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Sözlükte "bir nesneyi düzgün ve iyi du
rumda bulunması için özenle gözetip ko
rumak; hayvanı ehlileştirmek, atı terbiye 
etmek" gibi anlamlara gelen siyaset, "top
lumun işlerini üzerine alma, yürütme, yö
netme işi, insan topluluklarını yönetme 
sanatı" şeklinde tanımlanır (FirOzabad!, 
Kamasü'l-muf:ıft. "svs" md.; Tacü 'l-'aras, 
"svs" md. ; Kamus Tercemesi, ll , 938-939). 

Siyaset kelimesi ve türevleri Kur'an'da geç
mez; hadislerde ise hem "at terbiye etme" 
hem de "halkın işlerini yönetme" mana
larında kullanılır (Müsned, ll, 297; VI, 347, 

352; Buhar!, "Enbiya,", 50; Müslim, "ima
re", 44) . Fıkıh literatüründe, kamu otori
tesinin dinin genel ilkelerine ters düşme
yecek düzenlemeler ve uygulamalar yap
ması da çoğu zaman siyaset kelimesiyle 
ifade edilir (bu anlamdaki kullanımlar ve 
kelimenin Cengiz yasalarıyla ilgisi hakkın
da bk. İSTİSLAH; SiYASET-i ŞER'İYYE). 

İlgili Kavramlar. Kur'an-ı Kerlm'de, ha
dislerde ve İslami ilimler literatüründe yö
netenler, yönetilenler ve yönetirole ilgili 
siyasi-idari içerikli çok sayıda kavram bu
lunmaktadır. Yönetenlerle ilgili kavramlar
dan imam (çoğulu eimme) bazı ayetlerde 
"toplumsal ve siyasal lider" anlamını ifade 
etmekte (mesela b k. el-Bakara 2/ 124; el
isra 17/71 ; el-Enbiya 21/73), hadislerde da
ha açık biçimde aynı anlamda sıkça geç
mektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "emın" 
md.). Hemen bütün hadis mecmuaların
da yer verilen bir hadiste Allah'ın ahiret
te kendilerini arşının gölgesinde barındıra
cağı yedi zümrenin en başında adil imam 
(Müsned, ll, 439; Buhar!, "Zekat", 16; Müs-
1 i m, "Zekat", 91 ) , diğer bir hadiste de Al
lah 'ın gazabına uğrayanlar arasında zalim 
imam zikredilir (Müsned, lJI, 22; Tirmiz!, 
"Al:ıkam" , 4). İmam kelimesi "devlet baş
kanı" manasında ilk halifeler döneminden 
itibaren siyaslliteratürde kullanılmış, "ce
maate namaz kıldıran" anlamındaki imam
dan ayırmak üzere devlet başkanına bü
yük imam denilmiştir (İbn HaldOn, ll, 578-

579). Ketarn ve fıkıh literatüründe siyasi 
nazariyelerle ilgili görüşler çoğunlukla "ima
met" başlığı altında incelenir. "Devlet baş-
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kanı, siyasi lider" manasında kullanılan di
ğer bir terim halifedir (ço~ulu halaif, hule
fa) . Kelime Kur'an'da (mesela bk. el-A'raf 
7/69, 74; YOnus 10/ 14), genellikle "bir kim
senin, bir topluluğun ardından gelip onun 
yerine geçen kişi" aniilminda yer almak
ta (Taber!, I, 236). Hz, DaVGd'a hitap eden, 
"Biz seni yeryüzüri~e halife · yaptık, ön un 
için insanlar arasında adaletle .hÜkmet" 
maalindeki ayette (Sad 38/26) ~siyasi ·lider" 
manasında kullanıldığı açıkça anlaşılmak

tadır. Emlrü'l-mü'minln (kısaca emir) un
vanı "bir üst makam ve otoritEmin t:ıuyru
ğu" anlamındaki emr kelimesinden türe
tilmiş olup hadislerde ."yönetici" manasın
da geçmektedir. Bu hadislerden birinde, 
"İnsanlar üzerinde errilr olan kimse onlar
dan sorumludı,ır;' buyurulmuştur (Buhar!, 
"1t~", 17; Müslim,"imare", 20). Bir ayet
te ve bazı hadislerde geçen ülü'l-emr ta
biri (en-N isa 4/59; 83; Mü:sried, V, 183; Da
rimi, "Mu~addime", 24) bağiarnı dikkate 
alınarak çoğunlukla "siyasi ve askeri lider
ler" anlamında yorumtanır (Taberl, N, I 50-

151 , 153). Hadislerde aynı manada veliy
yü'I-emr de yer almaktadır (Müsned, I, 
419; ll, 327,360, 367; Buhar!, "Ijumus", 1) . 

Kur'an'da sultan kelimesi "hüccet, delil, 
hüküm" gibi anlamları yanında bazı ayet
lerde (mesela bk. en-N isa 4/9 I; en-N ahi 
16/ 100; el-isra 17/33) ve daha açık biçim
de hadislerde (Wensinck, el-Mu'cem, "sir 
md.) sonradan kazandığı siyasi içeriğe ze
min hazırlayacak şekilde "güç, iktidar, ve
layet" manasında geçmektedir. Kelime li
teratürde hem siyasi iktidarı hem bu ikti
darı elinde tutan lideri ifade edecek şekil
de yaygın biçimde kullanılmıştır (mesela 
bk. ibnü'I-Mukaffa', el-Edebü'ş-şagir, s. 25, 

26, 29) . Flruzab€ıdl halifeyi "en büyük sul
tan" diye tanımlar (Kamusü'l-mu/:ıft, "blf'' 
md.); ancak halife kavramına nisbette sul
tan zamanla daha dünyevi bir çağrışım ya
par hale gelmiştir. Kur'an'da ve hadisler
de çoğunlukla Allah'ın kudret ve hakimi
yetini belirten mülk ve melik kavramları 
-tamamı eski milletlerle ilgili olmak üzere
yirmi kadar ayette ve pek çok hadiste siya
si iktidarı ve ona sahip olan kişileri belirt
mek için de kullanılmıştır (M F Abdülbaki, 
el-Mu'cem, "mlk" md.; Wensinck, el-Mu'
cem, "mlk" md.). 

Yönetilenleri ifade eden ve sözlüklerde 
"din, mezhep, yol, bir peygambere ina
nanlar" şeklinde açıklanan ümmet (Cev
herl, eş-Şıf:ıB./:ı, "emın" md.) Kur'an'da "bel
li bir insan nesli, topluluk, dini grup" anla
mında (M. F Abdülbaki; el-Mu' cem, "emın" 
md.). hadislerde ise çoğu İslam toplumu
nu karşılamakla birlikte bazan siyasi içe-

rikte bir kavram olarak geçmektedir (Wen
sinck, el-Mu'cem, "emın" md.). Zamanla 
bu kavramın dini içeriği zayıflayarak yö
netiİenler topluluğunu belirten en örtemli 
siyasi terim haline gelmiştir. YönEltilenler
le ilgili diğer bir siyasi kavram oıafı millet 
Kur'an'da ve hadislerde daha çok ''din" an
lamında kulianıimakta, ilgili ayetierin ço
ğunda "İbrahim'in miUeti" terkibi (M F 
Abdülbaki, el-Mu'cem, ."mll" md.), hadis
lerde genellikle "İslam milleti" gibi belli bir 
dini veya inanç grubı,ıhu ifade eden ter
kipler içinde. geÇm~ktecİir (Wensinck, el
fl1u'cem, "mll" md_.). Daha sonraki litera
türde millet kelimesi genellikle, "AIIah'ın 
kulları için kitaplarında ve peygamberle
rin.in "diliyle koyduğu esaslar" manasında
ki 'din.ve şeriatkelimeleri_ne yakın anlam
da kullanılmaya devam etmiş, Osmanlılar'
da ise dini-siyaSı cemaatleri ifade ederken 
son dönemde Türkçe yayınlarda dini içe
riğini kaybederek kültürel-siyasal bir kav
ram haline dönüşmüştür. 

Yönetirole ilgili kavramların başında yer 
alan devlet kelimesi Kur'an'da ve hadis
lerde geçmez. "Dönmek, değişmek, hal
den hale geçmek" anlamındaki devi kö
künden isim olan dfile "elden ele dolaşan 
şey" manasma gelmekte olup bir ayette 
ve bazı hadislerde yer almaktadır (eş-Ş O
ra 59/7; Buhar!, "Cihad", 1-2; Müslim, "Ci
had", 74) . Devletin, "bir insan topluluğuna 
ait siyasi hakimiyetin teşkilatianmış şek

li" anlamında siyasal içerikli bir terim ola
rak kullanılması Abbasller'in iktidarı ele 
geçirdiği dönemlere rastlar. Kur'an'da va
tan kelimesi de geçmez. Bir ayette "yer" 
anlamında "mavtın" kullanılmakla birlikte 
(et-Tevbe 9/120) gerek bunun gerekse ba
zı hadislerde yer alan mavtın ve vatan ke
limelerinin (mesela bk. Müsned, I, 375; N, 
30; Ebu DavOd, "imare", 36) xvııı. yüzyı

lın sonlarına doğru siyasi anlam kazanan 
vatanla ilgisi yoktur. Kelime, hadislerde bir 
kimsenin veya topluluğun doğup büyüdü
ğü yahut uzun süre ikamet etmek üzere 
yerleştiği, yaşadığı yeri ifade etmektedir. 
Yönetimle ilgili bir diğer siyasi kavram olan 
dar "herhangi bir siyasi otoritenin hakim 
olduğu ülke" anlamında kullanılmıştır. Fı
kıh literatüründe müslümanların yöneti
mindeki topraklar "darülislam", gayri müs
limlerin hakimiyeti altındaki ülkeler ise "da
rülharp" terimleriyle belirtilir. 

İslam Düşüncesinde Siyaset ilkeleri. İs
lam düşüncesinde siyaset kurumu Allah, 
insan, toplum ve tabiat arasındaki ilişki
ye dair İslam'ın antotojik tasavvuruna da
yanır. Sadece değersel (axiologique) düzlem
de rnekanizmaya indirgenemeyen siyaset, 



modern sosyal bilimlerde olduğu gibi eko
nomi ve hukuktan bağımsız bir disiplin ola
rak düşünülmez. İslam medeniyetinde bu 
alan ancak fıkıh, ahlak, ketarn ve felsefe
nin iç içe olduğu bütünün bir parçası şek
linde anlaşılabilir. İslam siyaset düşünce
sinde sorumluluk sahibi hür insan kav
ramiaşmış bütün siyasi faaliyetlerin te
mel aktörü olarak kabul edilir. İslam'ın in
san tasawurunda kul olma bilincine sa
hip kişi, h ür iradesiyle ve seçme yetisine 
sahip olarak yaptığı işlerden her iki dün
yada sorumlu tutulacağına inandığından 
kendi içinde uyumlu ve dengeli bir yaşam 
kurmaya, bu uyum ve dengeyi toplum ve 
tabiatta ilişkisinde de gözetmeye çalışır. 
Dolayısıyla müslüman fert ile İslam tasav
vuruna göre inşa edilmiş toplum ve dev
let arasında çatışma değil uyum söz konu
sudur. Öte yandan toplumun ve siyasal or
ganizasyonların oluşması ve devamı aile 
sayesinde mümkün olduğu için İslamiyet 
aile kurumuna özel bir önem vermiştir. 

Kur'an ve Sünnet'te bireysel yaşantı, bi
rey-toplum ilişkisi ve aile içi ilişkiler hak
kında ayrıntılı sayılabilecek düzenlemele
re yer verilirken insan topluluklarının ida
resi için belirli ilkelerin ortaya konulma
sıyla yetinilmiş, siyasal mekanizmanın ala
cağı somut biçimler bu ilkeler çerçevesin
de tarih içinde yapılacak bilimsel çalışma
lara ve ictihada bırakılmıştır. Siyaset ala
nında teorik tartışmaların olgunlaştığı ve 
önemli tecrübelerin yaşandığı bir döne
min alimleri olan İmamü'I-Haremeyn ei
Cüveyni ve öğrencisi Gazzali, siyaset tar
tışmalarını "kat'iyyat-zanniyyat" ayırımı 
üzerinde temellendirerek Kur'an ve Sün
net'in siyasetin kurucu ilkelerini (kat'iyyat) 
ortaya koyduğunu, bunların uygulama aşa
masında alacağı teorik yapı ile zanniyyat 
alanının zaman içinde yapılacak ictihadla
ra bırakıldığını belirtmişlerdir (Cüveynl, el· 
irşad, s. 3 51-3 54 ı. Mesela adil ve meşru 
bir devlet başkanı seçme gereği kati bir 
hüküm, nasıl seçileceği ise zanni bir mese
ledir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
halifenin seçim tarzı olarak farklı usulle
rin uygulanması Sünni alimlerince bu du
rumun açık delili olarak gösterilir. İslam 
tarihi boyunca katl-zanni ayırımı sayesin
de zaman ve mekan değişmesine bağlı 
farklılıklara göre uygun çözümler uygula
maya konulabilmiş, bunun sonucunda to
taliter rejim modellerinin önü tıkandığı 
gibi İslam toplumlarında farklı inançlara 
sahip zümreterin kendi din ve kültürleri
ni korumalarına imkan sağlayan modeller 
gelişmiş, asli ilkelere aykırı olmamak şar
tıyla değişik kurumsal ve siyasal deneyim-

ler kabul edilmiş ve uygulama alanı bul
muştur. Yine bu sayede kat'iyyat boyutuy
la toplumun ve siyasetin inşasını müm
kün kılacak ortak bir zemine vurgu yapı
lırken modern Batı tecrübesindeki sosyal 
zemin dışında bir temel kabul etmeyen 
rölativist anlayışın egemen olmasının da 
önüne geçilmiştir. İslamiyet yönetim biçi
minden ziyade ehil ve emin bir kişinin se
çimle iş başına getirilmesine, devlet baş
kanının mutlak değil sınırlı bir iktidara sa
hip olduğu ve Allah'ın huzurunda hesap 
vereceği bilinci içinde istişare esasına gö
re iş görüp adaletle hükmetmesine ön
celik vermiştir. İslam'da siyasetin temel 
amacı, insanların dünya ve ahiret mutlu
luğunu kazanacakları ortamın hazırlanma

sı ve sürdürülmesi, yaygın tabiriyle din ve 
dünya mesalihinin temini, diğer bir ifa
deyle dinin korunması ve dünya işlerinin 
yönetilmesi olup bu amaca hizmet edecek 
bir yöneticinin iş başına getirilmesi esas
tır. 

Kitap ve Sünnet üzerine temellenen is
lam ümmetine ait siyasal yetkinin niteli
ği ve çerçevesi, Hz. Peygamber'in vefatın
dan sonra Hulefa-yi Raşidin'in uygulamala
rıyla şekillenmiştir. Bu uygulama bir nevi 
temsil sistemi olan biata dayanır. Şia dün
yasına egemen olan eğilim biata karşı çık
mış ve imarnın sadece önceki imarnın va
siyeti (nasb) yoluyla iktidara gelmesi saye
sinde meşruiyet kazanacağını savunmuş, 
bu yüzden Hz. Ali dışındaki halifeterin ik
tidarlarını gayri meşru sayınnış, Ehl-i sün
net alimleri ise bu görüşü reddetmiştiL 
Sünni ulemasına göre halife ümmetin seç
tiği kişi olması dolayısıyla onun temsilci
sidiL Ancak hilafet mutlak değil sınırlı bir 
iktidarı temsil eder. Meşru olmayan hu
suslarda yöneticilere itaat edilmeyeceği 
birçok hadiste belirtildiği için (mesela bk. 
Müsned, I, 129; Buhar!, "Al).kam", 4; Müs
lim, "İmare", 39) halifenin dini esaslara ay
kırı kanun koyması yetki aşıını kabul edi
lir. Ümmet, imarnın dini esaslara aykırı ka
rar ve uygulamaları karşısında uyarılar yap
ma ve toplumsal kargaşaya yol açacak de
recede ağır sonuçlar doğurmayacaksa ima
mı değiştirme yetkisine sahiptir; fakat bu
nu nasıl gerçekleştireceği belli bir prose
düre bağlanmamıştır (Maverdl. Edebü'd
dünya ve'd·din, s. ı 39; Gazzall, el·İ~tişad 
fi 'l-i'ti~ad, s. 240). Zaman zaman bu tür 
yetki aşııniarı görülse de fıkıhta bunları 
meşrulaştırmaya çalışan teorik bir zemin 
hazırlanması yönüne gidilmemiştir. 

İslam siyaset düşüncesinde yöneten
lerle yönetilenler arasındaki ilişkiler başta 
adalet, ehliyet. emanet, biat ve istişare ol-
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mak üzere bir dizi temel kavram üzerine 
kurulmuştur. a) Adalet. Birçok ayet ve ha
disteki adalet vurgusundan ve adaletle il
gili açıklamalardan hareketle (özellikle bk. 
en-Nahl 16/90; ei-Hadld 57/25) adaleti ku
rucu, yaşatıcı ve düzeltici olmak üzere üç 
boyutta ele almak mümkündür. Kurucu 
adalet. toplumun ve siyasetin inşasında 
naslarda belirlenen kesinliklerin (kat'iyyat) 
dikkate alınmasıyla ortaya çıkacak olan 
denge ve itidali ifade eder. Adaletin ikinci 
boyutu kurulan sistemin işleyişinde görü
lür. Bu boyutta kat'iyyatın güncel alanda 
uygulamaya konması yanında onun boş bı
raktığı alanı ictihadın doldurmasıyla ger
çekleştirilen adaletli idare söz konusudur. 
Kurulan bu düzenin bozulması durumun
da siyasi güç yolunun kullanılması suretiy
le adalet düzeltici unsur olarak işlev gö
rür. Gerek İslam siyaset düşüncesinde ge
rekse siyaset tarihinde adalet meşruiye
tin temel vasıtası olarak öne çıkmıştır. Ta
rih içinde hem birçok eserde hem de uy
gulamada idarenin yönetilenler nezdinde 
meşruiyet kazanabilmesi için adalet daire
si kavramına başvurulduğu görülmektedir 
(bu kavram hakkında bir açıklama için bk. 
Bedreddin İbn Cemaa, Müstenedü 'l-ecnad, 
s. 109-1 10). b) Ehliyet. Adaletin gereği ol
duğu kadar sağlıklı karar alınmasını ve uy
gulanmasını temin etmesi yönüyle iyi bir 
idarenin de zaruri şartıdır. "İş ehil olma
yanlara verildiğinde kıyameti bekle!" an
lamındaki hadis (Buhar!, ""ilim", 2) genel
likle siyasi bağlamda yorumlanmıştır. c) 

Emanet. Kişisel çıkar gözetmeden ortak 
yarar için hizmette bulunma yanında yö
netimde şeffaf, hesap verebilir olmayı ifa
de eder. Yöneticilerin güven duygusu oluş
turacak icraatta bulunması, yönetilenler 
tarafından meşru görülüp benimsenme
sine ve aralarında sevgi oluşmasına katkı 
sağlar. d) Biat. Toplumu yönetecek kişi
nin şer 'i açıdan meşruiyet kazanması ya
nında ümmetin katılımını sağladığı için 
sosyolojik meşruiyeti de ifade eder. Hem 
"ehlü'l-hal ve'l-akdin gerekli şartlara sa
hip bir kişiyi imam olarak seçmesi" hem 
de "seçilmiş imama bağlılık sunma" anla
mındaki biat prensibinden İslam tarihi bo
yunca idarenin saltanata dönüştüğü dö
nemlerde bile vazgeçilmemiştir. e) İstişa
re. Bir yandan katılımcıların birikimlerin
den yararlanmayı, kararların daha iyi an
laşılmasını, kolayca uygulanmasını ve meş
ru kabul edilmesini sağlarken öte yandan 
yönetilenlerin katılımına yer açarak otori
ter yaklaşımların önünü kesme işlevi gö
rür. Maverdi yöneticinin, doğruluğundan 
veya yanlışlığından emin olmadığı konular-
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da akıllı , deneyimli, güvenilir ve sorumlu
luk bilinci taşıyan kimselere danışmadan 
nihai karar vermemesi gerektiğini ifade 
eder (Teshflü'n-na;;ar, s. 166- 167) . 

İslfuni Literatürde S iyaset. islam mede
niyetinde siyaset başlığının altına dahil edi
lebilecek meseleler birden fazla entelek
tüel gelenek tarafından işlenmiştir. Bun
ların başlıcalarını şöylece sıralamak müm
kündür: Fıkıh . Fıkhın teşekkül devrinden 
itibaren başta hilafet olmak üzere siyasi 
yetkinin inşası , kullanımı, devri ve sona 
ermesi hakkındaki konular vela, biat, ye
min, vekatet gibi kavramlar ekseninde iş
lenmiştir. Ancak klasik fürG-i fıkıh siste
matiği içinde siyaset alanı müstakil bir 
başlık altında ele alınmamış, buna karşılık 
cuma namazından had cezalarına kadar 
birçok bölüm içinde siyasete ilişkin çeşit
li meseleler tartışılmıştır. Siyasetin temel 
meselelerinin müstakil eserlerde ele alın
ması süreci halife seçimi hakkındaki ide
alden uzaklaşılmasıyla değil, hilafet kuru
munun müslümanların ümmet olma sıfa
tını kaybetmesine yol açabilecek derece
de işlevini yitirmesiyle birlikte gerçekleş

miştir. IV. (X. ) yüzyılda özellikle Bağdat'

ta Büveyhl iktidarının oluşması ve Fatımi
Ier'in güçlenmesi üzerine başlayan tartış
maların ilk ve en önemli ürünlerinden biri 
Ebü'I-Hasan ei-Maverdl'nin el-A ]Jkamü 's
sultfıniyye'sidir. Halifenin gücünün zayıf
layıp fiili iktidarın Büveyhl emirlerinin eli
ne geçtiği böyle karışık bir dönemde Ma
verdi çok farklı gruplar ve siyasi güçler 
karşısında ümmetin birliğini ve devamını 
korumakla yükümlü halifeyi ve hilafet ku
rumunu savunarak bunların yeniden güç
lendirilmesini amaçlamıştır. Eserleri gü
nün meselelerinden uzak teorik çalışma
lar olmayan Maverdi imametin icmaen va
cip olduğunu söylerken Haricller'in, ima
rnın seçimle iş başına gelmesi gerektiğini 
belirtirken Şia'nın , aynı anda iki halife bu
lunamayacağını söylerken Fatımiler 'in ve 
halifenin Kureyş'ten olması gerektiğini sa
vunurken Fatımller, Hariciler ve Mu'tezi
le'nin iddialarına cevap verir. Bu çerçevede 
Maverdi, döneminde bir vakıa haline ge
len vilayetterin bazı emirler tarafından gasp 
yoluyla ele geçirilmesi (imaretü'l-istila) me
selesini de ele alarak bu durumu emlrin 
halifeyi tanıması ve şeriata uygun yöne
t im ortaya koyması şartıyla zarurete da
yanarak onaylamıştır ( el-Af:ıkamü 's-sulta
niyye, s. 39-41) . Maverdl'nin, bu fikriyle 
güç kullanarak iktidarı ele geçiren emir
leri meşruiyet sınırları içine çekmeye ça
lıştığı söylenebilir. Halifenin ehlü'l-hal ve'l
akd tarafından seçilebileceğini ve aynı şe-
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kilde aziedilebileceğini söylemesi, istişare
nin gerekliliğine vurgu yapması onun mut
lakiyetçi bir yaklaşımı benimsemediğini 
gösterir. 

Fıkıh literatüründeki siyaset tartışma
larında Maverdi ve Ferra gibi hilafet mer
kezinde faaliyet gösteren fukaha kadar 
aynı dönemde Horasan Eş'ari geleneğin
den gelen Cüveyni-Gazzali çizgisinin de de
rin etkisi olmuştur. Cüveyni'ye göre siya
setle ilgili konulardaki tartışmalarda gö
rülen karmaşanın temel sebebi kat'l ve 
zannl meselelerin birbirine karıştırılması

dır. el-Gıyaşi'de (s. 60) ana hedefinin, her
kesçe kabul edilen kat'l meselelerle zan
niyyat alanına giren ictihadl konuları birbi
rinden ayırmak olduğunu belirten Cüveynl, 
Hz. Peygamber'in vefatından sonra imam
lığın Hz. Ali'ye veya Hz. Ebu Bekir' e bırakıl
dığını iddia eden farklı grupların zannl bir 
meseleye kat'i imiş gibi yaklaşarak hat a
ya düştüklerini ileri sürer ( el-Gıyti§f, s. 141 ). 
Cüveynl'nin bu yaklaşımı , modern dönem
de islam siyaset düşüncesini ele alırken 
yapılan bazı önemli hataları da açıklaya
bilir. Zira özellikle bu alandaki başlıca mo
dern şarkiyat çalışmaları , zanni mesele
leri kat'i gibi antayıp zanniyyat sahasında 
zaman içinde ortaya çıkan farklı uygulama 
ve ictihadları anayasal yapıdan sapma şek
linde değerlendirme hatasına düşmüştür. 

Moğol istilasının getirdiği buhran dev
rinde ortaya çıkan tartışma ve metinler 
siyaset literatürünün en önemli kavşak 
noktalarından birini teşkil etmiştir. İbn 
Teymiyye'nin es-Siyasetü 'ş-şer'iyye'yi 
Cengiz yasalarını yürürlüğe koyma çaba
larına. özellikle bu yasaların cezal düzen
lemelerle ilgili bölümlerine cevap olarak 
yazdığı söylenebilir. Çağdaşı İbn Cemaa gi
bi İbn Teymiyye için de asıl mesele siyası 
yapı ve mekanizma değil şeriatın uygulan
masıdır. İbn Teymiyye, şeriatın doğru bir 
şekilde uygulanabilmesi için kuwet sahibi, 
emin ve ehil kişilerin iş başına getirilmesi
ne ve işlerin istişare esasına göre düzen
lenmesine vurgu yapmıştır. 

Fıkıh literatüründe toplumun yönetilme
sine dair ideal bir çerçeve inşasına çalışı
lırken güncel siyasette bu idealden sapma 
ihtimali sürekli göz önünde bulundurul
muştur. Fukaha, dünyanın bir imtihan ye
ri olduğu bilinciyle ütopik devlet teorile
rinde görülen dünya cenneti vaadinde bu
lunmaz. Siyaset ve toplum asgari müşte
rekler üzerine kurulmakla birlikte fakihler, 
siyasetin güçle olan yakın ilişkisinden do
layı güncel siyasetin bozulma ihtimaline 
karşı adalete vurgu yapmış. ümmetin, ida
recilerin politika ve İcraatiarını sürekli ta-

kip ederek sorgulaması gerektiğini ve ye
ri geldiğinde onları azietme yetkisine sa
hip olduğunu ifade etmiştir. Bu anlamda 
fukaha açısından siyaset sadece uzlaşma 
veya güç ilişkileri değil bunların bütününü 
kapsayan bir faaliyet alanıdır. 

Kelam. Ketarn sahasında imarnet kav
ramı ekseninde gelişen literatür. hilafe
tin antotojik temeliendirilmesi ve Haricl
ler 'e reddiye gibi konuları kapsasa da esas 
ağırlık noktasını imamete nasla tayinle ima
rnın ümmet tarafından yetkitendirilmesi 
görüşlerinin tartışılması teşkil etmiştir. 

Esas itibariyle fıkhın konusu olan imamet. 
Şia alimleri tarafından itikadl bir mesele 
halinde ortaya konduğu için Ehl-i sünnet 
kelamcıları da eserlerinde bu konuya yer 
vermişlerdir. Özellikle Ebü'I-Hasan ei-Eş'a
rl'den sonra imarnet meselesi müstakil 
başlıklar altında ketarn kitaplarının sonu
na eklenmiştir. Şla . Hz. Peygamber'in ve
fatından sonra hilafetin Hz. Ali'nin hakkı 
olduğunu , bunun nasla belirlendiğini . Hz. 
Ali 'den sonra oğulları Hasan ve Hüseyin so
yundan devam etmesi gerektiğini savunur. 
Bu sebeple Zeydiyye dışındaki Şii fırkaları 
ilk üç halifenin meşruiyetini tartışma ko
nusu yapar. ŞYa'ya göre ResGl-i Ekrem'in 
vefatıyla vahiy sona ermiş. fakat Peygam
ber'in diğer görevleri tayin edilmiş imam 
tarafından yerine getirilmeye devam et
miştir. Günahsız olan imam vahyin batıni 
manasını açıklama hakkına sahip dini ve 
siyasi bir liderdir. Hanc11er ve Mu'tezile. ima
rnın Kureyş'ten olmasını gerekli görmeyip 
Allah'ın hükümlerini adaletli bir şekilde 
uygulayacak alim ve zahid bir kişi olması
nı şart koşar. Adaletli idaresi devam etti
ği sürece imama itaat gereklidir, adalet
ten sapması durumunda ise azil şarttır. 

Ehl-i sünnet, imametin vacip olduğunu ve 
imarnın ehlü'l-hal ve'l-akdin seçimi veya 
istihlaf yoluyla başa gelmesi gerektiğini 
savunarak Şla'nın nasla tayin görüşünü 
reddetmiştir (bu ta rtı şma l arın uzantısı 

olan bazı meseleler için bk. İMAMET) . 

Felsefe. islam medeniyetinde siyasetin 
felsefi bir disiplin olarak ele alınışının tari
hini, Doğu (Fars. Hint) ve Batı (eski Yunan) 
kültürlerinden Arapça'ya tercümelerin ya
pılmaya başlandığı Il. (VIII.) yüzyıl başları
na kadar götürmek mümkündür. Bu yö
netimin, Eflatun'un başta Devlet olmak 
üzere bazı eserlerinin Arapça'ya tercüme 
edilmesiyle hız kazandığı söylenebilir. Aris
to'nun Politika'sının Arapça'ya çevrildiği
ne dair kesin bilgi bulunmasa da onun si
yaseti pratik felsefe içinde değerlendir

mesi islam filozoflarını derinden etkile
miştir. Bu çerçevede islam filozofları ço-



ğunlukla siyaseti pratik felsefenin ahlak 
(tedbTrü'n-nefs) . ev yönetimi (tedbTrü 'l-men
zil) ve şehir idaresinden (tedblrü 'l-müdün) 
oluşan bütünlüğü içinde ele almışlar ve 
bu sahanın nazari felsefeyle sıkı ilişkisini 
göz önünde bulundurmuşlardır. 

Siyaseti bu tasnif içinde dikkate değer 
bir şekilde ilk defa ele alan filozof Fara
bl'dir. Bu ilmi (el-ilmü' l-medenl , el-felse
fetü' l-medeniyye, el-ilmü' l-i nsanl) "iradi 
fiil ve kanunlarla bunların kendilerinden 
kaynaklandığı meleke, huy, seeiye ve mi
zaçları inceleyen bilim" diye tanımlayan 
Farabi ( İf:ışa'ü 'l-'ulüm, s. 79-80; et-Tenbih, 
s. 21-22). bu alandaki öncelikli ilgisini in
sanın nihai gayesine ve bu gayeye nasıl ula
şabileceğine hasretmiştir. Farabi'ye ve son
raki bütün müslüman filozoflara göre in
sanın son amacı mutluluğa ulaşmaktır. Fa
kat insan kendi kendine yeterli bir varlık 
olmadığından en temel ihtiyaçlarını kar
şılamak için diğer insanlarla birlikte yaşa
yacağı bir şehir ve yönetime (medine) ih
tiyaç duyar. Farabi'nin ve aynı geleneği de
vam ettirenterin erdemli ve erdemsiz di
ye sınıflandırdığı medine tiplerinden sade
ce erdemli olanda insanın mutluluğa ulaş
ması mümkündür. Ancak böyle bir medi
ne, nazari ve arneli ilimierin bilgisini ken
dinde toplayan bir devlet başkanı (ilk reis) 
sayesinde gerçekleşebilir. Her ne kadar Fa
rab! ilk reisin peygamber olduğunu açık
ça belirtmese de özelliklerine dair verdiği 
bilgiler aralarında bir özdeşlik ilişkisi kur
maya imkan tanımaktadır. Farabi'nin si
yaset felsefesi üzerinde Eflatun'un büyük 
etkisi olmakla birlikte onun yaptığı devlet 
sınıflamaları hem antik Yunan'da görülen 
şehir devletinden daha geniştir hem de 
erdemsiz devletler arasında saydığı cahil, 
fasık ve sapkın devlet çeşitlerinde İslami 
bakış açısının etkisi açıkça görülür. 

Diğer İslam alimteri gibi filozoflar da siya
set görüşlerinde adalete merkezi bir ağır

lık vermiş lerdir. Grek kült üründen gelen 
bir anlayışla adaleti öncelikle ahlaki bir er
dem kabul eden filozoflar onu bütün ahla
ki erdemierin insan ruhundaki birleşkesi 

sayarlar. Nitekim İbn Miskeveyh, "Adalet 
faziletin bir parçası değildir ; aksine o fa
ziletin bütünüdür" der ( Teh?ibü ' l-ai]lak, 
s. ı ll ). İbn Miskeveyh'e göre siyaset dü
şüncesinin temel kavramı ilahi, tabii, örfi 
(vaz'T) ve ihtiyari şeklinde dört kısma ayıra
rak incelediği adalettir. İlahi adalet meta
fizik ve değişmeyen varlıklarda , tabii ada
let ise duyular aleminde görülür. Siyasetin 
de konusu olan örfi adalet genel ve özel 
olmak üzere ikiye ayrılır. Genel adalet, at
tının para olarak kullanılması örneğinde 

görüldüğü gibi insanlığın uzun tarihi tec
rübeler sonucunda üzerinde ittifak etme
siyle meydana gelir. Özel adalet yönetim 
biçimlerine göre değişiklik gösterir ve bu
nunla, her toplumun kendi özel durumu
nu dikkate alan yöneticiler tarafından ka
n unlar vazedilerek adaletli bir toplumun 
inşa edilmesi amaçlanır. İhtiyar! adalet ise 
ruhun farklı özellikleri arasında bir uyum 
ve dengenin kurulması ile gerçekleşir. İbn 
Miskeveyh'e göre insan ihtiyari adaleti tek 
başına gerçekleştiremez, bunun için top
luma ihtiyaç duyar. Din vazettiği toplum
sal boyutu olan ibadetlerle (hac. cuma na
mazı, cemaatle namaz, zekat , sadaka vb.) 
insanın ihtiyari adaleti tesis etmesine yar
dımcı olur (Risale, s. ı 2-20). 

Arneli felsefenin amacının, iyi olanı elde 
etmek için insanın f iilierine konu teşkil 
eden hususlarda sağlıklı bir görüşe ulaş
mak olduğunu belirten İbn sına'ya göre 
insan fiilierinin sosyalleşmesi ortak hayat
la (m ü şa reke) gerçekleşir ve bu hayatın 
aile ve şehir olmak üzere iki düzeyi bulu
nur. İbn Sina, erdemli bir düzen hedefiyle 
incelenen ev ve şehir düzeyindeki ilişkile
rin iyi yönetHebilmesi için iki şart öngör
mektedir: Meşru bir kanunun ve bu kanu
na göre hareket edip onu muhafaza ede
cek bir yöneticinin varlığı. Meşru kanunun 
vazıı peygamberdir. İbn Sina ahlak, ev ve 
şehir biçimindeki geleneksel üçlü ayınma 
"kanun koyucu sanat" başlığı altında di
ğer dallara ilkelerini veren yeni bir bölüm 
ekler (Mantıku'l-meşrikıyyin, s. 6-8). Ona 
göre arneli felsefenin genel ilkeler i doğ
rudan doğruya ilahi dinlerden alınmakta
dır. Teorik aklın fonksiyonu ise peygamber
lik müessesesini hem psikolojik yönden 
açıklamak hem de onun bireysel ve top
lumsal hayatın düzenlenmesindeki rolünü 
ortaya koymak ve ilahi dinden alınan ilke
lerin genel olarak doğruluğunu ispat edip 
yeni ortaya çıkacak tikel durumlara bu il
kelerden hareketle çözümler üretmektir. 

Farabi, İbn Miskeveyh ve İbn Sina'nın 
ayrı ayrı incelediği arneli felsefenin ahlak, 
ev ve şehir yönetimi şeklindeki üç sahasını 
bir arada ele alan Naslrüddln-i TGsi, ken
disinden sonra bu alanda eser yazan Dev
van!, Kınalızade Ali gibi müellifleri de etki
lemiştir. Tüsl'ye göre arneli felsefe insa
nın iradi davranışları sayesinde elde ede
ceği yetkinlikle dünya ve ahiret hayatında 
mutluluğa ulaşmasını sağlar. Tusi, Aoldh:-ı 

Naşıri'nin "Siyaset-i Müdün" başlığını ta
şıyan bölümünü yazarken Farabi'den ya
rarlandığına işaret eder; ancak bu kısmın 
muhtevası onun Gazzall'den, özellikle sev
gi ve dostlukla ilgili bölümde İbn Miske-
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veyh'ten faydalandığını göstermektedir. 
insanın tabiatı itibariyle medeni olduğu 
şeklindeki antik düşünceyi devam ettiren 
Tusi, toplum ve siyasetin en önemli ku
rucu ve yaşatıcı öğesi olarak sevgiyi (mu
habbet) kabul eder. Sevgi insanlar arası 
anlaşmayı mümkün kılan asgari bağdır. 
Bu bağ halik-mahluk, hükümdar-tebaa, 
anne-çocuk ilişkilerinde görüleceği üzere 
çok farklı alanlarda kendini gösterir. An
cak siyasi yönetimin başarısı için sevginin 
adaletle desteklenmesi gerekir. Adalet sa
dece siyasetin kurucu unsuru olarak orta 
ve dengeli yolu tavsiye etme işlevi görmez, 
ayrıca sevgi bağının zayıflaması halinde or
taya çıkabilecek sorunları düzeltmeye ya
rayan en önemli araç durumundadır. 

İslam felsefesinin Endülüs'teki temsil
cilerinden İbn Bacce, yaşadığı dönemdeki 
siyasal durumun da etkisiyle erdemli dev
let yerine bozuk yönetimlerde yalnız yaşa
yan erdemli filozofun (mütevahhid) faal 
akılla ittisal sayesinde erişeceği ferdi ke
mal ve mutlulukla ilgilenir. Ona göre er
demsiz devlette yaşayan iyi insanlar (ne
vabit). kendilerini korumak için bu toplum
dan ayrılarak inzivada tek başlarına mut
luluğu elde etmenin yollarını aramalıdır. 

insanın tabiat itibariyle medeni olduğu il
kesini dikkate alan İbn Rüşd ise İbn Sac
ce'nin önerdiği fikre karşı çıkar. Genelde 
arneli felsefe, özelde siyaset hakkında Ef
latun'un Devlet'ine ve Aristo'nun Niko
makhos Ahlakı'na yazdığı şerhler dışın

da eser vermeyen İbn Rüşd bu şerhlerde 
anılan filozofların görüşlerini olduğu gibi 
kabul etmemiş, dine uygun bulmadığı ba
zı mitolojik hikayeleri şerhetmeyip kendi 
dönemi için anlamlı olmayan isim ve ör
nekleri değiştirmiş, devlet modellerini din 
açısından değerlendirip kendi devrindeki 
örneklerle karşılaştırmıştır. 

İbn Haldun, filozofların ideal diye tanım
ladığı ve mükemmel olması sebebiyle ha
kime iht iyaç bırakmayan siyaset şekline 
"es-siyasetü'l-medeniyye", bu siyasetin uy
gulandığı topluma da "el-medinetü'l-fazı

la" adını verdiklerini hatırlatıp bu kavram
lardan ne anladıklarını kısaca açıkladıktan 

sonra kendisinin bu konudaki görüşleri 
gerçekçi bulmadığını , onların sadece bir 
faraziye üzerinde durduklarını ifade eder. 
İbn Haldun, sosyal gerçeklik olarak siya
sal değişimi kendi dinamikleri içinde açık
lamanın önemine dikkat çekip "umran il
mi" adını verdiği yeni bir ilim ortaya koy
muş, Mu~addime'de toplumların bede
viiikten şehir hayatına geçişini , devletlerin 
ortaya çıkış , büyüme ve çöküş süreçlerini 
sosyal gerçekliğin kendi iç dinamikleriyle 
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açıklamaya çalışmış, bu süreci etkileyen 
en önemli dinamik gücün asabiyet oldu
ğunu savunmuştur. Topluluklar asabiyet 
gücü sayesinde bir araya gelip bir devleti 
oluşturmakta ve siyasi iktidarı kontrol ede
bilmektedir. Asabiyetin zayıflaması duru
munda ise devletlerin zayıflayıp tarih sah
nesinden çekildiği görülür. İbn Haldun, asa
biyet kavramı üzerinden siyasal değişimi 
açıklamaya çalışırken normatif boyutu da 
ihmal etmez. İnsan için topluluk halinde 
yaşamanın zorunlu olduğunu belirterek 
toplumsal hayatın kuruluşunda esas olan 
kanun koyucuya göre siyasetin farklılaştı
ğını söyler .. Kaynağı vahiy olan siyaseti şer'!, 
kaynağı akıl olan siyaseti akli diye nitelen
dirir; akli siyaseti de halkın yararının hü
kümdarın menfaatini öncelediği siyaset ve 
bunun aksi olan siyaset şeklinde ikiye ayı
rır. Şer'! siyaset insanın hem bu dünyada 
hem de ahirette mutluluğunu sağlarken 
akli siyasetin faydası sadece bu dünya ile 
sınırlıdır. 

Siyasetnameler ve Edep Literatürü. Da
ha çok devlet idaresi tecrübesine sahip 
kişilerce kaleme alınmış olan bu eserlerin 
kaynakları arasında İslami döneme ait tec
rübenin ürünleri yanında İslam öncesi dev
let geleneklerinin tecrübelerinden elde edil
miş hikemiyat da yer almaktadır. Bu lite
ratürde, fıkıh ve diğer disiplinlerde işlen
meyen protokol ve strateji konularına yer 
verildiği gibi hitap ettiği idareciye kendi 
iktidarı çerçevesinde nasıl davranması ve 
uzun vadede ne gibi tedbirler alması ge
rektiğine dair öğütlerde bulunulur. Erne
vi iktidarıyla birlikte gelişen merkezi b ü
rokrasi ve özellikle vezirlik kurumu bu li
teratürün ortaya çıkışına vesile olmuştur. 

İlk dikkat çekici eserlerini İbnü'I-Mukaffa', 
Cahiz, İbn Kuteybe ve Keykavus'un verdi
ği , sonraki dönemlerde çok sayıda örneği 
görülen bu telif geleneği modernleşme 
sürecinin İslam dünyasına girişinin öncesi
ne kadar süregelmiştir (bazı örnekler için 
bk. Levend, bk. bibl.). Bu geleneğin önem
li temsilcilerinden Selçuklu Veziri Nizamül
mülk, günlük siyasetin içinden gelen bi
ri olarak kaleme aldığı Siyasetname'sin
de adalete sürekli vurgu yapmasıyla dik
kat çekmektedir. Müellife göre iyi bir yö
netimin temel amacı düzeni sağlayacak 
adaletli bir idare ile adil ve istikrarlı bir 
toplum tesisi ve bunun korunması olmalı
dır. Adalet hem iyi bir siyasi idarenin oluş
masını hem de bu düzenin devamını sağ
layan en temel unsurdur. Yöneticiler kul 
olarak nimetin kadrini bilmeli, iyi ve adil 
bir yönetim gerçekleştirip Allah'ın rızasını 
elde etmeye çalışmalıdır. Böyle bir yöne-
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tici hem bu dünyada hem de ahirette kur
tuluşa erer. Müellif işlerin ehil olanlara ve
rilmesi, hukukun adil ve eşit bir şekilde uy
gulanması neticesinde oluşacak adaletli 
yönetime halkın destek vereceğine vurgu 
yaparak halkın memnuniyeti anlamında 
sosyolojik meşruiyetin önemini belirtir ve 
halkın duasıyla mülkün payidar olup ge
nişleyeceğini ifade eder. Nizamülmülk, uy
guladığı ikta sistemi ve açtığı medreseler
le siyasi düzeni ekonomik ve ilmi açıdan 
destekleyecek kurumsal yaptiaşmayı he
deflemiş, bu alanda da iyi bir denge siya
seti gütmeye çalışmıştır. 

Islahatnameler. Osmanlı siyaset düşün
cesinin temel ilgisini adaletli bir nizamın 
kurulması ve yaşatılması oluşturmaktadır. 
Bu dönemdeki siyaset anlayışının esasla
rını diğer birçok kaynak yanında özellikle, 
Osmanlı siyaset tecrübesinde karşılaşılan 
problemleri ve sebeplerini tesbit edip çö
züm önerileri getiren ıslahatnamelerde 
bulmak mümkündür. Isiahatname yazar
larını bu tür eserler kaleme almaya sev
keden başlıca amil, geleneksel uygulama
dan (kanfin-ı kadim) sapma neticesinde 
nizam-ı alemin bozulacağına dair duyduk
ları endişedir. Lutfi Paşa, bu türün ilk ör
neklerinden olan Asalname'sinin girişin
de önceki tecrübeye aykırı gördüğü uygu
lamaları eleştirrnek için bu risaleyi yazdi
ğını belirtir. Onun tesbit ve teklifleri ken
disinden sonra Nahlfi, Sarı Mehmed Pa
şa, Sarı Abdullah Efendi ve All Mustafa 
Efendi gibi müelliflerin eserlerini etkile
miştir (bk. ISLAHAT). Risale'sinde rüşvet 
ve terfide liyakat gibi konulara dikkat çe
ken Koçi Bey de kanün-ı kadlme aykırı ve 
bid'at niteliği taşıyan uygulamaların orta
dan kaldırılmasını önerir. Aynı dönem Av
rupa'sında kilise otoritesinin zayıflaması 
sebebiyle gündeme gelen meşruiyet krizi 
ve yükselen yeni sınıf olarak burjuvazinin 
siyasette hak talepleri yüzünden ortaya 
çıkan rejim tartışmaları Osmanlı dünya
sında görülmez. Modern siyaset biliminin 
kurucularından sayılan Hobbes ile aynı 
dönemde yaşayan Hasan Kafi de yeni bir 
sosyal sözleşme düşüncesinden hareketle 
rejim tartışması yapmakyerine siyasal me
kanizmanın işleyişindeki aksamaları belir
leyip giderme meselesi üzerine yoğunlaş

mış, adalet dairesine dikkat ederek üme
ra, ulema, ziraat erbabı, esnaf ve ticaret 
erbabı arasındaki dengeyi koruyacak bir 
toplum ve siyaset modelini savunrı:ıuştur. 
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SiYASET-i ŞER'İYYE 
( 4: y:Jf 4..ı~f ) 

Kamu otoritesinin 
özellikle kamu hukuku alanında 

dinin genel ilkelerine 
ters düşmeyecek düzenlemeler 

ve bu çerçevede 

L 
uygulamalar yapma yetkisi. 

_j 

Sözlükte "bir topluluğun başına geçmek, 
onların işlerini yarartarına olacak biçimde 
yürütmek" anlamındaki siyaset ile "dine, 
şeriata, hukuka uygun" anlamındaki şer'iy
ye kelimelerinden oluşan siyaset-i şer'iy
ye, kamu otoritesinin yönetilen topluluğun 
yararına olacak ve dinin genel ilkelerine 
ters düşmeyecek düzenlemeler ve bu çer
çevede uygulamalar yapma yetkisini ifade 
eder. Çok defa kısaca siyaset olarak anılan 
bu terimle ilgili değişik tanımlar yapılmak
la birlikte (aş . bk . ), süreç içerisinde daha 
belirginleşmiş tanımlarda bu yetkinin ya
sa çıkarma ve düzenlemeler yapma boyu
tu da vurgulanmıştır. 

isabet derecesi bir yana siyaset kelime
sinin Türkçe "yasa" dan alındığı iddiası , ke
limenin kazandığı anlam genişlemesine ve 
Cengiz yasasının siyaset ve siyaset-i şer
'iyye kavramlaştırması üzerindeki etkisi
ne ışık tutması açısından önemlidir. İbn 
Tağriberdl, Cengiz Han'ı "sahibü'l-yasak" 
(yasa sahibi) diye niteledikten sonra yasak 
kelimesinin Türkçe'de "emlrin askerleri 
arasındaki buyruk ve düzeni" anlamına gel
diğini ve bu kelimenin aslının yasa oldu
ğunu belirtir. İbn Tağriberdi'nin nakletti
ğine göre Cengiz Han askerlerine üç dü
zen emretmiş ve işlerinde üç temel ilkeyi 

esas almıştır. Bu üç yasa, zaman içerisin
de Farsça'da üç anlamına gelen "se" söz
cüğünün yasa kelimesinin önüne getiril
mesiyle "se yasa" şeklinde anılmaya baş
lanmış ve giderek Cengiz yasasını ifade 
etmek üzere "se yasa" /"siyasa" tabiri yer
leşmiş. bu tabirin Arap alfabesiyle yazılma
sı onu "siyaset"e dönüştürmüştür. 

Siyasetin şer'iyye sıfatıyla nitelendiril
mesi, devlet yönetimi ve yargıyla ilgili dü
zenlemelerin şer' in "insanların yararını 

(maslahat, mesa lih) gerçekleştirme" ola
rak formüle edilen temel amacının dışında 
olmadığını belirtmeye yöneliktir. Bu kulla
nım siyasetin esas itibariyle nötr bir içeri
ğe sahip olduğunu, amaç ve sonuçlarına 
göre değişik biçimlerde nitelendirilebile
ceğini gösterir. Nitekim siyaset "adil siya
set" ve "zalim siyaset" şeklinde bir ayırı
ma tabi tutularak incelenmiştir; "siyaset-i 
hasene", "siyaset-i saliha" gibi tabirlerin de 
"adil siyaset" anlamında veya ona yakın 
manada kullanıldığı anlaşılmaktadır. öte 
yandan siyasetin şer'! olarak nitelendiril
mesine ihtiyaç duyulması. siyasetin hiç de
ğilse bazı kısımlarının fıkhın bilinen genel 
sistematiği içerisinde konumlandırılmasın
da teorik zorluklar bulunduğunu düşün
dürmektedir. Nitekim İbn Nüceym'in, si
yaset-i şer'iyyeye tekabül ettiği belirtilen 
adil siyasetin şer' kapsamında olduğunu 

ifade ettikten sonra, "Bunu bilen bilir. bil
meyen bilmez" gibi ilginç bir ifade kullan
ması , konunun hassasiyetine işaret yanın
da bu hususta belli bir teorik zorluk ve 
kapalılık bulunduğunu ima eder. Siyaset-i 
şer'iyye konusundaki tutumların ona bü
tünüyle karşı çıkmak, onu gerektiğinden 
fazla ve şer'in sınırlarını aşacak biçimde 
kullanmak ve bu hususta orta yolu tut
mak şeklinde gruplandırılması da ( İbn Kay
yim ei-Cevziyye, İ'Uimü 'l-muva~~ı'fn, lV, 
373; ibn Ferhun, ll, 132) bu teorik zorlu
ğun başka bir ifadesi olarak değerlendiri
lebilir. 

Tarihi Süreç. iktidarı ele geçirdiğinde 
Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından ulema
ya hitaben söylenen, "Din işlerine siz ba
kın , siyaseti bize bırakın" sözünde siyaset 
kelimesinin sonraki terim anlamına temel 
teşkil edecek şekilde kullanıldığı söylene
bilirse de bu kelimenin ne zaman fıkıh lite
ratürüne girdiğini ve şer'iyye nitelemesiy
le birlikte anılmaya başladığını tesbit et
mek kolay değildir. Bu konudaki veriler, da
ha sonraları siyaset kavramı kapsamında 
değerlendirilecek bazı uygulamaların. ka
mu otoritesini temsil eden yöneticilerin 
naslarda bulunmadığı gibi nasların uygula
ma alanını genişletmede genel kabul gör-
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müş yöntemlerle de ulaşılamayan zecri 
tedbirler alma ihtiyacını hissetmeleriyle or
taya çıktığını ve siyasetin kavramsal çer
çevesinin saltanata geçişten , özellikle ha
lifelerin siyasi otoritelerinin zayıftadığı dö
nemlerden itibaren netleşmeye başladığı
nı göstermektedir. Siyasetin ve daha özel 
ifadesiyle siyaset-i şer'iyyenin kavramlaş

ma sürecinde Cengiz yasasının etkisi in
kar edilemez. Kendi tanıdıkları hukuki ya
pı dışında güçlü ve etkili başka bir hukuki 
yapı ile tanışmaları fukahayı derinden et
kilemiştir. Cengiz yasasının en büyük et
kisi, içerikten daha önemli olmak üzere, 
şeriatın doğrudan düzenlediği alanlar dı
şında devlet başkanının bir düzenleme yet
kisine sahip bulunması fikrini fukahanın 
gündemine getirmiş olmasıdır. Siyaset-i 
şer'iyyenin kavramsal çerçevesinin ve uy
gulama alanının genişlemesindeki bir fak
tör de zamanın bozulması (fesadü'z-zaman) 
olgusu ve algısıdır. Bu kavram ağırlıklı ola
rak, dindarlığın hukuki süreçlerin işleme
sini ve sonuca bağlanmasını kolaylaştırdı
ğı dönemlerin geride kaldığını ve dindar
lık aşınması sebebiyle insanların adalet ve 
hakkaniyetin gerçekleşmesi yerine kendi
lerinin veya yakınlarının çıkarlarını tercih 
etme meyillerinin arttığını ifade etmekte
dir. Mesela ilk dönemlerde yakınların bir
biri hakkında şahitlik etmeleri kabul edi
lirken sonraları kabul edilmemesi bu ge
rekçeyledir. Bu durumu ifade etmek üze
re adaleti sebebiyle Hulefa-yi Raşidin'in 

beşincisi diye anılan Emevi Halifesi ömer 
b. Abdülaziz'e nisbet edilen, "İnsanların iş
ledikleri yeni kötülüklere paralel olarak ye
ni yargı kararları ortaya çıkmıştır" sözüne 
kaynaklarda sıkça atıf yapılmıştır. 

Siyaset kelimesine Serahsi'nin el-Meb
sılt'u gibi orta dönem Hanefi fıkıh eserle
rinde rastlanmakla birlikte bunlarda ta
nım yer almaz. Geç dönem Hanefi fakih
lerinden Zeynüddin İbn Nüceym'in önce
ki Hanefi ulemasının eserlerinde siyasetin 
tarifini görmediğini belirtmesi. bu terimin 
tarihsel süreç içerisinde izlenmesinde güç
lükler bulunduğunu göstermektedir. Siya
setin terimleşme ve teorik çerçeveye otur
tulma sürecinin Hanbeli fakihi Ebü'I-Vefa 
İbn Akil, Şafii fakihi Maverdi ve Hanbeli fa
kihi Ebu Ya'la ei-Ferra'dan sonra büyük öl
çüde Maliki fakihi Şehabeddin ei-Karafi ve 
onu takiben Hanbeli fakihi İbn Teymiyye 
ile öğrencisi İbn Kayyim ei-Cevziyye ile ta
mamlandığı söylenebilir. Bunların eserle
rinde yer alan siyaset-i şer'iyyeye dair ma
ICımat büyük ölçüde sonraki eseriere inti
kal etmiştir. Özellikle Karafi gibi bazı fa
kihlerin Hz. Peygamber'in tasarruflarının 
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