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Hz. Peygamber 632

yılında

vefat

hemen hemen bübir
borç aldığı para karşılığında
ettiğinde

türi Arabistana hakinı idi. Ama arkada, külliyetli miktarda

mal; para, köle, ... bırakmadı, zırhı,
bir kişide rehin olarak bırakılmıştı (ı) .

Hz. Peygamber'in kendinden sonra yerini alacak bir
yoktu. Kızı Fatıma- yaŞayan tek varisi idi (2).

oğlan

eviadı'da

Hz. Peygamber'in vefati üzerine müslümanlar arasında :~i
istifhamlar belirdi. Bunların bir kısmı zaman içinde Çözüldü, fakat. bazilan tarih içinde devam etmiş, çeşitli ol3.ylara sebeb olmuş ve hala da devam -etmektedir.
hirılerde bazı

Bu problemleri şöylece sıralayabiliriz :
ı--:.· Hz; Peygamber'in yazılı vasiyeti yapma isteği.
2- 'Üsame komutasındaki ordunun gönderilmesi veya te'hi.ri. ...
3- Vefat· üzerine halkın paniğe kapılması.
4- Hz: P.eygahıberin defn konusu ve yeri.
· 5- Bazı kimselerin zekat vermek istememesi.
6- Kur'an'ın toplanması (cemi) konusu.
7- Hz. Peygamber' e ait . Fedek çiftliği kmnmu.
8- Hz. Peygamberin yerine idareye kimin geçeceği (İma
. ·- · met-Hilafet) konusu· (3).
Bizi ilgilendiren son konu olduğundan şimdilik diğerlerini
gibi Hz. Peygamberin yerine halife olarak

bırakalm1. Bilindiği

(") I;rci,ycs Üniversitesi İ.laiıiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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Hz. Ebu Bekı· seçildi ve. isıanı tarihinde Hulefa-ı .Ra§idin veyP
Dört Halüe devri diye bir devir başladı (4) . Hz. Ebu Bekr (632·
634) , Hz. Ömer (634-644) , Hz. Osman (644-656), Hz. Ali ve oğlu
Hz. Hasan devri (656-661).
661 yılına kadar süren bu devirde İslam tarihi, halifeleı·in
ve Hz. Peygamberin torununun katledilmesi gibi çeşitli olaylara
sahne olur, müslümanlar birbirini katlederler. Bu yılda, Hz. Hasanla Muaviye anlaşarak, idar~ bazı şartlarla Muaviyeye devredilir (5) .
Muaviyeyle başlayan bu döneme İslam tarihinde
devri denir. 661 den 750 yılına kadar devam eder.

Emeviler

Böylece İslam Tarihinde Hz. Peygamberden sonra ikinci dönem başlar. Sahne Şam-Suriye dir. Politika genellikle aşırı Ar~p
asabiyyet i politikasıdır. Taklid, topraklannda kuruldukları Bizasdır. ö mer ibn Abdülaziz gibiler hariç hemen hemen hepsi, daha son ra bir takım suçlamalara muhatab olmuşlardır. Bwılardan
birkaçıru burada şöylece zikredebiliriz.
Hasan Basri ye İmam-ı Suyuti derler ki : Beni ümeyye hulefa değil millükdur. Zira Saltanatı kılıç ile aldılar. Ashab veya Tabiin'den bir işaret veya icma olmadı ve o vakitonlardan daha hayırlılan vardı. Onların başarılan Bezl-i Mal ve Tahsil-i Rical ile
yani bolca para sarfetmek ve insan elde etmekle olmuştur.
Ali Abdurrazık şöyle der : İlk üç halife hariç, diğerleri hep taordularla, silahlar
korumuştur. Muaviye'nin oğlu Yezid'e biatında adamlarından
biri kalkar ccErnirü'l-Mü'minin bu» diye Muaviyeyi gooterir. Sonra Yezid'e dönerek <eBabasından sonra yerine geçecek budıir>> der
ve nihayet elini kıllema götürerek <ckabul etmeyenin nasibi budur» der (6).
ğallübe dayanır. Bunları kılıçlarta mızraklar,

Bunun yanında adam kayırmalar, kutsal şeylere gerekli saygösterilmemesi, gelirlerin belli ceplere gitmesi, devletin malını · kendi malları ilniŞcesine korkusuzca kullanmaları gibi hareketler Erneviiere karşı · cepheler uyandırdı. Bunları üç gurupda
toplayabiliriz :
gının

ı- Meva,li Halk. İslamı sonradan kabul etmiş olan Arab'ın

2

ı
1

dışındaki

Acemler, Türkler, Berberiler vs. bunlar imparatorlukta
görürler, Fakat ganimet ve maaşta gerekli payı ala·
mazlardı. Müslüman Araplardan riyaset ve siyasetin dışında bu~
ıunan fakir tabaka da bu katageride idL
.
2- Hz. Peygamberin sülalesinden olan Abba5 oğulları : Erneviierin bunlar ile de aralan iyi değildi.
3- Hı. Ali taraftarlarının başlattığı Haşimiyye ·hareketi :
Hz. Ali taraftarları İmamiyje ve Haşimiyye diye iki kola ayrılmış
tı. İmamiyye, imameti Hz. Ali ve Hz. Fatıma'da devam et~irenler,
Haşimiyye kolu ise ki, Abbasilere hilafet hakkı bunlardan geçer.
Hz. Ali'nin ikinci hanımı El-Hanefiyye'den olan oğlu Muhammed b.
el-Hanefiyye'nin oğlu el-Haşim'e bağlı olanlar. 716 da b~ öldüğün~
de bütün irsi haklarını Abbas (Abdullah b. Ali) oğullarından Muhammed'e devreder, 743 de Muhammed ölür yerine oğlu İbrahim
geçer.
en

ağır işleri

Emevilerin, bilhassa mevali halka, karşı, ·olan, fena politika~
birbirine kaynaştırdı ve fırkalar arasındaki kin ve nefreti körüldedi. Mevali halkında iktidar hırsını kamçıladı. Bu gayri
memnun gurup Erneviiere karşı bir hareket başlattı ki, bu harekete Suubiyye hareketi denir. Bu hareketin merkezi, mevali halkın yoğun olduğu Horasan'dı. ve harekata katılanların çoğu da, tabii ki mevali halktandı. Harakatın baş komutanlığını da Ebu
Müslim el-Ho~ani yapıyordu'
sı halkı

Emeviler hareketi durdurmak için şiddete baş vurdular. Son
Emevi halifesi II. Mervan (744-749) yukarda adı geçen İbrahim'i,
hareketi durdurmak için öldürttü. Fakat harekat durmadı İbra
rıim'in yerine kardeşi Ebu'I-Abbas Abdullah (Saffah) geçti ve nihayet Şuubiyye haerketinin sonunda Abbasi ihtilali vuku buldu.
750 de resmen Emeviler yıkılarak Abbasiler iş başına geçti. Böylece islam tarihinde üçüncü bir salıne açıldı. Fakat sahne Suriye
yeirne Irak'tı (7).
B. Lewis der ki, «İslam imparatorluğunda Erneviierin yerine
geçmesi basit bir hanedan değişmesi değildir. Bir dönüm noktasını ifade eden bir inkılaptır, ihtilaller bir saray entrikası olmayıp, önceki idareden memnun olmayan halkın ileri gelenleirnin yaptığl propoğandanın, teşkilatıanmanın faal hale gelmesidir. Memnun olunmayan düzeni değiştinnek isteyen çoğun
luğun menfaatlarının birleştiği bir koaJisyondur. Bunun bir koalisyon olduğu, ihtilalden hemen sonra iyi bir şekilde görülmüş ve
Abbaısilerin
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rnenfaat için bir araya gelen gruplar hemen
(8).

ayrılmaya

yüz tut-

muşlardır.ıı

Ebul Abbas Abdullah'dan (750-75) sonra, Mansur (775-785),
Hadi (785-786), Harun Reşit (786-809), oğulları Emin (809-813),
Me'mun (813-833), ve Mutasım (833-842) ~onra Vasık (842-847)
Mütevelddl (847-861) halife oldular .

ve

Abbasiler devrinde imparatorluk alabildiğint) · genişlemi!}, çeşitli ırklar İ.slamı kabul etmişler zaman zaman, imparaiorluğa ha~im olmuşlard~~·. İmparatorlul{ adeta fetbedilen unsurların imparatoı·luğu haline gelmi.ştir. Emin devrinde Araplara dayanan saltanat, Memun devrinde, daha çok İranlılara ve, Mu'tasımdan GOI!ra Türklerin eline geçmiştir. (836-892) yıllarını kapsayan Samarra devri buna açık bir örnektir.
Artık halifelerin otoritesi Askeri komutanlara geçtiğin·::len ha,J.ife bunların elinde bir kukla haline kelmiştir. Yine B. Lewis'ln
deyimiyle; X- XI. asırda İslam alemi açık bir çöküntüye doğru gidiycrdu. Uzak eyaletlerde merkezi idarenin otoritesi kayıp olmuş
tu. Bunun sonucu ola-rak siyasi çöziılme başladı. Mali kaynaklar
azaldı, devlet görevlilerine merkezi (iç) hazineden ödemek
mecbı,ıriyetinde kaldı. Sonunda devletin topraklarını askeri valilerine
J.:"iraya vermege mecbur oldu. Bu valiler, halifeye zaten, sadece
sözde bağlı kişiler idiler, toprağıda alınca, devletin zayıf durumundan yararlanıp bir bir yarı bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bunlardan bir kaçı şunlardır.
1-- Taliiriler (821-873) İr.an.
2- SaffarHer (787-908) İran.
3- Samaniler (847-999) İran, Maveraünnehr.
4- Büveyhiler (932-1055) İran-Irak.
5- Gazneliler (962-1186) Türkistan, Doğu İran.
6- Karaharıluar (932-1212) Ortaasya.
7- Selçuklular (1040-1308) Türkistan, Hoı·asan, Doğu İran.
8- Fatimiler (910- ll 71) Mı::m, Suriye.
9- Eyyubiler (11~1-1250) Mısır Filistin.

10-

MPınJuklular

İşte

(1251-1517)

Mısır.

Maturidi'nin yaşadığı asır, Abbasi devletinin zayJflaınağa
ve bunun sonucu olarakta, yukanda dediğimiz gibi bir
çok İslam devletlerinin ortaya çıktığı bir devre rastlar (9).
başladığı
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Bu devirde yani X. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya tarihi başka
bir olaya daha şahid olur ki o da Türklerin İslaıniyeti kabulüdür .
Ardı ardına gelen müslüman Oğuzlar-Türkmenler Maveraünnehirin çehresini değiştirmişlerdir.
idare bu durumda iken, imparatorluk fikri ve ideolojik bHkimındanda bir ·bocalama içinde idi. İslam toplumunun hızla geliş~
ırıe::;i, bir iki asır içinde değişik fikir guruplarının meydana gel~
mtsine yol açtı. Yeni müslüman olan unsurlar eski inançlaruna
L(:r.iri ile değişik fikirler ortaya attılar. :Şu hareket kll)a bir zamanda, mevcut fikri berraklığı bulandırdı ve toplumda çall<anLılaıa
yol ::.çtı. Arapların kendilerilli öven ve geçmişlerinden· bahssde:n
eserler yazması üzerine, Mevali halk da bir nevi ~ültürde bir Şuu
blyye harekatı başlatınıştı.

Onlar'da kendi

geçmiş esatırlarını

dile getiren eserler kaleme

bir cemaat altında birle'Ştirme çabaları
maalesef sonuç vermedi. İdarenin tutumu imparatorluğu de:vam
ettirecek bir durumda değildi. Mevkile-r istismar ediliyor, fazla
vergi alınıyordu . Araplarla arap olmayanlar, Arap müslümanlarla
Meva.li halkı, müslümanlada zimmileri ayıncı çizgiler yok olacağı yerde, malesef belirli bir şekilde kalmıştı. Hatta Araplar kendi
Araplarında güneyli-kuzeyli v.s. guruplara. ayrılıyordu.
Aı:aplar,
İranlılar, Türkler. Berberiler, ve diğer ka.vimler, İslamın vahdet
potasında, malesef eriyememişti. İranlıla.r daima, eski şan ve şe
reflerini düşündülsr. Hiç bir zaman yeni rejim ile kendUerini tevhid edemediler. İslam alemine kendi fikirlerini :3okmayı becerdi··
ler, onu eski adet ve ananeleriyle bozdular. Halifelere La.-yfu:el
amma yefal, Müeyyed min tarafi'llah, Kaim bi-emrillah gibl lakaplar verdiler. Divanları, daireleri eski sasani gelenekleriyle ~ü~le
diler. Siyasette ve idarede kendilerine faik hiç bir kavim olamı
yacağını İslam alınine empoze ettiler.
aldılar. DevletiıJ. bunları

Berberiler daima bir itizal hareketine, canlı bir şekilde hagösterdiler. Suriyeliler kendilerini Abbasilerin tö.hakkümünden kurtaracak tekrar bir Emevi· idaresini uzun müddet beklediler.
zır olduklarını

Bunun yanında İslam aleıninde. birde Yunari felsefesinin -tesirinde olan bir ekol vardı. Bilhas::sa. Me'mtm devrinde (83-33)
bunlar Beytu'l·Hikme d~" yapılan tercümelerden sonra bu taklidcilik daha da arttı. Eflatun ve Aristonun eserleri tercüme edildi.
5

Dini sahada, merkezden aynlma kuvvetleri de geri kalmıyor
du. Zaten siyasi olaylar, ister istemez, inanç esaslannı zorluyordu. Siyasi yönden ayrılan gurupar, birbirlerini itharn ederken
kendi görüşlerini dini kural ve kaidelerle takviye· etmeye çalışıyor
lardı. Her devlet veya idareci bir dini hareketi desdekliyor veya
onun gölğesine sığınıyordu. Şiiler, Karmatiler, İsmaililer, H~ha
şiler, ve Mutezile gibi, bunlar birbirlerini tekfir ile itharn etmişler
Kuran w; Hadisten kendileri lehine deliller bulma.ya çalışmışlar,
kendi görüşlerinin en doğru olup, başkalarınınkinin yanlış olduğuna kail olmuşlar, görüşlerine uymayan Ayet ve Hadisleri Te'vil
yoluna kaçmışlardır. Sonunda bir fikir anarşisi dogmuştur. Yukarıda belirttiğimiz gibi bunlardan bilhassa Mutezile Emevi ve
Abbasi halifelerinin yardımına sığındı. Onlardan yardım ve destck gördü. Meınun ve Vasık devirleri Mutezile için bir altın çağ oldu. V~ık'ın Kuran Allah'ın kelamıdır ve Allah ancak Ahirette görülebilir diyen bir şabsı, Mutezile fikre karşı geliyor diye bizzat
kendi eliyle öldürdüğü .ı:iJylenir.
Durum şunu gösteriyorki bu devirde Abbasi imparatorluğu
gerek siyasi ve gerekse ideolojik yönden tam bir kargaşa içinde
idi. Ehli sünnet yolunun müdatileri olan halifeler bu yolu takip
edip, İslam alemini aşırı akımlardan koruyacak, y.eni kuvvetler
arıyordu. İbn Haldun'un nazariyesine göre fetbeden fatih unsur
olan Araplar yorulmuşlar, lüks ve safaya dalmışlardı. İrani unsura ise «Tahiriler, Saffariler, Samaniler v.s.» itimatları yoktu.
İşte bu durumda Müslüman Türk hanedanlar, yeni ve dinar
mik bir güç olarak, Abbasi halifelerinin ve İslamın imdadına yetiştiler.
Onları
dışta Bizansa karşı
ve içtede, yine halifeyi tehdid eden güçlere karşı korudular. Fatimiler, Büveyhiler,
Hasan Şabbah belası ve saire.

Halife bu Ehli Sünnet müdafii Türk sultanlarını İslama yaptıkları hizmetden dolayı kutluyer ve onları ünvan ve hediyelerle
taltif ediyordu. Abbasi halifesi Kadirbillah (991-1031) Gazneli
Mahmud'a «Eminül-Mille ve Yeminüd-Devle» ünvanını verdi. Halife Kaimbiemrillah (1031-1075), Selçuklu Sultanı Tugrul Beyi,
Bağdat sarayını Şii Büveyhi tehlikesind~n kurtardığı için «Doğuı:ıun ve Batının Sultamıı ilah etti,
<<Ebu Talibıı künyesini,
«Rüknüddünya veddinıı lakabını verdi.
Fikri ve ideolojik Gahada nerler oldu?
Eskiden buyana İslam aleminde politikaya girmeyen, itizale
6

karşı olup daima mutedil bir yol tutan alimler vardı. Bunlar te'vi-

ve ifrata kaçmadan, halkın zihnini karıştırmadan Kuran ve
Sünnete uygun bit şekilde İslam inancını sa.v unan, yayan ve yazan kişilerdi.
ıe

Bunlar politikadan ve
kimselerdi.

politikacılardan

uzak kalmak isteyen

Hasan Basri (ölm : 728), İmam-ı Azam (ölm : 767}, Eşari
(ölm: 935), Tahavi (ölm : 944),.Maverdi (ölm: 1058), Bağdadi
(0lm : 1038), Gazali (ölm : 1111) ve bizim bu gün konumuz olan
meşhur alim Maturidi (ölm : 944) bu büyük alim, Mı.itezili fikirlerle hereüroere olan İslam alemine, fikirleri ile l§ık tutmuş ve
devrine damgasını vurmuştur.
Sayın Rektörüroüzün de bugün belirttikleri gibi, alimler fikir
birikimi olan çevrelerde yetişirler. İşte al.imimizi yetiştiren Maveraünnehr de bu asırda bu fikir birikimine sahibdi.
İmparatorluğun zayıflamasıyla Bağdat,

eskiden olduğu gibi
tek ilim merkezi olmaktan çıkmış, bunun yerini Türk illerinde Seınerkand, Buhara ve Harezm gibi şehirler almıştı. Yine önemli
o:an şudurki, buralarda gelişen ilimierin başında Akli ve felsefi
ilimler geliyordu. Harzm'de Kelami münakaşalar, tutuculuktan
uzak bir ortamda ve ilmi ölçülerde yapılıyordu. Uygunsuz hare~
ket edenlerin münakaşalan derhal önlenirdi.
Bölge bilim ve alimler yönünden o devirde en üstün derecede
idi. İlim ve haynn hazinesi idi. İslam ilminin aşılmaz bir kaleBi
idi. Burada bilginler sultanlar seviyesine ulaşmışlardı.
İşte ~turidi böyle bir muhitte ve böyle bir ortamda yaşadı.
Bu ortam görüldüğü gibi, siyasi entrikalardan, gizli ve açık, her
türlü mücadele ve dPsiselerden uzak, sakin bir muhit idi. Bu durum ise, ilmi hareketin, araştırma faaliyetlerinin gelişmesine ve
yayılmasına geniş
ölçüde yardımcı olmuştur. Maturldi de bunu bir fırsat bilmiş ve· yorulmaz bir çabayla Ehl-i Sünnet mezhebini savunmağa, ve müslümanlan bu görüşün etrafında toplamağa
çall§mış ve hayatını buna harcamıştır. Ruhu şad olsun (10).
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