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Osmanlı Türkiyesi ilim ve fikir hayatının kendi bütünlüğü ve yaiçerisinde teşkil ettiği zirvelerden biri olan Müfti's-Sekaleyn İbn
Kemôl'i iyi; anlayabilmek ve gerçekte olduğu gibi değerlendirebilmek
için. onu yetiştiren ilmi, fikri, kültürel. ve sosyal muhitin iyi bilinmesi
gerektiğinde şüphe yoktur. Ancak doğruyu söylemek gerekirse, bugün bu işi tam anlamıyla yapabileceğimizi iddia etmek biraz zordur.
Zira böyle bir iddia, Osmanlı ilim ve fikir hayatını başından sonuna.
kadar muhtelif yönleriyle birlikte, teş·ekkül ve gelişme şartlarını. bunlarda etkili olan ômilleri ve yetişen şahsiyetlerin ilim ve fikir hayatı
mıza katkılarını çok ,jyi bilmek, ayrıca buna dayanarak genelde islôm
ilim ve fikir tarihindeki yerlerini meydana koymakla mümkündür. Ne
var ki° günümüzde henüz bu môhiyette eserlere sahip bulunmadığı
mız gibi. bir kaç istisnônın dışında Osmanlı dönemi ilim ve fikir adamlarımızın muhtelif yönı·e.rini aksettiren, değişik môhiyette, yayınlanmış
monografiler bile mevcut değildir.

pısı

işte belirtilmeye ça-lışılan bu sebeple burada yapılçıcak olan, İbn
Kema.l'in yaşadığı dönemin ilim ve fikir hayatının kaba ve çok genel
hatlı bir tablosu olmaktan öteye geçemiyecektir.

Bir defa her şeyden önce şuna dikkat etmeki :fôzımdır ki. XV ve
XVI. asırlar, Osmanlı ilim ve fikir hayatında gerçekten büyük bir
ehemimyete hôiz asırlardır. Çünkü, genelde Osmanlı medeniyetinin
en parlak devri olduğu kada.r, ilim ve fikir hayatının da en yüksek seviyede bulunduğu bir dönem kabul edilir. Fakat asıl dikkat olunması
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lôzım gelen husus, bu asırların Osmanlı devri Türkiye fikir tarihinde
birbirinden hayli farklı İ slami anlayış ve düşünüşlerin belirdiği," hatta.
a~ıı önemlisi. bunların belli ölçüde topluma yansıyarak bir takım sosyal 9atışmalara sebep olduğu bir zama,n dilimi oluşudur. Tabiatıyla·
buna paraıeı olarak da, Osmanlı siyôsi, idari ve sosyo.ekonomik yapı
sında olduğu kador, ilim ve fikir haya.tındaki çözülmenin köklerini
saklayan bir devredir.
Osmanlı ilim ve fikir haya.tını ve bunun temelindeki müesseselerden biri olan medresenin fikri yapısını ~yi teşhis edebilmek için XI.
yüzyı la kadar geriye gitmek icap eder. Bilindiği gibi Büyük Selçuklu-.
lor, X. yüzyılın son Çeyreği dolaylarında. topluca müslümonlığı kabul
ettikleri zaman, o sıralarda Sünni islôm düşüncesinin en kuvvetli ve
parlak temsilcilerinin yaşadığı Môverôünnehir'den gelen ilim ve fikir
adamlarının öncülüğünde bu önemli hôdiseyi gerçekleştirdiler. Böylece Büyük Selçuklular, Türk tarihine yeni bir istikamet verdiler. Onların Sünni islôm'ı seçmeleri, hem siyasi hem de ilmi ve fikri bakımdan:
sonraki bütün Türk tarihini etikledi.

Büyük Selçuklu imparatorluğu'nun yayıldığı Môverôünnehir, Hôrezm ve Horasan mıntıkaları, İslôm düşüncesinin, ilminin en parla.k
dönemlerinden birinin yaşanmasına sahne oldu. Bu dönemin en mühim neticelerinden ikisi, Ehl-i Sünnet doktrininin en olgun ve ve muhtevôlı yapısına ka.vuşması,. ve bunun büyük ôlim ve mutasavvıf Gazzôli
(öl. 1111) tarafından tasavvufla mükemmel bir terkibinin tahakkuk
ettirilmesidir. Büyük Selçuklular'dan sonra da onların hôkim oldukları topraklardaki gelişmiş ilim ve fikir orta.mı, daha bir müddet bu durumunu korudu ve Fahruddin Rôzi (öf. 1209) gibi. XV. yüzyılda bile·
Osmanlı ilim anlayışını etyileyecek değeri! şahsiyetler yetiştirdi.
Osmanlı Devleti kuruluncaya kadar gerek Dônişmendliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler ve Anadolu Selçukluları, gerekse·
Beylikler devri ilim ve fikir hayatının iki besleyici kaynağından birisi, Môverôünnehir, H~rezm ve Horasan oldu. İkincisi ise Irak, SOnye,.
Mısır ve Hicaz'dan oluşuyordu. Yukarda adları sayılan
devletlerin
zamanında Anadolu'da ilim ve fikir hayatını canlandıran simalar, tahsillerini buralarda tamamladıktan sonra Anadolu'ya dönerek tedris ve.
telif faaliyetlerine başladılar. Bu sebeple Anadolu'daki ilim ve fikir
hayatı. söz konusu bölgelerdeki mekteplerce oluşturuldu. Riyôzi ilimler,
felsefe, mantık, kelôm, tıp vb. alanlarda daha çok Môverôünnehir ve
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Horasan mektebi. hadis ve fıkıh gibi dini ilimlerde ise Hicaz, Suriye,
Mısır ve Irak mektepleri, tedris ve telif faaliyetlerinde hôkimiyet sağ
ladı.

işte .Osmanlı Devleti. kendinden önce Anadolu'da bu suretle teedip gelişen bir ilim . ve fikir ortamının vôrisi durumuna geldi.
iznikte Orhan Gazı tarafından 1331 yılında açılan ilk medrese ve tik
müderris Dôvud-ı Kayseri'den itibaren Osmanlı ilim c:inlayışınc;ia genelde akli ve nakli ilimlerin hemen hemen aynı derecede itibar gördüğünü müşahede edebiliyoruz. Tasavvufi tefekkür alanında ise daha çok Horasan'ın estetikçi mektebinin u~;r bastığını söyleyebiliriz.
XV. yüzyıla kadar verimli bir gelişme devresi geçiren Osmanlı ilim
ve fikir hayatı. istanbul'un fethinden sonra burasının Fatih tarafından
imparatorluğun il:m ve kültür merkezi halin-e getirilmesiy·le daha da
canlandı. Gerek Anadolu'da ilhak edilen beyliklerden, gerekse diğer
islôm ülkelerinden. özellike yukarda zikredilen ilk üç bölgeden bir
çok ilim ve fikir adamı yeni başkentte toplandı.
şekkül

Bu gelişmenin. Fatih'in şahsiyetiyle birinci derecede alôkalı olonun ilim ve irfana, tefekküre büyük önem veren ve bunlarla
bizzat uğraşan bir hükümdar oluşunun kuvvetli bir teşvik unsuru meydana getirdiği asla unutulmamalıd ı r. Veziriôzam Mahmud Paşa'nın da
bu konuda pek çok emeği geçtiğini biliyoruz. Fatih'in istanbul'da kurduğu medrese XV. yüzyılın sonlarına doğru semeresini vermeğe baş
ladı. Parlak ilim adamları yetişti; değerli eserler kaleme alındı. Fatih'in oğulları Bayezid ve Cem Sutan da bulundukları eyôletterde ilmi
faaliyetleri geniş ölçüde teşvik ettiler; pek çok esenn yazılmasına
yol açtılar.
duğu,

XV. asır. Osmanlı ·ilim anlayışının Fahruddin Rôzi mektebinin etkisiyle geliştiği bir devir oldu. Aslında pek cok istôm memleketinde
etkili olan Şeyhu'l-Ülemô Rôzi mektebinin bu asırda Osmanlı medresesi_nde en kuvvetli temsilcisi, Molla Fenôri diye tanınan Şemsüddin
Mehmed'dir. Akli ve felsefi düşünüş tmzının hôkim olduğu bu mektep,
onunla biriikte bir silsile hôlinde Molla Yegan (Yeğen), Hızır Beğ, Sinan Paşa ve Molla Lutfi ile XV. yüzyılda; bunun hem hemşehnsi h'em
öğrencisi İbn Kemal ve onun öğrencisi EbussuOd Efendi ile XVI.
os:rda en kudret!i temsilcilerini buldu. XVI. asırda Rôzi mektebinin
yanında. Müeyyedzôde Abdurrahman Efendi ile Celôlüddin Devvôni
(öi. 1518) mektebi belirmiş ise de onun kadar tesirli olamamıştır.
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Böylece gerek XV. gerekse XVI. yüzyılda Osmanlı imparatorludaha ziyade Rözi mektebine mensup ulemöca
oluşturuldu. Resmen devlet hizmetinde bulunan ülemô, devlet poli·
til<asında bu mektebin anlayışına uygun bir tarzda etkili oldular. Fatih
Kanuni Süleyman kanunnamelerini ve onların hukuki .alandaki
tatbikatını ·da kanaatımızca bu çerçevede anlamak ve değerlendir~ek icap eder.
. .
ğu'nun ilmiıye sınıfı

ve

XVI. yüzyılın ikinci yarısının başlarında Rôzi mektebinden tamamiyle farklı bir mektep daha ortaya çıktı ki. bizce bütün .Osmanlı ilim
ve fikir tarihi boyunca, sanı ldığınd an daha önemli ve. etkili olmuştur.
Tesirini günümüze kadar sürdürdüğü göz önüne alınıcak olursa. önemi daha iyi anlaşılaca.k olan bu mektep, Birgivi Mehmed Efendi (öl.
1573) tarafından tesis edilmiş bulunup, Osman l ı tarihinde devletin
temsil ettiği İ slôm anlayışına ilk karşı çıkış hareketidir. önemli bir
yönü de budur. Buna. islöm tarihindeki ilk büyük tasfiyeci akımın öncüsü İbn Teymiyye (öl. 1328) mektebinin Osma.nlı İmparatorluğu'nda·
ki temsilcisi ve devamı oluşunu da eklemek lözımdır.
Şüphesiz

burada esas mesele, neden daha önce değ il de söz ko·
nusu devirde devlet hizmetindeki ülemôn ın temsil ettiği islômi anlayış ve tatbikata karşı bir çevrenin teşekkül edebildiğjdir Bunun hal
yolu herhalde, imparatorluğun o sıradaki siyôsi ve içtimôi durumunda.n geçmektedir. Birgivi, siyasette ve yönetimde gördüğü, kendince
sapma olarak değerlendirilen durumlardan ve toplum hayatında müşahede ettiği çözülmeden etkilenmiş görünüyor. Onun yaşadığı dönemin,. şehzödeler arasındaki sert iktidar mücadelesinin halkı endişelendirecek boyutlara ulaştığı; merkez ve taşra yönetimindeki kıs·
men devşirme menşe'li devlet görevlilerinin suiistimallerde bulundukları; Anadolu'da seri isyanların patlak verdiği bir devir ol duğu unutulmama l ıd ır.

Bütün bunlar karşısında BirgM'nin İ bn Teymiyye ve öğrencileri
nin fikirlerine sığındığı , mücerred tefekkür planından çok. inançlar,
ibadetler, ahlôki da.vranışlar ve bazı müesseseler gibi pratik konu larda faaliyetini yoğunlaştırdığı dikkati çeker. Eserleri bu hususu açıkça
gösterir. O, fikirlerini rahatça yayabilmek icin her türlü ikbal yolunu
reddedip Birgi kasabasındaki küçük bir medresenin müderrisliği ile
yetinmiş ve mümkün olduğunca. idari çevrelere borçlu ve minnettar
kalmaktan uzak olmağa çalışmıştır. Bu sayede Şeyhülislôm Ebussuüd
Efendi'yle uğraşmayı göze alabilmiştir. Ebussuüd Efendi onun fikir-
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ıerinin mevcut nizamı sarsabileceğini farketmiş ve BirgiVi'ye açtığı
mücadeleyi ağır basarak kazanmıştır. Birgivi'nin faaliyetlerine sac:lece ilmi yolla karşılık verilerek kendisine herhangi bir baskı yapılma
yoluna gidilmemesi, o devirde imparatorluktaki belli ölçüde fikir serbestliğini göstermesi itibariyle cidden takdire şayandır. Bu sayededir
ki, Birgivi'nin fikirlerini paylaşan hiç de ihmaı edilemiyecek bir zümre
teşekkül edebilmiş ve önemli ölçüde halk üzerinde etkili olmuştur.

Birgivi, müslüman geleneğme malolmuş bazı inançlarla örf ve
ôdetlere, bid'at oldukları v'e halkı islam'rr. özünden uzaklaştırdıkları
gerekçesiyle karşı çıkıyor, idari görevlerdeki ülemavı bunlara mani
o!mamakla suçluyordu. Aynı za.manda, tasawutıa uyuşmayan mizacı
nın etkisiyle, bazı tasavvuf çevrelerini de bu durumdan sorumlu tutuyordu. Katip Celebi. "şer'i ilimlerde titiz bir müdekkik" olan Birgivi'nin. "hikemiyyatı sevmediği ve tarih okumadığı için", örf ve ôdetlere
boşu boşuna karşı koyduğunu haklı olarak belirtir ve tenkit eder.
Birgivi ve onun fikirlerini paylaşanlar sayesinde İbn Teymiyye
mektebi Osmanlı Türkiyesi'nde yerleşmiştir. Nitekim XVll. yüzyılda iV.
Murat zamanında BirgiVi'nin fikirlerinin, Kadızôdeliler Hareketi adıy
la, yozlaştırılmış bir tasfiyecilik hareketine dönüştüğünü ·biliyoruz.
XVI. asırda dikkati çeken ve aslında BirgiVi hareketine tekaddüm
eden, fakat onun kadar geniş çaplı olmayan bir başka fikir hareketi
de. meşhur Molla Kôbız hôdisesidir. Bilindiği üzere olay kısaca, aslen İranlı olduğu söylenen bir ilim adamı olan Molla Kôbız'ın Hz.
isa'nın Hz. Muhammed ve bütün diğer peygamberlerden üstün olduğunu iddia etmesi ve bunu yaymaya çalışması şeklinde özetlenebilir.
Adı gecen zat, Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinin hazır bulunduğu bir
mecliste iddiasını isbata çağrılır. Kazaskerlerin onu ilzam edememe~
leri üzerine Kabız serbest bırakılır. Ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın
buna canı sıkılır; olayın peşini bırakma.z. Sonunda İbn Kemal haberdar edilerek Molla Kôbız yeniden divana çağrılır. Lakin bu defa İbn
Kemal kendisini ağır bir yenilgiye uğratır Sonunda z-endeka ve
i!hadına hükmedilerek, halkı sapıklığa yönelttiği
gerekçesiyle 1527
tarihinde idam olunmuştur. Bu hôdiseyi İbn Kemal Risôle fi efclaliyyeti'n Nebi A.S. a!ô sôiri'l-6r.biyô adındaki eserinde nakletmiş, ayrıca
bu vesile ile kal·eme aldığı iki ayrı ri.salede daha, Yine söz konusu
olaydan hareket ederek zındıklık meselesini itikadt ve hukuki açıdan
incelemiştir.
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Kôbız olayının· aslında

tam anlamıyla ·bir fikir hareketi olup olmadığı tartışılabilir olmakla beraber, mesele kanaatimizce iki noktadan
ehemmiyete hôizdlr : Birincisi, imparatorluktaki fikir hürriyetinin .derec.esini göstermesidir. Dikkat edilirse, Mo!!a Kôb:z divandaki ilk mürafaasında kazaskerlere üstün geldiği iç!n serbest bırakılmıştır. Hol~
~uki hiç de fikrini savunmasına fırsa~ ·ventmeden idam edilebilirdi ve
bunu engelleyecek hiç bir makam da yoktu. İkinci defa idamla yargılanmasının sebebi ise, fikirlerinin cahil halk arasında anarşiye yol
açacak bir ortam yaratmasıdır. İkinci önemli nokta ise, Osmanlı kaynaklarının hiç bahsetmedikeri, fakat XV!I. yüzyıla ait Rycaut'nun eserinden varlığını öğrendiğimiz bir Hübmesihiler (Hz. isa'yı sevenler)
zümresinin doğuşuna sebebiyet vermesidir. Bu zümren:n XVll. yüzyılda bile üstelik imparatorluğun merkezinde varlığını sürdürmesi. bir
çok bakımdan dikkate şôyandır. Nihayet bu konuyla ilgili son bir husus da, neden durup dururken Molla. Kôbız'ın bahsi edilen ipdia ile
ortaya çıktığı meselesidir. Bunun üstünde de ciddiyetle durmak lazımdır.

Burada üzerinde asıl durmak istediğimiz bir başka fikir hareketi
de,. sosyal boyutları dolayısıyla hayli önemli görünen, Kanuni'nin saltana.t müddeti boyunca (1520-1566) bazı tasavvuf çevrelerinde ortaya
çıkan ve mensupları seri holde idam edilen bir harekettir. Başkent
İstanbul başta olmak üzere, Orta Anadolu ve özellikle Bosna havalisinde yoğunlaşan bu hareketi ouşturanlar. kısmen Gülşeniliğe amQ
daho çok Bayramı Melamlliğine mensup çevrelerdir. İlk bakışta hareketin çekirdeğini aşırı yorumlanmış bir vahdet-i vücud, yahut hulul
fikrinin teşkil ettiği göze çarpıyor. Nitekim A. Gölpınarlı tanınmış eserinde meseleye bu açıdan yaklaşmıştır. Ama biraz daha dikkatle bakıldığında, meselenin sırf bir tasavvufi telôkki meselesi olmadığ:, fakat, bu telôk!<'i aracılığıyla geniş bir halk hareketi oluşturulmak istendiği ve buna belli ölçüde muvaffak olunduğu müşahade edilir.
Bugün bilebildiğimiz kadarıyla söz konusu hareketin ilk temsilcisi, Kanuni'nin 1522 deki Rodos seferi esnôsında tevkif ed!len Bünyamin Ayaşi'dir. Hulul fikrini= halk orasında yaydığı gerekçesiyle Kütahya'ya sürülerek hapsedilmiş, ama sonra serbest bırakılmış olduğu söylenir. Melômi kaynakları ise, padişahın bu zatın büyüklüğünü
anladığı için salıverildiğini iddia ederler. Kendisi o sıralarda Melônıi
!er'in şeyhi bulunuyordu. Ondan sonra yerine geçen Pir Ali Aksarôyi
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ise, mehdilik ·iddia ederek . ha lkı kışkırttığı icin. hüküm . giyerek. idan:ı
o!unmuştur, -ki hayli: dikkat .cekicidir. Fakat Me.lômTlik h·areketi ioin_qe
<;ısıl fırtına

koparan, adı geçenin oğlu olup henüz taze bir d_elikanlı
iken şeyhlik. makamına geçtiği için Oğlan Şeyh diye tanın9n jsmail
Môşuki'dir. Bu genç adam ateşli vaazlarıyla pek cok kimseyi etkilenıiş ve hayli kalabalık bir müridler topluluğu edinmiştir. Bunlar arasında hufuı fikrinin yayılmasıyla. iŞler tehlikeli bir vaziyet aıınca, lcendisi yakalanarak yargılanmış ve 1529 da Şeyhülislam itin Kemôl'in
ietvôsı üzerine, tam on iki halifesiyle birlikte bdŞları kesilmiştir." Muhtemelen Bünyamin Ayaş! ile Pir Ali Aksarayi hakkındaki fetvaların sahibi de İbn Kemôl'dir.
Bu olaydan bir yirmi yıl sonra, 1550 tarihinde, Gülşen! tarikatın
dan Şeyh Muhyiddin Kararnôni, aynı gerelcçelerle idam olunmuş, İs
mail Maşuki'den sonra şeyh olan Hüsômüddin Ankaravi ise, aynı şe
kilde ölüme mahkumiyetten hapiste ölmüştür.. 1561 de ise Melômiler'in en büyük şeyhlerinden Bosnalı Hamza Bôli, yine hulul inancını
yaymak ve devlete karşı halkı kışkırtmak suçundan Ebu's-Suud Efendinin fetvasıyla kalabalık sayıda halifeleriyle idam olunmuştur. Burada,
Melômi!er;in padişahı tanımıyarak, kendi aralarından, padişah, vezir
i!S. yöneticileri seçtiklerini söylersek, mesele dalıa iyi anlaşılır. Bu tavır, mevcut nizamın acıkça protestosu demektir, ki hareketin basit bir
fikir hadisesi olmaktan dcı öte, rejimi değiştirmeyi hedef alan sosyal
siyôsl muhtevôlı bir hareket olduğunu göster;r. Bu itibarla, Osmanlı
tarihinde vukG bulan önemli bir halk harelceti olması itibariye dikkatle
ele alınmağa değerdir. Ama bugüne kadar maalesef dikkati çekmemiştir.

İşte bütün bu olayları Osmanlı kaynakları zeıodeka ve ilhad statüsü içinde değerlendirfrler, ki çok yönlü bir mesele olarak, Osmanlı
sosyal tarihinin tipik yanlarından b!rini temsil eder. Bizce bu olaylar·da, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bazı noktalar vardır. Böyle
bir hareket. niçin başka tasavvuf çevrelerinden değil de Melômiler'-den çıkmıştır? Neden Kanunl'nin saltanat dönemi boyunca sürmüş·
1ür? Bunlar cevabını henüz iyi veremediğimiz sorulardır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, XV. ve XVI. asırlar Osmanlı Türkiy-esi,
.ilim, fikir ve sosyal tarihimiz . açısından da, çözüm bekleyen ınesele
·lerle dolu önemli bir dönemi temsil etmektedir. Zikrettiğimiz hadiseler, bizce hayli önemli bir vôkıayı ·ortaya çıkmıyor : xvı. yüzyılın özel-
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tikle ikinci çeyreğinden itibaren, devletin ve onun hizmetinde bulunan
İbn Kemôl gibi uıemônın temsil ettiği islôm anlayışı. birbirinden tamam.en farklı eğilimde ve üstelik birbirine karşı iki çevre tarafından
m~uha,lefetre tepki görmüŞtür: 1) Tekke kaynaklı, Tasavvufi karakterli
Melômi çevresi', 2) ·Medrese · kaynaklı, ta.sfiyeci karakterli Birgivi ·
mektebi. Bunlara, aynı dönemde Anadolu'da patlak veren messianique karakterli ve kısmen Şii kaynaklı bir ideoloji ta.rafından besl·enen
isya.farı da eklersek, manzaraya iyice açığa çıkar, Tek tek ele alındığı
zaman pek bir şey ifade etmeyen .bu olaylar bu şekilde bir a,rada mütôlaa edildiği zaman bir değer ve anlam kazanmakta, Osmanlı sosyal
nizamının geçirmekte olduğu, çözülmeye giden değişim krizinin bugüne kadar pek dikkati çekmeyen ilgi çekici bir boyutunu gözler önür.e sermektedir.
işte İbn Kemal kısaca takdime çalışılan şu kabataslak çerçeve
dahilinde değerlendirilir ve düşünülürse, bir Osmanlı şeyhülislômL
olarak hüviıyeti. önemi ve başarısı ortaya çıkar.
TARTIŞMA
Neşet Çağatay

-

Soru sormak isteyenler var mı? İbn Kemôl';n yaşadığı XV. ve XVI.
yüzyılda Türkiye'de ilim ve fikir hayatı üzerinde ve sayın Ocal<'ın
sunduğu değerli tebliğ ve bilgiler üzerinde soru sormak isteyenler varsa lütfen bildirsinler adlarını .
Prof. Dr. Ercümend Kuran Efendim, değerli konuşmacı Alımet Ocak'a son derece akıllı ve
ilmi tebliğden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben oçık söyleyim. zevkle ve biraz da· iftiharla dinledim. Çünkü sayın .ocak( mensubu olduğum Üniversitenin bir elemanıdır. Bir hususu sormak istiyorum. XV. ve
XVI. asırda idam edilen Şeyh Bedreddin, zamanının bir simgesi olup ve
bugünlerde de büyük tesiri olduğunu hatta Türkiye'de; belki de olumsuz yönde. Ancak ilmi açıdan. Osmanlı sosyal hayatında tesirli olan
Şeyh Bedreddin, Baba Ali İzani ve bunun gibi isimlere. işaret etmeyi
araştırmacı neden ihmal etmiştir? Maksatlı mı, yoksa önemsiz gördüğünden mi?
-
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