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Osmanlý Tarihinin Kuruluþ Asrýnda (1389’a kadar)
Ýlmiye’ye Dair Bir Araþtýrma: Ýlk Fakihler
Murteza Bedir*

The limited documentary sources concerning the birth of the Ottoman state has given rise to certain speculations. One of these speculations is that the founding elite of this new state at the time when it emerged in the Bthniya region did not belong to followers of Sunni Islam, of which it
would later become an integral part from the 15th century on. This essay focuses on the thus far
understudied tabakat literature (biographical dictionaries) of the early Ottoman jurists. Confined
to the times of Osman, Orhan and Murad I, along with any relevant literature, this article examines, from the point of legal and general history, the extant manuscripts of these first jurists It is
concluded that even from the time of Osman, starting with Þeyh Edebali, the ulema who represented classical Islam contributed, in one way or another, to the formation of the Ottoman Empire.
Key words: Ottoman ideology, ulema, the early jurists, Þeyh Edebali.

Osmanlý beyliðinin ilk yüzyýlýndan (14. yüzyýl) günümüze çok az belge ulaþtýðýndan bu beyliðin ortaya çýkýþý ve Osmanlý hanedanýn nesep ve inanç kimliði
üzerine bir çok spekülasyon ortaya atýlmasýna neden olmuþtur. Hatta C. Kafadar’ýn tespit ettiði gibi, konu ideolojik-siyasal deðerlendirmelere de kurban edilmiþtir.1 Bir taraf, Osmanlýlar, 15. yüzyýlýn sonu ve 16. yüzyýlda hakim olan perspektiften hareketle tamamen “Ortodoks” bir çizgiye, yani yüksek Sünni Ýslam çizgisine yerleþtirirken diðer grup onlarý 13-14. yüzyýl Türkmen boylarý arasýnda
yaygýn olan “heteredoks” (Sünni olmayan) anlayýþlarýn bir uzantýsý olarak tasvir
etmiþtir. Bir çok araþtýrmada vurgulandýðý gibi,2 bu, özellikle Safevi sonrasý bakýþ açýsýnýn kafalarda oluþturduðu belirli kliþe ve önyargýlardan kaynaklanmýþtýr.
14. yüzyýl Anadolu’sunun (çatýþan fikirleri içeren) senkretik kültürü için çok olaðan olan bir anlayýþ Safevi-Osmanlý savaþlarý gibi ayrýþtýrýcý siyasi etkilerle birlikte deðiþen atmosferde kabul edilmez olabilmektedir. Nitekim Babaî hareketi
*
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Kafadar, Between Two Worlds, s. 73-75, 171-172; Irene Mélikoff, “Ýlk Osmanlýlarýn Toplumsal
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ve Vefaî tarikatý gibi yapýlar, Hacý Bektaþ Veli, Aþýk Paþa ve Elvan Çelebi gibi figürler Osmanlý’nýn kuruluþunda Ortodoks-Heteredoks ayrýmýna konu edilmezken daha sonralarý bunlar çeliþen ve çatýþan deðerlendirmelere konu olmuþtur.
Osmanlý Beyliðinin kurucusu Osman beyin kayýn pederi olduðu söylenen Þeyh
Edebali’nin ismi de bu baðlamda günümüzde farklý amaçlar için kullanýlmaktadýr. Kuþkusuz kaynak yetersizliði bu konularda nihai bir deðerlendirmeye hiçbir
zaman izin vermeyecektir. Ama var olan kaynaklarýn tamamen tüketilmediðini
de belirtmek gerekir. Nitekim Osmanlý beyliðinin ilk yüzyýlýnda beyliðin göçebe
yapýsýndan daha yerleþik bir yapýya geçmesinde ve kurumlarýnýn þekillenmesinde çok önemli bir rol oynayan ve çok rahatça Osmanlý ulema sýnýfýnýn öncüleri
diyebileceðimiz alim-fakihler (A. Y. Ocak’ýn deyimiyle Fakýyan-ý Rum3) ve onlarýn
kapsamlý araþtýrmalara konu edilebilecek eserleri Osmanlý beyliðinin kuruluþu
açýsýndan yeterince dikkate alýnmamýþtýr.
Bu çalýþma, ilk kapsamlý Osmanlý biyografi ve bibliyografi yazarý olan Taþköprîzâde’nin (ö. 968/1561) geleneksel tabakat tarzýna benzeyen, her bir padiþahýn saltanat dönemini bir tabaka olarak deðerlendirerek söz konusu tabakada
yer alan Osmanlý alimlerini sýraladýðý eþ-Þekâiu’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’lOsmâniyye4 adlý eserinden hareketle ilk Osmanlý fakihlerini konu edinecektir. Ýnceleme 14. yüzyýlla sýnýrlý olup Þekâik’ýn ilk üç tabakasýný (I. Murad’ýn vefatý olan
1389 yýlýna kadar) kapsayacaktýr. Taþköprîzâde’nin listesinde izlediði sýraya göre,
ama tam olarak onu izlemeden, alimler tek tek ele alýnýp varsa yazdýklarýna iþaret edildikten sonra söz konusu eserlerin Türkiye kütüphanelerinde mevcut yazmalarý tespit edilmeye çalýþýlacak ve her yazmanýn mevcut nüshalarý ve özellikle dîbâce ve ferâð kayýtlarý incelenecektir. Taþköprîzâde’nin 16. yüzyýlda yani Ýmparatorluðun ideolojik-kurumsal yapýsýnýn oturduðu bir dönemde eserini kaleme almýþ olmasýndan dolayý onun bazý bilgileri çaðýnýn ideolojik beklentilerine
uygun bir biçimde manipüle ettiðine dair bazý gözlemler mevcut olduðundan
Taþköprîzâde’nin verdiði bilgileri test etmek amacýyla bir taraftan yazmalar incelenirken bir taraftan da Þekâik’ta veya Terceme-i Þekâik dýþýnda diðer tabakat eserleri ve tarihsel veriler de araþtýrýlacaktýr.
Taþköprîzâde Osmanlý alimlerini konu edinen bir biyografi eseri olmadýðýndan yakýnarak 16. yüzyýlda bu eserini kaleme almaya karar verdiðini giriþte belir3
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tir.5 Bilindiði gibi ilk Osmanlý eðitim kurumu (medrese) Ýznik’in fethinden sonra
burada kurulmuþtur.6 Bu medresenin ilk müderrisi de ünlü Sufi-alim Davud-ý
Kayseri’dir. Osmanlý tarihçileri bu yüzden genellikle beyliðin “yüksek Ýslam’a” yahut “ulemâ Ýslam’ý”na dahil oluþunun, Orhan Gazi döneminde Ýznik medresesinin kurulmasýndan sonra Anadolu’nun daha önce Ýslamlaþmýþ olan bölgelerinden ulemanýn Osmanlý topraklarýna göçüyle birlikte gerçekleþtiðini ve beyliðin
baþlangýçta yazýlý kültürden uzak “heteredoks” derviþlerin öncülük ettiði bir Ýslam algýlamasýna sahip olduðunu iddia ederler.
Taþköprîzade, Osman Bey tabakasýnda yer alan, yani Ýznik medresesinin kurulmasýndan önce ilmî faaliyetleriyle dikkat çeken yedi ismi kaydetmektedir.
Bunlardan ikisinin alim/fakih yönüne, yani zahir ulemadan olduklarýna dikkat
çekilirken dördünün alim/sufi yönlerine, yani batýn ulemadan olduklarýna vurgu
yapýlmaktadýr.7 Birinin ise hem fakih hem de sufi yönü öne çýkmaktadýr.
Babaî sufîler. Listedeki dört sufiden üçü Babaî Ýsyanýnýn lideri Baba Ýlyas’ýn
soyundan gelmektedir: Muhlis Baba, Aþýk Paþa ve Elvan Çelebi.8 Esasen bu üç
figürün Osman Bey dönemi Osmanlý alimlerinin sýralandýðý bir listeye alýnmasý
tarihsel gerçeklerle uyuþmamaktadýr. Zira ilk isim, Muhlis Baba’nýn (ya da Paþa)
1270’li yýllarda vefat ettiði için onun Osman Bey’in fetihlerine katýldýðý bilgisi
doðru deðildir. Ayrýca onun Osmanlý beyliðinin topraklarý dýþýnda yaþadýðý bilinmektedir.9 Ýkinci olarak, meþhur Muhlis Paþa’nýn oðlu Aþýk Paþa Osman bey döneminde yaþamýþ olsa bile (ö. 1332) Karamanoðullarý’nýn elinde olan Kýrþehir ve
5
6

7

8
9

Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 2.
Bu medresenin kuruluþ tarihi tartýþmalý olmakla birlikte 1330’lu yýllarda olduðu kesindir. Ýbn
Battuta 1332 yýlýnda bir sebepten dolayý kýrk beþ gün geçirmek zorunda kaldýðý Ýznik’te bir
medrese’den söz etmediðine göre en azýndan bu tarihten sonra kurulduðu söylenebilir. Dolayýsýyla 1331’de kurulduðuyla ilgili bilgi doðru olamaz. Yahut kurulmuþ olsa bile Ýbn Battuta gibi bir fakihin dikkatini çekecek bir konumda henüz deðildir; Ýbn Battuta Muhammed b.
Abdullah et-Tancî, Rihletü İbn Battûta el-müsemmât Tuhfetü’n-Nezzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’lEsfâr, yay. haz. Abdülhâdî et-Tâzî, 4 cilt, Rabat, 1417/1997, II, 198-200. Ýlk Osmanlý medresesinin kuruluþu için bkz. Ý. H. Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, Ankara: TTK, 1998, I, 522; Mustafa
Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, Ý.Ü. Edeb. Fak. Yay., Ýstanbul, 1984, s. 67.
Zahir ulema Ýslam düþüncesinde naslarýn açýk anlatýmlarýný esas alan ve tefsir, hadis, fýkýh,
kelam, vs. gibi ilimlerle meþgul olan alimler için kullanýlan bir niteleme iken, batýn ulema
tabiri ise açýk anlatýmlarýný dýþlamaksýzýn veya dýþlayarak dini metinlere yaklaþan ve daha
çok Ýslam’daki mistik/sufî eðilimlerle iliþkilendirilen bir tavýr içinde olan alimler için kullanýlan bir terimdir. Zahir/batýn ayrýmý için bkz. I. Ponawala, “al-Zahir wa’l-Batýn”, EI2, XI, 38990; S. Uludað, “Batýn Ýlmi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, V, 188-9.
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 5-6.
Taþköprîzâde onun Karaman’da ikamet ettiðini belirttikten sonra Osman Gazi ile birlikte fetihlere katýldýðýný belirtir. Ancak Bilecik’teki Edebali kompleksinde metfun olanlar arasýnda
Muhlis Baba adlý biri daha vardýr; acaba bu kiþi Baba Ýlyas’ýn oðlu meþhur Muhlis Paþa ile
ayný kiþi midir? Yoksa bu adý taþýyan ve Osman bey’in fetihlerinde yer alan bir baþka Türkmen büyüðü ile mi karþý karþýyayýz? Bu sorunun cevabý açýk deðildir. Bilecik’teki Edebali
kabrine aþaðýda tekrar döneceðiz.
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civarýnda faaliyetlerini sürdürmüþtür. Nihayet Elvan Çelebi ise Osman bey deðil
belki Orhan bey dönemi içinde yer almalýdýr; yaþadýðý bölge ise Amasya civarýdýr. Bu isimlerin Osmanlý beyliðinin kuruluþuyla iliþkilendirilmeleri Fuat Köprülü’ye göre sonradan uydurulmuþtur.10 Taþköprîzâde’nin bu üç ismi listeye koymasý tarihsel gerçekliði aktarmaktan çok baþka bir amaç taþýyor gibidir. Bu
amaç, belki de söz konusu üç ismin Muhlis Paþa’dan itibaren Sünnileþme sürecine girmiþ olan ve Fatih döneminde Sünni vurgusu artan Vefâiyye tarikatý11 ile
iliþkilidir. Kendisi de bir sufi olan Taþköplüzâde Osmanlý beyliðinin kuruluþunda
Babaî/Vefâî çevrelerin önemini vurgularken bir taraftan tarihsel gerçekleri yansýtýr. Zira Osmanlý beyliðinin çekirdeðini oluþturan uç Türkmenleri arasýnda (ki Ýbn
Battuta Orhan Gazi’nin en büyük Türkmen beyi olduðunu belirtir12) Babaîlik/Vefâîliðin yaygýn olduðu bilinmektedir.13 Diðer yandan Taþköprîzâde’nin,
Osmanlý devletinin klasik döneminde yaþayan ve Safevî-Osmanlý çekiþmesinin
toplumsal bütünlüðü parçalayýcý etkilerinin farkýnda olan birisi olarak güncelideolojik bir gündeme de sahip olduðu söylenebilir. Her halükarda onun bâtýnzâhir dengesi kurmaya gayret eden birisi olduðunda þüphe yoktur.
Ahî-sufi. Taþköprîzâde’nin listesindeki dördüncü sufi figür ise Þeyh Hasan’dýr;14 Bursa yakýnlarýnda bir zaviyesi olduðu söylenen bu þeyh muhtemelen
diðer tarihsel kaynaklarda Þeyh Edebâlî’nin yeðeni olarak geçen Ahî Hasan’dýr.15
Ahî Hasan yukarýdakilerin aksine, gerçekten Osman bey ve ardýndan Orhan bey
dönemlerinde yaþamýþ ve onlarla münasebette bulunmuþ bir kiþidir. Beyliðin
kuruluþunda Ahîlerin önemli bir rol üstlendikleri de ayrýca iyi bilinmektedir.16
Sufî-fakih: Edebali. Bu üç ismin dýþýnda hem sufi (bâtýn ilim ehli alim) hem
de fakih (zâhir ilim ehli alim) sýfatýyla listede yer alan kiþi ise meþhur Edebali’dir.17 Aslýnda Taþköprîzâde’nin Osman bey tabakasýndaki listesinin ilk ismi
olan Edebali, Osmanlý tarihinde Osman Bey’in gördüðü bir rüyayý yorumlayan
ve Osman’ýn soyundan gelenlere saltanat verildiðini ona müjdeleyen kiþi olarak
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Ýnalcýk, “Âþýkpaþazâde Tarihi Nasýl Okunmalý?”, içinde: Oktay Özel ve Mehmet Öz (ed.), Söğütten İstanbul’a: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, Ankara: Ýmge Kitabevi, 2000, s.
135-6. Köprülü, Aþýk Paþa’nýn Sünni yönüne vurgu yapar. Köprülü, “Aþýk Paþa”, İA, I, 704.
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Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 6.
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Uzunçarþýlý, Osmanlı Tarihi, I, 530-2; Kafadar, Between Two Worlds, s. 187n26; Ýbn Battuta Anadolu’daki seyahatleri sýrasýnda genellikle Ahîler tarafýndan misafir edildiðinden söz eder ve
onlarla ilgili oldukça olumlu ifadeler kullanýr. Bursa’dan Ýznik’e giderken Gürle köyünde bir
Ahî zâviyesinde kaldýðýný kaydetmektedir, Ýbn Battûta, Rihle, II, 198.
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 4-5.
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bilinmektedir. Her ne kadar Aþýkpaþazade’nin ve diðer Osmanlý tarihlerinin kaydettiði bu rüyanýn gerçekliði ve hatta Osman beyin Edebali’nin hangi kýzýyla evlendiði meselesi tartýþmalý olsa da, Ede Þeyh veya Edebali diye meþhur bir zatýn ilk önemli Osmanlý fethi olan Bilecik’in fethinden sonra buraya yerleþtiði ve
burada kendisine bir vakýf verildiði daha sonraki tarihli tahrir kayýtlarýndan ve
Aþýkpaþazâde’nin onun hakkýndaki bilgileri Edebali’nin oðlu Mahmud’dan sözlü
olarak aldýðýný belirtmesinden anlaþýlmaktadýr.18 Taþköprîzâde muhtemelen
Aþýkpaþazâde’den alarak Edebali’nin hem sufi hem de zâhir alim yönüne dikkat
çekmiþ, Osman Bey’in kendisine devlet iþlerinde danýþtýðýndan söz etmiþ ve fetva makamýnda olduðunu belirtmiþtir. Ayný zamanda Edebali’nin ahî olduðu iddia edilmiþtir.19 Erken Osmanlý tarihi kaynaklarýnda da bulunan bu bilgileri
abartýlý bulan ve Edebali’nin zahir ilimlerde eðitim aldýðý þeklindeki bilginin belirli bir amaçla uydurulduðunu ima eden A. Y. Ocak esasen onun heteredoks Babaî/Vefâî çevresine ait bir þeyh olduðunu iddia eder ve ahî reisi olduðu þeklindeki bilgiyi reddeder.20 Ona göre, fýkýh uzmaný olduðu söylenen Edebali’nin bu
konuda herhangi bir eser yazmamýþ olmasý da bu türden bilgileri kuþkulu kýlmaktadýr. Ancak bu argümanýn geçersizliði açýktýr; zira o tasavvufa dair de bir þey
yazmamýþtýr; esasen o yazýlý hiçbir eser býrakmamýþtýr. Ocak, Osmanlý devletinin
kuruluþunda sanki Sünni/ortodoks ve Sünni-olmayan/heteredoks bir biriyle
uyuþmayan iki eðilimin var olduðu ve Edebali’nin bunlardan mutlaka birine dahil olmasý gerektiði gibi dikotomik bir bakýþ açýsýndan doðduðu izlenimi veren
bir yaklaþýmla, Edebali’yi Vefâilik-Babaîlik tarafýna yerleþmek ister gibidir.21 Herhalde Ahîlik esasen Sünni bir hareket olduðundan,22 Ocak, Edebali’nin onlarla
da iliþkilendirilemeyeceði düþüncesindedir.23 Halbuki Osmanlý tarihçileri ve
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s. 169-70.
C. Kafadar, Osmanlý beyliðinin kuruluþuyla baðlantýlý olarak gazi terimi çerçevesindeki tartýþmanýn da böyle bir dikotomik bakýþ açýsýndan doðduðunu belirtmiþtir. Ona göre ya þöyle-ya böyle þeklindeki deðerlendirmeler konuyu tek boyulu olarak incelemeye sevk edeceði
için sakýncalýdýr. Bkz. Kafadar, Between Two Worlds, Chapter 2.
Friedrich Giese, “Osmanlý Ýmparatorluðu’nun Kuruluþu Meselesi” içinde: Özel ve Öz (ed.),
Söğütten İstanbul’a, s. 160.
Ocak, “Osmanlý Devletinin Kuruluþ Tarihi Açýsýndan Bir Sorgulama”, 225-9.
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Þakâýk yazarý bu dikotomik yaklaþýma yabancýdýrlar. Onlara göre önce memleketi Karaman’da ve daha sonra Þam’da zâhir ilimlerde eðitim alýp hukukî danýþmanlýk yapacak kadar bu ilimlerde maharet sahibi olduktan sonra Edebali, sufi
yolu tercih ederek bir zaviye kurmuþ ve burada faaliyetlerini sürdürmüþtür. Bu
bilgiler bir baþka Osmanlý ulema biyografisi yazarý olan Kefevî (ö. 990/1582) tarafýndan bazý ilave ayrýntýlarla desteklenmiþtir. Kefevî, Ketâibü A‘lâmi’l-Ahyâr adlý
eserinde24 Edebali’nin Karaman illerinden olup Bilecik’e yerleþmeden önce ilk
fýkýh eðitimini Moðol iþgali sonrasý Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ederek Larendeye yerleþen Harzemli Mutezilî-Hanefî alim Muhtâr ez-Zâhidî’den (ö. 658/
1260)25 aldýðýný ve daha sonra Þam’a giderek burada yine bir baþka Hanefi fakihi Ýmam el-Hasîrî’nin (1151-1238)26 öðrencisi kâdýlkudât Sadrüddin Süleyman b.
Vüheyb’den (ö. 677/1278)27 ders aldýðýný, tefsir, hadis, usûl ve furû‘ alanýnda yetkinleþtiðini ve pek çok baþka Þam aliminden bu alanlarda istifade ettiðini belirtir. Ömrünün sonuna doðru Bilecik’e yerleþmeden önce de fetva ve ders verdiðini belirtir. Taþköprîzade de onun Þam’a gittiðini ve hadis, tefsir ve usul okuduðunu belirtmekle beraber hocalarýnýn ismini vermez; Hem Kefevî hem de Taþköprîzâde Edebali’nin alim olmasýna raðmen sufi yolunu tercih ettiðini ve Bilecik’te bir zaviye kurarak fakir ve yolcularý burada aðýrladýðýný belirtirler. Karaman
illerinden buraya niçin göç ettiði, baþka bir ifadeyle burayý neden tercih ettiði ile
ilgili bir bilgimiz olmasa da Karaman kökenli sufi ve alimlerin uç bölgelerde özel
bir itibar gördüðü bilinmektedir.28 Bu bilgiler ýþýðýnda Edebali’nin 1260’da ölen
Zâhidî’den ders alabilmesi için en az 15 yaþlarýnda ve parlak bir öðrenci olmasý
24
25

26

27
28

28

Kefevî, Mahmûd b. Süleyman el-Hanefî, Ketâibü A‘lâmi’l-Ahyâr min Fukahâi Mezhebi’n-Nu‘mâni’lMuhtâr, Süleymaniye Kütüphanesi, Þehid Ali Paþa Koleksiyonu 1931, vr. 314ab.
Zâhidî, Ebü’r-Recâ’ Muhtar b. Mahmud; Mutezilî geleneðin 7./13. yüzyýlda hala etkisini sürdürdüðü Harezm’de doðdu; kendisi gibi Mutezilî olan ünlü dil alimi es-Sekkâkî (ö. 626/1229)
ve fakih-dilci el-Mutarrizî’nin (ö. 610/1213) öðrencisidir. Baðdat’a gelmiþ ve daha sonra Anadolu’ya yerleþmiþtir. Sonraki Hanefî geleneði, eserlerinin fýkýhta muteber olmadýðýný söylemektedir. Eserleri: 1. Kunyetü’l-Münye li-Tetmîmi’l-Gunye. 2. Hâvî’z-Zâhidî (el-Hâvî fî Mesâili’l-Vâkıât
ve’l-Münye). 3. Kunyetü’l-Fetâvâ. 4. Kudûrî Şerhi. 5. Zadü’l-Eimme limâ fîhi min Hasâisi Hâzihi’l-Ümme. 6. Cevâhirü’l-Fıkh. Kunye’nin klasik Harezm dili açýsýndan da önemli bir kaynak olduðu
belirtilmektedir. Bkz. GAL, I, 475, Suppl. I, 656; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnlarý, 1990, s. 66-7.
Hasîrî, Ebu’l-Mehâmid Cemalüddin Mahmud b. Ahmed; Buharalý olup Kadýhan’ýn öðrencisidir. Memleketinde ve daha sonra Niþapur ve Halep’te eðitimini tamamladý. Þam’da Nuriye medresesinde (611-631/1214-1234 yýllarý arasýnda) ders verdi. Þam’da öldü. Eserleri: 1.
Et-Tahrîr (Şerhu’l-Câmii’l-Kebîr) 2. Meþhur et-Tarîkatü’l-Hasîriyye fî İlmi’l-Hilâf Beyne’ş-Şâfiiyye ve’lHanefiyye 3. El-Melik en-Nasýr Davud’a (Þam Eyyubi hükümdarý, 624-626/1227-1229) ithaf ettiði el-Hayru’l-matlûb fi’l-Fıkh (fî İlmi’l-Merğûb) adlý fetva kitabý. Bkz. GAL, I, 178, 179, 473, Suppl.
I, 290, 653; Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, 64; Cengiz Kallek, “Hasîrî”, DİA: Türkiye Diyanet Vakfý İslam Ansiklopedisi, XVI, 383.
Ýbn Ebi’l-Vefâ el-Kureþî, Abdülkadir b. Muhammed, el-Cevâhiru’l-Mudiyye fî Tabakâti’l-Hanefiyye, tahk. Abdülfettah Muhammed el-Hulv, 5 cilt, (Kahire, 1413/1993), II, 237.
H. Ýnalcýk, “Âþýkpaþazâde Tarihi Nasýl Okunmalý?”, s. 141.
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gerekmektedir ki, bu da onun en azýndan 1240’lý yýllarýn baþýnda doðduðunu akla
getirmektedir. Hem Taþköprîzâde hem de baþka Osmanlý kaynaklarý onun 120
yaþýnda öldüðünü söylemektedirler; bu durumda onun 1210 yýlý civarýnda doðmuþ olmasý gerekir. Zâhidî’nin Larende’ye gelerek buraya yerleþmesi ileri yaþlarýnda olduðu düþünülürse Edebali’nin ilk eðitimine çok ileri yaþlarda (neredeyse
kýrk yaþ civarýnda) baþlamýþ olmasý gerekmektedir, ama bu pek makul görünmüyor. Belki uzun bir ömür yaþamýþ olmasýnýn sözel geleneðin yaþýný abartmasýna
neden olduðu söylenebilir; zira 1240’lý yýllarda doðduðunu varsayarsak 80 yaþ civarýnda öldüðü anlaþýlmaktadýr. Þam’da bulunduðu yýllar ise, 1278’de ölen Þamlý
Süleyman b. Vüheyb’den ders aldýðý bilindiðine göre, bu tarihten önce ve Zâhidî’nin ölüm tarihi olan 1260 yýlýndan sonra olmalýdýr.
Elvan Çelebi’nin Edebali’yi Baba Ýlyas’ýn halifeleri arasýnda saymasý ve bu
kaynaktaki ve baþka kaynaklardaki Edebali’nin Vefâî þeyhi olduðuna dair bilgileri, yukarýda aktarýlan biyografik bilgilerle çeliþiyor kabul edilse bile, tarihsel isim
ve yer gibi ayrýntý içeren bilgilerin bu ayrýntýlara sahip olmayan kayýtlardan daha fazla dikkate alýnmayý hak ettiði açýktýr. Kaldý ki, bu iki farklý kaynaktan gelen
bilgilerin çeliþkili olduðu da tartýþýlýr; nitekim Taþköprîzâde ve Kefevî bunlarý çeliþkili bulmamýþtýr. Ne Vefâîliðin gayr-i Sünni bir tarikat olduðu hakkýnda kesin
bir kanaat serdedilebilir ne de zâhir ilimlerle uðraþan bir alimin zamanla tamamen sufi bir hayat tarzýný seçmesi yahut zâhir ve bâtýn tarzlarý birlikte baþarmasý Ýslam tarihinde az görülen bir fenomendir. Kaldý ki, Edebali’nin Osman bey
döneminde siyasi-hukuki konularda danýþmanlýk yaptýðýna dair kayýt sadece bu
iki 16. yüzyýl kaynaðýnda yer almamaktadýr; tersine Aþýkpaþazâde tarihinde de
bunlara rastlanmaktadýr.29 Aþaðýda Hattâb Karahisârî’yi ele alýrken Edebali’ye
tekrar döneceðiz.
Tursun Fakih. Taþköprîzade’nin listesinde sadece fakih sýfatýyla yer alan birinci isim olan Tursun Fakih30 de Karaman kökenli olup muhtemelen Edebali ile
birlikte Osmanlý beyliðinde faaliyetlerini sürdürmek için uçlara göç etmiþtir.31
Edebali’nin ölümünden sonra onun yerine devlet iþlerinde Osman Bey’e danýþmanlýk ettiði ve fetva iþleriyle meþgul olduðu belirtilen Tursun Fakih’in tarihçilerce zikredilen en önemli özelliði, Osmanlý beyliðinin istiklal hutbesini Eskiþehir’de
29
30
31

Aþýk Paþazade, Osmanoğulları’nın Tarihi, haz. Kemal Yavuz-M. A. Yekta Saraç, Ýstanbul: Koç
Kültür Sanat Tanýtým, 2003, s. 72 (339), 98 (364).
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 5.
Kefevî onun hayatýnýn ilk yýllarýný Karaman’da geçirdiðini belirtir; Kefevî, Ketâib, vr. 335a.
Leknevî onun da Zâhidî’nin öðrencisi olduðunu söyler, ancak bu bir yanlýþ anlaþýlmadan
kaynaklanmaktadýr, zira Leknevî’nin kaynaðý olan Kefevî onun Ebû Hanife’ye kadar ilmî silsilesini verirken Edebali-Zâhidi-… þeklinde kaydettiði silsiledeki “Edebali” Leknevî tarafýndan atlanmýþtýr. Bkz. Muhammed Abdülhayy el-Leknevî, el-Fevâidü’l-Behiyye fî Terâcimi’l-Hanefiyye, neþr. Ahmed ez-Zu‘bî, Beyrut: Dâru’l-Erkâm, 1418/1998, s. 147.
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veya Karacahisar’da okumuþ olmasýdýr.32 Bunun dýþýnda Tursun Fakih’e nispet
edilen bazý gazavât eserleri de bulunmakla birlikte bunlarýn gerçekten onun eseri olup olmadýðý ile ilgili kuþkular söz konusudur; zira bu gazavât eserlerinde anlatýlan hikayeler ve söylem bir alimin söylemiyle pek uyuþmamaktadýr. Her ne
kadar “fakih” teriminin geleneksel algýdan farklý olarak uç bölgelerde daha gevþek bir kullanýma sahip olduðu kabul edilse de Edebali’nin standart üstü bir fýkýh eðitimine sahip olduðu düþünüldüðünde, öðrencisi Tursun Fakih’in hukukî
danýþmanlýk yapacak düzeyde bir þahsiyet olduðu anlaþýlmaktadýr. Ancak kendisine nispet edilen bu gazavât eserlerinin metin tahlili yapýlmadýkça da bu konuda kesin kanaat belirtmek mümkün olmayacaktýr.33
Hattâb Karahisârî. Taþköprülüzade’nin listesindeki bu ilk iki fakihin her hangi bir yazýlý fýkýh eseri býrakmadýðý anlaþýlýyor; ama bir üçüncü isim olan Karahisar kökenli Hattab Karahisarî diye meþhur olan bir zatýn iki fýkýh eseri günümüze ulaþmýþtýr.34 Meþhur Hanefi alimi Habbazi’nin (ö. 691/1292)35 öðrencisi olan
Hattâb Karahisârî de Edebali gibi Þam’da uzun zaman kalmýþ hatta en meþhur
eseri olan Þerhu’l-Manzûme’yi Þam’da öðrendiklerine dayandýrdýðýný kendisi kitabýnýn giriþinde belirtmiþtir. Bu eseri 617/1317 yýlýnda tamamladýðýný yine
dîbâce ve ferâð kayýtlarýndan biliyoruz. Karahisârî’nin 730/1330’da öldüðü belirtilmektedir. Taþköprîzade’nin ve yine Kefevî’nin onu Osmanlý ulemasý arasýnda
saymalarý ilk anda anlaþýlmaz bir durumdur; zira ne Karahisâr henüz Osmanlý
topraklarýdýr, ne de onun Osman Bey’le yahut Osmanlý yurduyla irtibatýnýn þekli izah edilmiþtir.36 Hatta Taþköprîzâde onun memleketinde tahsil gördüðünü,
sonra Þam’a gittiðini ve ardýndan memleketine (bilâdihî) tekrar dönerek burada
vefat ettiðini bile söylemektedir (gerçi bilâdihî ifadesi Rum ülkesine geri döndü
þeklinde de okunabilir). Bununla birlikte, Uzunçarþýlý’nýn Edebali’nin Bilecik’teki
32

33
34
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Mecdî Efendi Şakâık’taki bilgilere þu ilaveyi yapar: “Mervîdir ki, merhûm Sultân Osman’ýn gazavât-ý futûhât âyâtýnda gazilere imamet idüp sultan Osman Han namýna Karahisar’da [Karacahisar olmalýdýr] ol Cuma Hutbesini ve Eskiþehir’de ol bayram hutbesini ol kiþi okudu.”,
Terceme-i Şakâık, s. 21. Bu hutbeyle ilgili olarak bkz. Aþýk Paþazade, Osmanoğulları’nın Tarihi, s.
72 (339-40).
Tursun Fakih ve bu gazavât eserleri için bkz. Ýsmail Çetin, Tursun Fakih: Hayatı-Edebî Şahsiyeti
Mesnevîleri, Ankara, 2002.
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 5.
Habbâzî, Celaleddin Ömer b. Muhammed b. Ömer el-Hucendî el-Bahtiyârî; Hocend’de doðdu. Ýlmi tahsilini orada yaptý. Harizm’e gitti. Þam Hatuniye medresesinde ders verdi. Hukuk
teorisine dair yazdýðý el-Muğnî adlý eseri, ders kitabý olarak çok tutulmuþtur. Ayrýca Hâşiyetü’lHidâye veya Şerhu’l-Hidâye adlý bir fýkýh eseri de vardýr.
Bu arada Recep Cici’nin Hattab Karahisari’yi Ýzmit yakýnlarýndaki bir Karahisar beldesine
nispet etmesi ve bu þekilde onu Osmanlý ulemasý içerisinde saymayý meþrulaþtýrmasý tarihsel açýdan kabul edilemez; zira bu bölgeden birinin 1200’lü yýllarýn sonunda Þam’a gitmesi
makul deðildir; çünkü Ýzmit ve civarý Hattab Karahisarî’nin ölümünden sonra fethedilmiþtir.
Bkz. Recep Cici, Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları: Kuruluştan Fatih Devri Sonuna Kadar,
Bursa: Arasta Yayýnlarý, 2001, s. 58.
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kabrinde yatanlarý belirtirken Taþköprîzade’deki dört ismi sýralamasý ilginç bir
biçimde onu Osmanlý beyliðiyle iliþkilendirmektedir. Bu durumda acaba Hattab
Karahisârî belki de Þam’daki gurbet hayatýnda arkadaþ olduðu Edebali’nin yanýna gelerek Bilecik’e yerleþmiþ olabilir mi? Burada Bilecik’teki Edebali mezarkompleksi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bu kompleksin II. Abdülhamit döneminde yeniden yaptýrýlmasýndan sonra burada yatanlarýn kimliklerinin ne þekilde tespit edildiðini bilmiyoruz. Yukarýda sözünü ettiðimiz gibi esasen burayla
bir iliþkisi olmayan Muhlis Baba’nýn isminin de yer almasý bazý kuþkularý gündeme getirmektedir. Muhlis Baba baðlamýnda, acaba Anadolu’da bir çok mistik figürle ilgili görülen bir durumla, yani bir zatýn deðiþik yerlerde kabrinin bulunmasý þeklindeki bir olguyla mý burada karþý karþýyayýz.? Bunun açýklamasý ne
olursa olsun, Hattâb Karahisârî açýsýndan durum daha karmaþýk görünüyor. Zira onun isminin bu kabirde bulunmasý, diðerlerinde olduðu gibi bir halk efsanesiyle iliþkili olamaz. Dolayýsýyla Karahisârî’nin ömrünün sonuna doðru Bilecik’e
yerleþmiþ olmasý muhtemel görünüyor.
Karahisârî’nin günümüze ulaþan iki eserinden birinin, Hanefî hukukunda çok
yaygýn bir kabul gören Ömer Nesefî’nin (ö. 537/1142) el-Manzûme yahut Nazmü’lHilâfiyât adlý eserine yazdýðý þerhin bir çok nüshasý Ýstanbul ve Türkiye kütüphanelerinde mevcut olup yaygýn bir kabul gördüðü anlaþýlýyor; yazmalarýn bir çoðu yazarýn ölümünden kýsa bir zaman sonra istinsah edilmiþtir;37 ilginç bir þekilde elimizdeki yazmalarýn çoðunluðu 14. yüzyýla aittir. Hatta bu yazmalardan biri bir ahî ailesi tarafýndan muhafaza edilmiþtir.38 Hattab Ebü’l-Kâsým el-Karahisârî’nin bir baþka eseri de Hanefi mezhebinin dört muteber hukuk metninden
biri sayýlan el-Mevsýlî’nin (ö. 683/284) el-Muhtar’ýna yazdýðý þerhtir. Bu þerhin daha az popüler olduðu yazmalarýnýn azlýðýndan anlaþýlmaktadýr.
Bu üç figür, daha Osman bey döneminde, en azýndan Bilecik fethinden bir
süre sonra (1300 civarýnda), Osmanlý beyliðinin ulema sýnýfýndan insanlarý kendi
hakimiyet bölgelerine çekmeye baþladýklarýný göstermektedir. Bunlardan ikisinin
37

38

Örneðin Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu numara 1817’deki nüshanýn istinsah
tarihi 749/1348 ve müstensihi Muhammed Bek b. Ali Bek b. Tuman b. el-Feres’tir; Fatih
1818’in istinsah tarihi 748/1347, müstensihi ise es-Sebâ‘iyye’de hafýz ve kari olan Yakub b.
Enbiya (Enbuða) b. Muhammed b. Osman’dýr; Fatih 1819’u istinsah eden Bahþiþ b. Ahmed
b. Imran, istinsah tarihi ise 755/1354’tür; Süleymaniye Damat Ýbrahim Paþa numara 572’deki nüshanýn istinsah tarihi 739/1338’dir; Muhammed b. Mahmud tarafýndan istinsah edilen
Süleymaniye Serez 697 numaralý nüshanýn istinsah tarihi 21 zilhicce 744/1344’tür; Kuvvet b.
Timurtaþ tarafýndan istinsah edilen Turhan V. Sultan 131 numaralý nüshanýn istinsah tarihi
ise 754/1353’tür; son olarak, müstensihin adý Mikail b. Yusuf b. Hamza olarak verilen Laleli
1044 numaralý nüshanýn tarihi 762/1360’týr.
Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu numara 1816’da yer alan yazma 212 varak
olup ferað kaydýnda yazar, þerhi 16 Safer 717/29 Nisan 1317 Pazar günü tamamladýðýný belirtir. 842/1439 yýlý Muharrem ayýnda istinsah edilen nüshanýn müstensihi, Mahmud b. Ahî
Nasuh b. Ahî Mahmud b. Ahî Ýshak el-Mârûnî’dir.
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Karaman illerinden olmasýna dikkat edilmelidir. Ayný þekilde Taþköprîzâde’nin
zikrettiði üç sufî figür de Karaman’lýdýr. Biraz sonra göreceðimiz üzere, Davud-ý
Kayseri de ayný bölgedendir. Ancak burada þu hatýrlatmayý yapmakta yarar var:
hem Taþköprîzade hem de Kefevî, bilad-i Karaman/Karaman illeri ifadesiyle
Konya, Kýrþehir, Larende [bugünkü Karaman] Kayseri ve civar þehir ve kasabalarý, yani Osmanlý klasik yönetim sistemi içindeki Karaman vilayetini kastetmektedirler. Merkez Selçuklu topraklarý da olan bu bölgenin diðer bölgelere göre daha geliþmiþ ve eðitimde öncü olmasý anlaþýlýr bir durum olmakla beraber, bu
alimlerin Osmanlý Beyliðini tercih etmeleri Osmanlý hanedanýnýn ilk zamanlarda Karaman bölgesiyle özel bir iliþki içinde olduðunu gösteren önemli ipuçlarýdýrlar.
Sonuç olarak Taþköprîzade’nin listesindeki son üç isim Ýznik medresesinden
önce Osman bey döneminde küçük Osmanlý beyliðinde eðitim-öðretimin temellerini atan kiþiler olduðu söylenebilir; Bilecik’teki Edebâli zaviyesinde bu kiþilerin öðretim faaliyetinde bulunmuþ olmalarý çok muhtemeldir.

Ýznik’in fethi ve ilk medrese
1330 veya 1331’deki Ýznik fethinin Osmanlý beyliðinin ilim tarihinde bir dönüm noktasý olduðunu biliyoruz. Fetihten kýsa bir süre sonra Orhan Gazi tarafýndan burada bir aþevi ve medrese kurulmuþtur; Bazý kaynaklarda kiliseden dönüþtürüldüðü söylense de M. Bilge Orhan Gazi’nin medreseyi yaptýktan sonra
tanzim ettiði ve Molla Hüsrev’in 841/1428’de tescil ettiði vakfiye suretinden hareketle Orhan Gazi tarafýndan inþa edildiðini iddia etmektedir. Bu Osmanlý medreselerinin ilkidir. Ýznik’in kýsa bir sürede Osmanlý ilim merkezi olmuþ ve Çelebi
Mehmed’in Bursa’da Sultaniye medresesini yaptýrýncaya kadar Ýznik Osmanlý
eðitiminde öncü rolünü korumuþtur.39 Antakyalý Abdurrahman Bostani (ö.
858/1554), Dürret Tâcü’r-Resâil adlý eserinde Ýznik þehri için “bilginler yuvasý” der.40
Sultan Orhan’ýn hastalýðýný tedavi eden bir Hýristiyan doktorun, Gelibolu’nun
fethinde esir alýnan Selanik Baþpiskoposu Gregory Palamas’ýn ünlü bir teolog
olduðunu ve bu sebeple Ýznik’e gönderilmesini istemesi ve Sultan bunun üzerine “bizde de onunla koþabilecek oldukça iyi teologlar vardýr” dedikten sonra
Baþpiskopos Palamas’ýn buraya transfer edilmesi 1350’li yýllarda Ýznik’in Osmanlý beyliðinin en önemli ilmî merkezi olduðunu göstermektedir.41 G. Palamas
39
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Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, Ýstanbul: Ý.Ü. Edeb. Fak. Yay., 1984, s. 12.
Bostânî þöyle diyor: “821 senesinde el-Edviyetü’þ-Þâfiye ve’l-Ed‘iyetü’l-Kafiye adlý eserimi
Ulema yuvasý Ýznikte bitirdim.” Dürret Tâcü’r-Resâil, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4905, vr. 31a.
Daniel J. Sahas, “Gregory Palamas (1296-1360) on Islam”, Revues des Etudes Islamiques 49: 1-2
(1981), s. 203.
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Ýznik’te bir daniþmend imamla olan tartýþmasýný kaydetmiþtir.42 Ünlü Kuzey Afrikalý Seyyah Ýbn Battuta 1332’de kýrk beþ gün kaldýðý Ýznik’te bir medreseden söz
etmediði için muhtemelen medrese bundan sonraki bir tarihte kurulmuþtur. Arkasýndan 14. yüzyýlda Ýznik’te 3 medrese daha kurulduðunu biliyoruz: Orhan Gazinin kardeþi Süleyman Paþa Medresesi, ulemadan vezirlik yapmýþ bir kiþi olan
Mevlana Alaaddin medresesi ve yine ulemadan vezir ve komutan Çandarlý Kara
Halil Hayrettin Paþa Darülhadisi. Ýlk üçü Orhan Gazi döneminde yapýlmýþken sonuncusu I. Murad döneminde yapýlmýþtýr.43 Ýznik Çelebi Mehmed döneminde
yapýlan Bursa Sultaniye medresesinin kurulmasýyla merkezi önemini kaybetmiþ
ve bundan sonra sýrasýyla Bursa, Edirne ve Ýstanbul Osmanlý ilim merkezleri olarak öne çýkmýþtýr.44 Dolayýsýyla Ýznik bu çalýþmanýn kapsadýðý dönem açýsýndan
merkezi bir öneme sahiptir; zira bu dönemde diðer merkezlerde yapýlan medreselerin müderrisleri hakkýnda bir þey bilmiyoruz.45
Þimdi Ýznik’teki ilk Osmanlý medreselerinde resmi olarak görev yapan müderrisler ve yazdýklarý eserlere bir bakalým. Taþköprîzâde’nin ikinci tabakasýný
teþkil eden Orhan Gazi dönemi alimleri listesinde birinci sýrayý, tüm kaynaklarýn
Ýznik Orhan Gazi medresesinin ilk müderrisi46 olduðunda müttefik olduðu sufiEkberî geleneðin ünlü ismi Davud-i Kayserî iþgal eder.47 Davud-i Kayserî, Taþköprîzâde’nin de belirttiði gibi, Osman Bey dönemi alimleri gibi Karaman illerinden Kayseri’de doðmuþ, eðitim hayatýnýn ilk adýmýný burada atmýþ, sonra
Konya’da meþhur Þafii alimi ve Konya baþkadýsý Siracüddin Urmevî’nin48 öðrencisi olmuþtur. Fýkýh, fýkýh usulü, kelam, felsefe ve mantýk gibi aklî ilimlerde otorite sahibi bir alim olan Urmevi’nin Davud-ý Kayseri’yi erken yaþlarda yönlendiren figürlerden biri olduðu anlaþýlýyor. Ardýndan Kayserî, Mýsýr’a giderek tefsir,
hadis, usul ve aklî ilimlerde ilerleyecek ve nihayet tasavvuf ilminde yetkinleþecektir.49 Kayserili Davud’un, Ýbnü’l-Arabî’nin Fusûs’una yazdýðý þerhin Mukaddime’si sufiliði teorik bir zeminde anlatan deðerli bir çalýþma olarak ün kazanmýþtýr.50 Hatta Taþköprîzâde bu Mukaddime’yi onun aklî ilimlerdeki yetkinliðine örnek olarak göstermektedir.
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Sahas, “Gregory Palamas “, 197-214.
Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, 67-81.
Ý. H. Uzunçarþýlý, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, Ankara: TTK, 1965, s. 1-3.
Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, 83-101.
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 7; Uzunçarþýlý, İlmiye Teşkilatı s. 1; Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, 68-9.
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 7.
Bir Þafii alimi olan Sirâcüddin Ebü’s-Senâ Mahmud b. Ebî Bekr el-Urmevî, el-Matâli‘ ve
Beyânü’l-Hikme adlý eserlerin yazarý olup 594/1198 yýlýnda Azebaycan’ýn Urmiye kasabasýnda
doðmuþ ve 682/1283 yýlýnda Konya’da vefat etmiþtir.
Mehmet Bayrakdar, Kayserili Dâvûd (Dâvûdu’l-Kayserî), Ankara: Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, 1988,
s. 15-6.
Davud-ý Kayseri’nin Fusûs þerhi için bkz. Ekrem Demirli, “Davud el-Kayseri’nin Fususu’l-Hikem Þerhi: Matla-ý Husus-i Kelim fi-Maani Fususi’l-Hikem”, Uluslar arası Davud el-Kayserî Sem33
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Davud-i Kayserî’nin yazýlarýnýn esasen tasavvuf, felsefe ve kýsmen kelam içerikli olduðu düþünülürse onun ilk Osmanlý medresesine ilk müderris olarak
atanmasýnýn üzerinde durulmasý gereken bir konu olduðu açýktýr. Medresede temel eðitimin öncelikle naklî ilimlerle (tefsir-hadis) baþladýðý, naklî-aklî ilimlerle
(fýkýh, fýkýh usulü, kelam, tasavvuf) ve salt aklî ilimlerle (mantýk-felsefe) ile devam ettiði düþünüldüðünde ve Ýznik’te kurulan bu ilk medresenin öðrencilerinin
yüksek tahsilden çok daha temel bir eðitime ihtiyaç duyduðu göz önünde alýndýðýnda (çünkü bu temel eðitimden sonra Osmanlý alimleri ilmi yönden kendilerini geliþtirmek için 14. yüzyýl boyunca Ýran, Þam ve Mýsýr’a giderlerdi), Davud-ý
Kayserî’nin burada öncelikle naklî ilimlerde tedris faaliyetinde bulunduðunu rahatlýkla söyleyebiliriz.51 Kendisi tefsir, hadis ve fýkýh alanýnda eser vermese bile
Ýslam dünyasýnda her medrese mensubunun hem tedris hem de yargý alanýnda
iþ bulmak için temel ve ileri düzeyde fýkýh eðitimine ihtiyaç duyduðu malumdur.
Zaten kendisi Konya baþ-kadýsý ünlü Þafii fakih ve alim Siracüddin el-Urmevî’nin
öðrencisi olduðuna göre gençliðinde iyi bir fýkýh eðitimi almýþ olmalýdýr.
Bununla birlikte Davud-ý Kayseri’nin Ýznik’teki faaliyetleriyle ilgili bilgimiz sýnýrlý olup günümüze ulaþan eserleri genellikle buraya yerleþmesinden önceki
dönemlere ait olmasý ilginçtir. Eðer 1336-7 civarýnda Ýznik medresesine baþ-müderris olarak atandý ise bu sýrada en az 70 yaþlar civarýnda olduðu tahmin edilebilir.52 Acaba Davud-ý Kayseri Ýznik’e yerleþtiðinde yazý hayatýný sona mý erdirip
salt tedris ve tasavvufi pratiðe mi yönelmiþti? Kuþkusuz Ýznik medresesinde aldýðý görev çok aðýr bir görev olamazdý; zira oluþmakta olan Osmanlý þehir düzeninin ileri düzeyde akademik bir çabaya ihtiyaç duymadýðý açýktýr. Her halükarda Kayserî’nin buradaki faaliyetleri hakkýnda bir bilgimizin olmamasý dikkat çekicidir ve bu durum genel olarak Osmanlý devletinin ilk dönemine ait bilgilerimizle uyumlu bir nitelik arz etmektedir.
Davud-i Kayseri’nin 751/1350 yýlýnda vefatýndan sonra Ýznik Orhan Gazi Medresesinin ikinci müderrisinin Taceddin Kürdî adlý bir zat olduðunu Osmanlý tarihleri ve Taþköprizâde belirtmektedir.53 Bu kiþi de Kayserî gibi Urmevî’nin öðrencisi olarak gösterildiðine göre yine Karaman yöresinden bir figürle karþý karþýyayýz
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pozyumu, Ankara, 1998, s. 59-67; özel olarak Mukaddime için bkz. M. Tahralý, “Davud el-Kayseri’nin Fusus þerhi mukaddimesi”, Uluslar arası Davud el-Kayserî Sempozyumu, s. 261-7.
Klasik medrese müfredatý ile ilgili bkz. G. Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim: İslam Dünyası ve
Hıristiyan Batı, çev. T. Baþoðlu, A. H. Çavuþoðlu (Ýstanbul: Gelenek Yayýnlarý, 2004), s. 133-52.

Bu, 1256-61 yýllarý civarýnda doðduðuna dair tahminlere dayanan bir varsayýmdýr. Doðum tarihi için bkz. Bayrakdar, Kayserili Dâvûd, s. 8-9; Ýhsan Fazlýoðlu, “Osmanlý Coðrafyasýnda Ýlmî
Hayatýn Teþekkülü ve Davud el-Kayserî (656-660/1258-61-751/1350)”, Uluslar arası Davud elKayserî Sempozyumu, s. 35-6.
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 7-8; Aþýk Paþazade, Osmanoğulları’nın Tarihi, s. 101 (368-9); Bilge,
İlk Osmanlı Medreseleri, 69.
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demektir. Taceddin Kürdî esas olarak fýkýhta uzmanlaþmýþtýr.54 Aþýkpaþazâde ve
ondan alarak Taþköprîzade Taceddin Kürd veya Kürdi’nin, Edebali’nin ve Çandarlý Halil Hayrettin Paþa’nýn kayýnpederi olduðunu söylemektedirler. Tacüddin
Kürdî ve Davud-i Kayserî’nin Karaman illerinde fýkýh eðitimini 1273-83 yýllarý
arasýnda Konya baþkadýlýðý yapan bir Þafii aliminden almýþ olmalarý da ilginçtir.
Selçuklularýn Þafii ve Hanefi mezheplerini birlikte destekleme kültürünün bir
uzantýsý gibi görünen bu olgunun, ilk dönem Osmanlý beyliðindeki ilmi kültürü
nasýl etkilediði konusu araþtýrýlmaya deðerdir. Þekâýk’taki bir hikâyeye göre, Taceddin Kürdî Ýznik’in fethinden önce Orhan Gazi’nin maiyetine katýlmýþtýr.55
Osmanlý Telif Hayatýnýn Baþlamasý. Þimdiye kadar kendilerinden söz ettiðimiz ilk Osmanlý ilmiye figürlerinin hiç birisinin Osmanlý yurdundaki faaliyetlerini eser yazma þeklinde sürdürdüðünü görmüyoruz. Bu, kýsmen onlarýn Osmanlý
beyliðindeki faaliyetlerinin sistematik ve kalýcý bir tarzda olmamasýndan, belki
hayatlarýnýn son demlerinde giriþtikleri bir macera olmasýndan, kýsmen de telif
kültürünü oluþturan þartlarýn henüz gerçekleþmemiþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu olgunun, o isimlerin tarihsel olarak neye tekabül ettikleri konusunda belirsiz bir duruma yol açtýðýnýn farkýnda olmak kaydýyla yukarýdaki gözlemleri geçerli kabul etmek gerekir. Baþka bir ifadeyle yukarýdaki isimlerin, telif/tedvin faaliyeti baþlayýncaya kadar Osmanlý Beyliðinde bir þekilde faal olan geçiþ
dönemi figürleri olduðu açýktýr.
Ýznik medresesinin üçüncü müderrisi kaynaklarýn bildirdiðine göre Kara Hoca diye meþhur Karahisarlý Alaeddin Esved’dir.56 Aþýkpaþazade, Davud-i Kayseri
ve sonra Taceddin Kürdî’nin müderrisliði sýrasýnda Kara Hoca’nýn hatib olduðunu belirtmektedir,57 ki bu onun en azýndan 1340 veya 1350’li yýllarda Ýznik’te olduðunu gösterir. Taþköprîzâde Kara Hoca’yý Orhan Bey dönemi alimleri içinde
saysa da esas olarak o I. Murad döneminde faal olmuþtur. Kara Hoca genel olarak Karaman illerinden gelmiþ olan Osman ve Orhan beyler dönemi alimlerinden farklý olarak Karahisar kökenlidir (yukarýda adý geçen Hattab Karahisari de
bu yöredendi). Kara Hoca eðitim hayatýna memleketi Karahisar’da baþlamýþ,
sonra Ýran’da tamamlamýþtýr. Kendisinden önceki iki müderristen Kayserî fýkýh
eseri yazmadýðýndan ve diðer eserlerini de Ýznik’e yerleþmeden önce yazdýðýndan, Taceddin Kürdi’nin ise herhangi bir eser býrakýp býrakmadýðý bilinmediðinden, Ýznik medresesindeki faaliyetlerini yazdýðý hukuk eserleriyle taçlandýran ve
böylece Ýznik ve dolayýsýyla Osmanlý eðitim tarihinde ilk yazýlý eser veren kiþi Kara
Hoca lakaplý Alaaddin Esved’dir. Ayrýca Kara Hoca, sadece eser vermekle kalmayýp
54
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Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 8.
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 8.
Taþköprölü-zâde, Şekâık, s. 9.
Aþýk Paþazade, Osmanoğulları’nın Tarihi, s. 101 (368-9).
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ayný zamanda bir çok öðrenci yetiþtirmiþ ve dolayýsýyla Osmanlý ilmî geleneðin
oluþmasýna bu þekilde de katkýda bulunmuþtur. Yetiþtirdiði öðrencilerinin içinde oðlu dil-bilimci Hasan Paþa ile ilk eðitimini kendisinden alan meþhur Molla
Fenari’yi sayabiliriz. Birincisi, Osmanlý’daki Arap dil-bilim geleneðinin öncüsü
olurken,58 Molla Fenarî’nin (ö. 834/1431) Osmanlý Devleti’nin ilk þeyhülislamý
olarak nitelendirildiðini biliyoruz.59 Bu arada Taþköprîzade, Çandarlý vezir ailesinin ilk önemli figürü Molla Kara Halil, ya da sonraki ismiyle Halil Hayrettin Paþa’nýn (ö. 789/1387) da Kara Hoca’nýn öðrencisi olduðunu belirtir ve Orhan Gazi’nin askeri seferleri sýrasýnda kendisine hukuki danýþmanlýk yapmak üzere sürekli yanýnda bulunacak birisini Kara Hoca’dan istediðinde onun Kara Halil’i bu
iþ için görevlendirdiðini belirtir. Ancak bu bilgi, Uzunçarþýlý’nýn belirttiði gibi
kuþkuludur; zira Kara Halil’in yaþý gereði Kara Hoca’nýn öðrencisi deðil de belki
öðrencilik arkadaþý olmasý daha doðrudur (Kara Hoca 800/1397 yýlýnda vefat etmiþtir).60 Ayrýca Kara Halil’in kazaskerlik görevine getirilmesi Bursa kadýlýðý yaptýðý sýrada olup bu hikayede anlatýldýðý gibi Ýznik’te öðrenci olduðu yýlda deðildir.61 Kaldý ki, bu, Taþköprîzâde’nin Kara Halil’in kadýlýk kariyerine baþlamasýyla
anlattýðý iki hikayeden biridir, diðer hikaye birinciden farklý olmakla kalmayýp ayný
zamanda onunla çeliþir.62
Kara Hoca’nýn yazdýðý iki eser günümüze ulaþmýþtýr. Bunlardan birincisi Hanefi mezhebinin dört temel hukuk metninden biri olan Buharalý Tacüþþerîa’nýn
el-Vikaye adlý eserine yazdýðý þerhtir.63 Ayrýntýlý hukuk (furû) sahasýna ait olan bu
58
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Bu iddia, bir araþtýrmaya dayanmayýp Hasan Paþa b. Alaeddin el-Esved’in (ö. 827/1424)
Arapça morfoloji ve gramer bilimine dair yazdýðý iki eserin sayýsýz yazma nüshalarýnýn Türkiye kütüphanelerinde mevcut olmasý gerçeðinden hareketle yapýlan bir gözlemdir. Bu eserler, Harezmli dil-bilimci fakih el-Mutarrizî’nin (ö. 610/1213) el-Misbâh fi’n-Nahv isimli eserine
yazdýðý el-İftitâh adlý þerhle Ahmed b. Ali b. Mesud’un (8./14. yüzyýlýn baþlarýnda yaþadý)
Merâhu’l-Ervâh adlý eserine yazdýðý el-Mifrâh adlý þerhlerdir.
R.C. Repp, The Mufti of İstanbul: A Study in the Development of the Ottoman Learned Hierarchy, London: Ithaca Pres, 1986, s. 73-98.
Ý. H. Uzunçarþýlý,”Çandarlý (Cendereli) Kara Halil Hayrettin Paþa: Menþe’i, Tahsili, Kadýlýðý,
Kazaskerliði, Vezirliði ve Kumandanlýðý”, Belleten, XXIII: 91 (1959), 459-60.
Ý. H. Uzunçarþýlý,”Çandarlý (Cendereli) Kara Halil Hayrettin Paþa”, s. 462.
Buna göre, Kara Halil Osman Gazi’nin saltanatýnýn sonuna doðru Bilecik’te kadý idi; Sultan
Orhan Ýznik’i fethedince onu burada kadý yaptý ve sonra da Bursa kadýsý yaptý. Taþköprölüzâde, Şekâık, s. 9-10. Kara Halil’in Osman Gazi döneminde Bilecik kadýlýðý yaptýðý bilgisi kuþkulu olsa da, bu rivayet daha saðlýklý görünüyor. Zira Kayserî’den sonra müderris olan Taceddin Kürdî’nin ayný yýl vefat ettiðini varsayarsak bile, Kara Hoca, en erken Davud-ý Kayserî’nin ölüm yýlý olan 1351 yýlýnda müderris olmuþtur. Bu tarihte Kara Halil ya da Halil Hayrettin Paþa’nýn gençlik yýllarýný geçmiþ olduðunu en azýndan Orhan Bey döneminin 1330’lu
yýllarda Bilecik ve Ýznik kadýsý olmasýndan anlýyoruz. Bkz. Ý. H. Uzunçarþýlý,”Çandarlý (Cendereli) Kara Halil Hayrettin Paþa”, s. 460-1.
Tacüþþerîa, Mahmud b. Ahmed b. Ubeydullah el-Mahbûbî’nin (ö. 675/1274) günümüze ulaþan tek eseri el-Vikâye’dir (Vikâyetü’r-rivâye fî mesâili’l-Hidâye). Torunu Sadruþþerîa es-Sânî için
el-Hidâye’den seçtiði bu eser Hanefî hukukunun otorite metinlerinden biri olmuþtur.
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eserin tam ve eksik bir çok yazmasý günümüze ulaþmýþtýr.64 Bu yazmalardan Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi koleksiyonundaki 590 numaralý nüsha yazarýn mukaddimesini içerir. Burada yazar, Vikâye’nin öðrenciler tarafýndan çok tutulmasýndan dolayý onu anlaþýlýr kýlmak isteðiyle bu eseri kaleme aldýðýný belirtmekte ve sonra da eseri ithaf ettiði kiþinin adýný kaydetmektedir: “Vezir Yusuf b.
Musa”. Bu kiþi için kullandýðý sýfatlar “Mevlâ mahdûm, alim, adil, sahibü dîvâni’l-memâlik …sinanü’d-devle ve’l-hakk ve’d-dîn” þeklindedir. Orhan Bey döneminden kalma bir vakfiyede adý ve sýfatlarý ayný þekilde geçen bu kiþi Orhan Gazi’nin son ve Murad Hüdavendigar’ýn ilk veziri Yusuf Paþa olup ulemadandýr.65
Bu zat 1348-1371 yýllarý arasýnda vezirlik yapmýþtýr. Dolayýsýyla Kara Hoca Vikâye
þerhini 1371’den önceki bir tarihte ve muhtemelen müderris iken yazmýþ olmalýdýr.
Kara Hoca’nýn diðer eseri ise hukuk teorisine dair olup günümüze tek nüsha
olarak gelebilmiþtir. 769/1368 yýlýnda yazar hayattayken istinsah ve mukabele
edilmiþ olan bu Nuruosmaniye Kütüphanesi’nin mukaddimesi, yazarýn eserini
üçüncü Osmanlý padiþahý I. Murad’a (Hüdavendigar) ithaf ettiðini göstermektedir. Bu ithaf metni tarihsel açýdan son derece önemli bir belge olup Osmanlý
Devleti’nin hükümdarýnýn 14. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ulema sýnýfýndan bir insan
tarafýndan nasýl görüldüðünü gösteren önemli bir belgedir. Yazar ithaf metninde hem Orhan bey hem de Murad Han için “sultan” lakabýný kullanýr; ayrýca Murad Hüdavendigar için “Kayserlerin iktidarýnýn mirasçýsý–varisi mülki’l-kayâsire”
þeklinde bir ifade kullanýr ki bununla “Bizans imparatorlarýný” kastettiði açýktýr.
Ayrýca padiþah için kullandýðý sýfatlar arasýnda “dini sembolleri yücelten”, “gazilerin ve mücahitlerin önderi”, “Ýslam’ýn aslaný”, “Müslümanlarýn yardýmcýsý”, “din
ve devletin parýldayan ýþýðý” ýsrarla vurgulanmýþtýr. Mukaddimenin özet çevirisi
þu þekildedir:66 Bu ifadeler Wittek-Köprülü’nün Osmanlý beyliðini bir “gazi” devleti olarak nitelemelerini destekleyen ifadelerdir.
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Örneðin, Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah 765, 766’da iki cilt, Esad Efendi 590’da birinci
cilt, Mahmud Paþa 204’de ikinci cilt, Koca Ragýp Paþa 562 ve 563’te iki cilt, Fatih 1883 ve
1884’te iki cilt mevcuttur.
Tam ismi, 761 Cemaziyelahir/1360 Nisan tarihli Orhan Bey Vakfiyesi’nde þu þekilde verilmektedir: düstur mükerrem…mürebbiü’l-ulema ve’l-fudelâ… Sinanü’l-milleti vel’-hakkı ve’d-din Yusuf
b. Sadru’l-kebir Muslihuddin Musa bin el-merhum Mecdüddin İsa el-Galip ala ismihi eş-şerif Sinan Paşa.
Ýbn Kemal Paþa tarihinde Sinan Paþanýn ilmiye sýnýfýndan olduðu belirtilmektedir. Uzunçarþýlý onun Ahî reisi olduðunu belirtir. Ý. H. Uzunçarþýlý, “Osmanlý Tarihine Ait Yeni Bir Vesikanýn Ehemmiyeti ve Ýzahý ve bu Münasebetle Osmanlýlarda Ýlk Vezirlere Dair Mutalea”, Belleten, 3: 9-12 (1939), s. 101; a.y., Osmanlı Tarihi, I, 582.
Mukaddimenin ilgili bölümün çevirisi þu þekildedir: Sultan’ýn yüce makamýna mensup Ebu
Bekir b. Ýbrahim’in usul-i fýkha dair eserini þerh etmem ilham yoluyla… emrolundu… Eserin mukaddimesini (Padiþahýn þu) lakaplarýyla süslemek istedim: Yüce ve müeyyed (Allah
tarafýndan desteklenmiþ) melik, saygýn þehinþâh, iyilikler ve güzellikleri bol veren, adalet ve
hakkaniyeti yaymada Allah’ýn iþareti (âyetullâh), bayraklarý diken, hedefe ilk varan, yüce
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Taþköprîzâde’nin ikinci ve üçüncü tabakadasýnda listelenen diðer isimlerin
bir kýsmý Osmanlý Devletine daha sonra dahil olan bölgelerde faal olduklarýndan bu çalýþma kapsamýnda incelenmemiþtir (örneðin Muhsin Kayserî). Bu iki
tabaka, ayrýntýlý olarak incelediðimiz Osman bey tabakasýnda olduðu gibi BabâîVefâî derviþlere de yer vermektedir. Bunlarýn içinde en meþhuru Geyikli Baba’dýr.

Sonuç
Bu çalýþmanýn zamansal sýnýrlarý Osmanlý beyliðinin kuruluþundan I. Murad’ýn hükümdarlýðýnýn sonuna kadar olan dönemi kapsadýðýndan ve mekansal
olarak Osmanlý beyliðinin doðduðu coðrafya esas alýndýðýndan daha erken dönemlerde Müslümanlaþmýþ olan komþu diðer Müslüman Türk beyliklerinde ilmi
faaliyetlere yer verilmemiþtir. Þüphesiz Osmanlý Devleti’de eðitim-öðretimin
köklerini incelerken zamanla Osmanlý coðrafyasýna dahil olmuþ olan diðer ilim
merkezlerine de eðilmek gerekecektir. Örneðin, Karaman bölgesinin Osmanlý
beyliðinin ilmi geliþmesinde hayati bir rol oynadýðýna yukarýda iþaret edilmiþti.
Ayný þekilde erken dönemde Karahisar’dan Osmanlý coðrafyasýna alimlerin geldiði görülmektedir. Bu baðlamda yine Menteþeoðullarý da özel bir ilgiyi hak etmektedir. Osmanlý medreselerinin teþekkülünde ve Osmanlý alimlerinin yetiþmesinde
okuyla en yüksek oklarý yenen, yardým elini en uzaklara bile uzattýðý herkesçe bilinen, âlemlerin Rabbi’nin inayeti kendisine özel olarak verilmiþ, ömrünü dinin sembollerini yüceltmek
için harcamýþ, ölü düþünceleri dirilten, ölü ilimleri canlandýran, gazilerin ve mücahitlerin
önderi, kafir ve azgýnlarýn kökünü kazýyan, adalet ve iyilik daðýtan, emniyet ve huzuru yayan,
zalimleri kahreden, kayserlerin mülkünün varisi, din ve devletin parýldayan ýþýðý, Ýslam’ýn aslaný ve Müslümanlarýn yardýmcýsý, Allah’ýn emrini ifa ile meþgul, Allah’ýn huccetini izhar
eden, adil ve þehid Sultan Orhan’ýn oðlu Murad Bey; Allah onu rahmet ve rýzasýna gömsün
ve cennetinin en güzel yerine yerleþtirsin. Saltanatýnýn gölgesi uzasýn, devletinin çadýr ipleri ebediyet direkleriyle baðlansýn, iþlerin anahtarlarý onun ellerinde yarýþ atýnýn dizginleri,
düþman gruplar ise onun ayaklarý altýnda ezilen üzengiler gibi olmaya devam etsin. Allah
ona yardým etti, ve iktidarý tam manasýyla ona verdi, meliklerin onun kapýsýnýn topraðýna
yüz sürmekle övündüler, adalet ve hakkaniyetin kurallarýný o yerleþtirdi, zulüm, bidat ve azgýnlýðý kaldýrdý. Geceler ve günler huzur buldu, aylar ve yýllar gülümsedi, fitne odaklarý mahvoldu, sýkýntý yollarý kapandý, sevinç geri döndü kötülük ise kayboldu. Böylece tüm halk üzerine onun devletinin ebediyen devamýný, adaletinin sürmesini, dostlarýnýn galip gelmesini
ve düþmanlarýnýn yok edilmesini Allah’tan istemek bir yükümlülük oldu. Bu bütün insanlýða
þamil bir duadýr.
Adet ve gelenek gereði meliklere ve büyüklere tevessül ve yakýnlaþmak amacýyla güç ve kudretlerine uygun bir hediye sunmak gerektiðinden mezkur þerhi onun þerefli ismiyle ve deðerli kýlmayý ve yüce adýyla süslemeyi uygun buldum, ta ki zamanla baki kalsýn aylar ve senelerin geçmesiyle yok olup gitmesin. Herkese þamil sevecenliðinden ve bol þefkatinden
beklenen odur ki, yardým elini ona uzatsýn ve onu kabul ederek onurlandýrsýn. Eðer onda bir
hata ve yanlýþlýk görürse bunlarý görmezden gelerek baðýþlasýn. Allah her türlü eksiklikten
münezzehtir. Ben aczimi ve eksiklerimi itiraf ediyorum, hata ve günah iþleyebileceðimi biliyorum. Alaeddîn Ali b. Ömer b. Ali el-Karahisârî, Rumûzü’l-Esrâr Şerhu Künûzü’l-Envâr, Nuruosmaniye Kütüphanesi 1334. vr. 1ab.
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önemli bir yere sahip olan Tire’li Ýbn Melek (ö. 797/1395) ile Aksaray’lý Cemaleddin Aksarayî’yi (ö. 791/1389) yine bu baðlamda hatýrlamak gerekir.
Bunun yanýnda Osmanlý’nýn ilk kadýsý diyebileceðimiz Kara Halil67 ile baþlayan resmi olarak görevlendirilmiþ kadýlarýn Osmanlý hukukunu pratikte ne þekilde þekillendirdikleri de ayrýca çalýþýlmasý gereken bir alandýr. Osmanlý kaynaklarý Osmanlý hukuki kurumlarýnýn þekillenmesinde bu kadýlarýn önemli roller üstlendiðini ve ulema kökenli vezirlerin ilk dönemde yaygýn bir fenomen olduðunu
bildirmektedirler.
Osmanlý beyliði 14. yüzyýlýn baþýnda Bithniya ve çevresinde giriþtiði fetihler
sonucunda göçebe bir yapýdan daha yerleþik bir niteliðe bürünürken kurumsal
yapýsýný þekillendirecek adýmlarý 14. yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren atmaya baþlamýþtýr. Bu amaçla bir yandan fetihlerde askeri, vaaz ve nasihatleriyle teþvik
eden derviþleri himaye ederken diðer yandan þehirlerin klasik Ýslam medeniyeti
çerçevesinde düzenlenmesi için medrese mensuplarýný çok erken dönemlerde
hem eðitim hem de bürokratik alanlarda istihdam etmeye giriþmiþtir. Osmanlý
Ýslam’ýnýn baþlangýçta “heterodoks” derviþler eliyle geliþtirildiði, ulemanýn özellikle Orhan Gazi’nin politikalarý sonucu daha “ortodoks” bir Ýslami anlayýþý zamanla þekillendirdikleri iddiasý pek saðlýklý görünmemektedir. Bu þekilde bir deðerlendirmenin daha ziyade ortodoks-heteredoks kavramlarýnýn Osmanlý beyliðinin kuruluþu sýrasýndaki ideolojik yapýyý izahta yetersiz kalmasýndan kaynaklandýðý söylenebilir. Çünkü Taþköprîzade’nin ilk dönem Osmanlý aydýnlarýný sýraladýðý liste hem Osman bey hem de Orhan bey dönemlerinde derviþlerin ve ulemanýn Osmanlý entelektüel kültürünü ve Ýslam anlayýþýný birlikte kurduklarýný
göstermektedir. Onun belirli bir motivasyonla yazdýðýný kabul etsek bile sonuç
itibariyle efsanelerden arýndýrýldýðýnda sýralanan isimlerin tarihsel tekabülleri
olduðu açýktýr.

67

Kara Halil için bkz. Ý. H. Uzunçarþýlý,”Çandarlý (Cendereli) Kara Halil Hayrettin Paþa”, s. 457-77.
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