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TÜRKİYE'NİN DİNİ TARİHİNE UMUMİ BİR BAKIŞ 

HÜSEYiN YURDAVDIN 

Bilindiği üzere Türkler, İslamfyet'in kabulünden önce umumiyet itibariyle şamani 
idiler. Bazı Türk gurupları Hıristi.Jıanlık (nesturilik), Manihaizm ve Budizm'in tesirlerine 
maruz kalmışlar, bu dinlere intisap etmişlerdir. Aynı şekilde, bildiğimiz gibi Hazarlar 
da Yahudiliğe inanıyorlardı. Miladi VII. yüzyılın müslüman Arap fetihleri, Türk
lerin müslümanlar ve İsH1miyet ile de temas etmelerini sağlamış, ancak, Emeviler 
devrinde takip edilen siyaset yüzünden aradaki münasebetler dostça. olmamıştır. 
Bu halin sonucu olarak, Emeviler aleyhine çalışan Şu'ubiye firkası Maveraünnehir 
ve Doğu İran'daki Türkler arasında itibar görmüştür. Bu sebeple, bilindiği gibi Abbasi 
İmparatorluğu'nun kuruluşunda Türklerin önemli rolü olmuştur. Abbasiler idaresinde 
birçok Türklerin önemli gorevler almaları, Ceyhun ötesi Türkleıjnin İslam alemine 
ilgi duymalanna sebep oluyor, Halife Mu'tasım'ın Türklerden müteşekkil bir hassa 
ordusu kurması (835) da bu ilgiyi artırıyordu. 

Diğer taraftan, 920 yıllarında Volga Bulgarları kıralı, Halife Muktedir'den İslam 
dinini öğretecek, mescid, minher yapacak kimseler istemişti. Gönderilen heyet üyeleri 
arasında bulunan İbn Fadlan, yol bpyunca rastladığı Oğuz, Peçenek ve Başkurt- . 
ların daha müslüman olmamış bulunduklarını anlatır. 

İslamiyetİn Orta- Asya bozkırlarında yayılmasında ticarimünasebetlerinde rolü 
olmuştur. ·Bu kervanlara katılan hususiyle mutasavvıf dervişlerin Türk halkları ara
sında İslamiyetİn yayılmasında büyük rolleri olmuştur. Nihayet X. yüzjılda büyük 
Türk grupları müslüman olmuşlar, İslamiyet bu müslüman Türkler arasında müş
terek siyasi bir bünye meydana gelmesine imkan vermiş ve böylece ilk müslürp.an 
Türk devleti kurulmuştur (Karahanlılar devleti). Tabiidir ki halk, kendilerine bu dini 
tanıtan dervişler yoluyle, Ehl-i Sünnet teologlarının anlayışlarından oldukça farklı bir 
halk İslamiyetini benimseinişti. Zaten, müslüman olmıyan eecllerinin bütün adet 
ve inançlarını da unutmamışlardı. Ancak hemen şu hususu belirtmelidir ki Karahan
lilar, daha· sonra Gazneliler ve Selçuklular esas itibariyle Ehl-i Sünnet yolunda yürü-
müşlerdir. . . 

Miladi X. yüzyıldan itibaren İslam İmparatorluğu'nun parçalanmaya başlıyan 
s~yasi bütunlüğüne muvazi. olarak, İslam dünyasında Türklerin siyasi kudretlerini 
gösterrneğe başladığını görüyoruz. Bu, büyük. Selçuklular ile belirli bir hale gelmiştir. 
447 jıd55 yılında Selçuklu Sultanı-Tuğrul Bey'in Bağdad'a girmesi ve halifeyi Şi'! 
Büveyhilerin elinden kurtarması, onun siyasi kudretini gösterdiği kadar dini anlayışını 
da ortaya koymaktadır. Böylece Selçuklular, Ehl-i Sünnet akidesini müdafaa ile, 
İslam dünyasının fikri karışıklığını önlemişlerdir. İslamiyetİn Anadolu'da kök salması, 
Anadolu'nun müslüman bir Türk vatanı olması da bildiğimiz gibi Büyük Selçuk
lular zamanında olmuştur (ıo7ı). Üzerinde durulması gereken önemli bir husus da, 
Halifelik ve Sultanlık arasındaki münasebetlerin tanzimidir. Halife, bütün dünyevi 
selahiyetlerini Selçuklu Sultanına devretmiş, Sultan da hükümdarlığının meşruiyetinin, 
İslam (\ünyasının bu en yüksek dini otoritesi tarafindan tanınmasını istemiştir. Diğer 
taraftan, bu zamanda içtimai birlik ve bütünlüğü temin için dini vazifelerin yerine 
getirilmesine önem verilmiş, her türlü eğitim işlerini yürütmek üzere medreseler 
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kurulmu§tur. Bu medreselerde hem dini, hem de humaniter her türlü ilimler tedris 
edilmi§tir. Medresderin dikkatli bir §ekilde programları yapılrnı§, dersler esas ve 
yardımcı olmak üzere kısımla,ra ayrılmı§, gerek müderrislerin ve gerekse talebderin 
her türlü maddi ve manevi konforu teınin edilr:p.i§tir. Bu medreselerde zamanın 

me§hur bÜginlerinin ders vermesi için de azaınİ dikkat göst~rilıni§tir. Gazzall de 
Bağdat'daki Nizaıniye medresesinde ders vermi§tir. Fakat bir müddet sonra ayrıl

llll§tır. Kendisinin. kürsüsüne dönmesi için devamlı §ekilde ısrar edilmi§ tir. Bu sıra
larda medresderin dı§ında müstakil müderrislerin bulunduğunu ve bunların istedikleri 
gibi çalı§makta serbest olduklarım da söylemek lazımdır. Zaten İslam dünyasında 
öğretim i§i, devlet tarafindan bu §ekilde tanzim edilmeıni§ olmasına rağmen, bu, 
daha önce ilmi ve tedrisi faaliyette bulunulmadığı §eklinde anla§ılrnamalıdır. 

Bir görü§e göre, öğretimin bu §ekilde devlet tarafindan nizamlanması, ba§langıçta . 
İslam dünyasında karı§ık olan fikir hayatını bir nizama sokmak bakımından faydalı 
olmuşsa da, bu, kısa bir zaman süresi içinde muayyen metinlerin ezberlenmesi ve 
muayyen malzemenin son yüzyıllara kadar tekrarlanması gibi kötü bir sonuç doğur
muştur. Böylece İslam dünyasında yaratıcı fikrin ortadan kalkmasında medresderin 
rolü olduğu ileri sürülmüştür. ·Bunun sonucu olarak denilebilir ki artık bu zaman
lardan itibaren İslam dünyasında yaratıcı mahiyette fikir hareketlerini tesbit edebil
mek için bu müesseselerin (medreselerin) dı§ına çıkmak icabediyordu. Zaten belirtil
diği üzere, İslam dünyasında ilim ve fikir hayatı müstakil bilgin ve dü§ünürler· tara
findan ortaya konulmuş, bu kişilerin siyasi otoritelerle şu veya bu §ekilde hiçbir 
münasebeti olmanu§tir. Bu bilginler, tamamİyle özel i§ler yapmak suretiyle geçimlerini 
sağlanıışlar, ayıu zamanda ilim yapnıı§lardır. Umuıniyetle Abbasllerin ilk devirlerin
den itibaren görülen fikri geli§meııin bu türlü müstakil bilginler tarafindan meydana 
getirildiği kabul edilmektedir. · 

XII. yiizyıldan itibaren İslam dünyasında fikir hayatının geli§mesinde Gazza
li 'nin önemli bir yeri vardır. Bu tarihten itibaren görülen fikri temayüllerde Gaz
zall'nin önemli tesirleri olmu§tur. Gazzall, İslaıniyeti bir .taraftan Kur'an ve 
Hadis' e göre açıklamı§, diğer taraftan, felsefeye kar§ı yeni ilgi uyanmasına vesile olmu§, 
aynı zamanda ortaya koyduğu sistemde (anlayı§ta) heyecanlı dini ya§antıya geni§ 
ölçüde yer vermi§tir. Gazzall, bu. fikirlerin, ölçülü, ahenkli bir terkibini yap
llll§tır. Ancak gerek Gaz z a 1 1 'nin çağda§ı olanlarda ve gerekse daha sonra gelen 
dü§ünürlerde bu ölçülü ve ahenkli terkibi bulmak çok nadir görülen bir olay olacaktır./ 
Gazzall'den sonra esas itibariyle iki fikri cereyan kendisini göstermektedir: ·Bu 
cereyanın birincisini gelenekçiler diyebileceğimiz, ikincisini de umuıniyetle Sufller 
adını verebileceğimiz kimseler temsil etmektedirler. 

Bu devirlerde canlı bir fikri hareket görüldüğü söylenemez. Umuıniyetle gelenek
çiZer, Sujfleri zındıklıkla itharn etmi§ler; buna karşılık Sıifiler de gelenekçileri, §ekilciler, 
akıllarını kullanma kabiliyetinden mahrum kimseler; daha da ağır denebilecek bir 
§ekilde, riyakar ve müraller olarak vasıflandırılnıı§lardır. 

Anadolu'nun Türklerin yeni bir vatanı olmasına tekaddüm eden devirde umu
miyet itibariyle İslam fikir hayatının ve hususiyle de Büyük Selçuklular devrinde, 
medresderin kurulmasından sonra meydana gelen yeni gelişmelerin ana hatları ile 
böylece tesbitinden sonra, §imdi de kısaca, Anadolu'nun İslamla§ması ve Türkle§mesi· 
olayına temas edebiliriz. Bildiğiıniz gibi Anadolu Selçuklu devleti burada kujuhnu§, 
ayıu yer tarihin kaydettiği birkaç büyük imparatorluktan birisi olan Osmanlı İmpara
torluğu'na be§iklik etınİ§ ve nihayet bugün dünyanın tek müstakil Türk devleti olan 
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Tü.rkiye Cumhuriyetinin doğduğu yer olmuştur. Bir görüşe göre, yeni Türkiye Cum
huriyeti arazisi, aşağı yukarı eskiden tamamen Türklerle meskun olan araziye tekabül 
etmektedir. Çoğunluğu Türk olmıyanlar tarafından meskun bulunan yerler. elden 
çıkmıştır. Anadolu'nun İslaınlaşması ve Türkleşmesi ayın zamanda olan bir vakıadır. 
Ayın hadise üzerinde durmak sadece bir din tarihi yapmak bakımından değil fakat 
ayın zamanda bu memleketin bugünkü şartlarının iyi bilinmesi ve anlaşılması bakı
mından da lazim ve faydalıdır. Bu konu üzerinde gerek :ı;nemleketiınizde, gerekse 
batı dünyasında bir takım araştırmalar yapılmıştır. Konuya girerken bunlar hakkında 
da bilgi vermek faydalı olacaktır.· 

Küçük Asya'da İslaıniyetin gelişmesi meselesini bir bütün olarak Alman müs
teşriki Babinger ele almış ve Anadolu'da İslamiyet adım taşıyan makalesi Darülfünun 
Edebiyat Fakültesi Mecmuası, cilt II, sayı 3 (1338) de yayınlanmıştır. Ayın ko
nuyu Babinger'e de cevaplar" vermek suretiyle Prof. Fuat Köprülü ele almıştır~ 
Onun gerek Anadolu'da İslamiyet ( Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 
c. II, sayı 4, s. 56) ve Türk Edebiyatında ilk lvfutasavviflar ve gerekse son günlerde türkçesi 
de yayınlanmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu adlı eserinde bu hususlar üze
rinde durulmuştur. Bilindiği üzere bu eser, ilk önce fransızca olarak Les Origines de 
l' Empire Ottomane adı ile neşredilınişti. Nihayet bu vesile ile Önasya' da İslamiyet adıyla 
bir. makale yazmış olan Rollandalı müsteşrik J. H. Kramers'in adım da anmak 
lazımdır. Müteveffa Kramers'~n Türkoloji ve İslam Tetkikleri ile ilgili yazıları 
1954 yılında Analecta Orientalia adı ile iki cilt halinde yaYınlanmıştır . 

• 
Biraz önce de ifade ettiğiıniz üzere, Anadolu'nun İslaınlaşması, Türkleşmesiyle 

elele gider. Eğer bu mesele için bir başlangıç tarihi almak icap ederse, bildiğimiz 
gibi, bu, 1071 yılıdır. Bu tarihte Büyük Selçuklu hükümdan Alp arslan, Bizans impa
ratoru Romanos Dijogenes'i büyük bir yenilgiye uğratmış, bu tarihten itibaren 
Selçuklu orduları Türkmen kabilelerinin· büyük göçü ile birlikte Anadolu içlerine 
doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu göç, malum olduğu üzere, Selçuklu Sultanları tara
fından daima teşvik edilmiştir. Bu vesile ile şunu hatırlatalım ki, Anadolu'ya yerleşen, 
ve yerleşmekte devam eden Türk kabileleri -sadece bu tarihten sonra gelen Türkinen 
kabilelerinden ibaret değildir. Daha er~en zamanlarda, Bizans İmpar_atorları, bilhassa 
Karadeniz'in kuzeyi yoluyla Balhi.nlar'a inen ve Hıristiyanlığı kabul etıniş olan Oğuz 
ve Peçenek kabilelerini de yerleştirmiştir. Bildiğiıniz gibi, Alparslan'ın başarısında, 
Bizans ordusunda bulunan bu hıristiyan Türklerin, kendi müslü-man ırkdaşlarına 
karşı savaşmıyarak, onlar tarafına geçıniş olmalarımn da rolü olmuştur. Bundan 
başka, kuzeyden Kafkaslar yoluyla bazı Türk unsurlarımn da Anadolu'ya geldikleri 
bilinmektedir. Diğer taraftan, Anadolu Selçukluları zamarnnda içtimai v·e dini şartlar 
incelenecek olursa, şöyle bir tablo elde edilmektedir : Müslüman Türk muhacirleri 
yanınd~ ·hala bir bakıma helenistİk kültürü temsil ettiğini ifade edebileceğimiz Hıris
tiyan halk yaşamaktadır. Bu vesile ile şu noktayı da belirtmek yerinde olacaktır : 
Umuıniyetle yerli Hıristiyan unsurunun, fatih müslüman kitlesi içinde eridiği söylenir 
ve hatta Selçukluların son ve Osmanlıiarın ilk devirlerinde fazla ihtidalar olduğu, 
hele Osmanlı devletinin kuruluşunda İslaıniyeti kabul etmiş Hıristiyan unsurların, 
Rumların öneı:nli bir rol oynadığı iddia edilir. 

Bu fikrin öncülüğünü Osmanlı Devletinin Kuruluşu adiyle bir eser yazmış olan 
:ırA. Gibbons yapmaktadır. Müslüman Türkler Anadolu'ya gelipAnadolu Selçuklu 
devletiiii kurduktan sonra, daha önce büyük iktisadi bir kriz geçirıniş ve nüfusu 
oldukça azalmış olan Anadolu'nun yerli halklarından müslümanlığı kabul ederek, 
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Müslüman Türkler arasında erimiş olan unsurlar olmuştur. Nitekim haçlı seferleri 
dolayısiyle, Anadolu'ya gelen, yaralı ve perişan vaziyette Antalya civarına sığınan bir 
gurup Hıristiyamn da, dini hislerine kapılmadan kendilerine iyi muamele eden, 
yiyecek ve giyecek veren Müslüman Türklerin bu iyiliklerinden dolayı, İslamiyete 
girmiş oldukları· bir vakıadır. Ayrıca XIII. yüzyıl Türkiye'sinin fikı-1 hayatında önemli 
bir yeri olan MevHına'nın, gerek telkinlerinin gerekse bütün diniere ve mensuplarına 
karşı aşırı hoşgörürlüğünün sonucu olarak, bazı hıristiyan papazlarıinn bile, Müslü
manlığı kabul ettiği biı;· gerçektir. Ancak bu türlü ihtidaların çok cüz'i olduğunu ve 
Anadolu'da aSJ.l unsurun Türk ırkından gelme Müslümanlardan ibaret bulunduğunu 
kabul etmek gerekir. 

Diğer taraftan, Anadolu'ya Müslüman olarak gelmiş bulunan Türkler, bu tarih
lerden kısa bir zaman önce bu dine girmiş bulunuyorlardı. Türkler, belirtiİdiği üzere, 
daha önce Hıristiyan olmuşlar, bu arada bir kısım da Mani dinine ve Budizme gir
mişlerdi. Bundan başka İslamiyetİn dört yüzyıla yakın bir zaman içinde İran'da 
aldığı bazı şekilieric de temas etmişlerdi. Bildiğimiz gibi İran'da bu yüzyıllar boyunca 
Ehl-i Sünnet akidesi yamnda Şi'f, Batını bir anlayış da hakim olmuştu. Bunlar yanında 
tam manasiyle henüz bir nizama kavuşmamış olmasına rağmen, tasavvuf cereyan
larımn da gelişmeye başladığı görülüyordu. İran'da geli§eıi İslamiyet anlayışının 
Türkler üzerindeki tesirleri de değişik karakterde idi. Mesela: Selçuklu hükümdailan 
umumiyede Ehl-i Sünnet yolunda giden kimseler olmuşlardı. Şi<i Büveyhilere karşı 
olan davramşlan da bunu göstermektedir. Anadolu'ya intikal ettiğimiz zaman, Ana
dolu Selçuklulanmn da aym yolda· olduklarını söylemek mümkündür. Ancak Ana
dolu'da Ali ile ilgili itıançlara ve tam manasiyle Elzl-i Sünnet yolunda alımyan bir 
takım düşünce tarzıarına daha fazla sempati beslendiği müşahede edilmektedir. · 

Bununla beraber, Anadolu Selçuklu hükümdarları hiçbir zaman şi<i olduklannı 

beyan etmemişlerdir. Zaten kendileri kısa zamanda İran kültürünün tesiri altında 
kalmışlar, Firdevsi'nin Şelmame'sinde adı geçen eski İran hükümdarlarının isimlerini 
taşımaktan adeta zevk duymuşlardı. Ancak saray ve çevresine inhisar eden bu zihniyet, 
Anadolu'da bulunan bütün Türkmen zümrelerine teşmil edilemez. Çoğunluğu göçebe 
olan Türkmenler arasında, eski inançlar, kuvvetli bir şekilde yaşamakta devam etmiştir. 
Bunlar arasında hala babalar'ın itibarlı bulunduğu görülmektedir ki, bunlar eski 
Kam, Ozan ve Şamanlar'ın İslami bir renge bürünmüş takipçileri durumunda idiler. 
Umumi kanaat şudur ki, bu Türkmenler İslamiyet içindeki Sünnilik, Şi<ztik ~eklinde 
tezahür eden teolojik münakaşalann, ihtilafların uzağında idiler. Onlar için Türkmen 
babalan'nın söyledikleri ve yaptıkları çok daha önemli idi. Bu durum XIII. yüzyıldan 
itibaren daha açık bir şekilde kendisini göstermektedir. Bu yüzyılda medresenin temsil 
ettiği Ehl-i Sünnet anlayışı yanında Muhyiddin Arabi'nin Konya'ya gelişinden 

sonra tebellür etmeye başlıyan tasavvufi düşünceler etrafında bir takım zümielerin 
toplandığı görülür. Diğer taraftan XIII. yüzyıl ortasında Anadolu Selçuklu devleti 
için siyasi bir gaile olarak ortaya çıkan, Baba "İshak isyanından itibaren daha çok 
şi'f, batını tesirleri altında kaldığı görülen ve göçebe Türkmenler arasında yayılan 
bir dini anlayış, kendini gösterir. Umumiyede denilebilir ki, bilhassa Mevlana gibi 
büyük mutasavvıflar, kendileriyle birlikte yalmz dini tesirler değil, aym zamanda 
o zaman cari olan İran kültürünü de. beraber getirmişlerdir. Bunlar büyük şehirlerde 
yüksek tabaka arasında itibar görmüşlerdir. Bildiğimiz gibi Mevlana'mn bilhassa 
iki eseri önemlidir: a) JI!Iesnevi, bu eser didaktik (öğretici) bir karakterdedir. b)·Divan"-ı 
Kebtr, daha ziyade M ev I ana 'nın kendi, coşkun iç yaşayışiyle tasavvufun anlatılışın-
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dan ibarettir. Mevlana, orijinal bir mütefekkir olmaktan ziyade, Muhyiddin 
Arabi tarafindan ortaya konulan fikirleri terennüm eden bir kişi olarak kabul edil
mektedir. 

İslamiyetİn daha çok Türkmen kabileleri arasında yayılan :diğer bir anlayışı, 
daha önce de söylediğimiz gibi, menşei Türklerin İslamdan önceki devirlerine kadar 
giden babalar'ın temsil ettiği anlayıştır. Bilhassa İlhanlı istilasının önunden Anadolu'ya 
çok sayıda gelmi§ olan bu yarı Müslüman, yarı Şaınan c).ervişler; içinde oldukça 

. karışık fikirlerin bulunduğu anlayışlarını yaymakta devam etmişlerdir. (Bk. Prof. Dr. 
H.· C. Köprülüzade Mehmed Fuad, Influence du Chamanisme Tuı:ca-Mongol sur 
!es ordres m]stiques musulmans, İstanbul ıg2g). Zaten Anadolu'nun Müslüman Türklere 
açılmasında olduğundan daha fazla İslamiyetİn yeni ülkelere yayılmasında ve hatta 
Osmanlı devletinin kurulmasında bu gezici dervişlerin ( Alperenler, Alpler, Abdallar) 
büyük rolü olmuştur. İşte adı geçen BaJ:>a İshak da, bu sırada gelenler arasında 
bulunmaktadır. Baba İshak, 1240 yılında etrafina topladığı Türkmenlerle, Anadolu 
Selçuklu devletine karşı isyan etmiş ve bu isyan, kısa zamanda bastırılmıştır. Bu 
isyan, Selçuklu devletinin temsil ettiği zihniyete karşı olmak üzere, milli bir hareket 
olarak vasıflandırılri:ııştır. Böylece Baba İshak'ın etrafına toplanan Türkmen kabile
lerinin temsil ettikleri .dini fikirler ile birlikte, eski Türklük'e has olan bazı özelliklerin 
devam etmekte olduğu aniatılmak istenmiştir. Bundan sonra bu geleneğirı aynı za
manda Baba İshak'ın halifelerinden olduğu· da rivayet edilen Hacı Bektaş-ı 
V eli tarafından devam ettirildiği görülür. Onun da Horasan'dan geldiği hatta 
kendi hayatı hakkındaki esere (Velli]etname-( Hacı Bektaş-ı Veli) göre, Horasan'dan 
Anadolu'daki Suluca Karahöyük' e kuş kılığına girerek geldiği söylenir. Gerçek olan· 
Hacı Bektaş'ın, İslam dininin esaslarını bilen ve usulünce yetişmiş alim bir zat 
olduğudur. Kendisinin Makaliit adı ile, o zamana kadarki meşhur Sufllerin eserlerine 
dayanarak Arapça bir eser yazdığı bilinmektedir. Bu eserde tabii olarak kendi fikir
leri de belirtilmiştir. Bu eserin Türkçeye yapılmış iki tercümesi bilinmektedir: I- Hacı 
Bektaş'ın müridierinden Sadettin'in nesir halinde yaptığı tercüme. 2- XIV. yüzyıl 
sonunda Hatipoğlu tarafindan yapılmış olan manzum tercüme. Hacı Bektaş'ın 
temsil ettiği fikirler oldukça çok diyebileceğimiz kaynaklara dayanmaktadır. Kendisi 
esas itibariyle İslami bir şekil almış olan, eski Türk inançlarının devam ettiricisi gibi 
görünmektedir. 

Bu arada fikirlerine başka temayüller de karışmıştır. B,u konuda söyliyebile
ceğimiz bir husus da, Hacı Bektaş'ın taraftarlarının Türk diline vermiş oldukları 
önemdir. Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı, Bektaşi tekkelerinde gelişme imkanını 

bulmuştur. Bildiğimiz gibi Bektaşller, halk şiirini kendi fikirlerini yaymak için bir 
propaganda vasıtası olarak kullanmışlardır. Bektaşi geleneğine göre Yu n u s E mr e, 
Sarı Saltuk, Barak Baba bu yolda başarılı örnekler vermişlerdir. Sarı Saltuk'un 
Rumeli'ye geçtiği ve Dobruca civarında İslamiyetİn yayılması için çalıştığı söylenir. 
Sarı Saltuk, rivayete göre, k~ndisi için 7 tabut yapılmasını, öldüğü zaman her
birinin 7 muhtelif yere gömülmesini istemiştir. Bazı yazarlar, bu 7 tabutun, 7 ayrı 
müşrik memleketine gömülmesi fikri ile, onun, bu yerlerin de "di)ıar-ı İslam" haline 
getirilmesini ima ettiği noktası üzerinde durmuşlardır. 

· Bundaı::ı önce, esasını dini anlayış farkından alan bir ayaklanma olarak, Baba 
İshak isyanı üzerinde durmuştuk. Bu türlü ayaklanmalar daha sonraki devirlerde, 
hususiyle Osmanlı devletinin kuruluşu ve yükselişi sırala,rında da görülür. Bunlara 
bir örnek olmak üzere Bedrettin Simavi üzerinde durulabilir. Bedrettin, alim bir 

8 
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ki§i idi, Simavna kadısının oğlu olduğu için İbn Kadı-i S ima vna adı ile de şöhret 
kazanmıştır. Bedrettin, memleketinde, Konya'da, Kahire'de, ilahiyat, mantık ve 
felsefe tahsili yapmış, daha sonra Ahiatlı Şeyh Seyyid Hüseyin'e intisap etmiş, 
bu şeyhin ölümü üzerine onun yerine geçerek, muhtelif yerlerde gezmeye başlamıştır. 
Timur hadisesinden sonra meydana gelen fetret devrinde Yıldırım Beyazıt'ın 

oğlu Musa Çelebi, Bedrettin'i kendisine kazasker yapmış; ancak Çelebi Meh• 
med'in bütün kardeşlerini yenerek, hükümdar olması üzerine, Bedrettin de çoluk 
çocuğu ile birlikte İznik'e sürülmüştür. Bedrettin, İznik'te faaliyetine gizlice devamla 
birçok müridier yetiştirmi§tir. Bu müridierinden bilhassa Börklüce Mustafa'nın 
adını anmak l~zımdır. Bundan sonra Bedrettin'in gizlice Rumeli'ye geçtiğini, Silistre, 
Dobruca ve Deliorman bölgelerinde faaliyette bulunduğunu görüyoruz. 

Bu faaliyetler genişleyince Çe I e b i M ehmet, bir ordu göndererek hareketi 
bastırmış, Şeyh Bedrettin yakalanmış v,e o sırada Serez'de bulunan padişahın 

huzuruna getirilmiştir. Ancak padişah, bundan sonra Osmanlı tarihinde umumiyede 
yapıldığı üzere, Bedrettin'in durumunu bir ilim heyetine müzakere ettirmiş, müza
kere sonunda, Mevlana Haydar Acemi'nin verdiği "malı haram, kanı helô.ldır" 

mealincieki fetvaya uyularak, 823/1420 tarihinde Serez'de idam edilmi§tir. Bedrettin, 
bilhassa fikıh sahasında geniş bilgisi olan bir alimdi. Fıkha ait eserleri vardır. Ancak 
zamanla türlü batını ~esirler altında kalmış, kendine has bir takım görüşler ileri sür
müştür. Ona göre, cennet ve cehennem, bu dünyadaki iyi ve kötü hareketlerin ruh
lardaki acı ve tatlı tezahürlerinden ibarettir. Taraftarları arasında müslüman Türk
lerden başka, Yahudi ve Hıristiyanların da bulunduğu görülüyor. Kendisinin asıl

masından sonra bu türlü hareketler durmuş değildir. 

Osmanlı tarihinin ilk devirlerinde hükümdarların umumiyede tasavvufa karşı 

bir meyil duydukları görülür. Bildiğimiz gibi XV. yüzyıl başlarından itibaren tedrisi 
tasavvuf denilen ilmi tasavvuf cereyanları kuvvetli bir şekilde yayılınağa başlamış, 
bunlar, Osmanlı devletinin muhtelif bölgelerinde kendi tarikatlarının inanç ve ayiİı
lerini yaymak firsatını bulmuşlardır. Kadiri, Halveti, Bayram! ve daha başka tari
katlar XV. yüzyılın ikinci yarısından XVI. yüzyılın ortalarına kadar geçen zaman 
zarfinda memlekette mevcut olan fikri müsamahanın bir sonucu olarak yayılmak 
firsatını bulmuşlardır. Zaten daha önce de işaret ettiğimiz üzere, Mevlana'dan 
itibaren, Selçuklu ve Osmanlı Türkiyesinde Mevleviler ve Yeniçeriliğin kuruluşu ile 
ilgili bazı rivayetlerden de anlaşılacağı üzere, H acı Bektaş:ı V eli'nin yolundan 
gidenlerin, oldukça faal durumda bulundukları bilinmektedir. Bu düşünce hoşgörür
lüğünün türlü örneklerini bu devirde yetişen birçok Osmanlı hükümdan kendi şah
siyetleri ile de ortaya koymu§lardır. Her türlü sahada yetİ§mİ§ olan alirolere hürmet 
gösterdikleri gibi, deği§ik fikirlere karşı da daima canlı- bir alaka duymu§lardır. 

Bu hususta en güzel örnek Fatih Sultan Mehmed'in durumudur. Fatih, 
daha İstanbul'u fetheder etmez Rum-Ortodoks kilisesinin ba§ı olan, Patrik Gen
na di o s 'u huzuruna çağırmış, her türlü dini faaliyetlerinde serbest olduklarını, iste
dikleri §ekilde ibadet edebileceklerini söylemi§, ayrıca kendisine, Hıristiyanlığın 
esaslarını açıklıyan bir eser yazmasını ve kendisine getirmesini emretmi§tir. Patrikin 
Fatih'e takdim etmiş bulunduğu bu eserin Türkçe nüshası, Aurel Decei'nin 
"Patrik Gennadios'un İtikatnô.mesi" adlı etüdünde incelenmiştir. Bu etüt, İstanbul Fethi 
Enstitüsü Dergisi'nin ikinci sayısında çıkmıştır. Osmanlı hükümdarları ve devlet 
adamları, alirolere olduğu kadar tarikat erbabının ulularına da saygı göstermişler; 
bunlar narnma tekkeler açtırıp, bu tekkelere vakıflar bağlamı§lardır. Aynı zamanda 
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se;fere giderken bazı tarikat erbabından kılıç ku§anan padi§ahlar, bazı büyük §eyhleri 
veya mürldlerini teberrüken sefere götüren hükümdarlar görülmü§tür. Mesela Sultan 
II .. Murad bir sefere çıkarken, Emir Şemsettin Buhari'den kılıç kuşandığı gibi, 
bazı tarikat erbabım da sefere götürmü§tür. Fatih, İstanbul fethinde Hacı Bayram 
halifelerinden, Ak§emsettin ile Akbıyık narnındaki kimseleri beraberinde bulun
durmu§tur. Sırf siyasi bir tedbir olarak, §İ'iliğe kar§ı çok sert davrandığım bildiğimiz 
Yavuz Selim, mutasavvıf ve arif bir hükümdardı. Mısır seferinde Muhyiddin 
Ara b i 'ye olan ·büyük hürmetinin bir ifadesi olarak türbesini yaptırmı§, yaruna cami 
ve imaret bina ettirmi§tir. Kanuni de seferlerinde §eyhler bulundurmu§tur. Son 
seferi olan, Zigetvar seferinde me§hur Nurettin-zade Şeyh Muslihiddin de 
bulumhuş ve cenazesini İstanbul'a, o getirmi§tir. Aym §ekilde I004/I596'da Eğri 
seferine çıkan Sultan III. Mehmed, bu sıralarda, ilim, irfan ve fazileti ile §Öhret 
kazanmı§ olan zamarun mutasavvıflanndan Şemsettin Ahmet Sivasi'yi de bera.,. 
berinde götürmü§tür. 

Ancak, söylemek İazımdır ki ilk Osmanlı sultanlarımn tasavvuf meyli zamanla 
bazı siyasi hadiseler dolayısiyle, azalmı§ ve mesela I. Selim zamarnnda sünni Osmanlı 
ve· şi'i İran arasında çıkan siyasi anla§mazlıklar, Osmanlıların Şi'Zlik'e ve Batını cere
yanlara karşı sert bir tavır takınmalarını icapettirmiş, I 5 I 7' de Mısır'ın fethinden 
sonra Osmanlı hükümdarlanrun Halife ünvarum da taşımaya başlamaları, Osmanlı 
ülkesinde şi'Z, batını tasavvuf cereyanlarımn aleyhine olarak Ehl-i Silnnet yolunun 
kuvvetlenmesine sebep olmuştur. Meselenin böyle bir seyir takibetmesinde bildiğimiz 
gibi İran'da şi'ilik'e müstenit milll bir"devlet kurmu§ olan, Şah İsmail'in akidesini, 
Türkçe manzum bir şekilde yazmak suretiyle, Anadolu'da bulunan Türkmen kabi
leleri arasında yaymak istemesi ve bunda da oldukça başarı kazanmış olması rol 
oynamıştır. Zaten Şah İsmail de Türk'tür ve Azerbaycan bölgesinde kendisini des
tekliyenler de bildiğimiz gibi Oğuz kabileleridir. Hatay! mahlasiyle, §i'lliğin 

propagandası için arı bir Türkçe ile yazdığı samimi manzumeler, bu sebeple 
Türkmen kabileleri arasında, süratle yayılmı§tır. Osmanlı devleti için durumun iyi 
olmadığım daha §ehzadeliği zamamnda, Trabzon valisi iken görmü§ olan Yavuz 
S elim, durumu babasına anlatmaya çalışmı§, fakat i..ımumiyetle fazla hareket kabi
liyeri olmıyan bir insan olarak bilinen II. Beyazıt; bu hususta kesin bir şey yapa-
,mamıştır. Seli in, evvela babasına. ve daha sonra da kardeşleri, Ahmet ve Korkut'a 
kaqı başarılı bir iktidar mücadelesi yaptıktan sonra ilk İ§ olarak, Şah İsmail'in 
faaliyetini durdurmak istemi§tir. I514 Çaldıran savaşı, bu maksatla açılını§tır. Bu 
savaşa giderken Anadolu'da 40.000 kadar şi'inin öldürülmesi, bu gaye istikametinde· 
yapılan ilk icraat durumundadır. Selim'e göre Şah İsmail, dini bakımdan doğru 
bir yolda değildir. Sücudi'nin Selim-nô.me'sinde, S·elim'in Şah İsmail hakkındaki 
kanaari şöyle ifade edilmiştir: "Ol pişivay-ı mela'fn ve serleşker-i cünud-ı şeyiiJ[n İsmail-i 
bi~din-i bed-ayin. . . tebdil-i tağvir-i din ve tahkir-i şer'-i mübZn ettiği ecilden ih)ıa-ı şerayi~-i 
Muhammed[ ve ilka-yı merasimi Ahmed[ ve selah-ı hal-i miislfmfn ecli-§iin salzife-i 'iilemden kal'u 
k am' eyli)ıem . .. " 

Selim'in bu zihniyeti, 15I7'de Mısır'ın fethi ile Halife ünvarum da almasından 
sonra aynı kuvv:etle devam etmiş ve Osmanlı devleti umumiyet itibariyle kuruluş 
yıllarına hakim olan tasavvuf meyli istikametinden Ehl-i Sünnet yolunda süratle ilerle
nıi§tir. Buna rağmen XVI. yüzyılda umumi havamn taassuba kaçmadığı, deği§ik dini 
kanaatlara müsamaha gösterildiği görülmektedir._ 

Böylece, bu açıklamalardan bir netice çıkarmak icabederse, Osmanlı devletinde 
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XVI. yüzyılın sonlarına kadar müsamahalı bir fikir hayatının mevcut bulunduğunu 
söyliyebiliriz. Şimdi açıklıyacağımız üzere, dini telakkİleri ve inançları yüzünden 
icabında boynu vurulmuş olan bazı kimseler bulunmakla beraber, adı geçen yüzyılın 
sonuna kadar umumiyede bu bakımdan bir hoşgörürlük havasının mevcut olduğu 
söylenebilir. Bu olaylar şunlardır : 

ı - Kanuni devrinde Hz. İsa'nın, Hz. Peygamber'den ifdal olduğunu iddia 
eden Molla Kabız, I525'de öldürülmüştür. Olay şöyle olmuştur: Molla'mn bu 
iddiası duyulunca, Vezir-i azam İbrahim Paşa kendisini divan huzuruna çağırtarak 
iddiasını Anadolu ve Rumeli kazaskerleri huzurunda tekrarlamasım ve bu iddianın, 
adı g~çen iki kazasker ile birlikte münakaşa edilmesini istemiştir. V ezir-i azam h uz u-

. runda yapılan münakaşada iki kazasker, iddiasını bazı ii_yet ve lzadfslere istinat ettire:n 
Molla Kabız'a cevap verememişlerdir. Bunun üzerine İbrahim Paşa, lVIolla 
Kabız'ı serbest bırakmıştır. Bundan sonra Molla, İstanbul sokaklarında aynı şekilde 
konuşmaya devam etmiş ve sözlerinin dedikodusu halk arasında yayılmıştır. Dediko
dular, Kanuni Sultan Süleyman'ın kulağına da gitmiş ve Kanuni, vezir-i 
azam İbrahim Paşa'ya. "J3ir müllzid Hz. lsa'nın, Hz. Pe)'gamber Efendimizden üstün 
olduğunu iddia etsin ve ralzat ralzat istanbul sokaklannda dolaşsın, bu ne iştir" diyerek sor
muştur. Sadrazarnın cevabı ise "Ne )'apalım; kazaskerlerimiz cevaba muktedir değiller ki" 
şeklinde olmuştur. Bunun üzerine Kanuni, ilmiyenin mümessillerinin sadece kazas
kerler olmadığını, Şeyhül-islam ve İstanbul kadısının bu konuda muktedir kimseler 
olduklarını belirtmiş, binaenaleyh bunların huzurunda münakaşanın yaptınlmasını ve 
icabının düşünülmesini emr~tmiştir. Bunun üzerine Kabız, tekrar yakalanmış, Şey
hulislam Kemal Paşa-~ ade ve İstanbul kadısı S adi Çelebi davet edilerek, di-. 
van huzurunda tekrar münakaşa yaptırılmış, Kemal Paşa-zade, Kabız'ı sustur
muştur. Ka b ız, artık cevap veremez hale geldikten sonra iddiasında ısrar edip 
etmediği sorulmuş, inadında ısrar ettiği için şer<-i şerife göre idam edilmiştir. 

2 - Bu devirde bir de şair öldürülmüştür. Bilindiği gibi 932/ıs26'da Mohaç 
zaferi kazanılmış, Macaristan fethedilmiş, sefer dönüşünde Vezir-i azam İbrahim 
Paşa, Budapeşte'deki Macar kıralı sarayından alınan bazı heykclleri Sultan Ahmet'de 
bulunan İbrahim Paşa (kendi) sarayının önüne diktirmiştir. Şair Figani, bu 
durumu ima ile bir şürinde vaktiyle bir İbrahim'~n putları kırdığını, halbuki şimdiki 
İbrahim'in bunları yeniden diktiğini ifade etmiş ve bu sözleri, hayatına mal olmuştur. 

3 ..,.. XVI. yüzyılda daha önce de söylediğimiz gibi, oldukça geniş fikri bir müsa
maha olmasına rağmen, şeriate mugayir bazı sözler sarfettiği iddiasiyle zamanın 
Şeyhulislamı Kemal Paşa-zade'nin bir fetvası ile Bayramiye tarikatının bir kolunun 
şeylıi olan Oğlan Şeyh namı ile tanınmış Şeyh İsmail H: 93S/IS29 yılında öldürül
müştür. Bu hali, bazı tarikat erbabının, cahil halk tarafindan yanlış anlaşılan sözleri 
dolayısiyle onları şaşırtıp delalete sevkedebileceği düşüncesi ile açıklamak mümküı:ı.- . 
dür. Umumiyetle esas dini akidelerin muhafaza edilmesiyle kendilerini vazifeli acide
den alimler, zaman zaman böyle fikirler ileri süren tarikat ehlinin idamı veyahut cl<=). 

hapsedilmesi şekillerinde beliren olaylarda ön ayak olmuşlardır. Buna rağmen XVI. 
yüzyılda bu olaylar çok azdır. Bu yüzyılın umumi havasına göre bu türlü tartışmalar, 
daha ç~k meslek ve meşrep farkına dayanan fikir ayrılıkları durumundadır. Mesela 
bu yüzyılda yetişen ve her türlü yeniliği bid<at kabul eden, Birgivi Mehmet Efendi, 
gerek yazdığı eserlerde ve gerekse vaazlarında bu fikirlerini yayınağa çalışmıştır. 

Önemli olarak iki eseri, Vasi)'etnamesi ile El- Tarika.t el-Mulzammedi)ıe adlı arapça eseri 
vardır. İleri sürdüğü fikirler arasında bazıları, (mesela parayla dua edilmemesi 
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veya Kur'an okunmaması) Şeyhulislam Ebussuud Efendi'nin dikkatini çekmiş ve 
bu fikirler yayıldığı takdirde vakıflara da tesir edebileceğini dü§ünerek, Birgivi'nin 
fikirler!ni çürüten bir risale yazmı§hr. Zaten zamamu me§hur kadıianndan Bilal~zade 
de, daha önce Birgivi'ye kar§ı cephe almı§ bulunuyordu. Bu arada gerek Kemal 
Pa§a-zade'nin ve gerekse· Ebussuud'un bir çok tarikatierin ayinleri arasında 

bulunan devir ve raksın haram olduğuna dair verdikleri fetvaları da zikredebiliriz. 
Bu fetvalara karşı zamamu ileri gelen mutasavvıfları, bir takım risaleler yazmak 
suretiyle, devran suretiyle zikrullahın me§ru olduğunu ileri sürmü§ler; bazı Mevlevi 
ileri gelenleri de sema 'ın haram olmadığına dair risaleler yazmı§lar ve böylece kar§ı 
tarafa cevaplar vermi§lerdir. Bütün. bu tartı§malar sırasında, bilgi verilenlerden ba§ka 
herhangi bir kötü hadise pek olmamı§hL 

XVII. yüzyıla geçtiğimiz zaman, açıklanan bu dini ve fikri müsamahanın çok 
azaldığını ve tasavvuf ehli,ne lüzumundan fazla dü§manlık gösteren bir vaizler sımfımn 
ortaya çıktığını göreceğiz. Bu vaizler, devletin XVII. yüzyılda türlü sahalarda geri 
kalı§ım, ortaya çıkmış olan bir yığın bid'ate bağlıyacaklardır. Bu vaizler, cahil halkı 
ok§ıyan konu§maları ile onları kendi taraflarına çekmeye çalı§mı§lar, bu sırada umu
miyede münevverlere hitabeden mutasavvıflara karşı dü§manca bir tavır takınmı§
lardır. Bir zamanlar karşılıklı kitap veya risalelerle yapılan münaka§alar, bu yüzyılın 
ort~larına doğru İstanbul'da fiili bir mÜcadele §eklini almı§tır. Bu mücadelenin, bu 
şekilde §iddetli bir hale gelmesine, hükCımetin aczi, bazı saray ağalarımn bu muta
assıp vaizlerle i§birliği yapması sebçp olmu§tur. XVII. yüzyılda gördüğümüz bu 
vaizlere umumiyetl_e, Kadızadeliler veya Fakılar denir. Bunların faaliyetleri neticesinde, 
?alyeti, Mevlevitekkelerin.de serbest bir §ekilde ayin yapılması güçle§ıniş, bu yüzden 
İstanbul _halkı adeta iki kısma ayrılmıştır. Bazı saray adamları da vaizleri tuttuğu 
için, tekkeleri basmak, bazı §eyhleri ölümle tehdit etmek gibi çirkin hadiseler olmiı§tur. 

Bu vaizler esas itibariyle zahiren de olsa, Birgivi'nin Tarikat-ı -Jvfuhammediye 
adlı eserini kendilerine adeta bir kanun edinmi§lerdir. Birgivi, kanaatlerini çekin
meelen söyliyen samimi bir insandı. Ba§langıçta o da Bayramiye mdamilerinden 
Karamanlı Abdurrahman Efeneli'ye intisap etmi§tİ. Fakat ri)'azet ve valzdet-i vilcud 
felsefesini kavrayamaım§, bu yüzden ele §eyhi kendisine, zahir ilimlerle uğra§ması 

, tavsiyesinde bulunmu§tu. Biraz önçe ifade edildiği üzere Tarikat-ı Muhammediye'de 
ileri sürelüğü fikirler, Ebussuucl ve Bilal-zade tarafindan cerhedilmi§ti. İ§te XVII. 
yüzyılda Birgivi'nin bu ve diğer eserleri, sözünü ettiğimiz vaizlerin eline geçmi§; 
onlar, böylece onun fikirlerinin savunucusu olarak ortaya çıkmı§lardır. Bu vaizİerin 
başında Küçük Kadı-zade denen Balıkesirli Mehmecl Efendi .bulunmakta 
idi. Onun mahlası durumunda bulunan Kadİzade ünvamm di~er taraftarları da 
kullanmı§lardır: Küçük Kadızade H. I04I/M. ı63ı yılında Ayasofya vaizi idi. 
Bu sırada devletin umumiyetle sıkı§ık olan durumundan istifade ederek, §eriahn 
müclafii olarak ortaya çıkmı§, mevcut bütün hataların şeriata aykırı hareketlerelen 
ileri geldiğini ilan etınİ§, halkı §eriata aykırı adclettiği tarikatiara kaqı cephe almaya 
davet etmi§tir. Bu sırada memlekette tütün yasağı ilan etınİ§ olan IV. Muracl'a 
hülul etınİ§ ve tütünün haram olduğunu beyan ederek, Murad'ın bu yasağım clestek
lemi§tir. Kendisine, tütün ve kahvenin Allah tarafindan menedilmemi§ olduğu söyle
nince, "ulu' l-emrin menetmesiyle terki lazım gelir, bunu dinlemiyenler katlolonur" demekten 
çek:inmeıni§tir. Bu yüzden haklı haksız birçok insan öldürülmü§tür. Kadızade, ayın 
zamanda mutasavvıflarla da uğra§mı§hr. Devran ve sema'ın hara~ olduğunu iddia 
etmi§tir. Kendisiyle o zaman Sivas! Efendi diye·me§hur mutasavvıf Abdülmecit 

- --- -- --·-· -·--· .. ·--·-····-·-·----------· 
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Şeyhi Efendi arasında tartı§malar çıkını§tır. Bu tartı§maların konusunu, esas itiba
riyle §U meseleler te§kil etmektedir : 

I - Müspet ilimlerin, riyaziyenin, matematiğin tahsili me§rU mudur, değil midir? 
2 - Hızır sağ ınıdır, değil midir? 
3 - Ezan, Nat-ı Nebevi, Mevlid gibi §eylerin makamla ve güzel sesle okunınası 

caiz midir, değil midir? 

4 - Tarikat erbabınin devran ve sema'ları me§rıl mudur, değil midir? 

5 - Bir hürmet ifadesi olarak Peygambere Sallalahu 'aleyhi ve sellem ve Aslıaba 
Radiallahu 'aızhu demek lazım ınıdır değil ınidir? 

6 - Sigaranın, kahvenin haram olup olmadığı? 
7 - Hz. Peygamberin baba ve annelerinin imanının ne durumda olduğü·~ 

8 - Firavun'un imailla ölüp ölmediği? 

9 - Muhyiddin Arabl hakkında ne dü§ünüldüğü? 

IO - Hüseyin'in §ehadetine sebep olan, Yezid'e lanet edilip edilmemesi 
meselesi. · 

II - Bid<atlar hakkında ne dü§ünüldüğü? 
I 2 - Kabirieri ziyaret meselesi. 
I3 - Cemaatla nafile, berat, kadir ve regaib namazları kılınıp kılınmaması 

meselesi. 

I4 - Büyüklerin elini ~teğini öpmek ve selam almakta eğilrnek meselesi. 

Bu soru ve meseldere Sivas! Efendi, a§ağı yukarı §U cevapları verıni§tir: 

Müspet ilimler tahsil edilir. Hızır hayattadır. Ezan ve mevlidin güzel sesle okunınası 
mümkündür. Sema' ve devran caizdir. Peygambere ve Ashabına gereken saygının 
gösterilmesi lazımdır. Sigara ve kahve haram değildir. Peygamberin babası ve annesi 
imanlı olarak ölmü§lerdir. Muhyiddin-i Arabi, Şeyh-i Ekber naını ile bilinen 
büyük bir İslam mutasavvıfidır. Peygamber zamanından sonraki iyi ve güzel adetler 
kabul edilebilir ve böyle meselelerde her §eyin akl! ve mantık! olanlarını yapmak 
lazımdır. · 

Kadızade Mehmed Efendi ile Sivas! arasındaki bu tartı§ma devam etıni§ 
ama hiçbir zaman füll bir mücadele haline gelrn..eıni§tir. Tartı§malar, söz ve yazıdan 
ibaret kalını§tır. IV. Murad, kendi bazı İcraatını destekliyen Kadızade'yi tutmasına 
rağmen, Sivas! Efendi'ye de lazım gelen itibarı göstermeye devam etıni§tir. Kadı
zade I045/I635 yılında öldükten sonra, onun yolunda giden bazı vaizler de, aynı 
§ekilde saraya nüfuz etıni§ler ve haram olduğu kat'i delillerle billnıniyen bazı §eylerin 
haram olduğunu ve bunları yapanların kafir acidedilmesi gerektiği yolundaki fikirlerini 
söylemekte devam etinİ§lerdir. Mesela nafile namazı kılanları, güzel sesle Kur'an 
okuyanlan, cumalarda salavat getirip, radiallahu 'anhu diyen müezzinleri, nat-ı §erif 
okuyanları tehdit suretiyle bu i§lerden menetmek istemi§lerdir. Bunlar dı§ında Hz. 
Peygamberin ölümünden sonra yapılmakta olan bazı iyi i§leri yapanların küfürlerine 
hükmetmi§lerdir. Diğer taraftan daha önce qe i§aret ettiğimiz gibi, . tarikat ehlinin 
devran ve sema'larını raks kabul edip, bunların da haram olduğunu, menedilmesi 
gerektiğini beyan etmi§lerdir. Bu türlü konu§malar halk tabakaları arasında itibar 
görmi.!§ ve tarikat mensuplarına kar§ı bir dü§manlık ortaya çıkını§tır. Tarikat-mensubu 
olanların küfrune hükmedildiği gibi, tekkclere gidip gelenlerin de aYnı §ekilde kabul 
edilmesi gerektiğini ileri sürmü§ler, bütün bu olaylar neticesinde tarikat ehli sinmi§, 
Mevlev1 tekkelerinde ayin yapılamaz hale gelıni§tir. 
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Yukarıda adı geçen Kadızade Mehmet Efendi'den sonra, bu vaizlerin en 
mücadelecilerinden biri de Üstüvani Efendi diye şöhret yapmış bir zattır. Kendisi 
Şamlı olup, İstanbul'a gelmiş, Ayasofya camiinde direk dibine oturup direğe 
yaslanarak vaaz ettiği için Üstüvani adiyle şöhret kazanmıştır. Konu§ınalarına 
saraya ·mensup Baltacı ve Bostancılar devam etmişler, Üstüvani Efendi, bunlar 
vasıtasiyle saraya nüfuz imkamın bulmuş, padişah hacası bulunan Reyhan Efendi, 
kendisini himaye etmiş ve Padişah Şeyhi ünvam ile İstanbul'da ün kazanmı§tır. Bu 
sırada bu türlü va;ızlarda bulunanlar arasında Şeyh Veli, Çavu§oğlu, Köse 
Mehmet gibi mutaassıp diğer bazı vaizleri de zikretmek lazımdır. Bunlardan Ça
vuşoğlu bir vaazında me§hur Şeyhulislam Yahya Efendi'nin 

Mescidde rbıa pişeler etsün ko riJıayı 

Jı;Jeyhane_)'e gelkim ne rrya var, ne mürayi 

beytini okumu§, "Ey Ümmet-i. Muhammed, her kim bu beyti okursa kôjir olur. Zira bu beyit 
küfürdür" diyerek, Şeybulislamı tekfir etmiştir. Bu sözleri Yahya Efendi'ye söyle-
dikleri zaman hiçbir cevap vermemiş ve üzerinde durmamıştır. . 

Bu mücadele i§te bu sıralarda fiili bir safhaya intikal etmiş ve saraydan alınan 
cür'etle Kadızadeliler tekkcleri basmaya ve dervişleri dağıtınağa ba§lamışlardır. 
Vezir-i Azam Melek Ahmet Pa§a aciz kalmı§, ontın bu durumundan faydalanan 
Kadızadeliler, diğer tekkcleri de basmaya karar V!'!rmi§lerdir. Kadızadelilerin bu 
halleri gittikçe daha kötü bir §ekilde devam ederek devlet işlerine müdahale §eklini 
almı§, bu hal, Köprülü Mehmejj Pa§a'mn Vezir-i Azamlığına kadar devam 
etmi§tir. Köprülü Mehmet Pa§a'mn Vezir-i Azam olu§unun sekizinci cuma 
günü Fatih camiinde Cuma namazı esnasında müezzinler, nat-ı §erif okurlarken, 
Kadızadelilerden bir gurup, bunların makamla okunmasım menetmek istemi§ler, 
bunun üzerine kan dökülmesine ramak kalmı§tır. Kadızadeliler, bu hadiseleden sonra 
tarikat erbabına taarruza ba§lamı§lar, ne kadar tekke varsa yıkmı§lar, ta§ ve toprak
larını denize dökmeye ve· sokaklarda rastladıkları dervi§ ve şeyhlere tecdid-i iman 
teklif edip, kabul etmiyenleri öldürmeye ba§lamı§lardır. Daha sonra padi§aha giderek 
bütün bid'atlan kaldırınağa izin istemi§ler, Selatin camilerinin birer minaresini bırakıp 
diğerlerini yıkmaya, Peygamber zamarnndan sonra ihdas olunan h-er §Cyİ ortadan 

, kaldırıp, aleme, kendi zihniyetierine uygun, yeni bir nizarn verrneğe kalkmı§lardır. 
Bunlar, kendilerine mani olmak istiyenlere karşı silahla mukalıele etmeye karar 
vererek, Fatih camii avlusunda toplanmak üzere,~taraftarlarına haber göndermi§lerdir. 
Bu hali tarihçi Naima §öyle anlatmaktadır: "Ol gice bu gulgule şehr-i İstanbula milnteşir 
olup, softalar sapalar ile muhtekir ve miirai esnaf ve bunlara mensup şahısların elebaşları Hacı 
Manda!, Fakı Döngel madrabaz[arı, şakirtleri ve koleleı-i olan Kazak kakavanlanyla silah 

_ kuşanıp din davasına gidelim şeklinde giin11ı güru/ı Sultan Mehmet camiine toplanmaya başla

dılar" (Bak. Naima tarihi, c. VI, s. 225). 
Bunu haber alan Köprülü Mehmet Paşa, derhal elebaşıianna haber gönder

miş, n asihatta bulunmuş. fakat ·sözü dinlenın emi§ tir. Bunun üzerine Köprü 1 ü, nle
mayı huzuruna çağırmı§, onlarla konu§IDU§; ulema, Kadızadelilerin iddialarırun b atıl 
olduğunu, fitne çıkaranların cezalandırılmasımn caiz bulunduğunu söylemişlerdir. 

Bunun üzerine Köprü 1 ü, durumu Padişaha arzetmi§ ve hadise çıkaranların katilleri 
hususunda emir almı§tır. Bu emri almasına rağmen Köprülü, öldürme tarafina 
gitmemi§, derhal Üstüvani Erendi'yi, Türk Ahmet ve Divane Mustafa 
adlariyle §Öhret yapmı§ diğer iki vaizi ı656 yılında Kıbrıs'a sürerek, tekkeleri ve şeyh
leri bunların elinden kurtarmıştır. 
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Böylece, bu ba§lık altında daha devanı edecek olan ara§tırnıaınızı §İnidilik sona 
erdirirken Kadızadelilerin Peygamber zamanından sonra ihdas olunan· §ey leri kaldır
mak istemeleri üzerine bunlarla münasebeti olan birisi ile vaizlerderi Türk Ahmet 
arasında geçen bir konu§nıayı Naima tarihi'nden naklen veriyoruz : 

Bu zat, vaiz Türk Ahmed'e sorar: 

- Pe.;ıgamber zamanında çakşır ve don J>oktu şu halde sizlere gb're bunları giymek bid'attır; 
o_nları da kaldırır mısınız ? · 

Türk Ahmed, cevap verir: 

- Evet menederiz, izar (futa) ve peştemal kuşansınlar. 

Soru- sahibinin 

- "K aşık kullanmak da bid'attır, anı ne yaparsınız" §eklindeki ikinci sorusuna Tür k 
Ahmed, 

- "Taanıı elleriyle yesinler, ellerine bulaşmakla ne lazım gelir?" kaqılığında bulununca, 
adam dayanamaını§ ve : 

- "Efendiler halk-ı alemi soyup . .. çıplak çöl arabı kı:J'afetiıze sokmak istersiniz" diyerek 
vaizle alay etmi§tir. (Bak. Naima, tarih, VI, s. 226-229; aynı zamanda Bak. Ord. 
Prof. İ. H. Uzunçaqılı, Osmanlı tarihi, III, I. bölüm, Ankara·1951, ss. 351-374). 


