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“Hasretimizin kaynağı olan din, bezirgân ruhlu, menfaat mabudlu, hırs ve kinlerle yüklü insanoğlunun eline geçmesin. İşte o zaman, din adamları dediğimiz
güya vicdanımızın önderleri, dini, bütün ruhundan,
bütün aşkından sıyıracaklar ve kendi menfaatleriyle
kendilerini ve zümre menfaatlerini dine mal edeceklerdir ve ellerinde dinin ticaret ve siyaset mevzuundan farkı kalmayacaktır.”
– NURETTİN TOPÇU
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ÖNSÖZ

Bu kitap, Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birini
oluşturan 17. yüzyılın bazı tartışmalarını ele alarak bir zihniyet tahlili sunmayı amaçlamaktadır. Bir yüzyılın zihniyetini, dinî kimliğini ve sosyal problemlerini çeşitli tartışmalar etrafında değerlendirmek, aynı zamanda çağın ruhunu
ve sancılarını da gözler önüne sermeyi mümkün kılmaktadır. Klasik tarihçilikte “Duraklama Dönemi” veya “Çözülme
Dönemi” gibi isimlerle tanımlanan 17. yüzyıl, esas itibariyle
sadece Osmanlı Devleti için değil, genel anlamda dünya tarihinde de kritik bir dönemi temsil etmektedir. 16. yüzyıl ile
18. yüzyılı bağlayan bu dönem, sosyal, siyasî ve ekonomik
krizlerin yoğun bir biçimde yaşandığı kritik bir ara dönem
olarak değerlendirilmektedir. Bu süreç, bir sonraki yüzyılın
karakterini belirlediği gibi, çeşitli dinî, siyasî ve ekonomik
hareketlerin şekillendiği bir özellik de taşımaktadır.
Tarih ve edebiyat araştırmalarında dönem ve çevreyle ilgili mukayeseli değerlendirmeler, olay ve durumlara bütüncül
bir bakışla yaklaşılmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan çalışmamızda, 17. yüzyılda dünyada cereyan eden bazı sosyal,
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kültürel ve ekonomik gelişmelere değinilmiş, buluş ve yeniliklerden de bahsedilmiştir.
Bugün ülkemizde ve yakın çevremizde yaşanan pek çok
sorunun kökenlerine ışık tutacak olan çalışmamızda, dönemin ulemâ sınıfının tartışmalarına geniş yer verilmiştir.
Eserde, taraflar arasındaki çatışmalarda, devletin tavrı ve aldığı tedbirler de ele alınmış, böylece yüzyılın gündemindeki
tartışmalarda ortaya çıkan bütün görüş ve davranışlara dikkat çekilmiştir.
Bu yüzyılda gündeme getirilen birçok dinî mesele, esas
olarak mezheplerin doğuşuna, hatta tabiîn dönemine kadar
uzatılabilecek mahiyettedir. 17. yüzyıl, bir kesimin, devletin
gücü ve otoritesini arkasına alarak rakiplerine veya kendileri gibi düşünmeyenlere karşı, acımasızca bir savaş vermelerine örnek teşkil edecek olaylara sahne olmuştur. Esasında
dinde “füruât” (ikinci derecede önemli) olarak yorumlanabilecek bazı hususları, muhataplarını tekfir edecek derecede kullanma tavrı, günümüzde de bir zihniyet örneği olarak
devam etmektedir. Dört Halife Dönemi’nden sonra başlayan
ve bugün farklı grup, tarikat, cemaat, dinî veya siyasî hareket görünümünde devam eden bu zihniyet, esas olarak ideallerine, yönetim gücünü arkasına almak suretiyle tepeden
inme bir metotla ulaşmayı hedeflemiştir.
Bir düşünce veya inancın, insanları ikna etme yerine, kaba
kuvvet ve baskıyla dayatılması, isim ve vasıfları değişse de,
yüzyıllardır varlığını devam ettiren bir anlayıştır.
17. yüzyılda meydana gelen Fakihler –dönemin yaygın
ifadesiyle Fakılar– (Kadızâdeliler) ile Sofular (Sivâsîler) arasındaki tartışmalar, farklı iki zihniyetin çatışmasından ibaret
görünse de uzun yıllara dayanan dinî husumetin devamı niteliğindedir. Fakih, “Müslüman toplumlarda toplumsal değişme ile din arasındaki ilişkiyi kuran kişi” (Bilgin 2003:71)
olarak ön plana çıkar. O, toplumdaki değişim ve yenilikle14

re uyum sağlanması ve yeni durumlar karşısındaki tutum ve
bakış açılarını belirlemekle görevlidir. Kadızâdelilerin böyle
bir işleve tamamen ters bir anlayışa sahip olmaları, geleneksel fakih tipi dışında değerlendirilmelerini gerektirmektedir.
Aslında bu yüzyıldaki tartışmaların, siyasî alanı ve devlet
erkini etkilemeyi hedeflemesi, fakihlerin toplumdaki esas
görev ve yetkilerinin dışına çıktıklarını ortaya koymaktadır.
Nitekim, Kadızâdelilerin esas niyeti, bid’at ve dine aykırı görünen bazı unsurları da bahane ederek dinî telkin ve tebliğ metotlarına karşı savaş açtıkları mutasavvıfları (bilhassa Halvetîler ve Mevlevîleri) siyasî alanda etkisiz bırakmaktı. Bu amaca ulaşmak için, Kadızâdelilerin sultan, sadrazam
ve devlet yönetiminde etkin olan şahsiyetleri arkalarına almaları şarttı. Özellikle dine karıştırılan bid’atlerin yanı sıra,
tarikatların gittikçe genişlemeleri de devlet yönetimini tedbir almaya ikna etmeye yetmişti. Dolayısıyla, Kadızâdeliler
hareketi, aynı zamanda devlet yöneticilerine, toplumda bazı düzenlemeler yapabilmeleri için uygun şartlar sağlayabilecek nitelikteydi.
Birgivî’nin ilmihal ve akâid konusundaki sıkı düşüncelerini esas alan Kadızâdeliler, bugünkü Selefî grupların anlayışlarına yakın bir zihniyete sahipti. Onların kültür ve medeniyet unsurlarına karşı sert ve tavizsiz tutumları, sadece Halvetîlerin veya Mevlevîlerin bazı uygulamalarına karşı çıkmalarıyla sınırlı değildi. Kadızâdelilerin, “selâtîn camileri dışındaki camilerin minarelerinin yıkılması”, “tütün ve kahve yasağı”, “müziğin yasaklanması” gibi talepleri, netice itibariyle sosyal hayata düzen verme ve toplumu zorla yola getirme
anlayışlarının bir tezahürüydü. Bu tepkiler, bir yönüyle çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu ve İslâm coğrafyasıyla iç içe olan bir devletin, zamanla bir imparatorluğa dönüşerek dil, din ve kültür çeşitliliğine sahip olmasının sancılarından da kaynaklanıyordu.
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