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ANADOLU SELÇUKLULAR!, BEYLİKLER VE OSMANLI DÖNEMI 
DUŞtJNCE T ARİHİN1N BAZI MESELELERi 

Doç. Dr. Ahmet Yaşar OC.AK 

Bilindiği g~bi, Avrupa'da Şarkiyat çalışmalarının başlangıcı XVTI. yüzyı
lın son çeyreğine kadar uzanır. İslam ilim ve fikir tarihiyle ilgili araştırma
ların başlangıcını da bu tarihlere kadar götürmek mümkündür. Fakat asıl 

ciddi çalışmaların ancak bir asır sonra, yani XVIII. yüzyılın sonlarına doğru 
gerçekleşt:rilmeye başladığını görürüz. İlk yetişmiş şarkiyat alimler i, hakik.a- · 
ten ta.kdire şayan bir gayretle bir yandan ana islami kaynakların ten_kitli ~e
tinlerini hazırlarken, bir taraftan da o zamanlar için d:kkatlerini çeken ko
nulara dair incelemelerini ya~ınlamaya başladılar. Bugünkü anlamda ilk de
rinliğine ilmi araştırmaların ise, ancak XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden itiba
ren, kitap ve m~kaleler halinde yayın sahasına intikal ettiğini söylemek yan
lış olmayacaktır. 

Şarkiy.atın hangi ne gi:bi şartlarda, hang: amaçlarla nasıl başlayıp geliŞti
ği; ne gibi metotlar kullandığının ilgi çekici bir tahı·u, bilindiği g:bi Edward 
Said'in Oryantalizm adlı eserinde gerçekleştirilmiştir1 • 

Söz konusu met'n neşirlerinin ve araştırmaların, ilim ve fikir tarihiyle 
alB.kalı olanlar da dahil~ ilk önce tabii olarak Arap 8len1inde, sonra da İran 
sahasında meydana gelmiş literatür üzerinde yapıldığı hemen dikkati çeker. 
Müslüman Türk dünyası ve en başta da Selçuklu ve Osmanlı devirleri İs
lami kültürü, il'm ve fikir faaliyetleri ve hareketleri, yetişen şahsiyetler, li
teratür, şarkiyat çalışmalarına XIX. yüzyılın sonlarına kadar· pek konu olma
mıştır deniieib lir. Ancak bu dönemden itibaren müslüman Türk dünyası şar
kiyatçıların ilgisini çekmeye başlamış, b"r yandan Avrupalı, bir yandan Rus 
alimleri bazı çalışmaLara girişmişlerd!r. Her ne kadar, seyahatnameleri istis
na edersek, XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı tarihine ilg: başlamış; Ri
caut, Baud:er2 ve daha bazıları eserlerini kaleme almışlar; XVIII. yüzyılda 
D'Ohsson3, XIX. yüzyılda Hammer, Iorga4 ve daha başkaları Osmanlı tarihine 
----------
'1) Edward Said, Oryantalizm, çev. N. Uzel, İstanbul 1982. 
(2} Michel Baudier, Histoire Genera!e de la R.eligion des Turcs, Paris 1625; Paul 

Ricaut, The Present State of The Ottoman Empire, London 1662.. 
(3) Mouradja d'Ohsson, Tableau General de l'Empire Ottoman, Paris 1788-1!224. 

7 cilt 
(4) J. de Hammer, Histo!re de l'Empire Ottoman, Paris 1835-1844, 18 ciit; N 

Iorga, Geschichte des Osmanisehen Reich, Gotha, 1900-1913, 5. cilt: 
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dair hacimli eserlerini yayınlamışlarsa da bunların amacının değişik olduğunu 
kabul etmek icap eder. Bilind:ği üzere bu eserler, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
s;yasi, :dari ve bir ölçüde de kültürel yapısını Avrupa hükümdarlarma tanıt
maya yönelik, onlann bu devletle olan münasebetlerinde kend:ıerine ışık tu· 
tae ak çalışmalardır. 

Şunu açıkça söylemek gerek;r ki, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döne
mi ilim ve fikir hayatının ih.mali ve asıl büyük çalışmaların Arap ve Fars ale~ 
m·. üzerinde toplanması, bir bakıma o devirde Avrupa'da Türk dünyasına, özel
l'kie Osmanlılar'a bakış açısından kaynaklanıyordu. Türkler'iri kendilerine 
mahsus bir ilim ve fikir hayatı, san'at ve kültür eserleri ortaya kayabilecekleri 
pek düşünülmüyordu. Batıda günümüzde b'le hclla İslam medeniyeti denildiği 
zaman bazı çevrelerde sadece Araplar, İranlılar ve kısmen de bu medeniyet 
dah 'ünde yaşamış gayri müslimlerden başkasının hatıra gelmemesi, bir an· 
larnda bu söylediğ;mizin göstergesi sayılab'lir. 

Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar'da da ciddiye alınması gereken b:r 
ilim ve düşünce hayatı mevcut bulunmuş olduğuna ct;kkat edilm es·, Clement 
Huart ve Jean Deny gibi alimlerin, fakat özellikle merhum Fuad Köprülü'
nün çalışmalarıyla başlamıştır demek mübalağalı sayılmamalıdır. Bilhassa 
F. Köprülü:nün 1919 yılında yayınladığı Türk Edebiyatı'/JJda l!k Muta.savvıjlar 
adındaki meşhur eseri, bir kısım şarkiyatçıların nazariarını müslümarı Türk· 
ler'e, bu arada da Selçuklu ve Osmanlı kültürüne celbetti. Müslüman Türk
ler'in kendilerine mahsus bir tasavvuf anlayışına, düşüncesine ve buna para
lel olarak da hatırı sayılır b'r edebiyata sahip oldukları, Ahmed Yesevi ve 
.,....,.. T"""': .•t • t •• ''1 l ' Ll ~· l-' .J'l 1 ' . .t.. } + Yünus .c,mre g:oı uuyuK şar1s Y€Lıer ye;..ı_şı..rruır:ıerı or~.-aya çın:ı..ı. 

Artık batılı şarkiyatçılar Anadolu Selçukluları ve Osmanlı devirlerindekı 
fikri hayatı ve hareketleri ineelerneğe başladJlar. Mevlana Celaleddin Rumi 
ve Mevlevilik Clement Hua.rt'ın ilg:sini çekti. Kendisi, Mevleviliğin kaynak
lıarından Ahmed Efiakl'nin Menôkıbu'L·Arifin'ini Les Sa.ints des Derviches 
Tourneurs adıyla. fransızcaya çevirerek yayınladı ve tarihi kıymet;ne dair 
b'r de araştırma kaleme aldı5 • İslam tasavvufunun ve bilhassa Hallac-ı Man
sur'un büyük araştırıeısı Louis Massignon, Türkler'de Hallac'ın etkis:ni, Bekta
ledi0. Georg Jacob, .F.W. Hasluck ve J. Kingsley B'rge'ün eserlerini, Bektac 
şilik konusunda mutlaka z kretmeliylz7

• Memleketimizde ise, A. Gölpınarlı 

zengin kültürü ve engin bilg'siyle, Köprülü kadar sistemli olmasa b;le. Mevle-

(5) Paris 1918-1922. "De la Valeur Historique des Memoires des Derviches_ Tour
neurs", JA, XIX (19221, ss. 308-317. 

(6) Opera Minora, Beyrut 1963, I-III. cilt. 
(7) G. Jacob, Die Bektaschijje in İhrem Verhaltnls zu Verwandten Erscheinun

. gen, München, 1900; F.W. Hasluck, Bektaşilik Tedkikleri, çev. R. Hulusi;. İstan
bul 1983; J.K. B'rge, The B-ektashi Order Derwlshes, London 1937. 
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vilik, Bektaşilik ve Yunus Emre ile :lgili meselelerde hala değerini muhafaza 
eden ve günümüz araştıncilarına ışık tutan eserler yazdı; met:n ve tercüme . 
sfuet:yle kaynaklar neşretti8 • Şüphesiz bazı eksiklikler ve bugün için tashihi 
gereken bir kısım neticeler ihtiva etseler de bugünkü durumumuzu onların 
artık pek benzer: görülemeyen titiz çalışmalarına borçlu olduğumuz bir ger~ 
çektir. 

Nihayet zamanımızda Anne Marie Schimmel, H. Joachim Kissling, I. Me
likoff E. de Vitray-Meyerovtich ve adını burada zikredemiyeceğimiz pek çok 
araştırıcı, cidden büyük ve önemli katkılarıyla bilgilerimizi ve ufkumuzu ge
n· şlettiler; Ml en de gerek yayın ~apmak, gerekse öğrenci yetiştirmek sure
tiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. 

Bütün bunlara rağmen, yine de belirtmek lazımdır ki, Anadolu Selçuklu
ları, Beylikler ve Osmanlı devirleri 'lim ve fikir hayatı, düşünce hareketleri, 
henüz daha üzerinde çalışılacak, aydınlatılmaya veya tashibe muhtaç pek 
çok önemli mesele ihtiva etmekted·r. Biz burada elimizden geldiği nisbette 
bunlardan bazılarma dikkat çekmek ve halihazır durumlarmdan bahsetmek 
istiyoruz., 

Söz konusu devirler ilim ve fikir hayatını 'yi anlayabilmek ve teşhis ede
bilmek için, şüphes'z dönemin ilim ve f kir hayatına hakim iki ana muhi
tin teşekkül şartlarını, yapısını, bunlara tesir eden anıilieri çok iyi bilmek 
ve tahlil etmek gerekir. Bah's konusu iki çevre, ülema ve onu yetiştiren 

m<:>drese ile, sUfiler ve telcke'dir . 

• " •. ı1adolu Selçukluları'ndan Osmanhlar'a kadar mı>dresen ·n fikir temelle, 
r'ni anlayabilmek, ancak Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu XI. yüzyıla 

kadar inmekle mümkündür. Büyük Selçuklular Maveraünnehir kıyılarına gel
dikleri zaman, b'r takım siyasi ve kültürel şartlar gereği İslamiyet'i kabul 
etmişlerdi. Bu olay, o sıralarda Sünni İslam düşünces:n;n parlak temsilcilerin 
den bazılarının yaşadığı bu bölgedeki ilim ve f;kir adam1arımn öncülüğünde 
vuku bulmuştur". Bu büyük tarihi had;se, sade Büyük Selçuklu tar;hini değil, 
Qgmanlılar'a kadar bütün Ön Asya Türk tarihini etk.ledi. 

Bilindiği üzere, Ehl-i Sünnet doktrjninin Büyük Selçuklular'ın güçlü siya
si desteğ'ni sağlaması, ona büyük imkanlar kazandırdı; böylece en olgun ve 
muhtevalı yapısına kavuştu. Ancak burada, Ehl'i Sünnet doktrininin, Büyük 
Selçuklular gibi o devr'n Doğu İslam dünyasında güçlü bir siyasi teşekkül ta-

... ------·-- ----
(8'1 Msl. bk. A. Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin, İstanbul 1959; Aynı yaza.::", Yu

nus Emre ve Tasavvuf, İstanbul 1981. Metin neşirleri (tercüme olarak): Me
klınib-i Hacı Bektaş-ı Veli CVilayetnı1mel. İstanbul 1958; Divan-ı K.:,~bl-, is
tanbul 1957, 4 cilt. 

(9 Msl. bk. İbrahim Kafesoğlu, "Selçuklular", İA 

-303-



rafından desteklenip karşı fikirler:n eski hareket imkanlarını kaybetmeleri 
ile, bir müddet sonra statikleşrneğe başlaması arasında b:r ilgi bulunup bu.,. 
lunmadığım düşünmek gerekir sanıyoruz . 

Her hiilü karda, Büyük Selçuklular\n hakimiyeti altına giren Maveraun
nehir, Horasan ve kısmen Harezm mmtıkaları, onların sağladıkları imkanlar· 
la ilk zamanlarda faal ve kuvvetli b'r ilmi ve fikri seviye meydana koydu. 
Bu durumun XIII. yüzyılın başlarına kadar sürdüğü söylenebilir. Ne olursa 
olsun, Osmanlılar'ın kuruluş devr: de dah'l, Danişmendliler, Saltuklular, Men
gücekliler, Anadolu Selçuklulan ve Beylikler devrinde Anadolu'nun il'm ve 
fikir hayatının iki besleyici kaynağından b~r:, adı geçen mıntıkalar oldu. ik:n
cisi ise, Irak, Suriye, Hcaz ve Mısır tarafından oluşturuluyordu. 

İşte Anadolu'da il'm ve fikir hayatını temsil eden simalar, önce buralar
da tahsillerini tamamladılar, sonra Anadolu'ya dönerek tedris ve telif faall
yetlerine giriştiler. Gerek derslerinde, gerekse yazdıkları eser lerde, 
esk'den tahsil gördükleri yerlerd-eki ilm] mektepler·n, dü~ünce akımlarının 

geniş ölçüde etkisini yansıttılar ve zamanla yeni fikirler getştirdiler. Ri· 
yazi ilmler, felsefe, mantık, kelam vb. alanlarda daha çok Maveraünnehlı· 
ve Horasan, dini il mlerde ise Irak, Hicaz, Suriye ve Mısır mektep:erinin et~ 
kis:ni bütün Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde görmek mümkün
dür. Bilhassa XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı ilim ve fikir çevrelerinde Fah
ruddin Razi (öl, 1209) mektebin n etkisi büyük oldu. Molla Fenari'den (öl. 
1431) İbn K2mal (3!. 1536) v2 Ehussuıld Efendi (öl. 1574)'ye kadar pek çok 
Osmanlı Ülem3sı bu mektebin mensubu id'. Özellikle· son ikisi vasıtasıyla bu 
m.ektebin Osrı--ıanlı devlet politikasın~da gen- ş ölçüde etkili olduğunu s.öyleraek 
ve bu hususu hiç gözden uzak tutmamak icap eder. 

İşte kanaatimizce, Anadolu Selçukluları, BeyLkler ve Osmanlılar zama~ 
nındaki il;m ve fik·r hayatını bu çerçevede ele almak lazımdır. Ama doğrusu
nu söylemek gerekirse, söz konusu üç devir ilim ve fik'r hayatına dair, Os
manlı dönemine a't yayınlanmamış bir kaç doktora tezinin dışında, ne tek tek 
monoğrafilere, ne de bhl]1 v·e terk·tı eserlere sahibi.z Anadolu Selçuklulan 
için Mevlana hakkında yazüanlarla, Osmanlılar için ·se merhum 1. Hakkl 
Uzunçarşılı'mn Osmanlı Devleti'nin ilmiye Teşkilatı adındaki eseriyle yetin
mek zorundayız. Biraz da Katip Çelebi'yi tanıyoruz. Ama isimlerini en çok 
duyduğumuz İbn Kemal ve Ebussuud Efendi hakkında bile doğru dürüst bir 
monograf'ye sahip değiliz, Böyle olunca d<ı, bu üç devrin ilim ve fikir mah· 
su1.l"rinin d"ğerinL katkılarınL ve g<"-:lf~l İslam il:m ve fikir tarih'ndeki ye
r'ni de tesbit edip ortaya koymaktan henüz çok uzağız. 

Oysa bu saha araştırılınaya muhtaç pek çok konuyu ve meseleyi ihtiva 
ediyor. Ömek olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndakl Zend.eka ve ilhad harelv::ıt
leri meselesini zikredebiliriz. XV.yüzyılın ilk çeyreğinden XVII. yüzyılın o~-
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talarına kadar gen'ş h:r zaman dilimi iç;nde kendini sergileyen bu hareketin, 
Şeyh Bedreddin Mahmud'un büyük ölçüde tesirini taşıdığı sezileb]iyor. Şeyh 
Bedreddin ·isyanının siyasi ve sosyal cephesi oldukça iyi bil'nmekle beraber10, 

İslami konulardaki fikirleri h·enüz tam sıhhatle aydınlığa kavuşturulmuş de· 
ğlldir. Halbuki onun fik'rlerinin ikiyüz yıllık bir zaman dil'mi içinde Osman
lı ilim çevrelerinde, uluhiyet kavramı, ahiret hayatı, d,'ğer bazı iman esasları 
ve 'badetler konusunda meydana gelep sapma hareketlerindeki etkisinin ol
dukça kuvvetli olduğunu kaynaklardan çıknrmak mümkün görünüyor. Osmanlı 
İmparatorluğu'nda Zendeka ve İl/ı(ıd meselesi, üstelik sosyal tarih açısından 
da mühim bir had:se olması itibariyle bilhassa araştırılınağa değerdir. Şeyh 
Bedreddin'in İslam hukukuna da değ.'ş:k yaklaşımlarının bulunduğu kabaca 
b'linirse de, henüz bu konu bizzat eserrprine dayanarak tahlili bir araştırınay
la meydana çıkarılmamıştır. 

Aynı şekile, XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda tabir cahse Ibn 
Teymiyye'cil'ğin yeni bir yorumcusu olan ve bugün, sanıldığından daha mü
him roller oynamış b'r fik'r akımı olduğu intıbaını veren Birgivi hareketi, 
henüz yayınlanmamış bir doktora tezi dışında11 daha başka ve muhtel'f cep
hP.ierden araştırmalara ihtiyaç göstermektedir. Çünkü memleketimizde bugün 
d'il bu h:ı.reketin tesirleri d·evam etmektedir. Birgivi harekefnin XVII. yüzyıl 
da.saptırılmış bir devamı gibi görünen Kadızadeliler hareketi de, yine yaym
Janmamtş b~r tez·n dısında, 12 iyice avdınlatılması gereken bir meseled:r. 

Ayrıca, _;:::!auıi illeareseren P" ilim hayatında XVII. yüzyıldan itibaren 
görüldüğü söylenen bozulma ve gerilemenin hala sağlam ve müdellel bir iza· 

nel bir takım faraziyelerden ibarettir. Şüpıhes:z bu mühim meselenin de, 
gynelde, XVI. yüzyılm ilk çeyreğinden it'baren başlayan Osmanlı siyasi, ida
ri, sosyal ve ekonomik çözülme süreciyle b'rlikte mütalaa edilmesi gerekir. 

· Burada şahsen çok önemli g'l:irdiiğiımuz aeğiş'k mahiyette bir meseleyi 
daha bahis konusu etmek istiyoruz: Bugün Türkiye'yi hem siyasi, hem de 
sosyal ve bilhassa kültürel bakundan önemli problemlerle karşı karşıya bıra
kan Sünni ve Kızılbaş çevreler arasındaki kopukluk meselesi. Kökler' XVI. 

(10) Msl. bk. F. Babinger, "Schejn Bedr ed-din, der Salın des Richters von Simav'', 
Der Islam. XI (19211, ss. 1-1(}ô; Ş. Yaltkaya, Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bed
red din, İstanbul 1922; A. Gölpınarlı, Şeyh Bedreddin, İstanbul 1966; Nedim 
Filipoviç, Princ Musa i Şo:ıjh Bedreddin, Sarajevo 1971. 

(lll E. Yüksel, Les ldees Religieuses et Polit!ques de Mehmed al-Birkewi, Paris 
1972, basılmamış doktora tezi. 

(12) . Söz konusu tez Necati Öztürk tarafından yapılmış olup henüz nüshası görü
. lerı:ıemiştir. Ancak tez 1981 Haziran'ında Edinburg'ta tamamlanmış olup bir 
nüshası British Library Lend'ing Division Thesis Seetion'da bulunmaktadır. 
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yüzyıl başlarına dayanan bu vakıanın, Safeviler'in Osmanlı topraklannda 
başlattığı yoğun propaganda ile gelişen s 'yasi cephesi, yerli ve yabancı tarih
çilerin kıymetli araştırmaları sayesinde bugün oldukça iyi bilinmektedir.18 

Ama sosyal ve kültürel yanı, inançlara taalluk eden tarafı henüz aynı dere
cede iyi bilinmemektedir. Türkiye tarihinde :lk defa iki kesimin XVI. yüzyılın 
başlarında bu ölçüde birbirinden kopmasını gerektiren siyasi arnillerin dışın 
da, başka neler devreye girmişt'r? Safevi propagandasının Anadolu'daki Kı
zılbaş zümrelere taşıdığı kültür ve inanç muhtevası nelerden oluşmaktadır, 
vasıtaları, metodu, mahiyeti ne olmuştur? Ne gibi tesirler hasıl etmiştir? Os
manlı merkezi hükümetinin bu müh'm vakıadaki tavrı, rolü ve tedbirleri ne 
olmuştur? Bunlarda hata yapilmış mıdır? İşte bunlar söz konusu meselenin 
halli için cevapları mutlaka verilmesi gereken sorulardan bazılarıdır. Bu hu
susta, E. Ruhi Fığlalı g:bi zaman zaman değerli katkılarda bulunan araştırı
cılar vardır, ama b'zim için hayatı öneme sahjp bu meselenin çözümü için 
daha fazla araştırınacıya ve çalışmaya ihtiyacımız vardır. Oysa bu saha
da şu anda çal:ı,şanların sayısı parmakla sayılacak kadardır. 

Tasavvufi düşünce ve hareketler konusuna gelince, şu son yıllarda mem
leket'ınizde yayınlanan tarikatlar yahut şeyhlerinin biyografileriyle alakalı, 

yetersiz, sathi, derleme monografileri bah's konusu etmezsek, yurt içinde ve 
dışında yapılmış olup pek azı yayınlanmış tezlerin haricinde, Anadolu Selçuk
luları'ndan Osmanlılar'a kadar Türk tasavvuf düşüncesi ve hareketleri de aynı 
ihmale maruzdur. Halbuk' Anadolu'da gelişen Türk tasavvufu ve buna bağlı 
hareketler, Türk kültürüne uygun v~ Türk halkının sosyal yapısının Msıl et
tiği, kendine mahsus b:r gelişme süreci ve tezahürü sergilemiştir. Bunun 
başlangıcını ve eski Türk kültürüyle ilg'sini vaktiyle merhum Köprülü vu
kufla tesbit etmiş, yukarda adı geçen temel eserinde ve öteki araştırmala
rında açığa çıkarmıştır. Şüphsiz bugün onun vardığı bazı n~ticeler yen:den 
gözden geçir]meğe, h;potezleri tenkide muhtaç olabilir. Ama onun Türk ta
savvuf tarihini bilinmezlk dünyasından çıkaran kişi olduğunda kimsenin şüp
hesi yoktur. 

Tıpkı Türk 'lim hayatında olduğu gibi, Türk tasavvufi düşüncesinin ya
pısını ve gelişme istikametini doğru anlayab'lmek için de, Büyük Selçuklular 
devrine g'tmek gerekir. Çünkü sonraki bütün gelişmelerde etkili olan faktör
lerden b'ri bu devirde devreye girm:ştir. Maveraünnehir'de Ehl-i Sünnet 
doktriniyle temasa gelen Büyük Selçuklular, Horasan'a geldikleri zaman da, 
eski İran kültürünün en canlı ocağı olan bu bölgede gelişen bir tasavvuf 

(13) Hanna Sohrweide, "Der Sieg der Safaviden ... " Der Islam, XLI (1969). ss. 95-
223; Elke Eberhard, Osmanlsche Polemik gegen die Safaviden im 16. jahrhun
dert, Freiburg 1970; J.-L. Bacque-Grammont, Ottomaruı et Safavidtı~S au temps 
de Şah İsmail, Paris 1980, basılmamış doktora tezi U 

-300-



akımıyla karşılaştılar. MdametUik adıyla bilinmekte olup tasavvufu estetik 
bir anlayışla yorumlayan bu mektep, X. yüzyılda tasavvufi tefekküre yen:bir 
boyut kazandırdı. İşte Büyük Selçuklular ozaman bu mekteb:n ileri gelen tem.., 
silcHeriyle işb'rliği kurdular. Ahmed Yasevi'nin bu mektep mensuplarından 
b'ri olduğu, Maveraünnehir'deki Türkler arasında bu mekteb'n yorumundan 
geçen b~r müslümanlık anlayışını yaydığı, gözden uzak tutulmaması gereken 
sen derece ehemmiyetli bir noktadır. 

Horasan Melamet mektebi o ölçüde Türk tasavvufunu etkiledi ki, XVI. 
yüzyılda b'le Osmanlı topraklarında hala Horasan Erenleri tabiri kullanılıyor
du. Böylece bu tab·r, XIII. yüzyıldan itibaren tam dört asır boyunca Türk ta
savvuf anlayışının sembolü oldu 

Anadolu· Selçukluları iktidarının doruk noktasına vardığı ·XIII. yüzyılın 

ilk yarısı, Moğol istiJasından önce ve o esnada Anadolu'ya gelen Horasan 
mektebi mensuplarının faaliyet gösterdikleri b'r döneme tekabül eder. Süh
reverdilik, Kübrevilik ve Kalenderil"k gibi Melamet menşe'li tarikatların 

mensupları olarak Anadolu'ya gelen Fahreddin-i Iraki (öl. 1258), Evhadeddin-i 
Kirmani (öl. 1237), Bahaeddin Veled (öl. 1228), Burhaneddin-i Tirmizi (öl. 
124{)) ve Şems-i Tehrizi (öl. 1247) gibi ş.ahsiyetler, bu ülkede hareketli, renkli 

ve kaliteli bir fikir ortamı oluşturdular; eserler yazıp müridier yetiştirdiler. 
Bunlara, vahded-i vücud anlayışını sistemli b 'r şekilde işleyerek tasavvufa 
yepyeni bir istikamet veren Muhyiddin-i Arabi'yi (öl. 1241) ve takipç'si Sad
reddin-i Konevi'yi (öl. 1274) ve faal'yetlerin: mutlaka eklemeliyiz. 

Böyleee Anadolu, XIII. yüzyılda bu sonuncuların ve mensuplarının temsil 
ettikleri ahlakçı mekteple birincilerin ve çevreler'nin meydana get'rdiği es
tetikçi rnekterbin yeni sentezler dağuracağı b'r alt yapı oluşturdu. Bu sen
tezler, Mevlana, Hacı Bektaş, Ahi Evran, Yunus Emre ve daha başkaları 
tarafından gerçekleştirildi. Kana.atimizce bu kişileri ve düşünceler'ni, yap
tıklarını, bu alt yapıyı kavramadan ve hesaba katmadan anlamaya 
Çfllışmak, anlatmaya uğraşmak boşuna olur. Söylenenler ve yazılanlar satıh
da kalır. Nitekim biz, XIII. yüzyıl Anadolu'sundak: bu oluşumu pek fazla 
b'lemiyoruz. A. Gölpınarlı, Bediuzzaman Firuzanfer, E. de Vitray-Meyerovitch 
ve Prof. Zaika'nın Mevlana ve Mevlevil:k; Osman Yahya ve bizde Nihat Kek
lik'in Muhyiddin-i Arab1 hakkındaki önemli çalışmaLarı büyük bir boşluğu 
doldurmakla beraber, gerek Muhy"ddin-i Arabi ve Mevlana'nın Osmanlı döne
m·nd=ki tesirleri, gerekse Mevlevilik ve Bektaşiliğin bu devirdeki gelişimi, 
sosyal ve kültürel durumları, toplumdaki rolleri, henüz araştırılınayı bekle
yen konulardır. Bilhassa Muhyiddin-i Arabi'nin etkiler;nin, günümüzde hala 
geçerli olduğu hesaba katılırsa, iyi bil'nmesj lazımdır. Çünkü aleyhindeki 
bütün düşüncelere rağmen o, halkımız arasında dahi tanınıp sevilen, hürmet 
beslenen nadir mutasavvıflardan biridir. 
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Bir başka mesle de, hem Anadolu Selçukluları, 11€m de Osmanlılar zama
nında önemli b 'r varlık gösteren, . sade tasavvuf kaynaklarmda değil, resmi 
vakay'namelerde ve devlet belgeler}nd·e kendinden sık sık bahsettiren, pek 
çok halk hareketinde payı bulunan, Melametiye menşe'li Kalenderiye tarika
tıdır. Anadolu Selçukluları zamanında hayli faal olup muhtelif sosyal taba
kalardan mensupları bulunan bu tarikatm, Anadolu'daki inkişafı, bir hayli 
ilgi çekicidir. Osmanlı devrinde Kalenderller, değişik isimlerle anılan mese
la Torlaklar, Işıklar, Camfler, Şemsfler vs. gib: alt gruplar meydana getirmiş 
olup bazı anarşik olaylara katışmışlar veya bizzat sebep olmuşlardır. Bilhas
sa Osmanlı devrind·e Anadolu ve Rumeli'de vukfı bulan bütün Sünnilik dışı ce
reyenlarda bunların katkısmı görüyoruz. Bu itibarla, bu tar:katın dikkatle in
celenerek coğrafi dağılımı, adet ve ·nançları, siyası, sosyal ve kültürel yön
lerinin ortaya konulması, Türkiye din tarihinin bazı meselelerini hall-edecek
tir kanaatindeyiz. 

Burada son olarak b'r meseleden daha bahsetmek istiyoruz: Kanuni'nin 
ilk saltanat yıllarında başlayıp XVII. asrın ortalarma kadar süren, yine Me
lamet kaynaklı bir hareket dikkati çeker ki, buna Me!ami veya Hamzavi ha
reketi diyoruz. Bu devirde, aşırı yorumlanmış bir vahdet-i vücud mes·elesi et
rafında hayl' gürültüler kopmuş, devlet meseleye el koymak durumunda kal
mıştır. Pek çok mensubunun hayatına malolan bu hareketin, A. Gölpınarlı'nın 
Meıdmiıik ve Melam.ile'r adındaki tanınmış eserine rağmen daha aydınlığa ka
vuşturulacak tarafları çoktur. Çünkü meselen ·n tasavvufi boyutu kadar sosyal 
boyutları da hayli önem arzetmeketd'r. Ancak arşiv belglerine dayanarak ya
pılacak derinlemesine bir 'ncelemenin bu hareket:n mahiyetini tam olarak 
açığa çıkaracağını ümit ediyoruz. 

Buraya kadar kısaca bah's konusu etmeye çalıştığımız ve ancak kencli
ınize göre belli başllıarmı z:kredeb]diğ''miz şu meseleler açıkça gösteriyor 
ki, Anadolu Selçuklul.arı, Beylikler ve Osmanlı dönemi düşünce hayatı, henüz 
yeterince tanımadığımız, bunun ;çin de genel İslam düşünce tarih'ndeki ye
rini layıkıyla değerlendiremediğimiz önemli ve zor bir 'nceleme alanı olarak 
önümüzde durmakta ve araştırıcılarını beklemektedir. 
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