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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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gruplandırmasının gerisinde de siyasete 
yer açma düşüncesinin yattığı söylenebi
lir. Bu gruplamada "Hz. Peygamber'in dev
let başkanı sıfatıyla yaptığı tasarruflar" di
ye bir başlık bulunması ve onun bu kap
samdaki tasarruflarının sabit ve kalıcı ol
mayıp sonraki devlet başkanlarının irade
lerine göre yeniden belirleneceğinin belir
tilmesi siyaset-i şer'iyye düşüncesinin iz
lerini taşımaktadır. İbn FerhCın'un Tebşı
ratü'l-J:ıükkam'ında , Trablusl'nin Mu'i
nü 'l-J:ıükkam'ında ve Osmanlı ulemasın
dan Dede Cöngi Efendi'nin bu alanda te
lif edilmiş önemli risalesinde Karafi ve İbn 
Kayyim el-Cevziyye'den yapılmış bolca alın
tı vardır. 

Tanımlar. Fıkıh literatüründe siyaset-i 
şer'iyyenin değişik yönlerini ön plana çıka
ran tanımlar ve tanım niteliğinde olmasa 
da mahiyetini açıklayan anlatımlar vardır. 
Siyaset-i şer'iyye hemen bütün fıkıh ekal
lerince kabul gören bir uygulama olduğu 
için değişik ekollere mensup fakihlerin ta
nım ve anlatımlarındaki farklılıkların öz
den çok şekille ilgili olduğu söylenebilir. Ha
n efi literatüründe yer alan "ağırlaştırılmış 
şer"' , "şer'i hükmü bulunan bir suçun ce
zasını fesadı ortadan kaldırmak amacıyla 
ağırlaştırmak" (İbn Abidln, IV, I 5) gibi ta
nımlar, siyaset-i şer'iyyenin özellikle bu ekal
de daha çok ceza hukuku alanına ilişkin 
olarak ortaya çıktığını gösterir. Bu tanım
da geçen "şer'i hükmü bulunan" ifadesi, 
"nasların doğrudan düzenlediği" anlamın

da değil "şer'i kurallar kapsamına giren", 
yani "mCıtat yöntemlerle hükmü belirlene
bilen" anlamındadır. Hanefi fıkhında siya
set -zekat vb. konularla ilgili kullanımları 
da bulunmakla birlikte- daha çok ceza hu
kuku alanında söz konusu edilir ve ilke ola
rak had cezalarının dışında kalan cezaları 
ifade eder. Bu kullanımıyla siyaset ta'zire 
yaklaşır. Hatta siyaset ile ta'zirin eş anlam

lı olduğunu düşünen Hanefiler vardır. Bu 
özdeşleştirme, siyasetin sadece hükümda
ra ve valilere ait olmayıp kadılar tarafın

dan da kullanılabilecek bir yetki olduğu
na işaret eder. Ancak fıkıh literatüründe 
kadıların siyaset yetkisinin bulunup bulun
madığına dair bir tartışmanın yer alması, 
yine literatürdeki bazı kullanımlar bu öz
deşleştirmenin isabetine gölge düşürmek
tedir. Hanefi fakihi İbnü'l-Hümam'ın , bile
rek mahremi olan kadınla evlenip zifafa 
giren kimseye siyaseten ta'zirden daha 
ağır bir ceza verileceği yönündeki ifadesi 
siyasetin ta'zirden daha kapsamlı olduğu
nu düşündürmektedir. Siyasetin had ce
zalarına göre konumlandırılan ve had ce-
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zatarını aşamayacağı kabul edilen kısmı
nın hiç değilse Hanefiler açısından ta'zir 
olduğunda şüphe yoktur. Buna göre her 
ta'zir siyasettir, ancak her siyaset ta'zir 
değildir. Geç dönem Hanefi fakihlerinden 
Zeynüddin İbn Nüceym'in benimsediği, 
"Hükümdarın (hakim). gördüğü bir mas
lahat gerekçesiyle hakkında cüz'i bir delil 
bulunmasına gerek olmaksızın bir şeyi yap
masıdır" şeklindeki tanım ise (el-Baf:ırü 'r

ra'ik, V, 11 8) siyaseti daha geniş bir çer
çeveye oturtur. Bu tanım İbn Akil'den nak
ledilen tanımla büyük ölçüde örtüşür. Bu 
durum, siyaset-i şer'iyyenin anlamı ve ala
nı konusunda ekaller arasında ilk başlar

da görülen bazı farklılıkların zaman içeri
sinde ortadan kalktığını ve neredeyse bu 
konuda genel bir görüş ve söylem birliği 

nin oluştuğunu söylemeyi mümkün kılar. 
Siyasetin, "dünyada ve ahirette kendilerini 
kurtaracak yola yöneltmek suretiyle hal
kın maslahatını istemek" şeklindeki tanı
mı, İbn Abidin tarafından Allah'ın koyduğu 
bütün hükümleri içine alacak ölçüde ge
nel olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Ni
tekim Ebü'l-Beka bu genel siyaset tanımı 
içerisine peygamberlerin siyasetinin, sul
tanların ve onun emirlerinin siyasetinin ve 
ulemanın siyasetinin girdiğini , birincinin 
"siyaset-i mutlaka". ikincinin "siyaset-i 
medeniyye". üçüneünün "siyaset-i nefsiy
ye" adını aldığını belirtmiştir. öyle görünü
yor ki siyaset-i şer'iyye terimi bu üçlü bö
lümlemede büyük ölçüde siyaset-i mede
niyyeye ve kısmen siyaset-i nefsiyyeye te
kabül etmektedir. Maliki ve Hanbeli ekal
lerinde ise siyaset-i şer'iyye daha çok teh
dit ve korkutma içeriğiyle açıklanır (İbn 

FerhOn , II , 144, 148). 

Fıkıh Düşüncesindeki Yeri. Fakihlerce 
şariin naslarda somutlaşan iradesi doğrul
tusunda büyük bir titizlikle sistemleştiri
len şer'i hukuk dindarlığın zayıflaması ve
ya yüzeyselleşmesi , genel ahiakın bozul
ması ve istismarların artması karşısında 

yer yer etkisiz ve çaresiz kalınca alemin be
kası ve nizarnı, ümmetin maslahatı için dev
let başkanına şeriatın düzenlediği konular 
dışında (özellikle esas teşkilat, idare, ceza ve 
vergi hukuku gibi kamu hukuku alanına giren 
dallarda) ilave düzenleme yapma yetkisi ve
rilmesi ihtiyacıyla karşılaşılmıştır. Bu du
rum, Kur'an ve Sünnet'te kamu hukuku 
alanında ayrıntılı düzenlemeler yer alınayıp 
genel ilkelere atıf yapılmasıyla ilgili oldu
ğu kadar bu alanın esneklik ve dinamizm 
gerektiren yapısıyla da ilgilidir. 

Siyaset-i şer'iyye diye anılan bu tür ila
ve düzenleme yetkisinin temelindeki anla-

yış şer' e ters düşmeme esası olup ona di
namizm kazandıran ve onu işler kılan da 
budur. Hanbeli fakihi İbn Akil. çağdaşı bir 
fakihle bu konuda yaptığı tartışmada si
yasetin, "hakkında vahiy inmese veya Hz. 
Peygamber'in bir uygulaması olmasa bile 
insanların salaha yakın ve fesaddan uzak 
olmalarını sağlayan işleri yapmak" demek 
olduğunu, bunun kararlılıktan ibaret bu
lunduğunu ve hiçbir devlet başkanının bun
dan uzak olamayacağını belirttikten son
ra şer' e muvafık olma dışında bir siyase
te yer bulunmadığını savunan muhatabı
nın bununla şer'in doğrudan belirledikle
rine ters düşmemeyi kastetmesi halinde 
doğru olacağını, fakat şer'in doğrudan be
lirlediklerine uygun olmayı kastetmesi ha
linde yanlış olacağını , aynı zamanda saha
beyi yanlışa düşmekle itharn etme anla
mı içereceğini belirterek bu noktayı vur
gulamıştır. Gerçekten şer' e uygunluk de
nildiğinde şer'in cüz'i delillerine, yani özel 
düzenleme içeren naslara veya bunlardan 
hareketle ulaşılan sonuçlara uygun olma 
kastedilir ve cüz'i delillerden kalkarak bir 
hükme varmanın İslam alimlerinin büyük 
çoğunluğunca kabul gören tek yolu kıyas
tır. Şer' e ters düşmeme denildiğinde ise 
cüz'ilerden değil küliiierden hareket etme 
söz konusudur. Başta istislah olmak üze
re kısmen istihsan ve sedd-i zeria gibi an
layışlar külliden hareketin bilinen önemli 
yollarını oluşturur. 

Müctehidlerin re'yi genel olarak ictihad 
ve bir bakıma bunun açılımı olmak üzere 
kıyas, istihsan, istislah isimlerini alırken 
devlet başkanının ve yetki verdiği bazı dev
let görevlilerinin re'yi siyaset adını almakta
dır. Bu yönüyle siyaseti re'yden bağımsız 
düşünmek mümkün değildir. Hatta ada
let. masiahat ve akılla ilgili boyutu dikka
te alındığında re'yin siyaset-i şer'iyyenin 

temellendirilebileceği en uygun zemin ol
duğu açıkça görülür. İbn Hazm'ın , sahabe 
re'yini bağlayıcı ve kalıcı hüküm koyma 
amacı olmaksızın "daha adil ve ihtiyatlı 
olanla hüküm verme" şeklinde tanıonlar
ken yaptığı adalet vurgusunu İbn Kayyim 
ei-Cevziyye, siyaset-i şer'iyyeyi "Allah ve 
resulünün emare ve karineler sayesinde 
ortaya çıkan adaletidir" şeklinde tanımlar
ken yapmaktadır. Yine re'yin mahiyetine 
ilişkin temel yaklaşımlardan birine göre 
re'yin "akıl yoluna göre davranmak" demek 
olması siyasetin cereyan ettiği alanın ras
yonelliğiyle örtüşmektedir. Siyaset-i şer'iy

yenin daha çok vahiy inmemiş konulara 
tahsisi, "Ben vahiy inmemiş konularda ara
nızda re'yimle hükmediyorum" hadisiyle 
bağlantılı görünmektedir (bk. RE'Y) . Re'y 



de tıpkı siyaset için söylendiği gibi yapı iti
bariyle nötr ve sübjektif olduğundan siya
setin adil, zalim kısımlarına ayrılması gibi 
o da "memduh" ve "mezmum" diye sınıf
landırılmış , kıyas . istihsan, istislah gibi ic
tihad tarzları kabul edenlerce memduh 
re'y kapsamına dahil edilmiştir. 

Hanefi fıkhında had suç ve cezaları dı
şında yeni bir suç ve ceza ihdas etmenin 
veya mevcut bir cezayı ağırlaştırmanın si
yaset olarak isimlendirilmesiyle genel ilke
den ayrılıp olayın özelliğine uygun bir so
nuca varmanın istihsan diye adiandınima
sı arasında benzer bir mantık, hatta içe
rik benzerliğinin bulunduğunu ve terim
lerdeki farklılığın hükmün belirlenmesin
de aktif rol alan kişi veya makamların ko
numlarının farklılığından , bazan da konu
lar arasındaki farklılıktan kaynaklandığını 
söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle 
istihsan salt bir hukukçu faaliyeti iken si
yaset kamu otoritesinin bir işi olarak orta
ya çıkmaktadır. Mesela Hanefi ekolünde, 
üçüncü defa hırsızlık suçunu işleyen kim
seye hırsızlık suçu için öngörülen ve ilk iki 
hırsızlık suçunda uygulanan şer'! cezanın 

artık uygulanmayıp bu kişinin tövbe edin
eeye kadar hapsedileceği yönündeki çö
züm istihsan olarak nitelendirilmiş olup bu 
kullanımda istihsanın siyaset-i şer'iyye ile 
örtüştüğünde şüphe yoktur. Bu kişiye ve
r ilecek hapis cezasının müddetinin belir
lenmesinin devlet başkanının görüşüne bı
rakıldığının belirtilmesi iki terimin zaman 
zaman örtüştüğünü 1 kesiştiğin i teyit et
mektedir. İstihsanı "maslahat ve adalete 
itibar etme" şeklinde tasvir eden Malikller 
açısından ise bu örtüşme 1 kesişme daha 
belirgindir. 

Siyasetin "adalet ve masiahat gibi ge
nel ilkelerden hareket etme" şeklinde ta
nımlanması onun istislah ile de sıkı bir iliş
ki içinde olduğunu göstermekte, hatta ba
zı durumlarda birbirinin yerine kullanılma

sına açıklık getirmektedir. TQfi'nin m as
lahat teorisiyle siyaset-i şer ' iyyenin kav
ramsal çerçevesi arasında ciddi benzer
likler bulunması iki kavram arasındaki ör
tüşme ve kesişmeleri göstermesi açısın
dan önemlidir. İmam Şafii'nin istihsan ve 
istislaha şiddetle karşı çıkmasına muka
bil bu mezhebin önde gelen fakihlerinden 
olan Cüveyn'i'nin istislah teorisini kurgu
laması ilkinin şeriata uygunluk, ikincinin 
şeriata ters düşmeme kriterinden hareket 
ettiği varsayılarak açıklanabilir. 

Siyasetin örfle ilişkisini incelerken örfün 
iki farklı anlamını birbirinden ayırt etmek 
gerekir. Siyasetin , yaygın olarak "selim ta
biatlarca hüsnükabul görmÜŞ makul SÖZ 

ve davranışlar" anlamında kullanılan örf
le ilgisi, dince belirlenmiş üst ilkeye aykırı 
olmamak şartıyla nerede olursa olsun bu 
örfü alıp içselleştirmesinin mümkün ol
masıdır. Örfle amel konusunun orta dö
nemlerden itibaren fakihler tarafından be
lirgin bir şekilde gündeme getirilmesinde 
bu içselleştirme perspektifinin etkisi in
kar edilemez. Şunu da belirtmek gerekir 
ki örfün fıkıh literatüründe daha sık vur
gulanmaya başlanmasıyla siyaset-i şer'iy

ye kavramının gelişimi arasındaki paralel
lik örf konusunda yapılan çalışmalarda göz
den kaçırılmıştır. İkincisi örfün kısaca "tavr-ı 
akıl üzere kanun koyma" anlamında kul
lanımıdır. Siyasetin bu anlamdaki örfle ir
tibatını göstermek üzere Fatih Sultan Meh
med dönemi tarihçisi Tursun Bey'in "tavr-ı 

akl üzre" tabiri ile Karafi'nin "örfi ictihad" 
terimleştirmesini ve bu iki tabir arasında
ki örtüşmeyi hatırlamak yeterlidir. Örfün 
her iki anlamıyla da içiçeliği siyaset-i şer
'iyyenin yasa ve töre ile bağlantılı olması
nın bir sonucu olarak da görülebilir ( töre
yasa ili şki s i hakkında bk. i na lc ı k. Osman
Lıda Devlet, s. 29). Burada işaret edilmesi 
gereken bir nokta da fıkıhtayaygın biçim
de kullanılan birçok genel kaidenin siya
set-i şer'iyyeye dayanak teşkil edecek, hat
ta siyaset-i şer'iyyenin açılımı sayılabilecek 

nitelikte olmasıdır. Bunlar arasında. "Raiy
ye yani teb'a üzerinde tasarruf maslaha
ta menuttur" (Mecelle, md. 58) kaidesinin 
özel bir yeri vardır (d i ğe r örnekler için bk. 
Mecelle, md. ı7 , 20, 22, 26-30, 36 ). 

Şeriatın cüz"i delillerinden hareketle ya
pılmadığı için siyaset kapsamındaki dü
zenlemelerin şeriatın doğrudan düzenle
diği alanlardan ayrı tutulmasına özen gös
terilmiştir. Fukaha titizliğinden kaynakla
nan bu ayrı tutma tercihi siyasetin sekü
ler 1 laik 1 din dışı olarak nitelendirilmesi
ni ve alternatif bir hukuk gibi görülmesi
n i haklı kılmaz . Çünkü siyaset yoluyla ya
pılan düzenlemeler teorik olarak şeriatın 
küll'i ilkeler ine aykırı olmamak, mevcut özel 
düzenlemelerle doğrudan çelişınemek zo
rundadır. Şeriat siyasete hukuki olmaktan 
çok ahlaki bir zemin teşkil etmekte, aynı 
zamanda onun ahlaki sın ırlarını tayin et
mektedir. Siyaset yoluyla yapılan düzen
lemelerin, şeriatın üst idealleri çerçevesi 
içinde hem kalkış noktası hem yöntem iti
bariyle rasyonel olarak nitelendirilmesi da
ha doğrudur. Nitekim Tursun Bey'in. "yani 
bu tedbir ol mertebe olmazsa belki mü
cer ret tavr- ı akl üzere nizam-ı alem-i za
hir için. mesela tavr-ı Cengiz Han gibi olur
sa sebebine izafe ederler. siyaset-i sulta
ni ve yasağ-ı padişah'i derler ki örfümüz-
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ce (urefamızca) ona örf derler" sözü siyase
tin ve bu çerçeveye oturan örfi hukukun 
rasyonel temelini çok açık bir şekilde vur
gulamaktadır. 'Tavr-ı akl" denilerek akıl te
meline oturtulan bu faaliyet esasında bir 
ictihaddır. Ancak bu, fıkıh usulünde ele alı
nan anlamıyla şer'! i etihad değil Karafi'
nin terimleştirmesiyle örfi ictihaddır. Üst 
düzey yöneticinin (devlet başkanı , eyaJet 
valisi, mezalim valisi 1 nazırı ) neyin insan
lara zararlı , neyin zararsız olduğunu tesbit 
etmek için bu ictihada başvurması kaçı

nılmazdır. Bu ictihadda ictihad edilen ko
nunun mahiyetinin neyi gerektirdiğinin 
bilinmesi de ayrı bir önem arzeder. Fıkhın 
kendine özgü yöntem ve teknikleriyle ula
şamadığı boşlukları doldurması , çözeme
diği problemleri çözmesi yönüyle siyaset 
şeriatın alternatifi olarak değil belki bir 
disiplin olarak fıkhın yardımcısı veya ta
mamlayıcısı diye görülmelidir. Siyaset ala
nında gerek örfi ictihadın baskın oluşu ge
rekse fıkhın özgün yöntemlerinin dışında 
rasyonel başka yöntemlerin devreye giri
yor olması, daha çok nasların açılımlarını 
belirleme hususunda genelde kabul gör
müş yöntemlerle ulaşılan sonuçları içeren 
fıkıh kitaplarının dışında "el-ahkamü's-sul
taniyye" adıyla farklı bir telif türünün doğc 
masını da açıklamaktadır. Tabii ki bu, fü
rO-ı fıkıh literatürüyle el-ahkamü's-sulta
niyyeler arasında tedahül olmadığı anla
mına gelmez. 

Siyaset-i Şer'iyye Temelinde Oluşan Ku
rumsal Yapılar : Mezalim Nezaret i ve His
be. İslam hukukçuları kamu yönetimi ve 
hakların devlet eliyle takibi konusunda bi
ri devlet başkanlığı (imamet. hilafet ), diğeri 
yargı (kaza) olmak üzere iki temel yetki 
alanını sistemleştirmiştir. Serahs'i'nin ada
letin izharı , zulmün ortadan kaldırılması, 
mazlumun hakkının zalimden alınması, 
hakkın hak sahibine ulaştırtlması ve iyili
ğin emredilip kötülüğün engellenmesi gi
bi işleri yargı makamına bağladığı dikka
t e alınırsa m ezalim nezaret i, hisbe vb. ku
rumların büyük ölçüde bu iki temel yetki 
alanının zaman içerisinde çeşitli sebep
lerle genişlemesiyle ortaya çıktığı, siyaset 
veya siyaset-i şer'iyyenin de bu iki yetki 
alanında gerçekleşen genişlemenin genel 
adı olduğu söylenebilir. Fakihler bu alan ge
nişlemesinin bir realite olduğunu inkar et
medikleri gibi bunun gerekçeleri üzerinde 
durup şer' e muhalif olmadığını gösterme
ye çalışmışlardır (İbn Ferh On . ll , ı 53- ı 55). 

Kadının 1 hakimin bakmaktan aciz kal
dığı ve kendisinden daha yetkili kimsele
rin baktığı davalar "mezalim", bunları kara
ra bağlama işi 1 makamı genel olarak "na-
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zar fı'l-mezillim" veya "velaye fı'l-mezalim" 
olarak adlandırılır. Daha çok devlet görev
lilerinin haksızlık etmesinin söz konusu ol
duğu bu davalara kadıların bakamaz ha
le gelmeleri yöneticilerin ve halkın gitgide 
bozulduğunu, ceberut yöneticiler karşısın
da hakimierin zaman zaman çaresiz kal
dıklarını göstermektedir. İbnü'I-Arab'i'nin, 
nazar fı'l-mezillimden bahsederken bunun 
sonraki valilerin 1 yöneticilerin gerek yöne
timin gerekse halkın bozulması sebebiyle 
ihdas ettikleri garip bir yetki olduğunu di
le getirmesi bu tesbiti destekler. Makri
zi'nin bunun Türkler tarafından "siyaset-i 
şer'iyye ile hükmetme" olarak adlandırıl
mış olduğuna dair tesbiti siyaset-i şer'iy
yenin nazar fı'l-mezalime büyük ölçüde te
kabül ettiğini, en azından onunla bağlan
tılı biçimde ele alınması gerektiğini gös
termektedir. 

Yerleşik yargılama usulünde ispat vası
tası olarak sadece beyyine ve ikrar kabul 
edilirken adaletin yerini bulmadığı yönün
de kuwetli bir kanaatin belirmesi vb. se
beplerle bu usulün aşılması ihtiyacı orta
ya çıkmış ve siyaset-i şer'iyye temelinde 
oluşan mezalim yargılamasında belirtilen 
amaç uğruna karine ve emareler de dik
kate alınmıştır. Sorgulama sırasında kor
kutma ve tehdit yoluna başvurulması da 
böyledir. Yargının görev ve yetkileriyle me
zalim vetayetinin görev ve yetkileri muka
yese edilip aradaki farklar değerlendiril
diğinde bu durum daha açık bir şekilde 
görülür. Bazı fakihlerin, yargıdan farklı ola
rak mezalim n ezaretine atfedilen görev ve 
yetkileri doğrudan yargıya atfetme eğili
minde olmaları veya mezalim nezaretinin 
esasen yargının içinde olduğunu vurgula
maları bu tesbiti değiştirmez; zira bu ba
kış açısı esas alındığında da belirtilen ama
cı gerçekleştirmek üzere kurumlar ihdas 
edildiği söylenemese bile yargının görev ve 
yetkilerinin genişlemesinden ve ispat yol
larının çeşitleomesinden söz edilmesi ge
rekir (yargı ile mezalim nezareti arasın
daki farklar konusunda bk. a.g .. e., II, 147; 
ayrıca bk. MEzALİM) . 

Yine iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün 
engellenmesi sorumluluğunun kurumsal
laşmasından ibaret olan hisbe vetayetine 
ve hisbe yetkilisi demek olan muhtesibin 
görevlerine bakıldığında bu kurumla siya
set-i şer'iyye arasındaki bağ kolayca an
laşılır. Mesela gemilere istiap haddinden 
fazla yük yüklenmesine engel olmak, yol 
güzergahlarında insanlara zarar veren şey
leri kaldırınakla görevli olan muhtesip ne
yin zararlı, neyin zararsız olduğunu belir
lerken ictihad edecektir; fakat bu ictihad 
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şer'an değil örfen sabit olmuş bir asıldan 
hareketle yapılacak, yani muhtesibin icti
hadı müctehidin ictihadından farklı ola
caktır. Karafi muhtesibin ictihadını örfi ic
tihad olarak isimlendirmektedir. Bu icti
had aslında yargı dışında kalan diğer yet
ki alanlarındaki ictihadı da tanımlar. 

Siyaset-i şer'iyyenin mezalim nezareti ve 
hisbe gibi kurumsal yapılarta ve adaletin 
gerçekleştirilmesi düşüncesiyle yakiri ilgi
si dikkate alındığında süreç içerisinde or
taya çıkan ve adaleti gerçekleştirme ama
cına yönelik olan darü'l-adl, adaletname, 
hükumet-i adi gibi kavram ve kurumların 
siyaset-i şer'iyye kapsamında değerlendi
rilmesi yerinde olacaktır. Ancak mezalim 
nezaretiyle belirtilen konularda büyük öl
çüde mutabakat içeriyor olması siyaset-i 
şer'iyyenin onunla özdeşleştirilmesini ge
rektirmez. Tanımlarına ve gelişim çizgisi
ne bakıldığında siyaset-i şer'iyyenin ondan 
daha geniş bir muhtevaya sahip olduğu 
görülmektedir. Özellikle siyaset-i şer'iyye
nin, "Hükümdarın (hakim), gördüğü bir 
masiahat gerekçesiyle hakkında cüz'1 bir 
delil bulunmayan bir şeyi yapmasıdır" şek
lindeki tanımı bu genişliği göstermekte
dir. Bu tanım, Osmanlılar'daki örfi hukuk 
tatbikatının ve bu çerçevede ortaya çıkan 
kanunnarnelerin de siyaset-i şer'iyye kap
samında düşünülmesi gerektiği tezini te
yit eder. Siyaset teriminin aslını oluşturdu
ğu ileri sürülen yasa kelimesinin Osmanlı
lar'da yasa ve yasak şeklinde (yasağ-ı padi
şah1) devam ettiği burada hatırlanmalıdır. 

Amacı ve işlevi. Siyaset -i şer'iyyenin ama
cı adaletin gerçekleştfrilmesi, haksızlığın 
yapanın yanına bırakılmaması , hakkın hak 
sahibine ulaştırılması, kimsenin haksızlığa 
uğrattimaması ve kamu yararının sağlan
ması şeklinde özetlenebilir. İbn Abidln'in, 
"Alemin bekası için fesad unsurlarının or
tadan kaldırılması, şeriatın iman kaidele
rinden sonra en önemli ilkesini teşkil eder" 
sözünde (Reddü'l-muf:ıtar, IV, 15) ifadesi
ni bulan alemin bekası fikrine fakihler ta
rafından atfedilen önem sebebiyle huku
kun katı bir şekilde uygulanmasının adale
ti gerçekleştiremediği, cüz'1 planda huku
kun gereği yerine gelse bile daha geniş 
çerçevede rahatsızlık ve sıkıntıların doğa
bileceği durumlarda ara çözümlere baş
vurma veya ilave düzenlemeler yapma an
lamına gelen siyaset-i şer'iyyeye olumlu ba
kılagelmiştir. Daha geniş çerçeve tabiri , 
aile ve akrabalık ilişkilerinden başlamak 
üzere bütün toplumsal ilişkileri içine ala
cak bir genişlikte anlaşılmalıdır. Belirtilen 
amaç doğrultusunda olmak üzere siya-

set-i şer'iyyenin işlevleri arasında kanun 
boşluklarından yararlanarak haksızlık ya
pılmasının önüne geçilmesi zikredilebilir. 
Suçun ispatındaki zorluğun birtakım hak
sızlıklara yol açması durumunda adaletin 
siyaset-i şer'iyye yoluyla telafisi cihetine 
gidilmesi buna bir örnek teşkil eder. Yine 
şibh-i amd yoluyla adam öldüren kimseye 
kabul gören hukuki çerçeve içerisinde kı
sas cezası verilemezken bunu alışkanlık ha
line getiren kimseye kamu otoritesince si
yaseten ölüm cezası verilmesi mümkün 
görülür (Ömer Hilmi, s. 8) . 

Siyaset-i şer'iyyeye , hukukun genel ka
bul gören kural ve yöntemleri çerçevesine 
dahil edilmesi zor veya imkansız görünen 
bazı rivayetleri izah etmek veya ilk dönem 
uygulamalarını temellendirmek gibi bir iş
lev de yüklenmiştir. Mesela livatayı mahi
yet olarak zinadan farklı gören fakihler bu 
suça zina için öngörülen cezanın değil ta'
zlr cezası verilmesi gerektiği kanaatinde
dir. Ancak ta'zlr cezasının had cezası mik
tarına ulaşınayacağı kuralıyla bir hadiste 
livata yapanlar için ölüm cezasının öngö
rülmüş olması ve sahabenin de bu yönde 
görüş bildirmesi arasındaki uyumsuzluğu 
gidermek i1zere bu ceza sonrakiler tara
fından siyaseten verilmiş bir hüküm ola
rak değerlendirilmiştir. Zina eden bekar
lara Kur'an'da öngörülen celd cezasına Hz. 
Peygamber'in ilave ettiği sürgün cezası da 
Hanefiler tarafından siyasete hamledilerek 
açıklanmıştır. Yine ilgili hadislerden hare
ketle kadınların gerek savaş esnasında ge
rekse dinden dönmeleri durumunda öl
dürülmeyeceğini kurala bağlayan Hanefi
ler, Hz. Ebu Bekir'in bu kurala uymayan 
bazı uygulamalarını ve Hz. ömer'in yalancı 
şahitlik yaptığı anlaşılan bir kimseye kırk 
değnek vurdurup yüzünü siyaha boyattır
dığı ve teşhir ettirdiği yönündeki rivaye
ti de "ala tarlkı's-siyase" diyerek siyasete 
hamietmişlerdir (Serahsl, XVI, 145). Ancak 
bu işlev kimi zaman mevcut yönetimle
rin, hukukun genel kabul gören kural ve 
yöntemleri çerçevesine dahil edilmesi zor 
veya imkansız olan uygulamalarını meşru
laştırma yönünde de işletilmiştir. Öte yan
dan özellikle akrabalar arasındaki uyuş
mazlıklarda yargı süreci işletilerek dava
nın kesin bir karara bağlanmasının kin ve 
nefreti besteyeceği ve daha olumsuz so
nuçlara yol açacağı endişesinin kuwetlen
mesi durumunda yargı dışında alternatif 
çözüm yollarının aranması da siyaset-i şer
'iyye kapsamında değerlendirilmiştir. Hz. 
Ömer'in, "Akrabalar arasındaki husumet
leri yargı kararına bağlamayın, başka bir 



yolla sulh olmalarını sağlayın" şeklindeki 
talimatı da bu çerçeveye oturmaktadır. 

Özellikleri. Siyaset-i şer'iyyenin temel 
özellikleri şunlardır: t. Siyaset, genel ola
rak şer'in doğrudan düzenlemediği konu
larla ilgili düzenleme ve uygulama yapma 
yetkisi olup bu yetki ceza hukukuyla sınır
lı değildir. Mubah alanla ilgili birtakım kı
sıtlayıcı hükümler konması, (Osmanlılar'da 
nikahların kadı iznine bağlanması gibi) bazı hu
kuki işlemler için şekil şartının getirilme
si siyaset kapsamında değerlendirilebilir. 
Z. Siyaset alanı şeriatın külll ilke ve amaç
ları içerisinde yer alır ve teorik olarak bu 
ilkeler ve amaçlarla denetlenir. Dolayısıy
la bu alandaki düzenlemeleri, mesela Os
manlı örfi hukukunu ve Osmanlı kanun
namelerini seküler 1 laik diye nitelendir
mek doğru olmaz. Çünkü siyaset alanı her 
ne kadar şer'in cüz'l delillerinden hareket
le düzenlenmiyorsa da din 1 şeriat bu tür 
düzenlemeler için bir üst ilke görevi gör
mekte, onun nihai sınırlarını belirlemek
te ve onu denetlemektedir. Dinin dışlan
ınayıp bir üst ilke olarak kabul edildiği bir 
yapının bilinen anlamıyla seküler diye nite
lendirilmesinin yanlış olacağı gibi siyaseti 
ülü'l-emrin şer''i cezaları infaz yetkisine 
hasretmek de eksik ve yanlıştır. 3. Siya
set akli bir temele oturur. 4. Değişen mas
lahatlar üzerine bina edildiği için siyaset 
gereği verilen hükümler değişkendir. Bu 
hükümlerin zaman ve mekan değişimleri 
uyarınca yeniden düzenlenmesi bir imkan 
olmanın ötesinde gerekli hallerde bir zo
runluluktur. s. Siyaset gereği yapılan ce
za'i düzenlemeler zecr ve te'dib içeriği ta
şır. Hafif bir ceza ile kaldırılabilecek bir mef
sedet için daha ağır bir ceza düzenlemek 
adaletin sağlanması ekseninde hareket 
eden siyaset-i şer'iyyenin dışına çıkmak 
ve sınırı aşmak olur. Siyaseten başvurulan 
cezalar arasında hapis cezası ve bazı mali 
cezalar sayılabilir. Şer'in genel kurallarına 
göre bir kimsenin işlediği suç onun malını 
başkalarına mubah hale getirmez. Fakat 
devlet başkanının uygun görmesi halinde 
İslam'ın ilk dönemlerinde mevcut iken son
ra neshedilen mali ceza uygulanabilir. Sanı
ğı konuşturmak için tehdit etmek ve kor
kutmak da böyledir. Hapis cezası da şer'an 
öngörülmüş asl'i bir ceza olmayıp siyase
ten verilmiş bir cezadır. İslam hukuk ta
rihindeki kavramları ve kurumları inceler
ken bu ayırımın göz önünde tutulması, 
İslam hukukunun mahiyetinin ve yapısının 
doğru anlaşılması açısından çok önemlidir. 
6. Siyaseten bir hükmün verilmesi için bir 
suçun vuku bulması beklenmez. Aksine 
fesada yol açma potansiyeli olan bir şey 

önceden yasaklanabilir. Hz. Ömer'in, ya
kışıklılığı sebebiyle kadınların aşırı ilgisine 
muhatap olan Nasr b. Haccac'ı tedbiren 
başka bir beldeye göndermesi gibi uygu
lamaların ve Osmanlılar'daki kardeş katli 
uygulamasının temel teorik dayanağı bu
dur. Siyasetin bilhassa son iki özelliği kö
tüye kullanmalara, işkence vb. aşırılıklara 
kapı aralayacak bir muhtevaya sahiptir ve 
bu kötüye kullanımların bazı örnekleri gö
rülmüştür (siyaset-i şer'iyyenin bu açı
dan değerlendirilmesi için bk. Ahmet Ya
man, İslam Hukukunun Oluşum Süreci 
ue Sonrasında Siyaset-Hukuk ilişkisi, is
tanbul 1999, s. 153-181; Taner Akçam, Si
yasi Kültürümüzde Zulüm ue işkence, is
tanbul ı 995). Ancak genelde fukahanın, 
özelde şeyhülislamiarın veya benzer ko
numdaki müftülerin siyaset-i şer'iyye uy
gulamalarını denetlernede ve kötüye kul
lanımları önlemede teorik açıdan yetkili 
olduklarını söylemek gerekir. 

Değerlendirme. Hakkındaki teorik açık
lamalar ve fıkıh tarihindeki uygulamaları 
dikkate alındığında siyaset-i şer'iyyenin, 
nasların yorumlanmasında başvurulan me
todolojik bir ilke olmaktan ziyade kanun 
boşluklarının daldurulmasında ve kanun
daki kötüye kullanılması mümkün açıkla
rın kapatılmasında başvurulan rasyonel bir 
ilke olarak değerlendirilmesi daha doğru 
olur. Siyaset-i şer'iyyenin asıl önemi, toplu
mun 1 ümmetin yapısı itibariyle dünyev'i 
olan ihtiyaçlarının karşılanması konusun
da aklın merkeze konularak üst ilkenin din 
tarafından çizildiği geniş bir hareket ka
biliyeti vermesidir. Bu özelliği müslüman 
bilginiere devlet idaresi, adaletin ve asa
yişin sağlanması, insarıların refah düzeyi
nin arttırılması gibi konularda başka örf
lerden ve kültürlerden istifade etmeleri, 
başka kültürlerdeki yararlı düzenlemeleri 
alıp içselleştirmeleri imkanını vermiştir. Bu 
teorik imkan, müslümanlara ana istika
met ve eksenden sapmadan özellikle sö
zü edilen alanlarda olmak üzere dinamik 
ve değişikliklere kapalı olmayan bir toplum
sal yapıyı kurma ve koruma yolunu açmak
tadır. Hz. Ömer zamanından başlamak üze
re Osmanlılar'ın son zamanlarına kadar dış 
kültürlerden faydalanma kapısını açan an
layış budur. Günümüzde iktisadi, siyasi, 
adli, idari vb. alanlardaki düzenlemelerle 
hak ve adaletin yerini bulması , toplumsal 
ilişkilerde sükQn ve asayişin hakim olması , 

insanların refah düzeyinin yükseltilmesi, 
kısaca insanların yararının gerçekleştiril

mesi yönündeki her türlü düzenlemenin 
bunların mahiyetleri neyi gerektiriyorsa o 
şekilde yapılması, hatta bilimsel ve tek-
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natojik gelişme yolundaki faaliyetlerin si
yaset-i şer'iyye kapsamında düşünülmesi 
mümkündür. Bu tür düzenlemelerde akıl, 
mantık ve fayda düşüncesinin yer alması , 

birçok araştırınacıyı bu düzenlernelerin 
laik karakterde olduğunu söylemeye it
miştir. Bu düzeniemelerin üst ilkesinin din 
tarafından belirlenmiş olduğu noktasını dik
kate alanlar ise düzeniemelerin şer"i oldu
ğunu ileri sürmüştür. Bunların her ikisi 
esas itibariyle bir hakikatin farklı açılardan 
yapılmış değerlendirmesidir. Söz konusu 
düzenlemeler, belirleyici ilke din olarak kon
d uğunda şer''i olarak görülürken belirleyi
ci ilke akıl olarak konduğu zaman laik ola
rak nitelenmektedir. 
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J!l!!j H. YUNUS APAYDIN 

L 

SiYASETNAME 
( <\.oı.;;.;..~) 

Devlet yönetimine dair eserlerin 
ortak adı. 

_j 

Arapça siyaset (insan topluluklarını yö
netme, devlet işlerini yürütme sanatı, po
litika) kelimesiyle Farsça name (mektup, 
yazı) kelimesinden meydana gelen siya
set-name "devlet adamlarına siyaset sa
natı hakkında bilgi vermek, devlet yöneti
minde dikkat edilmesi gereken hususlara 
dair tavsiyelerde bulunmak amacıyla ya
zılmış kitap veya bu kitapların oluşturdu
ğu tür" anlamında kullanılır. Bu eseriere 
devlet başkanları için yazılmışsa "naslha
tü'l-mü!Ok, adabü'l-mü!Ok, tuhfetü'l-mü
!Ok, ahlaku'l-mü!Ok, enlsü'l-mü!Ok", vezir, 
emir veya diğer devlet adamlarına yöne
likse "naslhatü'l-vüzera, tuhfetü'l-vüzera, 
mir'atü'l-vüzera" gibi adlar da verilmiştir. 

Siyasetnamelerde devlet yönetiminin te
mel ilkeleri, devlet başkanında bulunması 
gereken başlıca özellikler, yönetirnde dik
kat edilmesi veya kaçınılması gereken hu
suslar, devlet görevlilerinin tayin ve dene
timleri, beytülma.I idaresi, devletler arası 
ilişkilerde uyulması gereken kurallar, hü
kümdarın Allah'a ve halka karşı sorumlu
lukları, devletin ayakta kalmasının temel 
şartları gibi konular üzerinde durulur. Ko
nuların işlenişinde teorik yaklaşımın yanı 
sıra pratik hayata yönelik hususlara ağır
lık verilir. Ayetler, hadisler ve hikmetli söz
ler, meşhur hükümdarların, halife ve sul
tanların söz ve davranışlarından örnekler 
kaydedilerek yöneticilere tavsiyelerde bu
lunulur. Bu konulara genel adab, ahlak ve 
tasavvufa dair eserlerle nasihatnamelerde 
de yer verildiği görülmektedir. Adab lite
ratürü içerisinde (bk ADAB) özellikle ada
bü'l-müiOk ve adabü'l-vüzera türü eserler 
birer siyasetnamedir. 

İslam dünyasında hicretin ilk asırların
dan itibaren devlet yöneticilerine tavsiye 
ve öğütleri ihtiva eden siyasetnameler ka
leme alınmıştır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-
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lerde vurgulanan devlet yönetimine dair 
temel ilkeler (ülü'l-emre itaat, adalet, eh
liyet, doğruluk, halka güzel muamele, zu
lüm ve haksızlıktan kaçınma vb.), Hz. Pey
gamber ve Hulefa-yi Raşidln devri başta 
olmak üzere çeşitli dönemlerde gerçekleş
tirilen uygulamalar, siyasi ve idari mektup
lar, sözlü rivayetler bu eserlerin başlıca 
kaynaklarıdır. Devlet yönetimine dair eski 
Yunan, Hint, İran ve Çin kültürlerine ait ki
taplar veya nasihatnameler de (pendname) 
bu eserlerin kaynakları arasında önemli bir 
yer tutar. Sanskritçe'den Pehlevice'ye ter
cüme edilen Pançatantra'nın (beş düşün
dürücü makale, söz, nasihat) Abbasller 
döneminde İbnü'I-Mukaffa' tarafından Ke
lfle ve Dimne adıyla yapılan Arapça çe
virisi, yine İran kültüründe yaygın olan "an
darzname" (pendname) adlı nasihat kitap
ları, eski Yunan filozoflarından Eflatun ve 
Aristo'nun devlet felsefesine dair görüş
leri bunların başında gelmektedir. 

Hz. Ali'nin Mısır valisi Malikei-Eşter en
Nehal'ye gönderdiği rivayet edilen, görevi 
sırasında uyması gereken kuralları en ince 
ayrıntılarına kadar anlatbğı hacimli mektup 
(Hz. Ali: Nehcü'l-belaga, s. 304-318) İslam 
tarihinde siyasetnamenin ilk örneklerin
dendir. Emeviler döneminin sonlarına doğ
ru Hişam b. Abdülmelik devrinde eski Yu
nan ve İran kültürlerine ait bazı eserler 
Arapça'ya çevrilmiştir. Bu eserlerin müter
cimlerinden biri olan Mevla Ebü'I-Aia Sa
lim, Horasan'da ortaya çıkan karışıklıklara 
çözüm bulmak amacıyla burada görev ya
pan valiler için Ki tab ii' s-siyaseti ']- 'am
miyye adıyla bir risale kaleme almıştır. 
Abdülhamld el-Katib'in son Emevi hüküm
dan ll. Mervan adına oğlu Abdullah'a yaz
dığı, siyasi ve askeri öğütler içeren 'Ah
dü Mervan ila İbnihi 'Ubeydillah (Risa
letü 'Abdil/:ıamfd el-Katib {i naşf/:ıati ueliy
yi'l-'ahd) adlı risale de Arap edebiyatında 
ilk siyasetnameler arasında yer almakta
dır. 

İbnü 'l-Mukaffa'ın Abbasl Halifesi Man
sOr için yazdığı Risaletü'ş-şa}Jabe (Risa
letü 's-siyase, Risaletü 'l-Ffaşimiyye) siyasi, 
idari, askeri, mali, adli ve içtimal aksak
lıkları ve bunların çözümüne dair tavsiye
leri, sarayın iç sorunlarını, halifenin vezir, 
vali ve erôırlerin seçiminde dikkat etmesi 
gereken hususları, halkın saraydan bek
lentilerini açık bir dille ifade eden ıstahat 
programı niteliğinde önemli bir mektup
tur. İbnü'I-Mukaffa' el-Edebü'l-kebir ve 
el-Edebü'ş-şagir gibi eserlerinde de hü
kümdar, vezir ve valilerin idari ve siyasi 
davranışlarından, yönetirnde uyulması ge
reken kurallardan bahsederek ahlaki öğüt-

!ere, veeize ve hikmetli sözlere yer vermiş
tir. İbnü'l-Mukaffa' , hemen hepsi siyaset
name yazarları tarafından kaynak göste
rilen çok sayıda tercüme ve telif eseriyle 
siyasetname geleneğinin ilk öncülerinden 
sayılmaktadır. 

Horasan Valisi Tahir b. Hüseyin'in Hali
fe Me' m On tarafından 206 (821) yılında el
Cezlre ile birlikte Suriye ve Mısır valiliğine 
tayin edilen oğlu Abdullah b. Tahir' e yaz
dığı mektup bir yöneticinin dikkate alma
sı gereken prensipleri bütünüyle ihtiva 
etmesi açısından önemlidir. Me'mOn bu 
mektubu çok beğenip bir nüshasını ken
disi almış. ayrıca çoğaltılarak valilere ve 
diğer yöneticilere gönderilmesini emret
miştir {Taberl, VIII, 582-591). Siyasetna
me türünün karakteristik özelliklerini ta
şıyan ilk örneklerden biri de Cahiz'in et
Tae ii al;].ld]fi'I-mülıJ.k adlı eseridir. Mu
kaddimeden sonra dört bölümden oluşan 
eser Halife Mütevekkil-Aiellah'ın veziri Feth 
b. Hakan'a ithaf edilmiştir. Saray ada bı, 
hükümdarın, yakınlarının ve çocuklarının 
davranışları, özellikle nedimterin dikkat et
mesi gereken hususlar, elçilerin gönderil
mesi ve kabulü gibi konuları ihtiva eden 
eserde sık sık Sasanl hükümdarlarından, 
Em evi ve Abbas! halifelerinden örnekler 
verilmiştir. Siyaset ve devlet idaresi konu
sunu felsefi açıdan ve idealist bir bakışla 
ele alan Farabl, el-Medinetü'I-tazıla ad
lı eserini Eflatun'un Devlet'inde anlattığı 
ütopik devlet düzenine benzer bir düşün
ceyle yazmıştır. Onun es-Siyasetü'l-Me
deniyye'si (Mebadi'ü 'l-meucudat) el-Me
dinetü'l-fazıla kadar sistematik olma
makla birlikte onu tamamlar niteliktedir. 
EbO MansOr es-Sealibl'nin Harizm'de hü
küm süren Me'mOnTier'den ll. Me'mOn'a it
haf ettiği Adabü'l-müluk adlı eserde dev
let başkanının önemi ve ona itaatin gerek
liliği, devlet yönetiminde uyulması veya 
kaçınılması gereken hususlar, vezir, vali 
gibi devlet adamlarının tayininde ölçüler, 
ordunun sevk ve idaresi gibi konular ör
neklerle ele alınmaktadır. 

Bir siyaset ve ahlak teorisyeni olan Ma
verdi' nin el-A]Jkamü's-sultaniyye'sinde 
siyaset ve devlet idaresi konusu nazari 
olarak ele alınmıştır. Selçuklu Devleti'nin 
kuruluşu sırasında Abbasl Halifesi Kaim
Biemrillah tarafından Tuğrul Bey' e elçi ola
rak gönderilen Maverdi sultanın yanında 
uzun süre kalmış ve dönüşünde halifeye 
bir rapor sunmuştur. Maverdi sultaniara 
siyaset sanatını öğreten eserler de kale
me almıştır. Onun Teshilü'n-na?ar ve ta'
cilü'?-?aier ii al;].la]fi'l-melik ve siyase
ti'I-mülk adlı eseri din-devlet ilişkileri, ba-


