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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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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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