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Osmanlılar devrinde zamanla siyasî bir hüviyet kazanan ilk dinî düĢünce akı-

mı, bilindiği üzere, XV. yüzyıl baĢlarında Simavna Kadısı oğlu Bedreddin‘in temsil 

ettiği cereyandır. Bedreddin, önce Edirne‘de, sonra sırasıyla Bursa, Konya ve Kahi-

re‘de kelâm, mantık, astronomi ve hadîs tahsili yapmıĢ, fıkıh konusunda kendisini 

yetiĢtirerek eserler yazmıĢ bir bilgindi. Zamanla bâtını tesirler altında kalarak Ah-

latlı ġeyh Seyyid Hüseyin‘e bağlandı. Bedreddin, bu Ģeyhi Mısır‘da tanımıĢtı. Mı-

sır‘da iken hastalanması üzerine Ģeyhinin tavsiyesi ile seyahate çıkmıĢ ve Tebriz‘e 

gelmiĢti. O sırada Timur da, Tebriz‘de bulunmakta idi. Osmanlılardan Timur tarafı-

na geçmiĢ olan bazı kimseler, Bedreddin‘i tanımıĢlar ve onu Timur‘un otağına gö-

türmüĢlerdi. Bedreddin, bu sırada diğer bilginlerin halletmekte güçlük çektikleri 

bazı meseleleri çözmek suretiyle ve Tevhid sırrı üzerine yaptığı konuĢmalarla her-

kesin hayranlığını kazandı. Timur, onu beraberinde götürmek istiyordu. Halbuki 

Bedreddin, Ģeyhinin hizmetinde bulunmak arzusunda idi. Bu sebeple Tebriz‘den 

kaçarak Mısır‘a geldi. Bundan sonra onu Ahlatlı Seyyid Hüseyin‘in ilkin halifesi, o 

öldükten sonra da onun makamını almıĢ olarak görüyoruz. Bundan sonra ġam ve 

Halep yolu ile Anadolu‘ya gelmiĢ, bir müddet Konya‘da kaldıktan sonra Germiyan 

iline, oradan Aydın ve Tire‘ye geçmiĢtir. Buradan da Ġzmir‘e ve Hıristiyan Sakızlıla-

———— 
* Ġslam Tarihi Dersleri, Ankara 1988, s.104-117. 
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rın daveti üzerine Sakız adasına geçerek kendisini dinleyenler üzerinde ikinci bir 

Mesih etkisi yapmıĢtır. Bedreddin, bundan sonra Kütahya, Bursa yolu ile Edirne‘ye 

gelmiĢtir. Edirne‘de karısının ölümü üzerine halktan kendisini çekerek yedi yıl sü-

ren münzevî bir hayat yaĢamıĢtır. ĠĢte bu sıralarda Timur yenilgisinin sonucu ola-

rak Yıldırım Bayezid‘in oğulları arasında saltanat kavgaları sürüp gitmekte idi. 

Edirne ve havalisinde idareyi Süleyman Çelebi‘nin elinden almıĢ olan Musa Çelebi, 

Bedreddin‘in kendisine kazasker olmasını ısrarla istemiĢ, o da bu görevi kabul 

etmiĢti. Ancak bilindiği üzere, Musa Çelebi‘nin saltanatı uzun sürmemiĢ, Yıldırım‘ın 

diğer bir oğlu Çelebi Mehmet, bütün kardeĢlerini yenerek devletin birliğini temin 

etmiĢtir. Çelebi Mehmet, Bedreddin‘e hürmet göstermiĢ fakat onu Ġznik‘te otur-

maya mecbur etmiĢtir. Bu sırada Mısır‘a davet edilen Bedreddin, hükümdardan 

hacca ve Mısır‘a gitmek üzere izin istedi fakat bu isteği kabul edilmedi. Bunun 

üzerine Bedreddin, Ġsfendiyaroğlu Beyliğine kaçtı. Isfendiyaroğlu, Çelebi Meh-

med‘den çekindiği için ona Kırım‘a gitmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak bundan 

sonra Bedreddin‘in Kırım‘a gitmediğini, buna karĢılık Rumeli‘ye geçtiğini, Silistre, 

Dobruca ve Deli Orman bölgelerinde siyasî faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. 

Ġlkin ünlü müridlerinden Börklüce Mustafa, Batı Anadolu‘da ayaklandı. Üzerine 

Bayezid PaĢa komutasında bir kuvvet gönderilmiĢti. Bu sırada Bedreddin‘in de et-

rafa adamlarını göndererek “...ġimdiden geru bana gelin, muti olun; PadiĢahlık 

bana verildi. Yeryüzünde ben Halife olsam gerek; her kime-kim sancak ve subaĢı-

lık gerek, gelsin benim yanıma. Her kimin ne maksudu varsa, gelsin ki Ģimden 

gerû sahib-i hurucum. Ve Börklüce Mustafa dahi Aydın ilinde huruç itdi; ol dahi 

benim müridimdir‖ dediği görülüyordu. Ayrıca Osmanlı ülkelerinde yaĢayan insan-

lar arasında din farkını ortadan kaldırarak, haram sayılan bazı Ģeyleri helâl kıla-

caktı. Saz ve Ģaraba izin veriyor, insanlar arasında her Ģeyin müĢterek olması ge-

rektiğini söylüyordu. Ġlkin Börklüce‘nin hareketi bastırıldı; daha sonra da Bedred-

din yakalanarak o sırada Selânik‘e gitmek niyeti ile Serez‘de bulunan Çelebi 

Mehmed‘in huzuruna getirildi. Çelebi Mehmed, Bedreddin‘in ―asılda bir daniĢ-

mend kiĢi‖ olduğunu düĢünerek durumunun bir ilim heyetince incelenmesinin uy-

gun olacağını düĢündü. Müzakere sonunda Mevlâna Haydar Acemî‘nin verdiği fet-

vaya göre, Bedreddin‘in ―Ģer‟an katli helâl, amma malı haram‖ idi. Bu fetvaya uyu-

larak Bedreddin 823/1420 tarihinde Serez‘de idam edildi. Gene bu fetvaya uygun 

olarak malları, varislerine verildi. Böylece zamanla siyasi bir mahiyete bürünmüĢ 

olan bu hareketin lideri, ortadan kaldırılmıĢ oluyordu. Fakat Osmanlı devri boyun-

ca zaman zaman onun temsil ettiği düĢüncelerin yaĢamakta devam ettiğini göste-

ren olaylar eksik olmuyordu. 

XVI. yüzyıl sonlarına kadar düĢünce hayatımızın genel karakteri  

Osmanlı tarihinin ilk devirlerinde hükümdarların genel olarak tasavvufa karĢı 

bir meyil duydukları görülür. Bildiğimiz üzere, XV. yüzyıl baĢlarından itibaren tedrisi 

tasavvuf cereyanları, kuvvetli bir Ģekilde yayılmağa baĢlamıĢ; bunlar, Osmanlı dev-
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letinin çeĢitli bölgelerinde kendi tarikatlarının inanç ve ayinlerini yaymak fırsatını 

bulmuĢlardır. BektaĢî, Mevlevî, Kâdirî, Halvetî, Bayrâmî ve daha baĢka tarikatlar 

XV. Yüzyılın ikinci yarısından XVI. yüzyılın ortalarına kadar geçen zaman zarfında 

memlekette mevcut olan hoĢgörünün bir sonucu olarak yayılmak fırsatını bulmuĢ-

lardır. Zaten daha önce de iĢaret ettiğimiz üzere, Mevlâna‘dan itibaren, Selçuklu 

ve Osmanlı Türkiyesinde Mevleviler ve Yeniçeriliğin kuruluĢu ile ilgili bazı rivayet-

lerden de anlaĢılacağı üzere, Hacı BektaĢ-ı Velî‘nin yolunda gidenlerin, oldukça 

faal durumda bulundukları bilinmektedir. Bu düĢünce hoĢgörürlüğünün türlü ör-

neklerini bu devirde yetiĢen bir çok Osmanlı hükümdarı kendi Ģahsiyetleri ile de 

ortaya koymuĢlardır. Her alanda yetiĢmiĢ olan bilginlere hürmet gösterdikleri gibi, 

değiĢik düĢüncelere karĢı da daima canlı bir ilgi duymuĢlardır. Bu hususta en gü-

zel Örnek, Fatih Sultan Mehmed‘in durumudur. Fatih, daha Ġstanbul‘u alır almaz 

Rum-Ortodoks kilisesinin baĢı olan, Patrik Gennadios‘u huzuruna çağırmıĢ, her 

türlü dinî çalıĢmalarında serbest olduklarını, istedikleri Ģekilde ibadet edebilecek-

lerini söylemiĢ; ayrıca kendisinden, Hristiyanlığın esaslarını açıklayan bir eser 

yazmasını ve kendisine getirmesini emretmiĢtir. Patriklin Fatih‘e takdim etmiĢ bu-

lunduğu bu eserin Türkçe nüshası Aurel Decei‘nin ―Patrik Gennadios‟un itikatna-

mesi‖ adlı etüdünde incelenmiĢtir. Bu etüd, Ġstanbul Enstitüsü Dergisi‘nin ikinci 

sayısında çıkmıĢtır. Osmanlı hükümdar ve devlet adamları, bilginlere olduğu kadar 

tarikat erbabının ulularına da saygı göstermiĢler; bunlar adına tekkeler açtırıp, bu 

tekkelere vakıflar bağlamıĢlardır. Aynı zamanda sefere giderken bazı tarikat erba-

bından kılıç kuĢanan padiĢahlar, bazı büyük Ģeyhleri, ya da mürîdlerini teberrüken 

sefere götüren hükümdarlar görülmüĢtür. Meselâ Sultan II. Murad, bir sefere çı-

karken, ġemseddin Buhari‘den kılıç kuĢandığı gibi, bazı tarikat erbabını da sefere 

götürmüĢtür. Fatih, Ġstanbul fethinde Hacı Bayram halifelerinden AkĢemseddin ile 

Akbıyık‘ı beraberinde bulundurmuĢtur. Sırf siyasî bir tedbir olarak, Ģiîlik‘e karĢı çok 

sert davrandığını bildiğimiz Yavuz Selim, mutasavvıf ve arif bir hükümdardı. Mısır 

seferinde Muhyiddin Arabi‘ye olan büyük hürmetinin bir ifadesi olarak ġam‘da 

onun türbesini yaptırmıĢ, yanına cami ve imaret bina ettirmiĢtir. Kanunî de, sefer-

lerinde Ģeyhler bulundurmuĢtur. Son seferi olan Sigetvar seferinde ünlü Nured-

dinzâde ġeyh Muslihiddîn de bulunmuĢ ve cenazesini Ġstanbul‘a o, getirmiĢtir. Ay-

nı Ģekilde 1004/1596‘da Eğri seferine çıkan Sultan III. Mehmet, bu sıralarda, ilim, 

irfan ve fazileti ile ün kazanmıĢ olan zamanın mutasavvıflarından ġemsettin Ah-

med Sivasî‘yi de beraberinde götürmüĢtür.  

Yeni bir geliĢme: Ehl-i sünnet anlayıĢının kuvvetlenmesi 

Ancak söylemek lâzımdır ki ilk Osmanlı sultanlarının bu tasavvuf meyli, za-

manla bazı siyasî olaylar yüzünden azalmıĢtır. I. Selim zamanında sünnî Osmanlı 

ve Ģiî Ġran arasında çıkan siyasî anlaĢmazlıklar, Osmanlıların Ģiîlik‘e ve bâtınî cere-

yanlara karĢı sert bir tavır takınmalarını gerektirmiĢ, 1517‘de Mısır‘ın fethinden 

sonra ortaya çıkan halifelik meselesi de, Osmanlı ülkesinde Ģiî-bâtınî tasavvuf ce-
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reyanlarının aleyhine olarak ehl-i sünnet yolunun kuvvetlenmesine sebep olmuĢ-

tur. Meselenin böyle bir seyir takibetmesinde bildiğimiz gibi Ġran‘da Ģiîlik‘e müste-

nit millî bir devlet kurmuĢ olan ġah Ġsmail‘in akidesini, Türkçe manzum bir Ģekilde 

yazmak suretiyle, Anadolu‘da bulunan Türkmen kabileleri arasında yaymak iste-

mesi ve bunda da oldukça baĢarı kazanmıĢ olması rol oynamıĢtır. Zaten ġah Ġs-

mail de Türktür ve Azerbaycan bölgesinde kendisini destekleyenler de bildiğimiz 

gibi Oğuz kabileleridir. Hatayi mahlâsiyle Ģiîliği propaganda etmek için arı bir Türk-

çe ile yazdığı samimî manzumeler, bu sebeple Türkmen kabileleri arasında, 

sür‘atle yayılmıĢtır. Osmanlı Devleti için durumun iyi olmadığını daha Ģehzâdeliği 

zamanında Trabzon valisi iken görmüĢ olan Yavuz Selim, durumu babasına an-

latmaya çalıĢmıĢ, fakat fazla hareket kabiliyeti olmayan bir kimse olarak bilinen II. 

Bayezid, bu hususta kesin bir Ģey yapmamıĢtır. Selim, ilkin babasına, daha sonra 

da kardeĢleri Ahmet ve Korkut‘a karĢı baĢarılı bir iktidar mücadelesi yaptıktan 

sonra ilk iĢ olarak, ġah Ġsmail‘in faaliyetlerini durdurmak istemiĢtir. 1514 Çaldıran 

SavaĢı, bu maksatla açılmıĢtır. Bu savaĢa giderken Anadolu‘da 40.000 kadar 

Ģiînin öldürülmesi, bu gaye istikametinde yapılan ilk icraat durumundadır. Selim‘e 

göre ġah Ġsmail, dinî bakımdan doğru bir yolda değildir. Sücûdî‘nin Se-

limnâme‘sinde, Selim‘in ġah Ġsmail hakkındaki kanaati Ģöyle ifade edilmiĢtir: ―Ol 

pîĢivay-ı melâ„in ve serleĢker-i cünud-ı Ģeyatîn Ġsmail-i bi dîn-i bedâyin ... tebdil-i 

tagyîr-i din ve tahkir-i Ģer-î mübîn ettiği ecilden ihya-ı Ģerayi-i Muhammedi ve ilkay-i 

merasim-i Ahmedî ve salâh-ı hal-i müslimîn ecli-çün sahife-i âlemden kal‟u kâm 

eyliyem...‖ 

Selim‘in bu zihniyeti, 1517‘de Mısır‘ın fethi ile ortaya çıkan meselelerle birlik-

te kuvvetle devam etmiĢ ve Osmanlı Devleti, genel olarak kuruluĢ yıllarına hâkim 

olan tasavvuf meyli istikametinden ayrılarak ehl-i sünnet yolunda süratle ilerlemiĢ-

tir. Buna rağmen XVI. yüzyılda genel olarak fazla taassup gösterilmediği, değiĢik 

dinî kanaatların oldukça hoĢgörü ile karĢılandığı görülmektedir. Bu yüzyılın genel 

havasına göre, bu türlü tartıĢmalar, daha çok meslek ve meĢrep farkına dayanan 

düĢünce ayrılıkları durumundadır. Meselâ bu yüzyılda yetiĢen ve her türlü yeniliği 

bid‘at kabul eden Birgivî Mehmet Efendi, gerek yazdığı eserlerde ve gerekse vaaz-

larında kendi fikirlerini yaymaya çalıĢmıĢtır. Önemli olarak iki eseri, Vasiyetnamesi 

ile et-Tarîkatü‟l-Muhammediye adlı Arapça eseri vardır. Ġleri sürdüğü fikirler ara-

sında bazıları, parayla dua edilmemesi veya Kur‘an okunmaması, ġeyhülislâm 

Ebussuûd Efendi‘nin dikkatini çekmiĢ ve o, bu fikirler yayıldığı takdirde vakıflara 

da tesir edebileceğini düĢünerek, Birgivî‘nin fikirlerini çürüten bir risale yazmıĢtır. 

Zaten zamanın ünlü kadılarından Bilâlzâde de, daha önce Birgivî‘ye karĢı cephe 

almıĢ bulunuyordu. Bu arada gerek Kemal PaĢazâde‘nin ve gerekse Ebussuûd‘un 

bir çok tarîkatlerin âyinleri arasında bulunan devir ve raksın haram olduğuna dair 

verdikleri fetvaları da zikredebiliriz. 

Kanunî devrinin ünlü Ģeyhülislâmı Kemal PaĢazâde (ö. 940/1534)‘nin bu ko-
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nu ile ilgili muhtelif fetvaları olduğu bilinmektedir. Ona göre, raks ve devran sure-

tiyle zikrullah‘ın helâl olduğuna inananlar, ehl-i sünnetten sayılmazlar, idarecilerin 

bu sûfileri menetmeleri lâzımdır. Menetmeyenler günahkâr olurlar. Zeyd, “... vücud 

vahiddür dese, muradım yerin ve göğün, anun gayrunun her ne-kim var ise Allahu 

Tealâ‟nın vücududur, Allah‟dur, zira Allah‟dan gayri mevcut Ģey yoktur, dese 

Ģer‟an Zeyd‟e tecdid-i iman gerekür”; bir kimse sûfilere siz “farz olan ilimleri terk 

ediyorsunuz” dese, onlar da karĢılık olarak “anda ilim, hicabdır, ilm-i bâtına meĢ-

gul olucak sonra ilm-i zahir keĢfolur…” deseler, bunlar, Ģeriat ilimlerini ―hicâb‖ 

saydıkları için ―mülhid‖ olurlar. Bu bâtıl itikaddan dönmeyenler, Ģer‘an katl olunur-

lar. Bazı kimselerin kollarını birbirilerinin boyun ve bellerine dolayarak döne döne 

zikretmeleri rakstır. Raksın haram olduğuna zamanın müftisi fetva verdikten son-

ra bir sûfî ileri geleninin camide kürsüye çıkıp ―ben bu raksı idegeldim, Ģimdiden 

geru dahi iderüm, zira helâldür, meĢayih-i selefden sadır olmuĢtur‖ dese, camiden 

çıkarılması, idarecilerce Ģehir dıĢına sürülmesi lâzımdır. Zeyd, cemaatle namaz 

kıldıktan sonra imamın, devran ile zikrullah eden sûfilerden olduğunu öğrense, 

imam da, Ģayet raks helâldir diyenlerden ise, namazın iade edilmesi lâzımdır. Bu 

fetvalara karĢı zamanın ileri gelen mutasavvıfları, bir takım risaleler yazarak dev-

ran suretiyle zikrullahın meĢru olduğunu ileri sürmüĢler, bazı Mevlevi ileri gelenleri 

de, semanın haram olmadığına dair risaleler yazmıĢlar ve böylece karĢı tarafa ce-

vaplar vermiĢlerdir.  

ġeyhülislâm fetvaları ile öldürülen bazı tarikat ileri gelenleri  

Osmanlıların ilk devirlerinde görülen müsamahalı anlayıĢ, zamanla azalmıĢ ve 

daha çok ehl-i sünnet akidesi istikametinde yeni geliĢmeler olmuĢtur. Bu yeni ge-

liĢmelerden XVI. yüzyıl baĢlarında Ġran‘da ġah Ġsmail‘in Ģiîliğe müstenit yeni bir 

devlet kurması ve Anadolu türkmenlerini de kendi tarafına çekmekte sür‘atli bir 

baĢarı göstermesinin büyük etkileri olmuĢtur. Biraz önce de belirtildiği üzere Ha-

tayî mahlâsiyle ve arı bir türkçe ile yazmıĢ olduğu içten ve coĢkun manzumelerle 

ġah Ġsmail, Anadolu Türkmenleri arasında büyük bir ilgi uyandırmıĢtır. Böylece 

Osmanlı devletinin içten yıkılması gibi bir mesele ile karĢı karĢıya bulunduğunu an-

layan Yavuz Selim, iktidara gelir gelmez ilk önemli mesele olarak bu konu üzerin-

de durmak gerektiğine kani olmuĢ ve Ġran‘a bilinen seferini açmıĢtır. Selim‘in bir 

taraftan 1514 yılında Ģiîliğin temsilcilerine karĢı zaferler kazanması, diğer taraftan 

bundan bir müddet sonra da 1517‘de Mısır‘ı fethederek bir görüĢe göre ―Halife‖ 

ünvanını alması, bundan sonra devletin takip etmesi gereken siyasetin ana hatla-

rını kesin olarak çizmiĢ ve böylece Osmanlı hükümdarları, kuruluĢ yıllarına hâkim 

olan müsamahalı anlayıĢı terk ederek ehl-i sünnet anlayıĢının baĢlıca savunucusu 

olmuĢlardır. Bunun sonucu olarak gerek hükümdar veya bazı devlet ileri gelenleri-

nin ve gerek bazı ehli sünnet ulemasının önayak olmalariyle bazı değiĢik görüĢlü 

kimselerin, bu arada bazı tarîkat ileri gelenlerinin öldürülmeleri gibi acı olaylar gö-

rülmektedir. Buna rağmen Osmanlı Ġmparatorluğunda XVI. yüzyıl sonlarına kadar 
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genel olarak müsamahalı sayılabilecek bir düĢünce hayatının varlığından bahsedi-

lebilmesi mümkündür. Ancak, itiraf etmek gerekir ki, tarihimiz bu bakımdan tam 

manasiyle incelenmiĢ değildir. Bu türlü araĢtırmalar, bir taraftan tarihimizin bir ta-

kım iç meselelerinin aydınlığa kavuĢmasına yardım edecek, diğer taraftan düĢün-

ce hayatımızın geliĢme seyrini tanıma ve takip etmemize imkân verecektir. 

Bu bakımdan üzerinde önemle durulması gereken bir devir de, Kanunî Sultan 

Süleyman zamanıdır. Bu zamanda ehl-i sünnet , anlayıĢı Birgivî Mehmet Efendi‘nin 

Ģahsında müfrit bir temsilcisini bulurken, türlü tarikatlar adı altında teĢkilâtlanmıĢ 

olan tasavvuf anlayıĢı da değerli temsilciler yetiĢtirmiĢtir. Devletin ve sorumluluk 

taĢıyan ulemanın, bu iki düĢünce akımı karĢısında umumiyetle nâzım bir rol oyna-

dığı fakat bazan da ehl-i sünnet temsilcilerinin yanında yer aldığı görülmektedir. 

Böyle bir hava içerisinde meselâ Ebussuûd Efendi‘nin bir taraftan Birgivî‘nin karĢı-

sına çıkarak onun fikirlerini çürütmeye çalıĢan bir risale yazdığı görülürken, diğer 

taraftan kendisinden önce ġeyhülislâm olan Kemal PaĢazâde‘nin bir fetvasiyle 

zındıklıkla itham edilmek suretiyle Bayramîye tarikatının bir kolunun Ģeyhi olan Oğ-

lan ġeyh adıyla tanınmıĢ ġeyh Ġsmail‘in 935/ 1529 yılında; daha sonra gene zın-

dıklıkla itham edilmek suretiyle aynı Ebussuûd Efendi‘nin bir fetvası ile de Melâmî-

Bayramı tarikatından ġeyh Hüsameddin Ankaravî‘nin halifesi Bosnalı ġeyh Hamza 

Bâlî‘nin 969/1561 yılında; bu olaydan bir müddet önce 3 ġaban 957/17 Ağustos 

1550‘de de ġeyh Karamanî‘nin Ġstanbul‘da öldürülmüĢ oldukları bilinmektedir. 

ġeyh Ġsmail MaĢûkî‘nin öldürülmesine sebep, Ġstanbul camilerinde vaazlarda bu-

lunduğu sırada Ģeriat hükümleri ile ilgili olarak söylediği bazı lâübâlî ve müstehzi 

sözleri gösterilmektedir. Ayrıca onun inancına göre belli bir dereceye varan insan-

lar için, her türlü Ģer‘î yükümlülükler ortadan kalkar; âdeta helâl ve haram eĢit 

olur. Bu ve buna benzer sözleri, ayrıca vahdet-i vücud hakkındaki konuĢmaları, et-

rafında birçok kimselerin toplanmasına, mürîdlerinin artmasına sebep olmuĢtu. 

Mürîdleri arasında askerlerin, özellikle sipahilerin bulunması da dikkati çekmekte 

idi. Ayrıca devlet, bu sırada Anadolu‘da Yozgat (Bozok) yöresinde temelinde sebep 

olarak dinî anlayıĢ farklarının da bulunduğu bazı ayaklanmaları yeni bastırmıĢtı. 

Bu durumda herĢeyden önce nizamın korunması söz konusu idi. Bu bakımdan 

ġeyh Ġsmail MaĢûkî‘nin telkin etmeğe çalıĢtığı fikirler, duymazlıktan gelinemezdi. 

Bu arada onun zikir sırasında ―Allah, Allah‖ yerine ―Allahım Allahım‖ dediği ileri 

sürülüyordu. Kanunî, kendisine memleketine dönmesi ihtarında bulunmuĢ fakat 

o, ―akıbetimiz bizce malûmdur‖ diyerek Ġstanbul‘u terketmemiĢti. Telkin ettiği fikir-

lerin halkın dinî inançlarını bozucu, sarsıcı olduğu ileri sürülerek zamanın ġeyhü-

lislâmı ünlü Kemal PaĢazâde‘nin fetvası ile 12 müridi ile birlikte At meydanı (Sul-

tanahmet)‘nda idam edildi. (H. 935 / M. 1529). Bosnalı ġeyh Hamza Bâli, Kemal 

PaĢazâde‘nin öğrencisi Kanunî devrinin ünlü Ģeyhülislâmı Ebussuûd Efendi‘nin 

fetvasiyle idam edilmiĢtir. ġeyh Hamza Bâli, Bosna‘da irĢad görevi ile bulunduğu 

sırada, Bosna‘lı bilginler, kendisini ―Ģer-i Ģerife nâmülayim ah vah zuhur etmiĢtir; 

ümmî bir adamdır, irĢada kadir değildir...‖ diyerek Ģikâyet etmiĢler, Bosna Kadısı 
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da, bu Ģikâyetleri Ġstanbul‘a yazmıĢtır. Bu Ģikâyet üzerine Hamza Bâli, Ġstanbul‘a 

getirilmiĢ, zamanın ġeyhülislâmı durumunu tetkik ettirmiĢ, Ebussuûd Efendi‘nin 

fetvasiyle o da öldürülmüĢtür. Ebussuûd Efendi, bu fetvayı verirken kendisine ör-

nek olarak daha önce üstadı Kemal PaĢazâde‘nin 1529 yılında öldürülmüĢ olan 

ġeyh Ġsmail MaĢûkî hakkındaki fetvasını almıĢtır. Ebussuûd Efendi, ―Üstadım Ġbn 

Kemal fetvasiyle katlolunan ġeyh Ġsmail‟in durumu zındıklık ve ilhad üzerine bina 

olunmuĢtu. ġeyh Hamza Bâli de ol tarîk ile zındık ise katli meĢrudur‖ demiĢtir. Di-

ğer taraftan Halvetiyye tarikatının GülĢenî kolunun kurucusu ġeyh Ġbrahim Gül-

Ģenî‘nin mürîdlerinden ġeyh Muhyiddin Karamanî de, Ģeytanî vesveselere ve nef-

sanî kuruntulara düĢmek ve böylece dinden çıkarak sapıtmıĢ olmakla itham edil-

miĢ; müslümanlara ağzına ne gelirse, söylediği için, kendisinin katli, tarihçi Mat-

rakçı Nasûh‘un deyimi ile ―farz-ı lâzımu‟ı-eda‖ haline gelmiĢtir. 

Adı geçen son iki Ģeyhin öldürülmesi için fetva verdiği anlaĢılan Ebussuûd 

Efendi, H. 952 / M. 1545 tarihinde Fenarîzâde Muhyiddin Efendi‘nin yerine ġey-

hülislâm olmuĢtu. Bu görevde H. 982/ M. 1574 yılında ölünceye kadar kalddı. Ta-

rihçi Âli, onu övmekte, tek eksiği olarak sûfî mesleğine intisab etmemiĢ olmasını 

göstermektedir. Ġbrahim Peçevî, bu iddiayı doğru bulmamaktadır. Evliya Çelebi ise, 

onun baĢlangıçta tasavvufun aleyhinde olduğunu, daha sonra Kanunî‘nin huzu-

runda ünlü ġeyh Ġbrahim GülĢenî tarafından irĢad edildiğini söylemektedir. 

Gerçekten Ebussuûd Efendi, ünlü bir Ģeyhülislâm olduğu kadar, aynı zamanda 

tanınmıĢ bir müfessir idi. Ayrıca Sultan Süleyman‘a, Kanunî denmesini mümkün 

kılan Kanunnameler‘in yapılmasında önemli bir rol oynamıĢtı. Tasavvuf konusun-

da zikrullahı ve semayı uygun gördüğü, ancak kelime-i tevhidin teganni ile tilâveti-

ne razı olmadığı sanılmaktadır. 

Hazret-i Ġsa‟nın Hazret-i Muhammed‟den daha üstün olduğunu iddia eden bir 

molla 

Bu devrin baĢlarında 934 / 1527 yılında görülen ilgi çekici bir olay da, Molla 

Kaabız adlı ulemadan bir zatın öldürülmesidir. Bir taraftan Molla Kaabız‘ın iddiala-

rının böyle bir cemiyet için sivriliği, diğer taraftan sorumlu kiĢilerin Molla Kaabız‘ın 

iddiaları karĢısındaki tutumları, devrin umumî havasını aksettirir bir nitelik taĢı-

maktadır. Bu bakımdan bu olayı, bilinen bütün ayrıntıları ile açıklamakta fayda gö-

rüyoruz. 

ÇağdaĢı tarihçi ve devlet adamı Celâlzâde Mustafa‘nın ―erbab-ı ilimden‖ oldu-

ğunu söylediği Molla Kaabız, Kanunî devrinin ilk yıllarında bir zındıklık yoluna 

sapmıĢ görünmektedir. Celâlzâde‘nin ifadesine göre, Molla Kaabız‘ın itikadına fe-

sad gelmiĢ, dalâlet yoluna saparak ―harabatı‖ bir hayat yaĢamaya baĢlamıĢtır. 

Meyhanelerde söylediği bir takım abes sözler, ün kazanmasına sebep olmuĢtur. 

Molla Kaabız‘ın bu konuĢmaları sırasında Hazreti Ġsa‘nın Hazreti Muhammed‘den 

daha üstün olduğunu ileri sürdüğü anlaĢılmaktadır. Zira ulemadan bazı gayretli 

kimseler, onun ―Ģer ve edep dairesinden ― çıkmıĢ olmasına tahammül edemiyerek 
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8 Safer 934 / 3 Kasım 1527 tarihinde “bilfiil server-i kâinat üzerine Hazreti Ġsa‟yı 

tafdîl idüb âyât-ı ilhâdî tafsil i der, görün...” diye divan huzuruna getirmiĢlerdir. Di-

van‘da bulunan paĢalar, bu meselenin bir ―Ģer-i Ģerîf‖ iĢi olduğunu düĢünerek, bu 

Ģikâyeti, Divan üyesi olarak orada hazır bulunmakta olan Kazaskerlerde havale 

etmiĢlerdir. Bu sırada Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, Rumeli; Kaadirî Çelebi de, 

Anadolu kazaskeri bulunmakta idiler. Davasını açıklaması istenilen Molla Kaabız, 

inandığı Ģeyleri olduğu gibi anlatınca, Kazaskerlerin her ikisi de gazaba gelerek 

Kaabız‘ın katlini emrettiler. Molla Kaabız‘ın ve kazaskerlerin bu vesile ile beliren 

davranıĢları cidden ilgi çekici idi. Kaabız, ilkin iddiasını ortaya koyuyor, daha sonra 

da, bu iddiasını destekleyen bir takım âyet ve hadîsleri naklediyor, bunların açık-

lamalarını yaparak elde ettiği delilleri sıralamak suretiyle sözlerini ispatlamak yo-

lunu tercih ediyor; sonuç olarak da davasında, inançlarının doğru olduğu husu-

sunda ısrar ediyordu. Halbuki Molla Kaabız‘ın açıklamaları ile ilgili bazı Ģer‘î mese-

lelerin Kazaskerlerin hatırında bulunmadığı anlaĢılıyor ve her ikisinin de Ģer‘î icap-

lara göre cevap vermekten âciz bulundukları görülüyordu. Bu sebeple itidal yolunu 

terketmiĢler, gurur ve gafletin istilâsına uğramıĢlardı. Böylece bu iki kazaskerin, 

iĢgal etmekte oldukları mevkilerin tam manasiyle ehli olmadıkları meydana çık-

mıĢtı. Nitekim, Celâlzâde‘nin eserinde, bu hususu destekleyen bilgiler de bulun-

maktadır. Onun açık bir Ģekilde belirttiğine göre, bu iki kazaskerden biri, sadece, 

―hasep ve nesebi‖ yüzünden yükselme imkânı bulmuĢtu. Diğeri ise, kabiliyetli fa-

kat din ve diyanet ile ilgisi olmayan bir kimse idi. Her ikisi de Molla Kaabız‘ın ileri 

sürdüğü fikirleri çürütebilecek bir ehliyette değillerdi. Onun bu iddialarını ilim yolu 

ile çürütemedikleri için, kızmıĢlar ve ―örfî hükümler‖ vermiĢlerdi. Bu durumu gören 

Vezir-i Azam Ġbrahim PaĢa, bir kaç defa kazaskerlere hitap etmek suretiyle “... bu 

Ģahsın müddeası, Ģer-i Ģerife muhalif olup hata ise, ol hatayı gösterüb...” bu ko-

nudaki Ģüpheleri gidermek gerekir, “Ģer„ ile cevabını verin ...”, kızmak ve gazaba 

gelmek suretiyle edeb hudutlarını aĢan bir durum yaratmak, “ilim ve akıl erbabına 

lâyık değildir” Ģeklinde konuĢtuğu halde onlar, Molla Kaabız‘ı inandığı fikirlerden 

döndürecek bir Ģey söylememiĢlerdi. Böylece Molla Kaabız‘ın Kazaskerler karĢı-

sındaki ilmî üstünlüğünü dikkate alan paĢalar, Divan‘ı tatil etmiĢler, Molla Kaabız‘ı 

da serbest bırakmıĢlardır. 

 Ancak bu durumu, paĢaların oturduğu ―taĢra divanhane üzerinde‖ kafes ar-

kasından takip etmekte olan devrin hükümdarı Sultan Kanunî Süleyman, vezirler 

huzuruna girer girmez, onlara hitap ile “... bir mülhid, divanımıza gelüp Peygambe-

rimiz iki cihan fahrına ... tafdîl-i Hazreti Ġsa eyleyüp, müddeası isbatında ekavil-i 

batılı tezyil eyliye; Ģüphesi zail olmayup ve cevabı verilmeyüp, niçin hakkından ge-

linmedi?...” demiĢtir. Böylece Molla Kaabız‘ın Hazreti Ġsa‘nın Hazreti Muham-

med‘den daha üstün olduğunu iddia ederken bu iddiasını destekler mahiyette ve 

iddiasının isbatı yolunda söylediği sözlerin bâtıl olduğunu, bu batıl sözlere müste-

nit batıl inancının, Ģüphelerinin izale edilmesi ve nihayet ―hakkından‖ gelinmesi 

gerektiği Ģeklindeki kanaatini açıklamıĢ olan hükümdara Vezir-i Azam Ġbrahim Pa-
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Ģa, Kanunî‘nin bu açıklamalarına ve bu açıklamalarının sonundaki sorusuna, 

Celâlzâde‘ nin naklettiğine göre, aynen Ģöyle cevap vermiĢtir: “... Kazaskerlerimi-

zin Ģer„ ile defe kudretleri olmayup hıĢm u gazeb ile cevap verirler. Nice idelüm, 

def-i meclis itdük...”. Bu cevaba rağmen Kanunî, iĢin peĢini bırakmamıĢ ve Ġbra-

him PaĢa‘ya Ģu direktifi vermiĢtir: “... Erbabı ulûm, kazaskerlere mahsus değil; fet-

va hizmetinde olan Müfti el-Müslimîn ile Ġstanbul Kadısını Divan‟a davet idün, ya-

rın Ģer„ ile görülsün ...”. 

Hükümdarın huzurundan bu direktifle ayrılan paĢalar, bir taraftan çavuĢlar 

göndermek suretiyle Molla Kaabız‘ı buldurup hapsetmiĢler, diğer taraftan da Müf-

tü ile Ġstanbul kadısının Divan‘a dâvet edilmesi iĢi ile meĢgul olmuĢlardır. 

O zaman Müftü yani ġeyhülislâm, Kemal PaĢaoğlu Mevlanâ ġemseddin Ah-

met idi. Kemal PaĢazâde veya Ġbn Kemal adı ile ünlü olan bu zât, umumiyetle ka-

bul edildiği üzere büyük Osmanlı Ģeyhülislâmlarındandır. Kendisini her konuda ye-

tiĢtirmiĢ bir bilgin, devrin mümtaz bir siması idi. Ġstanbul kadısı ise, Mevlânâ Sa-

deddin idi. Celâlzâde‘nin verdiği bilgilere göre, Mevlâna Sadeddin de, gerek ehliyet 

ve gerekse ahlâk bakımından ünü olan bir kiĢi idi. YapılmıĢ olan davete uyarak her 

ikisi de ertesi günü Divan‘a geldiler. Ancak Divan toplanınca yeni bir hadise oldu. 

Kendisine müftünün solunda yer verilmesini doğru bulmayan Rumeli kazaskeri, 

Divan‘ı terketti. Celâlzâde‘ye göre bu, bir ―firar‖ idi ve bu Ģekilde davranıĢın gerçek 

sebebi, Rumeli kazaskerinin ilmî seviyesinin malûm olacağı korkusu idi. Zira top-

lanan bir ilim meclisi idi, burada bir Ģeyler söylemek gerekirdi. Onun durumunu 

bilmeyenler, kazaskerin bu davranıĢını, ilim yolundaki “kemal-i gayretine hamley-

lediler”. Halbuki onun ilme intisabı, Celâlzâde‘nin deyimi ile sadece ―nâmı‖ idi. 

 Bu olaydan sonra Müftü, Vezir-i Azam‘ın soluna, Ġstanbul kadısı da, onun 

önüne oturmak suretiyle Divan‘daki yerlerini aldılar, biraz sonra Molla Kaabız Di-

van‘a getirildi. Kemal PaĢazâde, büyük bir ―hilm‖ ve ―edeb‖ ile Kaabız‘ın iddiasını 

sordu. Kaabız okuduğu bazı âyet ve hadîslere dayanarak gene açık bir Ģekilde 

Hazreti Ġsa‘nın Hazreti Muhammed‘den daha üstün olduğunu ileri sürdü. Bunun 

üzerine Müftü, bu âyet ve hadîslerin manalarını açıkladı, gerçeği ortaya koydu. 

Molla Kaabız sustu, âdeta dili tutulmuĢtu. Kısaca bu bilgileri veren kaynağımız, 

daha önce Kaabız‘ın fikirlerine esas olan âyet ve hadîsleri zikretmediği gibi bu de-

fa da Müftünün sözlerinin neler olduğunu maalesef bildirmemektedir. Kaabız su-

sunca, Müftü aynı yumuĢaklıkla ona gene hitap ederek “... iĢte hak ne idüği zahir 

olup, malûm oldu, dahi sözün var mıdır ...”, bâtıl inancından vazgeçerek “... hakkı 

kabul ider misin?” dedi. Molla Kaabız iddiasında ısrar ederek bu teklifi kabul et-

medi. Bundan sonra Müftü, Ġstanbul kadısına dönerek “... fetva emri tamam oldu. 

ġer„ ile lâzım geleni siz hükm idün ...” teklifinde bulundu. Ġstanbul Kadısı da, 

Kaabız‘a hitap ile ehli sünnet mezhebi üzerine temiz inanç yoluna dönüp dönme-

diğini tekrar sordu. Fakat Kaabız, inancında ısrar etmekte idi. Katline hüküm veri-

lerek kafası kılıçla kesildi. 
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ġeyhülislâm Çivizâde‟nin iĢine son verilmesi 

Asıl mesleği müderrislik olan Çivizâde Muhyiddîn Mehmet Efendi. H. 945 / M. 

1539 yılında ġeyhülislâm olmuĢtu. H. 948 / M. 1542 yılında da iĢine son verildi. 

Bunun sebebi, Çivizâde‘nîn, ulemanın o zamana kadar oy birliğiyle verdikleri rey‘e 

aykırı olarak mest üzerine mesh yapılamayacağına dair bir fetva vermesi idi. Çi-

vizâde, mesh hakkında Hanefiye imamlarının eserlerinde açık bir delil bulunmadı-

ğı kanısında olduğu için, fetvasını ġafiî imamlarına göre vermiĢti. O sırada Rumeli 

kazaskeri bulunan Ebussuûd Efendi, bu fetvayı doğru bulmayarak Divan‘da red-

detti. Rüstem PaĢa, bu tartıĢmayı padiĢaha bildirmiĢti. Kanunî, bu gibi meseleler-

de genel olarak yaptığı üzere ulemayı topladı ve “Çivioğlu‟nun mesh hususunda 

verdiği fetva görülsün. Tarîk-i hakta mıdır, tarîk-i batılda mıdır?” emrini verdi. Ule-

ma bu fetvanın, eski müftülerin verdikleri fetvalara aykırı olduğuna karar verdi. 

Bunun üzerine de Çivizâde Ģeyhülislâmlıktan uzaklaĢtırıldı. Ancak bu uzaklaĢtır-

manın sebebinin sadece bu olay olmadığı anlaĢılmaktadır. Çivizâde, aynı zamanda 

Muhyiddin Ġbn el-Arabî ve Celâleddin-i Rumî gibi büyük mutasavvıflar aleyhinde de 

bulunmuĢ, onları tenkit etmiĢti. Hatta onların kâfir oldukları kanısında idi. Ġfade 

edildiğine göre, Çivizâde Mevlâna Celâleddin-i Rumî‘nin “Ey kâfirler, sizin, fiillerini-

zi ben yaratırım, zira mutlak hâkimim, ister mümin, ister kâfir yaparım” beytinin 

manasını anlayamamıĢ, bunu kendi anlayıĢına göre tefsir ederek bu konudaki bir 

fetvasını zamanın padiĢahı Kanunî‘ye göndermiĢti. Kanunî, bu fetvayı okuyunca 

Ģeyhülislâmına manzum olarak aĢağıdaki cevabı vermiĢtir: 

“AĢığa Ta‟n eylemezdi müfti-i bisyar fen  

Sırr-ı fenn-i aĢktan bilseydi bir miktar fen  

ġeyhülislâmım diyen, bir tıfl-ı ebcedhân olur 

Mekteb-i aĢkında ol yâr, idicek izhar-fen” 

Genel olarak kabul edildiğine göre Çivizâde‘nin azlinin sebebi olarak gösteri-

len mesh meselesi, daha çok görünüĢtedir. Gerçekte Çivizâde‘nin Ġbn el-Arabî, 

Mevlâna gibi büyük mutasavvıflara karĢı olması, bu uzaklaĢtırmada rol oynamıĢtır. 

Lütfi PaĢa ve halifelik 

XVI. yüzyılın düĢünce tarihimizde önemli bir yeri olduğuna iĢaret etmiĢtik. Ger-

çekten bu devirde bazı olaylar istisna edilecek olursa türlü düĢünce mensuplarının 

karĢılıklı saygıya dayanan tartıĢmalar yaptıkları görülür. Bununla beraber Yavuz‘un 

Mısır‘ı almasından itibaren ehl-i sünnet yolunda ilerlemeler görülmüĢ, ehl-i sünnet 

karĢısında bulunan cereyanlara gösterilen hoĢgörü gittikçe azalmıĢtır. Öyle anlaĢı-

lıyor ki Kanunî devrinin ilk yıllarında Osmanlı sultanlarının halife olup olamayacak-

ları meselesi de ortaya çıkmıĢtır. Böyle bir meselenin ortaya çıkıĢını, Kanunî dev-

rinde sadrazamlık yapmıĢ, aynı zamanda bir ilim ve düĢünce adamı olarak bir Os-

manlı Tarihi ile Asafnâme gibi eserler bırakmıĢ olan Lütfi PaĢa‘nın Halâs el-ümme 

fi marifet el-eimme adlı eserinden anlamaktayız. Gerçekten Lütfi PaĢa, bu eserin-
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de klâsik anlamda halife meselesini ele alınıĢ, bu arada halife‘nin mutlaka Ku-

reyĢ‘den olması gerektiği fikrini ileri süren yazarların bu düĢünceleri üzerinde 

durmuĢ, sonuç olarak bir müslüman emirinin halife olabilmesi için gerekli Ģartları 

ortaya koymuĢtur. Ona göre, halife, Ġslâm‘ın emrettiği cihad fikrini benimsemeli ve 

âdil olmalıdır. Bu Ģartları hakkiyle yerine getiren Osmanlı sultanları kendi idareleri 

altındaki müslümanların halifesi olabilir. ĠĢte bu olaylar ve bunun yanında Ġran‘da 

Ģiiliğe müstenid rakip bir devletin ortaya çıkması, Osmanlı cemiyetinde ehl-i sün-

net anlayıĢına daha sıkı bir Ģekilde bağlanmayı gerektirmiĢtir. Fakat Ģunu da be-

lirtmek yerinde olur ki Osmanlı idaresinde bulunan Türkmenler arasında ehl-i sün-

net‘e aykırı sayılabilecek bir çok fikirler yaĢamakta devam etmiĢtir. 

 Küçük NiĢancının ehl-i sünnet anlayıĢı ve rafızîler 

Kanunî devrinde ehl-i sünnet anlayıĢının kuvvetlenmesi ve böylece müslü-

manların türlü belâlardan korunması yolunda neler yapıldığını bu devrin sonların-

da yaĢayan ve Küçük NiĢancı lakâbiyle ün kazanmıĢ olan Mehmet PaĢa, Tevarih-i 

Âl-i Osman adlı eserinde Ģöyle anlatmaktadır: “ġarap kadehi taĢa çalındı, ne alın-

dı, ne de satıldı. Sazendelerin izzet-i nefisleri kırıldı. Her birisi, gam köĢesinde bo-

yunlarını büktüler; ümitsizlik tırnağı ile göğüslerini tırmalayarak bir bucağa sindi-

ler. Sürahilerin boyunları kırıldı, kopuzların kulakları buruldu. Tamburların telleri 

kırıldı. Santurların devri dürüldü. Neylerin nefesleri tutulup, kahırlarından göğüsle-

ri delindi. ġeĢtarların ıztıraptan belleri iki büklüm oldu. Kemençelerin oku atıldı ve 

yayları kırıldı. Velhasıl bilcümle harabatilerin halleri harap oldu, ağızlarına ot tı-

kandı. ġimdi artık hiç bir fert, çalgının ahengini kale almaz oldu.” Küçük NiĢancı 

Mehmet PaĢa‘nın, bundan sonraki temennisi Ģöyledir: “Hemen bunların sazlarını 

alasın, sevaba girmek için baĢlarına çalasın.” 

Küçük NiĢancı, sözlerine daha sonra Ģöyle devam etmektedir: “Allaha Ģükür 

dünyada içki kadehi ve meyhane semtinin Ģöhreti kalmayıp, elbise parası olma-

yan sarhoĢ, fısk ü fücûrdan alıkonuldu. Dünyayı ıslah için namaz kılınması ve dua-

ların devam ettirilmesi istenerek cümle halk, Hakka tâbi Ģeriata bağlı oldu. Her bi-

risi, gönlü hoĢ ve içi rahat olarak kötü Ģeyleri terkettiler. ġeriata döndüler, farz ve 

vacipleri yerine getirdiler, haram Ģeyleri terkettiler. Allanın emir ve nehiylerine bo-

yun eğdiler. Hz. Peygamber‟in sünnetine uydular. Böylece iman ehlinin meclisle-

rinde ve büyüklerin, ileri gelenlerin toplantılarında eğlence ve Ģarkı yerine Allaha 

hamd, Peygamber‟e salâvat sesleri, tekbir ve tesbih nağmeleri duyuldu. Müslü-

manların yüzleri nurlandı. Onlar, bütün bunları temin eden padiĢahın, ömrünün ve 

devletinin devamı, Ģevket ve saadeti için dua ettiler.” 

Böylece ehl-i sünnet anlayıĢını kuvvetlendirme iĢinin nerelere vardırıldığı hak-

kında ilgi çekici bilgiler veren Küçük NiĢancı, hâlâ faaliyette bulundukları anlaĢılan 

Rafızî‘ler hakkında da bilgi vermektedir. Bu konudaki sözleri Ģöyledir: “Bu sırada 

memlekette Rafızîler de bulunmakta idi. Onlar, dünyayı derbeder bir Ģekilde ge-

zerler, saçlarını âdeta fitil gibi, makbul olmayacak bir Ģekilde uzatırlar. Bunların 
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kimisi tiryaki, kimisi bengi (esrarkeĢ)‟dir. Bunlar, bu sırada bu âdetlerini terketti-

ler. “ġeyhim gelsin, beni tıraĢ etsin; eĢiğine lâyık görürse, hizmetine alsın” diyerek 

Kalenderîlerin âdeti ve Haydarîlerin usûlü üzerine kirpik ve kaĢlarını traĢ ettiler. 

Bir dost ve bir posttan gayrisine önem vermediler. Aç, çıplak, yalın ayak, baĢı ka-

bak, sahra ve çöllerde gezerek gönüllerini kırıp, kalenderlik hizmetine bel bağladı-

lar. Bir lanet halkası gibi ahmaklık küpesini kulaklarına, çanları da göğüslerine ve 

omuzlarına takarak çan sesleri ile raksa ve dönmeye baĢlarlardı. Bu akılsız taife, 

kulağı küpeli köle oldu. “DerviĢleriz, belâzedeleriz ve müptelâ olanlarız. Dünyada 

yalnız muhabbet için yaĢayan gedalarız” diyerek manasız bir dava tutturdular. 

Bunlar, görünüĢte muvahhid, siretlerinde ise mülhiddirler. Rafızîliklerini, ibahîlik-

lerini ve yanlıĢ yolda olduklarını ortaya koymuĢlardır. itikadları gevĢek, inançları 

zayıftır. Bu bakımdan Ģeriata itaat etmektense havaîliği tercih etmektedirler. On-

lar, bir takım uydurma kalenderlerin sohbetinde bulunup, “Ģarap iç ve gönlünü 

boĢ tut, dünyayı aksettiren kadehe bak fakat iki dünyanın sırrını açığa vurma” Ģek-

linde uygunsuz sözler söylerler. Bundan baĢka namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, 

Ģeriatı ve Peygamber‟in sünnetlerini nazara almadıkları gibi büyük sahabeler hak-

kında uygunsuz sözler sarf ederler. Bu gibi uygunsuz sözlerin küfür olduğunu 

ulema açıkça beyan etmiĢtir. Bu sebeple bunlar gibi Ģeytana uymuĢların baskı al-

tında tutulması büyük sevap olduğundan bunların Osmanlı ülkesinden çıkarılması 

için emirler verilmiĢtir. Zaviye ve hankâhlarda bu türlü ne kadar mülhid varsa sü-

rüp çıkarılmıĢ ve bunların herbirisi bir tarafa, çekip gitmiĢtir. Çok Ģükür dini koru-

yan padiĢahın saltanatı zamanında ehl-i sünnete muhalif bir cemaat kalmamıĢ ve 

bu zındıklar fırkası tamamiyle gazaba uğrıyarak periĢan edilmiĢlerdir. Bu iĢler in-

sana büyük sevap kazandırır. Bunları yapanlar, dünyada iyilikle anılır, ayrıca ahi-

retde de mükâfatını görürler”. 
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