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YAYA ve MÜSELLEM

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

(1868-1940)

Nesta‘lik hattýnýn
son güçlü hattatý.

˜ ™

Osmanlý nesta‘lik (ta‘lik) hattýnýn eriþil-
mez üstatlarýndan Hocazâde Mehmet Hu-
lûsi Efendi Ýstanbul Fatih’te doðdu. “Hulû-
si” mahlasýdýr. Babasý Mimar Þücâ Camii
Ýmamý Koçhisarlý Hâfýz Mustafa Efendi’-
dir; bu sebeple Hulûsi Efendi’nin eserle-
rinde bazan Hocazâde Mehmed Hulûsi im-
zasýna rastlanýr. Annesi Hayriye Haným’-
dýr. Sultan Selim Mektebi’ndeki ilk öðre-
niminden sonra babasýndan Arapça oku-
du. Babasýnýn vefatý üzerine (1886) Fâtih
dersiâmlarýndan Ýznikli Mustafa Efendi’-
nin derslerine devam ederek öðrenimini
tamamladý. Arapça ve Farsça’yý iyi derece-

de öðrendi ve kendini yetiþtirdi. 1898’de
ilmiye icâzeti aldý. Sülüs ve nesih yazýlarýný
ilk mektep yýllarýnda okuldaki hocasý Os-
man Nûri Efendi’den meþkederek 1883’-
te icâzet almýþtý. Ardýndan Muhsinzâde
Abdullah’ýn derslerine girdi, sülüs ve ne-
sih yazýlarýný öðrenip yazýsýný geliþtirdi. An-
cak onun eriþilmez sanat gücü nesta‘lik ya-
zýda kendini gösterdi ve bu sahada meþ-
hur oldu. Nesta‘lik yazýyý önce Medresetü’l-
kudât nesta‘lik hattý hocasý, Zeki Dede’nin
talebelerinden Karinâbâdlý Hasan Hüsnü
Efendi’den öðrendi ve icâzet aldý. Bu yazý-
da daha ileri bir seviyeye ulaþmak için Çar-
þambalý Ârif Bey’e devam ettiyse de meþk-
lerini tamamlamadan hocasý vefat edince
onun vasiyeti üzerine Sâmi Efendi’nin tale-
besi oldu. Sülüs, nesih, celî ve nesta‘lik ya-
zýnýn bütün inceliklerini öðrendi, 1897’de
Sâmi Efendi’den de nesta‘lik icâzeti aldý.
Nesta‘lik ve celîsinde Sâmi Efendi’nin “hay-
rü’l-halef”i kabul edildi. Hocasýnýn, kendi-
sine yazý sipariþ edildiðinde bazan vakti-
nin olmadýðýný ve yazýnýn Hulûsi Efendi’-
ye yazdýrýlmasýný söylediði nakledilir. Hat-
ta Kemal Batanay’ýn ifadesine göre yazýyý
Hulûsi Efendi’ye yazdýrýr, Sâmi diye imza
atardý. Necmeddin Okyay da nesta‘lik hat-
týnda hocasý Sâmi Efendi’nin yanýnda Hu-
lûsi 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 bulunma-
dýðýný söylemiþtir.

Hulûsi Efendi, Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri
Arþivi’nde mevcut dosyasýndaki kayda gö-
re ilk memuriyetine rûmî 1320’de (1904-
1905) Fâtih Tabhâne Medresesi’nde hat
ve imlâ hocasý olarak baþladý. Ücretsiz yü-
rüttüðü bu görev için kendisine 14 Hazi-
ran 1911 tarihinde 100 kuruþ maaþ bað-
landý. Ayrýca 29 Kasým 1914’te Dârüþþafa-
ka yazý muallimliðine tayin edildi. Dersha-
nelerin kaldýrýlmasýndan sonra açýkta ka-
lýnca 14 Ocak 1915’te 200 kuruþ maaþla
Medresetü’l-kudât sýnýf-ý mahsûs ta‘lik hat-
tý muallimliðine getirildi. 14 Eylül 1915’te

lýrlarsa sakallarý kesilir, iki üç defa gitme-
yenler ise idam edilirdi (Kånunnâme-i Âl-i
Osman, s. 48-49). Ancak bu kararlarýn uy-
gulanmadýðý XVI. yüzyýla ait kayýtlarda açýk
þekilde görülür. Nitekim hizmete gelme-
yenlerin diðer reâyâ gibi avârýzlarýnýn, að-
nam, kovan ve bennak vergilerinin devlet
adýna zaptedilmesine dair bir hüküm çý-
karýlmýþtýr (BA, KK, nr. 63, s. 428-429). Ka-
yýtlara göre geri hizmet kýtalarý ortaya çýk-
madan önce savaþlarda yararlýlýk göste-
ren yayalarýn timarlý sipahi sýnýfýna geçe-
bildikleri, bazýlarýnýn bir ayrýcalýk olarak
zýrh (çukallý, bürüme) taþýmakla ödüllendi-
rildikleri anlaþýlmaktadýr. Bu zýrh ayrýcalý-
ðý yayalardan çok atlýlar için geçerliydi, bu-
nunla birlikte yayalarýn da bir bölümünün
zýrhlý olarak sefere katýldýðý düþünülebilir.
Nitekim Yaya Mûsa adlý birinin çukallý ol-
duðu ve sancak taþýdýðý kaydedilmekte-
dir (Arýkan, XV. Asýrda Yaya ve Müsellem
Ocaklarý, s. 201).

Yaya ve müsellem teþkilâtý özellikle XVI.
yüzyýlda deðiþen þartlar dolayýsýyla öne-
mini giderek kaybetti ve hizmet alaný baþ-
ka gruplarca doldurulmaya baþlandý. El-
lerindeki çiftlikler yüksek miktarlara ulaþ-
týðý için bunlarýn daha rasyonel biçimde
timara verilmesi yahut doðrudan hazine-
ye aktarýlmasý düþünüldü. Ayrýca hizmet-
lerde aksamalarýn önüne geçilemiyordu.
1540 tarihli bir hükümde bu aksaklýklara
iþaret edilerek Anadolu vilâyetindeki bü-
tün yaya ve müsellemlerin yeniden tahri-
rinin yapýlmasý isteniyordu (Kaldy-Nagy,
s. 95-103). 1553’te de muhtemelen Nah-
cývan seferi sýrasýnda bazý yeni düzenle-
melere 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 çift-
likler). Bu süreç 1570’lerden itibaren da-
ha da hýzlandý. 990 (1582) tarihli bir ka-
rarla da Anadolu vilâyetindeki birçok san-
cakta yaya-müsellem teþkilâtý kaldýrýldý;
yapýlan tahrirlerle çiftlikleri yeniden ölçü-
lüp içindeki yaya ve yamaklar normal re-
âyâ kaydedildi. Mensuh çiftliklerin de ulû-
fe bedeli olarak kapýkuluna verilmesi ka-
rarlaþtýrýldý. Böylece bir kýsmý emekli ye-
niçeri ileri gelenleri, bir bölümü de Kap-
tanpaþa eyaleti için tahsis edildi. Ayn Ali
Efendi, XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsý için nö-
betlisi 6900 kiþi, yamaklarý 26.000 kadar
olan bu askerî grubun laðvýyla çiftliklerin
timar ve zeâmete verildiðini kaydeder. Kal-
dýrýlan yaya ve müsellem sancaklarýnýn
beyleri de müteferrika zümresine alýndý.
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YAZICI, Mehmet Emin

yitte celî ta‘lik “Semâ Gazeli”, Bakýrköy’de
Sultan Reþad’ýn inþa ettirdiði, bugün Ruh
ve Sinir Hastalýklarý Hastahanesi olarak kul-
lanýlan kýþlanýn kitâbesi, Fâtih Camii hazî-
resinde Maliye Nâzýrý Ahmed Nazif Paþa’-
nýn 1323 (1905) tarihli celî ta‘lik kabir kitâ-
besi, Kahire’de Menyel Sarayý’nda Prens
Mehmed Ali’nin yaptýrdýðý mescidin du-
varýnda çini üzerine yazýlmýþ celî nesta‘lik
ezan metni, pek çok hilyesi arasýnda Top-
kapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde ka-
yýtlý (Güzel Yazýlar, nr. 885) 1335 (1917) ta-
rihli, 117 × 75 cm. ebadýnda nesta‘lik hil-
yesi, Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de kayýtlý (Ne-
vâdirü’l-mahtûtât, Tal‘at, nr. 51) 24 × 41
cm. ebadýnda nesta‘lik hilyesi, Kubbealtý
Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý Hat Ko-
leksiyonu’nda bulunan 1340 (1922) tarih-
li nesta‘lik hilyesi sanatýna örnek gösteri-
lebilir. Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý
Müzesi Hat Koleksiyonu’nda celî nesta‘lik
levhalarý sergilenmektedir (nr. 130-0087,
96, 97, 107, 124).
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Hattat ve neyzen.
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5 Cemâziyelevvel 1300 (14 Mart 1883)
tarihinde Tophane Defterdar mahallesinin
Türkgücü sokaðýndaki -1967 yýlýna kadar
yýkýlmadan kalan- 48 numaralý evde doð-
du. Babasý Hýrka-i Þerif Camii hatibi Hâfýz
Eyüp Sabri Efendi’dir. Evlerinin yakýnýnda

300 kuruþ maaþla sýnýf-ý aslîsine terfi etti.
1 Mayýs 1924 tarihine kadar bu görevini
sürdürdü. Bunun yanýnda 14 Mayýs 1915’-
te Evkaf Nezâreti’ne baðlý Medresetü’l-
hattâtîn’de 300 kuruþ maaþla ilk tedrîs
kadrosunda nesta‘lik hattý muallimliðine
tayin edildi ve maaþý bir yýl sonra 600, iki
yýl sonra 1300 kuruþa yükseltildi. 26 Mart
1921’de Evkaf Nezâreti tarafýndan 431
kuruþ 30 para maaþla Ýstanbul Sultan Se-
lim Camii üçüncü müezzinliðine getirildi.
Hayatýnýn sonuna kadar bu görevini sür-
dürdü. Evinde ve Sultan Selim Camii’nde
meraklýlarýna nesta‘lik meþketti, pek çok
talebe yetiþtirdi. Harf inkýlâbýnýn ardýndan
kendisine Halil Ethem Bey’in (Eldem) ara-
cýlýðýyla türbeler bekçiliði görevi verildi.
Mevlevî tarikatýna intisap eden, ayný za-
manda mesnevîhanlýk yapan Hulûsi Efen-
di hayatýnýn son on yýlýný geçim sýkýntýsý
içinde ve kýsmî felçli olarak geçirdi. 8 Ocak
1940 tarihinde vefat etti ve Edirnekapý
Mezarlýðý’na defnedildi, ancak kabri kay-
bolmuþtur. Hulûsi Efendi’nin Nâdire Ha-
ným’la evliliðinden Hayri adýnda bir oðlu
dünyaya gelmiþtir. Son devrin hattatlarýn-
dan Mustafa Halim Özyazýcý, Macit Ayral,
Küçük Macit Bey, Hikmet Bey, Þeref Ak-
dik, Kemal Batanay, Hamit Aytaç, Murta-
zâzâde Ârif Efendi ve Hüseyin Hüsnü, Hu-
lûsi Efendi’nin önde gelen talebeleri ara-
sýnda yer alýr.

Mehmet Hulûsi’nin hat sanatýnda lis-
tesi verilemeyecek kadar çok eseri arasýn-
da Eski Büyük Millet Meclisi binasýnýn top-
lantý salonunda, “Hâkimiyet milletindir”
levhasý, Vakýf Gureba Hastahanesi giriþin-
de 1335’te (1917) yazdýðý, “Olmaya dev-
let cihanda bir nefes sýhhat gibi” levhasý,
Sultan Ahmed Camii’nde “Keþefe’d-dücâ
bi-cemâlih” levhasý, Sultan Selim Camii’n-
de biri celî sülüs, diðeri celî nesta‘lik iki
levhasý, Abdülhak Hâmid’in Sultan Selim
Türbesi’nde bulunan “Türbe-i Selîm-i Ev-
veli Ziyâret” adlý manzumesinin nesta‘lik
hatla yazýlmýþ levhasý, Yenikapý Mevlevîhâ-
nesi için 1327’de (1909) yazdýðý dokuz be-

Mehmet Hulûsi Yazgan’ýn celî ta‘lik levhasý
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