
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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211-212). zahir ilimlerinde kullanılan akıl 
ve burhan metodu ile biitın ilimleri için 
geçerli olan keşf metodu hakkında karşı
laştırmalı değerlendirmeler yaparak bfıtın 
ilminin zahir ilmine katkılarından SÖZ et
meleri tasavvufla diğer disiplinlerin ilmi 
zeminde yakınlaşmasını sağladı. Fatih Sul
tan Mehmed'in Molla Caml'ye, "hakikati 
arayan gruplar" diye nitelediği felsefeciler, 
kelamcılar ve sQfilerin görüşlerini birlikte 
değerlendiren bir risale yazdırması bu tür 
çabaların Osmanlı sultanları tarafından 

takip edildiğini göstermektedir. öte yan
dan tasavvuf ilminin yanı sıra çoğunlukla 
zahir ilimlerini de tahsil eden şeyhterin 
şeriat-tarikat birlikteliğinden söz etmeleri 
ve şeriat kurallarına vurgu yapmaları med
rese çevreleriyle yakınlaşmalarını daha da 
hızlandırmış, medrese tahsili gören bir
çok alim de aynı zamanda bir tekke şey
hinden el almış, birçok tekkenin meşiha
tını medrese kökenli alim-şeyhler üstlen
miştir. Hem zahir hem batın ilimlerini tah
sil ederek yetişen bu şeyhler tasavvufla 
birlikte tefsir, hadis, fıkıh, akaid gibi dal
larda telif, tercüme ve şerh türü eserler 
meydana getirdiler. Kuruluş dönemini ta
kip eden asırlarda tasavvuf ehliyle medre
se çevreleri arasında oluşan bu yakınlığa 
paralel biçimde şeyhterin kendilerini tıp, 
astronomi, müsiki, bestekarlık, hattatlık, 
nakkaşlık, çiçekçilik gibi ilim, sanat ve mes
lek dallarında geliştirmeleri, zamanla bazı 
tekkelerin kısmen güzel sanatlar akade
misi ve şifahane gibi çalışan kurum hali
ne gelmesini sağladı. Ayrıca şeyhterin yö
neticiler tarafından yapılan ihsanlar kar
şısındaki müstağni tavırları itibarlarını da
ha da arttırdı. Bu güven ortamı. başta pa
dişahlar olmak üzere pek çok devlet ada
mının zaman zaman şeyhleri tekkelerin
de ziyaret ederek onlarla birtakım me
seleleri istişare etmelerine, yine bir kıs
mının onlardan etkilenip tarikata intisap
larına sebep oldu. Zamanla şeyhlerle yö
neticiler arasında akrabalık bağları ku
ruldu . Bazı şeyhler saraya davet edilerek 
ağırlandı ve sohbetlerinden saray halkı da 
yararlandı. İçlerinde tasavvufi faaliyetlerin
den dolayı kendilerine maaş bağlananlar 
ya da şeyhülislam vekilliği, müftülük, ka
zaskerlik, kadılık, hünkar imamlığı, şehza
de hocalığı, müderrislik, vaizlik, katiplik, 
esnaf şeyhliği, hekimbaşılık, müneccim
başılık, ordu şeyhliği gibi görevlere getiri
lenler oldu. Özellikle seferler sırasında or
dunun maneviyatını yükseltmek için davet 
edilen şeyhterin askerle yakın teması sonu
cu birçok asker tarikatiara girdi (XV. yüz
yıldan itibaren Osmanlı ordusuyla sefer-
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!ere katılan şeyhler için bk. Öngören, Os
manlılar'da Tasavvuf, s. 269-273; a.mlf., 
Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeyniler, s. 87; 
Yılmaz, s. 443-444; Muslu, s. 580-582; Yü
cer, s. 729-736) . Şeyhterin padişahlar nez
dinde kazandığı itibardan dolayı, herhangi 
bir sebeple cezalandırılacağını anlayan ba
zı şehzade, sadrazam vb. yöneticiler ken
dilerini affettirmek için araya şeyhleri koy
dular ya da tekketerine sığındılar. öte yan
dan birçok şeyhin bazı hastalıkları okuya
rak ya da bitkisel ilaçlarla tedavi etmesi, 
zaviye ve tekketere vakfedilen arazilerden 
elde edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ik
ram etmesi halkın onlara rağbetini daha 
da arttırdı. Halk devlet kademesindeki iş
lerini kolayca halletmek için şeyhlerden 
tavsiye mektupları almaya başladı. Şeyh
Ierin yönetimle bu derecede iç içe olması 
bazı mutasavvıflarca tenkit ediidiyse de 
çoğunluk, bunun idarecileri adil olmaya 
yönlendirmek ve şeriatla tarikatı birlikte 
muhafaza etmelerini sağlamak için gerekli 
olduğunu savundu. XV. yüzyılın etkili şeyh
lerinden Eşrefoğlu RQml, yöneticilerin hem 
zahir hem bfıtın ilimierindeki yetkinlikle
riyle halkı adaletle yönetmek ve dervişleri 
eğiterek Hakk'a ulaştırmak gibi görevleri 
bulunduğunu belirtınesi ( Tarfkatname, vr. 
2") o dönemin mutasavvıf gözüyle ideal 

yöneticisini, DavQd-i Kayseri (Risale {f 'il
mi't-taşavvuf, s. 122) ve Şeyhülislam İbn 
Kemal (Risaletü'L-münire, s. 28, 36-37) gi
bi alimierin zahir ilimleriyle birlikte batın 
ilimlerine de vakıf olan ilim ehlinin diğer 
alimlerden daha üstün olduğunu vurgu
laması ilmiye gözüyle ideal alimi, Kanuni 
Sultan Süleyman'ın istanbul Koska'da yap
tırdığı Fildamı ZaYiyesi'nin meşihatını üst
Ieneceklerin "esrar-ı ilahiyye"ye vakıf, ha
kikat sırlarını çözmeye kadir olmaları ya
nında alim, vaiz, müfessir ve muhaddis 
olmalarını da şart koşması (Süleymaniye 
Vakfiyesi, s. 50, 194-195) yönetici gözüy
le ideal şeyhi nitelemektedir. Osmanlı dö
neminde bu üç alanda belirtilen hedefle
re ulaşmış birçok şahsiyete rastlanmakta
dır. Devlet adamları, medrese çevreleri ve 
tasavvuf ehlinin birbiriyle yakın ilişkileri, 
XII ve XIII. yüzyıllardan itibaren gelişimi 
izlenen ortak aviulu cami-medreseler ve 
cami-tekkeler şeklindeki mimari tarzın Os
ınanlılar' da cami-medrese-tekkenin bir
likte inşa edildiği külliye tarzına dönüşme
sine de zemin hazırladı. XV. yüzyılın ikinci 
yarısında İstanbul'da Zeyniyye tarikatından 
Şeyh Vefa diye bilinen Muslihuddin Musta
fa için Fatih Sultan Mehmed tarafından 
yaptırılan Şeyh Vefa Külliyesi çift fonksi
yarrlu camisi (camHevhidhane), önünde 

XVI. yüzyılın sonlarında sehzadeler icin düzenlenen sünnet düğünü sen liklerinde dervisleri Atmeydanı'nda gösteren minya
türler (Şehinşahname, TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 200 vr. 78'-79") 



sıralanan derviş hücreleri ve medrese oda
larıyla bunun ilk örneklerinden birini teş

kil etti. Sayısı iki binlere yaklaşan tekke
leri denetim altına almak için ilk defa lll. 
Selim zamanında çalışmalar yapıldı. Tek
ke şeyhlerinin teftiş edilerek devlete bil
dirilmesi ve ehil olmayan kimselere tekke 
açtırılmaması için bazı şeyhler görevlen
dirildL Tekkelerin denetim altına alınma

sında ikinci adım 1866'da Meclis-i Meşa

yih'in kurulmasıyla gerçekleşti. Evlactiyet 
ve hilafet usulüyle tevcih edilmekte olan 
şeyhlik vazifesi doğrudan bu meclis tara
fından kontrol edilmeye başlandı . 

Kuruluş Döneminde Dini-Tasavvufi Grup

lar. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu öncesi XIII. 
yüzyıl Anadolu'sunda faaliyet gösteren mu
tasavvıflar arasında Muhyiddin İbnü'l-Arabl, 
Sadreddin Konev'i, Fahreddln-i lraki, Müey
yidüddin Cendl, Saldüddin Ferganl, Seyyid 
Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi, Mevlana 
Celaleddin-i Rumi, Evhadüddln-i Kirmanl, 
Necmeddln-i Daye, Hacı Bektaş-ı Veli, Yu
nus Emre gibi değişik tarikatiara men
sup ünlü şahsiyetler bulunmaktadır. Ay
rıca Aşıkpaşazade'nin dört grupta topla
dığı dinl-tasavvufi cemaatlerin (ahller, ga
ziler, bacı lar, abdallar) faaliyetlerinden söz 
edilmektedir. Fütüwet teşkilatının Anado
lu'daki uzantısı şeklinde değerlendirilebi

lecek olan Ahiliğin ilkeleri, Şehabeddin es
Sühreverdl'nin 'Avarifü '1-ma'arif'inde 
anlattığı tasavvufi ilkelerle hemen hemen 
aynıydı ve dış görünüş itibariyle usul, adab 
ve erkanda Rifaller'e benzediği gibi çeşit
li açılardan Mevlevllik, Bektaşilik gibi tari
katlarla ilgiliydi. Osman Gazi'nin kayınpe
deri Şeyh Edebali ahilerin reisiydi. Aşıkpa
şazade, Osman Gazi'nin mübarek günler
de Edebali'nin Bilecik'teki tekkesine gide
rek dini ve idari konularda onun görüşle

rine başvurduğunu belirtir (Tarih, s. 6). 1. 
Murad'ın kendi döneminde ahilerin reisli
ğini üstlendiği kaydedilir. Bazı kaynaklar
da "alpler" ve "alperenler" diye anılan Ana
dolu gazileri fütüwetin seyfi kolunu, Ana
dolu bacıları da kadınlar kolunu teşkil et
mekteydi. Anadolu abdalları ise Türkmen 
kabileleri arasında faaliyet gösteren der
vişlerin oluşturduğu bir teşkilattı. "Abdal" 
veya "baba" unvanını taşıyan bu dervişle

re Horasan erenleri de denilmekteydi. Bu 
gruba mensup dervişlerden Abdal Kum
ral'a Osman Gazi'nin, Bursa fethine katı
lan Abdal Musa, Geyikli Baba ve Abdal Mu
rad'a Orhan Gazi'nin, Postinpuş Baba'ya 1. 
Murad'ın, Abdal Mehmed'e ll. Murad'ın 
birer zaviye yaptırarak faaliyetlerine des
tek oldukları bilinmektedir. M. Fuad Köp-

rülü abdalan-ı Rum tabirinin Kalender!, 
Haydar( ve Yesevıter' den oluşan derviş züm
relerini ifade ettiğini, baba ve abdal la
kaplarının Kalenderller tarafından kullanıl

dığını, abdal kelimesinin kalenderlerle eş 
anlamlı olduğunu söylerse de bu doğru 
değildir. Osmanlılar tarafından destekle
nen abdalan- ı Rum içinde gayri Sünni un
surların bulunduğu bir gerçektir. Nitekim 
kuruluş döneminde beylerin zaman zaman 
bunları teftiş ettirdikleri, Ehl-i sünnet dı

şı hareketleri belirlendiği takdirde beylik 
dışına çıkarıldıkları kaydedilmektedir. Öte 
yandan Kalenderilik daha çok "çardarb" 
uygulaması, ayrıca ibadetlere karşı kayıt
sızlık sebebiyle eleştirilmiştir. Genelde hak
lı olmakla birlikte bu eleştirilerin her za
man geçerli olmadığını gösteren örnekler 
de vardır. Fatih Sultan Mehmed ile İstan
bul kuşatmasına katılan Kalenderiler' e fe
tihten sonra sultan tarafından Şehzade

başı'ndaki Hristos Akataleptas Manastırı 
zaviye olarak verildi. Kalenderller için İs
tanbul dışında da bazı zaviyelerin tahsis 
edildiği bilinmektedir (DİA, XXIV, 255) XVI. 
yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı mer
kezi yönetimi, bu dönemde Anadolu'da gö
rülmeye başlanan Şii-Safevi propaganda
sı sebebiyle Kalenderller'e karşı daha sert 
bir tavır almaya başladı. XVI. yüzyıl müel
liflerinden Vahidl ve Kalkandelenli Faklrl'
nin kayıtlarına göre bu devirde Kalende
rller ve Rum abdalları gayri Sünni tasav
vuf zümreleriydi. Anadolu'daki Kalender! 
zümrelerin XVII . yüzyıldan itibaren Bekta
şllik içinde eriyip tarihe karıştığı belirtil
mektedir. 

Fazlullah-ı Hurufi'nin kurup geliştirdiği 
gayri Sünni bir akım olan Hurufiliğin XV. 
yüzyılın başlarından itibaren Tebriz ve Ha
lep yoluyla Anadolu'ya girdiği, mensupla
rının gerçek inançlarını gizleyerek Anado
lu ve Balkanlar'da hem halk hem yöne
ticiler nezdinde bir çevre edindikleri, Ka
lenderiler ve Bektaşller arasına sızdıkları 

bilinmektedir. Çelebi Sultan Mehmed ve 
oğlu Sultan Murad zamanında faaliyeti 
görülen Hurufiler'in Fatih döneminde sa
raya kadar nüfuz ettikleri ve bu sebeple 
Edirne'de topluca öldürüldükleri, Kanuni 
Sultan Süleyman devrinde Osmanlı top
raklarından sürüldükleri görülmektedir. 
Muhtelif kayıtlardan, XVI. yüzyılda Ana
dolu ve Rumeli'deki çeşitli bölgelerde "ışık" 
(taife-i ış ı kıyan) adı verilen Hurufiler'in takip 
edilmesine, tutuklanıp cezalandırılmasına 
dair emirnameler gönderildiği anlaşılmak
tadır. Bektaşi görünen Hurufiler, giderek 
sayıca azaimalarına rağmen daha sonraki 
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asırlarda da faaliyetlerini gizlice sürdür
düler. 

Tarikatlar. Osmanlılar'dan önce Anado
lu'da faaliyet gösteren tarikatların hemen 
hepsi devletin kuruluşundan sonra da fa
aliyetini devam ettirdi. Bir kısmı zaman
la etkisini yitirerek başka tarikatlar içinde 
erise de bir kısmı devletin son dönemine 
kadar varlığını korudu. Sonraki asırlarda 
Osmanlı topraklarına birçok yeni tarikat 
girdi. Kuruluş öncesi faaliyeti görülen ta
rikatlardan Bektaşilik, XIII. yüzyılda Ana
dolu'ya gelip Sulucakarahöyük'te (bugün
kü Hacı bektaş) dergahını kuran Yesev'i der
vişlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ile birlikte 
oluştu. M. Fuad Köprülü, kuruluştan önce 
Anadolu'da Hacı Bektaş'ın dışında Yeseviy
ye mensuplarının faaliyet gösterdiğini ile
ri sürerse de o dönemde Yeseviyye men
suplarının bulunduğuna dair hiçbir kanıtın 
olmadığı belirtilmiştir (Karamustafa, s. 86). 
Sünni inancına bağlılığı eserlerinden açık
ça anlaşılan Hacı Bektaş'a nisbet edilen 
Bektaşilik, ilk devrinden itibaren Anadolu 
ve Rumeli şehirlerinde kurulan tekkelerle 
geniş coğrafyaya yayılma imkanı buldu. 
Başlangıçta derli toplu bir teşkilat yapısı
na sahip olamayan Bektaşilik, ikinci pir 
kabul edilen Balım Sultan'la birlikte XVI. 
yüzyılın başlarından itibaren kendine has 
kaideleriyle müstakil bir tarikat hüviyetini 
kazandı. ll. Bayezid tarafından 1501 'de Di
metoka'dan Hacıbektaş'taki merkez tek
keye getirtilen Balım Sultan'ın en önem
li İcraatlarından biri Hurufi-Şil unsurların 
karışımından meydana gelen, "Balım Sul
tan erkanı" adı altında geliştirip uygulama
ya koyduğu prensiplerdir. Bundan böyle 
Bektaşller'in genellikle benimsediği kural
lar haline gelen bu prensipler sebebiyle 
tarikat Sünnilik dışında mütalaa edilmeye 
başlandı. Osmanlı yönetimi bu haliyle Bek
taşlliğe pek olumlu bakmamış, ancak ye
niçerilerle organik ve gönül bağı sebebiyle 
çok da üstüne gitmemiştir. Kanuni Sul
tan Süleyman'ın Eskişehir'de Seyyid Bat 
ta! Gazi Türbesi civarında cami, medrese 
ve imaretin yanı sıra büyük bir tekke kur
durarak burayı Bektaşller'e verdiği bilin
mektedir. ll. Mahmud'un 1826'da Yeni
çeri Ocağı'nı lağvetmesinin ardından Bek
taşi tekkelerinin faaliyetleri yasaklandı. 

Mevlev'ilik, 1426'da ll. Murad tarafından 
Edirne'de açılan mevlevlhane ile Osmanlı 
topraklarına girdi. ll. Bayezid devrinde ku
rulan Kulekapı (Galata) Mevlevlhanesi İs
tanbul'un ilk mevlevlhanesidir. İstanbul bu 
dönemden itibaren Konya'dan sonra Mev
levlliğin en önemli merkezi haline geldi. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın el aldığı tari-
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katlardan birinin Mevlevllik olduğu (Esrar 
Dede, s. 107), yine bu padişahın Şeyhülis
lam Çivizade Muhyiddin Mehmed Efendi'
yi görevinden azietmesinde Çivizade'nin 
Mevlana Celaleddin-i Rumi başta olmak 
üzere bazı mutasawıflar hakkında aşırı 
ifadeler kullanmasının da etkisi olduğu be
lirtilmektedir. Kanuni, Mevlev'iler için Kon
ya'da bir semahane ve birçok hücre yap
tırdı. ll. Selim de Mevlev'i şeyhlerinden Hüs
rev Çelebi'ye intisap ederek şeyhin faali
yet gösterdiği Konya'daki dergaha bir şa
dırvanla yanına bir cami yaptırıp vakıflar 
tahsis etti (Sakıb Dede, ı. 145). Dergahın 

ihtiyaçları sonraki padişahlar tarafından 
da karşılandı. XVI. yüzyılın başlarından iti
baren yüksek zümreye mal olmaya baş
layan Mevlevlliğe birçok üst düzey devlet 
adamının intisap ettiği ve tarikat adına 
mevlev'ihfınelerin kurulduğu bilinmektedir. 
lll. Mustafa yanan Galata Mevlev'ihfınesi'
ni yeniden yaptırdı. lll. Selim, ll. Mahmud 
ve V. Mehmed'in de (Sultan Reşad) Mev
levlliğe intisap ettiği, Abdülmecid, Abdü
laziz, ll. Abdülhamid ve V. Mehmed'in kılıç 
kuşanma merasimlerinin Mevlev'iler tara
fından gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 
Mevlev'ilik'te Sünni çizgiyi takip eden Ve
led kolu yönetim tarafından desteklenir
ken batıni karaktere sahip Şems kolu dev
letten destek bulamamıştır. Mevlana'nın 
görüşleri Me§nevi'nin tercüme ve şerh
leriyle, ayrıca değişik mahfillerde okunma
sıyla yaygınlık kazanmıştır (DİA, XXIX, 330-

332) . 

Kutbüddin ei-Ebheri'nin kurduğu Ebhe
riyye tarikatının Evhadiyye kolu kendisine 
nis.bet edilen Evhadüddln-i Kirmanl, Xlll . 
yüzyılın başlarından itibaren Anadolu'nun 
muhtelif şehirlerinde faaliyet gösterdi, bu 
arada İbnü 'l -Arabi'nin evlatlığı Sadreddin 
Konevi'ye hilafet verdi. Konevi'den sonra 
Ebheriyye silsilesi Molla Fenari'nin babası 
Şeyh Hamza vasıtasıyla Molla Fenari'ye 
ulaşmak suretiyle XV. yüzyılın ilk yarısın
da Osmanlılar'da üst düzeyde temsil edil
di. Molla Fenari de bu tarikattan ünlü ha
dis alimi İbn Hacer ei-Askalani'ye hilafet 
verdi (Har!rlzade, I, vr. 32b). 

Hacı Bayram-ı Veli ile birlikte XV. yüzyı
lın başlarında Osmanlı topraklarında or
taya çıkan Bayramiyye'den Akşemseddin 
ile Şemsiyye, ömer Dede Sikklnl ile Mela
miyye, XVII. yüzyılın başlarından itibaren 
Aziz Mahmud Hüdayl ile Celvetiyye kolları 
meydana geldi. Fatih Sultan Mehmed'e 
saltanat kılıcını kuşatan Akşemseddin ile 
birlikte Akbıyık ve Molla Zeyrek'in de ara
larında bulunduğu bir grup Bayramiyye 
mensubunun Fatih'le birlikte İstanbul'un 

544 

fethine katılması tarikatın devlet nezdin
deki itibarını en üst seviyeye çıkardı. An
cak fethin ardından Akşemseddin'in Göy
nük'e gitmesi başşehirde Bayramiyye'nin 
etkisini azalttı. Daha sonra Şeyhülislam 
Ebüssuud Efendi'nin babası Şeyh Yavsl adı
na Il. Bayezid'in yaptırdığı tekke ile Bayra
miyye İstanbul'da da temsil edilmeye baş
landı. Şeyh Yavsl, İstanbul'a gelmeden ön
ce Amasya'da faaliyet göstermekteydi ve 
kendisinden burada zikir alanlar arasında 
Amasya Valisi Şehzade Bayezid de (II. Ba
yezid) vardı (Ramazanzade Mehmed Çe
lebi, s. 161; All Mustafa Efendi, Künhü'l
ahbfır, vr. 166b). Bayezid'in zikir aldığı bir 
diğer Bayrami şeyhi Akşemseddin'in hali
felerinden Baba Yusuf Seferihisari'dir (Os
manlı Müellifleri, I, 41) . Baba Yusuf ayrıca 
Bayezid'e saltanat kılıcını kuşatan şeyhtir. 
Bayramiyye'nin İstanbul'da canlılık kazan
ması, XVII. yüzyılın başlarından itibaren 
Celvetiyye kolunun plri Aziz Mahmud Hü
dayl ile, XVII. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren Himmetiyye şubesinin plri Bolulu 
Şeyh Himmet Efendi ile gerçekleşti. Tari
kat Osmanlılar'ın son dönemine Anadolu 
ve Balkanlar'da yayılan Celvetiyye kolu ve 
Himmetiyye şubesiyle ulaşabildi. Celvetiy
ye'nin kurucusu Aziz Mahmud Hüdayi'
nin şeyhi Üftade Efendi, KanQnl Sultan Sü
leyman'ın zikir aldığı şeyhlerdendir. Hü
dayl de IV. Murad'a saltanat kılıcını kuşat

mıştır. Hüdayl'nin dergahına devam eden
ler arasında birçok üst düzey devlet ada
mı ve alim bulunmaktadır. 

Bayramiyye'de Ömer Dede ile oluşan 
Melamiyye kolu daha sonra bağımsız bir 
tarikat haline geldi. Mensupları, lll. (IX.) 
yüzyılda Horasan'da ortaya çıkan Mela
miyye akımından (ilk dönem Melamller'i) 
ayırt edilmek için ikinci dönem Melaml
ler'i diye anılmıştır. Tarikatta Ehl-i sün
net inancıyla birlikte Ehl-i sünnet dışı gö
rüşlerin de kabul gördüğü anlaşılmakta
dır (DİA, XXIX, 33). XIX. yüzyılda Seyyid 
Muhammed Nurü'l-Arabi ile birlikte adı
na Melamiyye-i Nuriyye de denilen üçüncü 
dönem Melamlliği başladı. 

XIV. asrın ilk yıllarında bazı Anadolu şe
hirlerinde yayılan Irak kökenli Rifaiyye ta
rikatı , bu yüzyılın son çeyreğinde Antak
yalı Şeyh Abdurrahman b. Muhammed el
Hanefi'den hilafet alan Molla Fenari tara
fından temsil edildi (Kemal b. Ahmed Ah
tat!, vr. I 7a-2 I b), ardından tarikatta Fe
nfıriyye diye bir kol meydana geldi. Fena
riyye'nin nerede ve nasıl devam ettiği bi
linmemekle birlikte 836'da (1433) Amas
ya'da Rifaiyye adına bir tekkenin (Darpha-

neci Tekkesi) tesis edildiği görülmektedir 
(Amasya Tarihi, I, 238-239) . Rifaiyye'nin 
kuruluşundan sonra yayıldığı Irak, Hicaz, 
Yemen, Suriye ve Mısır gibi ülkeler XVI. 
yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Dev
leti'nin idaresi altına girdi. Tarikatın İstan
bul'da yayılışı 114S'te (ı 732) Üsküdar'da 
Rifal Asitanesi'nin tesisinden sonra ger
çekleşti. Anadolu ve Balkan şehirlerinde 
kurulan tekkeler vasıtasıyla yaygınlaşarak 
Osmanlılar'ın son dönemine kadar geldi. 

Anadolu'da İshfıkıyye (Mürşidiyye) diye 
tanınan Ebu İshak Kazerunl'ye nisbet edi
len İran kökenli Kazeruniyye tarikatı da 
Osmanlılar'ın kuruluşu sırasında Anadolu'
da faaliyet gösteren tarikatlardandır. Ta
rikat mensupları için 802'de (1400) Bur
sa'da Yıldırım Bayezid'in bir tekke açtığı ve 
884'te (ı 4 79) tekkenin Fatih Sultan Meh
med tarafından tamir ertirildiği bilinmek
tedir. Kazeruniyye, XVI. yüzyıldan sonra 
başta Nakşibendllik olmak üzere diğer 
tarikatlar içinde eriyip kaybolmuştur. 

XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu'da 
Necmeddln-i Daye ile temsil edilen Orta 
Asya kaynaklı Kübreviyye tarikatı o dönem
de pekyaygınlaşamamıştı. Kuruluş yılla
rında izlerine rastlanmayan Kübreviyye, 
XIV. yüzyılın sonlarına doğru Bursa'ya ge
len Emir Sultan ile Osmanlı topraklarına 
girdi. Emir Sultan ' ı çok sevip sayan Yıldı

rım Bayezid onu kızı Hundi Fatma Hatun 
ile evlendirdi. Bursa'ya geldiğinde faaliyeti 
için kurulan tekkenin, Çelebi Sultan Meh
med veya Il . Murad devrinde eşi Hundi 
Fatma Hatun tarafından yaptırılan cami 
ve çevresindeki müştemilatı ile bir tarikat 
merkezine dönüştürüldüğü anlaşılmakta

dır. Suranın vakfıyesi 1470'te Fatih Sultan 
Mehmed tarafından tanzim edildi. Der
gahın şeyhliği 1178'den (ı 764-65) sonra 
Celvetiyye'ye, 181 O yılında Nakşibendiyye'

ye intikal etti. Çelebi Mehmed ve ll. Mu
rad'ın da Emir Sultan'a saygı gösterdik
leri, sefere giderken onun eliyle kılıç ku
şandıkları belirtilmektedir. Il. Murad'a sal
tanat kılıcını Emir Sultan kuşattı ve onun 
1422'de gerçekleştirdiği İstanbul muha
sarasına müridleriyle birlikte katıldı. Küb
reviyye'nin Emir Sultan ile Bursa merkezli 
devam eden silsilesinin yanı sıra XVI. yüz
yılda Uşak'ta tarikatın Nurbahşiyye koluna 
mensup Emir Ahmed Semerkandl isimli 
bir şeyhinfaaliyeti görülmektedir (Harlrl
zade, II, vr. 290b; Hüseyin Vassaf. IV, I 79) . 

Anadolu'ya ne zaman geldiği tesbit edile
meyen bu şeyhin ardından yerine Hüsa
meddin Uşşaki geçmiş. ancak Uşşak.i'nin 
daha sonra Halvetiyye'den de hilafet ala
rak Halveti-Uşşak.i kolunu kurmasıyla Küb-



reviyye'nin bu silsilesi muhtemelen kesil
miştir (Öngören, Osmanlılar'da Tasavvuf, 
S. 223) 

Kuruluş öncesinde Anadolu'da faaliyet 
gösteren Sühreverdiyye tarikatı Kübreviy
ye gibi o dönemde yaygınlaşamadı; an
cak Sühreverdiyye'nin bir kolu olan Hora
san kaynaklı Zeyniyye tarikatı XV. yüzyılın 
ilk yarısında Osmanlı topraklarına girerek 
kısa sürede halkla birlikte devlet adamları 
ve medrese çevrelerinin dikkatini çekmeyi 
başardı. Tarikatın piri Zeynüddin el-Ha
fi'nin halifelerinden Abdürrahim-i Rumi 
1428'de memleketi Merzifon'da tekkesi
ni kurduğunda ll. Murad tarafından Mer
zifon'daki imaretin evkafından kendisine 
maaş bağlandı. Zeyniyye, özellikle Abdül
latif el-Kudsi ve halifelerinin gayretiyle Ana
dolu ve Rumeli'de geniş bir çevreye yayı
larak XV. yüzyılın ikinci yarısında Osman
lılar'ın en etkili tarikatlarından biri haline 
geldi. Bu dönemde tarikata intisap eden
ler arasında birçok üst düzey devlet ada
mı, alim ve sanatkar bulunmaktadır. Zey
niyye'nin yayılmaya devam ettiği Suriye, 
Mısır ve Hicaz bölgeleri de XVI. yüzyılda 
Osmanlılar'ın kontrolü altına girdi. Ardın

dan Kuzey Afrika'ya yayılan tarikat Ana
dolu'daki etkisini giderek yitirdi. 

XVI I. yüzyı l ı n ikinci yarıs ı na ait bir gravürde derviş (Thomas 
Artus, Histoire des turcs, Paris 1662, IT, lv. 26) 

Osmanlı topraklarına kuruluşun ardın

dan giren Halvetiyye, Ömer el-Halvefı tara
fından XIV. yüzyılın sonlarına doğru Azer
baycan'da kurulup geliştiriidi ve buradan 
Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar, Suri
ye, Mısır, Kuzey Afrika, Sudan, Habeşis
tan ve Güney Asya'ya yayıldı. Halvetiyye 
Anadolu'ya XV. yüzyılın başlarında Amas
ya'da tesis edilen, ilk meşihatını Amasya
lı Pir İlyas'ın üstlendiği Gümüşlüoğlu Tek
kesi ile girdi (Amasya Tarihi, I, 240-241) 

Tarikatın Osmanlılar'da geniş çevreye ya
yılışı, daha çok ikinci pir Seyyid Yahya-yı 
Şirvani'nin Anadalulu halifeleri vasıtasıyla 
XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ger
çekleşti; birçok kolu ve şubesiyle Osman
lılar'ın son dönemine kadar ulaştı. 

Yahya-yı Şirvani'nin halifesi Pir Muham
med Erzincani'nin yetiştirdiği, Çelebi Ha
life diye şöhret kazanan Cemal-i Halveti'
ye mürid olanlar arasında Amasya Valisi 
Şehzade Bayezid de vardır (Hulvl, s. 430). 

Bayezid, oğlu Şehzade Ahmed'i eğitmesi 
için ona teslim etti. Bayezid tahta geçtik
ten sonra Çelebi Halife'yi İstanbul'a davet 
ederek başşehirde faaliyet göstermesine 
imkan sağladı. Çelebi Halife ile oluşan sil
sileye mensup Nureddinzade, Kanuni Sul
tan Süleyman'a zikir telkin eden şeyhler

dendir. Yine bu silsileye mensup Merkez 
Efendi, Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sul
tan ile evlendi ve bu evlilikten oğlu Ah
med Çelebi doğdu. Merkez Efendi'nin ha
lifelerinden Şemseddin Ahmed Efendi adı
na Manisa Valisi Şehzade Selim'in (IL Se
lim) İzmir'de bir zaviye kurdurduğu, Kü
tahya'daki halifesi Ahmed Beşir Efendi'yi 
de ziyaret ederek tekkesinin yanına bir 
mescid yaptırdığı belirtilmektedir. Çelebi 
Halife silsilesinden Kastamonulu Şaban 
Efendi'nin Gelibolu'daki halifesi Mehmed 
Daği lll. Murad, lll. Mehmed ve ı. Ahmed 
dönemlerinde saraya davet edilerek ağır
landı. Kendisine mürid olanlar arasında lll. 
Murad da vardır (All Mustafa Efendi, Ri

sale-i Menakıb, vr. 9a-ıı b) lll. Murad'ın 
ayrıca Şaban Efendi'nin bir başka halifesi 
Şeyh Şüca'dan da el aldığı ve rüyalarını 
muntazaman ona gönderip yorumlattığı 
bilinmektedir (DİA, XXXI, 176). Pir Muham
med Erzincani'nin diğer halifesi İbrahim 
Taceddin ile devam eden silsileye mensup 
İbrahim ümmi Sinan adına Kanuni Sul
tan Süleyman tarafından İstanbul Topka
pı'da bir dergah (Ümml Sinan Tekkesi) yap
tınldı (Osmanlı Müellifleri, I, 20; Hüseyin 
Vassaf, IV, 167). Yahya-yı Şirvani'nin Aydın

lı halifesi Dede Ömer Ruşeni'nin yanında 
yetişen İbrahim Gülşeni, Kahire'de faali
yet gösterdiği sırada Yavuz Sultan Selim 
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Mısır'ı fethetti ve şeyhin talebi üzerine 
Müeyyediyye Camii yanında ona bir der
gah yaptırdı. Gülşeni'nin Kanuni'ye es
ma-i ilahiyyeden bir isim telkin ettiği ve 
padişahın. "O ismi her ne niyetle okusam 
husule gelir" dediği kaydedilir (Muhyl- i 
Gülşenl, s. 4 ı 5-416) Şirvani'nin diğer bir 
halifesi Ziyaeddin Yusuf Şirvani ile devam 
eden silsileye mensup Abdülmecid Sivasi, 
I. Ahmed'in el aldığı şeyhlerdendir. Ab
dülmecid Efendi, Bağdat seferine çıkan 
IV. Murad'a da kılıç kuşattı. lll. Ahmed'in 
Halvetller adına tekke inşa ettirdiği, IV. 
Mehmed, I. Mahmud, lll. Osman ve lll. 
Mustafa'nın Halvetilik'ten feyiz aldığı be
lirtilmektedir. Halvetiyye'ye padişahlardan 
başka birçok üst düzey devlet adamı, ilmi
ye mensubu ve asker intisap ederek tarikat 
adına tekkeler kurup vakıflar tahsis etti. 

Orta Asya kökenli Nakşibendiyye tarika
tı, Anadolu'ya 807'de (1404-1405) Amas
ya'da kurulan ve ilk meşihatı Bahaeddin 
Nakşibend'in halifelerinden Buharalı Ha
ce Rükneddin Mahmud tarafından üstleni
len Mahmud Çelebi Tekkesi ile girdi (Amas
ya Tarihi, ı, 243-244). Nakşibendiyye'nin 

Anadolu ve Rumeli'de yayılması Ubeydul
lah Ahrar'ın halifesi Kütahyalı Abdullah- ı 

İlahi'nin (Molla ilahi) öncülüğünde ger
çekleşti. Yavuz Sultan Selim'in özel hoca
sı Halimi Çelebi'nin Nakşibendiyye'den ol
duğu ve padişahın, şehzadeliği sırasında 
Kanuni Sultan Süleyman'ın eğitimini de 
bu şeyhe havale ettiği, ayrıca Kanuni'nin 
zikir aldığı tarikatlardan biri olan Nakşi
bendiyye adına İstanbul'da ve Mekke'de 
birer zaviye yaptırdığı bilinmektedir. Şeri
ata yaptığı vurguyla dikkat çeken Nakşi

bendiyye bu sebeple medrese çevrelerin
de de ilgi gördü. XVll. yüzyılın sonlarında 
İstanbul'a gelen Murad Buhar\' ile tarika
tın Müceddidiyye kolu Anadolu'da kısa sü
rede etkili bir konuma geldi. I. Abdülha
mid başta olmak üzere birçok devlet ada
mının Nakşibendiyye'den el aldığı ve tari
kat adına tekke tesis ettiği görülmektedir. 
Tarikatın Halidiyye koluna mensup şeyhler, 
ll. Mahmud'un Bektaşi tekkelerini kapat
masından sonra şeriata bağlılıkları sebe
biyle bu tekkelere yerleştirildi. 

XV. yüzyılın ilk yarısında Larende'ye ge
lip yerleşen Alaeddin Ali Semerkandi'ye 
nisbet edilen Semerkandiyye tarikatının 
faaliyetleri Anadolu'da birkaç şehirle sınır
lı kaldı ve XVII. yüzyıldan sonra izleri kay
boldu. Bazı kayıtlar bu tarikatın Kübreviy
ye, Halvetiyye ya da Nakşibendiyye'den ay
rılan bir kol olduğuna işaret etmekteyse 
de kesin olarak hangisinden olduğu bilin
memektedir. 
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Bağdat kökenli Kadiriyye tarikatı Osman
lı Devleti'ne XV. yüzyılda Eşrefoğlu RGml 
ile girdi. Tarikatın plri Abdülkadir-i Geyla
ni'nin Bağdat'ta bulunan türbesi üzerine 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından bir 
kubbe, yanına da cami, tekke ve imaret 
yaptırıldı. RGmiyye kolunun plri İsmail RG
ml'nin faaliyetler i sonucu Kadiriyye XVII. 
yüzyılda başta İstanbul olmak üzere Ana
dolu ve Balkanlar'da yaygınlık kazandı. 
Şeyh İsmail Rumi'nin İstanbul Tophane'
de kurduğu tekke 176S'te yanınca lll. Mus
tafa tarafından yeniden inşa ettirildi. ı. 

Ahmed İstanbul'da yaptırdığı Sultan Ah
med Camii'nin açılışına İsmail Rumi'yi de 
davet etti. Caminin açılış töreninde şeyh 
tarafından Kadirl zikri icra edildi. 

Ebü'l-Hasan eş-Şazell tarafından Xlll. 
yüzyılda kurulan Kuzey Afrika menşeli Şa
zeliyye tarikatının yayıldığı bölgeler XVI. 
yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlı yö
netimi altına girdi. Şazeliyye'den Ali b. 
MeymGn'un XVI. yüzyılın başında Bursa'
ya gelerek altı yıl kaldığı, buradan ayrılıp 
Şam'a giderken yerine halifesi Şeyh Ab
durrahman'ı bıraktığı bilinmekteyse de da
ha sonra Şazelller'in izine rastlanmamak
tadır. XVII. yüzyılda bu tarikat adına Ur
fa'da kurulan tekkede Şeyh Ali Dede'nin 
faaliyet gösterdiği , IV. Murad'ın Bağdat 
seferi sırasında şeyhi ziyaret ettiği , IV. 
Mehmed'in 1061'de (1651) Urfayakının

daki Karaköprü köyünü şeyhe bağışladığı 
belirtilmektedir. Şazeliyye'nin Anadolu'ya 
kalıcı olarak girişi ve yayılışı XV!ll. yüzyılın 
son çeyreğinde gerçekleşti. İstanbul'da 
açılan ilk Şazell tekkesi 1200'de (ı 786) Si
lahdar Abdullah Ağa'nın yaptırdığı Alibey
köy Dergahı'dır. Şazell şeyhi Muhammed 
Zafir'e intisap ettiği kaydedilen Il. Abdülha
mid, Alibeyköy'deki dergahı 1886'da onart
tı ve ertesi yıl Beşiktaş'ta tarikat adına bir 
cami-tekke (Şeyh Zafir Tekkesi) yaptırdı. 

XIII. yüzyılın ikinci yarısında Şam'da Sa
deddin ei-Cibavl tarafından kurulan Sa'
diyye'nin yayıldığı bölge 1516'da Osmanlı 
yönetimi altına girdi. Sa'diyye adına XVI. 
yüzyılda İstanbul'da, XVII. yüzyılda Bur
sa'da birer tekkenin olduğu görülmekte
dir. Tarikatın İstanbul'a girişi xvııı . yüzyı
lın başlarında Vefaiyye ve Selamiyye kol
larıyla gerçekleşti , Seyyid Ahmed Bede
vi'nin Xlll. yüzyılda Mısır'da tesis ettiği Be
deviyye'nin XVII. yüzyılda Bursa'da bir tek
kesi bulunduğu belirtilmekte, ancak faa
liyeti hakkında herhangi bir bilgi verilme
mektedir. xvııı. yüzyılın başlarında kuru
lan Ebürrıza Tekkesi İstanbul'da açılan ilk 
Bedevi tekkesidir. XIX. yüzyılda Kuzey Af-
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rika kökenli Ticaniyye ve DesGkıyye tari
katlarının İstanbul'da birer tekkesinin bu
lunduğu anlaşılmaktaysa da faaliyetleri
ne dair bilgi bulunmamaktadır. Yine XIX. 
yüzyılda ortaya çıkan ve Kuzey Afrika'da 
etkili olan tarikatlardan SenQsiyye diğer 
tarikatlar gibi Osmanlılar'dan destek gör
dü. Abdülmecid, Abdülaziz ve Il. Abdülha
mid gibi padişahlar tarikat mensuplarıy
la yakından ilgilendi. VI. Mehmed'e (Vah
deddin) saltanat kılıcını kuşatan Ahmed 
Şerif Efendi bir Senası şeyhidir. 

Ekberiyye Mekt ebi. Nakşibendiyye'nin 
Müceddidiyye ve Halidiyye kolu hariç Os
manlılar'da bütün tarikatlar vahdet-i vü
cGd görüşünü benimsemiştir. Malatya
Konya ekseninde bir müddet faaliyet gös
terdiği bilinen Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin 
sistemli hale getirdiği vahdet-i vücGd an
layışı Sadreddin Konevl, Cendl, Kaşanl ve 
DavGd-i Kayseri vasıtasıyla Osmanlılar'a ta
şınmış ve İbnü'l-Arabl'nin "Şeyh-i Ekber" 
unvanı dolayısıyla Ekberiyye diye anılmış
tır. Bilhassa İbnü'l-Arabl'nin bütün fikirle
rinin özeti sayılan Fuşuşü'l-.f:ıikem'in oku
tulması ve üzerine şerhler yazılması sure
tiyle aktarılan bu düşünce ve inanç siste
mi, ilk başmüderrisliğe DavGd-i Kayseri'
nin tayiniyle öğretim kurumlarında da 
temsil imkanı buldu. DavGd-i Kayseri'nin 
Matla'u ]]uşuşi'l-kilem adlı Fuşuş şerhi 
bu konuda ilk düzenli çalışmadır. Daha 
sonra mektebin temsilciliğini Molla Fena
ri, Kutbüddinzade İznik!, İbn Kemal gibi 
alimler üstlenmiş, Fuşuşü'l-J:ıikem'in ter
cüme ve şerhedilmesi, üzerine ders ya
pılması geleneği son döneme kadar sür
müştür. 

Devlet ve Ulema ile Yaşanan Gerginlik

ler. Kuruluş döneminden itibaren oluşan 
devlet-tekke-medrese dengesi zaman za
man bozulmuş ve tarikat mensuplarıyla 
devlet adamları ve medrese çevreleri ara
sında gerginlikler yaşanmıştır. Devletin 
hassasiyeti daha çok siyasi düzenin bo
zulma tehlikesi ve inanç bakımından Ehl-i 
sünnet çizgisi dışına çıkilması konularında 
olmuştur. Bedreddin Simavi'nin idamının 
(823/1420) ardından onun takipçisi olduk
l arı belirtilen Bedreddlnller de inanç ve 
amel bakımından sapkın bir zümre olduk
ları iddiasıyla baskı altında tutulmuştur. 

Fatih Sultan Mehmed devrinde HurQfi
Ier'in öldürülmesi devleti ele geçirme te
şebbüslerinden , sonraki dönemlerde bas
kı altında tutulmaları gayri Sünni inançla
rından kaynaklanmıştır. Yine bu dönemde 
Halvetl şeyhi Alaeddin Rumi (Ali HalvetT) 
siyasi bir kalkışmaya girişebileceği endişe-

siyle İstanbul'dan uzaklaştırılmıştır. Il. Ba
yezid devrindeki Kalender( idamları padi
şaha suikast teşebbüsünden, ı. Mahmud 
dönemindeki idamları ise sapkın mezhep · 
kurma çalışmalarından dolayıdır. Kanuni 
Sultan Süleyman devrinde Kalender Şah'ın 

idam edilmesi çıkardığı isyan sebebiyle, İb
rahim Gülşenl'nin Mısır'dan İstanbul'a ge
tirtilmesi ise isyan etme ihtimali yüzün
dendir. XVI. yüzyılda Melamiyye-i Bayra
miyye'den Oğlan Şeyh İsmail Ma'şQki ile 
Hamza Ball'nin, Halvetiyye'den Muhyiddin 
Karamani'nin idamı bazı sözleri sebebiyle 
zındık ve mülhid olduklarına hükmedildiği 

için, XVII. yüzyılda Şemsiyye-i Bayramiy
ye'den Abaza şeyhi Abdürrahim Efendi, 
Melamiyye-i Bayramiyye'den Sütçü Beşir 
Ağa, Nakşibendiyye'den Urmiye şeyhi Mah
mud Efendi ve tarikatı belli olmayan Şeyh 
Ahmed'in (Sakarya şeyhi) idamları ise si
yasi gerekçelerle olmuştur. Ayrıca değişik 
sebeplerden dolayı XX. yüzyılın başlarına 
kadar yirminin üzerinde şeyh sürgüne gön
derilmiş , XIX. yüzyılda Bektaşller ve bir 
müddet için Nakşibendi-Halidller toplu ola
rak İstanbul'dan sürülmüştür. 

İ bnü'I-Arabl'nin özellikle Fuşuşü'l-J:ıi
kem'de dile getirdiği bazı görüşleriyle ceh
rl zikir uygulayan tarikatların sema ve dev
ranla zikir yapmaları mutasavvıflarla med
rese çevreleri arasında gerginliğe yol aç
mıştır. Medrese mensuplarının İbnü 'l-Ara
bl'nin bir kısım görüşlerini tenkit etmeye 
başlamaları üzerine mutasawıflar bu gö
rüşleri açıklayan ve tenkitlere cevap veren 
risaleler kaleme almışlardır. Akşemsed

din'in Risaletü'n-nuriyye adlı eseri bu 
eleştirilere cevap niteliğindedir. 871'de 
(1466) Kutbüddinzade İznik!, Firavun'un 
imanı ve kafirlerin cehennemdeki duru
muyla ilgili İbnü'l-Arabl'nin görüşlerini 
açıkladığı için çok ciddi tartışmaların mey
dana geldiği, doğabilecek kargaşanın baş
ta Sadrazam Mahmud Paşa olmak üzere 
birçok alim ve şeyhin gayretiyle önlendiği 
anlaşılmaktadır. Yavuz Sultan Selim, Mı

sır seferi dönüşü İbnü'l-Arabl'nin Şam'
daki kabrini tesbit ettirerek üzerine tür
be, yanına da bir cami ile bir tekke yap
tırmış. görüşleriyle ilgili Edirne'de Molla 
Cami'nin talebelerinden Şeyh Muhammed 
b. Hamldüddin el-Mekkl'ye bir kitap ha
zırlatmıştır. Ayrıca Şeyhülislam İbn Kemal 
bir fetvasında İbnü'l-Arabl'nin görüşleri
ne karşı çıkmanın yanlış olduğunu, eser
lerini anlayamayanların itiraz etmek yeri
ne susması gerektiğini belirtmiştir. XVI. 
yüzyılda Sinoplu Abdülbarl b. Turhan, İb
rahim b. Muhammed Halebl, Şeyhülislam 



Çivizade Muhyiddin Mehmed Efendi gibi 
alimler ise ibnü'l-Arabi'nin görüşlerine kar
şı çıkmaya devam etmişlerdir. Şeyhülislam 
EbüssuCıd Efendi, Fuşuşü'l-J:ıikem'de Fi
ravun'un imanlı öldüğü gibi şeriatla bağ
daştırılması mümkün olmayan ifadeleri 
esere bir yahudinin soktuğunu, zira ib
nü'l-Arabi'nin el-FütCıi:ıatü '1-Mekkiyye'
de bunun aksini söylediğini belirterek bir 
orta yol bulmaya çalışmıştır. Halveti şeyh
lerinden Safyalı Sali Efendi de Firavun'un 
imanı konusunda ibnü'l-Arabi'nin esas ka
naatinin el-FütCıJ:ı{ıt'taki görüşü olduğu
nu belirtir. EbüssuCıd Efendi'nin ileri sür
düğü görüşe ibnü'l-Arabi savunucuların
dan Katib Çelebi karşı çıkmıştır. XVll . yüz
yılda ortaya çıkan Kadızadeliler hareketi
nin öncüsü Kadızade Mehmed Efendi'nin 
görüşleri arasında ibnü'l-Arabi'nin kafır ol
duğu ve Firavun'un imanının geçersizliği 
konuları da vardır. Abdülvehhab eş-Şa'ra
ni, Abdullah Bosnev!, ibrahim KCırani, Ab
dülgani en-Nablusi, Şeyhülislam Hasan 
Fehmi Efendi, Edirne Müftüsü Mehmed 
Fevzi Efendi gibi mutasavvıf-alimler ib
nü'l-Arabi'nin görüşlerini savunan eserler 
kaleme almışlardır. 

Tasavvuf ehlinin bir kısım uygulamaları 
ve cehri zikri benimseyen tarikatların se
ma ve devranla zikir yapmaları da ulema
nın sert tenkitlerine sebep olmuş, bu yüz
den zaman zaman ciddi gerginlikler yaşan-

mıştır. Konuyla ilgili tartışmaların, Bezza
zitarafından 812'de (1409- 10) yazılan el
Fetdva'l-Bezzô.ziyye isimli eserde yer 
alan, def ve mizmar dinlemenin ve raksın 
haram olduğuna dair fetva ile başladığı 
anlaşılmaktadır. Bu dönemde Şeyhülislam 
Molla Fenari'nin tasavvuf ehli tarafından 
uygulanan tarikat adab ve erkanını savu
nan bir risale kaleme alması ve b).lrada sCı
fıleri Kitap ve Sünnet'in gösterdiği yolda 
yürüyen kişiler olarak tanıtınası dikkat çe
kicidir. Daha sonraki dönemde Şeyhülis
lam Molla Gürani'nin devran zikri sebebiy
le Şeyh Vefa'ya karşı çıktığı , Vefa'nın mü
ridlerinden Şeyhülislam Zenbilli Ali Efen
di'nin ise bu tür zikrin caiz olduğuna dair 
risale kaleme aldığı görülmektedir. XVI. 
yüzyılda devranın haramlığına dair Molla 
Arap'ın Halveti şeyhlerine gönderdiği mek
tuba da Cemaleddin ishak Karamani ce
vap yazmıştır. Şeyhülislam ibn Kemal'in, 
eserlerinde ve fetvalarında önceleri dev
ranla zikre çok sert biçimde karşı çıkarken 
muhtemelen medrese kökenli Halveti şey
hi Sünbül Sinan'ın çabalarıyla tavrını yu
muşattığı görülmektedir. Sünbül Sinan 
devranın cevazına dair kaleme aldığı biri 
Arapça, diğeri Türkçe iki risaleden Arap
ça olanını çoğaltıp devrin alimlerine gön
dermiş. ayrıca değişik mahfillerde görüşü
nü ulemaya karşı dirayetle savunmuştur. 
Halvetiyye'den bir diğer alim şeyh ibrahim 
Ümmi Sinan'ın da bu hususta EbüssuCıd 

Sema eden Mevıevi dervişlerinin tasvir edildiği bir kartpostal (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplıg ı Kartpostal Koleksiyonu) 
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Efendi'yi etkilediği anlaşılmaktadır (Öngö
ren , Osmanlılar'da Tasauuuf, s. 369-384). 
Bu dönemde Şeyhülislam Fenarızade Muh
yiddin Çelebi ve Taşköprizade Ahmed Efen
di'nin devranla ilgili kanaatleri olumlu, is
tanbul kadısı Sarı Gürz, Sahn-ı Sernan mü
derrislerinden Gürz Seyyidi, ibrahim b. 
Muhammed Halebi ve Birgivi gibi alimie
rin görüşleri olumsuzdur. XVII. yüzyılda ko
nuyla ilgili tartışma daha çok Halveti şey
hi Abdülmecid Sivasi ve bazı halifeleriyle 
Kadızadeliler arasında cereyan etmiştir. 
IV. Murad, Sultan ibrahim ve IV. Mehmed 
devirlerinde ortaya çıkan Kadızadeliler ha
reketinin karşı çıktığı tasavvufı düşünce 
ve uygulamalar arasında sema ve devran. 
zikir ve mCısiki başta gelen konulardı. Ka
dızadeliler sadece Halvetiler, Mevlevı1er ve 
diğer tarikatiara mensup olan dervişleri 
değil onların tekkelerine giden halkı da 
küfürle suçlamışlardır. IV. Murad'ın siyasi 
düzeni bozmamaları kaydıyla sCıfılerin fa
aliyetlerine karşı çıkmadığı ve Kadızadeli
ler ile Sivasi taraftarları arasında bir den
ge politikası izlediği dikkat çekmektedir. 
Ayrıca padişahın Sivasi'ye dervişlerine mü
dahale edilmeyeceğine dair teminat ver
diği belirtilmektedir. Fikir tartışmalarında 
fazla başarılı olamayan Kadızadeliler, IV. 
Mehmed devrinde daha ileri giderek fi
ziki saldırılara başlamış, sonunda Sadra
zam Köprülü Mehmed Paşa'nın teşebbü
süyle haklarında padişahtan önce idam 
fermanı çıkartılmış, ardından bu ceza sür
güne çevrilmiştir. 1066'da (1656) hareke
tin yatıştırılmasından sonra Vani Mehmed 
Efendi sCıfılere karşı tavır almış, IV. Meh
med ve Sadrazam Köprülüzade Fazı! Ah
med Paşa'yı etkileyerek 1666'da Mevlevi
ler'in yaptığı semaı ve Halveti dervişlerinin 
Kadızadeliler tarafından "tahta tepmek" 
olarak adlandırılan ayinlerini yasaklatmış
tır. Bu yasak ancak 1684'te kaldırılabilmiş
tir. 
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Iii REŞAT ÖNGÖREN 

G) İlim ve Kültür. 1. Düşünce Hayatı ve Bi
lim. Kaynaklar. Siyasi ve içtimal açıdan Os
manlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti'yle 
Beylikler'in tabii bir devamı olarak tarih 
sahnesine çıkmıştır. Özellikle Moğol baskı
sı sonucunda medeni seviyesi yüksek olan 
yerleşik nüfusun Batı Anadolu'ya doğru ha
reket etmesiyle başta Osmanlı Beyliği ol
mak üzere Batı Anadolu beylikleri tarımla 
uğraşan nisbeten kültürlü bir tabana sahip 
olmuştur. XII. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren şehirleşen Anadolu Selçuklu Devle
ti'nde XIII. yüzyıldan itibaren ilmi faaliyetin 
başladığı görülmektedir. Özellikle aynı yüz
yılın ikinci yarısından sonra başşehir Kon
ya'da Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin öğrencisi 
Sadreddin Konevi'nin nazari irfan (tasav
vuf) sahasındaki eserleri ve Mevlana Cela
leddin-i Rumi'nin bu alana kazandırdığı 
edebi eserler hem Anadolu'ya hem Ana
dolu dışına ciddi etkilerde bulunmuştur. 
Meraga matematik-astronomi okulu men
suplarının İlhanlılar döneminde Anadolu'
ya gelmesi neticesinde başta Sivas, Kay-

seri, Tokat, Aksaray olmak üzere Anado
lu'nun pek çok şehrinde nazari ilimler sa
hasında üst seviyede bir eğitim verilmeye 
başlanmış, ilimler tarihi açısından önem
li eserler kaleme alınmıştır. Bu hareketin 
merke:z;inde Meraga matematik-astrano
mi okulunun kurucusu Nasirüddin-i Tüsi'
nin öğrencisi Kutbüddin-i Şirazi bulunmak
tadır. Kutbüddin, Sivas ve Kayseri'deki 
medreselerde verdiği yüksek eğitimin ya
nı sıra gezegenler teorisi için önemli sayı
lan Nihô.yetü '1-idrak ti dirayeti'l-eflak, 
et-Tuf:ıfetü'ş-Şahiyye fi'l-hey'e ile kla
sik astronomi tarihini de ilgilendiren Ki
tab Fe'altü telô. telüm adlı eserlerini ka
leme aldı ; bu Arapça kitaplarda incelediği 
konuları Farsça'da yeniden üreterek İl;].ti
yarat-ı Mu?:afteri isimli eserini Çobanoğ
lu Hükümdan Muzafferüddin Yavlak Ars
lan'a takdim etti. Bu eserlerinde yalnız 
Doğu İslam dünyasını değil, başta Endü
lüs olmak üzere Batı İslam dünyasında ge
liştirilen astronomi teorileriyle matema
tik geleneğini de dikkate alan Kutbüddin 
bu birikimin Anadolu ve iran'da yaygınlaş
masına, bilhassa Semerkant matematik
astronomi okulunda ele alınmasına vesile 
oldu. Nizameddin el-Bircendl örneğinde 
görüldüğü üzere Osmanlı ülkesine göç 
eden Semerkant okulu mensupları eser
lerinde bu birikimi temsil eden fikirlere 
yer vererek Osmanlı ilmi çevrelerinde ta
nınmalarını sağladı. Şehabeddin es-Sühre
verdi'nin lfikmetü'l-işrô.l{ına yazdığı şerh
le İşraki felsefeyi o dönemin diline aktaran 
Kutbüddin bu felsefenin Anadolu ile İran 
bölgesinde yaygınlaşmasına sebep oldu, 
özellikle optik teorilerinin İbnü'l-Heysem'in 
bıraktığı yerden yeniden ele alınmasını te
min etti. Kutbüddin'in hem nazari hem 
uygulamalı tıpla ilgilenmesi, bilhassa İbn 
Sina'nın el-Kanun ti't-tıb adlı eserine yir
mi yıldan fazla bir süre emek vererek şerh 
yazması Anadolu'da zaten yaygın olan ese
rin daha çok tanınmasına yol açtı. Kut
büddin-i Şirfızi'nin Anadolu'daki istikrarsız
lıkyüzünden Tebriz' e Gazan Han'ın kurdu
ğu Şenb-i Gazarı Külliyesi'ne gitmesi, uzun 
yıllar bulunduğu Anadolu ile İran bölge
sindeki öğrenciler arasında bir bağ kurul
masına vesile oldu; Safevi Devleti'nin or
taya çıkışına kadar Anadolu-iran coğraf
yası ile Türkistan arasında ilmi ve fikri bir 
birliktelik oluşturdu. Meraga okulu men
suplarının ilmi çalışmaları ve farklı düşün
ce çevrelerinin faaliyetleri de Anadolu'da
ki ilmi hayatı besledi. Osmanlılar'ın İznik'
te kurduğu ilk medresenin başmüderrisi 
olan Davüd-i Kayseri böyle bir ortamda ye
tişti; özellikle Tokat Niksar'daki Nizarniye 


