
DEVLET 

e) Tarihi-Sosyolojik Yaklaşım. İbn Hal
dün'un Mu~addime'sinde en özgün ifa
desini bulan bu yaklaşıma göre devlet 
(mülk), insanoğluna mutlak anlamda ge
reklı olan tabii bir müessesedir. Bu sa
dece hukukun uygulanması anlamında 
bir gereklilik değil tarihi bir zorunluluk
tur. Bu tarihi zorunluluğun temelinde, 
insanoğlunun medeni, başka bir deyiş
le siyasi bir varlık (el-medeni bi't-tab' ) ol
masından kaynaklanan sosyal örgütlen
menin insanoğlunun varlığını sürdür
mesi için asgari bir şart olması yatmak
tadır. Fiziki ihtiyaçlar ve sosyal zaruret
ler bu örgütlenmeyi kaçınılmaz kılmak

tadır. Böylece devlet. tarihin ilk dönem
lerinden itibaren sosyal hayatın zaruri 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ön
ce yiyecek ihtiyacı ve neslin devam et
tirilmesi fonksiyonları için sosyalleşme 
sürecine giren insanoğlu daha sonra 
vahşi çevreye ve hayvaniara karşı daya
nışmasını artırmış, mülkiyetin ortaya çı
kışı ile bir likte doğan iş bölümü ve hu
kuki zaruretler sebebiyle devlet düze
nine geçmiştir. Bu tür bir tahlil çerçe
vesi içinde devlet olmaksızın sosyal ha
yatın, sosyal hayat olmaksızın insanın 

varlığının sürdürülmesi mümkün de
ğildir. 

Bu çerçevede devlet ne tarih ötesi bir 
ideal, ne sadece hukuki ideallerin haya
ta geçirilmesi için bir araç, ne de tarihi 
tecrübenin getirdiği prensipler ışığında 
etkin kılınabilecek bir müessesedir. Bel
ki bütün bunları değişik düzlemlerde 
kapsayan, fakat öncelikle tarih içinde 
ortaya çıkmış tabii bir siyasi sistemdir. 
Bu tabiilik, İbn Haldün'un devri tarih an
layışı ile daha da tutarlı bir anlam ka
zanmaktadır. İbn Haldün'un tarihi tabi
ilik düşüncesini, Batı siyasi düşünce ta
rihi içindeki benzerleri sayılabilecek olan 
tarihselcilikten (historicism) ayıran temel 
unsur, eserin bütün bu tarihi tahliliere 
rağmen fıkıh usulü çerçevesinde kalma
sıdır. Bu açıdan Mul!-addime, devleti ta
bii bir tarihi müessese olarak algı layan 

sosyolojik yöntemle devletin düzenlen
mesini inceleyen bölümlerde hüküm ve
rirken kullanılan fıkıh usulünün ilginç 
ve orijinal bir sentezini yansıtmaktadır. 

Öte yandan devletin tarihi oluşumunu 
ele alırken geliştirdiğ i devri tarih anla
yışı, modern ilerlemeci tarih yorumla
rından ve bu yorumların beraberinde 
getirdiği devlet anlayışından tamamıyla 
farklıdır. 

f) Yeni Devlet Anlayışları. Batı medeni
yetiyle karşılaşma ve hesaplaşma süre-
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ci, müslüman düşünürlerde yeni devlet 
anlayışlarının ortaya çıkışına yol açmış
tır. Bu dönemde temel siyasi mesele, 
devlet yapısının oluşmasında siyasi ka
tılımın etkin bir tarzda arttınlmasını sağ
layacak müesseselerin oluşması ve te
mel İslami kaynaklar açısından yorum
lanması olmuştur. İs lami siyasi idealler
le modern siyasi mekanizmalar arasın
daki uyum bu dönemin en öncelikli gün
demini oluşturmuştur. Muhammed İk
bal'in, islam hukukunun temel kaynak
larından olan icmaa getirdiği yeni yorum
la onu modern dünyada yükselen cum
huriyetçi ruhun yegane mümkün formu 
olarak görmesi (The Reconstruction of 
Religious, s. 164), Namık Kemal'in şüra 
prensibiyle Osmanlı meşrutiyeti arasın
da kurduğu bağlantı, Reşid Rıza'nın şü
rayı, siyasi hayattaki katılımın ve kolek
tifliğin en önemli şartı olarak görmesi 
(el-fjilafe, s. 2 ı). Mevdüdi'nin particilik 
bölünmesinin yansımadığı İslam meclisi 
ideali (Political Theory of Islam, s. 43) ba
zan birbirinden farklı sonuçlara ulaşan, 

fakat genelde çıkış noktalarında aynile
şen arayışların farklı tezahürleridir. Bu 
arayışlar sömürgeci dönemden sonra ye
ni bir safhaya girmiştir. Özellikle ll. Dün
ya Savaşı'nı takip eden yıllarda müslü
man toplumlar süratle bağımsızlıklarını 
kazanmışlar ve kendi devletlerini oluş
turma çabasına girmişlerdir. Yeni dev
letlerin ortaya çıkışı bu devletlerin kim
liği, tanımlanması ve idare şekli gibi me
seleleri de beraberinde getirmiştir. Mil
let-devlet örgütlenmesine dayalı yeni 
devlet yapılanması, İslam dünyasında 
din-devlet ilişkisi hususunda yeni ve çe
tin bir tartışma dönemini açmıştır. Hila
fetin ilgasın ı takip eden yıllarda islam 
dininin devlet hayatından tamamıyla uzak 
tutulması gerektiğini savunan Ali Abdür
razık gibi düşünürlerin karşısında yeni 
devletlerin kimliklerinin İslami esaslara 
göre tanımlanmasını öngören devlet an
layışları geliştirilmiştir. islami devlet kav
ramı bu tartışmanın bir ürünü olup hi
lafetin kaldırılmasının doğurduğu boş

luğu doldurmaya yönelik bir çabadır. Bu 
yeni kavrama öncülük eden Mevdüdi ve 
Seyyid Kutub gibi düşünürler, bir taraf
tan halkın değil Hakk'ın hakimiyeti fik
rine dayalı bir siyasi anlayış geliştirirken 
diğer taraftan icma, şüra, biat gibi İsla
mi prensipierin çağdaş siyasi katılım me
kanizmalarının bütününe alternatif ola
bilecek bir devlet anlayış ve yapılanma
sını sağlayabileceğini savunmuşlardır. Bu 
anlamda İslami devlet fikri İslam inanç 

bütünlüğünün tabii bir sonucu olarak 
yorumlanmıştır. 
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Iii AHMET DAVUTOGLU 

DEVLET ANA 

Kemal Tahir'in 
(ö. 1973) 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu 
anlatan romanı. 

_j 

Tezli bir tarihi roman hüviyetindeki 
eserin adı, romanın kahramanlarından 

olan ve romanda Bacı Bey adıyla geçen 
Devlet Hatun'dan gelmektedir. Eser Er
tuğrul Gazi'nin, Osman ve Orhan beyle
rin. çökmekte olan Anadolu Selçuklu Dev
leti'nin Bitinya ucunda "kerim devlet" 
anlayışı çerçevesinde küçük bir aşiretten 
yeni bir devleti nasıl kurduklannın hika
yesidir. Devlet Hatun, Rum (Anadolu) ba
cılarının başına geçtikten sonra Bacı Bey 
olmuş, Osmanlılar'ın Derin Geçit'i aşma
larında bütün gücünü kullanmıştır. Ro
man "Kancık Vuruş", "Uyandırılan Işık", 

"Dost Çelmesi", "Fal", "Derin Geçit" ve 



" Kerimcan ' ın Yolu" adlarını taşıyan altı 

bölümden meydana gelmektedir. 

Türk edebiyatında daha önce yazılan 
alışılmış tarihi romanlardan çok farklı bir 
anlayışla kaleme alınan D evlet A na 'da, 
daha ziyade Osmanlı Türkleri'nin devlet 
an layış ı ile Anadolu topraklarındaki ha
kimiyetleri konu edilmektedir. Yazarın. 
Söğüt ve çevresinde Osmanlı Beyliği'nin 
kuruluş yılları. Konya 'da Selçuklular'ın 

çözülüşleriyle . Bizans sınırındaki kaynaş

ma lar. savaşçı dervişler. keşişler. Saint 
Jean şövalyelerinden Notüs Gladyüs. Sel
çuklu beyleri, bazı Moğol eşkıyaları , Or
han Gazi ile evlendikten sonra Nilüfer 
Hatun adını alan Tekfur kızı Lotüs, Şeyh 
Edebali ve ahi teşkilatı ile devrin muta
sawıf şairi YOnus Emre gibi, çeşitli olay
ları sembolize eden belli başlı kahraman
lar çevresinde geliştirilen hikayede, Os
manlı ' nın devlet kurmaya ve yönetme
ye olan tabii yeteneği ile İslamiyet 'ten 
gelen adalet ve mülkiyet an l ayışına bü
yük ölçüde yer verdiği . görülmektedir. 
Kemal Tahir'in bu romanda ortaya koy
mak istediği esas düşüncesi ise Osman
lı Devleti'nin. Batı dünyasında Ortaçağ ' 

da sosyal ve iktisadi alanda görülen fe
odalizmden çok farklı bir gelişme gös
terdiği şeklindeki görüşlerinin ifadesi 
olarak özetlenebilir. Yazarın burada. Os
manlı toplum yapısında feodalitenin ol
mayı şı, dolayısıyla Batı dünyasında gö
rüldüğü tarzda bir sosyal sınıf anlayı

şının da bulunmadığı ve Doğu toplum
larında ferdiyetçilik anlayışının gelişıne

diği şeklindeki tezle ortaya çıkışı leh
te ve aleyhte çeşitli tartışmalara yol aç
mıştır. 

Bazı yazariara göre Osmanlı Devleti '
nin kuru l uşundan çok. Cumhuriyet 'ten 
sonraki yıllarda Türkiye'nin içine düştü
ğü çıkmazdan kurtuluşu için çeşitli yol-

KEMAL 

devletana 
1 

bilgi yayınevi 

Dev/el 

Ana ' n ı n 

3. baskı s ın ın 

kapağı 

(Ankara 1971) 

lar teklif eden Devl et Ana, aynı zaman
da yazarının da ifadesiyle "XX. yüzyılda 
yaşayan Türk insanına bir şeyler anlat
mak için" yazılmıştır. Eserin Dede Kor
kut, Evliya Çelebi ve Naima gibi klasik 
yazarlarla bazı milli destan lar, evliya men
kıbeleri ve efsanelerden gelen ifade ve 
anlatım tarzı da üzerinde ayrıca durulan 
yanlarından birini teşkil etmiştir. 1968 
Türk Dil Kurumu roman ödülünü kaza
nan eser. edebiyat dünyasında çeşitli tar
tışmalara yol açmasıyla da ayrıca şöhret 
bu lmuştur. İlk baskısı 1967 yılında ya
pılan Devl et Ana'nın 1993'te 10. bas
kısı yapılmıştır. 
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li! ABDULLAH UÇMAN 

DEVLET GİRA Y 

{ö. 985/ 1577) 

Kırım ham 
(1551- 1577). 

Mübarek Giray'ın oğlu olup 918'de 
( 1512) doğdu . Kırım H anı Saadet Giray 
tarafından taht varisi olarak seçildi ve 
kalgay* oldu. Sahib Giray' ın hanlığı s ı 

rasında eski han Saadet Giray ile istan
bul'a gitti ; uzun süre orada kalarak Os
manlı merkezi idaresini yakından tanı
dı. Sahib Giray, 1S49'da Safa Giray ' ın 

ölümüyle boşalan Kazan Hanlığı'na onun 
getirilmesini istedi. Sahib G i ray'ı gözden 
çıkaran Osmanlılar ise Devlet Giray' ı gö
rünüşte Kazan hanı sıfatıyla Kırım ' a han 
olarak gönderdiler. 2 Ekim 1 SS 1' de Bah
çesaray'da hanlığını resmen ilan eden 
Devlet Giray. o s ı rada seferden dönmek
te olan Sahib Giray'ı öldürterek durumu
nu sağlamlaştırd ı. Böylece Kırım'da Os
manlı tesir ve nüfuzunun oldukça arttı
ğı bir dönem başlam ış oldu. 

Devlet Giray ataları gibi Rus düşman

lığına dayanan siyasetini büyük bir gay
retle sürdürdü. Ancak Ruslar önce Ka
zan'ı ( 1552). ardından da Astarhan' ı ( 1556) 
alarak ilerisi için çok önemli sonuçlar do
ğuracak bir hamle yaptılar. Devlet Giray 

DEVLET GiRAY 

bu işgalleri önlemek istediyse de başa

rılı olamadı. Moskova üzerine yaptığı se
ferler neticesiz kaldı. Öte yandan Osman
lılar'ın 1 S69'daki Astarhan seferine, As
tarh an ve Kazan'ın doğrudan doğruya 

Osmanlı idaresi altına gireceği endişe

siyle gizlice muhalefet etti. isteksiz ola
rak katıldığı seferde Osmanlı kuwetle
rine gerekli yardımda bulunmadı ; sefe
rin başarısızlık la sonuçlanmasının kendi 
durumunu kuwetlendireceğine, Astar
han ve Kazan'ı bizzat kendi idaresinde
ki kuwetlerle geri alabileceğine inanı

yordu. Aşağı Volga bölgesinin kontrolün
de başarılı olamayan Osmanlılar Mos
kova Çarlığı ile olan mücadeleyi ona bı
raktı lar. 

Devlet Giray 1 S71 'de O ka suyunda Rus 
müdafaa hattını yarıp Moskova önleri
ne geldi ve burayı ateşe verdikten son
ra geri döndü. Bu başarı dolayısıyla ken
disine "Taht-algan" unvanı verildi. istan
bul'da da büyük bir sevince yol açan bu 
seferin ardından Devlet Giray çardan Ka
zan ve Astarhan ' ın iadesini istediyse de 
teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine 
1 S72 ·de yeniden Moskova seferine çık

tı . fakat Moskova yakınlarında Maladi'
de yenilgiye uğrad ı. Bu arada Osmanlı
lar' ın dikkatlerini Lehistan'a çevirip kral
lık seçimlerine karışmaları. Devlet Giray' ı 

yeniden faal bir siyasi çekişmenin içi
ne itti. Krallık seçimlerinde Osmanlılar'
la yaptığı iş birliği başarıyla sonuçlandı. 

Az sonra da 98S Saferinde ( Mayıs 1577) 
vefat etti. 

Devlet Giray ' ın hanlık dönemi, Volga 
bölgesinde. Altın Orda ' nın mirası üzerin
de Ruslar'la hayati mücadelelerin veril
diği ve Osmanlılar' la bütünleşme süreci
nin kuwetle hissedildiği oldukça önemli 
bir devreyi teşkil eder. 1 S71'de Gözleve'
de bir cami inşa ettirmiş olduğu bilin
mektedir. Sekiz oğlundan altısı Kı rım ha
nı olmuştur. 

Devlet 
Giray' ı 

Kanüni 
Sultan 

Sü leyman ' ın 

huzurunda 
gösteren 

bir minvatür 
(Süleymanntlme, 

TSMK, Hazine, 

nr. 1517, vr. 519•) 
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