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ÜSTÜVÂÎ

ordusunun halka zulmetmesine fýrsat ver-
memesini, mazlumlarýn þikâyetlerini dinle-
mesini tavsiye etmiþ, Tuðrul Bey de bun-
lara riayet edeceðini ve daima nasihatle-
rini beklediðini söylemiþtir (a.g.e., s. 603-
604).

Eserleri. Üstüvâî’nin günümüze ulaþan
Kitâbü’l-Ý£tišåd adlý eserinin bilinen tek
nüshasý Leiden Kütüphanesi’ndedir (nr.
1977). Sezgin bu nüshaya dayanarak ese-
rin adýný el-£Aš¢de þeklinde vermiþ, diðer
kaynaklar ise el-Ý£tišåd baþlýðýný tercih
etmiþtir. Üstüvâî eserinde Ebû Hanîfe’-
den gelen akaidle ilgili rivayetleri on dört
baþlýk (fasýl) altýnda toplamýþtýr. Kureþî (el-
Cevâhir, I, 7-8; II, 67), Ýbn Kutluboða (Tâ-
cü’t-terâcim, s. 29), Kefevî (Ketâßib, vr. 68a-b,
163a-164a) ve Beyâzîzâde (Ýþârâtü’l-merâm,
s. 22, 149, 256, 267) bu eserden nakillerde
bulunmuþtur. Eser tek nüshasý esas alýna-
rak, ayrýca kaynaklarýyla ve kendisinden
faydalanan diðer eserlerle karþýlaþtýrýlarak
Seyit Bahçývan tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Beyrut 1426/2005). Üstüvâî’nin zamaný-
mýza kadar gelmeyen diðer bir eseri MuÅ-
ta½aru Øâ£id (fi’l-fýšh) adýný taþýmakta-
dýr. Eserden sadece Muhammed b. Hüse-
yin el-Beyhaký nakilde bulunmuþtur (TârîÅ,
s. 213).
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ÿSeyit Bahçývan

– —
ÜSTÜVÂNÎ MEHMED EFENDÝ

(ö. 1072/1661)

Kadýzâdeli hareketinin
önde gelen liderlerinden,

Osmanlý âlimi, vâiz.
˜ ™

17 Muharrem 1017 (3 Mayýs 1608) tari-
hinde Þam’da doðdu. XVII. yüzyýlda Os-
manlý Devleti’nde önemli bir fikir hareketi
olarak ortaya çýkýp daha sonra tasavvuf-
la fýkýh erbabý arasýnda ciddi tartýþma ve
kavgalara yol açan, Ýbn Teymiyye mekte-
binin etkisinde kalan Kadýzâdeliler hareke-
tinin Kadýzâde Mehmed Efendi’den sonra
ikinci önemli lideridir. Ýlk eðitimini Þam’-
daki Ümeyye Camii’nin âlim ve mollalarýn-
dan aldý. Þemseddin el-Meydânî ve Nec-
meddin el-Gazzî’den Þâfiî fýkhýyla ilgili ders-
ler gördü. Arapça ve mantýk derslerini Ab-
durrahman el-Ýmâdî, Abdüllatîf b. Hasan
el-Câliký, Ömer b. Muhammed el-Kârî, Yû-
suf b. Ebü’l-Feth ed-Dýmaþký gibi hocalar-
dan okudu. Muhibbî onun hadis derslerini
de o sýrada Þam’a gelen Ebü’l-Abbas el-
Makkarî’den aldýðýný yazar (ƒulâ½atü’l-e¦er,
III, 387). Daha sonra öðrenimini tamam-
lamak için Kahire’ye gitti. Ezher’de ve di-
ðer medreselerde Burhâneddin Ýbrâhim
el-Lekanî, Nûreddin el-Halebî, Abdurrah-
man el-Yemenî ve Þemseddin el-Bâbilî gi-
bi hocalarýn derslerine devam etti. Kahi-
re’de ne kadar kaldýðý belli dðildir, ancak
1039’da (1629-30) Þam’da olduðuna dair
kayýtlar vardýr. Þam’da iken bilinmeyen bir
sebeple hocasý Necmeddin el-Gazzî ile ara-
sýnda çýkan ihtilâf yüzünden Ýstanbul’a git-
meye karar verdi. Bazý Osmanlý tarihle-
rinde bir kiþiyi öldürdüðüne ve düþmanla-
rýnýn kendisinden intikam alacaklarý kor-
kusuyla buradan ayrýldýðýna dair rivayet-
ler bulunmaktadýr.

Ýstanbul’a deniz yoluyla giderken Fran-
sýz korsanlarý tarafýndan kýsa bir süre esir
alýndý. Kurtulduktan sonra Ýstanbul’a ulaþtý
ve orada yerleþti. Benimsediði Selefî Han-
belî mezhebini deðiþtirip Hanefîliðe geç-
ti. Vefatýna kadar Hanefîlik hakkýnda ça-
lýþmalar yaptý ve bu mezhebin meþhur bir
vâizi oldu. Ýstanbul’daki ilk görevi Ayasof-
ya Camii vâizliðidir. Burada ders verirken
sýrtýný bir mermer sütuna dayadýðýndan
kendisine “Üstüvânî” lakabý verilmiþtir. Et-
kili vaazlarý sarayda hizmet gören helva-
cý, bostancý, baltacýlar ve Enderun halký
tarafýndan takip ediliyordu; giderek saray-
da bir çevre edindi. IV. Mehmed’in hoca-
sý Reyhan Efendi’nin himayesinde saray-
daki Has Oda’da vaaz vermekle görevlen-
dirildiði için halk arasýnda padiþah þeyhi

ne tarafýndan dedesi Þeyhülislâm Ebû Nasr
Muhammed b. Muhammed b. Sehl el-Ka-
dî’den fýkýh, Ebû Bekir el-Hârizmî’den ede-
biyat okudu. Kadî Ebü’l-Heysem Utbe b.
Hayseme’nin yanýnda bulundu. Dönemin-
de Horasan bölgesindeki Hanefîler’in riyâse-
ti ona intikal etti. Ýlimde ve özellikle fýkýhta-
ki silsilesi Ebû Hanîfe’ye kadar ulaþýr (Ke-
fevî, vr. 163a). Genç yaþta Nîþâbur müftü-
sü oldu. 375’te (986) hacca gitti. Bu yolcu-
luðunda Baðdat ve Hicaz baþta gelmek
üzere uðradýðý ilim merkezlerinin âlimle-
rinden istifade etti. Hac dönüþü Nîþâbur
kadýlýðýna tayin edildi (376/986) ve azledil-
diði 392 (1002) yýlýna kadar bu görevde
kaldý (Hatîb, IX, 344). Nîþâbur’da kurdu-
ðu, kendi adýyla anýlan medresede vefatý-
na kadar öðrenci yetiþtirmeye devam etti
(Beyhaký, s. 603-604). Üstüvâî pek çok ho-
cadan ders gördüðü gibi kendisi de baþ-
ta oðullarý ve torunlarý olmak üzere Bað-
dat Kadýlkudâtý Dâmeganî ve Gazneli Sul-
tan Mahmud’un iki oðlu Mesud ile Muham-
med gibi çok sayýda öðrenci yetiþtirdi (ho-
calarý ve öðrencileri için bk. Bahçývan, sy.
10 [2000], s. 222-230). Ailesi kendi ismine
nisbetle Horasan bölgesinde ilim, idareci-
lik ve kadýlýkta þöhret buldu. Nîþâbur’da
kadýlýk görevi uzun yýllar onun oðullarý ve
torunlarý tarafýndan yerine getirildi (bk.
SÂÝDÎ AÝLESÝ). Üstüvâî 402’de (1012) öð-
rencilerini okutmak üzere yerine Ebü’l-
Kasým Abdullah b. Muhammed b. Amr
ez-Ziyâdî’yi býrakarak ikinci defa hacca
gitti (Sarîfînî, s. 304; Kureþî, II, 341). Kay-
naklarýn çoðuna göre 432 (1041) yýlýnda
Nîþâbur’da vefat etti, daha sonra oðul-
larý ve torunlarýnýn da gömüldüðü Sikke-
tü’l-Kassârîn Mezarlýðý’na defnedildi. Ze-
hebî ve Temîmî zilhicce ayýnda öldüðünü
söyler.

Üstüvâî, Ehl-i sünnet inancýný savunmuþ
ve bölgesinde bu mezhebin güçlenmesi
için gayret göstermiþtir. Bu amaçla Ker-
râmîler’in imamý Ebû Bekir Muhammed
b. Mahmiþâd ile münazaralar yapmýþtýr.
Dönemin idarecileri tarafýndan saygý gös-
terilen ve sözü dinlenen Üstüvâî onlara na-
sihat etmekten ve doðru bildiði þeyleri söy-
lemekten çekinmemiþtir. Gazneli Hüküm-
darý Mesud Nîþâbur’a geldiðinde Vezir Has-
nek tarafýndan mallarý ellerinden alýnan,
vakýflarýna el konulan Mîkâiliyye ailesinin
mal ve vakýflarýnýn iade edilmesini iste-
miþ, bu isteði Mesud tarafýndan hemen ye-
rine getirilmiþtir (Beyhaký, s. 37-39). Ayrý-
ca Tuðrul Bey 431 (1039) yýlýnda Nîþâbur’u
Gazneliler’den aldýðý zaman ona da Allah’-
tan korkmasýný, adaletten ayrýlmamasýný,
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sýnda patlak veren Kadýzâdeli hareketi Meh-
med Efendi’nin Ýstanbul’dan uzaklaþtýrýl-
masýyla sonuçlandý. Nitekim Fâtih Camii’n-
de bir grup Kadýzâdeli ile sûfîler arasýnda
kýsa bir kavga olmuþ, Kadýzâdeliler, bid‘at
ve hurafeden arýnmýþ bir dinle Ýstanbul’u
peygamber dönemindeki Medine haline
getirmek amacýyla halký emir bi’l-ma‘rûf
nehiy ani’l-münker vazifesine çaðýrarak
tekkelerin kaldýrýlmasý için harekete geç-
miþtir. Bunu haber alan Köprülü Mehmed
Paþa gönderdiði din âlimleri vasýtasýyla on-
larý ikna etmeye çalýþtýysa da baþarýlý ola-
madý; bunun üzerine topladýðý ulemâ mec-
lisinde fitneye yol açanlarýn cezalandýrýlma-
sý gerektiðine dair bir fetva, IV. Mehmed’-
den de suçlularýn yakalanýp idam edilmesi
için ferman aldý ve olayýn fâillerinden adý
öne çýkan Üstüvânî Mehmed Efendi ve iki
arkadaþý Türk Ahmed ile Divane Mustafa
Kýbrýs’a sürüldü. Ancak Üstüvânî kýsa bir
sürgün hayatýnýn ardýndan ayný yýl içerisin-
de memleketi Þam’a döndü (1067/1656).
Hayatýnýn geri kalan kýsmýný burada ge-
çirdi. Ümeyye Camii’nde Kur’an öðretip
vaaz etti. Daha sonra Selimiye Medrese-
si’ne geçti. Ardýndan Þam Bîmâristaný mü-
tevelliliðine tayin edildi. Suûdî b. Muham-
med el-Gazzî tarafýndan yürüttüðü Ümey-
ye Camii hatipliði vazifesinden uzaklaþtý-
rýldý. Azline çok üzüldü ve bunun etkisiyle
hastalanarak 16 Muharrem 1072’de (11
Eylül 1661) Þam’da vefat etti ve Ferâdis
Mezarlýðý’na gömüldü.

Kuvvetli bir vâiz olduðu anlaþýlan ve ta-
raftarlarýnca “Sultânü’l-vâizîn” diye anýlan
Üstüvânî Mehmed Efendi’nin günümüze
herhangi bir eseri ulaþmamýþtýr. Kendisi-
ne izâfe edilen Üstüvânî Risâlesi (Kitâb-ý
Üstüvânî) adlý eser (Kazan 1802) ölümün-
den sonra ismi bilinmeyen bir öðrencisi
tarafýndan kaleme alýnmýþtýr. Bu risâlede
imanýn ve Ýslâm’ýn þartlarýna dair konular
açýklanmaktadýr. Eser sade bir Türkçe ile
yazýlmýþtýr. Risâlesinin “Þirk” bölümünde
onun sert, katý ve kesin hükümlerinin iz-
leri açýkça görülür. Tasavvufa karþý hoþgö-
rüsüz anlayýþý yanýnda evliya kabirleri ve
yatýrlardan medet umulmasýnýn bid‘at ol-
duðuna dair görüþleri de burada yer alýr.
“Devir, Raks ve Teganni Beyanýndadýr” ad-
lý bölümde bunun da bid‘at sayýldýðý yolun-
daki görüþlerini Selef âlimlerinin fikirle-
riyle destekler: “Sema yani türkü ýrlamak
ve onu dinlemek, dahi raks, öyle raks ki za-
manýmýzda sûfîlik davasýnda olan kimse-
ler iþlerler, haramdýr. Onlarýn meclisinde
oturmak câiz deðildir ve dahi raks eyle-
mek ve türkü ýrlamak zurna ile beraber
günahtýr.” Vaazlarýnda ikna edici deliller ge-

tiren Üstüvânî halkýn ve ulemânýn önemli
bir kýsmý üzerinde derin etkiler býrakmýþtýr.
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Genellikle
Hz. Muhammed için kullanýlan

güzel örnek anlamýnda
bir Kur’an tabiri

(bk. MUHAMMED [Örnek Oluþu]).
˜ ™
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Endülüs’te tarihî bir þehir,
günümüzde Portekiz’in baþkenti.˜ ™

Antik dönemde Olissipo diye adlandýrý-
lan þehir müslüman yazarlar tarafýndan
el-Üþbûne, el-Esboniye, Leþbûne (bugün-
kü Lizbon) gibi farklý þekillerde kaydedil-
miþtir. Atlas Okyanusu kýyýsýnda Tajo neh-
rinin denize ulaþtýðý kesimden 13 km. içe-
ride yer alýr. Þehrin kuruluþuna dair kesin
bilgi yoktur. Ancak Roma, Alanlar ve Vizi-
gotlar’ýn hâkimiyetine girdiði bilinmekte-
dir. Üþbûne, Endülüs fâtihi Mûsâ b. Nu-
sayr’ýn yerine vali olarak býraktýðý oðlu Ab-
dülazîz b. Mûsâ tarafýndan fethedildi (97/
716). Fethin ardýndan Üþbûne ve civarýna

unvanýný kazandý. Vaazlarýnda sürekli bi-
çimde Kadýzâde Mehmed Efendi’nin gö-
rüþlerini anlatýyordu. Bu çabalarý sonucun-
da Sultan Ahmed Camii vâizliðine tayin
edildi. 1063 (1653) yýlýnda hacca gitti. Hac
dönüþü Veli Efendi’nin ölümüyle Fâtih Ca-
mii vâizliðine getirildi. Bu esnada saray
üzerindeki gücü arttý, siyasî ve idarî karar-
larda danýþma mercii haline geldi.

Kendi düþüncelerine uygun kimseleri
gerekli yerlere tayin ettirdi. Bu gücüne
dayanarak tasavvuf çevrelerini hedef aldý.
Onun görüþünü benimseyen vâizler vaaz-
larýnda üslûplarýný iyice sertleþtirdiler. Bun-
lardan Çavuþoðlu bir vaazýnda Þeyhülislâm
Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi’nin, “Mescid-
de riyâ-pîþeler etsin ko riyâyý / Meyhâne-
ye gel kim ne riyâ var ne mürâyî” beytini
okuyup, “Ey ümmet-i Muhammed! Her
kim bu beyti okursa kâfir olur, zira bu be-
yit küfürdür” diyerek þeyhülislâmý tekfir
etti. Kadýzâdeliler 1061’de (1651) Ýstan-
bul’da tekkeleri basarak bid‘at diye nite-
ledikleri bu kurumlarý ortadan kaldýrmak
için Vezîriâzam Melek Ahmed Paþa üzerin-
de baský kurdular; ondan bir buyruldu ve
Þeyhülislâm Bahâî Mehmed Efendi’den
fetva aldýlar. Demirkapý yakýnlarýndaki Hal-
vetî Tekkesi’ni yakma giriþiminde bulun-
dularsa da Samsoncubaþý Ömer Aða’nýn
müdahalesiyle bunu gerçekleþtiremediler.
Durumun ciddiyetini anlayan Bahâî Meh-
med Efendi çýkardýðý fetvayý iptal etti, ar-
dýndan Üstüvânî Mehmed Efendi’yi nasi-
hat amacýyla yanýna çaðýrttý. Ancak Meh-
med Efendi korkup saklandý ve sadraza-
ma sýðýnarak kendisinden yardým iste-
di. Sadrazamýn devreye girmesiyle Bahâî
Efendi meseleyi Ýstanbul Kadýsý Esad Efen-
di’ye havale etti; vâizlerin uyarýlmasýný ve
sûfîlere bir daha saldýrýda bulunulmama-
sýný temin etti. Bu arada Kürd Molla diye
bilinen Mehmed Efendi ile Tatar Ýmam
diye anýlan Kefevî Hüseyin Efendi, Ýmam
Birgivî’nin Tarîkat-ý Muhammediyye’si-
ni içinde yer alan bazý fikirlerin boþ ve ge-
çersiz olduðu söyleyerek eleþtirdiler. Hatta
Kefevî Hüseyin Efendi bu konuda bir risâ-
le yazýp Üstüvânî Mehmed Efendi’yi tartýþ-
maya çaðýrdý. Üstüvânî bu öneriyi kabul
etmedi ve bunlarýn yakalanýp idam edil-
mesi için siyasî nüfuzunu kullanmayý ter-
cih etti. Yapýlan baskýlar sonucunda Kefevî
Hüseyin Efendi’ye risâlesini imha etmesi
tembihlendi.

Mehmed Efendi’nin gücü Çýnar Vak‘a-
sý’na (Vak‘a-i Vakvakýyye) kadar sürdü (4
Mart 1656). Bu olayda sarayda nüfuz sa-
hibi olan taraftarlarýnýn çoðunu kaybetti.
Köprülü Mehmed Paþa’nýn sadâreti sýra-
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