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XVII. Y'ÜZYILDA !v.IEDRESE ve TEKKE MÜCADELESİNİN 

OSMANU ŞİİRİNE YANSIMASI 

Ali Fuat BİLKAW 

XVII. yüzyıl, gerek tarihi gerekse sosyo-kültürel yönden, Osmanlı tarihi 
içerisinde özel bir yere sahip bir yüzyıldır. Bu dönemdeki bazı tarihi vak'alar, 
devletin geleceğini belirlemiş ve sosyal, kültürel değişmeler de yeni bir an
layışın ve dünya görüşünün yayılmasına zemin hazırlamıştır. Bu yüzyıl, Os
manlı şiiri açısından da önemli bir dönemdir. Sosyal bayatın ve tarim olayların 
şiire yansıması ve şairin sosyal çevreyle, realiteyle daha yakından ~lgilenmesi, 
yüzyılın şiir ·anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu dönemde 
ortaya çıkan pekçok yeni~. kültürel değişme, tarihi olay, şairler tarafından il
giyle izlenmiş ve edebi eseriere konu edilmiştir. 

Bu incelemede, yüzyılın tarihi ve dini çerçevesini oluşturan önemli bir 
tartışmaya ve bu tartışmanın edebt eseriere yansıma biçimine yer verilecektir. 
Edebiyat eserlerinin tarihi ve sosyal olaylan anlamadaki rolünü takdir etmekle 
beraber, bu eserlerin tarim ve sosyal olayların etkisinde kalmasını ve pek çok 
edebi akımın, bu tür etkilerle vücuda gelpıesini de kabul etmek gerekir. Burada 
ele alacağımız konu, XVII.yüzyılda Kadızadeliler ve Sivasller arasındaki 
tartışmaların, yüzyılın aydınlan ve bilhassa şairleri üzerindeki etkileri ile sınırlı 
olacaktır. Pek çok araştırmaya konu olan bu tartışmalar, tarihi ve dini açıdan 
değerlendirilmiş olmakla beraber, edebi eserler üzerindeki etkileri balamından 
pek dikkate alınmamıştır. 

Bilindiği gibi, Os!Danlı aydını, XVII. yüzyılda dÜnyadaki gelişmelere 
kayıtsız kalmamış ve ortaya çıkan yenilikleri kendi toplumuna uyariayarak bir 
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süredir hasret kaldığı zaferleri yeniden elde etmenin çarelerini aramıştır. 
Özellikle dönemin edebi eserlerinde, savaş tekniği, ordunun yeniden düzenlen
mesi, askeri eğitim (yeni talim), akli ilimlerin önemi gibi konuların yer alması 
dikkat çekicidir. Diğer yüzyıllarda rastlanmayan bir üsh1pla, eserlerinde döne
min sosyo-kültürel yapısı, ekonomik ve siyasi durumuyla ilgili değerlendirme
ler yapan bu dönem aydınları, "bilim ile dinin birbiriyle çatışmadığını ispat et
meye" çabasına girmişlerdir. xvn. yüzyılda bilimsel gelişmeleri reddederek 
her yeniliği sakıncalı görüp tekfir edenlere karşı, bilimin ve aldın önemini vur
gulayan çevreler de bulunmaktadır. Bu bakımdan dönemin bazı aydınlarının 
din ile bilim arasındaki dengeyi sağlamaya çalışması ve bilimin dini hayattaki 
yerini tayin etme gayretleri dikkat çekicidir. Nitekim Katip Çelebi'nin 
"hendesenin dünyevi olduğu kadar, dini konularda da önem taşıdığı"nı ispata 
çalışması, bu çabanın ürünü sayılabilir: 

"Hendese bilerr müfti ile hendese bilmeyen müftinin fetvası dır: 
Bir kimse, boyu ve eni ve derinliği dört zira (dirsekten orta parmak 
ucuna kadar olan ve 75-90 cm. arasında değişen ölçü) bir kuyu kaz
mak için birini sekiz akçaya tuttu. O da boyu ve eni ve derinliği iki 
zira olan · bir kuyu kazdı ve karşılı.ğında dört akça istedi. Fetva 

ettirdiler, h~ndese bilmez riıüfti dört akça hakkıdır, dedi. Hendese 

bilen müfti hakkı bir akça diye fetva verdi, doğrusu da budur. Çünkü 
iki zira kuyu dört zira kuyunun sekizde biridir, ücretin de sekizde bi.r 
olması gerektir." ( ..... ) 

"Hendese bilen kadı ile hendese bilmeyen kadının hükmüdür: 
Bir kimse boyu ve eni yüz zira olmak üzere bir tarlayı başkasına 
satıp teslim edeceği zaman boyu ve eni ellişer zira iki tarla verdi. 
Aralarında uyuşmazlık çıkıp bir kadıya vardılar ki hendese bilmezdi. 

Hakkı budur diye hükmeyledi. Sonra bir hendese bilen kadı bulup 
dinlettiler, yarım bakkıdır dedi. Doğrusu da budur. Bunların aslını 
bilmek isteyen ri yaziyat (matematik) görmeye heves eyleye. "1 

Katip Çelebi'nin "Mlzanu'l-Hak fi İhtiyari'l-Ehakk" adlı eserinde, ele 
aldığı bazı konular, dönemin gündemini oluşturan sorunlar ve tartışmaların 

Katip Çelebi (1980), Miwııii ' I-Hakk fi ilıtiyiiri 'l-Alıakk, Haz. Orhan Şaik Gökyay, 
İstanbul. 1980, s. 21-22. 
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muhtevasmı da göstermektedir: "Aklt İlimlerin Lü.zfiriıu", "Hlzır' ın Hayatı", 
"Tegimnl", "Raks", "Deveran", "Tütün", "Kahve", "Afyon Şurubu ve Diğer 
KeyifVerici Maddeler", "Resülullah'ın Anne ve Babası", "Fir'avn'ın İmanı", 
"Şeyh Muhiddin Arabl'-', "Yeztd'e Lanet Okuma", "Bid'at", "Kabir Ziyareti", 
"Musafaha", "Rüşvet", "Sivast Efendi ve Kadızade" vb. 2 Bu konular etrafında 
başlayan tartışmalar, Osmanlı düşüncesinin oluşmasında önemli bir rol oyna
mıştır. Bu bakımdan XVII. yüzyıl, Osmanlı tarihinde birçok açıdan dikkate 
değer bir dönemdir. Nitekim Osmanlı toplumunda yüzyıllarca hoşgörüyle 
karşılanan ve özellikle ulema arasında geniş bir kesim tarafından kabul gören 
tasav.vuf düşüncesi, XVII. yüzyılda katı bir muhalefetle karşılaşmıştır: Kadıza
deliler ... Osmanlı dint hayatında önemli bir yere sahip olan Kadızadeliler, bir 
süre sonra. devletin sosyal ve kültürel hayata mÜdahalesinde rol ·oynamaya 
başlamışlardır. Kadızadelileri,. XVII. yüzyılda sosyal, kültürel ve dint alanda 
gittikçe alevlenen ve devletin bünyesini de sarsan bir akımın temsilcileri olarak 
vasıflamak daha doğru olacaktır.3 Özellikle Mevlevtleri v.e Halvetileri hedef 
alan bu hareket, zamanla bütün tasavvufi hayatı ve geleneksel müslümanlığı 
karşısına almıştır. 

Kadızade ismi, IV. Murad dönemi vaizlerinden Kadızade Mehmet Efendi 
(öl.l635)'den gelmektedir. MehmetEfendi ileHalveu şeyhlerinden Abdülmecid 
Sivast arasında cereyan eden dint tartışmalar, her iki tarafın mensuplan 
arasında da yayılmış ve IV. Murad, Sultan İbrahim ve IV. Mehmet zamanların
da toplumda tefrikalara sebep olmuştur. Kadızadelilerin bu_ anlayışına şiddetle 
tepki gösteren Abdülmectd Sivasi, dönemin ünlü mutasavvıflanndan olup bu 
hareketin daha fazla ilerlemesini de engelleyen kesimin başını çekmiştir. 

2 

3 

Katip Çelebi, Mizô.mı 'L-Hak .fi İhtiyô.ri 'l-Ehakk, Sadeleştirenler: Prof. Dr. SUieyman 
Uludağ, Prof. Dr. Mustafa Kara, Malifet Yay., İstanbul 2001. . 
Katip Çelebi'nin bu yüzyılda tartışılan konular listesinde yirmiden fazla soru yer 
almakLadır. Bunlar arasında bu dönemde en çok tartışılan konular, devran, sema, kahve, 
tUtUn, kabir ziyareti, Firavun'un imanı, İbni Arabi, ezan ve. Kur'an'ın güzel sesle 
okunması, bid'atler, vb ... hususlardır. Bu konularla ilgili tartışmalarda Sivasi Efendi'nin 
görüşleri için bkz.: Cerigiz Gündoğdu, Bir Tiirk Mutasavvıft Abdiilmectd S.ivasf. Hayatı, 
Eserleri, ve Tasavvufi Görüşleri, KUltür Bak. Yay., Ankara 2000, s. 94-122. · 
Madeline C. Zilfi, "Kadızadeliler: Onyedinci Yüzyıl İstanbul'unda Dinde İhyll Hareket
leri", çev.: M. Hulusi Lekesiz, Türkiye Giinliigu, sayı: 58, s. 65, Ankara, 1999; Necati 
Öztürk, lslamic Ortado~y Among the Ottomans iıı tlıe Sevenleent/ı Century witlı Special 
Reference to tlıe Qadi-Zade Movemem. (doktora tezi), Edinburgh University, 1981. 
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Esasen Kadızadeliler hareketi, İbn Teymiyye'nin fikirlerinden etkilenen 
ve Türkçe yazdığı ilmihal kitabıyla bilinen Birgiv1 Mehmet Efendi (öl. 
1573)'nin bazı görüşlerine dayanmaktaydı. "Kadızadeliler hareketinin amacı. 
İsliim'ı Kur'an-ı Kerim ve Restıl-i Ekrem'in sünneti dışındaki bid'a(sayı/an 
unsurlardan arındırmak ve bu anlayışı devletin bütün kademelerine yaymak 
olarak nitelendirilebilir".4 Ancak bu tavır, pek çok kültür ve medeniyet unsu
runa karşı savaş açmakla, asıl niyetinden farklı bir yola girmiş ve toplumda 
ciddi rahatsızlıklara sebep olmuştur. Tasavvuftaki sema ve devranın caiz olup 
olmadığı, Kur'an, mevlid ve ezanın makamla okunup okunamayacağı, kabir 
ziyaretlerinin uygun olup olmadığı, Peygamberin anne ve babasının imanla 
vefat edip etmediği, tütün ve kahve gibi keyif verici maddelerin caiz olup ol
madığı gibi pekçok konuyu tartışma zeminine taşıyan Kadızadeliler, zaman 
zaman padişab IV. Murad'ı da etkilernişlerdir. Kadızade Şeyh Mehmed 
Efendi'nin yazdığı bir kasidede padişaha şöyle seslenebilmesi, bu tesirin 
seviyesini de göstermektedir: 

"H ab-ı gajletten uyan ey al-i Osman bilmiş ol 
Aç gözün elden gider tahtı Süleyman bilmiş ol"5 

IV. Murad'ın geceleri fenersiz dolaşanları katietme emri vermesinden 
kahvehaneleri yıktı np tütünü yasaklamasına kadar, bütün hadiselerin arkasında 
Kadızadelilerin vaaz ve telkinleri vardır.6 Ancak bu dönemde aydınların büyük 
bir kısmı Kadızactelilerin karşısında yer almıştır. Nitekim Nfum~' mn eserinde, 
"ba'zı zurefa-yı asr" tarafından söylenen şu beyite yer vermesi dikkat çekicidir: 

4 

5 

6 

Şemiramis Çavuşoğlu, "KadızMeliler", Tiirkiye Diyanet Vakfı İsllim Ansiklopedisi, 
Istanbul 200ı, c. 24, s. 100-102. Aynca bkz.: Semiramis Çavuşoğlu, The Kadızade/i 
Movenıent: An Attempt of Şeri 'at Minded Refomı in ılıe Ottoman Enıpire (doktora tezi), 
Princeton University, ı 990. 
Ali Emin, "KadızMe Şeyh Mehmed Efendi'nin N.Murad'a Sunduğu Kaside", Osmanlı 
Tari/ı ve Edebiyatı Mecmuası, Yıl: 2, sayı: ı4, 30 Nisan 1335, s .276-282. 
IV. Murad'ın ı633 yılında kahveyi ve tütünü yasaklaması ve kahvehanelen kapatması, 
kahve ve tütün tiryakilerini bu alışkanlıklanndan vazgeçirememiş, bilaids ''yasak talebi 
artnnr" kaidesince kahve ve tütüne talep artmıştır. Aslında İslam dünyasında kahvenin ilk 
olarak 151 ı yılında Mekke'de ve daha sonra ı533'te Mısır'da yasaklanması (Ral ph S. 
Hattox, Kahve ve Kahvehane/er. Tarih Vakfı Yurt Yay., 2. bs., İstanbul 1998, s. 25 ve 
33), bu tür muhalefetin geçmişe dayandığını göstermektedir. Osmanlı Devletinde de daha 
önce LAhmed (ı60~-J617) ve II.Osman (1618-1622) zamanJannda tütün yasağı 
getiıilmiş, ancak bu konuda, IV. Murad dönemindeki kadar sert ve şiddetli yaptırunlara 
başvurulmarnıştır. 
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Zararsız bir duhan hakkında neyler bunca dikkatler 
Duhan-ı ôlı-ı mazlfimtinı men • eylen hiiner oldur1 

Naima'nın naklettiği bazı hadiseler, esasen padişahın da mutasavvıflara 
hoşgörüyle yaklaştığını göstermektedir. Bu tartışmalar sırasında padişahın "iki 
taraf arasında dengeyi muhafaza" etmeye çalıştığını ve zaman zaman "Abdtil
mecid Sivasi"ye iltifatlarda bulunduğu"nu da belirtmekte yarar vardır.& 

Selefiyeci bir anlayış olarak Osmanlı tarihinde benzerlerine rastlanan 
Kadızadeliler hareketi, XVII. yüzyılda gelişmeye uygun bir siyasi, ekonomik 
ve sosyal zemin bulmuş ve böylece devletin zaaflarını rahatlıkla istismar etmeye 
kadar varan bir tehlike baline gelmişti. Bütün bunlann temelinde, merkezi 
yönetimin zayıflaması, padişah ve vezirlerin tartışma konularını değerlendirebi
lecek eğitim ve kültür donanımından yoksun olması, Avrupa ve İran cephe
sinde devam eden savaşlar ve bunun neticesindeki toprak kayıplan, gün 
geçtikçe büyüyen ekonomik sorunlar vb. gibi xvn. yüzyılın karakteristik 
vasıflarından kaynaklanan sebepler yatmakta idi. ( 

Osmanlı düzeninin önemli sacayaklarından biri olan iliniye sınıfı, bu 
yüzyıldaki tııtııcu çevrelerin ve bilimsel yeterliliği bulunmayan kesimlerin elinde 
gittikçe zayıflamış, hatır veya rüşvet karşılığı tayinlerle adeta bir "himaye me
kanı" haline getirilmiştir. Bilhassa padişaha yakın olalı sadrazam ve ŞeyhUl
islam gibi devlet adamlannın kendi yakınlarını , hak etmedikleri mevkilere ge
tirmeleri ve çocuk yaştaki akrabalarını ilmiyenin yüksek mevkilerine tayin etme
leri, bu saygın sınıfın itibarını zedelemiştir. Bu hareketin asıl olarak mevki ve 
şöhret sağlamaya yönelik bir anlayış taşıdığını belirten Ahmet Yaşar Ocak, 
basit meselelerin "halka kadar indirilerek" taassubu körüklediğine dikkat çek
mektedir. Ocak'a göre, devletin buhranlı döneminde ortaya çıkan bu an~ayış, 
"dinde tasfiyeciliği paravan yapıp dint çevrelerin nıevcıld nüfuz ve iktidar mil
etidelesine katılması ve bundan menfaat sağlama gayesi güden bir harekef'fu.9 

Osmanlı devletinin "çözülme asn" olarak kabul edilen XVll. yüzyılda, 
Osmanlı aydını ve şairinin yukandan beri anlatılan çatışmalan edebiyat alanına 

7 

8 
9 

Na'ima, c.3, s.ı69 
Cengiz Gündoğdu, ag.e., s. ı ı 7 
Alunet Yaşar Ocak, XVII. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğunda Dinde Tasfiye (PUrüta
nizm) TeşebbUslerine Bir Bakış, "Kadızadeliler Hareketi", Tiirk Kiiltiirii Araştırmaları, 
c.XIX, sayı: ı-2, Ankara ı979-1983, s. 225. · · 
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taşıması, tabii bir davranıştır. Cemiyyetin bir mensubu olan şairin, edebi ese
rine aldığı malzemeyi çevresinden seçmesi, bu yüzyılda "reel çevreye" yönelen 
sanatçının en belirgin vasfıdır. 

Bilindiği gibi, bu dönemin en önemli isimlerinden biri Şeyhülislam 

BahayiEfendi (16Pl-1653)'dir. Divançesinde klasjk tür ve nazım şekillerinden 

tebvid, münacat, na't gibi şiirler bulunmayan.Bahayi'nin bu tavn, bir tepki 
sayılabilir mi? Bunu tabmin etmek güçtür. Ancak onun devrin bağnaz çevrele
rinin aksine, akıl ve müsamaba ile davrandığı ve görevde olduğu müddetçe 
Kadızadelilere karşı çıktığı bilinmektedir. Nitekim, Kadızadelileriri padişahı, 
yöneticileri ve halkı bağnaz bir düşüneeye zorlaması karşısında onlarla müca
deie ederek " tütünün haram olmadığı"na dair bir fetva vermiş ve tutucu, 
tahrip edici bir anlayışa karşı çıkmıştır. Ancak ne yazık ki dönemin dini otori
tesi sayılan Kadızadelilerin siyasi baskılan sonucu görevden azi edilmiş ve 
sürgüne gönderiterek bir bakıma cezalandınlmıştır. ı o 

Bahayi'nin, bir asır sonra Nedim tarafında!} farklı biçimde söylenecek 
olan şu beyiti, dönemindeki tartışmalara rağmen, bir hayli cesurca sergilenmiş 
bir tavır olarak değerlendirilebilir: 

Hevası riih-perver ab ı {ızer haki la' l-i ter 
Der-i hammara gel bulmak dilersen başka bir alem 

(Başka bir dünya bulmak istersen meyhanecinin kapısına gel, oradaki 
hava ruhu besleyicidir; suyu ateşe, toprağı da taze, parlak kımiızı yakfita ben~ 
zer.") ll Burada "meyhane" ile, elbette ki tasavvuf çevreleri tma: edilmektedir. 
Ancak "meyhanecinin kapısının ruhu besleyici" olduğu yolundaki bir ifadenin, 
sanat' maksadıyla da olsa sözkonusu dönemde (hele bir şeybüli~lam tarafından) 
kullanılması, ciddi bir tepkinin eseri olsa gerektir. Nitekim Babayi' nin: 

Eyler Balı{ıyf hak-i harôbtıtz secdegah 
H ımıhane-i cihanda şu kim mey-perest ola 

ı o Na'ima 1280-81: 62 
1 1 Harun Tolasa, Şeylıiilislôm Balıliyf Efendi Divônı'ndan Seçmeler, Tercüman 1001 Temel 

Eser, İstanbul 1979, s.206 
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(BaMyi, dünya (denilen) şarap mahzeninde, şarabı çok seven kimse, 
meyhanenin toprağını secde yeri yapar.)l2 Beyitinde de "harabat", "humhane", 
"mey-perest" ifadeleri etrafında bir hayal oluşturulmaktadır. Babayi, şiirini de 
"dünyevi güzellik.le" anlatır: 

Ruh-ı rengin ii la 'l-i şekkennin vasfeder daim 
Balıayfnin n'ola rengfn ii şfrfn olsa eş'an . 

(Bahayi'nin şiiri göz alıcı ve tatlı olursa hiç biıiıa şaşılır mı?! Çünkü 
(onun şiiri) daima, sevgilinin, tatlı renklere bürünen yanağıyla, şeker gibi 
dudağını anlatmaktadır.)l3 

Şairin, dünyaya dönük, rahat ve kendinden emin tavn, Bill tarzının ka
rakteristik bir özelliği olmakla beraber, dönemindeki k~palı, dar görüşlü ve ha
yatı, aşkı, iç yaşantıyı dikkate almayan kesimlerin tavırlanna da bir tepki ni
teliği taşımaktadır. 

Devrindiğer şeyhülislam şairlerin~en Şeyhülislam Yahya'nın da şiirle
rind~ benzer söyleyişler verindane ifadeler görülmektedir. Şeyhülislam Yahya: 

Togrı yoldur nzaksada sapman reh-i meyhtineden 
Ztıhide sonnan tan'k-i hankahı gösten'ir14 

gibi beyitleriyle, rind ve kalender kişiliğini, döneminin hücumlanndan çekin
meksizin, rahatça sergiler. Bu yüzden de o, kendi dönemindeki sosyal ve kültü
rel çatışmalarda, zaman zaman taassup sahibi kesimlerin hed.efi haline de gel
miştir. Tarihçi Naima' nın, Kadızadelilerin şair ve şiire yöneltikleri eleştirilere 
verdiği bir örnek, Yahya Efendi'nin bu dönemde.ki yerini belirlemesi açısından 
ilgi~çtir: "Hurşid Çavuş oğlu adlı vaiz, camide va'z ettiği sırada Şeyhülislam 
Yahya Efendi'nin: 

Mescidde riya-pfşeler etsiin ko riyttyı 
Meyh~neye gel kim ne !iya var ne miirayf 

ı 2 Tolasa, a.g.e., s.222 
13 Tolasa, a.g.e., s.226 
14 Hasan Kavruk, Şeylıiilisllinı Yalıyli Divlinı, MEB. Yay., Ankara 2001, s. 128 
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beyitini aleuyarak şöyle der: Ümmet-i Muhammed! Her kim bu beyti okursa 
kafir olur. Zira bu beytapaçık küfürdür."I5 Gerçi mescitte bulunan bazı kiştler 
bu tavra tepki göstererek üzüntülerini dile getirmişlerdir, ancak Şeyhtilislam 
Yahya, mizacı gereği oldukça rahat bir tavır takınarak bu tür tepkileri dikkate 
almamak yolunu seçmiştir. Onun şiirlerinde deyrinin pekçok sosyal hadisesini 
de izlemek mümkiindür. Fakat bizim üzerinde duracağırnız husus, Şeyhtilislam 
Yahya' nın, tıpkı Baba yi Efendi gibi, rahat ve pervasız bir üslup sergilemesinin 
arkaplanı olacaktır. Yahya Efendi' nin: 

Mescidde riya-pfşeler etsün ko riyiiyz 
M eyhaneye gel kim ne ri ya var ne müriiyf 16 

Ttiründeki beyitleri, dönernin dini hayatı ve bu çerçevedeki mücadeleler 
ışığında daha anlamlı bir yere oturmaktadır. Tütünün yasaklandığı, kahveha
nelerin kapatıldığı bir dönemde, bir Sili-name kaleme alan Şeyhtilislam 
Yahya, muhtevası ne olursa olsun, anlamlı bir tepki ve tavır sergiiemiş tir. Bir 
Şeyhülislam'ın: "Eltimde şişe-i rengin pür mey la'l-i nabasa''l7 veya "Pür 

. görince sagarı toldı derfinum şevk ile"18 gibi mısralar yazması, özellikle 
Kadızadelilerin ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde cesaret isteyen bir du
rumdur. Mutasavvıf bir şair olmayan Şeyhülislam'ın, tamamen dış dünyaya 
dönük "boşa giden" şiirler yazması, şiirin "güzel söz söyleme sanatı" olarak 
tanımlanmasına önemli örnek teşkil etmektedir: 

Kfzş ol ıoprağ olaydum guşe-i meyhanede 
Üstine sakf-i meclis cür'a-i sagar döker 19 

Burada şairin yaşadığı dönemin şartlarını hesaba katmadan, hemen her 
beyti benzer geleneksel teşbih ve mecaz sistemi içerisinde yorumlamanın ciddi 
eksiklikler doğuracağını belirtmekte yarar var. Özellikle şairin bulunduğu or
tamı ve dönemin olaylannı, aynı dil, üslfip ve mazmun sistemi içerisinde yo
rumlamasını fark etmek, şiiri doğru olarak anlamak bakımından önemlidir. 
Aksi taktirde, büyük bir şiir geleneğini, yüzyıllar boyu aynı şeyleri söylemiş ve 

15 Naima, a.g.e., c.V: 55 
16 Kavruk, a.g.e., s.459 
17 a.g.e., s.31 
l8 a.g.e., s.43 
l9 a.g.e., s.ll5 
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a:deta birbirini tekrarlamış şairler geçidi olarak gösterme hatasına düşmek 
kaçınılmaz olacaktır. Üstelik zaman zaman Osmanlı Şeyhülislamının şarap 
içilmesini hoşgörüyle (!) karşıladığı yolunda bazı herzelere de yol açacaktır. 

Sözgelimi Şeyhülislam Yahya'nın:. 

Bir revacı var harô.bô.tun ki. bir gün korkarın 
Zô.hid-i şehre binô.-yı zühdi vtran itdürür 20 

beyitini, Kadızadelilerin tekkeleri yıkıp taş ve toprağını denize dökmeye, böy
lece tasavvuf çevrelerini cezalandırmaya niyetleri çerçevesinde değerlendirmek 
daha anlamlı olacaktır. 

Şeyhülislam Yahya'nın: 

Sun sagan siikf kana mestane disünler 
Uslanmadı gitdi gör o divane disünler"21 

matla'lı gazelinin mahlas beyilinde yer alan: 

Yahya'nun olup sözleri hep sırr-ı muhabbet 
Yaran işidüp söyleme yô.bô.ne disünler 22 

beyiti, şiirin değerini, makamını ve muhatabını da belirleyen bir beyannamedir. 
Bu konuda Umberto Eco'nun "örnek okur" tanımlanması hatırlanmalıdır.23 

Burada dikkat çekeceğimiz bir diğer konu da, Şeyhülislam_Yahya'nın ga
zellerinde sürekli olarak "vaiz"e hitap edilmesidir.24 Şairin zaman zaman "vaiz-i 
şehr" olarak da zilerettiği bu tip, esas olarak o dönemde cami kürsülerine bilim 
olan Kadızadelilere mensup vaizleri hatırlatmaktadır. ŞeyhUlislam Yahya'nın 
özellikle "ney", "sema", "MevHina" gibi konulardaki olumlu görüşleri, daha 
önce menfi bir fetva vermeye zorlandığı halde, dönemin tartışma ortamında 
mutasavvıflardan yana bir tavır takındığını da göstermektedir: 

20 Kavruk, s.86 
21 a.g.e., s.ll6 
22 a.g.e., s. 1 17 
23 Umberto Eco, Anları Ormanlarında Altı Gezinti, Türkçesi: Kemal Atakay, Can 

Yayınlan, 3.bs. İstanbul 1996, 16 
24 Kavruk, a.g.e., s.140, 143,205,230,257, 297, 300, 329, 366, 393,451,460, 507 vd. 



128 Ali Fuat B İLKAN 

Sarfr-i bab-ı cenetdiir neva-yı n{ty 'uşşaka 
Sema' itsiin sada-yıfeth irişdi can-ı nıüştô.ka 
(. .. ) 

Feleklerde meleklerde sema' itmez mi kalmışdur 
'Aceb ô.vô.ze saldı n{ty- ı Mevlana bu niih ttika 
( ... ) 

Cihanda n{ıydan hfç kimse incinmiş midiir Yahya 
Den'in hali gerekmiŞ gayrdan teıJıfb-i ahlaka25 

XVII. yüzyılda medrese ve tekke arasındaki mücadele, dönemin muta
savvıf şairlerinin eserlerinde de ifade edilmiştir. Niyazi-i"Mısii, 'üı:nıni Sinan, 
Abdülmecid Sivasi, Sun'ullah'ı Gaybi gibi mutasavvıf şairlerin şiirlerinde ba
zen sembolik ifadelerle, bazen de açıkça dile g~tirilen mücadele ve çekişmeler, 

ancak şiirlerin tarihi arkaplanını bilenler tarafından anlaşılabilm.ektedir. Daha 
önce Şeyhülislam Yahya Divanı'nda da görüldüğü gibi, bu döneniin şiirlerinde 
müsamahasız bir dini anlayışı temsil eden Kadızadeliler, .daha ziyade "vaizlik" 
mesleğinde bulunduklarından, onlan tenkit eden şiirlerde genellikle kaba softa 
ve kuru nasihatçi anlamını karşılamak üzere "vaiz" ifadesi kullanılmıştır. 
Niyazi-i Mısn'nin: 

İki bölmiiş cihan lıalkm birini cennete salmış 
Eliyle kürsfden birin tanıuya sarkıdur va 'iz 

Çıktır ağzından ateşler yakar şeyttin-ı mel'anz 
Sanasm yidi tamwtun aztibı kendidür va'iz26 

beyitlerinde sözkonusu eqilen kişiler, bu dönemde mutasavvıflara türlü eziyet
lerde bulunan Kadızadelilere mensup va'izlerdir. 

Mısri, Kadızadelilerin önde gelen temsilcilerinden Vani Mehmed Efendi 
(ö1.1685)'nin vazifeden alınıp sürgilne gönderilmesi Uzerine de şu hicvi kaleme 
almıştır: 

25 Kavruk, a.g.e., s. 379 
26 Kenan Erdoğan, Niyazi-i Mısri Divilm, Akçağ Yay., Ankara, 1998, s.105 
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Zevale gün salındı kal'a-i Van alındı · 

Batıl vücud tolundı vücud-ı Hak bulundı 

Vücı7d-ı insana din muhakkak oldı sultan 
Şeytanı sürdi Rahmiin levhinden ol silindi 

Bir mahfi sehhiir idi kattiil u cebbiir idi 
Ciizı7-yı rnekkar idi ciizulığı bilindi 

Tevbe iderdi hayra niyyet iderdi şerre 
Küp olmış idi hamra hamrun kiipi delindi 

Sevmezdi ol beşeri anı idi hep zaran 
Ehl-i lıakkun cigeri dilim dilim dilindi 

O zalimün elinden çıkdı çoğı yolından 
Ciidii düşüp ilinden defterleri çalmdı 

Yezfd-i bed-niını idi 'ilinıde hiihiim idi 

İt idi Bel 'iim idi taşra dili salmdı21 

Bu şiirde ortaya çıkan öfke ve nefret, mutasavvıflann çekti~ sıkıntılann 
ve uğradıklan haksızlıklann bir neticesi olarak anlaşılmalıdır. 

Mutasavvıf şairlerin (Mevlevi olmadıklan halde), "raks", "sema", "ney" 
gibi hususlan takdir edip savunmaları, tasavvufi anlayış, sembol .ve uygulama
lara şiddetle karşı çıkan Kadızadelilere ve diğer" muhalif çevrelere karşı top
yelairi bir mücadele sergilediklerini de göstermektedir. Nitekim devrin muta
savvıf şairlerinden Sun'ullah-ı Gaybi, sema ve raksı (manevi cezbeyi gerekçe 
göstererek), şöyle savunmaktadır: · 

Raks idenler feyz-i 'aşkdan Cennet' e tiivus olur 
Tura kii 'il olmayanlar duzaha elisus olur 

Turmak u dönmek kamu Hak'dan ise ger ey fakfh 
Hak içün dönmek de sana pes neden namus olur 

27 Erdogan, a.g.e., s.214 
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Suretti raks itmez isek ma'nfde raks üzreyüz 
Biz haylil-i 'lilemüz 'lilem bize /linus olur 

'Alem-i 'aşk 'tilem-i derglih-ı Hak'dur ey fakfh 
Dergeh-i vahdetde san ma 'ayba kim elimas olur 

Cezbedür tahrik idüp sufiye ferylid itdüren 
Deyr olupdur iş bu 'alem 'aşk ana nlikıls olur 

Bahre innez nehrlisli dönmeyince 'lişıklin 

Slikin olan evliyli Gaybf kamu klimus olur2& 

Kadızade Mehmet Efendi'nin vefatından sonra, bu hareketin mensupları 
daha saldırgan hale gelmiş ve tarikat mensuplan ile tekkeye gidenleri küfürle 
suçlamaya devam etmişlerdir. Özellikle saray hacası olarak padişah ve çevresi 
üzerinde etkili olan Üstüviilll Mehmed Efendi, hareketin başına geçmiş ve sa
raydaıd tayiniere bile müdahale eder duruma gelmiştir. XVII. yüzyıl _ta
rihçilerinden Naima, Kadızadelilerin elde ettiği bu gücün zamanla rüşveti 
meşrulaştırma, haksız kazanç sağlama ve makamlan parayla satmaya kadar va
ran bir duruma geldiğini yazmaktadır. Bütün bunların bir neticesi olarak devle:
tin bazinesini boşaltan bazı kişilerin cezalandırılmasını isteyen yeniçeriler ve 
sipahilerin bu isteği ciddiye alınır ve 1656'daki Çınar Vak'ası (veya Vak'a-i 
Vakvakiyye) adı verilen hadise ile pekçok kişi katiedilerek çıkarcı, rüşvetle ser
vet biriktiren ve devlette kargaşa çıkaran çevrelere gözdağı verilir: 

Venedik donanmasının Çanakka~e Boğazını ablukaya alması ve Bozca
ada ile Lirnni'nin düşman eline geçmesi üzerine, bu kez Kadızadeliler, vezirle 
müftü"·aleyhine söylentiler yayarak bu felaketlerin, "tarikatlerin himayesine 
girmenin ve bid'atlere teslim olmanın"29 neticesinde meydana geldiğini 
iddia ederler. Köprülü Mehmet Paşa s adarete geçince, Kadıziidelilerin bir fitne 
grubu baline geldiğini tespit ederek bu grubun önde gelenlerinden Üstüvaru 
Mehmed Efendi)le Divane Mustafa adlı vfuzleri yakalatır ve Kıbrıs'a sürgün 
eder. Bundan sonra, bu hareketin mensuplan da dağıtılarak devletteki kökleri 

28 Bila! Kemikli, Swı'ııllalı Gaybi Divam, MEB Yay., İstanbul, 2000, s. 270-271 
29 Na'ima (1280-1281), Tarilı-i Na' imô. Ravzatii' l-Hiiseyn fi-Hıılô.sa-i Alıbiirii 'l-Hafikin, 

Matbaa-i Amire, İstanbul 1280-1281, c. UI, s. 170-173. 
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kazılır. Böylece Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı sırasında bu hareket 
tamamen tasfiye edilmiştir.30 

EsasenKatip Çelebi'nin, XVll. yüzyılda ortaya çıkan iki hiziple de ilgili 
tenkitlerini ifade ederek padişaha itidali, orta yolu önermesi, Osmanlı aydınının 
dini anlayışını ve din-devlet ilişkilerindeki dengelere verdiği önemi de ortaya 
koymaktadır: 

"İsla.mJ.ığın ve müslümanların sultanının, bu tür kuru dindarlık 

ve taassup sahiplerini, kim olursa olsun, ezip yola getirmesi, üzerine 

düşen vazifelerdeı_ıdir. Çünkü geçmişte, bu türlü taassup kavga

sından çok fesatlar olmuştur. Gerek Halvett, gerek Kadı-zadeli ah

makların, doğru yoldan göründüklecine bakmayıp iki taraftan birinin 

üste çıkmasına yol verilmemelidir. Dünyanın düzeni, bütün balkın 

çizgiden dışarı çıkmamasıyla yürür gider. Haddini bilen ve sınırı 

aşmayan kişiye Tann rahmet etsin"31 

XVTI. yüzyı~ şiirine yansıyan bu mücadeleler, devletin bünyesine zarar 
vermeye başlayınca, padişahın müdahalesiyle bem mutasavvıflar hem de 
Kadızadelilere mensup vfuzlerin sürgüne gönderi-lmesi, bir dönemi derinden 
etkileyen dini tartışmalara da son verilmesini sağlamıştır. Bu mücadeleterin 
edebi eseriere yansıma biçimi, edebi eserlerin mutlaka t:arihl, sosyal ve kültürel 
arkaplanla birlikte değerlendirilmesini ortaya koymaktadır. 

:xvn. yüzyıl Divan edebiyatıyla ilgili çalışmalarda, edebi eserlerin tarihi 
arkaplanını besaba katmak ve yapılacak değerlendirmelerde dönemin düşünce 
hayatı üzerinde müessir olan hususları ele almak şarttır. Sözgelimi, bu yüzyılda 
eserler veren Şeybülislam ve meşayihin şiirlerinde yer alan "şarap", "s ili", 
"bezm", "sevgili" vb. teşbib ve mecaz unsurlarını, sadece "klasik şiirin gele
neksel mazmun, mecaz sistemi" veya "hoşgörü", "geniş bakış açısı" gibi yakla
şımlarla değerlendirmek, dönemin tarihi hadiselerini hesaba katınamanın eseri
dir. Elbette ki uınuınl mecaz ve teşbih anlayışı içerisinde bu tür ifadelerin tekke 
erbabınca nasıl anlaşıldığı ve tasavvuf ıstılahindaki değerleri önemlidir. Ancak 
bu asra özgü bir bususiyet arz eden ve devrio şeyhülislamiarının şiirlerinde or
taya çıkan "rindane eda"nın başka sebepleri üzerinde de durmak gerekmektedir. 

30 Zilfı, a.g.m., s.74. 
31 Katip Çelebi, .a.g.e.,.s.ll2. 
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Gerek şeyhülislam ~airlerin gerekse dönemin şair mutasavvıflannın şiirlerinde 
zaman zaman öfke ve meydan okumaya kadar varan bu tür bir üslup, dönemin 
uzun sfue gündemini oluşturan tartışmaların ışığında daha iyi anlaşılacaktır. 
Özellikle dönemin tasavvufi şiirinde görülen sevgili, şarap, meyhane, sill vb. 
kelimeler etrafında oluşturulan hayaller ve ifade edilen düşüncelerqe, medre~e
tekke çekişınesi veya daha farklı bir ifadeyle, Sivasi-Kadızade mücadelesinin 
de etkili olduğu bir gerçektir. Bilhassa bu dönem şairlerinden birine ait bir beyiti 
alıp klasik edebiyatımızın kalıplan içerisinde yorumlamak, muhtemel tarihi bir 
hadise veya durumu ihmal etme tehlikesini de doğurmaktadır. Klasik edebi
yatımızın genel tarihi seyri içinde zaman zaman dini, tasavvufi düşüncelerin 
veya farklı estetik anlayışlannın etkileri olmuştur. Bir edebi geleneği yekpare 
bir düşünce ve estetiğin eseri saymak, bu bakımdan bizi yanlış neticelere 
götürür. Bu konuda, edebi eserleri değerlendirirken metinlerarası irtibatlan da 
ihmal etmeden, Ali Nihad Tarlan'ın "her devir için hususi bir yürüyüş nok
tası"32 dediği "devrin ruhu"nu yakalamak önemlidir. Tarlan'ın, "cüz'ü şerh ve 
izah" ile birlikte "küllü kavramak"33 olarak ifade ettiği bu yaklaşım tarzı, edebi · 
eserin estetik değeriyle birlikte, döneminin düşünce aynası olması 'yönünü de 
ortaya koymaktadır. 

Bu yönüyle, divandaki herhangi bir gazele ait bir beyit, gazelden 
bağımsız olarak anlaşılacağı gibi, divandaki diğer gazellerle veya beyitlerle irti
batlı da olabilir. Önemli olan şiir incelemelerin_de müşterek taraflan bir araya 
toplamak ve estetik dokunun altındaki düşünce tabakasına varabilmektir. 

' ' . 

32 Ali Nihad Tarlan, Edebiyat Meseleleri, Ötliken Yay., istanbul 1981, s.192 
33 "Beyit, bir cuz-i tam olarak kabul edildikten sonra cliz'U anlamak ile bu cUz'lerden 

rnürekkeb olan kUElü kavramak kabildir dUşüneesi ancak kaside, gazel, bazen kıtalarda 
doğrudur." (Tarlan, a.g.e., s.194) 


