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MAVERDi 
(~~J.3LoJI) 

Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed 
b. Habib el-Basri el-Maverdi 

(ö. 450/1058) 

Siyaset ve ahlak nazariyeleriyle tanınan 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

364'te (974-75) Basra'da doğdu. Baba
sı gül suyu (maü'I-verd) işiyle uğraştığı için 
Maverdi lakabıyla tanındı. İlk fıkıh eğiti
mini memleketinde Mu'tezile alimi Ab
dülvahid b. Hüseyin es-Saymerl'den aldı. 
398 (1008) yılından önceki bir tarihte 
Bağdat'a giderek Ebu Hamid el-İsferaylnl, 
Ebu Muhammed Abdullah b. Muham
med el-Bafi ve diğer bazı alimlerden ders 
okudu. Ebu Ali Hasaiı b. Ali el-Cebell, Mu
hammed b. Ad! el-Minkarl ve Ebü'l-Ka
sım İbnü'l-Maristanl'nin aralarında bu
lunduğu ulemadan hadis dinledi. Hanefi 
fakihi Kudurl'den yararlandı. Nlşabur ya
kınlarındaki üstüva'da ve diğer bazı yer
lerde kadılık yaptıktan sonra Bağdat'a 
döndü. Fıkıh, usGI-i fıkıh, tefsir ve ahlak 
dersleri verdi, hadis rivayet etti. Basra 
Camii'nde de bir halkası olduğu anlaşıl
maktadır (Edebü'd-dünya, s. 390). Kari
yerinde birbirlerine baba- oğul kadar ya
kın olduklarını söylediği (İbnü'l-Cevz!, VIII, 
26), İbn Ebü'ş-Şevarib ailesinin en son ka
dılkudatı Ahmed b. Muhammed b. Ab
dullah'ın katkısı olsa gerektir. Kendisin
den fıkıh öğrenen ve hadis dinleyenler 
arasında Hatlb el-Bağdadl ve Ebü'l-Fazl 
İbn Hayrun gibi önemli şahsiyetler bulun
maktadır. 

Maverdl. Ka im- Biemrillah tarafından 
422 (veya 423/1 032). 428 ( 1 037) ve 435 
(1 043-44) yıllarında Büveyhl emirleri Ebu 
Kalkar. Celalüddevle ve Selçuklu Sultanı 
Tuğrul Bey'e gönderilen diplomatik he
yetlerde görevlendirildi. Emirlerin ikram 
ve ihsanına mazhar oldu. Kadılık maaşı 
yanında elde ettiği bu tür gelirler sayesin
de refah içinde yaşadı. Elçilikleri sırasında 
hükümdarlara doğru bildiği hususlarda 
eleştiriler yöneltmekten çekinmedi. Ni
tekim 1 032'de Ebu Kallcar'ın "sultan -ı 

a'zam" ve "malikü'l-ümem" unvaniarını 
almak istemesine bunların hilafet maka
mına layık olduğu gerekçesiyle karşı çıktı 
(kendisinin aktardığı bir örnek için b k. Tes

hflü'n-na?ar; s. 221-222) . Halife. 429 Ra
mazanında (Haziran 1 038) Celalüddevle'
ye "şah-ı şahan" unvanını verince halkın 
tepkisini çekti. Gelişmeler üzerine mesele 
hakkında fetvası istenen alimler arasında 
bulunan Maverdl, Celalüddevle'ye yakın-

lığıyla tanınmasına rağmen buna karşı 
çıktı: din! gayretten kaynaklanan bu tav
rı sebebiyle emlrin bile takdirini kazandı 
(İbnü'l-Cevz!, VIII, 65-66,97-98, I I6, 233; 
İbn Kes!r, XII, 33,43-44, 5I). Ancak hali
fenin aynı yıl Maverdi'ye İslam tarihinde 
ilk defa olarak "akda'l-kudat" unvanını 
vermesi ilginçtir. 437'de ( 1 045-46) Rel
sürrüesa İbnü'l-Müslime'nin vezirliğe ge
tirilmesinden sonra siyaset sahnesinden 
çekilen Maverdi tamamen tedrls ve telif 
faaliyetleriyle meşgul oldu. 30 Reblülewel 
450 (27 Mayıs 1 058) tarihinde Bağdat'ta 
vefat eden Maverdi'nin cenazesi Babü
harb semtindeki kabristana defnedildi. 
Maverdi kaynaklarda vakar, hilim, haya, 
tevazu. ihlas, feraset ve üstün zeka sahibi 
olarak nitelenir. Hatlb el-Bağdadl ve İb
nü'l-Cevzl onu sika, Zehebl ve İbn Hacer 
el-Askalanl sadCık kabul etmektedir. 

İbnü's-Salah eş-ŞehrezGrl. tefsirinde 
ortaya koyduğu bazı görüşlerin Basralı
lar'ın temayülüne uygun olarak Mu'tezi
le'ninkilerle örtüştüğü gerekçesiyle Ma
verdl'yi gizli i'tizal ile itharn etmiş. ancak 
mutlak Mu'tezill saymamış, bu sebeple 
kendisinden fıkıh ve hadis konularında 
birçok nakllde bulunmuştur ( Tabah:atü '1-
fuh:ahli'i'ş-Şafi'iyye, ıı. 638-639). Yaküt el
Hamevl onun füruda Şafii. usulde Mu'te
ziiT olduğu kanaatindedir (Mu'cemü '1-üde
bli', XV, 53). Aslında müctehidlik merte
besine erişen Maverdi'nin Mu'tezile ve 
Eş'ariyye'nin bayraktarlığını yapan çağ
daşları Kadi Abdülcebbar, Ebu İshak el
İsferaylnl ve Bakıliani gibi kelamcıların 
cüz'iyyatla ilgili bazı görüşleri arasında 
tercihte bulunması tabii karşılanmalıdır. 
Nassa öncelik veren hadisçilerin akl! mü
lahazalarla farklı görüşleri benimseyen 
alimiere i'tiza! ve teşeyyu' itharnında bu
lunmasına sıkça rastlandığı bilinmekte
dir. Kadir -Billah da 420 yılının 18 Şaban. 
20 Ramazan ve 1 Zilkade (1 Eylül , 2 Ekim, 
11 Kasım 1 029) tarihlerinde toplumun ile
ri gelenlerini huzuruna çağırmış. Mu'te
zile ve Şia'ya reddiye mahiyetinde olup er
Resa'ilü'l-Kiidiriyye adıyla anılan yazılı 
görüşlerini dinleterek mutabakatlarını 
almıştır. Kai m-Biemrillah da 433 ( 1 041-
42) yılında aynı şeyi tekrarlamıştır (İbnü'l
Cevzl, VIII, 4 I, I 09- I 1 I; İbn Kes!r, XII, 26, 
49). Büyük ihtimalle bu toplantılara katı

lan Maverdi'nin Mu'tezile taraftarlığı yap
ması beklenmemelidir. Ayrıca hadisler
den hareketle sünnetullaha aykırı muci
zeleri ve cennetin hal-i hazırda yaratıl
mışlığını kabullenerek halku'l-Kur'an'ı 
reddetmesi, Allah'ın zatının tek, sıfatları
nın kaöım olduğu görüşünü benimseme-



si, Kur'an'ın sünnetle neshedilemeyece
ğini savunması gibi konularda Mu'tezile'
den ayrılmaktadır. 

"Ashabü'l-vücGh"tan olan ve Şafii mez
hebinin hafızı sayılan Maverdi'ye göre ic
tihad farz-ı kifayedir: yeterli olmayanla
ra yüklenirse kargaşa ve fesat çıkar, ehil 
olanlar kaçınırsa şeriat duraklar. ilim sö
ner ( ei-Htwi ' l-keb1r, I. I 42) . Öncekilerin 
görüşlerine uyması yönündeki bir uyarıya 
ictihadı taklide tercih ettiği şeklinde kar
şılık verdiğine dair rivayet (Yakut. XV, 55) 

meseleye bakışını yansıtmaktadır. Müc
tehid kadı için farklı mezheplerden terci
hi caiz görmesi de taassuba saplanmadı
ğını göstermektedir (Edebü 'l-kadf, 1, 644). 

Hadis ilmine hassasiyetle yaklaştığı anla
şılan Maverdl. icazet ve mükatebe yoluy
la rivayeti hadis yolcu luğunu önleyeceği 

gerekçesiyle reddetmiştir ( ei-Havi 'l-keb1r, 
I , I5 3- I 54). 

Talebelerinden Basra Kadısı Ebü'I-Fe
rec İbn Ebü'I-Beka Maverdi'nin bütün ki
taplarının ravisidir. Eserlerinin hayatta 
iken yayılmasına izin vermediği şeklindeki 
rivayet herhalde doğru değildir. Çünkü 
en-Nüket ve'l-'uyun 'u Harlr'l'ye, Ede
bü'd-dünyô. ve'd-din ve el-AJ:ıkô.mü's
sultô.niyye'yi EbG Ali Hasan b. Ahmed 
el-KatiT'ye okuttuğu (İbn Hayr. s. 59; ib
nü's-Sa lah. 1, 234), son eseriyleel-İ.Ij:nô.'ı 
halifeye takdim ettiği bilinmektedir. Ka
vô.ninü 'l-vizô.re 'yi de -mukaddimesin
deki ifadelere bakılırsa- ya Kaim-Biem
rillah'ın veziri Relsürrüesa ibnü'l-Müsli
me'ye veya Celalüddevle'nin veziri Hibe
tuilah b. Ali İbn MakOla'ya sunmuş olma
lıdır. 

Görüşleri . 1. Ahlak. Ahiakın ve dini mü
kellefiyetin esası olması bakımından aklın 
dinden önce geldiğini savunan Maverdl, 
muhtemelen iktidar sahiplerinin -özel
likle bir kısım Emevl yöneticilerinin yap
tı ğı üzere- bazı yanlış davranış ve haksız 
uygulamalarını ilahi takdirin gereğ i gibi 
göstererek meşrulaştırmaya çalışmala
rına imkan vermemek için ahlaki "insa
nın nefsinde gizli olup çeşitli sebeplerle 
dışa vuran kişilikle (ahlaku'z-zat) iradeli 
davranışlar" (efalü' l-irade) şeklinde tanım
lamaktadır. Kişiliğin de fıtrattan kaynak
lanan (garlzl) ve sonradan kazanılan (mük
tesep) huylar olarak iki boyutu vardır. Ona 
göre mutlak anlamda erdemli veya kötü 
insan yoktur. Erdemli faziletlerinin, kö
tü ise reziliikierinin baskın olduğu kimse
dir. Esas övgüye layık erdemler kişi nin 

kendi çabalarıyla edindikleridir. Hem din 
hem dünya maslahatlarını kapsaması ba
kımından beşeri mertebelerin en şerefiisi 

olan nübüwet makamına ahlaki fazilet
leri en kamil ve soyu en şerefli kişiler se
çilmiştir. Konumu itibariyle ondan sonra 
gelen imam ve emlrin de nübüwet has
Ietleriyle şekillenmesi vacip olup bu ma
kamlara raşid halifeler gibi erdemiere sa
hip şahsiyetler getirilmelidir ( Teshilü 'n
na.?ar; s. 101-105, 134-1 35) . Bu yaklaşım 
siyasetin en değerli meslek olarak göste
rilmesinin gerekçesini de ortaya koyar. 
Maverd'l'nin. köklerinin asaleti ve him
ınetlerinin yüceliği bakımından hüküm
darlarda yaratılıştan gelen erdemierin 
avama kıyasla daha çok bulunduğunu ve 
daha fazla dışa vurduğunu ileri sürmesi, 
avam-ha vas ayırımcılığının genel kabul 
gördüğü seçkin ci Abbas\' sosyopolitik kül
tür ortamından etkilendiğini gösterir gi
bidir (M. Abid ei-C3birl, el-'Aklü 's-siyasiy
yü 'I-'Arabi, s. 343) Ayrıca halife olacak 
kimselerde nesep (Kureşllik) şartı arama
sında , hem soydan gelen fıtrl erdemierin 
baskınlığına hem devletin kuruluşu ve be
kas ında asabiyetin gerekliliği anlayışına 
örtülü bir işaret olabilir. Maverdl, hüke
maya uyarak edebi farzların edasını sağ
layan şeriat edebi ve ülkenin bayındırlı 

ğını gerçekleştiren siyaset edebi şeklinde 
ikiye ayırıp her ikisinin de adalete yönel
diğini. adaletin işlevinin siyasal barış ve 
ülkenin bayındırlığı olduğunu , farzları 

terkedenin kendisine, ülkeyi tahrip ede
nin ise başkalarına zulümde bulunaca
ğını belirtmektedir (Edebü 'd-dünya, s. 
202-203) . 

z. Toplumbilim. Maverdi'ye göre be
şer tabiatı uzlaşmacı değildir. Dolayısıy

la Allah birbirlerini tamamlayıp kaynaş
malarını ve uzlaşmalarını sağlamak için 
insanları çeşitli sınıfiara ayırmış ve fark
lı konumlarda yaratmıştır (A'Iamü 'n-nü
büvve, s. 42) . Eğer insanların durumu 
aynı olsaydı birbirlerinden yararlana
mazlardı; ihtiyaçları ve kendi kendileri
ne yetersizlikleri sebebiyle yok olurlar
dı. Çünkü insan bütün canlılar arasında 
en muhtaç olanıdır: hayvanların aksine 
hemcinsine bağımlı olup yardımlaşma 
güdüsü tabiatının ayrılmaz vasfıdır. ihti
yaç ve yetersizlik kendisini zenginliğin 
azgınlığından ve gücün bozgunculuğun
dan korur. Allah ihtiyaçlarını giderebilme
si için sebepler, yetersizliğini aşabilmesi 
için meslekler yaratmıştır: her fert bun
ları aklı ve maharetiyle bulur. ihtiyaçların 
karşılanmasında yardımlaşmanın keyfi
yetini belirleyici unsur ilham değil akıldır 
(Edebü 'd-dünya, s. 33, 196-197, 200 , 305-

306) . Bu noktada Maverdl'nin. muhteme
len yaygınlaşan Batınlliğe tepki olarak il-
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harnın asli bilgi kaynağı veya bilinenleri 
ispat aracı sayılamayacağını savunduğu 
vurgulanmalıdır (A'Iamü 'n-nübüvve, s. 
2 5). Maverdl. topluluğun ve devletin orta
ya çıkışını sadece üretim ilişkilerinin yön
lendirdiği tabii bir süreç şeklinde değil 
Allah 'ın takdir ve tedbiri olarak algılamak
tadır. 

Müellif, t oplumsal yaşamın dirlik ve 
düzeni için ferde gerekli üç temel unsuru 
şöyle sıralamaktadır: a) itaatkar nefis. 
Bu hem idare eden hem idare edilen için 
önemlidir, çünkü nefsine hakim olamayan 
başkalarına da hakim olamaz. b) Toplayıcı 

bağ . Kaynaşma başta şümullü toplumsal 
birlikteliğe ve masiahat birliğine götüren, 
dayanışma ruhu aşılayan din olmak üze
re soy, hısımlık, dostluk ve yardım sever
likle sağlanır. Hemcinsleriyle kaynaşama
yan kişi insanların kırıcılık ve çekemezlik 
gibi kötü huylarından korunamaz. c) Ye
terli maddiyat. Bu husus. medeni toplu
mun kurulmasının sebeplerinden olan ih
tiyaç maddelerinin üretimindeki dayanış
ma ve iş bölümünü kapsamaktadır. Ma
verdi. aslında çeşitli meslekleri icra ede
rek geçimini sağlamanın medeni toplu
mun kurucu ve koruyucu unsurlarından 
olduğunu ima ederken kazanç için çalış
mayı tevekküle aykırı gören ve zalim sul
tana hizmeti haram sayan bazı zahidlere 
karşı çıkmaktadır (Edebü'd-dünya, s. 
220-3 30; Teshllü'n-na;;ar, neşredenin gi
rişi. s. 47-51 ). 

Yunan filozoflarının da etkisiyle sosyo
lojideki ihtiyaç doktrininin savunuculuğu
nu yapan Maverdi'ye göre insanlar arasın
daki işlemlerde rekabet ve çekişmeleri 
düzenieyecek daha aşkın bir değere yani 
dine ihtiyaç vardır. Çünkü din beşer nef
sini rahatlatır, iç huzuru verir, insanları 
güzel muamele ve ilişkiye, karşılıklı yakın
lık ve insafa teşvik eder. günah ve suçlar
dan uzaklaştırır. 

Her şeye rağmen Allah'ın farklı yaratı

şından kaynaklanan tabii eşitsizliklere 
toplumsal yaşamın getirdiği eşitsizlikie
rin katılması çatışmayayol açabilir. Dola
yısıyla sosyal adalet, huzur ve güvenliğin 
temini için siyasi iktidara ihtiyaç vardır: 
çünkü devlet öznel yargıların yerine nes
nel yargıları getirerek barışı sağlayabile
cektir. İnsanı topluluk hayatına muhtaç 
ve yetersiz tabiatı yönlendirirken devle
te adalet ve güvenlik arayışı sevketmek
tedir. Devletin amacı insanın tarih önce
sinden gelen ahdine ve insanlığın hilafet 
misyonuna sadakattir. 

3. Siyaset . Maverdi siyasi düşüncesini , 

Hulefa-yi Raşidln ' in saadet asrının özle-
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miyle adaleti tesis edecek müstakbel 
kurtarıcı beklentisi arasında bocalayan 
siyasi bunalım döneminde ortaya koy
muştur. Bu sebeple ilk dört halifenin se
çim yöntemlerini esas alan bir hilafet na
zariyesi geliştirerek İslam devletinin bir
liğini ve bekasını korumaya çalışmıştır. 
imarnın Allah'ın değil Hz. Peygamber'in 
halifesi olduğu fikrini savunurken hem 
Fars siyaset kültüründeki zıllullah (Al
lah'ın gölgesi) ideolojisini hem de yanıl
maz kanun koyucu (masum imam) bek
lentisini reddetmektedir ( el-A/:ıkamü :S
suLtaniyye, s. 22). "Hilafetü'n-nübüvve" 
misyonu di nin korun up yayılması ve islam 
toplumunun yönetimini içermektedir. 

Maverdi hilafetin icmaen vacip olduğu
nu söylerken bazı Haricller'e cephe almak
tadır; çünkü onlara göre insanların birbiri
ne karşı adil ve cömert davranması müm
kün olduğundan imama ihtiyaç yoktur 
(a.g.e., s. 3; krş. Edebü'd-dünya, s. 204-
205) Bir yandan Şla'daki imarnın nasla 
tayini fikrine cephe alırken öte yandan 
-muhtemelen bu sıfatı kendilerine yakış
ttran Fatımi idarecilerine karşı Abbas! 
hilafetini koruma gayretiyle- halifenin ka
bilesinin (Kureyş) nasla ve icma ile sübG
tunu savunur. Bu arada masum imarnın 
halefini tayinde yanılmazlığı ideolojisinin 
karşısına bir anlamda icma-ı ümmetin 
masumiyeti fikrini yerleştirir. Ona göre 
ictihad yapabilecek seviyede ilim, adalet, 
kifayet. selam et ve Kureyş'e mensubiyet 
şartlarını taşıyan her müslüman erkek 
halife olabilir ( el-Af:ıkamü 's-sultaniyye, s. 
5) Böylece i marnın Kureyş'e mensubiye
tini gerekli görmeyen ve şartları taşıyan 
her müslümanın halife olabileceği görü
şünü benimseyen Hariciyye ve Mu'tezile'
den ayrılır. 

Cari Brockelmann (EF ling.J, VI, 869), 
Jean Sauvaget, Malcolm H. Kerr gibi şarki
yatçılar -zamanında revaç bulan imarnet 
düşünceleriyle hesaplaşma gayretini göz 
ardı ederek- Maverdi'nin günlük hayatm 
gerçeklerinden kopuk ideal ve hatta üto
pik bir ısiahat tasarısı ortaya koyduğunu 
ileri sürmektedir. Halbuki Maverdl, Yu
nan felsefesinin etkisiyle ütopik ideal dev
let nazariyeciliği yapan Farabi gibi felse
fecilere ve Fars siyasetname geleneğinin 
tesiriyle devlet adamlarına pratik 1 prag
matik öğütler üzerine yoğunlaşan ulema 
ve bürokratlara karşı sosyopolitik sözleş
meye dayalı halife merkezli bir hukuk 
devleti tasarlamaktadır. Çünkü onun for
mülasyon u nda ümmetin temsilcileri ko
numundaki seçici kurulun (ehlü'l-hal ve'l
akd) icabı ve halife adayının gönüllü ka-
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bulü sözleşmenin hukukiliğinin gösterge
sidir (el-Af:ıkamü:S-sultaniyye, s. 8). Ma
verdi bu tasarıyla ümmetin maslahatını 
ve birliğini gözetmekle yükümlü halife
nin aşkın otoritesini. kavmi çıkariara ön
celik vermelerinden korkulan emirlerin 
üstünde hakim kılınayı hedeflemektedir. 
Ancak devrinde ümeranın fiili ve halife
nin simgesel iktidarı temsil ettiği gerçe
ğinden etkilenerek imarnın hükümranlı
ğının tanınması ve şeriatın uygulanması 
şartıyla gasp yoluyla emirliği (imaretü'l-is
tTia) zaruret kaidesi gereğince onaylamak
tadır. Maverdi'nin geliştirdiği bu zaruret 
nazariyesi Gazzali ve izzeddin İbn Cemaa 
tarafından kullanılmıştır. 

Harnilton A. Roskeen Gibb (Studies, s. 
142-143, 152-153, 162-164) ve Erwin I. J. 
Rosentha1 (Political Thought, s. 27-28) 
gibi şarkiyatçıların aşırı indirgemeci yak
laşımla statükoculukla suçladıkları Ma
verdi, zaruretten kaynaklanan imaretü'l
istllayı benimsemekle aslında gasıp emir
leri meşruiyet sınırları içine çekmeye ça
lışmıştır. Bu düzende her ne kadar şartla
rı ve hükümleri bakımından mutlak tea
müiden sapma varsa da bireyaletin ida
resini zorla ele geçiren emirin bölgenin 
yönetimine yetkili kılınmasıyla otoriteye 
itaatin, ümmetin birliğinin, tayinierin 
meşruiyetinin ve dini ahkamın muhafa
zası mümkün olabilmektedir. Gasıp emir 
seçilme şartlarını taşıyorsa halifenin yetki 
vermesiyle geçerli tasarruflarda buluna
bilir. Eğer seçilme şartlarından bazısını 
taşımıyorsa halife bağlılığını sağlamak, 
muhalefet ve direnişi önlemek için ken
disini doğrudan tanımak veya ona bu 
şartlara sahip bir yardımcı tayin ederek 
eksiklerini gidermek suretiyle iktidarını 
onaylamak arasında muhayyerdir. Buna 
karşılık eğer devlet erkanından biri hali
fenin tasarruflarını kısıtlar ve yürütme 
erkini üstlenir de dini ahkama ve adale
tin gereği ne uymazsa halife güç sahiple
rinden yardım alarak onu bertaraf etme
lidir. Maverdi'nin ölümünden üç yıl sonra 
bu durum gerçekleşmiş ve halifenin da
veti üzerine Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey 
Bağdat'a girerek tecavüzkar Büveyhl Va
lisi Arslan ei-Besaslrl'yi uzaklaştırmıştır. 

Bu çerçevede Maverdi'nin halifenin tek 
kişi tarafından seçilmesini dahi onayla
ması yürürlükteki veliahtlık müessesesi
ni meşrulaştırma girişimi gibi algılanabi
lirse de esasen Zeydiyye dışındaki Şia'ya 
karşı tavır aldığı, her şeye rağmen ima
rnın aranan vasıfları taşımasını teminat 
altına soktuğu ve bir seçmenle dahi olsa 
imarnet söz l eşmesi yapmak suretiyle 

kendisini şeriatın muhafazası ve tatbi
kiyle mükellef kıldığı fikrini vermektedir 
(Mikhail. s. 21-22). Çünkü veliaht tayinini 
onaylarken adayda gerekli niteliklerin 
varlığını önemsemiştir; vasıfları hilafete 
liyakati sakatlayacak kadar değişınediği 
müddetçe veliahtın aziine cevaz verme
mesi bunu göstermektedir. Sınırlı sayıda
ki ehlü'l-hal ve'l-akdi yeterli görürken hem 
halife seçiminin bir an önce sonuçlanıp 
siyasi istikrarın sağlanmasını, hem de ilk 
dört halifenin iş başına geliş usullerinin 
meşruiyetini vurgulayarak ismailiyye ve 
imamiyye'ye karşı çıkmayı düşünmüş ol
malıdır. Kendine has şartlar içinde gelişen 
ilk devir tatbikatının sınırlı sayıdaki ehlü'l
hal ve'l-akde mutlak meşruiyet gerekçesi 
oluşturması makul görünmemekle bir
likte halifenin genel seçimle belirlenme
sinin o dönemler için uygulanabilirliği bu
lunmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca Ma
verdi'nin tasarladığı hükümetin değerle
rini ve meşruiyetini sadece seçim pro
sedüründen almadığı da vurgulanmaya 
değer bir başka önemli noktadır. Maver
dl, muhtemelen yine Şia'ya reddiye sade
dinde kamuoyunun tamamının halifeyi 
şahsen tanımasının zorunlu olmadığını 
da savunmaktadır ( el-A/:ıkamü 's·sultaniy
ye, s. 21 ). Ona göre aynı zaman ve me
kanda iki veya daha çok halife olamaya
cağı icma ile sabittir (Edebü'd-dünya, s. 
205-206) Burada ümmetin bütünlüğü
nün korunması yanında rakip Fatımi hila
fetinin reddi ve Büveyhller'in muhtemel 
halifelik girişimlerini önleme gayreti se
zilmektedir. 

Halife akdin gereği olan yükümlülük
lerini edadan aciz kalırsa halkın ona kar
şı sorumluluğunu yerine getirmesinin 
farziyeti düşer ve imam aziedilmiş olur. 
Hanefiler'in aksine fasığın imametini 
reddeden Şafiiler fıskı tezahür eden 
imarnın meşruiyetini kaybedeceği ka
naatindedir (Ahmed Mübarek ei-Bağ
dadl, Dirasat fi's-siyaseti'ş-şer'iyye, s. 
130-132). Maverdl, halifenin ehlü' l -hal 
ve'l-akd tarafından hukuken görevden alı
nabileceğini söyler, fakat bunun hukuken 
mümkün olan yolunu göstermez. Azil me
kanizmasını fazla belirginleştirmezken 
belki de imarnın esasen sözleşmeyle belli 
ölçüde sınırlanmış otoritesini baştan tar
tışmalı hale getirmekten kaçınmaktadır. 
Hal' yetkisini ehlü'l-halle tahsis ederken 
de (el-Af:ıkamü's·sultaniyye, s. 24-29; Sa
Id Abdülfettah Aş Gr. V. 24) aslında bir azil 
mekanizması geliştirmekten çok zorba 
emirlerin halifeyi devirmesini önlemeye 
çalıştığı düşünülebilir. Maverdi'nin teori-



de bile olsa azle kapı açma cesaretini gös
termesi önemlidir, çünkü sonraki alimler 
bunu dahi yapamamıştır. Kısacası onun 
halifesi seçimle iş başına gelmesi. hukuka 
uymakla mükellef kılınması ve azledilebi
lirliği bulunması sebebiyle mutlakiyetçi 
vasıflardan uzaktır. 

Maverdi'nin "sivil yükümlü! ük" kavra
mına en çok yaklaştığı nokta. emir bi'l
ma'rQf nehiy ani'l-münker sorumluluğu

nu ferdi vak'alarda duruma vakıf olanlar 
üzerine ve güç yetirebilmeleri halinde 
vacip saymasıdır. Muhtemelen iktidarı 
zorla ele geçiren yerel hükümetleri kas
tederek örgütlü bir kitle tarafından iş 

lenen ve propagandası yapılan münker
den nehyin hükmüne ilişkin dört ayrı gö
rüş aktarmaktadır. Ancak özellikle zalim 
sultan tarafından işlenen münkerin, din 
ve hak aşkıyla engellemeye çalışanın za
rara girmesi ve hatta katledilmesi ihti
maline rağmen nehyine -maksada eriş
tirmesi umuluyorsa- cevaz vermektedir. 
Her iki durumda da hedefe ulaştırmaya
cak veya ters tepki yapacak, ayrıca mün
keri önlemeye uğraşanın canına mal ola
bilecek nehyin aklen de şer'an da vacip 
olmayacağı kanaatine meylettiği anlaşıl
maktadır (Edebü 'd-dünya, s. 150-153; 
Mikhail, s. 44ı. Hariciyye, İbazıyye, Zey
diyye . Mu'tezile ve Mürcie'den ayrılan 
Maverdi müslüman fertlerin devlete 
karşı etkin direnişini sağlayacak siyasi 
mekanizmalar veya örgütler tasariama 
gayretine girmez. Buna karşılık sapkın 
görüşlerini yaymaya çalışmadıkları ve 
bölgesel ayrılıkçılık yapmadıkları sürece 
Ehl-i sünnet'ten farklı bid'atçı bir mez
hebi benimseyen örgütsüz sivil müslü
man muhaliflere karşı -devlet başkanına 
itaati desteklemekten kaçınsalar bile
iktidar tarafından silahlı güç kullanılma

yacağına, kendilerine haklar ve hadlerle 
ilgili hükümlerin adaletle uygulanacağı
na dair görüşü (el-A/:ıkamü's-suıtaniyye, 

s. 79-8oı ümmetin birlik ve bütünlüğü
nün korunmasına yöneliktir. 

Hükümet başkanlarına istişare so
rumluluğu yüklemekle (Edebü'd-dünya, 

s. 422-430; Teshilü'n-na?ar. s. l66-l72ı 
mutlakiyetçi bir yaklaşım benimsemedi
ğini gösteren Maverdi'nin vurguladığı şu 
ilkelerden anayasal bir hükümet ve no
mokratik bir idare tasawur ettiği anla
şılmaktadır: Yüklendiği ilahi mesuliyete 
rağmen halife başkadıdan daha fazla 
ictihad yetkisine sahip değildir; vezir yü
rürlükteki hukuki prosedüre uygun bir 
icraat veya harcama yapmışsa imarnın 
onun yürürlüğünü durdurma hakkı yok-

tur (el-Af:ıkamü's-sultaniyye, s. 31-32ı; 
vezir Allah ' ın haklarıyla sultanın hakla
rı çatıştığında. "Halika isyanda mahlüka 
itaat yoktur" kuralının gereğini yapmalı
dır ( f:\avanfnü '1-vizare, s. 214 ı; melik yet
ki kargaşasına ve devlet ricalinin yetkile
rini aşmasına asla izin vermemelidir; me
lik akidlerine uymalıdır, çünkü kendisini 
dünyevi konularda halk, dini hususlarda 
Allah murakabe altında tutmaktadır (Tes

hilü'n-na?ar, s. 147, 243ı. Ayrıca imarnın 
ölümü üzerine kadılarının aziedilmiş sa
yılmayacağı görüşüyle ( el-Af:ıkamü 's-sul
taniyye, s. ı O ı ı yargı bağımsızlığına vur
gu yapılmaktadır (Said Abdü lfettah Aşur. 
V, 26ı. 

Ona göre rejim (mülk) iki temel üzerin
de istikrar kazanır: Kuruluş ve yönetim. 
Rejimin kuruluşu da üç alternatif temel e 
dayanır: Din. kuwet ve mal/ servet. Bun
lardan en güçlüsü, köklüsü. süreklisi ve 
bağlılık bakımından ihlaslısı topluluk-ku
rucu unsur olan dindir. Güce dayalı rejim 
tesisi ya iktidarın ihmal ve aczinden ya 
da zulüm ve istibdadından kaynaklanır. 
Mevcut baskıcı rejim zayıflayınca güçlü
ler iktidara tamah ederek veya zulmü 
durdurmak için harekete geçerler. Soy, 
görüş ve cesaret açısından ileri gelen bi
rinin emirliğinde toplanan yeterli sayıda 
bir ordu iktidarı ele geçirebilir. Maverdi, 
"güce dayalı rejim" (mülk kahir) adını ver
diği bu rejimin halka karşı adaletli davra
nılması durumunda onaylanıp benimse
neceğini ve kökleşeceğini düşünmektedir 
(krş . Teshilü'n-na?ar. s. 253ı. Mal ve serve
te dayalı düzense zenginleşen bir züm
renin devlet içindeki konum ve bağlantı
larını kullanarak iktidarı ele geçirmesiyle 
kurulur. En zayıf rejim budur (a.g.e., s. 
203-205ı. Maverdi, istikrarlı hükümetin 
tesisinin ardından gelen yönetim süre
cinde ülkenin iman, halkın güvenliği, or
dunun ve kamu maliyesinin yönetiminin 
önem taşıdığını belirterek eserlerinde bu 
konularda ayrıntılı açıklamalarda bulunur 
(Edebü'd-dünya, s. 307; Teshilü'n-na?ar, 
s. 197-199, 206-223; Selahaddin Abdülla
tlf en-Nahl, s. 5-7; M. CelOb el-Ferhan, sy. 
34-35 11997]. s. 187-188, 192-193ı. Toplum
sal dirlik ve düzenin sırasıyla dini, siyasi, 
hukuki 1 adli, inzibati, iktisadi ve beşeri 
(psikolojik) olaraknitelenebilecek altı te
meli bulunduğunu belirten Maverdi bun
ları uyulan din. baskın otorite (etkin yöne
tim). yaygın adalet, genel güvenlik, sürekli 
bolluk ve geniş emel şeklinde sıralayarak 
her birini açıklar. Bunlardan sonuncusuy
la ilgili açıklaması özellikle vurgulanma
ya değer. Ona göre geniş emel. teşebbüs 
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arzusunu kamçılayarak insanı ömrüne 
sığmayacak ve hayat boyunca erişilmesi 
umulmayacak şeylerin elde edilmesine 
yöneltir. Allah'ın insanlığa -hilafet misyo
nunun gereği olarak- verdiği geniş emel 
sayesinde büyüme, kalkınma ve ilerleme 
sağlanmış, maddi u mr an nesilden nesil e 
gelişerek aktanımıştır (Edebü'd-dünya, 
s. 69-70,201-219, 268-269; ayrıca bk. Tes
hilü 'n -na?ar, s. 155, 199,226,256,280, 

283, 287; f:\avanfnü'l-vizare, s. 161; Ahmed 
Mübarek el-Bağdadl, Mecelletü Külliyeti'l
adab, XIII 11984 ı. s. 270-272; Selahaddin 
Abdüllatlfen-Nahl, s. 120, 137, 140, 143ı 

Maverdi'ye göre halifenin mezalim da
valarına bizzat başkanlık etmesi adalet 
gereğidir. Böylece devlet başkanının so
yutlanmışlık ve ululuğunun karşısına ula
şılabilirlik ve basitlik ideali kanmaktadır 
(Mikhail, s. 32ı Maverdi, makamların tec
rübe ve beceri açısından uygunluk aran
maksızın babadan oğula intikaline karşı 
çıkmakta, rütbe hiyerarşisini kabul et
mekle birlikte atıl kapasiteye yol açılma
ması için meslekler arasında kabiliyete ve 
liyakate dayalı sınırlı geçişi onaylamakta
dır (Teshilü'n-na?ar, s. 231-243, 264-265, 

269-272ı Ona göre Sasaniler'in sınıf atla
ma yasağı makam ve mevkileri n adil da
ğılımını ortadan kaldırmakta ve gelişme 
azmini kırarak yetenekleri köreltmekte
dir. Maverdi tebaayı istismar eden öğütü
cü ve ezici bürokrasiye karşıdır. Masraf
ları toplumun sırtında ağır bir yük oluştu
ran b ürokrasi sınıfı en az düzeye indiril
melidir; çünkü çokluk çekişmeye, çekişme 
de yozlaşmaya ve kayırmacılığa yol açar 
(1:\avanfnü 'l-vizare, s. 2I6ı. 

4. İktisat . Maverdi ekonomi çerçevesi
ne giren önemli değerlendirmelerde bu
lunmaktadır. Vezirin ve üst düzey devlet 
erkanının iktisadi faaliyetlerde bulunma
sını onaylamayan Maverdi özel mülkiyet 
haklarına ve h ür teşebbüse saygılıdır. Ona 
göre yöneticiler herhangi bir s ınıfla reka
bet etmem eli, iş ortaklığı yapmamalıdır; 
çünkü bu durum haksız rekabete yol açıp 
düzeni bozar, tebaanın çalışma azmini kı
r ar, kamu işlerini ihmale uğratır (a.g.e., 
s. 143-144ı 

Kamu maliyesinin idaresi konusunda 
vezire şu tavsiyelerde bulunmaktadır: 
Gelirler heybetle ve şeffaflıkla korunma
lıdır. Zulüm, suistimal, emanete hıyanet, 
bozgunculuk ve bunların yol açacağı ver
gi kayıplarının önlenebilmesi için gelirle
rin idaresinde görevlendirilecek memur
larda adalet, güvenilirlik, iş bitiricilik, uz
manlık ve müsamahakarlık vasıfları aran
malıdır. Bir vergi bölgesini emanet usu-
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lüyle işleten nazırın kusurundan dolayı 
gelirler azalıyorsayerine yeterli niteliklere 
sahip, daha yüksek vergi toplamayı vaad 
eden veya toplaması umulan bir başkası 
tayin edilmelidir. Vergi bölgelerinin adil 
siyaset kanuniarına uygun düşmeyen il
tizam (daman) usulüyle işletmeye verilme
si benimsenmemelidir. Mültezim (damin) 
daha yüksek vergi geliri elde etmek için 
bölgesini tahakküm altına almakta, halka 
baskı uygulamakta, böylece kaçkınlara yol 
açmaktadır(a.g.e., s . 192, 198-199: Tes
hllü 'n-na?ar, s. 240-241: iltizamın hükmü 
için ayrıca b k. el-Af:ıkamü 's-suftaniyye, s. 
229) . Arnilin tayin edilmişmaaşından da
ha çoğunu haksız yere alması. belirlen
miş vergilerden fazlasını zorla toplaması 
hoş görülmez; suistimali varsa tazmin et
tirilir. Mezalim nazırı gibi divan sorumlu
su da halkın vergi memurları aleyhindeki 
şikayetlerini inceleyip hükme bağlamak 
ve zararlarının tazminini sağlamakla yü
kümlüdür (el-Af:ıkamü 's-su[taniyye, s. 
107, 154,275, 283-284). 

Yetkili makamın sorumluluğu güç sa
hiplerinin özel mülkiyete saygı duymasını 
sağlamak. zorbalıkla müsadere edilme
sini engellemek, vergi tahsilatının ve har
camaların idari düzenlemelere uygunlu
ğunu denetlemek, tahsildarların , divan ve 
ordu mensuplarının suistimalierini önle
mektir. Keyfi davranışlarının ve zulüm
lerinin önüne geçilebilmesi için devlet ri
caline düzenli ve yeterli ücret verilmeli
dir (a.g.e. , s. ı 06-1 09). Özellikle başarılı 
valiler ve haraç görevlileri kısa aralıklarla 
değiştirilmemelidir; çünkü bu durum, on
ların uzaklaştınlma ihtimaline karşı üret
ken yatırımları aksatmalarma ve gele
cekte işsiz kalma endişesiyle para birik
tirrnek için halktan aşırı vergi almalarına 
sebep olabilir. Melik dürüst ve üretken 
memurların maliarına çeşitli bahanelerle 
el koyarak ne onları yolsuzluğa sevketmeli 
ne de kendisini zalim durumuna düşür
melidir. Buna karşılık hıyanet içindeki 
yöneticiler görevden alınmalıdır ( Teshi
Lü 'n-na?ar, s. 266-267). 

Komşularla yapılan barış antlaşmaları 

ve bu çerçevede ülkeye sokulan ticaret 
mallarından alınacak gümrük vergileri 
nin oranları ve yeni düzenlemeler keyfi
liklerin önlenebilmesi için sınırlardaki 
divanlarda ayrıntılı bir şekilde kaydedil
melidir. İslam ülkesinde şehirler arası ti
caretten gümrük alınması haramdır. Va
lilerin vergi oranları üzerinde yaptıkları 
ayarlamalar şeriatça yasaklanmamış olup 
ictihada mahal varsa kabul edilir; çünkü 
zamda halkın. indirimde ise hazinenin 
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zararı vardır (el-AJ:ıkamü 's-sultaniyye, s. 
272-273). 

Maverdi, cizyenin mükelleflerin mali 
durumuna göre ictihadla belirleneceği 
görüşündedir. Haraç toprağın verimliliği, 
sulaklığı, ürününün kıymeti ve pazarlarla 
arasındaki mesafeye dayalı ödeme kapa
sitesi göz önünde bulundurularak takdir 
edilmelidir. Haraçgüzarlarla feyin hak sa
hipleri arasındaki adaletli dengenin göze
tilmesi şarttır; mükelleflere ihtiyaçlarını 
karşılayacak ve zor günler için ihtiyat ak
çesi biriktirecek kadar gelir bırakılmalıdır. 

Halkın toprağın verimliliğini arttırıcı ya
tırımlarından kaynaklanan ürün artışı se
bebiyle vergileri yükseltilmemelidir; aksi 
takdirde girişim arzuları kırılarak atıl ka
pasiteye yol açılır. Buna karşılık kendi ih
mallerinden kaynaklanan üretim düşüşü 
vergi indirimini gerektirmez. aksi halde 
atalete saplanırlar. Haraç mükellefi ver
gisini ödeyemeyecek kadar mali sıkıntı 
içine düşerse ödeme ertelenir (a.g.e., s. 
184, 188-193). 

Harcamalar gerekli ve zorunlu kalem
lere yöneltilmelidir. Giderlerin idaresinde 
görevlendirilecek memurlar ordunun er
zakı gibi muayyen harcama kalemlerinin 
miktarlarını ve hak sahiplerini bilmeli. 
nafaka 1 bahşiş vb. masraflar hakkındaki 
emirlere vakıf olmalı ve amirin politikasını 
kavramalı, sarf kalemlerini bellemeli, ikti
satil davranmalı . ücretierin ödenmesinde 
kamu yararını gözetmelidir (Kavaninü'L
vizare, s. 192-194). 

Melikin adam kayırmaksızın ve haddi 
aşmaksızın ihtiyaç sahiplerine ata tahsisi 
takdire şayandır; hesapsız ata dağıtmak 
ve haksızlık yapmak israf sayılır. Maverdi 
kamu gelirlerinin harcanması sürecinde 
bölüşüm adaleti, hakkaniyet. liyakat, iti
dal. şeffaflık, dürüstlük gibi ilkelere vur
gu yapmaktadır ( Teshilü 'n·na?ar. s. 17 4-
178). Ödemelerle ilgili görüşleri hayat 
standardına ilişkin ipuçları vermesi açı
sından ilginçtir. Ordu divanından müca
hidlere bağlanacak ata yeterli miktarda 
olmalıdır ki bunlar geçim uğruna ülkeleri
ni savunmaktan geri kalmasınlar. Yeterli 
miktarı belirlemede şu üç ölçüte itibar 
edilmelidir: Kişinin bakınakla yükümlü 
olduğu aile fertleri, hizmetçiler. binek ve 
yük hayvanları. hayat şartlarına uygun ba
rınak. Bunları karşılamaya yetecek yıllık 
bir ata tahsis edilir ve her yıl durumu göz
den geçirilerek gerekirse yeniden ayarla
mr (el-Af:ıkamü 's-su/taniyye, s. 269-270). 

Maverdi'nin zekata ilişkin bir görüşü de 
hayat standardı anlayışını yansıtır. Zekat
ta hak sahibi sekiz sınıf ( et-Tevbe 9/60) 

arasındaki savaşçı olmayan miskinlerle 
fakiriere yıllık geçimlerine yetecek mik
tarda pay verilir. Miskin ve fakiriere kamu 
arazilerinden hima tahsisi caiz olup Ca
hiliye dönemindeki uygulamanın aksine 
turalardan varlıklıların istifadesi yasak
lanmalıdır (a.g.e., s. 156-158, 242-243). 
Maverdi'nin fakirierin korunmasına yöne
lik bu yaklaşımı. aynı zamanda kaynakla
rın tahsisinde adil gelir dağılımı ilkesine 
verdiği önemi yansıtmaktadır (Rif'at el
lvazl, lll [ 1985). s. 112-114). 

Ölü arazilerin üretime kazandırılması
nı önemseyen Maverdi'nin bu konudaki 
ifadelerinden, hem kaynakların etkin kul
lanımının sağlanmasını hem de speküla
tif amaçlı toprak yağmacılığının önüne 
geçilmesini hedeflediği sezilmektedir. 
Sultanın , üzerinde tasarrufu caiz görülen 
ölü topraklardan ihya ve imara imkanı 
olanları ikta- ı temlikte bulunması caizdir. 
Böyle bir araziyi belli şartlar çerçevesinde 
ihya eden kimse -devletin iznini almaksı

zın- toprağın mülkiy.~tine sahip olur (el
A/:ıkamü 's-sultaniyye, s . 231-233, 248-
249). 

Maverdi'ye göre para, satın alma veya 
tazminat işlemlerinde malların mutlak 
kıymet ölçüsü ve hesap aracıdır. Maverdi 
ekonomi biliminde Gresham kanunu adıy
la bilinen, "Kötü para iyi parayı kovar" 
şeklindeki kuralı yüzlerce yıl önce vurgu
lamakta, bu sebeple sikkede sahtekarlık 
yapanlara ta'zir cezası uygulanmasına 
hükmetınektedir (a.g.e., s. 198-199: Tes
hllü'n-na?ar. s. 275-276; M. Celfıb el-Fer
han, sy. 34-35[1997). s. 185-186). 

Maverdi, bazı belediyecilik hizmetleri
nin ve pazarların denetimi başta olmak 
üzere kamu alanlarındaki zabıta görevi
nin yürütülmesi iŞini hisbe teşkilatının 
sorumluluk alanına sokmaktadır. Mesela 
su şebekesinin, ibadethaneterin bakım 
ve onarımı gibi hizmetlerin, muhtaç yol
cuların temel ihtiyaçlarının giderilmesi 
gibi kamu işlerinin yerel idareterin büt
çesiyle ve merkezi hazineden talep edile
cek destekle yahut şehrin ileri gelenlerin
den sağlanacak gönüllü katkılarla edası 
muhtesibin yükümlülükleri arasındadır 
( el-A/:ıkamü 's-suıtaniyye, s. 321 : Rif' at el
Ivazl, lll (1985 ]. s. 116; ayrıca b k. HİSBE). 

Eserler i. 1. el-ljiivi'l-kebir* Eserde 
alışılmış açıklamacı şerh tekniğinin aksi
ne konular yeni meselelere dair hüküm
leri e zenginleştirilmiştir. Farklı görüş
lerin gerekçeli olarak izah edilip tartı 

şılması kitaba bir ilm-i hilaf eseri özelli
ği kazandırmıştır (Erturhan, sy. 3 ( 1999]. 
s. 482) . İki ayrı ilmi neşri yapılan (nşr. Ali 



Muhammed Muavvaz-Adil Ahmed Ab
dül-mevcGd, giriş cildi ve I-XVIII, Beyrut 
1414/1994, Muhammed b. Ahmed el-Ez
her!' nin ez-Zahir'i ile birlikte; nşr. Mah
mud Mataracı v.dğr., I-XXIV, Beyrut 1414/ 
1994, Zeynüddin ibnü'I-Verdl'nin Beh
cetü'l-ljavl'si ve ez-Zahir ile birlikte) 
el-l:favi'l-kebir'in çeşitli bölümleri ay
rıca basılmış olup bazıları şunlardır: 
Kıtalü ehli'l-bagy(nşr. İbrahim b. Ali 
Sandıkçı, Kah i re 1987); el-l:fudud (I-II, 
nşr. İbrahim b. Ali Sandıkçı, baskı yeri yok. 
1415/1995); er-Raçla' (nşr. Amir Said ez
Zeybari. Beyrut 1416/ 1996); en-Nafa]fdt 
(nşr. Amir Said ez-Zeybari, Beyrut 1418/ 
1998). z. el-İ]fna'. Rivayete göre Halife 
Kadir- Billah dört mezhebin otoritelerin
den birer muhtasar fıkıh kitabı hazırla
malarını istemiş, Maverdi el-l:fôvi'sinin 
deliiiere yer vermeyen el-İ]fna' adlı muh
tasarını hazırlayıp takdim etmiş ve halife 
en çok onu beğenmiştir (Yakut , xv. 54). 
İbn Kadi Şühbe eserin garaib içeren bir 
muhtasar olduğunu söylemektedir (nşr. 
Hıdır Muhammed Hıdır. Küveyt 1402/ 
1982) . el-İ]fna' Ebu Şüca· ei-İsfahani 
tarafından şerhedilmiştir. 3. Tefsirü '1-
Kur'an (en-Nüket ve'l-'uyün). Müellif 
Kur'an'ın tamamı yerine sadece gerek
li gördüğü ayetleri tefsir etmiştir. Kay
nakları arasında hadis. sahabe ve ta
biin sözleri yanında Yahya b. Sellam, 
Muhammed b. Cerlr et-Taberl, İbn Ebu 
Hatim, Muhammed b. Hasan en-Nak
kaş. Yahya b. Ziyad ei-Ferra. İbn Ku
teybe, Cahiz, Zeccac, Ma'mer b. Müsen
na gibi müfessirlerin görüşleri ; Nehhas, 
Muhammed b. Ahmed ei-Ezherl gibi dil
cilerin eserleri bulunmaktadır. Hem riva
yet hem dirayet tefsiri özelliği taşıyan 
eserde rivayetlerin çoğu isnadsızdır. Ayet
leri n nüzOI yerleri ve sebepleri belirtilmiş, 

muğlak kelimelerin anlamları ile veciz 
ifadeler açıklanmış. mücmelleri tefsir, 
müteşabihleri te'vil edilmiş. ihtilaflara, 
kıraat farklılıklarına ve fıkhi hükümlere 
de yer verilmiştir. Müellifin hukukçuluğu 
ahkam ayetlerinin tefsirine, dilciliği ise 
edebi ve lugavl açıklamalarına yansımak

tadır. Aralarında EbO Bekir İbnü'l-Arabl. 
Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzl, Muhammed b. 
Ahmed ei-Kurtubi, Ali b. Muhammed el
Hazin ve Şehabeddin Mahmud el-AIO
sl'nin yer aldığı birçok müfessir Maver
di'den nakiller yapmıştır (Karmış, s. 113-
156) . Tefsirü 'l-Kur'an'ın çeşitli neşirleri 

yapılmıştır (nşr. Hıdır Muhammed Hıdır, 
I-lV, Küveyt 1402/ 1982; Kahire 1413/1993; 
nşr. Seyyld b. Abdülmaksüd b. Abdürra
hlm, ı-vı. Beyrut 1412/1 992). Eserizzeddin 
İbn Abdüsselam ( Tefsirü 'l-~ur'an, nşr. Ab-

dullah b. İbrahim b. Abdullah el-Vehlbl, 
Beyrut 1416/ l 996) ve Ebü'I-Feyz Muham
med b. Ali b. Abdullah ei-Hilli(Keşfü '?·?U

nün, I, 458) tarafından ihtisar edilmiştir. 
4. Emşalü'l-Kur'an. Bursa Eski Yazma ve 
Basma Eserler Kütüphanesi ile (Ulucami, 
nr. 1268) Leiden Kütüphanesi'nde birer 
yazması mevcuttur. s .Ac/amü'n-nübüv
ve* (Dela'ilü'n-nübüvve). Peygamberlik 
müessesesini aklın ışığında ispatlamaya 
çalışan bir kitaptır (Kah i re ı 3 ı 9. ı 330, 
ı 353 , ı 39 l / l 971, ı 985; nş r. Abdurrahman 
Hasan Mahmud, Kahire !407/1987; nşr. 

Muhammed ei-Mu'tasım-Billah el-Bağda
dT, Beyrut l407/ı987; nşr. Muhammed Şe
rif Sükker, Beyrut ı 41 2/1992). 6. e/-A.Qka
mü's-sul{iiniyye*. İslam anayasa, idare, 
maliye ve devletler hukuku kapsamına 
giren bazı konuları ele almaktadır (ed. R. 
Enger, Maverdii constitutiones politicae, 
Bonn ı853; Kahire 1298, 1319, 1324, 1327, 
ı 328, 1380/1960. 1386/ 1966, ı 973; Hayda
rabad l 3501! 93 l; n ş r. Muhammed Fehml 
es-Sercanl, Kah i re ı 978; nşr. Ahmed Mü
barekei-Bağdadi, Kahire-Küveyt !409/ 
ı 989; n şr. Abdurrahman ei-Umeyre, Kah i re 
ı 994- ı 995). Eser Fransızca (tre. Ed mo nd 
Fagna n, Les statuts gouvernementaux, 
Alger ı 91 5, ı 984; Paris 1982), ingilizce 
(tre. Wafaa H. Wahba, The Ordinances of 
Government: A Translation of Al-Af:ıkam 
al-Sultaniyya, Reading ı 996; tre. Asadul
lah Yate, al-Ahkam as-Sultaniyyah: The 
Laws of lslamic Governance, London 
ı 4 ı 61!996, 200 ı), Türkçe (tre. Ali Şafak, 
el-Ahkamu's-Sultaniyye: İslamda Hila
fet ve Devlet Hukuku, istanbul ı 396/ 
1976, 1994). Farsça ve Urduca'ya çevril
miştir. Ayrıca S. Keüzer'in Flemenkçe'
ye (Mawerdi's publiek en administratief 
regt van den Islam, Den Haag ı 862). Leon 
Ostrorog'un Fransızca'ya (el-Ahkam es

Soulthaniya: Traite de droit public mu
sulman, Paris l90l-ı906. 1925, Beyrut 
ı 982), Darlene R. May'in İngilizce'ye 
(al-Mawardi's al-Af:ıkam al-Sultaniyyah: 
A Partial Translation with Introduction 
and Annotations, Indiana University, 
basılmamış doktora tezi, Bloomington 
ı 978) kısmi çevirileri vardır. imamü'I-Ha
remeyn el-Cüveyni, Maverdi'nin el-AJ:ıka
mü's-sultaniyye'sini çok sert biçimde 
eleştirir (bk. el-GIY ASi) el-AJ:ıkamü's
suıtaniyye Celaleddin es-SüyGti tarafın
dan ihtisar edilmiştir (Keşfü'?·?unün, 1, 
19). 7. Kavaninü'l-vizare ve siyasetü'l
mülk (Edebü'l-vezir) . Kitapta vezirliğin 
tanımı ve çeşitleri, vezirin nitelikleri, yet
kileri. yükümlülükleri ele alınmakta ve bu 
makamın sahiplerine öğütler verilmekte
dir (Kahire 1348/1929, 1414/ 1994; nşr. Mu-
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hammed Süleyman DavGd- Fuad Abdül
mün'imAhmed , İskenderiye 1972,1396/ 
ı 976, ı 398/1978, ı 41 1/ l 99 ı; nşr. Selahad
din BesyGnl Raslan, Tanta ı 976; Kah i re 
ı 983, ı 985, ı 986; nşr. Rıdvan es-Seyyid, 
Beyrut ı 979, ı 993). Yusuf b. Hasan el-Hü
seyni'nin Farsça'ya çevirdiği eserin Hüse
yin Hüsnü b. Salih el-Bosnevi(Zinetü's-sa
dare fl tercemeti adabi'l-vezare, İÜ Ktp., 
TY, nr. 2729; Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di , nr. 1857) ve Şirvanizade Mehmed Rüş
dü Paşa (Düstürü'l-vüzera Tercümesi, iü 
Ktp ., TY, nr. 2690,6929, 9610) tarafından 
yapılmış birer Türkçe tercümesi vardır. 8. 
Teshilü'n-na?ar ve ta'cilü'?·?afer. "Sul
ta"nın mahiyeti, yapısı . felsefesi ve işle
yiş kurallarına ilişkindir. Devlet başka

nında bulunması zorunlu ahlaki nitelik
leri ve izlenmesi gereken siyaseti iki bö
lüm halinde inceler. Müellif mukaddime
de eserin gerek yönetenlerin gerekse 
yönetilenlerin ıslahına dair hem dogma
tik hem pratik içerikli bir kitap olmasını 
amaçladığını bildirir (s . 98). Bu çerçeve
de zaman zaman tarihi örnekleriyle bir
likte hükümetlerin nasıl kurulup korun
duğunu, başarısızlık ve yıkılış sebeplerini 
ele almaktadır (nşr. Muhyl Hilal es-Ser
han, Beyrut 1401/1981. 1406; nşr. Hasan 
es-Saati, Beyrut ı 982; nşr. Rıdvan es-Sey
yid, Beyrut ı 987) 9. NaşiJ:ıatü'l-müluk 
(nşr. Hıdır Muhammed Hıdır, Küveyt 1403/ 
ı 983; nşr. Muhammed Cas im el-Hadisi, 
Bağdad 1406/1986; nşr. FuadAbdülmün
'im Ahmed, İskenderiye ı 988). N aşirierden 
Fuad Abdülmün'im Ahmed, klasik kay
naklarda adı geçmeyen kitabın Maver
di'ye nisbetini kabul etmemekte ve Ebü 
Zeyd el-Belhi'ye ait olabileceği ihtimali 
üzerinde durmaldadır ( Naşif:ıatü 'l-mülük, 
neşredenin girişi, s. 5-8, ı 3-33). Mustafa 
Sarı bıyık, üzerinde doktora çalışması yap
tığı eseri (ı 996, SÜ Sosyal Bilimler Ensti
tüsü) Türkçe'ye çevirmiştir (Siyaset Sa
natı, istanbul2000). 10.Edebü'd-dünya 
ve' d-din*. Ahlaka dair bu meşhur eser 
bizzat müellifince talebelere okutulmuş
tur. islam ahlakının bir miktar Grek fel
sefesi ve daha çok Fars hikmeti katılarak 
fıkıhçı titizliği ve edip inceliğiyle işlendiği 
kitap ilki İstanbul'da (ı 299) olmak üzere 
tahkikli ve tahkıksiz onlarca defa basıl
mıştır (nşr. Mustafa es-Sekka- Muham
med ŞerlfSükker, Beyrut 1408/1988). Yaşar 
Çalışkan, Edebü'd-dünya ve'd-din'in so
nundaki altıncı bölümü kapsamayan Ber
gamalı Cevdet tercümesini (Edebü 'd-din 
ve 'd-dünya Tercümesi, I-lll, istanbul ı 327-
1 328) sadeleştirerek günümüz Türkçe'
sine aktarmıştır (Maddi ve Manevi Yüce 

Hedefler, istanbul 1993; bu neşrin eleştirisi 
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için bk. Aydın, V/55 ı I 994], s. 22). Ede
bü'd-dünya ve'd-din'i ayrıca Selahattin 

Kip ile Abidin Sönmez (istanbul ı 978) ve 
Ali Akın (istanbul I 979, I 982, I 998) Türk
çe'ye, Osman Reşer Almanca'ya (I-lll, Das 
ki tab adab ad-dunya wa 'd-din, Stuttgart 
ı 932- ı 933; Osnabrück ı 984) çevirmiştir. 
11. el-Em§al ve'l-J:ıikem. 300'er hadis, 
mesel- hikmet ve beyit içeren bir derle

medir (nşr. Fuad Abdülmün'im Ahmed. 
iskenderiye, ts. ı 1402/ 198 I], I 985; Dev ha 
1403/1983) . 

Maverdi'ye et-TuJ:ıfetü'l-mülukiyye ii 
adabi's-siyasiyye adlı bir eser izafe edi
lirse de (n şr. Fuad Abdülmün'im Ahmed, 
iskenderiye 1977,1402/1982, 1993) naşir, 
Bibliotheque Nationale'de kayıtlı olup (nr. 
244 7) kapağında Maverdi'ye nisbet edi
len nüshanın Ebü'I-Hasan Ali b. Muham
med ei-Ahvazi'nin et-Tibrü'l-mesbuk'u 
ile benzerliğine dikkat çektikten sonra 
VII. (XIII.) yüzyılda yaşamış kimliği meçhul 
Mısırlı süfimeşrep bir Maliki'ye ait olabile
ceğine dair gerekçeler ileri sürmektedir 
(s. 32-46, ı 29- ı 30) . Ayrıca et-TuJ:ıietü'l
mülukiyye'nin başında (s . 5 ı) aklı, müs
takil varlığı bulunan ilk yaratık şeklinde 
niteleyen zayıf bir hadis nakledilmektedir. 
Diğer kitaplarında aklın cevherliğini red
deden Maverdi'nin bu hadisi onaylar ma
hiyette aktarması çelişki dağuracağı için 
eserin kendisine nisbeti mümkün değildir. 

Maverdi'ye er-Rütbe fi talebi'l-J:ıisbe 
(n ş r. Ahmed Ca bir Bed ran, Kah i re I 423/ 
2002 ) adlı bir eser daha nisbet edilmek
teyse de bu kitap İbnü'I-Uhuwe'nin Me

'alimü'l-lwrbe ii aJ:ıkdmi'l-J:ıisbe 'sidir. 
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Türk milsikisinde bir makam. 
_j 

Sözlükte "asıl. esas, gerekli madde" an
lamına gelen Farsça maye kelimesi , Türk 
mOsikisinde segah ve uşşak makamları

nın birbirine geçkili olarak kullanılmasıyla 
meydana gelen iki ayrı makama isim ol

muştur. Segah maye ve dügah maye adlı 
çok eski fakat az kullanılmış bu iki maka
mın her birindeki esas dizi veya makamın 
belirtilmesi amacıyla bu ismin verildiği 
anlaşılmaktadır. 

1. Segah Maye. Segah makamıyla uş
şak makamının birbirine geçkili olarak 
kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Ma
kam segah perdesinde, yani yerindeki se

gah makamı dizisine dügahta, yani yerin
deki uşşak makamı dizisinin eklenmesin
den sonra yine segah dizisine geçilerek 

karar verilmesi suretiyle oluştuğundan 
makamın durağı segah perdesidir. Ma

kamın yapısı segah + uşşak + segah şek
lindedir. 

Çıkıcı seyreden segah maye makamının 
güçlüsü neva perdesi olup bu perdede 
segah makamında olduğu gibi yarım ka
rar yapılır. Segah seyri sırasında eksik se
gah beşiisi kullanılarakyarım karar yapıl

mışsa bu karar uşşak çeşnilidir. 


