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2. Dini Hayat. a) Dini Teşkilat ve Gö
revliler. İslamiyet, Osmanlılar'da devletle 
toplumu kaynaştıran temel unsurlardan 
biri olmuştur. Devletin takip ettiği denge 
siyaseti sayesinde din ve mezhep farklılık
ları toplumsal bir çatışma sebebi olmak
tan çıkarılmış ve birlikte yaşamak için bir 
zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Osman
lı toplumunda din konusu incelenirken ya
pılan devlet İslam'ı (resmi' islam), halk İs
lam'ı, medrese islam'ı, tekke İ slam'ı gibi 
tasnifler, ortak bir inanç temeli üzerinde 
tezahür eden aynı din anlayışının farklı top
lum kesimleri tarafından farklı düzlemler
de algılanışını ve yaşanışını yansıtmakta, 
fakat Osmanlı toplumunda dini hayatı ye
terince tasvir edememekte ve zaman za
man marjinal dini anlayışları öne çıkara-

Müftü (Ohsson, Tableau ge.neral, U, lv. 94) 

rak dinin toplumdaki yeri ve etkileri konu
sunda yanlış kanaatiere yol açmaktadır. 
Genel olarak bakıldığında Osmanlı toplu
munda Sünni anlayışın hakim olduğu ve 
devletin kurumsal yapısının da buna göre 
şekillendiği görülmektedir. Mahkeme uy
gulamaları, medrese müfredatı ve dini ku
rumlar ağırlıklı biçimde Sünni-Hanefi an
layışına göre düzenlenmiştir. Sünni anla
yışın dışında kalan dini akımlar ve tarikat
lar hoş görülmemiş, mensupları siyasal 
olaylara karıştıkları ve toplumsal barışı teh
dit ettikleri gerekçesiyle takibata uğramış
tır. Ancak bu açıdan Sünni karakterli ha
reketlere karşı da farklı davranılmamıştır. 

Şeyh Bedreddin siyasi faaliyetleri sebebiy
le 1420'de idam edilmiş, xvıı. yüzyılda din
den uzaklaşıldığı ve bid'atlara sapıldığı id
diasıyla toplumsal gerilime yol açan Kadı
zadeliler hareketi mensupları sürgüne gön
derilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde padişaha vekaleten 
İslam' ı ve müslümanları temsil eden en 
yüksek makam şeyhülislamlıktır. ilmiye 
teşkilatının en üst birimi olan şeyhülislam
lık din hizmetlerini yürütmekten ziyade 
özellikle XVI. yüzyıldan itibaren idari ve ad
ll işlerden sorumlu tutulmuştur. Kazasker
ler, kadılar, kassam ve muhtesib gibi gö
revliler de adli görevleri yanında idari gö-



rev ve sorumluklar da üstlenmiştir. Top
lumun dini hayatına yön veren mekanlar 
olan mescid, cami, tekke ve zaviyeler va
kıfların mütevellileri tarafından yönetil
miştir. Genellikle Osmanlılar'da din hiz
metlerinin devlet organizasyonunun bir 
parçası olarak görülmediği ve eğitim, sağ
lık, imar gibi alanlarda olduğu gibi dini 
hizmetler alanında da alt yapıyı vakıfların 
teşkil ettiği söylenebilir. Ancak son dönem
lerde devlet idaresindeki merkezlleşme 
eğilimiyle birlikte devletin yavaş yavaş bu 
alana da girerek cami, mescid ve tekke
lerin işleyişine doğrudan müdahale ettiği 
görülmektedir. Evkaf-ı Hümayun Nezare
ti vasıtasıyla vakıflarla beraber cami ve 
mescidlerin, Meclis-i Meşayih vasıtasıyla da 
tekkelerin yönetimi kontrol altına alınma
ya çalışılmıştır. 

Osmanlı toplumunda temel dini eğitim 
mahalle mekteplerinde verilir, medrese
lerde çeşitli ilimlerle Arap dili ve edebiya
tma dair derslerin yanında fıkıh, kelam, 
hadis, tefsir gibi dini ilimler okutulurdu. 
Darülhadis ve darülkurra gibi ihtisas med
reselerinde de dini ilimierin temeli olan 
Kur' an. hadis ve kıraat ilimleri üzerinde ih
tisas eğitimi yapılırdı. Dini hizmetleri ifa 
eden görevliler genellikle medrese eğiti
minden geçmekle birlikte bu zorunlu de
ğildi; ancak görevin gerektirdiği asgari bil-

imam (D'Ohsson, Tableau general, ll , lv. 100) 

gi ve becerilere sahip olmaları istenir, bir
takım ahlaki vasıflar aranırdı. Vakfiyelerde 
din hizmetlerinde görevlendirilecek kişi
lerde aranacak şartlar ayrıntılı biçimde yer 
almaktadır. XIX. yüzyılda oluşturulan mo
dern eğitim kurumlarında da dini bilgile
rin öğretimine önem verilmiş, ibtidailerin 
ders programlarında Kur'an, tecvid, ilmi
hal, kıraat gibi dersler bulunurken rüşdiye
lerde ilmihal, mebadl-i ulum-i dlniyye, idEı
dllerde ulfım-i dlniyye, sultanlde ulum-i 
dlniyye, fıkıh vb. dersler okutulmuştur. 
İmam, hatip, vaiz gibi görevlilerin yetişti
rilmesine yönelik uzmanlık kurumları oluş
turulması düşüncesi son dönemlerde orta
ya çıkmıştır. İmamların eğitimi için 1883'
te açılan Menşe-i Eimme ve Hutaba adlı 
mektepler verimli olmadığından 1888'de 
kapatılmış, viliz yetiştirmek amacıyla 191 Z'
de Medresetü'l-vaizln kurulması için bir ni
zamname neşredilmiş, 1913'te imam ve 
hatip yetiştirmek maksadıyla açılması dü
şünülen Medresetü'l-eimme ve'l-hutaba 
ise faaliyete geçememiştir. Bunların yeri
ne 1919'da teşkil edilen Medresetü'l-irşad, 
19Z4'te Tevhld-i Tedrlsat Kanunu ile bir
likte İmam Hatip Mektebi'ne dönüştürül
müştür. 

Gündelik dini hayatın merkezinde yer 
alan cami ve mescidler önemli birer eğitim 
merkezi olarak da faaliyet göstermekte, 
her kesime hitap eden çeşitli dersler ya
pılmaktaydı. Bu amaçla ücretleri vakıflar 
tarafından karşılanan geniş bir kadro ile 
hizmet verildiği anlaşılmaktadır. Camiler
de vaizlik, imamlık, müezzinlik gibi görev
lerden başka dersiamlık, hatiplik, kürsü 
şeyhliği, cuma vaizliği, salavathanlık, mes
nevlhanlık. mevlidhanlık gibi vazifeler de 
ihdas edilerek çok yönlü bir din hizmeti 
sunulmuş, bu arada tefsir, hadis, fıkıh ve 
mesnevi dersleriyle halkın eğitimi sağlan
mıştır. XVII. yüzyıldan itibaren ihdas edilen 
dersiamlık vasıtasıyla da camilerde düzen
li biçimde dersler verilmiştir. Cami ders
leri olarak isimlendirilen bu derslere hal
kın yanında esnaf çocukları ile çıraklar ve 
bürokrasiye yeni intisap edenler de katılır
dı. Medrese öğrencilerinin receb ayının ba
şından ramazan ayının sonuna kadar cer
re çıkarak gittikleri yerlerde halka vaaz ve 
nasihatte bulunmaları, özellikle kırsal böl
gelerdeki halkın din kültürünün şekillen
mesinde önemli bir etken olmuştur. Din 
görevlileri askeri zümre mensubu sayılmış, 
görevlerini sürdürdükleri müddetçe raiy
yet rüsumu ve avarızdan, 18Z6'ya kadar 
askerlik hizmetinden muaf tutulmuştur. 

Dini hizmetleri yürüten diğer din mensu
bu kişilerden de cizye vb. vergiler alınma
mıştır. 
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Din görevlilerinin maaşları genellikle gö
revli oldukları kurumların vakıflarından öde
nirdi. Kadro (cihet) sahibi olan kişiler vakıf
lardan günlük olarak takdir edilen bir üc
ret (vazife) alırlar, farklı görevler karşılığın
da da birtakım ek gelirler elde ederlerdi. 
Ayrıca geçimlerini muhtelif kalemlerden 
veya ticari ve zirai faaliyetlerden sağlayan 
din görevlilerine de rastlanmaktadır. Va
kıfların Evkaf-ı Hümayun Nezareti'ne ilha
kıyla birlikte dini hizmetlerde istihdam edi
len görevlilerin maaşları nezaret bütçesin
den verilmeye başlanmış, böylece din gö
revlileri devlet memuru haline getirilmiş
tir (Beydilli, s. 39). Evkaf Nezareti'nin ku
rulmasıyla dini hizmetlerin yürütülmesin
de de bir merkezlleşme eğilimi ortaya çık
mış, vakıf idarelerinin merkezileşmesiyle 
beraber bu alanda da paralel gelişmeler 
olmuştur. Ancak bu gelişme daha ziyade 
tayinler ve maaşlar gibi öz! ük işlerinin yü
rütülmesi konularında görülmüştür. 

l l. Mahmud döneminde vakıflar bir ne
zaret altında birleştirilince tayin teklifleri 
Evkaf-ı Hümayun Nezareti tarafından ya
pılmaya başlanmıştır. 8 Zilkade 1 286 (9 
Şubat 1870) tarihli Tevdhat-ı Cihat Nizam
namesi ile hitabet ve imarnet gibi cihetler 
için imtihan öngörülmüştür. Evkaf-ı Hü
mayun Nezareti'nin hazırladığı 1 O Cema
ziyelahir 1305 (22 Şubat 1888) tarihli yeni 
bir Tevdhat-ı Cihat Nizamnamesi'nde ko
nu ayrıntılı biçimde ele alınarak imamet, 
hitabet ve müezzinlik tevcih edileceklerin 
oluşturulacak komisyonlarca imtihan edil
mesi kuralı getirilmiştir. S Ağustos 1913 
ve 4 Haziran 1917 tarihli düzenlemelerle 
mahalle imamları ve müftülerin tayini için 
de birtakım esaslar konulmuştur. Bu dü
zenlemelere rağmen özellikle mahalle ve 
köy imamlarının tayinlerinde belli bir usu
lün yerleşmediği anlaşılmaktadır (a.g.e., s. 
27-29, 30-3 ı). 

Mescid ve cami görevlileri vazifelerini 
hastalık ve ihtiyarlık gibi sebeplerle baş
kalarına devredebilirdi. Vefat halinde gö
rev genellikle vefat edenin oğluna veya bir 
yakınına verilmekte, ancak bunda ehliyete 
dikkat edilmekteydi. İmamlık küçük yer
lerde daha çok babadan oğula veya diğer 
aile fertlerine intikal eden bir görevken 
büyükyerleşim yerlerinde bu hususta dini 
bilgi ve yeterlilik ön planda tutulmaktaydı. 
Hatiplik görevi yapacak kişilerin imamla
ra nisbetle daha iyi bir eğitim almış olma
sı gerekmekteydi. Askeriyedeki imamlar
da da iyi bir eğitimin arandığı anlaşılmak
tadır. Cami görevlileri kadıların kontrolü 
altındaydı. Şikayetler kadılar tarafından de
ğerlendirilir ve gerektiğinde ceza verilir-
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Bir mescide imam tayini beratı (BA, Cevdet-Evkaf, nr. 18601) 

di. İmamların ahlal<i zafiyeti, görevin ye
rine getirilmesinde ihmal ve kusurları. li
yakatsizliklerinin anlaşılması, ayrıca halkın 
şiki'ıyetleri ve yolsuzluk gibi sebeplerle gö
revden alınmaları ve sürgün gibi cezalara 
çarptırıtmaları söz konusu olabilmekteydi 

(a.g.e., s. 4, 6, 21 vd., 32-33, 35; Tut, s. 33 

vd.; ayrıca bk. İMAM) . 

Osmanlı tebaası içinde önemli yeri olan 

da mühtedilerin müslüman mahallesine 
yerleştirilmesi, müslüman olan köle ve ca
riyelerin gayri müslim sahiplerinden satın 
alınması. küçük çocukların evlat edinilme
si gibi hukul<i ve idari tedbirlerin alındığı 
görülmektedir (Çetin, s. 87 vd.; Karpat, s. 
425) 

Osmanlı Devleti, Bizans'tan devraldığı 
kilise teşkilatını önemli ölçüde koruyarak 
devam ettirdiği gibi kiliseye yeni birtakım 
imtiyazlar da verilmiş, yeni patriklikler ih
das edilmiştir. Hıristiyan tebaanın dini ve 
hukul<i işleri merkezdeki patriklerin başın
da bulunduğu hiyerarşik bir yapı içerisin
de yürütülmüş. farklı hıristiyan mezhep
leri birbirinden bağımsız patriklikler halin
de teşkilatlanmıştır. İstanbul Fener Rum 
Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı olarak ye
rel patriklerle metropolit. başpiskopos. pis
kopos, papaz ve keşişler görev yaparken 
fetihten sonra ihdas edilen İstanbul Er
meni Patrikliği de kendi içinde katolikos, 
merhasa ve papazlar şeklinde örgütlen
miştir. Katalik Ermeni Patrikliği XIX. yüz
yılda ihdas edilmiştir. Bunların yanında 
Süryanl. Ya'kübl, NestCırl. MarCınl gibi hı
ristiyan mezheplerinin bağımsız kiliseleri 
mevcuttu. Yahudiler in dini örgütlenmele
ri ise daha çok bölgesel düzeyde kalmış ve 
din hizmetleri bağımsız hahamlar aracılı
ğıyla yürütülmüştür. XIX. yüzyılda patrik
lere verilen yetkilere benzer yetkilerle ihdas 
edilen hahambaşılık makamı vasıtasıyla ha
h arnlar da bir teşkilata kavuşturulmuştur 
(Kenanoğlu, s. 91-145). 

Halkın din anlayışının şekillenmesinde 
toplumun genel bilgi seviyesine hitap ede
cek şekilde telif edilen mev'iza ve ilmihal 

türündeki eserler önemli rol oynamıştır. 

Muhammediyye, Envarü'l-aşıkin, Mü
zekki'n-nüfus, Kara Davud, Ahmediy
ye, Mızraklı İlmihal, İmadü'l-İslam, Bir
gM'nin Vasiyetname'si, Deldilü'l-hay
rat, Tenbihü'l-gdiilin, Şerhu Şir 'ati'l

İsldm ve et-Tarikatü'l-Muhammediyye 
gibi kitaplar Osmanlı toplumunda halkın 
yaygın biçimde okuduğu ve etkilendiği 
eser lerdir. Süleyman Çelebi 'nin Mevlid 
olarak bilinen Vesiletü 'n-necdt'ı ile Er
zurumlu İbrahim Hakkı'nın Ma'ritetna
me'si de bu çerçevede zikredilmesi gere
ken eserlerdir. Halkın din kültürünün oluş
masında şifahl kültürün ve sohbetlerin de 
önemli bir yeri vardır. Özellikle kış gecele
rinde ve ramazan aylarında teravihten son
ra yapılan sohbetlerde Şa]J.il].-i Bul;].ari, 
Kışaş-ı Enbiya, Meşnevi şerhleri, evliya 
menkıbeleri, cenk hikayeleri, çeşitli tarih 
kitapları yanında mev'iza ve ilmihal kitap
ları okunurdu (Arpaguş, s. 23, 59-60). Ca
mi ve mescidlerin dışında dinin sosyal ha
yata aktarılması daha çok tasawuf, tari
kat. tekke ekseninde gerçekleşmiştir. Dev
let merkezinde ve şehirlerde ulemanın et
kisiyle Sünni eğilimdeki tarikatlar yaygın
lık kazanırken kırsal kesimde ve göçebe 
unsurlar arasında gayri Sünni akımlar et
kili olmuş, bu durum zaman zaman içti
mal ve siyasi hadiselere yol açmıştır. 

Osmanlı toplumunda dini günlerin ve 
bayramların ayrı bir yeri vardı . Hz. Pey
gamber'in doğum yıl dönümü münase
betiyle evlerde ve camilerde yapılan mev
lid törenleri yanında padişahların katıldığı 
mevlid merasimleri de büyük önem taşır

dı (bk. MEVLİD). Muharrem ayının 10. gü-

hıristiyanlar, yahudiler ve diğer din men- Kırım savaşı esnasında Beyazıt Meydanı 'nda imamı dinleyen ahaliyi tasvir eden gravür (l'llustration Journal Universal, Pa-

supları cemaat yapısı içinde kendi dini li- ris 1854, xxıv, 521 

derlerine tabi idiler. İslam dışındaki bütün 
din ve mezhepterin mensupları dilli teşki
lat ve hizmetlerini özerk bir yapılanınayla 
kendi cemaatleri içinde organize etmek
teydi. Hıristiyan tebaanın büyük çoğunlu

ğu Rum Ortodoks ya da Ermeni kilisele
rine mensuptu. Osmanlı Devleti'nin dini 
alana müdahale etmeme konusundaki tav
rı sayesinde gayri müslim unsurlar dini fa
aliyet ve merasimlerini tam bir serbestlik 
içinde icra etme imkanına sahipti. Gayri 
müslimler hiçbir zaman müslüman olma
ya zorlanmamış, ancak ihtida teşvik edil
miş, yeni müslüman olanlara vakıflardan 
çeşitli yardımlar yapılmıştır. Bunun yanın-

540 



Bursa'da imtihanla imam tayin edilmesiyle ilgili bir belge 
(BA, Cevdet-Evkaf, nr. 11266) 

n ünden itibaren aşure pişirilerek dağıtılır, 
çeşitli vesilelerle mevlid okutulurdu. Ko
naklardaki mevlid merasimlerinde Kur'an 
okunur ve dualar yapılır, misafirlere çeşit
li ikramlarda bulunulur, mübarek geceler
de sakal-ı şerif ziyaret edilirdi. Ramazan 
aylarında gündelik hayatın seyrinde de bir 
değişiklik hissedilirdi. Ramazan başlangı
cının ve sonunda bayramın ilanı için hilal 
gözlenir ve kadı huzurunda şahitlerle tes
bit edilirdi. Ramazan ayında halka ve med
rese öğrencilerine, tekkelere ve medrese
Iere para ve erzak yardımı yapılırdı. Top
lumun her kesimi ramazam büyük bir coş
kuyla karşılar, ibadetin yanında ramazan 
ayına mahsus faaliyetler ve eğlenceler dü
zenlenirdi. Ramazan başlamadan önce ca
miler temizlenir ve aydınlatılır, minarelere 
mahyalar kurulurdu. Selatin camilerinin 
avlularında tesbih, mushaf, kitap vb. eş

ya ile iftarlıklardan oluşan sergiler açılırdı. 
Camilerde Kur'an tilaveti yanında tefsir 
dersleri de verilir, vaazlar yapılırdı. Rama
zan akşamlarında vezir ve eşraf konakla
rında mükellef iftar sofraları kurulur, ge
len misafirlere ayrıca çeşitli hediyeler ve
rilirdi. Sahur için de benzer hazırlıklar ya
pılır ve misafirler ağırlanırdı. Ramazanlar
da özellikle XIX. yüzyılda Batı tesiriyle ye
ni bir zihniyetin ortaya çıkmasından sonra 
Karagöz ve orta oyunları gibi eğlenceler 
de tertip edilir, İstanbul halkının bir kısmı 
iftardan sonra Direklerarası'nda yapılan 
eğlencelere katılırdı. 

Bayramlar bir şenlik havasında kutlanır, 
bayram süresince şehir kandillerle süsle
nir, geceleri yalılar aydınlatılır ve gece do
nanmaları düzenlenirdi. Bayram merasim
leri sarayda şu şekilde icra edilirdi: Padi
şah, arefe günü öğle veya ikindi namazını 
H ırka-i Saadet Dairesi'nde kıldıktan sonra 
Arz Odası'nda arefe divanı toplanır ve are
fe selamlığı denilen bir merasim icra edi
lirdi. Bayram günü Hırka-i Saadet Daire
si'nde veya saray mescidinde sabah nama
zının ardından Enderun ağalarının katıldı

ğı "muayede-i havas" denilen bir bayram
laşma yapılırdı. "Muayede-i umOm" adı ve
rilen bayramlaşmada ise devlet erkanı, il
miye mensupları ve diğer rica! padişahla 
sırayla bayramlaşırdı. Daha sonra düzen
lenen alayla Sultanahmet veya Ayasofya 
camisine giden padişah burada bayram 
namazını kılardı; nadiren de Fatih Camii'
ne gidilirdi. Namaz kılınınca yine alayla sa
raya dönülür, kurban bayramında ise kur
banlar kesilir ve Harem halkı ile bayramla
şılırdı (Ali Seydi Bey, s. 163-164; Uzunçar
şılı, s. 201 vd.). Bayramiaşma merasimleri 
naklbüleşraf veya şeyhülislamın duasıyla 
başlar, dua bitince devlet ricali, ulema, sa
ray erkanı ve Harem halkı padişahla bay
ramlaşırdı. Padişahın sadrazam, şeyhülis
Iam, vezirler ve ulemadan şahıslar geldi
ğinde ayağa kalkması adettendi (Teşrl{fit-ı 
Kadlme, s. 45 vd.; Karateke, s. 76 vd.) Sa
raydaki bayramiaşmaya katılanlar mera
simin sona ermesinin ardından kendi ko
naklarına giderek hane halkı ile bayramla
şırlardı. Bayramlarda ayrıca çocuklar için 
özel oyun ve eğlenceler tertip edilirdi (Ab
dülaziz Bey, 1, 261 vd., 268-269) 
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liJ TAHsiN ÖzcAN 

b) Tasavvuf ve Tarikatlar. Anadolu top
raklarında tasawuf faaliyetlerinin temeli 
Osmanlılar'ın kuruluşundan önce Anado
lu'ya gelen göçler sırasında atılmıştır. Köy
lere, tenha yerlere yerleşerek ziraat ve 
hayvancılıkla meşgul olan dervişler, iska
na elverişsiz yerlerde kurdukları zaYiyele
rin etrafını imar edip iskana elverişli hale 
getiriyorlardı. Gazilerle birlikte fetihlere de 
katılan bu dervişlerin sınır boylarında kur
dukları tekkeler seferler esnasında ordu
ların harekatını önemli ölçüde kolaylaştır
maktaydı. Dervişler, devletin kuruluşu sı

rasında ortaya koydukları bu davranışları 
sebebiyle yönetim tarafından desteklen
miş, imar ettikleri topraklara resmen yer
leşmeleri hususunda kendilerine beratlar 
verilmiş, bazıları için yeni zaviyeler oluştu

rulup vakıflar tahsis edilmiştir. Anadolu'da 
kurulan birçok köyün, adını bu dervişler

den aldığı bilinmektedir (Barkan, II 1 ı 942 J, 
S. 288, 290-292, 294, 296-299). 

Osmanlılar, dengeli yönetim anlayışları 
sayesinde tekke çevreleriyle medrese çev
relerinin yakınlaşmasını sağladılar. İznik'
te 1331'de kurulan ilk medresenin başına 
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin görüşlerini be
nimseyen Ekberiyye mektebinin önemli 
temsilcisi DavOd-i Kayseri'nin getirilmesiy
le tasawuf düşüncesi Osmanlı medrese 
kültürü bünyesine girmiş oldu. İlk şeyhü
lislamlık makamına yine aynı mektebin 
mümessili durumunda olan Molla Fenarı 
tayin edildi. Devletin bu tercihi toplumda 
mutasawıf alim tipinin yaygınlaşmasını 
sağladı. Medrese eğitiminin yanı sıra tek
ke eğitimine de vakıf olan mutasawıf aJim
lerin kaleme aldıkları eserlerde kelam, fı
kıh ve tasawufu mezcederek meseleleri 
hem zahir hem batın açısından ele alma
ları (örnek eserler için b k. Öngören, XV ve 

XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, s. 
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