr: Önce akýl, son-
ra kalem ve levh, ardýndan ruhlar ve Mus-
tafa’nýn sûreti, daha sonra arþ, kürsî, dört
büyük melek, sekiz cennet ve yedi cehen-
nem yaratýlmýþ; ardýndan latif cevher,
bundan su ve ateþ, sudan buhar ve du-
man, bunlardan da yedi kat gök ve yedi
kat yer meydana gelmiþ; nihayet ay, gü-
neþ, cin, melek gibi varlýklar halkedilmiþ-
tir. Âlemler on sekiz bin olup insân-ý kâ-
mil bunlarýn özünü temsil eder. En son
merhalede yaratýlan insan eþref-i mahlû-
kattýr, onda bütün âlemlerin sûreti bir
araya gelmiþtir. Ýnsanlar avam, havas ve
hâssü’l-havâs olmak üzere üç gruba ayrý-
lýr. Avam dünyayý, havas cenneti, hâssü’l-
havâs âl-i hazreti (cemâl-i ilâhîyi) ister. Ya-
zýcýoðlu’na göre zehirli ateþten (nâr-ý se-
müm) yaratýlan cinler erkekli diþilidir. Da-
ha sonra Azâzîl (Ýblîs) halkedilmiþ, insan
türü ise Âdem ve Havvâ’dan çoðalmýþtýr.
Âdem’in sûreti topraktan yaratýlmýþ, son-
ra ona ruh üflenmiþtir. Cenâb-ý Hak me-
leklere Âdem’e secde etmelerini emret-
miþ, bu emre itaat etmeyen þeytan hu-
zurdan kovulmuþtur. Ardýndan Âdem’e ar-
kadaþ olarak Havvâ yaratýlmýþ, bu ikisi cen-
nete konulmuþ, Ýblîs çeþitli hilelerle onlarý

kandýrýp cennetten çýkarýlmalarýna sebep
olmuþtur. Bunun üzerine Âdem ile Havvâ
yeryüzünün ayrý ayrý yerlerine býrakýlýr.
Âdem tövbe eder ve tövbesi kabul edilir;
Havvâ ile Arafat’ta buluþur.

Allah, zâtýna yönelik muhabbeti izhar
ve sýrrýný âlemlere âþikâr etmek için, “Ben
gizli bir hazine idim, bilinmek diledim” bu-
yurmuþ; zâtýna, sýfatlarýna ve fiillerine ay-
na olmak üzere insân-ý kâmili (Hz. Muham-
med) yaratmýþ ve âyetlerine mazhar kýl-
mýþtýr. “Sen olmasaydýn kâinatý yaratmaz-
dým” hitabýna göre âlemleri onun saye-
sinde vücuda getirmiþtir. Ýnsanda bütün
âlemlerin sûreti vardýr. Baþ arþ-ý rahmâ-
na, yüz vech-i rahmâna, göðüs kürsîye,
kalp cennete, yedi organ yedi göðe, be-
den yerlere, kemikler daðlara benzer. Var-
lýklar âlemi vahdet ve kesret etrafýnda top-
lanýr. Âleme esmâsý yoluyla tecelli eden Ce-
nâb-ý Hak eserleriyle bilinir. Bundan dolayý
kesret âlemine dikkatle bakmalýdýr. Kes-
retin vahdete dayanmasý O’nunla bütün-
leþmesi anlamýna gelmez. Tasavvufu þer‘î
zemine oturtmayanlar vahdet-i vücûdda
yanýlýrlar. Yanýlgý noktalarý Hakk’ýn eseri olan
insaný O’nun bir parçasý saymalarýdýr. Her
nesne Allah’ýn kemaline þahittir ve her zer-
rede O’nun nuru güneþ gibi parlamakta-
dýr. Allah birdir ve O’ndan gayri olan her
þey kesrettir; O güneþtir, mâsivâ zerreler-
dir; O nurdur, mâsivâ gölgelerdir.

Allah Âdem’i nübüvvetle görevlendir-
miþ, son peygamber Hz. Muhammed’e
kadar birçok peygamber gelmiþtir. Varlý-
ðýna delil olmasý için âlemleri, kendi zâtý-
ný görmesi için de kâmil insan olarak Hz.
Muhammed’i yaratmýþtýr. Yazýcýoðlu’nun
düþünce dünyasýnda merkezî kavram Pey-
gamber aþkýdýr; o Peygamber aþkýyla ya-
nýp tutuþur. Resûlullah’ý rüyasýnda üç de-
fa görmüþ, onun aþký ile Muhammediy-
ye’yi yazmýþ, her satýrýna onun sevgisin-
den bir iz düþürmüþtür. Resûl-i Ekrem’in
doðumu gecesinde meydana gelen bir-
çok olaðan üstü hadise, onun çocukluðu,
göðsünün yarýlmasý, seyahatleri, evlenme-
si, kýrk yaþýna gelince inzivaya çekilmesi,
ilk vahyin iniþi, Mekke’deki mücadeleleri,
hicreti, bir iþaretiyle ayýn ikiye bölünmesi,
ölüleri diriltmesi, körleri iyileþtirmesi gibi
hususlarý ona olan muhabbetinin çevre-
sinde lirik bir üslûpla dile getirmiþtir.

Yazýcýoðlu Mehmed Efendi’nin eserle-
rinde yoðun biçimde iþlediði konulardan
biri de kýyamet alâmetleri ve âhiret ahva-
lidir. Muhammediyye’de bir kýsmý kýya-
metin kopmasýndan önce, bir kýsmý kop-
masý sýrasýnda ortaya çýkacak olan küçük
ve büyük alâmetlerden uzun uzadýya söz

makamýnda yapýlan bestesi Türk dinî mû-
sikisinde çok raðbet görmüþtür. Muham-
mediyye’nin önemli özelliklerinden biri,
matbu nüshalarýndan bir kýsmýnýn devrin
önemli hattatlarý tarafýndan yazýlmýþ ve
içinde bazý dinî resim ve çizimlere yer ve-
rilmiþ olmasýdýr. Muhammediyye sonra-
ki dönemlerde þerhedilmiþ ve esere na-
zîreler yazýlmýþtýr. Ýsmâil Hakký Bursevî’-
nin Ferahu’r-rûh adýyla kaleme aldýðý þer-
hi meþhurdur. Kitabýn nazîreleri arasýnda
en önemlisi, XVI. asýr mutasavvýf þairlerin-
den, kendisinden Yûsuf-ý Bîçâre diye bah-
seden Ankaralý bir müellifin 913’te (1507)
tamamladýðý Muhammediyye adlý eseri-
dir. 3. el-Müntehâ £ale’l-Fu½û½. Bu kü-
çük eser, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin ta-
nýnmýþ eserinin ilk þârihi Müeyyidüddin el-
Cendî tarafýndan yapýlan þerhinin ta‘lîka-
týndan ibarettir. Yazýcýoðlu Mehmed bu
ta‘lîkatý ömrünün son yýllarýnda kaleme
almýþ ve esere altmýþ üç beyitlik Arapça
müstezad þeklinde bir Æa½îde-i Rabbâ-
niyye eklemiþtir. el-Müntehâ’nýn bazý
nüshalarý mevcuttur (TSMK, III. Ahmed,
nr. 1616; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2466; Sü-
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 175, Per-
tev Paþa, nr. 293, Lala Ýsmail, nr. 162/13).
el-Müntehâ, Ahmed Bîcan tarafýndan ge-
niþletilerek Türkçe’ye çevrilmiþ (Süleyma-
niye Ktp., Kýlýç Ali Paþa, nr. 630) ve bu eser
Fu½û½ü’l-¼ikem’in ilk Türkçe tercümesi
sayýlmýþtýr.
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Bazý Görüþleri. Yazýcýoðlu Mehmed Efen-
di dönemin ilim geleneðine uyarak tefsir,
hadis ve fýkýh yanýnda kelâm dersleri de
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