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POSTİNPÜŞ BABA zAviYESİ

ı

Bursa'nın Yenişehir

L

ilçesinde
erken Osmanlı devrine ait
bir zaviye.

_j

Kaynaklarda Baba Sultan Zaviyesi, Seyyid Mehmed Dede Zaviyesi, Postinpuş Baba Sultan imareti adlarıyla da anılan yapı
ilçenin kuzeybatısında, muhtemelen antik
şehrin yerinde oluşan 6 m. yüksekliğinde
ki Babasultan höyüğünün meydana getirdiği alçak bir tepenin üzerine kurulmuş
tur. Aşıkpaşazade, Sultan ı. Murad'ın Yenişehir'de Postinpfiş Baba için bir zaviye
yaptırdığını kaydeder (Tarih, s. 216) . Se-

mavi Eyice ve Oktay Aslanapa bu bilgiden
hareketle yapının 1. Murad dönemine ait
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak Evliya
Çelebi'nin, Orhan Gazi'nin bir oğluna ait
mezarın burada bulunduğunu söylemesini ve bu bilginin 979 (1571-72) tarihli Tahrir Defteri'nde yer almasını değerlendiren
Ekrem Hakkı Ayverdi zaviyenin Orhan Gazi döneminde inşa edildiği sonucuna ulaş
mış, ayrıca XIX. yüzyıla ait bir başka kaynağa dayanarak Postinpuş Baba'nın asıl
adının Seyyid Mehmed Hammali olduğu
nu kaydetmiştir (Osmanlı Mi'marisi /,s.
209-210). Zaviyenin Orhan Gazi döneminde yapıldığını daha sonra Semavi Eyice de
kabul etmiştir (DİA, VII, 72). Binanın XIX.
yüzyılın sonlarında muhtemelen bir deprem sonucunda yıkılarak kullanılamaz hale gelmesi üzerine 1905-1906 yıllarında ihya edildiği düşünülmektedir (Emir, II, 62).
Postinpfiş Baba Zaviyesi hakkında ilk monografik çalışma Franz Taeschner tarafın
dan 1928 yılında yapılmıştır. Taeschner, bu
çalışmasında Hans Dernschwam ve Evliya
Çelebi'nin seyahatnameleriyle Matrakçı Nasuh'un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn adlı eserindeki Yenişehir minyatüründen (İÜ Ktp., TY, nr. 5964, vr. 14b) yararlanmıştır.
Yapı tabhaneli cami denilen grubun tipik örneklerinden biridir. Eyvan biçimindeki girişin karşısında yer alan büyük kubbeli orta sofa ibadet mekanını oluşturur.
Giriş eyvanının iki yanında bulunan küçük
koridorlardan kubbeli misafirhane (tabhane) mekanlarına geçilir. Koridorların üzeri kuzey yönünde bindirme bir taş tavan,
güney yönünde basık bir kubbeyle örtülü
olup bunların ortasında birer aydınlık deliği bırakılmıştır. Böylece yapıda kapalı avluda aydınlık feneri düşüncesinin yaşatıl
mış olduğu görülmektedir. Doğu duvarlarında birer ocak bulunan misafirhane bölümleri kanatların güney ve batı cephelerine açılan pencerelerle aydınlanmaktadır.
Bu plan tipindeki yapılarda ibadet mekanında girişin tam karşısında yer alan mihrap nişi bu eserde giriş ekseni üzerinde
değil kapının solundaki duvarda yer almış-

PostinpOş Baba
Zaviyesi'nin
planı ve güney
duvarındaki

yürek biçiminde
süsleme
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tır. Aynı durum İznik'teki Nilüfer Hatun
imareti'nde de uygulanmıştır. Orta safanın

üstünü tromplar aracılığı ile geçişleri sağ
lanan sekizgen şekilli, normalinden daha
yüksek tutulmuş olan kasnak üzerine iri
üçgenlerle bağlantılı 8,5 m. çapında dairesel kubbe örtmekte, kanat mekanların
üzerinde ise üçgen kuşaklarta bağlantılı
basık kubbeler bulunmaktadır. ibadet mekanında kenarları bordürlü çok yalın bir
mihrap, yeşil boyalı sıradan bir minber ve
safanın güneydoğu köşesinde ahşap vaiz
kürsüsü yer almaktadır. Yapının doğu cephesinin önünde bu lunması gereken son
cemaat yeri ortadan kalkmış, sadece güneydoğu köşesinde revaka ait kemerin küçük bir kısmı kalmıştır. 1926-1927 yılların
da binanın önünde ahşap bir revak mevcuttu.
Doğu cephesinin dışındaki cephelerde
bir sıra kesme taş, üç sıra tuğladan meydana gelen almaşık duvar işçiliği görülmektedir. Giriş cephesi haricindeki cephelerde küfeki taşı ve yassı tuğla değişik şe
killerde kullanılarak yatay balık sırtı, hasır örgüsü, rozet gibi geometrik desenler
oluşturulmuştur. Kubbe kasnağında, kemer ve alınlık dolgularında tuğla süsleme
öğesi olarak kullanılmıştır. Güney duvarın
da bordürleri testere dişi şeklinde işlen
miş iki kör kemer arasında yer alan yürek
şeklindeki nişte Bizans'ın son devrinde inşa edilen bazı yapılara has özellikler bulunmaktadır. XN. yüzyılda benzerlerine oldukça sık rastlanan bu motif İstanbul'da
Fenari Isa Camii, Kariye Camii ve Yoros
Kalesi gibi Bizans yapılarında, aynı dönemin Batı Trakya'daki Bizans eserlerinde
görülmektedir. Bu durum eserin taş ustalarının Bizanslı olduğunu gösterir. Alın
lık dolgularında ise erken Osmanlı devrinin mimari özellikleri görülmektedir. Devrin diğer tipik bezerne unsurlarından olan
rozetlerin kubbe kasnağı gibi çok göz önün-
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de olmayan yerlerde
cidir.

bulunması

ilgi çeki-

Richard Hartmann, 1920'li yıllarda Yeniziyaret sırasında zaviyenin
etrafı nın meza rlıkla çevrili olduğunu söylemektedir. Günümüzde bu mezarlıktan iz
yoktur. 1928'de zaviyede incelemeler yapan Franz Taeschner, zaviyenin çevresinde yine günümüze gelmeyen ve sanat değeri taşımayan küçük bir mescid ve bitişiğİndeki türbeden bahsetmektedir. XIX.
yüzyılın sonlarına ait bir fotoğraftan (İÜ
Ktp , Albüm , nr. 90 .755, rs. 21) zaviyenin
güneyinde yer alan bu yapıların her ikisinin de dört duvar üzerine hafif eğimli kır
ma çatıyla ör tülü yapılar olduğu an l aşıl
maktadır. Üstü kiremit örtülü çatısının
üzerinde alem bulunan mescidle gösteriş
siz türbe birbirine bitişik durumdadır. Güney dış duvarına ilave edilmiş cumba şek
linde bir çıkıntı göze çarpar. Taeschner'in
şehir' e yaptığı

tanımlamalarından

anlaşıldığı kadarıyla

yapının giriş

cephesinin önünde etrafı bir
duvarla çevrili, ortasında bir kuyu bulunan
avlu mevcuttu. 19SO'li yılların başında harim kısmı su deposu olarak kullanılan yapı
196S'te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın
dan restorasyona alı n mış . oldukça uzun
süren restorasyondan sonra cami olarak
açılan binanın çevresi genişçe bir park şek
linde (Baba Sultan Parkı) düze n len miştir.
Bugün yap ı tekrar restorasyona muhtaç
duruma gelmiştir.
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Geçerli bilg iyi
bilgisinden ibaret gören
ve metafizikte dini bilgiyi
geçersiz s ayan felsefe akımı.

olguların

L

Terim

_j

Fransızca'da

"gerçek, olgu, kesin,
olumlu" gibi anlamlara gelen
positif kelimesinden tü retilmiştir. Pozitif
bilim kavramı , olgularla ilgili kesin ve kanıtlanmış bilgiyi ifade ettiği için pozitivizmin ekseninde durmaktadır. Terimi ilk defa sosyalist düşün ür Claude Henri de Saint
Simon (ö. 1825) , bilimsel yöntemin önemini belirtmek ve sosyal felsefe bakımın
dan ifade ettiği anlamı ortaya koymak için
kullanmış , daha sonra pozitivizmin kurucusu Auguste Comte tarafından benimsenerek bir felsefi sistemin adı haline getirilmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren bütün Avrupa ülkelerinde yaygın
lık kazanan bu felsefe akımı , XX. yüzyılın
ilk yarısına kadar birta kım farklı laşma ve
dönüşümlere uğrayarak yaygın hale gelmiştir. Bu akımdaki ilk yol ayırımı da XIX.
yüzyılda gerçekleşmiş ve temel fikirlerde
uzlaşmakla birlikte bu akımın dayandırıl
kanıtlanmış,

d ı ğı araştırma alanları bakımından farklı
lık

gösteren sosyal pozitivizm ve evrimci
pozitivizm şeklinde iki ayrı yön takip etmiştir. Comte tarafından kurulan ilki, bilimin yöntemini ve sonuçlarını kullanmak
suretiyle daha adil bir sosyal örgütlenmenin sağlanabileceği düşüncesine dayan maktadır. Öncülüğünü İ ngiliz filozofu Herbert Spencer'in yaptığı ikincisi ise toplum
ve t arih kavramı üzerine değ il doğa kavramı üzerine temellen dirilmiş olup özellikle
fizik ve biyoloji alanlarını esas almıştır. Böylece ana fikrin ağırlık merkezi, sosyal pozitivizmin toplumsal ve tarihsel ilerleme
kavramından fiziksel ve biyolojik evrim kavramına kaydırılmıştır. Aynı yüzyılın sonlarında gelişen empiriyokritisizm de bir eleş
tirel pozitivizm akımı şeklinde ortaya çık
mış , pozitivizmin duyumcu ve deneyci kanalını yeniden ve radikal bir biçimde formüle etmeyi denemiştir. Eleştirel pozitivizm, ortaya koyduğu felsefi birikimle XX.
yüzyılda ortaya çıkan ve 1940'a kadar özellikle mantık, matematik ve dil felsefesi alanındaki görüşleriyle etkili olan mantıksal

pozitivizm akımı için bir etki alanı , hatta
bir temel oluşturacaktır (bu tasnif için bk.
EP, VI , 415)
İki ayrı yüzyıla ait iki ayrı pozitivizmin olkabul edilmekle birlikte bu akımın
karakteristik olan temel fikirleri süreklilik
göstermiştir. Bu fikirler şöylece sıralana
bilir: a} Bilimsel bilgi tek geçerli bilgidir.
b} Bilginin mümkün olan yegane nesnesi
olgulardır ; metafizik ve teolojik düşünce
ler olgusal karşılığı olmayan spekülasyonlardan ibaret olup anlamsızdır. c} Felsefe
bilim dışı bir yönteme sahip olamaz; onun
görevi bütün bilimler için ortak olan genel ilkeleri bulmaktır. d} Evrensel ve önsel
nitelikli tek bir yöntem söz konusudur ve
bu yöntem hem doğa hem de beşeri bilimler için aynıdır; bütün bilimler fiziğe indirgenebilir. Pozitivist felsefe üzerine önemli bir eser yazmış olan Leszek Kolakowski,
pozitivizmin ilkelerini daha felsefi bir term inoloji içinde şöyle ortaya koymuştur : a}
Olguculuk (phenomenalism). Öz ve olgu arasında hiçbir ayırım yoktur. Geleneksel metafizik sistemlerin olguları sıradan yöntemlerle bilinemeyecek bir hakikatin tezahürleri şeklinde tanımlanması pozitivizm
açısından hiçbir anlam taşımaz. Gerçeklik,
duyu ve deneyiere konu olan olgulardan
ibarettir. Cevher, ruh , metafizik sebep gibi
kavramların bilimsel açıklama gücü yoktur. b) Adcılık (nominalism). Bilginin tikel ve
somut nesnelerden başka gerçek bir reteransı yoktur. Bilinebilen dünya tikel ve gözlemlenebilir olguların toplamından ibarettir. Bilimdeki soyut kavramlar deneyierin
derlenip kaydedilme yönteminden başka
bir şey değildir ve deney ötesi olan bağ ım
sız bir gerçeklik alanına atıfta bulunmaz.
c} Değer ve norm ifadelerinin konumu. 01guculuk ve adeılığın mantıksal bir sonucu
olarak değer yargıları ile normatif önermeler bilimsel bilgi alanına girmez. d} Bilimsel yöntemin birliği. Bütün deney 1 deneyim alan ları için tek bir bilim sel araştır
m a yöntemi vardır. Bazı bilimiere ait alanların niteliksel farklılık ve kendine özgü nitelik arzettiği iddiasıyla birden çok yöntem
var sayılamaz. İdeal bilimsel yöntem ise
fizik biliminin yöntemidir (Positivist Philosophy, s. 11-19)
duğu

Tarihsel kökleri itibariyle pozitivizm Francis Bacon ' ın eserlerine, David Hume'un deneyci felsefesine ve genel olarak Aydınlan
macı düşünürlere kadar geri götürülmektedir. Hatta bu akıma ait ana fikirlerin Roger Bacon, Ockhamlı William ve Paris nominalistleri tarafından geliştiriidiğini ileri
sürenler de bulunmaktadır (a.g.e., s. 2023). Pozitivizmi doğu ran düşünce iklimi,
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