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30. TEBLİÖ
MATÜRIDI ve SiYASET:
HİLAFETİN KUREYŞILİGİ MES'ELESİ
Doç. Dr. Şükrü Özen
TDV. İslam Araştırınaları Merkezi (İSAM)
İmam Mati.irldi (ö. 333/944) iktidarın oluşumu, siyaset ve güç ilişkileri, devlet başkanlığında aranan nitelikler, bu niteliklerin dini bakımdan ifade ettiği anlam, hükümdar-ulema ilişkileri gibi önemli konular üzerinde imal-i fikir etmiş
olan büyük bir aliındir. Matüridi, İslam siyaset teorisinde geniş yankı bulan ve
günümüze kadar da canlılığını muhafaza eden hilafetin Kureyş!liği mes'elesini
etraflıca tahlile tabi tutarak bu hususun dini bir gereklilik alınayıp İslam'ın ilk
dönemlerindeki sosyo-kültürel ve politik şartlar açısından bir zorunluluk olduğu
tezini ileıi sürmüştür. Öysa Ebü'l-Mu'in en-Nesefi'nin (ö. 508/1115) de bellittiği
üzere gerek Maveraünnehirli Ehl-i Sünnet kelaıncıları ve gerekse Eş' arller, halifelerİli Kureyşli olmaları gerektiğini ifade eden hadisi Kureyş'in tayini konusunda
salt bir dini kgral olarak görmüşlerdir. Öte yandan Matüridi'nin devrinin siyaset
:ve devlet adamlarıyla ilişkilerinin iyi olmadığını gösteren bazı sözleri ve bu bağ
laında hakkında anlatılan menkıbeler bulunmaktadır.

Biz bu çalışmada Matüridi'nin hilafetin Kureyşiliği hakkındaki değerlendir
mesini analiz ederek bu alanda açtığı çığırın sonraki dönemlerde hilafetin Arap
olmayan milletlerde de temsil edilmesi noktasında muhtemel etkileri üzerinde duracağız. Ancak Mati.iıidi'nin halifenin Kureyşli olma şartı ile ilgili düşüncelerine
geçmeden önce onun genel siyaset anlayışı üzeıine kaynakların verdikleri sınırlı
malumat çerçevesinde bazı tespitlerde bulumnaya çalışacağız.

I. Ma türldl'nin Genel Siyaset Anlayışı

Te 'vflôtü '!-Kur 'an adlı eserindeki açıklamalarına, klasik kaynaklarda kendisinin günümüzde mevcudiyeti bilinmeyen eserlerinden aktarılan metinlere, siyasi nitelikli bazı anekclotlara ve özellikle Nesefi'nin Tabs1ratü 'l-edille' de ·
aktardığı uzun sayılabilecek bir pasaja dayanılarak onun halihazırda pek bilinmeyen
siyasi anlayışı ve İslam siyaset teorisi alanına katkısı ortaya konulmaya çalışılacak
tır. Matüıidi'nin devlet başkanlığı ile ilgili sözleri şu üç sınıfta değerlendiıilebilir.
Matüıidi'nin
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Hakkındaki Yorumları

Matüıid! geçmiş

milletierin ve özellikle Yahudileıin tarihi tecıiibeleriyle ilgili
yonımlar yaparken onlann siyaset anlayışları hakkında bir tarihçi gözüyle değerlen
1416
dilmelerde bulanmaktadır. Bakara sfuesinde
anlatılan Talut kıssasının tefsirinde
Matüıid! önce bize şu taıih! bilgileri aktarır: İsrailoğulları'nın kafirleri mü'minleıini
baskı altına alınış; kimilerilli öldünnüş, kimileıini esir alıp diyarlanndan ve oğulla
nndan uzaklaştırınışlardı. Bu şekilde düşmanlarına ka.rşı savaşacakları bir kralları
(melik) bulunmaksızın bir zaman geçmişti. Hz. Musa'nın kardeşi Hfuı1n b. imı·an
neslinden olan peygamberlerine "Bize bir kral gönder, Allah yolunda (düşmanımız
la) savaşalım" dediler. Kıssada aktarılan bu son cüınleniıı delaletinden hareketle
"Peygamberler (s.a.v.) cihad ve savaşı kendi başlarına üstlenmezlerdi; bu işi üstlenenler kraliardı (mü lUk). Kı·allar ise diıı ve iilıiret işinde nebiler ve resfıllerİn tedbiıine
1417
başvururlardı" diyen Matüıid!
o dönemdeki din ve siyaset aynnıını şu sözleıiyle
daha da belirginleştiıınektedir: "Siyaset işi kralların elinde, di yan et işleıi peygaınber
lerin.(a.s;) ellerinde idi: İşte bu şekilde diyanet işleıi onu yürütenlerde, hüküımanlık
1418
ve siyaset işi halk içiııde saygınlıkları kabul gören belli bir toplulukta idi."
Mati.ir!dl, İsrailoğullarının kral isteği üzerine Talfıt'un gönderilmesine onlardan bazılarının itirazlarına ise şu yorumu getirir: İsrailoğullarından bir grup, bir
kimsenin mülkü (krallığı) hak etmesi ve kendisine yetki (velayet) verilmesiııiıı
ancak ya babalardan veraset yahut zenginlik yoluyla müınkün olduğunu düşü
nüyorlardı. Allah onlara tercih yetkisiniıı kendilerine ait bir hak olınadığını belirterek mülk sebebinin sadece zikrettikleri hususlardan ibaret olmadığını, aksiııe
zikrettikleıi sebepler dışında bilgi ve kuvvet üstünlüğü gibi sebeplerle Allah'ın
dilediğini buna seçeceğini beyan etmiş ve onlara mülk ün ilim ve kuvvet üsti.inlü-.
ğüne muhtaç olduğu (fikrini) yerleştirıniştiı·. 1419
•

B. Mevcut Durumun (Statü ko) Tasviri
1. İmam-Melik Kavramları
İmam Matüdd!, dünyevl otoriteyi ifade için mülk (bükünıranlık) ve bu
otoriteye sahip olanı ifade için de melik (hükümdar, kral, padişah) tabirini
1416 el-Bakara2/246.
1417 Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed el-Miitüridi es-Semerkandi, Te 'viliitii '/-Kur 'an (nşr.
BekirTopaJoğlu v.dğr.), İstanbul2005-, Il, 137.
1418 Ebü'l-Muin Meymı1n b. Muhammed en-Nesefı, Tabszratii'l-edil/e (nşr. Claude Salame),
Dımaşk 1993, II, 829.
1419 Te 'vi/dt, Il, 138.
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kullanır. Mülkü "kendisi sayesinde işlerin uygulamaya geçirildiği güç"ı

420

diye

tanımlayan

Matüridi mülkün velayet ve sultan (otorite) anlamına geldiğini;
sultan velayetine sahip olmanın ise tegallüb (istediği. gibi tasarrufta bulunma)
42
veHiyetine sahip olmayı gerektirmediğini belirtir. ı ı Meliki ise ."memleketinde
emir ve sözü geçerli olan" diye tanımiayarak mülkün rağbet edilen bir şey ol422
duğunu kaydeder. ı Ona göre mülk lezzet alınan ve nefs in hevasına hitap eden
423
bir şeydir. ı İnsanların kalplerinde sözlerinin geçerliliği ve halkın onlara boyun eğişi dolayısıyla Nemrt1d, Firavun ve Ad gibi kimseler melikler ve yeryüzü
sultanları olarak anılırlar. ı
·
424

Matüridi referanslarında "mült1k" ile Müslümanların dini ve siyasi lideri anlamındaki "iınfun" (halife) arasını ayırt etıneye özen gösterir. O genel manada
hükümdar ve krallara referansta bulunurken çoğunluklamelik kelimesinin çağulu
olan "mült1k", "mült1ku'l-arz" (yeryüzü kralları) ve bazen de "mülı1kü' d-dünya"
(dünya kralları) tabirlerini kullanır ve Allah'ın hiç kiınseye büllin dünyanın.hü
kümranlığını vermediğini belirterek ayın dönemde bir çok melik bulunduğuna
dikkat çeker (Yekilnii fi vaktin vôhidin miilılk'un). ı 425 Müslümanların siyasi lide426
427
rini ifade içinse eş anlamlı olarak "imam"ı (imamet) yahut halifeı (hilafet)
tabirini kullanır.
Ehli's-siimıe (nşr. Fatıma Yusuf el-Hıyemi), Beyrut 2004, V, 3,50 (Diğer yerlerde
Te 'vfltit'ın İstanbul baskısı kaynak gösterildiği halde İstanbul baskısında. bu kısım henüz yayımlanmadığı için burada ve birkaç yerde Beyrut baskısı referans gösterHmiştir).
Te 'vfltit, II, 278.
Te'vfltit, V, 309.
Te'vfltit, XII, 251.
Te 'vfltit, V, 14.
Te 'vfltit, VII, 365.
Te 'vfltit, IV, 203,209, 212,214, 233, 254-255, 257; VI, 222, 266,254337,384,385,390, 392,
441, 447, 448; XIII, 386. Hz. Peygamber'den sonraki devlet başkanları için "el-Eimmetü'rRaşidun" (Doğru yoldaki İmamlar) ve "eimmetü'l-hüda" tabirlerini kullanır. Bk. VI, 335,447.
"Üiü'l-emr" tabirini açıklarken örnek olarak sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman
ve Hz. Ali'yi zikreder. Bk. a.g.e., III, 356; krş. I, 7, 373; III, 52, I I 8, 238, 405; IV, 165,
222. "Eimme" tabirini reisler, büyükler ve ileri gelenler gibi genel manada halkın önderleri
anlamında kullandığı da görülmektedir. Bk. a.g.e., V, 198; VII, 54-55. Öte yandan Ebü'lKasım el-Belhi el-Ka 'bi' nin (ö. 319/931) ilişki içinde bulunduğu İmamları zalim olarak nitelemektedir. Bk. Matüridi, KittibiH-Tevlıfd (nşr. Bekir TopaJoğlu v.dğr.), Ankara 2003, s. 559.
Ka'bi'nin Samanilerin Horasan valisi (YakUt bu pozisyonu imarnet olarak zikretmek.'tedir)
Ahmed b. Sehl b. Haşim el-Mervezi'ye vezirlik yaptığı bilinmektedir. Bk. YakUt el-Hamevi,
Mu 'cem ii '1-iidebii, Beyrut 1991, I, 379-380; Salahaddin Halil b. Aybek es-Safedi, ei-Vtifi bi '1vefeytit (Sven Derlering ), Wiesbaden 1982, VI, 253.
Matüridi, Te'vfliit, IV, 10,257-259, 363; VI, 225,226,288,384,391,441.

1420 Te'viltitii

1421
1422
1423
1424
1425
1426

1427
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Mu'tezile'nin bir kimse müstahak alınadan Allah ona mülk (krallık) vennez
142
anlayışına karşı çıkan H Matüridl'nin Allah'ın mülkü kafır de dahil olınak üze1429
onun mülfık ile dünyada hüküm
re dilediğine verebileceğini ifade etmesinden
süren hükümdarlan kastederken imamda aranan şartlar ve özelliklere dair aşa
ğıda söylediklerinden de anlaşılınaktadır ki, imam ile Müslümanlar için olması
gereken dini ve siyasi lideri kast etmektedir. Halife dışındaki Müslüman hükümdarlar için "sultan" tabirini tercih etmekte, ancak sultan kelimesini melik ile aynı
anlamda kullandığı da görülınektedir.ı 430 Matüridl'nin bu adiandırma titizliği Hz.
43 1
Peygamber' den (s.a. v.) hilafetin melikliğe dönüşeceğine dair nakledilen hadisle ı
ilişkilendirilebileceği gibi merkez! Bağdat Abbasi bilafeti ile bu yönetime bir tür
bağlı beyliklerin ortaya çıkışı ile de ilişkilendirilebilir. Nitekim Hicri VI. asırda
yaşamış olan hemşehrisi Nizarni-i Arfızl-i Semerkandi, meliki (padişah) imamın,
1432
imaını peygamberin ve peygamberi de Allah'ın naibi olarak görmektedir.

2. Meliklerin Hal ve Tavırları

Matüridi, hükümdar istiaresi üzelinden Allah'ın bazı fiilierini açıklarken
kimi zaman bunlan zihne yaklaştırmak ve kimi zaman da statükoyu tenkit için ·
1433
meliklerin özelliklerine değinir. Mesela yeryüzü rnelikleri taht (arş) edinirler ;
arasında şer

1428 Te 'viliit, VII, 365. Bu mes'ele Ehl-i Sünnet ve Mu'tezile

problemi çerçevesinde

ele alınmıştır. Ehl-i Sünnet şer dahil her şeyin Allah'ın takdir ve iradesiyle gerçekleştiğini ifade
ederken, Mu'tezile

şerrin

tarafından

Allah

elde ettikleri mülke ve kiltirler
de ulaşmazlar.
dır

Matüıidi

edilmediğini

takdir ve irade

Mu'tezile'ye göre Allah mülkü ancak dostlanna verir ve
ulaşlıklan geniş

ayetlerden hareketle bu

imkanlara
anlayışın

Allah'ın

temelsiz

(Te 'viliit, II, 280-281; VII, 365; VIII, 381). Bu konudaki

Alıkilm ii '/-Kur 'ii n,

Il, 170, 288; Fahreddin er-Razi,

yasaklama, siyaset ve insaniann

işlerini

idare

etıne

savunur. Bu

düşmanlanndan

olduğunu

Mefiitflıu '1-gayb,

bakımdan

alır;

zorbalar

takdiri ve tedbiri sayesin-

tartışmalar

yetkisi olarak

çekip

ortaya koymakta-

için aynca bk. Cessas,

VIII, 6. Cessiis

tanımladığı

emretıne,

mülkü

Allah'ın

kiifirlere ve sapıkiara vermesinin caiz olmadığını savunarak Mu'tezile ile aynı görüşü paylaşır.
1429 Te 'vfliit, II, 277.
,r
1430 Te'vfliit, IX, 193. Sultan tabirini bazı menkıbelerde geçtiği üzere şehrin valisi anlamında kullandığı da görülmektedir. Ayrıca krş. a.g.e., IV, 233, 265.
143 I Ebı1 Davı1d, "Sünnet", 8; Tirmizi, "Fiten", 48.
1432 Nizarni-i Arı1zi-i Semerkandi, Kitiibii Çelıiir Makale: Erbau Makii/at (ter. Muhammed b.

Tavit), Rabat 1982, s. 40-41. Hilafetin otuz yıl olduğu ve sonrasında melikliğe dönüşeceğini
ifade eden bir hadis dolayısıyla halife-melik aynmı birçok islam alimi tarafından dile getirilen
bir husustur. Mesela İbn Hibbiin (ö. 354/965) gerçekte halife olmayıp melik olanlara zorunluluktan halife denebileceğini ifade eder. B k. Ebı1 H ii tim Muhammed b. Hibbiin el-Büsti, Salıilm
İbn Hibbiin (nşr. Şuayb el-Arnailt), Beyrut 1993, XV, 36-41.

1433 Te'viliit, VI, 41; VII, 133.
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.. ıerıne
. aıtm b'lı ezikler, taç vs. tak arıar 1434; lı~acı'bler ve bekçı·ıer tutarıar 1435; k enuzer
dilerine sadece yakın çevresi (havôs ve mukarrebün) hizmet eder ve uzak çevresi
1436
ise kralların yakınlarına hizmet eder. Başkalarının ihtiyaç ve taleplerini kendilerine ancak özel adamları arz eder; onlarla üçüncü şahıslara arasında, kendileri
1437
katında şeref ve mevki salıibi olanlar aracılık ederler.
Krallar riliyelerine bir mesaj iletmek istediklerinde alttabakaya hitap etmeye
tenezzül etmedikleri için amaç sözün doğrudan muhatapları olmadığı halde adet
olarak kendilerinin akıl, fazilet ve mevkii bakımından takdir ettikleri soylu ve ileri
gelenlere ve hitaplarma kulak verip sözlerine büyük saygı duyan yakın adarnları
na hitap eder gözüküder ve bu yolla raiyenin ve memleketlerindeki bütün insan1438
ların buna iştirak etmelerini arzularlar.
Bir şey yapılınasını istediklerinde bir
1439
tek kişiye hitap ediyor olsalar da "şöyle yapın" şeklinde çoğul kip kullanırlar.
Yapılan işler görünüşte her ne kadar ıneliklere nispet edilerek onların bu işleri
üstlendikleri ifade edilse de bu hakiki anlamda olmayıp kirrayeli bir kullammdır.
Mesela, "Füliin şehir fıiliinın elindedir, "Fi.iliin iş füliinın elindedir" gibi ifadelerde
1440
onun güç ve kudreti kastedilir.
Miitür1d1 meliklerin birbirleriyle ilişkilerine dair de bazı tespitlerde buMeliklerin birbirlerinin işlerinden haberdar olma ve hallerini öğremne
1441
adetlerine diKkat çeken Miitür1d1
onların kabul ya da reddedeceklerini bil1442
ıneksizin birbirlerine hediyeler ve mektuplar gönderdiklerini,
gönderilen
elçilere hoş olmayan kötü bir karşılama yapmadıklarını, aksine aralarında
düşınanlık bulunsa bile elçilere saygı gösterme ve ikraında bulunmanın bir
1443
adet olduğunu ifade eder.
Ona göre her ne kadar krallar elçileri ve hedi1444
elçilere
yeleri ancak kendi menfaatleri ve ihtiyaçları için gönderirlerse de
ve ileri gelen adamlara saygı göstermek halkın yaratılışından gelen bir şey
dir; bu bakımdan aralarında düşmanlık zulıur eden ınelikler bile elçilere iyi
1445
davranır lar.
lumır.

1434 Te 'vf/dt, XIII, 259.
ı 435 Te 'vı1dt, XII, 234.
ı 436 Te 'vi/dt, VI, 42.
ı437 Te 'vi/dt, VI, 422.
ı438 Te'vildt, II, 321; III,
ı 439 Te 'vi/dt, X, 62.
1440 Te 'vi/dt, XII, 370.
144ı Te'vfldt,X,373.
ı 442 Te 'vı1dt, IV, ı ı 4.
1443 Te 'vi/dt, VI, 13.
ı 444 Te 'vi/dt, XIII, 283.
1445 Te 'vf/dt, VI, 340.

29ı,

296-297; IV, 247; VII, 230; VIII, 249,264.
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3. Melik-Raiye ilişkisi
Hükümranlık

için

halkın

ve maiyetin önemine vurgu yapan Matüridi'ye göre
melikleıin mülk ve saltanatı halkla mümkün olduğu için halkın yok oluşu meliklerin
1446
saltanatlarının eksilmesi yahut zayıflamasına sebep olur. Melikin yakın adamlan
(havas) kendisine isyan edip yüz çevirdiklerinde melik bundan zarar görür ve zille1447
te düşer.
Kendilerinin ayakta kalmaları maiyetleri ve hizmetkarlanyla mümkün
olduğu ve onlardan bir çok yarar sağladıklan için maiyetlerinin ve hizmetkarlannın
1448
başlanna gelen musibetler kralların gücüne gider. Bu bakırndan Matüridl'ye göre
bir kavıne reislik ve önderlik yapan her kral ya da eınirin kendi raiyesini ve maiyetindekileri tehlikelerden ve onları fesada sürükleyecek şeylerden koruyup kollama1449
sı, onların hallerini ve ihtiyaçlannı soruşturması görevidir.
Matüridilıükümdar-lıalk arasındaki bazı teşrifat kurallarından

da söz eder.
Onun anlatımına göre insanlar bir melikin huzuruna girdiğinde saygı, hünnet ve
1450
korkulanndan dolayı ellerini ve kollannı yanlarına bitiştirirler.
Yine saygı ve
hünnetlerinden dolayı herkes, kendileri sonnaclıkça meliklere her konuyu ve ha1451
beri iletıneye cesaret edemezler.
Bir kimse bir yaktınnın hükümdar tarafından
takdir edihnesini istediğinde şayet hükümdar onun üstün özelliklerini ve yaptığı
iyi işleri bilmezse onun bu özelliklerini ve yaptıklarını anlatır; ancak hükümdar o
1452
kişinin durumunu bilirse onu övmeye kalkışamaz.
Matüridl' nin tespitlerine göre halkla ilişkilerinde arada mabeyinciler istihdam
(ihticab) eden hükümdarlar, adetleri üzere yakın çevrelerine aldıklan kişilerle aracısız görüşürler; aradan mabeyinciyi kaldırmaları bu kişilere yapılan ihsanlann
1453
en tercih e şayan olanı dır.
Dünyada iken raiye için meliki görmek ve onunla
buluşmak, ne kadar büyük ve değerli olurlarsa olsunlar oıılara göre diğer onur1454
landınna ve İhsanlardan daha mu' azzam ve daha faziletli dir.
Büyüklere hizmet
edenlerden her biri meliklere hizmet ümidi beslemez, kendisini onlara hizmete
ehil gönnez; bunun yerine kendisini melike yaklaştırır ümidiyle önce hüküındarın
1455
yakınında bulunan alt mevkiideki hizmetkarlara hizmetle meşgul olurlar.
r
1446
1447
1448
. 1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455

Te "vi/dt, XIV, 268.
Te"viliit,Xl,337.
Te 'vi/at, XIV, 363 .
Te 'vi/dt, X, 369-370, 372.
Te 'vi/at, Xl, 36.
Te'vilat, X, 374.
Te 'viliit, Beyrut 2004, V, 327.
Te 'vi/dt, Beyrut 2004, V, 340.
Te 'vi/dt, X, 424.
Te 'vi/dt, VII, 31; Beyrut 2004, V, 268.
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Bir kimse meliklerden birine zulmetse o kral intikam almaya muktedir oldu1456
ğu en kısa zamanda ondan intikamını alır.
Bir kimse me liklerden biıine emir
ve yasağında muhalefet etse bundan dolayı melik onu cezalandınr. Çünkü buna
kadirdir. Eğer cezalandırmazsa bu melikin, o kimsenin emre muhalefetine rıza
1457
gösterdiğine delalet eder.
Bununla birlikte hileler ve çeşitli yollarla onlann ce~
1458
zalanndan kaçınmak mümkündür.

4. Meliklere itaat

Mati.irldi, melik olsun imam olsun hükümdarlara itaat ve bu itaatin şekil ve
meşruiyet şartları hakkında da bir kısım açıklamalarda bulunur. Ona göre itaat
emre uymak demektir ve bir başkasının emriyle amel eden kimse ona itaat etmiş
demektir. Allah mü'min olan ülü'l-emr'e itaati emretmiştir. Bu da Allalı'tan baş
1459
kasına itaat etmenin caiz olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla itaatin ibadet
gibi algılanması yanlıştır. Başkasına itaat etme itaatte Allah'a şirk koşma anlamı
na gelmez. itaat emir üzerine bir fiili yapmayı gerektirir, bırnun dışında başka bir
1460
şey gerektirmez.
Ülü'l-emr kim olursa olsun ister müfreze komutanlan ister başkaları bir
emir yetkisini·-üstlenen kimse mutlaka o konuda bilgi ve tecrübeye (ilim ve
basar) sahip olmalıdır. Çünkü Allah onlara itaati emretmiştir; b,ıi konuda ilim
ve tecrübesi olmayan birine itaati emretmez. Allah hiikimlere adaletle hüküm
vermelerini; raiyeye ise onların verdikleri hüküm ve emidere uymalarını emretmiştir. Hz. Peygamber bir hadisinde "Ey insanlar başınıza burnu kesik bir
Rabeşli komutan tayin edilse bile dinleyin ve itaat edin; aranızda Allah'ın kita1461
bını yerine getirdiği sürece onu dinleyin ve itaat edin"
ve bir başka hadiste de
"Müslüman bir kimsenin, bir günalı işlemesi emredilmesi hariç, sevsin sevmesin söz dinleyip itaat etmesi gerekir; bir günah işlemesi emredilen kimsenin söz
1462
dinlemesi ve itaat etmesi gerekmez" buyurmuştur. Halkın (amme), verdikleri
hükümler (ahkam) konusunda urneraya itaat etmeleri ve verdikleri fetva konusunda da u ı emaya uyma ı arı vacıptır. 1463
A

ı456

A

•

•

Te 'viliit, VII, 5ı5.
Te 'vfliit, V, 323-324.
ı458 Te 'vfliit, Beyrut 2004, V, 279.
ı459 Te 'viliit, BIII, 292.
ı 460 Te 'viliit, Beyrut 2004, V, 26 ı .
ı46ı Buhari, Alıkarn 6; Tirmizi, Cihiid 28.
ı462 Buhiiıi, Alıkarn 9; Müslim, İiniire 38.
ı463 Te 'viliit, III, 293.
ı457
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İnsanların, kendisine bey'at ettikleri meşru bir devlet başkanına (imtimu

hiidti) karşı zalim isyankar bir grubun ayaklanması halinde onlara karşı imarnın
1464
yanında savaşmak vaciptir.
Ancak insanların başkalarına kıyasla meliklerin emirlerine daha çabuk icabet edip daha çok itaat gösterdiklerini ifade eden
1465
Matüridi
meliklerin Allah'ın haram kıldığım helal ve helal kıldığım haram kıl
ma gibi şeyler ihdas ettiklerini ve bu yolla kendilerine uyanları saptırdıklarını
1466
söyleyerek mutlak itaatin götürdüğü tehlikeye dikkat çekmiştir. Ayrıca her şeyi
Allah'ın mülkü olarak bilmek gerektiği için ellerinde olan mülk, saltanat ve fazla
mal dolayısıyla meliklere uyma, onlara tazim ve saygıda bulunma ve hizmet et1467
menin yasaklanmış olduğuna işaret etmektedir.
Matüıidi, imarnın uygulamalarında kamu yararını gözetme zorunluluğu bulunduğunu söyler.

Ona göre gayri Müslimler bizimle anlaşma yapmak istediklerinde anlaş
mada Müslümanların açık bir menfaati ve bayrı yoksa imamm onlarla anlaşma yapma
hakkı yoktur. Anlaşmada Müslümanlar için bir menfaat ve hayır urnulduğu sürece bu

anlaşmaya riayet etmek ve korumak vaciptir. Yıne insanlar arasında bir emir veya
hüküm verme yetkisi üstlenen kimse bir emanet yüklenmiş olduğu için görev dağılı
ınını ehliyete göre yapması vaciptir. Bu hususta hadisler bulunmaktadır. Bir hadiste
"Az olsun, çok olsun şu işlerden herhangi birisini üstlenen bir.kimse insanlar arasında
1469
adil davranınazsa Allah Terua mutlaka onu yüz üstü cehenneme atar'' , bir diğer
hadiste "İnsanların işlerinden bir şey üstlenen herhangi bir kimse kendisini ve ailesi1470
ni gözettiği gibi onları gözetmezse Kıyamet Günü cennetin kokusunu koklayarnaz"
ve bir başka hadiste de "İnsanların bana en sevimiisi ve Kıyamet Günü bana en yakın
olanı adil devlet başkanıdır (adil imam); Kıyamet Günü insanların bana en sevimsizi
1471
ve azabı en şiddetli olanı ise zalim devlet başkanıdır (cair imam)" buyurmuştur.
1468

5. Ulema-Hükümdar ilişkisi
Hz. Süleyman kıssasımn meliklerin siyasetlerine dair bilgilendirdiğini ve
idare yöntemlerini öğrettiğini (ma 'rifetii siyaseti 'l-miiluk ve ta 'lfmü adabfhim)
belirten Matüridi, meliklerin bir şey yapmak istediklerinde veya bir durumla
1464
1465
1466
1467
1468
I 469
1470
1471

Te 'vi/til, IV, 203.
Te 'vtliit, XII, 252.
Te 'viliit, VI, 357-358.
Te 'viliit, XIII, 338.
Te 'viliit, lX, VI, 252; bk. VI, 257.
Bubari, Alıkarn 8; Müslim, Iman 227.
Bubari, Alıkarn 8.
Te 'viliit, III, 290-291.
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karşılaştıklarmda

kavimlerinden idareden anlayan bilgi ve tecrübe sahibi akıllı
insanlara danışıp görüş alarak bunların içinden kendilerinin idari anlayışları
na uygun ve doğru bulduklarını uyguladıklannı kaydeder. Bu bakımdan ona
göre .melik, bir konuda kendilerine danıştığında vezirler ve riiiyenin onun için
en doğru ve iyi olana yönlerdinneleri ve sonra işin tatbikini ona bırakmalari
1472
vaciptir.
Hükümdarlar, sultanlar ve komutanların huzuruna çıkan ve onların
meclislerine katılan ilim adamlarının onlara nasihat etmeleri, yapılması gereken
her şeyi yapmalarını emretmeleri, bütün haramlardan onları sakındırmaları ve
uyarmalan, bükfundarın ve kamunun menfaatine olan ve Allah'ın emirlerine
uygun konularda onlara kılavuzluk etmeleri vaciptir. Şayet hükümdarlar bunu
olumlu karşılamazlarsa ilim adamları onlardan uzak dururlar ve meclislerinde
hazır bulunmazlar. Eğer böyle davranınaziarsa yaptıkları bütün işlerde onların
1473
ortakları olurlar.
Meliklerle ilgili söylediği konuların çoğunda ihbari/tavsifi cümleler kuran
Matüridi'nin zaman zaman da inşai cümlelerle olması gerekenleri ifade etmesi
dikkat çekmektedir. Bu da onun melik kavramında Müslüman hükümdarları da
dikkate aldığını göstermektedir. Buradan onun halifeler yanında meliklerin var
olmalannın meşruiyetini kabullendiği anlamını çıkarmak da mümkündür.

C. Halifede Bulunması Gerekli

Şartlar

ve Halifenin Görevleri

Matüridi'nin İslami açıdan siyasiliderde bulunması gereken nitelikler ve li derin görevleri konusundaki görüşleri en derli toplu biçimde Nesefi'nin Tebsıratii 'ledille'sinde yer almaktadır. Matürid!, halifede aranan şartları üstleneceği görevin
getireceği sorumluluklar çerçevesinde ele alır. Bu bakımdan ona göre bir halifede
aranan şartlar öncelikle yerine getirmekle yükümlü olduğu görevle doğru orantı
lıdır. Onun bu konudaki görüşlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
ı. İlke olarak hilafet hem dünya ve hem de ahiret işleriyle (mesalih) ilgili bir

husustur. Dolayısıyla halife İslam toplumun dini ve dünyev! bütün ihtiyaçlarıyla
ilgilenınek ve toplumun değişik katmanlarıyla görev gereği bir arada bulunmak
durumunda olan sosyal bir kişiliktir. Çok farklı karakterlerdeki insanlarla diyalog
kurabilmek ancak onlardan gelecek sıkıntılara katianınakla mümkün olur. Bırnun
içinse halifenin dinin koyduğu kurallar ve hukuk çerçevesinde davranabilecek bir
gönül genişliğine sahip olması gerekir.
1472 Te'viliit, X, 381.
1473 Te 'viliit, XI, 80, 85.
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2. İnsanlarm malları ve namusları halifeye emanet edildiği için ve emanetin
yerine getirilmesi takvaya bağlı olduğundan halife, Kur'an-ı Kerim'de "Allah ka1474
tında en üstiinünüz o 'ndan en çok sakuianınızdzr"
ayetinde tavsif edilen niteliğe sahip, yani Allah 'tan korkan güzel ahlak sahibi birisi olmalıdır.
3. Halife, dinin hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bunu yerine getirebilmek ise iki şeye sahip olmakla mümkün olur: Birincisi hüküm yollannı
çok iyi kavramak ve dinin hükümlerini bilmek; ikincisi Allah yolunda karşılaştığı
sıkıntılara aldırış etmemek, Allah rızasını kazanmayı umduğu hususlarda hiç kimsenin kınamasından korkmamak.
4. Hilafet işi halkın hukuk ve ceza (mezalim) davalarıyla ilgilidir. Bunun
gereğini yerine getirebilmek ise ancak Allah için işlerinde oldukça samimi, dünyaya hiç değer vermeyen ve dünyalıktan sakındığı aşikar olan kişi için mümkün
olabilir.

-s. Hilafet, müslürıanlar ve gayri müslimler arasındaki işlerle ilgilidir. Kendi
dininden olanlar ve olmayanlar arasındaki davalarda taraf tutarak kendi dindaşını
etmek, zulüm ve haksızlık yapmak söz konusu olabilir. Bundan dolayı Yüce
1475
Allah "Bir kavme olan kininiz sizi adaletten ayırmasın! Adil olun!" buyurmuş
tur.
tercilı

6. Hilafet yakın ve uzak çevreye mensup kişilere dair mes'elelerle ilgilidir.
Bu durum da bir önceki maddede anılan hususa, yani taraf tutmaya neden olur.
Dolayısıyla hilafetin gereğini yerine getirebilmek içinAllah'ın nimetlerine büyük
değer veren ve kalbinde O'nun hakkına çok saygı gösteren doğru ve dürüst birine
ihtiyaç duyulur.
7. Ayrıca hilafet hususundaAllah'ın hükümlerini bilme ve O'nun dininin iş
lerini üstlenme yanında halife olacak kişi her türlü nefis terbiyesi, görgü kuralları,
birada yaşama (sohbet, arkadaşlık), hükümranlık ve siyaset işinde derin kavrayış
(basrret), insan ilişkilerinde iyi ahl~k gibi bir çok özelliği şahsında toplamış.,.ol
maya ihtiyaç duyar.
8. Halifenin görevleri
etmek de yer almaktadır.

arasında

güzel davette bulunarak

düşmanlada cilıad

9. Yine sahiplerinin isteğiyle başkalarının ellerinde bulunan ve hak sahiplerine sarf edilmesi gereken (vakıf ve yetim mallan gibi) muhtelif malların yerlerine sarf edilip edilmediğinin teftişi de halifenin görevleri arasındadır. Açıkçası
1474 el-Hucuriit 49/13.
1475 el-Maide 5/8.
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insanlann mailanın ellerinde bulundunnalan ve onlan kendi mülklerine geçirmeye şiddetli hırslan sebebiyle bu mallar gözetilmez ve onlara iyi bakılınazsa telef
1476
olmalarından korkulur.
Nesefi yukandaki metinde sıralanan niteliklerin hepsinin devlet başkanında
arzulanan ve aranan nitelikler olduğunu, öte yandan bunların hepsinin devlet baş
kanı seçilebilme ehliyeti ve seçimin hukuki varlık kazanmasında şart olduğuna
1477
dair İınfu:n Matüridi' den bir görüşün sabit olmadığını vurgulamaktadır.
Yine
Nesefi, Matüridi'nin Kitdbü'l-Makôldt adlı eserinde "Devlet başkanının ·kendi
1478
devrindeki insanların en üstünü olınası şart değildir." dediğini kaydetınektedir.
Ma türidi farklı itikadi mezhepler tarafından ileri sürülen hilafet ile ilgili
şartları, mesela Batıniler (Karamita) ve Şia'nın (Revafız) imarnet anlayışla
rını tefsirinin bir çok yerinde eleştirmektedir. Hz. Ebfı Bekir'in hilafetini.n
1479
sıhhatine ayetlerin işaretleriyle istidlal etmektedir.
Öte yandan '"Hilafet
Abbas'ın çocuklarınındır' denilerek bu konuda başkalarının hakkı yoktur an1480
lamı kastedilir" demesi
kendi çağında hilafet müessesesini Abbasiler'in
temsil ettiği düşünüldüğünde bu devletin meşruiyetini tanıma açısından oldukça anlamlıdır.
Burada, y_~ptığımız bu üçlü tasnifin önemini göstermesi bakırnından bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Matüridi'nin siyasi liderliğe ilişkin olarak yaptığı
ayrımın farkına varılınaması bir kısım araştırmacılan onun siyasi düşünceleri hak1481
kında yanlış çıkarırnlara sürüklemiştir.
Mesela Matüridi'nin İsrailoğullarının
1476 Nesefi, Tabsıratii'l-edille, II, 829-831.
1477 Nesefi, Tabsıratii'l-edille, II, 832. Said b. İsmail b. Ömer el-Aksaray!, Matüıidi'nin sıraladığı
bir devlet başkanında bulunması gereken özelliklerin müstabaplık şartlan olduğunu kaydeder.
Bk. Aksaray!, Siyasetii'd-dıinya ve'd-din, Süleymaniye Ktp., Ayasozya, nr. 2885, vr. 20b-21a;
ŞiMbeddin Ahmed b. Muhammedel-Hamevi (ö. 1098/1687), Gamzuuyılni'l-besair, Beyrut

1405, IV, 149-150.
1478 Nesefi, Tabsıratii'l-edille, II, 834; Hayrbeyti, Mahmud b. İsmail, ed-Diirretii'l-gami

fi

nasihati 's-selatin ve '1-lrudat ve '1-iimera, Mekke 1996, s. 126.
1479 Batınilerin imarnet anlayışının eleştirisi için bk. Te 'vi/at, I, 372-373; V, 126-127; VII, 392-393;

X, 369;

Şia'nın

imarnet

anlayışlannın eleştirisi

için bk. III, 294, 300; IV, 254-260 (Hz. Ebu

Bekir ve Hz. Ali'nin bilafeti mes'elesi); VI, 441 (Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in haksız yere
halife olduklan

iddiası);

VII, 217 (Hz. Ali'nin Hz. Ebu Bekir'den üstün

olduğu iddiası);

IX,

387, 400 (Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesinin yanlış olduğu iddiası); XIII, 149 (İmamlann
sayısı ve layarnetin belli bir İmam zamanında kopacağı iddiası).
1480 Te'vilat, VI, 384.
1481 Sönmez Kutlu, "İmam Matüridi'ye Göre Diyanet-Siyaset Ayrımı ve Çağdaş Tartışmalarla

Mukayesesİ", İslamiyat [Ümmet Üzerine Özel Sayısı], VIII/2 [2005], 55-70. Çalışmamızın
amacı

siyaset, hukuk ve tarih disiplinleri açısından oldukça problemli olan söz konusu yazı-
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dilli ve sfyasi liderliği hakkında söyledikleri İslami açıdan da olması gerekeni
ifade eden bir anlayış olarak gösterilmek suretiyle onun din ve siyaset aynmı
yaptığı ve dolayısıyla adeta modem anlamda bir laik anlayışı benimsediği ileri
sürülmüştür. Oysa Matüridi ilke olarak hilafet ve imametin hem dünya ve hem
de din işleriyle ilgili olduğunu hiçbir yoruma gerek bırakınayacak şekilde açıkça
ifade eder.
Matürldi tefsirinde "Malumdur ki, akıllar açısından bütün siyasetler ve ikamesi hükümranlıkla mümkün olan işlerde olduğu gibi din işi de ancak imamlar
1482
sayesinde ayakta kalır" der ve Nesefi de onun bir eserinden "İmamet din işleri
yanında hükümranlık (mülk) ve siyaset işlerini de içermektedir. Açıkçası peygamberlik bir kavme, hükümranlık bir başka kavme ait bir hak olarak bilinmedikçe
(devlet başkanlığında) her iki tarafı (dindarlık ve soy) göz önüne almak gerekir"
1483
dediğini nakleder.
Bu cümleler Matüridi'nin düşünce sistemi açısından siyaset
yanında din işlerinin de imarnın görev alanına girdiğini açık biçimde ifade etmektedir. Dolayısıyla Matürldf'nin düşüncelerinden hareketle din-siyaset aynmıııa
gitmek ve bu bakış açısının din-devlet ayrımını temellendirmeye çalışan çağdaş
araştlİmacılann işini kolaylaştınnış olduğunu savunmak tamamen anakronik bir
yaklaşım dır.

Öte yandan Yahudi tarihinde nübüvvet (yani din) ve siyaset aynmı Kur'an-ı
Kerlın'de anlatılan Talı1t kıssasında açık biçimde ortaya konduğu üzere zaten bilinen bir husustur ve bu bakımdan bu aynmı Matürldi' den önce kimse yapmadı
demek anlamlı değildir. Aynca Kırbaşoğlu'nun belirttiği gibi bu aynm bugünkü
anlamda bir laiklikle ilişkilendirilemez; zira Allah yolunda cihad amacıyla kralı
gönderen de bir peygamberdir. Bize göre burada asıl mes'ele Matürldi'nin bu
aynmı tarihi bir vakıa ya da bunlan dil açısından iki farklı kavram olarak görmesi
değil, İslami açıdan olması gerekeni ifade eden ve bu iki kavramı siyasi anlamda
birbirinden tamamen bağımsız hale getiren bir aynm olarak kabul edip etmemesidir. Naklettiğimiz ifadelerinden anlaşılacağı üzere o böyle bir aynma asla tar(}rftar
değildir.
yı değerlendirmek değildir.

Ancak bizim burada ortaya koymaya çalıştığımız Miitüridt'nin
içinde anladığımızda o yazının temel tezi de düşecektir.
Söz konusu yazının başarılı bir eleştirisi için bk. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, "İsliim'ı
Laikleştinne Girişimine Teolojik Katkının imkansızlığı Üzerine -İsliim'ın Özünde Laik
Olduğu Yanılsamasının Analizi", İsliimiyiit [Ehl-i Sünnet Özel Sayısı], VIII/3 [2005],
145-157.
1482 Te 'viliit, VI, 343.
1483 Nesefi, Tabsıratii '1-edille, II, 829.
düşüncelerini

kendi

bütünlüğü

iMAM MATÜRİDİ ve MATÜRİDİLİK

536

II. Hilafetin

Kureyşlliği

Meselesi

A. Meselenin Önemi
Hilafetin Kureyşiliği mes' elesi İslam tarihi boyunca hep canlılığını korumuş,
tarihte ve günümüzde de değişik mahfillerde bu mes' ele tartışma konusu
edile gelmiştir. Eş'ari-Şafıi nlemasının önde gelenlerinden İmamü'l-Haremeyn elCüveyıU (ö. 478/1 085) imarnın Kureyşli olmasının şart olduğunu, soy şartına Dırar
1484
b. Amr'dan (ö. 200/815) başkasının muhalefet etmediğini , omın muhalefet ve
muvafakatİnin ise muteber olmadığını belirtir. İmamlarm Kureyş 'ten olacağının
bildirildiği hadisin mütevatir olmayıp ahad haber olduğu için imarnet konusunda··
soy şartının aranacağı noktasında kesin bilgi vermediğini ifade eden Cüveyni söz
konusu hadise dayanarak bu şartı ispatlama yoluna gitmeyi tercihetmediğini belirterek baştan beri geçmiş nesillerin imarnet (hilafet) makamının Kureyş'e mahsus olduğunu açıklamalan ve uzun zaman geçmesine rağmen Kureyş'ten başka
hiç kimsenin bu makamı asla iddiaya kalkışmamış olduğu vakıasından hareketle
yakın

•

ızaha çalışır.

1485

Ebü'l-Mu'in en-Nesefi'nin verdiği bilgilere göre ise Şia (Ravafiz) imamete
ancak Kureyş'in Haşimoğullan kabilesinden olanlann, onlar içinden de Hz. Ali
ve eviadının yetkin (elverişli) oldukları; Ravendiyye imametin Hz, Abbas'ın soyundan veraset yoluyla devam edeceği; Mu'tezile'den Dırar b. Arnr ve taraftar. lan Kureyş 'ten imamete yetkin olanlar b ulunsa bile Kureyşli oırpayan birinin de
devlet başkanı olabileceği ve yine Mu'tezile'den Ebü'l-Kasıın .el-Kabı Kureyşli
olanların olmayanlara göre daha yetkin olduklan, ancak fıtneden korkulması ha1486
linde Kureyşli olmayana da bey'at edilebileceği anlayışını benirnsemiştir. Ehl-i
1487
Sünnet'e göre ise imarnet Kureyş'e münhasırdır. Naşi el-Ekber (ö. 293/906) ,
1484 N aşi el-Ekber (ö. 293/906) mürcie'den Ebu Mervan Gaylan eş-Şam! [ed-Dımaşki] (ö. 120/738
civan)

taraftarlannın

ve bütün Baricilerin

Acem [Arap olmayan]

diğer

imarnın Kureyşli

kabile ve milletlerden de

olsun veya

olmasın

Arap ya da

olabileceğini savunduklannı

kaydet-

mektedir. Bk. Mestiilii'l-imtime [Kittibii Usfili'n-nilıal] (nşr. Josefvan Ess), Beyrut 1971, s.
63-64,68.
1485 Ebü'1-Meali İmamü'l-Harameyn Rükneddin Abdülmelik el-Cliveyni, e/-Gıytisi: Gıycisii'l
iimemfi iltiytisi 'z-zulem (nşr. Abdülazlm el-Dlb ), Katar 1980, s. 92-93. Dırar b. Amr'ın imarnet
anlayışı hakkında

bk. Osman

Aydınlı, "Dırar

b. Amr ve Mu'tezile'nin

Teşekkül

Sürecindeki

Yeri", AÜİFD, XXXIX [1999], 670-674.
1486 Pezdevi, Mu'tezile'nin genelinin imarnın takvasahibi ve Kur'an'ı bilen biri olmasının vacip,
ancak

Kureyş'ten olmasının

vacip

olmadığını savunduklannı

belirtir. Bk. Sadrulislam Ebü'l-

Yüsr Muhammed b. Muhammed el-Pezdevl, Kittibii Usfili'd-dln
Kahire 1963, s. 187.
1487 Niişl el-Ekber, Mesciilii'l-imtime, s. 62, 64.

(nşr.

Hans Peter Linss),
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489

488

Zürkiinı , Yahya b. Kamil el-Basri el-Cahdeıiı (ö. 240/854 civarı) ve Ebu
Mansur el-Miitüıidi gibi ınakiiliit yazarları İıniiın Ebu Hanife'nin de bu görüşte
olduğunu nakletınişlerdir.ı

490

İbn Haldun (ö. 808/1406), cumhur-ı uleıniinın halifede Kureyşlilik şartını
araınayı

ve halife,

Müslümanların işlerini

yerine getirmekten aciz olsa bile Ku-

reyşlinin imametinin sahih olacağını savunmayı sürdürdüğünü beliıiınektedir.ı ı
49

Hanefi-Miitüıidi

gelenek içinde yer alan Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi (ö. 493/1100),
Aliieddin el-Üsınendi (ö. 552/1157), Aliieddin Ebu Bekir el-Kiisiin'i (ö. 587/1191),
Rükneddin es-Seınerkandi (ö. 701/1301) Bedreddin el-Ayni (ö. 855/1453) ve
İbnü'l-Hüıniiın (ö. 861/1457) (ile onun eserini şerh ede:n Keıniileddin İbn Ebi Şerif
ve Zeynüddin Kasım İbn Kutluboğa) gibi pek çok alim de Kureyşlliği hiliifetin
şartlan arasında zikrederler.ı

492

Miitüıidi-Hanefi

ekolden Miiveriiünnehirli ünlü fakili Kiisiini, Kureyşlilerin
bir üstünlüğü bulunduğu için imametin onlara malısus olduğu~u belirterek "İmamlar Kureyş'tendir" hadisini kaydederı 493 ve Arapların pek
494
çok dünya alıkilını konusunda Arap olmayanlara karşı imtiyazlarını kabul eder.ı
diğer Araplar'a karşı

1488 Zürkan diye bilinenbuzatın tam adı Ebı1 Ya'la Muhammed b. Şeddad b. Isa ei-Mismal'dir.
278 (891) veya 279'da (892) vefat etmiş bir Mu'tezile kelamcısıdır. Bk. Hatib el-Bağdadi,
Tarilm Bağddd, Beyrut ts., V, 353.
1489 İbnü'n-Nedim, el-Filırist, Beyrut 1978, s. 258.
1490 Nesefi, Tabsıratii'l-edille, ıı, 828-829. Emevi Devleti'nin son yıllannda yaşandığı anlaşılan bir
anekclota göre Horasanlı muhaddis ve fakih İbrahim es-Saig (ö. 131/748) İmam Ebfı Hanife'ye
bey'at etmek isteyince İmam bunu kabul etmemiş ve daha sonra bu durumu Abdullah b.
Mübarek' e
Çünkü beni

şu

ifadelerle

Allah'ın

anlatmıştır:

"Uzat elini sana bey' at edeyim deyince dünyam

karardı.

haklanndan birine davet etti, ben ise kabul etmedim ve ona: 'Bu

işe

bir

kişi

tek başına kalkışırsa öldürülür ve insanlar için de iyi olmaz. Fakat bu işte kendisine salih
destekçiler ve onlara reislik edecek Allah'ın dini konusunda güvenilir bir adam bulursa engel
olunmaz'

~edim.

O ise gidip gelip talebinde

ısrarcı

oldu ... " bk.

Ebı1

Bekir er-Razi el-Cessas,

Ahkdmii '!-Kur 'dn, Beyrut 1985, n, 319-320. Yukanda zikredilen Makd/dt eserleri ve diğer pek

çok kaynağın aksine bu ifadelerden Ebfı Hanife'nin Arap olmadığı halde kendisini hi lafefe ehil
ancak konjonktürün elverişli olmamasından dolayı kabul etmediği anlaşılmaktadır.
1491 İbn Haldfın, Mukaddime, Beyrut 1982, s. 195.
1492 Pezdevi Kitdbü Usıili'd-diiı, s. 187; Aliieddin Muhammed b. Abdülhamid es-Semerkandi elgördüğü,

Üsmendi, Liibdbii'l-keldm (nşr. M. Said Özervarlı), İstanbul 2005, s. 186-187; Rükneddin
Ubeydullah b. Muhammed es-Semerkandi, el-Akidetii 'r-Riiknixve (nşr. Mustafa Sinanoğlu),
İstanbul 2008, s. ll I (ayrıca bk. Kevseri, İhkdlı.11'!-lıak, s. 20-21); el-Miisdmere bi-şer/ı i '1Miisdyere, s. 275-276.
1493 Alaeddin Ebfı Bekir b. Muhammed el-Kasiini, Bedd'i'u's-sand'i'fi

tertibi'ş-şerdi',

Kahire

1910, II, 319.
1494 Kasani, Bedd 'i 'u 's-sana 'i·, II, 317.
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Bedreddin el-Ayni her bir Kureyşlinin hiHifete salahiyetli olduğunu belirtip
Kureyşli alınayan Araplarm dahi Kureyşlilere denk olmadıklan için hiliifete
1495
salahiyetli olmadıklarını ifade eder.
İbnü'l-Hümam "Kureyşliyim" diyerek
Kureyşli olmayan bir Arap kadınıyla evlenen kimsenin Kureyşli olmayan bir
Arap olduğunun anlaşılınası üzerine kadının nikahı bozma hakkı bulunduğıinun
gerekçesini "Çünkü nikahta kendisi için ilave bir menfaat, yani oğlunun hiliifete
salahiyetli olmasını şart koşmuştur. Buna ulaşarnadığı için muhayyerlik hakkı
vardır" şeklinde açıklamaktadır.

1496

Kureyşllik mes' elesi sadece İslfun siyaset düşüncesi tarihi açısından değil,
aynı zamanda siyasi' tarih açısından da daima

gündemdeki yerini almıştır. Hilil.fetin
mes 'ele tartışılmaya devam etmiştir. Osmanlı
Devleti'nin son zamanlarında bilhassa İngilizler Osmanlı Devleti'ni parçalamak
için diğer Müslüman milletierin halifeye bağlılıklarını ortadan kaldırma gayesiyle
bu mes'eleyi tekrar gündeme taşımışlardır. Bunun için Mısır'da elçilik aracılığıy
la hiliifetin Kureyşlilere özgü bir hak olduğunu iddia eden yayınlar yaptınp Araplar ve Hindistanlılar arasında bu düşüneeye sahip çıkanları desteklemişlerdir.
Osmanlılara geçişi sonrasında da bu

Öte yandan Mısır sancak beyi Çerkez Rıdvan Bey'in (ö. 1066/1656) talebiyle ŞiMbeddin Ahmed es-Safedl'nin bir eserinden özetle kaleme alındığı belirtilen
ve Çerkezı-erin Kureyş soyundan geldiği iddiasını ispata çalışan Kahnt 'l-viiciihi 'labise bi-zikri n es ebi 'l-Çerakise min Kureyş adlı anonim bir kitapçık 1287 (ı870)
yılında Kahiı·e' de yayımlanmıştır. Bu eserin 13 16 (1898) yılırida basılan bir nüshası Beşinci Ordu-yı HümayGn Erkan-ı Harbiye kaymakamlanndan es-Seyyid
Mehmed Ali Rıza b. Mahmud mührünü taşıyan 22 Zilkade 13ı8 (3 Mart ı90l)
tarihli bir bilgi notunun ekinde Şam'dan saraya gönderilıniştir.Belgeye göre görünüşte Çerkezlerin Kureyş kabilesine mensup Araplardan olduklannı, gerçekte
ise Kölemenlerin ve dolayısıyla bütün Çerkezlerin hilafet haklan bulunduğunu
gösteren bu kitapçık bazı gizli toplantılarda okunup açıklanmaktaydı. Notu gönderen görevli Çerkezlerin ve özellikle Rıdvan Bey'in Kureyşli olduğunu gösterir
bir şecerenin yer aldığı 18 ve ı9. sayfalara dikkat çekerek bu yayının safdil Çer1497
kezleri kandırmaya müsait olduğıınu belirtmektedir. Ayrıca ı 8 Muharrem 13 ı 8
1495 Bedreddin Mahmud b. Ahmed el-Ayni, el-Bimiyefi şerhi'l-Hidtiye, Diirü'l-Fikr 1980, N, 621.
1496 Kemiileddin İbnü'l-Hümiim, Fetlıu'l-kadir, Kahire 1315, Il, 419.
1497 BA, Y.PRK..ASK 167/112. İngiltere Manchester'daki John Rylands Kütüphanesi'nde kayıtlı
yazmasının feriiğ kaydına

göre 1 Receb l 041 'de (23 Ocak 1632) tamamlanmış olan bu eserin

Ebıi Hali İsmail Sabri tarafından yapılan Türkçe tercümesi ise 1290 (1873) yılında yayımlan
mıştır. Rıdvan
kında

Bey'in

kimliği

ve

Kahnı '1-vücıihi'l-abise'deki şecerenin

uydurma

oluşu

hak-

bir değerlendirme için bk. Peter Malcolm Holt, Studies in the Hist01y of the Near East,

London 1973, s. 210-213, 220-230.
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(18 Mayıs 1900) tarihli bir belgede 1295 (1878) yılında Mısır'da teşekkü1 eden iki
cemiyetin Mısır, Hicaz, Şam vs. bölgelerden müteşekkil bir Arap Devleti kurmak,
din işleri için Kureyşli bir halife ve dünya !şleri için de bir sultan tayin etme emeli
1498
taşıdıkları kaydedilmektedir.

B. Matürldi'ye Göre Hz. Peygamber'in Hilafete
Görmesinin Sebepleri

Kureyşlileri Layık

İmam Matüridi'ye göre devlet başkanlığına (imamet) getirilecek kişinin

Allah'tan en çok korkan, günahlardan en çok sakınan, işleri en iyi kavrayan ve
1499
kamu yararım (mesalih) en iyi bilen biri alınası din! açıdan daha uygundur. Arı
cak o, yukanda verdiğimiz halifede aranan özellikleri sıraladıktan sonra arnlan
özelliklere sahip olma yamnda soyun da şart sayıldığını ifade etmiştir. Çünkü
ona göre bu sayılan şeylerin çoğunluğunun gerçekleşebilmesi ancak halifenin
kavrnine uyulması, onu eğitenierin eğitiminden geçilmesi ve liderlik vasıfları
1500
na sahip oldukları bilinen bu kavmin takdiri sayesinde mümkün olur.
İşte Hz.
Peygamber (s.a.v.), devlet başkanlarının (eimme) Kureyş'ten olacağını ifade ederek aralannda bu özelliklerin hepsine sahip olanların bulunduğu kavmi açıklarmş,
sahabe de halifeyi Kureyş içinden aramış ve Kureyşli olanları devlet başkanlığına
getirmiştir. Matüridi devlet başkanlığı görevinin Kureyşlilere özgü sayılmasının
muhtemel gerekçelerini şu şekilde açıklamaya çalışır:
1. imarnet din işleri yanında hükümranlık (mülk) ve siyaset işlerini de

içermektedir. Bu sebeple bu göreve atanacak kişinin takva (özelliği) yanında
kendisinden uzaklaşılınayacak ve kökeninden burun kıvrılmayacak bir soydan .
(cins) geliyor olmasına ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla bu görev bilindikleri zamandan beri kendilerinde haşmet ve saygınlık buluna gelen bir soya verilmiş
tir. Ayrıca Kur'an'ın Kureyş lehçesiyle indirilmiş olması da alimler tarafından
destekleyici bir gerekçe olarak gösterilmiştir. Bu bakımdan Matüridi'ye göre
,r
açıkça peygamberlik bir kavme, hükümranlık bir başka kavme ait bir hak olarak
bilinınedikçe dindarlık ve soyu birlikte dikkate almak gerekir. Bunu dağrolayan
bir gerçek de şudur ki, soy ve nesep güzel huylara ve iyi işlere çağıran, kötülüklerden ve çirkin işlerden vazgeçiren şeylerden biridir. Malumdur ki, birçok
yönden engelleyici ve emredici niteliklere sahip olan kişi en iyi şekilde sözünü
tutar ve emaneti korur.
1498 BA, Y.EE. 127171.
1499 Nesefi, a.g.e., ll, 829.
1500 Nesefi, a.g.e., II, 831.
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2. Alimler evlilik, savaşlarda mübareze (düello) konularında Kureyş'i dikabile ve halklardan üstün sayımşlar, başkalarına denk görınemişlerdir. Hz.
Peygamber'in (s.a.v.) Kureyş'e karşı tavrının bu şekilde olduğu ifade edilmiş ve
dolayısıyla hilafet mes'elesinde de bu hususun dikkate alınması vurgulanmıştır.
Matüridi Araplada mevallnin (Arap olmayan Müslümanların) ilişkisini hocatalebe ilişkisine benzeterek Arapları mevallden üstün sayar. Çünkü ona göre
mevalllisanlarını ve ihtiyaç duydukları bir takım şeyleri bilme konusunda Araplara muhtaçtır. Kendilerine ihtiyaç duyulduğu için Araplar mevaliye üstün olmayı
(fazileti) hak etmişlerdir. Yine aynı sebeple Kureyş diğer Araplardan üstün sayıl
mıştır. Zira diğer Araplar bazı bilgilere ancak Kureyş sayesinde ulaşabilecekleri
.. ı
h
ı
ı5oı
ıçın on ara ımı taçtır ar.
ğer

Bu açıklaınalardan anlaşılacağı üzere Matüridi, Arapları ve Kureyşlileri diğer milletlerden mutlak ınanada değil, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yakın çevresinde
bulundukları için İslfuru bilgiye sahip alınaları sebebiyle üstün saymaktadır. Nitekim o, "Acem (Arap olınayanlar) size dininizde ve soylarınızda ortak olacaktır.
İman, Süreyya yıldızında asılı olsa Acem'den adamlar onu elde eder. Bu konuda
502
en balıtiyar olaniarsa Farslılardır"ı şeklindeki bir hadisin, sabit alınası halinde, Aceın'in Arab'a denkliğine delil gösterilebileceğini, zira soylardaki ortaklığın
503
denklik anlaının_ıl: geleceğini belirtir. ı
3. Devlet başkanlığı için aranan niteliklerin bütün kabilelerde ve uzak bölgelerde araştırılınası zor bir iştir. Bu sebeple kolaylaştııma yoluna gidilerek bu
iş bir tek kabileye indirgenmiştir. Böylece Müslümanların en büyük sıkıntısı giderilmiştir. Ayrıca malumdur ki, Kureyş kabilesi bütün insanların, sakinleıinin
hepsini araştırabilıneleri ve bu işe uygun olanı bulmalan kolay olan bir ınevkide
konuşlanınıştır. Oysa görev bütün ümmete bırakılmış olsaydı bunu bütün bölgelerde ve kabilelerde araştınnak gerekirdi ve belki amaca ulaşmak için çabalama
devlet başkanlarına ihtiyaç duyulmasının sebebi olan hususlann ve işlerin ihmal
edilmesini gerektirirdi. İşte bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.v.) Kureyşliler
arasından seçim yapılınasını tercih etmiştir.
1501 Te 'viliit, XII, 305. Miltüridi Araplann akli

bakımdan

Tevlıid, s. 298; krş. Te 'viliit, XIII, 288.
1502 Hakim en-Nisiibüri, ei-Müstedrekale's-Salıilıayn

üstünlüklerini de savunur. Bk. Kitiibii ~

(nşr.

MustafaAbdülkadir Ata), Beyrut 1990,

N, 437. Hakim bu hadisin Buhar! ve Müslim'in şartianna göre salıİlı olduğunu belirtir.
1503 Te 'viliit, X111, 420. Ma türidi bir başka yerde ise
insaniann

kardeş olduklarını

lıükümdar-tebaa, lıür-köle, erkek-kadın

bütün

ve kardeşlerin ise atalar ve kabileleri e birbirine karşı övünme ve

üstünlük taslamaya haklarının bulunmadığını; kişinin fiiline göre üstünlük ve saygınlığa ulaşacağını, kişinin saygın

atalardan gelmesinde kendi

dolayı üstünlüğe müstalıak olamayacağını

katkısının bulunmaması

belirtir. Bk. a.g.e., XIV, 76-77.

sebebiyle bundan
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4. Belki Hz. Peygamber (s.a.v.) Kureyşliler içinde Müslümanların işlerini
yürütmeye ehil kimselerin daima bulunacağını bilmekteydi. Bu sebeple bildiğiy
le hareket ederek onlara, insaflı davranıp iyice araştırdıklarında içlerinde aranan
1504
niteliklere sahip birinin bulunacağını öğütledi. Ayrıca Matür!d! Hz. İbrahim'in
nesiinde baki kılınan kelimeyle (ez-Zulıruf 43/28) ilgili yonımıında bunun nübüvvet ve hilafetin Kıyamet Günü'ne kadar Hz. İbrahim'in zürriyetinde bırakıl
1505
dığı anlamında olabileceğini söylemiştir.
Hz. Peygamber' in de mensup olduğu
Kureyş'in soyunun Hz. İbrahim'e dayandığı bilinınektedir.

C. Halifenin Kureyşli Olmasını Şart Olarak Görmeyen Bazı Sünni Alimler

Birçok kaynakta halifenin Kureyşli olına şartının Ehl-i Sünnet arasında ittifak edilen bir mes'ele olduğu zikredilmekle birlikte, bazı kaynaklarda farklı kanaat taşıyan Sünni alimierin de bulunduğu belirtilınektedir. Mesela Matür!di ile
aynı yrlda vefat eden Belh ulemasının ileri gelenlerinden Ebu Bekir Muhammed
b. Alımed el-İskaf'ın (ö. 333/944) da halifenin Kureyş'ten olmasını şart görmediği anlaşılınaktadır. Kendisine "İınaınlar Kureyş'tendir" hadisinin ne anlama
geldiği sorulunca "Yani Kureyş'ten seçilip üzerinde ittifak edildiğinde demektir.
İınamlar Acem'den bir adam üzerinde ittifak edip onu emirülınü'minin yapsalar
'onun alıkarnının hepsi batıl olur' demeyiz. Aksine 'bu caizdir' deriz" diye cevap
•

.

verrnıştır.

1506

İbn Haldun'un beliıttiğine göre Eş'arilerden Kadi Ebu Bekir el-Biikıllani(ö.

403/1013) de kendi dönemindeki halifelerin durumunu dikkate alarak Kureyş'in
asabiyetinin yok olup dağılınaya yüz tutması ve Arap olmayan hükümdarların (mülı1kü'l-Acem) halifelere istibdadı (baskı altında bulundurmaları) nedeniyle, Baricilerin görüşüne muvafık olınak pahasına Kureyşli olına şartını
düşürmüştür.

1507

Mati.iridi-Hanefi geleneğin önde gelen temsilcilerinden Sadrüşşer!a UbeyduLr
lah b. Mes'ud el-Buhaıi (ö. 747/1346) hilafet ve imameti "dinin (nübüvvet) getirdiği maslahatları gerçekleştirecek belli bir şahsın dilli ve dünyev! riyaseti" olarak
tanunlar ve bu göreve gelecek kişinin diğer şartları taşıması yanında Kureyşli olmasının da şart olduğunu, anca:k hilafetin Hz. Peygamber'den 30 sene sonra sona
1504 Nesefi, a.g.e., II, 829-830.
1505 Te 'vf/dt, XIII, 241.
1506 Ebü'I-Leys es-Semerkandi, en-Nevdzi/, İstanbul Üniversitesi Ktp. Nadir Eserler, nr. A-3459,
vr. 374a.
1507 İbn Haldun, Mukaddime, s. 195.
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erdiğini ve bir şahsın iktidarı zorla ele geçiımesiyle (tegallüb) elde edilen dünyev'i
riyaset demek olan mülk (krallık) haline dönüştüğünü, ama yine de zamrete bağlı
olarak dini ahkamın sabit olacağını ve aslında Kureyşlilik şartının düşmeyecek bir
şart olduğunu belirttikten sonraısos şu değerlendirmede bulunur:

"Zamanımızda Kureyşlilik şartı

da zamretten dolayı düşmüştür; devlet baş
olma şaıtı aranmaksızın da Cuma ve bayram namazları kılına
bilir ve kıyılan nikahlar sah1h olur. Zira zamanımızcia Kureyş'ten imam tayini
olmadığı için Kureyşli imam bulunmaksızın da alıkamın yerine getirilmesii).i bu
zamret gerekli kılmıştır. Eğer Kureyşli imam bulunmaksızın alıkamın uygulanması sahih olmasaydı din yıkılır giderdi. Ama yine de zanıretle sabit olan zamret
509
ölçüsünce takdir olunur."ı
kanının Kureyşli

Memlı1k nlemasından Necmüddin et-Tarsı1s1

(ö. 758/13-57) 14 Zilkade 753'te
(22.12.1352) tamamladığı Tuhfetü r-Tiirk (Türk'e Arınağan) adlı siyasetname türündeki eserinin ilk bölümünde Türk'ün saltanatının geçerliliğini (Beyanü sıh
hati saltanali 't- Türk) ve sultanın Kureyşli olma şartı bulunmadığını, adil olsun
olmasın sultandan görev alınanın caizliğini savunur ve bu anlayışı Ebı1 Hanife
ve taraftariarına nispet eder. Şafii mezhebinin ise bu konuda aksini düşündüğünü
izah etmek üzere bu mezhebin önde gelen alimlerinden Rafıi (ö. 623/1226) ve
Nevevi'den (ö. 67611277) nakillerde bulunarak bütün Şiifillerin sultamn Kureyş
li olması şartını aradıklarını belirtir. Tarsı1s1 sözlerini "Bu (şart) ne Türk'te, ne
Acem'de bulunur. Dolayısıyla onlara göre Türk'ün saltanatı salıili olmaz ve onların mezheplerine göre bir Türk'ten kadılık görevi almak da sahih olmaz. Çünkü
sultan olmaya yetkin olmayandan nasıl görev kabul edilebilir ki? Bu anlayışın
içerdiği fesad aşikardır. Ayrıca bu anlayış raiyenin kendisinden yüz çevirtilmesi,
ordunun kendisine bey'at etmesinin engellenınesi vs. gibi sultana sayısız sıkıntı
.
verır.

1508

,ısıo

Sadrüşşeria,

Ta 'di/ii '1-u/iinı, Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 1350, vr. 145b-146a. Sadrüşşeria

"İmamlar Kureyş'tendir" hadisini kaydettikten sonra bunun hikmetini şöyle açıklar: "Çünkü

onlar [Kureyş] soy ve saygınlık (neseb ve haseb) bakımından en şerefli
yiğitlik

insanlardır.

Cömertlik,

ve Arapların kalplerinde heybet gibi başkalarında bulunmayan riyaset şartlarına sahip-

tirler."
1509 Sadrüşşeria, Ta 'di/ii '1-ulı/m, Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 1350, vr. 146b.
1510 Necmüddin İbrahim [Ahmed] b. Ali et-Tarsı1si, Tulıfetii~-Tiirkjinui yecibu en yu'meleji'/-

miilk (nşr. Muhammed Minasri), Dımaşk 1997, s. 10-11. Yukarıda makalat müellifleıinin Ebu
Hanife'nin halifede Kureyşlilik şartını aradığını naklettiklerini kaydetmiştik. Tarsı1si ise onun
böyle bir şartı aramarlığını söylerken muhtemelen tagallüp yoluyla iktidarı elde edenlerin iktidarlarının meşruluğuna dair.yaygın kanaatİ dile getirmektedir. Bununla birlikte Cessas'tan
aktardığımız menkıbe de bu noktada dikkate alınabilir.

9.0TURUM

543

Halifenin Kureyşli olması şartı hakkında ihtil§.f edildiğini belirten İbn Haldün
ve kuruluşunu asabiyet kavramından hareketle izaha çalışır
ve Kureyş'in de güçlü asabiyetleri dolayısıyla ümmetin bütünlüğünü sağlayamaya ve
huk:uku işletmeye yeterlilikleri sebebiyle hiliifete ehil gösterildiklerini söyler. Ancak
ona göre artık hilafet işi sönmüş ve Arapların asabiyeti yok olmuş ve bu sebeple o dönemden itibaren hilafet her bölgede baskın asabiyete salup olanlara özgü hale gelmiştir
ve asıl olan hııkuk kurallamu uygulayacak bir devlet gücünün bulunmasıdır. ısı ı
hükümranlığın kaynağını

Matüridi'nin billifetin Kureyş' e ait bir hak olarak belirleyen hadisle ilgili
yaptığı yukarıda zikredilen yorumları dikkate alındığında onunla aynı keliiı:nl ve .
fıkhi mezhebe mensup Sadrüşşer!a'nın zaruret sebebiyle Kureyşlilik şartının düşebileceğini savunmasında ve Necmüddin et-Tarsusi'nin halifenin Türk olabileceğini dile getinnesinde Miitüridl'nin yorumlarının etkisinden söz edilebilir. Ama
Kureyşlilik şartını asabiyet kavramıyla izaha çalışan İbn Haldun'a doğrudan etkisi net olarak söylenemese bile Miltüridi adeta onun bir öncüsü gibi durmaktadır.

D. Matüridi: "Zamanımızın Sultanına Adil Diyen Kafir Olur"
İmam Miitürldl'nin biyografisi ile ilgili olarak kaynaklarda verilen sınırlı

bilgiler arasında resmi bir görev alıp almadığı hususu zikredilmemektedir. Bir
kaynakta onun güç gösterisinde bulunmayan müteviizi kişiliğine dikkat çekilmektedir. Riviiyete göre hacası Ebu Nasr Ahmed el- İyiizi gaziler, şeyhler ve ilim
adamlannın her cuma atıanna binip çarşılarda tur atmalarını isterdi. Kendisine
sebebi sorulduğunda "Onlan toplu halde görsünler ki, sultan zulmetme, hevii sahipleri (sünnet çizgisinden saparak inanç ve davranışları beşeri görüş ve arzular doğrultusunda oluşturan akımlar) heviilarını açıklama ve ayak takımı da ehl-i
salaha karşı çıkma ünlİdine kapılmasınlar ı" demiştir. ısı ı Oysa Fakili Ebu Bekir
b. İsmail, Ebu'I-Hasan el-Ferrii, Ebu Mansur el-Miitüridi ve Ebu Nasr b. İbrahim
gibi Semerkand'ın ileri gelen alimleri yürüyemeyecek derecede ziifiyet içind),
bulunmadıkça Cuma'ya ata binmeden, (ulemiiya malısus olan) rida ve taylesan
giymeden herhangi sıradan esnaf gibi halk içinde yürüyerek giderlerdi.ısıJ
Aşağıda zikredeceğimiz bazı

anekdotlar ve Kilabii 't-Tevhfd' de ünlü HanefiMu' tezili keliimcısı Ebu'l-Kasım el-Ka 'bi'yi zalim devlet adamlarıyla ilişki içinde
5 4
olduğu için kınamasıı ı Miitüridl'nin devrin siyaset ve devlet adamlanyla ilişki151 I
1512
1513
1514

İbn Haldun'un hil<l.fetin Kureyşiliği ile ilgili yorumlarİ için bk. Mukaddime, s. 193-196.
Hasiri, el-Hiivi, vr. 276a.
Hasiri, el-Hiivi, vr. 277a-b.
Miitüridi, Kitiibii't-Tevhid, s. 559.

____

.____,_•,·-·
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lerinin iyi olmadığını göstermektedir. Fakat bu anekclatların ilkinden de anlaşıla
cağı üzere idareciler kendisine büyük saygı göstermekteydiler. Nitekim dönemin
kaynakları Maveraünnehir bölgesinde ulemaya gösterilen saygıdan sitayişle bahsederl'er. Mesela Matüıid!'nin yaşadığı TV./X. yüzyılda Horasan ve Maveraünnelıir
bölgesini gezen ünlü coğrafyacı Makdisi (ö. 3 80/990) "Orada fukaha sultanlar de-·
recesinde saygı görür" der 1515 ve "Samanoğullarına karşı inatlaşanlam yuh olsun!
ilim adamlarını yer öpmekle sonıınlu tutmamak onların adetlerindendir" diyerek
bölgenin sultanlarını ilim adamlarına verdikleri değerle ınetheder.
Rivayete göre İmam Matüridi hocasının oğlu ve kendi öğrencisi Ebfı Ahmed
el-İyazi ile birlikte sultanlardan birinin kapısına uğradı. Ebu Ahmed 'in bu sultanla
tanışıklığı ve arkadaşlığı vardı. Matüıidl'nin sultanın yanına girınesiyle kendisine
bir iyilik yapılınasını (sultanın gözüne girmek) istedi. Matüridi'nin huzfua girmesi
için ricada bulundu. O da (öğrencisinin hatırını kırmayarak) huzüra girdi. Sultan
ayağa kalkarak imaınla kucaklaşıp alnını ve eteğini öptü. Sonra Matüıid!'nin sakalına en değerli ıniskten sürülmesini ernretti. İmam bu teklifi geri çevirdi. Bunun
üzerine sultan miskin imarnın atının kuyruğuna sürülmesini ernretti. Söyleneni
yaptılar. Matüridi dışarı çıkınca atında misk kokusunu aldı ve görevliye (rikab!)
"Bu koku nedir?" diye sordu. Olayı kendisine anlattılar. Matüridi durup; "Ey hayvan! Üzerindeki ınisk yıkanıncaya kadar yerinde kal" dedi. Bunun üzerine hayvan
sakinleşip yerinde kaldı; üzerindeki mi sk yıkanıncaya kadar da adım atınadı. Üzerindeki yıkanınca hiç kimse sünneden hayvan süratle gelip Matüridi'nin yanında
1516
durdu ve İmaında hayvana binip uzaklaştı.
İmam Matürid! ile ilgili şöyle bir hikaye anlatılır: Sultanın adamlarından biri

Matüıidl'nin öğrencilerinden birinin evine yerleşti. Üstad emire bir elçi göndererek adama o evden çıkmasını eımetınesini istedi. Emir evden çıkarma iınkanı
·olmadığı cevabını verdi. Elçi dönüp durumu Matüıidi'ye haber verince üstad gözünü göğe dikip bir bedduada bulundu. Bunun üzerine çok geçmeden zalim adam
1517
kulunç hastalığına yakalandı ve o evden taşındı.
Ebı1'1-Kasıın

es-Semerkand! (ö. 556/1161), Matüıidi'nin "Zalim sultana adil
diyen kafır olur" dediğini kaydeder ve böyle diyen bir kimsenin herhangi bir hususta adil olması ihtimali bulunduğu için kafır olmaması gerektiğini belirterek
1515 Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Makdisi,

Ahsenii~-tekiisimji

ma'rifeti'/-ekiilim

(nşr.

M. J. de Goeje), Leiden 1967, s. 260.
1516 Ali b. Yahya e1-Buhiiri ez-Zendevisti, Ravzatii '1-ulemii, Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 2635,
vr. 6a.
1517 Ahmed b. Musa
547, vr. 316b.

el-Keşşi, Mecmıiu '1-haviidis

ve 'n-neviizil, Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, nr.
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imaını tenkit eder. Ancak bu söz bir çok klasik fetvii kitabında "Zamanımızın
sultanına adil diyen kiifır olur; çünkü o kesinlikle ziilimdir, zulme adalet diyen ise
1519
kiifır olur" şeklinde kaydedilmiştir.
Fetfıva.:.yı Tatarhdniyye müellifı Alim b.
Ala el-Ensiiri'nin (ö. 786/1384) belirttiğine göre bazı iilimler devriıı sultanına adil
denmesinin yonırıılanabilecek bir ifade olduğunu, çünkü bu sözü söyleyen kişi
nin "başkasından daha adil" veya "hak yoldan udıll etmiş (=ayrılmış)" anlamını
1520
kastettim diyebileceğim belirtirler.
Ne var ki, bu söz, ikinci metinde açıkça
ifade edildiği üzere genel bir hüküm olmayıp konjoııktüreldir, yaııi Miitüridi'niıı
yaşadığı dönemdeki belli bir sultaııla ilgilidir. Tarihi kaynaklardan öğrendiğimize
göre Miitüridi'ııin hayatı boyunca 250-333 yıllan arasında beş Samiinihükümdan (I. Nasr, I. İsmail, II. Ahmed, II. Nasr ve I. Nıllı) görev başındaydı. Şu halde Matiliidi bunlardan hangisi hakkında böyle bir ağır hüküm vermiş olabilir?
Samanoğullan hükümdarlan genelde Ehl-i Sünııet ve Hanefi mezhebinden ki1521
şiler idiyseler
de günümüz araştırmalanııda çoğunlukla gözden kaçan husus,
1518

1518 Ebü '!~Kasım

Nıisırüddln

fetave '1-Hanejiyye

Muhammed b. Yüsuf el-Hüseyni es-Semerkandf,

(nşr. Malımüd

el-Mıiltekiit

fi '1-

Nassar, Seyyid Yüsuf Ahmed), Beyrut 2000, s. 244. Ayrıca

bk. Malımüd b. İsmail b. İbrahim el-Hayrbeyti, ed-Diirretii '1-gan·a fi nasilıati 's-selatin ve '1kudat ve'l-iimera, Mekke 1996/1417, s. 249.
1519 Burhıineddin İbn Maze Malımüd b. Ahmed b. Abdülazfz el-Buhıiıi el-Merginıini, el-Mulıitii'l
Burlıdnifi'l-jiklıi'n-Nu'mani (nşr. Ahmed İzzü iniiye ed-Dımaşki), Beyrut 2003, V, 577; Alim

b. el-Ala

el-Ensaıi,

el-Fetava ~-Tatarlıaniyye

(nşr.

Seecad Hüseyin), Karaçi 1996, V, 523.

Miitüridi'nin-bu sözü sonraki birçok kayna1.1:a anonim olarak
Kiiri (ö. 101411606)

"Zamanımız

sultanlanndan

kaydedilmiştir.

Mesela Ali el-

çoğunluğu müşriklerle savaşı bırakıp

ülkeler

almak ve zarar vermek için Müslümantarla savaşa yöneldiler. Bu yüzden alimleri mizden bazılan
'Zamanımız sultanına adil diyen kıifirdir' demiştir" diye kaydetmek1:edir. Bk. Mirkdtii '1-mefdtilı
şer/m Mişkati '1-mesabih, Kahire 130911892, V, 130. Ayrıca bk. a.g.e., IV, 135, 480, 691.
1520 Alim b. el-Alıi el-Ensıiıi, el-Fetava~-Tatarlıaniyye, V, 523.
1521 Makdisi (ö. 380/990) İslam Dünyası'nın farklı bölgelerinin baskın mezhep kimliğinden (es-

Sevadii 'l-a 'zam) söz ederken Doğu'da Hanefi mezhebinin baskın kimlik oluşturduğunu söyler
(AhsemH-tekasfm, s. 39), Buhara' da Ebü Hanife

dinlenir (mukaddem) ve

görüşüne

Samanoğullan hükiimdarlannın

kendilerine

danışman

imtisal edilir

taraftartannın

emir ve sultan

katında

olduklannı (Aiısenıi't-tekasim,

Hanefi mezhebine

eğilimli

atayarak onun tavsiyelerine göre

olup

Buhara'nın

davrandıklannı

s.

sözü

282)..ıve

en iyi iilimini

belirtir (Ahsenin-

tektisim, s. 339). Orta Asya ve İran tarihçisi Richard N. Frye, İsmiiili dalleri destekleyen II.

Nasr b. Ahmed

dışında,

bütün

Samıini

emirlerinin Hanefi ve Sünni Müslümanlar olduklanm

ifade eder. Bk. Richard N. Frye, "The

Sıimiinids",

The Cambridge History of Iran (R. N.

Frye), Cambridge: Cambridge University, 1975, IV, 153; a.mfl.,

"Sıimiinids", Dictionaıy

of

the Middle Ages (ed. Joseph R. Strayer), New York: Charles Scribner's Sons, 1989, X, 639.
Nasr'ın İsmaili daveti benimsemesini bir istisna olarak değerlendiren Bosworth da normalde

emirlerin kesinlikle

Sünniliği

benimsediklerini söyler. bk. C. E. Bosworth,

Encyclopaedia ofIslam, New Edition, Leiden: E. J. Brill, 1995, VIII, 1027.

"Sıimıinids",

The
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Matüridi'nin hayatının sonlarına doğru otuz yıla yakın bir süre sultanlık yapan II.
Nasr b. Ahmed'in (301-331/914-943) Horasan ve Maven1ünnehir'de Karamita
diye anılan Batınilerin inancını benimsemiş olduğudur.
İL Nasr babasının öldürülmesi üzerine Cemaziyelahir 301 'de (Ocak 914)
sekiz yaşında Samani devletinin başına geçmiştir. Bu sultan Batıni dailerin etkisi altına girmiş; ayrıca aralarında vezirler ve bazı büyük merkezlerin valileri de dahil pek çok etkili ve yetkili kimse bu mezhebi benimsemişti. II. Nasr
Batınilerin imarnma gönderilmek üzere her biri yüz miskal ağırlığınd.a yetmiş dinar bastırmış ve bunları imama ulaştırmaları için dallere teslim etmişti.
Batınililer, sultanın vefatından sonra yerine geçen oğlu I. Nuh'u (33 1-343/943954) da kendi mezheplerine çekrnek istemişlerse de başarılı olamamışlar ve bu
arada altınların bir kısmını göndermediği anlaşılan bir dai fukahanın verdiği
fetva ile idam edilmiştir. Bu olayda sultanın hacası ve veziri ünlü Hanefi fakihi Hakim eş-Şehid el-Mervezi'nin (ö. 334/945) yönlendirmesinin-etkili olduğu

anlaşılmaktadır.

1522

Bütün bunlar göstermektedir ki, Matüridi'nin söylediği söz, her ne kadar
içinde adaletsizlikle bir bağ kurulsa da, muhtemelen kendisinin iki ayrı eserle
görüşlerini eleştirdiği ve İslam dışında saydığı Kararnita mezhebini benimsemiş olan sultan II. Nasr hakkında olmalıdır. Üstelik bu sultanı bu şekilde tenkit
etmede Matüridi yalnız değildi. Nizamülmülk'ün verdiği bilgiye göre sultanın
Kararnita mezhebiili benimsernesi Türkler, kurnandanlar ve orduİıun zoruna gitmiş, bütün alimler ve kadılar da "Bize kafır padişah lazım değil, bu işte biz onunla birlikte değiliz" diyerek ordu kumandanıyla, sultanın öldürülmesi konusunda
1523
aniaşmışlardı.
Burada Osmanlı' da Matüridi'nin düşüncelerinin ne kadar tanındığını göstermesi bakımından ilginç bir tarihi anekdotu arz etmek istiyoruz. Matüridi'nin
yukarıda anlatılan tarihi bağlamda söylediği söz Osmanlı Devleti'nin son
dönernlerinde İbn Abidin'nin Reddü 'l-muhtar adlı meşhur eserinin yasaklanmasına sebep olmuştur. Şöyle ki; Alaeddin el-Haskefi'nin (ö. 108811677)
ed-Dürrü 'l-muhtar adlı eserinde tütün içmenin Sultan IV. Murad tarafından
yasaklandığı için haram olduğu ifade edilmiş ve bu esere başiye yazan İbn
1522 İbnü'n-Nedim, el-Fihrist, s. 266; Ebu Mansur Abdülmelik b. Muhammed b. İsmail es-Sealibi

(ö. 429/1038), A.ddbii'l-miiliik (nşr. Celil Atıyye), Beyrut Diirü'l-Garbi'l-İslaml, 1990, s.
168-172; Niziimülmülk, Siyasetname (çev. Nurettin Bayburtlugil), istanbul 1981, s. 290-299;
Necmeddin Ömer b. Muhammed en-Nesefı, el-Kandfi zikri ulemdi Senzerkand (nşr. Yusuf
el-Hadi), Tahran 1999; s. 202-203,438-439.
1523 Nizamülmülk, Siyasetndme, s. 293-294.
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Abidin de (ö. 125211836) konuyu geniş biçimde ele alarak "Veliyyülemrin
heliii ve haram kılma yetkisi bulunmadığı; fukahiimızın "Kim zamanımız sultanına adil derse kiifir olur; zira zulme adalet diye itikad etmiş olur" şeklinde
eleştiri yöneltmiştir.

1524

1320 (1902) yılı civarında İstanbul' da Maarif Nezareti mensuplarının ileri
gelenlerinden biri İbn· Abidin'in bu naklini kışkırtıcı bularak kitap hakkında padişaha bir takrir sundu. Bunun üzerine kitabın kütüphanelerden müsiidere edilmesi
için emir çıkanldı ve insanların gözleri önünde bilfiil de müsiidere gerçekleştiril
di. İlirn çevreleri bundan çok büyük rahatsızlık duydu. O dönemde İstanbul'un
ileri gelen ulemiisından Re!sülulemii Ribalziide Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi
(ö. 1339/1920) kendisi gibi yaşlı iilimlerden olan Rizeli Mehmed Ferhad Efendi
(ö. 1343/1924) ile birlikte Saraya gidip padişah II. Abdülham!d ile görüştüler.
Sultanın huzfıruna çıktıklarında dediler ki:
" Efendirniz hazretleri, dini muhafaza vazifesini yerine getiren saltanatina
herhalde şüphe duymazlar. Bu bağlılık bizi her bir iilimin evinde
bulunan Reddü'l-muhtar'ın en kötü biçimde müsiidere edilmiş olduğunu sizlere
arz etmeye sevk etti. Bu durum ilıliislı kimselerin kalplerini kanatan bir şeydir. Bu
kitaba nispet edilen mes' ele, hemen her fıkıh kitabında mevcuttur. Bunu görevimizi yerine getirmek adına efendimize arz ediyoruz."
bağlılığırhızdan

Böyle bir arz o devirde büyük bir cüret sayılırdı. Bu iki iilimin çabalameyvesini verdi ve padişah kitapların sahiplerine iadesini emrederek takriri arz eden o önemli görevdeki bürokratı çavuş yani belediyede basit bir
1525
hizmetçi olarak Doğu'da uzak vilayetlerden birine sürgün etti.
Burada bu
anekdot vesilesiyle ifade etmek gerekir ki, modernleşme ve özellikle Meşru
tiyet döneminde İngilizlerin de kışkırtmalarıyla gündeme getirilen hiliifetin
Kureyşlliği tartışmalarında Osmanlılar, İslam siyaset düşüncesinin en erken
dönemlerinde kendilerinin de büyük saygı duydukları bir alim tarafından ileri sürülen ve kendilerinin oldukça işine yarayacak bir düşünceden haber;iz
1526
gözükrnektedirler.
rı

1524 İbn A.bidin, Reddii'l-mulıttir, Beyrut 2000, VI, 460 (Matüridi'nin sözü burada Abdü1gani enNab1ı1si'den naklen anonim şekilde nakledilmekteyse de, müellif bir başka yerde bu sözü
Matüridi'ye nisbet etmektedir bk. a.g.e., II, 149-150).
1525 Mehmed Zahid Kevseri, Maktiltitii '1-Kevseri, Kahire Matbaatü '1-Envar, 1372, I, 106-1 07;
a.mlf., et-Talıririi '1-vecizfimti yebtegilı '1-miisteciz (nşr. Abdülfettah Ebıl Gudde), Haleb 1993,
s. 74-75.
1526 Bu tartışmalarla ilgili olarak bk. Hiltifet Ristileleri (haz. İsmail Kara), I-V, İstanbul 20022005.
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Sonuç
İınilın Matüridi, eserlerinde siyasete ilişkin mes'eleleri incelerken titizlikle

melik-imam ayrımı yapmakta, geçmiş ümınetlerle ve özellikle Yahudilerle ilgili
olara.K ve kendi zamanında dünyanın çeşitli bölgelerinde iktidarı ellerinde bulunduran siyasller için "melik" tabiıini, Müslümanların devlet başkanını ve İslfum
hükümlerin uygulanmasında yürütmenin başını ifade için "imam" ve "hallfe" terimlerini kullanmaktadır. Öte yandan Matüridi, İslam siyaset teorisinin en önemli
problemi olarak çağlar boyu Müslüman ilim adamlarının gündemini işgal .etmiş
olan hilafetin Kureyşlliği mes 'elesine yeni bir bakış açısı getirmiş, bu mes' elenin
genellikle Sünni çevrelerce savunulduğu gibi salt bir dini hüküm değil, zaınan ve
zemine göre değişebilecek siyasi bir m es' ele olduğunu izaha çalışmıştır. Böylece
Abbas! hilafetinin merkezi gücünün zayıftadığı bir dönemde, Arap olmayan milletierin hilafet iddialarının meşruiyetine dini ve hukuki bir zemin hazırlamıştır.
Ne var ki, bu düşüncesinin ilgili literatürde çok yaygın olarak yankı bulduğunu
söylemek oldukça güçtür. Fakat buna rağmen belki dolaylı tesirinden söz etmek
mümkündür.
Günümüzde ilmi çevrelerde İslilın siyaset teorisi ve anayasa hukukunun yeterince işlenınediği söyleminin sıklıkla dile getirildiği göz önüne alındığında, bu
çalışmanın ifade edilen söz konusu eksikliğin giderilmesine ve ilk dönemlere ait
siyaset düşüncesinin aniaşılmasına bir katkı sağlayacağını umarız. .·

