
LUTFiPAŞA 

tir. En son tenkitli neşri Mübahat Kütü
koğlu tarafından yapılmıştır ("Lutfı Paşa 

Asafnamesi", Prof Dr. Bekir Kütükoğlu 'na 
Armağan, İstanbull99l,s . 49-99). 3. lja
laşü'l-ümme ii ma'rifeti'l-e,imme. Lut
fi Paşa'nın Osmanlı hilafetinin meşruiye

tini ve geniş kitleler tarafından kabul 
edildiğ ini ispat için yazdığı Arapça bir ri
saledir. Yaşadığı dönemde halifenin Ku
reyş'ten olmasıyla ilgili hadise dayanarak 
Osmanlı padişahlarının hilafetinin meş

ruiyetinin tartışılması üzerine Lutfi Paşa 
bu hadisin mevzü olduğunu, böyle olma
sa bile bu makamı dirayetle temsil eden 
Osmanlı padişahları için geçerli olamaya
cağını çeşitli delillerle ispata çalışır. Uzun 
süre kıymeti farkedilmeyen eserin bir 
nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde (Reva n Köşkü, nr. 644), diğer 
ikisi -biri Farsça. diğeri Arapça. satır arası 
Türkçe tercümeli olmak üzere- Süleyma
niye Kütüphanesi'nde (Ayasofya, nr. 2876, 
2877) kayıtlıdır. Lutfi Paşa'nın bunlardan 
başka tarihinin dibacesinde liste halinde 
verdiği, genellikle fıkhi konulara ait Arap
ça ve Türkçe kaleme alınmış yirmi civarın

da eserinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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M M EHMET İPŞİRLİ 

LUTFİYYE 
(a;;.w) 

Sünbülzade Vehbi'nin 
(ö. 1809) 

nasihatname türundeki mesnevisi. 
L ~ 

Sünbülzade Vehbi'nin oğlu Lutfullah 'a 
öğüt tarzında olan ve ona nisbetle bu ad
la anılan eser 120S (1791) yılında kaleme 
alınmıştır. N abi'nin aynı türde yazılmış 
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Hayriyye'sinin örnek alındığı eser, pek 
çok pendname ve nasihatname gibi edebi 
olmaktan ziyade t arihi ve içtimal bakım

dan önemlidir. Vehbi. ihtiyarlıkta bir er
kek çocuğa sahip olmanın sevinciyle kale
me aldığı bu eserinde oğluna hitap ede
rek önce iyi bir eğitimden geçmesi gerek
tiğini söyleyip ilmin öneminden bahseder 
ve güzel ahiakın esası olduğu için bu ko
nuyla kitabına başladığını belirtir. 

Dini ve ahlaki kurallar başta olmak üze
re Vehbi eserinde çeşitli meslek ve ilim 
dalları hakkında bilgi vermiş, çağının eği
timini, sosyal yaşantısını ve toplumsal ah
lak kuralların ı e leştirel bir yaklaşımla ele 
alm ı ştır. Eğitimle ilgili verilen bilgilerin 
Kur'an, ilmihal ve akaid öğrenimi gibi dini 
eğitimin dışındaki konulardan oluşu dik
kat çekicidir. Lutfiyye tertip, konulara 
verilen önem ve bunların işlenişi bakımın
dan yer yer Hayriyye'den ayrılır. "Feila
tün feilatün feilün" vezniyle yazılan eser 
doksan beş bölümde 11 81 beyit ihtiva 
eder. 

Eserde çeşitli ilimiere dair bilgilerden 
sonra diğer konular belli bir düzene göre 
sıralanmıştır. Vehbi'ye göre tıp, mantık, 
tasawuf, feraset, edebiyat-tarih-siyer 
gibi ilimler, şiir-inşa. güzelyazı-imla gibi 
kitabet konuları bilinmesi ve öğrenilme

si gereken hususlardır. Kitapta hikmet, 
hendese. ilm-i nücüm, kimya, simya, ta'
vir (define bulma sanatı). kırtasiye. tılsım. 
sihir, himya (bir çeşit simya) ve ihfa (aynı 
ortamda bulunduğu halde kişinin kendini 
başkalarındangizleyebilmesi) gibi "batı!" 
ilimlerden bahsedilirse de bunlardan 
uzak durulması istenir. MOsikinin ruhlara 
esenlik verdiği. ancakyine de bunu mes
lek edinmernek gerektiği ayrıca öğütle
nir. 

Vehbi. eserinde güzel ahlak ve adab-ı 
muaşeretle ilgili kuralların yanında çeşitli 
davranışları da ayrı ayrı başlıklar altında 
anlatmıştır. ilim öğreten hocaya, soylu ve 
vakarlı kişilere. yaşlılara ve anne babaya 
saygıyı; edepli konuşmayı. güzel giyinme
yi, akraba ve yakınlarla ilişkilerde ölçülü 
olmayı, bilginleri ve konukları ağırlama
yı; tavla ve satrançtan, şahitlikten, vesa
yet. vekalet ve kefaletten, vakıf işlerin
den, hazine ve devlet malından uzak dur
mayı; hain ve hilekarlardan sakınmayı. 
sırrı gizlemeyi, meslek değiştirmemeyi, 
keyif verici maddelerden kaçınınayı tav
siye ederken toplumsal hayatla ilgili dav
ranışları. insan ilişkilerinin yolunu oğluna 
göstermek istemiştir. Bu arada müellif. 
kuşçul u k ve çiçekçilik gibi işlerle uğraş-

maya varıncaya kadar çok değişik konu
larda düşüncelerini ortaya koymuştur. 
Eserde ayrıca birçok nasihatnarnede or
tak olarak işlenen tevazu, hilim ve insaf, 
sabır ve af, sözünde durma, nimete şük
retme, cömertlik, fakiriere yardım. ha
yalı ve tok gözlü olma, istişare gibi ahlaki 
öğütler de yer almakta ve taassup, riya. 
yalan, dedikodu, kibir, başkasının kusurla
rını araştırma, intikam, haset, dilencilik, 
cimrilik ve zulüm gibi kötü davranışlar
dan sakınılması istenmektedir. Bu bölüm
lerde ferdi ahlak anlayışının hakim olduğu 

·görülür. 

Eserin yazıldığı dönemde Osmanlı Dev
leti'nde çeşitli kurumların bozulması ya
nında toplumda ahlaki çöküntünün git
tikçe yaygınlaştığ ı görülmektedir. Çağının 
toplumsal yapısından etkilenen Vehbi. 
hamasi ve mistik duygularla değil sağdu

yu sahibi bir aydın akılcılığıyla devletin o 
günlerdeki kötü durumunu gözler önüne 
sermeyi başarmış. kendi hayat tecrübe
lerinden faydalanarak sosyal hayatın ak
sayan yönleri hakkında yorumlar yapmış
tır. Böylece mevkiini kaybedenierin psiko
lojisi. mevki düşkünlüğü , makam sahip
lerinin mutsuzluğu, insaftan yoksun es
naf ve sanatkarların insanları aldatması. 

ödünç ve borç. ev düzeni, evlilik, komşuy
la ülfet. hizmetiiierin durumu gibi çok de
ğişik konularla ilgili bölümlerde çağın örf 
ve an'anesini yansıtmıştır. Döneminin din
den sapmış, tar ikattan. mecazdan, haki
katten anlamayan sahte şeyh ve mürid
lerinin durumunu da canlı bir şekilde tas
vir etmiştir. Vehbi, tıpkı N abi gibi yaşadı
ğı dönemin eleştirisin i de yaptığı bu ese
rinde zamanının bazı tip ve karakterleri
ni, bazı devlet adamlarının yaşantılarını 
yansıtmayı başarmış, meslek ve mansıp 
sahipleriyle ilgili görüş ve eleştirilerini 
ortaya koymuştur. 

"Tehzib-i ahlaka vesile-i külliyye olduğu" 
düşünülen eser (Sakaoğlu, s. 73) XIX. yüz
yılın sonlarına kadar medrese ve rüşdiye

lerde okutulmuş ve halk tarafından itibar 
görmüştür. Çeşitli kütüphanelerde yaz
ma nüshaları bulunan Lutfiyye (mesela 
bk. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi , vr. 68-
99, Hal et Efendi, nr. 608, İzm ir, 587; İÜ Ktp., 
TY, nr. 182,2972, 5741; Beyazıt Devlet Ktp., 
nr. 5646, vr. 211 b-250b; Kütahya Tavşanlı 
Zeytinoğlu ilçe Halk K tp., nr. 64 7) birçok 
defa bas ılmış (Özege Katalogo'na göre 
1252-1286 yılları arasında on yedi basım). 
ayrıca Süreyya Ali Beyzadeoğlu tarafın

dan sadeleştirilerek açıklamalarla birlik
te yayımlanmıştır (İstanbul 1994 ). 
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Iii A. AZMi B iLGİN 

1 
LUTFULLAH TOKADİ 

ı 

L 
(bk . MOLLA LUTFİ) . 

_j 

1 
LUTHER, Martin 

ı 

(1483-1546) 

Protestan mezhebinin kurucusu 

L 
ve Alman teologu. 

_j 

Eisleben'de (Almanya) dünyaya geldi, ilk 
öğrenimini Mansfeld'de, orta öğrenimini 
Eisenach'ta tamamladı. Erfurt Üniversi
tesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde 1S02'de 
lisans. 1 SOS'te yüksek lisans derecesini 
aldıktan sonra babasının ısrarıyla hukuk 
öğrenimine başladı; fakatyakalandığı şid

detli bir fırtınadan kurtulunca keşiş ola
cağına dair Aziz Anne'ye verdiği söz üze
rine hukuk tahsilini bıraktı ve 1 SOS'te 
Erfurt Aziz Augustine Manastırı'na gire
rek 1 S07yılında papaz oldu. Bir süre son
ra Wittenberg Üniversitesi'nde ahlak 
felsefes i profesörlüğüne t ayin edilen 
Luther burada teoloji öğrenimine devam 
etti. 1 S09'da öğrenimini tamamlayınca 
aynı yıl Erfurt'a dönerek ahlak felsefesi 
dersleri vermeye başladı. 1 S12'de ilahiyat 
sahasında doktor oldu ve Wittenberg 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde Kitab- ı 
Mukaddes profesörlüğüne getirildi. Bir 
taraftan üniversitede Kitab - ı Mukaddes 
üzerindeki dersleri, diğer taraftan bir pa
paz olarak halka verdiği vaazlarla geçen 
sonraki beş yıl Luther'de kiliseden ba
ğımsız düşünebilmenin temellerini oluş

turdu. 

Luther'in manastır hayatına girdiği ilk 
yıllardan itibaren uzun bir süre dini me-

selelerde yoğun bunalımlar yaşadığı bilin
mektedir. Temel problemini imanın nasıl 
kazanılacağı ve Tanrı'nın adaleti konuları 
oluşturmuştur. İç çatışmalarının devam 
ettiği sıralardaAhd-i Cedld'in, "Çünkü on
da Tanrı'nın adaleti imandan imana keş

folunur; nitekim doğru kişi imanla ya
şayacaktır diye yazılmıştır" (Romalı l ar'a 

Mektup, 1/1- I 7) şeklindeki ifadesi Luth
er' in iç dünyasında büyük değişikliklere 
yol açmış ve imanın mahiyeti konusunda 
kesin bir bilgiye ulaştığını düşünmüştür. 
Onun epistemolojisindeki bu değişim 
"evanjelik tecrübe" tabiriyle bilinir ve 
Luther'in teolojisinin özünü meydana ge
tirir. Ancak Luther'in tek problemi teolo
ji k meselelerdeki birtakım açmazlar ol
mamıştır. Onun üzerinde durduğu bir 
başka konu da papalığın. yeni düzenleme
leriyle insanların kurtuluşunu garantile
yeceğine inanılan rüşvethaline getirdiği 

endüUans meselesidir. Luther endüUan
sa şiddetle tepki gösterdi ve doksan beş 
maddelik endüljans karşıtı iddialarını 
1 S 17'de Wittenberg Şato Kilisesi'nin ka
pısına asarak ilan etti. Bildiri, aynı zaman
da papalık otorite ve yetkileriyle ruhban 
sınıfının bazı uygulamalarını da eleştir
mekteydi. Böylece mesele teolojik bir 
problem olmaktan çıktı ve kilisenin re
form ihtiyacını gündeme getiren bir ko
nu haline geldi. Bu durumu yakından ta
kip eden papalık Luther'i fikrinden dön
dürmeye çalıştı. Augsburg, Leipzig ve 
Worms'da düzenlenen meclislerde Luther 
hesaba çekildi ve iddiasından vazgeçme
yince 1 S Haziran 1 S20 tarihli papalık ta
mimiyle aforozla tehdit edildi. Luther 1 O 
Aralık 1 S20'de bu belgeyi yaktı. nihayet 
3 Ocak 1 S21 tarihinde Katalik kilisesinden 
aforoz edildi. 6 Mayıs 1 S21 tarihinde ilan 
edilen Worms fermanıyla Luther'in dur
durulması gerektiği ve ona yardım eden
lerin hapsedileceği ilan edildiğinde Prens 
Frederick tarafından himaye edilen 
Luther, Wartburg Şatosu 'ndaki ikameti 
esnasında on haftada Ahd-i Cedld'i Yu
nanca'dan Almanca'ya çevirdi. 1 S22'de 
Wittenberg'de verdiği vaazlarla Reform 
hareketinin temellerini atan Luther, t e
olojik fikirlerinin temel prensiplerini ta
mamladı ve daha sonraki bütün faaliyet
lerinde bu prensipierin gelişmesi ve açık
lanmasına hizmet etti. Luther, 13 Haziran 
1 S2S'te rahibe Katharina von Bora ile ev
lenerek rahibelerle evlenme yasağını ka
bul etmediğini gösterdi. Evlilikten sonra 
Prens Frederick'in hediye ettiği Koburg 
Şatosu'nda dini ve siyasi kargaşadan uzak 
bir hayat sürmeye başladı . 

LUTHER. Martin 

im paratar V. Karl, 1 S29 yılında Katalik 
kilisesinin tesiriyle ll. Speyer Meclisi 'ni 
toplayarak Alman prenslerinden Worms 
fermanını yürürlüğe koymalarını istedi. 
Reform hareketinin sosyal boyutu ile 
Luther'i aştığını gören prensler, impara
torun isteğine bir bildiriyle cevap vererek 
siyasi ağırlıkları yanında teolojik tavırla
rını da hissettirdiler. Bildiriyi onaylayan
lar. imparatorun ve Katolikler'in kararla
rını protesto ettiklerinden dolayı "protes
tan" vasfını aldılar, daha sonra Luther 
yanlıları da bu sıfatla anıldı. Artan Türk 
tehlikesine karşı Protestan prenslerinden 
yararlanmak isteyen V. Karl prensleri 
1 S30'da Augsburg'a davet etti. Siyasi ya
sakl ı o lduğu için toplantıya katılamayan 
Luther arkadaşı Philipp Melanchthon'u 
temsilci olarak gönderdi. Ancak Melanch
thon'un Luther'in kaleme aldığı evharis
tiya. din adamlarının evliliği, günah iti
rafı ve ruhban sınıfın ın konumu gibi me
seleleri içeren tezi imparatoru ve prens
leri ikna edecek tarzda savunamaması V. 
Karl'ın Worms fermanını uygulamayı ta
lep etmesine sebep oldu. 

Reformcu ve Protestan prensler. Luth
er'in de katıldığı Smalkald Birliği 'nde siya
si bir yol izleyerek imparatora direnme
nin meşru olduğu hususunda başta Fran
sa olmak üzere birçok ülkenin desteğini 
aldılar. Daha sonra da oluşan siyasi şart
ları iyi değerlendirip V. Karl'ı Lutherciler'e 
karşı aldığı önlemleri kaldırmaya ikna et
tiler. 23 Temmuz 1 S32'de Nürnberg An
laşması ile yeni bir konsil toplanıncaya ka
dar Protestanlar'a dini konumlarını öz
gürce koruma imkanı verildi ve reform 
hareketi bütün Alman topraklarına ya
yılmaya başladı. Luther 18 Şubat 1 S46 ta
rihinde Eisleben'de öldü. 1 SSS'te impa
rator, prensler ve reformcular arasında 
imzalanan Augsburg Din Barışı ile dini 
bölünme resmileşti ve Protestanlık siya
si irade tarafından tanındı . 

Luther'in Teoloj ik Görüşleri. Luther'in 
teolojisi daha çok iman ve kurtuluş nok
taları etrafında yoğunlaşmış olup Katalik 
kilisesinin görüşlerinden oldukça farklı 

dır. Katalik kilisesine göre kurtuluş ancak 
iman -lutuf, sakramentler ve salih arnel
Ierin oluşturduğu bir bütünlük içinde el
de edilebilir. Pavlusçu iman fikrini esas 
alan ve daha çok imanın mahiyet ve fonk
siyonu üzerinde duran Luther, insanın sa
dece İsa Mesih'e inanarak Tanrı'nın irade
sine mukabelede bulunabileceğini ve bu 
şekilde İsa'nın himayesine ve Tanrı'nın 
adaletine layık olacağını ileri sürmüştür. 
Ancak Lutherci teoloji imana ulaşma ko-
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