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BURSA'DAKi TASA VVUF KÜL TÜRÜNÜ ETKİLEYEN 
TARİHİ GELİŞMELER (16-17. YÜZYlL) 

Yusuf Oğuzoğlu* 

Giriş 

Tarih toplumsal bir varlık olan insanı etkileyen olayları ele alır. Ancak 
tarihçi önemli bir noktayı gözleme durumundadır. Insana katkı yapan, onun 
gelişmişlik içinde, barışçı bir yaşam geçirmesini sağlayan gelişmeleri 

diğerlerinden ayırıp özel bir yere koymak gerekmektedir. Bu bağlamda, akıl 
ve bilim olgusunu öne çıkaran, dinsel ve etnik farklılıkları eriterek bir arada 
yaşama erdemine sahip olan toplumların refah içinde parlak dönemler 
geçirdiklerini görmekteyiz. Örneğin bugün müzelerimizde hayranlıkla 
izlenen antik dönemin eserlerinin yaratıldığı kütüphaneleri, tiyatroları, 
stadyumları olan kentsel yaşamın geliştiği süreçte bu tanıma uygun bir yaşam 
bulunmaktaydı. Yine Anadolu'da Selçuklu Türkleri'nin kurduğu düzen, 
hastaneleri, medreseleri, hamamları ve başka kentsel kurumları ile 
kervansaraylar ve limanlar üzerinden dış dünyaya açılmaktaydı. Bursa'nın 
payitaht olduğu, Osmanlı devletinin ilk 150 yılındaki gelişmelere 

baktığımızda, Anadolu'da ve Rumeli'de de aynı görüntüyü izlemekteyiz. 

Tarihte, bilim ve akıl, uygarlığın yolunu açan . olgu olarak 
değerlendirilir. Siyasal düzenin ve toplumsal istencin katkısı ile, bu sayede 
insanlık tarihin çeşitli süreçlerinde, mutlu ve refah içinde yaşanmıştır. Türk 
ve İslam dünyasında, tasavvuf kültürünün tüm özellikleri ile egemen olduğu 
sürece baktığımızda, arka planda büyük bir uygarlık hareketinin de mevcut 
olduğunu görmemiz mümkündür. İnsap.ın bireysel gelişmesi ve toplumsal 
atılımlar, yeni keşifler ile birlikte oluşmuştur. Bu noktada, aklın yol 
göstericiliğinde, bilerek, bilinçli çabalar göstererek insanlığa yararlı şeyler 
üretilmiştir. Bu oluşumu analiz eden düşünürler, yeni .şeyleri üretınenin, yeni 
kavramları edinmenin deneyden, algılamadan, yani bilmekten geçtiğini 
belirlediler. Yani görgül (ampirik) ayrıntılara inilerek calışmak uygarlık 
yolunu açmaktadır!. Bu anlayışın terk edildiği tarihsel süreçler hep kargaşa, 

• Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
ı Yusuf Oğuzoğlu, "Uygarlaşma Siyasal Düzene ve Toplumsal istence Bağlıdır", Bursa 
Defteri, sayı 14, Bursa, 2003, Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, The 
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içine kapanmışlık ve iktisadi gerileme içinde geçmiştir. Örneğin 10. Yüzyılda 
Abbasi imparatorluğunun dağılmaya başlaması "ictihad kapısının kapandığı" 
sürece rastlar. Türkler yakındoğu'ya geldikleri sıralarda halife'nin Bağdad'da 
Büveyoğulları'nın kuşatması altında bulunuyor olması bu gerilemenin sonucu 
idi. ı 

Osmanlı döneminde de çeşitli sebeplerle böyle bir gerileme sürecine 
girildi. Bu gelişmenin Bursa'ya da yansıdığını, toplumsal hayatın, kent 
kurumlarının, iktisadi hayatın etkilendiğini görmekteyiz. Bursa siciiieri 
arasında yer alan bir çok kayıt bu yeni görüntüyü kanıtlamaktadır. Tasavvuf 
hayatı gibi önce insanla, sonra toplumla ve de mevcut düzenle çok yakından 
ilgili olan bir olgunun bu gelişmeden etkilenmemesi olanaksızdır. Bu 
noktada, konuyla ilgili çeşitli disiplinlerin nitelikli bilimsel araştırmalarına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Din ve inanç bağlamında örgütlenmiş kuruluşların iç 
yapısının ve etkilediği çevrelerin özüne in.'llek, dör.emin devlet anlayışının ve 
sosyal yapısının çözümlenmesine katkı sağlar. Ancak, Ahmet Yaşar Ocak'ın 
belirttiği gibi bu alanı artık bir tarikatlar tarihi yahut şeyh biyografıleri 
kılığından çıkararak problematikçi (sorunsalcı) ve sentetik bir nitelik 
kazandırmak gerekmektediı-2. .. 

Bursa'daki TasavvufKültürünü Etkileyen Gelişmeler 

İstanbul'un fethinden sonra, yeni payİtahtta Topkapı Sarayı'nda 
odaklaşan mutlak-merkeziyetçi düzen taşra ilişkilerini etkiledi. Patrimonyal 
sistemin bürokratik-askeri kadroları oluşmaya başladı. Devşİrıneler ön plana 
çıkarken, ahi ve tekke kökenli ilim erbabı ikinci plana düştü. Çandarboğlu 
İbrahim Paşa'ya bir tekke şeyhi olan Hacı Halife'nin sahip çıkması anlamlıdır. 

\ . 
Çandarb Halil Paşa idam edildiği sırada (1453) Edirne Kadısı olan Ihrahim 
Paşa görevinden azledildi. Kendisine hiç bir gelir kaynağı sağlanmadı. Bir 
süre mali sıkıntı çeken İbrahim Paşa, Bursa'da Yıldırım Bayezid'in evkafına 
mütevelli oldu. Ancak bir süre sonra padişaha sunulan bir arz sonucu bu 
görevinden de aziedildL Daha sonra bir tekke şeyhi olan Hacı Halife'nin 
tavassutu ile İbrahim Paşa yeniden bir makam elde edebilmiştir3. Bu süreçte 
farklı islami görüşlerin bazıları yasaklanmış, bazıları teşvik edilmiştir. 
Mevlana Mehmed Zeyrek ile Hoca-zade Muslihiddin arasında çıkan tartışma 
bu dönemde olmuştur. Mehmed Zeyrek, Hacı Bayram-ı Vell ekolündendi. 
Üstün bilim gücünü keşfeden Hacı Bayram tarafından kendisine "Zeyrek" 

University of Chicago Press, 1970, Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilgi Felsefesi, Metis Yay. İstanbul, 
1981 

2 Ahmet Yaşar Ocak, "Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevleviler'' (XIII-XVIII. 
yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış" Türkiyat Araştırmalarz Dergisi, II, Konya 1996, s. I 7. 
3 Yücel Öztürk, "Os~anlı Klasik Si~teminin Teşekkülü ve Çözülüşü", Türkiye Günlüğü, 58, 

1999, s. 138-151. 
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lakabı verilmişti. Fen tahsili yaptıktan sonra, Bursa'da Sultan Murad 
Medresesine müderris olmuş, İstanbul'un fethinden sonra yeni devlet 
merkezinde müderrislik yapmaya başlamıştı. Sultan Mehmed, Bursa'da 
dünyaya gelen ve babası zamanın büyü~ tüccarlarından olan ulemadan Hoca
zade Muslihiddin ile Mevlana Mehmed Zeyrek'i tartışmaya davet etmiştir. 
Hoca,..zade, İmam Gazall ekolünü dini ilimler ve düyevi ilimler ayrımına 
sokarak, dini ilimleri yüksek bir konuma getirmişti. Felsefe ve fıkıh ekolünü 
karşı karşıya getiren bu tartışma 7 gün sürdü. Sonunda, nlemanın çoğu Hoca
zade lehine karar verdi. Zeyrek'in tedris ettiği medrese Fatih tarafından Hoca
zade'ye tevcih olundu. İslami anlayışı ahiret kavramına kilitleyen Hoca
zade'nin ekolü, devletin kontrolünde tutulmaya son derece uygundu. Bu 
anlayış, Fatih'in tercihi ile, daiıa Hoca-zade zamanında medresenin öğretisi 
haline getirilıniştir4. Giderek akılcı tartışmalardan uzaklaşan ve kendi içinde 
yozlaşan bu anlayış, devlet-halk ilişkilerini etkilediği gibi çağdaş gelişmelere 
uyum sağlanmasını zorlaştırmıştır. Bu konuda belki de ilk teşhisi yapan 
Eşrefoğlu Rumi şöyle der: 

" ... Beyler zalim oldular ve kadılar rüşvetkar oldular. 
İlme uymaz oldular "ve ilmi kendi havalarına çeker ~ldular. 
Ve müderrisler fasık oldular. Tefsir ve hadis medreselerde 
okunmaz oldu. Fakihler ve din ilmin bilir kişiler az kaldı. 
Vaizler dünya için mescitlerde vaaz edip akça cem ederler. 
İlimle beyler ve zabitler ve avam kapısında rağbet 
bulamayan danişmentler şeyhlik tarikin tutup müdara ile 
halkın dünyalıkların ellerinden suhuletle alır oldular. Ve 
meşayıhların hallerine münasip meşayıh ağzından sözlerin 
ezberleyip kendilerini halka bir ehl-i hal olarak bildirip 
halkı kendilerine mürid ve muhip ederler ve başlarına talip 
cem edenler arifler libasın giyip zikir meclisinde hamuş 
olup riya ile baş salıp halkın levsin gözetirler. Dilerler 
kendileri halk arasında söylene. Diyeler "filan şeyh 

asrımızın bi-nazir ferdidir", ehl-i tasavvuf zannederler. 
Muradları eelb-i dünya, etraktan libaslar ve nefayis 
arınağanlar gele"s. 

4 Zeyrek, medresesinden aziedildikten sonra Bursa'ya çekilerek ilim hayatını sürdürdü. Bu ola

yın izleri kapandıktan sonra sultan II. Mehmed, İstanbul'da bir m~sıp vaadi ile kendisini 

davet ettiğinde şu cevabı vermiştir:"Hoca Hasan sağ olsun, benim padişahım ol kişidir", 
Öztürk, 1999, s. 138-151. 

5 Kara, A.g.e., s. 72, 73. 
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Sultan II. Mehmed merkezileşen ve toprakları genişleyen yeni devletin· 
harcamalarını finanse etmek için maliyeye gelir kaynakları sağladı. Bu 
bağlamda bir uygulaması da daha önce verilen bazı vakıf ve mülk ve vakıf 
heratlarının iptal edilmesidir. Yaklaşık 20.000 köy ve mezraanın gelirinin 
tahsis edildiği vakıf ve mülk toprakları miri araziye dönüştürülerek hmarlı 
sİpahilere dağıtılmıştır. Bu siyasetten özellikle tasavvuf ehlinin mensup 
olduğu yerli Türk-Müslüman aileleri etkilenmiştir. Aşıkpaşazade, halkın 
ekonomik durumunu zorlaştırmadan geleneksel yönetim tarzı içinde siyaset 
izlemesi gerektiğini vurgular. Sultan II. Mehmed merkezi devleti 
güçlendirmek için yeni yeni önlemlere başvurunca, Aşıkpaşazade, bu siyaseti 
eleştirir:6. 

"Ariflerden birine sordular: "Padişahlara hazine gerek
midür?" Arif cevap verdi kim: "Bir asıl hazine vardur ol 
gerekdir", ve sordular kim, "ne asıl hazinedir". Arif eyidür: 
"reayalarun hayır duaları padişahlara hazinedür" dedi. 

Nazım: 
- .. 
Ne Han kim dünyadan adl ile gitti, 

. Ol ukbada dahi bil tahta gitti. 

Fena mülkünde sultan adil oldu, 

Baka mülküne mahbüb, pak gitti. 

Halil İnalcık, mutlak merkeziyetçi tarakterdeki bu yeni düzenin askeri 
unsurlarını analiz etmiştir. Bu yeni dönemde iı,Ehl-i örf' olarak tanımlanan 
taşradaki görevliler bu mutlak merkeziyetçi süreçte devlet içinde söz sahibi 
olmaya başladılar. Bunlar; padişahın siyasi otoritesini temsil eden ve ulema 
sınıfı dışında kalan memurlardı7. 17. Yüzyılda Sancak Beyi-beylerbeyi 
kapılarındaki sekban-levendler de ehl-i örf'ün içine girmişlerdi8. Böyle bir 
görevli olan, Şehir Subaşısı halk üzerinde etkili bir yönetici haline gelmişti. 
Bazı vergilerin tahsili için subaşı reayayı sıkı bir şekilde izliyordu. Subaşı ve 
yanındaki ases adı verilen kolluk kuvvetleri, şehirlinin hüsn-i hali'ni ya da su
i hali'ni bile takip etmekteydi9. 

6 Bkz. Halil İnalcık, "Mehmed II", İA 
7 Bkz. Halil İnalcık, "Örf', İA. 
8 Bkz. Halil İnal cık, "Militaıy and Fiscal Transformatian in the Ottoman Empire, I 600-1700, 

Archivum Ottomanicum IV (1980), s. 282-337. 
9 

" ••• Hüsn-i Hlil-i Ayşe Hatun:. Mahmiye-i Konyada Subaşı olan Mustafa Ağa tarafindan 

velci'li Uzun Ali, Ejlatun Mahallesi siikinelerinden riifiatü '1-kitiib Ayşe binti Veli ile Şaban 
bin Gazi niim kirnesneyi meclis-i şer '-i şerife ihziir ve mahzırlarznda takrir-i keliim idüb: Bu 
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Fatih'le başlayan merkeziyetçi yapılanma sultan II. Bayezid döneminde 
(1481-1512) yeni bir özellik kazandı. Ulemfuun etkisi ile, Fatih dönemindeki 
dinamik, renkli ve dış dünyaya açık siyaset terk edildi. Özellikle Güney'de 
Türkmen sahasında ortaya çıkan yeni söylemler, Doğu'da Erdebil'de Safevi 
devletinin kurulmasına yol açan Şii ideolojinin yıkıcı etkileri, Osmanlı 
uleması içindeki radikal katı siyaseti savunanlara fırsat vermiş olmalıdır. 
Sultan I. Selim döneminde (1512-1520) Çaldıran Savaşı ve Anadolu'daki 
etkileri ile Memlük: Devletinin yıkılınası bu siyasetin bir adım daha 
derinleşmesini beraberinde getirmiştirıo. 

Kemal Karpat bu dönemin toplumsal hareketlerini, yapısal 

değişikliklere bağlar. "Kurumların benimsendİğİ ve bir gelişme safhası 

deneyiminin yaşandığı Osmanlı devletinin kuruluş döneminde, sınır/uç islamı 
(frontier islam) şeklinde kendini gösteren liberal bir dini tutum egemen 
olmuştu. Ancak Osmarılı sisteminin Fatih'in çıkardığı kanunlarla temel 
toplumsal ve siyasal yapısını kazanmasını ve merkezi bürokrasinin gücünü 
pekiştirmesinin ardında dini sistem, yani İslam, II. Bayezid döneminde 
tutucu, hatta reaksiyoner bir niteliğe bürünmüştür"11. 

Güney Azerbeycan'da kuruları Safevi tarikatının yol açtığı gelişmelerin 
Osmanlı devlet siyasetindeki etkileri büyük olmuştur. Safevi tarikatı önce 
sünni esaslara bağlıydı. Sultan I. Bayezid ve Timur'un çağdaşı olan Şeyh 
Hoca Ali zamanında Şiiliği benimsemeye başladı. Şah İsmail'in 1505 
yılından başlayarak açıkça sünni karşıtı bir politika izlemeye başlaması ve bu 
bağlamda bazı bölgelerde şiddete başvurması Osmanlı devleti ile olan 
ilişkilerinin bozulmasına sebep oldu. 1508-1509 yıllarında Bağdad'ı, 

Horasan'ı ve Merv'i ele geçiren Şah İsmail, 1511 yılında Anadolu'da büyük 

gece mezbıir Şaban, merkı/me Ayşenin menziline dahil oldu deyü şayi' olub na-mahrem 
olmak zannı ile ihzar eyledim. Sual olunsun dedikde: Gıbbü 's-suat, mezbıir Şaban 

cevabında: merkıime Ayşe Hatun benim teyzem olub mahremim olmamağla menziline dahil 
oldum deyüb merkıime Ayşe Hatun dahi ikrar eylediğinden ma :da Mahalle-i merkzirneden 
Mehmed Bey ibn Musa ile Yusuf bin Bekir Dede nam kimesneler, mezbur Şahanın merkıime 
Ayşe Hatun teyzesi olduğunu ihbar edüb, ımam Mehmed Halife ve Ali Bey ibn Mahmud ve 
Mehmed bin ıbrahim ve Ramazan bin Muharrem ve Mehmed bin Hasan ve İbrahim bin 
Mehmed ve İvaz bin Mustafa ve Seyyid Ahmed Çelebi ibn Seyyid Hüseyin nam kirnesnel er, 
mezburan Şaban ve Ayşe Hatun kendi hallerindedir, deyü hüsn-i hallerini haber vermegin 
ma veka'a bi't-taleb ketb olundu. Zilkade 1083/Şubat 1673". Bkz. Konya Şer'iyye Sicilleri, 
16/168. 

10 Safeviierin kökeni için bkz. Wa1ther Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, çev. Tevfik 
Bıyıklıoğlu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1992, s. 62-86, aynca bkz. Taha Akyol, Osmanlı'da 
ve İran'da Mezhep ve Devlet, 5. baskı, Milliyet Yay. İstanbul, 1999. 
11 Kemal H. Karpat, "Osmanlı Tarihinin Dönemleri: Yapısal bir Karşılaştırmalı Yaklaşım", 

Osmanlı ve Dünya, haz. Kemal Karpat, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2000, s. 122. 
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bir isyan çıkarttı. Bu isyanın önde gelen liderlerinden Şah Kulu olarak 
tanınan Karabıyıkoğlu Osmanlı kuvvetlerine yenileceğini anlayınca Tekelü 
Türkmen oyrnaklarına mensup 15.000 kişilik kuvvetle Şah İsmail'e 
sığınmıştı. Anadolu'ya tarikat mensubu olarak gönderilen Şah İsmali 
taraftarları kargaşa yarattılar. ' 

Bu olayları analiz eden Taha Akyol, meselenin kökenini şöyle açıklar: 
"Osmanlı'ya yabancıtaşmış olan Anadolu'daki hetorodoks Türkmen aşiretleri, 
bekledikleri Mehdi'yi Şah İsmail'de bulduklarına inandılar ve muazzam bir 
mistik güce sahip olan Türkmen "baba"lar Şah'ın lehine, Padişah'ın aleyhine 
isyanlar başlattılar. 

Şah İsmail ile sufı Türkmen kitleleri arasındaki ilişki, bir "mürşid
mürid" ilişkisidir. Şah İsmal'i, öteki sıfatiarına ilaveten, sıkı tarikat disiplini 
içinde "mürşid-i kamil" olarak kabul edilmektedir. Tarikat teşkilatlanması 
yaygın, disiplinli ve sağlamdır. Hetorodoks- aşiretler ve sufı cemaatler, Şah 
İsmail'in "halife" denilen temsilcilerine bağlıdır"I2. 

Anadolu'da ve Balkanlarda kazandığı yeni toprakları merkeziyetçi 
düzen içinde yapılandırmaya çalışan Osmanlı devleti bu beklenmedik 
gelişmelerden çok etkilendi._Kendi topraklarındaki Alev'l-Bektaşi zümrelerine 
kuşku ile bakmaya başladı. Bu gergin ortamın çelişkileri, bazı kesimlerde 
devlet halk ilişkilerinde yabancıtaşmaya yol açtı. Bu görüntüyü dönemin halk 
şairleri doğal bir biçimde yansıtmışlardır. Pir Sultan Abdal, Nesimi, Pir 
Sultan'ın müridi Kul Himmet, Faziletname yazarı ve Otman Baba Postnişin'i 
Akyazılı Yemini bunlar arasındadır. Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda Osmanlı
Safevi çatışmalarından etkilenmiş olan toplurnda tercihini Safevilerden yana 
koymuştur. Bir şiirinde duygularını şöyle dile/getirirİ3: 

12 Akyol, 1999, s. 67. 

Her nereye gitsem yol um dumandır 

Bizi böyle kılan ahd ü amandır 

Zencir boynum sıktı halim yamandır 

Açılın kapular şaha gidelim 

13 Günay Umay, "Pir Sultan Abdai Üzerine Bir Değerlendirme" Journal of Turkish Studies, 21, 
1997, s. ı 18-138. 
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Bu gergin ortam, Mevlana'da ve Yunus'ta temel tema olarak ortaya 
çıkan hoşgörüyü, ve çevresi ile barışık yaşama anlayışını azaltmış 

gözükmektedir. 

Yine aynı süreçte fetva müessesesi ile takviye edilen Osmanlı 

hukukunun örften ve yeni ihtiyaçlardan uzaklaşması, devlet-halk ilişkilerine 
yansımıştır. 1571-1660 yılları arasında yazılan siyasetname-nasihatname 
türündeki eserlerin hemen tamamında sorunların başlangıcı Sultan I. 
Süleyman dönemine götürülmektedirı4. 

Osmanlı devleti'nin yönettiği sivil tabanla giderek yabancılaştığına, 
hayatın gerçeklerine ve geleneğe aykırı zorlamalara gittiğine ilişkin yaygın 
örnekler vardır. Örneğin 1558 tarihinde Bursa karlısı'na gönderilen bir 
bükümde şu hususlar vurgulanmıştır: 

"Bayramlarda bazı kimseleri!l "salına;::aklar kurup tabi ve nakkare ve 
zurnalar" çalması şeriata aykırıdır. Aynı şekilde "aşık taifesi dahi sancaklar 
kaldurup kös ve nakkareler ve dümbelekler ile aleniyen" gezmektedir. Bu 
hususların yasaklanarak ve gerekli "tenbih ve te'kid"in yapılmasına ilişkin 
daha önce ferman çıkarılmıştı. Şimdi de "bu emr-i hümayunuma muhalif 
kirnesneye iş ettirmeyesin ... Kurulmuş salıncak vesair anun misali alet var ise 
te'hir etmeyüb gideresinıs. 1578 tarihli bir başka fermanda da halkın günlük 
yaşamının kısıtlandığı görülüyor. Bu kayda göre içki içildiği, satranç ve 
kumar oynandığı gerekçeleri ile Bursa'daki kahvehaneler kapatılmiştı16. 

Mustafa All'nin 1581 yılında kaleme aldığı "Nushatü's-Selatin" 
(Sultanlara Öğütler) isimli eseri, bu tarihlerdeki Osmanlı devlet düzenine 
ilişkin sorunları dile getirmesi açısından son derecede önemli bir kaynaktır. 
Nushatü's-Selatin'de "padişahan-ı al-i Osman" için bütün devlet yönetimini 
analiz eden görüşler sıralanmıştır: 

*Taşradaki tefecileri, halka zulüm yapan ayan ve 
eşrafı cezalandırmalılar. Onlar, kudretleri ve 
zorbalıklarıyla reayayı perişan etmektedirler. "Hükkamdan 
ziyade anlarun alıkarnı car1dir." Yöneticiler geçicidir ancak 
onlar, hep aynı yerde fıtne ve fesada devam etmektedirler. 
"Bir dirheme bin dirhem aldıkları şahıs için yine 

ı4 Sultan Süleyman, Ortadoğu devlet anlayışındaki yönetici sınıfının mükemmel bir örneği gibi 

algılanrnaktadır. Bkz. Halil İnalcık, "State and Ideology under Sultan Süleyman I", The 
Middle East and The Balkans under the Ottoman Empire, Indiana University Press, 

Bloornington, 1993, s. 71. 
ıs Hikmet Turhan Dağlıoğlu, On Altıncı Asırda Bursa, Bursa Halkevi Neşriyatı, Bursa, 1940, 
s. 21, 22. 
ı 6 A.g.e. s. 87, 88. 
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medyftnumuz (borçlumuz) derler." Bu yüzden fukara 
borçtan k:urtulmaz. 

*Başarılı olan ümeraya himmetleri oranında yüksek 
görevler, gelir kaynakları verilmelidir. Aksi takdirde onlar, 
"Bazergan misali ticaret sevdasına" düşmektedirler. Nice 
sancak sahibi bey vardır ki, "sancağı der-kenar etmişdür" 
Gelirlerini emlak ve akara harcayıp sefer için gerekli 
harcını görmemektedir. 

*Hazine gelirleri yeterli olmadıkça vakıftesisler inşa 
edilmemelidir. 

*"Va'zında halt-ı kelam ve mezemmet-i enam iden 
zemmam u nemmam vaizler men oluna. Gerekdir ki 
va'zları had~s ve tef::.irden nakledilir. Sıihih hikayelerden 
gayrı söz söylemeyeler." Cahil din adamları bir bölük halkı 
başlarına toplayıp kah devlet büyüklerinin icraatına, kah 
saltanatın durumuna değinmektedirler. Bu yüzden devlet 
düzeninin zayıflamasına sebep olmaktadırlar. .. 

Osmanlı padişahları taşraaa ortaya çıkan düzensizliği 
gidermek için sık sık "Adalet Fermanları" çıkarıyordu. Halil İnalcık 
tarafından bilim dünyasına sunulan Sultan I. Süleyman dönemine ait 
18-28 mayıs 1540 tarihli adaletname şu kayıtları içeririr: 

"Reayaya şer'e ve kanuna aykırı olarak baskı 

uygulanıp, haksız yere akçala-;ın alınıp kadı hükmü 
olmadan suç yüklenerek tutulup hapsedilip maliarına el 
konulmaktadır. Yöre yöneticileri halkın üzerine yirmişer 
otuzar atlı ile konup paraların, koyunların, davarların, 

tavukların ve yemekierin alıp atların yemletmektedir. 
Sancak beyleri ve kadılar olarak gereği gibi yasak ve 
tembih eyleyesiz ki, bunlar önemli bir işleri olmadan 
halkın üzerine varmasınlar. Zulüm ve baskı yapmasınlar. 
Reayanın bedava yemierin ve yemekierin almasınlar. 

Alırlarsa akçalarıyla satun alsınlar. Siyaset ve para ile 
cezalandırılması gerekenleri kadı hükmü olmadan 
cezalandırmasınlar. Her üç ayda bir il üzerine çıkup gezip 
reayanın ahvalin görmek enırim olmuştur. Kesinlikle bir 
ferde zulüm ve baskı yapılmaması ve kadı marifetsiz iş 
edilmemesi gerekmektedir17 .. 

17 Halil İnalcık, "Adaletnfuneler", Belgeler, Cilt ll, Sayı 3-4, 1965, Türk Tarih Kurumu, 
Ankara, 1967, s. 110-116. 
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Tasavvuf kültürünün yaşandığı ortam ve tasavvufı kurumların iktisadi 
arka planı vakıftarla yakından ilgilidir. Çeşitli sebeplerle vakıfların 
işleyişinde ortaya çıkan sorunlar doğal olarak tasavvufi hayatı da etkilemiş 
olmalıdır. Mustafa Ali vakıfların işleyişine ilişkin olarak dile getirdiği 
sorunları devletin önemli meseleleri arasında zikretmiştir18: 

1. Vakıf görevlileri kamuya harcanmak için, hayır 
için kendilerine emanet edilen parayı yerine sarf 
etmemekle yolsuzluk yapmaktadır19. İmaretlerde mutfak 
için harcanması gereken parada yolsuzluk yapılırken, riba 
(faiz) gelirleri ile vakıf tesislerin onarım ödenekleri de bu 
usulsüzlükten nasibini almaktadır. Mütevelliler ile nazır, 
cabi gibi vakıfların parasını kullanan hüddam "ekseri baş 
açuk haramller" haline gelmiştirıo. 

2. Cami, mescid, tekke, zaviye, medrese gibi vakıf 
tesislerinde ilgili vakıflardan yevmiye alarak görev yapan 
mürtezika, görevleri gereği dini konularla haşır neşir 

durumdadır. Ancak bunların bir kısmı halkla ilişkilerinde 
din dışı konulara ginnekte, siyaset yapmaktadır. Görevleri 
kürsüde hadis nakletınek, tefsir yapmak, bunlarla ilgili 
hikayeler söylemekle sınırlı vaizler; "İbadullaha ihanet 
edib bir bölük akılsız halkı başlarına toplayıb gah nizam-ı 
alem olan padişahun ve gah intizam-ı beni adem olan 
vükeHl.-yı devletün işlerine dil uzatırlar"21. 

Mustafa Ali'ye göre bizzat padişahın ya da vezirlerinin denetlernesi 
gereken vakıf düzeni, başıboş kalınca "bu vech ile ihtilal" ortaya çıkmıştır22. 

18 Andreas Tietze, Mustafa Ali's Coımsel For Sultans of 1581 Part I, Verlag der 
Österreichischen Akademi e Der Wissenchaften, Wien, 1979, s. 144-14 7. 

19 "viiridiitını miitevellileri eki etmeg-ile yemekleri yenmeden kalmışdur ve fodulaları hiik-i 
siyiih rengine giriib meder suretini bağlamışdur, sorbiiları yuyuntıya ve piliivları ve 
zırvaları kusundıya döniib yahnileriniin ekseri öldiikden sonra boğazlanmış /ağar koyun 
etlerinden olub" Nushatü's-Seliitin, va. 97. 

20 "Bu tarlk-ıla hem viilafı vebiile koyub altı ay intifii'ı olmayan miilun rıbhın alurlar ve 
gendüler suret-i tevliyetde ticaret idiib anı on beş fii'ide iizre meta'-i kfısid munzamm 
iderler." Nushatü's-Seliitin, s. 147. 

21 Tietze, 1979, s. 148, 149. 
22 Tietze, 1979, s. 146. 
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Bir siyaset bilimci dikkatiyle ı6. yüzyıl sonunda belirlenen bu sorunlar, 
bunu izleyen dönemde özellikle kadı sicillerindeki zengin kayıtlarla daha da 
somutlaşmaktadır. 

Vakıf düzeninin olumlu olarak işleyişinde vakıf görevlilerine Önemli 
bir iş düşmekteydi. Ancak 17. yüzyıldan başlayarak hemen her kaza 
merkezine ait sicil kayıtları "na-ehl" olan, "müstehak" olmayan birçok kişinin 
herhangi bir yolla kendilerine berat çıkardıklarını yansıtmaktadır. ı 748 
tarihinde Bursa kadısına gönderilen bir fermanda, vakıflara mutasarrıf olanlar 
öldüklerinde evlatlarına, yoksa "müstehak olanlara" kadı arzıyle tevcih oluna 
gelmiş iken, "ciheti malül oldukda na-müstehak gelib berat ettirmeleriyle nice 
evkaf' eJıil olmayan görevlilerle dolmaktadır23. ı 702 tarihinde ise Konya 
Sinan Perakendesi Mahallesi'ndeki muallimhane'nin muallimi "hizmetinde 
kusı1ru ve mı1cib-i azli yağ iken" bir başkası berat çıkartarak görevini ele 
g~çimıişti24. 

Celali olayları sırasında Bursa tahrip edildi. Kentteki bir çok dini, 
sosyal ve ticari yapı topların da kullanıldığı çatışmalar sırasında yandı, 
yıkıldı. 17. Yüzyıl haşlarında Bursa'ya gelen yabancı seyyahlar bu görüntüyü 
yazmışlardır25. Sicil kayıtları da aynı hususu doğrular. 'Bu olaylar sırasında 
Reyhan Paşa Çarşısı, Eski Galle Pazarı, Kıyıgan Çarşısı, Katır Hanı ve Tavuk 
Pazarı Hamarnı yanmıştı26. 

ı675 tarihli bir kayda göre Gazi Hüdavendigar Evkafından Kite 
(Ürünlü) ve Atranos (Orhaneli) nahiyelerinde 6 yıl Subaşılık yapan 
(gelirlerini toplayan) Abdi isimli şahıs adamları ile halkı canından bezdirmiş, 
vakfı "ihti1al"e sürüklemişti. Üstelik vakfı~mütevellisi ve katibi ile 
görülmesi gereken davası sırasında Bursa kadısını da "taciz" etmekteydiı7. 

16. yüzyıl sonlarında taşrada görülen olaylar da toplumsal yapıyı 
etkiledi. Bunlar arasında devrin kaynaklarının "suhte isyanları" olarak 
tanımladığı olaylar da yer almaktadır. Bu dönemde, sıbyan mektepleri'nde 
okuyan çocukların bir bölümü, medreselere giderek, imaretiere yerleşiyorlar 
"suhte" oluyorlardı. Ancak, bunların çok azı Bursa, Edirne ve İstanbul'daki 
yüksek medreselere yerleşebiliyorlardı. Bu yüzden, ışşız guçsuz 
medreseiiierin sayısı giderek artıyordu. Merkezi yönetimin otoritesinin 

23 Bursa Şer'iyye Sicilleri, l 75/319. 
24 Konya'da Çıralı Mahallesi mescidi imaını Ali Halife vefat edince, "Su/bt oğlu var iken 

fıhardan Abdullah nfım kirnesne alub gadr-ı küllf etmeğle ref olımub ... " Konya Şer'iyye 
Sicilleri, 49/284; ayrıca bkz. Konya Şer'iyye Sicilleri, 39/264; 43/260 

25 Heath W. Lowry, Seyyahların Gözüyle Bursa 1326-1923, İstanbul: Eren Yayınlan, 2004, s; 
53, 65, 96. 
26 Bursa Şer' iye Sicilleri, B 2317-8-42, B 28/24-44-48, B 45/2. 
27 Bursa Şer' iye Sicilleri, B 83177. 
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azalması bu gençlerin de sorun çıkarmalanna zemin hazırladı. Bursa 
sicillerinden "suhte taifesi"nin 17. yüzyıla doğru kent içinde olaylar 
çıkardığını izi iyoruz. Şehirde kadınlara saldıran, Y eniçerilerle kavgaya 
girişen, sarhoş biçimde toplumun huzurunu bozan suhtelerin yaptıklarını 
sergileyen örnekler fazladır28. 

Halkla temas noktasında iyi birer gözlemci olarak kabul edebileceğimiz 
dönemin şairleri de Osmanlı Devleti'nin görünrusünü yansıtmışlardır. 
Örneğin 17. yüzyıl şairi Atay!, Sohbetü'l-ebkar'da "devleti kemiren adam 
kayırma, rüşvet ve yolsuzlukları açıkça anlatır. Rüşvetin din ve devlet için 
kötülüğü üstünde durur. Yetkili kişilerin hakkı korumak için gerekeni 
yapmalarını ister. Adam kayırmadan dolayı değerli kişilerin perişan 
olmasından, onların yerlerini değersizlerin almasından yakınır. Rüşvet 

yoluyla kadılık, emirlik, valilik gibi makamların kötü kişilerce satın 
alındığını, bu durumun halkın ezilmesine y~l açtığmı, dini ve ülkeyi tahrip 
ettiğini, böyle kişilerin halk tarafından sevilip sayılmadıklarını, işleri için 
gereken bilgiye sahip olmadıklarını, verdikleri parayı çıkarmak istediklerini 
belirtir: 

Oldı devletlüler etfal sıfat 

Oğlan oyuncağı oldı devlet 

Dikkat alınsa eger devletine 

Zilleti degmez anun izzetine29. 

Devrin bir başka gözlemcİsİ olan Nabİ de aynı durumdan şikayetçidir. 
"Din müessesesindeki bozulmayı da gözler önüne seren Nabi, dini bir geçim 
vasıtası haline getiren sahtekar din adamlarından ve sahtekar 
mutasavvıflardan nefret eder. Nabi böylelerine şiddetle saldırır: Bir sürü 
dinsiz, mezhepsiz yalan yere yeminler ederler. Birçok hırsız ermiş geçinir. 
Kimisi keramet taslar. İçinde yaşanılan devirde hırka, tesbih, rida gibi 
şeylerin hepsi geçim aleti olmuştur. Şimdi tarikat yolunu tutmuş görünenler 
eskiler gibi samimi değildirler. Öyle görünürler. Her şeyleri asılsız taklittir. 
Seyyitlik, zühd aynı şekilde ilimsiz, marifetsiz, geçim sağlamak için yapılır: 

Görmişüz çok nic-bi-mezheb ü din · 

Her sözinde ider üç kerre yemin 

28 Suhte olaylannın Bursa ve yöresindeki örnekleri için bkz. Mustafa Akdağ, Türk Halkının 
Dirlik ve Düzenlik Kavgası (Celal! İsyanları), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1975. 

29 Tunca Kontantamer; Eski Türk Edebiyatı, Makaleler, I, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s. 
93-96. 
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Çok yernın ehli değtil ehl-i yemin 

Kizbinün şahidüdür fart-i yemin"30. 

17. yüzyıl ortalarında kaleme alınan Kitabu mesalihi'l müslimm ve 
menafi 'i '1-mü 'minin başlıklı risalenin birinci bölümü, mesaiib-i u1ema-i 
izama ilişkindir. Dünyanın düzenini, bilginierin varlığına dayandıran müellif, 
onlara gereken saygının gösterilmesini, beş altı yıl ma'zul kalıp 
sürünmelerinin önlenmesinin gerektiğini vurgular. Haftada iki gün 
Kadıaskere mülazemet eden ulema "mahlül mansıb" bekleyişi içinde "nicesin 
fakirlikten kitabiarın satup kara cahil olurlardı." Yazar kendilerine sürekli 
gelir sağlanması halinde, kadılığa vardıklarında sancak beyinden ve "örf 
taifesinden" korkmayacaklarını, kitaplarını satmayacaklarını, rüşvet yoluna 
gitmeyeceklerini, hak üzre şer' i i cra" edeceklerini söylemektedir31. Kitab-ı 
müstetab yazarı da benzer teşhislerde bulunmuştur. Kitab-ı müstetab yazarına 
göre, "Asitanede (İstanbul'da) ma'zul olduğu halde kadılar köşkler ve 
hizmetkarlar edinip, mansıb oluncaya değin bir kaç bin altın borçlanmakta 
idiler. Daha sonra kimi normal yoldan kimi ise bedaya Q.eyfı rüşvet ile yeni 
bir göreve gittiklerinde görevde, 1.5-2 yıl kalabileceklerini bildikleri için, 
reayadan ve yetimler malından haram ve belaiden bunca malı tahsil etmiye 
sa'y ve ihtimam" ederlerdi 32. 

Katip Çelebi, Mizanü'l-hak fi ihtiyar'i-lahak isimli eserinde, 
devrindeki bilimsel gerilemeden duyduğu üzüntüyü dile getirmektedir33. 
O'na göre, Kanuni devrine değin, hikmet (akla da:xanan bütün bilimleri) ile 
şeriatı (nakle dayanan bilimler) birleştiren bilgi~er varken, daha sonra 
hikmet bir yana itilmeye başlanmıştır. Katip Çelebi, "ne felsefiyat kaldı, ne 
hidaye ve ekmel kaldı ve bununla silk-ı ilme (ilim Çarşısına) kesat'' geldi, 
demektedir. 

Arşiv belgeleri de Katip Çelebi'yi doğrulayacak nitelikte 
gözükmektedir. Kasım sonları 1673 (Evasıt-ı Receb 1084) tarihli bir emr-i 
şerifte, müftü, müderris ve şeyh ve vaiz ve imam olanların "talebelerine 
ulfun-ı diniyyeyi tertib-i şer'i . üzere" öğretmeleri, bunu tamamlamadan 
"ulfun-ı zaideye mübaşeret'' etmemeleri dini bilimleri diğer bilimlerden üstün 
tutmaları, uydurma bilimleri bir tarafa bırakmaları istenmektedir34. Yine 
aynı tarihli ve ''Vani Efendi" imzasını taşıyan mektupta ise, müftü ve 

30 A.g.e., s. 177 
31 Kitdbu Mesdlihi'l Müslimln Ve Mendfi'i'l-Mü'minln, Yayıniayan Yaşar Yücel, Ankara, 
1980, s.-6. . 
32 Kitab-ı Müstetab, Yayıniayan Yaşar Yücel, Ankara, 1974, s.23-24. 
33 Bkz.K.atip Çelebi, Mizdnü'l-hakfi ihtiydri'l-dhak, İstanbul, 1300, s.I0,11. 
34 Konya Şer. Sic.19/161. 
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müderrislerin şer'! bilimlerden öncelikle önemlilerini öğretip, ''vazıh ve 
eshel-i tarlk olan kitabiardan tamamen tashim etmeden ulfun-ı zaide" ile 
uğraşınamaları vurgulanmaktadır35. Şeyhülislfun Yahya Efendi de, yine aynı 
tarihli mektubunda, aynı içerikli konulara değinmiştir. 

Bu kayıtlar, 17.yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı ülkesindeki eğitimin 
ve nitelik ve nicelik yönünden hiç de iyi düzeyde olmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu cümleden olarak, uydurma bilimler yaygın olarak 
okutulmaktadır. Bu uydurma bilimler arasında, remil atma, cefir atma, fala 
bakma gibi hurafeleri saymak mümkündür. Yine bu belgelere göre, bazı sfifı 
geçinenler yalan hadisler düzmüşlerdir. Merkezi yönetim bunu önlemek 
isterken, kendi yanlış eğitim siyasetini de açığa vurmaktadır. Dini bilimlerin 
"sair ilim üzerine takdim" edilınek istenmesi, K.atip Çelebi 'nin "ne felsefıyat 
kaldı ve ne hidaye ve ekmel kaldı" sözünün doğruluğunu göstermektedir. 

Osmanlı ulemasının bu dönemde yazmış olduğu eserlerin sayısı ve 
niteliği de yukarıdaki görüntüyü doğrular. Yapılan bir araştırmaya göre 1470-
1603 yılları arasında ulema tarafından yazılan telif nitelikli 189 eserden 
sadece 20 si (%10.6) akli bilimleri içeriyordu. Geriye kalan 169 eser (%89.4) 
tefsir, hadis, fıkıh, kelam, ahlak ve tasavvuf gibi dini içerikli konularla tarih, 
edebiyat, belagat gibi din dışı, fakat nakil geleneği bulunan ürünlerden 
ibaretti. 17. yüzyılda 648 ulema tarafından sadece 32 telif eser yazılmıştı. 18. 
yüzyılın ilk 30 senesinde ise telif eser sayısı 13 olarak gözükmektedir36. 

17. yüzyılda Abdülmecid Sivas! Efendi (öl.1639) ile Kadızade 
Mehmed Efendi arasındaki münakaşalar 17. yüzyıldaki kültürel gerilemenin 
tipik örneğini yansıtır. Katib Çelebi'nin kaydettiğine göre iki şeyhin tarafını 
tutanlarda birbirleriyle tartışıp kavga ederlerdi. Şehrin çoğuda iki bölüğe 
ayrılıp bir tarafı tuttular. Osmanlı Sarayınca da desteklenen Kadızadeliler, 
"Hızır sağ mıdır, ölü müdür, Sigara içmek küfrü gerektirir mi, kaşıkla yemek 
yemek caiz midir?" gibi günlük yaşamın parçası olan bireysel konuları dinin 
ve dini düşüncenin en önemli sorunları haline getirdiler. Yine bu dönemde iş 
fıiliyata dökülerek tekkeler hasılınaya başlandı. "i.tahta tepenler, düdük 
çalanlaİ;" diye küçümsenen dervişlerden sema yaparken yakalananlara 
"tecdid-i iman teklif edilmiş, direnenlere kafırdir" damgası vurulmuştur37. 

Kadızadeliler olarak adlandırılan Kadızade Mehmed ve takipçileri 
zamanın sufi hareketlerinin ve halk İslamının inanç sisteminin katı düşmanı 
idiler. Zamanın düşünürü Katib Çelebi İstanbul camilerindeki vaizlerin 

35 Konya Şer. Sic.19/162. 
36 Fahri Unan, "Osmanlı Medreselerinde İlmi Verim ve İlim Anlayışını Etkileyen Amiller", 

Türkiye Günlüğü, 58, 1999, s. 97. 
37 Kara 1990, s. 94, 98 
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gayretkeşliklerine karşı uyarıda bulundu. Onlar "mührid fikirlerini 
yaymamalı ve böylece insanları tahrik etmemeli, Muhammed'in ümmeti 
arasına fitne tohumu saçmamalıdırlar". Bu çabalara rağmen aşırı dini 
hareketler 1630-1680 yılları arasında özellikle İstanbul'da kanlı playlara 
neden oldu38. Osmanlı devletinde merkezyle taşra arasında yabanedaşmaya 
sebep olan, aynı zamanda da devletin kendini yenileştirıne dinamiğini 
engelleyen bu zihniyetin bilime karşı yaklaşımını Kadızade Mehmed 
Efendi'nin şu mısralarında açıkça gözleyebiliriz. 

Kelam-ı felsefe :fülse değer mi? 

Ana sarraf-ı keyyis baş eğer mi? 

Mantıkller olur ise gam değil 

Zira anlar ehl-i lmandan değil39 

Rumeli Kadıaskeri iken Bursa'da sakin olmak üzere emekliliğini 
isteyen Hüsam Efendi'nin gerekçesi de devrin görüntüsiYnü yansıtır: "şeda'id
i ruzgar ve münkirat-ı devriin-ı görmeyeyin ... "40 

Mustafa Kara tekke-medrese tartışmalarının en yoğun olduğu 17. 
Yüzyılı Niyazi-i Mısrl'nin kaleminden dile getirir: 

38 Madeline C. Zilfı, "Kadıziideliler: Onyedinci Yüzyıl İstanbulunda Dinde İlıya Hareketleri", 
çev. M. Hulusİ Lekesiz, Türkiye Günlüğü, 58, 1999, s. 65-77. 

39 Ahmet Yaşar Ocak, "XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Dinde Tasfiye 
(Puritanizm) Teşebbüslerine · Bir Bakış: Kadıziideliler Hareketi" Tiirk Kültiirii 

Araştırmaları, XVII-XXI, 1979-1983, s.208-225. 
40 Tarih-i Selfınikl, II, Haz. M. İpşirli, Ankara, 1999, s. 761. 
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"1071 (1661) evahirinde Uşak'tan Bursa'ya muzdar olarak 
hicret ettik. Çünkü münkirler tekkeleri yıkıp yerine medrese 
yapacaklar idi. Onlarla mubahese ettiğiinde demişdiın ki: siz hakkın 
nerede olduğunu biliyorsunuz fakat inadınızdan dönmüyorsunuz. 
Elbette bir gün olur hakka rücu edersiniz. 1085 'de sulhumuz vaki 
oldu. 1073 'de Minkanzade' den münkirin fetva getirip galebe ettiler. 
Nerede ehl-i tevhit, ehl-i zikir gördülerse tahkir ettiler. Hatta yollarda 
bile dervişleri tezyif eylediler. 1080'de dergahı inşa ettik. O esnada o 
kadar hücuma maruz oldum ki, oturduğum haneden başka mahalle 
çıkınağa mecbur oldum. 1083 'de ziyade korku çekerek Edirne'ye 
gittim, korkudan selamet buldum. Vükela-yı devletle görüştüm, her 
birisini ayrı ayrı ilzfun ettim. Ne çare ki hakkı icrada acz gösterdiler. 
O senede düşmanlarımız azıttı"41. 

41 Mustafa Kara, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler, 2, Bursa: Uludağ yayınları, 1993, s. 221, 
krş., Vakıat, 33, Gülzar, 425. 
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