
TÜRK~KüLTÜRÜ 
. -
i 

;ARAŞTIRMALARI 
ı 

ı 

·ı -

1 

ı 

.. . -·. 

1979-1983 . ı . Yıl XVII - XXI/1-2 
1 ~_____:__--:--::-:A N;--:;:;--;--:K A R::::--:--A --
1 . . 

• 



XVII. YUZYILDA OSMANLI İMPARATORLUGU'NDA DİNDE 
TASFİYE (PüRiTANİZM) TEŞEBBUSLERİNE BİR BAKlŞ: 

"KADIZADELtt.ER HAREKETİ" 

Ahmet Yaşar· OCAK 

I - Kailizadeliler hareketinin mahlyeti ve bunu hazırlayan şartlar; 

Osmanlı !mparatorluğu'nda XVII. yüzyılda, IV. Murad devrinin 
(1623-1640) -başlarından IV. Mehmed'in saltana~ döneminin (1648-1687) 
sekizinc~ ~ı~a kadar olan müddet içinde bk dinde tasfiye (Püritanizm) 
hareketi meydana gelmiştir ki, buna, İstanbul'da Kadızade Jife~ed Ef~n
di adında bir vaizin önaya:k olması dolayısıyla Kad.ızadeliler Hareketi 
denmektedir. · · 

O halde ilk bakışta Kadızadeliler hareketinin İslamiyet'i Hz. Peygam
ber devrindeki asli durumuna ·döndürme, yani Kur'an ve Sünnet dışmda 
sonradan girmiş her türlü unsur (bid'at) lardan temizleme maksadına 

yönelmiş bir tasfiye hareketi mahiyetini taşıdığı. . [utıbaı uyanıyor. İslam 
tarilıin,~ bakıldığı zaman, bazı dönemlerde b_enzer hareketlerin ortay~ çık
tığını ·görmek \lOr değildir. Dikkat edilirse bunlann hemen daima, islam 
toplum'annın siyasi ve ı:içtimai ·buhran zamanlarına rastladığı .müşahe
de olunur. Bu bir tesadüf deı:,Oüdir. Hemen her zaman, •böyle -bir. biıhran 
geçirmekte olan İslam toplumundaki dini çevrelerden bir gurup, bunun 
sebeplerini dinin aslından uzaklaşmakta görmüş ve kurtuluşun asli şekle 
dönmekle mümkün olacağını ileri sürerek ortaya atılmıştır. 

İslam tarihinde zikre değer en eski ve en önemli dinde tasfiye hare
keti hiç şüphe yokki, günümüzdeki uzanWan dikkate alındığı takdirde, 
İbn Teymiyye (öl. 1328) nin Hanbeli mezhebi içinde başlattığı harekettir1 • 

XIII. yüzyılda Orta Doğu İslam dünyasmda Moğol iştilasınm sebep olduğu 
siyasi ve içtimai ·buhrarun henüz silinmediği bir sırada beliren İbn Teymiy-

(1) Bu konuda msı. bk. W. Montgomeı·y Watt, I slrunic Philosoplıy and Theology, 
Edinburg 1962, ss. 159-167; Henri Laoust, L.es Sch!smes dans l'Islaın. Paıis 

1965, !S. 266-276; aynı yazar, "Ibn Taymiyya", El!!. Harun Han Şirvani, 

İsUim'tla Siyilsl Dü.5ünce ve İdare, c;ev: Kemal Kuşçu. !.stanbul 1965, ss. 115-125. 
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ye hareketi, XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nd~ Birgivi ekolünü: 
XVII. yüzyılda konumuz ôlan Kaclızadeliler hareketini;· XVIII~ yüzyı.ld~ 
Vehhfubilik hareketini doğurmuştur. XIX. yüzyılın sonlarıyla XX. yüzyılın 
başlarında ise, Cemaluddin-i Afıg,a.ni (öl. 1897) ve :rVIuhammed '.Aıbduh (öl. 
1905) kanalıyla etkilerini nihayet günümüze ulaştırması :bakımından· İslam 
düşünce ve içtimat tarihinin en önemli olaylarında!l hirini .teşkil. eder. · 

İşte Kadızadeiller harelieti ·de, Osmanlı !rnparatorluği'~lın bfr a,grr: bulı
ran devrinde ortaya ·çıkmıştır. imparatorluk, 'kökleri :xvi.-ylizyııa kadar 
inmekle :bera;ber, asıl .x:Vrr .. yüzyılın :başla.rınd~ ·kendini' gösteren siyasi, 
_idari, içtimat ve iktisadi qir sarsıntını~ içine dUŞmüŞtü. AVı~pa: ve İran 
ile olan sürekli .ha.rpler devleti hay ii yıpratn1ış'; zaten' kötü olan' :ncti,sıidi du
rumu büsbütÜn kötüleştir~ş; nüfus artışi~ Çeşitli idari •bo~l~ ve yolsuz
luklar, çıkan isyanlar mevcut nizarnı altüst edecek dereceye gelmiş_ti: · II. ··
Osman (1618-1622) ve I. Mustafa (1622-1623) devirleri böyle geçmiş, IV . 
.Murad-1623 de. genç bir yaşta; ·tahta geçtiği zaman imparatorluk içerde ve 
dışarda pek çok mesele ile karşı karşıya kalmış bulup.uyordu. Onun, yetki 
ile idareyi ele ~abilınesi için dokuz yıl geçmesi ger.ekti-. Fakat IV. Murad'ın 
zorla sağladığı nisbi r8lıathk dönemi, . mevcut' meseleleri halletmemiş, . an
cak tahribatını geciktirebilniişti. Nitekim Sultan İbr-ahim .(164o.:i648). :ve 
IV. Mehmed (1648-1687) devirlerinde de imparatorluğun bulırandan -kurtu
lamadığı -görülüyor-2. · 

~öz ·konusu bubranın:tezahürü oian .çeşitli s~haı.ardaki bÖ.i:ı.ikluk ve ô.ü
zensizllicler tabii olarak-aydınları ve halkı etkiliyor,· devlet . adamlarından, 
ülemadan, tasavvuf ç~el.erinden halka kadar pek çok kimse, ·oıup bitenleri 
anlamaya v.e çare ·,bulmaya ·çalı§~Y.?rdu.· Ko·çi Bey_ gibi id~e adamlll:I'ı hasta
lığı daha çok idari ~-ie asıteri inaılliett~ göıiiy~·r, çaresim bozulınüş olan 
eski nizamın ve müesseselerin ihyasinda buluyor v_e -bu yolda raporlar ka
leme alıyorlardı3 • Katip Çelebi_gi•bi,o devrin yüksek seviyede ıbir aydını ise 
meseleyi daha -gerçekçi bir açıdan teşhis ede~ilmiş ve hastalığm i~timai 
olduğunu düşünerek fikirlerini kal~me alıpıştı4 • • . . - . 

(2) Bütj.in bu olaylar Jla_\{kında top_~u ?ilgi için §Ul'al~ra balul~bilir: i. Haklu Uzun
çarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1951, mı, · 228.349, 375:470; Mustafa Akdağ, 
Anadolu Ha.llnnın D!rli,k ve Düzenlik Kavgası: ·ce!Ali ·tsY:anlıi.rı, !stanbul :1975, 2. 
bs.; H;alil İnıiıcık, The Ott~ıuari ':Einpire, London 1973; -ss. 41-52; Stapford J. 
Shaw, Hist-ory of The _pttomaıı Eıiıiıi.fe' and :i\Iödern 'I)ırkey; Cambridge 1977, I, 
16l}-2QO. . . . . . . J .. • • 

(3) Msl. bk. ~:ıçi Bey , Ris~J~i; · istanbuı 1303·; Matbaa.r Ebu~ziya. · _ _ 
.(4) Bk. Katip Çelebi, .DüstürU'~-Ame! li-Ishihi'~Halel, İstanbul 1280 (Ayni Ali 

· Efendi risalesiyle birlikte). Fakat bu layihalahn yazarlarının, Osmanlı .Devle
ti'nin ve topliımunun içinde ı:>tiıuıld.uğu buh~anlara günümüzde söylendiği gibi, jse. 
ıenekçi bir gözle baktıkları bir gerçektir. Oniar, bugün ilerlemi§ tarih a~tır
malarının belirgin sonuçl~r;ı t::ayeslnde biiim kazaital:ıildiğiıriiz top1u b.aın§ ~çısına . . . . : ' . . 
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:, .. ~i.: D.ıwlet.4ı. içiı;ıd,e ·- qu.l~mduğ:u . kötü· durumu düşün~p s_~bep_lerini ~akala,. 
!Iİ}.ay~ ' çalıŞ.an ' ye .~end!leıine -göre bir . ta~m sonuçlara ulaşanlar ara
jŞID~~ibiız.ı dWi ç~v_r~ler çle yer .~yordu. ~ı}ı.:_ _eski kuvv~~ v~ c~ğıziı. çok
_tan ~~yp~~.P. e~~Y.i ~~krar' çerçevesine_ -~apsolm.uş medreselerden yetişme 
;v2.izierden ... :teşekkül · . eden bu · çevreler,· meyçu(· •boz.ukluğu~ . Kur'3.p. . ye 
Sünnet~ten .tizaldaŞıp : bid'a:tlere saplalll)laya .bağlıyor, çareyi bunları te
ınizlenıe..'!cte buluyorlard1. Onların fikrince .devlet ancak ;})u sayede kurtu
·İabilirdi.' Üte ·Kadiza.a~ . :Mehineci ·Erendi''ve · adıni ·aıan. züın.re, bu çevreden 
·çürrri1st:trY::An:cak. ciniarı~ bu düşihiceleri ·yeni 'degildi. ·Kendilerinden ön.:!.>', 
)3}rgi~ ·Mefuried Efenlli:tarafuldai{ dal~a Kanuni devrJ.nde ayni ğörüşler si
'viınulliıu:st:J.~ ~u.· ·ıübi:iHa Klidızadeliler· hareketiıii iyi · anl~yabilıriek. iÇiiı 
·tiıtrf~ıa.ti:Cii 'oıiİata öncülük; etini s ·oı'an' Bir'giv1 .Mehined. Efendi' dert :k.ısada 
·l5a.nsetmeıF erekir. ·· .. ·. ,.. ~ · -" . · .. _ · · ·. ·-- · , :· 
.. :.ı . ... ~ . . .:_ g ·~ .. ·· . .. !~ •• •• : .. .! •• ~· (. • . : : .: : . . :: 

. ... -~ ':.· .... : • : .:.~'- 1 .. • • - . • !. 4
: :. • • ... • • 

:.-, :•·.U :- . ~4'givi fıl~~ed Efe~~ ve ~mal!-4 iı;npaı:atorlu~'nd~ illc .. ~de 
!... ·. -. .:L:· . · tasfiye ·_teşebbüsü: · .· · · . ·· . . . 

~<~·:;~t?:Jırı~.i~ · kpar~tci~~ü~'n,u~·siya;şi_ ·ve ~~erl : ba~aan· en . guçiü ol~ 
--~~~'_f~~at~tç~i~~-;~_!lrtis~cU yön~en ~ çö~e aı§.meti~ıünpı :q~aya ~~~~ 
.maya.: baŞladığı:KaJ.l~ni .Sulta.n.- SUlE?YJllan. 4E?vrinde (15~0-1566) -~etişmiş 

olan Birgivi Mehmed Efendi6 , Kur'an ve Sünnet'in dışında .her türlü 
.i,şlami g~leneğt reddeden· ilk :tasfiyeci olarak ıd!i.kkati çelrer. . 
~ ... "' ~ • .. . - .... . . • . • ·. . • . . . . l ·.. . . ~ . • . 

t~ __ ;1) ~ş-~~J.? : !'~\~.~~arınd~, b~Ju:ap.I:ır~ dar bir .. ~eı:çe'\Te içi~de ve ~ek ~çı~an· cie;_ 
, .. ğerl~di!ebiJ.mjşlerdir. Kaldı ki o devirçte Avr~p_a bile Osmanlı !mparatorluğ'u'ni.ıiı 

-.. . diırun1iİriu t~şltis e'debilrni§ .değildi.. Dolcı:yısıyli ' c) yazariann eserlerınde il~ri sUr
: ·:~ ' dWtl.erı ·Çareler·de e·ski nizamın yeniden ihyası tarziDda oimuŞ,':rkkat bu, ·tabi.atiy. 
-., :; ··Ja.' ·SOn i.}!) ve~-riierruŞtir. ' . . . "': ... . 
:',(İS X, ::('a~ip Çelebi -b~az a~a~da b~seclilecek . olıi.n 1\fizanu'l-Ha~k ;ı.d).ndalti ri~il.leşind~, 
'-" . _; .. qcY~!i. , Y~i.?~çl-~ 9~~~ .. med_rese!erini~ .. yetersizliği ve bozukluklannı cı.ue ge-

tirmektedir (bk. ss.' 10...11). . · · · · · 
(6) Birgivi Mehmed Efendi 152o"· de Balıke~~de do~iıŞ . ~e ilk tah~ilini blr ·müd~r-

ris olan babasından görmüştür. Sonra kabiliyetin'n görülmesiyle babası Ali 
·:: .: - ~~f~ndi tarSfınd'iuı t~an~iıı'~ . göılderil;miş ve 'tamsilln.i öurad& t~ıa.mıŞtır. ·Bil' 
. ' .. .. ,). • .· . . ' .. ~; . . .· ·ı • . .. - . . . • . . •. 
. : : ara ~asıı.vvuf ı:n~sle_~e geçme~ ~yetiyle Bayrami Mel8.mileri'nden Karamanlı 

. .. , • • ) .! • • .. • .. . .; .: ·• • • . 

. . .. }!eY.h Abdurrah~a.ıl Efendi'y~ intisap etmiş, fakat rivayete g{)r~ riyazata taııam-
.. , ·: .. rnüi ·-ve· ~Valıdet-i "V4ci!-d .' meselesini' tasvip .. edemediği. iÇin: . vazgeÇm.i.ştir. Bir 

müddet İstanbul'da 'tedrfs . faaliyetinde bulunaiı. ve giderek ta:savVufa kar §I men
file§en Mehm~d Efe:ı:t~i, II. ~ell.m. .;Zf!Jll~da, muhtemelen, !stanburda ve' saray 

• . .çevrelerinde göidtiği,İ ve tasvip :efmecliği 'bazı 'durumlar· sebebiyle memleketine 
·:~~- .. ~.dÖ~eıç }steıwştıi·.)ieı:n§eh~si ·v.~: pa~a.ıilıı. ılocası ,Ata~lah Efendi'ıtln· Birgi'de 
~::' .. ),ai>tır~tı me~reseye_ ıt:en4i __ a:riti~yıa mM~rns ta.~ _edilmi§, 1573 ·de_ vebadan 

· . i;ili.inceye kadar burada dersl.er ve vaazlar vermiş, fikirlerini yaymaya· çalışmış
. . ;-.. t;r. ' Bu sebepl~ 'kencli.si ' :Bırgi~i yaıiut İm~m Birgivt dlye. anılır. Hakkında genis 
· ·: · · b:lgi için ·bk. · Nev•iiade · 'Atayt,' Zeyl-i · şaım.yık, İstanbul ··1.269; · ı, ı79. Kati~ 

, ·,1: 
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Onun tasfiye.cilik anlayış,ını, aşağıdıı: belirtil:eceği üzere, İbn Te~y
ye.'nİn Şekillendirdiği Şüphesiz olmakla beraber, Biigivi ·bu yola. durq.p diı
.rurken, gi.iipeniiştir. Osni~ siyasetinde ve idaresinde görd~ğii,'bir- ta-ltmı 
yolsuzluklS:r ve tophtm hayatında müşahiede ettiği veya o'nun böyl(:vasıf
landırdi~ bozi.ılmalat:; kendisini deriiiden etkilemiş görünüyor. BirgfVi'iıin 
yaşa!lığı ',d.evriiı, :Kan.uni'İıin şehzadelerinin müca.d.eleye. giriştikleri; · ÇeŞitli 
idari · kademelerdeki' ·Çoğu devşirin e merişe'li devlet aiiamia.riiıın suiSti
malierde -bulundukları; Anadolu'-da .bir.biri peşine isyanların patla~_verdiği 

J;ıir .. dönem olduğu unutulmamalıdır7 • Bizce Birgivi;· b.unların -üzerinde hB.sıl 
ettiği t~irle, bozulnıakta olan nizamın çaresini İbn Teymiyye'ninki .gibi 
'Qir idin anlayJ,Şında bulmuş olmalıdır. · .. . -· . . 

· · · Kaynakiara ·bakılırsa Birgivi'nin, fi.k:frlerine ·önce ke_ndi ina:nmış, dü
Şünceledn.i Çekinmeden söyleyen, iyi niyetli 've samimi -bir aliıİı.olduğuiıu ka:. 
bullehm~k · ·g~reitiyors. Onun, istanb~.ırda, mlicierris . ve padlşah' hocasiiiın 
·him.ayesind6 ·olduğu halde yükse~e· iml,t~annı bir .kenara ~tip .fikirı'eri 
·ugiTına küçük ·bit taşra kasabası müderıiSliği ·ue yetinmesi biınu l:i.çıfi:Ça 
gösteriyor~ Aksi takdirde o da, higefi Ka&,zide :M:ehined Efendi ve tairu:tB:r
ıan gibi, her türlü çareye başvurarak yükselme, servet ve mevki eld~ et'-
me youa:nnı' zorlayabilirdi. . . " . . . . . . . . 

" 

Birgivi Mehıned Efendi'nin, bütüİı hayatı ·boyunca fikirlerinden en 
ufak bir taviz vermeden uğraştığını görüyoruz.' H:atta o, idare rnekanizmar 
sııida gördüğü yolsıızlulr.lan önlemek İçin veziriazam . Sokullu · · Mehıried 
Paşa'ya •bile nasihatlerde bulunmUş, aynca dini · preı:İsiplerden: '~aviz vP-r
·dikleri düşüncesiyle devlet hizmetindeki illemaya da· hüi~um etiniştir~. Bir
givi, şeriatı korumanın vazifesi olduğuİı.a · samirniyetle inanıyordu. ·Katip 
Çelebi'nın deyimiyle, ağır ıbir yük altına girmeyi göze-·aıa.raıt,· çeşitli :·Üı
ta,rlarına rağmen Şeyhülis1.am Ebussuud Efendi'ye ikt,i.darının zirvesinde 
. " ' . . . : · ı . . • 

· Çelebi, l.Uizlııiu'l-Hakk . fi İhtiyarl'i-Ehakk, İstanbul 13.QEl. ss~··l20-i25; . ··Bursalı 
·M. Tahir; Osmanlı Müe~eri, !stanbul 1333, I, 253"255; Uzunçarşılı, mı, ?!ia; 
Kasıİn Kufralı, "Birgivi", İA. Birgivi Mehmed Efendi'nin hayatı §urada daha 
geniş olarak ele alınmıştır: Emrullah Yüksel, Les- İdees Rellgie'uses et Politiques 
de ~Iebıned al- Birkewi, ba~ılmanuş doktora tezi, Pa~s 1972; .aynca bk. ~ehmed 
Şiro.§ek, Les Controverses sur la Bid'a en Turquie, basılma.mış doktora tezi, 

- Paris'1.977, ss. 5·1-54: vd_ · · · · · . · · · 
(7) Bütün. bu olaylara dair bk. Uzunçarşılı, Osmanlı 'I.'ari1ıi. Ankara 196( 2. bs 'h, 345. 

· 361; ! Hami Danişİlıend, ·lzahlı Os.nıanlı Tarilli Kronoıo.fisio ·!stanbul 1971, 2. bs., 
II, 121-328; İnalcik ss. 35-41; Shaw, I 87-111. ., 

(8) Bk. Kufralı, "Birgi~i'', İA. Birgivl'nin ~uhtelif konulardaki fikirleri hak.k.ilida 
geruş··bilgi için bk. Yüksel, ss. 90-207; Şi~ek, ss. 51-54 . . · 

(9) Bk:.' tnalcık, s.· 184. Şüphesiz, sorumluluk aıtmda buluıldukları için durumu ve 
'gerçekleri daha iyi görmeleri sebebiyle ona göre hareket ebnek zorunda olan 
devlet hizmetindeki illemlinın, Birgivi t~rıi..fından tenldÜere ugT9.ması kaçmıl-
mazdı. · 
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·oldugu ·bir zama.nda karŞı çıkmak cesaretini ·göste~~iştP0• Bu c~i~eden 
olarak nafile ibadetler karsılığııida ücret . aimayı: kesiiilikle ·haram- .l.Jan 
ettikten: ··başka, para ve menkul değerlerin .'vakfına da, yazdiğı bir·ris~ieyie 
itira'Zda bulunmustu:ıı. Eb~ss~ni.d Ef~ndi Bü;g{vi'ııinfifulefuü o·~ainaria: k~:.. 
dar '·'yerle.smiş İıi~amı -bozacağı ' ve · vakıf muess~sestiri _altüst ··edeceği" se
?e?iyle a:Ynı ş~kilde reddetlliiş . ve· a~r basa.rak _'inüdıiÇl~l~~ · .·ki~~~tı!2.: 
- . ; . • . • • . . • • . • " .-.. J•.... . . ... • . -. 

Birgivi'ııin aksine, şeriatla çatışmayan bid'at (İslami geleneğe malol
muş örf ve adet) leri tecviz ·eden Ebussuud Efenili'nin ona .katıldığı:tekno-k- · 
ta, tarikatları.n raks ve semaınm .caiz olmadığı idP-a .. GerÇekteııoBirgiVi Meh
med Efendi, şiddetle tarikatıara karşı Çılüyor; İslamiyet'i .. zedeleye:ıı hid'at: 
lerin çoğunun onlar tıy:-afmdan ihdas edildiğin~ inanıyordu. Bu sebeple top
lumUn. şeriatın _gerç~k Çehresiiıden uzaklaŞmasınd,an' onları ~oru.p1ııi_ tutu-
• • ' • • • • • • • ··-- .· ." • 1 • ·' • • ·. • ~ _i .• - . <o-1 .. •. . • 

yordu. Kendisiııin bu· tutlımunun altında, tasayvufa Y,~~lan . olm?-Y3.p. mi:-. . . . . ı - "" ......... . 
'zacüıın da etkisil).i görın~k zor değildir. Nitekim Katip . Çel~bi, ,B,i!:'givi.'nlıı 
şeriat ilimlerinçi.e tit;z bir "ın\1dekkik" . olma~ına . karsıi1k',· ' "ılikeİniyYa:t~·ı 
sevmeyip eserielinde ··.bun1arı irikar ettiğini ıbelirtm~kl~ bu . gerceği - dile 
'getirmektedir. 'Aynca . o: Bl.rgivi'nin, tarih okuma.'dıgi için; 'ta.ıiuiı~dıg{ ,örf 
ve adetlere boşu boş~a m~kavemet ettiğini bildirınekle . de, .. bÜ. za;ti:ıı tas
fiyeci1ik anlayışını hangi faktörün yönlendirdiğiiri gösterı:mş ôiiiıa:ictadıi·1.,. . ~ ~ . 

. Gerçekte~ · B:irgivi ·bütün. IDicüyl~ :bid'·atlere savaş ·u_§.~ ~.derken,, Jsla
miyet'i 'toplum hayab_ndan ayrı düşünmek v~ İslam topl1Jm:lar~!llr yüz
lerce yıllık kilittır .birikim?-ni bir kalemde silebileceğini sanmak gıbi ·bir 
hataya düşmüş, . ·bunun· doğuracağı· ~çtrimai . sarsıntıları hes.ap· · edeme:rlliş.
tir. Böylece .o, m·~zhepçe H~efi olduğu halde, ·bu tutumuyla :Thn:· Teymiyye 
ekolünü 1benimsemistir . . , ; , 

Aslııida Birgivilnin kitap ve risaie olarak ya.Zdıği eseder iı;c~lei'idi@ 
zaman, başta İbn Teyrniyye olmak ·üzere, .talebesi İbn'ul-Kayy1m- el-Cev
ziyye ( öl. 1350) 15 ve •bu ikisinden önce ve sonra ·yasainıs daha bazi · Han-.. .. _ ... 

(10) Kıltip Çelebi, i\:lizaıı, s. 125. 

{ll) Bk. es .. Seyfu':: .. Sarim fi Adt.nti Cevazi 
niye {Esad Efendi) Ktp., nr. 1581. 

Valı:fi'ıı-Niikfiıİ ve'd-Derfthinı · Süleyma .. . . . 
,,•. 

Ô2) :Kufralı,_ a.g.m.; .Ca~ld Boysun, "Ebu~suud Efendi'< İA.; tnaıcıl<, ·a.ye~ . G~niş 
· · bilgi için 6 nolu İıoÜa zikredilen ye~· ı ere_ başvur!Jlmalıdır. . : . . 
\13) .Ebussuud Efendi'nin, raks ve seınüın haram olduğuna · daiı: verdiği f~~~l.aı: ta-

. 'rikat çev~elerinden multabil ris~ieierle cevapland~rılıyordu .. B!lhassa Mey;levller bu 
işin üstünde durm!JŞlar, raks_ .ve sernam ,meşrülu~u savunara.!t bu ~ü.n~aşayı 
ilmi bir ·seviyede sürdürmüşlerdi (bk. H. Gazi Yurd.aydın, "Türkiye'nin dini tari .. 
hine umumi b!r bakıs;, İFD, rX (1S61), ~- ll7)... . . . .. . . 

• • • # J •• 

(14) Kiitip Çelebi, i\Iizan, s. 123. 't. 
(15) Zikredilen bu mühim şahsiyetler için EJı ve El~ deki ilgili r:1addele!'e bk. 



beli ülemasının etkileri pek acık bir surette görülür16
• Bu eserlerinde 

Bi,rgivi, . pku~cll;la~ma sık. sık ~adı geÇ~nie~tn kitapları.hı · tavsiye ~tı:nek
te ve kendilerinden nakillerde. bulunmaktadır17• Bu . itibarl.a Birgiv:i'nin 
İslamiyet ~ayiŞ~nm ve ' özelikle . hi~ratı~r meselesindeki ·ta~ınm ay;nyıa 
tbn . ~eyıİıiyy~ ekolün~ yansıttığı söylenebilir. 

,• . . . 

H~r halü karda BirgiVi Mehmed Efendi eserleriyle xvrr:· yüzyıl
da Kadızadeliler hareketinin f4kri temellerini hazırlamış ve bir çığır aç- . 
IJUŞ bulunuyordu. Öğrencileri, . hocaları.n.ın, fikirlerinf yayarak belli bir 
ztimr~ Ôluştu~muşlardır ki, Kadızade .ve taraftarhtrı. işte bu .. çevre için-. 
deri çikı:ilış~. , 

ı· 
ıq - . l{adızade Mehıned 

baş!aJl~CI : 
E fendi · ve. l{adıza(].e~ler . i Iıa.rek~tinin 

.\" ·, 
Birgivi ekolü ' içinden yetişen ve Kadızadeliler hareketinin isim ba

bası olan Kadızade Mehmed EfendV8 , İstanbul vaizlerindendir._ Ke~disi-

(16) Birgivi, yazdığ} kitap ve risaleıcrle bict':ıtıara karşı hayatı boyunca sava§mayı 
ı · gaye e(ijnmi~tl. Kendisine asıl şöhretini sağlayan, va·siyyetııame ile, kısaca 

Tarikat-ı iUulıaımnediye diye tanınan et-'I-nriJ;:atu'l.l\luhnmmediyy.e fi•s.Sireti'l
Ah~lctliyye adi~ 'cserlerldir . Bunlard~ birincisi, türkçe 'b~ ı: iiİnihaf ~tabı olup, 

'' · •Öteki ise, Birgivi'nln vk'az ve· irşadl~rincian bir kısmın'ı ' ihtiva edii'i1 ·arapça • bii· 
eserdir ( blc. istanbul 1309 ı. Pek cek eerh ve tekm!leleri vardır (bk. Yük·seı,· 

ss. BO vb.). Bu es~rin Osmanlı din tarihindeki yeri oldukça mühimdir. Çünkü 
hem . yazıldığı devlı·den günümüze kadar çok okunmu~· din adamlarının temel 

·~u·i·acaat kitaplanndan biri oımu§, hem de dolayrsıyla .. halkui din anıayı§ının 
Şekileomesinde ve bazı meselelerdeki bir talom görü§i~ri.niıi Öll;!Şmasında· rolü 

. bulunmuştur. Kcnumuz açısınçlan da ayrı bil" önemi vardır; :. zira Kadızii.deli-

ler:in -dayandıkları ana kitap vazifesini görmü§tür. . ... :!. _' _ .. . . -
Müellifinin tarikatıara .karşı çlduğunu vurgulayan bir i~im ·taşıyan bu eser o 

devir müsiünii:ı.n O~mıınJı tÔpluı;n_~nun ihtiyacı olan d~~i . . alıİAki. V~ adabı mua~e
retı~ ~lg}Iİ pek çok, lconuyu, ~eseleyi ele almıştır. Bunlar. işlenirl_{el). ayet ve. hadis • 

. lerı~ •. ~ski üle~adan · n;üeUifin ,,görüşl~rine uyg:un naldllerle ... J:>~~g_elendiıilmiştir. 
Yi,i~lerce :yı ı tutulm~sının bir sebebi de budur. . . .. 

(17) Osmanlı ülenliisı önceleri, muhteırieleıı, tahsile gittik!eı·i Mıs!r ve Suriye gibi 
üllcelerde; İst~bu!'un fethinden sonra ise buraya akın eden· Arap · ülenuisı vası
tasıyla İbn Teymiyye ve öğrenciler!nin eserlerini tal!ımışlar.qı~·. Ancak' bilhassa 
1517 de Mısır'ın zaptından sonra Osmanlı devlet hizm~tine alınan -Arap alim
leri, İbn Teymiyye'nin eserleı·ini tekr8.! bazı çevrelerde qı,rutmış olmalıdırlar. !§te 
Birgivi de bunlarla temas ·sonucu bu eserleri tanımış ve ilgLd._uymuştur. Birgivl'
nin eserlerindeki fikirlcı·in İbn Teymiyye ve öğrencilerinin eserleriyle alakasına 
dair ·geni§ bilgi için Yüksel ve Şim§ek'in zilu·edilen tezlı;_~jne bakılmalıdır. Ayrıca 
B,i,rgivi'.i~ eserl~rinin toplu t-ir bibliyoğı•afyası ve yazı;rı~ rıi!~haları. için bk .. Atsız, 
Birgili lUelunet Efentti Bibliyoğrafyası, !stanbul 196G. 

(18) Kadızade Mehmed Efendi, Doğancı Mı,ıstafa Efendi : ıı,d~~da .pir. kadının ,oğludur 
(bk. Katip Çelebi, i\:Iizan, s. 126; :ıym yaz:ır, F ez!el;:e, .tstfinbul 1287, ·rr, 182). Bu 
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niıi' bir ara öğrencisi . olan, .dolayısıyle hB.kio.nda en· yetkili görgü 'Ş~di
ıiüViyetiyle bilga veren ·Katiri Çelebi'ye göre; · B:a~ade tı~İu min~vi hoca~ 
sı Birgivi gi;bi şer'i ilimler dışmda hiç· ·bir. )l~e uğTaşıilan:i.ıŞ-i:L · ~u se-· 
beple de "makulat semtini b~lmediğinden" bu sahııJ3,ra .karşı düş~ilnca 
tavır takınmıştır. Ancak, sathi ve ·basit vaaziar ve dersier vermeSh:ıe rağ~ 
men, tesirli konuştuğu, ifadesi düzgün olduğu için etrafına · kalabalık bir 
dinleyici · kitlesi .toplıyabiliyordu19 • . • - ' • .. ,- •• -:. . ; 

/' . . . .... ı ..... 

_Kıidızade "MS:kulat"a: ol~n · düşmanlı~ ~aaz ve .derslerlıide' d~ ·o~.: 
taya koyuyor, halkı bunİarla uğraŞmaktan meriediyordu. 'işleyeceği koıiii:: 
ları dalına bu görüşünü destekler mahiyette olanlardan seçiyordu20• '· 

K~yn-a.İdar, IDtdızade'nin · fikri ve ilmi ' cephesi · hu~us~da olduğu 
gibi, ahlaki yönü konusunda da müsbet değildirİer: · :RiV:aY.ete 'göre o, 
son derece kurnaz ve mevki hırsı . ile dolu bir insandı. · Vaazlaruida mem
leketin ·ve .<ıevletiıı geçirmekte olduğu buhranı istismar eder'Eik lkendiSini 
şeriatın himisi gösteriyordu21• Hal böyle olunca, devletin aczinden şaşkıİı 
halde bu1unan halkın ve bilhassa mutaassıp ç~vrelerin, Kadızade'nin: söz
lerinde. bir çıkış yolu gördüğü ve kendisini bu yüzden ·· tuttuğu tabü 
görülmeli~. Böylece Kadızade'nin şöhreti yavaş ·yavaŞ:· yayılm~~ii- baş
ladı. Bu Şöhret, 1630 lu yıllar da artık sa:lt;anat dizginİerini eline g~çirmiş 
bu1unan IV. Murad'ın kulağına erişti. 

yüzden Kadızade eliye şöhret bulmuş, hatta,_ KB.dı.rga'da Sokullu: Mehmed Paşa . 
Tekkesinin şeyhi Safyalı Büyükkadızade Mehmeci Efendi'den ayırdedilıliı!.k için 
Küçükkadızade denilmi§tir. Kendisi ilk tahsUi.iıi memlt~ketiİı.de Birgivi · Mehmed 
Efedeli'nin ögrenenerinden gcı;dükten· sonra, ' İsta.ı:ibıil'a .geler'ek 'Dursılnza.de 
Abdulah Efeneli'ye mürid olmuştu. Daha sonra Tercüman Yunus Tekkesi 'şeyhi 
ömer Efeneli'nin hizmetine girdi ise ·de, tıpkı Birgivi' kibi ' tasavvııiıa u:Yuşamıya... 
rak vazgeçti. Tahsilini tamamladılttan sonra bir ·inüddet Aksi:i.ray'da Murad 
Paşa Cam'ii'nde ders verelikten sonra, Sultanselim cıimu ' va.i.Zi ': oldu. ~ynca 
evinin yanındaki mescidde de dersiamlık yapıyordu (bk. Kiitip· Çelebi, Mizıin, ss. 
126-127; aynı yazar, Fezleke, II, 182; kr§. Naima, VI, 219; U~unçar§lıı, II]t, 
364). - . . . :· . ' ! , 

{19) Ka.tip Çelebi, 1\'nZan, ·ss. 130-132; Fezleke; a.ye. Yazar onun 'sık sık ,;aa.zıa
nlıda aşa~daıti giN sözler söylediğini ·naklediyor - ~i; taassubimi.ın derecesini gös-
termek bakımından ziicre det;er.: . · : - - . 

Kelam-ı felsefe fülse det;er mi · · .... . '· ..... ır ·' · ·· 
Ana sarraf-ı keyyis ba§ et;er mt= · · · .:ı.· · · 
Mantıkller ölür ise gam değil ·:' ' ~ .. · '·• · · · ' ·'' 
Zira anlaı· ehl-i imandan değil · •· 

(Son iki mısra Ebuzziya tab'ında yoktuı;; o. Şaik Gökyay'ın ne§rirlden alınmı§-
tır) 

(20) Katip Çelebi, n-nzfuı, s.131; Fezlel•e, II, 183. 
(21) Uzunçarşılı, mı, 364. 

., . . 
. ·: 



Gerçekten hareket tarzına ve olaylann akış ·'istikame'tine ; bakılırsa, ·, 
şöhret: · servet· ve· mevki ı}eşinde<koştuğu -ve bu tniı,ksa:tla/·J;Jadişahııi . dik- : 
katini çekmek. için uğraştığı muliakak ·gibi görii.iı~ı Kadıiade'ilin; h<Ulun 
için en uygun .zamanı seçtiği anlaşılıyor. Naima'ya -göre;· "Sultan:·Murad ; 
,Hazretleri halkı zabıt ve te'dib içün lta.hvelıaneleri yıkdıİ'nb duhaii ist!'mali.: ~ 
ni men'itınek üzre yasağ-ı az.im idüb mütenebbih olmıyanları zeer :ve katı ile 
tahvif itdikleri esnada. Kadızade Efendi v3.izlarİn. eşheri btİ.lunınağııi ta
raf~ı şehrlyari · Canİbme medar-ı iıltisab olııiağiçün dulıanııi hürmeti lıusfi.:; 
sını ro'inince i etihad ve 'del3.il~i akliyye 've: nakli yy e ile rra:ır idüb. ıriüğ§:ıa;:: 
ta-i biendaze ile lobab-ı feleğe' avaz-e saıfuıışidi"!~; - Kacıiiade'ıiiİı.. bui fetva- · 
sına itiraz edenler çıktı · ise de o, · ''hürırieti · kat'İyYüsübô.t'· ·olma-· 
dığı sftretde ulfil-emrin ni."en'itmesiyle ter ki ıazım oliıb · meniiıu' oi.llıiyaiila.r ·· 
sultaıi.-ı zamana muhilefet sebebiYle ''vac'ibu'l~katillerdir';~3 iliye karŞılık) 
vererek padişaha yaraıimak uğruna hayret verici ·bir soi~msuzluk örneği :' 

0 0 • + , • 1 l j O ;•, j , ' , , 1 1 ~. • ,., !o i . , • ' , 
sergıliyordu. ··· · ' · · · ·. · · ·· .. . . . .... ·•~· ,- ·'''·' .... '·: ·•· · . 

. ' .· .· ,, . ,, ·. . .· · ..... ·.'• . ·> ;'-.:.: ':::'1 
Maama.fih Kadızade hedefine ul~tL. :ıy . . M~ad, · k~JJ.~ s_iy~set~ , doğ-:. . : D 

rultusunda, üstelik en gerekli ·bir .zamanda böyle fetvaıar veren Kadıza- · · 
~:'? hima!es~~ a~~21• BWiu·~ ~oiıuciı :·olata:k; ·ı631 ~d~·A~a:ı<>fr~:v~~-.. : ~: 
ligıne terf~ et~di-5 ve ~~a bır kuvv~t- ve . c-e~a~et~~ fi~~:;~rı~ıı Y.~~~g-~j. 
ka:bul etmıyeıilere sataşmaga başladı:· · · · · · · · .. ·ı·... · ·- .... ~ · .... 

. ! : ~· ~ Mevıeı:ı .. rp.~eli9~rİl;l:~en S~~~.)?.~d~,: -~}l:~a~~~~ ı:'· 
Murad'a yakınlaşmasını -b~ka; _ıl;nr playa .baglar ... Ona g{?J.:~,,: l{adızade ilk 
zamanlarda Molla Güra.nl caİniinde "narri· ü nişani' mezkUr .. ve ·İna'hô.d olmı
yan bir:vaiz" ·iKen; padişahı]i gördüğü, fakat ·kimsentiı.. yorunilayaİ:rı:adıği. bir 
ıiiyayı yorumlaması ·üzerine dikkat çekrpiŞtir. ; ·Sakıb Dede ·;gerÇekte ·rü:. . 
yayı. tabir edenin:bir Mevlevi "dervi.Şi olup:Kad:ızadelİıin buriut duyatiik<ken.:. . 
diı;ı.e··malettiğini söyler~ · O tarihten iti!baren Kadızade!ıiii:ı tan1n.İnaya başC .< 
ladığını :bildiren müellif, aynı zamanda müslümanlar arasında taassup fit-
nesini de yine onun uyandırdığını sözlerine. ekle~.!!a. .. .. " i .;: · .. , ·· 

. Artık "!Y· _Murad'ın yakını olan Kadız§,de'riin, yapilıhası ·ger~keıi ıs
la.baf ilakkİnd~. pa.şid~_a la~a s'uri~n.· qteld .. §a1~şiyetler giJ;>i, ::~ı:ia hir ' 
Iayiha verdiği de görülüyor. Tfwu'r:-R~fii(fi M:eii.iliicf'i:.vesiif ·admi. ta- , 
şıyan ·bU layiha, haddi zatmda !bn Teymiwe':nin de~rİet Maresinde~·-bahs~~ . 

. . · .. ,. . .. :·· 

(23) . Naima, VI, 220; Fındıklılı Ji1ehmed Ağa, siliihrlar Tar: hi, isıtanbul ·i923' :i:. 57. 
( (28) Natma., a. ye. Naınia, Kadızade'nin bu 'tetvas;ndaxi c~saref ':i.ian ıv: 'M:~iad'm 

tütün ve kahve içen pek çok İti§:yı ka tıettii·n~esinden · ge'rgelcte crı.un ı:;:wr.!n 
olduğunu, bu yüzden -hiçten yere yüzlerce gÜnnhsızıiı i~anının döktildüğünÜ 'tees. 

~ ı:cürle kaydeder. Ayrıca blt. Silabclar Tii~, a .ye. ' ·. · 
(24) Naim9., VI, 221. :. · . ·.ı · :. : :· ·· 
(25) · Uzunçar§ıli; a .. ye. · ·-·= ·:·::: 
(26) Bk. Sefine-i Nefise.i ~fevleviyan, Bulak 1283, I, 165. · ·· · ·· 



den es-Siyasetu'ş-:Şeı:'iyye adlı arapça bir r!salesinin bizzat Kadızade ta
rafından yapılmış tercümesinden başka birşey deği:ld.!r~7 • Bu sftr~tle Ka
dızade, XVII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı_ İıp.para~orluğu'nda tbn Tey
ıniye'nin ·fikirleriııi yeniden gündeme getirerek mevcut bozuklukların bu-_ 
na· göre ıslalıını teklif ediyoııdu25• . -

. Aynı ekole mensup -bulunmaları dolayısıyl~ -K~fuzade .de vaktiyle
Birgivi'nin yaptığı gibi, tarikat mensupl~na, bu arada özellikie Seı~' . 
ve Devra.n. meselesi .yüzünden Halvetller ve Mevleviler'e şiddetle cephe aldı. 
Ancaık Birgivi'deki fikir samiiİıiyeti, dürüstlük-ve ilmi kudretin Oi?-da :bulun-:
madığını kaynaklara dayanarak s~yley~biliz::iz. Nit~kim ~adızade ilmi 
çerceve -içinde ·kalarak tarikat mensuplarına muarız olacak yerde, ''tahta ... -· " .. ... . ·• 

depenler" 1 "düdük çalanlar~· gibi alaycı ve ·küçük düş~ cü sözlerle_ şata~ . 
şıyor"'-!0, hatta bazan işi .hakarete kadar vardırıyordu. Böylece o; XII. 
yüzyılda İmam-ı Gazza.li (öl. llÜ) 'nin mükemmel bir şekilde _11~?-ştırdığı , 
şeriat-tarikat çekişmesini, hem de çok nazik ve tehlikeli -bir dönemde, 
yeriideri Çatışma haline dönüştÜrmüş oluy~~du. . · · .. . ,;_ · 

ı· 

Kadızade'nin başlattığı bu çatışma ve ö~,11liklc HalvetiJer'.E} yaptığı 
ağır hücumlar hem öteki tar_ika_t çevrelerinde, heİn de tabiatıy_la daha çok; 
Halvetller arasında ·bir_ tepki ve mukavemet cephesi,oluŞ,turdu: ;- -::::. 

IV. - Tasavvuf çevreleririlıı Kawzade'ye kars~ çıkması ve Seyh Ab
. . dülmecid Sivasi ile' olan 'miicadcle: ' .. · .' · : · ~ ·. ; ' _ 

•. ': ı . • • . '. • • 1 ! .. ~ . . . . . ; .\: 

Kadızade'nin bid'atlara çatarken, tarikal ayinlerini· ve öazrtasavvufi 
meseleleri diline dolayıp münakaşa konusu yaptığı sıralarda, Şeyh Abdül
mecid ·sivasi . Efendi de Halvetiler'in ileri· :gelenlerinden .. bulunu"yordu~o . · 
O da yaazlarında Kadızade'ye ve fikirleriııe- hücum :etmekte:ı~, i.niünakaşa· 

' . 

. . •. j . .. .. .. : ~ -

(27) Bk. Süleymaniye (Hacı Mahmıidı Ktp., or. 1926. Bunun ve Kadızade'nin di~er'' 
eserleri için bk. Şimşek -ss. 81 vd. _ , . . 

(28) Kadızade sadece Tii~~·~-ReSil:Jl'de değil; "öte~i escrlerind~ de tbiı .~eym'iyy~;rıin . 
ve öğrencilerinin eserlerinden babsetmelttedir (kr§. Şin-i§el<, s. 95). · :- ·- · · -

(29) Katip Çelebi, 1\Iizan, s. 132; Fezlelı:c, II, 183. · ·: 
(30) . AbdUlmecid Sivasi · Efendi, Şeyh. Mtiharrerri b. Mehıned Zili ad;nd~ : bir zatın~

oğludur. Halveti şeyhlerinden Şemsuddin Ahmed Efcmdi'nin de hem yeğeni, . 
hem halifesi idi, Görüldüğü gibi bir şeyh aile. ine mensuP-tu. İst'anbul'a yeı·~ _ 
leştikten sonra, 1591 tarihinden itibaren · kendi adıyla anılan tekkeye · şeyh 

olmuş; I. Ahmed'in Sultanahmed camüni inşasından sonı:a . buraya vlliz ta
yin edilmişti~ Kendisinin . bazı risiileleri bulunmalda, ·aynı zamanda Şey ht rnah
·ıasıyla Şürler de yazmaktaydı. H~lk arasınd~ kerametl~ıi yayılmıştı (bk. 
Katip Çelebi, i\lizan, s. 126; krş. Naima, 218; Bursalı, I, 120). . 

(31) Katip Çelebi, ilfizan, s:132; Fezlelı:e, ll, 183. Mtiellif, Şeyh Sivasi'_nin de_ kar
şılık olarak Kadızade'yi mtil~id ve zındık Han ettiğ\ni . ·söyler. : •. , .. 
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konusu olan meseleleri mutasavvıfların inançları doğrt!-ltusunda _cevaplan
dırmaktaydı. Naima bu ~ki şahİs arasmda tartışılan pıese.lel~ri şöyle sı-
ralıyor: .. ' ~ 

l. Akli ilimierin tahsilinin meşru olup olmadığı, ·' .. · 
2. Hızır Al ey hisselam'ın hayatta olup olmadığı; ; 'r, 
3. Ezaıı, mevlid, Kur'an vs. nin makamla okunup okunamıy::ıc~ağı, 
4. Sema' ve devranın caiz görülüp görülemiyeceğj., 
5. Tasliy~~ (Hz. Muhammed' e ·saıevat okuma) ve ·tarziye (Sahabeye 

. 6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

. ;.12: 
. 13. 

14. 

15. 

16. 

· Raıdiyallahü anh .deme)nin ·icap edip etmediği, ·. 
Tütün, ·kahve vs.· -keyif verici maddelerin ·haram sayılıp sayıl-

İnıyacağı, · 
Hz. Muhamm.ed'·in ebeveyninin iman ile ölüp ölmedikleri,· 
Firavun'un imanının makbul ·olup olmadığı, 
Muhyiddin-i Ara:bi'niıı ··kafir sayılıp sayılmayacağı, ; ·· . 
Yezid'e lanet ·edilip edilmeyeceği, 
Hz. · Muhariımed'in vefatından sonra ortaya ç~an- örf, adet ve 
gelenekleriii terkinin şart olup olmadığı, 
Kabir ve türbe ziyaretinin caiz görülüp görülmeyeceği, ' 
Regaib, Berat ve Kadir gibi mübarek gecelerde cemaatle na.filıa 
ibadet yapılıp yapılmıyacağı, .... ı 
Büyüklecin el ve eteğini öpmenin, selam verirken · eğilmenin doğ

ru olup olmadığı, 
Emr bf-1-maruf ve nehy ani'l-münker (iyiliği emredip kötülükt~n 
menetmek) meselesi, 
RüŞvet- almanın ca:iz olup olmaclığy:~ . 

··• J . 

. nk defa Ka<lız_ade Mehmed Efendi tarafıııdan ortaya· atılan bu me:
selelere mutasaVV,Ifların tam aksine o şöyle cevaplar veriyordu: . Akli . 
ilimlerhı tahsili caiz değEdir; Hızır hayatta olamaz; Ezan, mevlid, Kur'an 
vs. yi. makamla okumak haramdır; Sema' ve devran haramdır; Hz . . 11;u
hammed'in ebeveyni ka.fıirdir; Firavun'un imanı makbul değildir; Muh
yiddiıı-i Arabi ka.firdir: Yezid'e lanet vaciptlr; Bütün bid'atler· :istisna
sız haramdJİ; Kab ir ve tür be ziyareti caiz değildir: Cemaatle nafile :iba
det yapıla.nlaz vs . . Kadızade'nin bu fetva1 anna Şeyh Sivasi de 'tam :tersi 
cevaplar veriyor~u .. 

Zikredilen konular üzerindeki bu kut~plaşmada şahsi maksatlar söz 
konusu · ~lduğu · gibi, ilci şahsın miz.ac, meşreb .ve meselelere yaklaşım tar
zı farklılığının da büyük rolü vardİr. Birgivi gibi tasavvufla uyuşamıyan 
bir yaratılış sahibi Kadızade, sade c~ şer'1 naslara · itibar · ediyor · v<! 

(32} Nainui., VI, 219-220; krş. Uzunçarşılı, mı, 365-366; İnalcık,-s. 18:1;:- Bu mese
lelerio ilahiyat açısından münalraşa ve hükümlerine dair bk. Şimşek, S·:s. 110-225. 
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onla.rı ço,k d~ bir. açıdan yorumluyordu. Kısaca, . nazar ve akıl metoduyla 
hareket ediyordu. Halbuki Şeyh Sivasi ıbir mutasavvlf · olması ·itibariyle. 
keşf ve müşahede metoduna itibar ediyor, •başka hiç bir şeyi kabule ya; 
naşmıyordu. Her ikisinin meselelere bu tek taraflı ·yaklaşımları çatış

manın şiddetlenmesine yol açıyordu. 
'V Kanaatimizce burada üzerinde durulması gereken. asıl nokta, söz 
konusu meselelere Kadızade'nin veya·Şeyh Sivasi'nin ne yolda cevap ver
dikleri· değil, meselelecin bizzat· kendileri, yani: mahiyetleri· olmalıdır. O 
dönem müslüma.n Osmanlı toplumunun üzerinde düşünülmesi: ve. çare bu
lunması ıicap eden pek çok haya:ti meselesi varken, Kadızade'nin çoğu 
önemsiz ve hatta, Hz. Peygamber'in ebeveyninin, Firavun~un :jman ile 
ölüp ölmedikleri gibi ·canlı . olmayan meseleleri seçmesi mamdardır. 
Kadızade niçin iböyle hareket etmiştir? Bu sorunun cevabı bizi Kadıza
de'nin samimiyetinden haklı olarak şüpheye düşürecek niteliktedir. Bu 
itibarla onun asıl niyetinin ibidJatleri·. temizlemek ve ·bu yolla toplumu 
selamete ulaştırmak değil, mevJci. ve· şöhret sağlamak olduğu meydana 
çıkıyor. Emr ·bi'l-maruf ve nehy ani'l-münk.er meselesi .bu niyetlı;ı. tahaılc..

kuku için mahirane tasarlanmış ıbir meşrUiyet araci' olmaktadii'. Hatta 
o. münakaşalan hal:ka kadar indirmek ve taassup duygulannı körük· 
lemekle33 , toplumu i~ine ittiği ·kargaşalığın ağır sonuçlanın görmemezlik
ten gelmek gi!bi .büyük ·bir sorumsuzluk .gösterebilmiştir. Nitekim Katip 
Çelebi ve Naima hem Kadızade'yi, hem de Şeyh Sivasi'yi ·bu yüzden 

· ·ağır·· ·bir Şekilde ittiham ederlerC4 • 

Her ha.Iü karda, Kadızade . ile "Şeyh Siva,si'ııin bir taraftan vaaz ve 
derslerle fikirlerini halka yaymaya çalıştıkları, ·bir taraftan· da er~Risa
letu'l-Kaınia li'l-Bid'a35 ve Bidaatu'l - Vaizin36 gibi :karşılıklı eser ve ııi.sa
lelerle münevver tabakayı ve ·devlet adanilarını . etkilemeye çalıştıklarını 

(33) . Katıp .Çelebi ve Naima bu · dui-uma esefle işaret · ederler (.blc 1Uizan, s. 132; 
Naima, VI, 221). Nitekim Katip Çelebi i\Dzanu•l-Hakk'ı,. halkı birbirine körü-

.. körüne düşman qlmaktan kurtarmak ve itida,l yolunu · gö.stermek için yazmış. 
tır. O burada, yukarda b'ahiı; kqm,;su edilen meseleleri birei.: bjrer ele a~§, eski 
ülem8.nı.n eserleri.nden de deliller gctire,rek uygun cevaplai: vermeye çlı.ıışmış. 
tır. Müellif ayııca, insanlan'n yaratılış itibariyle farkil m.izac ve:· meşrelxie ol
duklarını; b'unun tabii karşılaruna.sı gerektiğini; dolayısıyla yerleşmiş bir talom 
adet ve. örflerden halkı vazgeçirmenin mümkün olmayacağını kaydeder. Bun • 

. ların üzerine gidild:ği takdirde toplum nizarnının · sarsılacağıru: l>u ba!omdan 
Kadıiad·e ve Şeyh Siva.si'nin yollarının yanlış olduğunu · da sözlerine 'ekler. 

(84) · Ka.tip Çelebi, :Mizan, ~. 132; Nainia.i VI, 2u~. 221. Hei· .iki yazar da·-bu Şahıs
ıarın asıl maksatlannın şöhret yapmak için padişalun dikkatini celbebnek. 
olduğunu söylerler. 

(35) Kadızade'nin bu eseıi, Süleymaniye (Serez) Ktp .. nr. 3876.112 de bulunma.kta<ıu·. 
(36) Şeyh Sivnsi'-nin zikredilen es~ri için bk. Süleymaniye (İ{ıhç Ali Paşa} Idp., 

nı•. 10-32/2. 
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. . . 
görliyolllz. tki ş·ahsiyetin bu .sonu. gelmeyen mücıidel~i, ıbu tarzda · öır 
ömür .boyu sürecektir. · ·. · ' · . · · · . 

• • • ı. ' . .·· : · ··.: 

·v -....: ' Ka~ade : .Şeyh Sivasi mücadeıt5r ka~Şısmda. ·aevletii.i ~~ 
ve mlicadeleDlıı geeici. olar ak sona eiisi!) . ·· '·:" · " .... 

· ·· : : · ; · t!·· . · - ::·: :. · ·. · ····: .... :·~:·~· . . :r: .:"~ ~ ·: · . .• · · ·' 

~adızade ile Şeyh· ·Sivasi arasında giderek ağırlaşan münaka.şalar: 

karşıs.md.a devlet yetkiiililerinin ve özelli.Jde IV. Murad'ın: tutumu gerç~k-. 
ten dikate · değer. ·Onun ·bıı münaşakalan. çok. yakından··.'ve . ibütünA:efer

z:ıatıyla t~p- ettiğİne şüphe yoktur. Daha ö~c_e · de belirtildiği_ · ~b.i; pa-J 
dişalı ;~~:p.di ıcraatma uy~n vaazlar yapıp fetvalar veren: !Kadız~de,yı. zım
nen d~ştekliyordu. Bununla :bera:ber, :Şeyh Sivasi'ye de zaman :: tamalı 
sempati ve yumuşaJdı!k göstermekten geri -kalmadığıru . :kaynaklar . kay-· 
dediyor-1'. Bunun sebebi .Pizce açıktır : Çünkü padişah,, . ~u,htel!':el~~ ya
kıiı· ada:mlailımıi da t~lkiliieriyle, iki taraf ariısında d.erj.geY!, mwi#~~~; e~r 

• '\ 1 ' • . ) • • • • , •• • ' : • • • . • ' • 1 •. ı . ,4 ' "-.; • 1. . . . • ... > 

men.in'- !ı em ·.devret :hem': de. tophim niza~ıi" açisı~dari d~~!'L · ~f~ so~*(:r~re:: . 
ceğind: hesap ediyordu. ·_AJtS~ ·halde Kadıza.de'nih aÇikça 'l{e· fiijen ·4.estek-. 
ıenme~i; . ·kifrş~ :·~rafı:p. e;#linesiyi~ ~onuçlaİııi.cağından ·t~~~~t. :: çe;V.T.eıe::; 

• ., . • • i . • • . .. ., . . .. · . • '. . 'ı 1 • • • ~ 'ı ll . •ı • • '... • 't . 

rinde· bii' patla.i:rı'a.nııi vukfı. ' ·bulmasındaii · ve · ~~mf hasi~ . ~de~e~ , -~ehlikeli . 
olaylardan korJrulurdu. ·w· · · 

Kadİzade-Şeyh 'Sivasi .çatıŞniası ÇÜ. ·deng~. si~aseti say~suid~ y~~~- ve 
söZili ·~ıifbada''süiiip g<idedien, 1635' yilinda h~nfu 53 · yB.ŞillcÜı. ol~uğU :hai
de 'Ka.ruza.de- vefat etti. Bundan taİn . dÖrt 'sene 'sonra d~,. 70 yaşıbın 'üstUn
de iken Şeyh , Sivas i ö1dü35• 'Bu sfıretle ·geçici · bir · müddet · için· mücadele 
sona , erdi .. Fakat ~er·. -i-ki .. tarafın fikirleıini • :benimsE)yen., n:ıutaassıp· ·birer 
ziijnre meydana ge}.nHş, . ö~ellikle · Ka~ı;a.de taı;~ftarları g~çen ıbu müd~et 

i~İnde}~~li · k,!l:v"~~~~nı:i:ıişl~rdi: . ·: . .. . · . :.. . : .. _. ... ·:: _.,; 

vı· :._ · n:·amziı.deliıer' 'hareketinın geiıişıeni~si \e .fiili. s~~y~ ,;lıit;.kaıf: ' 
. .· .· .. =. ~- . . :. ·. - . . rtr: Murad'~ 1640. da. ölümü ve ye~ine . k~·de.şi Şuıt~ .İbrahim'in tah

fa geçmesiyfe 'biilikte, imparatorluğUn zecri t~dbirlerie kısmen sağlana- ·· 
bilmiş nizarnı yeniden .bozulmaya başladı3P. İdare mekanizması tekrar 

(37) Naima, v :( .-·221·; lu;Ş. · U'zui:içaı'ş'ıli,· !ID, 366. · ' ···· .: 1'' ' :-,, '··· . . , ':i. ·;::· . 

(3ft) Katip Çelebi, 'iinz:in, s. 126; ·Naima, VI; 218. ~~lfuıid~'nin vetatmdan iki sene 
·· sonra, yani 1637 de, Sakarya havallsinde Şeyh'-i ' Sakaı:Ya · namıyıa·· mehd!lik 

iddia · ederek ayaklanan ·bir 'zatm, dikkate deg-er 'ol'ayfaı:a. sebep. olduğu "görü.
'lür (bk. Ka.tip Çelebi;· Fezleke, II, 195-;196; Nainia)' m, . S17~3i9; · Uzunçarşılı, 

• mı, 206;.JJariışmend,'· Iİİ, 372-373). Kadızadeliler hareketiyle bu· olayİn aynı 
döneme rastıama:sı herhalde bir tesadüf eseri olmasa gerektir. Her iki olayın 
da halkın içinde bulunduğu içtimai oiınalımla: ·'sıkı sıluya. · iıi'isi · muhiı.kkaktır. · ' 

(39) Bu dönemin iç· ve 'dış olayliırı ... için bk:· UzunçarŞilı, m, :228--244; Daru§merici. 
m, 387-411; Shaw, I , 200-206. ·:. 



muhtelif menfaat gurupları arasında nüfuz mücadelesine sahne oluyor
du. Bu duium IV. Murad devrinde sırf Kadızade . ile Şeyh Sivasi 
ara~da kalması sağlanan mücadelenin: bu. defa tarartarlan arasında 
yeniden alevlenmesine ortam hazırladı. Özellikle, Kadızade'den dplayı 
kaynaklarda Kadızadeliler, veya halk arasında faki.lı kelimesinden bozma 
Falalar diye tamnınaya başlayan ve çoğu va.i.zlerden oluşan taraf, ağır 
hücumlara . ve hatta fiili · müdalıalelez:e geçti. · ·Bunlar, ·. kendileri gibi 
düşünmeyenleri .kafir i:lan edip tarikat · mensuplarına ve .bilhassa Hal
veti :ve Mevlevilei'e. olan düşmanlıklarını halka da yaymaya giriŞtiler. 
Ayrıca sade tarikat mensuplarının deı:,Oil,' onlarla temasta bulunup tekkc
lerine girip . çıkanların da kafir - olduklarını ilan" ettiler0 • Tar3.ftailanna 
sürekli tarikat mensuplarını menetmelerini, bunun eıiır bil marut ve neh y 
ani'I~münker icabı olduğunu telkin ediyorlardı~\ 

·· Kadızadeliler'in tesir ve ı~üfuz sahalarına almaya çalıştikl~.ri ve buıi.
/ ci~ ~aşarıya ulaştr~}arı ikinci züinre, s~y ıİıensuplaı~ı oldu: '!aa~~~~~: 
V ~emeye gelen ·b~tacı, kapıcı ve ·bostancılar:dan pek çok mutaasıp ve 
nienfaatÇiyi, -devlet nizamındaki .bozuklukları ~stismar ederek etkilediler•:: .. 

• -: · ~ • • . • • • ·, • 1 ~.:.... J • :; •. • -· _, • ,. 

Bti etkilernEmin sırf dini duygulara hitap etmediği, karşılıklı bir menfaat 
alış verişine da.yandığı a.şağıda görülecektir. · · ' 

;1648 yılında .IV. Mehmed'in henüz çocuk yaşta tahta çıkmasıyla iyi-
[ ce alevlenen saray çevrelerindeki nüfuz ve iktidar mücadelesi, Kadıza-, 

deliler'in i~tisadi ~önden güçleurneleri için gerekli .Ş~ları hazırladı. Bu 
dönemde onların, saraydaki taraftarları vasıtasıyla/'.Oazı · emlak ve vakıf
ların idaresini yavaş yavaş ellerine geçirdikleri müşahede· ediliyor. Ayrıca 
pek çok dalavereci ve · ihtikarcı tüccar takımının ... ga.:Vn ' m~riı işlei:inl. yine 

saraydaki adamları sayesinde ve tabü büyük rüşvetlerle yoluna koydUkla
rı ve bunlardan yüksek gelir sağlaMU.a~ı bU.inmelr!-e~; Kadızadeliler 

bu yolla bir müddet sonra her me~,elede devle~ ~şlerine .müdaha!e eder hale 
/ geldiler. !stedi~lerini istedikleri zaman istedilderi işe tayin .~,~tireb~iyor.-

(40) Naima, VI, 222; krş. Uzunç·arşılı, TIIt, 367. Naiına, "Gürüh-ı mü•nıinin ve mu
vahhidin fırka br ka olub mecftlis \'e mehafilıle kflşe be-lciışe ınübiiJıase ve ğiı.vğn ve 
bihudo muara.zalar ile birbil'lerin rÜSYiı. ihn elcden lıaJi. dcğille~ i<li" demek SU
retiyle işin fecaat derecesini ortaya koyar. Katip. Çelebi ise, taas.;ıubun bu ka
dar şiddetlenmesine, akli ilimierin (o bununla dini iliıp.leıin dışındaki · bütün 
sahaları kasded.iyor) ihmalinin sebep olduğunu, bunlar tedris· edilmedikçe taas
subun kaldırılanuyacağını belirtmektedir (b k. i\lizan, ss. 15-17; lı:rş. · !nalcık, 

s. 185). 
(•U). Naima, VI, 222; krş. Uzunçar§ılı, niı, 367. . 
(42J Naima, VI, 223; krş. lUufassal Osmaıt!ı Thrilıi,. İstanbul 1960,·.rv, 2047-2047;. 

Shaw, I, 207. ' · · · , 
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lardı·• :ı. Onların devlet işlerine bu ölçüde nüfuzları, iıdq.re mekanizmasının 
·aüştüğü aczi gösterdiği gibi, , aWacak her müsbet adımııı ve ıslaJ:ı te
şebbüsünün önünde a_şılmas{ güÇ bir engel teşlcil ettiklerini de · düşün
dllrü,yor. Buna karşılık Şeyh Sivasi'lerin ise bu ıgibi yolsiızlukla.ra karıŞ; 
'üıadıkiarinı Naima özellikle zikretmektedir ... Fakat gerçe~te ·böyle ohıp 
oıniaQ.ığını şöyley~cek · diırumda d~ği.J.i2. ·. · 

• • ı •. -· . • 

Vll _:_ Üstüvini' Mehmed Efendi ve Kad.ı.zadeliler haı·eketinin.' doruk 
nOktası: . (" ~ 

_ . KadizadeWer hareketi i IV. Mehmed'in saltanatmill ilk~ yillan ·boyunca 
böyle bir g~işme. ·.ve genişleme .kaydederken, bu -zümre içinde .yeni bir 
sin1a,nın ortaya çıktığı · görülür. Bu sima, vaktiyle .memleketi Şam'da -bir 
katil olayına sebep olduğu· için kısas korkusuyla İstanbul'a kaçan ve Ka
dızade Mehmed Efendi'ye intisap eden arap asıllı bir başka Mehmed Efen
di ·idi .. Ka.iıdade'nin yanında sivrilerek · Ayasofya yaizliği.D.,e :k~d~ .. çıkan 
·bu . ~at, va~zıarını· süre~n oıarak m~r~~r. )3ir sütuna :Y::ıs~arup, yal?tıği M~ in 
üstüvaııi ·diye · ıakaplandırıimış · ve z·amıiı~la böyle tanınmağ~ başlam.ıştrı~. -. ,... . - ·. . ... .: . . . . . . .. 

Naima'nın ifadesine göre, zahirde şeriatın bütün. inceliklerine ·uyan 
üstüvam Efendi,. bu sayede helvacılar, . bostancıl~r ve .Enderun mensup
larmdan bit hayllsini ders halkasina çekklş.-ve bu' yolla adı~ıı ·saİftyda du
-yın.muşt~. Bir')ıi~dçlet sonra kendisinın'. :gel~neğ·e ayıın:ı . olarak Hasoda' da· 
va~ etmekle vaZi.felen<$.ıildiği ve ·bu yüzqep. halk arasında ·Pamsah Şeyhi 
cllye' ruulnul.~a :6aşl~_dığı' gÖriliiiıüŞtü~li. Üstüvani ·Efendi gerek~ sarayda, 
gerekse ·hall{ ara~daki va~zl~nda sürekli olarak K~dızft.de'nin göİii_ş-
le:r;ini işliyprdu~'. . ' · · .. . .. -
' ·· · . - . . .) . . ·-

(43) Naima, VI, · 222-224, 230. Taı·ihçi, ·Kadıziideliler sayesinde pek çok saray men
. , ~ubunun da .pu yolsuz tayinlerden büyük servetler elde ettiklerini. yazar. Ayrıca 

. . . ~adızadelileı:'in şeriata <>.Şll'l, dii§künlültlerinin tamamen ziihiri ve illet mesa. 
besinde olu§i.ıriu, 'aslu;da büyük bir ahlak sukütu içinde bulunduklarını bazı 
olaylar zikredeı:ek gö;;teımektediı· (bk .. .VI, 227-2~8}·. Benzer olaylardan bi

. risini de Evliy~ -Çelebi zikrederek Naim_ii'nın · anlattıkl:a.rını. doğrular ve onun 

. giJ:ıi, Kadızadeille-r hakkında ıiıenfi . dii,'1iPcelerini açıklamaktan çekinmez (bk. 
':Evnyıi, Çelebi S~yal~ntnilm~~' İstanbul 1314,. IV, 247-U9). Ancak Kadızadeli-
ler'in _hepsi~i aynı gözle _g(jrmek de doğru değildir. Aralarınça herhalde, ya• 
pıla.n yolsuzluklan tasvip ebneyen ve samimi olarak -yanlış yolda . oısa·. bile
dini duygularıyla hareket edenler vardı. 

(44} Naima, VI, 222. . .. ı·:", 

(45) .A.g.e., V, 53-.54. . • -, 
(46} A.g.e., V, 54. krş. J. de Hammer, Histoiı:e de l'Empire Ottonıan; Paris 1835. 
,. . 26~; Uzunçar§tlı, -~ı. ~68, . 
(4.7) üstüviini Mehmed Efendi'nin vaazlarından bir kısmının metnine üstüvii-ni Ri

sii.!esi adıyla sahip bulunuyoruz. Bu. ı·i~le, adı geçenin öğrencileıinden biıi ta
rafından vaaz metinlerinin bir araya toplanma.- ıyla meydana gelmiş olup H.G . 
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Kadızadeliler'in bu yeni reisi, sarayda kenQine iyi bir çevr,e e~d.i 
Vf1. bu kami.İİa. t~yin ve aziıİei·de söz. s~hibi . olı:ıiağ~ .başia~. ~endi d~~~e
t~iine uygun -~e~; fildığı rüşvetin ·b?ı;', ~m.ı&.~verere~ -~~~ekM : Y;~r.f~~~ 
tayinlerini · yaptınyordu·•s; Bu _suretle _büyüyer.ı riüfu~undan aldığı k,u.\rv~fle 
tasavvuf çevr.~l~~ine ·sataşmalari:r:u . ~ı:?z"ıp~. ~3JiÇ. . ."q~~ ~a~ ediyorii-ı/··~~.;_Bu 
tahrikler nihayet semeresini verdi ve KadızadeiD,e.r t~kkeleri 9.asına,.k ve 
ortadan kaldırmak üzere ·baskı yaparak VeZiri.azain Melek 'Aiuiiect .. P~a'
dauizin ve _şeyh_ülislam B~~yi Ef~ndi'~e:ı:ı: ~etv~aJ~la!. _D.e~kapı ya

· k.i.uıarmd.aİti 'Hliİveti . f~kkesilii basıp 'tahrip' etmek iÇpi .f,a.al~y.ate 'geçtiler. 
Fakat Samsoncubaşı ömer Ağa'nın yeriııde müdahareslyıe· ıbaskın ger
~ekleş.tiril_e.medi~0. Eğer ·başara:bilselerdi. tekkeyi ··YıkıP dervişleri· -öldüre
cekler:di . . Sonradan durumun vehametinLfarkeden şeyhüliSlam, : :. ·piŞman 
ol~.k .y.erdiğj.. fetyayı ip~aLetmiş . ve •:Üstüvani' :Efendi'yi · ·cezalandırmak 
niyetiyle., aratmışsa :da, ~beri.ki kaçıp.saklanmiştı.r.. . . . . .:: .. · .. · .. ;;: . 

• · :. ; • • ; • ; e' • • • • · . i • • •• • ; . - ı'' ~ .... ; ' .'. ; ·. ~ ••• ~ ; 1 •• ~ ~ • • • r ·- ' 

. Kadiz'aÇielil~r'le Şeyh SivasV.er. ara~ıA~ak.i:. 4üş~~nlığın ·li~ ~e~e~eye· 
'vahnasmd:i her' ili' tarafta yer alan' . kptü'" ''myetiio:.'c'ahij. ve. mut~sip 
·kişilenn büyük.rolü o~du~ anıaşiliyor. g.mku: ,b~~ı:. :J:?iX~~iı:ffa:· ~uydUk- · 
ları· söZleri i;Yice ' anlamadan ilaveietle değiŞtirerek '&bür''tarafa nakiedi
.yor,ı böyle!!e .. p.üş:ı,n,anlığı,.;kı..zıştırıyorlardi"1. . :_; · : ,r· +.:; :·:" .: ı._,, .. 

• •. ·iı • ı .• • : • ; • • .• - . • • , 1 • ! 

· İki taraf ·arasındaki ~J:ıu··miicaaeıe ·karş~mda ·diğ~r: . W.~inailip. .fiı.:ii da 
' 1 • • • • ı . . . . . . . . . . . . . :.... . . i f • • ' • • • • . • • : 1 ~~·! ~ ~,. . 

'düsündürücüdür. Daha kurulduğu deviiden · beri. Osmanlı Iinpıiratorlu-

_gu;nda yqzı~rce ·yu· varlığını yanyana "ah~~ {~ili~e ··irÖru~\ıŞ; hat~ 'b~~ 
'Işbirliği ·ôrtaya : koyapilmiş· ·. tasa:~ m~nsıiı>,larıyl~ . i;ıf~areselile~· ~oyle 
·h~ . savaş· ·içme _'·düşmesi · şüpliesiı · ilk defa :oıu.y~>I:~u;: : IV!~tot: . aİılaYışi ·ye 
farkı : dolayısıyla ibit ik(keSİIIi arasında zh,man'z'an:fan a.iıhiş:ıp.azh_kve· reka
bet olmuş ise de, ıbu hiç bir şekilde •bu devirde olduğu gibi tehİikeli· bir hal 
almamıştı. , . · 

• o • • .. : • • ••• • • ·• 

. . Kadızadelil~r ile Şeyh Sivasller arasındaki :bu mücadeleye,· v8..izlerin 
dışında ·öteki .ilmiye mensuplannın katıldı~la.rı ~·alum değildiİ-. · Bununla 

•·. ·' 
Yurdaydın .bunu ·i!k defa bir makalesinde incefeyip taı:iıtml§tir (b~. ''Üstüvant 
Risa.Iesi". İFD, X (1962), ss. 71-!78). Slııt:i.nu-iİ..vaizın. olara:k· t~vSif edilen Üs
tüvant Efendi'nin bu risalesi, bazıları Kadızii.deliler 'ile Şeyh Sivasller arasın-

. ·da milıia.kaııa edilen konulardaiı bluııan. 50 Idisur bal)'a' ayıiliiiıııtir. He.~ · ıiüküm, 
!bn Teymiyye'den Blrgivi'ye kada i· aynı · elioÜ.in inensubu üİemfuun ''fikirleriy-
ıe desteklenmlştir. · ' • ·, ·-. · · 

(48) Naima, V, 53, 264; Uzunçarşılı, mı, an:· ·'.• •' ·.;. ı . . · . . · i .··. ·• 

(49) Naima, v, 56; kı·ıı. Shaw, r, W7. :·•::: · · :'. · 
(50) Naimii, V, 56-58; kr§. Hammer, XI, 264.266; Uzunçarşılı; 1 !ID, 368.369,· Olayın 

tafsilatı·. için gösterilen ~ayfalara b k .' •· . : .. : !·. . ; .' · . . .. .. -: · -' · 

(51) Naima, V, 55. Tarihçi, Kadızadeliler'.in elebıuıılaniıdan 'olan· vaiz·: Turk Ahmed 
. · · • ve· -Divane Mustafa g:bi mutaassıp tahrikçiİerin faaliyetlerı ve garip ' ilin .aıiı.a
. '· · ": ).riııları konusunda ibret· verici pasajlaı· kaydeder · (bk;· vi; · 226-227}. : : 

• ~ 1 t : . - • ~ . ; j ! 1 • .. .. 1 • . • .. . • • 
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beraber, tasavvuf .çevreleriyle ilişkisi olan. iki kişi dışında diğer . ülema.nın 
Kadızadeliler'e karşı . çıkmadıkları ve olanlar karşısınd~ susmayı tercip 
ettikleri !g.Bzden kaçmıyor. Bu suskunluk ya ülema.riıJ:ı vaziyetin :veh?inetini 
iyi kavrayama~arım, ya da Kadızadeliler'in ıiüfuz ve ·baskılarından 
çekindikleriıli akla getiriyor ki, daha çok ıbu ikinci 1hti..qıalin varid.'oldu- . 
ğunu sanıyoruz. Aksi takdirde bütün ülemanm Kadızadeliler paralelinde 
y~r ~dığını söy~~mek g~r~kir ki, :bu mümkün değil<lir . . 

Kadızildeliler;e eserleriyle karşı çıkaiı iki zata gelihce, ·bunlarin yapi
tıklan tek şey, Kadızadeliler'in ·: elkitabı olan; Bir.givi'nin TaJ-~t-ı 
Muhammediye'siiii tenkitten i·baret kalmıştır. Bunlardan Kürd Molla diye 
tanman · Mehmed Efendi, Kadızadeliler'in ·şiddetli · tepkisini celbetılıi.Ş, şey
hillislama müı'acaatle öldürülmesi · için fetva: isteinişlet; fakat başara
mamıslar~2. İlci.ncisi ofan Kefeli Hüseym Efendi ise Tatar ima:m. lilka
bıyla b~en cesur bir şahsiyettir. Kendisi, Tarikat-ı .· Muhammediye'deki 
bir kısım· fi:kirlerin geçersiz olduğunu eski · ülem-B..nın beyaiııannıi daya
narak göstermeye çalışmış ve mevcu.t hadislerin pek çoğunun İıydur· 
n:ı,a olduğunu ispatlamıstı. Kef~li Hüseyin Efendi'nin •bu eseri, Kadızadeli
ier'i ilkinden ,q.alia· çok.-hUzursuz etıi:riş, şeyhÜlisla.İndan· ·briİıun da katlini 
istemişlerdi. Hüseyiİı Efeiıdi cesaretle karŞı ;koyarak; Üstüvani M;el:iilıed 
Eferi<li !başta olmak üzere .. Kadızildeliler'ıi açik .~ün~aya, çağırdı.. On
lar bu daveti Şiddetle reddederek i'steklerinl te~arladılar ve Şeyhillislam 
-Bahayi Efe~di·yj.· hayli sikıştirdılar. Bahayi Efendi _Kefeli'yi f~da .etme;di 
_ama, ·1653 yılı Ocak aylııda topladığı ülem~ meclisinde· eser.ini imha ~tıp.~~ 
'sini ve bir daha ·bÖyle· teşebbüslerde· :Ouluiunaö:ıasını isternek iöruiida 
kaldı53• · . .. · . . 

· Zikredilen şu · olay, Kadızadeliler'in nüfuzunun · kuwet : derecesi.İ:ı.i 
gösterdiği nisbette, . ciddi ilmi ten:kitlere ıda yanarnıyacak kadar ilmen za
yıf olduklarını da-ispat ·eder. Ülemilnın, kendilerine karşı · ortak bir ·cep
he tesis edecek kadar cesur ve aıimkar olİııamalan yüzünden : onlarııi 
bu derece kuvvetlendikleri ve taşkın hale geldikleri de hu suretle mey~ 
.dana çıkıyoı:. Eğer Kürd M;qlla ve Tatar İmam yalnız bırakılma~p des
teklensele~q.i, .K~~ade;ıiJ.er'in yıprati~ası imk:an da~e giilniş ol~_~q. . 

. (54!) Katip Çelebi,. Fezleke, II, 383; Naima, V, 264-269; krş. Uzunçar§lP.. ırı;ı 37.0-371. 
Tarlkat..ı 1\'Iuhş.mmediye'yi tenkit . edenler arasında Şeyh Sivasi'nin halifeSi. ve 
ve zamanın ileri gele~- Halveti ş~yhlerinden Abdillahaçl :Nuii Efendi de ' bulu: 
nuyordu, :Onun· elP, aynı muameleye mü.ruz kaldığını biliyoruz (Fezleke,· · II, 
383). Katip Çelebi'nin şahsi ltanaati, yazılan bu tenkitlerden· hiç birinin .ı.ımı 
'h'Üviyete sahip olmadıkları merltezindedir. Abcİillahad Nuri · Efeıidi'nin; sema' 
ve devrahın meşl'O olduğu konu~unda Devİ-An-ı Sü.fiyyo (Sül~ymıinil·e:. HaCJ 
Reşid _Paşa) Ktp. nr. 97/5) adında bir risalesi vardu·. · · 

(53) A.g:t!serler, -a.. ye. · ' •· 



Görülüyor ki, özellikle 1640 lardan soiı,raki devrede ·K~dızadeliler'in, 
·devletin· ve ülemamn acizliğinden yaradarup güçlerinin doru:k noktasına 
eriştiklerini söylebiliriz. · 

.. vnı . '-- Köprülü Melımed Pa§a'nnı müdaJıales i ve Ka~~e~er 
. hareketinin sona ermesi : 

üstüvani Mehmed Efendi reisliğindeki Kadızadeliler'in ·bu.o güç ve 
kudretleri meshur Cınar (Vakvak) Vaktası (4 Mart 1656) na .kadar de
vam etti5 \ B~ olayda kendilerinin pek çok ·işbirlikçisi: ve hamisi 'katle
d).ldiği için, epeyce· hırpalan~ar. Yeni veziraza~ · Boynueğri Mehmed Pa
şa, · 1bütün tayin ve azillere -bizzat el koyarak Kadızadeliler'i ön~mli l;>ir 
idari ve .iktis.adi. güçten mahrum etti5

" • . 'J?unu~ üzerine. veziiiazam aley-. 
hine kampanya açarak propag::andaya başladılar. Aynı sene :Venepikli
ler'jn Ege De_njzi'ndeki başarılan ve ~azı adaları ele geçirmeleri ·kendi-

- . 
l~rine istedikleri fırst>h temin etti ve veziriazıı:~ı azh:ıttirmeğe muvaffak ol-
dular". 

Kadızadeİiler, yeniden .eski durumlarına dön<J.üklerj inaiıciyla yeni 
veZiri.azam KÖprillü Mehmed Paşa'nın işbaşma .geldiğiııfu sekiZinci günü, 
ona ·bir gözdağı v~tmek ve güçlerini göstermek üzere bir ~öv'de 'göste
risi düzenlediler. Cuma'ya tesadüf eden o gün, Fatih Camii'nde ·namaz 
.esnasınrla maka.mla okuyan m~ezzinleri dışan atmruk istediler; fakat der
hal müdahale .ve mukabele gördiller. Bu suretle -~ücü ,bir ~kılrı: oia:yların 
çıkması önlendi. Ne var !ci, hırsıarını alamayan Kadı.iadeliler, İstanbul'da 
ve haricinde ne kadar t~k:ke varsa ortadan kaldu·m~k-ve bu emi bi'I,_ınahıf 
ve nehy ani'l-münl{er vazifesi için halkı kendilerine yardıma çağırdılar. 
Niyetleri tekkeleri yıktıktan .sonra şeyh ve dervişleri "tecdid-i iman"a 
davet etme~, redde_çl~nleri öldürmekti. Bunu yap~ıktan sonra padişaha gide
cekler, ·ne kadar -bid'at varsa -bizzat kaldırmak_ üzere izin istey~cekler ve 
bir başlangıç olmak üzere de camil~rdeki .. birden fa.z1a minareleri yıkacak
lardıs7. 

Bu düşüncelerin gerçekleşmesiyle imparatorluğun şu nazik .dön~minde 
doğacak korkunç sonuçları tasaV.Vur eden Köprillü Mehniea PaŞa, henüz 
olaylar başlamadan gerekli tedbirleri alırken, bir yandan ıda adamlar ıg:ön
derip Kadızadeliler'-i iknaa çalıştı. Faydası olmayınca,· IV. Melimed'in hu
zurunda topladığı .bir ülema meclisinde "ikaz-ı · fitneye ·bais olanİann ce
'zlilan ~~ti.b oi~ak J.azım idiği"ne dair -bir f etva aldı.' Padişah .?a suç-

(54) Bu olay hakkında lık. Uzunçarşılı, ıp:~. 296-299; Danişmend, m, 420-421. 
(55) A..g.e., l ll, 421-422; Uzunçarşılı mı, 303-305. . 
(56) Naima, VI, 224. , 
(57) A.g.e., VI, 224-226; Silahdar Tarihi, I, 59; krş. Uzunçarşılı, mı, 37.~-373. 
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lulann yakalanıp idam edilmesi için emir verdiüs. Sonunda, başta Üstüvaru 
Mehmed Efendi olmak üzere, Türk Ahmed ve Divane Mustafa gibi elebaşı 
vaizler yakalandı; böylece feci olayların önüne geçilmiş oldu. Ancak Köp
rülü suçluları idam yerine Kıbrıs'a sürgüne göndermekle yetindi50• Bu, Ka
dızadeli!er hareketinin fülen sona ermesi demek oluyordu. 

IX - Soiıu~: · · · -

Kadızadeiller hareketi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun 
buhranlı bir dönemii:ıin ortaya çrka..r;dığı dini bir ol_ay gibi görünmektedir. 
Hareketin maksadı, görünüşte dinde bir tasfiyeye gitmek, bu yolla dev
leti kurtarmaktır. Bununla beraber yukardanberi a.nlatı~an olaylar_ -l;>ir bü
tün olarak gözden geçirilc'4iğinde, .gerçekte köklü bir · diİıi tasfiyecilikle' H
gisi bulunmadığı.:anıaşılmaktadır~ Bu bakımdan Ka:dızadeliler har-eketi, biz
ce, müsait ortamdan faydalaiıaı·ak, tasfiyeciliğin paravanası ardinda · bazı 
dini çevrelerin mevcut İıüfuz -v:e iktidar mücad·eleşim~ katılması ve :biııidan 

. meııfaat saglıi..ması şeklinde yorumlaİıına.k gerekir. · ... ı;_- ~-~- r<.:.ı -.. 
' -~ ~ ... !\ '.·.·::·.:i :.: . 

Bu hareketin ·belli bir müddet devletin iç politikasııu · desteklemek 
'-amacıyla IV. Mura-d tarafından akıllıca kullanıldığı. görülüyor. ·-Ancak IV. 
Murad gibi güçlü ~ir hükümdaıyı e;inde fazla zararlı ·olmadan tutulabilen 
Ka:dızade- Şeyh· Sivasi mücadelesi.n:in; IV: Mewned'in-çocukluğu dönemin

-de tehlikeli içtimai sonuçlar doğuracak bir· dini bulıran şekline· dönüştüğü 
.q,e . gözden.,kaçmamaktadır. Köprülü Mehmed Paşa'nın yeri.nde-!ve tam za
manında müdahalesiyle bu ıbuhran sona erdirilmiştir. Ne-var ki; Osmanlı 
~paratorluÇU'~da Kaçlız~delileıi~~ 9ffi anlayışını .p~ylaşan züıp.re~~ dai

-ri1a mevcu't 'J?IııjinrriuŞ, . güılüıliliz Türkiy~· siİı.de ' de ·bun~n' uzantıl_ariİu gör-
mek mümkün h'ale gı>lmiştir.~ · · ' · · ·- - · ·---· 

.. 
,. 

. - .; .. · ı. • ·•. 
,. ... ~ 

ı; • • ~ •• - . : .. 

·' (5S> ' A.g. cscrı~r,' 'a. ·ye. · .. ~:- :' -· ı,.r ~:; · , 
··n59ı KÖpru'ıü : Mehrhed ,p'aşa;nın-'bu ctavi'a.nışının, henüz iktidara geıcİigı bi/: su·aaa, 

fazla ileri giderek Kaclızadeliler'i. ayaJdandmnaktan çekindig-l ta_rzuida yorum-
lanması mümkündür. -.-.: 

C*Y·Bu yazınin iıazırlaruşı sırasında. Kadizadeliler hareleeti haklanda Necati öztUrk 
':arafuidan İngiltere>' de bir- doktora · tezi yapılmış old~ğu billn;ııekteydi. Ancak 
yazının baskıya verildij!'i gUne kadar söz konusu bu tez.i .görn'iek mümküıı 

olma.mışbr . 
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