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TEŞEKKÜR 
 

 

Bu çalışmayı meydana getirirken bazı konuları daha iyi anlamak için birçok 

değerli araştırıcıya internet sayesinde sorular yağdırdım. Şanslıydım ki önemli bir kısmı 

hiç tanımadıkları bendenize nezaket ve ilgiyle yardım ettiler, vakitlerini çalmama izin 

verdiler. Cemal Kafadar, Oktay Özel, Sinan Çuluk, Zeynep Oktay ve çalışmalarını 

gönderme nezaketinde bulunan Baki Tezcan’ı şükranla anmam gerekir. Ahmet Yaşar 

Ocak da çalışmasıyla ilgili bir sorumu nezaketle yanıtladı, teşekkür ederim. Yine tez 

savunma jürimde yer alan Özer Ergenç ve Haldun Eroğlu’na büyük teşekkür 

borçluyum, eleştiri ve görüşleriyle metni daha iyi bir yere taşıyan bazı dokunuşlar 

yapmamı sağladılar. Tezin yayınlanışına dek karşılaştığım bazı zorlukların aşılmasında 

Ertan Ünlü’ye minnettarım. En büyük teşekkürü tez danışmanım Hülya Taş’a 

borçluyum, bu zahmetli etüdüm boyunca benden desteğini hiç esirgemedi; hemen her 

konuda yardım ederek nihayetinde çalışmamı tamamlayabilmemi sağladı. İsmini 

anamadıklarım, beni bağışlasınlar.  

Bütün bu kıymetli katkılara rağmen her şeyi gücüm yettiğince ele alabildim. 
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GİRİŞ 

 

İnanç ikliminin güçlü bir şekilde sürdüğü XVI. yüzyılın sonunda; 

imparatorluğun köşe bucağından pâyitahta yağan başvurular arasında ilk bakışta bu 

iklimin değiştiğini, inançsızlık havasının esmeye başladığını düşündüren haberler 

bulunuyordu. Dîvân-ı Hümâyun’un hüküm verici üslubunda kayda geçen bu 

başvurularda suçlananların yapıp ettiklerinin içeriği, aslında alışılagelen diğer 

şikâyetlerin müsebbiblerinden çok da farklı değildi. Ancak hem bulunduğu yerde hem 

de pâyitahtta rahatsızlık yaratan bu kabahatler ne kadar sıradan gözükürse gözüksün, bu 

türlü türlü suçları işleyen kimselerin bir de kâtiplere “hâşâ” dedirtecek başkaca 

özelliklerinden bahsediliyordu. 

Çarşı-pazarı ardına katıp gürültü çıkaranın, bilmem hangi kişiyi yakalayıp 

hayalarından asanın, orada burada imparatorluğun ona sağladığı kılıç gücüyle soyguna 

girişenin, beller kesenin, emir dinlemeyenin, mâbed soyanın, reâyâ fukarasına salgun 

salanın bir de tövbe salgınına sebep olabilecek küfür kabilinden lafları kayda 

geçebiliyordu. Feylesof Rıza Tevfik’in hengâme-gir diyeceği türden, macera peşindeki 

gürültücü portrelerdi bunlar. Feylesof, ilhad töhmetiyle karşı karşıya kalanları bu 

zaviyeden değerlendirir; ilhada varan fikirlere sahip kimseler arasında yalnız böylesine 

maceracı olanların mülhidlikle suçlandığını savunurdu.1 Çalışmamın büyük bir 

kısmında, böyle hengâme-gir insanların izini sürüyorum. 

İstanbul’da yazılan bu Mühimme metinlerinde daha inceliksiz, sövgü içeren 

hürmetsizlikler genellikle kalıplaşmış ifadelerle kaydedilir. Mesela, bir yerde 

Peygamber hakkında hoşa gitmeyecek şeyler söylendiyse, bu elfâz-ı küfür 

metinlerinden alınan sebb-i nebî ifadesiyle formüle edilir. Şetm de onunla beraber gelen 

kavramlardandır.2 İkisi arasında nüans arama eğilimim olsa da, belgelerde kullanımları 

açısından bunun olmadığını da fark ettim. Yine de, ikisi de sövme anlamını taşımakla 

 
1 Rıza Tevfik, Mufassal Kamus-ı Felsefe, I, Matbaa-i Amire, İstanbul 1330, s. 485. 
2 Elmalılı Hamdi Yazır, sebbetmenin ve küfretmenin günlük dilde nasıl genelleştiğine dikkat çekiyor. 

Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, Milli Eğitim Basımevi, 1993. 

s.336-337. Ayrıca bk. Muharrem Kuzey, Osmanlı’da Elfâz-ı Küfür Literatürü ve Önemli Eserler, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 14, S: 27, 2016, s. 203-231. 
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beraber şetm’in bilhassa mahkeme kayıtlarındaki kaba küfürlerde, seb’inse dinî ağırlığı 

olan konularda tercih edildiği ve mühimme defterlerinde daha çok rastlandığı 

söylenebilir. Böyle olmakla beraber, elbette bunu yıkan örneklere de rastlanır. İki hâlde 

de aslında ne söylendiği, küfrün ne olduğu hakkında bir şey öğrenilemez. Ancak eldeki 

belgenin ketum olmaması hâlinde bazı ipuçları yakalanabilir. En azından yaşanan 

olaylar geriye kalan metinde gevezece anlatılmışsa, sözün bu sebbetmeye nasıl geldiği 

zihinde canlanabilir. Reâyâyı keyfince vergiye mi bağlamış, mahkeme basarken mi 

ağzından çıkıvermiş, metinlerde verilen bu sosyal arkaplanlar bazen sözün sarfedildiği 

anın şartlarını açık edebilir. Birinci Bölüm’de bilhassa bu türden daha konuşkan 

metinlere eğildim. Sebbin yanına bazen nebî dışında, başka şeyler de gelebiliyor. Bazen 

Kur’an’a sebbedene de rastlanabilir, nadir olarak Allah’a sebbedene de.  Sebb-i nebî’ye 

göre bunlar, en azından arşiv taramalarında, çok daha az gözükür; ama metinleri de 

daha detaylı olabilir, ne söylendiğinden çok en azından neler yaşanmış olabileceği 

hususunda.3 Ayrıca arşiv taramaları suskunlaşınca, bu türden olayların izini kroniklerde 

sürmek de mümkündür.  

Daha önce arşiv verilerine dayanarak, Peygamber’e sövgüleri ele alan makaleler 

yazılmışsa da bunlar odak noktasına geç dönemi, özellikle XIX-XX. yüzyılları almışlar, 

ancak benim burada işlediğim türden modern-öncesi örnekleri de aktarmışlar; yine de 

alışılmış ilâhiyatçı arkaplanıyla meseleye devletin “kutsal değerleri koruması” gibi son 

derece günceli hatırlatan bir açıdan yaklaşmışlardı.4 Bu çalışmadaysa imparatorluğun 

meşruiyetini sağladığı, tebaasının da önemli bir kısmının inandığı kutsallara kendi 

başına bir değer yüklemek yerine bunlarla ters düştüğü için suçlu durumunda bulunan, 

belki töhmet altında kalan ya da suçlayıcı hâlde olan insanları merkezde tutuyorum. 

Onlara da hukukî boyutuyla değil de içinde bulundukları sosyal doku bakımından 

 
3 Bunlardan başka mühimme kayıtlarında genellikle doğrudan Alevî-Kızılbaşlarla ilişkilendirilen sebler de 

vardır, sebb-i çehâryâr veya sebb-i şeyheyn gibi. Bunlara dayanan bazı çalışmalar için bk. Colin H. 

Imber, “The Persecution of the Ottoman Shi’ites according to the mühimme defterleri, 1566-1585”, Der 

Islam, vol. 56, no. 2, 1979, s. 245-273; Saim Savaş, XVI. Asırda Anadolu’da Alevîlik, Vadi Yayınları, 

2002; Ahmet Refik, Rafizîlik ve Bektaşîlikle ilişkilendirdiği pek çok vesikayı toplamıştır. Bunlardan bir 

kısmını, bu tezde kullandım. Bk. Ahmet Refik, On Altıncı Asırda Rafızîlik ve Bektaşîlik, Muallim Ahmet 

Halit Kitaphanesi, İstanbul 1932. Resmî belgeler odaklı değil de Alevîliğin yazılı kaynaklarına dayanan 

bir çalışma için bk. Ayfer Karakaya-Stump, Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık: Alevi Kaynaklarını, Tarihini 

ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015. 
4 Muhammet Okudan, “Geç Osmanlı Döneminde Devletin Kutsal Değerleri Korumadaki Duyarlılığı”, 

Bilimname, Sayı 38, 2019, s. 449-468; Halide Arslan, Hz. Muhammed’e Saygısızlık Girişimleri 

Karşısında Son Osmanlı Yönetimi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 10, Sayı: 19, 2011, s. 

147-170. 
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eğilmeye çalışıyorum. Buna gayret ederken aynı zamanda devlet arşivlerini 

kullanmanın getirdiği problemlerin de farkında olarak bu olayları kaydedenlerin, resmî 

metinleri üretenlerin üslubuna ve formel diline dikkat çekiyorum. 

Birinci Bölüm’de ayrıca ana malzemelerimden Mühimme kayıtlarındaki bu 

formel dilin örtülerini kaldırmayı da deniyorum. Bunun için, Kadı Sicilleri’ne 

başvuruyorum. Bu mahkeme kayıtlarında, Dîvân-ı Hümâyun’da söylemekten ve yazıya 

geçirilmesinden kaçınılan sözlere rastlanabiliyor. Bilhassa bu kayıtlarda karşılaşılan 

kelimelerin üzerinde durmak gerekti. Sicillerde geçen bu kelimelerin edebî metinlerde 

yeredişini, bunların daha vülgar, kaba lafların bir örtmecesi mi yoksa modern Türkçede 

popülaritesini yitirmiş eskinin gözde küfürleri mi olduğu sorununa da eğildim. Ayrıca 

mahkeme kayıtlarında, büyük kutsal simgeler bir yana daha çok kutsallıkla 

ilişkilendirilen -ağız ya da îman gibi- şeylere de sövgünün kaydedilmesi daha günlük 

düzeyde, sıradan hayattan parçalar sunuyor. Elbette bu kabilden olaylar da Dîvân-ı 

Hümâyun’a ulaşmıyor değildi. Dolayısıyla, bu bakımdan belge gruplarının içeriğini de 

birbirinden çok ayrı görmemek gerekir. Yine de Kadı Sicilleri, ister imparatorluk 

taşrasından olsun ister pâyitahttan, yanına eşkıyalık etmek, kadı-nâib zümresine karşı 

durmak, silah kullanıp etrafı kendince vergiye bağlamak gibi farklı ve büyükçe 

kabahatler gelmediğinde benzer suçların ne denli küçük şeylere mâl olduğunu görmeyi 

de sağlayabilir. Kutsal kabul edilenlerin zaman zaman hiçe sayılması, hayatın olağan bir 

parçasıydı. Üstelik sicillerdeki kayıtları tutanlar, bunların içeriğini vermek bakımından 

sürekli bir “hâşâ huzurdan” hâlinde bulunan Dîvân-ı Hümâyun kâtiplerinden daha 

çekincesiz de görünüyorlardı.  

İkinci Bölüm’de, ilhad ile ilişkilendirilenleri işliyorum. Sebbedenlerin yanında, 

bunlara dair metinler bir zihniyet tarihi denemesi meydana getirmek için daha elverişli 

görünür. Ancak bunlarla itham edilenlerin fikirleri hakkında sadece onları işitenlerin 

anladıkları ya da tevil ettikleri kadarıyla bir şeyler öğrenilebiliyor, ki bu da araştırıcı 

için ciddi sıkıntılar doğuruyor. Bu örneklerde, gücüm yettiğince bahsedilen kişilerin 

zihin dünyalarını anlamaya çalıştım. Doğrudan onların elinden çıkmış, kendilerini 

savundukları bir metne de sahip olamadığımız için söyleyebileceklerim her zaman 

çokça sınırlı oldu. Onları tanımak için eldeki tek kaynak, imparatorluğun pâyitahtında 

üretilmiş olup aleyhlerine konuşan kimselerin beyanlarından ibaret. Onların öykülerini 

anlatabilmek için tek kaynak bunlarsa şayet -en azından şu an için durum böyle 
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görünüyor- o hâlde bu kaynakları temel alarak, fakat belli bir şüphe payı bırakarak 

yaklaşmaya gayret ettim. Ancak bunları kontrol edebileceğimiz başka bir kaynak 

olmaması, beni elimdekiyle bir parça memnun olmaya ve çok fazla itiraz etmemeye de 

itti, diyebilirim. Bu resmî belgelerde onlara isnat edilen sözlerden zihin dünyalarını 

çıkarmak da kolay değil. Ama bu belgelerde yer bulan sözlerin hemen her birininin 

etkilendiği bir menba da vardı. İlhadla suçlananların sözleri İstanbul’a ulaşana dek 

tahrif edilmiş bile olsa, söylemlerini belirlemiş edebî eserleri tespit etmeye çalıştım. 

Bunlar her zaman bir paralellik değil, bazen bir çağrışımdan ibaret olsa dahi, 

belirtmekten çekinmiyorum. Bu meyanda devlet arşivlerindeki belgeyle, edebî eser 

arasında pek çoklarının varsaydığı keskin ayrımdan da uzak olmaya çalıştım.5 Farklı 

muhataplara hitap etse ve tür farkı olsa bile, ikisinin de belli oranlarda kurguya sahip 

metinler olduğunu ve bir anlatı formu olduğunu sık sık hatırladım. Bundan ötürü arşiv 

belgesini sık sık “metin” olarak andım. 

İster tecdîd-i îman ile kurtulabilecekleri küçük günahlar işlesinler, ister ilhadla 

suçlansınlar, çoklukla halk zümrelerinden kimselerin maceralarını ele alıyorum. Ama 

sıklıkla onları anlamak ve nerede durduklarını iyi tespit edebilmek için, büyük isimlerin 

ruhlarını çağırmak da gerekti. Ancak burada anlatılanlar şathiyeleri dilden dile dolaşan, 

isimleri bir şekilde sembolleşmiş meşhur kimseler değildir. Ahmet Yaşar Ocak’ın 

Zındıklar ve Mülhidler’i bu türden örnekleri işleyen klasikleşmiş bir çalışmadır.6 

Zındıklar ve Mülhidler’de bilhassa yüksek çevrelerle ilgilenildiğinden, bu türden 

olaylara geniş yer verilmemişti. Kitabın, “Taşrada Zendeka ve İlhad Olayları” 

kısmında benim burada ilk bölümlerde işlediğim bazı örneklere özet mahiyetinde, 

 
5 Bu konuda Natalie-Zemon Davis, ilham vericidir. Bk. Natalie Zemon Davis, “The Historian and 

Literary Uses”, Profession, Modern Language Association, 2003, s.  21-27. 
6 Ocak’ın çalışmasının yeterince iyi değerlendirildiği söylenemez. Eserin bir tanıtım yazısında, Ocak’ın 

zendeka ve ilhad hareketlerini genellikle “panteist (vahdet-i vücutçu/vahdet-i mevcutçu)” özellikte 

gördüğü yazılır. Bk. Tufan Gündüz, “Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler”, Virgül, Sayı: 23, 

1999, s. 55. Oysa Ocak, vahdet-i vücud ile vahdet-i mevcud düşünce arasında bir ayrıma gider ve 

panteizmi ikincisine yakıştırır. Bk. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014, s. 234. Stefan Winter’ın incelemesi bu bakımdan daha 

isabetlidir. Bk. Stefan Winter, “Osmanlı Toplumunda Zindıklar ve Mülhidler (15-17. Yüzyıllar)”, Turkish 

Studies Association Bulletin, Vol. 24, No. 2, Indiana University Press, 2000, s. 122. Erünsal, Ocak’ın 

çalışmasından sonra bu konunun tekrar ele alınacağını düşünmemekle beraber kendisi bu konuda 

kullanılabilecek, tezkire gibi kaynakların imkânlarına işaret eden bir yazı kaleme almıştır. Bk. İsmail E. 

Erünsal, “XVI-XVI. Asır Osmanlı Zendeka ve İlhad Tarihine Bir Katkı”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı: 

24, İstanbul 2004, s. 128. 
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kısaca değinilir.7 Ocak, taşradaki ilhad ve zendeka olaylarının ayrı bir monografide 

incelenmesi gerekeceğine de işaret eder. Ayrıca imparatorluğun köşe bucağında 

gerçekleşen bu hadiseleri “sıradan ve kaba bir inkârcılık çizgisinde” görür.8 

Zannediyorum, bunun böyle görünmesine yol açan şey, hem resmî belgelerin onları 

suçlamak için kullandığı “inkâr” üslubundan fazlasıyla etkilenilmesi hem de örneklerin 

bir kısmının kılıç sahibi ya da onlarla ilişkili kesimden olmasıdır. Ait olunan sosyal 

zümreye göre durum değişmekle beraber, İkinci Bölüm’de mühimme kayıtlarındaki 

suçlamaların satır aralarına dikkat kesilip, olası etkilenmelerin peşinden gidildiğinde 

buralarda pekâlâ entelektüel izlere rastlanabileceğini de göstermeye çalıştım. Böylece 

şeyhler, dervişler ve tabiî hepsiyle kesişen eşkıyalar gibi toplum katmanlarından 

örneklerle Osmanlılar’da mülhidlik olgusunu incelemeye yönelik bir adım atılmış oldu.  

İsmail Erünsal, ilhad tarihine dair yazısında, bilhassa daha bilindik simalar 

bağlamında mühimme defterlerinin veri sağlamakta yetersizliğinden bahseder.9 Bu 

kaynaklara dair sorunlar olduğu malum, fakat aşağıdan bir tarih yazmak için onlara 

eğilmek elzem. Üstelik mühimme’de rastlananlar, Erünsal’ın da bu yazısında ilhad 

tarihine katkı sunabileceği açısından tanıttığı ve bolca kullandığı, mesela  tezkireler gibi 

başka kaynaklarla beraber değerlendirildiğinde Osmanlı toplumunun, ama gerçekten de 

toplumun aşağısında kalanların zihniyeti biraz daha aydınlanabiliyor.10 Bu da 

historiyografide tek bir kaynak grubuna dayanmayıp, değişik malzemeleri mezcetmenin 

önemini bir kere daha hatırlatıyor. Tabiî ilhadla suçlananların birbirinden farklı 

arkaplanlara sahip olması, burada ele aldığım insanların zihinlerini besleyen 

kaynakların tespitinde çeşitlilik ve zorluk da getiriyor. 

Hem Birinci Bölüm hem de İkinci Bölüm’deki konularda arşiv kayıtlarının XVI. 

yüzyıl sonunda yoğunlaşması ve ardından gelen suskunluğu, belki XVI. yüzyılda 

Osmanlı İmparatorluğu’nda yerleşikleşen ve doruğuna ulaşan Sünnîleşmeye 

 
7 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 291-295. Ocak’ın çalışmasında yalnız bir paragraf kadar yer verdiği 

olayı -mesela Şeyh Şems gibi- burada bir başlık altında ele almaya çalıştım.  Bk. “Yeni Pazar’ın 

nasihatçisi: Şeyh Şems”. 
8 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 291-292. 
9 Erünsal, “XVI-XVI. Asır Osmanlı Zendeka ve İlhad Tarihine Bir Katkı”, s. 127. 
10 Bk. “Ohri’nin eşkıyası: “Âdem ot gibi biter ve ot gibi yiter”. Erünsal, Latîfî’nin ilhad hareketleriyle 

ilgili zengin bir malzeme oluşturduğuna dikkat çekmişti. Bk. Erünsal, “XVI-XVI. Asır Osmanlı Zendeka 

ve İlhad Tarihine Bir Katkı”, s. 135. 
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bağlanabilirdi.11 Fakat benzer hadiselerin daha sonra da yaşandığını, Mühimme 

dışındaki başka başka kaynaklardan biliyoruz. En azından denebilir ki pâyitahtta kayda 

geçirilmesi, Dîvân-ı Hümâyun’un bu konuya dahil olması XVI. yüzyıl sonunda sıklıkla 

oluyordu. 

Konuyla ilgili XVII. yüzyıl belgelerinin suskun kalışı, beni başka bir yerden 

daha bakmaya itti. XVII. yüzyılda “hâşâ”ların izini sürerken, araştırmanın seyri Celâlî 

kargaşasının bulunduğu dönemde, Anadolu’da konumlandı ve kendimi eşkıyalık tarihi 

yazarken buldum. Üçüncü Bölüm’de XVI. yüzyılın sonunda beliren ama bilhassa XVII. 

yüzyıl başında, Celâlî hareketleri devrinde görülen, hemen sonrasındaysa Anadolu’da 

kimlik edinme yolu olarak gözlemlediğim bir lakabın izini sürüyorum: Tanrıbilmezlik. 

Bu lakaba eğilerek Celâlî hareketlerinde ve onu takip eden şiddet hadiselerinde inanç ve 

zihniyet açısından, daha önce tespiti ıskalanan bir kırılmanın işaretlerini arıyorum. 

Esasında, Celâlî hareketlerine inanç ve din perspektifiyle bakmak genellikle Kızılbaşlık 

veya Şiîlik etrafında geçmişte bir müddet üzerinde durulmuş ancak kapısı sonradan 

kapatılmış bir tartışmaydı. Üstelik bu bir lakap üzerinden de gerçekleşebiliyordu. 

Mesela Celâlîlik konusuna eğilen en önemli araştırıcılardan Mustafa Akdağ, 

“Şahverdi” lakabı üzerinden Karayazıcı isyanını “Şiî”likle ilişkilendiren Kramers ile 

tartışmıştı. Ne de olsa bu hareketler bir yüzyıl öncesinin tarikat ayaklanmaları 

değildiler.12 Doktor Hikmet Kıvılcımlı bu hareketlere XVI. yüzyıldaki isyanlarla -tıpkı 

Celâlî isminin tercih edilişinde olduğu gibi- devamlılık içinde bakıyor ve bunları 

Ortaçağ karakterinde gördüğünden dinî olmaktan çok mistik buluyordu. Doktor’un 

“mistik”ten anladığıysa din kisveli, ama din-dışı bir sistemin parçası olma hâliydi.13 

Benim Tanrıbilmezler’de deneyeceğim ise, XVII. yüzyıla damgasını vuracak bu şiddet 

hareketlerinin din-dışı karakterine tekrar dikkat çekmek. Ancak bu din-dışılıktan kasıt 

mistisizme kapılmış, Ortaçağ karakteri baskın bir resim değil; erken modern bir 

 
11 Ayrıca bk. Historicizing Sunni Islam in the Ottoman Empire, c. 1450-1750. ed. Tijana Krstic - Derin 

Terzioğlu, Brill, 2021. 
12 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Bilgi Yayınevi, Ankara 1975, s. 13, 437-38; 

Ayrıca bk. Orhan Türkdoğan, “Sosyal Hareketler Olarak Celali Ayaklanmaları”, Belleten, C. 60, Sayı: 

228, 1996, s. 433-441. 
13 Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin Maddesi, Sosyal İnsan Yayınları, İstanbul 2007, s. 628-631. 

Kıvılcımlı’nın bundan başka eşkıyalıkla ilgili yazdıkları da Hobsbawm’ın ortaya koyduğu sosyal 

eşkıyalık tezini hatırlatır. Kıvılcımlı, ondan daha önce kalem oynatmıştır. Bk. Ahmet Özcan,’Ama 

Eşkıyalık Çağı Kapandı!’: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970), İletişim Yayınları, 

İstanbul 2018, s. 25. 
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“dinsiz”liği yakalamaya çalışmak.14 Buna girişmemde Oktay Özel’in bu şiddet 

hareketlerinde gördüğü -adı konmadan önce- “nihilistik” taraf da ilham verici oldu.15 

Ayrıca bu bölüm, ilhadla suçlamalarının getirdiği Balkanlar ağırlıklı görüntüyü modern 

Türkiye coğrafyası lehine dengeledi; hatta imparatorluk serhadlerini de aştı. 

Tanrıbilmezler’in çağdaşları tarafından nasıl karşılandığına, ondan ne 

anladıklarının da üzerine eğildim. Köroğlu Destanı’na, âşıkların anlattıklarına kulak 

vermek kaçınılmazdı. Bu folklorik malzemeyi olabildiğince kullanmaya çalıştım. 

Vurgulamak gerekir ki XVII. yüzyılda Anadolu ve çevre coğrafyasına dair bir zihniyet 

tarihi çıkarmak, bazı eşkıya kimliklerinin izini sürmek için Köroğlu Destanı’na eğilmek 

şart; tarihçilerin dikkatini bekliyor.16 Elbette Tanrıbilmezler bölümünde arşiv belgeleri, 

kronikler gibi tarihî kaynakların imkânları da yazacaklarımda belirleyiciydi ve zaman 

zaman kendimi bir zihniyet tarihi işlemek yerine tüfek sayarken, daha genel bir 

haydutluk manzarası çizerken de bulmadım değil. Ancak buna rağmen arşiv malzemesi 

ihtiyaç duyduğumda yakın plândan insan macerası anlatmama da epey yardımcı oldu. 

Odağına bir eşkıya kimliğini alsa da Tanrıbilmezler bölümü, XVII. yüzyılda Osmanlı 

toplumunun yaşadığı dönüşümün çerçevesinde de düşünülebilir.17 

İlginçtir ki, İkinci Bölüm’de halk zümrelerinden örneklerini işlediğim 

“ilhad/mülhid” tâbiri, geç Osmanlı döneminde Batı dillerindeki “ateizm/ateist”in 

karşılığı olarak kullanılmıştı. Üçüncü Bölüm’ün konusu “Tanrıbilmez” ise, Köroğlu 

anlatılardaki diğer ifade biçimi olan “Tanrıtanımaz” ile Cumhuriyet döneminde aynı 

 
14 “Dinsiz”in sözlükteki bir diğer anlamının da eşkıyalık ve acımasızlıkla karşılandığını hatırlamak gerek. 

Mertol Tulum’un hazırladığı XVII. yüzyıl sözlüğünde, “bî-din”e karşılık olarak “dinsiz”, “imansız”, 

“münkir”den başka “densiz” ve “şakî” anlamları da yer eder. Bk. Mertol Tulum, 17. Yüzyıl Türkçesi ve 

Söz Varlığı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 420. Modern sözlükte, Redhouse’da dinsiz, 

“irreligious”, “unbelieving” ve “atheistic”den sonra “cruel” anlamıyla da karşılanır. Bk. J. W. 

Redhouse, A Turkish and English Lexicon, A. H. Boyajian, Constantinople 1890, s. 940.  
15 Oktay Özel, Türkiye 1643: Goşa’nın Gözleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2013, s. 164-165. 
16 Köroğlu Destanı, bu açıdan daha ileri araştırmaları besleyebilecek bir kaynak. Bundan başka, Köroğlu 

Destanı’nı Osmanlı-Safevî imparatorluklarının sınırında tarih malzemesi olarak değerlendiren yakın 

zamandan bir çalışma için bk. Ali Aydın Karamustafa, The Koroghlu Epic in Trans-imperial Perspective: 

The Story of the Ottoman and Safavid Expansion and Crises, Stanford Üniversitesi, Doktora Tezi, 2019.  
17 XVII. yüzyılla ilgili 2012 yılında dikkate değer bir çalıştay da yapılmıştı. Bk. Kahraman Şakul, “Bir 

Çalıştayın Ardından: 17. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu: Kriz ve Dönüşüm”, Toplumsal Tarih, Sayı: 

223, 2012, s. 22-37. Ayrıca bk. Cemal Kafadar, “The Question of Ottoman Decline”, Harvard Middle 

East and Islamic Review, 4, 1999, s. 30-75. Duraklama ve gerileme dönemlendirmesinin önemli ölçüde 

terk edilmesi, yerine kaçınılmaz olarak daha olumlu anlatıların ikamesini doğurdu kuşkusuz. Tezcan’ın 

“proto-demokratizasyon” gibi kavramları kullandığı İkinci İmparatorluk kitabı zikredilebilir. Bk. Baki 

Tezcan, The Second Ottoman Empire, Cambridge University Press, 2010. Tezcan’a yönelik anakronizm 

eleştirisi için bk. R. Murphey, “The Second Ottoman Empire”, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, University of London, Vol. 74, No. 3, 2011, 482-484. 
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modern kavramı karşılamak üzere ihya edilmiştir. İlk kavram zaman boyunca resmî ve 

yerleşmiş dinî görüşe aykırılığı ifade ederken, ikincisi bir lakap olarak daha saldırgan ve 

şiddetle ilişkili bir geçmişe dayanıyor. Fakat söylemek gerekir ki çoklukla birincisi de 

şiddetten uzak değildi ve genelde siyasî-dinî iktidarın gadrine uğrayanların da üzerine 

yapıştırılan bir töhmetti; ikincisiyse ortaya konan şiddetin çoklukla faili olarak 

görünüyor. Elbette burada ele aldığım ilhadla suçlanan örneklerin de ellerinden ya da 

yakınlarından kılıç eksik olmuyordu. Her hâlükârda inançsızlığı ifade etmek için 

kullanılan kavramların, modern zamanda kazandıkları anlamdan önceki tarihini 

incelemek üzerine eğilmeye değer bir konudur. Mesela İbnü’r-Râvendi gibi bilinen 

figürlerle anılan ve zamanın başlangıçsız-sonsuz olduğunu savunan, klasik İslam 

düşüncesinde maddeci bir yere konumlandırılan “dehriyun/dehrî” kavramının XIX. 

yüzyılda Aydınlanma düşüncesini, hatta evrim teorisini yansıtanlara karşı 

kullanılmasına Niyazi Berkes işaret etmişti.18 Burada tarihini yazmaya çalıştığım 

fenomene, Tanrıbilmez-Tanrıtanımaz’a da bu açıdan, bir tâbirin modern zamanda 

kavramlaşmadan önceki serüveni olarak bakılabilir. 

Dördüncü Bölüm’deyse, XVI, XVII. ve XVIII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı 

İmparatorluğu’nu ziyaret etmiş, üç yabancının (Busbecq, Paul Rycaut, Giacomo 

Casanova) yazdıklarından hareket edeceğim. Bunlar, bilhassa Osmanlıların inanç -ve 

inançsızlık- tarihi hakkında bir şeyler söyleyebiliyor. Bu dışarıdan gelen gözlemcilerin 

yazılarında, bilhassa Rycaut’da ve Casanova’nın yazdıklarında, devlet arşivlerinde 

rastlanan türden durumlar pekâlâ “ateizm” etiketiyle belirebiliyor. Dolayısıyla bu 

bölüm, arşiv kayıtlarından çıkarılan bütün bu vakalara inançsızlık açısından nasıl 

bakılabileceği açısından fikir verebilir. Elbette bu ziyaretçilerin yazdıkları zaman zaman 

Osmanlı toplumundan çok kendi arkaplanlarıyla da ilgiliydi, bu nedenle gördüklerini ve 

kaydettiklerini süzgeçten geçirmek gerekir. Ancak, hatırlamalı ki bu konuda tarihçinin 

malzemesi olan diğer metinlere karşı aşırı derecede dezavantajlı da sayılmazlar. Benzer 

sorunlar, diğer kaynak grupları için de geçerli denebilir. 

Bu tezi meydana getirmemde Derin Terzioğlu’nun Osmanlılarda inançsızlık 

sorununun keşfedilmeyi bekleyen konulardan sayması etkili oldu.19 Burada incelediğim 

 
18 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, haz. Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yayınları, 2003, s. 355 
19 Derin Terzioğlu, “Man in the Image of God in the Image of the Times: Sufi Self-Narratives and the 

Diary of Niyâzî-i Mısrî (1618-94), Studia İslamica, No. 94, 2002, s. 163. 
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örneklerin dikkate değer bir kısmı, okuyucuya zaman zaman inançsızlığın ilkel bir 

biçimi olarak görünebilir. Kaynaklar inançsızlık sorununu tartışmaya her zaman 

elverişli olmasa da Lucien Febvre çoğu zaman aklımın bir köşesindeydi. Bilhassa, onun 

inançsızlığın sınırlarını sözdiziminde gösterdiği kısımlar, zannediyorum Osmanlıların 

ürettiği metinler için de pekâlâ geçerlidir.20 Febvre’in de bahsettiği uzun soluklu, laf 

kalabalığı yapan, takip edilmesi güç, sentaksı kaotik görünen metinlerden modern çağ 

rasyonalitesiyle onun bir parçası olan inançsızlığı çıkarmak çok zor görünür. Febvre, 

Rönesans’ı Ortaçağ ile devamlılık içinde okuyarak, XVI. yüzyılda inançsızlığın 

mümkün olmadığı sonucuna varıp, bir süreliğine tartışmayı sonlandırmıştı. Sonra 

köprünün altından çok sular aktı, elbette.21 Febvre, inançsızlık problemini Rabelais gibi 

büyük bir ismin etrafında çözmeye koyulurken, zaman geçtikçe bu türden zihniyet tarihi 

çalışmaları daha aşağı tabakadan insanlara dair kayıtlar üzerinden yürüdü.22 Bu tez de, 

yine aşağıdan bir tarihtir. Yapmaya çalıştığım ise, David Wootton’ın ifadesiyle, 

“inançsızlığın tarih-öncesi”ne tekabül ediyor.23 

  

 
20 Lucien Febvre, The Problem of Unbelief, trans. Beatrice Gottlieb, Harvard University Press, 1982, s. 

362. 
21 Febvre’in eserini İngilizce’ye tercüme eden Gottlieb, onun Rabelais üzerinden ortaya attığı kimsenin 

“zamanın ötesinde olmaması” meselesini giriş bölümünde tartışır, her şey rağmen yeni yolların da 

benimsendiğine ve evrimleşmeye dikkat çeker. Bk. Beatrice Gottlieb, “Translator’s Introduction”, The 

Problem of Unbelief,  s. XXVIII. 
22 Beatrice Gottlieb, “Translator’s Introduction”, The Problem of Unbelief, s. xxiii-xxiv. Ginzburg, 

Febvre’in yalnızca Rabelais üzerinden XVI. yüzyılın kolektif zihniyetini çıkarmasına karşı çıkar. 

Özellikle yekpare bir XVI. yüzyıl insanı olmadığını, farklı sosyal sınıfları dışarıda bıraktığını, 

çalışmasının sorusunun ancak Rabelais üzerinde geçerli olabileceğine dikkat çeker. Bk. Carlo Ginzburg, 

The Cheese and the Worms, The Johns Hopkins University Press, 1980, xxiii-xxiv 
23 David Wootton, “Lucien Febvre and the Problem of Unbelief in the Early Modern Period”, The Journal 

of Modern History, Vol. 60, N. 4, 1988, s. 726. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: SÖVGÜLER 
 

(…) uçurumun kenarına vardıkları zaman orası feryatlar, hıçkırıklar, iniltilerle 

doluyordu; ve bu ruhlar, orada Tanrıya sebbediyorlardı. 

 

Dante, “İlâhî Komedi” 

. 

1.1. Peygamber’e sövgüler: “hâşâ, sebb-i nebî idüb” 

 

İstanbul’a dek ulaşıp da Mühimme defterlerine kaydedilen Peygamber’e sövgü 

(sebb-i nebî) hadiselerinin önemli bir kısmı hakkında ayrıntıdan yoksunuz. Örneğin, 

1559’da İlbasan’ın İşbat kazasında “sipâhî oğlanlarından” Hüseyin’in sebb-i nebî 

ettiği, başka küfür içeren sözler de ettiği kaydedilir.24 Bunların ne olduğu da yazılmaz, 

sebb-i nebî formülü kaydedilirken alışılageldiği üzere başına bir “hâşâ” çekilir. İlbasan 

kadısı ile mektubu gönderen sancakbeyi, onun yargılandığını ve suçunun sabitleştiğini, 

“mülhid” olduğunu da bildirmiştir. Bütün bunların doğruluğu hâlinde Hüseyin’in 

hapsinin emredildiği bu hükümde, sövgünün niçin edildiği hakkında bilgiye rastlanmaz. 

Yine de bölgesinde mülhid diye anılması, muhtemelen onun Peygamber’e sövmekten 

öte inanç ayrılıklarıyla düşman kazandığını gösterir. Bu durum esasında Peygamber’e 

sövgünün idam emrini getirebilecekken soruşturmaların karmaşıklaştığına, uzadığına ve 

farklı sonuçlanabileceğine dair örneklerden birisidir.25 1571’de, Diyarbekir’e 

İstanbul’dan gönderilen hükümde Cezîre’de sebb-i nebî eden bir keşişin katledilmesi 

emredilir.26 Bölge, bu konuda İstanbul’u epey meşgul etmiş gözükür. Çünkü yine 

Cezîre’ye dair bir kayıtta, Hristiyanken sonradan Müslüman olmuş bir kadını zorla 

 
24 MD 3, no. 1468. Bu belgenin çevriyazısı verilen Başbakanlık yayınında aslında “İşbat” olan kaza, 

“İşban ?” şeklinde tahmin edilmiştir. 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560): Özet ve 

Transkripsiyon, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1993, s. 651. 

İşbat/İşpat, 1530-1581 yılları arasında İlbasan’a bağlı bir kazaydı. Bk. Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları,  

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2017,  s. 388; Machiel Kiel, “İlbasan”, 

TDV IA, C. 22, İstanbul 2000, s. 80. 
25 “Zeyd, ‘el-iyâzu billah’ sebb-i nebi eylese, ne lazım olur? Elcevap: Katl lazım olur.” Bk. Şeyhülislâm 

İbn Kemal’in Fetvaları Işığında Kanûnî Devrinde Osmanlı’da Hukukî Hayat, haz. Ahmet İnanır, Osmanlı 

Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2011, s. 155. Ayrıca bk. “Hapsedilen sipâhîlerin akıbetleri”. 
26 MD 12, no. 523; 12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979 / 1570 – 1572): Özet – Transkripsiyon – 

İndeks I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1996, s. 357-358.  Ayrıca 

başka bir defterde, aynı tarihte Cezire’de sebb-i nebî eden bir “kişi”den bahsedilir. MD 10, no. 76. 

Görünüşe göre aynı olay hatalı yazıldığından iki defa kaydedilmiş.  
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yanına alıp irtidat ettiren ve bundan ötürü mahkemeye çağrılan birisinin subaşı ve kâtib 

tarafından yardım gördüğü, üstelik Peygamber’e sövdüğü işitilmiştir.27  

1574’ten  bir kayıtta, eski Dergâh-ı Âlî çavuşlarından Hasan’ın “hâşâ şetm-i 

nebî” ettiğine rastlanır, livata gibi başka suçlar da üzerindedir ve idamı emredilir. 

Burada “seb” yerine “şetm”in tercih edilişi, metinde bahsi geçen Kaş ve Elmalı 

kadılarının gönderdiği mektuptaki üslubun tercih edilişinden olsa gerek.28 Yine Ahmet 

Refik’in bir şekilde Rafizîlik ve Bektaşîlikle ilişkilendirdiği belgeleri topladığı 

koleksiyonda, Nevrekop’dan eşkıya (şakî) olarak anılan Küçük Mehmed’in 

Peygamber’le ilgili “hâşâ bazı nâ-meşrû’ ve nâ-sezâ kelimât” ettiğinden söz edilir. Başı 

belaya giren Küçük Mehmed, anlaşılan kendisini kurtarmak için tutsak edilmeden evvel 

“tövbe ve istiğfar” ettiğini söyleyecektir. Hapsedilmeden önce tövbe etmesi 

durumunda, tecdîd-i îman ile küreğe gönderilip kellesini kurtarabilecekti. Fakat 

yakalanışından önce “tövbe etdüğün isbat” edemezse ve bu “nâ-sezâ” sözlerini itiraf 

ediyorsa katli emredilmiştir. Bu esnada kendisine tımar sahibi, mîrimîran çavuşu Kasım 

oğlu Mustafa adlı “bedbaht”ın da yardım ettiği belirtilir.29 1576 tarihli bu belgede, 

yukarıda ele aldığım sebb-i nebî örneklerinde olduğu gibi formülatif bir üslup yerine hiç 

olmazsa, “nâ-sezâ” sözlerden bahsedilir; ancak yine de bu uygunsuz sözlerin içeriği 

doldurulmaz.  

Bunun dışında, doğal olarak fetva mecmualarına da yansıyan, Peygamber’e 

sövgünün herhangi bir suçu tekrar işlemeyeceğine dair yemin olarak kullanılması da 

vardır. Buna dair arşiv kayıtlarında da örnek yok değil. Bursa’dan böyle bir yeminin 

bozulduğuna ilişkin, sürgünün emredildiği bir örnek vardır.30 Ebussuud Efendi de bir 

daha içki içmeyeceğine dair “sebb-i nebî etmişlerden olayım” diye yemin edenlerin bu 

yeminlerini bozmaları hâlinde katledilmelerinin helâl olduğunu söyler.31 Bunlar ağızdan 

çıkmış sövgüler olmasa da, bu yeminleri edenlerin içine düştükleri zor durumdan 

 
27 12 Numaralı Mühimme Defteri, s. 404. 
28 MD 25, no. 1218. 
29 On Altıncı Asırda Rafızîlik ve Bektaşîlik, haz. Ahmet Refik, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 

1932, s. 35. Bu belgeden Ocak da bahsetmiştir. Ocak, … Zındıklar ve Mülhidler, s. 293; Küreğe konmak 

üzere olan Küçük Mehmed’in uygunsuz sözleri basit şetm hadiselerinden de farklıdır. 1589’da bir kaptan; 

kaba söz söyleyen, küfür eden kimseleri gemisine kürek mahkûmu olarak alabilmek konusunda oldukça 

hevesli görünüyordu, ancak bu tip basitçe suçların küreğe mahkûm olmadığını işitince herhalde hayal 

kırıklığına uğramıştır. MD 64, no. 178. 
30 MD 73, no. 1002. 
31 Ebussuûd Efendi Fetvaları, s. 147 
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kurtulmak için neleri kullanışlı bulabildiklerini gösteriyor. Görünüşe göre, içlerinden 

bazıları da böylesine büyük bir yemini bozmaya çekinmemişlerdir. 

İstanbul Kadı Sicilleri’nden, 1594-1595 tarihlerine denk düşen bir kayıttan 

öğreniliyor ki ezan okunurken “Hâricîler ve Yezîdler” dediğinden başka Allah’a, 

Peygamber’e ve Dört Halîfe’ye de sövmekle suçlanan Abdullah oğlu Mehmed isimli bir 

kalender de Rıdvan Subaşı tarafından mahkemeye getirilmiştir. Mehmed, zındık 

olmakla suçlanır ve aleyhinde şâhitler toplanır. Metinde Peygamber, “hazret-i risâlet-

penâh” olarak işaret edilirken Allah’a sövülmesi de “cenâb-ı rabbi izzet tekaddeset 

esmâuhû ve sıfâtuhû hazretlerine hâşâ ve kellâ seb ve la’n” şeklinde ifade bulur.32 

Mühimme’deki örneklere kıyasla mahkeme kaydı olduğundan burada sövgünün 

bağlamına yer verilir. Mehmed’in aleyhine şâhitlik edenler arasında, anlaşılan olayla 

ilişkili müezzinler de bulunur. Ancak kalenderliği, pek çok kutsala birden sövmekle 

suçlanması ve zındık töhmeti onu mahkemeye dek sürükleyen şartların yalnızca ezan 

okunduğu esnada gazaba gelişinden öte olduğunu da gösteriyor. 

Bazı sövgülerin hangi tür sosyal şartlarda gerçekleştiğine dair ayrıntılı 

sayılabilecek mühimme kayıtları da vardır. 1570’in kış aylarında, Amasya ve Turhal 

kadılarına pâyitahttan gönderilen bir hüküm bu bakımdan iyi bir örnektir.33 Burada, 

mâl-ı mîrîye el koyan bir grubun direnciyle karşılaşılır. İstanbul, durumu araştırmak 

üzere “Der-Sa’adet çavuşlarından Selman Çavuş, Rum eyaletindeki pâdişah haslarının 

nazırı olan Hüseyin ve Ortapâre kazası mukâta’ası emîni Veli”yi görevlendirir. İlbeylü 

taifesinden tımar sahibi Abdüşşafi, Veled Kethüdâ ve beraberindekilerin 

“zimmetlerinde” bulunan mâl-ı mîrî talep edilir. Ancak bu kişilerin taallukatıyla birlikte 

teslim etmeleri istenen mâl-ı mîrîyi vermeye direndikleri, üstelik “âlet-i harb” olarak 

ok ve taş da kullandıkları, böylece “külli ihânet” içinde oldukları anlatılacaktır. 

Kayda göre bu kişilerin yapıp ettikleri yalnızca silah kullanıp, mâl-ı mîrî 

addedileni vermekte direnmek de değildir. Belge metninde, Zile Nâibi’nin gönderdiği 

mektubun içeriğine de yer verilir. Bu bakımdan denebilir ki, resmî metnin içine 

yedirilmiş, başka bir metin daha vardır. Zile Nâibi’nin burada dediğine göre, kendisi 

Nigar isimli bir kadının davasını görürken, mahkeme sözü edilen Veled, Arzuman, 

 
32 Rumeli Sadâreti Mahkemesi 21, c. 12, İSAM, s. 255. 
33 MD 14, no. 998. 6 Recep 978 / 4 Aralık 1578. Belgenin çevriyazısı için bk. EK I. 
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Kubad ve Ömer tarafından basılır. Esasen olayla ilişiği bulunmayan, kıyafeti Bayram 

adlı birisi tarafından çalınan Nigar’ın bu olaylara şahit olmasının nedeniyse, davasının 

görüldüğü sırada Subaşı Seydi Ali’nin orada bulunmasıdır. Bu kişilerin bahsolunan 

subaşının odasını da bastıkları ve yine “mâl-ı mîrî”ye zarar verdikleri özellikle 

kaydedilmiştir. 

Zile Nâibi’nin anlattıkları bundan ibaret de değildir. Baskıncıları ayıplayıp “ne 

işdür” diye sorduğu zaman, mahkemedeki Müslümanların huzurunda kendisinin ağzına 

ve îmanına sövüldüğünü de nakleder.34 Bunun üstüne Zile Nâibi, mahkemedeki 

Müslümanların kendisini savunmak üzere baskıncıları ayıpladığını da anlatır. Dediğine 

göre, mahkemedekiler “seccâde-i şer’de olan kimesneye niçün böyle ihânet edersiz” 

sözleriyle mukabele ederler. Bu anda, hiddet arşa yükselmiş olmalı ki baskıncı Veled ve 

yanındakiler, Nâib’in ifadesiyle “el-iyâzen bi’l-llah sebb-i nebî eylemişlerdir.”  

Burada bazı hususların üzerinde durmak gerekiyor. Birincisi, bu metnin; bir 

Osmanlı nâibinin gerçekten peygambere küfredildiği ânda veya en azından bunu 

zihninde yeniden canlandırdığında verebileceği doğal tepkilerden birini gösteriyor 

olmasıdır. İstanbul’daki kâtiplerin elinden çıkma, sıkça görülen ve resmî jargonun 

parçası hâline gelmiş “hâşâ sebb-i nebî” ifadesine kıyasla işitilen sövgü karşısında 

doğrudan Allah’a sığındığını (el-iyâzen bi’l-llah) haber veren, daha içten bir dindarlık 

hâlidir buradaki.35 İkinci husus ise bu metnin, temas ettiğim diğer kayıtlardaki ketum ve 

resmî üsluptan farklı olarak Zile Nâibi’nin gönderdiği mektuba genişçe yer vermesinden 

ötürü onun epeyce canlı, birinci ağızdan hikâyeciliğini içermesidir. Arşiv kaydında 

rastlanan böylesine canlı bir anlatım, Natalie Zemon-Davis’in “gerçeklik hissi” 

yaratmaya çalışan, af mektupları yazan suçlu hikâyecilerini hatırlatır.36 Arşivdeki bu 

 
34 “hâşâ Müslümânlar muvâcehesinde ağzıma ve îmânıma şetm”  MD 14, no. 998; Ayrıca bk. “Ağza ve 

imana sövgü”. 
35 Nitekim belgenin sonunda, kâtip olayın doğru olup olmadığının araştırılması emrini yazarken bu 

ifadeyi Naib’in ağzından değil de otoritenin üslubuyla yazarken “hâşâ sebb-i nebî” demeyi yeterli 

görüyordu. MD 14, no. 998. Niksar’dan Halîfe ‘Ali’yi Tanrı saymakla, namazla orucun yalnız Yezid’e 

geldiğine inanmakla ve İmam Hüseyin’in mezarını kâbe bilmekle suçlanan Ali Kuli Abdal ve 

beraberindekilerin şikayet edilişinde de bu sakınma biçimi görülür. MD 69, no. 115: “(…) el iyâzen bi’l-

llah bizim Tanrımız Ali’dür (…)”. 
36 Natalie-Zemon Davis, arşiv anlatılarındaki “kurgu”ya işaret ettiği kitabında, Fransa kralına gönderilen 

af mektuplarını malzeme olarak seçmiş, bu mektupları kaleme alanlardaki hikâye anlatma tekniğinin 

gelişkinliğini göstermişti. Buradaki kurgudan kasıt kurmaca veya düzmece asla değildir. Davis, bu eserde 

af mektuplarındaki anlatıları suç risaleleriyle, ahlâkî öykülerle mukayese etmiştir. İkisinde de benzer 

desenler gözlemlenebilir ama, mesela nefsî müdafaalı af mektuplarında ahlâk öykülerine göre “gerçeklik 
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hikâyelerde, anlatıcılar gerçeklik hissi yaratmada başarılı olmakla beraber, metinler 

içlerinde yaralar, kesikler ve boşluklar da taşır. 37  

Zile Nâibi’nin hikâyeciliğinde, mahkeme bir küme insan tarafından baskına 

uğramadan hemen önce konuşulan konudan, odada bulunan kişilerin hadiseye 

gösterdiği tepkinin işlenişine kadar hemen her yerde okuyucusuna gerçeklik hissi 

vermenin kaygısı belirir. Mektubun içeriği Mühimme’deki hükme olabildiğince detaylı 

kaydedildiğine göre bunu yapmada bir parça başarılı da gözüküyor. Ancak, olaylarla 

tamamen ilgisiz görünen Nigar’a tüm bu hengâmede ne olduğu bilinemez. Nigar’dan 

durduk yere bahsedilmesinin sebebi, Nâib’in eğer Subaşı Seydi Ali’yle bir menfaat 

ilişkisi varsa, bunu hikâyesini teferruata boğarak örtmek için olabilir mi? Belki de Nâib, 

Nigar’ı hikâyesinde yalnızca bir şahit olarak kullanmak istiyordu. Ayrıca, odası basılan 

Subaşı ile Veled’in grubu arasındaki meselenin basit olmadığını da tahmin etmek 

mümkün, Zile Nâibi bunun arkaplanına dair bir şey anlatmaz. Yine kaydetmek gerekir 

ki Nâib bu baskıncıları neredeyse kâfir ordusu gibi anlatıyor, o ân mahkemede bulunan 

diğerlerini ise “Müslümanlar” diye niteliyordu. Bundan başka, Nâib’in anlatısındaki 

gerçeklik hissini bir miktar çatlatan taraflar da yok değildir: “Müslümanlar” denilen 

mahkemedeki belirsiz bir güruhun, aslında hep bir ağızdan çıkması mümkün olmayan 

bir soruyu baskıncılara yöneltmiş olmaları gibi.38 Bir ihtimaldir ki Zile Nâibi, doğal 

olarak kin duymaya başladığı bu kişilerin kabahatlerini artırmak için anlatısını böyle 

güçlendirmeyi tercih etmişti. Arşiv metinlerinin içindeki kurguyu gözlerimizi kısarak 

seçmeye çalışırken, bu belgelerin üretildiği mekân ve zamanda da kurgu tekniklerinin 

aldatıcılığına dair uyanıklığın hep olduğunu, mesela bu vesikanın bitişinde de yer alan, 

hüküm verici ağızdan çıkan falan filan “eyledikleri vâki’ midir, nicedir” gibi 

kalıplaşmış sorularla bunun veciz bir örneğinin konduğunu hatırda tutmak gerek. 

Bir diğer hususa gelince; buradaki hürmetsizliğin yalnızca Peygamber’e ilişkin 

olmadığı, beş defa geçen “mâl-ı mîrî”nin ahvaliyle ilgili yakınmalardan anlaşılır. 

Olaylar onunla başlar (mâl-ı mîrî tahsîlinde iken), onunla gelişir (zimmetlerinde olan 

 
hissi”ne ihtiyaç vardır. Bk. Natalie Zemon Davis, Fiction in the Archives: pardon tales and their tellers in 

sixteenth-century France, Stanford University Press, 1987, s. 66. 
37 Davis, Fiction in the Archives .., s. 47. Elbette Davis bu söz oyununu cesetle başbaşa kalmış suçluların 

durumunu göstermek için kullanıyordu. 
38 MD 14, no. 998: “(…) ol meclisde hâzır olan Müslümânlar seccâde-i şer’de olan kimesneye niçün 

böyle ihânet edersiz, dediklerinde (…)”. 
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mâl-ı mîrî taleb olundukda), suçu ivmelendiren de ona gelen zarardır.39 Mâl-ı mîrî’nin 

telef olduğu söylenirken belki Allah’a sığınılmaz, ama metin ona edilen hürmetsizliğin 

de son derece fena karşılandığını sık sık ele verir. Dolayısıyla “mâl-ı mîrî” de burada 

kutsal kabul edilir.40 Nihayetinde devlet malına zarar verenlerin ne tür ağır cezalara 

çarptırıldığına dair literatürde çeşitli örnekler de vardır.41 Devlet anlayışının temelinde 

yatan, hükûmdar ile reâyâ arasında bulunduğu varsayılan itaat-emanet ilişkisine 

dayanan mutabakat, devlete ve sultana karşı gösterilecek herhangi bir itaatsizliği 

Allah’a itaatsizlikle bir tutmayı doğuruyordu.42 

Osmanlı arşivinde, mühimme metinlerinde ilhad suçlamaları ve takipleriyle ilgili 

kayıtların XVI. yüzyıl sonunda yoğunlaşması gibi, dikkate değerdir ki “seb” kayıtları 

da çoklukla XVI. sonlarına denk düşer. “Seb” kayıtlarının XIX. yüzyıla dek arşiv 

üzerinden izini pek de süremez oluruz.43 İstanbul’a ulaşanlar değil de, taşrada olup 

bitenlerin kaydedildiği kaynak gruplarında ve kroniklerde -doğal olarak- bu olayların 

aynen sürdüğü de görülür. Mesela, Uluçay’ın XVII. yüzyıl Saruhan’ından eşkıyalık 

hareketlerine dair yayınladığı belgelerde bunlardan iki örnek bulunabilir: 1649’dan 

eşkıyalığa girişip Allah’a ve Peygamber’e sövdüğü kayda geçen Veli Beşe ile yine 

Allah ve Peygamber’e söven Seyyid Hasan’a rastlanır. 44 

Yine Na’îmâ, Sultan İbrahim saltanatının sonlarında, “hâşâ sebb-i Nebî eden bir 

hayyât zimmî fetva ile Parmakkapı’da salb olundu” diye haber veriyor.45 Bir 

gayrimüslim terzinin, Peygamber’e sövdüğü gerekçesiyle darağacına çekilmesini, 

 
39 “(…) mâl-ı mîrîden hayli nesne telef eylediklerinden“, “(…) ev basub fesâd eyleyüb mâl-ı mîrî telef 

eylediklerin (…)” MD 14, no. 998 ve bk. EK I. 
40 Bu, Hikmet Kıvılcımlı’nın, Osmanlılarda kamu mülkiyetinin her şeyden üstün bir kutsallık taşıdığı 

görüşünü hatırlatabilir. Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin Maddesi, s. 109-110. 
41 Devlet malına zararla ilgili mesela bk. Ertan Ünlü, “18. Yüzyılda Sarraf Katlleri: ‘Devlet Malına 

Halel’in mi, Hizipleşmenin mi Kurbanları?”, Osmanlı Araştırmaları, 52, 2018, s. 103. 
42 Yöneticilere, yani ulu’l-emre itaat Kur’an üzerinden meşrulaştırılır. 1534-1535 yıllarında istinsah 

edilen Satır Altı Kur’an Tercümesi’nde, Nisâ sûresinin 59. âyetindeki ulu’l-emr doğrudan “sultanlar” 

olarak çevrilir: “İy îmân getüren kişiler, muti’ olunuz Tanrıya, peygambere dahı, muti’ olunuz sultanlara 

dahı. Pes eğer çekişsenüz bir nesnede, dönderünüz anı Tanrı Ta’âlâya, peygambere dahı, eger îmân 

getürmiş olsanuz Tanrıya, kıyâmet günine dahı. Ol hayrlu size ve yahşı ‘âkıbetlüdür.” Bk. Anonim Satır 

Altı Kur’an Tercümesi I, haz. Mustafa Toker, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 2011, s. 139-140. İtaat-

emanet ilişkisinde reâyâ “vedâyi’-i Hâlik-i kibriyâ”dır: Yüce Yaradanın padişaha emaneti olarak formüle 

edilir. Bk. Özer Ergenç, “Osmanlı Klasik Düzeni ve Özellikleri Üzerine Bazı Açıklamalar”, Osmanlı 

Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013, s. 334-35. 
43 Ayrıca XIX. yüzyılda Devlet-i ‘Aliyye’nin artık başkaca, yeni sayılabilecek meseleleri vardır, mesela 

padişaha hakaret gibi. Bk. Okudan, “Geç Osmanlı Döneminde Devletin …”, s. 460. 
44 Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, Resimli Ay Matbaası, 

İstanbul 1944, s. 62, 314-315. 
45 Târih-i Na’îmâ, IV, haz. Mehmet İpşirli, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, s. 1116. 
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fazlasıyla XVII. yüzyıla ait bir fenomen gibi mi görmek gerekir? Gayrimüslimlerin, 

imparatorluğun Müslüman tebaasının işitse rahatsız olacağı şeyleri pekâlâ kendi 

toplulukları içerisinde kısık sesle söylediklerine kuşku yok. Belki seslerinin yükseldiği 

ve etrafça duyulduğu anlar XVII. yüzyılda daha da çoğalmış olabilir. Ancak, sıklığını 

bilemesek de bunların önceden de olmadığı ve birilerini rahatsız etmediği düşünülemez; 

daha önce değindiğim, Cezîre’de sebb-i nebî ettiği için katli emredilen bir keşîş vardır.46 

XVI. asırda Kemalpaşazâde, “bir kâfir, sebb-i nebî eylese, Müslüman olmak ile katilden 

halâs olur mu?” sualine, “Olur” diye fetva verir.47 Bahsi geçen zimmî terzi de belki 

böyle kurtulabilirdi; oysa halâs olmadığı görünüyor. XVII. yüzyıl sonlarında 

şeyhülislâmlık yapacak Feyzullah Efendi’nin fetva mecmuasında da Peygamber’e söven 

zimmînin durumuyla ilgili sorular vardır: “bilâ-tehir mel’un katlolunur.” ifadeleriyle 

gecikmeksizin katline hükmedilir.48 

Na’îmâ, sebb-i nebî eden bu zimmîden bahsettikten sonra Girit serdârı Hüseyin 

Paşa’dan gelen arzlardan söz ediyor.49 1647’de Hüseyin Paşa, Kandiye fethine 

hazırlanıyordu ve İstanbul’dan asker, top ve mühimmat istemişti. Mühimmat yüklenen 

donanma Sakız limanında Anadolu askerini de alacak ve üstelik Venedik, Malta ve 

Papalık gemilerinden oluşan bir düşman filosunu da yenecek, Kandiye’de 

demirleyecektir.50 Anlaşılan böylesine yoğun bir “küffar”la savaş ikliminde bir 

zimmînin Peygamber’e sövmesi tahammül edilmez bulunmuştu. 

 
46 MD 12, no. 523; 12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979 / 1570 – 1572): Özet – Transkripsiyon – 

İndeks I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1996, s. 357-358.  
47 Şeyhülislâm İbn Kemal’in Fetvaları Işığında Kanûnî Devrinde Osmanlı’da Hukukî Hayat, s. 155. 
48 “Zeyd-i zimmînin Rasûl-i Ekrem sallallahu teâla aleyhi ve sellem hazretlerine alenen sebbettiği sabit 

olsa Zeyd’e ne lazım olur? El-Cevab: Bilâ-tehir mel’ûn katlolunur.” Fetâvâ-yı Feyziye, haz. Süleyman 

Kaya, Klasik, İstanbul 2009 s. 128; Feyzullah Efendi bir diğer fetvâsında daha detaylı olarak, Ebussuud’a 

da dayanarak katlini savunuyordu. Bu sefer seb ile beraber şetm de geçer. Bahsedilen küfrün daha kaba, 

“müstehcen” olduğu ifade edilir: Zeyd-i zimmî alenen -hâşa sümme hâşa- Rasûl-i Ekrem salallahu teâla 

aleyhi ve sellem hazretlerine tabir ve tasrîhi şeni’ ve müstehcen lafız ile sebb u şetmeylediği şer’an sabit 

olsa Zeyd’e şer’an ne lazım olur? El-Cevab: Gerçi  eimme-i hanefiyye ta’zir ve habs-i medîd ile iktifa 

eylemişler lakin bazı müteahhirîn katline iftâ eylediğinden mâada eimme-i şâfiyye ve mâlikiyye umumen 

katline zâhib olup Ebussuud aleyhi rahmetü’l-Vedûd hazretleri katline iftâ edip Sultan Süleyman Han 

aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufran hazretlerine ma’ruz olan mevâddandır, hâlen pâdişah-ı İslama arzolunup 

katolunmak gerekdir.” 48 Fetâvâ-yı Feyziye, aynı sayfa. Feyzullah Efendi’de de ayrıca farklı dinî 

toplulukların birbirlerinin kutsallarına karşı gösterdiği hürmetsizliklerden örnekler de vardır. Bir 

Yahudi’nin, bir Hristiyana “Sizin peygamberiniz İsa aleyhi’sselam hâşâ veled-i zinadır” dese ne lazım 

olur?” gibi sorulara yer verilir. Fakat İsa, İslâmlıkta da enbiyadan olduğundan Feyzullah Efendi tabiî ki 

katline hüküm verir.  Bk. Fetâvâ-yı Feyziye, s. 128. 
49 Na’îmâ, IV, s. 1116. 
50 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 3, Türkiye Yayınevi, 1972 İstanbul, s. 404. 
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Halil İnalcık, XVII. yüzyılın ilk onyıllarından itibaren Müslüman ve 

gayrimüslim unsurlar arasındaki âhenk ve karşılıklı güvenin altüst olduğunu, buna da 

bir parça ağırlaşmış vergilerin ve yerel otoritelerin geniş suistimallerinin sebep 

olduğunu söylüyordu. Öne sürdüğü diğer sebepse, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Hristiyan tebaasının, dışarıdaki Hristiyan dünyanın Haçlı plânlarına yardım etme 

meylinin artmasıdır.51 Herhalde bu gözlemle beraber, Girit Harbi’nin ortasında 

Peygamber’e sövdüğü gerekçesiyle asılan bir gayrimüslim manzarası daha da canlı 

gözönüne gelir; imparatorluğun sakinleri arasında yükselen sosyal gerginliğin resmini 

çıkarır.  

Aslında daha önce de, mesela XVI. yüzyılda da gayrimüslimlerin, bilhassa 

Müslümanların kutsal mekânlarında yapıp ettikleri rahatsızlıklar yaratabiliyordu. 

Sahabe ve şeyhlerin kabirlerindeki bazı odaların kiliseleşmesi, mukaddes şehirlerdeki 

mezarlıklarda Hristiyanların şarap içmesi gibi sorunlar, ara sıra sosyal gerginlikleri 

artıyor olmalı.52 Ama bunlar, toplum cemaatler hâlinde geçinip gitse bile zaman zaman 

meydana gelen kaynaşmaların getirdiği olağan hadiselerden sayılabilir. İnalcık, 

Müslümanların ve gayrimüslimlerin erken devirdeki aynı loncalarda beraber çalışma 

alışkanlıklarının, XVII. yüzyılda yerini artık ayrılmış loncalara bırakmasını da ilginç 

bulur.53 Elbette, İnalcık’ın buradaki gözlemi karşılaştırmalı çalışmalarla test edilebilir. 

Ancak, eğer müslim-gayrimüslim unsurların aynı esnaf gruplarında birlikte çalışması 

azaldıysa, pekâlâ bu topluluklar aralarında daha rahat konuşmaya, lakırdısını 

esirgememeye başlamış ve bu gevşemeden ötürü böylesine hadiseler daha rahat işitilir 

hâle gelmiş olabilir. Böyle bir gevşeme olduysa bile, bunun her zaman şikâyet edildiğini 

düşünmek de yersiz olur. Yukarıda işlediğim üzere sövgü konusunda korkusuz 

gözükenler, askerî veya eşkıya olsun, nüfusun daha çok Müslüman kısmına denk 

düşenlerdi. 

  

 
51 Halil İnalcık, “Islam in the Ottoman Empire”, Essays in Ottoman Empire, Eren, 1998, s. 239. 
52 M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve Gerçek, s. 313. 
53 İnalcık, “Islam in the Ottoman Empire”, s. 238. 
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1.2. Sipâhîler:  

 

1.2.1. İki Cihanın Yaratıcısı’na ve İki Cihanın Elçisi’ne Söven Gazanfer 

 

1583’de Valyeva kadısına İstanbul’dan bir hüküm gönderilir.54 Valyeva 

kazasından zeamet sahibi İbrahim’in şikâyeti pâyitahta ulaşmıştır. Burada Semendire 

sipâhîlerinden Gazanfer “hırsuz ve harâmî yatağı” diye niteleniyor, “şekâvet”inden 

yakınılıyordu.55 Gazanfer, görünüşe göre yataklık ettiği diğer kimselerle de beraber 

emre aykırı olarak “hâneden yirmibeşer akçe ve kiliselerden üçeryüz akçe” topluyor; 

bir kısmını kendine bırakıyor, bir kısmını “muharrir”e veriyordu. Üstelik yalnızca 

eşkıyalık etmek ve ruhânî mekânlardan para toplamakla da yetinmemişti. Bundan 

başka, onun bir hâli daha kaydediliyordu: Peygamber’e ve mühimme kayıtlarında pek de 

rastlanmayan Allah’a sövgüleri. Sipâhî Gazanfer’in olayı kaydedilirken, mesela sebb-i 

nebî kayıtlarında alışılageldiği üzere yalnız “hâşâ” yazılarak geçiştirilmiyor, bir de 

“hâşâ ve sümme hâşâ” demek mecburiyeti duyuluyordu.56 Gazanfer, anlaşılan Allah’a 

ve Peygamber’e sövgüsünü ahâlinin duyacağı şekilde söylemiş; üstelik ulemâya da 

sövmüştür. Kayıtta; “hâliku’l-kevneyn” olarak Allah’a işaret edilirken Peygamber’in de 

“resûlü’s-sakaleyn”, yani hem cinlerin hem de insanların peygamberi olduğu 

hatırlatılıyordu. Bu kabilden ifadelere, olağan hallerde vakfiyelerde rastlardık. Bu üslup, 

pekâlâ onun şikâyet edildiği mektuptan doğrudan alınma olabileceği gibi, vaka 

kaydedilirken de tercih edilmiş olabilir. İstanbul’dan gelen emirde Gazanfer’in 

yakalanıp getirilmesi, eğer kaybolursa buldurulması, “kayd ü bend” edilmesi 

isteniyordu. Belge metninde ayrıca, onun daha önce sipâhî olduğu için ele 

geçirilemediği de kaydedilmiş, tımarının bu defa başkasına verildiği bildirilmişti. Eğer 

bütün bunlar arz olunduğu gibi gerçekleştiyse, sipâhî olmasına bakılmaması ve 

meselenin acilen çözülmesi de alışılageldiği üzere emrediliyordu.57  

 
54 MD 49, no. 25. Metnin çevriyazısı için bk. EK II. 
55 1528 tarihli tahrire göre Valyeva, Semendire sancağına bağlı küçük bir köydü. Ancak Gazanfer 

vakasının kaydedildiği dönemde, artık şehirleşmiştir. Evliyâ Çelebi’nin 1660 yazında burayı ziyareti 

sırasında ise Valyeva, Semendire sancak beyinin hassına dahildi ve voyvoda tarafından idare ediliyordu. 

Bk. Machiel Kiel, “Valyeva”, TDV IA, C. 42, İstanbul 2012, 500-501 
56 Kâtibin hâşâ ile iktifa etmeyip “hâşâ sümme hâşâ” demek zorunda hissettiği başka bir örnek de Kur’an 

sövülme durumundadır. MD 22, no. 46. 
57 MD 49, no. 25; Aynı Gazanfer midir bilinmez, ancak öncesinde aynı isimde bir sipâhînin, yine zulüm 

ve teaddilerinden ötürü Valyeva kadısına durumu teftiş için bir emir daha gönderilmiştir. MD 46, no. 743. 
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Her ne kadar mühimme kayıtlarında Allah’a sövgü hadiselerine pek rastlanmasa 

da, bu türden olayların gündelik hayatta zaman zaman gerçekleştiği açıktır. Örneğin 

fetva mecmualarında, elfâz-ı küfür risalelerinde de bunların genellikle hangi sosyal 

şartlar içinde gerçekleştiğini gözlemlemek mümkün. Minkârî Alî Halîfe’nin küfür 

lafızlarıyla ilgili risalesinde: “bir kimse âhere Allâhu Te’âlâ’dan kork şöyle itme diyüp 

ol âher dahi anın cevabında ben senin kelâmını işitmem bahadırlık iderem dise kâfir 

olur.” ifadelerine rastlanır.58 XVII. yüzyıla tarihlenen bu risalede, Allah’ın adının 

anıldığında dahi bunu işitmezlikten gelip, “bahadırlık” taslamak tekfir ediliyordu.59  

Çağatay Uluçay’ın yayınladığı 1649’un Saruhan’ından bir sicil kaydında da 

Yeniçeri olan ve yol kesiciliğe girişen Veli Beşe’ye “Allah’dan korkup, kuldan utanmaz 

mısın?” denildiğinde cevap olarak “cenab-ı Allah’a ve Peygamber’e ve validesine hâşâ 

sümme hâşâ cima’ lafzıyla şetm” ettiği kaydediliyor.60 Böylesine sövgüler, genellikle 

bu gibi “bahadırlık” edenlerin, muhataplarınca Allah ve Peygamber’in isimleri 

üzerinden uyarılmaları sonucu doğuyor olmalı. Muhataplarının Allah’ı ve Peygamber’i 

hatırlatan tepkileri çoklukla doğal olabilir. Yalnız bu tepkiler, zaman zaman bu kişileri 

gazap hâlindeyken şaşırtıp küfür lafızları ettirmeye yönelik bir tuzak şeklinde 

kullanılmış olabilir mi? Böylece, bu kişilerin suçlarına bir de küfre düşmek eklenmiş 

olur, yetkililere şikâyet edilecek kabahatleri büsbütün artmış olurdu. Bu varsayım bir 

kenera, her hâlükârda Gazanfer’in “husemâ”sının ona bu kabilden soruları yöneltip 

yöneltmediğini bilmiyoruz. Yine onun gazap içindeyken mi, yoksa daha soğukkanlı bir 

hâldeyken mi sövdüğünü kesin olarak söylemek mümkün değil. Belgeye yansıdığı 

kadarıyla faaliyetleri, birinci ihtimali daha güçlü kılabilir. Bunun dışında, belki de 

Gazanfer’in sövgüleri ona Allah’ı ya da Peygamber’i hatırlatarak tepki verip soru 

soranlara karşı değil, son derece rastgele gerçekleşmişti. 

Kanunî Süleyman devri şeyhülislâmlarından Kemalpaşazâde, Allah’a “cimâ 

lafzıyla şetm”in, bunu âdet edinenin, “ısrar ederse” katli üzerine fetva vermişti.61 Yine, 

 
58 Minkârî Alî Halîfe, Risâle-i Sa’adet Nevâle, haz. Savaşkan Cem Bahadır, Büyüyenay Yayınları, 2022 

s. 91. 
59 Minkârî Alî Halîfe’nin eserini Kadızadeliler-Sivâsîler geriliminde yazdığını ve bundan hiç kuşkusuz 

etkilendiğini unutmamak gerekir. Bununla beraber bu risâle, geçmişteki klasik elfaz-ı küfür literatürünün 

bir derlemesi de sayılıyor. Bk. Bahadır, “Giriş”, Risâle-i Sa’adet Nevâle, s. 54. 
60 M. Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 62, 315.  
61 “Zeyd, her zamanda haşa Hz. Hak’ka cima lafzıyla şetm eylese ve bunu âdet edinse, şer’an ne lazım 

olur? Cevap: Katlolunur bunun üzerine ısrar ederse.” Bk. İbn Kemal’in Fetvaları Işığında Osmanlı’da 

İslâm Hukuku, haz. Ahmet İnanır, İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, 2008, s. 287 
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Ebussuud Efendi de içki içip mahallesinde “bre Tanrısını ve Peygamberini -hâşâ”- 

filan ettiğim” lafını edenlerin kâfir olduğunu ve katlinin helâl olduğunu bildirip “avreti 

bâindir, ehl-i islâmdan dilediği kimseye varır.” diye de ilave eder.62 Gazanfer, zincire 

vurulduktan sonra ısrarcı oldu mu, ailesinin akıbeti ne oldu bilmiyoruz. Ama Allah’a 

sövgüsünün, onu sadece sebb-i nebî eden diğerlerinden daha kötü bir akıbete 

götüreceği/götürdüğü de söylenemez.63 Ancak küfrü sabit olursa, sipâhî oluşuna veya 

“gayrıdandur ulufesi vardur” diye bakılmaması hükümde vurgulanıyordu. Sipâhî 

Gazanfer’in, suçu netleştiğinde “mecal” verilmeyip “şer’le hakkından” gelinecekti. 

Bütün bunların doğruluğuna ikna olunduğunda onu bekleyen son, ölümdür.64 

Gazanfer’in evlerden topladığı para dışında kiliseleri keyfince vergiye 

bağlamakla, yani resmen mâbed soygunculuğuyla suçlanması da dikkate değerdir. 

Gayrimüslimlerin nüfus bakımından yoğun oldukları bir bölgede, Gazanfer’in 

faaliyetlerinden en çok etkilenen onların keseleri gibi görünür. Nitekim Valyeva, yüzyıl 

başında henüz bir köyken, 1528’de çoğunlukla Hristiyanlarca meskundu. Gazanfer’in 

yaşadığı dönemde ise İslâmlaşmanın henüz çok taze olduğu bir Balkan şehriydi. 

1537’deki tahrirde nüfus Müslümanlar lehine yeni yeni dönmüş görünüyordu. 

Valyeva’nın nüfusu hakkında bilgi verebilecek son tahrir defteri ise Gazanfer’in 

vukuatından iki sene sonradır ve 1585’teki bu tahrirde Valyeva artık bir şehir manzarası 

verir.65 İnalcık’ın ortaya koyduğu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan aristokrasisini 

kendi tımar sistemine intibak ediş siyaseti de düşünülünce onun eski Hristiyan 

sipâhîlerin hatırasıyla yaşadığı da bir ihtimaldir.66 Sipâhî Gazanfer, anısı hâlâ çok taze 

 
62 Şeyhülislam Ebussuûd Efendi Fetvaları, haz. M. Ertuğrul Düzdağ, Enderun Kitabevi, İstanbul 1983, s. 

115. 
63 Minkârî Alî Halîfe’nin risalesinde, Allah’a sebbedenlerin tövbe sonrasında katilden kurtulacağı yazılır. 

Oysa, Peygamber’e sarhoş hâlde sövenin dahi katli gerektiği yazılır. “(…) Allâhu Te’âlâyı sebb iden tevbe 

eyledikten sonra katl olınmaz tevbesi makbûl olur zîrâ bu Allâh Te’âlanın hakkıdır pes bundan tevbe 

makbûl olup andan makbul olmaz kezâlik ol sultân-ı ‘âlîşânı sögen sekrân dahi katl olınup ‘aklım 

başımda degildir dimesine nazar olunmaz (…)” Bk.  Minkârî Alî Halîfe, s. 86. 
64 Bu kayıttan yaklaşık on yıl önce de Semendire’de “Divâne Gazanfer” isimli bir tımar sahibi vardır. MD 

15, no. 2256. Aynı Gazanfer olup olmadığını bilmiyoruz; ancak, eğer iki belgede de aynı kişiden 

bahsediliyorsa, Sipâhî Gazanfer’e ulu-orta ettiği sövgülerinden ötürü belki de ahali tarafından “divâne” 

yakıştırması yapıldığı düşünülebilir. Elbette bunu kesin olarak dile getirmek güç, ancak bunun ihtimal 

dahilinde olduğunu kenara not etmek gerekir; Gölpınarlı da, “divâne” lakabına sığınılıp bazı taşkınlıkların 

mazur gösterilmesinin üzerinde durmuştur. Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılâp Kitabevi, 

İstanbul 1953, s. 117-118. 
65 Machiel Kiel, “Valyeva”, TDV IA, 500-501. 
66 bk. Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğu’na, XV. Asırda Rumeli’de Hıristiyan 

Sipâhiler ve Menşeleri”, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara 1954, s. 137-184. 
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olan bir Hristiyan aile geçmişine sahip miydi, bilinmiyor. Öyle olsaydı bile, kilise 

soygunculuğuna da giriştiğinden Allah’a ve Peygamber’e sövgülerini bununla 

açıklamak herhalde yeterli olmazdı. 

1.2.2. Kur’an’a Söven Budak 

 

Mühimme kayıtlarında Kur’an sövülmesiyle de karşılaşmıyor değiliz. 1573’ün 

ilkbaharında Gök Mes’ud cemaatinden olduğu söylenen Kıbrıs’ta Paşa adlı bir sipâhînin 

kadınları zorla evine kapattığı bildiriliyordu. Ama aynı zamanda, “hâşâ ve sümme hâşâ 

Kur’an-ı Azîm’e şetm” etmekle de suçlanıyordu.67 1595’in Temmuz’unda başka bir 

sipâhî hadisesinde de Kur’an’a sebbetmeyle karşılaşılır.68 Bu sefer, “şetm” yerine “hâşâ 

sebb-i Kur’an-ı Azîm eyledüğü” ifadesi kullanılır. Konuyla ilgili Eleşkird kadısı Dîvân-ı 

Hümâyun’a mektup göndermiştir: Eleşkird sancağında tımar sahibi de olduğu anlaşılan 

Budak adlı sipâhî, Kars’tayken Kur’an’a sövmüş ve firar etmiştir. Fakat ondan sonra 

döndüğü ve “sipâhi oğlanı oldum” diye ahâliye “salgun” saldığı, yani halktan kendince 

vergi almaya başladığı da haber veriliyordu. Budak hakkındaki şikâyetler bununla sınırlı 

değildi. Hızır isminde birisini de, gerekçesiz bir şekilde, “fuzûlen der dest” ederek 

“hayâsından asub helâk” ettiği Eleşkird kadısının mektubunda kaydediliyor. Yine bir 

Hristiyan’ın karısını zorla kaçırıp kendi hizmetçisine verdiği de söyleniyordu. Tüm bu 

suçlardan ötürü mahkemede hasımlarıyla birlikte yüzyüze getirilip yargılandıktan sonra, 

Budak’la ilgili olarak “hâşâ sebb-i Kur’an-ı Azîm eyledüğü sâbit olursa aslâ mecâl” 

verilmeyip “hakkında şer’le lâzım gelen” yapılacaktı.69 Mühimme metinlerindeki diğer 

tüm seb vakalarında olduğu gibi Budak’ın Kur’an’a sövgüsünün de hangi sözlerle 

gerçekleştiğini çıkarmak mümkün değildir. Ancak, mesela İstanbul Kadı Sicilleri’nde 

yakın tarihlerden Kur’an’a söven eski bir sekbanbaşının “çepelleyim” dediği 

 
67 MD 22, no. 46; Vakadan Ocak da kısaca bahsetmiştir. Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 321. 
68 MD 73, no. 245. 28 Şevval 1003. Çevriyazısı için bk. EK III. Gerçi artık Celâlî hareketlerine dahil 

edilebilecek bir zaman ve mekânın içindeyiz ama bu belgelerin kayıt tarihleri Gelibolulu Âli’nin, 

“haramî”lerin haşere gibi yazları belirdiği tespitini hatırlatır: “(…) harâmîliğe dahî yeltenen merd-

efgenlerün berrîsi ve bahrîsi vardur. Haşerât-ı hâk-i diyâr gibi ekseriyyâ eyyâm-ı sayf u germâ’da zuhûr 

etmeleri âşikârdur.” Gelibolulu Mustafa Âli, Mevâ’ıdü’n-Nefâis, haz. Mehmet Şeker, Türk Tarih 

Kurumu, Ankara 1997, s. 286. 
69  Şeyhülislâm Kemalpaşazâde, Kur’an’a edilen hürmetsizliklerde tecdîd-i îman ve ta’zir cezasına 

hükmeder. bk. Kanûnî Devrinde Osmanlı’da Hukukî Hayat, s. 158-160. 
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kayıtlıdır.70 Elbette, Sipâhî Budak’ın durumu bu sekbanbaşından farklıdır. Budak’ın 

Kur’an’a sövgüsü, askerî sınıftan birisi olarak gerçekleştirdiği başka başka şiddet 

faaliyetleriyle çizilmiş suçlu imajına eklemleniyordu. 

Sipâhî Gazanfer’den de, Sipâhî Budak’dan da geriye kalan metinlerde onların 

motivasyonlarına dair bir şeylere rastlanmaz, sanki amaçsız ve tek boyutlu gibi 

görünürler. Kayıtlara, sanki durduk yere insanlara musallat olmuşlar gibi yazılır. Tabiî 

çoğu zaman durum böyle olamaz, ancak bunu kontrol edebilecek, onlara yeni bir boyut 

katacak başka kaynağa da sahip değiliz. Fakat onları, benzer hadiselerle İstanbul’a 

haberleri erişmiş diğer çoğu âsî sipâhîden ayıran bir şey vardır. Âsî olanların bile belki 

kolay kolay yanaşamayacağı şekilde Allah, Peygamber ve Kur’an gibi kutsallara 

sebbetmeleriyle kayda geçen bu insanlar, bulundukları toplumdan ayrışmışlardır. 

Burckhardt, İtalya’daki XIV-XV. yüzyılın paralı askerlerinde (condottiere) bu türden 

karakter özelliklerini görmüştü ve onları birey saymaya eğilimliydi. Ancak “câni 

yaratışlı” bireylerdi bunlar; bu belirli bir amaç için değil, sırf cinayet için cinayet 

işleyenlerde ruhâniyete bir karşı koyuş görüyor ve Werner von Urslingen’ın gümüş 

göğüslüğündeki yazıdan alıntılıyordu: “Tanrı’nın, merhamet ve şefkâtin düşmanı.”71 

Gazanfer’in ve Budak’ın zırhına böyle sözler işlenmiş değildi, elbette. Ancak, ikisi de 

egemen güçlerin kutsal addettikleri şeylere karşı takındıkları isyankâr tavırlarıyla öne 

çıkmışlardı.72 Bir ruhban oluşumu sayılmasa da son derece kurumlaşmış, yine ilâhî 

dayanağı olduğu varsayılan güçlü bir kümeyi karşılarına almışlardı; bu bakımdan 

birbirlerini hatırlatırlar.73 

 
70  “Çepellemek”, pislemek, kirletmek anlamında kullanılan bir kelimedir. GM 5, c. 32 s. 142. Ayrıca bk. 

“Okuduğun mushafa çepelleyim”. Sicillerde rastlanan bu türden kelimelerin de örtmece olup olmadığını 

tartıştığım kısım için bk. “Kadı Sicilleri’nde örtmece?”. 
71 Jacob Burckhardt, İtalya’da Rönesans Kültürü, çev. Bekir Sıtkı Baykal, Millî Eğitim Basımevi, Ankara 

1977, s. 662. 
72 Elbette Osmanlıların önemli bir kısmı da Müslüman olduğundan yönetici sınıfla beraber burada 

sövülenleri kutsal addediyordu. Ancak cemaatler hâlinde yaşayan bu toplum yapısında, gayrimüslim 

nüfusun bunlara hiçbir değer yüklemediğini unutmamak gerekir. 
73 Sipâhîlerin bu hareketlerinin büyük ihtimalle öfkeye, çok daha aksiyonel bir şeye dayanması ve 

entelektüel arkaplanları olmaması bizi yanıltmamalı. İtalya’daki paralı askerlerin de onlardan bu konuda 

farkı yoktu. “Braccio’da kiliseye karşı beslenen tiksinme duygusu o kadar derin bir hınç halini almıştı ki, 

mesela ilâhi okuyan rahipleri görünce dehşetli bir öfkeye kapılıyor ve onları kulenin tepesinden aşağı 

attırıyordu..” Burckhardt, s. 662-663; Tabiî ki Burckhardt, İtalya’nın başka yerlerle kıyaslanamaz 

emsalsiz koşullarına inanarak bunlardan bahsediyordu. Burckhardt bu kana susamış figürlerin örneklerini 

çoğaltıp, mesela Cesare Borgia ve Sigismondo Malateste’yi kattığında, bu kişilere ırza tecavüz, kilise 

soygunculuğu, yemin bozma ve ihanet gibi suçların yalnızca Papalık tarafından yüklenmediğini, tarihin 

yargısının da bu olduğunu yazar. Burckhardt, s. 663. Benim burada ele aldıklarımın da İstanbul’dan başka 

bir yargılanma merci olmadığından ve onlara dair elimizde alternatif kaynaklar da mevcut 
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1.2.3. Hapsedilen sipâhîlerin akıbeti 

 

Kâtib Çelebi’’nin Fezleke’sinde, 1653-54 yıllarına denk düşen, daha geç dönem 

de olsa seb olaylarına ışık tutabilecek bir haber vardır. Abaza Hasan Ağa, Sivas’da eski 

bir sipâhî ve vüzera kapılarında maslahat-güzâr olan Niksarlı Kilârcı Velî’nin üzerine 

bölük göndermiştir, gerekçesi ise “bazı cem’iyyetlerde nifâk üzre hareket” etmesidir. 

Yalnız bununla kalmamış, “kayd u bend ile getirilen” koca sipâhînin, “sebb-i nebîye 

müte’allık söz” söylediği de ispat edilmişti. Fakat bunun üstüne Niksarlı Kilârcı Veli, 

hapse gönderilmişken Selîm-i ‘Arab’ın kılıcıyla katledilecektir.74 Kâtib Çelebi’deki bu 

bilgi, Mühimme belgelerinde işitilenler doğruysa kayd u bend edilmesi emredilen, küfre 

düşmüş sipâhîlerin akıbetleri üzerine bir şeyler söyleyebilir mi? Hepsinin elbette 

hapsedilmek üzereyken birileri tarafından katledildiklerini, yapıp ettiklerinden sonra 

canlarının hiçbir kıymeti kalmadığı sonucu çıkmaz. Eldeki malzeme gereği sonlarının 

araştırıcı için hemen her zaman belirsiz kaldığını söylemek gerek. Metinlerin hemen 

hepsinde, merkez elde ettiği bilgilerin doğruluğunun da ayrıca araştırılmasını emreder, 

bu süre zarfında bu kişilerin zincirlenmeleriyse gayet tabiîdir. Ahmet Yaşar Ocak’ın 

zendeka ve ilhad suçlarında sipâhîlerin yalnızca hapsedilmesinin istendiği gözlemi ve 

bunun sebebinin de Osmanlı yönetiminin ehl-i seyfî koruma politikası olduğu, bu bölüm 

boyunca yerverdiğim örneklerle de birlikte düşününce tartışmalı görünüyor.75 Aslında, 

sipâhîlerde daha çok ilhad/mülhidlik veya zındıklık suçlaması değil, sövme yani elfâz-ı 

küfür ve seb vakalarıyla karşılaşılıyor. Ayrıca genelde bütün bu suçlar; haramî olmak, 

reâyâyı keyfince vergiye bağlamak, taşradaki diğer egemen sınıf mensuplarıyla kavgaya 

girişmek gibi başka meseleler ile karışmış hâlde İstanbul’a ulaşıyordu. Dolayısıyla 

İstanbul’un bir yığın ithama maruz kalan bu taşralı askerî zümreden kimseleri zindanda 

tutarak, yapıp ettiklerinin gerçekliğinin araştırılmasını emredip, doğruluğu teyit edilince 

de idamlarına hükmetmesi, yani “haklarından gelmeyi” emretmesi pekâlâ mümkündü. 

Bazılarıysa, Katib Çelebi’nin haber verdiği gibi, belki de daha tutukluluğu esnasında 

canından olabiliyordu. 

 
bulunmadığından, eğer varsa sevimli yanlarını çıkarmak da mümkün değil. Eğer tarihin bir yargısı varsa, 

onlar için de böylesi geçerli olmalı. 
74 Kâtib Çelebi, Fezleke, II, s. 1072. 
75  Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 294-95; Dîvân-ı Hümâyun’a haberi ulaşan bu kabahatlilerin hapsinin 

ya da İstanbul’a getirilmesinin istenmesi, onların her zaman korunduğunu da göstermiyor. Yalnızca 

sipâhîlerin değil, ilginçtir ki imesela Bosna’nın Yeni Pazar’ını karıştıran, ilhadla suçlanan Şeyh Şems’in 

de İstanbul’a getirilmesi istenmişti. Bk. “Yeni Pazar’ın nasihatçisi: Şeyh Şems”, İkinci Bölüm. 
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1.3. Ağız, iman ve dine sövgü 

 

Celâlî hareketlerinin henüz başgösterdiği bir dönemde, 1595’de Bayramlu, 

Ulubey ve Ebulhayr kadılarından çeribaşı ile Dîvân-ı Hümâyun’a arzlar geliyordu. 

Burada, Kürd Süleyman’ın beraberinde bulunan Delü Kasım, Ahmed ve Mehmed gibi 

kimselerden başka kırk-elli eşkıyayı daha topladığı kaydediliyor; bunların 

Müslümanların evini, çoluğunu çocuğunu ve malını yağma ettikleri bildiriliyordu.76  

Eşkıyalar bunlarla yetinmemiş, Ulubey kadısının mahkemesini de basmış ve 

aralarından birisi “seccâde-i resûle ve ağzına ve îmânına şetm-i galiz ile şetm” 

etmişlerdir. Medrese talebelerinin terekelerinde sık rastlanan bir ilmihalde, Birgili’nin 

Vasiyyet-name’sinin elfâz-ı küfür kısmında “Bir kimse bir mü’minün ağzına şetm itse 

kâfir olur (…)” kaydı yer alır.77 Ebussuud Efendi ise îmana sövmenin tecdîd-i îman 

gerektirdiğini bildirir; fakat ağza sövgülerde ta’zir cezasını yeterli görür, bu durumda 

tövbe etmenin teklif edileceği cevabını vermiştir.78 Aslında ağza ve îmana sövmeler, 

günlük hayatta sıkça yaşanan türden hadiselerdi. Buradaki görece özel durum, bunun 

Kadı’ya doğru yöneltilmesidir. Ancak belge metninde Kadı’ya atfedilen başka bir şey 

daha vardır: Kadı’nın bağdaş kurup oturduğu halının, “seccâde-i resûl” terkibiyle 

Peygamber üzerinden kutsallığı hatırlatılır.79 Böyle bir terkiple Kadı’nın ilâhî referanslı 

kudretine, bu âlemde Peygamber’in şeriatını temsil edenlerden olduğuna işaret edilir. 

Belge metninde Mühimme’de sıklıkla görülen seb yerine kadı sicillerinde sık 

karşılaşılan, kaba sövme biçimini tarifleyen “şetm-i galiz” terimi kullanılır. Böylece, 

aslında kadı mahkemelerinin olayları kaleme alışındaki üslup tercihine, Dîvân-ı 

Hümâyun’da üretilmiş bir metinde rastlanır. Bu durum, kadıların sundukları arzdaki 

anlatım biçiminin, Mühimme metninin içine yedirilmesinden kaynaklanıyor. 

 
76 MD 73, no. 970. 
77 Birgili Muhammed Efendi, Vasiyyet-Name, haz. Musa Duman, R Yayınları, 2000, s. 116; Vasiyyet-

nâme’nin medrese talebeleri arasında çok okunduğu görülüyor. Bilgin Aydın - İsmail E. Erünsal, “Tereke 

Kayıtlarına Göre Osmanlı Medrese Talebelerinin Okuduğu Kitaplar (XVII-XX. Yüzyıllar)”, Osmanlı 

Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri, Timaş Yayınları, 2019, s. 196. 
78 Ebussuûd Efendi Fetvaları, s. 102. 
79 Mahkemedeki seccâde üzerinden kavga dönen başka bir Mühimme kaydında, Şühûd’da Hızır adlı bir 

sipâhî, mahkemede nâibe “seccadenin nısfı benümdür” diyor, mahkemeyi terk etmeyi reddettiği gibi bu 

otoriteye ortak olmaya kalkıyordu. 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976 / 1567-1569): Özet – 

Transkripsiyon – İndeks I, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Ankara 1998, s. 284. 
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Metne göre eşkıyaların faaliyetleri bunlardan ibaret değildir. Dergâh-ı Âlî 

çavuşunun evini basıp atını, katırını, kıyafetlerini ve altınını soyup yağmalamışlardır. 

Bununla da yetinmeyip, bu sefer Bayramlu kadısının da mahkemesini basmışlardır. 

Yalnız bu sefer, ne “seccâde-i resûl”e, ne de ağza ya da îmana sövgüleri kaydedilir. 

Ancak işi, hakaret boyutundan Bayramlu kadısının başına vurup onu darbetmeye 

vardırırlar. 

Mahkeme basmalarında seccâdeye küfredenin, özellikle ismi kaydedilen 

eşkıyanın arasında olması pek muhtemel. Belki buradaki Delü Kasım, lakabıyla kendini 

ele veriyordur. 1618’e tarihlenen bir Mühimme kaydında da Uluborlu kazasından Deli 

Bayram adlı bir eşkıyanın Peygamber’e sövdüğü kaydedilmiştir.80 Delilik, divânelik 

yalnız cesareti ya da aklî dengesizliği değil, çoklukla toplum sınırlarını aşan bir 

cüretkârlığı ifade eder ki, bunda dinî hudutların aşılması da başı çeker. Dede Korkud’un 

Deli Dumrul boylaması, köprü kurup yol kesiciliğe girişen bir eşkıya anlatısıyla 

başlayıp hızla rengini ölüm meleğine meydan okumaya, böylece Tanrı’nın gücüne 

gitmeye doğru değiştirir.81 Türkçenin bir diğer büyük destanı Köroğlu’nun 

Azerbaycan’da anlatılagelen rivâyetlerinde Köroğlu’nun yoldaşları “deliler” olarak 

 
80 82 Numaralı Mühimme Defteri (1026-1027 / 1617-1618): Özet – Transkripsiyon – İndeks ve 

Tıpkıbasım, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri, Ankara 2000, s. 170. 
81 Kitâb-ı Dedem Korkud’un en masalsı, dolayısıyla kolektif bilinci de yansıtması bakımından en çarpıcı 

parçalarından biri olan Duha Koca Oğlu Deli Dumrul boylamasında, Deli Dumrul bir kuru çayın üzerine 

köprü yaptırır, geçeninden otuz üç akçe geçmeyeninden döve döve kırk akçe alır, “menden delü menden 

güçlü er var-mıdur ki çıka menüm-ile savaşa” der. Bir yol kesicilikle, eşkıyalıkla başlayan boylamaya 

asıl mührünü vuracak temaysa Deli Dumrul’un bir güzel gencin canını alan, tanımadığı Azrâil’e meydan 

okumasıyla Tanrı’nın gücüne gitmesidir. Bk. Dede Korkut Kitabı I, haz. Muharrem Ergin, Türk Tarih 

Kurumu, Ankara 1958, s. 177-178. Burada delilik, yalnızca hayatın içindeki bir cesareti değil, ilâhî olana 

karşı da bir meydan okumayı içerir. Elbette Dede Korkut, Türk edebiyatında kanonlaşmasını çok daha 

geç döneme borçlu. Üstelik Deli Dumrul’un da, mesela Bamsı Beyrek gibi Türkiye coğrafyasının 

sakinlerinin hafızasında çok güçlü bir Dede Korkut boyu olmadığını hatırlamak gerekir. Ancak 

varyantlarının yaşadığını biliyoruz. Yunan faciâsı Alkestis’le kıyaslanması, motif ve temalar üzerine 

tartışmalar ile diğer varyantları için bk. Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, Millî Eğitim 

Basımevi, 1973, s. DLXIV-DLXXVI. Mesela, yukarıda anlattığım eşkıyalık olayının gerçekleştiği yere 

çok yakın bir yerde, Tokat’ta kahramanı anonimleşmekle beraber Deli Dumrul’a benzer bir Azrail’le 

karşılaşma masalı vardır. Yalnız Azrail’le mücadele değil, Azrail’in yanında işe başlayan ve onun kanını 

yıkayan kahraman motifleri için bk. Gökyay, DLXXIII; Saim Sakaoğlu, Dede Korkut Kitabı-I: 

İncelemeler-Derlemeler-Aktarmalar, Selçuk Üniversitesi Yaşama ve Geliştirme Vakfı, Konya 1998, s. 

138-139. Semih Tezcan, yazılı kültürün iyice oturmasından sonra kaydedilmiş, Deli Dumrul’un Türkiye 

ve Azerbaycan varyantlarına ihtiyatla yaklaşılmasını, bu rivâyetlerin yayınlara bakılıp uydurulabileceğini 

söylüyordu. bk. Semih Tezcan, “Tahran’da Derlenmiş Farsça ‘Erinin Yerine Can Vermeye Hazır Kadın’ 

Hikâyesi”, Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, haz. Mehmet Öz - Fatih Yeşil, Ankara 2015, s. 364-365. 

Ölümlünün, Tanrı veya melek ile mücadeleye girişmesi eski bir motiftir. Ruben’in Deli Dumrul üzerine 

yazdıklarından nakleden Orhan Şaik: “Ancak bu mücadeleler, kahramanların günahları sayılmıyor. 

Netekim, Tanrı, Dumrulu yalnızca onun ‘ulu dergâhında benlik ettiğinden dolayı cezalandırıyor. Sonunda 

Deli Dumrulun dindarlığını görünce de ona karşı lütufkâr, inayetkâr ve âdil oluyor.” Bk. Gökyay, s. 

DLXIX.  
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anılırlar, Tanrıtanımaz ya da Allahdan Korkmaz gibi çekincesiz isimlere sahiptirler.82 

Osmanlı toplumunda da deliliğe sığınmak dinî otoriteyi çiğneyenlerce doğal olarak 

kullanılıyor, siyasî iktidarın gadrından kurtulmak için bir yol sayılabiliyordu. Mesela 

1570’te, Rodos’ta Veli isimli birisinin divâneliği bahane ederek ulemâya “nâ-şâyeste 

kelimât” ettiği bildirilmişti, ama buna kulak verilmeyip kaleden dışarı çıkarılmaması 

emrediliyordu.83 

Esasında ağza ve îmana sövülmesine dair kayıtlara, Kadı Sicilleri’nde sıklıkla 

rastgelinir. Ağız, bazı durumlarda tek başına kullanıldığında da neredeyse îman kadar 

dinî bir ağırlığa sahipti. Ağza sövülürken yanına “avret” gibi başka mahremler de dahil 

edilebiliyordu. XVII. yüzyıldan, Ankara’da, Hacı Ashab mahallesindeki bir mescidde 

imam olan Abdullah Halîfe’nin başına gelenler bu açıdan örnek olabilir.84 İmam 

Abdullah Halîfe, yakınlarında bir köşeye sıkıştırma olayına tanık olur. Ahmed ve 

Mehmed adında iki kişi, yanlarına Nebi oğlu İsmail’i de alarak, Hacı Hasan’ı 

“araluğa” sıkıştırıp, “darb-ı zillet ve envâ‘ şütûm-ı galîze ile şetm” ederler. Bu sövüp 

dayak atanlar arasında bulunan İsmail’in diğerlerinden farklı bir özelliği vardır, 

“Kapucuzâde Mehmed Efendi’nin hıdmetkârı nâmında” olmakla tarif edilir.85  

Kayıtta İmam Abdullah Halîfe’nin dilinden anlatılana göre, kendisi gördüğü bu 

zorbalığa müdahale etmek isteyince bu sefer şahıslar, Hacı Hasan’ı bırakıp Abdullah 

Halîfe’nin başını ve yüzünü yumruklayıp söverler.86 Zorbalar tarafından darpedilen 

Abdullah Halîfe etrafına bakınır ve ahâliye bütün bunlara şâhit olması için haykırır. 

Kendisini dövmekle meşgul olanların ise “şâhid olanın ve Kadı’nın ve Bey’in hâşâ 

ağızların ve avretlerin filan edeyim” diye “elfâz-ı galîza ile bi’d-defe’at şetm” ettikleri 

kayda geçer. Mahkeme kaydındaki anlatıcı, Abdullah Halîfe’dir. Onun ağzından 

yerverilen “filan edeyim” ifadesinin kaydı yazan kâtibin mi örtmecesi olduğu, yoksa 

 
82 Veli Huluflu, Koroğlu, haz. Yegane İsmayılova, Tofiq-M, Bakü 2017, s. 107, 155. Tanrıtanımaz’a dair 

anlatılar için bk. “Dillerde Destan: Tanrıbilmez ya da Tanrıtanımaz”, 
83 MD 9, no. 163. 
84 Ankara ŞS 19, 990. 
85 Bu durum, Nebi oğlu İsmail’in yaşadıkları muhitte meşhur ve görece yüksek zümreden birisinin 

himâyesinde bulunmanın getirdiği imkânları kullandığına işaret olabilir. Bütün bunların hizmetkârı 

olduğu Kapucuzâde Mehmed Efendi’den kaynaklandığı da düşünülebilir, ancak belge metninde onun 

ismi bunun dışında geçmez. 
86 Ankara ŞS 19, 990: “(…) her birisi sille ve müşt ile urub nice şütûm ile şetm (…)”; İmama edilmiş 

şütumlar çeşit çeşit olabilir, elbette her zaman buradaki gibi beraberinde darp da olmaz. Çatalcalı Ali 

Efendi imama “Kefen soyucu!” diye şetmedene ta’zir gerektiği şeklinde fetva verir.  Açıklamalı Osmanlı 

Fetvâları: Fetâvâ-yı Ali Efendi, Cild-i Evvel, haz. Necati Demirtaş, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2014, s. 

245. 
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Abdullah Halîfe’nin mi bu küfrü mahkemede söylemekten kaçındığı belirsizdir.87 Belge 

metninde mahalle mescidinde imamlık eden Abdullah Halîfe’den, hâlihazırda “talebe-i 

ulumun sulehâsından” diye bahsedilir. Abdullah Halîfe, sulehâdan; yani iyi amel sahibi, 

dinî emirlere bağlı, sâlih kimselerden anılmasının hakkını verircesine günahkâr bir 

hayattan uzakmış izlenimini verir. İmam Abdullah Halîfe’nin günâhsızlığına ve pirüpak 

oluşuna karşılık, şahit olacak halktan kimselerin ağızlarına söven İsmail ve takımı onun 

tam zıddını temsil ederler. Belge metninde, bu takımın durumunu fenalaştırmak için 

konu yine ağza gelir; zorbaların “ağızlarında dahi râyiha-i hamr” olduğuna tanık 

olunmuştur. Böylece Müslümanların temiz ağızlarına söven bu kişilerin nefeslerinin 

içki koktuğuna şâhitlerce yemin edilir.88 

Kayıtlarda ağza sövgüyle beraber doğrudan din ve îmana sövülmesi de önemli 

yer tutar. Ümmügülsüm, kocası Hamza’dan kendisini dövdüğü, din ve îmanına sövdüğü 

için boşanmıştır.89 XVIII. yüzyıl Üsküdar’ından, bir kaba kuşluk vaktinde, yol ortasında 

muhatabının ağzına, gözüne, din ve îmanına söven Kara Mustafa vardır.90 Ebussuud 

Efendi, din ve îmana yapılacak bir sövgüye razı olmayı dahi kâfirlik sayar.91 

 Ağız ile îmanın birbiriyle ilişkili olması, Osmanlıların hayat tarzlarıyla alakalı 

başka anlatıları da beslemiş gözüküyor. III. Murad devrinde İstanbul’a gelen Habsburg 

elçisi Salomon Schweigger, bir hamamda bulunduğu sırada tuhafına giden bir şeyi 

nakleder: Türklerin saçlarının tümünü usturayla kazıtıp, yalnızca kafalarının orta 

yerinde parmak kalınlığında bir tutam saç bıraktıkları dikkatini çekmiştir. Schweigger, 

bunun sebebini merak edip hamamdakilere de sormuştur: Hasmına yenilip de kafanın 

 
87 Ayrıca bk. “Kadı Sicilleri’nde örtmece?”. 
88 Metinde, Kapucuzade’nin hizmetkârı olmakla gezinen Nebi oğlu İsmail’in, Ahmed ve Mehmed’le silah 

da kullanarak etrafa korku saldığı da kaydedilir. Bundan başka bir Yahudi’yi de döverek başından tâcını 

almışlardı. Bu grubun yaptıklarının bununla kalmadığı, Yahudi mültezimlerin evini basmaya kadar ileri 

gittikleri de yazılıyor ki ihtimal başından tâcını aldıkları Yahudi de bunlarla ilintili olmalıydı. Bütün bu 

olup bitenin Yeniçeriler zabiti Mahmud Beşe ibn Pir Velî tarafınca araştırıldığı, sonra bir şekilde 

şahısların ellerinden silahlarının alınarak ancak tutulup mahkemeye getirildiği yazılıyor. İmam Abdullah 

Halîfe’nin karışmasıyla etraflıca kayda geçen bu olaylara dair kayıtta, perde arkasındaki asıl aktör 

olabilecek Kapucuzade Mehmed Efendi hakkında ise hiçbir bilgi verilmez. Ankara ŞS 19, 990 
89 Tecdîd-i îman eden kocasıyla da barışma ve nikah tazelemesi değil, nafaka söz konusudur. BM 197 no, 

c.73, s. 315: “(…) din ve îmânıma cimâ’ lafzıyla şetm etmekle (…)”. 
90 Kaba kuşluk vakti, mahkeme hükmünde “dahve-i kübrâ” olarak geçer. Öğleye yakın olan bu 

zamandilimi, dinî terminolojide oruç müddetinin yarısını ifade eder. Bk. ÜM 403, c. 70, s. 58. 
91 Ebussuûd Efendi Fetvaları, s. 102. 
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bedenden koparılmasına sıra geldiği zaman ekmek yenen ağızdan değil de bu bir tutam 

saçtan başın tutulması için Türkler saçlarını böyle bırakıyordur.92 

 Reşad Ekrem Koçu, Giyim Kuşam Sözlüğü’nde bunu “kafa perçemi” olarak 

adlandırıyordu.93 Ahmet Talat Onay, Eski Türk edebiyatında “perçem”i tarif ederken 

harpte şehit düşenlerin perçemlerinden tutularak mezara götürüldüğünü, perçem 

bırakmanın her genç için dinî bir zorunluluk olduğunu yazmıştı.94 Reşad Ekrem, bu 

saçın bilhassa asker başlarında görüldüğünü, “akla yakınca rivâyete göre, cenklerde başı 

düşman kılıcına gelenlerin başları düşman ayağı altında hakaret görmemesi için” 

bırakıldığını da yazar; burada kesikbaşı kavrayan düşman değil, “cenk yoldaşları”dır.95 

Vücuttan kopmuş başın düşmanın ayağının altına düşmemesi ve doğal olarak hiç eline 

geçmemesi, rivâyetin bu hâlinde temel kaygıdır. Baş, bedeni terk edebilir, ancak yerde 

de kalamaz. Bu hassasiyetin izleri, halkın dinlemekle şevklendiği kesikbaş anlatılarında 

da fark edilebilir. İznik fethinde düşman tarafından koparılan ve uçurumdan yuvarlanan 

başını yakalayıp koltukaltına alan, -tam mânâsıyla- kelle koltukta, tek eliyle savaşmaya 

devam eden başsız Abdülvahhab Gazi’nin öyküsü böylece bir anlam katmanı kazanmış 

olur. 96 

1.4. “Okuduğun Mushaf’a çepelleyim” 

 

 
92 Schweigger, kendisine anlatılan bu sebebi tek başına tatmin edici bulmaz, Herodot’un tesirinde bu 

geleneği Antik Mısırlıların küçük yaştan itibaren saçlarını kazıtmalarına bağlar. Bk. Salomon 

Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk, çev. Türkis Noyan, Kitap Yayınevi, İstanbul 2004, s. 143. 

Ayrıca minyatürlerle bir anlatım için bk. Emre Taş, “Osmanlı Türklerinin saç stili: Ecel perçemi”, #Tarih, 

Sayı 65, 2019, s. 78-79. Radloff, Sibirya’ya dair etnografik gözlemlerinde erkeklerin kafalarının büyük 

bir kısmını kazıtmasına ve tepede bir tutam saç bırakışına temas eder. Bk. W. Radloff, Sibirya’dan, I, çev. 

Ahmet Temir, Maarif Basımevi, İstanbul 1956, s. 271. Ayrıca, burada kafa perçeminin kökeniyle ilişki 

kurulabilecek şık bir inanışa da rastgelinir. Öldüklerinde ruhlar cehennemin en dibinde, kaynar ziftle dolu 

muazzam bir kazana düşerler, ancak aralarında iyilikleri fazla bulunanların başlarının saçla örtülü kısmı 

bu kazanın dışında kalır. İyilik ne kadar fazlaysa batış azalır, yukarı doğru yükselirler. Bk. Radloff, 

Sibirya’dan, II, s. 15 
93 Reşad Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara 

1969, s. 190. 
94 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Türkiye Diyanet Vakfı, 1990, s. 332 Onay 
95 Koçu, s. 190; Kafa perçeminin, insanın îmanıyla ilişkili olan ağzın aksine bir dünyevîliği temsil ettiği 

de söylenebilir. Onu kullanarak düşmüş kesikbaşı kaldırmak makbuldür. Perçem için, eski edebiyatta 

bilhassa alın üstünden dökülen kâkül biçimine yazılmış garâmî şiirler, saçın buradaki dünyevîliğini de 

hatırlatabilir. Kafa perçemin kökeniyle ilgili bir diğer efsaneyse Türklerin bu perçemlerden tutularak 

ruhlarının gökyüzüne çekileceğine inandıklarıdır. Bk. Taş, “Osmanlı Türklerinin saç stili: ..”, s. 78-79. 
96 Bu gibi anlatılar için bk. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesikbaş, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü, Ankara 1989, s.18-19. 
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1576’ya tarihlenen, Galata sicillerinden bir kayıtta, ilginç bir sövgü hadisesine 

rastlanıyor. Bu kayıtta, eski bir sekbanbeyi olan Mehmed Bey’in, karısı Ayşe Hatun’u 

Kur’an okurken görüp -ihtimal öfkesi üzerindeyken- ona “başına çepelleyim ve 

okuduğun mushafa çepelleyim var okuduğun Kur’an’ı zebhânede oku” dediği 

yazılıdır.97 Kur’an’a sövgünün yer aldığı ve boşanmayla sonuçlanacak bu olayda, 

Mehmed Bey’in bunları nasıl bir tonda söylediğine dair belge metninde kesin bir işaret 

olmasa da, Ayşe Hatun’un Kur’an okuduğu esnada orada bulunanlar, “biz hâzır idik 

işitdik” diye bu sözleri duyduklarına mahkemede şahitlik ediyorlardı. Hem bundan hem 

de sözlerin sıralanıp küfredilen hedeflerin gittikçe yükselmesinden, okuyucuda artan bir 

öfke ve bağırma izlenimi uyanır. 

Mahkeme kaydında sarayda eski bir sekbânbeyi olduğu kaydedilen Mehmed 

Bey, eski bir Yeniçeri olmalı. Bu sıralardaysa artık “oturak” olmuş Mehmed Bey’in, 

kullandığı dille ilgili bazı hususlara dikkat çekmek gerek. Burada ettiği küfür, 

“çepellemek”, onun belki Türkçeyi öğrendiği, ihtimal devşirildiği yıllardan aklında 

kalmış olabilir mi? Bunun sövgü olarak kullanılması, toplumda ne kadar yaygındı? 

İstanbul Kadı Sicilleri’nde de başka bir örneğine rastlanmayışı bu kelimenin belki ilk 

bakışta mahallî, vernaküler bir özellik gösterdiğini düşündürebilir. Ancak bu sözcük, 

devrin edebî eserlerinde de dolaşımdaydı. Tarama Sözlüğü, “çepel”in birinci anlamını 

“kirli, pis, murdar” olarak verir.98 Ayrıca Tarama Sözlüğü’nde Zad-ül-İbad 

tercümesinden alınan tanıklık, karısı Ayşe Hatun’un Kur’an okumadan önce çepelliği 

gidermek için abdest aldığını düşünürsek eski sekbanbaşı Mehmed Bey’in kullandığı 

bağlamla da yakından ilişkilidir: 

Niyyet ettim abdest almağa, çepelliği gidermek için99 

 

Çepellemek, masdar haliyle Tarama Sözlüğü’nde yok, ancak “çepel eylemek” 

yardımcı fiiliyle, “kirletmek” anlamında yer verilmiştir. Bu şekliyle de Yazıcıoğlu 

 
97 GM 5, c. 32, s. 142, no. 205, [128-3], İSAM, İstanbul 2011. Metinde Mehmed Bey için eski 

“sekbanbaşı” değil, “sekbanbeyi” deniyor. 
98 “Pislik” ve buradaki anlamının dışında “bataklık” onu takip ediyor. Tarama Sözlüğü, II, Türk Dil 

Kurumu, Ankara 1996, s. 856.  
99 Tarama Sözlüğü, II, s. 856. 
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Mehmed Efendi’nin meşhur Muhammediye’sinden tanıklık vardır.100 İsmail Erünsal’ın 

çalışması gösteriyor ki Muhammediye, XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı kadınlarının 

terekelerinde sık rastlanan bir eserdi ve bu bakımdan Mushaf’tan sonra ikinci 

sıradaydı.101 Mehmed Bey’in muhtemelen öfkesini açığa çıkarırken başvurduğu bu 

söze, ihtimal karısının Muhammediye okumalarından da âşina olduğu, hafızadan 

söyleyebileceği bir söz olması da mümkündür. Eğer Ayşe Hatun, Kur’an’ı olduğu gibi 

Muhammediye’yi de meclislerde birtakım insanlara okuyorsa, kocası Mehmed Bey 

ihtimal bunlara da şahit oluyordu. Zira tıpkı Kur’an gibi, Muhammediye de tilâvetle 

okunuyordu.102 Ancak, M. M. Quinn’in terekeler üzerine yaptığı etüdün sonuçlarına 

göre XVII. yüzyıl İstanbul’unda kadınların Kur’an dışında herhangi bir kitaba sahip 

olma oranı çok düşüktür. İncelediği terekelerdeki 320 kadından yalnızca 19’unda kitap 

bulunuyordu ve yalnız 3’ü Kur’an’dan başka bir kitaba da sahipti.103 Ayrıca, kitap 

sahipliğinin beraberinde her zaman okur-yazar olmayı getirmediğini de hatırlamak 

gerekir. Erünsal da, Quinn’i takiben Galata sicillerindeki kadın terekelerinde çok az 

kitaba rastlanmasından bahseder, buna Mushaf da dahildir.104 Mehmed Bey-Ayşe Hatun 

geçimsizliğinin 1576 tarihli bir kayıt olduğu düşünüldüğünde, Galata’dan Ayşe 

Hatun’un yaşadığı devrin epey istisnaî kadınlarından olduğu söylenebilir. Elbette bu 

istatistik, yukarıda bahsettiğimin aksine onun mesela pek de Muhammediye okuru 

olamayacağını, dinini diyanetini göstermek için yalnız Kur’an okumakla yetindiğini 

düşündürebilir. Fakat hâlâ Kur’an dışında başka kitaplara sahip olma ihtimali çok düşük 

görünmüyor. Erünsal, Mushaf ve dua haricinde kitap sahibi olan kadınların hemen 

hepsinin ilmiye mensubu, bürokrat ve servet sahibi insanların kızları ya da hanımları 

olduğunu tespit ediyor.105 Nitekim “fahrü’l-muhadderât” Ayşe Hatun’un da pek 

mütavazı bir sosyal sınıftan olmadığı açıktır. Olayın şahitlerinden biri “fahrü’l-emâsil 

 
100 “Hem irişmez ana çün el be-ğayet aru olur ol / Çün anı delmedi hakkâk, çepel eylemedi haddât” 

Tarama Sözlüğü, II, s. 858; Bundan başka “çepel” Muhammediye’nin Meb’as-i Muhammed Mustafa, 

yani Peygamber’in gönderilmesi kısmında da vardır. Burada Peygamber’in bebekken bile tertemiz olduğu 

vurgulanır: “Olurdu günde bir aylık kadar tutar idi kuvvet / Kimesne görmedi ondan necîs bevl ü çepel 

hâşâk” Bk. Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediye, II, haz. Âmil Çelebioğlu, Millî Eğitim Basımevi, 

İstanbul 1996, s. 106. 
101 İsmail E. Erünsal, “Osmanlılarda Kadınlar Ne Okuyordu (XVI-XVII. Asırlar)”, Osmanlı Kültür 

Tarihinin Bilinmeyenleri, Timaş Yayınları, 2019, s. 85-86. 
102 Erünsal, “Osmanlılarda Kadınlar Ne Okuyordu (XVI-XVII. Asırlar)”, s. 87. 
103 Meredith Moss Quinn, Books and Their Readers in the Seventeenth-Century Istanbul, Harvard 

Üniversitesi, Doktora Tezi, 2016,  s. 90. 
104 Erünsal, “Osmanlılarda Kadınlar Ne Okuyordu (XVI-XVII. Asırlar)”, s. 78. 
105 Erünsal, “Osmanlılarda Kadınlar Ne Okuyordu (XVI-XVII. Asırlar)”, s. 74. 
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ve’l-a’yân” Mustafa Çelebi’dir ve müteferrikadır; Ayşe Hatun’la baba adlarının aynı 

(bin Bâli Bey) olması ve aynı mekânda kolaylıkla bulunabilmelerinden kardeş oldukları 

anlaşılıyor. Ayşe Hatun; kocası eski sekbanbaşı, kardeşi müteferrika, babası da bey olan 

bir kadındır. Üstelik maiyetini de şahit kılarak boşanmasına aracı etmiş gözükür.106 

Tüm bunlar değerlendirildiğinde, karısının yüksek sınıf bir aileden gelmesine 

tezat olarak alçakgönüllü bir aile geçmişine sahip eski sekbanbaşı Abdullah oğlu 

Mehmed Bey’in sövgüsünün kökü tekrardan halk tabakasında aranabilir.107 Edebî 

eserlerde rastlanmasına rağmen, yine de Mehmed Bey’in “çepel”llemesinin mahallî 

kaynaklı olma ihtimali hâlâ çok uzak değildir. Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde 

“çepellemek” yeralır.108 Evliyâ Çelebi’de de “çepelât” ifadesine çoğul olarak sıkça 

rastlanıyor.109 Ama bir de Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’sinde Türkmen boylarının 

isimlerini saydıktan sonra onların kendilerine mahsus lehçeleri hakkında da bilgi verir; 

burada “çepel”e rastlanır, karşılığı da “murdar”dır. Evliyâ örnek bir cümle de verir; 

Mehmed Bey’in kullandığı gibi bir öfke izlenimi uyandıracak şekilde değil ama, 

 
106 Mehmed Bey’in bu küfrü ettiğine diğer şahitlik edenlerse baba adları Abdullah olarak verilen, 

muhtemelen köle kökenli veya yeni Müslüman olmuş, Ayşe Hatun’a yakın gözüken kimselerdir. 

Bunlardan birinin adı Cansever, diğerinin adı Fâtıma’dır. Bilhassa, Cansever ismi burada açıklayıcıdır. 

Bu tip nitelemelerden oluşan isimler, genellikle câriyelere konan isimleridir. Benzer örnekler için bk. 

Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995, s. 448; İstanbul 

Kadı Sicillerinde tarama yapıldığında, karşımıza çıkan hükümlerde Cansever isimlilerin baba adının 

Abdullah olarak verildiğini ve bunlardan bir tanesinin de  “sarışın, gök gözlü” bir câriyenin azad edilişine 

dair kayıt olduğu görülür. GM 7, c. 33, s. 103, no: 166; XVIII. yüzyıldan Risâle-i Garibe’nin müellifi, 

cariyelerine isim koymak adabından yoksun kimseleri büyük sövgüsüne dahil ediyordu: “(…) câriyesinün 

ve kızınun adını Kahraman ve Milâyim, Yasemin, Gülistan bu maküle isim olmayan adlar koyan kişiler 

(…)”. Bk. Risâle-i Garibe, s. 43. 
107 Burada öne çıkardığım onun uzak geçmişi, devşirmeliği, ikbal merdivenlerinden -ailesi sayesinde 

değil de- kendi potansiyeliyle tırmanışıdır. Yoksa geldiği konum itibariyle, onu da artık seçkin zümreden 

saymalı. Bu bakımdan Mehmed Bey’e dair ilginç bir hususu da kaydetmek durumundayım. Eski bir 

sekbanbaşı olmasına rağmen, yaygın kullanım olan “Ağa” yerine “Bey” unvanıyla zikredilmesi, onun 

farklı bir sosyal özelliğine işaret ediyor olabilir. Bu unvanı almasına yol açacak, mesela daha önceleri 

sancakbeyliği gibi bir vazifede bulunmuş olma ihtimalini gözardı etmemek gerek. Ancak burada unvanın 

bu şekilde kullanılması, tamamen rastgele de olabilir. Ayrıca, Yeniçerilerle ilgili bazı önkabullerin 

yıkıldığını, daha o çağda kendilerine kazanç getirecek işlerle de pekâlâ meşgul olabildiklerini hatırlamalı. 

Bk. Cemal Kafadar, “Yeniçeri Nizamının Bozulması Üzerine”, Kim var imiş biz burada yoğ iken, Metis, 

İstanbul 2009 30-37; Bu bakımdan Mehmed Bey’in de o ânki sosyal konumunu aşağı kabul etmemek 

gerek, ki zaten kendisinin Ayşe Hatun’la evlenebilmesi de bu bakımdan fikir vericidir. 
108 “Çepellemek: Bozmak, kirletmek. (Eşme-Uşak; Karataş Sarayköy-Denizli, Balıkesir; Zonguldak;, 

İnebolu – Kastamonu; Reyhanlı ve Amik ovası Türkmenleri-Hatay; Lüleburgaz-Kırklareli)”, Derleme 

Sözlüğü, III, s. 1142. 
109 Robert Dankoff, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, haz. Semih Tezcan, Yapı Kredi, 

İstanbul 2008, s. 90. Daha çok “mehmelât” (çok pis, hırpânî) ile birlikte geçer. Bk. Dankoff, Evliyâ 

Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, s. 171. 
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serzenişli bir soru suretinde. Türkmen ağzından “Be niyden şu çepeli” cümlesini, “Bre 

neylersin su murdârı?” olarak çevirir.110  

Yine Tarama Sözlüğü, Mütercim Âsım’ın Bürhan-ı Katı tercümesi üzerinden 

haber veriyor ki sonraları XVIII. yüzyılda, daima giysileri pislettiği için, bel 

soğukluğuna “çepel illeti” de denilmiştir.111  Geç dönemde yüklenmiş bir anlam gibi 

görünse de, kılık-kıyafet temizliğiyle ilişkisini gösterebilmesi açısından kayda değerdir. 

Muhtemelen bu kelime, üst-başın kirlenmesiyle bağlantılı olarak da günlük hayatta 

sıkça kullanılıyordu.  Mehmed Bey, Kur’an okuyan hanımının başına ve Mushaf’ına 

“çepelleyim” diyerek tilâvet ederken abdestli olmak, temiz bir mekânda bulunmak gibi 

yapılan işe hürmeti sembolize eden adabın tam karşısına dikilmişti. Kendisinin 

söylediği bir diğer söz, “var okuduğun Kur’an’ı zebhânede oku” ifadeleri de bu 

bakımdan dikkat çekicidir. “Zebhâne” işitenin kulağına ilk duyuşta mânâsız gelecek, 

belki tekerlemelere yakışacak bir söz. Başka bir kullanımına rastlayamadığım bu 

sözcükten Mehmed Bey’in kastettiği “zebh etmek”, yani “boğazlamak”tan gelen 

mezbaha, kasaphâne anlamı olmalıdır.112 Nitekim karîne ile de bu anlaşılıyor.113 Temiz 

bir mekânda okunması gereken kutsal kitap, böylece hayvanların kesildiği, temizlik 

şartlarının korkunç olduğu bir yere yakıştırılır. 

Mehmed Bey’in evliliğini düşürecek, kendisini de îman yeniletmek zorunda 

bırakacak bu küfürleri etme raddesine ne getirdi bilmek mümkün değil. Kayıttan 

anlaşıldığına göre, söylediklerini tevil etmek imkânını da bulamamış gözüküyor.114 

Sözlerinde bir tevile gitmeye hiç yanaşmamış da olabilir. Ayşe Hatun’un etrafa 

göstermekten pek de kaçınmadığı dindarlığı, belki sık sık hânesine toplanıp tilâvet 

dinlemeye gelen kalabalıklar Mehmed Bey’i rahatsız etmiş olabilir mi? İsmail Erünsal, 

 
110 Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, III, haz. Seyit Ali Kahraman & Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 1999, s. 97. 
111 “Daima çirk gelüp esvabı mülevves eylediği içün”. Tarama Sözlüğü II, s. 858. 
112 Galatât Sözlükleri’nde, zibh-zebh’den kastedilen eğer boğazlamak ise zebh, maksat boğazlanacak 

hayvansa “zibh” denmesi gerektiği kaydedilmiş. Zuhal Kültüral, Galatât Sözlükleri, Simurg, İstanbul 

2008, s. 269-270. 
113 Bu kelimenin, Mehmed Bey’in sekbanlığını da düşünerek bir ihtimal azebhâneden bozma olduğu 

ihtimalini düşünmüştüm, ama metindeki bağlamı düşününce bu çok uzak bir ihtimale dönüştü. 
114 Mesela, kıraatin kendisiyle değil ama Kur’an okuyanın sesiyle alay etmekte böyle bir tevile 

gidilebilirdi. Belki Mehmed Bey, karısının sesinin kötü oluşuyla alay etse küfre düşmemiş sayılabilirdi. 

Minkârî Ali Halîfe’deki şu açıklamalar bahse değerdir: “(.:.) Kur’an okuyup bir âheri dahi anın savtını 

işidüp kırâ’atine istihza ile ‘aceb turfe âvâzdır şu dise kâfir olur ammâ okuyan bir kerîhü’s-savt bed sesli 

olmagın anı işidene vahşet geldüginden istihzâ iderse yâhûd kırâ’atini hoş edâ idemedüginden anı istihzâ 

ile turfe sesi vardır dise kâfir olmaz zîra bu takdirce kırâ’ati istihzâ itmedi (…)” Bk. Minkârî Alî Halîfe, 

s. 103. 
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taradığı terekelerde “bir Mushaf”’a sahip olan kadın sayısının erkeklerden daha fazla 

olduğunu gözlemlemiş, bunun kadınların daha dindar oluşuyla ilgisi olup olmadığını 

tartışmıştı. Erünsal, Mushaf sahipliğini sadece dindarlıkla irtibatlı görmeyip, bu 

durumun arkasındaki örf ve âdet etkisini öne çıkarıyor.115 Ayşe Hatun vakası 

düşünülünce, bu durum kadınların bir sosyalleşme vasıtası olarak da görülebilir. Ancak 

daha çok yüksek zümre bir kadının, belki artık sürdürmek istemediği bir evlilikten 

kurtuluş yoluna taş döşemek için de işlevsel görünüyor. Mehmed Bey’in küfründen 

ötürü nikâhları düşecek (küfrü sebebi ile iftirâkına), geride bu boşanma kaydı kalacaktı. 

Muhtemel ki Mehmed Bey’in hayatının nispeten geç bir döneminde tanıdığı İslâm’la 

inanç bakımından zayıf ilişkisi, Ayşe Hatun’a onunla yolları ayırmak olanağını 

sağlamıştı. Ayşe Hatun’la Mehmed Bey’in ilişkileri bundan sonra nereye doğru evrildi, 

bilmiyoruz. Sicillerdeki boşanma kayıtlarında, erkeğin talâk-ı selâselerinde zaman 

zaman görülen “kime dilerse varsun” biçimindeki kalıplaşmış ifadeyi Mehmed Bey’in 

söyleme lüksü de yoktu, bu boşanmaya ancak mecbur kalmıştır. Kendisinin tecdîd-i 

îman etmek zorunda kaldığıysa kesindir. Ancak tecdîd-i nikâh yapabildi mi, bu 

bilinmiyor. Kemalpaşazâde’nin fetvasınca, küfrettiği anda bile istiğfar edip îmanını 

yenilese, tecdîd-i nikâha yine ihtiyaç olacaktı.116 Ayşe Hatun, herhalde hem aile 

geçmişinden gelen imtiyazla hem de belki meclisinde gerçekleştirdiği kıraatlerle sosyal 

ve iktisadî bir güce sahip olduğundan, Mehmed Bey’e ihtiyaç duymadan geçimini temin 

edebilirdi.117  

1.4.1. Kadı Sicilleri’nde örtmece? 

 

Kadı Sicillerinin de temsil gücü tartışma götürmez değildir. Yukarıda işlediğim 

Mehmed Bey’in “çepelleme”sinde, Mühimme belgelerindeki “seb” ya da çoklukla 

diğer kadı sicillerinde rastlanan “şetm” gibi resmî üslubun gizleyiciliğinin bulunmadığı 

 
115 Erünsal, “Osmanlılarda Kadınlar Ne Okuyordu (XVI-XVII. Asırlar)”, s. 79. 
116 “Mes’ele: Zeyd, kelimeyi küfür söylese, ol mahalde istiğfar ve tecdîd-i iman eylese, şer’an afv olunur 

mu yahut avratına tecdid-i nikah lazım olunur mu? Elcevap: Olur”. Bk. Şeyhülislam İbn Kemal’in 

Fetvaları Işığında Kanûnî Devrinde Osmanlı’da Hukukî Hayat, s. 68. Kemalpaşazâde’nin küfrü eden 

eğer zevce olursa ve tecdîd-i nikâha diretirse, buna zorlanacağına dair fetvası da vardır: “Zeyd’in zevcesi 

elfâz-ı küfürden nesne telaffuz edip sonra tecdid-i nikah lazım olup, nikaha razı olmayıp kabul etmese, 

“Boş olmuşam, min ba’d erime varmazam.” dese, şer’an nice etmek gerek? Elcevap: Cebr olunur.” Bk. 

Şeyhüislam İbn Kemal’in …, s. 73. 
117 Ayşe Hatun, Mushaf dışında bir kitaplığa sahip miydi, elbette hâlâ bilinmiyor. Ancak Erünsal’ın, 

terekelerinde çeşitli kitaplar bulunan kadınlardan bir kısmının bekâr olduğu gözlemini de burada 

hatırlamak gerek. Erünsal, “Osmanlılarda Kadınlar Ne Okuyordu (XVI-XVII. Asırlar)”, s. 90. 
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düşünülebilir. Ancak, bu kaydı tutan kâtibin başka çeşit bir örtmecesi olabilir mi? 

Mehmed Bey’in gerçekte söylediği küfür, “çepelleyim” değil de hâlâ Türkçede 

kullandığımız çok daha vülgar sözcüklerden, sık tercih edilen sövgülerden biri miydi?  

Yukarıdaki sorunun etrafında, Nil Tekgül’ün ele aldığı başka bir mahkeme kaydı 

üzerinden de dolaşılabilir. Tekgül, pek çok kadı sicilinde erkeklerin öfkelerine ya da 

gazaba gelişlerine rastlandığını, ancak hem erkek hem kadınlara açık kamusal alanlarda 

kadınların öfkelerini ifade etmesinin çok nadir olduğunu gözlemliyor. Bu arada fetva 

mecmualarında da suallerin küfreden erkeklerle (Amr, Zeyd) dolu olmasını hatırlatıyor. 

Bunu, kadınların yüksek sesle bile konuşmasını münasebetsiz bulan normlara 

bağlıyor.118 Tekgül, bunu temellendirmek için 1690’dan, Konya’dan bir kadının imam 

ve cemaate sövgüsünü de işler. Rahime bint Salih başka bir kadınla ağız kavgası 

ederken, mescidden çıkan imam ve cemaat tarafından işitilmemesi için birileri 

tarafından ikaz edilir. Herhalde girdiği tartışmanın da hararetiyle Rahime bu ikaza 

imama da, cemaate lanet okuyup, ağızlarına sövmekle karşılık verecektir. Mahkemede 

“imam ve cemaate lanet, ağızlarına yesteh ideyim”  demekle suçlanır.119 Tekgül bu 

kayıttaki “yesteh” sözünü, günlük dilin resmî jargonda değişmesine bir örnek sayar. 

Rahime’nin çok daha vülgar, kaba bir söz söylemiş olabileceği, kâtibin bunu 

kibarlaştırdığı ihtimalinden bahseder.120 

Mühimme kayıtlarında resmî jargonla (hâşâ, seb, şetm) hemen her zaman 

karşılaşılıyordu. Doğrudan padişahın iradesini yansıtan, Dîvân-ı Hümâyun’da yazıya 

geçmiş bu metinlerde -padişahın bilhassa meşruiyetini de oradan aldığı- kutsallık 

atfedilen nesne ve kişilere karşı hürmeti hiçe sayan küfürler yanyana getirilemezdi. 

Esasen böylesine jargon aracılığıyla örtmece, Kadı sicillerinde de “şetm”, “şetm-i 

galiz” ve daha az olarak “seb” tâbirleriyle zaten karşılanıyordu. Eğer “yestehlemek”i ya 

da mesela yukarıda işlediğim “çepellemek”i de küfrü örtmek ya da hafifletmek için 

kullanılan tâbirlerden sayarsak başka başka sorunlar da doğacaktır: Mesela niçin 

alışılagelen kalıplaşmış, formel ifadeler yerine bunların kullanıldığı gibi? 

“Yestehlemek”e İstanbul Kadı Sicilleri’ndeki sakala yöneltilen küfürlerde (sakalına 

 
118 Nil Tekgül, A Gate to the emotional world of pre-modern Ottoman Society: an attempt to write 

Ottoman history from “the inside out”, Bilkent Üniversitesi, Doktora Tezi, 2016, s. 268. 
119 Tekgül, s. 269. 
120 Tekgül, s. 270. 
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yestehleyeyim) rastlanıyor.121 Aslında bu, Osmanlı hiciv literatüründe de tesadüf edilen 

bir sözcüktür. Şair Bâkî’nin Dîvân’ında bulunur.122 Cümle ahâliye küfretmek için 

oturup bir tuhaf eser kaleme alan XVIII. yüzyıldan Risâle-i Garîbe müellifinin dilinde 

de “Ve iki sa’at helâda oturanlar; ve helâda basamak üzerine yestehleyenler” 

biçiminde görülür.123 Kelimenin kullanımına, halk ağzında hâlâ rastlanır.124  

Esasında Kadı Sicilleri’nde; bir mü’mini işittiğinde dehşete düşürecek, hiç de 

kibarlaştırma ya da resmî üsluba uydurma eğilimi görülmeyen ifadeler bolca kayda 

geçmiştir. Bunlarda dine, îmana ve Peygamber’e sövmelerin içeriği, bugün de hâlâ 

modern Türkçenin en önde gelen küfrüyle hiç çekinmeden veriliyordu.125 Muhakkak 

sicillerde, küfrün açıkça yazılmadığı ve bir şekilde örtüldüğü metinler de çokçaydı. 

Ama bunlardaki örtmece daha bariz ifadelere başvurularak yapılıyordu. Din ve îmana 

ilişkin küfürlerde zaman zaman “filan etdiğim” veya “cimâ’ lafzı ile şetm ettiği” 

biçimindeki kullanımlar buna örnek oluşturur.126 Yine de kâtiplerin bu tip lafızları 

örtme yeteneklerinin her zaman farklı biçimlerde tezahür edebileceğini ve onların 

mizaçlarının da bu bakımdan etkisini gözardı etmemek lazım. Belki de yüz kızartacak 

türlü küfürleri kayda geçirmekten çekinmeyen kâtipler, “yestehleme”nin Türkçedeki 

oldukça eski anlamdaşını yazmamak konusunda her nedense ısrarcıydılar. Fakat 

 
121 Beşiktaş Mahkemesi 2, s: 289, no, 600; EM 182, s. 279, no. 407. 
122 “Oğlancuğı yestehliyicek kalkar o miskîn / Kendüsi siler bokını saçı sakalıyla”. Bk. Bâkî Dîvânı, haz. 

Sabahattin Küçük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994 s. 445. 
123 Risâle-i Garîbe, haz. Hayati Develi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1998, s. 38. 
124 Derleme Sözlüğü’nde yestehlemek, “büyük abdest yapmak” anlamı verilerek Lapseki-Çanakkale, 

Taşköprü-Kastamonu, Samsun, Merzifon-Amasya ve Niğde’de kullanıldığı kaydedilmiştir. Bk. Halk 

Ağzından Derleme Sözlüğü, XI, s. 4255. 
125 Mesela, yine XVII. yüzyılın ikinci yarısından Ömer, karısı Fatma’yla boşanmasına da yol açacak “bre 

dinini imânını sikdiğim deyû” sövmüştür ve bu hiçbir örtmece olmadan yazıya geçirilmiştir. BM 3, s. 319, 

no. 361. XVIII. yüzyıldan bir mahkeme kaydında, Mehmed isimli birisinine Tostor’un “din ve imânın 

sikdiğim” dediğini okuruz. Yalnız burada, mahkeme olay için formel dilini de kullanır: “benim dinime ve 

imânıma sebb etdi” diye de geçer. Ancak böylece metindeki şâhitlik kısmında küfür olduğu gibi kayda 

geçmiştir. KM 1, s. 150, no. 193. Doğrudan kutsiyete yönelik bu küfürler, İstanbul örneğinde açık bir 

biçimde geç kaydedilmeye başlanmış denebilir. Ancak XVI. yüzyıldan bir misale de rastlarız. İronik 

olarak ismi Mü’min olan bir zat, zevcesi Mihri’ye “ağzını ve dinini sikdiğim” diye “şetm” etmekle itham 

edilir. Ancak bu küfrü etmediğine “yemîn billâh” edecek ve hakkındaki itham boşa çıkacaktır. ÜM 1, s. 

306, no. 507; Daha ötesi, XVII. yüzyılın sonlarına doğru, Konya Şeriye Sicillerinden bir kayıtta, Mehmed 

diye bir Müslüman, Emrullah Efendi isimli bir başkasına “ağzını ve avratını ve din ve îmânını ve 

peygamberini sikdiğim deyu“ gibi daha ağır küfür etmiştir ve bu da olduğu gibi kayda geçmiştir. 31 

Numaralı Konya Şer’iye Sicili, haz. Mehmet Dereci, Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2020, s. 

328; Sövgüleri aynen vermek hususunda fetva mecmuaları da çekincesiz olabiliyor. Kemalpaşazâde’de 

“Bir kâfir, bir Müslüman’a, “Bire dinini imanını siktiğim.” dese, şer’an ne lazım olur?” sorusu, bu fetva 

mecmuasındaki diğer pek çok sövgü örneği gibi açıklıkla bulunur. Kemalpaşazâde’nin cevabı, ta’zirdir. 

Bk. Şeyhülislâm İbn Kemal’in Fetvaları Işığında Kanûnî Devrinde Osmanlı’da Hukukî Hayat, s. 156 
126 Belli başlı örnekler: Rumeli Sadâreti Mahkemesi 272, c. 74, s. 450; EM 6, c. 27, s. 93; ÜM 14, c. 5, s. 

253. 
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unutmamalı ki bugün bizim aşinalığımızın azalmasından ötürü daha hafif 

karşılayacağımız bazı kelimeler, ele alınan dönemin insanları için bir hayli yüz kızartıcı 

olabilirler. 
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İKİNCİ BÖLÜM: “İLHÂD” 
 

Şerîat oğlanları niçün yol keser bana 

Hakîkat deryasında bahrî oldum yüzerem 

 

Yunus, “Divan” 

 

 

2.1. Yeni Pazar’ın nasihatçisi: Şeyh Şems 

 

2.1.1. “Mesnevî cehennemliklerin dilidir”  

 

1586’nın Haziran’ında Bosna’nın Yeni Pazar’ından, “şeyh nâmını” takınmış 

birisinin etrafına “nasihat”leri Dîvân-ı Hümâyun’da kayda geçti. Şems adındaki bu 

şeyh, ironik bir şekilde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî’sine “ehl-i cehennem 

zebanıdur” diyordu.127 Mesnevî’nin cehennemliklerin dili olduğunu söylemesi, ismiyle 

beraber düşünüldüğünde oldukça ironiktir; Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nın hayatındaki 

büyük değişimi temsil eden Şems-i Tebrizî’yle aynı ismi taşıyor ama “Monla-yı Rum 

hazretlerinün Mesnevî-i Şerif”ine dil uzatmakla suçlanıyordu. 

Esasen Şeyh Şems, Mesnevî’nin yazıldığı dil olan Farsça’ya dair eski bir inanışa 

kapılmış görünüyor. Farsça’nın cehennem dili sayılması erken İslâm tarihindeki Arap-

Acem çekişmelerine dek uzanıyordu. Arapça’yı övmek için üretilen, mevzû sayılan 

hadislerden birinde Allah’ın en çok Farsça’dan nefret ettiği, şeytanların Hûzistanlıların 

diliyle, cehennemliklerin Buharalıların diliyle, cennetliklerin de Arap diliyle konuştuğu 

söyleniyordu.128 Farsça’nın Osmanlı sarayında rağbet görmesi Fâtih Sultan Mehmed 

devrinde de hicve konu olmuştu.129 Hatta bunun yalnızca saraya yakın olmaya 

çalışanlarca, ikbâl ü câh arayanlarca bir dert olmadığı, toplumun bütün katmanlarına 

kadar ulaştığı bir Bektaşî fıkrasından da takip edilebiliyor. Şems’in ve muhtemelen 

onun gibi düşünen ama kayda geçmeyen birçoklarının düşüncesi, halk 

 
127 60 numaralı defterde bu vaka iki kere yazılmıştır. MD 60, no. 641; MD 60, no. 658. İlk belgenin 

çevriyazısı için bk. EK IV. Ahmet Yaşar Ocak, bu vakanın özetini verir. bk. Ocak, Zındıklar ve 

Mülhidler, s. 294. 
128 Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 

1997, s. 45-46. 
129 Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time, ed. William C. Hickman & Ralph Manheim, 

Princeton University Press, 1992, s. 472-473. 
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muhayyilesindeki bir Bektaşî’ye de sorulmuştur: “Farisi lisanına “cehennem lisanıdır” 

diyorlar. Acaba doğru mudur?” diye sual edildiğinde, Bektaşî  babası buna “Belki de 

öyledir. Fakat yine de öğrenmelidir. Çünkü yarın nereye gideceğini bilemezsin ki… 

Şayet cehenneme gidersen, hazır onların dilini öğrenmiş olur, sıkıntı çekmezsin.” diye 

cevap verir.130 Şems’le ilgili geriye kalan belge metninde, onun hakkında kullanılan 

“sûret-i Hakkdan görünüb” ve “şeyh nâmına olan” gibi ifadelerden, üstelik de şikâyet 

edilmesinden etrafındaki herkesi nasihatleriyle etkileyemediği, pek allame veya ârif 

sayılmadığı açık ediliyor. Onun hangi bağlamda Mesnevî’nin dili, dolayısıyla Farsça 

aleyhine konuştuğunu kestirmek güç. Belki de bir Nasreddin Hoca fıkrasını hatırlatır 

cinsten, halktan ve bölgenin seçkinlerinden kimseler Şeyh Şems’in bilgisini sınamak 

için Farsça üzerine sorular sormuşlardı da bu cevabı almışlardı.131 Nihayetinde 

fikirlerini yayması, halkla teması sonucu oluyordu; bu temas hiç kuşkusuz etkileşim de 

doğurmuştur. Bunlardan başka, yine onun Farsça aleyhtarlığı, abdallar muhitiyle ilişkili 

olabilir. Nitekim birazdan aşağıda açacağım üzere, Şems’in yahut çevresindekilerin 

Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sinin etkisinde oldukları görülüyor.132 

Şems’in sergüzeştiyle aynı yüzyılda, “Monlâ-yı Rûm” Mevlânâ ekseninde dönen 

başka ilginç olaylar da vardır. Bunlardan birisi Mevlânâ’nın aleyhinde olduğu söylenen 

Şeyhülislâm Çivizâde Muhiddin Efendi’nin azli meselesidir.133 Diğeriyse, Karahisar 

 
130 Ahmet Halit Yaşaroğlu, Hakiki Bektaşi Fıkra ve Nükteleri, Anlatan: Mehmet Ali Nur Baba, Ahmet 

Halit Yaşaroğlu Kitapçılık, İstanbul 1957, s. 66. Pertev Naili Boratav, bir düşünce savunulurken Bektaşî 

fıkralarının yargımızı desteklemek için elle tutulur bir belge gibi anlatıldığını söyler. Boratav, bu 

fıkralarda dinî konuların çoğu zaman bir araçtan ibaret olduğunu, tenkit ve yergilerin somut hedeflere 

yöneltildiğini de tespit eder. Fıkralardaki Bektaşî ile Tanrı’yla aracısız konuşmak isteyen Deli Dumrul 

arasında da benzerlik kurar. bk. Pertev Naili Boratav,“Bektaşi ile Bektaşi Fıkraları Üzerine”, Folklor ve 

Edebiyat II, Adam Yayıncılık, 1983, s. 318-321. 
131 Farsça yazıyı okuyamadığı ortaya çıkan Nasreddin Hoca’ya “Be adam! Fârisî bilmezsin; okuma 

bilmezsin; o sûrette hocayım diye bulgur dibeği kadar kavuğunla değirmen taşı gibi sarığınla kendini 

niye meydâna atıyorsun?” diye soran İranlı fıkrasındaki gibi, bunların toplumda bilhassa sınama araçları 

olarak kullanıldığını atlamamak gerekir. Nasreddin Hoca’nın buna cevabı şöyledir: “Hoca kızarup hemân 

kavuğu başından, binişini sırtından çıkararak önüne koyup: ‘Eğer kavukla, binişle, okunursa haydi! Sen 

giy de mektubun iki satırını oku, bakalım!”. Bu fıkra Bahai’ye dayanır ve sözlü gelenekten gelir. Bk. 

Pertev Naili Boratav, Nasreddin Hoca, Edebiyatçılar Derneği, Ankara 1996, s. 259-260. 
132 Bk. “Hazret-i ‘Ali’ye arpa mikdarı adâvet”. 
133 Kanunî Süleyman devri şeyhülislâmı Çivizâde Muhiddin Efendi’nin İbn Arabî ve Mevlânâ’ya yönelik 

tenkitlerinin onun azline yol açtığı rivâyeti, çok daha geç bir kaynak olan Müstakimzâde’den aktarılıyor. 

M. Cavid Baysun, “Çivi-zâde”, MEB İA, C. 3, 1997, s. 438-439; Reşat Öngören, Osmanlılar’da Tasavvuf, 

İz Yayıncılık, 2016, s. 252. Öngören, Yurdaydın’ın İslâm Tarihi Dersleri’ni referans gösteriyor. Orada bu 

rivâyet aktarılmakla beraber kaynağıyla ilgili bir bilgi görülmüyor. Yurdaydın, diğer ihtimalleri de 

sıralamakla beraber Çivizâde’nin azlinin gerçek sebebinin bu olduğunu düşünür. Hüseyin G. Yurdaydın, 

İslâm Tarihi Dersleri, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 1971 s. 114-115. Rivâyetin asıl 

kaynağının Müstakimzade olduğu Baysun’un maddesinde verilmiştir. Çağdaş kaynaklardan Lütfi Paşa, 

eserinde Çivizâde’nin azlini doğrudan mesh üzerine verdiği fetvanın tartışılmasına bağlar. Lütfi Paşa, 
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Mevlevîhanesinin şeyhliğini de üstlenmiş Divâne Mehmed Çelebi’nin, Mevlânâ’nın 

sandukasının üstüne çıkmak gibi vecd hâlindeyken yaptığı, kerâmet anlatılarıyla 

örülmüş taşkınlıklarıdır.134 

2.1.2. “Hazret-i ‘Ali’ye arpa mikdarı adâvet” 

 

Şems’in İstanbul’da yazıya geçen bir diğer yönü, sahabeden ve Hulefâ-yi 

Râşidin’den ‘Ali bin Ebu Talib hakkında söyledikleridir. Şeyh Şems, “vücûdumuza ve 

Hazret-i ‘Ali’ye arpa mikdârı adâvet lâzımdur mushaf-ı şerîfün tahte’l-lafz olan 

ma’nâsına vâkıf idi ma’nâ-yı hakîkata vâsıl olmamışidi” gibi sözler de ediyor, çarşı-

pazarı birbirine katıyordu. Şeyh, eğer kayda geçtiği gibi böyle söylediyse, onu bu 

şekilde düşünmeye iten neydi? Vücuda karşı düşmanlık duymayı savunması, 

Bosna’daki Bogomilizm hatırasıyla ilgili olabilir mi?135 Bogomil inanışında, İblis 

(satanael) insanı toprak ve suyla bedenen yaratır, ancak nefesiyle ona hareketi verecek 

ruhu sağlayamaz. Sonunda Tanrı’ya yalvarmak zorunda kalır ve böylece ruh, Tanrı 

tarafından yaratılır. İnsan, bu durumda ilâhî ruh ile şeytandan gelen bir bedenin 

terkibidir.136 Bu düaliteyi, Şems’in sözleri oldukça eksik bir hâlde İstanbul’a 

 
Tevârih-i Âl-i Osman, haz. Kayhan Atik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 285; Gölpınarlı da 

Çivizade’nin sema aleyhine fetva verdiğini, salname üzerinden aktarılıyor. Abdülbâki Gölpınarlı, 

Mevlânâdan Sonra Mevlevîlik, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1953, s. 112. 
134 Gölpınarlı, Sâkıb Dede üzerinden, Karahisar Mevlevîhanesinin şeyhliği yapmış olan Divâne Mehmed 

Çelebi’nin Mevlânâ türbesini ziyaretinde, coşkunluk içinde sandukanın üstüne ata biner gibi bindiğini, 

sandukanın başında bulunan külahın sarığını taylasanını dizgin gibi eline aldığını nakleder. Gölpınarlı, 

Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 109. Benzer bir diğer anlatıda ise Mevlânâ’nın sandukası üstünde bu 

sefer külahı başına geçirerek şarap içtiği ve döktüğü, Mevlana’nın gazabına uğramasını bekleyenlere ise 

“Görmüyor musunuz Mevlana’yı?” demiş ve bu sefer de Mevlânâ sanduka üstünde görünmüştür. 

Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 105. Gölpınarlı, Selçuklu devrindeki musamaha bile 

olmayan bu devirde nasıl olur da Mehmed Çelebi’nin taşkınlıklarının takibe uğramadığına hayret eder. 

Onun “Divâne” lakabına sığınıp bunları mazur gösterme ihtimali üzerinde durur. Divâne Mehmed gibi 

adamları halkın, kınayıcı zâhid zümresinin aksine, “niyaz ehli erenlerden” saydığını hatırlatır. Bk. 

Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 117-118. Aslında Mevlevîlere yönelik bu müsamahanın 

sebebinin süregelen iktidar ilişkileriyle alakalı olduğunu Gölpınarlı da sezmiş gibidir. Mevlevî 

mukabelesiyle ilgili yazdığı bölümde “Pâdişaha, şehzadelere, vezire, şeyhülislama, tek sözle iktidara 

teveccüh gösteren post duasiyle” sözleriyle Mevlevîliğin “asıl görünüşiyle zoraki gösterişini”, yani 

iktidarla ilişkisinin düzeyini tespit eder. Bk. Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 387. 

Mevlevîlik üzerine kitap kaleme alan Asaf Halet Çelebi, bunu “siyasî jurnalcilik” olarak görüyor ve o 

devrin diğer Hristiyan ve Yahudi din mâbedlerinde de “meşru hükûmete dua” edildiğini yazıyordu. Bk. 

Asaf Halet Çelebi, Mevlâna ve Mevlevîlik, Nurgök Matbaası, İstanbul, 1957 s. 194-195. 
135 Yeni Pazar, Fâtih devrinde kurulmuş yeni sayılacak bir şehirdi. Ancak Bogomilizm kalıntıları olan 

çevresinden etkilenmediğini varsayamayız. Tahrir defterlerinden verilere dayanan Bogomilizmle ilgili 

çalışma için bk. Okiç, “Neşredilmemiş Bazı Türk Kaynaklarına Göre Bosna Hristiyanları (Bogomiller)”, 

çev. Salih Akdemir & Recep Duran, Makaleler II, Atlas, 2021, s. 136-169. 
136 Dmitri Obolensky, The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism, Cambridge University Press, 

1972, s. 208. 
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ulaştığından net görmüyor olabiliriz. Şems, bedene karşı adavetten bahsettiyse, ruh 

üzerine bir şeyler de söylemiş olabilir. Kalabalıkları etkilediği düşünülürse, tahmin 

edilebilir ki böyle sorular ahâli tarafından bizzat da sorulabilirdi. Bosna’da ortaya 

çıktığını ve bölgenin bu tür inanışları yeni kisveler içinde sürdürme şöhretini de dikkate 

alırsak, bunu en azından yabana atmamak lazım.137 Belki vücûda ilişkin söyledikleri 

bundan farklıca, bütünüyle tasavvufî bir ifade olup da bu şekilde belgeye aksetmişti. 

Fakat eklemek gerekiyor, Şems’le ilgili hazırlanan ikinci metinde onun vücuda ilişkin 

bir şey söylediğine de yer verilmemiştir. Belki, “vücûd” kelimesi bütünüyle yanlış 

olarak oraya konmuştu ve olay ikinci defa kaydedildiğinde düzeltilmişti. Diğer bir 

ihtimalse, kastedilen şey iyi anlaşılmadığından ya da gereksiz bulunduğundan 

çıkarılmıştır. 

 Şeyh Şems’in, ‘Ali hakkında söylediklerinin bağlamını yakalamaksa başka bir 

sorundur. Osmanlı arşivlerinde, bilhassa Alevî-Kızılbaşlarla ve Râfizîlikle ilgili 

belgelerde, mesela ilk iki halîfeye sövme örneklerine (sebb-i şeyheyn) veya daha genel 

olarak halîfelere sövgüyle (sebb-i ashab) suçlanmaya rastlayabiliyoruz. O asrın 

şeyhülislamlarından Kemalpaşazâde’ye Ebu Bekir, Ömer ve Osman’a şetm etmenin 

cezasının ne olacağı da sorulmuştur; yine ehl-i beyt ve ashaba sövülmesine dair fetva da 

vardır.138 Ancak ‘Ali’ye karşı doğrudan böylesine bir fikrî cephe alınması, onun aşırı 

övülmesi gibi durumlar bir kenera, daha az görünen bir şey olsa gerek. Üstelik, Şeyh 

Şems seb veya şetm tâbirleriyle ifade olunan sövgülerle değil, bir parça detaylıca 

verilmiş gibi gözüken sivri fikirleriyle şikâyet edilir. Balkanlar’dan bir şeyhin kalkıp da 

Peygamber’in amcazâdesine, onun vahiy aldığını ilk kabul edenlerden bir sahabeye 

karşı durması dikkat çekici bir hadisedir. Üstelik metinde onun mezhebi hakkında bir 

önkabul de yoktur, ilhad ile suçlanır.139 

 
137 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 344-345; XVII. yüzyılın İngiliz elçisi Paul Rycaut, Hristiyanlık ile 

Muhammedîliğin karışımı olarak tanımladığı ve İstanbul’da gözlemlediği “Hubmesihîler”in Bosna’daki 

askerler arasında da çokça olduğunu yazmıştı. Şeyh Şems’in, İsa hakkındaki fikirlerini bilmek bundan 

ötürü enteresan olabilirdi. Bk. Paul Rycaut, The Present State of Ottoman Empire, 1668, Londra, s. 131. 

Ocak, Rycaut’nun İstanbul’da karşılaştığı bu topluluğun Molla Kabız’ın mirasçısı olduğunu düşünür ve 

Bosna’daki Bogomil etkisindeki kitlelerden ayırır. Bk. Ocak,  “Paul Ricaut ve 17. Yüzyıl İstanbul’unda 

Osmanlı Resmi Din Anlayışına Karşı Zümreler”, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara 1989, s. 236-237. 
138 Kemalpaşazade, ilk üç halîfeye sövmeyi “ta’zir ve te’dib-i galîz lazım olur” diye cevaplar. Ehl-i beyte 

ve ashab-ı resule sövgüde siyaseten katil uygulayan kadıya ise hiçbir şey yapılamayacağını bildirir. Bk. 

Şeyhülislâm İbn Kemal’in Fetvaları Işığında Kanûnî Devrinde Osmanlı’da Hukukî Hayat, s. 155. 
139 MD 60, no. 641: “nice fesâd ve fitne bâdî kelimât idüb her vechile tarîk-i fesâd ve ilhâdı mer’î tutub”. 
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Şeyh Şems’in, bu sözleri hangi sosyal şartlarda söylediğini veya onu işitenlerin 

bunları nasıl çarpıtabilecekleriyle ilgili ihtimaller elbette sınırsız. Şeyh’in, ‘Ali’nin 

Kur’an’ı yalnızca harfi harfine (tahte’l-lafz) anladığını, oysa ardındaki gerçek mânâyı 

anlamadığını (ma’nâ-yı hakîkate vâsıl olmamışidi) iddia etmesi, halk tabakalarında 

alışılagelen hikmet sahibi, Kur’an’ın içyüzünü anlamak şöyle dursun onun sırrına bile 

vakıf olan ‘Ali portresiyle çelişir.140 Şems’in halk tabakalarının, buna belki kendisi gibi 

diğer şeyhler de dahil, hayal gücünü besleyen ‘Ali cengnâmelerinden ve tasavvuf 

düşüncesinden değil de daha başka İslâm kaynakları üzerinden bir ‘Ali tasvirine gittiği 

düşünülebilir. Şems’in ‘Ali’si, yaşadığı devrin padişahı III. Murad’a uyku ile uyanıklık 

arasında velâyet veren, keramet sahibi bir ‘Ali değildir.141 ‘Ali’yi velî saymamakla 

beraber, Şeyh Şems’e ilişkin anlatılanlarda tasavvufî bir intiba olmadığını söylemek de 

zordur. Kayda geçtiği kadarıyla söylediklerinden Kur’an’ı içyüzü ve gerçek mânâsı ile 

onu zâhiren, görünüşüyle anlama arasında bir ayrıma gittiği anlaşılır. Muhataplarına 

Kur’an’ın herkese mâlum olmayan, hatta ‘Ali’ye bile nasip olmayan bâtınî tarafı 

olduğunu iddia edip, düşüncelerini tasavvufî bir kisveye büründürmekten hiç de 

çekinmemiş gibi görünür. Ancak, Şeyh’in söyledikleri gerçekten tam olarak böyle 

miydi? Şeyh Şems’in ‘Ali’yle alakalı söylediği iddia edilen, ona “arpa mikdârı adâvet” 

gerektiği lafı bu bakımdan dikkate şayandır. Bu söz, Bektaşî edebiyatından Yemînî’nin 

destanî ve menkıbevî biçimde ‘Ali’nin hayatını nazma döktüğü 1519 tarihli Fazîlet-

nâme’sinin Ebu Cehil’le ilgili kısmından şu parçaları hatırlatır: 

‘Ali’yi sevmeyenin dini olmaz  

O kim mü’mindir anun kini olmaz  

Kılurlar bir hadis ile rivâyet 

Anı söz diyü iderler hikâyet 

Resul hazretine bühtân iderler 

Koyup toğru yolı egri giderler 

Ki her kim dost olam dirse nebîye 

Duta bir arpa denlü kin Ali’ye  

 
140 CL. Huart, “Ali”, MEB IA, s. 306-310. Folklorik araştırmalar için bk. Kamile Ünlüsoy, Anadolu’da 

Hz. Ali Tasavvurları (XIII-XVI. Yüzyıllar), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2020; Sadullah Gülten, Türklerin 

Hz. Ali’si, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2021; İsmet Çetin, “’Ali in Turkish Folk Literature”, Ali in islamic 

beliefs, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu, , Ankara 2005, s-206-227. 
141 “Kitâbü’l-Menâmât Metni”, haz. Türkan Alvan,  Sultan Murad-ı Sâlis’in Dünyası, İz Yayıncılık, 2021, 

s. 542. 
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Ola tâ kim anun islâmi isbat 

Cihan ‘âlimleri dir bunı evkât142 

 

Böylece, arşiv kaydındaki “Hazreti ‘Ali’ye arpa mikdarı adâvet”e daha 

öncesinde, Yemînî’de “arpa denlü kin” şeklinde rastlanır. Ama bunun lüzumunu 

bildiren bir anlamda değil; buna göre, eski zamanlardan bu yana âlimlerin dedikleri 

üzere Muhammed Peygamber’e dost olmaya niyetlenip de ‘Ali’ye arpa denli kin 

duyanların İslâmlığı da ispat olmalıdır.143 Bu durum, aslında Fazîlet-nâme’den sözler 

söyleyen Şeyh Şems’in dediklerinin muhataplarınca tahrif edildiğini veya bir şekilde 

yanlış anlaşılıp öyle kayda geçtiğini gösteren bir delil olabilir. 

 Aksi takdirde Şeyh Şems, Yemînî’nin hoşnutsuzluk duyup yakındığı ‘Ali’yi 

sevmeyen dinsizlerden, “ehl-i zâhir”den, “Havaric”den, Peygamber’e iftira atıp hadis 

uydurup hikâye düzenlerin zümresinden gibi gözükür.144 Belki bu açıklama, hakkındaki 

diğer suçlamanın arkasında yatan şeyle de uyumlu sayılabilir: Mesnevî’yi 

cehennemliklerin dilinde saymasına yol açan, zihnini besleyen “mevzû hadis/uydurma 

hadis”lerle. Bu ihtimalde, yani Fazîlet-nâme’den etkilenenler aslında Şems değil de 

onun hasımlarıysa, ilhadla suçlanan Şeyh’in İslâmlığını ispat edebilecek imkânı oldu 

mu, bunu bilmek en azından şimdilik mümkün değil. 

Fakat Fazîlet-nâme’nin etkisinde kalanın doğrudan Şeyh Şems olduğu 

düşünülürse de onun cehennem dili saydığı Farsça aleyhtarlığını açıklamak pekâlâ 

mümkün. Bu durum Türkçe’yi Farsça’ya yeğleyen abdalların zihniyetiyle 

 
142 Dervîş Muhammed Yemînî, Fazîlet-nâme, I, haz. Yusuf Tepeli, Türk Dil Kurumu, Ankara 2002, s. 

133. Gölpınarlı ve Boratav’ın Pir Sultan Abdal çalışmasında Yemînî, Alevî-Kızılbaşların yedi büyük 

şairlerinden biri olarak tanımlanır. “Otman Baba tarikatına mensup Yemînî” ve Virânî’nin Bâtınî ve 

Hurufî taraflarına dikkat çekilir. Bk. Abdülbâki Gölpınarlı & Pertev Naili Boratav, Pir Sultan Abdal, Türk 

Tarih Kurumu, Ankara 1943, s. 17-19. Rıza Yıldırım, Yemînî’de Hurufîliğin izlerini görmekle beraber 

Hurufîliğin onun baskın meşrebi olmadığı fikrindedir. bk. Rıza Yıldırım, “Abdallar, Akıncılar, Bektaşilik 

ve Ehl-i Beyt Sevgisi: Yemînî’nin Muhiti ve Meşrebi Üzerine Notlar”, Belleten, C. 75 Sayı: 272, 2011 s. 

55-56. Irene Melikoff, Yemînî’yi Hurûfî sayıyordu. Bk. Irene Melikoff, Uyur idik Uyardılar: Alevilik-

Bektaşilik Araştırmaları, çev. Turan Alptekin, Cem Yayınları, 1993, s. 39. Ahmet Yaşar Ocak da 

Yemînî’yi “Kalenderî-Hurûfî şairi” olarak tanımlar ve Fazîlet-nâme’den “kutb-ı âlem” ile ilgili parçaları 

İbn Arabî teorisiyle ilişkilendirir. Bk. Ahmet Yaşar Ocak, Tasavvuf, Velâyet ve Kâinatın Görünmez 

Yöneticileri, Alfa Yayınları, İstanbul 2021, 343, 345. 
143 Ayrıca bk. Aydın Kırman, Yemînî’nin Fazîlet-nâme’si Şekil ve Muhtevâ Tahlili, Ege Üniversitesi, 

Doktora Tezi, 2004, s. 505-506. 
144 Yemînî, Ali’ye kin duyanları İslâm öncesi Arap politeizminin mabudu Lât’a tapanlarla da zikreder:  

“Nice bed-baht u şakîdür Murtazâya duta kin / Zi hayâsız bî-edebler ‘âbid-i asnâm-ı Lât”. Yemînî, s. 

137. 
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ilişkilendirilebilir. Mesela Kaygusuz Abdal’ın bu yönü bilinir.145 Kaygusuz Abdal; 

Tanrı’yı ve Cebrail’i “Türkî dilince” konuşturur.146 Yemînî ise Fazîlet-nâme’sini Şeyh 

Rükneddîn’in Farsça mensur bir eserinden tercüme ettiğini söylüyor. Daha doğrusu, 

kendi ifadesiyle, “lisân-ı Fâris üzre” söyleneni, “Türkî dil içinde manzum” ettiğini 

yazıyor.147 Metinden kısacık bir ifadenin bir asrı geçmeden yine Türk dili içinde, bu 

defa devlet arşivlerinde mensur biçimde yazıya geçmesi şaşırtıcıdır. Bu meyanda 

Fazîlet-nâme, bütünüyle telif bir eser sayılmasa bile oldukça özgün duruyor. Çünkü, 

Rükneddîn’in bu Farsça eseri de bulunmuş değildir.148 Dolayısıyla bu ifadenin asıl 

kaynağı eğer oradaysa, tespiti şimdilik mümkün değildir. 

Yemînî’nin Fazîlet-name’de hitap ettiği okuyucular, belki de dinleyiciler demeli; 

ehl-i sünnet olanlar, Ehl-i Beyt dostları (muhibb-i hânedan) ve son olarak Rûm’un 

gazileri (Rûmda gazi pehlüvanlar) olarak geçer.149 Rıza Yıldırım, Fazîlet-nâme’de 

bilhassa Otman Baba ve Akyazılı Sultan’ın bahsi geçtiği yerlerden yola çıkarak 

Yemînî’nin eserini Balkanlarda, abdallar muhitinde yazdığını tespit eder; Yemînî’nin 

kendi kullandığı “Rûm” ifadesinden Balkanların kastedildiğinden emindir.150 Zeynep 

Oktay; Yemînî’nin Balkan muhitiyle bağlantısını açık görmekle beraber, bu muhitten 

ziyade metnin odağındaki ana temanın gazâ olduğuna dikkat çeker.151 Yine Ahmet 

Karamustafa, “Abdâl pîri Akyazılı Sultan”’ının müridi olması dolayısıyla Yemînî’yi 

kesin olarak abdallardan sayar.152 Serhadda, çok daha dar bir zümre arasında yazılmış 

olsun veya olmasın, görünüşe göre Fazîlet-nâme’den beyitler üretildiği ortamın 

 
145 Zeynep Oktay-Uslu, The Perfect Man in Bektashism and Alevism: Kaygusuz Abdal’s Kitab-ı Maglata, 

PSL Research University, 2017, s. 109-110. 
146 “Türkî dilin Tanrı buyurdu Cebrâ’il / Türkî dilince Cebrâ’il hey dur dedi”. Bk. Kaygusuz Abdal, 

Gülistân, haz. Mustafa Sever, Barış Kitabevi, Ankara 2017, s. 53; Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal, 

Kültür Bakanlığı, Ankara 1981, s. 220-221. 
147 Yemînî, s. 167-168. 
148 Rıza Yıldırım, Geleneksel Alevilik, İletişim Yayınları, İstanbul 2021, s. 299. 1519’da yazılan 

Faziletname’de anlatılanlara, Alevî hafızasındaki ‘Ali menkıbelerinde de rastlanıyor. Rıza Yıldırım, bu 

menkıbelere Faziletname’den daha erken bir kaynakta rastlamadığını belirtir. Yıldırım’ın yaptığı saha 

araştırmasına göre Faziletname, Alevî köylerinde Kur’an’dan sonra en çok rastlanan kitaptır. Yıldırım, 

Geleneksel Alevilik, s. 194, 297. 
149 Yemînî, s. 109; Oktay Uslu, The Perfect Man in Bektashism and Alevism …, s. 143.  
150 Yıldırım, “Abdallar, Akıncılar, Bektaşilik ve Ehl-i Beyt Sevgisi: …”, s. 66; Cemal Kafadar, “diyâr-ı 

Rûm” tabirinin de en geç XV. yüzyılın başlarında Anadolu’dan daha geniş bir anlam kazandığına dikkat 

çeker. Cemal Kafadar, Kendine Ait Bir Roma: Diyar-ı Rum’da Kültürel Coğrafya ve Kimlik Üzerine, 

Metis Yayınları, İstanbul 2019, s. 46. 
151 Oktay Uslu, The Perfect Man in Bektashism and Alevism …, s. 144. 
152 Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

2008, s. 91-92. 
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çevresini daha da sararak Bosna’nın Yeni Pazar’ında da farklı sosyal tabakalardan 

kimselerce işitiliyordu.  

Zeynep Oktay, Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sindeki, Muhammed Peygamber’in 

‘Ali’ye üstünlüğünü vurgulayan kısımlara da dikkat çekiyor.153 ‘Ali; Âdem’den, 

Musa’dan, İsa’dan bile üstündür ama Muhammed Peygamber’den sual edildiğinde, 

onun üstünlüğünü methiyelerle anlatacaktır: “Anun dostluğına yaratdı ol hak / Beni vü 

cümle mahlûkatı mutlak”.154 Belki Fazîlet-nâme’deki Muhammed Peygamber’in, 

‘Ali’ye üstünlüğüne yapılan bu vurguya Şeyh Şems de kapılmıştır ve ‘Ali’nin fazla 

methedilmesine gösterdiği aleyhtarlık, belge metnine “adavet” olarak yansımıştır? 

Ancak, hâlâ gözardı edilemeyecek ihtimal Şeyh Şems’in söylediklerinin bütünüyle 

yanlış anlaşılması veya kasten İstanbul’a sanki ‘Ali’nin aleyhine edilmiş laflar gibi 

yansıtılmasıdır. Bu durumda da Fazîlet-nâme’nin etkisinde olan bizzat Şems’tir; 

söyledikleri Dîvân-ı Hümâyun’a yanlış ve eksik ulaşıp böylece aleyhine dönecektir. 

Bilhassa bu sözlerin şiir hâlinde terennüm edildiğini düşünürsek, pekâlâ ritme kapılan 

dinleyiciler aslında kastedilenin tam zıddını çıkarmış olabilir.155 

Bunu hariç tutup, Şems’in söylediklerinin hemen hemen belgedeki şekliyle 

olduğunu varsayarsak, ‘Ali için söylediği diğer söz, onun “ma’nâ-yı hakîkat”e 

erişemediği iddiası nereden geliyor olabilir? Bu şeyh niçin velayetiyle anılan, aşere-i 

mübeşşereden sayılan, hakîm oluşuyla çokça yad edilen ‘Ali’yi zâhirî ulemâdan sayacak 

da onun Kur’an’ın içyüzüne eremediğini düşünecek?  

Nehcü’l-Belâga sahibi, hakîm, ilim şehrinin kapısı, şah-ı merdân, Allah’ın 

arslanı olmak dışında bir de kendisinin çağdaşı düşmanları tarafından, “mahdud” 

olmakla suçlanan Halîfe ‘Ali imgesi vardır. Bunda onun ilâhî emre katı bağlılığı ve 

 
153 Oktay Uslu, The Perfect Man in Bektashism and Alevism …, s. 146. 
154 Yemîni, s. 417; Oktay Uslu, The Perfect Man in Bektashism and Alevism …, s. 146-147; Rıza 

Yıldırım, Fazîlet-nâme’de ‘Ali ile Muhammed Peygamber’in aynı nurun iki yarısı kabul edildiğine dikkat 

çeker. Birisi nübüvveti, diğeri velâyeti temsil eder. Yıldırım, burada ‘Ali’nin Muhammed Peygamber’den 

üstün olmayışını, anlatıda zaten ayrı ayrı değil bir kabul edilmeleri üzerinden açıklar. Bk. Yıldırım, 

“Abdallar, Akıncılar, Bektaşilik ve Ehl-i Beyt Sevgisi: …”, s. 62-63. 
155 Bu dizenin böyle bir yanlış anlaşılmaya yol açabilmesinden olsa gerek, Fazîlet-nâme’nin XX. 

yüzyıldaki yayınlarında bu kısım, “tutmaya bir arpa kadar kin Aliye” şeklindedir. Elbette bu hâlinde, 

devamında “ola ta kim anın islâmı isbat” ifadelerinin gelişiyle anlam tamamen bozulur ve başka başka 

hatalar sürer. Bk. Fazîletnâme-i Cenâb-ı Şah-ı Vilâyet, Ali Haydar - Ahmed Hızır, Cihan Matbaası, 

Dersaadet 1327 (1909), s. 22; Beyan-ı Mucizatı Ahmedi Fazlı Fazilet Hazreti Ali, haz. Fevzi Gürgen, Pak 

Neşriyatı, İstanbul 1960 s. 34. Kırman, eserin dilinin bu baskılarla bozulduğuna dikkat çeker. Aydın 

Kırman, “Yemînî”, TDV IA, C. 43, İstanbul 2013, s. 421. 
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fıkha hâkimiyeti kadar, siyasî esnekliğe sahip olmaması da tesirliydi.156 Şeyh Şems ise 

belli ki hem-meşrep olduğu insanlarla kurduğu güçlü ilişkisiyle, nüfuz ettiği yığınla 

siyasî sayılacak bir dava güdüyordu.157 Bunun için de sipahîyi arkasına alabilmişti. 

Şehrin büyük camiinde vaaz veriyor, Ferhad adlı zeamet sahibi ile Hüseyin Bey isimli 

başka bir sipâhîyi arkasına takacağı ahâlinin başına “serdar” tayin etmeyi “nasihat” 

ediyor, kendisini de hepsinin başında bir “serdar” olarak görüyordu.158 Böylece “kuzâtı 

ref’” etmek, yani kadıları şehirden sürmek teklifini gerçekleştirebilecekti.  

Aslında Şeyh Şems’in kadı zümresine olan bu aleyhtarlığı, Fazîlet-nâme’nin 

kadıları hicveden tonuyla da örtüşür.159 Neticede yanına aldığı sipahî zümresiyle 

karşısında entelektüel sayılabilecek bir grup, kadı zümresi vardı. Görülen o ki Şems, 

şehrin kadı sınıfını estirdiği rüzgârın arkasına alamamış, “hevâsına tâbi’” kılamamış bir 

türlü, dolayısıyla da onların imhâsını içerecek bir hareketi tasarlamıştı; bu sebeple belge 

metninde “ulemâya buğz ve adâvet” ettiği de açıkça kaydediliyordu.  

Yalnız, Şems’in sipâhîleri yanına alması da bedelsiz olmasa gerek. Görünüşe 

göre, bir sipâhînin desteğini almak veya kendisinden taraf pozisyonunu korumak için 

Peygamber soyundan gelen bir kadının gencecik oğlunu kaçırmaya çalışıyor; 

taraftarlarının menfaatlerini gözetirken şehrin seçkinleriyle zıtlaşıyor, seyyidleri bile 

karşısına alıyordu.160 Belki de, eğer ‘Ali’ye yönelik olumsuz ifadeleri doğruysa, ihtimâl 

Ali-Fatıma soyundan gelen, oğlunu kaçırttığı bu kadınla olan zıtlaşması da bunda etkili 

olmuştur.161 Zaten, Şems’i İstanbul’a şikayet edenler, onun haberini uçuranlar da Seyyid 

lakaplı Abdülkerim ve Mehmed isimli kişilerdir. İhtimaldir ki, “Seyyid” namlı bu iki 

kişi, oğlu kaçırılan ve yine Peygamber soyundan geldiği bildirilen kadınla akrabalık 

taşıyordu, ama öyle olmasa bile şüpheye mahal vermeyecek şekilde aynı zümreyi temsil 

 
156 H, Bowen, “’Ali b. Abi Talib”, EI, Leiden E. J Brill, 1986 s. 385. 
157 MD 60, no. 641: “(…) aleniyyeten kendi hevâsına tâbi’ olanlara (…)”, (…) sizünle müşâverem vardur 

diyü müslimânlar anda cem’ oldukda (…). 
158 Nasihat, Fazîlet-nâme’de de yer eder: “Nasihat dirsin illâ ki gendün / Bozarsın hüccetün hem sırsın 

andun”. Bk. Yemînî, s. 476. 
159 Fazîlet-nâme’de, kadılara hücum edilen kısımdan: “Nebî sadrında adun oldı kadı / Hüdâ olur mı 

telbisüne râzı”. Bk. Yeminî, s. 476. 
160 MD 60, no. 641: “Âl-i Resûl-i Kirâmdan bir hâtûnun emred oğlını Yahya Beğ oğlı dimekle (ma’ruf) 

sipâhiye cebren alıvermeğe kasd ve ihtimâm idüb”; Bilhassa Şeyh Şems’in yaşadığı dönemde, XVI. 

yüzyıl sonunda imparatorlukta seyyidlik iddiaları getirdiği imtiyazlarından ötürü son derece artmıştı. Öyle 

ki imparatorluk, seyyidlik iddiaları için kullanılan sahte belgeleri bile topluyordu. Rüya Kılıç, Osmanlıda 

Seyyidler ve Şerifler, Kitap Yayınevi, 2005, s. 103. 
161 Nitekim belge metninde de hemen bu olayın anlatılışından sonra ‘Ali’yle alakalı sözleri sıralanır. 
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ediyorlardı: Şems’in karşısına dikilen seyyidler.162  Bu meyanda Yemînî’nin Fazîlet-

nâme’sinin hedeflediği okuyucu kitlesinin bir direğinin de “muhibb-i hanedan”, yani 

ehl-i beyt dostları olduğunu hatırlamak gerek. Yemînî’nin asıl etkisinde kalan Şems 

değil de onun hasmı olan seyyidlerse eğer, senaryo tamamiyle değişir. Fazîlet-nâme’nin 

okuyucuları, dinlediklerinden vecde kapıldığında ‘Ali’ye buğzedenlere lanetini 

tazelemiş olabilirler. Bu hâlde, Yeni Pazar’ın seyyidleri ve onların etrafındakiler, ‘Ali 

düşmanlarının ejderha suretine bürünse dahi ağızlarının yırtıldığı destanî anlatıları 

dinlemekle dolmuşlardır ve biriken bu teberrâ taşıp belki de Şeyh Şems’in üzerine 

dökülmüştür.163 Bu durumda Şeyh Şems’in ejderhası, sipâhî zümresi olur; ancak 

haberin pâyitahta ulaşmasıyla onların da ağzı yırtılmıştır. 

Şems hakkında geriye kalan kayıtta, daha bunun emsali başka şeyler de 

söylediği yazılıyor, ama neler olduğu verilmiyor. Şehrin en büyük camiinde 

kalabalıkları toplayan ve sipâhînin menfaatlerini kullanarak onların zaaflarından 

yararlanan, “birkaç def’a çarşuda olan dükkânları” kapatan şeyhin acilen hapsedilip 

İstanbul’a getirilmesi isteniyordu. 

2.1.3. Yeni Pazar’ın sosyal sınıfları 

 

Şeyh Şems’le aynı sene, yine aynı yerde, Yeni Pazar’da Memiş isimli bir vaiz de 

ortalığı karıştırmıştı.164 Vaiz Memiş’in suhteleri yanına alıp, mahkeme basıp naib 

dövdüğü, kendini tövbe makamı gördüğü, yine subaşıları yanına almaya çalıştığı ve 

tarafına geçmeyen bey ile kadıları tehdit ettiği bildirilmişti. Şems gibi, doğrudan kadı 

sınıfını aradan çıkarmak yerine onları kendisine tâbi kılmak istediği anlaşılıyor. 

Görünüşe göre daha çeviktir de, harekete geçmek için Şeyh Şems’den daha hızlı 

davranmıştır. Memiş’in muhtemel sivri fikirlerini tespit etmekse mümkün değildir, ona 

 
162 XVII. yüzyıldan Minkârî Alî Efendi, Birgili’yle ilgili bir seyyide sövme hikâyesi anlatır. Birgili henüz 

suhteyken, bir seyyidin elinde fetva görür ve bu fetva, “seyyidin ecdâdına sebb ü şetm” eden birinin 

katline dairdir. Bunun üstüne Birgili, “fetvâyı yırtup, pare pare edüp” başını belaya sokar. Üstüne müftü 

onu çağırıp kabahatini sorduğunda Birgili, müftüyü yanlış fetva vermekten, ahirette azab çekmekten 

kurtardığını, çünkü o kişinin Peygamber’e küfretmeyip, aslında vasıtalara şetm etmiş olduğunu savunur. 

Minkârî Ali Halîfe, s. 85.  Şems, eğer yaşadığı zamanda bu hikâye dolaşımdaysa, “adavet”ini reel 

düşmanı olan seyyid takımına gösterseydi, böylesine bir tevile sarılabilirdi.  
163 Daha bebek olduğu hâlde ‘Ali, ejderhayı alt eder. Beşikteyken kendisine kasteden ejderhaya elini 

çıkaran Haydar, onun iki çenesini kavrar. Çekip ayırır ve ağzını ikiye yırtar. bk. Yemînî, 130-131. 
164 MD 60, no. 551. 
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dair hazırlanan belge metni Şems’inki kadar detaylı tutulmamıştır. Ancak hakkında 

şeyhülislâmdan fetva istenmiş, tecdîd-i îman ederse hapsedileceği kaydedilmişti. 

Yeni Pazar’da, çeşitli sebeplerden ötürü halk tabakasına yakın din adamlarının 

devletin adlî işleriyle sorumlu yönetici sınıfına aleyhtarlığı olduğu, sipâhî veya 

subaşıların da burada kadı zümresinin karşısında kullanılabildiği fark ediliyor. Belki de 

bu çatışmalardaki asıl aktörleri kadılar ile ehl-i seyf olarak görmek gerekir? Bu 

yorumda ehl-i seyf, ahâli nezdinde meşruiyetini de sağlamak için şeyhleri ve vaizleri 

kullanmaktan çekinmiyordur. Yine de iki belgede de can alıcı öznenin birincisinde 

Şeyh, ikincisinde Vaiz olduğunu unutmamak lazım. İkisinde de seyfiyye sınıfı, kılıç 

sahipleri onları sürükleyen değil daha ziyade onlara âlet olanlardandır; figüran gibi 

görünürler. Hem Şeyh Şems’in hem de Vaiz Memiş’in bölge halkına sultalarını 

hissettirmek için ihtiyaç duydukları kılıç sahiplerini ikna edecek hitabete ve onların 

zaaflarını sezip, siyasî işleyişten gelen eksiklerini giderecek sosyal imkânlara sahip 

oldukları anlaşılıyor. Elbette onlara sahneye çıkma fırsatını veren de XVI. asır sonunun 

Yeni Pazar’ında birbirine aykırı düşen zümrelerin şiddetli varlığıydı. Yalnız, vaiz ve 

imam da olduğu söylenen Memiş’i şikâyet etmek üzere Südde-i Saadet’e kadar gelenler 

yine kendisi gibi câmi hatibleriydi. Yani, beraber uyum içinde hareket etmesini 

bekleyeceğimiz, aynı zümreye mensup kimselerin de birbirlerine yabancılık çektikleri 

oluyordu. Şems’in mağlubiyetine yol açanlarsa ondan farklı bir sosyal sınıftan olan, 

Peygamber soyundan gelmiş sayılmanın türlü fırsatlarına sahip seyyidlerdi; Memiş’i 

şikâyet edenler ise kendi sınıfından olanlar. İkisi de cuma günlerinde halka hitaplarıyla 

damga vurmuşlardı, Memiş, vaizlikle biliniyordu, Şems ise mâbed etrafına kalabalıkları 

toplatıp, kendini dinletebiliyordu. Belge metninde Şems’in ilhad yolunda olduğu 

söyleniyordu, Memiş için yalnızca tecdîd-i imân gerekiyordu. Ne olursa olsun, ikisi de 

aynı zamanlarda sahne almışlar, hemen hemen aynı şartların zaruriyetinden doğmuşlar, 

kısa süreliğine etkili de olmuşlardı. 

Esasında Bosna mıntıkası, bu türden olaylara alışık sayılırdı. Bosna’nın meşayih 

ve zâhir ulemâsı tarafından cehaletle suçlanan ve 1570’lerde idam edilen Hamza Bâlî o 

sıralarda hatırlarda olmalı.165 Nitekim aynı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu, bölgedeki 

Hamzavîlere yönelik, 1580’lere dek sürecek bir tahkikat da yürütüyordu. Hamzavîler, 

 
165 Hamza Bâlî ve Hamzavîler için bk. Nihat Azamat, “Hamza Bâlî”, TDV IA, C. 15, İstanbul 1997; Ocak, 

… Zındıklar ve Mülhidler, s. 341-357. 
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doğrudan saltanat davası gütmekle suçlanıyorlardı.166 Şeyh Şems ve Vaiz Memiş, 

pekâla yakınlarındaki bu örnekleri görmüş veya işitmiş, benzer bir harekete girişmek 

istemiş olabilir. Gerçi saltanat davası güttüklerine dair apaçık bir işaret yoktur. Şeyh 

Şems’in; silsilelerini Hacı Bayram’a taşıyan, Ehl-i Beyt vurgulu Hamzavî ve Bayramî 

Melâmîlerle ortaklığı olsaydı, bu ondan geriye kalan metne yansıyabilirdi. Ancak 

burada, yakın dönemde yaşanmış bir hareketliliğin model olmasından söz edilebilir. 

Şeyh Şems de, Vaiz de muazzam bir değişimin içine doğmuş; Fâtih devrinde kurulmuş, 

ticaret yolları güzergahından yer almasından ötürü sosyal bir hareketliliğe sahip Yeni 

Pazar’da zuhur etmişti.167 Yüzyılın başında şehrin Müslüman nüfusunun, genel nüfus 

içindeki nisbetinin 1530’da %84’e çıktığı tahmin ediliyor.168 Ayrıca, Şeyh Şems’te 

gördüğümüz aksiyonel taraftan farklı olarak, fikrî sivriliğin bir sebebi olmalı. Hızlı bir 

dönüşüm yaşanan Yeni Pazar’da entelektüel hayat da canlanmıştı. Tayyip Okiç; XVI. 

yüzyılda Belgrad, Niş, Priştine gibi şehirlerin yanı sıra Yeni Pazar’da da kütüphane tesis 

edildiğini yazıyor.169 XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, mesela Yeni Pazar’da 

değil ama, Bosna’da mücellit esnafı da görülmeye başlanmıştır.170  

2.2. “Haşr ü neşr”i inkâr” 

 

XVI. yüzyıl sonlarında, “haşr ü neşri inkâr” diye formüle edilen, yani öldükten 

sonra kıyamette cesetlerin biraraya gelişine inanmamakla suçlananlara dair haberler de 

pâyitahta ulaşıyordu. 1585 ve 1588’de hakkında yazılmış iki belge bulunan, Ankara ve 

Çukurcak kadılarına gönderilen hükümde ismi geçen Taşçıoğlu Yusuf bunlardan 

birisiydi.171 Bölgenin kadıları ve müderrislerince “zındık” olduğu ve “haşr ü neşri 

inkâr” ettiği bildiriliyordu. Yusuf’un bir diğer özelliğiyse onun “şakî ve şerîr”liğiyle de 

şikâyet edilmesiydi. Kadı ve müderrislere göre onun “hazfı lazımdur”, yani ortadan 

 
166 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 352-355. 
167 Burayı daha sonra ziyaret edecek Evliyâ Çelebi şehri “Ebü’l-feth asrından berü amâr olduğundan 

hâlâ Yenibâzâr nâmıyla şöhre-i şehr olmuş bir şehr-i şîrîn-i cedîddir” diye tarif edecek. Bk. Evliya 

Çelebi, V, s. 270. 
168 Muhammed Aruçi, “Yenipazar”, TDV IA, 43. C, 2013 İstanbul, s. 469. 
169 “Saraybosna Gazi Hüsrev Beğ Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu”, Makaleler II, Muhammed 

Tayyip Okiç, Atlas Yayınları 2021, s. 89. 
170 İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Kitap Ticareti, Timaş Yayınları, İstanbul 2021, s. 454. 
171 bk. EK V. MD 58, no. 749. 25 Ramazan 93/20 Eylül 1585; MD 62, no. 582. 10 Cemâziye’l-âhir 996/7 

Mayıs 1588. Taşçıoğlu Yusuf hakkında hazırlanmış bu iki belge arasındaki yıl farkı, ilk yazılışından bu 

yana meselenin tam aydınlatılamadığını ve tahkikatın uzun sürdüğünü gösteriyor olabilir. 1585 tarihli 

metinde bu kişilerin ahvallerinin “bî-garaz” kimselere sorulması emredilir, 1588 tarihli olandaysa buna 

ilave olarak ahvallerinin “mütedeyyin” insanlara sorulması da kaydedilir. Ocak bu olaydan kısaca 

bahseder. bk. Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 293. 
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kaldırılması gerekiyordu. Eğer sipâhîyse hapsinin emredilmesi ihtimal kılıç ehlinden 

olduğunu, elindeki silah gücünü kullanarak eşkıyalığa başladığını düşündürür.172 Fakat 

yine de onun askerî sınıftan olduğuna dair kesin bir şey de söylemek mümkün değil. 

Belge metninde, merkezin verdiği yetkileri kendince kullandığına dair -mesela etrafa 

salgun salmak gibi- ifadelere ya da ipuçlarına rastlanmaz. Belki reâyâdan olup da 

eşkıyalığa girişmiştir. Bunun arkasında hükmün gönderildiği yerlerden Çukurcak’ın da 

henüz geçirdiği değişim, onun yol açtığı geçim derdi olabilir. Çukurcak, öncesinde bir 

nâhiyeyken henüz ayrı bir kaza hâline getirilmişti. Özer Ergenç’in bahsettiği 1583 

tarihli fermanda, bu durumdan ötürü avârız vergilerini ödeyemediklerine dair şikâyetler 

kaydedilmiştir.173 

Taşçıoğlu Yusuf’un “haşr ü neşri inkâr” gibi ilk bakışta “şakî ve şerîr” için 

görece büyük bir şeyle suçlanmasının arkasında yatan sebep de onun hakkında geriye 

kalan metinde açık edilir. Taşçıoğlu Yusuf, bundan önce küfründen ötürü katline 

hükmedilen Pintioğlu Hasan isminde birinin “hem-râz”ı olarak anılır. Onun sırdaşı, 

ahbabı olmuş bahsi geçen Pintioğlu Hasan’ın küfrü neydi ve nasıl katledildi, buna dair 

bir bilgi metinde yer almaz. Üstelik Hasan’ın hangi sosyal zümreden olduğuna dair bir 

işaret de yoktur. Belki bir ihtimal sûfiydi? Metinde “ilhâd”dan önce “rafz”ın da 

kullanılmasından dolayı ihtimal Safevîlerle bağı olan birisi olduğu da akla gelebilir.174 

Ayrıca onun sipâhî olma ihtimalinin öne sürülmesi de bu faraziyeyi geçersiz kılmaz. 

Sipâhîlerin, zeamet sahiplerinin de yalnız Rafizîlikle değil, Kızılbaşlıkla bile 

suçlandıkları oluyordu.175 Taşçıoğlu Yusuf’un hâliyse “rafz u ilhâd” olarak ifade 

edilmişti. 

  

 
172 MD 62, no. 582: “(…) rafz ü ilhâdı şer’le sâbit ve zâhir olursa sipâhi ise habs idüb (…)”. 
173 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012, s. 75-75, 17. 

dipnot. 
174 XVI. yüzyılda Ankara, Âcem’den İstanbul’a giden kervan yolunun üstündeydi. Özer Ergenç, s, 4-5; 

XVII. yüzyılda Ankara’ya İran’dan Ermeni tacirlerin geldiği ve buradaki adlî meselelerden ötürü uzunca 

kaldıkları da oluyordu. Hülya Taş, XVII. Yüzyılda Ankara, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006, s. 126-7. 

Şehre diğer coğrafyalardan gelen kimseler, pekâlâ misafir oldukları sürede buradaki kimseleri 

etkilemişlerdir. 
175 Karakaya-Stump, s. 59-60. 
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2.3. Filibe’nin halîfeleri 

 

“Haşr ü neşr”e inanmamakla ilgili bir diğer dikkate şayan kayıt Filibe’yle 

ilgilidir.176 Esasında bu türden vakalar bölge için hiç de yeni değildir. Çok daha 

önceleri, II. Bayezid devrinde de bölgede abdal, derviş ve ışık zümresine yönelik 

tahkikat gerçekleşmişti.177 1583 tarihli Filibe, Zağra-i Atîk, Çırpan ve Akçakızanlık 

kadılarına merkezden gönderilen uzun hükümde Viranlu’dan Mustafa isimli birisinin 

haram olana helal demekle, “haşr ü neşri inkâr”la, Dört Halîfe’ye sövmekle (sebb-i 

çehâryâr) suçlandığı kaydediliyor, hatta “halkı kendüye secde itdürdiği”, kadınlarla içki 

içtiği de ilave ediliyordu.178 Onun ağzından çıktığı bildirilen bazı sözler de 

kaydedilmişti: “ (…) cennet ve cehennem ve haram yokdur dünyada ne dilersenüz 

eylemek hûr ü gılmân bunlardur” diyordu. Kayda göre Mustafa yalnız bununla da 

kalmamış, bunun âriflerin sırrı olduğunu söylemiş, “Yezidler bilmezler” de demiştir ki, 

bütün bu anlatılanlarda bâtınîlik ve ibâhiye hemen fark edilir. Metne göre, Mustafa 

bunları ikrar da etmiştir. 

Belgede dikkati çekici diğer husus, “Simavî oğlı Simavî olan Halîfe Oğulları 

dimekle meşhur İsâ”nın “dokuz nefer karındaşı ve bir niçe kendüye tâbi mülhid ve 

müfsidler”i yanına alarak Mustafa’yı kurtarmaya çalışmasıdır; silahlı ve atlıdır. 

Akçakızanlık’ın yüksek zümreleri tüm bunlardan rahatsız olmuş ve onların İstanbul’a 

haber vermesi bütün bu bilgileri bize ulaştırmıştır. Akçakızan âyanının asıl derdiyse, 

aslında bölgede bu topluluğa yönelik geçmiş tahkikatın yetersiz olması, geçmişte bu 

soruşturmalara uğrayanlardan başka “ilhâd” töhmetleri bulunan kimseler de olduğunu 

gammazlamaktır. Viranlu Mustafa’dan önce belgede adı geçenlerden bir diğer önemli 

isim ise Filibe’nin Umurobası’ndan Osman Halîfe’dir. Osman Halîfe’nin “Altı yıldır ki 

ben ilhâd ve dalâlete düşdim diyü” şeklindeki itirafına yer verilir. Osman Halîfe’nin 

önemi, kendisiyle birlikte hareket edenleri elevermesi, isimlerini bir bir yazması ve belli 

ki yetkililere bilgi sağlayıp bölgedeki tahkikatın seyrini değiştirmesidir.179 Viranlu’dan 

Mustafa da bu eleverilen halîfeler arasındadır. 

 
176 MD 49, no. 151. Çevriyazısı için bk. EK VI. 
177 Halil İnalcık, “Otman Baba ve Fatih Sultan Mehmed”, Doğu Batı Makaleler I, Doğu Batı Yayınları, 

2016, s. 151. 
178 MD 49, no. 151: “(…) nâ-mahrem avret ve kızlar ile şurb-i hamr (…)”. 
179 MD 49, no. 151: “(…) mülhidleri dahi kendü defter idüb (…)”. 
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Aslında Filibe’nin “halîfe”lerine karşı tahkikatı bir proses hâlinde takip 

edebiliyoruz. Yukarıdaki anlattıklarıma kaynak olan detaylı ve uzun hüküm haricinde, 

aynı topluluk hakkında görece daha ketum iki kayda daha sahibiz; bunları Ahmet Refik, 

Rafizîlikle alakalı belge koleksiyonunda yayınlamıştı.180 Yukarıda kullandığımsa, biri 

1572, diğeri 1576 tarihli olan bu belgelerden daha sonraki bir seneye, 1583’e tarihlenir. 

Bölgenin seçkinlerinin bunca süre boyunca bu toplulukla ters düşmediğini 

varsayamayız elbette. Ama muhtemelen aralarındaki ilişkiyi bozacak, belgelere 

yansımayan bir şeyler gerçekleşmiş olmalı. Ahmet Refik’in yayınladığı iki vesikada bu 

tahkikatın ilk safhası olan Osman, İsa ve Mustafa Işık halîfelerle ilgili kovuşturma 

izlenebiliyor. Ancak bu iki belgede de “haşr ü neşri inkâr” hakkında bir bahis yoktur. 

Onun yerine, Filibe’nin adı geçen “halîfe”lerinin doğrudan Hurûfîlikle ilişkilendirilmesi 

vardır.181 Topluluğun zihniyetini ifade eden sözlere ise bir tek Viranlu’dan Mustafa’nın 

kaydedilen beyanları üzerinden, yukarıda işlediğim 1583’ten kalan belgeden 

ulaşılabiliyor. 

Abdülbâki Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu için kaleme aldığı giriş 

yazısında Ahmet Refik’in yayınladığı iki belgeyi kullanmış, Alevîlere olduğu gibi 

Hurûfîlere de “ışık” dendiğini tespit etmişti.182 Fatih Usluer ise Ahmet Refik’ten ve 

Gölpınarlı’dan yola çıkarak, genelde Bâtınî anlamına gelen “ışık” terimininin 

kullanılmasından ötürü net bir ayrımın olmadığına işaret eder ve bu kovuşturmalara 

temkinli yaklaşılması gerektiğini Köprülü ve Ocak’a referansla hatırlatır.183 Fuad 

Köprülü, “ışık” teriminin Hurûfîlikten önce de mevcut olmasından dolayı, onun genel 

olarak Bâtınî manasına geldiği ihtimalini düşünmüştü.184 Elbette Köprülü’nün burada 

bâtınîlikten kastının da, bugün anladığımızdan çok daha genişçe, “heterodoks”un 

karşılığı olduğunu unutmamak gerek.185 Ahmet Yaşar Ocak bu konuda Köprülü’yü 

 
180 Ahmet Refik, On Altıncı Asırda Rafızîlik ve Bektaşîlik, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 

1932, s. 31-32, s.36-37. 
181 “ışık hurufî mezheb olub”. bk. On Altıncı Asırda Rafızîlik ve Bektaşîlik, s.32, 36. 
182 Abdülbâki Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1973, s. 32; 

Gölpınarlı bu belgelerden yola çıkarak Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler kitabında da, Filibe ve 

Tatarpazarcığı’nı Hurufîliğin sahnelendiği yerlerden gösterir. bk. Abdülbâki Gölpınarlı, 100 Soruda 

Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1969, s. 159. 
183 Fatih Usluer, Hurufilik, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2014, s. 26. 
184 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1981, 

s. 113, 45. dipnotu. 
185 “Heterodoksi-ortodoksi” kavramlarının kullanımı, literatürde son zamanlarda bilhassa Alevîlik-

Bektaşîlik bağlamında eleştirilmiştir. Bk. Karakaya-Stump, s. 8. Cemal Kafadar, Osmanlıların kuruluş 

dönemine eğildiği çalışmasında, XI-XV. yüzyıllarda Balkan ve Anadolu dinî hayatını açıklamak için 
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haklı bulmakla beraber bu terimin XVI. yüzyılda, vekayınamelerden ve bazı arşiv 

belgelerinden yola çıkarak Kalenderîleri kastettiğini ileri sürer. Ocak, ayrıca Hurûfî 

inançlarının da Kalenderîleri derinden etkilemesinden dolayı, Gölpınarlı’nın “ışık” 

teriminin “Hurûfî” anlamına gelmesi üzerine ısrarını anlaşılır bulur.186 

Peki Filibe’nin bu halîfeleri, gerçekten Hurûfîler miydi? İlk iki belge metninde 

onlara dair bu tâbirin kullanılması, belki Hurûfî eğilimlerinin olduğunu gösterebilir. 

Abdülbâki Gölpınarlı, 1576’daki belgede Osman Halîfe’nin “Simav şeyhi” olarak 

anılmasına “Simavna Kadısı Badr’ud-din yolundan” diye parantez açarak dikkat 

çekiyor, başka Işıklar teftişlerinde de Simavnî topluluğunun varlığına işaret ediyordu. 

Ona göre Şeyh Bedreddin’de açıkça Hurûfîlik bulunmayışına rağmen, Bedreddin 

Sûfileri tam manasıyla olmasa bile görünüşte Hurûfîliği benimsemişlerdir.187 

Ahmet Refik’in belge koleksiyonunda olmayan ve dolayısıyla Gölpınarlı’nın 

görmediği eldeki son malzemede, yukarıda daha önce özetlediğim gibi Viranlu’dan 

Mustafa’nın söyledikleri okunabiliyor. Onun söylediklerinin topluluğun genelini 

yansıttığını varsayarsak, Hurûfîlikle ilişkilendirebilecek bir şey bulunabilir mi? Dört 

Halîfe’ye sövmekle suçlanma, Hurûfî metinlerinde rastlanan “Ebubekir-i Sıddık” gibi 

ifadelerle çelişir gözükür.188 Haşr ü neşre, hesap gününe, yeniden dirilmeye ilişkin 

söylediklerinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Simâvî vurgusu ve “haşr ü neşri 

inkâr” formülüne rağmen Viranlu’dan Mustafa’nın cennet-cehennem hakkında kayda 

geçen sözleri, Vâridât’ın meşhur girizgâhındaki bu kavramlara dair anlatılanların ancak 

temsilî olduğu, bunların içyüzünü ancak velîlerin, irfan sahiplerinin bilebildiği 

düşüncesini hatırlatabilir.189 Muhtemeldir ki Mustafa’nın söyledikleri belgeye 

yansıyışından çok daha nüanslıydı. Resmî metinlere işlenen sözlerin asıllarındaki 

 
ortodoksi ve heterodoksinin ötesinde bir “metadoksi”den söz eder. bk. Cemal Kafadar, Between Two 

Worlds: The Construction of the Ottoman State, University of California Press, 1995, s. 76 
186 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler: XIV-XVII Yüzyıllar, 

Timaş Yayınları, İstanbul 2017, s. 166-167; Ocak’ın Kalenderîliğine kıyasla onu daha dar bir sosyal 

fenomen olarak ele alan Ahmet Karamustafa’nın eleştirileri için bk. Ahmet Karamustafa, “Origins of 

Anatolian Sufism”, Sufism and Sufis in Ottoman Society, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu, 

Ankara 2005, s. 87-88. 
187 Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, s. 32. 
188 Usluer, Hurufîlik,s.1 64. Usluer, Ebubekir-i Sıddık ifadesine Câvidânname-i Sağîr ve İstivâname 

üzerinden örnek veriyor. 
189 Abdülbaki Gölpınarlı, Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, Eti Yayınevi 1966, s. 34, 51-52. 
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nüansları kaybetmesi Bayramî-Melamîlerinden Oğlan Şeyh İsmail Ma’şûkî gibi 

yargılanmış ve idam edilmiş daha yüksek simâlara dair örneklerde de bir problemdir.190 

 İmparatorluğun resmî metinlerinde birbirinden farklı olabilecek eğilimlerin 

genel olarak “haşr ü neşri inkâr” olarak adlandırılması da bir sorundur. “Haşr ü 

neşr”le ilgili egemen düşüncenin dışına çıkan her fikrin, doğrudan “inkâr” lafzıyla 

karşılanacağını da unutmamak gerek. Hurûfîlerdeyse öte-dünyaya inanç, haşr ve neşrin 

yansımaları görülüyordu.191 Kurucusu Fazlullah-ı Hurûfî, harfleri esas alan düşüncesine 

uygun şekilde cenneti Allah’ın kelimeleri olarak yorumlar, haşrin de cismanî olduğunu 

düşünür.192 Usluer, Hurûfî şair Refî’nin beyitlerinden yola çıkarak onlarda dünyada 

yaşanan cennetin, asıl cennetin bir izdüşümü sayıldığını nakleder.193 Buraya dek, 

Filibe’nin halîfelerinde görülen tavır bunun dışında kalır. Ama Gölpınarlı, bazı 

Hurûfîlerin namazı da Fazlullah’ın kıldığını ve dinî kayıtların onları artık 

bağlamayacaklarına, tenâsühe bile inandıklarını da yazıyor.194 Dinî kayıtları geçersiz 

saymak, Viranlu’dan Mustafa’ya isnat edilen sözlerde vardır.  

Ocak, Ahmet Refik’in de koleksiyonunu kaynak göstererek Mühimme 

kayıtlarındaki bu kişilerin fiilen Hurûfî olmasa bile onların inançlarından etkilendikleri 

görüşündedir.195 Aslında Gölpınarlı da Ahmet Refik’in yayınladıklarıdan yola çıkarak 

Hurûfîlerin faaliyet alanını genişletse de, o da bu grupların, en azından Bedreddin 

Sûfileri özelinde, “zâhiren” bunu benimsemiş olabileceklerini açıkça yazmıştı.196 

Buradaki arşiv belgelerinden yola çıkarak, Hurûfîlikle birebir örtüşme bulunamaz, 

harflere bir mânâ yüklediklerine dair kesin bir atıf yoktur. Ancak ihtimal, Viranlu 

Mustafa’yla alakalı “halkı kendüye secde itdürdiği” suçlaması, Hurûfîlikteki ilâhî 

kelimelerin insan yüzünde belirdiğine inançtan doğan bir pratiğin İstanbul’a kabaca bu 

 
190 Ocak, İsmail Ma’şukî’nin düşüncesini yeniden inşa etmeye çalışırken, mahkeme kaydında ona isnat 

edilen sözlerin de tahrif edilme ihtimaline, şahitlerin kimliğinin belirleyiciliğine dikkat çekiyordu. Bk. 

Ocak, Zındıklar ve Mülhidler,  s. 338-339. Ayrıca Ocak önsözünde Carlo Ginzburg’ün Menocchio’yu 

anlatan Peynir ve Kurtlar’ından bahsederken bu çalışmanın kullanabildiği zengin engizisyon kayıtlarına 

dikkat çeker. Bu bakımdan Osmanlı arşivlerinin sınırlılığını hatırlatır. Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 

xvi; Ayrıca İsmail Ma’şukî için bk. Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 324-441, 415-417; Abdülbâki 

Gölpınarlı, Melamîlik ve Melâmîler, Tıpkıbasım, İstanbul 1992 s. 48-54. 
191 Usluer, s. 556; Gölpınarlı da İstivânâme üzerinden Fazlullah’ın “içlerinde Nesîmî de olduğu halde” 

birçok halifesinin âhirete inandığını yazar. bk. Abdülbâki Gölpınarlı, 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler 

ve Tarikatler, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1969, s. 151.  
192 Usluer, s. 557. 
193 Usluer, s. 560. 
194 Gölpınarlı, 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, s. 151. 
195 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 155. 
196 Abdülbâki Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, S. 32. 
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şekilde şikayet edildiğini düşündürebilir. Hurufî metinlerinde, yüze sâcid olmaya, yani 

secde etmekle ilgili örnekler vardır: 

Bu arş üzre’ubûr etti gözler vech-i sübhânı 

Bu veche oldular sâcid olar kim vardır imânı197 

 

Yine de eldeki malzemede, yüzle ilgili doğrudan bir atıf olmadığından 

söylenebilecekler sınırlı. III. Murad dönemine denk düşen, Viranlu’dan Mustafa 

söylediklerini ikrar etmiş olabilir. Fakat bunları hangi şartlarda kabul ettiği de 

belirsizdir. Mühimme kaydından, onun bir savunmasını göremiyoruz. Ancak ne olursa 

olsun Filibe’nin imparatorluk tarafından önce Hurûfî olarak etiketlenmiş, sonra da 

üzerlerindeki tahkikat zaman boyu sürmüş gitmiş olan bu topluluğun Bâtınî geleneğe 

yaslandıkları, Bedreddin’in mirâsını sahiplendikleri, faaliyetlerinin Filibe’nin seçkin 

sınıflarını rahatsız edecek kadar büyükçe olduğu, hapsedilip idâmları hükmolununca 

kurtulmanın yolunu aradıkları ve silahlanmaya gidecek kadar gözükara kimselerden 

oluştuğu açıktır. 

2.4. Ohri’nin eşkıyası: “Âdem ot gibi biter ve ot gibi yiter” 

 

1591’de; Ohri sancağının Mat kazasında Arslan, Mehmed Kurd, Ahmed ve Deli 

Memi isimli eşkıyalar birçok adam öldürme, ev basma ve yakma gibi faaliyetlerle kayda 

geçiyordu. Ancak alışılageldik bir eşkıya görüntüsü veren bu yol kesicilerin (kuttâ’-i 

tarik) bütün bunlarla beraber bir özellikleri daha vardı ki, halk arasında ilhadlarıyla 

meşhurdular. Bunun sebebi de kayıtta mevcuttu, “hâşâ âdem ot gibi biter” dedikleri, 

belli ki etrafta konuşuluyordu. İstanbul, Dukakin’e kaçan bu eşkıyaların daha önce 

haklarından gelinmesini emretmişken bu sefer derhal yakalanıp getirilmesini 

istiyordu.198 

1534-1535 yıllarında istinsah edilmiş Anonim Satır Altı Kur’an Tercümesi’nde, 

Nûh sûresinin XVII. âyetini, “Tanrı Ta’âlâ sizü bitürdi yirden otlar gibi” mealiyle 

okuruz.199 Bunun dışarıdan bir yaratıcı tarafından değil de tabiatın cevherinden geldiği 

 
197 Arşî’nin Divan’ından aktaran Usluer, s. 277. Hurufîlikte yüz için bk. Usluer, s. 277-293. 
198 MD 68, no. 128. Çevriyazısı için bk. EK VII. 
199 Anonim Satır Altı Kur’an Tercümesi, I, 419. Mühimme metnine sözün eksik yansıyışından, Ohri’nin 

eşkıyalarının Nûh sûresinin XVII. âyetinden söz ettiğini ve bunun farklı yorumlandığı sonucuna 



 

 

55 

 

imasından başka Ohri’nin eşkıyaları, kendilerini mülhid saydıracak başka bir şey de 

söylemiş olmalıdırlar. “Âdem ot gibi biter” sözünün devamı eldeki arşiv kaydında 

yoktur ama ne olacağı bellidir: ve âdem ot gibi yiter. Söyleyen için tehlikeli olabilecek, 

ölümde ancak bir kayboluş gören bu sözün izi XV. yüzyılın Kalenderî dervişi, ruh 

göçüne inandığı ve Hurûfî olduğu kaydedilen Temennâyî üzerinden sürülebiliyor. 

Tezkiretü’ş-şu’arâ’sında Latîfî, “Kayseri kurbinden zenâdıka zümresinden ve mülâhide 

fırkasından bir kalender” dediği Temennâyî’nin kısa bir biyografisine yer verir ve onun 

için şunları yazar: 

Âdem ot gibi biter ve ot gibi yiter diyen küfr-guylarun biri idi. ‘İlm-i 

hurûfa ve mezheb-i tenâsuha ve hulûle müte’allık kitablar cem idüp 

yanına zenâdıka haylinden hayli zenâdıka ve mülâhide cem’ 

itmişdi.200 

 

“Âdem ot gibi biter ve ot gibi yiter” yalnızca Kayserili Temennâyî ve Ohri’nin 

eşkıyalarında görülmüyor. XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da bulunan İngiliz 

elçisi Paul Rycaut’nun burada karşılaştığı, düşüncelerini “ateizm” olarak gördüğü 

toplulukta da rastlanacak. Rycaut, kendilerine gerçek sırrı saklayanlar diyen bu 

zümrenin düşüncelerini sıralarken “âdemin ot gibi bittiğine veya çiçek gibi solduğu”na 

(man himſelf riſes and fades like the graſs or flower) inandıklarını haber verecekti.201 Bu 

söz aynı zamanda Yunus’un “Geldi geçdi ömrüm benim” diye başlayan 

manzumesinden şu beyti de akla getirir:  

Miskin âdem oğlanunı benzetmişler ekinciğe 

 
varılabilirdi. Böyle bir ihtimal, Bauer’in sözünü ettiği müphemlik hoşgörüsünün XVI. yüzyılın Osmanlı 

düzeni özelinde nasıl da olmadığını gösterirdi. Bk. Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslâm, İletişim 

Yayınları, çev. Tanıl Bora, İstanbul 2019. Ancak yukarıda inceleyeceğim üzere kayda eksik geçen “Âdem 

ot gibi biter” sözünün bağlamı bundan başkadır. 
200 Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, haz. Rıdvan Canım, Atatürk Kültür Merkezi 

Yayını, Ankara 2000, s. 200. 
201 Paul Rycaut, The Present State of Ottoman Empire, s. 130. Ocak, kitabının ekler kısmında Rycaut’dan 

pasajların tercümesini verirken bu ifadeyi “(…) insanlar tıpkı otlar, çiçekler gibi ondan yeryüzünde biter.” 

şeklinde çevirmiştir. Bk. Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 448. İnalcık ile Özyıldırım’ın tercümesindeyse 

“insanın da aynen bitkiler, çiçekler gibi filizlenip, yeşerip, kuruduğunu (…)” biçimindedir. Bk. Paul 

Ricaut, Osmanlı İmparatorluğu’nun Hâlihazırının Tarihi (XVII. Yüzyıl), çev. Halil İnalcık – Nihan 

Özyıldırım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2012, s. 207. Oysa Rycaut’nun duyduğu ve kaydettiği sözün 

aslı, burada işlediğim kaynaklarla paralellikleri görüldüğü üzere yukarıdakine çok yakın olmalı. İnalcık 

ile Özyıldırım tercümesinde Rycaut’nun Fransızca çevirisi kullanılırken, Ocak’da İngilizce orijinaliyle 

beraber Fransızca’sı kullanılmıştır. İnalcık, Rycaut’nun eserinin din ve tarikatlerle ilgili bölümüne 

geldiğinde çevirmeyi bırakmış, devamını Özyıldırım çevirmiştir. Bk. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Hâlihazırını Tarihi, s. 11. Ayrıca Paul Rycaut için bk. Dördüncü Bölüm. 
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Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi 202 

 

Yunus şiirlerini psikolojik aşamalarına göre ayıran Burhan Toprak, bu 

manzumeyi şüphenin uyanmaya başladığı, ölüm korkusunun canlandığı, din ve îmana 

karşı kayıtsızlığın bulunduğu huzursuz bir aralığa yakıştırmıştı.203 Böyle bir ruh 

hâletinin, şairin mısraları üzerinde etkisi olacağı açık. Toprak’ın tematik olarak bu 

manzumeyi yanlış bir yere koymadığı söylenebilir. Ne var ki şiir, içerisinde yalnızca 

onu yaratanın ruh hâlini değil, belirli bir düşünceyi de beraberinde getirdiğinden “âdem 

ot gibi biter ve ot gibi yiter”le metinlerarası bir ilişkiye sahiptir. 

Temennâyî’nin Kalenderîliği ile Yunus’un şeyhi Tapduk Emre’ye bağlı 

Tapdukluların da yine bu zümreden sayıldığı dikkate alınırsa, burada tespit ettiğim 

 
202 Aslında  “ekinciye” olarak yazılan kelimeyi “ekinciğe” şeklinde Hikmet İlaydın tamir eder. Bk. 

Hikmet İlaydın, Yunus Şiirinden Günümüze Yaklaştırmalar, Akçağ Yayınları, 1998, s. 187; Yunus Emre 

Divanı I, haz. Abdülbâki Gölpınarlı, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1943, s. 124. Kastedilen insanın 

ekine benzetilmesidir, insanın onun gibi bitmesi ve yitmesi düşüncesidir. Kenan Göçer, Yunus’ta 

birikimin dağıtılmasına dair çalışmasında bu beyti yanlış olarak insanın çiftçi olmasına, meslekli 

olmasına bağlıyor. Bk. Kenan Göçer, Yunus Emre aslında ne dedi: izonomi temelli ekonomi-politik 

yaklaşım, Lejand, 2021, s. 70. Oysa, Göçer’in çalışmasındaki temaya uygun olarak bu şiir, ömür 

birikiminin dağıtılması çerçevesinde de okunabilirdi. Mehmet Kaplan ise “kimi biter, kimi yiter yere 

tohum saçmış gibi”yi köy hayatının tesadüfîliği ve doğaya itimat edilememesi çerçevesinde düşünmüştür. 

Bk. Mehmet Kaplan, “Yunus Emre ve nebatlar”, Türkiyat Mecmuası, 12, 1955, s. 50. Bu manzumenin 

devamı hafızalarda güçlüdür. Yunus, yitip gidenlere değil de biçilenlere, yani genç yaşta ölenlere yanar: 

“Bu dünyada bir nesneye yanar içüm göynür özüm / Yigid iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi”. Bk. Yunus 

Emre Divanı I, s. 124. Yunus bu şiirinde dünyada yalnız iki kişinin, âb-ı hayatı içmiş Hızır ve İlyas’ın 

kalacağını da hatırlar. Şiirde yitip gitmek düşüncesinin ötesinde çarpıcı bir şekilde biçilmenin, genç 

ölümlerin işlenmesi bir kırana işaret ediyor olabilir. Semih Tezcan, bunun gibi ölüm temalı şiirlerinden 

yola çıkarak Yunus’un Kara Veba’ya tanık olduğunu düşünüyordu. Bk. Semih Tezcan, “Eski Anadolu 

Türkçesi ve Yunus Emre Şiirlerinin Dili Üzerine”, Yunus Emre, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2012, s. 70. Andreas Tietze, Yunus’un ölüme dair şiirlerini İtalya’dan başka bir vernaküler 

dilde üretmiş şairle, Jacopone da Todi’ninkilerle kıyaslar; burada mistik şiirin en başat motiflerinden biri 

olan dünya hayatının geçiciliği meselesine eğilir. Jacopene’nin dünyanın aldatıcılığını ve gelecek olan 

eceli hatırlattığı laude’siyle yine tıpkı “Geldi geçdi ömrüm benim”deki gibi içinde “Yanar içüm, göyner 

özüm” acısı bulunan, Mühlbacher’in Gotik harflerle kopya ettiği Yunus manzumesindeki benzer bakış 

açısına dikkat çeker: “Yanar içüm, göyner özüm / ben ölümü angıcak / Ölüm endişesi ne hoş / ululara 

danıcak.” Bk. Andreas Tietze, “Yunus Emre ve Çağdaşları”, Uluslararası Yunus Emre Semineri - 

Bildiriler, Baha Matbaası, İstanbul 1971, s. -276-279. Bahsi geçen manzume için bk. Talât Tekin, “Yunus 

Emre’nin Gotik Harfleriyle İki Manzumesi”, Erdem, C. 3, Sayı: 8, 1987, s. 367-392. 
203 Burhan Toprak, Yunüs Emre Divanı, Kenan Matbaası, 1943, s. 46, 191. Bu çalışmada, Yunus Emre’yi 

takipçisi olan diğer Yunus’lardan ayırması bakımından titiz olan Gölpınarlı neşrini kullanıyorum. Bk. 

Turan Alptekin, “Gölpınarlı ve Yunus Emre”, Abdülbaki Gölpınarlı, ed. İsmail Hakkı Aksoyak, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 2013 s. 71-72. Ancak Burhan Toprak’ın tarihsel olmayan, şairin ruh hâlini ve hayat 

merhalesini çıkarmaya odaklanan denemesi de bazı bakımlardan ilgi uyandırıcıdır. 
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metinlerarası ilişki anlaşılır.204 Yunus Emre şiirinde silsilesini şeyhi Tapduk Emre’den 

Barak Baba’ya, ondan da Sarı Saltuk’a dek götürür: 

Yunus’a Tapduk’dan oldı hem Barak’dan Saltuk’a 

Bu nasib çün cûş kıldı ben nice pinhân olam205 

 

Bu manzaraya, Ohri Gölü’nün kenarında bulunan Aziz Naum Manastırı’nın 

vaktiyle Sarı Saltuk tekkesi olarak görüldüğünü ve Naum’un mezarının da halk 

tarafından Sarı Saltuk’un kabri sayılıp ziyaret edildiğini ilave etmek gerekiyor.206 Ohri 

sancağının genişliğini ve Ohri’nin eşkıyalarının daha kuzeyden, Mat’tan olduğunu 

unutmamak gerekir. Fakat Dukakin’e kaçabildiklerine göre ciddi bir hareket 

 
204 Osman Turan, “Selçuk Türkiyesi Din Tarihine Dair Bir Kaynak”, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul 

1953, s. 544; Ocak, Kalenderîler, 2016, s. 117-118. Niğdeli Kadı Ahmed, Tapdukî dediği Türk zümresi 

için “mubâhi” der, yani ibâhiyeden sayıyor. Bk. Niğdeli Kadı Ahmed, El-Veledü’ş-Şefîk Ve’l-Hâfidü’l-

Halîk, II, haz. Ali Ertuğrul, II, Türk Tarih Kurumu, s. 52; El-Veledü’ş-Şefîk Ve’l-Hâfidü’l-Halîk, I, s. 162. 
205 Yunus Emre Divanı I, s. 187. Saltuk-name’de Tapduk yer eder: “Anun adı Taptıh bizüm adumuz 

Saltıh, biz de ana taptıh. (…)”. Bk. Ebü’l-Hayr-ı Rûmî Saltuk-nâme, II, haz. Şükrü Halûk Akalın, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988, s. 98-100, 182. Yunus’un yukarıda verdiğim beyti ve silsilesi uzun 

yıllar tartışma konusu olmuştur. Gölpınarlı Barak Baba’yı Yunus’un “şeyhinin şeyhi” olarak niteler. Bk. 

Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, Remzi Kitabevi, İstanbul 1961, s. 42-43. Gölpınarlı, 

Nüzhet Ergun ve Raif Yelkenci’yi eleştirdiği, Yunus’un aslında Âşık Paşa olduğu iddiasına cevap vermek 

amacıyla kaleme aldığı risalesinde de Barak Baba’yı, Tapduk ve Saltuk Babalarla beraber Yunus’un 

“istifade ettiği kişiler” olarak tanımlar. bk. Gölpınarlı, Yunus ile Âşık Paşa ve Yunus’un Bâtınîliği, Kenan 

Basımevi, İstanbul 1941, s. 31-32. Ünver, Âşık Paşa ile ilk Yunus’ta aynı meşrep ve neşveyi görüyor, 

ikisinin aynı kişi olabileceği görüşüne yakın duruyordu. Bk. Süheyl Ünver, “Yunus Emre”, Türk Yurdu: 

Yunus Emre Özel Sayısı, Sayı: 319, s. 82. Yunus’un Âşık Paşa olabileceği üzerine eğlendirici iddiadan 

başka, Tapduk’tan kastın aslında bir şeyh değil de Allah olabileceği üzerine fikirler serdedilmiştir. Süheyl 

Ünver’de ve Ahmet Kabaklı’da bu görüşe rastlanır. Bk. Süheyl Ünver, “Yunus Emre”, s. 82; Ahmet 

Kabaklı, Yunus Emre, Toker Yayınları, 1978, s. 14-18. Bir dönem gerçekleşmiş bu tartışmalar şimdi terk 

edilmiş gözükür. Ocak, Yunus’u Melâmetî-Kalenderî şeyhi olarak açıklar. Bk. Ahmet Yaşar Ocak, 

“Türkiye’de Kültürel-İdeolojik Eğilimler ve Bir XIII-XIV. Yüzyıl Türk Halk Sûfisi Olarak Yunus 

Emre’nin Kimliği”, Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 

Ankara 1995, s. 87. Karamustafa, Barak Baba’nın kendisinden sonraki kuşaklara etkisini dillendirirken 

Yunus’a dek uzanan tarikat silsilesine değinir. bk. Ahmet T. Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz 

Kulları, s. 78. Mustafa Tatcı, Yunus Emre’nin silsilesinin Barak Baba ve Sarı Saltuk’a çıktığını kabul 

etmez. Ancak onlarla görüştüğünü, Yunus’un da onlardan “manevî gıda” aldığını teslim eder. Bk. 

Mustafa Tatcı, Yûnus Emre’nin Mürşidi: Tapduk Emre, H Yayınları, 2019, s. 106-116. 
206 Tayyip Okiç, “Bir Tenkidin Tenkidi”, Sarı Saltuk Meselesi, Muhammed Tayyip Okiç – Yusuf Ziya 

Yörükan, Atlas Yayınları, 2017, s. 192. Ahmet Yaşar Ocak, Aziz Naum manastırının Sarı Saltuk’a 

mâledilmesine, Arnavutluk’ta Sarı Saltuk’un Aziz Naum’la özdeşleşmesine temas eder. Bu durumu, Aziz 

Naum’un IX. yüzyılın ikinci yarısından 910’daki ölümüne dek bölgede üstlendiği Hristiyanlığı yayma 

faaliyetiyle açıklar. Bk. Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltık: Popüler İslâm’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü 

(XIII. Yüzyıl), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2011, s. 102-103. Doğal olarak Sarı Saltuk bölgenin 

İslâmlaşmasıyla ilişkilendirilen bir figürdü ve Ohrili Naum gibi azizlere dair menkıbeler bu defa onun 

etrafında örülüyordu. Ohri Gölü bugün Kuzey Makedonya ile Arnavutluk sınırında kalıyor, Aziz Naum 

Manastırı’ysa popüler bir ziyaret yeri. Ohrili Naum, şehrin koruyucu azizlerinden sayılır. XIX. yüzyıldan 

arşiv kayıtlarında da Ohri’deki Sarı Saltuk Keşişhânesi’nden söz edilir. Bk. Balkanlar’da ilk Müslüman 

Türk iskânının öncüsü Sarı Saltık’ın makamları, haz. S. Burhanettin Kapusuzoğlu – Mevlüt Çam, Ötüken 

Neşriyat, 2018, s. 128-130. 
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kabiliyetleri de vardı. Muhtemeldir ki Ohri’nin eşkıyaları, zihniyetlerini besleyen en 

uzak kaynaklardan birinin yakınlarında gömülü bulunduğuna inanıyorlardı. Ayrıca 

bütün bunlar, Ahmet Yaşar Ocak’ın vurguladığı Sarı Saltuk’un Kalenderîliği ve Yunus 

Emre’nin de bu çerçevede değerlendirilmesine dair görüşü hatırlatıyor.207 Yunus ayrıca 

diyor ki: 

Varduğumuz illere şol safa gönüllere 

Baba Tapduk ma’nisin saçduk Elhamdü lillah208 

“Ma’ni”den kastedilen anlamdır.209 Elbette burada gözüken, doğrudan Tapduk 

ma’nisi değil fakat bir başka Kalenderî’nin, Temennâyî “ma’ni”sinin Ohri’nin ilhadla 

suçlanan eşkıyalarının gönlüne saçılmasıdır. Fakat yine de Temennâyî’yle 

ilişkilendirilen ve belli ki daha başkalarının da dillendirdiği bu ma’ni, şeyhi Tapduk 

Baba’nın düşüncelerini etrafa coşkuyla şakıyan Yunus’un anlattıklarına -o lirizm 

yakalanamasa bile- oldukça yakındır.210 

 
207 Ocak, “Türkiye’de Kültürel-İdeolojik …”, s. 87. Bilindiği gibi Sarı Saltuk ve Tapduk Emre sonradan 

Bektaşî geleneği içinde de yer eder. Bk. Vilâyet-nâme: Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, haz. 

Abdülbâki Gölpınarlı, İnkılap Kitabevi, 1958, s. 21, 45-49; Ocak, Sarı Saltık …, s. 106. Ocak, bir de Sarı 

Saltuk ve Barak Baba’yı Haydarî sayar. Bk. Ocak, Sarı Saltık ..,  s. 73, 106. Bu durum Tapduk’un da 

Babaî-Haydarî çerçevesinde düşünülmesine yol açıyor. Bk. Haşim Şahin, “Tapduk Emre”, TDV IA, C. 40, 

İstanbul 2011. s. 13. 
208 Yunus Emre Divanı I, s. 98. Fatih nüshasında bu kısım “Halka Tapduk ma’nisin saçduk Elhamdü 

lillah” şeklindedir. Bk. Yunus Emre Divanı I, aynı sayfa, 4. dipnotu. 
209 Yunus, Tapduk Baba’dan edindiği anlamı, estetik yoluyla zihinlere saçar. Kabaklı, buradaki 

Tapduk’un aslında Allah demek olduğu zannına kapıldığından bunu “Halka, Tanrı’nın ma’nâlarını 

saçmaya” olarak okumuştu. Bk. Kabaklı, s. 18. İlhan Başgöz, Yunus’un bazen “ma’ni” kelimesini 

buradaki anlamından başka halk şiirindeki dörtlük olarak da kullanmasına işaret eder. Bk. İlhan Başgöz, 

“Yunus Emre ve Mânilerimiz”, Folklor Yazıları, Adam Yayıncılık, İstanbul 1986, s. 242-244. Yunus 

anlam saçtığı gibi, anlamsızlıkla da meşhurdur. Üzerine şerhler yazılan “Çıkdum erik dalına anda yedim 

üzümi” diye başlayan Yunus şathiyesini Kenan Göçer, anlam ve mantığa dair birikimi dağıtması, yağma 

etmesi çerçevesinde kısaca ele alır. Bk. Göçer, s. 60-61. Annemarie Schimmel, “tekerleme” olarak 

nitelediği Yunus’un ve Kaygusuz Abdal’ın bütünüyle anlamsız gözüken bu şiirlerinin bir uyuşturucunun 

yaratacağı trip hâlinin etkisiyle meydana gelme ihtimaline değinir. Doğal olarak Kaygusuz için bu 

ihtimali güçlü görmekle birlikte yine de Yunus ile Kaygusuz’un bu şathiyelerde şifreli, örtülü bir dil 

kullandıkları üzerinde durur. Bunu Zen Budizmi’ndeki koan’lara benzetir. Bk. Annemarie Schimmel, 

“Yunus Emre”, Yunus Emre and his mystical poetry, ed. Talât Sait Halman, Indiana University Turkish 

Studies, 1981 s. 74-75; Schimmel, “Yunus Emre ve O’nun İslâm Mistik Şiirindeki Yeri”, Uluslararası 

Yunus Emre Semineri – Bildiriler, s. 245. Schimmel’in Yunus’u değerlendirirken “Şol cennetin ırmakları 

/ Akar Allah deyü deyü” gibi ilk Yunus’a ait olmayan zâhidane şiirleri de ele alması sorunludur. Bk. 

Schimmel, “Yunus Emre ve O’nun İslâm Mistik Şiirindeki Yeri”, s. 243. Zeynep Oktay bu anlamsız 

sayılan, paradoksal tecrübe yaşatan şathiye-tekerlemelerin okuyucu ve dinleyicilerinin kim olduğu 

sorusuna eğilir, cevap halk kitleleridir. Burada dışlanan kitle, bunları anlamaması gerekenlerse dinî otorite 

ve zâhirî dinin temsilcileridir. Bk. Zeynep Oktay-Uslu, “Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal’ın Türkçe 

Şathiyeleri: Yerel Bir Dindarlık Geleneği Nasıl Doğdu?”, Şerhh, Sayı: 6, 2017, s. 188-190. 
210 Yunus’un şiirlerini terennüm edenlerin zaman zaman şeriat ehlinin kınamalarına maruz kaldıkları açık. 

Rıza Tevfik, Yunus için “(…) bizim Türklerde -itikâdat-ı sûfiyeyi- onun kadar lâubâli ve ahrârâne bir 
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Ohri’nin eşkıyalarının siyasî otoriteyle çatışmasını daha da şiddetlendirecek olan 

bu ma’ni, anlam; onların tahakkümden tamamiyle uzak olduklarını da göstermez. Sabri 

Ülgener’in tasavvufun toplum düzeni içindeki yerini eşelerken kullandığı “mânâ 

aristokrasisi” tâbirini hatırlamakta fayda olabilir.211 Ölümle burun buruna yaşayan ve 

haklarında hazırlanmış belgede sürekli birilerini katletmekle suçlanan Ohri’nin 

eşkıyaları, İstanbul’la zihnen ayrı düşüp âsî olsalar da kendilerine insanın yitip gidişinin 

“mânâ”sını veren başka odaklara bağlılıklarını pekâlâ sürdürebilirdi. 

XVII. asır İstanbul’unda Paul Rycaut’nun bile işittiği sözlerle anılan, Hurûfîliği 

Anadolu’da ilk yayanlardan sayılan Temennâyî hakkında bildiklerimiz ise pek sınırlıdır. 

Ahmet Yaşar Ocak, Latîfî’nin kaydettikleri ve Nüzhet Ergun’un yayınladığı 

manzumelere dayanarak ondan “şiirlerinde ateizmi terennüm eden” diye bahseder.212 

Ocak, ateizmi tarihselleştirmez ve problematize etmez. Kalenderî şairler arasında Şiîlik, 

Hurûfîlik, tenâsüh ve hulûl inancı gibi fikirlerin serbestlikle ifade edilmesine dikkat 

çekerken modern bir fenomen olan ateizmi de bunların arasına kolaylıkla ekler.213 

Modern-öncesi olmaktan başka eski zamanlara giden inanış ve tradisyonlara ateizmi 

yakıştırmak da öteden beri tartışılan bir konudur. Mesela, Kalenderîliği de beslemiş 

 
edâ ile neşretmiş olan ve gayet sade Türkçe söyleyen yokdur” der. Sakarya nehri kenarlarında târik-i 

dünya halde yaşamış gitmiş şairi, IV. Murad devrinde idam edilen Sakarya Şeyhi ile kıyaslar ve 

Yunus’un gadre uğramayışını siyasî bir dava gütmemesine bağlar. Sakarya Şeyhi ise onun aksine, 

“hengâme-gir”dir, yani aventür peşindedir. Bk. Rıza Tevfik, Mufassal Kāmûs-ı Felsefe, s. 485. Yunus’un 

erken yazmalarında yer almayıp sonradan ona atfedilmiş gözüken “Cennet cennet dedikleri birkaç köle 

birkaç hûri / İsteyene ver sen anı bana seni gerek seni” beytinin okunmasıyla ilgili Ebussuud Efendi, 

“cennet hakkında dedikleri kelime-i şenî’a küfr-i sarihtir, katilleri mübahtır” diye fetva vermiştir. Bk. 

Ebussuûd Efendi Fetvaları, s. 87. Yalnız Gölpınarlı, beyit ona ait olmasa dahi Yunus’un buna benzer 

“uçmak uçmağım didiğün mü’minleri yeltediğün / bir ev ile birkaç hûri hevesüm yok koçmağiçün” 

şeklindeki başka bir şiirine de dikkat çeker. Bk. Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s. 55, dipnot 55. 

Birgili de Vasiyyet-nâme’de cennete istek duymamayı bildiren “Allah te’âlâ bana cennet virürse sensiz 

istemezin” veya “Eğer Allah te’âlâ bana cennet virürse dilemezin, görmesin dilerin” gibi sözleri küfür 

olarak bildirir. Bk. Birgili Muhammed Efendi, Vasiyyet-name, s. 115. Yunus’tan çok sonraki bir döneme 

düşen bu örnekler, Yunus’un kendi zamanında çevreyle ve siyasî otoriteyle ihtilafa düşmediğini 

düşündürmemelidir. Niğdeli Kadı Ahmed’in tanıklığından başka Yunus’un kendi şiirlerinde de şeriat 

ehline, dinî otoriteye verilmiş karşılıklar vardır. Zeynep Oktay, Cemal Kafadar’ın “metadoksi” 

manzarasını hatırlatarak Yunus zamanında oturmuş bir “ortodoksi” olmadığına işaret etmekle birlikte 

şiirinde epeyce bulunan şeriat odaklı düşünceye karşı eleştiriye dikkat çeker. Bk. Zeynep Oktay-Uslu, 

“Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal’ın Türkçe Şathiyeleri”, s. 178. “Hakîkat bir denüzdür şerîatdur gemisi 

/ Çoklar girdi gemiye denüze dalmadılar” en başlıca örneklerdendir. Bk. Yunus Emre Divanı I, s. 293. 

İlhan Başgöz, bu mistik ihtilafı 1960’lar Amerika’sındaki counterculture cereyanına benzetmekten 

çekinmemişti. Bk. İlhan Başgöz, “The Human Dimension of Yunus Emre’s Transformation”, Yunus Emre 

and his mystical poetry, ed. Talât Sait Halman, Indiana University Turkish Studies, 1981, s. 35. 
211 Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve din: İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, Der Yayınları, 

İstanbul 1981, s. 100 
212 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 288. 
213 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, aynı sayfa. 
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gözüken Budizm öğretisinin Yaratıcı Tanrı’nın var olup olmaması gibi sorulara karşı 

ilgisizliği bu tip yaklaşımları doğurmuştu.214 Burada tasavvufî düşüncenin belki uçta 

kalmış bir yansıması olan, Temennâyî’de ve Ohri’nin eşkıyasında görünen fenomen de 

doğasında bulunan Yeni Eflatuncu, mistik karakteri dolayısıyla modern inançsızlığın 

gerektireceği akılcılık iddiasından zaten uzaktı.215 

Latîfî; ruh göçüne inanan (mezheb-i tenasuh) ve Hurûfî olan Temennâyî’nin 

mezhebine türlü türlü hakaretler (her biri bir iblis-i insdür) ettikten başka, önemli 

taraflarına da dikkat çeker. İnsanın suretinde, Tanrı’nın tecellisini görmelerine dair bir 

beyti nakleder: 

Ey sanem sen mazhar-ı Allâhsın 

Nüsha-i cümle kelâmu’llâhsın216 

 
214 Ocak, Kalenderîler’le ilgili monografisinde doğal olarak Budizm’den etkilenme konusuna da eğilir. 

Bk. Ocak, Kalenderîler, s. 59-63, 104-105. Budizm’in “atheistic” olup olmadığına dair tartışmalara bir 

giriş için bk. Edward Conze, Buddhism: its essence and development, Harper Torchbooks, 1975, s. 38-43. 

Walter Ruben, mistik Brahman inanışıyla mücadeleye girişen Budizm’i “akıl dini” olarak görmez ancak 

Buda’nın maddecilik ile mistisizm arasında bir orta-yol takip edişine temas eder. Bk. Walter Ruben, 

Buddhizm Tarihi, çev. Abidin İtil, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Yayımları, 

Ankara 1947, s. 143, 12. dipnotu. 
215 Mesela, geçmişten bu yana Yunus Emre’ye bakış bu konuda da ilginç olabilir. Rıza Tevfik, 23 

Temmuz 1913 tarihli yazısında Yunus’u yalnızca nakilci bulacak, itikadını da “Nev-Eflâtunî” olarak ifade 

edecekti. Yalnız bunları yazarken onda Hurûfîlik de arayacak ve bu durumu Tanrı’yı dışarıda değil de 

vicdanda aramak şeklinde tarif ettiği  “modernisme” ile ilişkilendirecekti. Bk. Rıza Tevfik Bölükbaşı, 

“Yunus Emre Hakkında Biraz Daha Tafsilat”, Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri, Dergâh Yayınları, 

2015, s. 25-33. Rıza Tevfik, bu makalede Yunus’u ve emsallerini idealist-panteist olarak tanımlarken 

Mufassal Kāmûs-ı Felsefe’sinin “athéisme-ilhâd” başlığında -eğer siyasî maceralara girişseydi- Yunus’un 

da kolaylıkla mülhidlik töhmeti altında kalabileceği fikrindedir.  Bk. Rıza Tevfik, Mufassal Kāmûs-ı 

Felsefe, 485. Erken Cumhuriyet dönemi Yunus araştırıcılarından Burhan Toprak ise Yunus’ta “Türk orta 

çağının zirvesi”ni görüyor, Yunus Emre Dîvânı’nı Dante’nin Divina Commedia’sıyla beraber anıyordu. 

Bk. Toprak, s. 11. Burhan Toprak’ın hazırladığı Divan için yazdığı giriş yazısı son derece kişiseldir. Alp 

Dağları’nda, senatoryumda Pascal okurken aklına Yunus Emre düşer. Pascal’da bulduğunu Yunus’ta da 

görür. Yunus Divanı’nı onun psikolojik merhalelerine göre tasnif etmeye çalışır. Ölüm korkusuyla ilgili 

kasvetli şiirlerinde, “henüz hiçbir şeye inanmıyan bir adamın korkusu”nu görür. Hazırladığı Divan’ın 

birinci kısmını “imandan evvel” olarak adlandırır. İkinci kısım, sathî bir teslimiyettir. Üçüncü kısma da 

“şüphe”yi yakıştırmıştır:“Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi” dizesi de bu bölümde yerini alır. 

Yine dördüncü bölüm, “çıldırtan bir ölüm korkusu” ve ümitsizlik barındıran bir dalâlet zamanıdır. Ancak 

beşinci kısımda Yunus tam ve hakikî inanışı bulur. Altıncı bölüm “Allahın kuzusu” olduğu, ölümden 

korkmadığı, harici dünyayı da takdir ettiği aralıktır. Yedinci bölüm olan son kısmıysa ihtiyar Yunus’un 

didaktik-talimî şiirleri olarak tasnifler. Bk. Toprak, s. 7-48, 191. Burhan Toprak da, Rıza Tevfik de 

aslında bir aralık etkili olmalarına rağmen Yunus araştırıcılığında artık gölgede bırakılmış isimlerdir. 

Yalçın Küçük, Cumhuriyet döneminde Yunus’un öne çıkmasında özellikle Toprak’a “propagandist” 

olarak büyük rol biçer ve Yunus aracılığıyla gelen Yeni Eflatuncu düşüncenin dönemin akılcılık 

eğilimine verdiği zarara da işaret eder. Bk. Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler III (1830-1980), Tekin 

Yayınevi, 1984, s. 575-578. 
216 Latîfî, s. 201. 
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Ohri’nin eşkıyaları hakkındaki belgedeyse onların böyle bir yönüne dair bir 

işaret olmadığı gibi daha önce ele aldığım Filibe’nin halîfelerinin aksine açık bir 

Hurûfîlik, ibâhiye ya da insana secde suçlamaları bulunmaz; en azından bunlar varsa 

bile metne yansımamıştır. 

Latîfî, Temennâyî’nin zümresiyle ilgili bâtıl yollarını hak göstermek için 

silsilelerini “evliyâ-i kibardan” birine çıkardıklarını da yazar. Böylece yerdiği bu 

toplulukların varolabilmek için keşfettiği kurnazca yolu, yani toplumun hürmet ettiği 

büyük evliyalar üzerinden meşruiyet sağladıklarını göstermek ister.217 Bununla beraber 

Temennâyî’nin de II. Bayezid’in Kalenderîleri katlettiği sırada hayatta kalıp kalmadığı 

belirsizdir.218 Evliyâ-i kibar denilenlerin inanç ve meşreplerinin gerçekte hangi tarafa 

daha yakın durduğu tartışılabilir de. Ohri’nin “Âdem ot gibi biter” diyen eşkıyaları da 

yakalanıp İstanbul’a getirildikleri takdirde, ilhada varan sözlerini açıklamak için eski 

zamanlardan seçkin velîlerin isimlerini içtenlikle anmış olabilirler. 

Arslan, Mehmed Kurd, Ahmed ve Deli Memi adlarıyla bilinen Ohri’nin 

eşkıyalarının nasıl göründüklerini geriye kalan kayıttan bilmek mümkün değil. Acaba 

Temennâyî’nin şiirinde öğütlediği gibi saçını sakalını tıraş etmiş, artık zamanları 

geçmeye başlamış birer Kalenderî portresine mi yakındılar? 

Sofî kalender ol gel kazıt saçı sakalı 

Sana bu bir tuzaktır gider bu kîl ü kali 

Ebleh olma sofi verme nakd i ömrü nesneye 

Gözün aç dîdâr ü cennet hür u gılman bundadır219 

Ohri’nin eşkıyasının sözlerinden “nakd-i ömr”e, zamanla harcanıp giden ömür 

varlığına gelinmesi tesadüf değildir. Haklarındaki belgede, eşkıyanın yakalanıp 

getirilmesinin emredildiği kısımda onlar için “ehl-i fesâd ve mülhid ve dehrî” ifadeleri 

 
217 Latîfî, s. 201. Tezkire’sinin Temennâyî’ye dair kısmında Latîfî, Hurûfîlerin inançlarından bahsederken 

onların “küfr söyleyüp” ateşte yanmayı şehitlik mertebesinden saydıklarını belirtirken “Şol mülhid ki 

‘âdet üzre eceliyle öle anı murdâr öldi dirler” diye de yazar. Latîfî, s. 202. 
218 “Sultan Bayezid Han devrinde icma’i ulemâ ile bi’l-ittifak ol ta’ife-i şıkakun kimini ab-ı tig ile iğrak ve 

kimini dîv-i racîm gibi ateş-i reddile ihrak idüb (…)”. Bk. Latîfî, s. 202. Ayrıca bk. İsmail E. Erünsal, 

“XVI-XVI. Asır Osmanlı Zendeka ve İlhad Tarihine Bir Katkı”, s. 154-156. 
219 Latîfî, s. 202; Bektaşî Şairleri ve Nefesleri, haz. Sadeddin Nüzhet Ergun, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 

1955, s. 30. 
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de yer eder. Halk arasında ilhadla meşhur oldukları söylenirken, suçları sabit olursa 

hüküm verici ağız onların bir de dehrî oluşlarından bahseder. Epey hareketli ve 

gürültülü gözüken hayatlarında Ohri’nin eşkıyasının zaman ve maddenin sonsuzluğu 

üzerine tefekkür edecek yeterince vakitleri oldu mu, kesin olarak söylemek mümkün 

değil. Dehrîliğin felsefî boyutu bir yana, belli ki “Âdem ot gibi biter ve ot gibi yiter” 

sözü hayatı ve bir kayboluş olarak gördüğü ölümü doğadan bilmesiyle dehrîliğin 

tabiatçı özelliğini gösteriyordu. Bu meyanda Ohri’nin eşkıyaları, dehrîliği dünyayı haz 

duymak ve elem çekmek etrafında gören ve hazcılığı ifade eden tarafıyla da 

karşılayabilirlerdi.220 Dehrînin sözlükteki dünyevî olmak, dünyâ-perestlik anlamını 

atlamamalı.221 Üzerlerine dehrî ifadesinin yakıştırılmasından dolayı onlarda felsefî 

bakımdan maddeci bir yön aramak zor; fakat belki İslâm-öncesi Arap politeizminin 

dehrîlikle ilişkilendirilmesini akla getirmekte yarar var. Kur’an’da, Câsiye sûresinin 

XXIV. âyetindeki müşriklerce söylendiği kaydedilen “bizi ancak zaman (dehr) helâk 

eder” sözündeki gibi zamanı yarı-mistik bir karakterde görmeleri mümkündü.222 Geçip 

giden zamana, dehre sövmek ya da şikâyet etmek bu bakımdan tehlikeli olabilirdi; 

çünkü zaman denilen şey Tanrı’yı da ifade ediyordu.223 Ne var ki dünyada bittikleri gibi 

yitip gitmeye yol açan zamana yakınmaları, onları suçlu kılsa da zihniyet olarak 

toplumlarından pek de uzaklaştırmaz. Bu sızlanma Osmanlılarda çok kez daha emniyetli 

bir şekilde felek, çarh, tâlih ve baht gibi tâbirler kullanılarak da gösterilebilirdi. 

Mühimme metninde “Âdem ot gibi biter” diyen eşkıyanın mülhidlikten başka 

dehrî olarak da anılması, ancak Latîfî’nin Ohri’nin eşkıyalarıyla aynı sözü eden 

Temennâyî’yi böyle nitelendirmeyişi de kayda değer. Halbuki Latîfî doğal olarak bu 

düşünceye yabancı da değildi. Mesela Sun’î-i Selânikî’nin inancı konusunda ihtilaf 

olduğunu haber verirken bu şair hakkındaki fikrini de açıklamış, onun dehrî olduğuna 

hükmetmişti; gerekçesi de “kazâ ve kaderi dehre havâle” etmesiydi.224 Latîfî yine 

Canik taraflarından bir başka şairden, yüksek mevkilerden kimselerle dostluk eden ve 

derviş tabiatlı bir sipâhî olan Zahîrî’den söz ederken dehrîliğe temas eder. Bu sipâhînin 

 
220 I. Goldziher, “Dehriye”, MEB IA, s. 512-513. 
221 Tulum, s. 562. 
222 H. Ritter, “Dehriye”, MEB IA, C. 3, 1997, s. 513. “Dahı eyitdiler: Bu değüldür, illâ bizüm dünyâ 

dirliğümüz. Ölürüz ve dirilürüz, dahı bizi helâk itmez, illâ zaman geçmegi (…)” Bk. Anonim Satır Altı 

Kur’an Tercümesi, I, s. 375. 
223 H. Ritter, s. 513. 
224 Latîfî, s. 364. 
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âlemin ezelî olduğuna inandığını, ölümüyle de dindaşı dehrîlere veda ettiğini yazar. 

Onun çarhın, gökkubbenin aldatıcılığını, hayatın geçiciliğini hatırlatan şiirini nakleder 

ve “bu i’tikadla dünyâya geldi ve gitdi” der: 

Tâk-ı çarhun nakşını bâkî sanub aldanmanuz 

Eski mihmâ-hânedür halk-ı cihân mihmanıdur 

XVI. yüzyıldan bir sipâhî olan Zahîrî, kendisi gibi şair olabilmiş birkaç 

sipâhîden de ayrışarak evrenin başlangıçsız olduğu üstüne düşünecek vakti bulabilmiş; 

yine Latîfî’nin aktardığına göre kendi meşrebine uygun kitap ve risâleleri toplamıştı.225 

Ondan bekleneceği gibi hareketli bir hayat yaşayan Ohri’nin eşkıyasının da böyle bir 

yönü pekâlâ olabilir. Yalnız Zahîrî’nin yüksek sınıftan kimselere nedimlik etmesi, 

ondaki bu farklılığın sebeplerinden olsa gerek. Ohri’nin eşkıyaları da vaktiyle böylesine 

bir muhit edinmişler miydi, bunu bilmek şimdilik mümkün değil. 

  

 
225 “(…)‘âlem-i kevn ü fesâdun kademine kâyil olmış hakim-i’tikâd kimesneydi. Kendü meşrebine ve 

mezhine mülâyim ü münâsib nice kütûb ü resâyil cem’ idüp (…)” Bk. Latîfî, s. 377. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TANRIBİLMEZLER 
 

Ayrılanda candan oldum 

Hem din hem imandan oldum 

Hem sultandan, handan oldum 

Dünya mana ne dar ne deyim 

 

—Köroğlu, “Derbend Seferi” 

 

3.1. Celâlî fetretinde: “Kiminin adı Kabresığmaz, kiminin adı hâşâ 

Tanrıbilmez …” 

 

Anadolu’yu Celâlî hareketlerinin kasırga şiddetiyle çarptığı sıralarda, 1603’te 

Kırşehir kadısı Abdüsselâm pâyitahta bir arz ulaştırdı.226 Arzda; Bozok, Kayseri, Niğde 

ve Kırşehir’in muhafazasıyla sorumlu Kurd Ahmed Paşa şikâyet ediliyordu.227 Kurd 

Ahmed’in, henüz çocuk yaşta olan Derviş isimli kardeşi adına Kırşehri’ne resmen el 

koyduğu yazılıydı.228 Yanındaki üç yüz-dört yüz “levendât”ın da atlı olduğu bildirilen 

Kurd Ahmed’in bu levendlerinin adlarıysa epey çarpıcı seçilmişti. Öyle ki arzın sahibi 

Kadı, bu adlardan ilk saydığının başına “hâşâ” eklemek ihtiyacı duyacaktı: “Kiminin 

adı hâşâ Tanrıbilmez ve kiminin adı Kabresığmaz ve kiminin adı Dardoğan (…)”.229  

 
226 İE.ŞKRT 1, no. 94. Çevriyazısı için bk. EK VIII. Ayrıca bk. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve 

Düzenlik Kavgası, Bilgi Yayınevi, Ankara 1975, s. 427-428, 520-21. 
227 Kurd Ahmed Paşa buralara Deli Hasan’a karşı Celâlî serdarı olan Hüsrev Paşa tarafından tayin 

edilmişti. Akdağ, s. 427. Anna Tveritinova, meşhur Karayazıcı ve kardeşi Deli Hasan isyanlarını köylü 

isyanıyken sonuçları itibariyle “küçük feodal” dediği sınıfın dar çıkarlarına yaradığını düşünüyordu. 

Tveritinova’nın çizdiği manzarada kitlelerin hareketliliği, Celâlî şeflerini ürkütmüş ve sultanın tarafına 

geçmeye itmişti. Bk. Anna S. Tveritinova, Türkiye’de Karayazıcı – Deli Hasan İsyanı, çev. A. İnan, haz. 

A. Haydar Avcı, Aya Kitap, 2006, s. 109; Mustafa Akdağ, hem Amasya tarihini yazan Hüseyin 

Hüsamettin’in Celâlîlere atfettiği geniş amaçları hem de Tveritinova’nın buna gösterdiği “anti-tez”i 

eleştirir. Bk. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 438-39. 
228 İE.ŞKRT 1, no. 94: “(…) yedi ve sekiz yaşında Derviş nam karındaşıma alıvirdüm (…). 
229 Metinde ظارطغان “Tartoğan”. İE.ŞKRT 1/94. Kabresığmaz ve Tanrıbilmez adlarına yanyana olarak 

XVII. yüzyılın sonuna doğru da rastlanacaktır. II. Süleyman devrinin önde gelen eşkıyasından Gedik 

Mehmed Paşa’nın beraberindeki bölükbaşlarının isimleri arasında ilk olarak Kabresığmaz Bölükbaşı ve 

Tanrıbilmez Bölükbaşı zikredilir. Bk. Üsküdarî Abdullah Efendi, Vâkı’ât-ı Rûz-merre, I, haz. Muzaffer 

Doğan, TÜBA, Ankara 2017, s. 118; Yine bu isimler, aynı vakayı haber veren Anonim Osmanlı 

Tarihi’nde de vardır. Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116 / 1688-1704), haz. Abdülkadir Özcan, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000, s. 6. Kabresığmaz’a Köroğlu Destanı’nda da aynen rastlanır. 

“Ecel’–Yakın, Kabre-Sığmaz / Yolar yolar al’ giderim”. Köroğlu Destanı, haz. Pertev Naili Boratav, 

Evkaf Matbaası, İstanbul 1931, s. 173; “Malatya bölgesi ile Diyarbakır kollarını keser ve o taraflarda 

oldukça ün salmış ve gelen geçenden pay alan iki pehlivan vardı ki bunların adına Darı Değmez ve 

Kabire Sığmaz derlerdi.” Köroğlu, haz. Ferruh Arsunar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 

1963, s. 33. 
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Kadı Abdüsselâm, Kurd Ahmed’in aynı zamanda Kayseri’den de yetmiş-seksen 

sipâhî topladığını yazıyordu, ancak onların adları ya böyle tuhaf değildi, ya da henüz 

isimleri duyulmamıştı. Kurd Ahmed ile yanındaki -tabir caizse- şık rumuzlar edinmiş 

levendleri; hanlar ve kervansaraylar yerine “beğendükleri evlerin sahiblerini cebren 

çıkarub kendileri girüb”, kapıları deviriyor, atlara el koyuyor, hem bineklerinin hem 

kendilerinin masraflarını musallat oldukları ahâlinin üzerine yıkıyorlardı. Aynı zamanda 

develere de elkoydukları bildirildiğine göre, ihtimal soydukları malı ve silahlarını da 

taşımayı kolaylaştırmak istiyorlardı. 

Kadı Abdüsselâm, bundan başka dikkat celbeden bir şeyden daha bahsediyordu. 

Denilene göre, Kurd Ahmed levendleri “sen kan itmişsün” diye ahâliden kimselerin 

üzerine cinayet de yıkıyorlardı. Kadıya göre, böylece ortada ölü bile yokken birilerini 

hapsetmek ve “ikişer ve üçer yüz” kuruşlarını almak fırsatını yaratıyorlardı.230 Kadı’nın 

ortada ceset olmamasına rağmen insanlara cinayet iftirası atıldığı iddiası, belki bölge 

ahâlisinin işlediği suçları unutturmak için Kurd Ahmed’i bahane etmesinden de ibaret 

olabilir. Kadı’nın çizdiği genel manzarada anlatılanlara bakıldığında, Kurd Ahmed’in 

şehri bir subaşına vermesi, aydan aya teftiş ettirmesi ve soygununu daha sistematik 

olarak mahalle mahalle para toplayıp yapması onun meşru bir kılığa büründüğünü de 

gösteriyor. 231 

Kırşehir kadısı Abdüsselâm, Kurd Ahmed’in şık rumuzlu levendlerinden 

Tanrıbilmez’i, uzunca yazılmış arzında tekrar anmak zorunda da kalır. Ancak bu defa, 

her nedense başına “hâşâ” eklemek zorunda hissetmez. Belki, Kadı Abdüsselâm ilk 

duyuşundan beri bu adı o denli yadırgamaz da, dindarlığını gösterecek böyle bir göz 

boyamasının otoritenin hoşuna gideceği kanaatine kapılmıştır. İhtimal yapmacık olan bu 

tavrını, Tanrıbilmez’i arzda ikinci defa anarken terk eder. Sözün akışı daha doğal 

seyrinde olur; bu sefer onun gaddarlığına da atıf yaparak, Kurd Ahmed’in yetmiş-

seksen levendine “Tanrıbilmez didiğü zâlimi baş ve buğ nasb” edip Valide Sultan 

haslarına gönderdiğini bildirir. 

 
230 24-36 bin akçe arası. Bk. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 428. 
231 Bu devirde, devletin şiddet tekelini yitirişini, Kâtib Çelebi ve ondan aktaran Na’ima çok-devletli bir 

yapıya (mülûk-ı tavâ’if) benzetir. “Anadolu ve Karaman diyârlarında mülûk-ı tavâ’if gibi niçe nâmdar 

Celâlîler sancak kaldırup memâliki garet iderlerken serdâr-ı zafer-şi’âr bunları birer tarîkle ele getirüp 

kimine mansıp virüp ba’dehu katl eyledi.” Bk. Kâtib Çelebi, Fezleke, I, haz. Zeynep Aycibin, Çamlıca 

Yayınları, İstanbul 2016, s. 398;  “Anadolu ve Karaman diyârında mülûk-i tavâ’if gibi nice nâm-dar 

Celâlîler sancak kaldırıp memâlik ve re’âyâ garet ederlerdi.” Na’îmâ, II, s. 343. 
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Avârız akçesi toplayan, elinde on bin altın olan Dergâh-ı Âlî çavuşu Ferhad, 

Kurd Ahmed’in korkusundan yakınlardaki bir kale dizdarına sığınacak hatta burayı ona 

karşı savunmak zorunda kalacaktı. Avârızdan toplanan paraya da göz diken Kurd 

Ahmed, bir gece bunları gafil avlamış ancak kaleyi almakta başarılı olamamıştı. “Mîrî 

akçe”yi ele geçiremeyen Kurd Ahmed’in bu hâli, muhtemelen Tanrıbilmez ve diğer 

namlı adamlarını da kötü etkilemiştir; Kurd Ahmed’in kâtibi ve subaşısı bu saldırıda 

ölmüştü. Tanrıbilmez’den iki defa bahsetmekten çekinmeyen Kadı Abdüsselâm, ölü 

düşenler arasında Kurd Ahmed’in kâtibi Davud’la beraber onu da saymadığına göre, 

belki Tanrıbilmez’in bu hengâmeden sağ çıktığı düşünülebilir. 

Tüm bunlardan sonra Kayseri’ye giden Kurd Ahmed için Mustafa Akdağ, diğer 

sancaklara da benzer şekilde neler yaptığının tahmin edilebileceğini yazıyor.232 Peki, 

Tanrıbilmez’in bundan sonraki hikâyesi nasıldı? Mustafa Akdağ’ın “acaip adlar” 

arasında andığı bu lakabı niçin taşıyordu?233 Doğduğunda kulağına bu isim 

fısıldanamayacağı hâlde, gerçek ismini dahi unutturacak bir nam saldığı âşikâr. İlk 

duyuşta kulağa böylesine aykırı gelen bir ada sahip birisinin izi sürülebilir mi? 

3.2. Eşkıyabaşı Kalenderoğlu Mehmed ve namdar Celâlîlerden 

Tanrıbilmez 

 

Bu arzdan birkaç sene sonra, 1608’de bir Tanrıbilmez ismine daha rastlanıyor. 

Osmanlı kronikleri, “firak-ı Celâlîyân perîşan” olunca yalnız büyük Celâlî 

liderlerinden Kalenderoğlu Mehmed ile ona bağlı olan Kara Sa’îd’in kaldıklarını yazar. 

Böylece, Kalenderoğlu Mehmed son ümitlerden sayıldığı için etrafında Celâlî 

firarilerini toplamıştı. Bu Celâlîler, Kalenderoğlu’yla bir araya gelip kışı Bursa ve 

Manisa taraflarında geçirdiler. Bu sıralarda Kalenderoğlu, Etmekçizade’nin hazinesinin 

yoluna çıkmak ve üzerine konmakla ilgili plânlar yaparken, dışarıdan destek gelince 

bundan Na’îmâ’nın ifadesiyle “nâ-ümid” olur. Kalenderoğlu “hem-pâye”leriyle, dengi 

eşkıyalarla bir istişareye girişir: Başlarına bela olan Kuyucu Murad Paşa’nın üstüne 

varacaklar, “Üsküdar’dan berisini zapt” edeceklerdir.234 Bu savaş kararını alacak 

 
232 Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 428. 
233 Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, aynı sayfa. Celâlîlerle ilgili IA maddesindeyse bu 

nam salmış eşkıyaların isimleri “garip” bulunmuştur. Bk. Mücteba İlgürel, “Celâlî İsyanları”, TDV IA, c. 

7, İstanbul 1993, s. 256. 
234 Na’îmâ II, s. 343-44; Kâtib Çelebi, I, s. 398-99. “Hak Teala muin olursa yanımızda olan bişümar 

kârgüzar dilâverler ile Koca fertutu bertaraf eyleyüb Üsküdar’dan berusunu Osmanlıya feragat ettirmek 
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mecliste onunla hazır bulunan, fikirlerini söyleyen Celâlîlerden birisinin lakabıysa 

Tanrıbilmez’dir.235 Na’îmâ; başta Kara Sa’îd olmak üzere Tanrıbilmez, Göynüklü Halil, 

Kör Haydar, Baldırı Kısa, Ağaçdan Pîrî, Dağlardelisi, Gedüzlü Akdarması, Laz 

Hüseyin, Şakloz Ahmed, Kâfir Murad gibi isimleri sayılan bir düzine eşkıyayı 

Kalenderoğlu’yla sanki aynı mertebedeymiş (hem-pâye) gibi gösterirken Kâtib 

Çelebi’nin Fezleke’sinde buna rastlanmaz. Fezleke’de Kalenderoğlu “ser-i eşkıya”dır, 

eşkıya başıdır.236 Kuyucu’yla savaş meydanında yüzleşmeye karar verecekleri mecliste 

bulunanlardan yalnızca Sa’îd Arab buna olumsuz bakar. Geri kalanların onun sözünü 

dikkate almayışlarını, Kâtib Çelebi ve elbette Na’îmâ, “gurûrları kemâlde idi” diye 

kibre kapılmış olmalarına bağlıyordu.237 

Acaba, Kalenderoğlu’nun görüştüğü bu namdar Celâlîlerden Tanrıbilmez’le 

yukarıda anlattığım Kurd Ahmed’in levendlerinden, onun başbuğu Tanrıbilmez aynı 

kişi midir? Celâlî devri Anadolu’sunda eşkıyaların hızını hafife almamak gerek. 

Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası’nda levendlerin 

Anadolu’nun dört bir köşesinden Karayazıcı’nın emrine katılmasını halli güç önemli bir 

sorun olarak görmüştü.238 Eşkıyaların hareket kabiliyetinin şaşırtıcı derecede süratli 

 
vardır. Eğer fırsat kocanın olursa hod bizim etdüğümüz işler dillerde destan olduğu heman bize kâfidir.” 

Bk. M. Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 19. Karen Barkey, bu 

mektuptaki ayrılıkçı havaya karşın, Kalenderoğlu’nun aslında devletle uzun müzakereler yürütmüş 

olduğuna dikkat çeker. Kalenderoğlu’nun hiç böyle bir eyleme geçmediğini, 1606’da Habsburglarla 

yapılan sulhle, Celâlîlere açılan gizli ve topyekûn savaşı hatırlatarak değişen şartlara işaret eder. Bk. 

Karen Barkey, Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization, Cornell University 

Press, 1994, s. 208. Griswold; Karayazıcı, Deli Hasan ve  Kalenderoğlu’da Osmanlı sisteminden bir 

ayrılış amacı görmemekle birlikte, Canbuladoğlu’nun bunlardan farklı olarak ayrı devlet kurma gayesi 

olduğunu ileri sürer. Bk. William J. Griswold, Anadolu’da Büyük İsyan: 1591-1611, çev. Ülkün Tansel, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000. 
235 Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 399; Na’îmâ, II, s. 343. Diğerlerinin isimleri: Kara Sa’îd, Göynüklü Halil, 

Kör Haydar, Kebec (Kekec) Mehmed, Ağaçdan Pîrî, Dağlardelisi, Baldırıkısa, Kör Mahmud, Köse 

Ahmed, Gedüzlü Akdarması, Laz Hüseyin, Kâfir Murad, Şakloz Ahmed… Bu savaş kararı alan mecliste 

olmayan fakat isim seçimi konusunda onlarla yarışabilecek bir başka Celâlî lakabıysa İnciryemez’dir. Bk. 

Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 119. Kâtib Çelebi’nin Tuhfetü’l-ahyar’ında incirle 

ilgili bahis vardır. Burada İbn Abbas’a ait, Âdem’e yasak edilen ağacın incir olduğu rivâyeti hatırlatılır. 

“Bundan dolayı Allah, Âdemi onun meyvesiyle belâya uğrattığı gibi, yaprağıyla da örtünmek belasına 

uğratmıştır, amma bu güzel bir belâdır.” Kâtip Çelebi’den Seçmeler, haz. Orhan Şaik Gökyay, Millî 

Eğitim Basımevi, İstanbul 1968, s. 254. Bir diğer dikkat çekici bulduğum Celâlî lakabı, Karayazıcı 

zamanlarının eşkıyası olarak anılan Türkçebilmez Hüseyin’dir. Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 421. 
236 Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 399; Na’îmâ, II, s. 343. 
237 Na’îmâ II, s. 343-44. 
238 Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 380. Reşad Ekrem, Karayazıcı’nın kardeşi Deli 

Hasan’ın etrafında toplanmış Celâlîleri tarif eden Na’îmâ’nın anlattıklarını biraz daha ileri götürüp canlı 

bir tasvire koyulurken bu eşkıyaları “Allah bilmez, Peygamber tanımaz” olarak tanımlamıştı. Bk. Reşad 

Ekrem Koçu, Dağ Pâdişahları, Mehmed Koçu Yayınları, 1962 İstanbul, s. 22. Na’îmâ, bunların kiminin 

uryânlığından, boyunlarındaki tılsımdan, elde kargı mızrak ucunda beyaz bayraktan, “avrat saçı gibi uzun, 
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olduğunu düşünürsek, Tanrıbilmez’in Kurd Ahmed Paşa’dan sonra Kalenderoğlu 

Mehmed’le de işbirliğine gittiğini veya Kâtib Çelebi’nin nitelemesini kullanarak onu 

eşkıyabaşı bellediğini, belki düşünebiliriz. Sıradan bir levend ya da sekban olmaktan 

giderek ün kazanan bir Celâlî şefine dönüşmüş olabilir. Belki, Kurd Ahmed Paşa’nın 

onu başbuğ tayin edişiyle kendisine bağlı kümeler yaratmak fırsatını da yakalamıştı. 

Haydar Avcı da, Kurd Ahmed’in levendi Tanrıbilmez ile Kalenderoğlu’nun 

beraberindeki Tanrıbilmez’i aynı kişi saymıştır.239 Yine de Kalenderoğlu’yla beraber 

ismi geçen Tanrıbilmez’in pekâlâ aynı adı takınmış başka birisi olabileceğini es 

geçmemek gerekir. Nitekim birazdan aşağıda ele alacağım gibi ve bu bölümün 

başlığının gösterdiği üzere bu ismi başka başka kimseler de taşıyordu. 

Kuyucu Murad Paşa ile Kalenderoğlu’nun savaşmasını anlatan bir mesnevî 

kaleme alan Fürûği, Kalenderoğlu’nun sağında Cemşîd, Söylemişoğlu, Ağaçdan Pîrî, 

Kürd Ali; solundaysa Kürd Hüseyin, Akbaba Şâmî, Kara Sa’îd ve Canbuladoğlu’nun 

eski adamı Hasan’ın durduğunu yazıyordu.240 Burada Ağaçdan Pîrî’nin olup da 

Tanrıbilmez’in olmayışını kaydetmek durumundayım. Elbette, Siyâveş-nâme’de 

Ağaçdan Pîrî’nin yer alıp da onun isminin geçmeyişi, Tanrıbilmez’in Kalenderoğlu’yla 

beraber savaş meclisinde bulunduğuna dair Osmanlı kroniklerindeki bilgiyi şüpheye 

düşürmüyor. Eğer onun lakabının yanı sıra gerçek adının da bilindiğini varsayarsak, 

belki burada sayılan isimlerden birisi Tanrıbilmez’in asıl ismidir; ama bunu bilmek de 

mümkün değil. Kalenderoğlu’nun mağlubiyetinin üstünden çok geçmeden yazılmış bu 

eserde serkeşlik edip, isyan yolunu tutanların “nedür bilmezler asla dîn ü îmân” hâlde 

oldukları hatırlatılır.241 Tanrıbilmez adının es geçilmesi, belki bu adı anmaktan 

çekinmenin erken örneklerinden birini gösteriyordur.242 Üstelik Fürûğî, Celâlî 

lakaplarının ne ifade ettiğiyle ilgilenmez de değildir, nitekim Ağaçdan Pîrî’nin adını 

“Ağaçdan düzd-i ser-keş ol perî-nâm” diye zikreder.243 Ağaçdan Pîrî’yi cin ismi olarak 

anan Fürûğî’nin, Tanrıbilmez’i nasıl karşılayacağı meçhuldür. Safevî tarihçisi İskender 

 
saçı iki yanına sarkmış” hallerinden ve baldırıçıplak olmalarından söz eder ki bu tasvir aslında Kâtib 

Çelebi’dendir. Na’imâ, I, s. 230; Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 260. 
239 Avcı, Köroğlu Ayaklanması, s. 55. 
240 Kuyucu Murad Paşa’nın Celâlî Seferi Üzerine Bir Mesnevî: Fürûğî’nin Siyâveş-nâme’si (İnceleme-

Metin), haz. Olcay Kocatürk, Bursa Uludağ Üniversitesi, Doktora Tezi, 2019, s. 121, 820-21. 
241 “Nedür bilmezler asla dîn ü îmân / Gören türş-rûların bir dem virür cân” diye zikrediyor. Fürûğî, s. 

322-23. 
242 Yazmanın üzerindeki temellük kaydı 12 Ekim 1614’e tarihlenmiş. Metnin üzerinde çalışan Kocatürk, 

1609-1610 yıllarında yazıldığını düşünüyor. Kocatürk, s. 24. 
243 “Ağaçdan düzd-i ser-keş ol perî-nâm / Ki tiğından olur lerzende Behrâm”. Bk. Fürûğî, s. 820. 
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Bey’in eserinde, Murad Paşa’nın Celâlîleri mağlup etmesinin anlatıldığı bölümde 

Kalenderoğlu Mehmed’in önde gelen adamları sayılır: Başta Arap Kara Sa’îd, sonra da 

“Uzun’un kardeşi Mehmed Bey, Kürd Haydar, Ağaçdan Pîrî, Kekec Mehmed, Azmadut 

Hüseyin Bey, Kara Hüseyin, Tümal İsa” isimleri görülür; bundan başka diğerleri olduğu 

da belirtilir ama onların adları sayılmaz.244 Sultan I. Ahmed’ın emriyle eserini kaleme 

alan Mustafa Sâfî de Zübdetü’t-Tevârîh’inde Kalenderoğlu’nun yanındaki, görüşlerini 

aldığı “bedbaht”ları Kara Sa’îd, Kepenklü Halîl, Kürd Haydar, Çıplak Maymûn ve 

Ağaçdan Pîrî olarak sayıyor, onlara Hakk’ın rahmetinden uzak (rahmet-i Hakk’dan 

ba’îd) diyordu.245 Celâlîlerin kendi yazdıkları destana bir “karşı-destan” sayılabilecek 

Vâsıtî’nin Gazavât-ı Murad Paşa’sında da Göksun yaylağındaki bu meşhur Kuyucu 

Murad-Kalenderoğlu muharebesinin tasvirinde ona rastlanmıyor.246 Üstelik Vasıtî, 

Kalenderoğlu ve Kara Sa’îd yenilgileri sonrasında “Meymun Bölükbaşı didikleri 

mel’un” gibi başkaca namlı Celâlîlerin akıbetini de esgeçmez.247 Tanrıbilmez’inse adı 

görünmüyor, onu yine “bazı nâmvâr bölük-başıların” içinde kaybederiz.248  

Bu kaynaklarda onun adına rastlanmayışının arkasında sözünü ettiğim, 

bazılarınca bir çeşit tabu kelime sayılma ihtimali olduğu gibi, Göksun’da gerçekleşecek 

Kalenderoğlu ile Kuyucu Murad Paşa muharebesinde askerî olarak etkin bir rol 

oynamayışı da olabilir. Nitekim Tanrıbilmez adını en azından bir kere anmaktan 

çekinmeyen Kâtib Çelebi’nin Fezleke’sinde, Göksun yaylağına çıkmadan önce 

Kalenderoğlu’nun Kara Sa’îd, Kepeneklü Halîl, Kürd Haydar, Maymun-ı Çıplak ve 

Ağaçdan Pîrî’den özel olarak görüş aldığına dair kayıtta da onun adına rastlanmaz.249 

Ancak, zaten Mustafa Sâfî’nin, Kâtib Çelebi’nin kullandığı kaynaklar arasında 

olduğunu söylemek gerekiyor.250 Diğer bir ihtimalse, Tanrıbilmez’in savaş meclisinde 

bulunmasına ve Kuyucu Murad Paşa’nın üzerine yürüme kararına varanlardan olmasına 

rağmen belki de bir şekilde bu muharebede yer alamayışıdır. 

 
244 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, Târîh-i Âlem-Ârâ-yi Abbâsî, II. C, II. Kitap, çev. Ali Genceli, haz. 

İsmail Aka, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2019, s. 518. 
245 Mustafa Sâfî, Zübdetü’t-Tevârîh, II, haz. İbrahim Hakkı Çuhadar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2003, 

s. 78. 
246 Vâsıtî, Gazavât-ı Murad Paşa, haz. Ayşe Pul, CMT Yayıncılık, Samsun 2014, s. 102-114. 
247 Vâsıtî, s. 155. 
248 “ (…) cânib-i yesârında Kara Sa’îd dedikleri yezîd ve tarâf-ı yemîninde Kürd Haydar ve bazı nâmvâr 

bölük-başıların koyub (…)” bk. Vâsıtî, 106. 
249 Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 400. 
250 Aycibin, “Mustafa Sâfî, Zübdetü’t-tevârih”, Fezleke, s. CLXXXIX-CXCIV. 
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 Kalenderoğlu, 9 Ağustos 1608’de Göksun’da yenilgiye uğrayacak, sonra 

Bayburt’ta bir daha kaybedince İran’a gidecektir.251 Mustafa Sâfî, dinsiz eşkıya (eşkıyâ-

i bî-dîn) olarak andığı Göksun mağluplarının Bayburt’ta da perişan olmalarından sonra 

Erzurum yolundan sapıp Ardahan üzerinden Revan’a doğru kaçtıklarını yazar.252 Safevî 

kronik yazarı İskender Bey, Kalenderoğlu’nun esas askerleriyle arkada kalarak 

ordusunu bölük bölük Revan’a gönderdiğini, sonra kendisinin de onlara katıldığını 

haber veriyor.253 Çağatay Uluçay da Kalenderoğlu ve -kendi ifadesiyle- “ölmeyen 

şefler”inin Kuyucu Murad Paşa’nın memur ettiği paşalarca takip edilse de 

yakalanamadığını, İran sınırına girip oranın hükûmetine teslim olduklarını yazmıştır.254 

Osmanlı kronik yazarlarından Hasan Bey-zâde, Kalenderoğlu’nun İran’a kaçışının 

ardından Şah Abbas’tan iltifat görmediğini ve orada katledildiğini (esâs-ı vücûdına 

indirâs buldurdı) söylüyor.255 Halbuki İskender Bey, Şah’ın Celâlîlere defalarca nasihat 

ettiğini, ancak zaman içinde aralarındaki çekişmelerden ve inattan vazgeçmediklerinden 

önce İran Azerbaycan’ındaki Meraga yaylağında yazı geçirmeye, oradan da Kürdistan’a 

gönderildiklerini yazar; böylelikle bütün bunlar onlara ders olacaktır.256 William J. 

Griswold, Şah Abbas’ın o sıralar Avrupa’da henüz sulh yapmış Osmanlıların kendi 

üzerine yürümesinden çekindiğini ve bu arada Celâlîlerin Osmanlı-Safevî ilişkisini 

zorlaştırdığını tespit ediyor. Şah böylece Celâlîleri serhadde Tatarlara ve Kürtlere karşı 

savaşmaya göndererek politik bir hamle yapıyordu.257 Ardından Kalenderoğlu Mehmed, 

buralardaki hengamede sağlığını kaybedecek, Celâlîler dağılmaya başlayacak ve sonra 

kendisi de hastalıktan ölecektir.258 İskender Bey, ilk başta yıkanıp paklanmalarına, 

 
251 Mücteba İlgürel, “Kalenderoğlu Mehmed”, TDV IA, c. 24, İstanbul 2001, s. 256-257; Bu ansiklopedi 

maddesinde kullanılan kaynakların sınırlılığından ötürü Kalenderoğlu’nun İran serencamı hakkında ufak 

bile olsa bilgi yoktur. 
252 Mustafa Sâfî, s. 81. 
253 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 520. 
254 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 19. 
255 Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târîhi, c. III, haz. Şevki Nezihi Aykut, Türk Tarih 

Kurumu, Ankara 2004, s. 876. 1609’da, Anadolu defterdârıyken Hasan Bey-zâde, Kuyucu Murad 

Paşa’nın emriyle Üsküdar’da idam edilen Yusuf Paşa’nın metrukatını defter etmekle görevlendirilmişti. 

M. Cavid Baysun, “Hasan Beyzade Ahmed Paşa”, Türkiyat Mecmuası, 10, 1953, s. 332. Kalenderoğlu ve 

yoldaşlarının akıbeti hakkında pekâlâ önemli ağızlardan duyum almış olabilir. 
256 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 532-533. 
257 Griswold, s. 164. Burada Macaristan’la barıştan söz ediliyor, harp Macaristan üzerinde de olsa savaşı 

da barışı da asıl olarak Osmanlı-Habsburg arasında saymak daha doğru. 
258 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 532-33, 564. Burada İskender Bey, ondan geriye kalanların Kara 

Sa’îd’e verildiğini yazar, bu ülkelerde beş yüzden fazla Celâlî olmadığını da kaydeder. İskender Bey 

Münşî-yi Türkmen, s. 564. Bu kaynaktan ayrıca Ağaçdan Pîrî’nin “Bağdad’ın Kerkuye’sine” kaçtığını 

öğreniyoruz. İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 562-63. Kuyucu Murad Paşa’nın ölümü ve 
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kendilerine ziyafet de verilmesine, oldukça iyi konukseverlikle karşılanmalarına rağmen 

Celâlîlerinin alışkanlıklarından ötürü sohbetlerde sürekli kendi cesaret ve şecaatlerinden 

bahsettiklerini, hatta Emir Gûne Han’ın meclisinde Kara Sa’îd ile Kalenderoğlu 

Mehmed arasında tartışma patlak verince mübareze bile ettiklerini haber veriyor. 

Celâlîlerin İran’da birbirlerine düştüklerini ve üç parçaya ayrıldığını gösteren bu 

haberde Kürd Haydar ve Ağaçdan Pîrî gibi isimlerin de saf tuttukları yazılır. Ancak yine 

Tanrıbilmez adı görünmez.259 Tebriz’de, Cihanşah bağında Celâlîlere hil’at 

giydirildiğinde de bu ihsanları görenler arasında onun ismine rastlamayız.260 

Tanrıbilmez, eğer Kuyucu Murad Paşa’ya karşı savaşta ruhunu teslim etmemişse, bu 

“ölmeyen şef”lerden birisi olarak İran’da, Kalenderoğlu’yla beraber Şah Abbas’ın 

merhametine sığınmış; herhalde bir şekilde “indiras” bulmuştur. Mustafa Sâfî, kılıç 

artığı (bakıyetü’s-suyûfi) saydığı Kalenderoğlu’nun adamlarının bu uğursuz memlekette 

bir de Kızılbaşlığı kabul edip Dört Halîfe’ye sövdüğünü (sebb-i çıhâr-i yâr-ı güzîn) ama 

bundan sonra hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğradıklarını yazar.261 Elbette, 

bunların hepsinin illâ sürülüp telef olmadıklarını, başlangıçta Şah’ın kendisine sığınan 

Celâlîlerin isim listesini alıp işe yarar bulduklarını piyade ve süvari olarak kullandığı, 

bir kısmının da at oğlanı veya hizmetçi yapıldığını unutmamak gerek.262 Mustafa Sâfî, 

Kızılbaşlığı kabul etmelerinden önce de Celâlîleri eşkıyâ-i bî-dîn olarak niteleyerek 

pekâlâ mezhepsel bağlamın dışında bir inançtan uzaklaşmaya işaret eder gözüküyor.263 

Aslında, Türkçede yanına eşkıya eklenmeden de kendi başına bî-dîn ifadesi kanun 

kaçaklığını (exlex), şakî sıfatını karşılayabiliyordu.264 

 
Kalenderoğlu’ndan arta kalan Celâlîlerin eski Diyarbekir beylerbeyisi, yeni vezir-i azam Nasuh Paşa’yla 

uzlaşmaları, Osmanlı-Safevî ilişkierini barış yapmaya taşıyacaktı. Bk. Griswold, s. 168. 
259 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 522. Celâlîlerin Tebriz’e gelişlerinde belirli isimler de sayılır, 

Bunlar Kara Hüseyin, Kekec Mehmed, Ali Bey Dünyayî, Kürd Kulu Bey, Kürd Ali, Ahmed Yazıcı’dır. 

Bk. İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 521-23. İskender Bey, Celâlîlerin birbirlerine düşmelerini başka 

yerlerde daha değinir. İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 526-27. Yanlarına gidecekleri Kürt 

aşiretlerinin reisi olmasından ötürü isyan etmesinden çekinilen Kürd Haydar’ın da, şaraplı mecliste 

Kalenderoğlu’nu tehdit etmesinden sonra öldürülüşü anlatılır. Bk. İskender Bey Münşî-yi Türkmen, 546-

47. 
260 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 525. 
261 “(…) tâc-ı bî-revâc-ı mülhidâne urunmak ile kendülerin Kızılbâş idüb, sâlisen hâşâ sebb-i çıhâr-i yâr-ı 

güzîni fâş itmelerin teklif ve anlar dahî kabûl-i bilâ tevsîf itdikden sonra husrân-ı dünyâ vü âhirete vâsıl 

ve temenni itdikleri menâfi’den mücerred-i peşîmâni ve nedâmete nâil oldılar”. Bk. Mustafa Sâfî, II, s. 

81-82 
262 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 524. 
263 Mustafa Safi, II, s. 81. 
264 Tulum, s. 420. Bu konuda kroniklerin diline ayrıca eğilmek gerekebilir. Osmanlı kroniklerinin 

mülhidlere yönelik kullandığı dili inceleyen ve bî-din gibi ifade örneklerini de kapsayan bir çalışmada, 
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Kuyucu bozgununa uğramış Celâlîlerinin İran diyarına gelişleriyle başlangıçta 

iyi bir misafirperverlik görmelerine rağmen, burada karşılanmalarında yoğun bir 

güvensizlik havası da her zaman hâkimdi. İskender Bey, onların Azerbaycan 

vilayetlerinde kışlamalarını ve bu sırada kendilerine ne derece güvenilebileceğinin de 

araştırıldığını anlatır.265 Belki Tanrıbilmez’in buralarda nasıl bir iz bıraktığı, 

Azerbaycan coğrafyasında meydana gelmiş destan anlatılarından yakalanabilir. 

  

 
aslında isabetli olarak kroniklerin Celâlîler’e ilişkin diline de yer ayrılmasına rağmen iyi bir malzeme 

sağlayabilecek Mustafa Sâfî’nin eseri gözden kaçmıştır. Bk. Bilal Gedikoğlu, Klasik Dönem Osmanlı 

Kroniklerine Göre “Mülhid” ve “Zındıklara” Yönelik Kullanılan Dil, Akdeniz Üniversitesi, Yüksek 

Lisans Tezi, 2018, s. 100-102, 148-149. 
265 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 520-21. 
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3.3. Dillerde Destan: Tanrıbilmez ya da Tanrıtanımaz 

 

Celâlî İsyanları tesirinin açıkça görüldüğü Köroğlu Destanı’nın, Veli Huluflu 

tarafından derlenen bir Azerbaycan rivâyetinde Köroğlu’nun yüzlerce “deli”si arasında 

“Tanrıtanımaz”’ lakabında meşhur bir sergerdeye rastlanır.266 Celâlî hareketlerine şâhit 

olmuş Ermeni keşiş ve tarihçi Tebrizli Arakel Davrizhetsi de Tanrıtanımaz’ı Celâlî 

isimleri arasında sayar.267 Bu dikkate alındığında, Tanrıtanımaz adlı destan 

kahramanının XVII. yüzyıl Anadolu’sunun zihniyetiyle yakından ilişkili olduğu açığa 

çıkar.268 

 
266 Daha geniş hâliyle 1929 yılında yayınlanan bu toplamasında Huluflu, bu rivâyette Tanrıtanımaz ile 

beraber İsabalı ismindeki sergerdeye de dipnotunda dikkat çeker. bk. Huluflu, s. 31, bk 41. dipnotu. 
267 Arak’el of Tabriz, Book of History, çev. Goerge A. Bournoutian, Mazda Publishers, 2010, s. 91-2. 

Tebrizli Arakel, eserini 1662’de tamamlıyor. Arakel, ülkesinin doğu sancaklarında, Şah Abbas 

ordularının ve Osmanlı serdarının tahribatlarının yanında Celâlîlerin yağma ve talanlarını daha da yıkıcı 

bulur. O günlerde zerre kadar iyilik görmez, yalnızca hüzün vardır. Arakel, s. 90; Bk. A. K. Sanjian, 

“Arak’el of Tabriz”, Encyclopaedia Iranica, C. II, Routledge & Kegan Paul, 1987 s, 249-250; Arakel 

yalnız değildir. Bu dönemden Ermenice elyazmalarında, Batı’dan gelen Celâlîlerin köy ve şehirleri 

tahribi, kiliselere ve gayrimüslim ahaliye gösterdikleri şiddet konu ediliyor. Bu anlatılarda yamyamlık 

dahi görülür. Bu belayı defettiği için Kuyucu Murad’a övgüler de düzülür. Yalnız bütün bunları inceleyen 

araştırıcı Shapiro, Abaza Mehmed Paşa’nın kahraman sayılması gibi bazı hareketlere destek gösterildiğini 

de kaydediyor. Bk. Henry R. Shapiro, “17. Yüzyıl Osmanlı-Ermeni Sosyal ve Entelektüel Tarihine 

Aralanan Yeni Bir Pencere: Ermenice Elyazması Kolofonlar”, Toplumsal Tarih, Sayı: 265, 2016, s. 40-

41. Ayrıca bk. Hrand D. Andreasyan, “Türk Tarihine Aid Ermeni Kaynakları”, Tarih Dergisi, Sayı: 2, 

1950, s. 425-435. 
268 Pertev Naili Boratav; Deli Hasan, Alaca Atlı, Yular Kastı, Tepesi Tüylü, Ağaçdan Pîrî gibi şöhret 

bulmuş Celâlî isimleriyle Köroğlu Destanı’ndaki Deliler’in isimleri arasında yakınlık kurmuştu. Boratav, 

Köroğlu Destanı, s. 100. Ancak Boratav’ın Hammer’den aldığı bu Celâlî eşkıyalarına ait isimler arasında 

Tanrıbilmez yoktur, onu saymaz. Bu lakap bir şekilde gözüne ilişmiş olsaydı, muhtemelen dahil ederdi. 

Zira Boratav, aynı zamanda Huluflu’nun rivâyetleri arasında “Tanrı-Tanımaz” lakabının olduğuna dikkat 

çeker. Boratav, s, 75; Sonraları Boratav, Tebrizli Arakel’in eserinden haberdar olacak ve oradaki 

“Tanrıtanımaz” olarak anılan Celâlî ismiyle Huluflu rivâyetindeki Tanrıtanımaz’ı ilişkilendirecektir. 

Yalnız burada da Celâlîlerdeki Tanrıbilmez lakabına dair bahis bulunamaz, bu ismin varlığı pek de 

farkedilmiş değildir. 1943’te yapılan Türk Tarih Kongresi sıralarında Mustafa Akdağ, genç bir araştırıcı 

olarak Celâlîler konusu üzerine yeni yeni eğiliyordu, Köroğlu üzerine arşiv bulguları da henüz tazeydi. 

bk. Boratav, “Köroğlu’nun Tarihî Şahsiyeti”, TTK Bildiriler, III, 1948, s. 126. Kadı Abdüsselâm’ın 

Tanrıbilmez adlı levendden bahsettiği arz, Akdağ’ın 60’lardaki çalışmasında yayınlanacaktır. Akdağ, 

Celâlî İsyanları (1550-1603), AÜ Basımevi 1963, s. 278-279; Haydar Avcı, Tanrıbilmez ile 

Tanrıtanımaz’ı ilişkilendirir. A. Haydar Avcı, Köroğlu ayaklanması: inceleme-belgeler-deyişler-

kaynakça, Ortadoğu Verlag, 1994, s. 55, 78; Boratav iletişim hâlinde olduğu Uzunçarşılı ve Akdağ’ın 

arşivden çıkardıkları bulguları kullanarak bunu bir parça somutlaştırmadan önce de Köroğlu’nda tam bir 

Celâlî tipi haydutu görüyor ve bu isyanların destandaki izini derin buluyordu. Bk. Boratav, Köroğlu 

Destanı, s. 99. Köroğlu’nu tarihselleştirmek ve doğrudan Celâlîlerden saymak, Boratav’ın çalışmasından 

bu yana daha da yerleşmiştir, bilhassa Köroğlu’na ilişkin belgeleri yayınlayan Faruk Sümer’le. Faruk 

Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa ve Demirci Oğlu ile ilgili vesikalar”, Türk Dünyası Araştırmaları, 

46, 1987, s. 9-46; Faruk Sümer – Nurettin Albayrak, “Köroğlu”, TDV IA, C. 26, 2002, Ankara, s. 268-

270. Ancak itirazlar da gelmemiş değil. Fahrettin Kırzıoğlu kendi ifadesiyle destanın “Osmanlı Celâlisi 

bir çapulcuya” bağlanmasından rahatsızlık duyanlardandı. Bk. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Avşarlu ve 

Dulkadırlu Türkmanları’nın Köroğlu Oymakları”, Türk Kültürü, Sayı 66, 1968, s. 362. Kırzıoğlu, 

Boratav’ın sol ideolojide konumlanışına çatarak sık sık itiraz edecek, destanın teşekkülünün daha 
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Huluflu’nun rivâyetlerinden, Derbend Seferi anlatısında Köroğlu, padişahın 

elinden kaçıp Çamlıbel’e (Çenlibel) ulaştığında başında ancak yedi delisi vardır: 

Demircioğlu, İsabalı, Halaypozan, Tüpdağıdan, Köse Sefer, Belli Ahmed ve 

Tanrıtanımaz.  Bu yedi delinin sazı, sohbeti bütün dünyayı sarmış, Köroğlu’nun adıysa 

“dillerde destan” olmuştur.269 Köroğlu ile oğlu Hasan’ın karşı karşıya gelişini anlatan, 

aslında bir Şehnâme uyarlaması olan bu Derbend Seferi rivâyetinde Köroğlu, Mömine 

Hatun tarafından Derbend’e çağrılır, ancak uzun süre orada kalamaz; Mömine’ye ondan 

bir oğlu olursa vermesi için bir bazubend bırakır ve Çamlıbel’e döner. Çamlıbel’e 

vardığında Nigar’ına (Niyar) bu ülkeye gittiğinde candan, dinden, imandan olduğuna 

yakınır. Buraya dek yabancılık çekme; din, iman kaybetmek ve gurbet elde huzursuzluk 

motifleri baskındır. Yalnız, Köroğlu’nun Mömine’den olma oğlu Hasan, onu bulmaya 

Çamlıbel’e doğru yola çıkar.270 Yolda karşılaştığı Osmanlı tacirlerinin varını yoğunu 

fakir fukaraya paylar, dağıtır.271 En sonunda Köroğlu’nun yakınına dek varır ve onun 

 
öncelerde olduğunu Köroğlu ismini taşıyan Türkmen oymaklarını işaret ederek savunacaktır. Bu arada 

daha meşru bir kahraman tipi olarak gördüğü Avşar beylerinden Köroğlu Hüsrev Sultan gibi bu ada sahip 

başka Türkmen beylerini öne çıkarmayı dener. Bk. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Avşarlu ve Dulkadırlu 

Türkmanları’nın Köroğlu Oymakları”, s. 357-59. Köroğlu’nu Celâlîler çerçevesinde değerlendirenlerden 

Yücel Özkaya, Köroğlu’ndan önce ya da sonra aynı adı taşıyan eşkıya ve Türkmen sergerdelerinin de 

destan kahramanının serüvenlerini zenginleştirme ihtimaline işaret eder. Bk. Yücel Özkaya, 

“Köroğlu’nun Tarihî Şahsiyeti”, Köroğlu Semineri Bildirileri, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1983, s. 69 

Köroğlu Destanı’nın kaynağını Celâlî devri Anadolu’sunda değil de Gökalp, Togan, Köprülü, Kırzıoğlu 

gibi daha gerilerde ve Orta Asya’da arayanlardan Metin Ekici, Celâlî İsyanları’nın en azından bu destana 

yeni bir “tabaka” eklediğini ve değiştirdiğini de kabul ediyor. Bk. Metin Ekici, Türk Dünyasında 

Köroğlu, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s. 75. Esasında Pertev Naili de, Köroğlu’nun tarihî tarafı dışında 

destandaki motiflerin eskiliğinin ve mesela anlatılagelen Kafkas rivâyetleriyle karışmanın farkındaydı. 

Halk hikâyelerini belirli bir tarihî hadisenin doğrudan ifadesi de saymıyordu, ondan izleri görüyordu. 

Osmanlı arşiv kayıtları ve Arakel’in verdiği haber, onu bu bir nevi tarihsizleştirilen Köroğlu tezinden 

uzaklaştırmıştır ama, eski menkıbelerin Köroğlu’na eklemlenişini gözardı ediyor da değildi. Bk. Boratav, 

Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1946, s. 188-205; 

Boratav,“Köroğlu”, MEB İA, s. 913. Köprülü de daha sonraları, Celâlî devrinin havasına uygun şiirler 

terennüm edecek sazşairi Köroğlu’nun tarihî varlığını kabul eder. Bk. Fuad Köprülü, Türk Sazşairleri, II, 

Kanaat Kitabevi, İstanbul 1940, s. 10-11. Köroğlu Destanı, iki büyük versiyona ayrılır: Bu çalışmayı 

alakadar eden, kahramanın babasının Bolu Beyi ya da başka bir efendi tarafından kör edilmesinden ismini 

aldığı Batı versiyonu ile mezarda doğmasından dolayı “Göroğlu/Gûroğlu” olarak anlatılageldiği Doğu 

versiyonu. Bk. Fikret Türkmen, “Köroğlu Hikâyelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantları”, Türk Dili ve 

Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, V, İzmir 1989, s. 7-12; Boratav, Köroğlu Destanı, s. 41. 
269 Huluflu, s. 107; Boratav, İsabalı ismini Köroğlu’yla alakalı Mühimme’lerden birinde de rastlanan 

Kasap İsa’yla ilişkilendirir, aynı şekilde Sefer ismine de belge metninde tesadüf edilir. Boratav, Halk 

Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, s. 197-98; Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 34. Ayrıca, 

Huluflu’daki Gürcistan-Ahiska Türklerinden gelen rivâyette Tanrıtanımaz’a rastlanmaz ama Köroğlu’nun 

“celladlar”ı Allahdan Korkmaz ve Yerinden Kalkmaz ismindedir. Bk. Huluflu, s. 140, 155. 
270 Huluflu, s. 107-117. 
271 Huluflu, s. 119. Azerbaycan Köroğlu’su hem âşıklığı hem de cesur, atlı bir bey çocuğu olmasıyla 

Robin Hood tipi bir “soylu haydut”a benzetilmiştir. Bk. Nora K. Chadwick – Victor Zhirmunsky, Oral 

Epics of Central Asia, Cambridge University Press, 1969, s. 301. Zenginden alıp fakire vermek motifi, 

Köroğlu’nda Robin Hood’luk arayışı için ayrıca bk. İlhan Başgöz, “Köroğlu Düzeni”, Folklor Yazıları, s. 
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“en adlı delilerinden” sayılan Halaypozan, Tüpdağıdan ve Tanrıtanımaz gibi “başı 

ötenlerin” hepsini alt ederek kollarından bağlar ve yan yana dizerek galip çıkar.272 

Peşinden, onun Zaloğlu Rüstem hikâyesi misali babasıyla mücadelesi anlatılır. Ama 

nihayet Nigar’ın marifeti sayesinde Hasan’ın bazubendi açılıp Köroğlu’nun nişanı 

göründüğünde Hasan’ın kim olduğu anlaşılır; oğul babayı, baba da oğlunu öldürmez. 

Köroğlu’nun sevinçle gözünden yaşlar gelir, “özünü saklayabilemez” ve böylece onun 

dilinden manzumeler destanın sayfalarına dökülür; kucaklaşıp öpüşürler.273 

Burada, Tanrıtanımaz’ın ismi tıpkı Tüpdağıdan veya Halaypozan gibi sadece 

dinleyicinin dikkatini çekmek amacıyla kullanılmış gibidir. Onlara bu adların niçin 

verildiğine dair bir işaret görülmez, zaten hikâyede önemlice bir yer de kaplamazlar. Bu 

 
176-180. Başgöz, Köroğlu’nu yaratan şartların Osmanlı toplumuna özgülüğünü belirtmekle beraber, 

başka toplumlarda da ortak çizgileri arar, bunlardan biri de ömründe bir fukarayı soymayan, XII. yüzyılın 

İngiltere’sinden çıkmış “yiğit” Robin Hood’dur. Başgöz, s. 177; Soğuk Savaş yıllarının etkisinde dönen 

tartışmalarda Fahrettin Kırzıoğlu’ysa, Köroğlu’nun “bezirgan düşmanı” olmasını gelenekteki “bac” 

vergisine bağlıyor, yoksula yardım edişini de Türk destanlarının genel bir vasfından sayıyordu. Bk. 

Fahrettin Kırzıoğlu, “Türk Destan Kahramanı Köroğlu’yu Sovyet Rusya ve ‘Halk Edebiyatı Profesörü’ 

Pertev Naili  Boratav Nasıl Tanıtmaya Çalışıyorlar?”, Orkun, Sayı: 3, 1962, s. 4. Ahmet Edip Uysal, 

Köroğlu Destanı ile Robin Hood arasında farkların benzerliklerden fazla olduğu sonucuna varır, ancak 

kahraman tiplerinin başlıca benzerlik olabileceğini söyler. Haksızlık ve otoriteye başkaldırı, darda 

kalanlara yardım bunlardandır. “İngilizlerin Robin Hood Destanı ile Köroğlu Destanı arasında bazı 

benzerlikler”, Köroğlu Semineri Bildirileri, s. 101. Behçet Emmi anlatısında, Köroğlu’nun Kizîroğlu 

Mustafa Bey’den daha çok namının yürümesinin sebebi Köroğlu’nun açların karnını doyurması, 

zenginden alıp fakire vermesi olarak gösterilir. Kizîroğlu, Köroğlu’ndan daha güçlü bile olsa dillerde 

destan olmak istiyorsa onun gibi sehavet kapısını açmalı, fukarayı doyurmalıdır.  Bk. Behçet Mahir, 

Köroğlu Destanı, der. Mehmet Kaplan – Mehmet Akalın – Muhan Bali, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 

Ankara 1973, s. 409-410. Arsunar derlemesinde de babası Deli Yusuf, Köroğlu’na “Zenginden insaflı 

olarak alacaksın ve fıkaraya dağıtacaksın” der. Bk. Arsunar, s. 71. Bu cümledeki “insaf”, gülümsetici bir 

dokunuştur. Arsunar’ın bu anlatısını aktaran Haydar Avcı, Celâlîlerin de Osmanlı idaresinin çeşitli 

vergilerle halktan aldıkları para, mal ve yiyecekleri fırsat buldukça ihtiyacı olanlara dağıttıklarını ileri 

sürer. Bk. Avcı, s. 27. Haydar Avcı’nın burada dayandırdığı örneği doğrudan zenginden alıp fakire 

vermekle formüle etmek zor olabilir. Avcı’nın kaynak gösterdiği Mustafa Akdağ, aslında daha nüanslı bir 

tespit yapıyordu. Akdağ, Celâlîlerin dirlik sahibi ve mukataa emirlerinin vergi olarak topladıklarını alıp 

öte yerlerde ucuza satmasını ya da kendilerine “yataklık edenler” aracılığıyla pazara döktüklerinden 

bahsediyordu. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 475. Karen Barkey, Ermeni 

kroniklerinde geçen Celâlî lakaplarından ve faaliyetlerinden yola çıkarak onlarda köylülerin yararına 

çalışacak bir Robin Hood’luk görmenin pek de mümkün olmadığını düşünüyor. Bk. Barkey, s. 183. 

Bilhassa Eremya Çelebi’nin Osmanlı tarihine dair yazma eserinden alınan bu lakaplar şöyledir: Kesekes, 

Kör Kaya, Ebu Hançer, Topuzi Böyük, Siki Böyük ve Kara Şahit. Bk. Edmund Schütz, “An Armeno-

Kipchak Document of 1640 from lvov and its Background in Armenia and in the Diaspora”, Between the 

Danube and the Caucasus: Oriental soruces on the history of the peoples of central and south-eastern 

Europe, ed. György Kara, Budapeşte 1987, s. 252. 
272 Huluflu, s. 122-123. 
273 Huluflu, s. 128-129; Huluflu neşrinde Şehnâme’den alınma bu anlatıyla ilişkili olarak Gökalp’in 

“Rüstem Zal ve Köroğlu” yazısı da vardır. Huluflu, s. 158-159. Ayrıca bk. Ziya Gökalp, “Eski Türklerde 

İçtimaî Teşkilât ile Mantıkî Tasnifler Arasında Tenazur”, Millî Tetebbûlar, haz. Ali Duymaz, Ötüken 

Neşriyat, İstanbul 2016, s. 132-133. Bu hikâyenin başka bir versiyonu da -elbette Tanrıtanımaz yoktur- 

Behçet Mahir anlatısında vardır. Bk. Behçet Mahir, s. 77-130. Ayrıca bk. Karl Reichl, Türk Boylarının 

Destanları, çev. Metin Ekici, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s. 166-167. 
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durum Kayahan Özgül’ün; tekerlemelerde, halk hikâyelerinde, masalların başında 

kullanılan mizahla, absürdlükle dikkatleri üzerine toplama çabasını daha sonra tasavvuf 

edebiyatında anlamını kazanan şathiye türüyle ilişkilendirmesini hatırlatıyor.274 

Tanrıtanımaz hikâye dinleyicisinin dikkatini celbetmek için epey elverişli bir söz 

seçimiyken, şathiye hâlinde de şeriat ehlini kızdırmak için pekâlâ uygun bir ifade 

olabilirdi. 

Yine Tanrıtanımaz’ın yer aldığı başka bir Azerbaycan varyantı olan M. H. 

Tehmasıb metniyse çok daha gevezedir.275 Destanın bu anlatısında Köroğlu’nun 

Çamlıbel’deki delilerinin sayısı günden güne artar. Düşmanın üstüne yürüdüğünde 

Köroğlu, beraberindekilerle yedi yüz yetmiş yedi kılınç birden çekilir. Sergerdeleri 

arasında Deli Hasan, Deli Mehter, Çopur-Cefer, Deli Mehdi yine Halaypozan ile 

Tüpdağıdan, Tohmagvuran, Tanrıtanımaz, Dilbilmez, Gürcüoğlu, Gorhuganmaz, 

Geridönmez, Belli Ahmed ve İsabalı vardır. Tanrıtanımaz yine burada Tüpdağıdan, 

Tohmagvuran’dan sonra sayılmıştır.276 Yine ilgiyi destancının üzerinde toplamak 

amaçlı, bir düzine ilginç isimden biri sanılabilir. Ancak bu varyantın rivâyetlerinde yeri 

Huluflu’dakinden daha da büyüktür. 

Buradaki, Mahbub Hanım’ın Çenlıbel’e Gelişi rivâyetinde; Rum diyarına, Rum 

paşasının kızı Mehbub Hanım’la Köroğlu adına görüşmeye giden Belli Ahmed, orada 

kırık sazını tamir ettirmek isterken vakti olmadığını söyleyen ustayla atışır. Zındık oğlu 

zındık, der: “gulun olam, al düzelt şu sazı”. Sazı tamir etmesine yalnız yanındaki çırak 

yanaşır, ama o da azarlanır. Belli Ahmed, ustaya Köroğlu’nun da adını terennüm edince 

bu sefer usta, onu kovar. Belli Ahmed’in başını hırs bürür, sazı ustanın tepesine çalar; 

saz da parça parçadır artık, ustanın başı da. Bunun üstüne usta, “Köroğlu meni 

öldürdü.” diye yaygara koparır. Peşinden meydan mahşer yeri gibi olur, kıyamet kopar. 

 
274 M. Kayahan Özgül, Kandille İskandil, Hece Yayınları, Ankara 2003, s. 269. 
275 Tanrıtanımaz’a, mesela Alexander Chodzko’nun Paris nüshasını tercüme ettiği meşhur yayınında 

rastlanmaz. Bk. Alexander Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia: As Found in the 

Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit-minstrel of Northern Persia and in the songs of 

the people inhabiting the Shores of the Caspian Sea, Oriental Translation Fund of Great Britain and 

Ireland and sold, 1842. Boratav, bu yüzden yalnızca Huluflu’da rastlandığını belirtir. Bk. Boratav, 

Köroğlu Destanı, s. 75. Tehmasıb yayınıysa (1949) bunlardan sonradır. Bk. Mustafa Aça, “Köroğlu 

Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Köroğlu Kitabı, haz. Sabri Koz, Kitabevi, İstanbul 2014, s. 575; 

Fikret Türkmen, “Köroğlu Hikâyelerinin Yayılma Sahaları ve Menşei Meselesi”, s. 12. Tehmasıb metni 

yeni baskılarda genişlemiştir. Bk. Garriyev, s. 52-53. Gülşen Seyhan, Tehmasıb metninin 1969 baskısını 

esas alarak Kiril harflerinden Latinize etmiştir. Burada bu çalışmayı kullanıyorum. Bk. Gülşen Seyhan, 

Köroğlu Destanı (Azerbaycan Varyantı), İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, 1990.  
276 Köroğlu Destanı (Azerbaycan Varyantı), s. 42. 
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Kılıcını çeken Belli Ahmed, sağa sola kılıcını savururken tuzağa çekilir ve üstü çalı 

çırpıyla örtülmüş kuyuya düşüverir. Köroğlu sandığı için kuyudaki Belli Ahmed’i 

öldürüp padişahın (hotkar) gözüne girmek isteyen Rum paşası, sonrasında kızı Mehbub 

Hanım’dan kuyudakinin aslında Köroğlu olmadığını, yalnız delilerinden biri olduğunu 

öğrenir. Mehbub Hanım, babasıyla asıl hedefleri olan Köroğlu’nu yine bir kuyuya 

düşürüp üzerine taş dökeceği bir plâna girişir. Köroğlu’na Belli Ahmed’i kurtarması 

için Mehbub’dan haber uçurulunca Köroğlu yola koyulmaya niyetlenir. Ancak 

Köroğlu’nun hanımı Nigar araya girer, Mehbub Hanım’da bir tilkilik sezmiştir. Bunun 

üzerine Köroğlu yerine bu sefere gitmeyi teklif eden, hep Çamlıbel’de kalmaktan 

yakınan Tanrıtanımaz olur. Anlatının burasında Köroğlu’nun Tanrıtanımaz’ın hatrını 

saymasından, onun bir sözünü iki etmemesinden bahsedilir. Böylece bu sefere 

Tanrıtanımaz, sıklıkla beraber anıldığı Tüpdağıdan ile gidecektir. Nigar, Tanrıtanımaz’ı 

orada kargaşa çıkmaması, Belli Ahmed’i gizlilikle kurtarmaları üzerine tembihler. 

Tanrıtanımaz ile Tüpdağıdan, gece kurtarma işine girişirler. Burada beş-altı askerle lafa 

dalarlar, Tüpdağıdan askerlere tutsaklarının kim olduğunu sorar. Askerler tutsaklarının 

Köroğlu mu yoksa onun yoldaşı mı olduklarından emin değillerdir. Bu esnada kuyudan 

Belli Ahmed’in Tanrı’ya yakarışla başlayan sesi işitilince, Tüpdağıdan askerlerin üstüne 

varır. İşi kavgasız (davasız) bitirmek isteyen Tanrıtanımaz da artık dayanamaz, olaya 

karışır. Gece karanlığında Köroğlu delilerinin eline düşen askerlerin gözlerini açmaya 

mecali kalmaz. Belli Ahmed’i zincirle kuyudan çıkarırlar. Yanlarına Mehbub Hanım da 

gelir, üstelik onun amcazâdesi Şirin Hanım’ı da yanlarına alırlar. At sürmeye 

koyulmadan önce Belli Ahmed, Mehbub’u ardına almıştır. Tanrıtanımaz da Şirin’i 

Tüpdağıdan’ın terkisine aldırır. Çamlıbel’e giderler. Sonra, Köroğlu ile sohbetlerinde 

bir sır ortaya çıkar ki Tanrıtanımaz, Mehbub’un hizmetçisini (garabaş) de yayan 

kalmasın diye Deli Mehter’in terkisine bindirmiştir. Köroğlu’nun delileri, hanımlar, 

hepsi gülüşürler. Köroğlu yedi gün yedi gece toy eder, Mehbub Hanım’ıysa Belli 

Ahmed’e, Şirin’i Tüpdağıdan’a, hizmetçiyi de Deli Mehter’e verir.277 

 
277 Köroğlu Destanı (Azerbaycan Varyantı), s. 178-203. Buradaki anlatılar hiç kuşkusuz diğer Köroğlu 

metinleriyle paralellik taşır. Mesela, saz tamir ettirme olayı farklılıklarla Türkiye rivâyetlerinde de 

görülüyordu. İstanbul’daki taş basması kitaptan gelen rivâyette sazı yaptıran bizzat Köroğlu’dur. Bk. 

Boratav, Köroğlu Destanı, s. 20. Elâziz rivâyetlerinden birinde de oğlu Hasan, Karaman’da sazını 

yaptırır. Boratav, Köroğlu Destanı, s. 33. Kuyuda hapsolma, zindana düşme motifi Bolu Beyi kolunda da 

sıklıkla görülen motiflerdendir. Ali Berat Alptekin, “Köroğlu Hikâyesinin Bolu Beyi Kolundaki Millî ve 

Beynelmilel Motifler”, Köroğlu Semineri Bildirileri, s. 30; Başka varyantlarda hanın kızıyla Belli Ahmed 
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Tanrıtanımaz’ın neredeyse Köroğlu’nun delilerine gelin seçmiş olması, 

kendisininse yalnız kalması dikkat çekicidir. Tanrıtanımaz, bu hanımlardan birisini bile 

seçmeye ilgisizdir, fakat tabir caizse diğerleri için çöpçatanlık etmek tarafı vardır. Hatta 

bu durum, anlatının mizahî yönüdür. Yalnızca dinleyicisine güldürü sunmaktan öte, 

hikâyenin içindeki kahramanlar da düştükleri duruma gülerler. Tanrıtanımaz’ın ismiyle 

alakalı burada da bir gönderme yoktur. Hatta bir yerde, Tüpdağıdan kuyudan 

kurtulduğunda hemen Çamlıbel’e gitmeyip Rum paşasının karşısına çıkmak ister. 

Tanrıtanımaz, sessizce ayrılmaları gerektiğini hatırlatarak Paşa’nın işini sonra 

görebileceklerini söylerken “Allah’a şükür, o durur, biz dururug” da der, üslubun doğal 

bir parçası saymak gerekir.278 Hem ilk ele aldığım Huluflu’daki Derbend Seferi hem de 

Tanrıtanımaz’ın çöpçatanlık ettiği bu anlatı, Köroğlu Destanı’nda sevgiliyi elde etme 

temasını işleyen örneklerdendir.279  

Tehmasıb’ın topladığı rivâyetlerde, Tanrıtanımaz’ın da bulunduğu diğer bir 

anlatıysa bir kölenin/kulun kaçışıyla ilgilidir. Varlıklı, bağlara, sürülere, ılkılara, 

sığırlara sahip olan, yalnız kapısında domuzu eksik Elemgulu isimli devletli bir han 

vardır. Ilkısında dünyadaki atların her renginden, her yaştanı vardır. Atbâzlığıyla bilinen 

Elemgulu Han’a günün birinde bir kara kul, bir at getirir ki; rüzgârın gözü böyle at 

görmemiştir. Han atı görünce çok etkilenir, sanki bezekli gelindir. Atla gelen kula 

nereden gelip nereye gittiğini sorar. Kul, Ahmed Tacirbaşı’nın kulu olduğunu, yol 

kesiciler tarafından kervanlarının basıldığını ve Tacirbaşı’nın esir düştüğünü, 

kendisininse bu at sayesinde kurtulduğunu söyler. Bir tek kendi canını kurtardığını 

söyleyen kul, bu haberi Tokat’taki Hasan Paşa’ya ulaştırmak istiyordur, ama bendleri, 

yolları kesen eşkıya korkusundan harekete geçemiyordur. Dârıdünyada bir bu canına 

sahip olan kul, Elemgulu Han’la anlaşır. Han bu atı kendine alacak, bu arada da Hasan 

Paşa’ya haberci gönderecek ve böylece Ahmed Tacirbaşı’nı ölümden kurtaracaktır. Kul, 

Han’ın yanında konaklanadursun, o sırada Köroğlu’nun delileri Demircioğlu, 

Gürcüoğlu Mehmed ve bir de Tanrıtanımaz atın ayak izini sürüyorlardır. Şehre doğru, 

Elemgulu Han’a doğru gelirlerken onun Hasan Paşa’ya gönderdiği atlıya rastlarlar, 

 
değil, Köroğlu evlenir. Üstelik Nigar’ın izniyle. B. A. Garriyev, Türk Dünyasında Köroğlu Anlatmaları, 

çev. Fikret Türkmen- Muvaffak Duranlı – Feyzullah Rahmankul, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 

2007, s. 55. 
278 Köroğlu Destanı (Azerbaycan Varyantı), s. 199. 
279 Reichl, s. 167. 
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soruştururlar ve ondan durumu öğrenirler. Elinden nâmeyi alırlar. Demircioğlu, 

haberciye Ahmed Tacirbaşı’nı aslında Köroğlu’nun tuttuğunu, o kulun her ne 

söylediyse yalan olduğunu, atın da aslında Köroğlu’na ait olduğunu anlatır. Haberciyi 

gerisin geri Han’ın yanına yollarlar; Köroğlu’nun üç delisi, o atı ve kulu istiyordur. 

Durumdan haberdar olan Elemgulu Han ise hücum emri verecektir. Tanrıtanımaz ve 

Gürcüoğlu Mehmed kılıçlarını çeker. Ama Demircioğlu atını sürüp Han’ın 

kuvvetlerinin önüne gelir. “And verirem, bu gün döyüş olmasın” diye seslenir. Han ise 

delilerin korktuklarını düşünür, ellerini bağlama ve atlarını da alma emrini verir. Söz 

tamam olur, deliler aç kurt gibi özlerini vururlar. Han, kavgayı başlatmasına pişman 

olur ve kaçar. Şehre dolup, kapıları da sıkıca kapatırlar. Deliler atı da, kulu da böyle 

alamayacaklarının farkındadırlar. Tanrıtanımaz’ın aklına fikir gelir: O esnada derede 

olan Elemgulu Han’ın ılkısına musallat olacaklardır, başarılı da olurlar. Teslim olan ılkı 

çobanlarını Han’a gönderirler ve istediklerini almazlarsa at sürüsünü götürmekle tehdit 

ederler. Bu taşlı dereye ancak iki adamın güçlükle gireceği bir gedikten girilebiliyordur, 

sürü o derenin içindeyken Köroğlu delileri o gediği kesmişlerdir. Bir çare aramaya 

koyulan Elemgulu Han, kızı Rugiye’ye akıl danışır. Rugiye Hanım onların yalnız 

düşmanlarını ve atını istediklerini, kulu da atı da delilere vermesini tavsiye eder. 

Elemgulu Han bunu yaparsa paşaların, beylerin gözünde “bî-hörmet” olmaktan, üç 

adam karşısında âciz kalmış görünmekten çekinir. Ancak, Rugiye Hanım’ın çözümü 

vardır: Elemgulu Han; Köroğlu’na mektup yazacak, daha evvel onun Köroğlu olduğunu 

bilmediğini, meğer çoktan dost olmak istediğini haber verecektir. Bu esnada delileri de 

yanında konuk edilecektir. Rugiye’nin bu teklifi mecliste aferinlenir, Han da kabul eder. 

Hem böylece bunları işitenler de onu Köroğlu’nun dostu bileceklerdir. Rugiye Hanım, 

taşlı dereye doğru, delilerin yanına varır. Deliler silahsız biçimde gelen topluluğu 

görünce Demircioğlu, Tanrıtanımaz’ın plânını takdir eder. Yalnız, Rugiye Hanım ışık 

saçan, güzel bir kızdır ki Gürcüoğlu Mehmed onu görünce aşk delisi olur. Artık 

Köroğlu delisi olamayacağını, mecnuna dönüşüp boynuna da zincir vurup, zincirin 

ucunu da Rugiye’ye vermek arzusunu bile söyler Demircioğlu’na. Demircioğlu, Rugiye 

Hanım’la Han’ın yanına gitmek için şart koyar: At da kul da onlara verilecek ve 

Köroğlu’na gidecektir. Rugiye Hanım kabul edip dönünce, Demircioğlu delilerden fikir 

sorar. Tanrıtanımaz at ile kul gelir gelmez alıp gitmeleri gerektiğini düşünür, “han 

tayfasına bel bağlamag olmaz” der. Fakat kızın büyüsüne kapılan Gürcüoğlu, Han’ın 
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yanına gitmekte kararlıdır. Demircioğlu’ysa, Köroğlu delileri sözünde durmadı 

demesinler, korktukları sanılmasın diye Han’ın yanına gidilmesi gerektiğini biliyordur. 

Anlaşırlar, kulu ve atı Tanrıtanımaz götürecektir, ötekilerse orada kalacaklardır. 

Gürcüoğlu Mehmed, Tanrıtanımaz’a “dost yolunda candan” geçeceğini söyler. Ama o 

kıza hiç olmazsa doyana dek bakmak ister, ölümü anar. Tanrıtanımaz, “Sen niye 

ölürsen? Gurban olsun sene at da, gul da, Elemgulu-Han’ın özü de” der. Tanrıtanımaz, 

eğer isterse Elemgulu Han’a bir şey de yapabileceğinin işaretini vermek üzereyken 

sözünü Gürcüoğlu keser, deliler gülüşürler. Rugiye Hanım, gelip atı da, kulu da 

Demircioğlu’na verir.  

Kulu ve atı Tanrıtanımaz, Köroğlu’na götürecektir. Demircioğlu kulu 

Tanrıtanımaz’ın atına bindirir, ayaklarını da bağlar. Kul yalvarmadadır, Demircioğlu ne 

söyleyecekse Köroğlu’na anlatacağını söyler. Tanrıtanımaz, Arap At’a binip emanetleri 

götürmek üzereyken Demircioğlu, “(…) Tanrıtanımaz, sen Tanrısız, Allahsız bir 

adamsan. Yolda acığı tutar, ona bir şey zad eleyersen ha. Bah, Çenlıbel’e salamat apart 

çıhart!” der. Tanrıtanımaz cevap verir: “Tanrı’nı da tanımasam, Köroğlu’nu 

tanıyaram. Ele şey elemerem.” 

Demircioğlu ile Gürcüoğlu Mehmed, Elemgulu Han’ın müzikli meclisinde 

yerler içerler. Rugiye Hanım da perdenin gerisinde hazırdır. Gece geç bir vakit meclis 

dağılır. Demircioğlu ile Gürcüoğlu’nunsa misafir oldukları bu yerde seher vaktine dek 

gözlerine uyku girmez. “Dan yeri sökülende” Demircioğlu gitmek gerektiğini söyler. 

Gürcüoğlu, ölüme gitmeyi göze alır, ancak Rugiye’yi almadan gitmeye razı değildir. 

Demircioğlu, Gürcüoğlu’na, dost oldukları adama bunu yapmanın doğru olmadığını, 

kızı kaçırırlarsa âlemin, Köroğlu’nun buna ne diyeceğinden endişelenir. Kız, kaçırma 

yoluyla değil onlar gittikten sonra elçi gönderilip alınacaktır. Ancak Gürcüoğlu birkaç 

gün daha kalmakta ısrar eder. Bu sırada köleyi de atı da Köroğlu’na getiren 

Tanrıtanımaz, Köroğlu’na Gürcüoğlu’nun “şuhluğu tutub”, kızın yanında 

ayrılamayışından bahseder. Tanrıtanımaz’ın fikriyle sehere dek sabrederler ve sonunda 

hanlığın kapısına dökülürler. Elemgulu Han, şehrin etrafına etten duvar örüldüğünü 

görünce, vezirinden gelenin Köroğlu olduğunu öğrenir. Rugiye Hanım’ı çağırır, yine 

imdadına yetişen kızıdır. Demircioğlu’yla görüşür. Demircioğlu ve Gürcüoğlu atlarına 

binip bayıra çıkarlar, Köroğlu’nun yanına gelirler. Köroğlu, delilerini sağ salim görünce 

başlar onları yermeye. Demircioğlu iyi bir dostluk örneği göstererek, arkadaşı 
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Gürcüoğlu’nu suçlamaz, kabahatlerini ortak sayar. Demircioğlu yoldaşının sırrını 

açmayınca Köroğlu itiraf eder, sadece onları sınamak istemiştir. Sonunda Elemgulu Han 

gelir ve dost olmak isteğini bildirir. Köroğlu bundan imtina etmek istediyse de, aksi 

durumda babasına mâl olacak kötü nâmı düşünen Rugiye Hanım onu dostluk teklifini 

kabul etmeye ikna eder. Şehrin kenarına çadırlar kurulur, üç gün, üç gece yer içerler. 

Köroğlu, Rugiye’yi Gürcüoğlu Mehmed’e vermesini rica eder. Kabul edilir, toy kurulur. 

Ancak Köroğlu, delilerin, hanımların anası Nigar’ı hatırlar, deliler atlarlar, bir şenlik de 

Çamlıbel’de yaparlar. Rugiye Hanım’ı Çamlıbel’e götürürler. Sazlar ses sese verir, sâkî 

meclise girer. Köroğlu taşar, nazım ile uzun uzun söylenir: “Vuram hotkar, tutam paşa / 

Hanlar menden çeke hâşâ” diye okur.280 

Tanrıtanımaz’ın yeraldığı bu parçalardan, elbette Celâlî devri Anadolu’sunda 

eşkıyalık eden Tanrıbilmez(lerin)’in tarihî kişiliğine dair somut bilgi çıkarılamaz. Bazen 

eski hikâyelerle karışmış olan, bazı zaman âşıkların taze hayal güçlerinden doğan bu 

anlatılarda, Tanrıbilmez isminin bir versiyonu olan Tanrıtanımaz’ın nasıl karşılandığına 

dair ipuçları bulunabilir. Anlatılarda, Tanrıtanımaz diğer Köroğlu delilerinin aksine 

bekâr kalır. Tanrıtanımaz’ın acımasızlıkla ilişkilendirildiğine dair de güçlü bir işaret 

verilir, Demircioğlu onun emanet ettiği esire yol boyunca bir şey yapmasından 

endişelenir.281 Bunun neler olabileceğiyse sınırsızdır, ama Tanrıtanımaz’ın başka 

insanların canı üzerinde hissettiği keyfî bir tasarruf hakkı olduğu varsayılır. Onun 

anlatıda işaret edilen öngörülemez acımasızlığı ile Tanrı’yı tanımayışı, Türkçede 

yerleşmiş ve Peygamber’e atfolunmuş bir söz olan “insaf, dinin yarısıdır” anlayışı 

etrafında da düşünülebilir. Yine de anlatıcı, Tanrı’yı tanımasa bile Tanrıtanımaz’ın 

Köroğlu’na sadâkatini onun ağzından bildirir.282   

Tanrıtanımaz’a dair bu söylenenler sabit ve zamansız değildir. Garriyev, en son 

yerverdiğim, kölenin kaçışı hikâyesinin Güney Azerbaycan versiyonuyla ortaklığının 

bulunmadığını ve geç dönemde Azerbaycan âşıkları arasında ortaya çıktığını 

 
280 Köroğlu Destanı (Azerbaycan Varyantı), s. 225-41. Garriyev, bu anlatının geç dönemde Azerbaycan 

âşıkları arasında ortaya çıktığını söylüyor. Garriyev, Köroğlu’nun Azerbaycan versiyonundaki 

varyantların kökünü Güney Azerbaycan temelinde buluyor. Bu hikâyeyi bundan hariç tutuyor. Garriyev, 

s. 55-56. Anlatının manzum kısmındaki “Hanlar menden çeke hâşâ” kısmı, Köroğlu yiğitlerinin 

Osmanoğulları’nda yarattığı korkuyu dile getiren bir türküyü akla getirir:“Koçaklarım vardır, devlete âsi 

/ Ünü gider Âl’Osman’ı titretir”. Bk. Köroğlu ve Dadaloğlu: Hayatı, Sanatı, Şiirleri, haz. Cahit Öztelli, 

Varlık Yayınları, İstanbul 1962, s. 49 
281 Köroğlu Destanı (Azerbaycan Varyantı), s. 234. 
282 Köroğlu Destanı (Azerbaycan Varyantı), s. 235. 
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yazıyordu.283 Yani, bu lakabın meydana geldiği ilk ânlarda çağdaşları tarafından nasıl 

karşılandığına dair kesin bir sonuca, bunlar üzerinden varılamıyor. Köroğlu’ndaki Bolu 

Beyi kolu motiflerini inceleyen Berat Alptekin, destanın diğer varyantlarındaki dinî 

motif zenginliğini, Azerbaycan rivâyetinde bulamadığını yazmıştı.284 Bu anlatılardaysa, 

farklı bir veçheden bakılırsa bulunabileceği görülüyor. Dinden imandan olmak, 

Tanrısızlık gibi unsurlar da pekâlâ dinle ilgili motiflerdir. Tanrıtanımaz’ı içeren bu 

anlatılarda fevkalâde kahramanlıklar dışında tabiatüstü unsurların pek bulunmayışı da 

bu meyanda kayda değerdir. 

Tanrıtanımaz adına dair eldeki tek kaynak da eski zamanlarda âşıkların okuduğu 

hikâyeler değildir. Daha önce ismini andığım Tebrizli Arakel’in anlattıkları, bu 

bakımdan önemlidir. Arakel, baskın yemek üzere olan manastırın ahâli tarafından 

alelacele terkinden, Garni’de sığındıkları mağarada dumanla boğulan Hristiyanlardan, 

gümüş ve altın karşılığında değiş-tokuş için kadın-çocuk kaçırılmasından, karda kışta 

üzerlerine yük bindirilip soğuktan eli, ayağı ve burnu donup düşen zavallılardan uzun 

uzadıya bahsettikten sonra, bu türden fenalıklara sebep olan Celâlîlerin isimlerini de 

eserinde saymıştır: Karayazıcı, Hüseyin Paşa, Köse Sefer, Ahmed Paşa, İncekan, Yular 

Kastı, Tavil, Mehmed Paşa, Canbolatoğlu Ali Paşa ve hatta âşıkların şarkılarını 

terennüm ettiği Köroğlu’ndan başka Kizîroğlu Mustafa Bey, Karakaş, Deli Nasib, 

Yolasığmaz, Göğebakan Çıplak, Ağaçdan Pîrî gibi adlarla beraber Tanrıtanımaz’ı da 

isyan etmiş bir Celâlî olarak zikreder.285 Diğer Celâlî isimleri öteki kaynaklarla 

örtüşürken, Tanrıbilmez ismi yerine Köroğlu Destanı’nından Tanrıtanımaz’ın tercih 

edilişi dikkat çekicidir. Haydar Avcı, Tanrıtanımaz ile Tanrıbilmez’in aynı kişi 

 
283 Garriyev, s. 55. 
284 Alptekin, “Köroğlu Hikâyesinin Bolu Beyi Kolundaki ..”, Köroğlu Semineri Bildirileri, s. 31. 
285 Arak’el of Tabriz, Book of History, çev. Goerge A. Bournoutian, Mazda Publishers, 2010, s. 86-96, 

İçlerinde Tanrıtanımaz’ın da olduğu, burada sayılan Celâlî isimleri için bk. Arak’el, s. 91-2. Bu yayında  

çevriyazısı “Aghajanpiri” olarak verilen isme, parantez içinde “Ağa Canpiri” karşılığı verilmiştir, 

Ağaçdan Pîrî olmalıdır. “Eola Seghmaz”, “Yola Sıkmaz” olarak verilmiştir. Bk. Arak’el, s. 92. Asıl hali 

Yolasığmaz olacak. Fakat hem Köroğlu Destanı’ndan hem de yukarıda işlediğim Kadı Abdüsselâm’ın 

arzından bildiğimiz Kabresığmaz’ı da hatırlatıyor. Boratav da bildirisinde Arakel’in bahsettiği 

Yolasığmaz ile Köroğlu Destanı’nın Maraş rivâyetlerinde yeralan Kabresığmaz arasında ilişki kurmuştur. 

Boratav, “Köroğlu’nun tarihî şahsiyeti”, s. 126. Bu konuya temas edeceğim yer için bk. “Eşkıya 

kesikbaşının üstünde bir yazı: Tanrıbilmez”. Yine bu yayında Kara Sa’îd olarak karşılanan “Gharasahit”, 

Kara Şahit’le karıştırılıyor olabilir mi? Kara Şahit isminin başka bir Ermenice kaynakta, Eremya 

Çelebi’de geçtiği aktarılıyor. Bk. Schütz, “An Armeno-Kipchak Document of 1640 …”, s.  252. 

Görünüşe göre çokça bilinen Celâlî lideri Kara Sa’îd’den başka, ismi onu çağrıştıran Kara Şahit isimli bir 

Celâlî şefi de vardı. Yine Bournoutian yayınında “K’easak’eas” olarak geçen Celâlî ismi Kıyasıyas olarak 

verilmiştir. Bk. Arak’el, s. 92. Bu ismi Schütz, Eremya’dan “Kesekes” olarak aktarır. Bk. Schütz, “An 

Armeno-Kipchak Document of 1640 …”, s. 252. 
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olabileceğini düşünmüş, fakat isimdeki farklılığın sebebini aramamış, isimlerin 

öykülere yansırken değişikliğe uğraması gibi genel bir yoruma gitmiştir.286 Bu yorum, 

Köroğlu Destanı’nı tek parçaymış gibi görmekten ve anlatıların neşet ettiği bölgeleri 

gözardı etmekten ileri geliyor. Bu isme Köroğlu Destanı’nın yalnızca Azerbaycan ve 

tabiî olarak Ermeni rivâyetlerinde, hem de Tebrizli Arakel’in eserinde bir Celâlî olarak 

rastlanması Tanrıbilmez’in Ermenistan, Azerbaycan ve geniş İran havalisinde 

“Tanrıtanımaz” olarak anıldığı sonucunu doğuruyor; yani bu farklılaşma bölgeyle 

alakalı görünüyor.287 Ayrı bir Celâlî ismiyken Köroğlu Destanı’na da bu şekilde dahil 

edilmiş ve 1580’lerde başlayan daha erken bir eşkıya hareketinin liderine, Köroğlu’na 

yoldaş, daha doğrusu “deli” ya da “sergerde” sayılmış olmalı.288 Elbette, Tanrıtanımaz 

diye birisinin Köroğlu’nun yoldaşları arasında bulunduğu ve dolayısıyla 

Tanrıbilmez’den farklı olduğu, daha önceleri etkili olmuş başka bir eşkıyayı temsil 

ettiği de düşünülebilir. Ancak Faruk Sümer’in yayınladığı, Köroğlu’na ilişkin Mühimme 

belgelerinde onunla eşkıyalık edenler arasında bu lakapta birisine rastlanmıyor.289 

Üstelik, Tebrizli Arakel de eserinde Tanrıtanımaz’ı, mesela Kizîroğlu Mustafa’yı andığı 

gibi Köroğlu’nun yoldaşı olarak değil, sadece Celâlî isimlerinden biri olarak sayıyor.290 

Sümer’in dikkat çektiği üzere Kizîroğlu da, Demircioğlu da anlatılarda Köroğlu’yla 

ilişkilendirilmelerine rağmen belgelerde ondan tamamiyle ayrı hareket etmiş gözüken 

eşkıyalardır, ancak ihtimal birbirlerinin adlarını duymuşlardı.291 Pertev Naili Boratav, 

destanın birlikte gösterdiği Celâlî isimlerinin bir kısmı Köroğlu’yla beraber bulunmuş 

olsa bile çoğunun “hikâye ve menkıbe” aracılığıyla biraraya geldiği sonucuna 

 
286 A. Haydar Avcı, Köroğlu Ayaklanması: incelemeler-belgeler-deyişler-kaynakça, Ortadoğu Verlag, 

İstanbul 1994, s. 55. 
287 bk. Fikret Türkmen, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri, Akademi Kitabevi, 1992, s. 40; 

Gürcü, Bulgar, Türkmen ve Özbek gibi Köroğlu’nun diğer varyantları hakkında genel bilgi için bk. Fikret 

Türkmen, “Köroğlu Hikâyelerinin Yayılma Sahaları ve Menşe Meselesi”, Türk Dili ve Edebiyatı 

Araştırmaları Dergisi, IV, İzmir 1985, s. 9-19. 
288 Sümer’in yayınladığı belgelerde Köroğlu’yla alakalı en erken belge 25 Ekim 1580’e tarihlenir. Bk. 

Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 24-25. 1585’ten sonra artık belgelerden izlenemeyen 

Köroğlu’nun hayatını Sümer iki safhaya ayırır, Çamlıbel’deki hayatı ve sonra da belirsiz gözüken İran 

serencamı. Sümer, burada Köroğlu Destanı’nın onun ölümüyle sonuçlanan Azerbaycan rivâyetleriyle, 

Safevi kroniklerinden Müneccim Molla Celâl’in Tarih-i Abbasî’sindeki Köroğlu’nun Şah Abbas’a 

tâbiliğini işaret eden kaydı kullanır. Bk. Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, 17-20, 45-46, 17. 

dipnotu.   
289 Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 24-43. 
290 Arak’el, s. 92. 
291 Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 22-23. Sümer, burada Demircioğlu’nun Saruhan’daki 

faaliyetlerinin ardından Köroğlu’na katıldığı tezini de benimsemez, yine de Demircioğlu’yla alakalı 

vesikaları yayınlamayı seçmiştir. 
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varmıştı.292 Faruk Sümer, Arakel’in Kizîroğlu Mustafa ile Köroğlu’nu birlikte 

göstermesini âşıkların tesirinde kalmasına bağlıyordu.293 Kahramanlaşıp aynı destanî 

öykülerin içine yedirilen bu tarihî şahsiyetlerden biri de Celâlî fetretinde baş göstermiş 

Tanrıbilmez olmalıdır. 

Tanrıbilmez’in Tanrıtanımaz adıyla doğuda destanî bir hüviyet kazanıp 

Köroğlu’na yoldaş kılınmasına rağmen batıda, Anadolu’da efsanesinin giderek 

kaybolmuş gözükmesi aydınlatılması gereken bir sorundur; Köroğlu Destanı’nın 

Türkiye rivâyetlerinde bu isme rastlanmaz. Berat Alptekin’in destanın Azerbaycan 

dışındaki rivâyetlerinde dinî unsurların zenginliğine dair gözlemi, Tanrıtanımaz ya da 

Tanrıbilmez’in niçin Türkiye rivâyetlerinde eksik olduğuna dair bir fikir verebilir.294 

Belki zamanla az ya da çok dindar motifler kazanan Türkiye anlatılarının genel 

havasına aykırı düştüğünden bu kahraman kanondan dışarı itilmiş ve unutulmuştu. 

Ancak din ve îman konularının onları kaybetmek gibi bağlamlarda yer edebildiği 

Azerbaycan anlatılarında varlığını sürdürebilmişti.295 Dikkate almak gerekir ki nam 

salan âsîlere halkın velâyeti, erenlerden olmayı yakıştırdığı bir eşikten sonra dinsiz 

âsîlerin destanını düzmek çok zorlaşabilir.296 

Birazdan inceleyeceğim üzere, aslında Tanrıbilmez isminin daha erkenden 

Anadolu’da dilden dile dolaştığını, kimlik olarak bile benimsendiğini gösteren ve 

1609’a tarihlenen bir Mühimme kaydına sahibiz.297 Yine 1689’da, isyancı Gedik 

Mehmed Paşa ile beraber anılan eşkıya arasında Tanrıbilmez isminde birisi daha 

görülecek.298 Daha sonra, bir şekilde bu isim kolektif hafızadan yavaş yavaş silinmeye 

başlamış gözüküyor. Belki de, daha önce temas ettiğim gibi, başlagıcından itibaren çoğu 

çevrede bir tabu kelime hâlini almıştı. Faruk Sümer, incelediği belgede Köroğlu’nun 

 
292 Boratav, “Köroğlu’nun tarihî şahsiyeti”, s. 129. 
293 Faruk Sümer, “Türk Destanları VIII: Köroğlu Destanı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 70, 1992, s. 

9. Muhtemelen oldukça erkenden Kizîroğlu Mustafa Bey ile Köroğlu Ruşen’in tanış olma hikâyeleri 

ağızdan ağıza dolaşıyordu. Mesela, Kizîroğlu’nun onu öldürmek isterken sonradan vazgeçmesi gibi. Bk. 

Boratav, Köroğlu Destanı, s. 13-14, 49-50; Huluflu, s. 86-87; Chodzko, 285-288.  
294 Alptekin, “Köroğlu Hikâyesinin Bolu Beyi Kolundaki ..”,  s. 31-32. 
295 “Ayrılanda candan oldum / Hem din hem imandan oldum” Bk. Huluflu, s. 111. 
296 Cemal Kafadar; âsîler, azizler ve âşıklara dair tematik film seçkisinde âsîlerle erenleri aynı yere 

koymanın getireceği ihtimal itirazı dillendirir. Halk muhayyilesinin onları nasıl da erenler mertebesine 

taşıdığını gösteren örneklere yer verip bu itirazı savuşturur. Bk. Cemal Kafadar, “Asiler, Azizler, 

Âşıklar”, Kebikeç, Sayı: 28, 2009, s.  31-32. 
297 Bk. “Kendine Tanrıbilmez lakabını koyan Mustafa ve tüfenklileri”. 
298 Üsküdarî Abdullah Efendi, Vâkı’ât-ı Rûz-merre, I, haz. Muzaffer Doğan, TÜBA, Ankara 2017, s. 118; 

Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116 / 1688-1704), haz. Abdülkadir Özcan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara 2000, s. 6. 
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Gerede’ye bağlı Sayık köyünden olduğunu görüp de, o köy sakinlerinin Köroğlu’nun 

hatırasından bîhaber olmalarına şahit olunca bunu âşık kültürünün yokolmasına 

bağlamıştı.299 Metin Ekici, Köroğlu Destanı’nın menşeini Celâlî dönemi Anadolu’sunda 

değil de Orta Asya’da aradığından, nasıl olur da mesela Bozoklu Celâl, Karayazıcı 

Abdülhalim, Tavil, Canbuladoğlu ve Kalenderoğlu Mehmed gibi “anılmayı daha çok 

hak etmekte” Celâlî liderlerinin değil de onun yerine Bolu taraflarından “sıradan bir kişi 

olarak” Köroğlu’nun “bir destan dairesi” oluşturabileceğini soruyor.300 Aynı soruyu, 

cevabını farklı şekilde veren Faruk Sümer de sormuştu; kalabalıkları ardına katan ünlü 

Celâlîler dururken, incelediği belgelerden anlaşılana göre çok daha küçük bir Celâlî 

reisinin destanlaşması problemine dikkat çekiyordu. Sümer bunun çözümünü eşkıya 

Köroğlu’nun aynı zamanda bir saz şairi olduğunu kabul etmekte aramıştı.301 

Eşkıyalığıyla kayda geçen Köroğlu sazı kendi eline alıp söylesin ya da söylemesin, halk 

kitlelerinin ve âşıkların birisini kahraman sayıp destanlaştırması yalnızca o kişinin 

eylemlerinin niceliğiyle ilgili olmasa gerek. İhtimal bu destanları düzenlerin 

Köroğlu’nda ya da mesela burada işlediğim Tanrıbilmez’de buldukları sadelik, büyük 

liderliklere girişip Celâlî hareketlerini kendi dar menfaatleri için kullanabilen yüksek 

profilli isyancılardan daha değerli görülmüş olabilir. Böylece âşıklar da anlatmaya değer 

buldukları, özellikle dinleyicilerinin onlar hakkında duymaktan hoşlandığı, Celâlî 

hareketlerinin bu çok daha mütevazı profile sahip şahsiyetleri etrafında destanlarını 

söylemişler veya eski anlatılanları yeniden onlara uyarlamışlardır. 

Tabiî destanı söylenenlerin her zaman sonsuza dek de hatırlanmadığını, bazen 

hafızalardan yittiği de unutulmamalı. Dinleyicilerin, hikâye anlatıcısı âşıklar üzerindeki 

etkisi malum. Dinleyici de anlatıyı değiştirici bir güce sahipti ve ona şekil veren 

unsurlardan biriydi.302 İhtimal Tanrıbilmez de zamanla Türkiye coğrafyasında âşıkların 

 
299 Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 10-12, 44. Sümer, ayrıca Köroğlu hatırasının en çok 

Sivas’ta yaşadığını tespit ediyor ve Çamlıbel’in de aslında destandaki gibi Bolu’da değil Sivas-Tokat yolu 

üzerinde olmasına işaret etmişti. Bk. Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 18. Esasen 

Çamlıbel’in yeri de rivâyetlerde değişir. Bk. Boratav, Köroğlu Destanı,  s. 32; Huluflu, s. 130. 
300 Metin Ekici çok daha eski bir kahraman Köroğlu olduğunu varsayıyor. Daha fantastik öğeler bulunan  

Türkmen ve Kazak anlatılarındaki mezarda doğan Guroğlu’nun, daha sonra Köroğlu ile yer değiştirmesi 

ihtimali üzerinde duruyor. Ekici, bu hâlde Celâlîler döneminde yaşananlarla ona yeniden bir hayat 

hikâyesi yapılandırıldığını düşünüyor. Bk. Ekici, s. 94-95. Köroğlu’nu yeniden dehistorize ediyor 

denebilir. Yine, benzer bir noktada Fuzuli Bayat da “Ancak hiçbir durumda Celâlî Köroğlu, mitolojik ve 

epik kahraman tipininin prototipi olamaz.” diyor. Bk. Fuzuli Bayat, Türk Destancılık Tarihi Bağlamında 

Köroğlu Destanı, Ötüken Neşriyat, 2016, s. 42-43.  
301 Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 20-21. 
302 İlhan Başgöz, “Hikâye Anlatan Âşık ve Dinleyicisi”, Folklor Yazıları, s. 64. 
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terennüm etmekten, meddahların anlatmaktan imtina edeceği, belki de dinleyicinin 

duymak istemeyeceği bir isim hâline gelmiş, destanî varlığı da en azından Anadolu’da 

hatırlanmaz olmuştur. Bu meyanda, bir şeyi hatırlatmak gerek: Tanrıbilmez’in kader 

birliği ettiği Celâlî lideri Kalenderoğlu, “Koca” diye zikrettiği Kuyucu Murad’la 

çarpışmadan önce belki bir parça yenileceğinin de farkındalığıyla Muslı Çavuş’a şöyle 

yazıyordu: “Eğer fursat Koca’nın olursa hod bizim itdiğimiz işler dillerde dâsıtân 

olduğu hemân bize kâfîdir.”303 Tanrıbilmez, bundan sonra sırra kadem basmış 

gözüküyor. Ancak efsanesinin süratle dolaştığını, hem de çok erkenden belli ki dillerde 

destan olduğunu görmek mümkün. Nitekim, anlaşılan Kalenderoğlu’yla beraber 

ayaklarını bastıkları yerin yakınlarında, uzunca zaman geçmeden bir Tanrıbilmez daha 

zuhur edecek. 

3.4. Saruhan’da kendisine Tanrıbilmez diyen Mustafa ve tüfenklileri 

 

Kalenderoğlu, Tanrıbilmez ve diğer namlı Celâlîlerin yenilgileri üstünden henüz 

bir sene bile geçmeden onların şöhretlerinin insanlar üzerindeki tesirini gösteren bir 

kayda rastlanıyor. 16 Mayıs 1609’da Saruhan ve Tarhaniyat kadılarına gönderilmek 

üzere Dîvân-ı Hümâyun’da yazılan bu hükümden anlaşılana göre, bu tesir hiç de sıradan 

cinsten değildi, o devrin insanının benliğine kadar nüfuz edebilmiştir.304 Hükümde 

yazılana göre eşkıya (şakî) olarak anılan Yunus oğlu Mustafa ile yanındaki Muslu, 

Ahmed ve Mehmed adlı “yoldaş”ları bir medrese talebesi olan Hasan’ı yolda 

yakalayıp, zorla bağlayıp tecavüz (fi’l-i şenî’) etmişlerdi. Üstüne üstlük mahkemeye 

çağırılan bu kişiler, suçlarını reddetmeyip “iftiharen” kabul de ediyorlardı. Bu tutumları 

da otoriteyi iyice rahatsız etmiş olmalı ki, bunun üzerine Mustafa ve yoldaşlarının kimin 

nesi olduklarını, nasıl tanındıkları Müslüman ahâliye sorulacaktı. İsimleri geçmeyen ve 

Mustafa ile yoldaşlarının aleyhine konuşacak olan bu kimselerin Mustafa hakkında 

 
303 Kâtib Çelebi, Fezleke, I, 399; Na’îmâ II, s. 344; Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk 

Hareketleri, s. 19. Musli Çavuş, daha sonra Kuyucu Murad Paşa’nın tuzağına düşüp katledilecektir. Kâtib 

Çelebi, s. 423-24. 
304 MD 78, no. 2152; 11 Safer 1018 / 16 Mayıs 1609. Çevriyazısı için bk. EK IX. Bu belgeden şurada 

kısaca bahsedilmiştir. bk. Ayşe Erol, 78 Numaralı Mühimme Defteri’nde Yer Alan Anadolu Eyaleti’ne Ait 

Hükümlerin Tasnif ve Tahlili, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2016, s. 18. Bu tez, belgelerin 

yalnızca tasnifinden ibaret olduğundan konuya eğilmiyor. Yine de, bu belgeden haberdarlığımı sağladı. 

Bunun dışında, devlet arşivlerinin mevcut tasnifinde bu tip belgeleri özellikle aratıp ulaşmak oldukça zor. 

Bunun gibi birkaç benzer belge daha varsa bile, mevcut katalogla yakalanamıyor. Daha ileri araştırmalar 

için, lakap edinme ve ad takınmayla ilgili kayıtlarla karşılaşılırsa bunun Osmanlı arşivindeki belge 

özetlerine dahil edilmesi gerekiyor. 
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bildirdikleriyse oldukça cezbedicidir. Bunlardan, Mustafa’nın “ehl-i fesâd olub kendüsü 

tâlib-i ilm şeklinde iken kendüye Tanrıbilmez lakabını koyub yanına tüfenk-endâz cem’” 

ettiği öğrenilecektir. Kendi kendine Tanrıbilmez lakabını koyup ateşli silahlara sahip 

olan, “tâlib-i ilm şeklinde” gezinebildiğine göre de genç yaşında böyle bir maceraya 

girişen, bu sefer gerçek ismini, hem de baba adına dek bildiğimiz bir Tanrıbilmez’le yüz 

yüzeyiz. Tanrıbilmez Mustafa’nın -böyle anmakta beis görmüyorum- yanına tüfenk-

endâz toplayıp en azından ilk plânda neyi amaçladığı da belge metninde verilmiştir: 

Mendehorya kadısı Mehmed’i öldürmek.305 Kadıyla ilgili “hâlâ Mendehorya kadısı 

olan” dendiğine göre, Kadı Mehmed vazifesine devam ediyordur ve Tanrıbilmez 

Mustafa’yla tüfenkli yoldaşları bu yol kesme hadisesinin bir safhasında başarısız 

olmuşlardır.  

Bu Mühimme kaydında Tanrıbilmez’in yazıya geçmesinden evvel konmuş bir 

“hâşâ” ifadesine de rastlamayız; yukarıda işlediğim, mütedeyyin görünen Kadı 

Abdüsselâm’ın arzında yaptığının aksine. Kendisi hakkında bilgi almak istenince çevre 

insanlarının onun bu lakabı benimsemesini atlamamaları, bu malumatı vermeleri de 

ilginçtir. Ya Mustafa kendisinin böyle çağrılması hususunda oldukça ısrarcıdır ya da 

ahâliden kimseler Mustafa’nın böyle bir lakaba sarılmasını çarpıcı buldukları için 

söylemeden edememişlerdi. İkisi birden de pekâlâ mümkündür. 

Peki ya, Tanrıbilmez Mustafa’yı böyle bir lakap edinmeye iten neydi? 

Kalenderoğlu’nun Muslı Çavuş’a övünmeyle bahsettiği, zamanlar boyu dillerde 

söylenip gidecek Celâlî destanı mı? Esasen, Kalenderoğlu Mehmed o vakit Saruhan’da 

pekâlâ bilinen bir isimdi. Çağatay Uluçay’ın yayınladığı Saruhan mahkeme sicillerinden 

birinde, kendisinin burada etkili olduğu dönem “Celâlî Kalenderoğlu istilâsı” diye 

anılır.306 Tanrıbilmez Mustafa’ya dair hükmün kayda geçtiği tarihten iki sene önce 

Kalenderoğlu, Saruhan’daydı. 1607’de burada, Nif havalisinde Anadolu Beylerbeyi 

 
305 MD 78, no. 2152: “(…) Mevlânâ Mehmed –zîde fazluhu-nun katl kasdıyla yoluna inüb (…).” 
306 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 215-216; Amasya tarihini yazmaya 

koyulmuşken Türk historiyografisini Celâlî meselesiyle de tanıştırmış olan Hüseyin Hüsameddin, 

eşkıyabaşının bu faaliyetlerini “(…) Kalenderoğlu ‘Mehmed Paşa’ maiyetinde bulunan otuz beş bin kadar 

eşkıya ile Saruhan ve Manisa taraflarına dehşetler veriyordu.” şeklinde anlatmıştı. Bu rakam abartı bile 

olsa “dehşetler” kısmı yerindedir. Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, III, İstanbul 1927, s. 

371; Reşad Ekrem, Kalenderoğlu’nun yanında yeralan, içlerinde Tanrıbilmez de olan isimleri saydıktan 

sonra “Hepsi ayak takımı içinden çıkmış, geçmişleri kirli karanlık adamlardı” diye tarif eder Dağ 

Pâdişahları’nda. Bunları Canbuladoğlu’nun yenilgisinden sonra kılıç artığı Celâlîlerden sayar; yirmi 

binin üstünde tahmin edildiğini kaydeder; onlar “Anadolu’da Celâlîlik adına son kozu” oynuyorlardı. 

Reşad Ekrem Koçu, Dağ Pâdişahları, Mehmed Koçu Yayınları, İstanbul 1962, s. 47. 
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Hüseyin Paşa, Ahmed Paşa ve Saruhan Beyi Hacı’yı mağlup etmişti.307 Kalenderoğlu ve 

beraberindeki eşkıyaların bu zaferine hemencecik türküler yakılmasa bile, yaşananların 

Saruhan çevresinin sakinlerince hiç olmazsa dilden dile dolaştığı muhtemeldir. 

Griswold,  Kalenderoğlu’nun Manisa’da kaldığı süre boyunca kurduğu örgütlenmeyi 

kesin olarak bilemesek bile, sancakbeyi veya beylerbeyine benzer bir bürokratik yapı 

kurmuş olabileceğini düşünür.308 Bu yapının içinde Kalenderoğlu’na bağlı muharip 

komutanlar vardır, bunlardan biri de pekâlâ Tanrıbilmez olabilir. Belki onun ismini, 

Saruhan’ın Mustafa’sı da böylece duymuş ve bu adı hoşa gider bulup edinmek 

istemiştir. Bu hâlde Kalenderoğlu ve onunla anılan namlı Celâlîlerden birine dair 

hikâyelerin öykündürücü şekilde dilden dile dolaştığının işareti erkenden görünmüş 

olur. İhtimal Tanrıbilmez Mustafa ve yoldaşları, büyükçe mağlubiyetleri henüz taze 

olduğu hâlde bu Celâlîlere ilişkin destanî anlatıları dinleyip kendilerini 

yüreklendiriyorlardı. Belki de Mustafa, bu anlatılardan birinde, işittiği bu Celâlî ismini 

edinmeye karar kıldı. Manisa âyan ve eşrafının, Kalenderoğlu’yla şehri yakıp 

yıkmaması için anlaşma yaptığı da olmuştu. Çağatay Uluçay, Kalenderoğlu gelmeden 

önce Manisalıların şehre sur çektiğini, Kalenderoğlu’nun şehre girmek yerine civarına 

yerleştiğini ve adamlarının mal ve eşya da soyduğunu ortaya koymuştu.309 Sadece 

çevrede ve kırsal taraflarda kalanlar değil, surların içinde kalanlar da dışardan gelen 

destan anlatılarını işitiyor olmalıdır. Manisa’nın şehir sakinleri arasında herhalde ancak 

parayı götürmek için seçilenler eşkıyayı şahsen görebilmişlerdi.310 Saruhan 

köylüsününse, Kalenderoğlu ve dolayısıyla Tanrıbilmez’le yüzyüze gelip etkilenmesi, 

daha yüksek bir ihtimal. Belki, Saruhan kırsalından Mustafa da onları bu şekilde tanıma 

 
307 Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 372; Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 14-

15. 
308 Griswold, s. 139. 
309 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 15-16. Celâlî tehdidinden ötürü 

halkın kendi imkânlarıyla şehrin etrafına sur çekmesi, bu eşkıyalık hareketlerinden etkilenen bir diğer 

şehir Ankara’da da görülüyor. Bk. Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, s. 6-7 ve 12. dipnotu. 

Kalenderoğlu, Saruhan’dan sonra yola çıktığı Ankara’da, Kadı Vildanzâde Ahmed Efendi’den şehri bir 

türlü teslim alamamıştı, oyalamak amaçlı Kuyucu Murad tarafından kendisine Ankara sancağı verilmiş 

gösterilip kandırılmıştı. Bk. Na’îmâ, II, s. 333-34; Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 384-85; İlgürel, 

“Kalenderoğlu Mehmed”, TDV IA, s. 256; Ergenç, s. 112. Ankara muhasarasında Kadı Vildanzâde’nin 

kaleden çıkıp Celâlî bölükbaşılarından Meymûn ve Ağaçdan Pîrî gibi “melâ’în” ile defalarca savaştığı 

anlatılır. Vildanzâde’nin hem uyanık aklı hem de savaşmada şecaati köpürtülür. Bk. Kâtib Çelebi, 

Fezleke, aynı sayfalar; Na’îmâ, II, aynı sayfalar; Mustafa Sâfî, II, s. 62. Mustafa Sâfî’nin metin neşrinde, 

Ağaçdan Pîrî birkaç kez geçmesine ve indekste de olmasına rağmen bu olayı anlatan bölümde “agacdan 

biri” şeklinde okunmuş ve küçük harfle verilmiştir. 
310 Manisalılar, bu paraları Hacı Mehmet Bey, eski Van beylerbeyi Mehmet Paşa, Kadı Handan Efendi 

yardımıyla ulaştırıyorlardı. Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 16. 
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fırsatını yakalamış, Kuyucu Murad’a atfedilen sözle “bunların hısâlinden terbiyet 

bulmuş”, Celâlî şeflerinin meşrebinden olmuştu.311 Safevî kaynağı İskender Bey’deki, 

Kuyucu Murad’ın galip olduktan sonra da bununla yetinmeyip zamanında Celâlîlerle 

ahbaplık etmiş kimseleri arayıp buldurduğuna, yok ettiğine dair haber boşuna olmasa 

gerek.312 

Tanrıbilmez Mustafa ve yoldaşlarının medrese talebesi Hasan’ı kaçırıp tecavüz 

ettikleri söylenen yer, Şemari köyü olabilir.313 Bu köy, geçmişte piyade çiftliklerinden 

oluşuyordu.314 Piyade ve müsellem teşkilâtı çoktan kaldırılmıştı ama, Tanrıbilmez 

Mustafa’nın yanına topladığı tüfenklilerin, böyle bir askerî mirasın hatırasıyla da 

yaşadıkları sanılabilir. Burası olmasa bile her hâlükârda, Kanûnî Süleyman’ın iki oğlu 

Şehzade Bayezid-Selim iç harbinden beri ve uzunca sürmüş Avusturya dış harpleriyle, 

Tanrıbilmez Mustafa ve tüfenk-endâzı, reâyânın ateşli silahlara artık kolay erişebildiği 

bir devrin mahsulüydüler, elbette suhtelerin de.315 Mustafa’nın yanına topladığı tüfenk-

endâz, kâh çağrılınca orduda savaşmış kâh eldeki silahıyla Anadolu’da eşkıyalık etmiş 

 
311 Na’îmâ’da Kuyucu Murad Paşa’nın boğaz tokluğuna Celâlîlere şeştar çalan bir adamın çocuğunu 

bizzat öldürmesi anlatılır. Kuyucu Murad, iskemlede oturmuş halde, adam katlettirip kuyu doldurmakla 

meşgulken, bir sipahînin arkasında çocuk görür. Emredip, çocuğu yanına getirtir ve Celâlî arasına nasıl 

düştüğünü sorar. Çocuk, dürüstçe kıtlık sebebiyle babasının Celâlîlere katıldığını, şeştar çalarak 

geçindiğini söyleyince Murad Paşa, “Hay Celâlîleri şevke getirirdi” diye tepki gösterir ve katlini emreder. 

Fakat ne cellâdlar ne de Yeniçeri dilâverleri öldürmeye yanaşırlar. Celladlar, “bir sabî-i masûmu nice 

öldürelim” derler. Yeniçeriler, “Cellâdlar bile rahm etti” derler. En son içoğlanlarına bu işi yıkan Kuyucu 

Murad, onlar da bunu yapamayınca meydanda kalakalan çocuğu kendi elleriyle alıp kazılan yerin 

kenarına götürür. Orada başına vurup boğazını sıkarak “helâk” eder. Sonra da tekrar yerine geçip genele 

hitaben yüksek sesle Kalenderoğlu ve Kara Sa’îd gibi eşkıyaların da analarından mızrakla doğmadığını, 

bir zamanlar böyle çocuk olduklarını, sonra âlemi fesada verdiklerini söyler. Öldürdüğü bu sabînin de, 

“bunlarla gezip ibtida bunların hısâlinden terbiyet” bulduğunu hatırlatır ve şöyle der: “büyüdükte bu 

fesâdın lezzeti dimâğından gitmez.” Na’îmâ, II, s. 353-354. “Fesâtta lezzet” olgusuna Cemal Kafadar, 

XVII. Yüzyıl Kriz ve Dönüşüm Çalıştayında işaret etmiştir. Bk. Kahraman Şakul, “Bir Çalıştayın 

Ardından: 17. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu: Kriz ve Dönüşüm”, s. 30-31. Kâtib Çelebi’de pek çok 

kimseyi tarif edilirken “dimâğı fesâdda olmak” kullanılır. Kâtib Çelebi, Fezleke, s. 780, 956, 1041. 
312 İskender Bey Münşî-yi Türkmen, s. 562. 
313 MD 78, no. 2152; Metinde سامری olarak yazılmıştır. Tanrıbilmez Mustafa ve yanındakilerin 

Mendehorya (Menemen) kadısının yoluna çıkmayı tasarlayabildiğini düşünürsek burası hâlâ Şamar köyü 

olarak varlığını sürdüren ve Menemen’e yakın sayılabilecek Şemari köyü olabilir. Feridun M. Emecen, 

XVI. Asırda Manisa Kazası, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013, s. 146 ve ekindeki harita; Yalnız Samîrî 

şeklinde okunan yer adına XVI. yüzyıldan Manisa Şehzade Divanı Defterlerindeki bir kayıtta rastlanıyor, 

burada “Manisa muzâfâtından Tarhaniyat’a tâbi’” olduğu yazılmıştır. Yine Tanrıbilmez Mustafa’yla 

benzer şekilde, Hızır adlı bir kimsenin “fi’l-i şeni” kasdıyla ilgilidir., Şehzâde Divânı Defterleri, haz. 

Feridun M. Emecen – Zekai Mete – Arif Bilgin, TÜBA, Ankara 2017, s. 699. 
314 Emecen, s. 116. 
315 İlgürel, medrese talebelerinin tüfenk taşımasının sıradanlaştığına dikkat çeker, devletçe zaman zaman 

buna karşı önlem alınmaya da çalışılır. Mücteba İlgürel, “Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silâhların 

Yayılışı”, Tarih Dergisi, 32, 1979, s. 307-8; Aydın, Saruhan ve Menteşe sancaklarına 1604’te mehâyif 

müfettişi olan Silahdar Ağası Ali, Manisa’ya gelip suhtelerin artık yay ve tüfenk taşımayacağına dair söz 

alacaktı. Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 26, 183-84. 
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sekbanlardan gibi görünebilir.316 Fakat epey yakın bir zamanda silahlanmış olduklarına 

dair deliller vardır. Kısa bir zaman önce Aydın ve Saruhan sancaklarında vergi 

tahsildarı olan Üveys Paşaoğlu Mehmed Paşa, padişah I. Ahmed’in hocası Aydınlı 

Mustafa Efendi’ye gönderdiği mektupta, bu bölgede ve Kaz Dağları menzillerinde  

“dilâver ü yararlarından” dediği yirmi bin miktarında adamı “tüfenk-endâz” olarak 

hazır ettiğini haber veriyordu. Üveys Paşaoğlu, top ve baruta, mühimmata ihtiyaç 

olmadığını yazıyor, yalnızca kendisine vezirlik ve serdarlık unvanı verilmesini de 

istiyordu.317 Verdiği rakamın gerçekliği tartışılsa bile, rahatlıkla ahâliyi ateşli silahlarla 

donatmakla övünmesi bilhassa Saruhan ve çevresinin o andaki genel vaziyetini ortaya 

koyuyor. Tanrıbilmez Mustafa’nın yanına topladığı tüfenk-endâz da, işte kısa bir zaman 

önce Üveys Paşaoğlu tarafından silahlandırılan bu “dilâver ü yarar” kimselerden 

olmalıdır. Nitekim, Üveys Paşaoğlu vezirlik payesi almasına rağmen eşkıya üstüne 

yürümeyecek ve 1606’da ölerek geride bıraktığı silahlanmış yığınlarla haydutluk 

kapısını kapatmak şöyle dursun iyice aralayacaktır.318 Üveys Paşaoğlu’ndan sonra 

isyana girişen, onun kethüdası Yusuf Paşa’nın da üç dört binden fazla tüfenk-endâzı, 

hatta birkaç bin atlısı olduğu haber veriliyor.319 Üveys Paşaoğlu’nun ardından onun 

sayıca çok, ateşli silahlı “dilâver”lerinin çevreye dağıldığı, hepsinin Yusuf Paşa’nın 

emrine girmediği anlaşılıyor. Ancak, Yusuf Paşa’nın da 1608 Nisan’ında Saruhan 

 
316 Mustafa Akdağ’ın Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası’nda bu meşum şehzade kavgasına da bir 

yer ayrılmıştır. Akdağ, “köyün sosyal ve ekonomik bünyesinin kustuğu”, “işsiz-güçsüz” levend ve 

sekbanların Bayezid tarafından harekete geçirilmesinin üzerinde duruyordu. Akdağ, Türk Halkının Dirlik 

ve Düzenlik Kavgası, s. 108-9. Oktay Özel, XVII. yüzyıl boyunca levend ve sekbanların hemen her Celâlî 

hareketinde başlıca insan kaynağı oluşuna dikkat çeker. Bk. Oktay Özel, The Collapse of Rural Order in 

Ottoman Anatolia, Brill 2016, s. 152.  İnalcık’a göre, Avusturya savaşlarının masraflarıyla uğraşan 

devletin, bu silahlanmış hâldeki en alt toplum tabakasından yararlanışı köylüleri tarımdan da uzaklaştıran 

asıl unsurdur. Bk. Halil İnalcık, “Devlet-i ‘Aliyye’de 17. Yüzyılda İdarede ve Maliyede Genel 

Dönüşüm”, Devlet-i ‘Aliyye, IV, İş Bankası Kültür Yayınları, 2016 İstanbul s. 25-6. Caroline Finkel ise, 

Anadolu’dan toplanan tüfenk-endâz’ın 1593-1606 Avusturya-Osmanlı harbinde pek de önemli rol 

oynamadığı görüşündedir. Bk. Caroline Finkel, The Administration of Warfare: The Ottoman Military 

Campaigns in Hungary: 1563-1606, Wien, 1988, s. 42; Özel, The Collapse of Rural Order .., s. 163. 

Gabor Agoston, Habsburg’ların ateşgücündeki üstünlüğünü dengeleyebilmek Yeniçerilerin artırılmasına 

ve piyade olarak reâyâdan levend, sekban, sarıca ve tüfenk-endâzın orduya katıldığını ancak bunların 

istenen sonucu sağlamadığını yazar. Tüm bunlarla devletin, ordu ihtiyaçlarını karşılama yetisi zayıflamış 

ve bütün bu işler yerel güç simsarlarına kalmıştı. Bk. Gabor Agoston, “Military Transformation in the 

Ottoman Empire and Russia, 1500-1800”, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 12, 2, 

2011, s. 284. 
317 Hasan Bey-zâde, III, s. 865; İlgürel, s. 310; Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk 

Hareketleri, s. 20.  
318 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. -20-21, 190. 
319 Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 419; İlgürel, aynı sayfa; Kâtib Çelebi, Yusuf Paşa’yı Türk olarak anar ve 

yanında bulunduğu Üveyspaşaoğlu ölür ölmez onun nakdine ve kalesine el koyuşunu, sonra da 

yanındakilerle “etrafda fesâd” ettiğini anlatır. Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 380. Yusuf Paşa’nın tarifi, 

Na’îmâ’da, “Türk-i bed-lika” şeklindedir. Na’îmâ, II, s. 329. 
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çevresinde soyguna giriştiğini akılda tutmak gerek, hatta Yusuf Paşa adamlarının 

Menemen’de de at ve mal gaspları olmuştu.320 Her hâlükârda Tanrıbilmez Mustafa gibi 

açıkça ün kazanmak peşinde, delişmen kimseler için bu etrafa saçılmış silahlıların 

küçük bir kısmını bile olsa yanına almak oldukça iyi bir fırsattı. Uluçay’ın bahsettiği, 

1609’un Ekim ayına tarihlenen, İzmir ile Manisa kadılarına yazılan bir hükme göre 

Kuyucu Murad Paşa tarafından bölgedeki silahları toplamak amacıyla gönderilen 

yetkilileri atlatmak için halk bu silahları müderrislere ve softalara veriyordu.321 

Mustafa’nın kimin nesi olduğu ora insanlarına sorulduğunda, ahâli onun hakkında bilgi 

verirken “tâlib-i ilm şeklinde” diye belirtmişti. Dolayısıyla, silahları toplamaya gelecek 

Kuyucu Murad’ın kapucubaşısından korkan reâyânın bunları aceleyle Tanrıbilmez 

Mustafa gibi suhte ya da suhte kılıklı kimselere vermesi akla oldukça yatkındır. Bu 

arada gözardı etmemek gerekir ki, Mustafa’nın tüfenk-endâzının sayıca çok 

olamayacağı da açıktır. Giriştiği eylemlerin boyutu acımasızca olsa bile yanına 

kalabalıkça tüfenkli almış bir eşkıyanınkine göre küçük kalır, Kadı’nın yolunu kesmek 

hadisesinde bile başarısız olmuşlardı. Zaten, Kuyucu Murad Paşa’nın büyük Celâlî 

seferinden, Göksun yaylağındaki savaştan hemen sonralarına düşen bu aralıkta 

Anadolu’da büyük isyanlar da patlak vermeyecekti; Abaza Mehmed Paşa’nın meydana 

çıkıp yaratacağı hareketliliğe dek. Griswold, 1610’dan sonra Anadolu’da on yıl süren bu 

dinginliğin ve Canbuladoğlu’nun idamının, Kalenderoğlu’nun ölümünün, ordunun 

güçlenişinin geride kalan Celâlîlerin tutkularını söndürdüğünden bahseder.322 Yakın 

plândan, Tanrıbilmez Mustafa gibi bir örneğe baktığımda bu tutkunun pek de 

 
320 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 22. Yusuf Paşa ve etrafındakilere 

ilişkin belgeler için bk. Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 201, 203, 207-

208. Yusuf Paşa’nın bu hareketleri, belgelerde “Celâlî”, hatta “Celâlî perişanlığı” olarak ifadelendirilir. 

Uluçay, Yusuf Paşa’nın hareketlerinin sancak dahilinde bir göçe sebep olduğuna da dikkat çeker. Yusuf 

Paşa, Kuyucu Murad Paşa’nın ikbal vaadine kanarak Üsküdar’a gelecek ve bir süre sonra da otağda, seher 

vakti kahve içmeye davet edilerek katledilecektir. Yusuf Paşa, bilhassa önünde Türkçebilmez Hüseyin 

gibi sonradan sancak elde etmiş veya Tekeli Mehmed Paşa gibi eşkıyabaşlarını iyi örnek olarak görüyor 

ve bu tuzağa düşüyordu. Bk. Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 419-25; Na’îmâ, II, s. 371-72; Uluçay, aynı 

sayfa. Kâtib Çelebi ve Na’îmâ’da Kuyucu Murad bahaneyle otağı terk ettikten sonra Yusuf Paşa 

çaşnigirler tarafından tutulur ve başı kesilir. Bk. Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 424; Na’îmâ, II. s. 372. Hasan 

Bey-zâde’de olay daha poetik işlenir. Yusuf Paşa’nın üstüne üşüşüp “zih-i kemend-i ecel birle râh-ı 

nefesin beste ve mürg-i rûhını kafes-i cesedinden reste” kılarlar. Bk. Hasan Bey-zâde, III, s. 879. Ecel 

kirişiyle nefesi tutulan Yusuf Paşa’nın kuş misali ruhu ceset denen bu kafesten kurtarılır.  
321 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 215, 483. dipnotu. Buradaki 

dipnotta belirtilen bu hükümden başka, Murad Paşa’nın yayınlanan aynı tarihli diğer hükmünde 

Saruhan’da “reâyâdan ekserinde tüfenk” olduğu belirtilir ve toplatılması emredilir. Uluçay, aynı sayfa. 
322 Griswold, s. 168. 
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sönmediğini görüyorum. Ancak bütün bunlar yalnız öykünme seviyesinde kalır, küçük 

çaplı gerçekleşen bu eşkıyalıklar doğal olarak büyük hareketlere dönüşemezler. 

İlk bakışta Mustafa’nın bu şiddetli faaliyetlerinde yaşadığı devrin ruhuyla 

çelişen pek bir şey yoktur, tipik bile sayılabilir. Fakat burada gözlemlenen farklılık 

nettir: Artık geçmişte kalmış güçlü bir Celâlî şefi, Yunus oğlu Mustafa’nın -tabir caizse- 

alter egosuna dönüşür. Yine de karşılaştığımız şeyin tamamiyle ona özgü olduğunu 

düşünmemek gerek. Hatta Tanrıbilmezlik ve onun gibi diğer dikkat çekici namları 

edinmek XVII. yüzyıl başlarında Anadolu’da bir fenomen hâlini almış olabilir de, belki 

geriye pek kayıtları kalmadığından bugün tespit edilemiyordur.323 Mesela, Mustafa’yla 

ilgili geriye kalan metinde onun yoldaşları olarak bahsi geçen Muslu, Ahmed ve 

Mehmed isimli diğer kişiler de öykündükleri başka bir Celâlî’nin şanını kendilerine 

yakıştırmış olamazlar mı? Belki onlar, kendilerine seçtikleri takma adların metne 

yansıması konusunda bile şanssızdılar. Her hâlükârda, bazıları makbul sayılan 

Müslüman ya da Hristiyan isimlerden sıyrılıp bir nevi anonim hâle gelerek böyle bir 

fenomenin parçası olabilmişler; Mustafa gibileriyse Tanrıbilmez kabilinden isimlerin 

gölgesi altına girmek, destanlaşmak istese de nihayetinde bunu başaramamışlardır.324 

Onunla ilgili belgenin özgünlüğü de herhalde bu başarısızlıktadır.325 Bu durum, mesela 

yukarıda işlediğim Kurd Ahmed’in başbuğu Tanrıbilmez hakkında yazılanlarla 

 
323 Mesela, Faruk Sümer 1604 tarihinde İç İl’de Köroğlu lakabını taşıyan başka bir eşkıyadan da söz eder 

ve bu lakabın kolaylıkla birisine verilebileceğini yazar. Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 16. 

Sümer, elbette bu lakapların yalnızca verildiğini düşünüyordu, oysa Tanrıbilmez Mustafa örneği bu tip 

isimlerin kendi kendine alınabileceğini de gösteriyor. Şöhret elde etmiş başka eşkıyaların da bir örnek 

teşkil ederek başka başka kimselerce isimlerinin alınmaya çalışıldığı düşünülebilir. Böyle dikkat çekici 

isimlerin izleri sürülebilir. Mesela yüzyıl başındaki meşhur Celâlî liderlerinden Karayazıcı’nın ismi de, 

çok sonraları isyancı Yeğen Osman Paşa’ya bağlı bir kethüdanın lakabı olarak karşımıza çıkar. Bk. Bekir 

Kütükoğlu, “Süleyman II”, MEB IA, C. 11, 1997 s. 162. Uluçay’da okuduğumuz Saruhan’ın meşhur 

eşkıyalarından Sipâhî Şeytanoğlu, İnegöllü veya daha sonraları Cennetoğlu gibi isimler de eşkıyalık 

yoluna henüz girişenler arasında efsaneleşip kimlik edinilmiş olabilir. Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da 

Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 14, 31-36, 198-199. Köroğlu Destanı’nında önemli yer etmiş 

Demircioğlu’nun Saruhan’da etkili olduğu biliniyor, birileri de onun kimliğine sarılmış olamaz mı? Bk. 

Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 40-42. Benzer durumlar Saruhan dışında, Celâlî 

hareketlerinin etkili olduğu diğer bölgelerde de geçerli olabilir. Mesela, adına türküler yakılan 

Kizîroğlu’nun ismini almak isteyen, bunu deneyen çıkmamış mıdır? Peki ya Tanrıbilmez’e tür olarak 

belki daha yakın duran Ağaçdan Pîrî gibi lakaplar? 
324 Hristiyanları da ekliyorum, çünkü gayrimüslimler de bunlar arasında yer ediyordu. Gayrimüslim 

arasından çıkıp, silahlanan ve eşkıyalık edenlere “kafir levend” denirdi. Mustafa Cezar, Osmanlı 

Tarihinde Levendler, Çelikcilt Matbaası, İstanbul 1965, s. 135. 
325 Kalenderoğlu’nun isminin metinlerde anılışı da bu bakımdan dikkat celbeder. Griswold, tarihçilerin 

ondan Kalenderoğlu Mehmed Paşa, İbni Kalender, Kalenderoğlu Piri gibi isimlerle bahsederken, “gözden 

düştükten sonra” devlet yazışmalarında adının yalnızca Kalenderoğlu olarak geçmesine işaret eder. 

Griswold, s. 137. 
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Mustafa’ya dair metin kıyaslandığında daha da belirginleşir. Kırşehir kadısının arzında 

Tanrıbilmez bir ad olarak anılmışken, Mustafa’yla ilgili Mühimme kaydında ancak 

kendi kendine konmuş bir lakap sayılır. Ancak resmî bir metinde Tanrıbilmez’in lakap 

olarak ifade edilmesi, bu kimliği edinen kişinin de onu yalnızca bundan ibaret gördüğü 

sonucunu çıkarmaz. 

Mustafa’ya dair bilgi verenler belgede “cemm-i gafîr” olarak ifade edilir ki, 

metin bağlamında onun hakkında söylenenlerin civar ahâlisi arasında yaygınlığına ve 

ona ilişkin genel düşünceye işaret eder.326 Bir diğer mesele de Tanrıbilmez Mustafa 

örneğinde olduğu gibi halkın böyle lakaplar edinmiş diğer eşkıyaların gerçek 

kimliklerini, geçmişlerini ne seviyede bildikleridir. Elbette Mustafa gibi faaliyetleri çok 

daha küçük, yerel ve belki heveskâr kalmış olanların geçmiş kimliğiyle alakalı bilgiler 

daha ulaşılabilirdi. Kendisini Tanrıbilmez olarak tanıttığında muhatapları onu ciddiye 

almamış ve asıl sosyal kimliğini hatırlatmış bile olabilir. Pertev Naili Boratav’ın 

Köroğlu Destanı’nda, Elâziz rivâyetinde buna ışık tutabilecek bir Köroğlu hikâyesi 

vardır. Bu anlatıda namı fazlasıyla şöhret kazanan Köroğlu, kendi popülaritesinin 

sınırlarını test etmek ister. Gördüğü bir sürünün çobanına “ben Köroğlu’yum, bana 

şurdan üç koyun ver” der. Kuvvetli çoban, Köroğlu’na “Haydi şurdan defol. Köroğlu 

kendisi davar almaz” diyerek ona dayak atar. Eli boş arkadaşlarının yanına dönen 

Köroğlu, çobana bir adamını yollar, “benden selam söyleyin, üç davar versin.” der. 

Adam gidip çobana Köroğlu’nun selamını söyleyince çoban, “hepsi Köroğlu’na feda 

olsun, elinin beğendiğinden al.” diyecektir.327 Bu anlatının, Hüseyin Bayaz’ın derlediği 

Antep versiyonundaysa Köroğlu’nun beylerinden Köse Kenan, Köroğlu’na “Alan biz, 

vuran biz. Nam, şan da senin.” diyerek onun gurura kapılışına serzeniş eder; namı 

olmasa karşılarındaki çobandan bitli bir oğlak bile alıp getiremeyeceğini söyler, kellesi 

üzerine Köroğlu’yla bahse girer. Şartsa basittir: Köroğlu adını söylemeyecek, kendisini 

tanıtmayacaktır. Kır At’ının üstündeyken Köroğlu, tek başına bir çobanı seçer, 

“sürünün yarısını ayırt” der.  Çoban, ağasının teslim ettiği sürüden bir tanesini bile 

veremeyeceğini söyler ve laf dalaşında kılıç çeken Köroğlu’nun eline değneğini atarak 

kılıcını düşürür. Köroğlu, attan yuvarlanınca çoban kılıcı alır. Sonra, mecali kalmayan 

Köroğlu’na kılıcı korkusuzca geri bile verecektir. Köroğlu bu hikâyede de adamlarının 

 
326 Bk. Özer Ergenç, “Toplumsal Düşünce Açıklama Kanalı Olarak ‘Cemm-i gafîr ve cem’i kesîr’”, 

Osmanlı Tarihi Yazıları: Şehir, Toplum, Devlet, s. 442-453. 
327 Boratav, Köroğlu Destanı, s. 239. 
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yanına çaresizce döner. Sonra, yine ilk versiyondaki gibi, çobana adamlar gider ve 

Köroğlu’nun pınarbaşında oturduğunu, sürünün yarısını vermesini ister, çoban kabul 

eder; üstelik beğenilecek davarların seçimini bile Köroğlu’nun adamlarına bırakır. 

Bundan sonra Köroğlu’nun ağzından dökülen manzum parçada şu söylenecektir: 

Ben böyle sefil gezerim 

     Adım kurt oldu, kurt oldu328 

 

Yine Boratav’ın naklettiği Bolu Beyi Kolu’nda da, “(…) kurdun adı çıkmış, tilki 

dünya yıkmış… Bir kerre Köroğlu’nun adı çıkmış. İzi ize uydurup anasından tezen, 

babasından küsen eşkıya olup Köroğlu nam takınıp dağlarda haramilik ediyor.” 

ifadeleri yeralır. Köroğlu’nun burada fukaraya dokunmayışı vurgulanır, ama bu kurdun 

adını takınanlar Köroğlu’nu lekelerler.329 Dikkate şayandır, mesela Cermen dillerinin 

hukukî metinlerinde de “warg” sözcüğüyle eşkıyalar kurt-adamlıkla özdeş 

sayılmıştır.330 Giorgio Agamben bundan yola çıkarak eşkıya hayat tarzının doğrudan 

hukuk ve şehir hayatıyla ilişkisiz olan kurtlukla, hayvan tabiatıyla değil de kurt-adamlık 

gibi tam olarak ne insan ne de hayvan olan, içinde ikisini de taşıyan ama ikisine de ait 

olamayan, paradoksal bir yere konmasından bahseder.331 Oysa, Köroğlu Destanı’nda 

eşkıyanın adı doğrudan kurtlukla ilişkilendirilir, böyle bir paradoks yoktur.332 Zamanın 

ruhu gereği, kurtla insanın birbirinden pek de ayrı habitatları kalmamıştır. Devrin 

şahitlerinden Tebrizli Arakel, eserinin Celâlîlerle ilgili bölümünde diri diri insan yiyen 

kurtlar gibi dehşetli bir konuya da yer vermişti. Bu kurtlar öylesine cesurdur ki 

kasabalara dahi inerler, evlere dalıp çocukları beşiğinden ya da anasının kucağından alıp 

kaçırırlar. Arakel, çocukken bu kurtların elinden kurtulup yüzünde ve vücudunda 

 
328 Hüseyin Bayaz, Köroğlu Antep Rivâyeti, Karacan Yayınları, 1981, s. 243-245 
329 Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, s. 252. 
330 Gerstein, bu yaklaşımı tâ Hitit hukukuna dek geriye götürür. Mary R. Gerstein, “Germanic Warg: The 

Outlaw as Werwolf”, Myth in Indo-European Antiquity, 1974, s. 134, 155. 
331 Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, çev. Daniel Heller-Roazen, Stanford 

University Press, 1998, s. 105. 
332 Tamara Sultan, Köroğlu’nun oğlu için “kurt yavrusu kurt olur.” der, tuzağa düşürülecek bir avdır. 

Ümit Kaftancıoğlu, Köroğlu Kol Destanları, Kültür Bakanlığı, 1979, s. 314; Köroğlu şiirlerinde, 

“Çamlıbel’in Aç Kurtları”na rastlanır. “Çamlıbel’in aç kurtları / Birbirini kapar gelir”.  Bk. Öztelli, 

“Köroğlu”, Üç Kahraman Şair …, s. 37. 
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kurdun pençe izlerini taşıyanlarla şahsen konuştuğunu yazar, bu hikâyelerden epey 

etkilenmiş görünür. 333  

Mustafa’yla ilgili Mühimme kaydı açıkça gösteriyor ki Tanrıbilmez de XVII. asır 

Anadolu’sunda birilerinin sarılabileceği, bir çeşit Celâlî-vâri hayat tarzının ifadesi 

olarak beliren, böylesine “kurt olmuş” adlardan biridir; elbette bu adları edinenlerin 

hepsinin bir çeşit likantropiden mustarip olduğu söylenemez. Ayrıca anaya babaya 

küsenlerin, yerinden yurdundan kopanların, mücerred kalanların sefilce dolaşmaktan 

kurtulmak için böyle kurt olmuş adları benimsemesi de her zaman kâfi gelmemiş 

gözüküyor. Mustafa, tıpkı halk hikâyelerinde kahraman Köroğlu’nun başına gelenlerde 

görüldüğü gibi kendine seçtiği şöhretli lakaba rağmen yapabileceklerinin sınırını bir 

süre sonra fark etmiş olmalıdır; bilhassa kendisinin gerçek kimliğiyle ilgili bilgiler, 

halkın ağzından çıkıp da İstanbul’a dek, Dîvân-ı Hümâyun’a ulaştığı zaman. 

Tanrıbilmez Mustafa’da, halk rivâyetlerinin Köroğlu’sunu hatırlatan motiflerden 

başka tarihsel Köroğlu’yla da ortak taraflar yok değil.334 “Bolu sancağından” 

Köroğlu’yla ilgili 1583 tarihli belgede de onun ve beraberindekilerin “suhte nâmına” 

hareket etmesinden söz ediliyordu; üstelik Tanrıbilmez Mustafa’nın aksine onlar kadı 

öldürmekte başarılı olmuşlardı.335 Bu meyanda, Tanrıbilmez Mustafa’nın suhte şeklinde 

olmasının ahâli tarafından özellikle belirtilmesine başka zaviyeden de bakmak gerek. 

Esasen, 1613’te Saruhan Sancakbeyi Mehmed Paşa ve Anadolu kadılarına gönderilen 

fermanda Bursa, İstanbul ve Edirne dışında kalan vilayetlerde suhte libasında gezilmesi 

 
333 Arak’el, s. 95. 
334 Elbette ayrışma da söz konusudur. Tanrıbilmez Mustafa, görünüşe göre büyük bir hevesle topladığı 

tüfenk-endâzıyla “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu / Eğri kılıç kında paslanmalıdır” diyerek kahramanlık 

geleneğinin bozuluşuna yakınan, hilebâzlığı yiğitliğiyle dengeleyen Köroğlu’nu hatırlatmaz. Müjgân 

Cunbur, Köroğlu’nun çok bilinen bu yakınmasını onun lirik parçalarından sayar ve ağıtların arasına 

koyar. Bk. Müjgân Cunbur, “Köroğlu Destanında Lirik ve Epik Unsurlar”, Köroğlu Semineri Bildirileri, 

s. 50. Tahir Kutsi, Köroğlu’nun eğri kılıcı paslanmaya bırakışına rağmen kahramanlık şiirine yeni bir 

meşale yakıp gittiğini teslim eder. Bilhassa onun Kır At’la ilgili şiirlerindeki “nal sesini duyuracak” 

canlılığa işaret eder: “Budur Kır-At’ın durağı / Bilmez yakını, ırağı / Ab-ı kevserdir durağı / İçip çekilip 

gidelim”. Bk. Tahir Kutsi Makal, Köroğlu, Toker Yayınları, 1975, s. 48-49. Kır At, Köroğlu Destanı’nın 

bilhassa tabiatüstü tarafını da karşılar. Sudan çıkan bir aygırın, at sürüsü içinden bir kısrağa aşmasıyla 

doğmuştur. Koşarken ayakları yere değmez, uçacak kadar süratlidir. Köroğlu yerine âb-ı hayatı içer ve 

ölümsüz olur. Rivâyetlerde Kır At hâlâ hayattadır ve her sene bir defa satılıp sahibini değiştirir. Âdeta bir 

insan bilinci de taşır, Köroğlu ölünce onun kırk gün yasını tutar. Bk. Boratav, Köroğlu Destanı, s. 60-63. 

Ayrıca bk. Ahmet Yaşar Ocak, İslam-Türk İnançlarında Hızır-İlyas Kültü, Kabalcı Yayınları, İstanbul 

2012, s. 122, 202. 
335 Sümer, “Kör Oğlu, Kizîr Oğlu Mustafa …”, s. 15, 31. 
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de yasaklanacaktı.336 Gerçekten talebe bile olsalar, dış görünüşlerinin getireceği 

imkânları suisitmal etmelerinden, reâyânın çokça zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Ama 

daha önce belirttiğim gibi, bazen silahlanan reâyâ, silahlarını toplamaya gelen 

görevlilerden kaçınarak suhtelere ellerindekini de verebiliyordu. Daha sonradan bu 

durum kendilerinin de aleyhine dönüyor olmalıdır. Her hâlükârda, suhtelerin kılıklarını 

kullanarak Anadolu’da eşkıyalık etmeleri büyük bir meseleydi; her zaman Tanrıbilmez 

Mustafa gibi şık bir isim seçme derdinde olmasalar bile başkaları da bu şiddetli 

eylemlere devam edecekti. Nitekim, Saruhan’daki bütün bu suhte eşkıyalıkları hız 

kaybetmeden sürdüğünden Saruhan Sancakbeyi Hacı Paşa azledilip yerine 1612’de 

Adana Beylerbeyi Mehmed Paşa tayin olacaktır. Onun önlemlerinden sonra da oğlan ve 

kız kaçırmak, köy soymak, adam öldürmek gibi hadiseler devam edince, bu sefer yeni 

bir emirle 1617’de İstanbul’dan başka yerlerde suhtelerin okuması yasaklanacaktı.337 

Tanrıbilmez Mustafa’nın da yoldaşlarıyla beraber “tâlib-i ilm” peşinde bir 

suhteyken bekâr ve işsiz kalıp, pek çok çağdaşı gibi eşkıyalık yoluna girmesi şaşırtıcı 

olmaz.338 Başka bir suhteyi, Hasan’ı hedef alması da medrese talebeliğinden kalma 

hatıralarıyla ilgili olabilir. Eğer bir medrese talebesiyse, Mustafa’nın bu lakabı hiç 

çekinmeden kullanışı, kendisine böyle seslenilmesini istemesi daha katmanlı bir anlam 

da kazanabilir. Dünyevî otoritenin kendisini dayandırdığı ilâhî kaynağı da tanımamak 

ilân edilmiş olur. Üstelik kendisi de bu ilâhî kaynağın şeriatını temsil etmek üzere 

yetiştirilmesine rağmen. Hem dine dayanan otoritenin “yoluna inüb” hem de o 

otoritenin referans saydığı en büyük soyutlamayı, Tanrı’yı “bilmez”liğini ilan ettiği 

düşünülürse, burada XVII. yüzyıl Osmanlılarında görülen alışılageldik zihniyette bir 

kırılmadan bahsedilebilir. Fakat, Kadı’yı öldüremediği gibi Tanrı’yı da öldürebilecek 

hâli yoktur; Tanrıbilmez Mustafa ve benzerlerinin içine doğduğu zaman ve mekân, 

modernitenin o cesur safhasından zaten uzaktır. Ancak öldürmeyi düşünemese bile, hiç 

olmazsa tüfenk-endâzlarıyla nişan almayı akıl etmiş olamaz mı? Her hâlükârda onun 

anıları taze, Celâlî geçmişine sahip ismi edindiğini unutmamak da gerek. Kendisine, 

 
336 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 28. Mustafa Akdağ, başından 

sonuna kadar suhte hareketlerinin medreselerden çevrelerine doğru yayılım gösterdiğini yazar. Levendleri 

de suhte kılığında aralarına almalarından bahsediyor. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, 

s. 72. 
337 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 28-29. 
338 Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 156-160. 
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mülhid ya da kâfir kabilinden dinî yükü ağır bir ad takınmış değildi.339 Fakat bu da 

ulu’l-emre itaatsizliğin, XVII. yüzyıla gelindiğinde çok daha yeni şekillerde deklare 

edilebildiğini gösteriyor.340 

Oktay Özel, Celâlî hareketini açıklamaya yönelik güç mücadelesi, gerileme-

çözülme veya Karen Barkey’nin gördüğü şekilde merkezîleşme gibi mevcut 

bağlamların dışında, bu hareketin tehlikeli self-destrüktif karakterine dikkat çeker. 

Ölmek için yüksek bir gaye, belirgin bir ideoloji gözlemlenmez. Celâlîler, sürekli dönen 

kolektif şiddet çarkının aktörleridir. Özel, Osmanlı köylüsünün suhte, sekban veya 

Celâlî olmakla köklerinden kopuşunu da tespit eder. İşte bu köy hayatına ve sosyal 

bağlara yabancılaşmanın, kronik eşkıyalığın gelişmesinde kilit faktör olabileceği 

görüşündedir.341 Bu kökten kopuşa sürüklenip, etrafa dağıldığından imparatorluk 

tarafından kaydı tutulamaz hâle gelen nüfusun bir haylisini de “Celâlî hayat tarzı”nı 

benimseyenlerden sayar.342 Celâlî hareketlerini de aşacak, müzmin, sürekli kendini 

üreten bir şiddet. 

Tanrıbilmez Mustafa ve yoldaşlarının yapıp ettiklerini mahkemede övünçle 

kabul etmelerinde, self-destrüktif bir davranış görmek mümkündür. Zamanının insanı 

olarak sosyal bağlara, bilhassa dinî olanlarına yabancılaşmış haldeydiler. Bu tür 

acımasız eşkıyalık hareketlerinin, hem îmansızlıkla hem de eskiden âhenk içinde 

yaşanana karşı artık yabancılık çekmekle ilişkili olduğunu Osmanlılar da bilmez 

değillerdi. Günbatımında yola çıktığında, Evliyâ Çelebi’nin yolunu kesen eşkıyalara 

“ne var, îmân ehlinde yad olmaz” demesi boşuna olmasa gerek.343 Eşkıyalığa girişen 

 
339 Bunlar da pekâlâ benimsenemez namlar değildi. Celâlî isimlerinden Kâfir Murad’ı biliyoruz. Bk. 

Kâtib Çelebi, Fezleke, I, s. 399; Na’îmâ, II, s. 343. Ocak’ın bahsettiği 1586’daki bir kayıtta da sarhoş 

hâlde mahkemeye gelen Amasya silahdarı Mehmed, “Ben kâfirim” demişti. Bk. Ocak, Zındıklar ve 

Mülhidler, s. 294. Küfrün kimliğin parçası olması, yalnız eşkıyalıkta ve mahkeme basan sarhoşlukta da 

görülmez tabiî. Yine XVII. yüzyıl müneccimlerinden Hasan Çelebi’nin lakabı da“Küfrî”dir. Bk. Harun 

Küçük, Science without Leisure: Practical Naturalism in İstanbul, 1660-1732, University of Pittsburgh 

Press, 2020. s. 87. 
340 Tanrıbilmez Mustafa vakası, Özer Ergenç’in portresini çizdiği Osmanlı klasik düzeninin ulu’l-emre 

itaatkâr, mekân ve tavır değiştirmeyen “ideal insan tipi” modelinden yalnızca bir uzaklaşmayı değil, onu 

yeni yollarla da kırmayı temsil eden bir örnek sayılabilir. Bk. Özer Ergenç, “‘İdeal İnsan Tipi’ Üzerinden 

Osmanlı Toplumunun Evrimi Hakkında Bir Tahlil Denemesi”, Osmanlı Tarihi Yazıları: Şehir, Toplum, 

Devlet, s. 424. 
341 Oktay Özel, “The Reign of Violence”, The Ottoman World, Routledge, 2012, s. 196-197; Oktay Özel, 

akademik formattaki yazısına bunu almaya çekinmiştir ama bunda avant la lettre bir “nihilistik” taraf da 

görür. Bk. Özel, Türkiye 1643, s. 164-165. 
342 Özel, Türkiye 1643, s. 211. 
343 Evliyâ Çelebi, “bu sizin etdiğiniz bu dağlarda Köroğlu etmemişdir” diye ilave de eder. Bk. Evliyâ 

Çelebi, Seyahatname, V, s. 11. 1656’da, Bolu civarındaki dağlardan geçerken gerçekleşen bu eşkıyalık 
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birisinin Tanrıbilmezlik ismine sarılmasında, Evliyâ’nın yakındığı bu “yad” olmak hâli 

de görünebilir. 

Bu yabancılaşmayı doğuracak pek çok şey bulunabilir. Bu bakımdan XVII. asrın 

genel manzarası, çoklukla kasvetli çizilir. Adına Büyük Kaçgun denilen fenomenle 

kitleler hâlinde göç etmek zorunda kalıp yerinden olmuş, “celâ-yı vatan” etmiş köylüler 

veya mesela, yakınlarda trendlerin de etkisiyle araştırıcıların üzerine eğildiği iklim 

değişikliğinin yol açtığı krizler sıralanabilir.344 Şüphesiz bütün bunlar, her yeri aynı 

seviyede etkilemiyordu. Fakat odağa Saruhan alındığında bu kasvetli manzarayla pek de 

çelişen bir görüntüyle karşılaşılmaz. Celâlî lideri Kalenderoğlu daha Saruhan havalisine 

gelmeden önce, 1606’da vilayetin sakinleri Şark Seferi’nin vergilerini ödeyemeyeceğini 

bildiriyor, “veba müstevli olmağla nice” kimselerin öldüğü haber veriliyordu. Saruhan 

halkı ordunun iaşesini karşılamak için “sürsat” verirse “perakende ve perişan” 

olmasının kaçınılmaz olacağını söylerken, aslında muhtemelen çoktan bu perişanlığın 

içindeydi.345 Kıran ve ezilme altında Tanrıbilmez Mustafa gibilerinin içinde 

bulundukları işlemez hâle gelmiş sosyal yapının yegâne, egemen ahlâk sistemini de terk 

 
olayında Evliyâ Çelebi’nin kullandığı bu ifadeler, 1580’lerde faaliyet gösteren Köroğlu’nun şöhretinin 

çoktan büyük boyutlara ulaştığını gösterir. Evliyâ Çelebi üzerine çalışan Dankoff, ayrıca Kara 

Haydaroğlu ve Katırcıoğlu gibi devrin korku salan eşkıyalarına da Evliyâ’nın satırlarında rastlamanın 

kaçınılmazlığına dikkat çeker. Bk. Robert Dankoff, Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı, 

çev. Müfit Günay, Yapı Kredi Yayınları, 2010, s. 96, 154. 
344 Bilhassa bu döneme damgasını vuran göç olgusu, pek çok köyü hayalete çevirmişti. bk. Oktay Özel, 

“Osmanlı Anadolu’sunda Terkedilmiş/Kayıp Köyler Sorunu (17-19. Yüzyıllar)”, Ahmet Yaşar Ocak’a 

Armağan, haz. Mehmet Öz – Fatih Yeşil, Timaş, Ankara 2015, s. 557-591. Ermeni seyyah Simeon da, 

Anadolu’da geçip gittiği bu yerlerde Celâlî çapullarıyla kısmen harap olmuş ve ıssız kalmış yerlerden 

bahseder. Hrand D. Andreasyan, “Ermeni Seyyahı Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi (1608-1619)”, 

Türkiyat Mecmuası, C. 10, İstanbul 1953 s. 271. Büyük Kaçgun için bk. Mustafa Akdağ, “Celâlî 

İsyanlarında Büyük Kaçgunluk 1603-1606”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 2, 1-49; Elbette tüm bunların 

yoğunluğu XVII. yüzyıla damgasını vurmuş olsa da, eskiden olmadığı anlamına da gelmiyor. İnalcık, 

reâyânın ağır vergi ve zulüm karşısında en etkili silahının köyünü bırakıp göçmek olduğunu yazar, bunun 

Sâsânîlerden beri Yakındoğu’da devleti en fazla “kaygulandıran” meselelerden biri sayar. Bk. Halil 

İnalcık,”Adâletnâmeler”, Belgeler, C. II, Sayı: 3-4, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1993. s. 86 “Nüfus 

baskısı” için bk. M. A. Cook, Population Pressure in Rural Anatolia 1450-1600, Oxford University 

Press, 1972. XVII. yüzyıldaki krizi, iklim değişikliği ve Küçük Buzul Çağı’yla beraber değerlendiren 

çalışma için bk. Sam White, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire, Cambridge, 

2011. 
345 Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 194-97. Uluçay, savaş vergilerini 

ödeyemeyen Manisalıların, Kalenderoğlu’na korkusundan kırk dört yük akçe ödeyişini de kaydeder. 

Uluçay, s. 15; Bunlara rağmen, herkes için cehenneme dönüşmüş bir Saruhan tablosu çizmek doğru 

olmaz. Aynı senelerde yolu buraya da düşecek ve iki ay on gün Manisa’da kalacak Simeon, buraya has 

kötü bir gözlem yapmaz. Üstelik Celâlî hareketleri konusunda suskun bir yazar da değildir. Manisa’da 

biri dağın üzerinde, biri de düzlükte iki ahşap Ermeni kilisesinden ve Firnuzlu Hagop isimli bir 

piskopostan, iki papazdan bahseder. Birkaç yüz hâne Ermeni, onu iyi ağırlamıştır. Nimetlerle dolu, her 

türlü meyveden bolca bulunan bir ziyarettir onun için burası. Bk. Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi 

1608-1619, haz. Hrand D. Andreasyan, Baha Matbaası, İstanbul 1964, s. 18. 
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edip inancın çizdiği sınırları zorlayan bir aldırmazlığa kapılmaları da kaçınılmazdı. 

Yerine inşa edebilecekleri veya kabul edecekleri başka bir ahlâk sisteminin bulunması 

da zaten zaman itibariyle olanaksızdı. Suhte hareketlerine bakıldığında, zaten 

medresenin de böyle güçlü bir işlevi yokmuş gibi görünür.346 

Bu meyanda, bir yoksulluk ve başkaldırı havasında zuhur etse de ilk bakışta 

Tanrıbilmez Mustafa’da Hobsbawm’ın “sosyal eşkıya”sını görmek pek de mümkün 

değil. Onunla ilgili geriye kalan kayıt -tabiatı gereği- olumsuzlukla yüklüdür ve 

kendisini eleveren köylünün içinden ona sahip çıkan, hayranlık duyan da yokmuş gibi 

görünür. Ahâli onu açık etmiş, daha öncesinde efsaneleşen bir ismi edinmesine rağmen 

kendisi kahraman hâlini alamamıştır.347 Belki şiddetin dozunu ve yönünü kontrol 

edemedikleri için kahraman durumuna gelemeyenlerden sayılabilir. Hobsbawm, 

öldürmede ve şiddette ılımlı olmayı sosyal eşkıyaların imajından sayıyordu. Seviyeyi 

fazlasıyla aşan ve korku salanlar da kahramanlaşmıyor değildi elbette; bunlarıysa öc 

alıcılar olarak tasnif etmişti. Dikkat çekicidir ki bunların derdi adalet değil, zayıf ve fakr 

ü zaruret içindeki insanların da dehşetli olabileceğini ispatlamaktı.348 Belki Tanrıbilmez 

Mustafa’nın da, suhte Hasan veya Mendehorya kadısı gibi seçtiği hedeflere yönelik 

faaliyetlerinde böyle bir gaddarca öc almak dürtüsü görülebilir. Her hâlükârda, korkunç 

eylemlere girişmek veya ahlak normlarının tamamiyle dışına çıkmak halk nazarında 

kahramanlaşmaya, idealize edilmeye engel değildi hiçbir zaman.349 Üstelik, 

 
346 Medrese talebelerinin bütün bu suç kayıtlarını okuyan Mustafa Akdağ, günah-sevap üzerinden ahlâk 

verme amaçlı derslerin bu bakımdan hiçbir olumlu etkisinin olmayışını ilginç bulmuştu. Bk. Akdağ, Türk 

Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 156. 
347 Eşkıya türkülerini derleyen Mehmet Bayrak, tâ Babaîler isyancılarından, XVI. yüzyıl Celâlîlerinden, 

son yüzyılın eşkıyalarına kadar içlerinde daha önce işlediğim Celâlîlerden Tanrıbilmez de olan birçok 

ismi “feodalizm”in yarattığı başkaldırıların aktörleri olarak addediyordu. Bayrak, bunları Hobsbawm’ın 

sosyal eşkıyası ve diğer tasnifleriyle de ilişkilendirir. Mehmet Bayrak, Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri, 

Yorum Yayınları, Ankara 1985, s. 22-30. Osmanlı toprak düzeni tartışmaları bir kenara, birbirinden epey 

farklı tarihî dönem ve sosyal dokularda ayaklanmış isimlerle, yine çok farklı şartlarda eşkıyalık yapmış 

kimseleri bir potaya atmak elbette sakıncalı. Aslında Bayrak da bunların farklılıklarını kabul ediyor, ama 

“sosyo-ekonomik” gibi belirsiz, tek bir doğuş nedenine bağlıyor. Bayrak, s. 26-27. Hikmet Kıvılcımlı, 

“ekonomi” kelimesine “Açıl kapım açıl!” kabilinden “büyücü parolası”ymış gibi yaklaşılmasına “Kolay 

Marksizm” derdi. Kıvılcımlı, s. 27. 
348 E. J. Hobsbawm, Bandits, Pantheon Books, New York 1981, s. 58. 
349 Uluçay da, halk şairlerinin zamanlarının eşkıyalarını kanlı katil bile olsalar kahraman gibi tasvir 

etmelerinden bahseder. Yalnız bunun sadece eşkıya için değil, serdar ve padişah gibi siyasî iktidarı temsil 

edenler için de geçerli olduğunu atlamamıştır. Uluçay, “Üç Eşkıya Türküsü”, Türkiyat Mecmuası, 13, s. 

85-86. Mehmet Kaplan’ın aslında dejenere bulduğu Köroğlu’nun ve Celâlîlerin Türk halkı tarafından eski 

“alp” arşetipiyle idealize edildiğini savunan Jungçı ve daha ziyade muhafazakâr yaklaşımla kaleme aldığı 

bir yazısı vardır. Bk. Mehmet Kaplan, “Köroğlu”, Tip Tahlilleri: Türk edebiyatında tipler, Dergah 

Yayınları, İstanbul 1985, s. 108. Kaplan bu yazısında Köroğlu’nun içinde bulunduğu yerleşik İslâm 

düzeninde bir “suçlu” oluşuna dikkat çeker, onda bir suçluluk psikolojisi arar. s. 108. Köroğlu 
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Hobsbawm’ın “öcalıcı eşkıya”larında aynı kişinin halk nazarında kahraman sayılıp, 

aynı zamanda ölümünden keyif de alınabildiğini gösterdiğini unutmamak gerek.350 

Ancak Mustafa’da böyle bir iki boyutluluğu görmek mümkün değil, ona ilişkin geriye 

kalan malzemenin sundukları bunun için çok sınırlıdır. 

Tanrıbilmez Mustafa’ya sonra ne oldu, bilinmiyor. “Muhtâc-ı arz” olanlardan 

ise şimdilik hapsedilmesi gerekiyordu, değilse onu daha kötü bir son olan ölüm 

bekliyordu. Peki, Yunus oğlu Mustafa, Tanrıbilmez ismini kendine mâl etmeden önce 

bu seçtiği isme nasıl bir mânâ yüklüyordu? Hakkında hazırlanan belgede, “şakî” olarak 

zikredilen Mustafa’nın ilhad suçu işlediğine dair herhangi bir ifade yoktu.351 Kadı 

Absüsselâm’ın arzının aksine, bu lakabın önüne “hâşâ” ifadesi de eklenmemişti. Peki 

Mustafa’nın çağdaşları bunu işittiğinde, Tanrıbilmezlikten hemen hemen benzer bir şeyi 

mi anlıyorlardı? Kırşehir kadısı Abdüsselâm’ın en azından bir kere yaptığı gibi Allah’a 

sığınıyorlar mıydı? Tanrıbilmez’den anladıkları, kesin olarak bir çeşit kural 

tanımazlığın, ulu’l-emre itaatsizliğin en uç hâlini ifadelendirmek mi, ya da dinsizce 

yaşanan bir hayat mıydı?352 Köroğlu Destanı’nın Tanrıtanımaz’ına yakın çağrışımları 

var mıydı Osmanlılar arasında?353 

 
anlatılarındaki homoerotik unsurları da çizdiği dejenere portre için kullanır. Köroğlu’ndaki baba 

takıntısına temas eder, Dede Korkut lehine hüküm vereceği bir mukayeseye de girişir. Kaplan, s. 103. 
350 Hobsbawm, s. 60. 
351 İkinci Bölüm’de işlediğim, Çukurcak’ın Taşçıoğlu Yusuf’u hem “şakî” hem de “zındık” ve “rafz u 

ilhâd”la anılıyordu. MD 58, no. 749. Yine Ohri’nin eşkıyaları “Âdem ot gibi biter” dedikleri için ilhad 

töhmetiyle de karşılaşmışlardı. MD 68, no. 128; Tanrıbilmez Mustafa’yla aynı dönem ve mekândan, 

Saruhan’dan Peygamber’e ve Allah’a sebbetmekle suçlanan eşkıyalar vardı. Uluçay, XVII. Asırda 

Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 62. Yine Uluborlu’dan Deli Bayram isminde bir eşkıyanın 

sebb-i nebî ettiği söyleniyordu. Bk.  82 Numaralı Mühimme Defteri …, s. 170. Celâlî İsyanlarına inanç 

tarihi perspektifinden bakarak bu konu üzerine eğilecek başka başka araştırmalara da ihtiyaç var. Buna 

dair bazı denemeler olmuşsa da, tabir caizse, bertaraf edilmişti. Mustafa Akdağ, Celâlî İsyanlarının dinî 

bir zümre ayaklanması olarak görmüyordu. Bk. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 13, 

120. Elbette, Akdağ’ın zamanında bu özellikle Kızılbaşlık ekseninde düşünülüyordu. Akdağ, 

Karayazıcı’ya ve Deli Hasan’a kethüdalık yapan “Şahverdi” isimli kişi üzerinden Celâlî hareketini 

“Şiî”likle ilişkilendiren Kramers’le, bu ismin Sünni halk arasında da rastlandığını tartışmıştı. Akdağ, 

Şahverdi’nin daha sonra devlet hizmetine girişini de kendi tezine delil sayıyordu; bundan yola çıkarak 

dinî tesirleri hafife almıştı. Bk. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 437-38. Kızılbaş 

veya Anadolu Kızılbaş-Alevîleri için giderek kullanımı terkedilen “Şiîlik” çerçevesinde Akdağ haklı bile 

kabul edilse, daha geniş bir bakışla Celâlîlerin -ve onları örnek alan ardıllarının- din ile ilişkisine dair 

keşfedilecek hâlâ çok şey var; Yine Celâlîlerden Karayazıcı’yla ilgili Selânikî’de bulunan, Karayazıcı’nın 

kendini Peygamber üzerinden meşrulaştırmasını gösteren kayda Haldun Eroğlu dikkat çekiyor. Bk. 

Haldun Eroğlu, Osmanlı’da Muhalefet, Bilge Kültür Sanat, 2016, s. 188-189; Burada Karayazıcı’nın 

kendisi için “şâhân-ı pîşîn neslinden” dediği ve rüyasında da Peygamber’in ona “adl ü dâd ile devlet 

senündür” sözlerini ettiği kaydedilir. Selânikî, s. 834, 837. Fakat olağandır ki Selânikî, Karayazıcı ve 

onunla birleşen Hüseyin Paşa’yı “düşmen-i dîn ü devlet” olarak anar. Selânikî, s. 836. 
352 Ebussuud Efendi’nin “din ve iman nedir bilmemek” üzerine fetvası vardır. Ebussuud Efendi, bunun 

şer’an sahîh olmayacağına hükmederek, “din ve iman bilmemek ile kâfir olur.” der. Ebussuûd Efendi 
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3.5. Eşkıya kesikbaşının üstünde bir yazı: Tanrıbilmez 

 

Anadolu’nun göreceği son Tanrıbilmez, Yunus oğlu Mustafa da değildir. XVII. 

yüzyılın sonuna doğru, 1689’da idam edilen eşkıyadan birisinin adı da Tanrıbilmez’dir. 

II. Süleyman devrinin isyancılarından Sivas beylerbeyi Gedik Mehmed Paşa, üzerine 

gönderilen Müfettiş Ahmed Paşa’ya önce Bolavadin’de yenilir, yanındaki süvâriyle 

firar eder. Ancak bu kaçmasından sonra Gedik Mehmed Paşa’nın Nallıhan’da 

mevzilendiği öğrenilir ve nihayetinde Ahmed Paşa tarafından orada kıstırılıp katledilir. 

Gedik Mehmed’in ve beraberindeki eşkıyaların kesikbaşları o sırada Sofya’da 

konuşlanmış olan, padişahın da bulunduğu orduya gönderilir.354 Vâkıât-ı Rûzmerre 

yazarı Üsküdarî Abdullah Efendi’nin haber vermesine göre, Ordu-yı Hümâyun’da 

sergilenen âsîlerin kesikbaşlarının üzerlerindeki kâğıtlara isimleri de yazılmıştır: 

“Kabresığmaz Bölükbaşı ve Tanrıbilmez Bölükbaşı ve Mik’âil Bölükbaşı ve Akbaba 

Bölükbaşı”.355 Üsküdarî ve Anonim Osmanlı Tarihi, bunun gibi otuzdan fazla eşkıyanın 

kesikbaşlarının Sofya’daki ordugâhta durduğunu kaydetmişlerdir. Anonim Osmanlı 

Tarihi’nde kafalarında kâğıtlar olduğu, üzerlerinde isimlerin bulunduğu gibi detaylar 

yoktur; ancak o da Gedik Mehmed’e bağlı bu kişilerin isimlerini verir: Zor Abbas, 

Demirayak, Kabresığmaz, Tanrıbilmez gibi “nâm-âver” eşkıyaların kellelerinin uzun 

süre padişah otağının önünde durduğundan söz eder.356 1689 yılını anlatan bu iki 

kronikte de Tanrıbilmez ile Kabresığmaz art arda anılırlar; tıpkı bu bölümün başında ele 

aldığım, 1603’e tarihlenen Kadı Abdüsselâm’ın arzında olduğu gibi.357 

 
Fetvaları, s. 112. Yine Ebussuud Efendi, gazab halinde “ben Peygamber bilmezim” diyenin kâfir 

olduğunu, katlinin helal olduğunu söyler. Ebussuûd Efendi Fetvaları, s. 112-113. Din, iman ve 

Peygamber’in ötesinde, Tanrı’yı bilmemek sual edilseydi acaba ne derdi? Minkârî Alî Halîfe de “Allâhu 

Te’âlânın hükmi ile işlerim” diyeni hasmı “ben hükm-i Hüdâ bilmem” diye cevaplarsa, bunun küfür 

olduğunu bildirir. bk. Minkârî Alî Halîfe, s. 79. 
353 Osmanlıların Tanrıbilmez ismini nasıl karşıladığına dair ipucu verebilecek bir metne daha sahibiz. Bk. 

“III. Murad devri Sipâhî Yeniçeri kavgasında: Tanrıbilmez Ahmed Çavuş”. 
354 Üsküdarî, s. 118; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât: Tahlil ve Metin (1066-1116/1656-

1704), haz. Abdülkadir Özcan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995, s. 319-320; Anonim Osmanlı 

Tarihi, s. 6. 
355 Üsküdarî, s. aynı sayfa. Kesikbaşların Sofya’ya gönderilmesi, aşamalı olmuş gözüküyor. Üsküdarî, 

Bolavadin’deki savaştan sonra Gedik Mehmed, “Demürayak” ve Zor (Zûr) Abbas’ın ele 

geçirilemediğinden özellikle bahseder. Üsküdarî, bu ilk galibiyette Ahmed Paşa’nın ele geçirebildiği ve 

kesikbaşları Sofya’ya erken ulaşan eşkıyaların isimlerini de sayar. Bunlar: Kethüda Bölükbaşı, İpşir 

Bölükbaşı, Beyzâde Bölükbaşı ve Gedik Mehmed’in kapıcılar kethüdasıdır. Bk. Üsküdarî, s. 95. 
356 Anonim Osmanlı Tarihi, aynı sayfa. 
357 Bk. “Celâlî fetretinde: ‘Kiminin adı Kabresığmaz, kiminin adı hâşâ Tanrıbilmez”. 
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Celâlî hareketlerinin damga vuracağı XVII. yüzyılın ilk perdesi nasıl başlamışsa, 

son perdesinin de öyle bittiğini gösteren bir örüntü sayılabilir bu. Aynı karakterleri bu 

defa başka aktörler oynamıştır. Marks’ın On Sekiz Brumaire’nin girizgâhını hatırlatacak 

bir şekilde, tarihî olgu ve şahsiyetler iki kere tekrar etmiştir, denebilir: Birincisinde 

trajedi, ikincisindeyse komedi/fars olarak.358 Belki bu örnekteki ikinci manzara, daha 

çok trajikomik görünebilir. Bu defa imparatorluğun kadısına hâşâ dedirtecek, etrafa 

dehşetler veren Kurd Ahmed’in levendlerinden “baş ve buğ” Tanrıbilmez ile 

Kabresığmaz yoktur. Onun yerine onlara öykünmenin bilebildiğimiz son halkasını 

temsil edenler vardır. Mağlup taklitçilerin koparılmış başlarına Tanrıbilmez ve 

Kabresığmaz gibi isimlerin yazılışıyla da, yüzyıllık şiddet sarmalında yer bırakmış 

büyük “nâm”ların rezil edilerek sönüp gitmesi amaçlanmış olmalı. Böylece Anadolu, 

hatta onu da aşıp çevre coğrafyada bir şekilde ün kazanıp büyüyen bu ad Balkanlar’da, 

Sofya’da, II. Süleyman’ın otağının önünde küçültülmüştür. 

Bütün bunlar, Bekir Kütükoğlu’nun belirttiği üzere II. Süleyman’ın saltanatında, 

Bekrî Mustafa Paşa’nın başvezirliğe gelişiyle “Anadolu’da, XVII. asır başlarındaki 

celâlî fesâdına benzer” bir dönem başladığını bir kere daha teyit eder.359 Hatta bu 

benzerlik, XVII. yüzyılın son düzlüğündeki sekban hareketlerinde Celâlî mirasının 

doğrudan sahiplenişinden de ileri gelir ve yukarıda göstermeye çalıştığım gibi bazen 

benzerlikten de öte, bir çeşit tekrardır.360 

Bu meyanda kaynakların Tanrıbilmez konusunda ne denli geveze olup olmadığı, 

burada da test edilebilir. Gedik Mehmed ve beraberinde katledilen eşkıyalar hakkında 

bilgi veren başka bir çağdaş Osmanlı kroniğinde, Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın 

Zübde-i Vekayiât’ında Gedik Paşa’nın bölükbaşılarından Zor Abbas ve Zırhî’nin 

katledilmesinden hususi olarak bahsedilir. Ama Tanrıbilmez ya da Kabresığmaz’ın adı 

verilmez.361 Silâhdar Mehmed Ağa da, Gedik Paşa’nın Arap bir hizmetkârıyla Nallıhan 

ağasına sığınmasını, sonra onun tarafından yerinin Ahmed Paşa’ya haber verilmesini 

anlatır. Yine Zor Abbas’tan ve Zırhî’den bahseder ama Tanrıbilmez’e dair tek bir söz 

 
358 Karl Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte”, Karl Marx and Frederick Engels: 

Selected Works, Progress Publishers, Moskova 1970,  s. 96. Marks, bunu çok daha büyük tarihî olgu ve 

şahsiyetler için yazmıştı, ama buradaki örnek de XVII. yüzyılın büyük çerçevesi içinde düşünülebilir. 
359 Kütükoğlu, s. 162. 
360 Bu dönemin isyancılarından Yeğen Osman Paşa’nın kethüdasının ismi de bir büyük Celâlî 

liderininkiyle aynıdır: Karayazıcı. Bk. Üsküdarî, s. 368; Kütükoğlu, aynı sayfa. 
361 Defterdar, s. 319-320, 338. 
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yoktur.362 Aslında, Silâhdar bu tâbire hiç uğramaz da değildir; “Tanrı bilmez” sıfatını 

köpeğe, domuza, geceye ve yıldıza tapmakla suçladığı, geceleri uyanık kalıp gündüzleri 

uyuyan Dürzîlerin inançlarından bahsederken kullanır.363 Aynı dönemi ele alan başka 

bir Anonim Osmanlı Vekayınâmesi’ndeyse, Tanrıbilmez’in ismi Yolasığmaz ile beraber 

geçer.364 Bu da Tebrizli Arakel’in bahsettiği Celâlî isimlerindendir.365 Bu ismin bu defa 

Kabresığmaz yerine ikame edilmesi ve Tanrıbilmez’le beraber anılması ilginçtir. 

Aslında Kabresığmaz ile Yolasığmaz’ın benzerliğine Arakel’in eserini inceleyen Pertev 

Naili Boratav da dikkat çekmiştir.366 Her hâlükârda, diğer lakapların durumu bir kenara, 

XVII. yüzyıl sonunda ancak isimlerini bilmediğimiz kronik yazarları ile Üsküdarî 

Abdullah Efendi’nin Tanrıbilmez Bölükbaşı’nı dillendirmek konusunda çekincesiz 

olduklarını söyleyebiliriz. Hiçbiri, Tanrıbilmez’in başına “hâşâ” eklemezler, en azından 

bu ismi verenler için korkular aşılmış gözükür. 

Tanrıbilmez isminin, XVII. yüzyıl başından sonuna dek izlenen bu 

serencamından sonra, onun tespit edilebildiği kadarıyla kökeni ve özellikle Osmanlılar 

arasında nasıl karşılandığıyla ilgili de bir şeyler söylemek gerek. Bu isim, daha erken 

tarihlerde, XVI. yüzyıl sonunda İstanbul subaşısının da lakabıydı. Bu İstanbul subaşısı 

hakkında yazılanlar, Tanrıbilmez’in Osmanlılarca nasıl karşılandığına dair bazı ipuçları 

verebilir. 

 
362 Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Zeyl-i Fezleke (1065-22 Ca.1106 / 1654-7 Şubat 1695), haz. Nazire 

Karaçay Türkal, Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul 2012, s. 1244. 
363 “(…) Tanrı bilmez ve peygambere inânmaz kimi kelb ve hınzîra ve kimi gice ve yıldıza tapup, aslâ 

sabaha değin uyumazlar, gündüz uyurlar. (…)” Bk. Silahdar, s. 245. Bu meyanda Tanrıbilmezlik, 

müşriklik bağlamında da okunabilir. Satır Altı Kur’an Tercümesi’nde, Kasas sûresinin 38. âyetinde 

firavun kendinden başka bir mabudu bilmezliğini ilan ederken bu tanıdık ifadeye rastlanır: “Fir’avn 

eyitdi: İy ulular, ben size benden özge tanrı bilmez-men, didi.” Bk. Anonim Satır Altı Kur’an Tercümesi, 

I, s. 311. Cumhur-nâme’de, sahte bir cenneti ve cehennemi de olan bir sihirli sandık mabud bilinir ve 

kendisine tapılır. Sandık, kendisinin haberinin Muhammed Peygamber’e ulaştırılmasını ister: “Bizi gelüb 

birleyüben görmez ol / Rızkumı yir beni Tanrı bilmez ol”. bk. Neslihan Yazıcı, Tursun Fakı’nın Cumhâr-

nâme Adlı Eserinin Metni ve İncelemesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2005, s. 85. Buralarda 

Tanrıbilmezliğe, ilâhi bir dayanağı olmamasına rağmen Tanrı sayılmak isteyen muktedirlerin 

rahatsızlığını ifade eden satırlarda karşılaşılır. Bu bağlamlarda, “kendinden gayrı” Tanrı bilmemenin bir 

ifadesi olarak da okunabilir. Ayrıca, insanî olarak birine gösterilen sıkı bağlılık ve itaat de günlük hayatta 

Tanrı ifadesi kullanılarak alaya alınabilirdi. Fetva mecmuasında Kemalpaşazâde, başkasıyla eski 

münasebetinden ötürü bir kimseye “Bu bunun eski tanrısıdır” demenin ta’zir ve tecdîd-i iman 

gerektirdiğine hükmediyordu. Bk.  Şeyhülislâm İbn Kemal’in Fetvaları Işığında, s. 156. 
364 Anonim Osmanlı Vekayinâmesi (H.1058-1106 / M.1648-1694) (Metin ve Değerlendirme), haz. 

Ramazan Aktemur, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019, s. 177-178. Bu metin neşrinde 

eşkıya lakapları müellifin sıfatlandırmaları zannedildiği için küçük harfle yazılmıştır. Bk. Anonim 

Osmanlı Vekayinâmesi, s. 178 ve aynı çalışmanın içinde bk. Aktemur, s. 77. 
365 Arak’el, s. 92. 
366 Boratav, “Köroğlu’nun tarihî şahsiyeti”, s. 126. Yolasığmaz ile Kabresığmaz, birbirlerini çağrıştıran 

iki farklı eşkıya ismi olsa gerek. 
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3.6. III. Murad devri Sipâhî-Yeniçeri kavgasında: Tanrıbilmez Ahmed 

Çavuş 

 

III. Murad döneminde, daha sonra padişah da olacak Şehzade Mehmed’in sünnet 

düğününde, At Meydanı’nda Yeniçeri ve Sipâhîler arasında bir çatışma meydana gelir. 

1582’de yaşanan bu hadisede “iki nefer sipâhîyi Pâdişâha karşu katl ü ma’dûm” 

edeceklerdi.367 III. Murad’ın gözü önünde iki sipahînin katledildiği bu arbede, aslında 

oldukça uzun süren bir eğlencenin sonunu getiriyordu. Olayı en tafsilatlı bir şekilde ele 

alan Hasan Bey-zâde, kırk güne dek fukaraya yapılan iyiliklerden, gündüzleri temâşâ 

edilen hünerlerden, geceleri seyredilen fişek gösterilerinden bahseder. Nihayet kırkıncı 

gecede Cerrâh Mehmed Paşa, Şehzade Mehmed’i sünnet eder. Bundan sonra on gün 

daha bir dolu eğlence sürüp gider.368 Bütün bu şenlik havası dağılmaya yakınken, onu 

hızlı bir şekilde kesecek olan bu sipâhî-Yeniçeri kavgası yaşanır. 

Bu uzun sevinç hâlinden “ferâgat” ettirecek “gavga vü hengâmeler”e sebep 

olansa İstanbul subaşısı “Tanrıbilmez” Ahmed Çavuş’tu. Eğlence doruk noktasında 

sürerken Harem’den çıkan içoğlanlarından fuhşa yatkın olanlarının (ehl-i fücûr) kimi 

müteferrikanın, kimi “çâşnigir”lerin, kimi de sipahî bölüklerinin yanına geçince bir 

kargaşanın patlaması için neredeyse tüm unsurlar biraraya gelmiştir. Ancak, 

Kemerodaları’nda eğlence meclisi (meclis-i fisk) kurulup, yüzden çok oğlan ve 

fahişelerle şarap (bâde) içildiğini öğrenen Tanrıbilmez Ahmed Çavuş, haber alınca 

yanına kul ve ases zümresini toplayıp odalarını basacaktı.369 Fahişeleri almaya kalkan 

Ahmed Çavuş, basit bir direnç görmekten öte kendini ciddi bir kavganın içinde 

bulmuştur. Peçevî, “sâir odalarda olan bölük halkı yoldaşlarının meclislerin 

basıldığına rıza virmeyüb subaşıya hücum ve fahişeleri tahlis ve kuloğlanlarınların 

döğe döğe mecruh ve subaşıyı dahi ahz idüb” ifadeleriyle hasımlarının onu nasıl karga 

tulumba edip At Meydanı’na, padişahın karşısına getirdiğini çok canlı tasvir eder.370 

“Eli bağlu, dili dağlu” hâlde kalmış Ahmed Çavuş’u gören Yeniçeriler hayli bozulmuş 

 
367 Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târihi, C. II, haz. Şevki Nezihi Aykut, Türk Tarih 

Kurumu, s. 295. 
368 Hasan Bey-zâde, II, s. 292-93. 
369 Hasan Bey-zâde, II, s. 294. 
370 Peçevî, II, s. 73. 
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olmalı ki asıl kargaşa onların “mu’âvenete” başlamasıyla kopmuştur. At Meydanı’ndaki 

bu kavgayı haber alan Yeniçeri ağası Ferhad süratle müdahil olup onları teskin etmek 

isteyecektir. Ferhad Ağa’nın teskini o denli başarısızdır ki, kendi yanında getirdiği 

kollukçu Yeniçeriler bile kavgaya dahil olacaktır. Bu, belki Ferhad Ağa’nın yazıldığı 

gibi “âteş-i fitneyi teskîn etmek”ten ziyade, oradaki öfke seline kendisinin de 

kapıldığını ve gerçekte o kargaşada hiç de yatıştırıcı olmadığını gösteriyordur. Nitekim 

haberi duyduğu anın “cân başına sıçrayup” diye tasvir edilmesi, kendisinin de sakin 

olmadığını ve çıkan rezaletten ziyade kendi zümresine edilen hakareti umursadığına 

işaret ediyor.371 

Sonunda III. Murad’ın da izleyeceği hâlde iki sipâhî ölecek, Yeniçeriler bu 

arbededen “galebe” çalacaklardı. Hadiseye en son dahil olan Vezir-i Âzam Sinan Paşa, 

Ferhad Ağa’ya “Bre kara kelb, neye geldün?” diye azar çekecek, sonra da Ferhad Ağa 

kabahatli bulunacak ve azledilecektir.372 

Olayı etraflıca haber veren Hasan Bey-zâde, Reisülküttab Hasan Bey’in oğludur. 

Nitekim kendisi de bu hadiseden on sene geçmeden, Dîvân-ı Hümâyun’un hizmetine 

girmiştir.373 Görgü tanığı olmasa bile, bütün bunları birinci ağızlardan duyma imkânına 

sahipti. Hasan Bey-zade, Ahmed Çavuş’un Tanrıbilmez lakabından bahsederken, bu 

bölümün başında işlediğim Kadı Absüsselâm gibi, “hâşâ” çekmek gereği duyar: “Ol 

asırda, İstanbul subaşısı olan “Ahmed Çavuş” nâm bî-hûş -ki hâşâ, “Tanrı bilmez” 

lâkabı ile meşhûr ve bu lafz-ı bed ile mezkûr idi” diyerek bu kötü saydığı sözü 

söylemekten duyduğu rahatsızlığı gösterir. Buradan Tanrıbilmez’den muradın ne 

olduğu, bunun ne anlama geldiği gibi sorular cevap bulamaz. Ama Tanrıbilmez, tövbe 

çekilip defedilen bir küfür sözcüğü olarak görünür. Ancak, Hasan Bey-zâde Târihi’nin 

önemli bir özelliği, birkaç defa telif edilmiş bir eser olmasıdır.374 Hasan Bey-zâde’nin 

her bir telifinde, birbirinden fazla veya eksik kısımlar vardır. Eserin metnini yayına 

hazırlayan Nezihi Aykut, Hasan Bey-zâde’nin ilâveler yaptığı gibi daha önce “verdiği 

bilgileri lüzumsuz görerek eserine almadığını” da tespit ediyor.375 Hasan Bey-zâde’nin, 

 
371 Hasan Bey-zâde, II, s. 295. 
372 Hasan Bey-zâde, II, s. 295-296; ayrıca bk. Emine Sonnur Özcan, “Osmanlı’nın Atmeydanı “Kamusal” 

Bir Meydan mıydı?”, Doğu Batı, Sayı: 51, 2009, s. 123-124. 
373 Nezihi Aykut, “Hasanbeyzâde Ahmed Paşa”, TDV IA, c. 16, İstanbul 1997, s.363.  
374 bk. Aykut, “Hasan Bey-zâde Târihî Nüshalarının Tavsifi”, Hasan Bey-zâde Tarihi, I, s. DIII-DXXVI. 
375 Aykut, “Metin Tesisinde Takib Edilen Yol”, s. DXXXIV. 
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belki lüzumsuz sayıp da attığı ya da bilemediğimiz başka bir sebepten çıkardığı 

bilgilerden birisi de Tanrıbilmez’le alakalıdır. 

Hasan Bey-zâde, daha erken kaleme aldığı bir telifindeyse Tanrıbilmez’e dair 

şunları yazmıştır: “Ol asırda İstanbul subaşısı olan “Tanrı bilmez” dimekle ma’rûf ve 

şiddet ile mevsûf Ahmed Çavuş (…)”.376 Burada ne hâşâya rastlanır, ne de 

Tanrıbilmez’in ne kadar “lafz-ı bed”, yani kötü söz olduğuna. Üstelik, Tanrıbilmez 

lakabıyla ünlü olduğu söylenen Ahmed Çavuş’un “şiddet ile mevsûf” olduğu da 

atlanmayarak, bu lakaba yüklenen anlamın onun şedit tabiatından ileri geldiğini 

düşündürebilir. Fakat, burada da Tanrıbilmez’den ne anlaşıldığını tam olarak söylemez. 

Ahmed Çavuş şiddet ile nitelendirilmiştir, Tanrıbilmez ise onun lakabıdır. Ama şiddetli 

olduğu için mi bu lakap ona yakıştırılmıştır? Hasan Bey-zâde’den bu soru netlikle 

yanıtlanmaz.377 Tanrıbilmez Ahmed Çavuş’u “hâşâ”lı olan diğer teliften değil de bu 

versiyondan tanıyan Na’îmâ’ysa onu, “İstanbul Subaşısı Tanrı-bilmez demekle ma’aruf 

şahıs, ki Ahmed Çavuş nâm bir merd-i şedîd idi” diye aynen kopya ederek takdim 

edecektir.378 Acaba bu durum Na’îmâ’nın Celâlîlerden Tanrıbilmez’e bakışını da 

etkilemiş midir, bilinmez.  

Hasan Bey-zâde’nin önceki versiyonunda ve ondan alan Na’îmâ’nın kroniğinde 

Tanrıbilmez Ahmed Çavuş -Tanrıbilmez’in tek başına anlamı açısından hâlâ kesin 

olmasa da- şiddetle ilişkilendirilir; bu bakımdan daha öncesinde işlediğim 

Tanrıbilmezlerle de uyuşur görünür. Halbuki, yukarıda ele aldığım Hasan Bey-zâde’nin 

daha sonraki telifinde Tanrıbilmez Ahmed Çavuş’un şeditliği hatırlatılmaz; ne kadar 

kötü bir sözle anıldığı belirtilir ve Tanrıbilmez Ahmed’in şuursuzluğundan, “bî-

hûş”luğundan bahsedilir. Tanrıbilmez Ahmed Çavuş’un “bî-hûş” olması, onun “şiddet 

ile mevsûf”luk veya “merd-i şedîd”liği gibi maddî taraflarından ziyade doğrudan 

zihniyetine dair bir açıklama gayretidir. Kelime bu hâlinde çok daha dinî bir veçhe 

 
376 Hasan Bey-zâde, II, s. 294 bk. 78. dipnotu. 
377 Halbuki Emine Sonnur Özcan bunu “katı ve acımasızlığı yüzünden ‘Tanrı bilmez lâkabı ile meşhur’” 

diye çevirmiştir. Özcan, “Osmanlı’nın Atmeydanı …”, s. 124 
378 Na’îmâ, VI, s. 1914; Hasan Bey-zâde gibi detaylı olmamakla beraber olay işlediğim üzere Peçevî ve 

Selânikî’de de var. Selânikî’de Tanrıbilmez hiç geçmez. Peçevî tarihindeyse, “ol esnada şehir subaşısı 

olan Tanrıbilmez Ahmed Çavuş” biçiminde geçiyor. bk. Tarih-i Peçevî, II, Matbaa-i Amire, 1283, s. 72; 

Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî I, haz. Mehmet İpşirli, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 

135. 
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kazanmış gibi görünebilir. Ama unutmamalı ki bu fırçalar nihayetinde Ahmed Çavuş’u 

çizmek içindir, Tanrıbilmez lafzınının kendisini değil. 

Hasan Bey-zâde; Na’îmâ’nın da kullandığı  “hâşâ”sız, “bî-hûş”suz telifini 

şarapla ilgili şiirleriyle bilinen, rindmeşreb Şeyhülislâm Yahya Efendi’ye ithaf 

etmişti.379 Oysa son telif, Tabanıyassı Mehmed Paşa’ya sunulmuştur.380 Tabanıyassı 

Mehmed Paşa’nın 1633’teki Cibali Yangınından sonra IV. Murad devri tütün 

yasaklarının, kahvehane yıkımlarının baş destekçisi sayıldığı hatırlanınca, belki Hasan 

Bey-zâde’nin üslubundaki bariz değişimi ithaf ettiği kişinin zâhidliğinde aramalıdır.381 

Tanrıbilmez’den ne anlaşıldığını, Ahmed Çavuş’a niçin bu adın konduğunu belki en iyi 

bilebilecek kişilerden, XVI. yüzyıl sonunun tarihçisi Selânikî Mustafa Efendi’yse olayı 

haber vermesine rağmen bu adı anmaz bile.382 Birkaç kere sorduğum soruyu yinelemem 

gerekir: Tabu kelime mi? 

 

3.7. Tanrıtanımazlık’ın terimleşmesi 

 

“Tanrıbilmez”in, modern Türkçede ateizmin anlamdaşı olarak zaman zaman 

kullandığımız “Tanrıtanımaz” tâbiriyle benzerliğinin getirebileceği anakronizm 

tehlikesini de hesapta tutmalıyız. Bu meyanda Anadolu’nun epeyce doğusunda kalan, 

Azerbaycan kökenli Köroğlu rivâyetlerinde görülen “Tanrıtanımaz”ın “Tanrıbilmez”’e 

gâlip gelerek modern Türkiye Türkçesinde “ateizm”in karşılığı olarak tercih edilmesi 

de ilginçtir. Rıza Tevfik, Mufassal Kāmûs-ı Felsefe’sinde de “ilhad”ı, Batı dillerindeki 

“ateizm”in (athéisme) karşılığı olarak kullanmıştı.383 Genç cumhuriyetin Dil Devrimini 

gerçekleştirdiği yıllardaysa, 1935’te yayınlanan Osmanlıcadan Türkçeye Cep 

Kılavuzu’nda “ilhad” ve “athéisme” terimlerine karşılık olarak “Tanrısızlık” 

 
379 Hakkında bilgi için bk. Bayram Ali Kaya, “Yahyâ Efendi, Zekeriyyâzâde”, TDV IA, C. 43, İstanbul 

2013. 
380 Aykut, s. DXXXVIII. 
381 Abdülkadir Özcan, “Tabanıyassı Mehmed Paşa”, TDV IA, EK-2, İstanbul 2019, s. 229. 
382 Selânikî, s. 135; Özcan, Selânikî’nin bu olayı kısaca geçiştirmesini onun sofuluğuna bağlar. Selânikî, 

olayda ölen iki sipâhînin de sarhoş olduğunu yazmıştır. bk. Emine Sonnur Özcan, “Bir Sosyal Tarih 

Kılavuzu Olarak Târih-i Selânikî”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi, 37, 2015, s. 274. 
383 Rıza Tevfik, Mufassal Kāmûs-ı Felsefe, s. 465-499. Rıza Tevfik, burada, kelimenin aslında lugavî 

mânâsının “Allahsız”, ‘Allahsızlık’  olduğunu da yazmıştır. Bk. Rıza Tevfik, Mufassal Kāmûs-ı Felsefe,  

s. 465. 
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veriliyordu.384 Böylece mülhid de “athé” ve “Tanrısız” oluyordu.385 1942 yılında 

çıkarılacak Felsefe ve Gramer Terimleri’ndeyse artık “Tanrıtanımazlık” terimine 

rastlanıyor, yine “ilhat” ve “athéisme” kelimelerini karşılıyordu.386 Daha doğru bir 

çeviri sayılabilecek “Tanrısız” önerisiyse erkenden denenmiş fakat sonrasında terk 

edilmiş görünüyor. 

XVI. yüzyılın sonlarında tespit edilen, Celâlî devrinde ve sonrasında 

Tanrıbilmez olarak, Köroğlu Destanı’ndaysa Tanrıtanımaz olarak beliren bu ada 

zamanlar boyu yüklenmiş “şiddet” içeren anlam yükü, Batı dilinden gelme bir terime 

karşılık hâline gelirken bu yükünü de beraberinde getirir mi? Koselleck, Batı’da 

“devrim/revolution” kavramının XVIII. yüzyıla dek bir altüst oluşu ifade etmesine ve iç 

savaşla ilişkili olarak isyan, öfke, ihanet, şiddet, cinayet gibi döngülerin sürekli geri 

dönüşünü içermesine rağmen Fransız Devrimi’nden sonra barışçıl bir geleceğe, ütopik 

yorumlu bir kavrama evrilmesine dikkat çekiyordu. Ancak bu kavramın evveliyatı, iç 

savaşın gerçekliklerini de beraberinde getirmişti; böylelikle ölüm, şiddet ve savaş, bu 

yeni ütopik program içerisinde varlığını koruyabilmişti.387 İlk bakışta Tanrıtanımaz’ın 

serencamını da buna yakın sayabilirdik. Fakat, farklı olarak Tanrıtanımaz kavramını 

kullananlar onun burada incelediğim şiddetli geçmişine atıf yapmıyorlardı, oradan 

ödünç almış olsalar bile bu kavramla eskiden ifade edilen gerçeklik zaten pek de 

hatırlanmıyordu. Ayrıca bunun, zaten daha önce bir kavram olarak kullanılmayıp sıfat 

veya lakap şeklinde karşımıza çıktığını da unutmamakta fayda var. Üstelik her şeye 

rağmen modern Türkçede bu tâbirin “ateizm”e kıyasla oldukça az kullanılır olup, pek 

de benimsenmeyişini not etmek gerekir. Acaba Tanrıtanımazlık-Tanrıtanımaz yerine, 

resmî görüşe karşı daha dinî ve bir parça siyasî muhalefeti de çağrıştıran ilhad-mülhid 

kavramları, “ateizm” karşılığı olarak kullanılmaya devam edilseydi, bu modern 

kavramın Türkçede anlaşılmasında ne gibi farklar oluşurdu? 

  

 
384 Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, Devlet Basımevi, İstanbul 1935, s. 140. 
385 Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, s. 226. 
386 Felsefe ve Gramer Terimleri, Cumhuriyet Basımevi, İstanbul 1942, s. 86, 190; Burada “Panthéisme” 

ve “Vücudiye” terimlerini “Kamutanrıcılık” karşılar ki, bu da Yunus Emre’nin diline yakın bir vahdet-i 

vücutçuluğu çağrıştırıyor. s. 238. 
387 Reinhart Koselleck, Kavramlar Tarihi: Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine 

Araştırmalar, çev. Atilla Dirim, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s. 63. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: “HERETİK” VE “ATEİST”? 
 

4.1. Busbecq: Hümanizma ve Efsane 

 

Kanunî Süleyman’ın uzun saltanatının son merhalesine doğru, 1560’da, o tarihte 

uzunca süredir İstanbul’da bulunan Avusturya elçisi Busbecq ile Vezir-i Âzam Rüstem 

Paşa her nasılsa din üzerine konuşmaya başlarlar. Rüstem Paşa, alışılagelenin aksine, bu 

konuşmada Busbecq’e karşı teklifsiz ve samimîdir. Paşa, konuyu bir şekilde Busbecq’i 

İslâm’a davet etmeye getirir. Ona niçin hak olan Allah’a ibadet etmeyeceğini sorar. 

Böylece hem padişah tarafından şereflendirilecek hem de ondan ihsan-ı şahaneye 

mazhar olacaktır. Busbecq, gururun da sezildiği satırlarla anlatır cevap verişini; içinde 

doğduğu dinde kalmakta kararlı olduğunu söyler. Bunun üstüne Rüstem Paşa, “Peki, 

öyle olsun” der ama şu çarpıcı soruyu da sormadan edemez: Ama ruhuna ne olacakdır? 

Busbecq, ruhu için epeyce ümitli olduğunu söyler, bunun üzerine Rüstem bir anlık 

duraklar ve yarattığı sessizliği Busbecq’i şaşırtacak sözlerle bozar. Rüstem, Busbecq’e 

katılarak şunları söyler: “Bu dünyada günâhsız ve hayırlı yaşamışlar ebedî saadete nâil 

olacaklardır, dinlerine bakılmayıp.”388 

Busbecq, Rüstem’in bu konuşmasını “heretik” buluyor. Bunun, geçerli olan 

itikada uymadığının farkındadır. Gerçi Rüstem Paşa’nın dinî ahkama zaten pek bağlı 

olmadığını da söylemeden edemez ama, yine de şaşırtıcıdır ondan böylesine bir 

düşünceyi işitmek. Bu konuşma, XVI. asrın ikinci yarısında bir Osmanlı paşasının din 

hakkında nasıl bir serbestlikte fikir yürütebildiğini ve üstelik bu düşüncelerini dost 

meclisinde de rahatlıkla -belki çok da rahat değil, duraksamalar vardır- paylaşabildiğini 

gösterir.  

Bunlar o kadar da taze fikirler değildi tabiî. Mesela XV. yüzyılın 

hümanistlerinden Galeotto’nun düşüncesine göre de doğru hareket etmiş ve içinde 

doğuştan var olan yasalara uygun davranmış bir insan, hangi kavimden olursa olsun 

cennete giderdi.389 Busbecq, İstanbul’a gelmeden önce iyice bellediği Avrupa 

 
388 A. G. Busbequius, “Busbequius’s Travels”, Travels into Turkey, Londra 1744, s. 150. Ayrıca Hüseyin 

Cahit’in Türkçesiyle bk. Busbecq, Türk Mektupları, çev. Hüseyin Cahit Yalçın, Remzi Kitabevi, İstanbul 

1939, s. 154. 
389 Burckhardt, s. 734-735. Busbecq elbette Galeotto ve Rüstem arasında ilişki kurmuyor. Ancak mesela, 

XVIII. yüzyılda İstanbul’u genç yaşta ziyaret edecek Giacomo Casanova, Yusuf Ali’den Tanrı’nın maddî 
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hümanizmini bir şekilde Rüstem Paşa’ya yansıtmış ve belki de onun sözlerini buna 

yoracak şekilde tevil etmiş olabilir. 

Bu elbette pekâlâ mümkün ve düşünülmesi gereken bir ihtimal. Ancak 

Busbecq’in Osmanlı İmparatorluğu’nda bir şekilde temasta bulunduğu kimselerin 

inançlarında kendi akılcılığıyla çelişen bir unsur gördüğü vakit bunu saklamadığını ve 

kolayca yazdığını da hatırlatmak gerek. Çorum’un Mecidözü’ndeki Elvan Çelebi 

Tekkesi’nde, -keşişlere benzetmeden edemediği- dervişlerden işittiği Hızır’ın devasa 

ejderhaya galebe çalarak bir bakireyi kurtarması gibi efsanevî hikâyeleri birazcık sabırla 

dinlemiş gibidir. Onun bilhassa Aziz George’la ilişkilendirilmesini de yazmadan 

geçmez. Ama bu hikâyelerin düzmece olduğunu da belirtecek ve bilhassa Hızır’la 

Büyük İskender’in yoldaş olduğuna inanılmasını absürd bulacaktır.390 “Türklerin ne 

zamandan ne de çağlardan anladığına” yakınan Busbecq, Tekke Köyü’nün dervişleriyle 

ettiği sohbette -tabir caizse- Eliade’nin “tarih dehşeti” (terror of history) diye 

adlandırdığı durumdan mustariptir.391 Busbecq çizgisel bir tarih anlayışına sahiptir, 

fakat dervişlere kıyasla oldukça kendisini sınırlayan bir tarih kavrayışıdır bu, kaçışı 

yoktur. “Ne çağdan ne de zamandan anlayan” dervişler, ya da onun genele şamil 

edişiyle Türklerse daha yaratıcı ve mitik bir zihniyeti temsil ederler. İki tarafın da bu 

hâlde tarihe yükledikleri mânâ bambaşkadır. Busbecq’in ziyaret ettiği Elvan Çelebi 

Tekkesi, muhtemel ki Bektaşî bir karakter taşıyordu.392 Agâh Sırrı Levend, “esrara 

bürünmüş” görüntüsüyle Bektaşî tekkelerini ötekilerinden ayırır.393 Bu esrara 

bürünmüşlük, Busbecq’i hiç de heyecanlandırmamış gözüküyor.  

Busbecq’in tekkede karşılaştığı böylesine bir fikrî çatışma Rüstem Paşa’yla 

aralarında belirmez, en azından bağlı oldukları din ne olursa olsun iyi insanların cennete 

gitmesi gerektiği konusunda. Busbecq, bu türden heretik düşüncelerin bazı başka 

Türklerde de olduğunu yazar. Konuşmanın devamında Paşa, Fransa ve İspanya 

 
olmadığını ve onun hakkında tek bildiğimizin bu olduğunu duyunca, Platon’un aynı şeyi söylediğini 

hatırlar ve Yusuf’un kesinlikle Platon okumadığını yazar. Bk. Giacomo Casanova, History of My Life, 

Vol 1-2, çev. Willard R. Trask, s. 81, Longmans 1966. 
390 Busbequius, s. 70-71; Türk Mektupları, s. 76-77. Hüseyin Cahit, Busbecq’in bulunduğu bu tekkenin 

Evliyâ Çelebi’nin Çorum yakınlarında bahsettiği Bektaşî tekkesi olduğunu dipnot düşer. Ayrıca bk.  

Ocak, Hızır-İlyas Kültü, s. 134; Semavi Eyice, “Çorum’un Mecidözü Âşık Paşa-oğlu Elvan Çelebi 

Zâviyesi”, Türkiyat Mecmuası, 15, s. 215. 
391 bk. Mircea Eliade, “The Terror of History”, The Myth of the Eternal Return, İng’e Ter. Willard W. 

Trask, Arkana, Londra 1989, s. 141-162. 
392 Eyice, s. 241. 
393 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1973, s. 33. 
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arasındaki harbi sorar, aynı dinden olup da böyle savaşmalarını garipsiyordur. Busbecq 

bunu, İran ve Osmanlı arasında da aynı durumun olduğunu hatırlatarak açıklar. Rüstem 

Paşa bu kıyası onları tekfir ederek defeder. 394  

Busbecq’te, Rüstem Paşa üzerinden verilen ve bazı Türklerin de zaman zaman 

kapıldığını söylediği “heretik” düşünce, XVII. yüzyılın ikinci yarısında, IV. Mehmed 

devrinde Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunacak İngiliz elçisi Paul Rycaut’da çok daha 

etraflıca bir ayrı bölüm olarak karşımıza çıkar. 

4.2. Rycaut ve Sırlı Bir Dünyada Ateizm? 

 

Paul Rycaut eserindeki ilgili kısma, tüm çağların ve zamanların kendi mezhep ve 

sapkınlıklarını yarattığını kabulle başlar. 395 Bu kısmın başlığıysa “Türkler Arasında 

Yeni ve Modern Mezheplere Dair” (Concerning the New and Modern Sects amongſt the 

Turks) şeklindedir. Burada Rycaut, Kadızadeliler ve Bektaşiler gibi bilindik dinî 

topluluklardan başka kendilerine “muſerin” (müsirrin) diyenlerden de bahseder. 

Kendilerine bu adı veren topluluğun muradıysa  “gerçek sır bizimledir” şeklinde 

formüle edilir. Bu sır, Rycaut’ya göre Tanrı’yı mutlak inkârdan başka bir şey değildir. 

Gördüğümüz ve takdir ettiklerimizin, aslında tabiat veya her bir şeyin esas 

prensiplerince idare edildiğine; göklerin, güneşin, ayın ve yıldızların hareket ve kökenin 

buradan geldiğine ve âdemin de ot gibi bitip çiçek gibi solacağını düşünürler.396 Rycaut, 

bu düşünceleri taşıyan aralarında kadıların, okur-yazarların ve mühtedîlerin de 

bulunduğu çokça kimse olduğunu yazar. Hatta bu mezhepten saydığı Lârî Mehmed 

Efendi’den de bahseder. Kendisi orada bulunduğu zaman, Lârî Mehmed’in Allah’ın 

varlığına karşı küstahça küfürlerini ilan etmekten idam edilişini hatırlar; sıradan bir 

lakırdısında dahi Allah’ın varlığına karşı argümanlarıyla Lârî Mehmed, Allah’ın hiç 

olmadığını, diğer ihtimalle olsa bile din adamlarının vâzettiği gibi hakîm olamayacağını 

çünkü kendisi gibi en büyük düşmanını yaşattığı düşüncesindedir. Rycaut, onun 

fikirlerinden caymadan ölüme gidişini takdirle karşılar. Lârî Mehmed, mükâfatsızlığa 

rağmen hakikat aşkından şehîd olmaya mecburdur. Rycaut, Tanrı’nın varlığı tabiatın 

nuruyla her zaman görülebileceğinden, o zamana dek resmî bir ateizm (formal atheiſm) 

 
394 Busbequius, s. 150-151. 
395 Paul Rycaut, The Present State of Ottoman Empire, Londra 1668, s. 128. 
396 Rycaut, 129-130. 
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olabileceğine inanmadığını yazar. Ama artık bazı insanların ruhunda bu nurun, fenerin 

nasıl da söndüğünü vuzuhla görmüştür.397 

Rycaut’nun The Present State of Ottoman Empire’ının bilhassa Osmanlılardaki 

din tarihiyle ilgili aydınlatıcı olabileceğini fark edip onu tanıtan, çalışmalarında etkili 

bir şekilde kullanan Ahmet Yaşar Ocak olmuştur.398 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler’de 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında mühimme kayıtlarında görülen “seb”, “ilhad” ve “haşr ü 

neşri inkâr” gibi, benim de ilk bölümlerde ana malzememi oluşturan örnekleri 

Rycaut’nun genel olarak anlattıklarıya ilişkilendirir.399 Rycaut’nun anlattığı diğer inanç 

toplulukları bir yana, onun inançsız zümresiyle, “sır saklayan ateistler”iyle Mühimme’de 

paralellikler yakalanabiliyor. Mesela, “âdemin ot gibi bittiği”ne hem mülhid hem de 

dehrî olarak nitelendirilen Ohri’nin eşkıyalarında tesadüf ediliyor.400 Gelgelelim 

Ohri’nin eşkıyasının, belge metninde dehrî olarak adlandırılması da Rycaut’nun 

ateistlerinde maddecilik aramak için yeterli gözükmüyor; zira dehrîliğin bu felsefî 

boyutundansa yine tabiatçı, ama mistisizm de taşıyan tarafıyla Rycaut’nun anlattıkları 

birbiriyle ancak örtüşüyor.  

Rycaut’nun sır saklayanlar dediği ve ateist olduklarına emin bulunduğu kişilerin 

aslında onun söylediği gibi “yeni ve modern” olmadığı; tasavvufî gelenekle ilişkili 

olduğu gözüküyor. Kendilerine koydukları müsirrin, sır saklayanlar ismi, -ki bu da 

ihtimal Rycaut’nun tasnif çabasında şık bir uydurması olabilir- bile aslında onların 

tasavvufî taraflarını ele verir.401 Lârî Mehmed, “hakikat” yolunda “şehid” olur, sırrı fâş 

etmiştir. Anlatılanlar akıldan çok, sezginin sularında yüzer. Doğru, Lârî Mehmed’in akıl 

yürüterek Tanrı’nın yokluğunu savunduğuna dair bir pasaj da yer alır. Üstelik Lârî 

Mehmed’in, evrakı arasından “kâfir hattıyla” kitaplar çıkmış olması da onun farklı 

menbalardan etkilendiğine işaret eder.402 Ancak, Rycaut’nun “sır saklayanlar”ından, 

 
397 Rycaut, s. 130. Lâri Mehmed için bk. Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 288-291. 
398 Ahmet Yaşar Ocak, “Paul Ricaut ve XVII. Yüzyıl İstanbul’unda Osmanlı Resmi Düşüncesine Karşı 

Zümreler”, Türk Kültürü Araştırmaları, XXVII / 1-2, 1989, 233-244. 
399 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 294. 
400 Bk. İkinci Bölüm: “Ohri’nin eşkıyası: Âdem ot gibi biter ve ot gibi yiter”; MD 58, no. 749. 
401 Görünüşe göre bu tasnifi, Osmanlı yüksek zümresinden kimseleri ateist değil de deist olarak anmasına 

rağmen Lady Montagu de “efendilerin sırrı” olarak sürdürmüştür. Fakat onun bu tâbiri kullandığı sosyal 

şartlar büsbütün farklıdır. Bk. Montagu, s. 234. 
402 İdris Bostan, “Kuyûd-ı Mühimmât Defterleri’nin Osmanlı Teşkilat Tarihi Bakımından Önemi”, 

Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, İstanbul 1995, s. 152. Ocak, Lârî Mehmed’in “kâfir hattıyla” kitap 

bulundurmasından dolayı onun mühtedi olma ihtimalinden bahseder. Bk. Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 

290. 
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takındıkları addan yazarın onları açıklarken benimsediği üsluba kadar rasyonaliteden 

ziyade mistisizm tadı alınır. 

Ocak da Zındıklar ve Mülhidler’de, mühimme kayıtlarından Rycaut’nun 

anlattıklarının gerçeği yansıttığı hükmüne varmadan çok önce bu konuda temkinli 

durmuş gözüküyor. Mesela, Rycaut’nun inanç tarihi bakımından önemini gösterdiği 

yazısında, onun ulûhiyet üzerine söylediklerinin yaygınlık tabanı hakkında sağlam fikir 

edinmenin mümkün olmadığını belirtmiştir.403 Mühimme’deki “seb”, “haşr ü neşri 

inkâr” ve “ilhâd” vakalarından, Lârî Mehmed örneğinde olduğu gibi Tanrı’nın 

yokluğunu ilân eden kimseleri çıkarmak mümkün değildir. Bunu çağrıştıracak bir şeye 

rastlanabilseydi de ateizm kavramının beraberinde getirdiği anlam yükü, onu 

kullanmayı hemen zorlaştırır. Çünkü bu örneklerdeki kimseler, çağdaşlarının çoğundan 

ve imparatorluğun resmî ideolojisinden farklı bir kâinat ve Tanrı tasavvuruna sahip 

olsalar da bu onların her zaman, bütünüyle dinî sistemin dışında düşünebildikleri 

anlamına gelmeyecektir. 

İlginçtir ki XVIII. yüzyıldan bir tanık olan Lady Montagu, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda bulunduğu sırada yüksek sınıftan kimseler arasında çok azı arasında 

ateist olsa da aslında açık bir “deizm” gözlemlemişti ve bunu da yine “efendilerin sırrı” 

(secret of the effendis) olarak açıklamıştı. Bu meyanda Lady Montagu, Paul Rycaut’nun 

sır saklayanları ateist olarak adlandırmasının yanlış olduğunu düşünüyordu.404 Niyazi 

Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma’da Lâle Devri’yle beraber Osmanlı yüksek 

sınıflarında artık eski zihniyetten bir kopuşa işaret ederken Lady Montagu’nun 

bahsettiği bu deizme de temas eder.405 Anlaşılan o ki Montagu, Rycaut’nun arkasında 

tasavvufî bir anlam taşıyan sır saklayanlarıyla, XVIII. yüzyılın modernleşme şartlarında 

Osmanlı yüksek zümrelerinde gözlemlediği zihniyeti birbirine karıştırıyordu. 

Eğer Rycaut’nun bahsettiği bu sır sahibi kişiler, çeşitli tasavvufî akımlardan 

beslenen zümrelerse -ki açıkça öyle gözüküyor- onlarda modern inançsızlığı aramak 

 
403 Ocak, “Paul Ricaut ve …”, s. 243. Ocak, Rycaut’nun Bobovius’dan bilgi alabildiğini hatırlatmıştır. 

Ancak Rycaut’nun Türkçesinin uluhiyet meselelerini anlayacak denli gelişkin olup olmadığı sorusunu da 

esgeçmemiştir. Bk. Ocak, “Paul Ricaut ve …”, s. 244. Rycaut’nun, Ali Ufkî Bey’le ahbablık kurduğu 

anlaşılıyor. Türkçeyi, İncil tercümanı bir entelektüelle talim etme fırsatı olduysa dinî meseleleri de 

derinlikle kavraması süratle gerçekleşmiş olmalı. Bk. Rycaut, s. 132. 
404 Lady Montagu, The Letters and Works of Lady Mary Wortley Montagu, Carey, Lea & Blanchard, 

1837, s. 234. 
405 Berkes, s. 43. 
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problemli olacaktır. Derin Terzioğlu, Niyazî-i Mısrî’nin Mecmua’sında geçen, Allah’a 

“zâlim”, “kezzab Tanrı”, “uğursuz” dediği ve “senün ancak dillerde bir ismün var o 

da unudılsun gönüllerden mahv olsun” diye devam edip, en sonunda “(…) ma’dumu’l 

cism-bel ma’dumu’z-zât sensin yoksın kime feryâd u şikâyet ideyüm (…) şeklinde biten 

sözleri naklederken, bunun modern anlamda bir inançsızlık olamayacağını, öyle olsa bir 

sûfi şeyhin bunu takiben günlük hayattaki dinî ritüelleri nasıl yürüttüğünü açıklamanın 

imkânsız olacağını hatırlatır. Mısrî’nin özellikle bu sözlerinin nihayetinde gelen 

“’abesdür ‘abesdür ‘abesdür” kısmına dikkat çekerek bu söylemin ancak gelenekte 

bulunan âşığın Tanrı’yla atışması olacağına işaret eder.406 Aynı pasajda “Allah beni 

parya ettin”, “sen bana ol âyeti vahy eylemesen ben ol sözi söylemezdüm”407 diyen ve 

kendisine vahiy gelip peygamber olduğuna kapılan mesiyanik Niyazî-i Mısrî’nin bu 

ümitsizlikleri, -Ali Ufki Bey tercümesi- Yeni Ahid’den İsa’nın çarmıhtaki “ya Allahım 

ya Allahım niçin beni terk eyledin” sözlerindeki ruh hâlini anımsatır.408  

Terzioğlu, Paul Rycaut’nun “ateist”lerine de daha mesafeli durmuştur. 

Rycaut’nun verdiği örnekleri XVI-XVII. yüzyıllardaki Melâmî-Bayrâmî şeyhlerine 

atfedilen vahdet-i vücudun aşırı ve hatta yanlış yorumlanışına benzetir, İsmail 

Ma’şuki’yi de buna misal verir. Terzioğlu, XVI. ve XVII. yüzyılda “ateizm”in 

Avrupalılarca pek çok kimseye yanlış olarak isnat edildiğine de işaret eder.409 Aslında 

bunu bir anlamda, Rycaut da kabul ediyor. O, Osmanlılarda karşılaştığı bu zümre için 

“formal atheiſm” diyerek, ömrü boyunca şahit olduğu ateistlikle suçlanan kimselerin 

birbirine benzemezliğini, çeşitliliğini de ele verir. Derin Terzioğlu, bu meyanda İstanbul 

seçkinleri arasında vahdet-i vücûd öğretisinin popülaritesine işaret eden Osmanlı 

kaynaklarına da dikkat çekiyordu.410 Ahmet Yaşar Ocak da son etüdünde bir “Devlet 

İbn Arabîciliğinden” söz ediyor. Ocak, “ekberî devlet”in bir resmî politika halini alışını 

da Yavuz Selim ve Kanunî Süleyman devrinde bulur.411 Ayrıca, başlangıcından 

imparatorluğun sonuna dek Osmanlı ulema, sufiye, bürokrat, şair ve ediplerini az bir 

 
406 Derin Terzioğlu, “Man in the Image of God in the Image of the Times: …”, s. 163; Niyazî-i Mısrî’nin 

Hatıraları, haz. Halil Çeçen, Dergah Yayınları, İstanbul 2014, s. 90-91. 
407 Niyazî-i Mısrî’nin Hatıraları, s. 90-91. 
408 Markos 15:34, İncil-i Şerif, Ali Ufki Bey Tercümesi, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul 2019 s. 131. 

Terzioğlu, Mısrî’nin günlüğünde eskatolojik senaryolarda Mesih’e kıyasla Mehdi’nin ikincil bir rol 

oynadığını söyler. Terzioğlu, “Man in the Image of God in the Image of the Times”, s. 161 
409 Derin Terzioğlu, Sufi and Dissident in the Ottoman Empire Niyazi-i Mısri (1618-1694), Harvard 

University, 1999, s. 242. 
410 Terzioğlu, Sufi and Dissident in the …, s. 243. 
411 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam, Alfa Yayınları, İstanbul 2021, s. 295, 298. 
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kısmını hariç tutarak vahdet-i vücûdun dolaylı da olsa terbiyesinden geçtiğini yazar.412 

Ancak bunları Paul Rycaut’nun anlattıklarıyla ilişkilendirmez. Zaten Ocak, vahdet-i 

vücûd ile vahdet-i mevcûd arasında bir ayrımı benimseyip, ikincisini panteizm olarak 

görüyor ve Bayramî Melâmîlerini de orada konumlandırıyordu.413 Rycaut’nun 

anlattıklarıysa Ocak’a göre “gerçek ilhad” hareketi, “ateist eğilimler”di.414 Burada, 

“ilhad”ın Türkçeye “ateizm” olarak çevrilmesinden beri gelen bir düşüncenin son 

halkasından bahsedilebilir. Daha önce Ohri’nin eşkıyalarına dair bölümde de belirttiğim 

gibi, Ocak ateizmi bu bakımdan tarihselleştirmeye çalışmıyor, onu bir problem olarak 

ele almaya ilgisizdir. Batı’da doğan ve çoklukla rasyonalizmle ilişkili bulunan bu 

kavramları uç tasavvufî hareketlere yakıştırmak tartışma götürür. Ancak Osmanlılarda 

rasyonalizm, bugünlerde zaten başka yerlerde aranıyor: XVII. yüzyılın 

mutasavvıflarında değil, Kadızâdeliler hareketinde. Bu açıdan Baki Tezcan, Weberyan 

büyübozumunu “sıryitimi” olarak tercüme ediyor. Tezcan’ın XVII. yüzyıldan itibaren 

gözlemlediği “daha az sezgisel ve daha fazla akılcı bir dille ifade edilen Tanrı’ya 

itaat”inden hareketle burada incelenen örnekler için fazlasıyla sezgisel ve daha az akılcı 

bir dille Tanrı’ya başkaldırıştır, denebilir.415 Paul Rycaut’nun “ateist”lerinde 

sıryitmemiştir, onlarla beraberdir. 

 

4.3. Casanova ve Yusuf Ali 

 

XVIII. yüzyılın başında, I. Mahmud zamanında İstanbul’da bulunan genç 

Giacomo Casanova’nın, filozof olarak zikrettiği Yusuf Ali’yle ateizm üzerine sohbetine 

de belki de bu zaviyeden bakmak gerekir. İstanbul’da bulunan genç Casanova, Mösyö 

Bonneval, yani Humbaracı Ahmed Paşa’nın tanıştırmaları sayesinde yemekli 

meclislerde bulunuyordu. Hatta bu meclislerden birinde çoklukla Türkçe konuşulduğu 

 
412 Ocak, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam, s. 291. 
413 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 243, 296-382. Ayrıca bk. Hüsamettin Erdem, Panteizm ve Vahdet-i 

Vücûd Mukayesesi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990. 
414 Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 285. 
415 Baki Tezcan, Esrarını Yitiren İslâm, ya da Erken Modern Bir Sıryitimi, İletişim Yayınları. 2022, s. 11. 

Tabiî eklemek gerekir ki Tezcan, tasavvuf içinde de büyübozumunu arıyor. Sufizmin içindeki bu 

büyübozumunu mesela raks edilmeyen, mûsikîden uzak Nakşibendîlik’te görür. Bk. Tezcan, “The 

Disenchantment of Sufism, the Rationalization of Sunni Islam and Early Modernity”, Journal of the 

Ottoman Turkish Studies Association, 7, no. 1, 2020, s. 69. Marinos Sariyannis, “büyübozumu”nun tarihî 

bir fenomenden ziyade proses olarak okunmasına işaret eder. Bk. Marinos Sariyannis, “The limits of 

going global: The case of ‘Ottoman Enlightenment(s)’”,  History Compass 18. No. 9, 2020, s. 8. 
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için sıkılmış, Bonneval’in de bu sıkıntıya kapıldığını düşünmüştü. Casanova’nın 

anlattığı yemekli meclislerden birinde, filozof diye andığı Yusuf Ali’yle din üzerine 

sohbeti bu bakımdan dikkat çekicidir. Burada Casanova, Kur’an hükmünün getirdiği 

resim ve heykel yasağının, Osmanlıları bunlardan zevk almak gibi masum bir keyiften 

mahrum ettiği fikrini paylaşır. Bunun üstüne Yusuf Ali, Peygamber’in ilahî bilgiyi 

tebliğ ettiği insanların putperest olduğuna dikkat buyurmasını ister. İnsanın zayıf 

olduğunu, aynı nesneleri bir daha görürlerse eski hatalarının depreşeceğini söyler. 

Casanova insanların imaja tapmadığını, meselenin onun temsil ettiği ilâhilikle ilgili 

olduğunu belirtecektir. Yusuf Ali de buna inanmaya hazırdır, ancak basit zihinleri 

Allah’ı somut düşünmekten sakındırmak gerekiyordur. Yusuf Ali, Hristiyanların da her 

hâlükârda putperest olduklarını düşünüyordur. Çünkü, karşılarında tanrıyı gördüklerine 

inanıyorlardır, üstüne üstlük gördüklerinden emindirler; eğer inancı tersine onu 

güvensiz kılmıyorsa. Casanova, inancın tam tersine bu güveni güçlendirdiğini savunur. 

Yusuf Ali’ye göreyse bu bir hayaldir. Casanova, burada felsefeye karşı teolojiyi 

savunur, onun çok daha yüksek bir ilim olduğunu düşünüyordur. İlginçtir; Yusuf Ali, 

Casanova’nın konuşmasını kendi memleketinin teologlarınkine -ulemâ diyelim- 

benzetir. Fakat onlardan bir farkı da vardır, o ilmi kullanarak âşikâr olanı daha meçhul 

kılıyordur, diğerleriyse tam tersini. Casanova, yine buradaki sırra dikkat çekince, Yusuf 

Ali, Allah’ın varlığının büyük bir sır olduğunu, böylece insanın buna hiçbir şey ilave 

edemediğini savunur. Peygamber’in tebliği, Allah’ın yalınlığı üzerine konuşur. Bu 

cevhere bir şeyin eklenmesi, onun yalınlığını mahvedecektir. Buradan sözü 

Hristiyanların teslisine getirdiğine göre, Casanova’nın Yusuf Ali’den dinlediği şey 

tevhiddir. Yusuf Ali, onun hem tek hem de aynı zamanda üç olduğunu söylemeyi 

çelişik, abes ve dinsizce bulur. Yusuf Ali, Allah’ın varlığında değil ama onu 

tanımlamakta bir sır perdesi görmüyordur, hatta ona teslisi ispatlayabilirse hemen 

Hristiyan dahi olabileceğini söyler. Casanova buna dininin ona tartışmadan inanmayı 

emrettiğini, diğer türlüsünün onu sevgili ata dininden edeceğinden endişelenir. Bu 

sözlerinin Yusuf Ali’de tesir ettiğini görür. Rüstem Paşa ile Busbecq’in konuşmalarına 

benzer bir şekilde bu sohbet de dostâne biter. Casanova bu konuşmadan sonra onun 

söylediklerini akla yatkın bulur. Ama Hristiyanlıktaki bir yanlış yüzünden, Türk 

itikadını bağrına basmaya da ikna olamaz. Buna gösterdiği sebepse diğer hem-dinleri 

gibi İslâm peygamberini bir aldatıcı olarak görmesidir, bütün bu doktrinin ona borçlu 
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olmasını da gülünç bulur. Yine de Yusuf Ali’nin onu ihtida ettirmek gibi bir maksadı 

olmadığını düşünüyordur. 

Üçüncü kez yemek yemelerinde aralarında konu her zaman olduğu gibi yine 

dine gelir. Bu sefer Casanova, Yusuf Ali’ye fânileri kurtuluşa götüren tek dinin 

kendisininki olduğuna ne kadar emin bulunduğunu sorar. Yusuf Ali, tek olduğundan 

emin değildir, ancak Hristiyan dininin bâtıl olduğundan emindir, çünkü evrensel 

olamayacaktır. Bunun sebebi sorulduğunda Yusuf Ali, kürenin üçte ikisinde ne ekmeğin 

ne de şarabın olduğunu söyler. Kur’an’ın emirlerineyse her yerde uyulabilir. Casanova, 

ne cevap vereceğini şaşırır, ama bu sefer kaçınmaz: eğer Allah madde değilse, ruh 

olmalıdır, der. Yusuf Ali öyle olmadığını bildiğimizi söyler. Onun ruh olduğunu teyit 

edemiyorsak, onun hakkında ancak mücerret bir düşünceye sahibizdir. Allah, 

mücerrettir, bu onun hakkında tek bildiğimizdir ve daha fazlasını bilemeyeceğiz, der. 

Casanova, Platon’un da aynı şeyi söylediğini hatırlar, Yusuf’un kesinlikle Platon 

okumadığınaysa emindir. 

Aynı gün Yusuf Ali, Allah’ın varlığının ancak ondan şüphe etmeyenlere faydalı 

olacağını söyler ve en acınası fânileriyse ateistlerden sayar. Allah, insanı kendi 

suretinde yarattığına göre, bütün hayvanlar arasında, ona hürmet de gösteren insan 

olmalıdır. Eğer insan olmasaydı, Allah’ın şânına şahit de olmayacaktır. Böylece insan 

ilk vazifesinin adaleti gözeterek ve inayetine güvenerek onu yüceltmek olduğunu 

anlamalıdır. Allah’ın kendisine itaat eden insanı güçlüklerinde terk etmediğini ve 

yardım ettiğini, oysa diğerlerini çaresizlik içinde bıraktığını söyleyince Casanova mutlu 

ateistler de olduğunu hatırlatır. Yusuf Ali bunu kabul eder, ama ruhlarının dinginliğine 

rağmen bu dünyanın ötesi için hiçbir ümitlerinin olmadığını ve kendilerini vahşi 

hayvanlardan üstün görmediklerini söyler. Eğer filozoflarsa, cehalet içinde 

sürünüyorlardır, eğer hiçbir şeyi düşünmeyenlerdense zorlukdayken çareleri yoktur. 

Allah, kısaca, böyle bir insanı mutlu olamayacak hâlde yaratmıştır, meğer ki kendisinin 

ilâhî varlığından şüphe edilmesin. Vaziyeti ne olursa olsun, itiraf edilmelidir ki bu 

ihtiyaç olmasa insan Allah’ın her şeyi yarattığını asla kabul etmezdi, der. Casanova, 

ateizmin bazı filozofların sistemi olmak dışında niçin varolmadığını merak eder, hiçbir 

yerde onun bütün insanlara şâmil olduğu görülmez. Yusuf Ali’yse bunu fukaranın 

ihtiyaçlarını zenginden daha güçlü hissetmesine bağlar. Aralarında Mekke’ye hacca 

giden mü’minlere gülen çok sayıda Allahsızlar olduğunu söyleyip onlara acır. 
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İmanlıların takvasını uyaran, zorlukların üstesinden gelmelerini teşvik eden eski 

âbidelere hürmet etmeleri gerektiğini söyler. Bu teselliler olmadan, cahil kütleler ancak 

aşırı yeise kapılırlar.416 

Casanova kendisi epey genç, muhatabınınsa yaşlıca olduğu bu konuşmayı yıllar 

sonra, Bohemya’da Kont Waldstein şatosunda kütüphaneci olduğu sırada yazdığı, gönül 

maceralarını anlattığı hatıratına kaydetmişti.417 Elde bulunan bu tartışma metni, elbette 

Casanova’nın o sıralarda hatırladığı kadarını kendi edebî  yetenekleriyle 

mezcetmesinden doğmuş olmalı. Kendisi, Bonneval’in Müslüman olmuş ismini Ahmed 

değil de Osman diye hatırladığına göre, belki onun Türkiye macerasına dair hafızasına 

biraz temkinli yaklaşmak gerekebilir.418 Ancak üzerinde tesirli olduğu anlaşılan böyle 

bir konuşmayı, en azından genel hatlarıyla iyi hatırlıyor olmalı. 

Elbette onun anlattıklarında da sadece gördüklerini ve işittiklerini yazmak 

dışında, Busbecq ve Rycaut gibi kendi sosyal arkaplanından doğmuş düşüncelerini 

Osmanlılar üzerine yansıtma mevcuttur. Busbecq’in devrindeki hümanist cereyan, 

Rycaut’nun satıraralarına sızmış XVI-XVII. yüzyılların kilise diline dolanmış ateizm 

yaftası, Casanova’da Aydınlanma Çağı’nın bazı arayışları olarak görünür. Yusuf Ali’nin 

son derece soyut bir Tanrı tasavvuru vardır, onun hakkında bundan gayrı pek bir şey 

bilinemeyeceğini savunması, son derece akılcı tavrıysa devrin arayışlarına son derece 

uygundur.419 

Casanova’nın Yusuf Ali’den naklettikleri arasında zaman zaman hangi İslâmî 

kavramdan bahsedildiği açık edilir, mesela “kader” kendini hemen gösterir.420 Ancak 

Casanova ile üzerinde konuştuğu “ateist”ten anladığı neydi? Hepsinden önemlisi, 

Casanova ile Yusuf Ali’nin aynı fenomenden bahsettikleri söylenebilir mi? Yusuf 

Ali’nin ateistlerinin hem filozoflar hem de sıradan insanlar arasında olması 

düşündürücüdür. Yusuf Ali, bunlardan mesela mülhidleri mi, yoksa daha genel anlamda 

 
416 Casanova, s. 78-82. 
417 Trask, “Introduction”, The History of my Life, s. 8-9. 
418 Casanova, s. 320, Trask, s. 349, 28. dipnotu.  
419 Aydınlanma’da İslâm’ı rasyonel bir din olarak görme, hatta o sıralar Avrupa düşünürlerince çokça 

benimsenen deizmle yakınlık kurulmasına rastlanırdı. Bk. Maxime Rodinson, Batıyı büyüleyen islam, 

çev. Cemil Meriç, Pınar Yayınları, İstanbul 1983, s. 52. Daha önce değindiğim gibi Lady Montagu, 

Türkiye’yi tasvir ettiği mektuplarında Muhammedîliğin pek çok mezhebe ayrılmasından bahsederken, 

efendi çevrelerinde, yüksek zümrelerde saklı tutulan bir “deizm”den söz ediyordu. Bk. Lady Montagu, s. 

234, 336. Casanova’nın Yusuf Ali’sinin söylediklerini de bu bağlam içinde düşünmek mümkün. 
420 Casanova, s. 80. 



 

 

119 

 

küfür suçunu işleyenleri mi anlıyordu? Bunlar muamma gibi görünmekle beraber, onun 

bu yakıştırmayı sadece mütefekkir, seçkin bir sınıfa değil, sıradan insanlara da yaptığını 

düşünürsek muhtemelen ikincisiydi. Yusuf Ali’nin bahsettiği inançsızlarda, Rycaut’da 

olduğu gibi tasavvufî bir düşünceden eser de görülmez. Mesela, Mekke’ye giden 

hacılara gülenler Yusuf Ali’nin bahsettiği Allahsızlar kategorisine girer.421 

Casanova’nın yazdıkları değerlendirilince, XVIII. yüzyıl başında da seyyahların 

Osmanlılarda gördüğü “ateizm” hâlâ çok müphem ve çeşit çeşit düşünceyi kapsar 

gözüküyor. 

  

 
421 Uluçay’ın yayınladığı belgede, hacca gidenlere “kâfir olmağa giderler ve kâfir gelürler” diyen Seyyid 

Hasan’ın bu lafları, onu şikâyeti eden Hacı Hasan tarafından “elfaz-ı mühmile” olarak ifade edilmişti. 

Seyyid Hasan, sonrasında Allah’a ve Peygameber’e de sebbeder. Bk. Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da 

Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s. 330. 
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SONUÇ 
 

Osmanlı arşiv belgelerine yansıdığı şekilde, çeşitli sosyal zümrelerden insanların 

zihninden düşmüş fikir kırıntılarının peşine takılmak beraberinde sorunlar getirir, 

bunları tamamiyle aşmak mümkün değildir. Birinci sorun, bu fikirler Dîvân-ı 

Hümâyun’a, onları şikâyet edenler tarafından çoklukla tahrif edilerek ya da eksik 

ulaştırılır. İkincisi, bunlar yazıya geçerken resmî üslubun soğukluğuna tâbi tutulurlar ve 

nüanslarını genellikle kaybederler. Üçüncüsüyse, bazen onların ve tanıkların ağzından 

sözlerin kayda geçtiği görülse de genellikle söz konusu kişilerin kendi savunmalarına 

ilişkin bir şey görülmez. Bu da kontrolü imkânsızlaştırır. Birinci sorun, edebî eserler 

üzerinden bir yere kadar çözülebiliyor. Kullanılan malzemede karşımıza çıkan insanlar, 

zamanının ötesinde değil de kendi çağlarının bir mahsulü olarak düşünüldüğünde, 

onların etkilendikleri, genellikle edebî formdaki kaynakları tespit etmek gerekiyor. Bu 

durumda arşiv belgesinde ilk bakışta oldukça özgün ya da tuhaf duran ifadelerin, pekâlâ 

o devirde dolaşımda olduğu fark ediliyor.  

Dîvân-ı Hümâyun’u daha sofistike gözüken fikirlerle değil de dinî kutsallara 

sövgüyle meşgul edenlerinse kılıç ehlinden (seyfiye) olduğu görülüyor. Ama 

“kılıç/silah” dekoru yalnızca sövgü/seb vakalarında değil, ilhad suçlamalarında da asla 

sahneden ayrılmıyor. İlhadla suçlananların -kendileri kılıç ehlinden olmasalar bile- 

onlarla beraber iş tuttukları oluyor; ya da bizzat ellerine silah almış eşkıya, yol kesici 

olarak biliniyorlar. Dinî kutsallara sövgü hadiselerininse, İstanbul’u bir şekilde meşgul 

edenler hariç tutulduğunda, tahmin edileceği üzere günlük hayatın sıradan bir parçası 

olduğu ve çoklukla anlaşmazlıklardan doğduğu mahkeme kayıtlarından kolaylıkla 

görülüyor. Ancak belli ki, XVI. yüzyıl sonunda bilhassa kılıç gücüne sahip olmuş sosyal 

zümrelerin suçları İstanbul’a ulaştığında, bu tarz küfür lafızları da kaydedilmeden 

geçilmiyordu. Bunun, sözkonusu kişilerin sonunu getirmekte hızlandırıcı bir tarafı da 

olabileceği için, onlara dair bilgileri İstanbul’a ulaştıranlarca kullanışlı bulunacağı da 

akılda tutulmalı. Sonuçta suçlanan bu kişilerin, doğal olarak, hemen her zaman 

aleyhlerine konuşuluyordu. Suçlananların, tek-boyutlu kalmaması adına, bilhassa içinde 

bulundukları sosyal şartlarını da eşelemek gerekiyor. Genelde bunların, bölgelerindeki 

diğer yönetici sınıftan kimselerle çatışmasının şahidiyizdir aslında.  
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XVI. yüzyılın sonunda İstanbul’a ulaşan, dinî hayatla ilgili gerginlikleri gösteren 

dökümanlar XVII. yüzyıldan sonraki taramalarda kesilir. Bunun bir parça devlet 

arşivlerinin tasnifiyle de ilgili olduğunu sanıyorum. Her hâlükârda, bu kabilden 

olayların artık olmadığı anlamına zaten gelemez; kronikler ya da siciller gibi başka 

kaynak gruplarından da devam ettiği takip edilebiliyor. Üstelik arşivlerde 

karşılaşılandan farklı formlarda. Yabancı seyyahların gözlemleri de her zaman olmasa 

da resmî belgelerdeki bulgularla paralellik gösterebiliyor. Ayrıca seyyahların, bugün 

kullandığımız “ateist” gibi modern kavramları Osmanlı toplumu üzerinde hangi 

bağlamda kullandıklarına dair de dikkat kesilmek gerekiyor. 

Bundan başka, XVII. yüzyılın başına damgasını vuran Celâlî hareketleri ve onun 

etrafına örülmüş destanî ve nükteli anlatılar, bilhassa, inanç ve zihniyet tarihi açısından 

hâlâ bâkir bir konu sayılabilir. Burada incelediğim, Anadolu coğrafyasında yer eden 

Tanrıbilmez ismi veya kimliği, tıpkı önceki yüzyıldan sebbedenlerin ve mülhid 

sayılanların sözlerinde olduğu gibi zaman zaman bunu işiten çağdaşlarını dînen 

huzursuz edebiliyordu. İlhad suçlamaları, doğal olarak, bilhassa Balkanlar’da 

yoğunlaşmıştı; bu coğrafyada yaşayan tasavvufî hareketler, imparatorluk düşüncesinin 

çeperinde kalmıştı. Yine buradaki hareketlere dair soğuk ve resmî kayıtlardan bile bir 

vecd hâli seziliyordu. Bu sakince yazılmış satırlarda esrik abdalların terennümleri, 

dervişçe sözler eksik ya da bozulmuş olsa da izi sürülebilecek kadar yer buluyordu. 

Aynı şekilde Tanrıbilmezler ve geniş çerçevede Anadolu ile çevre coğrafyasına damga 

vurmuş Celâlî hareketleri de başka bir vecde gelmenin sonucuydu; bu defa tuğyan 

olarak ifadelendirilebilir bir taşkınlığın daha ağır bastığı, ilhad hareketlerindeki gibi bir 

esrime hâlindense epey şiddetli ve agresif bir fenomeni karşılıyordu. Tanrıbilmezler, 

ilhadla suçlananlardan farklı olarak sırlı bir dünyada anlam arayışında da değildiler; 

Osmanlı toplumunu, bilhassa kırsal nüfusunu etkileyen dönüşümle beraber bir 

anlamyitimine uğramışlardı. Köklerinden kopmaları, sıradan yaşamı terk etmeleri ve 

bunu ancak yoğun bir şiddetle sürdürebilmeleri onları tekrar egemenliğini sağlamaya 

çalışan imparatorluğun yalnızca fiziksel bakımdan karşısına dikmiyor; zihniyet 

açısından da imparatorluğun ve koptukları toplumun değerler sistemini yüksek sesle bir 

reddedişi içeriyordu. 

Bununla beraber, bilinen küfür ya da ilhad suçlamalarından farklı olarak, 

Tanrıbilmez yeni sayılabilecek bir hâldi ve nereye konacağına dair dönemin resmî 
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metinleri de kararsız duruyorlardı. Bu, XVI. yüzyıl sonu ve XVII. yüzyıl başlarındaki 

dönüşümün işaretlerinden yalnızca biri olarak görülebilir; buralarda zihniyette yaşanan 

bir kırılmadan söz etmek pekâlâ mümkün. İnançsızlığın -hiç olmazsa- belki ilkel 

sayılabilecek ama şiddet odaklı bir formu, Türkiye ve ona yakın coğrafyanın tarihinde 

eşkıyalık anlatıları içinde, bu dönemde taslak hâlini almış görünüyor. Dîn ü devlet 

formülüyle devlet ile dinin özdeş sayıldığı bir zihin dünyasında devlete başkaldırının 

beraberinde böyle bir tarafı taşıması doğaldı. XVII. yüzyıla gelindiğinde artık sınır 

boylarında gaza ederken ölmekle değil, din ü devlete isyan ederek destanlaşmak 

mümkündü. Bu açıdan Tanrıbilmezler’in izini, XVII. yüzyılın sonunda yaşanan sekban 

isyanlarına dek sürebildim. Ancak Tanrıbilmezler ve elbette diğer bazı nam salmış 

Celâlîlerin bundan sonraki döneme, mesela XVIII. yüzyıla, âyanlık çağına 

bırakabildikleri bir miras var mıydı? Görünüşe göre Tanrıbilmez özelinde bu giderek 

silikleşmiş ve unutulmuş, ancak cumhuriyet ile 1940’lara gelindiğinde Tanrıtanımaz 

olan başka bir versiyonu, yeni bir anlam kazanmıştır: Bu sefer hiç de ilkel değil, modern 

anlamda bir Tanrısızlığı, “ateizm”i karşılamak üzere. Ancak, aradaki boşluğun 

doldurulması mümkün müdür? Bu ileri araştırmaya gebedir. Çoklukla bir gazap 

hâlindeyken gerçekleşen dinî kutsallara sövenlerden, hâlâ büyüsü bozulmamış bir 

dünyada hakikati arayan mülhidlerden başka, XVII. yüzyılın saman alevi gibi parlayıp 

sönmüş gözüken Tanrıbilmezler’ine de modern anlamda inançsızlığı yakıştırmanın 

tehlikeleri olurdu. Yine de Abdullah Cevdetlerin, Tevfik Fikretlerin zamanına gelmeden 

Osmanlılarda inançsızlığın bir tarih-öncesi aranacaksa eğer, dikkatle bakılacak 

yerlerdendir. 
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EK I 
 

MD 14, no. 998 (6 Recep 978 / 4 Aralık 1570) 

 

Amasya beyine ve Amasya ve Turhal kadılarına hüküm ki 

Zile ve Ortapare kadıları Südde-i Sa’âdetime mektûb gönderüb Südde-i 

Sa’âdetim çavuşlarından havâle-i emr olunan Selma(n) Çavuş ve vilâyet-i Rum’da vâki’ 

olan havâss-ı hümâyûnum nâzırı Hüseyin ve kazâ-i Ortapâre Mukâta’ası emîni Veli 

meclis-i şer’a gelüb mâl-i mîrî tahsîlinde iken kazâ-i mezbûra tâbi’ İlbeylü tâ’ifesine 

gelüb erbâb-ı timârdan Abdüşşafi ve Veled Kethüdâ ve Mezid ibn Ömer ve موپاس nâm 

kimselerin zimmetlerinde olan mâl-ı mîrî taleb olundukda ba’zı ta’allukâtıyla âlet-i harb 

ile üzerimize gelüb ok ve taş atub küllî ihânet etmişlerdir, dediklerinde mezbûrlara 

mürâsele ve mahzar gönderildikde inâd ve muhâlefet idüb itâ’at-i şer’ etmediler, diyü 

bildirüb ve Zile nâ’ibi dahi mektûb gönderüb Nigar nâm hâtûn, Bayram nâm kimesne 

evime girüb esbâbım sirka eylemişdir, diyü da’vâ idüb havâss-ı hümâyûnum subaşısı 

ihzâr idüb üzerine şer’le sâbit olmak sadedinde iken mezbûr Veled ve Arzuman ve 

Kubad ve Ömer âlet-i harb ile mezbûr Seydi Ali subaşının odasın basub mâl-ı mîrîden 

hayli nesne telef eylediklerinden gayrı mahkeme-i şerîfi dahi basub bu asıl fi’l ne işdir, 

dediğimizde hâşâ Müslümânlar muvâcehesinde ağzıma ve îmânıma şetm idüb ol 

meclisde hâzır olan Müslümânlar seccâde-i şer’de olan kimesneye niçün böyle ihânet 

edersiz, dediklerinde el-iyâzen bi’l-llah sebb-i nebî eylemişlerdir, diyü sicill olunduğun 

bildirmeğin buyurdum ki vusul buldukda (b)u husûsa bi’z-zât mukayyed olub 

mezbûrları ihzâr eyleyüb dahi ahvâllerin husemâ muvâcehesinde ber mûceb-i emr-i 

şerîf onât vechile hak üzere teftîş eyleyüb göresin, kazıyye mahzar eyledikleri gibi olub 

fi’l-vâki’ mezbûrlardan mâl-ı mîrî taleb olunmağla vech-i meşrûh üzere ok ve taş atub 

fesâd ve şenâ’at eyledikleri ve Zile nâ’ibi mahzar eyledüğü üzere ev basub fesâd 

eyleyüb mâl-ı mîrî telef eylediklerin ve kadıya nâ-şâyeste kelimât idüb hâşâ sebb-i nebî 

eyledikleri vâki’ midir, nicedir, tamâm hak ve adâlet üzere görüb, dahi vech-i meşrûh 

üzere fesâd ve şenâ’at eyleyüb hâşâ sebb-i nebî eylediklerin veyâhûd ol vechile ok ve 

taş ile …. etdikleri sâbit olursa mecâl vermeyüb habs eyleyüb … ne vechile sübût 
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bulmuş ise vukû’u üzere yazub Südde-i Sa’âdete bildiresin. Ammâ bu bâbda tamâm hak 

üzere olub aslâ bir cânibe müft ü meccânen … hilâf-ı vâki’ kaziyye arz eylemekden ve 

bi’l-cümle ... ve sebeb ile hilâf-ı şer’-i şerîf iş olmakdan ziyâde hazer idüb hakk-ı sarîhe 

tâbi’ olasın.  
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EK II 
 

MD 49, no. 25422 

 

Valyeva kadısına hüküm ki. 

Kazâ-i mezbûre ahâlisi tarafından İbrahim nâm za’îm Rikâb-ı Hümâyunuma 

ruk’a sunub livâ-i Semendire sipâhîlerinden Gazanfer nâm sipâhî hırsuz ve haramî 

yatağı olub dâima şirret ü şekâvetden hâlî olmayub mukaddemâ vilâyet-i mezbûreye 

muharrir vardukda re’âyâdan hilâf-ı emr hâneden yirmibeşer akçe ve kiliselerden 

üçeryüz akçe cem’ idüb kimin muharrire ve kimin kendüsin ekledüb bunun emsâli 

envâ’ zulm ve te’addî olub muzırr-ı nâs olduğundan mâ’adâ hâşâ ve sümme hâşâ sebb-i 

hâliku’l-kevneyn ve sebb-i resûlü’s-sakaleyn ve sebb-i ulemâ-i güzîde itdüği beyne’l-

enâm sâbit ü sicil olub bundan akdem umumen teftiş olunub ba’de’s-sübût habs ve arz 

olunmağiçün hükm-i şerîfüm vârid olmuş iken tımâra mutasarrıf sipâhî olmağla ele 

getürülmeyüb hakkında gelinmeğe mahal olmağla ahvâl-i re’âyâ görülmeyüb kalmışdur 

diyü şekvâ-yı zulm ettürdükleri ecilden mezkur Gazanfer’ün tımârı alunub Âsitâne-i 

sa’âdetümde âhara virülüb bu def’a kayd (u) bend ile teftîş olunub hakkından gelünmek 

içün Dergâh-ı mu’allâm çavuşlarından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (    ) -zîde kadrühû- 

mübâşir ta’yîn olunub gönderilmişdür. Buyurdum ki, hükm-i şerîfümle vardukda bu 

bâbda bi’z-zat mukayyed olub te’hir ve terâhî etmeyüb mezkûr Gazanfer’i meclis-i şer’a 

getürdüb eğer gayb iderse buldurması lâzım olanlara her kanda ise beher-hâl buldurub 

ve getürdüb muhkem kayd u bend etdükden sonra müşârün-ileyh çavuşum 

mübâşeretiyle husemâsı muvâcehesinde umûm üzre bir def’a şer’le fasl olunmayan 

kaziyyelerin onat vechile dikkat ve ihtimâm ile teftîş ve tefahhus idüb göresin fi’l-vâki’ 

arz olunduğu üzre küfri ve re’âyâya zulm ve te’addîsi sabit ve zâhir oldukdan sonra 

sipâhîdür veya gayrıdandur ulûfesi vardur diyü te’hir ve tevakkuf etmeyüb ashâb-ı 

hukûka bî-kusur haklarun alıvirüb ve kendüsüne mecâl virmeyüb şer’le hakkından 

gelüb emr-i şerîfüm yirine varduğı an yazub arz eyleyesin. Ammâ hîn-i teftîş tamâm-ı 

 
422 Daha önce bu belgenin çevriyazısı yapılmıştır. Bk. XLIX Numaralı Mühimme Defteri (Tahlîl – Metin), 

haz. Hasan Yıldız, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 1996, s. 11. Burada yeni bir çevriyazısı 

sunuluyor. 
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hakk üzre olub tezvîr ve telbîsden ve şühûd-ı zûrdan ve ehl-i fesâda himâyet olunub 

hilâf-ı emr-i şerîf olmakdan ihtiyat edesin.  
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EK III 
 

MD 73, no. 245 (28 Şevval 1003 / 6 Temmuz 1595) 

 

Revan beylerbeyisine ve Eleşkird kadısına hüküm ki 

Sen ki kadısın Südde-i Sa’âdetime mektûb gönderüb Eleşkird sancağında 

Depekened nâm karyeden üç bin akçe timâra mutasarrıf olan Budak mukaddemâ 

Kars’da iken hâşâ Kur’an-ı Azîme sebb eyledikde firâr eyledikden sonra gelüb ben 

sipâhî oğlanı oldum, diyü re’âyâya yağ salgun idüb Hızır nâm kimesne(y)i fuzûlen der 

dest (ve) hayâsından asub helâk idüb ve bir zımmînin avretini cebren bir hıdmetkârına 

verdirüb ve bunlardan mâ’adâ efsâd ve te’addîsinin nihâyeti yokdur, (diyü) bildirdüğün 

ecilden buyurdum ki vardukda mezbûru ihzâr idüb dahi bir def’a şer’le fasl olmayub on 

beş yıl mürûr etmeyen husûsları husemâ muvâcehesinde şer’le teftiş ve tefahhus 

eyleyüb üzerine sübût bulan hukûku ba’de’s-sübût hükm idüb husemâyı alıverdikden 

sonra hâşâ sebb-i Kur’an-ı Azîm eyledüğü sâbit olursa aslâ mecâl vermeyüb hakkında 

şer’le lâzım geleni icrâ eyleyesin.  
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EK IV 
 

MD 60, no. 641 (28 Cemâziye’l-âhir 994 / 16 Haziran 1586) 423 

 

Arzı getüren Abdülkerim ve Seyyid Mehmed nâm kimesnelere verildi. Fî 28 C 

(Cemâziye’l-âhir) sene (9)94. 

Bosna beylerbeğine ve Yenipazar kadısına hüküm ki. Dârendegân Seyyid 

Abdülkerim ve Seyyid Mehmed nâm kimesneler dergâh-ı mu’allâma gelüb şöyle arz 

eylediler ki Yenipazar’da şeyh nâmına olan Şems nâm kimesne bir Cum’a günü hitâbet 

eylediği câmi’de kürsüye çıkub tavâyif-i sipâhdan ve gayrıdan nice kimesneleri başına 

cem’ idüb her birine sûret-i Hakkdan görünüb pend ü nasihat yüzünden izlâl etmeğle 

ba’zı ehl-i fesâdı kendü hevâsına uydurub ba’dehu dört günü Câmi’-i Kebîre gelün 

sizinle müşâverem vardur, diyüb Müslümânlar ânda cem’ oldukda va’za çıkub 

aleniyyen kendü hevâsına tâbi’ olanlara ve sâyir meclisde bulunan Müslümânlara ben 

size nasîhat-i va’z etmeğe gelmedim.424 Eğer benim nasîhatim kabûl idüb sözüme 

uyarsanız Ferhad nâm za’îm sipâhilere ve Hüseyin Bey nâm sipâhî re’âyâya serdâr 

olsun, ben cümlenüzün serdârı olayın, kuzâtı ref’ edelim425, diyü nice fesâd ve fitne-

bâdî kelimât idüb her vechile tarîk-i fesâd426 ve ilhâdı mer’î tutub ve birkaç def’a 

çarşuda olan dükkânları kapadub ve Âl-i Resûl-i Kirâmdan bir hâtûnun emred oğlunu 

Yahya Bey oğlu demekle (ma’rûf) sipâhiye cebren alıvermeğe kasd ve ihtimâm idüb her 

vechile tarîk-i inâd ve ilhâdı mer’î tutub ve bir nice def’a çarşuda olan dükkânları 

kapadub ve Âl-i Resûl-i Kirâmdan bir hâtûnun emred oğlunu Yahya Bey oğlu demekle 

(ma’rûf) sipâhiye cebren alıvermeğe kasd ve ihtimâm idüb427 vücûdumuza428 ve Hazret-

i ‘Ali’ye arpa mikdârı adâvet lâzımdur, Mushaf-ı şerîfün tahte’l-lafz olan ma’nâsına 

vâkıf idi ma’nâ-yı hakîkate vâkıf olmamışidi429, diyü ve Monla-yı Rum hazretlerinin 

 
423 Bu belge daha önce yayınlanmıştır. Bk. Mühimme Defteri – 60 (Sayfa 209-314; Hüküm 492-942; 

Tarih 993-994/1585-1586) (Tahlil-Metin), haz. Cevat Yıldız, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 

1998, s. 102-103. Yeni bir çevriyazısı sunuluyor. 
424 MD 60, no 658: “geldüm” . 
425 MD 60, no: 658: “kuzâtı aradan ref’ edelim”. 
426 MD 60, no: 658: “tarîk-i inâd”. 
427 İtalik olan bu kısım belgede tekrar edilmiştir. 
428 MD 60, no: 658: “vücudumuza” kelimesi yok. 
429 MD 60, no: 658: “ma’nâ-yı hakîkate vâsıl olmamışidi”. 
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Mesnevî-i Şerîflerine ehl-i cehennem zebânıdır, la’n ü teşnî’inde dil uzadub430 ve kazâ-i 

mezbûrda fitne olub ferâyizi nakl iden ulemâya mutlakâ bu’z ve adâvet idüb bunun 

emsâli nâ-meşrû’ kelimâta nihâyet olmaduğun431 bildirdikleri ecilden mahbûs ve 

mukayyed der sa’âdetime gönderilmesin emr idüb buyurdum ki (  ) vardukda göresin 

mezbûr dahi zikr olan evzâ’ u etvâriyle mevsuf ise hüsn-i tedârükle ele getürüb432, 

mukayyed ve mahbûs yarar âdemlere koşub gönderesin d(iyu) hükm  yazıldı. 

  

 
430 MD 60, no: 658: “la’n ü teşnî’i yüzünden dil uzadub”. 
431 MD 60, no: 658: “ nâ-meşrû’ kelimâta nihâyet ve evza’-ı bed-kergârına hadd ü gayet olmaduğun”.  
432 MD 60, no: 658: “hüsn-i tedbir ve tedârükle ele getürüb”. 
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EK V 
 

MD 62, no. 582 (10 Cemâziye’l-âhir 996 / 7 Mayıs 1588) 

Emri getüren kişiye verildi. Fî 10 C (Cemâziye’l-âhir) sene 96.  

Ankara sancakbeyine ve Ankara kadısına ve Çukurcak kadılarına hüküm ki.  

Kazâ-i mezbûrdan kuzât ve müderrisîn Dergâh-ı mu’allâma mahzar gönderüb 

bundan akdem küfrüne hükm olunub katl olunan Pinti oğlu Hasan nâm kimesnenin 

hem-râzı olan Taşcıoğlu Yusuf nâm kimesne zındıkdur, haşr ü neşri inkâr eyleyüb şakî 

ve şerîr olub hazfı vâcib ve lâzımdur, diyü bildirdikleri ecilden mezkûrun ahvâli şer’le 

teftîş olunmak emr idüb buyurdum ki hükm-i şerîf-i vâcibü’l-ittibâ’ımla vardukda 

mezbûrun ahvâlin bî-garaz ve mütedeyyin kimenesnelerden teftîş ve tefahhus idüb 

göresin, fi’l-vâki’ mezbûrun rafz ü ilhâdı şer’le sâbit ve zâhir olursa sipâhî ise habs idüb 

ahvâlin sübût bulduğu üzere yazub arz eyleyesin, değil ise ol bâbda şer’-i kavîm ile âmil 

olub şer’-i şerîfe muhâlif iş olmakdan ve bi’l-cümle câdde-i Hakkdan udûl ve inhirâf 

eylemekden hazer eyleyesin. Şöyle bilesin.   
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EK VI 
 

MD 49, no. 151 (1583)433 

 

Filibe ve Zağra-i Atîk kadılarına ve Çırpan ve Akçakızanlık kadılarına hüküm 

ki. 

Akçakızanlık kadısı mektub gönderüb bundan akdem Filibe kazasına tâbi’ 

Umurobası nâm karyeden Osman Halîfe bundan akdem emr-i şerîfümle teftiş olunub 

ilhâd ve zendekası sabit ve zâhir olub, altı yıldur ki ben ilhâd ve dalâlete düşdüm, diyü 

kendü dahi mu’terif olub ve kendü hevâlarına tâbi’ ba’zı mülhidleri dahi kendü defter 

idüb isimleri ve resimleriyle Âsıtâne-i Sa’âdete irsâl olundukda esâmîleri mastur olan 

Çırpan kazâsında Kal’a nâm karyeden Revânî Halîfe nâm kimesne ve Kiremüdli’den 

Zağanos nâm kimesne ve Nesimî Hoca ve Haydar Halîfe ve Akçakızanlık kazâsında 

mütemekkin olan sofîlerden Hasan ve karye-i بک چه سليمان  ‘den Mahmud ve Yusuf 

Halîfeler ve Viranlu’dan Mustafa ve Malkoç Halîfeler ve Hisarluk’dan Ömer ve Ali 

Halîfeler bundan akdem Filibe kadısı Mevlânâ Alâaddîn’e emr-i şerîfim vârid olub 

Akçakızanlık’a gelüb ancak mezkûr Mustafa’yı ahz idüb ahvâlini emr-i şerîf ile teftîş ve 

tefahhus idüb mezbur Mustafa dahi hâşâ mâ harrama(A)llâhu Taâlâ helaldür ve haşr ü 

neşri inkâr ve sebb-i çehâryâr idüb ve halkı kendüye secde itdürdiği ve nâ-mahrem avret 

ve kızlar ile şurb-ı hamr itdüği ve cennet ve cehennem ve haram yokdur dünyada ne 

dilersenüz eylemek hûr ü gılmân bunlardur ve bu ârifler sırrıdur bunu Yezidler 

bilmezler, didüği sabit ve zâhir olub ve kendüsi dahi ikrar idüb müseccel olmuş iken 

gaybet itmekle icrâ-yı şer’i şerîfe mecâli olmayub her kangi kadılıkda bulunursa 

hakkından gelünmek gelünmek434 içün fetvâ-yı şerîf ve emr-i münîf vârid olmağın hâlâ 

Akçakızanlık kadısı Atâullah mezkûr Mustafa’yı ahz idüb şer’le teftîş ve tefahhus idüb 

vech-i meşrûh üzre sabit ve zâhir olmağın hakkından gelündükde Akçakızanlık 

a’yânından Şeyh Musâ el-Vâ’iz ve Muhyeddîn, el-Hatîbi ve Velid bin,435 el-İmâm ve 

Kemâl Fakih, el-mu’allim ve Hızır ve Mehmed nâm sipâhîler ve bunlardan gayrı cemm-

i gafîr meclîs-i şer’i şerîfe gelüb zikr olunan halîfelerden gayrı ilhâdiyle töhmetleri olan 

 
433 Bu belgenin daha önce bir çevriyazısı yapılmıştır. Bk. XLIX Numaralı Mühimme Defteri (Tahlîl – 

Metin), s. 68-69. Buradaysa yeni bir çevriyazısı sunuluyor. 
434 Üstü çizilip bir kez daha yazılmıştır. 
435 Baba adı yazılmamış. 
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niçe Simavî halîfeler vardur halkın hevâ-yı nefslerine mutabık telkinler itmeğle her 

birinin ehibbâsı çoğalub fitne ve fesâdı günden güne ziyâde olmakdadır. Hususen 

Mustafa nâm mülhidün emr-i şerîf muktezâsınca şer’le hakkından gelündükde لر چهيموس  

nâm karyeden ebâ an ceddin Simavî oğlı Simavî olan Halîfe Oğulları dimekle meşhur 

İsâ nâm kimesne dokuz nefer karundaşı ve bir niçe kendüye tâbi’ mülhid ve müfsidler 

ile mezkûr Mustafa’yı katl sadedinde iken tahlîse mübaşeret idüb Kiraslar nâm mevzide 

âlet-i harb ile atlar alub icrâ-yı şer’i şerîfe mâni’ ve emr-i münîf vâcibü’l-ittibâ’a 

muhâlif vaz’ idüb ilhâd ve zendekaya takviyyet virüb mukâtele kasdı üzre cem’ 

oldukların a’yân u memleket haber virdüklerin bildürdüğin ecilden buyurdum ki 

Dergâh-ı mu’allâm çavuşlarından Hüseyin Çavuş mübâşir ta’yin olunub vardukda 

müşârün-ileyh çavuşum ma’rifetinde olmakule ilhâdlarıyla şöhretleri olanları ve 

defterde ve sicilde mastûr olanları ihzâr idüb fi’l-vâki’ arz olunduğu gibi olub a’yân-ı 

vilâyetden ahvâllerin dikkat ve ihtimam ile teftîş ve tefahhus olunub bi-hasebi’ş-şer’i’ş-

şerîf vech-i meşrûh üzre zikr olunan mevâd sabit ve zâhir olursa fetvâ-yı şerîf ve emr-i 

münîf mûcebince şer’le lâzım geleni mahallinde icrâ edesiniz. Şöyle ki ihmâl ve 

musâhale ve yahud ahz ve celb sebebi ile mezkur mülhidlere takviyyet edesin 

müstehâk-ı i’tab olursun âna göre hüsn-i tedbîr ile ele getürmek bâbında envâ’ı sa’y ü 

ikdâmınız zuhûra getürüb bâb-ı ihtimamda dakîka fevt eylemeyesiniz. 
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EK VII 
 

MD 68 , no. 128. (1591) 

 

Ohri beyine ve Mat kadısına hüküm ki. 

Kazâ-i Mat a’yânı mazhar gönderüb kazâ-i mezburda قلوکت nâm karyede sâkin 

Arslan nam şakî ve Mehmed Kurd ve Ahmed ve Deli Memi nâm kimesneler kuttâ’-i 

tarîk olub ahâlî-i vilâyete hilâf-ı şer’-i şerîf envâ’ zulm ü teaddîleri olduğundan mâ’adâ 

karye-i mezbûrede Mustafa ve diğer Mustafa ve یزاقمتل  nâm karyeden Hasan nâm 

kimesneleri katl idüb Müslümanların evlerini âlet-i harb ile basub olanca emvâl ve 

esbâblarını gâret ve Muslihiddin Hoca nâm kimesnenin evlerini ihrâk idüb fesâd ve 

şenâ’atden hâlî olmamağla haklarından gelinmesi içün birkaç def’a ahkâm-ı şerîfe vârid 

oldukda Dukakin sancağına kaçub ele gelmemeğle halâs olub ve hâşâ âdem ot gibi 

biter, diyü söylemekle ilhâdları dahi beyne’n-nâs meşhûrdur. Şöyle ki haklarından 

gelmenüz fukarâ tahammül etmeyüb celâ-yı vatan etmeleri mukarrerdir, diyü 

bildirdükleri ecilden ele getürülüb mu’accelen Dergâh-ı mu’allâma irsâl olmasın emr 

idüb buyurdum ki vusûl buldukda te’hîr etmeyüb mezbûru her ne vechile mümkün ise 

ele getürüb ahvâlin a’yân-ı vilâyetden ve ağraz kimesnelerden hakk üzere teftîş ve 

tefahhus idüb göresin. Mahzarda mastûr ve mukayyed olduğu üzere ehl-i fesâd ve 

mülhid ve dehrî olduğu sâbit ve zâhir olursa aslâ mecâl vermeyüb mukayyed ve mahbûs 

yarar âdemler ile Südde-i sa’âdetime gönderesin. 
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EK VIII 
 

İE.ŞKRT 1, no. 94 (1603)436 

 

Dergâh-ı felek-medâr ve bârgâh-ı gerdûn-iktidâr lâ-zâle âliyen ilâ yevm-ül-karâr 

türâbına arz-ı dâî-i bî-mikdâr budur ki. 

 Şimdiki hâlde Hüsrev Paşa tarafından Kırşehri ve Bozok ve Kayseriye ve 

Aksaray ve Niğde sancakları muhafaza içün Kurd Ahmed Paşa kulları ve Kırşehri 

sancağını yedi sekiz yaşında Derviş nâm karundaşıma alıverdim diyü üç dört yüz atlu 

levendât ile gelüb yanında olan levendâtın kiminin adı hâşâ Tanrıbilmez ve kiminin adı 

Kabresığmaz ve kiminin adı Tartoğan ve nefs-i Kayseri’den yetmiş ve seksen sipâh 

tâ’ifesinden dahi bile gelüb hanlar ve kârbansaraylar tururken beğendikleri evlerin 

sâhiblerini cebren çıkarub kendileri girüb ve ba’zı ma’mûr evlerimizi kapusını yıkub 

atlarını çeküb ev sâhiblerine hem kendilerinin ve hem atlarının müft (ü) meccânen yem 

ve yemeklerini aldıklarından mâ’adâ ba’zı Müslümanların kiminin atlarını ve kiminin 

develerini cebren ve zulmen alub ve ba’zı Müslümanları bilâ-ma’rifet-üş-şer’i’ş-şerîf 

sen kan etmişsin, diyü hasm-ı şer’î ve maktûl kimesne yok iken götürdüb habs idüb bi-

vechin ikişer ve üçer yüz guruşlarını alub ve bundan mâ’adâ yetmiş ve seksen nefer 

levandâta Tanrıbilmez didiğü zâlimi baş ve buğ nasb idüb Vâlide Sultan -dâmet 

ismetuhâ- hazretlerinin havâss-ı şerîfelerine gönderüb varub at ve develerinin bi’l-

külliye aldıklarından mâ’adâ her bir karyeden yüz ve yüz ellişer ve iki yüz guruşlarını 

alub kırk ve elli gün havâss-ı şerîfede gezüb müft ü meccânen kendileri ve atlarına yem 

ve yemeklerini alub bir akçe ve bir habbe virmeyüb ve dahi kendisi iki ay mikdârı nefs-i 

şehirde bu kadar atlu ile oturub müft ü meccânen yem ve yemeklerini bize çekdirüb ve 

ay-be-ay şehri bir subaşına virüb her ay teftîş virün diyü mahalle başına onar on beşer 

guruşumuz alub ve dükkânlarımızı yıkub ağaçlarını ve tahtalarını dükkân  sandığını bile 

yakub ve ehl ü iyâllerimize ta’arruz etmekle Dergâh-ı Âlî çavuşlarından Ferhad Çavuş 

nâm kulları cem’ eylediği avârız akçesinden on bin kızıl altunu zâlim-i mezbûr 

havfından alub şehre karîb Cümle Kalesi dizdârına ma’rifet-i kadı ile birkaç gün emanet 

 
436 Kadı Abdüsselâm’ın bu arzını daha önce Mustafa Akdağ yayınlamıştı. Bk. Mustafa Akdağ, Türk 

Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 520-21; Mustafa Akdağ, Celâlî İsyanları (1550-1603), s. 278-79. 

Burada yeni bir çevriyazısı sunuluyor. 
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vaz’ eylemeğin yine nefs-i şehirde Maksud nâm silâhdar on ve on beş yarar tüfenk-

endâz âdemleri ile ve Dergâh-ı Âlî müteferrikalarından za’îm Mestan Ağa kulları dahi 

çavuş-ı mezbûruyla yarar tüvânâ âdemleri ile ve yine nefs-i şehir a’yânından zâlim-i 

mezbûr havfından Hacı Bâli nâm devletlü ehl-ü iyâlleri ve Hasan nâm yeniçeri oğlu 

yarar âdemleri ile kale-i mezburede vaz’ olunan mîrî akçeyi varub hıfz etdiklerinde 

müşârün-ileyh paşa bir gece gâfil kale-i mezbûreyi basub hayli ceng ü cidâl idüb mûmâ-

ileyh silâhdar kulları hayli yararlık idüb müşârün-ileyhin kâtibi ve hem nefs-i şehrin 

subaşısı Davud nâm şakîyi katl itmekle eşkıyânın gayrisi ikdâm idemeyüb koyub 

gitmekle eyyâm-ı adâlet husrevânide yüz aklığı olub mîrî akçeyi zâlimlerin elinden 

halâs eylemeğin bu mahalde sancakdan çıkub serdâr-ı âlî vakâr hazretleri câniblerinden 

Muharrem Bey nâm kullarına sadaka olunmağın mütesellimleri gelmekle bırağub 

Kayseri’ye gitmişdür ve lâkin mûmâ-ileyh Maksud sipâhî kulları içün bu vilâyetimize 

tamam-ı hıfz ü hırâset idüb her birlerimiz âsûde hâl olmuşuzdur. Bu sene fermân olunan 

seferden alıkonulub nefs-i şehirde vâki’ kalenin harâbesini ta’mîr idüb ve kendimiz 

istediği kadar tüfenk alıvirüb muhafaza idüb gelen zalemeden bizi bi-avnillâh halâs 

etmeye kâdirdir. Bu hususumuz içün emr-i şerîf verilirse yerli yerimizde huzûr ile 

otururuz ve illâ bu minvâl üzere emr-i şerîf verilmez ise cümlemiz firâr etmemiz 

mukarrerdir. Bizim bu ahvâlimizi der-i devlete arz ve i’lâm ediverin diyü tazarru’ 

eylemeğin şu ki vâki hâldir alâ vukû’a der-i devlet türâbına arz olundu. Bâkî fermân 

Dergâh-ı mu’allânındır. 

Kırşehir kadısı Abdüsselâm. 
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EK IX 
 

MD 78, no. 2152 (11 Safer 1018 / 16 Mayıs 1609) 

 

Saruhan beyine ve Tarhaniyat kadısına hüküm ki. Sen ki mîrlivâsın mektûb 

gönderüb kazâ-i mezbûrdan Mustafa bin Yunus nâm şakî, Muslu bin Yakub ve Ahmed 

bin Latif ve ... Mehmed bin Yusuf nâm yoldaşlarıyla Hasan nâm tâlib-i ilmi سامری nâm 

karyede giderken yolda tutub cebren bağlayub fi’l-i şenî’ etmeğle meclis-i şer’-i şerîfe 

ihzâr olunub su’âl olundukda iftihâren ıkrâr eylediklerin sicill ve hüccet olunub 

ahvâlleri Müslümanlardan su’âl olundukda cemm-i gafîr hâzır olub mezbûr Mustafa 

içün ehl-i fesâd olub kendüsü tâlib-i ilm şeklinde iken kendüye Tanrıbilmez lakabını 

koyub yanına tüfenk-endâz cem’ idüb hâlâ Mendehorya kadısı olan Mevlânâ Mehmed –

zîde fazluhu-nun katl kasdıyla yoluna inüb dâyimâ fesâd ve şenâ’at üzere oldukların 

haber verdiklerin arz eylediğin ecilden buyurdum ki vardukda mezbûrları da’vâ-yı hakk 

ve ta’yîn-i mâdde eder husemâları muvâcehesinde bir def’a şer’le fasl olunmayan 

husûsların hakk üzere teftîş ve tefahhus idüb göresin, fesâd ve şenâ’atleri vâki’ ise 

ba’de’s-sübût ashâb-ı hukûka şer’le sübût olan hakların alıverdikden sonra muhtâc-ı arz 

olanlardan ise habs ve arz eyleyesin, değiller ise şer’le haklarından gelesin, ehl-i fesâd 

himâyet etmeyüb hilâf-ı şer’-i şerîf kimesneye iş etdürmeyesin.  
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ÖZ 
 

Bu tez arşiv malzemesine dayanarak, ilgili edebî metinlerin ve halk anlatılarının 

da yardımıyla erken modern Osmanlılarda inançsızlığın tarih-öncesini inceliyor. Bunu 

yaparken, erken modern Osmanlı toplumunun zihniyetini yeniden inşa etmede eldeki 

malzemenin sınırlarını da anlamaya çalışıyor. Bu kapsamda çalışma üç konuya 

odaklanıyor: Kutsala sövgüler, ilhad töhmeti altında bulunanlar ve 17. yüzyıl 

Osmanlılarının zihninde iz bırakmış bir Celâlî kimliği olan Tanrıbilmezlik. Bu konuda 

çalışma, imparatorluğa başkaldırmış eşkıyalara dair anlatılara ve geriye kalan 

dokümanlara aynı anda eğilmek gerektiğine dikkat çekiyor. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı toplumu, seb, ilhad, Celali İsyanları, Tanrıbilmez, 

eşkıyalık 
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ABSTRACT 
 

This thesis explores the prehistory of unbelief in early modern Ottomans, based 

on archival research with the help of related literary texts and folk narratives. While 

doing so, it also attempts to understand the limits of the materials when trying to 

reconstruct the mentality of early modern Ottoman society. In this context, the study 

focuses on three things: Blasphemies, those under suspicion of "ilhâd" and 

Tanrıbilmezness, which is a Jelālī identity that left its mark on the minds of the 17th-

century Ottomans. In this matter, the study points out that it is necessary to 

simultaneously pay attention to the narratives and surviving documents about the 

bandits who rebelled against the empire. 

Keywords: Ottoman society, blasphemy, ilhad, Jelali Revolts, Tanrıbilmez, 

banditry 

 


