MOLLA LUTA ~LE ILGILI YENI B~ R BELGE
ISMET PARMAKSIZO~LU
Türk dü~ ünce tarihinde Molla Lutfi olay~, çe~itli yönleriyle
konu olarak günümüze de~in de~erini korumaya devam etmektedir.
Milli Kü'üphane yazmalar~ m Türkiye Yazmalar~~Toplu Katalo~u, TUYATOK bünyesinde tasnif ederken rastlad~~~m~z z~nd~kl~k
ve sap~kl~ k ile ilgili bir risalel de kan~m~zca bu olaydan esinlenerek
kaleme al~nm~~t~r.
Bilindi~i gibi, edindi~i bilgilerle ö~ünen, meslekda~lar~mn hatalar~n~, yapt~klar~~ yanl~~lar~~ho~~görmeyen, onlar~~ en a~~r sözlerle
ta~layan, bu yüzden de çevresinde kendisini sevmeyen bir ayd~nlar
grubunun olu~mas~na yol açan Molla Lutfi, goo Rebiyülevvelinin
yirmi be~inde (24 Aral~k 1494) kar~~tlar~n~n ~srarl~~istekleri üzerine
Sultan II. Bayezid'in verdi~i izin sonunda bir heyet önünde yarg~lanm~~~ve ölüme mahkürn edilerek Atmeydan~"nda idam edilmi~tir.
I~ te bu olaydan esinlenerek yaz~lan elimizdeki risale, ~erhülmakas~d, Kadi Iyaz el-Yahsubrnin e~-~ifa fi tarifi hukukil-Mustafa ve es-Seyfü'l-meslül gibi kaynaklarda z~nd~kl~k ve sap~kl~k konular~ndaki delillere dayan~larak ve Molla Lutfrnin söz ve davran~~lar~~
bunlara göre de~erlendirilerek kaleme al~nm~~t~r.
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Söz konusu risalenin yazar~~belli olmamakla birlikte, kamm~za göre
kendini savunmak üzere Hatib zade'nin daha da kuvvetli bir olas~l~ kla Izari Çelebi'nin kaleminden ç~km~~~olmal~d~r 2.
o6 Mil A 3431/6'da kay~tl~~olan bu risale, bulundu~u mecmuan~ n 33 a-b
yapra~~na yaz~lm~~t~r.
bu iki
2 Kaynaklarda belirtildi~ine göre, Molla Lutfrnin en büyük has~mlar~~
bilgin idi. Bunlardan Hatib zade, Seyyid ~erif-i Cürcanrnin Ha~iye-i tecrid'ine
yapt~~~~ ~erh ile Molla Lutfrnin diline dü~mü~ tür. Hasan Çelebi. Tezkire. Yay.
t. Kutlu~. Ankara II. Bu yüzden ona kar~~~amans~z bir kin besliyordu. Onun idam~~
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Risale iki bölümden olu~maktad~r. ~lk bölüm Molla Lutfi konusundaki görü~leri kapsamaktad~r ki, bizi ilgilendiren de bu bölümdür.
Ikinci bölümde ise, yukar~da adlar~n~~verdi~imiz kaynaklara dayan~larak z~nd~kl~k ve sap~ kl~~~n tarifi, Islam ulemas~n~n bu konudaki görü~leri ile onlara uygulanmas~~gereken ~er'i l~adlerden söz edilmektedir.
Buraya risalenin Molla Lutfi ile ilgili metnini al~yoruz.
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hükmünü de bu ~srar~~sonunda elde edebilmi~ tir. Ölümünden sonra evine döndü~ünde "Çok ~ükür, kitab~m~~ Molla Lutfrnin dilinden kurtard~m" demekle olayda
ne denli medhali oldu~unu da itiraf etmi~ ti. Izari Çelebi ise, Sultan II. Bayezid'in
huzurunda Nevâk~s-i vuz~s~~"abdestin eksiklikleri" konusunda yap~lan bir bilimsel
tart~~mada Molla Lutfi taraf~ndan hakaretlerle dolu bir konu~mayla ele~tirildi~inden
ona di~~bilemekteydi. Tart~~man~ n böyle çirkin sözlere dönü~ mesinden Sultan II.
Bayezid tedirgin olmu~~ve Molla üzerindeki himayesini kald~rm~~t~ . Ne var ki, yarg~~
sonunda s~ ra hükme gelince Izari Çelebi idam hükmüne yana~mam~~, bu yüzden
de risalede belirtilen tart~~man~ n aç~lmas~na neden olmu~ tu. Onun böyle bir hükümden kaç~nmas~n~~biz, o~lu Mehmed Çelebi'nin Molla Lutfrnin ö~rencisi olmas~na
ba~l~yoruz. Bu risaleyi yazmas~n~~ da bir çe~it vicdan muhasebesi yapt~~~~biçiminde
yorumluyoruz. Hoca Sadeddin. Tacü't-tevarih. Yay. Ismet Parmaks~zo~lu. Istanbul
1979. V. 216
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Risalenin yazar~ , Müslüman yazarlar~ n gelenc~ine uyarak konuya "hamdele" ile girdikten sonra, Allah'~n velilerine 4L3 j')1 bir
at~f yapmaktad~ r. Dört sat~r~~ bulan veliler övgüsünü yazar~n, hiç
ili~ kisi olmayan bir konuda dile getirmesi, Molla Lutfrnin ölümüne
düzenlenen
c-:951 ya da u....y1.1
tarih
tamlamalar~ mn etkisinde kald~~~~kan~s~n~~kuvvetlendirmektcdir. Öyle
ki ~ ehid olarak öldü.ülen Molla Lutfi, velilerle birlikte ha~r olmak
rütbesine eri~ti~i içindir ki yazar, 4.1..~.c i..1,1;11,3
J.,.01;JI "Allah
velilerinin yard~mc~s~~ve dü~manlar~n~ n da kahredicisidir" ibaresiyle
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risalesine ba~lam~~~bulunmaktad~ r. Ayr~ca olan~, çok garipsenen bir
Biz bu anlat~m~~
ik•
olay olarak nitelemektedir.
iki yönlü yorumlamaktay~z. Bunlardan biri, bu tarihe de~in Osmanl~~
Devletinde bir bilginin ya da, dü~ünürün dü~ üncelerinden ötürü
öldürüldü~ü bilinmedi~inden olay garipsenmektedir. Gerçi daha
önce Çelebi Sultan Mehmed devrinde Simavna kad~s~o~lu'nun öldürülü~ü olay~~varsa da, bu olayda Simavna kad~s~~o~lu medreselilerce
çok ele~tirilen Varidat'~ndaki görü~lerinden dolay~~de~il, devlet düzenine kar~~~bir eyleme kan~ t~~~ndan ya da, bu eylemde ba~~~çekti~inden öldürülmü~tü. Ya da söz gelimi Fatih Sultan Mehmed devrinde
Karaman'a sürgün edilen ~eyh Alaaddin-i Halveti çevresine toplananlarla yönetim için tehlikeli bir kimse haline geldi~inden bu
cezaya u~ram~~t~ . Oysaki, Molla LutiTnin öldürülü~ü onun hakk~nda bugüne de~in yaz~lanlardaki genel yarg~~olan "h~sset-i ulema"
çekernezli~in sonucu olmu~tur ki, bu da garipsenecek bir geli~medir 3.
Yazar, Molla Lutfrye her ~eye kar~~n sayg~l~d~r. Ona bed-dua
"ulu Tanr~~onu lutfuyla
ederken bile duygular~n~~A.12,1:21., jl-.A;
kahr eylesin" ibaresiyle belli etmektedir.
Burada yaz~n sanatlanndan tezad ve telmih sanat~m pek güzel
bir biçimde kullanm~~t~r 4. Kah~ r gibi ac~mas~z bir kavram~~lutuf
gibi kand~nc~~bir kavrama ortak etmekle Molla Lutfi'ye rahmetlerden ötede bir hay~r temennisinde bulunmaktad~r. Dü~ünmek
gerekir ki, imparatorluk devrinde ve bu tarihlerde Divan-~~hümâyundan ç~kan bir karar~n hem uygulama alan~ndaki ac~mas~z i~leyi~i,
hem de bu uygulamaya kar~~~ ç~kmak de~il, tart~~maya bile olanak
bulunmay~~~~ yan~nda risale sahibi böyle bir ifadeyle yakla~abilme
Molla Lutri hakk~nda bk. Hoca Sadeddin. Tacü't-tevarih. Yay. Ismet Par~~zade
maks~zo~lu. Istanbul 1979. V. 213 ve 215'teki bibliyografya d~~~nda K~nal
~stanbul
Hasan Çelebi. Tezkire. Yay. Ibrahim Kutluk. Ankara II., Latif!. Tezkire.
1314. 295., Halet Bey. Molla Lutfi. Dolap Mec. ~stanbul 1290., ~erefeddin Yaltkaya. Molla Lutfi. ~stanbul 1938., Ayn. Yaz. Molla Lutfi'l-Maqtul. Biblioth&aire
du Sultan Mahomed. La Duplication de l'Autel. Çev. A. Adnan - Henry Corbin.
Paris 1940., I. Hakk~~Uzunçar~~l~ . Osmanl~~Tarihi. Ankara 1964. II. 247, 658-662.
n Hikmet Ilayd~n ~u m~sra ile dili4 Bu yaz~n sanat~n' ifade eden terkibi Say~
mize çevirmi~tir:
Lutfiyle kahr eylesin Allah an~~
3
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yüreklili~ini göstermi~~olmakla alk~~lanmaya lay~k bir kimse oldu~unu ispat etmi~tir.
Molla Lutfi'nin özelliklerini belirten sat~rlar~nda yazar~n öteki
kaynaklarla çeli~kilere dü~meyen de~erlendirmeler yapt~~~n~~görüyoruz. Bütün kaynaklar, Molla LutfTyi keskin zekâl~, keskin dilli,
bilimin birçok dallar~nda bilginlik derecesine ula~m~~, söz söylemekte
ve haz~r cevapl~l~kta üstün yetenekli, geleneksel bilimlerin yan~nda
ak~lc~~bilimlere de ayr~~bir önem veren, bilgisinden ötürü gururlu
bir kimse olarak tan~t~rlar 5. Zekâsm~n parlakl~~~ndan ötürü Deli Lutf~l
diye ün yapan bu bilginin belgede ayn~~zamanda hekim oldu~unu
C.,));l211 ‘.5p
L1,1
sözlerinden anlamaktay~z. O ça~da bir kimsenin hekim say~labilmesi için Ebu Ali ~bni Sina'n~n el-Kanun ve e~-~ifa adl~~kitaplar~n~~
iyice bilmesinin ~art oldu~u bilgimizde olmakla, Molla Lutfi'nin
bu bilim dal~nda da el-Kanun ve e~-~ifa'ya gereksinme duymayacak
kadar bir güce sahip oldu~u belirtilmektedir.
Risale daha sonra Molla Lutfi'nin ba~ka kaynaklarca da belirtilen ya~am öyküsüne de~inmektedir. Ancak burada onun Hadis
biliminde beceri iddias~nda bulundu~u ifadesi, Molla Lutfrnin mahkümiyet iddianamesiyle ba~lant~l~~oldu~undan gerçekten sapt~r~lm~~~
bulunmaktad~r.
5 Molla Lutfi'nin bilinen eserleri kaynakçalara göre Ke~fü'z-zünun'da, 478'
de Telhisü'l-miftah ~erhi Telhisi't-telhis, 499'da Talikat ala tenk~hi'l-usul, 554'te
Talikat ala bazi'l-mevazi mine'l-Buhari, 852'de Risale fi tahkiki'l-iman, 865'te
ve de A. Ad~var. Osmanl~~ Türklerinde ilim. ~stanbul 1943. 46 ile Henry Corbin.
Molla Lutfi'l-maqtul. La Duplication del'Autel. Paris ~ 94o'ta Taz'ifü'l-mezbah,
716'da ça~~~bilginlerince pek çok ö~ülen eseri, Ha~iye ala metali'il-envar, 1765'te
Seyyid ~erif'in Mifhatü'hulum ~erhine yapt~~~~ha~iyesi, 1892'de Mevak~f'a ha~iyesi,
~smail Pa~a'n~n ~zahü'l-meknun'unda, ~ 5'te es-Saadeti'l-fahire fi siyadeti'l-ahiresi,
Bursal~~M. Tahir'in Osmanl~~Müellifleri. ~stanbul 1333. II. ~~~~'de Akaidü'n-Nesefiye
~erhine ha~iyesi, Risale fi ilmi'l-adab'~, el-Metalibü'l-ilahiye ile el-Ferecü bade'~~idde tercümesi, M. Fuad Köprülü'nün tamtt~~~~Hayat Mecmuas~~IV. 426'da
mizahla ilgili, Makale fi Uslu ~üca'~~ve en son ~zari Çelebi ile olan tart~~malar~n~~
içeren, el-Es'iletü bi's-seb'i~-~idad'~n~~eklemek gerekir. Bir nüshas~~Kayseri Ra~id
Efendi Kütüphanesinde 10~ 3/5'te kay~tl~~bulunan bu eser, Ke~fü'z-zünun'da 222'dC
Bahsu'l-Mevle'l-~zari ve'l-Mevla Lutfi, 976'da ise es-Seb'ü~-~idad ad~yla geçmektedir. C. Brockelmann GAL. Il. 209, 235 ve s. II. 33o'da Risale fi'l-Kelam, Risale
fi'l-fark beyne'l-hamd ve'~-~ükr, Risale fi'l-hikme ve bir de Bak. Ayn. esr. S. ~~. 848

68o

ISMET PARMAKSIZO~LU

Zira Molla Lutfrnin her gün Sahn-i seman'da ö~leye de~in
süren derslerini tamamlad~ktan sonra ~eyh Vefa zaviyesine gitti~i
ve burada ak~ama dek hadis okuttu~u bilinmektedir 6. Yine risalede
sehifüTl-akl
olarak tan~t~lan ki~inin H~z~r Çelebi'nin o~lu
Sinan Pa~a olmas~~gerekir. Bilindi~i gibi Sinan Pa~a vezirli~e de~in
yükselmi~~büyük bir bilgin idi. Vezir oldu~u y~l yani 875 (1470) te
ö~cencisini Fatih'e haf~z-~~kütüb olarak takdim etmi~ti. Molla Lutfryi Ali Ku~çu'dan matematik ö~renmeye özendiren, ülkede serbest
dü~ünceyi yerle~tirmeye çal~~an bir bilgini zay~f, çelimsiz (sehif) ak~ll~~
s~fat~yla kabul etmek olas~~de~ildir. Molla Lutfrnin Saray haf~z-i kiitüplü~ünden al~nmas~n~n, sonra da müderrislikten uzakla~t~r~lmas~=
"h~yaneti zahir oldu" Z;l..:. *J-1 J44;41 ibaresiyle belirtilmesi, herhalde
Sinan Pa~a'n~n vezirlikten al~nmas~ndan sonra olmu~~ve h~yanetinin
de onun ö~retmenine ba~l~l~~~n~n, Fatih Sultan Mehmed'in nedimligine tercih etmesinden kaynakland~~~n~n ifadesi olmak gerekir.
J jp
Dökülmesi, hapse at~lmas~~ve sürgün edilmesi olaylar~~da,
Sinan Pa~a'n~n sonu ile ba~lant~l~d~r. Sinan Pa~a,
vezirlikten al~nd~ktan sonra Sivrihisar'a müderrislikle sürgün edilirken,
~znik'te tutuklanarak cinnet getirdi gerekçesiyle hapse at~lm~~~ve Fatih'
in emriyle, görünü~te tedavi amac~yla her gün yüz k~rbaçla dökülmü~tür 7. Ancak, Molla Lutfi ile ilgili kaynaklarda ö~retmeniyle birlikte
bulundu~u bu s~rada onun da ayn~~cezaya çarpt~nld~~ma dair bir
bilgi yoktur. Sinan Pa~a ile ilgili bu haberlerin, Fatih'in Molla'ya
olan i~biran sonucu onu da kapsam~na ald~~~~olas~l~~~n~~akla getirmektedir. ~kinci kez müderrisli~e atanmas~~1481'de Fatih'in ölümünden sonra olsa gerektir 8. Biz, Molla Lutfrnin en son Sahn-i seman
müderrisi oldu~unu biliyoruz. Risalede sözü edilen :~.,M1
yüksek makamlar~n ne oldu~unu bilmiyoruz. Gurura sapland~~~, bu
Hoca Sadeddin. Ayn. Esr. V. 215, Ta~köpri zade. ~akay~ku'n-numaniye.
Yaz. Milli Ktp. A 3752. 103b-104a
7 Hoca Sadeddin. Ayn. Esr. V. 147., Ta~köprizade. Ayn. Esr.
s Metinde "feterat" olarak belirtilen zaman parças~, Fatih'in ölümüyle ortaya
ç~kan Sultan II. Bayezid ve Cem Sultan aras~ndaki saltanat mücadelesini içeren
4 May~s 148~ 'den 16 Temmuz 1482'ye de~in uzanan süredir. Yani, Fatih Sultan
Mehmed'in öldü~ü günden Sultan Cem'in Korkos liman~ndan Rodos'a hareket
etti~i gün aras~ndaki zaman parças~d~r.
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nedenle ~eriatin kurallar~na sald~r~ya geçti~i, felseff görü~lere kap~ld~~~, çevresine halktan kalabal~k bir kitleyi, kendi hevalar~ nda Li
ö~rencileri, cahil ve heveslerine dü~kün kimseleri toplad~~~, sapk~nl~~~mn kesin oldu~u ve halk~n ço~unu hemen hemen inkâra ula~t~rd~~~~gibi eylemcilik iddialar~na öteki kaynaldarda rastlam~yoruz.
Kaynaklar, onun ele~tiri ve ta~lamalar~na s~n~f ay~rtmaks~z~ n vezirlerin, beylerin ve uleman~ n hedef te~kil ettiklerini ve onlar~n Molla
Lutfryi bir bahane ile aradan yitirmekte birle~tilderini 9, Izari Çelebi
ile olan tart~~ madan sonra ise Sultan II. Bayezid'in ona duydu~u,
k~rg~nl~k" f~rsat bilerek ünlü hadis dersi olay~ n~~düzenlettirdikleri
konusunda birle~irler. Sultan II. Bayezid'in ona k~zg~nl~k duydu~u
Molla"mn dile getirdi~i ~u dizeden de anla~~lmaktad~r. Tutuklarup
hapse at~ld~~~~zaman Padi~ah'a ve kar~~tlanna o, ~öyle seslenmi~tir.
öldürmeyince mihr ü vefa itmezem demi~,
Ger eylerse mihr ü vefa öldürün beni.
Böylece ulemamn iste~iyle tutuldand~ktan sonra kazaskerler
taraf~ndan yarg~land~~~l. Risale, yarg~~s~ras~nda tan~klar~n dinlendi~ini
söylüyor; ama say~lar~n~~bildirmiyor 2. Yine risaleden ö~rendi~imize göre kar~~tlar~, yarg~ lanmakta iken büyük bir kalabal~k olu~turmu~lar, bunlar naralar atarak, ba~~r~p ça~~rarak ve Molla'y~~
dövüp, tartaklayarak olay ç~karm~~ lard~r. Risaledeki
14.1..<1
3.5) 11.,:ze!j
ItUR3 "koku~mu~~z~nd~kl~~~m
apaç~k ortaya koyan sözleri meydana ç~kt~. Bunlar~n kimi küfür, kimi
inkâr, kimi de hepsiydi.” ibarelen ile öteki kaynaklar kar~~la~t~r~ld~~~nda bu iddialara rastlanmamaktad~ r. Bunun aksine savunmas~nda onun
mümin bir kimse oldu~u ilkesinde direndi~ini, hatta idam~~s~ras~nda
bile ~ehadet getirdi~ini söylerler 13. Biz, onun bütün kaynaklarda belirtilen bilgisine, zekâsma, haz~r cevapl~l~~ma kar~~n savunmadaki bu y~lg~nl~~~mn anla~damad~'~~n~~i~aretle yetinece~iz. Yarg~dan sonra durum
Hasan Çelebi. Ayn. Esr. göst. yer.
10 Hoca Sadeddin. Ayn. Esr. V. 214. I. Hakk~~Uz~u~çar~~l~. Ayn. esr. II. 66o
°I Yarg~~ s~ras~nda Rumeli kaz'askeri Fenarl zade Alaaddin Ali, Anadolu
kaz'askeri ise Hac~~Hasan zade Mehmed Efendiler idi.
12 Bir söylentiye göre tan~klar~n say~s~~ikiyüzdür. A. Ad~var. Ayn. Esr. 47
18 Hoca Sadeddin. Ayn. esr. V. 214., Ta~köpri zade. Ayr~. esr.
9
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kimi ulemaca Sultan Bayezid'e iletildi ve ondan gere~i ne ise yap~lmas~~konusunda gerekli ferman al~nd~.
Kamm~zca risaledeki

cSj>.-L• 1,1.11

ifadesiyle belirtilen kimseler, onun iki az~l~~dü~man~~olan Hatib zade ve
~zari Çelebi'lerdir. Bunlar yarg~~s~ras~nda olay ç~kartm~~larsa da konuya ancak bu saf hada müdahale edebilmi~lerdir. Az sonra da
ii

L1sözleriyle hüküm konusunda aralar~nda anla~mazl~k

ç~kt~~~~belirlenmektedir. Gerçekten de bar~~Çelebi'nin, Molla'n~n
idam~nda tereddüte dü~tü~ü ve sürgünle yetinilmesi fikrinde oldu~u
8.5 sözlerinde biz, kazaskerlerin Molla
bilinmektedir. Yine
Lutfi hakk~nda bir hükme varmad~klar~~sonucunu ç~karmaktarz.
Onun ölüm hükmü, Hatib zade'nin bask~styla Divan'daki ikinci
toplant~da uzun tart~~ malardan sonra al~nabilmi~ tir. Bunda vezir"yöneticiler bunu uygun
lerin destekçi olduklar~~
buldular" ibaresinden ç~karmak olas~d~r. Padi~ah da Divan ~n bu
Molla Lutfi yukar~da belirthükmünü onaylay~nca kJ jp
ti~imiz dizedeki istiknas~~ile goo Rebiyülevvelinin yirmibe~inci Per~embe günü ölümsüzler aras~na kat~lm~~~oldu.

