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İBN. KEMAL'İN YA$ADI~I xv·VE XVI. ASlRLAR
: TÖRKİYgstNDE İLİMVE FlKtR HAYATI·: '
Prof. Dr. Ahınet . Yaşar OCAK
H. 'ü-. T~~ih Böiümü
! '

Osmanlı Türkiyesi ilim ve fikir fı:ayatinın IÇendi bütünlüğü :v,~ . yapısı içe-

risinde teşkil ettiği zirvelerden öiri olan. Müfti's-Sek.aleyn İbn Kem~i'i ifi anlayabilmek ve gerç~kte olduğu · gibi d~ğerlend4"ebilmek . için, ' onu yetiştiİ-en ilmi,
'fikri, kült~re~ ve..;sÔsyal ' muhi~~ ~yi bilinmesi. ,gerektigfiıde şüpıi~'yqktur. Aiıcak
doğrUyu sÖyiemek. gerekirse, bugÜn b~ işl. tam _anl~ıyla }'apabileceğimizi iddia
etmek biraz zordur. Zira böyle bir iddia·, Osmanlı
ve 'fikir hayatmi'başından
sonuna kadar muhtelif yönleriyle birlikte, teşekkül ve· gelişme şartlaruu; bunlarda
etkili olan amıneri ye· yetişen şabsiyetlerin ilim: ve fikir hayatımıza katkılımiıı çok
iyi bilmek, aynca bıina dayanarak genelde: İslam: ilim ve fikir tarihiiıdeki yerle'rini"'~ana koymakla mümkündür. ·Ne var ki günümüzde henüz bu mahiyette
es~rlere sahip bulunmadığımız gibi, birkaç istisnamn.. dışmda Osmanlı ·dönemi
ilim ve fikir adamlarımızın muhtelif yönlerini. aksettiren, değişik mahiyette, yayınlanmış monografilei"bile mevcut değildir:· : . . : · ·'
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. Işte belirtilmeye, <çalışılan

bu sebeple . b~aqa yapılacak çi~•. I~n ~~pı~l'~
yaşadığİ döne~ il4ii ve p~r hayatının kab.a ve çok geJ:!el. hattı bir. tablosu olmaktan öteye geçenliyecektir.
· _,;1 . - ·> •
. , .....
Bir defa
her şeyden öiıce şuna dikkat
Iazımdır
ki, XV. ve -XVI. asır.. etmek
..
.
ilim -ve fikir hayatmda gerçekt~n büyük bir ehemmiyete haiz asırİardır:. Çünkü, genelde Osmanlı mede.riiyetinin. en parlak ·d~vri olduğu kadar,
ilim ve fikir hayatınıİı.. da en yüksek seviyede bulunduğu b~r dönem..kabul edilir.
Fakat asıl dikkat ôiıinniası I~ gelen husus, bu asırların Osmanlı .devri Türkiye
fikir· tarihinde· ·birbirinden hayli farklı . İstanii anlayış ve. düşünüşleıilı belirdiği,
~atta asıl ,~I!~m,ı,~şi, bp_n),a~n belli ölçüde t~pl~ma y~nsıyıJ!ak birtakım· s~~yal ça~
tl;imalar~ sebep ,R~~uğu b~ z~an dil~ oll;~Şudur. Tcı:biatıyla b~a par~le! _q~a
rak da, Osmanlı siyasi,- idari ve sosyo-ekonomik yapısında olduğu kadar, .ilim ve
fikir
hayatuidakf
ÇÖzülİİıenin köklerini
s~klay~İı
bir devredir~
.
. '-·~· ·:·~.
...
...
·-..
.
:
.

lar,

Osmanlı

~~ .

~

Osmanlı -ilim' ve fikir :hayatinın ve bunuİı temelindeki müesseselerden biri
medresenin fikri yapısını iyi teşhis edebilmek için XI. yüzyıla ka~ar ·geriye
~tmek icap. edf?r. .BiJindiği gibi Büyük SelÇuklular, X. yüzyılın son çeyreği· do layol~
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lannda topluca müslümantığı kabul ettikleri zaman, o sıralarda Sunni İslam düşüncesinin en kuvvetli ve parlak temsilcilerinin yaşadığı ~averaün.nehir'd~n gelen ilim ve fikir adamlannın öncülüğünde bu ~nemli . ba.diseyi,.gerçekleştirdiler.
Böylece BUyük ..Selçuklular; Türk - tarihine yeni bir istikamet veı::dilei. :. Onlann
Sunni İs~am'ı .seçmeleri, hem siyasi hem de ilmi ve fikri. bakımdan · sonraki bütün Türk tarihini "etkiledi.
·
·
Büy\!k ·selçuklu İmparatorluğu'nun yayıldığı Maveraünnehir, Harezm ve
Horasan mı_n.!Ikalan,' İslam düşüncesinin, ilminin en parlak dönemlerind~n birinin yaşanmasina sahne oldu. Bu dönemin en mühim neticelerinden ikisi, Ehl-i
Sünnet doktrininin
en .olgun
ve muhtevalı
· yapısına kavuşması
.ve bunun. . büyük
'
. . ( .
..
. . . ·••.
.
alim ve muta.Savvıf Gaziall (öl. 1111) tarafiiidan
tasavvufla
mükemmel
bir ter.
•
:.·
kibinin tahakkUk ettirilım.esidif. Büyük Selçukitilar'dan soİıra da ıirurun olduklan
topraklardaki
gelişmiş
iliİı;ı
ve fikk:·;·'ortamı,
daha bir mÜddet
'1)1,1:. d'!l~munu . koi
•. ·•.
' '. .. •
•
,-.
•
•'
•
;_. ' _ .•:
1 )•
' ·. • :
dtıru v,e Fa.Q.ruqdin Razi (öl. 1209) 'gibi, XV:· Yüzyılda· ~ile- Osmanlı ilim anlayı-;şthı' etkileyecek.· de~erli şcihsiyetler.~y~tiŞtirCİr: ~~,.·. ·:::-~. . .. ~- ;~ . ~: .-: . ' · -·~.
ı:

1,

~
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Osmanlı Devleti kuruluncaya·.;kadar. gerek Danişırie~dliler, Artuklular; Saltukl-ular, Mengüce~liler ve Anadolu·, Selçuklulan, gerekse· Beylikler devri ilii:lı-'ve·
f~~ p.ayatının iki besleyici ·kaynağından birisi Maver&ünnehir; Harezm ve İlora'
san oldu. İkincisi .·ise Irak, .Suriye, Mısır ve Hicaz'dan oluŞuyordu. Yukarda ad:.
lan, sayılan d~yletle,:in . z.am.anıncfa,.Aı:~.adolu'd~r ~im ve fikir hayatını canlandıran
sirİıa.l~r, ·.tahsillerini bumlarda ..tamamladıktari'sonra Anadolu'ya dönerek· .tediiS
ve telü faaliyetlerine başladıl·ar. Bu sebeple Anadolu'daki ilim ve. fikir hayatı; ' s0z
konusu bölgelerdeki mekteplerce oluşturuldu. Riyazt ilimler, felsefe, mantık, kelam, tıp vb:- alimlarda dıiıia çok Maveraünnehir ve Horasari mektebi; hadis ve ·
fıkıh gibi dlnı' ilimlerde ·ise =lıicaz, Suriye, Mısır ve·'Irak· mektepiet( :t~dris ve .telif faaliyetlerinde hakimiyet sağladı.
'
·.· ·
-

İşte Osmanlı Devleti; kendihdei) önce Anadolu'da :bu süretle teşekkül. edip
gelişen bir ilim ve fikir 'Örtai:nır~in varisi"~urufu.una 'ge'Idl: tznjk.'te . O,rJiaıi,.Çiazi 'ta~
rafılidan 1331 yılında açılan·~ ilk roedrese.'v e ilk n:iüderris D·avud=-ı :K~yseri'deidti~
baren. Osmanlı iliÖı anlaylşı~da"genelde akİi ve nakli ilıiinlerin hemen hemen ay:
iu derecede· itibar gördüğünü müÇahede ,- edebiliyoruz.'' Tasavvu_fi tefekkür ai~..:

ri ında . ise d·aha :çok . Horasan 'ın ··estetiicÇi. meK:iebinin ·ağır bastığiiu 'söyleyebilirl~.
XV. yüzyıla kadar v~rinili bir geliŞitie devr~i ·geçiren Osdı'imh iİlıri'
fikir hayatİ,
İstanbul'un fethinden son!·~ burasının Fatih tarafından imparatorluğun iLim ve
kültür 'merkezi haliİle g~tirilmesfyle dalı~ da-·canlandı. Gerek. \~n~dol~;da i~~~
edilen beyliklerden, gereKSe diğer lslam ülkelerinden, ~ oiellikle '}rukarda ·zikfe·di.
Jen itk \i.Ç 1?9lgeden birçok ilim ve fikir . adamı yeni başkentte . toplandı.

·ve

4
;

-

•

•

a

·. Bu gelişmenin, Fatih'in şahsiyetiyi e birinci derecede alakalı· · olduğu, onun
ilim ve ..i'rfana, tefekküre büyük · önem· veren ve bunlarla ·biziaF'uğra§·an bir hÜ!. ·
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kümdar oluşunun kuvvetli- bir teşvik uns-uru meydana · getirdiği asla uoutuln:iamalıdır: Veziriazam Mahmud Pa§a'nın da ·biı konuda p'e k çok' em'eği" geçtiğini biliyoruz. Fatih'in İstanbul'da kurduğu medrese XV. yüZyılİn ::~oolariİıa doğfll semeresioi. ye~eğ~ başladı..,Parlak ilim adamları yetişti; değer~i eserler kaleme
.alıocıi: Fatih'io· ogullan . Baye~d ve Cem Sultaıi da 'buluİıduklan eyaletlerde ilmi
faaliy~tleri .geniş .ö.Jçüde teşvik ettiler; pek ÇO~ ese_rin y~ılmasma )'Ol açtılar.
XV. asır, Osmanlı ilim. aolayışinıo,:Fahruddin' Razi · niektebiiıio etkisiyle geliştiği bir devir oıd·u.· Asi.ıİıda pek· Çok: İstani memleketinde · etkili' olan Şeyhu'l
Ulema ·Razi mektebinio b'i:ı asırda Osmanlı . i:nedresesinde '· eri . ku'vveiıi temsilci-

si, Molla Fenari diye tanınan Şemsüddi'ıi Mehmed'dir: · Akli ye 'felSefi düşünüş
tarzının hakim olduğu bu mektep, ominia birliKte bir silsile-haline Molla Yegan
(Yeğen), Hızir Beğ; Sinan Paşa ve Molla Lutfi ile Xv.ô· }rüiYilda;- bunun hem
hemşehrisi hem öğrencisi· İbo K~İruil''.ve onuİi Öğrencisi · · Eo-lissuUd Efendi.-·ile
XV. asırda en kudrdtli temsilcilerini buldu. XVI. asırda Razr ıiı.ektebinio '· yanın
da, Müeyyedzade Abudarrahman Efendi ile· Celalüddin DeWani · (Öl. 1518)' mektebi betirmiş ise de.. onun kadar tesirli olamami§.tır. ·· · · · ..
·

Böylece gerek ~V. gerekse XVI. yüzyılda Osmanlı _ İmpa~.atorluğu'oun ilmiye s~ı d~ha ziyadç ·R_~t .ıiı.ekte~ine mensup uleriiaç(_, ,oliışturu,Idu. Resmen
devlet Jıi.zmetii)-Qb buluna~. ule~a, d~vlet , :'pol~tikasında~·.b~,\~çktebin :~nlay,ş~a
uygu!}: bir' ta~d-~ . etkili oldular. Fatih. v~. Kanıini Süleydıan.:Jca~~~~amel~;inCv:!
onlarıo hıikilkt alandaki tatbikatını da kanaatımızca bu ·çerçevede anlamak ve
, ,,...
degerlendirmek icap · ede<
.···L . .
XVI. yüzyılın ikinci yansının başlarında Razi mektebinden tamamİyle farklı bir mektep daha . ortaya. çıktı-- ki, bizce · bütün · Osmanlı ilim ve fikir tarihi boyunca; sanıldığından daha· Önemli ve etkili :o1muştur: Tesirini günüıTiüie· kadar
sürdürdüğü göz önüne alınacak olursa, önemi daha iyi anlaşıl~cak olan ·bil ·niektep, Girgivi Mehmed Efendi (öl. 1573) tarafından tesis edilri:ıiş bulunup~ bs:.:
manlı tarihinde devletin. temsÜ ettiği İsla~ _anlayışına ilk karşı çıkış, hareketidir.
Önemli bir . yönü de budur.' Buni, İs·lam·-' tariJ:ıindeki ilk ·büyÜk tasfiyeci. akımıq
öncüsü İbn Teyroj yy (ÖJ.. -13i8) m~ktebini.u' 'osmanlı İmp~nitorİuğu'ndaki. tem:silcisi ve~.dey~t OlU§UflU da_.- eklem~lc laztmdı,r. .
_,. .. . .
. .\:
·...

J

•

..

e

Şüphesiz burada esas ·mesele, neden ·daha· önce değil de söz konusu · devirde
devlet hizmetindeki ülemanın temsil =-ettiği İsiami anlayış · ve tatbikata karşı bir
çevrenin teşekkül edebildiğidir. Bunun bal "yolu herhalde, i.İtiparatorluğun: · o sı
radaki siyasi ve içtimal -durumundan geÇmektedir. Birgivt, siyasette ·ve yönetiıfi:.

de gördüğü, kendince sapma :olarak değerlendirilen durumlardan ' ve toplum hayatında müşahede etÜgi ·çözülmeden etkitenmiş görünüyor: Onun·- yaşadığı · dö:neniin, . Şehzadeler arasındaki sert i'ktidar . mücadelesinin balkf-. endiş'elendirecek
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boyutlara ulaştığı; !Jlerkez ve taşra yönetimindeki losmen dev§irme men§e'li devlet görevlilerinin suistimalierde bulunduklan; Anadolu'da seri · isyanlann ··patlak
verdiği bir devir olduğu unutulmamalıdır .
. Bütün bunlar kar§ısında Birgivi'nin İbn: Teyniiyye ve öğre'nciier~· fikirlerine sığındığı, mücerred tefekkür planından çok, inançlar, ibaretler, ahlaki da~
Tanı§lar. ve bazı müess;eseler gibi pratik konularda faaliyetini y~ğunlaştırdıgı dikkati çeker. Eserleri b_u hususu açıkça gösterir. ö, fikirlerini rah~tça yayabilmek
için ·her türlü ikbal Y9l\IDU reddedip Birgiv kas_abasındaki ~çük bir medreŞ.enin
~üdeİTisliği ile yetinmi§ ve münikün olduğunca idari çevrele~e borçlu ve miiı
nettar kalmaktan uzak olmağa çalı§ını§tır. · Bu sayede SeY.hülislam Ebussmid
Efendi'yle uğraşmayı· göze alabilmi§tir. Ebussuiid Efendi o~~ fikirlerinin m~v
cut nizarnı sarsabileceğini farketmİ§ ve B~givi'ye açtığı mücadeleyi .ağır basarak
kazanmı§tır. Birgivi'niİı faaliyetlerine sadece ilmi yolla 1car§~lık verilerek ken,disine herhangi bir b!15kı yapılma yoluna gidilmemesi, .o devircİ_~ imp~ratorluktaki
belli . ölçüde fikir serb~stliğini göstermesi itibariyle cidden takdire §ayandır. _Bu
sayededir ki, Birgivi'nin fikirlerini paylaşan hiç de i.hmii edilerniyecek bir zümre te§ekkül edebilmi§ . ve. önemli ölçüde halk üzerinde etkili olm~tur.
Birgivi, müslüman geleneğine malolmu§ bazı · inançtarla

örf ve adetlere,

bid'at·~~ld~klan ve "haiki İslam'ın . özlinden 'Uiaki~tii-dıklan ·.'gerekçesiyle karşı
çıkıyo~, idari gÖrevlerdeki illemayİ bun1ara mani oİınamakla suÇluyordu.' Aynı

zamanda, tasavvufla :tiy\ı§mayan mizacının etkisiyle, bazı tasavVuf çevrelerini
de bu durumdan sor~lu tutuyordu. Katip Çelebi; "§eı:'i ilimlerde titiz bir müdekkik" olan Birgivi'nin, "hikemiyyatı sevmediği ve tarih okumadığı için", 'örf
ve adetlere boşu bo§una kar§ı koyduğunu haki~ ()larak belirtir ve tenkit eder:
Birgivi ve onun fikirlerini payla§anlar sayesinde İbn Teymiyye mektebi OsTürkiye'sinde yerleşmiştir. Nitekim XVTI. yüzyılda IV. Murat zamanında
Birgivrnin fikirlerinin, Kadızadeiller Hareketi . adıyla, yoz}a§t:ı.qlmı§ bir tasfiyecilik hareketine dön,Uştüğünü biliyoruz.
.
.
manlı

XVI. asırda dikkati çeken ve· aslında Birgivi hareketine tekaddüm eden, fakat onun kadar geni§ çaplı olmayan 'bir başka fikir hareketi de, 'meş;tıur Molla
Kabız, hadisesidir~ Bilindiği üi:ere olay lasaca, .aslen İranlı old:uğu söylenen. bir
ilim adamı olan Molla Kabız'ın, Hz. İsa'nın Hi::Muhammed ve bütün diğer peygamberl~rden üstün olduğunu - iddia etmesi ve bunu yaymaya çal~~ması şe_kl~de
özetlenebilir.· Adı geçen zat, Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinin hazır bulunduğu bir · mecliste iddiasını isbata çağırılır. Kazaskerlerin onu ilzam. edeme~eleri
üzerine Kab ız serbest bırakılır. ~cak Kanuni Sultal}. Süleyman~ın buna . c~~ sı
kılır; olayın pe§ini bırakmaz. Sonunda. İbn Kemal haberdar edilerek Molla :Kabız
yeniden divana çağnlır. Lakin bu defa İbn Kemal kendisini ağır
yenilgiye. uğ
ratır, · Sonunda zeruleka ve Ubadına hükmedilerek, halkı sapıklığa yönelttiği ge-
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rekçesiyle 1527-. tarihinde idam olunmuştur. · Bu hadiseyi İbn Kemal Risate fi efdaliyyeti'n Nebi· A.S. ala sa'iri'l-Enbiyi adınd;ıki . eserinde nakletmiş, . aynca bu
vesile ile kaleme ·aldığı iki· ayn ··risalede daha; yine söz konusu olaydan·· hareket
ederek zındıkhk meselesini iktikadi ve hukUki açıdan incelemiştir. · P;L" ·
'ı ı tti: ..

'J ;

;

~

:'i..: ;

•

•

Kabız olay_ı!luı .~l!nda

tam anlam~yla bir fikiı; ~areketi olup,~~madığı t~tışı
Jabilir olmakla beraber, mesele kanaatimizce iki noktadan ehemmiyete baizdir:
Birincisi, imparatorluktal(i' fikir hürriyetinin derecesini ·göstermesidir:-'Dikkat edilirse, Molla Kabız divandaki ilk murafaasında kazaskerlere üstün geldği için
serbest bırakılmıştır. Halbuki hiç de. fikrini savunmasına fırsat verilmeden idam.
l!dilebilirdi ve bunu ·engelleyecek hiç bir-=makam da yoktu. İkinci defa idamla:
y~rgı lanmasının ··sebebi ise, fikirlerinin cahii ··halk - arasında anarşiye lyol açacak
bir ortam yaratma.Sıoır. İkinci önemli . nökta-ise, Osmanlı kaynaklarinın hiç bahsetmedikleri, faiCat · XVII. yüzyıla ait ·Rycaut'nun=·serinden varlİğını :=öğrendiği
miz bir ı Hôbmesihiler :·(Hz~; İsa'yı sevenler) . zümresinin doğuşuna- i sebf\biyet vermesidir·'· Bu zümrenin.; XVII: yüzyılda· bile, · üsteLik impa:ratorluğun merkezinde
varlığını sürdürmesi, bir çok baki.tndan dikkate şayandır. Nihayet- bu konuyla
ilgili son bir husus da, neden dutup =dururken Molla ıcibız'ın bıi.bsi edilen: iddia·
ile ortaya Çıktığı meselesidir:. .Bunun üstünde de ciddiyetle durmak lazimdır.
.,.1 • •

·:

durmak istediğimiz bir başka fikir hareketi de, sosyal
boyutları · dolayısıyla hayli ônemli görünen, Kanuni'nin sattanat müddetL·boyun.ca (1520-1566) bazı'' tasavvuf;çeVı-elerinde ortaya çıkan·. ve mensuplan · seri hal.:.
de . idam edilen bir harekettir. B~kent İstanbul başta olmak üiere;' Orta·.Anado,.·
lu ve ozellikle Bosna · havalisinde yoğulaŞari·. bu hareketi•· oluşturanlar; kısmen
GülşeniJ.iğe ama -daha çok Bayr3.mi Melamlliğine mensup çevrelerdir. :tık bakış1a hareketin çekirdeğini . aşıri yorumlanmış :bir vahdet-i vücud, yahut• huhll fikrinin teşkil ettiği göze çarpıyor. Nitekim A. Gölpınarlı .tanınmış eseripde mese}.eye
bu açıdan yaklaşıiiiştır. Ama· biraz d~a: Cıiktiatıe lıaRıldığında, mes~leniiı· sırf !;>ir
tasa\lvufi telakki ·~eselesi' oimadığı;-'fak~, . bu telakkı aracılığıyla geniŞ bir . hal~
hareketi olu§turulmak · istendiği ' ve b_ujıa 'beli.(!Ölçüde _'m~vaffak olun'duğ~ inüşa:.
lıade edili~.
::, ·
.,·
· :;; ,__. •;:,,·_.·.·.
. ·
Burada üzerinde

asıl

.

-Bugün bilebildiğimiz kada·rıyla ~ söz · : kpnusu hareketin ilk temsilcisi, Ka,nuni'nin ı 522'deki Rodos seferi esnAsında tevfik; edilen · Bünyamin Aya§i'dir:' H ulU! fikrini halk arasında yaydığı gerekçesiyle_Kütahya'ya sürülerek hapsedilmiş,
ama sonra serbest birakılmiş olduğu · söyieni.r. Melami kaynaklan ise, ·padişahın
bu zatın büyüklüğünü anladığı için-, salıverildiğini i~dia ederler. Kendisi o sıra
larda Melamiler'iri Şeyhi bulunuyordu~ Ondan ·sonra ye.rine g~çen Pir Ali Aksarayi ise, mehdilik iddia ederek halkı kı.şkıittıği için hüküm giyerek idam ·oıunJ
muştur, ki hayli· dik!cat çekicidir. Fakat Melamilik hareketi içinde asıl fırtına koparan; adı geçenin oğlu olup henüz taze bir . delikanlı iken şeyhlik · !Dakamına .

70

D.t:N : Ö.ÖRET.iM t

geçtiği için Oğlan Şeyh .diye tanınan İsmail Maşuki'dir. ,Bu genç adiını ateş!·i vaaz-

larıyla pek çok kimseyi etkileqıiş ve hayli kahibalık' ·bir::müridler .topluluğu · edinmiştir. Bunl;~r arasında hulOI fikrinin yayıım·asıyla işler jehlikeiLbir..vaziyet alın

ca, kendisi yakalanarak yargılanmış ve 1529'da . Şeyhülislam İbn Kemal'in fetvası .
üzerine, tam oniki halifesiyle birlikte başları kesilmiştir. Muhtemelen Bü~yamin
Ayaşi ile- ~ir Ali _Aksarayi hakkındaki fetvalarııi sahibi'· de İbn Keİnal'dir. .ı:
~;

; ;

i;

:. .

Bu olaydan . bir yirmi yıl sonra, .1550 tarihinde, Gülşeni . tarikatından. Şeyh
~uhyiddin Karamani, aynı gerekçelerle. id~m olunmuş, İsmail Mfi.şuki'den sonra şeyh olan Hüsamüddin Ankaravi ise, aynı şekilde ölüme mahkumiyetten hapiste ölmüştür. 1561'de· ise Melamilerjn ·en . b.üyük; şeyhlerinden 'Bosnah . Hamzcı
Bali, yine ~uh1l inancını yaymak ve . deyJete karşı . halki , kışkırtmak s'uçtindan·
Ebu's-Suud Efendi'nin fetvasıyla kalabalık sayıda halifeleriyle .idam olunmuş
tur. Burada, . Melamilerin padişahı tan~_ayarak,: kendi aralarmdan padiŞah, ve-:
zir. vs. yöneticileri seçtiklerini söylersek,: mesele daha iyi · anlaşıLır. Bu tavır, mevcut nizaırun açıkça protestosu : d~mektir~ ki . barek~tin basit_ bir · filtir had isesi· ·ol-:
maktan da ·öte, rejimi değişti.rmeyi hedef , alan sosyal::siyasi .muhtevalı bir . hareket olduğunu· -gösterir. au. itibarla,: Osmanlı tarihinde· vuku ,bulan : .önemli:! b~·
. halk hareketi olması itibariy.le dikkatle ·.ele alınmağa-_ değerdir. Ama bugüne· kad~r - maalesc:f dikkati. çekmemiştir.
. .-

-;. '

•

-~

., -

. .

• . ~ . ..:.

:'..i•. ' .

İşte bütün bu olaylan Osmanlı kaynakl.ari z~Qdeka ve ilhad _statüsü ;içinde·
değerlendirirler, ki çok yönlü bir . mesel e olarak,._~Qsmanh sosyal tarihinin tipi~
yanlarından birini temsil eder... Bizce bu_.olaylarda, .üzerinde --ciddiyet!e. durulma-

sı. gereken bazı noktalar vardı~. Böyle bir. hareket; niçin.:başka .tasa~vuf çevrelerinden değil de Metamilerden çıkmiştır?:= Neden Kanuni'nin saltanat dönemi _boyunca sürmüştür? _ Bunlar cevabını h'en~z~iyi : vermediğimiz sorulardır. ,.
. Sonu.ç ~~~~rak <iiyebilirii' ki,':·x~-~ ~ci _xvı. ılşı~lar~·o~~an!ı T~rkiyesi;· ili~·.
fikir ve sosyal tarihimiz . açısından 'da, :çözÜm .bekleyen meseleler:le dolu _ön~mli
bir döne_mi temsil etm~ktedir: . Zikr~ttiğimiz, liidiseler, b.izc~.. tıayli ·önemli _;; pir·
va kı ayı ortay~ çıkarıy~r: 'XVI.:yüzyılın özellikle .ilc'i'nci çeyreğinden . itibaren, dev:.
letin ve onun hizmetinde bulunan İbn Kemal gibi ulemanın temsil ettiği -iSlam
anlayışı, .Pirbirinden tamamen farklı · eğil-imde v~; üstelik .birbirine karşı iki :çevre·
tarafından m!Jhalcfetl~ tepki görmüŞtür: ·' · ·: .-.. :.
· ,. ·• ·_s;;
.·.. ::
· .. 1) .Tekke
··..

' 2)

kaynaklı, Tasavy~fi
~~rakterli
. Melami
. .·
.
.. .
. ..çe~esi,
. .
~·

;.

. ...

~ ,_·.

. -:-

,.,;.

M~drese kaynaklı, tasfiye~i : k~irakterli .·Birgiv'ı me~t~bi. ';' '. ,. ··:: ·.
-~

• •

-

1

-

-

· Bunlara, - aynı dönemde Anadolu'da patlak veren messiariiqiıe karakterli·
ve kısmen · Şi_İ . kaynl!klı bir ideoloji · tarafından< beslenen isyanları_ da eklersek,
manzara iyice: açığa çıkar. Tek -tek ele alındığı zaman pek bir şey · ifade etme-
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yen ibu olaylar bu ~ekilde bir arada m~~ edildiği zaman bir değer ve anlam
kazanmakta, Osmanlı sosyal nizarnının geçirmekte olduğu, çözülmeye giden
deği~im .krizinin bugüne kadar pek dikkati çekmeyen ilgi çekici bir boyutunu
_gözler .önüne. ~~~ektedir'. ·, :
':.
:: ~J ~ ._
. ,. , .
· · . }şte ..İbn Kem~l, Jasaca t~dime ça~ıl~ -ş~ k~bataslak çerçeve dahili~c;te
.ve dü~ünülürse, bir Osmanlı ~eyhülislamı olarak hüviyeti, önemi
·N.e·:,_ba§.aiısı :Ortay..a çıkar.
değerlcndirllir
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