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Osmanlı Sünniliği·ve tnema 

M. Hulusi LEKESiz·· 

Osmanlı Devleti kendisinden önceki Türk ve İslam devletlerinin siyasi ve 
sosyal mirası kadar dini ve kültürel mirasını da devralarak büyük ölçüde 
devam ettirmiş ve bu mirasa kendine has şartlar çerçevesinde bazı değişik
liklerle yeni şekiller vermiş ve yeni yorumlar katmıştır. Osmanlı devletinin 
yıkılışına· kadar Türk ve İslam tarihini, bir bütün olarak düşündüğümüzde, 
siyasi, sosyal ve kültürel sürekliliği tabü karşılamamız yanında bu sürecin 

·· son altı yüzyıllık kısmında ve neredeyse her alanda en etkin roller oynamış 
olan Osmanlı devletinin bu mirasa kendi rengini vererek devam ettirmesi de 
o derece tabüdir.ı 

Osmanlı tarilti sadece siyasi ve askeri' başarılar veya başarısızlıkların ta
riltinden ibaret değildir. Şüphesiz ki Osmanlı Devletinin dünya tariltinde yer 
edinmesine yol açan en önemli faktörlerin başında bu siyası ve askeri alan
lardaki konumu yer almaktadır. Osmanlılar, gerçekten de, yıkılışma kadar . 
bu konumunu muhafaza etmiş, tarih sahnesjndeki yerini almışlardır. 

Osmanlıların siyasi, idari ve askeri tarilti kadar araştırma konusu olmasa 
da, ilml ve fikri alanlardaki konumu ve daha açık bir ifade ile Osmanlıların 
ilim hayatına ve zihniyetine katkıları üzerine yapılan araştırmalar ve buna 
bağlı olarak yürütülen tartışmaların son zamanlarda bir hayli arttığı gözlem
lenmektedir. Ancak, Osmanlı ilim hayatının teşekkülü ve teşkilatlanması 
bağlamında ve daha da önemlisi Osmanlı ilim zihniyetinin oluşmasında 
önemli roller oynamış olan ilk dönem ulemasından klasik döneme v~caya 
kadar, Osmanlı alimlerinin veya Osmanlı ilim zihniyetinin beslendiği kay
nakların neler olduğu ve bunun hangi kanallarla gerçekleştiği meselesi hala 
üzerinde araştırma yapılmayı bekleyen konulardan biri olarak durmaktadır. 

Medreselerin Osmanlı coğrafyasında teşekkülünden sonra yetişen ilim
ler şüphesiz ki kendilerinden önceki ilim geleneğinin takipçileri oldular. İlk 
Osmanlı müderrisleri genellikle Selçuklu bakiyyesi ulemadan veya diğer 
coğrafyalardan gelen kişilerden oluşuyordu. Nitekim İznik Orhan Gazi ve 
Süleyman Paşa Medreselerinde Davud-ı Kayserı (öl.1350) ve Alaaddin Es
ved (Kara Hoca) (öl.1397) bunların önde gelerılerindendir. Üstelik bunlar ve 
benzeri bazı alimler öğrenim hayatlarını sadece Anadolu coğrafyasında ge
çirmeı:rrişler İslam dünyasını muhtelif merkezlerine de gitmişlerdir. 

Osmanlılardan önce İslam dünyasında açılan medreseler ve buralardaki 
eğitim-öğretim anlayışının sünni öğreti esasına dayandığını görmekteyiz. 

• Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü. 
1 Ahmet Yaşar OCAK, "Osmanlı İmparatorluğu ve İslam (Problematik Bir Yaklaşım Denemesi)", 
XIII. Tiirk Tari/ı Kongresi, Ankara, 4-8 Ekim 1999 Kongreıje Swmlmı Bildiriler, Ayn Basım, Ankara 
2002, s.2. 
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Büyük Selçuklular tarafından tesis edilen Nizarniye Medreseşi (1065) ve İs
fahan, Merv veJ:Ierat gibi bölgelerde kurulan medreselerle, akabinde Abba
siler tarafından tesis edilen Mustansıriyye Medreseleri (1233)2 ve Anadolu 
Selçukluları tar~dan faaliyete geçirifen medreselerde yetişen ai.imler, nite
likleri bakınundan neredeyse ayru eğitim sisteminden geçiyorlar ve tabir ye
rindeyse ayru kaynaktan besleniyorlardı.3 Nitekim daha sonra da arz edile
cegi ÜZere Osmanlı medreselerinde okutulan eserlerin hemen hemen tama
mı İslam dünyasının muhtelif bölgelerinden yetişmiş ai.imlerin eserleri idi. 
Bu eserler daha Osmanlı medreseleri tesis edilmeden yüzyıllar önce İslfurı. 
dünyasında~ ve kültür merkezleri olarak IX. yüzyıldan XV. yüzyıla ka
dar önemini muhafaza etıniş olan bölgelerdeki ai.imlerin yazmış olduklan 
eserlerdi. Üstelik bu bölgeler, takip eden yüzyılda ve sonrasında, Osmanlı 
alimlerinin ilim tahsili için ra~bet ettikleri bölgeler olarak karşırruza çıkmak
tadır. Daha ill< dönemlerden itibaren Osmanlı ilim hayah, zihniyeti ve buna 
ba~lı olarak ~ anlayışın da bu yollarla beslenmeye başladığ;ıru görmekte
yiz. Zira medreselerde öğretimi yapılan dini ilimler sadece teorik olarak ö~
retilmiyor, bunlar ayrıca devleti ve tophı.mu, idan ve hukuki kurumlardan 
dini ritüellere varıncaya kadar pek çok sahada etkiliyordu. Osmanlı siyası 
düşüncesinin de bu manzumeden etkilendi~ söylemek yanlış olmasa ge
rek. İşte bu siyası, dini, hukUki ve kültürel yapının en belirgin özelliği Sürıni 
İslAm anlayışı ve bu anlayışın ve Osmanlı devletinin kurulduğu dönemler
den itibaren medreselerde öğretimini yapan ve ayru zamanda hukuki ve 
siyasi teorisyenleri olarak bir misyon üstlenen Osmanlı uleması idi. Bu açı
dan bakılınca Ulemayı sadece medreselerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerini 
yürüten elemanlar olarak düşünmek yanlış olur. Zira bunlar yeri geldiğinde 
Osmanlı siyasi hayahnın bir parçası olarak4 ve yeri geldiğinde de toplumsal 
olayların baş kahramanları olarak karşımıza çıkmaktadır lar. 

Sünni devlet düşüncesinin, farklı bir ifadeyle, Siinnl İslAm siyaset teori
sinin Osmanlı din ve düşünce hayahnı nasıl ve hangi vasıtalarla etkiledi~i
nin anlaşılabilmesi için, Osmanlı öncesi İslAm devletlerinin dini ve siyası ha
yatlanru, tarihsel şartların ve süreçlerin de göz önünde bulundurulması şar
hyla, tetkik edilmesi ve bu süreci veya süreçleri Türklerin İslAm'ı kabul ettiği 
dönemlere kadar da götürmek gerekmek~edir. Çünkü Osmanlıların, devral
dıkları İslam anlayışı, sadece teorik bir inanç değil önceki Müslüman devlet
lerin ve Müslüman Türklerin ayru zamanda dini, siyası, sosyal vb her alan
daki uygulamalarını da ihtiva etmekteydi. 

2 Bu konuda geniş bilgi için bkz. George Makdisi, Ortnçnğ'dn Yiiksek Öğretim, isitim Diiııynsı ve 
Hıristiymı Bah, (Çev.Ali Hakan Çavuşoglu, Hasantuncay Başoğlu), Gelenek Yayıncılık, İstanbul 
2004. !. 

3Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Ortnçnğlnr A11ndolu ' sıı11dn İsitim'ın Ayak izleri Selçııklıı Dö11emi, Mnknle
ler-Arnşhmınlnr, Kitap Yayınevi, İstanbul2011, s. 166, 389-390. 
4Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, "XV-XVI. Ytizyıllarda Osmanlı Resmi Dini İdeolojisi ve Buna 
Muhalefet Problemi", isitim i Araşhnıınlnr, TV /3 (Temmuz 1990), s. 190-194. 
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Tarihsel ayrıntılarına burada gireıneyeceğimiz sebepler sonucu Türkler, 
· İslam'ı benimsemişler ve hatta İslam'ı devletlerinin resmi dini haline getir
mişlerdir. Bu devletler arasında Büyük Selçukluların ayrı bir yeri ve önemi 
vardır. İslam'ı devletlerinin resmi dini olarak görmelerinin yanında Siinni 
yorumu da ayru anlayışın ayrılmaz bir parçası olarak telakki eden Selçuklu
lar, İslam dünyasının siyasi hakimiyetini ele geçirmeleriyle Sünni İslam an
layışının İslam dünyasındaki en önemli temsilcileri haline geldiler. Bu du
rum, haliyle Sünni anlayışın İslam dünyasındaki etkisinin en üst seviyelere 
taşınması anlanuna geliyordu. s Zira İslam dünyasındaki Selçuklu üstünlü
~' ayru zamanda İslam dünyası ve bilhassa Sünni İslam anlayışı için en bü-

.. yük tehdit unsuru haline gelmiş olan Batini düşüneeye ve onun İslam dün
yasındaki her anlamdaki yıkıcı etkisine karşı en etkili bir siyasi gücün teza
'hürü manasını taşıyordu. Selçuklular, Şiileri ve bilhassa Büveyhlleri büyük 
ölçüde geriletecek tedbirler aldılar ki, bunlardan en önemlisi şüphesiz, bü
yük Selçuklu veziri Nizamülınülk'ün egitim-öğretim alanındaki faaliyetleri 
gelmektedir. Sünnilig'in maruz kaldıg-t bu tehdidin önlenmesi için meclıese
lerin tesis edilmesi ve buralarda yürütülen tedrisat, bir taraftan Siinni 
İslam'ın ve dolayısıyla Ehl-i Sünnet düşüncesinin ilimle takviye edilmesini 
temin ederken diğer taraftan ise toplurnuri en dinamik kesimlerinden olan 
.genç talebeler vasıtasıyla toplumun itikadıru muhafaza etmek gayesini gü
düyordu. 

Bu durum, meclıeselerdeki ulemarun omuzlarına birtakım görevler yük
lemekteydi. Şüphesiz İslami ilimierin öğretilmesi onların birinci göreviydi. 
Devlet ve toplum hayab bakınundan vazgeçilmez bir zorunluluk bu şekilde 
ulema eliyle yerine getirilmiş oluyordu. Eğitimi ve öğretimi yapılan Ehl-i 
Sünnet akaidi veya anlayışının, bu şekliyle devletin benimsediği resmi ·anla
yışla uygunluğu temin edilmiş oluyordu. Devlet de zaten medreselerden 
bunu beklemekteydi. Bunun tabü bir sonuç olarak görülmesi şaşırhcı degil
dir. Din-devlet ilişkilerinin çok daha önceden, mezheplerin teşekkülleri dö
neminden itibaren var olduğu bilinmektedir. illemfuun Osmanlı'da gördüğü 
fonksiyonu anlamak, biraz da bu dönemlerden itibaren görülen bir 
ümera./ ulema ilişkisinin tarihsel macerasına bakmayı gerekli kılmaktadır. 
lnemfuun, Selçuklulardan itibaren var olagelen ve Osmanlılarda daha da 
derinleşen resmi-siyasi anlayışa verdigi destek, Ahmet Yaşar Ocak'ın kav
ramsallaşbrmasıyla din-devlet ikizleşmesi6 meselesi Osmanlı din-devlet iliş
kileri tarihinin en önde gelen problematiklerinden biridir. Yukanda Osman
lının devraldığıru söylediğimiz mirasın içinde işte böyle bir ulema.:ümera 
ilişkisi veya din-devlet ilişkisi de mevcuttu. 

s Ahmet Yaşar Ocak, "Din ve Düşünce, ll. Düşünce Hayatı•, Osmmılı Devleti ve Medeniye/i Tarilıi, 
(Ed. E. İhsanoğlu), c.ll, İstanbul1998, s.l82. 
6 Bkz. Ahm.et Yaşar Ocak, "XV-XVL Yiizyıllarda Osmanlı Resmi Dini İdeolojisi.. ... • 
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Dönemin en önde gelen Ehl-i Sünnet alimleri bu medres~lerde görevler 
yaptılar. Bunlaglan belki de en şöhretlisi olan Gazzill (öl.1111), Nizamül
mülk'ün açtığı medreselerde görev alıruştı. Müceddid-i elf-i sam (ikinci bin 
yılın müceddidi) sıfatıyla bu medreselerde görev yapan Gazzill tam da 
medreselerin açılış gayelerini yerine getirmek için talebeler okuttu ve eserler 
yazdı. Osmanlı alimlerinin eserlerine ve fikirlerine büyük değer verdiği 
Gazzill'nin şahsında, ulemarun da tarihsel görevleri bu şekilde belirlenmiş 
oluyordu. Osmanlıya kadar intikal eden ulemanın bu pozisyonu birkaç 
yönden dikkatleri çekmektedir. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, ilk 
olarak, Türk d~vlet ve topluluklarının büyük bir ekseriyetle kabul ettikleri 
Sünni İslam'ın devletin resmi dini görüşü olarak savunulmasının geldiğini 
söyleyebiliriz. Bir diğer husus ise devlet tarafından resmen benimsenen din 
anlayışının, dini ilimlerde otorite olarak kabul edilen ulema tarafından, des
teklenmesi, siyasi düşünce ve uygulamaların meşn1iyyetinin teorik temelle
rinin oluşturt,ılınasıdır. Bu sonuncusu Osmanlı ilim anlayışının dayandığı 
zi.hrıiyetin anlaşılması bakımından önemli bir tespittir. Geleneksel olarak 
devletin ulemadan beklediği vazifelerinen önemlilerinden biri de, devletin 
resmi/ dini düşüncesinin ·ulema tarafından hem desteklenmesi ve hem de, 
bu düşüncenin sorgulanması durumunda gerekli cevapların verilmesiydi. 
Selçuklular döneminde Nizarniye Medreseleri ve Gazzill gibi alim.lerce yü
rütülen bu misyon, Osmanlılarda ise yine medreselerde ve başta Kemalpa
şazade ve Ebussuud Efendi gibi yaşadıkları dönemlerde Osmanlı ilim ve 
düşünce hayatının en önde gelen simaları tarafından yerine getirilmişti. 

Osmanlılardan önce, Anadolu'da, çoğunluğu lyiüslüman Türklerden olu
şan topluluklan yöneten devletlerden Danişmendiller (1072-1178), Saltuklu
lar (1072-1022) Mengücekler (1072-1228) Artuklular (1100-1207) gibi Anado
lu'daki ilk Müslüman Türk devletleri ve Anadolu Selçuklu Devleti zamanla
rında tatbik edilen dini siyasetin temelinde de Sünni İslam anlayışı vardı. 
Aslında bu devletler Büyük Selçuklu Devleti'nin hem siyasi ve hem de diğer 
bakımlardan takipçileri konumundaydılar ve hepsi de Sünni İslam anlayışı
nı, çeşitli tarihi şartlar sonucu devlet ve toplum hayatının merkezine almış
lardı. Osmanlıların Anadolu'ya bütünüyle hakim olduğu döneme kadar 
Anadolu'nun hemen her tarafında Han~fi mezhebine mensup insanlar ya
şamaktaydı ve ·hukuki sahada Hanefilik yaygın bir uygulama sahası bal
maktaydı. Başka bir deyişle, daha Osmanlıların ortaya çıkmalarından evvel 
Sü.nnilik ve (bazı bölgelerde daha yoğun olmak üzere) Hanefilik, başta Ana
dolu olmak üzere Osmanlıların hakim olacakları bölgelerde devlet ve top
lum hayatının dini, siyasi ve sosyal veçhelerine yön veren en önemli unsur
lardı.7 

7Colin İmber, Şerintttm Kmıımn, Ebııssıııui ve Osmnlı'dnlslnmi Hııkıık,Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, 
İstanbul2004, s.30-49.; Abdullah Aydeaıir, ŞeıJiıiilislnm Ebııssııııd Efendi, Devlet-i Aliytje'ııiıı Biiyiik 
Hııkııkçıısıı, Ötüken Neşriyat, İstanbul2006; Hulusi Lekesiz, "Osmanlı İlmiye Geleneği İçerisin
de Ebussuud Efendi", Tiirk Kiilhlr Tnrilıi İçerisinde Çonmı, SempozıJUIII Tebliğleri, Ankara, 225-231. 



Osmanlı Siimıfliği ve Ulemii 637 

Bu dev~etleri yöneten hanedanlar, hükümdarlar, vezirler ve her seviye
den devlet ileii gelenleri çeşitli İslam coğrafyal~ından; Arap ülkelerinden 
İran'dan Türk illerinden, Arap, Türk ve İran kökenli ulemayı (ki bunlar ara
sında hukukçul~ı/ fakihleri) kendi ülkelerine davet etmişler, onların kur
dukları medreselerde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütebilmeleri ve · ilmi 
çalışmalarını rahatça yürütebilmeleri için en uygun şartları hazırlama çabası 
içine girmişlerdir. s Buna mürnasil İslam dünyasının çeşitli ilim merkezlerine 
Anadolu'daki medreselerden pek çok yetişmiş ilim adamının ve tasavyuf 
erbabının seyahatler yaphğı bilinmektedir. İlim tahsili için seyahatlere çıkan 
ulemanm ve talebelerin, ilim seyahatlerinden bahsederken de belirteceğimiz 
üzere, gidecekleri yerleri tercih ederlerken Maveraürınehir ve Harezm, Ho

. rasan, Fergana gibi Sünni İslam anlayışının, en kuvvetli merkezlerini tercih 
ettikleri de dikkat çeken bir husushır. 

Osmanlı öncesi Anadolu'da kurulmuş olan Müslüman devletlerin ve bil
hassa Anadolu Selçuklu Devleti'nin bakiyyesi olan bazı toplulukların birta
kım sebeplerle uçlara geldiğini ve Anadolu Beylikleri diye tabir olunan bey
liklereve bu arada Osmanlı Beyliği'ne kadar ulaştıkları bilinmektedir. Ge~ 
lenler arasında ilim adarnlarının da olduğu, bunlardan b~ılarının müderris, 
kadı ve müftü gibi isıarnı ilirnlerin tedrisahyla uğraşanlardan veya hukukçu-

. lardan oluştuğıınu görmekteyiz. Toplumdaki hukukçu ihtiyacının karşılan
ması ve hukuki problemierin halledilmesi için ortaya çıkan kadı ihtiyacı, 
Osmanlı medreselerinin henüz mezunlar vererek bu ihtiyac karşılamadığı 
dönemlerde, tabir yerindeyse, ithal hukukçular/kadılar ve ilim adamlarıyla 
karşılanıyordu. Bu durum gerek gelenler ve gerekse davet edenler açısından 
bir problem teşkil etmiyordu, çünkü her iki taraf da Sünni İslam anlayışı ve 
büyük bir ekseriyetle Hanefi fıkıh geleneğine sahip bir din ve toplum allıayı
şma sahipti. 

İlk Osmanlı müderrislerinin ve onların ralıle-i tedrisinden geçen talebele
rinin Sünni ve Hanefi geleneğe göre yetişmiş alimler ve hukukçular oldukla
rını, gerek medreselerde okutulan kitaplardan ve gerekse hukuki uygulama
lardan anlamaktayız. Büyük Selçuklu ve Anacilolu Selçuklu Devletietlerinde 
olduğu gibi9, Osmarılıların ilk dönemlerinde de, kadıların Hanefi mezhebine 
mensub olanlardan tayin edilmesi ve mahkemelerde ekseriyetle Hanefi hu
kukunun tatbik edilmesi, daha bu aşamada bile Osmanlı Devletinin Sünni
Hanefi bir anlayışa sahip olduğırnun en açık bir göstergesidir. Şüphesiz böy-

8 Bu konuyla alakalı olarak bkz. Fahri Unan;" Anadolu Selçuklulan ve Beylikler_Döneminde 
Eğitim", Anndolu Selçuklulan ve Beıjlikler Dönemi Uygarlığı , (Ed. Ahmet Yaşar Ocak), C.l, T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlıg-ı YayuıJarı, Ankara 2006. s.389-4Dl. 
9 Hanefi mezhebinin yaygınlık kazanmasında Büyük Selçuklu Devletinin büyük bir rolü 
olmuştur ve Tuğrul Bey'in bu yöndeki faaliyetleri dikkat çekicidir. Hanefiliğin henüz pek 
tarurunadığı İsfahan, Harnedan ve Nişapur gibi bölgelerde Hanefi imam ve kadılar tayin etmek 
suretiyle Hanefiliğin buralarda da güçlenınesini temin etmiştir. Bkz. Ali Bardakoglu "Hane.fi 
Mezhebi",. Türkiye Diynnet Vakfı İsliim Aıısiklopedisi, c.16, s.6-7. 
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le bir yapının tesis edilmesinde, ilk dönem medreselerde ve mahkemelerde 
görev yapan ~emfuun büyük bir payı vardır. 

Osmanlılar daha küçük bir beylil$: iken böyle bir clirU yapıyı miras olarak 
devralnuş10, devlet olma sürecinde ise yeni yorumlarla bu mirasa kendi 
renklerini katmaya başlamışlar ve hakimiyetleri altında muhtelif ırk, din ve 
mezhep mensuplarının bulunduğu imparatorluk dönemlerinden Sünni 
İslam anlayışını resırıl ideoloji olarak benimsemiş12 ve hukuki pratiklerini de 
Sürınlliğin Hanefi yorumuna göre uygulamışlardır.13 

Genel olarak Sünniliğinin, hukuki ve arneli olarak da Hanefiliğin Osman
lı devlet ve toplum hayatındaki pratiklerine bakhğınuzda, her şeyden evvel 
Sünni İslam anlayışının teorik-ilmi esaslarının medreselerde öğretildiğini, 
mahkemelerde ise hukuki tatbikatının yapıldığını görmekteyiz. İlk Osmanlı 
medresesinin, 1336 yılında İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulmasıyla bir
likte Sünni rııemfuun, özellikle Sünni inanç doktrininin temelini teşkil eden 
kelam ilmine dair yazılnuş l<itapların ders kitabı olarak okutulmaya başlan
diğını ve zaman içerisinde bunlara başka eserlerin de eklendiğini görmekte
yiz. Medreselerin kapatıldığı dönemlere kadar okutulan ve gerek devletin 
ideolojik yapısını ve gerekse toplumun inanç temellerini besleyen kaynaklar 
olarak dikkat çeken bu eserlerden bazıları şunlardır: Tefsir ilminden Zemah
şeri {öl.1143)'nin Keşşaf'ı, Beyzavı (öl.1291)'nin Kadı Tefsiri; hadis ilminden 
Kütüb-i Sitte ve yanında Muhammed es-Sagani (öl.l252)'nin Meşariku'l
Envar'ı, Bagav1 (öl.1122)'nin Mesabihu's-Sünne'si; fıkıh ilminden Mergınaru 
"(öl.l196-7)'nin el-Hidaye'si, Burhanü'ş-Şeria Mahmud (öl.XIII.y.y.)'un el-

ıo Burada, Osmanlılardan önce Anadolu'ya gelen veya Anadolu'da teşkilatianan ve halkın Sünni 
arıJayış doğrultusunda irşad edilmesinde büyük vazifeler gören Mevlevllik ve Kadirilik gibi 
Sünni eğilimli tarikatiann varlığından da burada zikretınek gerekir. 
11 Özellikle XVI. YÜZyılın başından itibaren Osmanlı hakimiyetinde bulunan bölgelere 
bakhğunı..zda bu etnik çeşitliliği görmek mümkündür. Çoğunluğunu Müslümaniann 
oluşturduğu farklı etnik kökene sahip bu insan toplulukları Anadolu, Rurneli, İran, Irak, Suriye 
Mısır, Kuzey Afrika gibi çok geniş bir coğrafyada yaşıyorlarclı. Bu Müslüman halklar içinde 
Türklerin ve Araplann oluşturduğu Sünniler say:ı itibariyle ekseriyeti teşkil ediyorlardı. Sünni 
topluluklar içinde yer alan Türklerin de Haneflliğe_ mensup oldukları görülmekteydi. 
UBkz. Alırnet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplımııındtı Zuıdıkltır ve Miillıidler (15.-17. Yiizyılltır), Tarih 
Vakfı Yurt Yaym!arı, İstanbul2003, s. 71-106; A. Y. Ocak, Yeniçtığitır Aııtıdolusıı'ııdtı İslfim'm Ayak 
İz/eri, Osmmılı Dönemi, Mtıkaleler-Araşhnııaltır,Kitap Yaymevi, İstanbul2011, s.193-202 .. 
13 XVI. JÜZyıla kadar büyük bir çoğunlukla Hanefi hukukunu uygulayan ancak zaman ve 
zemine göre farklı mezheplerin hukuklannın da uygulanmasma imkarı taruyan Osmanhlann, 
XVI. yüzyılla birlikte kadı ve müftülerin kaza ve fetvalannda Hanefi mezhebinin hukukunu 
uyguladığı bilinmektedir. Hanefi fıkhının Osmanlı uygulamasına en iyi örneklerden biri 
İbrahim Halebi (öl.1549) 'nin Miiltektı'l-Eblıiir isimli eseridir. Bu eser on yedi binden fazla fetvay:ı 
kapsamakta ve ()smanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmaktaydı. Her kadı ve 
müftünün temel başvuru kaynağı niteliğindeki bu eser, Osmanlılann neredeyse resmi hukuk 
metinlerinden birisi sayılmaktaydı. Halebi'nin kısaca Gımye ismiyle tanman Gımyeh'i'l-Miitemelli 

ft Şerlı-i Miiııyeti'l-Mııstıllf ismindeki eseri de yine medreselerde ders kitabı olarak 
okutulmaktayflı. Bir başka öneıhli eser de Molla Hüsrev (öl.1480)'in Diirenl'l-Hiikkfim isimli 
kitabıydı ve bu da yine medreselerde okutulan önemli ders kitaplanndandı. 
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Vikaye'si, Kudfui'rıin Muhtasaru'l-Kudfui'si, Abdürreş!d es-Secavend'in 
Feraizü's-Secavend'i, Taftazam'nin Telvih'i ve Nesefi'nin Menaru'l-Envar'ı; 
akaid ve kelamdan ise Aduddin el-İd (öl.1355)'nin Akaidü'l-Adüdiyye'si ve 
bunun Seyyid Şerif Cürcam (öl.l413), Alaeddi:n Tusi (öL1482) ve Molla Hüs
rev .(öl.l457) tarafından yapılnuş şerhleri; Ömer b. Muhammed en-Nesefi 
(öl.l142)'nin Akaidü'n-Nesefi'si, Aluned b. Cafer el-Hanefi (öl. 933)'nin 
Akaidü't-Tahavi'si, Nasirüddm et-Tusi (öl.1273)'nin Tecridü'l-Kelam'ı, Ab
dullah b. Beyzavi (öl.1292-3)nin Tevaliü'l-Envar'ı · ve Aduddin el-Id'nin el
Mevak.ı.f'ı.14 

Burada zikredilenler ancak bu türden eserlerin bir kısmıdır ve bu listeyi 
daha da uzatmak mümkündür. Ancak bu eserler, yazarları ve içerikleri ba-

. kınundan, Sünni İslam dünyasında inanç ve hukuk alanında en önde eserler 
olarak bilinmektedirler. Dolayısıyla bu eserler üzerinden Osmanlı medrese
lerinde öğretisi yapılan inanç ve hukuk doktrininin hangi temellere dayan
dınldığı da ortaya çıkmış olmaktadır. Bu eseriere ilaveten, bilhassa Hanefi 
hukukun uygulanması açısından Hanefi müctehidlerince verilmiş olan fet
valardan oluşan büyük fetva mecmualarından da çok büyük ölçüde istifad~ 
edildiğini belirtmemiz gerekmektedir. ıs . 

En önemlilerinden bazılarını zikrettiğimiz bu eserler medreselerde oku
tulmakta, pek çoğunun tercümesi, şerhi, haşiyesi veya tasnifi yapılmaktaydı. 
Böylelikle Sünni İslam düşüncesinin fıkıh, kelam, tefsir hadis gibi temel 
İslami ilimlerdeki eserleri medreseler vasıtasıyla Osmanlı ilim ve .fikir haya
tına kazandırılıyordu. Ulema bu yönüyle yönetim ve toplum açısından yük
sek bir itibara sahipti; onlar, medreselerde bir taraftan bu vazifeyi icra eder
ken, diğer taraftan da, devletin hukuki ve bürokratik uygulamalarında, 
medreselerde öğretisi yapılan teorik bilgilerin hayata geçirilmesiilde en 
önemli bir vazifeyi daha icra etmekteydi. Devlet ve toplum tarafından ken
disine yüklenen vazifeleri yerine getirmeye çalışan ulemarun zihniyet temel
lerinin veya başka bir ifadeyle Osmanlı ilim zihniyetinin hangi kaynaklar
dan beslendiğinin bilinmesi önemli bir noktadır. Yukarıda kısa bir listesini 
verdiğimiz Sünni ilim alemine dair en önde gelen eserlerin Osmanlı medre
selerinde okutulması, Osmanlı alimlerinin ve düşünce adamlarının Osmanlı 

14 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Mustafa Bilge, İlk Osmaulı Medreseleri,Edebiyat Fakültesi Ba
sımevi, İstanbul1984, s.40-63. 
1> Bunlardan birkaçma örnek olarak şunlar1 zikredebiliriz: I<adihan (öL1196)'m Fetiivn-yı Hiiııiyı;e 
veya diğer ismiyle Fetfiun-yı Kiidflımı'ı, Alim b. Ala (öl.1384)'nın Fetiivn-yıTatarlıiiniyı;e'si, bir heyet 
tarafından biraraya getirilmiş bir diğer fetva mecmuası el-Fetiiva'l-Hiııdiyı;e veya diğer ismiyle 
el-Aiemgfriyı;e. Bunlardan başka Osmanlı ilimleri tarafından Hanefi mezhebi doğrultusunda 
verilmiş fetvalar1n biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bulunan fetva mecmualan da vardı.r: 
Ebussud Efendi (öl.1574)'nin Fetaun-yı Ebııssuıld Efendi, Şeyhülislam Minkarlzade Yahya Efendi 
(öl.1677)'nin Fetfiuii-yı Miııkiiriziide, Şeyhülislam Ankaravi Melımed Emin Efendi (ö1.1687)'nin 
Fetavii-yı Aııkaravi, Şeyhillislam Ali Efendi (öl.1692.)'nin Fetiivii-yı Ali Efendi bunun 
önekle.rirıdendir. 
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İslam anlayışuu veya Osmanlı Sünnlli&rü hangi esaslar üzerine bina ettikle
rinin ip uçJaruu~~ize göstermektedir. 

Yukarıda Osmanlı medreselerinin kurulduğu ilk devirlerden itibaren 
İslam dünyasnun farklı bölgelerinden llimıerin davet edildiklerini ve bunla
rın Osmanlı medreselerinde müderrislik, mahkemelerinde kadılık yaptıkları 
ifade edilmişti. Bunlar arasında Maveraünneh.ir, İran ve Harezm bölgelerin
den gelenlerin varlı~ da bilinmektedir. Adı geçen bu ulema Osmanlı med
reselerindeki ilim anlayışnun biçimlenmesinde önemli bir fonksiyon icra et
miştir. İlk medreselerden sonra, Bursa, Edirne ve İstanbul'da büyük medre
selerin açılmasli\dan sonra da adı geçen bölgelerle ilmi temaslar kesilmemiş, 
yüzyıllar boyu bu temaslar devam etmiştir. XV.-XV. yüzyıllarda ve devam 
eden yüzyıllarda Osmanlı ilimlerinin İslam dünyasnun muhtelif bölgelerin
deki ilim merkezleriyle temaslarda bulundukları, ve hatta buralara ilim se
yahatlerine ~tıkları, yıllarca buralarda kaldıkları ve dönüşlerinde kitaplar 
getirdikleri bilinmektedir. Şüphesiz ki getirilenler sadece kitaplar değildi; 
beraberlerinde gittikleri yerlerdeki ilmi anlayış ve metodları ve yeni fikirleri 
de getiriyorlardı. Bu sayede İslam dünyasnun değişik coğrafyalarında hangi 
fikri akımların olduğu, hangi konuların tartışıldığından haberdar olunuyor
du. Bu, bir anlamda İslam ilim §leminin ve bilhassa Sünni ilim camiasnun 
entegrasyonunu da temin etmekteydi. Osmanlı ulemasnun veya talebelerinf 
ilim adamı adaylarının gittikleri bu merkezler, İslam dünyasında Sürınlliğin 
ve Hanefiliğin en önemli ilim merkezleri konumundaydılar. Osmanlıların 
bu merkezlerle olan irtibatlaruu devam ettirmelerinin bir anlamı da, İslam 
düşüncesinin (özellikle Sünni düşüncenin) bir çeşit İslam dünyasındaki do
laşimırun sa~larunış olmasıdır. Osmanlı alimleri veya llim adayları bu mer
kezlerden en çok hangilerini tercih ediyorlardı? XIV-XVI. asırlar arasında 

tahsil için gittikleri memleketlerin istatistiksel dağılınuna baktı~da16 
şöyle bir tablo ile karşımıza çıkmaktadır: İran %44, Mısır %24, Anadolu'nun 
muhtelif bölgeleri %15, Maveraünnehir %9, Suriye %8 ve Irak %2. Bu veri
lerde isimleri öne çıkan bölgeler, yukarıda isimlerini ve eserlerini sıraladı
ğımız ve Osmanlı medreselerinde okll;~duğunu söylediğimiz eserlerin sa
hiplerinin memleketleri ile neredeyse aynı oldukları görülmektedir ki, aynı 
istatisti~e göre17, bunların öne çıkanları Mısır, İran, Maveraünnehir, Hora
san, Fergana ve Harezm'dir. 

Böylelikle medreselerde okutulan kitaplar ve Osmanlı roimlerinin ilmi 
seyahatleri neticesinde Osmanlı ilmi zihniyetinin biçimlendi&ru ve hatta bu 
sayede Osmanlı ilim anlayışı ve geleneği içerisinde bazı mekteplerin ortaya 
çıktı~ görmekteyiz. Bunlar arasında en öne çıkanı Fahrüddln Razi 
(öl.120l)'nin ismi ile anılan ve kısaca Rfizf nıektebi diye isimlendirilen rnek-

16Bkz. M. Hulusi Lekesiz, "Osmanlı il.ıru Zihniyeti: Teşekkülü, gelişmesi ve Çözülmesi Üzerine 
Bir Tahlil Den~esi", Tıirk Yıırdu, (XI/49, Eylül1991), s. 21-23. 
17 Bkz. n.g.m. ·· 
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teptir_lS Genel olarak özetlemek gerekirse pratik, akli ve felsefi bir nitelik ar
zeden Razt mektebi Osmanlı ilim cfuniasında Molla Fenari ismiyle meşh~ 
Şemseddin Mehmed (öl.1350) ile kurulmuş, Molla Ye~an (öl.1437) ve talebe
si Hızır Be~ (öl.1459) tarafından geliştirilerek devam ettirilmiştir. Akabinde 
bu mektep silsile halinde, Bursalı Hocazade (öl.1486), Hatipzade (öl.1495) 
gibi Osmanlı ilim adamları arasında saygın yerleri bulunan ulema tarafın
dan devam ettirilmiştir. Bu cümleden olmak üzere XV. yüzyılda Molla Lütfi 
(öl.1494) ve XVI. yüzyılda talebesi İbn Kemal ve onun da talebesi Ebussuıld 
Efendi bu mektebin zirve isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da 
görülece~ gibi Razi Mektebinin Osmanlıdaki takipçileri konumun.da bulu
nan bu aliınler, Osmanlı ilmiye hiyerarşisinde çok önemli yerleri bulunan 
isimler olmaları yanında, dönemlerinde Osmanlı yönetimi üzerinde de nü-

. fuz sahibi kişiler olarak da göze çarpmaktadırlar. Bu mektebe ismini veren 
ve Osmanlı uleması üzerinde eserleri ve düşünceleriyle son derece müessir 
olan Fahrüddin Razi ise, İslam dünyasında fikirleri büyük tesirler uyandır
nuş ve özellikle Ehl-i Sünnet aliınlerine tesir etmiş bir şahsiyettir. Ehl-i Sün
net kelfun.ına yeni yorumlar katması, kelaı::ru meselelerin çözümünde yaşa
dı& dönemde revaçta olan akli ilimlerden faydalanmaya çalışması ve Os
manlı medreselerinde çok tutulan ve okutulan, el-Meviikıf gibi birçok eserin 
Razi'nin görüşlerine dayanması gibi hususlar, Razi'nin Osmanlı ilim zihniye
tine ne derece tesir etti~ göstergesidir. 

Osmanlı ilim aleminde birçok tartışmalara sebep olan ve yön veren bir 
başka mektepten daha vardır ki, bu da, Birgivr mektebidir. İsminden de an
laşılacağı üzere bu mektep kısaca Birgivi olarak tarunan Birgivi Mehmed 
Efendi (öl.1573)'nin fikirleri etrafında oluşturulmuştur. Birgivi Mektebi, Razi 
Mektebinden İslam'ın temel inanç esaslarına ait konularda farklı olmamakla 
birlikte, gündelik hayat içerisinde ibadetler, ahlak ve kimi toplumsal ilişkiler 
çerçevesinde çeşitli eleştiriler getirmesiyle tanınmaktadır. Birgiv1 Mehmed 
Efendi, yaşadığı dönemdeki tarikat erbabıru şiddetle eleştirirken, Razı rnek
tebini benimseyen ulemayı, özellikle şeyhülislfunlı.k gibi dini ve toplumsal 
sorumluluk mevkiinde bulunanları, dinin emir ve yasaklanna yeterince has
sasiyet göstermemeleri sebebiyle sorumlu tutmuştur. Genelde Sünniliğin ve 
özel olarak da Hanefili~ fıkıh anlayışı çerçevesinde dini pratiklerinelinin 
özüne uygun biçimde tatbik edilmemesi ve şeriatın sınırlarının devlet ve 
toplum maslahatı bahanesiyle zorlanması ve gevşetilmesi Birgvl'nin ve ta
kipçilerinin temel eleştiri noktalarıydı. Birgivi Mehmed Efendi bu fikirleriy
le, çağdaşı Şeyhülislam Ebussuıld Efendi gibi, ulema hiyerarşinin en üstün
de bulunan ve ayru zamanda yönetim üzerinde etkisi bulunan bir kişiyle tar
tışmaktan geri durmamıştır. Osmanlı döneminde kendini Sünnili~e ve Ha-

18 Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, "İbn Kemal'in Yaşadığı XV ve XVI. AsırJar Türkiye'sinde ilim ve Fikir 
Ha ya h", Şeylııilisliim İbn Kemiil SempozıJımııı Tebliğler ve Tnrhşmnlnr, (Yay.Haz. S.Hayri Bolay, Ba
haeddin Yecliyı.ldı.z, Mustafa Sait Yazıcıo~lu) Tilikiye Diyanet Vakfı Yaymlan, Ankara 1986, 
s.33-35. 
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nefiliğe Birgiv1 kadar bağlı hisseden ve ayru zamanda Sü.rı.ni ve Hanefi din 
anlayışının ve .fıklunın herhangi bir eleştirel yorumuna dahi tahammül ede
rneyecek ölçüde öu anlayışı savunan bir kişiye pek az tesadüf edilebilir.19 

Osmanlı uleması, ister Ebussuud Efendi gibi yönetim sorumluluğuna iş
fuak eden bir şeyhülislam, isterse Birgiv1 Mehmed Efendi gibi hiçbir resmi 
sorumluluk taşımayan bir müdenis olsun, Sü.rı.ni-Hanefi görüşü, hem bir 
devlet ideolojisi olarak ve hem de pratikte ve özellikle hukuki uygulamalar
da esas alan bir yaklaşım içinde olmuştur denilebilir. 

19 Birgivi'ye ait olan şu cümleler, Birgivi'nin ilikadi ve arneli konularda Sünnilik ve Hanefiliği 
algılayışuu göstermesi açısından dikkat çekicidir: "İti.katta ve arnelde mezhebiili bilmek her 
kişiye lazımdır. "iti.katta mezhebin kimdir?" diye sorulunca ; "Ehl-i Sürınet ve Cemaattir" 
denilmelidir. Yani "Raso.Iullah'ın Ashabı ve Cemaati ne iti.kad üzerine olurlarsa ben de aynı 
itikad üzereyim" demek lazımdır.. . Ve her mOSlü.ı:nan hilkıneylemeli ki, Ehl-i Sünnet ve 
Cemaat mezhebi hakhr, diğer mezhebler bitıldır."Amelde mezhebin kimdir?" deseler "İmam 
Ebü Hanife mezhebidir" demeli. Ama hükmedip "Ebü Hanife mezhebi hakhr, diğerleri bAbldır 
dememeli, belki demeli ki "Ebu Hanife mezhebi hakhr, hata ihtimali de var; diğer mezhepler 
hatadır, hak olma ihtimali de var." Bkz. İmam Birgivi, Birgivi Vasiyebıimesi, Bedir Yayınları, 
İstanbul1992, s. 31\32. 
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