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ÖNSÖZ 

Siyasetnâmeler genellikle âdâb, hikmetli anlatılar ve siyaset 

kültürü gibi daha çok kültürel değerler açısından ele alınmışlardır. 

Değindikleri konuları ele alışları  veya başka açılardan tenkîde de  pek 

tabi tutulmamışlardır. Bu çalışmada iktisâdî değerlendirilebilecek bir 

bakış açısıyla, farklı bir yerden siyasetnâmelere bakmaya çalıştım.  

Bu çalışma evvelen bir bildiri olarak ortaya çıktı. Sonrasında bir 

makaleye dönüştü ve bir kitap olarak nihâyetlendi. Böyle bir seyir 

izlemesi ve yazılması ile yayınlanması arasında hayatımdaki bazı 

gelişmeler sebebiyle uzun bir ara oluştu. Bu uzun ara eserde bazı 

eksikliklere de sebep oldu. Fakat bu eksikliklere rağmen konuya yeni 

bir bakış açısı getireceğine güvenerek okuyucuya sunuyorum. 
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GİRİŞ 

İktisat, çağdaş bir tabir olarak, malların ve hizmetlerin üretimi, 

dağıtımı ve tüketimi üzerine eğilen bir sosyal bilim dalını ifade eder. 

Ortaçağlarda da insanlar, hayatta kalmanın temel bir gereği olarak, 

üretim ve tüketim ilişkilerine giriyor ve bu ilişkilerin düzenlenmesi 

ihtiyacını duyuyorlardı.  

Bu eserde, öncelikle sekizinci ve on birinci yüzyıllarda yazılmış 

önde gelen İslam siyasetnâmelerinde hükümdar ve reâyâ ilişkisine -ki 

bu ilişki üretim ve yönetim ilişkisidir- iktisadî açıdan bir bakış var 

mıdır, var ise nasıldır sorularının cevapları açıklanmaya çalışılacaktır.  

Sonuç olarak görülecektir ki, Ortaçağ İslam tarihinin önde gelen 

siyasetnâmelerinde hükümdar-reâyâ ilişkisine ekonomik bir bakış ve 

anlamlandırma vardır ve hatta hükümdar-reâyâ ilişkisinin temeli 

iktisâdîdir. Adalet dahi bu iktisâdî ilişkinin devamlılığı için bir araçtır 

ve iktisâdî bir anlamı vardır. Bu sebeple bu siyasetnamelere göre 

adaletin bir tarifi verilmeye çalışılacaktır. 

 Bu siyasetnâmelerde hükümdar-reâyâ ilişkisine dair yazılanları 

gözden geçirdiğimizde görülecektir ki, şu üç bahiste iktisâdî 

değerlendirmeler hâkimdir: hükümdarın ve halkın ilişkisini açıklamak 

için kullanılan benzetmeler; halk üzerinde bir hükümdarın olması 

gerekliliğine dair yapılan açıklamalar ve hükümdarın halk üzerindeki 

hükmünün devam etmesi için gerekli olan adalete yapılan vurgular.  
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Bu üç bahse dair yapılan açıklamalarda esasen iktisadî kaygılar 

ortaya konmuştur. Hükümdar-reâyâ ilişkisini anlamak için bu ilişkinin 

temelinde yatan kaygıları anlamak gerekir. Bu durum, en basitinden, bu 

siyasetnâmelerde yapılan benzetmelerde dahi kendini gösterir. 

Birinci bölüm bu benzetmeleri incelemektedir. Bu 

siyasetnâmelerin ezici bir çoğunluğu hükümdarı yağmur, rüzgâr gibi 

tabiat ve iklim olaylarına benzetirken halkı da bahçe, bitki ve meyve 

gibi bu iklim olaylarından etkilenen üretim araçlarına ve çıktılarına 

benzetmişlerdir. Yine birçok siyasetnâmede hükümdarın iyi ve kötü 

yönetimi ile ülkeye getirdiği bolluk ve kıtlık, iklim olaylarının ülkeye 

getirdiği bolluk-bereket ve kıtlık-yıkım ile benzeştirilmiştir. 

Dolayısıyla hükümdar-reâyâ ilişkisi benzetmeler üzerinden ekonomik 

bir ilişki olarak algılanmıştır denilebilir.    

İkinci bölüm, halkın üzerinde bir hükümdarın olması 

gerekliliğine dair açıklamaları ele alır. Bu konuda bu siyasetnâmelerde 

yapılan açıklamaların ortak bir noktası vardır. O da, halkın birbirinden 

farklı sınıflardan oluştuğu ve bu sınıfları birbirine zarar vermekten men 

edecek, zayıfların ezilmesini engelleyecek bir merci ihtiyaç 

duyulduğudur.  

Ancak düzen koyucu ve koruyucu bir merci sayesinde bu sınıflar 

arasında bir düzen sağlanır ve ülke refaha kavuşur. Hükümdarlık 

makamının ve hükümdarın şahsının varlığı,  üretim ve tüketim 

ilişkilerinin devamlılığı kaygısı ve kural koyucu bir makam ihtiyacı ile 

meşrulaştırılmış; böylelikle mesele iktisâdî bir arka plan kazanmıştır. 
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Hükümdarın varlığının ve meşruiyetinin sebebi ekonomik ilişkilerin 

çatışmacı doğasıdır. 

Üçüncü ve en mühim bölüm adaletle ilgilidir. Bu eserin bir 

maksadı da kendi bağlamında adaletin tanımına ve niteliğine bir açıklık 

getirmektir. Çünkü bu siyasetnâmelerdeki ekonomi politiği çözmek için 

adalet kavramı anahtar niteliğindedir. Bu siyasetnâmelerden anlaşılan, 

adaletin her ne pahasına olursa olsun ulaşılması gereken bir ideal değil; 

toplumdaki üretim, dağıtım ve paylaşım düzeninin devam etmesi için 

zorunlu bir araç olduğudur.  

Bu durum bu tarz metinlerde yüzyıllarca ‘Adalet Dairesi’ olarak 

ifade edilen bir döngü ile ortaya konmuştur. Bu döngüden anlaşılan 

odur ki, toplum mertebelenmesinin en altında olan üretici reâyâdan en 

üstünde olan sultana kadar düzenin devam etmesi, üretimin devam 

etmesine bağlıdır. Üretimin devam etmesi de ancak adaletle 

mümkündür. Adalet vergilendirme ve üretim araçlarının kullanımı ve 

mülkiyet hakkı ile ilgilidir.  Böylelikle adalet hukukî veya ahlakî bir 

mesele olmaktan öte ekonomi politik bir meselesidir.  

Bu ilk üç bölüm bir nevi düşünce tarihi olarak düşünülebilir. 

Ortaçağ siyasetname yazarlarının üretim ve yönetim ilişkilerine dair 

anlatımları değerlendirilip sonuçlar çıkartılmış; Adalet Dairesi olarak 

anılan düzen anlaşılmaya çalışılmıştır. Fakat son bölümde daha farklı 

bir usûl ve bakış takip edilmiştir. 
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Dördüncü bölüm bundan sonraki çalışmalarımdaki soruları 

belirlemeye çalıştığım bir denemeden ibarettir. Bu deneme sonucunda, 

siyasetnâmecilerin fikirlerinin hem kendi içindeki uyumunu hem de 

malumâta çok girmeden tarihî gerçeklikle olan uyumunu sorguladığım 

bir bölüm ortaya çıktı. Bu bölümde özellikle vezirlik ve müsadere 

kurumlarının altını çizmeye çalıştım. Vezirlik kurumunun Adalet 

dairesi düzenindeki çatışmalarda nasıl kilit bir rolü olduğunu ve 

müsaderenin bu düzendeki iktidar çatışmalarındaki kısır döngünün 

devamında nasıl bir araç olduğuna dair genel bahisler ortaya koydum.  

Asgarî düzeyde vergilendirme, üretim araçlarının kullanım veya 

mülkiyet hakkının korunması ve tekelciliğin engellenmesi ise 

siyasetnâmecilerin vurguladıkları mühim taraflardandı. Vardığım 

sonuç ise, Adalet Dairesi anlatımının ne kendi içinde ne de tarihî 

gerçeklikle çok da uyumlu olduğu, üretici olmaktan ziyade yıkıcı 

çatışmalara daha yatkın olduğu fakat yine de bugünün ekonomi 

politiğinde de geçerli olabilecek ilkelere sahip olduğudur. 

Konuya başlamadan önce Ortaçağdaki yöneten-yönetilen algısını 

anlamak için yapılması gereken bir açıklama vardır. Bir şahsa değil de 

bir kuruma atıf yapması ile devlet onaltıncı yüzyılda Avrupa’da ortaya 

çıkmış ve sonradan Ortadoğu’ya geçmiş bir kavramdır. Ortaçağda 

‘devlet’ kelimesi talih manasında kullanılıyor ve bir mücadeleyi 

kazanıp başa geçen hanedana atfediliyordu. Çünkü o hanedan talihli 

addediliyordu. Bu manası ile ‘devlet’ eski Türklerdeki ‘kut’ kavramına 

tekâbül etmektedir.  
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Söz konusu dönemde Müslümanlar kendilerini kurumların ya da 

bir kurumun değil, bir hânedanın ya da bir hükümdarın yönettiğini 

düşünürlerdi.1Ülke toprakları da hükümdarın mülkü olarak kabul 

edilirdi. Devletin menfaati mülkün sahibi olan hânedanın menfaati 

demekti. Dolayısıyla hükümdar ve reâya arasındaki ilişkiyi 

anlamlandırmak için kullanılması gereken duygular, inançlar ve 

kavramlar bugünkünden farklıydı.2 İleride adaletin esasında 

hükümdarın hâkimiyetinin devamı için istendiğine değindiğimizde bu 

söylediklerimiz daha anlamlı hale gelecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Patricia Crone, Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, çev. Hakan Köni, Kapı 

Yayınları, İstanbul 2007, ss. 4-5. 
2 H. A. R. Gibb Araplarda devlet (state) diye genel bir mefhumun olmadığını İbn 

Haldun için bile devlet kelimesinin hükmeden aileye mensubiyet demek olduğunu 

söylüyor. Bu dönemde ‘memleket’ de bir nevi krallık demek olup saltanatın hükmettiği 

topraklara tekâbül etmektedir. H. A. R. Gibb, ‘The Evolution of Government in Early 
Islam,’ Studia Islamica, No. 4 (1955), p. 6. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İKTİSAT VE SİYASETNÂME 

 

1.1. EKONOMİ, İKTİSAT VE EKONOMİ POLİTİK   

Ekonomi belli bir coğrafyanın üretim, tüketim ve mali 

durumunun tasvir edilmesidir. Mesela, bir Türkiye ekonomisinden veya 

Türkiye’de veya dünyada ekonomik buhrandan bahsedebiliriz. İktisat 

ise tasvir edilen bu durumu anlamlandıran bilim dalını ifade eder. 

Meşhur 1929 buhranı ekonomik bir durumdur. Keynes’in bu durumu 

açıklayıp, anlamlandırıp çözüm sunması ise iktisadî bir faaliyettir. Bu 

haliyle iktisat esasında zaten siyasî bir bilim iken, siyasal iktisat, politik 

ekonomi veya ekonomi politik olarak anılan ve etkisiyle neredeyse ana 

gövdeyi geride bırakan bir dallanmaya gitmiştir. Bunun sebebi 

ideolojilerin çarpışma alanı olması sebebiyle iktisadın en canlı 

tartışmalarının bu alanda geçmesi ve bu alanda insanlık tarihine iz 

bırakan eserler verilmiş olmasıdır. Çünkü iktisadın bir dalı olarak 

ekonomi politik, özellikle toplumdaki üretim ilişkileri, artı ürün ve 

değerin oluşturulması ile bu artı değerin paylaşılması ve yönetimi 

üzerine eğilir.   

Bu eserdeki anlatımın kavramlaştırılmasında siyasî iktisat ve 

politik ekonomiyi bir kenara bırakarak ekonomi politik tamlamasını 

kullanmayı uygun buldum. Bir kere, ekonomi politik tamlamasının 

diğerlerine göre çok daha berrak bir ifade olarak algılandığını kendimde 
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ve başkalarında müşâhede ettim. İkincisi, Ziya Gökalp ve Ahmet Mithat 

gibi önde gelen Osmanlı münevverlerinin bu tamlamayı kullandığını 

gördüm. Her ne kadar Osmanlı üzerindeki Fransız etkisinden 

(Fransızca’da Économie Politique) kaynaklansa da bu kullanımın 

Türkçede sağlam bir geleneği vardı. Üçüncü sebepse, bu alanın en 

tartışmalı ve ilham verici yazarı olan Karl Marks’ın eserlerinin 

Türkçeye tercümesinde ekonomi politik tamlamasının kabul edilmesi 

idi. Dolayısıyla, ekonomi politik, Türkçenin şekillendirdiği akıl ve 

muhayyilede muâdillerine göre çok daha iyi yer etmişti.   

1.2. SİYASETNÂME 

Siyasetnâme, tarifi için ayrıca bir çalışma yapılması gerektiğini 

düşündüğüm bir kavram olmasına karşın burada kısaca açıklayabilirim. 

İslam siyaset düşüncesinin üç kaynağı vardır. Fıkıh, felsefe ve 

nasihatnâmeler. Siyasetnâmeler Sasani geleneğinin bir devamı olarak 

nasihatnâme türündeki siyaset eserleridir. Mesela, zaman zaman 

siyasetnâme olarak anılmalarına rağmen ne Farâbî’nin El-Medînetü’l-

fâzıla’sı ve ne de Mâverdî’nin Ahkâmus-sultaniyye’si birer 

siyasetnâmedir. Bunlar siyasetnamelerden usûl, bilginin kaynağı ve 

maksadı açısından ayrılırlar.  

Siyasetnâmeler tecrübeye dayalı bilgilerle hâkimiyetinin devamı 

için hükümdara nasihat verme gayesi ile yazılmış eserlerdir. Bu 

çalışmada Ortaçağda çoğunlukla da 13. yüzyıla kadar yazılmış 

siyasetnâmeler ağırlığı ve asıl kaynakları oluşturacaklardır. Ki, o 
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dönemin ekonomi politik anlayışını en iyi yansıtan eserlerin 

siyasetnâmeler olduğu kanaatindeyim. Kaynağını Hristiyan dünyasında 

İncil’e3 İslam dünyasında Kur’an’a veya Peygambere ve ilk 

Müslümanlara da4 dayandırma örnekleri bulunsa da siyasetnâmelerin 

en azından İslam dünyasına İran coğrafyasından Sasani devlet 

geleneğinin bir terekesi olarak yayıldığı nerdeyse tereddütsüzdür.   

Emevîlerin son döneminde Abbasilerin ise ilk döneminden 

itibaren Müslümanlar ve İslam devleti Sasanî geleneğinin ve o 

gelenekten gelen devlet adamlarının etkisi altına girdi. Bu durumun 

kendisinde cisimleştiği örnek şahsiyet İbn Mukaffâ idi.5 Babası Emevî 

kâtiplarinden olan İbn Mukaffa, hem Emevî hem Abbasi devletlerinde 

görev almıştı. Mecûsî iken ileri bir yaşta Müslüman olmuştu. Sadece 

İran değil Arap kültürü ve lisanını da çok iyi öğrenmişti. Hintlilerce 

yazılıp Sasani döneminde Pehlevîceye çevrilen Pançatatra’yı 

Arapça’ya çevirdi. Bu eser Kelile ve Dimne olarak tanındı ve 

siyasetnâme yazının da temel bir eser haline geldi. Risaletüs-sahâbe 

eseri başta olmak üzere İslamî dönem siyasetnamelerinin ilk örneklerini 

 
3 Linda T. Darling, ‘Mirrors for Princes in Europe and the Middle East: A Case 

of Historiographical Incommensurability,’ East Meets West In the Middle 

Ages and Early Modern Time: Transcultural Experiences in the Premodern 

World, Edited by: Albrecht Classen, De Gruyter, 2013, s. 229. 
4 Hasan Hüseyin Adalıoğlu, "Siyâsetnâme", TDV İslâm Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/siyasetname#1 (25.05.2020). 
5 İbn Mukaffa’nın Emevîlerden Abbasîlere geçiş ve İslam siyaset 

düşüncesindeki kilit rolü için bakınız: Said Amir Arjomand, Iranian Studies, 

Vol. 27, No. 1/4, Religion and Society in Islamic Iran during the Pre- Modern 

Era (1994), ss. 9-36. 
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kaleme aldı. Böyle bir deha yazıktır ki erken yaşta siyasî hesapların bir 

sonucu olarak katledildi.6    

İbn Mukaffa’nın eserlerinden sonraki en dikkate değer 

siyasetnâme Onuncu Yüzyılda Aristoteles’e atfedilen Sırru’l-esrâr’dır. 

Bu eserin en önemli özelliği siyasetnâmelerdeki ekonomi politik 

düşünceyi anlamak için anahtar olan Adalet Dairesi kavramını dört başı 

mamur şekilde ilk defa ifadelendirmesidir. Ayrıca siyasî tavsiyelerin 

haricinde felsefi, tıbbî, kimyevî ve sihrî bilgiler ihtiva eder. Mütercimi 

olarak El-Batrîk oğlu Yuhanna ismi kaydedilse de tercüme olmayan 

eklemeli bir metin olduğu ortadadır. İslam dünyasından çok Avrupa’da 

yankı bulmuş ve nerede ise bütün Avrupaî lisanlara çok erken dönemde 

çevrilmiştir.7 

Siyasetnâmeler en gözde örneklerini Selçuklular döneminde, 

Onbirinci Yüzyılda verdi. Büyük müceddid olarak kabul edilen İmam 

Gazalî’nin bir yandan ululayıp nasihat verirken bir yandan da sultanlık 

makamını ve avânelerini yerdiği Nasihatü’l-mülûk eseri bir kenara, 

Nizamülmülk’ün siyasetnâmesi öyle meşhur oldu ki siyasetnâme 

denilince akla o geldi. Aynı yüzyılda Balasagunlu Yusuf Has Hâcib 

Türkçenin Hakaniye lehçesinde Kutadgu Bilig’i yazdı. Arapça ve 

 
6 İsmail Durmuş, "İbnü’l-mukaffa‘", TDV İslâm Ansiklopedisi, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-mukaffa#1 (26.05.2020). 
7 Abdurrahman Bedevî, El-Usûlu’l-Yunaniyye li’n-Nazâriyyâti’s-Siyâsiyye fi’l-İslâm, 

Kahire, 1954; Sözde-Aristoteles, Sırların Sırrı, Çev: İslam Kavas, Büyüyen Ay 

Yayınları, İstanbul 2018; İslâm Kavas, “Sırru’l-esrâr’ın Kökenine Dâir Bazı Sorunlar,” 
History Studies, Vol 10, Isue 3, ss. 121-130, April 2018. 
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Farsça siyasetnâmeler sadece sultan ve adalet kavramlarından 

bahsederken bunlara Türk devlet geleneğinin etkisiyle töreyi de ekleyen 

Kutadgu Bilig’in bu yönü hâlâ takdir edilmiş ve layığınca ele alınmış 

değildir. Onikinci Yüzyıla gelindiğinde ise Endülüslü Turtuşî’nin 

Sirâcul’l-mülûk’unda Sırru’l-esrâr’ın etkisi açıkça görünür ve ayrıntılı 

bir siyasetnamedir.  

Ortaçağda siyasetnâmeler Müslüman hükümdarların gözde 

kitaplarıydı ve mülkün idaresinin nasıl olması gerektiği hususunda 

hükümdara yol göstermek için yazılırlardı. Ekonomi politiğin de 

iktisâdın idare ile kesiştiği bir nokta olduğunu düşünürsek İslam 

ekonomi politiğinin temelleri üzerine yapılan bir tartışmanın bu 

siyasetnâmelerle zenginleştirilmesi hiç de fena bir seçim sayılmaz.  

1.3 ÖNCESİ BAZI ÇALIŞMALAR 

Linda T. Darling’in de işaret ettiği üzere Ortadoğu üzerine 

çalışan âlimler siyasetnâmeleri birer kültürel olgu olarak görmekten öte 

gidemediler ve bu siyasetnâmelerin siyaset teorisi, cinsiyet, eğitim ve 

edebiyatla ilgisini yeterli şekilde kuramadılar.8 Fakat son dönemde 

Türkiye’de siyasetname çalışmalarında ciddi bir canlanma göze 

çarpmaktadır. 

 
8 Linda T. Darling, ‘Mirrors for Princes in Europe and the Middle East: A Case of 

Historiographical Incommensurability,’ East Meets West In the Middle Ages and Early 

Modern Time: Transcultural Experiences in the Premodern World, Edited by: Albrecht 

Classen, De Gruyter, 2013, ss. 223-242. 
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Büyüyen Ay yayınları birçok siyasetnâme tercümesini yayınladı. 

Bu tercümelerin ciddi bir yekûnu Osmanlı döneminde yapılan 

tercümelerin sadeleştirmeleri idi. Bu yayınevinin gayretlerinin de 

etkisiyle siyasetnâmeler ilmiyenin gündemine gelmeye başladı. Ayrıca, 

İlmî Etüdler Derneği ve çevresinde konuya ciddi bir ilgi peyda oldu ve 

İslam siyaset düşüncesi çerçevesinde bazı siyasetnameler tercüme 

edilip yorumlandı. Bildiğim kadarıyla, bütün bu takdir edilesi 

gayretlere rağmen siyasetnamelerden günümüz insan ufkunu genişletici 

ve yeni alanlar açmakta gündem oluşturucu yeni yorumlar 

çıkartılamadı. Meselenin kavramları henüz oturmuş değil. 

Batıdaki çalışmalar da sınırlı kalmış durumdadır. Linda T. 

Darling hem bu durumu eleştirmek hem de Doğu ile kıyaslamalı 

siyasetnâme incelemeleri yapılmasına bir giriş mahiyetindeki ‘Mirrors 

for Princes in Europe and the Middle East: A Case of Historiographical 

Incommensurability’ makalesini yazdı.  

Elinizdeki eserden önce siyasetnamelere iktisadî açıdan bakma 

iddiasında olan bir eser yazılmıştır. İngilizceye A Critique of the 

Origins of Islamic Economic Thought başlığı ile çevrilen eserinde 

Yassine Essid siyasetnâmelerin iki ana meselesi olan ahlak ve siyaset 

ile ilgili konuların iktisatla ilişkisini irdelemeye çalışır.  

Essid’in eseri ile okumakta olduğunuz eserin ortak konusu 

dışında ortak bir iddiası da vardır. Bu iddia, ilk bakışta çok da ilgisi 

yokmuş gibi görünen İslam siyaset düşüncesine dair bazı metinlerin 
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bugünün iktisat anlayışı ile baktığınızda dahi bize birçok şey 

söyleyebileceğidir. Essid’in maksadı modern batının iktisadi görüşleri 

ile o dönemi kıyaslamak değil ideal bir toplumun ahlaki ve siyasi 

ihtiyaçları doğrultusunda iktisadın nasıl ele alındığını ve bu ihtiyaçlara 

uyarlandığını ortaya koymaktır.9 Lâkin bu maksadını ne kadar 

gerçekleştirdiği ve kitabın tercüme de olsa başlığını ne kadar hak ettiği 

tartışmaya ziyadesiyle açıktır. 

Essid’in kitabı üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm ‘Tedbir el-hilâfe’ 

genel başlığını taşır ve ‘İdarî Yazın,’ ‘Hükümranlığın İşlevi,’ 

‘Yetkilendirmenin İşlevi: Vezir,’ ve ‘İcranın İşlevi: Kâtip,’ olmak üzere 

dört kısma ayrılır. Kaynak olarak kullandığı idareye dair eserler 

hakkında genel bilgiler verdiği ilk kısmın başlığından ve giriş kısmında 

açıkça belirtmesinden anlaşılacağı üzere siyasetnâmeler bu bölümün 

ana kaynağıdır. Fakat yine başlıktan anlaşılacağı üzere buradaki 

düşünceler genel itibarıyla idari mekanizmaya odaklanmış ve iktisadi 

vurguyu zayıflatmıştır. Dönemin idari ve iktisadi    anlayışının ortaya 

konulmasında ‘Adalet Dairesi’ bir alt başlık olarak incelenmiş olsa da 

yeterince sorgulanmamıştır. Fakat bu dairenin anlaşılması hususunda 

bazı önemli bilgiler vermiştir.  

Adalet Dairesi -ki dönemin siyasal iktisadını anlamak için 

anahtardır- siyasetnamelerde genellikle adil melik diye sıfatlandırılan 

 
9 Yaasine Essid, A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought, Brill, Leiden; 

New York; Köln 1995. 
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Anuşirvan’a ve onun bilge veziri Bozorgmihr’e atfedilir.10 Essid bu 

durumu Arthur Christensen’e yaptığı atıfla açıklar. Anuşirvan’a Adalet 

Dairesi’nin ve adaletin bu denli atfedilmesinin sebebi onun yaptığı 

reformlarda gizlidir. Anuşirvan iktidara geldiğinde, vergi vermeyi de 

almayı da kolaylaştıran yeni bir vergi düzeni kurdu. Böylece düşük 

oranlarda toplanan vergi ile hem halk rahatladı hem de devlet hazinesi 

zenginleşti.11   

Vergilerin toplanması ve devlet hazinesi vezirin önde gelen 

vazifelerindendir. Vergi toplama memurlarından sorumlu olan vezir, bu 

memurların mükellefi ve toplanan vergiyi suiistimallerinden doğrudan 

sorumludur. Verginin toplanıp eksiksiz teslim edilmesinden sonra ise 

daha zor bir vazife onu beklemektedir. Toplanan vergiler sonucu oluşan 

devlet hazinesinin dağılımından da o sorumludur. Vezir, hükümdarın 

arzularını, askerin maaşlarını, merkezî hükümetin ve taşranın 

masraflarını temin ettiği gibi umumî onarım harcamalarını da 

 
10 Gerek Adalet Dairesi’nin gerekse de Pers geleneğinden gelen diğer bazı nasihat ve 

söyleyişlerin Aristoteles’ten İskender’e mektupları ihtivâ eden Sırru’l-esrâr (Sırların 

Sırrı) eserinde olduğu gibi Aristoteles ve İskender’e atfedildiği de olur. Fakat bu durum 
İran’ın kültürel tarihindeki bir algı değişimi ile ilgilidir. İran’ı işgal etmiş olduğu için 

önceleri olumsuz olan İskender algısı zamanla olumluya dönmüştür. Böylece 

anlatımlarda Anuşirvan’ın yerini İskender bilge veziri Bozorgmihr’in yerini de 

İskender’in hocası Aristoteles almıştır. 
 Ahmet Bedevî’ye göre Aristoteles’ten İskender’e yazıldığı iddia edilen ve 

içerisinde nasihatleri barındıran bu mektupların İslam dünyasında yayılmasının sebebi 

İskenderiye Mektebidir. Bakınız: Mahmud Kaya, İslam Kaynakları Işığında Aristoteles 

ve Felsefesi, Ekin Yayınları, İstanbul 1983, ss. 304-305. 
11 Essid, age, s. 59. 



ORTAÇAĞ SİYASETNÂMELERİ ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK BİR DENEME | 14 

 

karşılamalıdır.12 Gelir ve gider dengesini gözetmeli, herkesi mutlu 

etmelidir. 

İlk bütçe ganimetlerden kazanılanlarla oluşmuştu ve akıncılara 

bu ganimetlerden paylarını ödeyebilmek için divan kuruldu. Daha sonra 

buna topraktan alınan vergilerin eklenip dağıtımın buradan yapıldığı 

devlet hazinesi (Beytü’l-mâl) oluştu. İbtidâî bir topluluk için bu hazine 

o topluluğun başı tarafından idare edilse de düzen zamanla gelişip 

karmaşıklaşınca, özellikle Abbasiler döneminde, vezir artık aslî görevi 

bütçeyi hazırlayıp uygulamak olan biri haline geldi. Fazla veren bir 

bütçede vezirin işi kolaydı fakat Hicrî ikinci yüzyıl ile beraber bütçe 

açık vermeye başladı. Halifelerin giderleri de günden güne artıyordu. 

Böylece vezirin seçimindeki ön şart, açık veren bir bütçe ile halifenin 

arzularını gerçekleştirebilmesi oldu.  

Açık veren bir bütçeyi denkleştirmenin iki yolu vardı: Gelirleri 

arttırmak veya masrafları kısmak. Bir vezir bazen selefinin zimmetine 

para geçirerek elde ettiği şahsî  servetine el koyarak bu işi becerirdi. Bu 

durum o kadar yaygındı ki vezirler istikbalde hayatları için pazarlık 

konusu yapabilecekleri  şahsî bir hazineyi biriktirmek için gayret 

ederlerdi. Diğer bilindik yollar ise uygun bir oranla tefeciden 

borçlanma, bir devlet mülkünü satma veya halifenin şahsi servetinde 

borç alma idi.13 Her halükârda bu açığı kapatmanın sorumluluğu vezirin 

boynundaydı. Vezir bunun için vardı. 

 
12 Essid, age, ss. 80-81. 
13 Essid, age, s. 81. 
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Faizle alınmış borçlar ve ilave vergilerle bütçeyi dengelemek 

İslam Hukuku’na açıkça aykırıydı. Fakat bütçe açığının kapatılmasında 

bu aykırılık göz ardı edilirdi. Bazı vezirler ilave vergi almak yerine 

masraflardan kısardı. Ancak bu da sarayın ve ordunun menfaatleri 

pahasına olurdu ki kabul edilebilir bir durum değildi. Çünkü vezir zaten 

bunun için vardı. Bu durum vezirin, sarayın ve ordunun desteğini 

kaybetmesi ile sonuçlanırdı.14  

Vezirlik İslam devlet teşkilatında sonradan ortaya çıkmış bir 

makamdı. Emevîler döneminde sadece kâtipler vardı. Kâtipler divana 

bağlıydı ve divan ilk defa Ömer döneminde askerî ödemelerin 

yapılması ve hazinenin düzenlenmesi için kurulmuştu. Yazı ve kitâbet 

devletleşmenin ilk gerekliliklerindendi. Siyasetnâmelerde her büyük 

hükümdarın iyi bir veziri olduğu ileri sürülürken iyi bir kâtibe sahip 

olduğu da hatırlatılması bu yüzdendi. Kâtipliğin sır tutmakla 

özdeşleştirilmesi hükümdarın hazinesini dolayısıyla zevklerini idare 

eden bir mevkiin başta gelen gerekliliğini ifade etmek içindi.15  

Abbasiler döneminde devlette merkezîleşme eğilimi baskındı. 

Emevîler döneminde de var olan, gelirlerden sorumlu Haraç Divanı’nın 

yanında Müsadere Divanı da olmak üzere birçok divan kurulurken 

Haraç Divanı daha karmaşık bir devlet mekanizmasına uyum 

sağlayarak gelişti ve merkezîleşmenin artışı kâtiplikten öteye geçerek 

 
14 Essid, age, s. 84. 
15 Essid, age, ss. 86-87.  
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vezirlik müessesesini ortaya çıkardı. Gazâli esasen Sasanî örnekliğini 

göz önünde bulundurarak bir kâtibin sahip olması gereken özellikleri 

on olarak belirlemişti ve bunların yazı ve tıp ile alakalı olan birkaçı 

hariç hepsi su kaynakları, takvim ve hesap gibi dönemin iktisâdî 

kaynaklarının idaresine dair bilgilerdi.16  

Kitabının bu ilk kısmında Yassine Essid devletin önde gelen iki  

memuru vezir ve kâtibin faaliyetlerinin iktisâdî temelini göstermeye 

çalışmıştır. Emevîlerden Abbasilere olan süreçte devletin dolayısıyla 

hazinenin ve hazine gelirlerinden sorumlu Haraç Divanı’nın gelişimine 

vurgu yapmıştır. Kudâme bin Câfer’in Kitâbü’l-harac’ı, Gazâlî’ye 

atfedilen Nasîhatü’l-mülûk’u ve İbn Mukaffa’nın Risâle fî’l-sahâbe’si, 

Turtuşî ve Nizâmülmülk’ün siyasetnâmeleri kullandığı temel 

kaynaklardır. Telif eser olarak Elias H. Tuma’nın makalesinden17 

ziyadesiyle faydalandığı farkediliyor.  

Ayrıca bu çalışmanın üçüncü bölümünün büyük kısmını 

kaplayan ve siyasetnamelerin ekonomi politiğini anlamamızda önemli 

yer tutan Adalet Dairesi hakkında da iki çalışma mühimdir. Bunlardan 

birincisi yine Linda T. Darling’in Adalet Dairesi kavramı’nın Sasani 

öncesine kadar temellerini sorguladığı eseri A History of Social Justice 

and Political Power in the Middle East: the Circle of Justice from 

Mesopotamia to Globalization. Diğeri ise İlker Kömbe’nin Adalet 

 
16 Essid, age, s. 91. 
17 Elias H. Tuma, Early Arab Economic Policies (1st/7th-4th/10th Centuries), Islamic 

Studies, Vol.4 No. 1, 1965, pp. 1-23. 
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Dairesi’nin temellerini ve anlamını sorgulayan doktora tezi Adalet 

Dairesinin Teşekkülü ve Temel Kavramlar. 

İlker Kömbe tezinde Adalet Dairesi’ni tanımlarken bunun 

gökyüzündeki kusursuz düzenin yeryüzünde de uygulanması ile ilgili 

olduğunu belirtmiştir. Ben ise Adalet Dairesinin ve adaletin anlatımına 

odaklanarak bu anlayışın fiiliyâtta ne manaya geldiğini anlamaya 

çalışıyorum.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SİYASETNÂMELERDE HÜKÜMDAR-REÂYÂ 

İLİŞKİSİNE İKTİSÂDİ BAKIŞ 

2.1 HÜKÜMDAR-REÂYÂ İLİŞKİSİ ÜZERİNE 

BENZETMELER 

Ortaçağ İslâm siyasetnâmelerinde bir hükümdarın yerini ve ona 

yakışanı tarif etmek için kullanılan çeşitli benzetmeler vardır. Bu 

benzetmelere ‘tanrı’18 da olmak üzere birçok kavram ve varlık dâhildir. 

Ancak en yaygın benzetmeler ve en baskın anlatımlar o dönemin 

ekonomisi için ehemmiyet arz eden üretim unsurlarını konu 

edinenlerdir. 

Bu siyasetnâmelerin ezici bir çoğunluğu hükümdarı yağmur, 

rüzgâr gibi tabiat ve iklim olaylarına benzetirken halkı da bahçe, bitki 

 
18 “Ve bir melik -ki Allah onu kullarını idare etmesi için seçmiştir- Allah onu halkın 

işleri ve tedbirleri için görevli olarak atamıştır. Bir tanrı gibi onların mutlulukları, 

malları ve canları, kısaca bütün halleri, onun ellerindedir. O aynı bir tanrı gibidir. O 

bütün halleriyle tanrıya benzer…’ Bakınız: Sözde-Aristoteles, Sırların Sırrı, s. 109. 
Turtuşî bu benzetmenin tersine ve siyasetnâmeler arasında istisnâî sayılabilecek bir 

kullanımını yapmaktadır. Said Aykut’un hazırladığı eserinin ‘Ne Hükümdar İlahdır Ne 

de İnsanlar Masum’ başlıklı bölümünde şöyle der: ‘Ey kral! Sen, en güzel huylara sahip 

olsan, dosdoğru bir gidişat sergilesen zevkine uygun hareket etmeyip nefsini kırsan ve 
her şeyi yerli yerinde kullansan da yönetimin altındakiler senin hakkını yiyor, kadrini 

bilmiyor, senin hakkında ileri geri konuşuyor, hoşuna gitmeyen sözler söylüyorsa şu 

kesin bir gerçektir ki sen ilah değilsin! Onlardan tanrıya dahi göstermedikleri saygıyı 

bekleme!... Birbirleriyle aykırı fikirlerde bulunan kimselerin hepsinin birden rızasını 
nasıl elde edeceksin ki?’ Fakat aynı Turtuşî ‘Adil de olsa zalim de olsa yönetene saygı 

duymak Allah’a saygı duymak kabilindendir’ de der. Bakınız: Muhammed B. Turtuşî, 

Sirâcu’l-mülûk: Siyaset İlkelerine Dair, Haz. Said Aykut, İnsan Yayınları, İstanbul 

2011, ss. 327-328; s. 173. 
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ve meyve gibi bu iklim olaylarından etkilenen üretim araçlarına ve bu 

üretim araçlarının çıktılarına benzetmişlerdir. Yine birçok 

siyasetnâmede hükümdarın iyi ve kötü yönetimi ile ülkeye getirdiği 

bolluk ve kıtlık, iklim olaylarının ülkeye getirdiği bolluk-bereket ve 

kıtlık-yıkım ile benzer görülmüştür. Dolayısıyla hükümdar-reâyâ 

ilişkisi benzetmeler üzerinden iktisâdî bir ilişki olarak algılanmıştır 

denilebilir.    

Bu siyasetnâmelere göre ‘bir hükümdarın örnekliği yağmura 

benzer, o, Allah’ın rahmeti, O’nun semasının bereketi, arzının ve o arz 

üzerinde yaşayanların hayat kaynağıdır.’ Sel ve fırtına gibi zararları da 

olabilir fakat bu, insanları onu beklemekten alıkoymaz çünkü ‘bitkilere 

hayat veren, yerden rızık çıkaran ve içme suyu olan’ da odur.19 Yağmur 

bir yılda dört ay yağıp bitkilere nasıl bir sene yetecek gıdalarını 

veriyorsa devlet başkanı da idaresi altındakilere geçimlerini 

sağlayabilecekleri mükâfatları vermelidir.20 Her ne kadar kayıplara 

sebep olsa da ‘toprak ve toprak üstündeki bütün canlılar bu yağmurla 

hayat bulur.’ Rüzgâr da verdiği zararların yanında bulutları harekete 

geçirip, gemileri yüzdürüp meyveleri aşılamasıyla sultana benzer; her 

türlü mahsulü soğuğuyla koruyan kış, sıcağıyla yeşerten yaz da 

böyledir.21 

 
19 Age, s. 53. 
20 Ebu Necîb Sühreverdî, Yönetenlerin Yönetimi, Ed. Çığır Doğu Zorlu; Çev. Nahifi 

Mehmet Efendi, İlgi Kültür Sanat, İstanbul 2015, s. 171. 
21 Turtuşî, age, ss. 137-138. 
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Bu gibi benzetmelere Türk-İslam tarihinin ve siyaset felsefesinin 

temel kaynaklarından olan Kutadgu Bilig’de de rastlanır. Buradaki 

düşünceye göre sultan, halkına zenginlik verme bakımından, 

yaklaşıldıkça zenginleşilecek dibi inci ile dolu deniz, kazdıkça çıkan 

altın ve gümüş madeni ile dolu dağ ve halkın gıdasını sağlayan güneş 

gibidir.22 

İktisâdî vurgusu en bariz benzetmelerden birkaçı da Gazâlî 

tarafından Selçuklu Sultanı Melikşah’a -veya Sencer’e- yazıldığı genel 

kabul gören siyasetnâme tarafından kaydedilmiştir. Bu benzetme de 

melik bir pazar temsili ile anlatılır. Bu öyle bir pazardır ki insanlar onda 

bolluk, bereket olduğunu yani bir satı pazarı olduğunu bilirlerse ona 

mallarını getirmek isterken işlerin kesat olduğunu bilirlerse ona 

mallarını getirmekten sakınırlar.23 Bu eserin Süleymaniye 

Kütüphanesi’ndeki bir nüshasının tercümesinde önceki benzetmenin 

yanında lamba benzetmesi de kullanılır:  

Bazı filozoflar emiri bir sarayın içinde yanan bir lambaya 

benzetirler. Halk bu lambanın etrafında toplanır ve sanayi ile 

meşgul olurlar ve onun saçtığı aydınlıktan yararlanırlar. Böyle 

bir aydınlık içinde kimsede herhangi bir pislik kalmaz. 

Lambanın ışığı ne kadar fazla olursa, etrafında bulunanlar da 

o nisbette işlerini kollayıp hisse sahibi olurlar. Fakat lamba 

 
22 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Çev. Ayşegül Çakan, Türkiye İş Bankası Kültür 

yayınları, İstanbul 2018, s. 396. 
23 Gazâlî, et-Tebrü’l-mesbûk fî Naṣîḥati’l-mülûk, Hazırlayan: Ahmed Şemseddin, 

Dâru’l-kutubi’l-‘ilmiyye, Beyrut 1988, s. 51. 
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ışıksız olur, tıpkı ölüyü beklemek için sönük bir şekilde yanan 

bir mum durumunda olursa, etrafındaki bütün halk perişan 

düşer, sanayii terk ederler. Her tarafta düşmanlar kendilerini 

gösterirler, halk rencide olur, sanayi durur, hatta başkanın 

elinde bulunan şahsi serveti bile yok olur24   

 Yukarıdaki satırlardan görüldüğü üzere Gazâlî gibi 

muhafazakarlığı ile tanınıp hükümdarın tanrı tarafından seçilmişliğini 

ve ona itaati savunan bir âlimin dahi hükümdar reâyâ ilişkisine iktisâdî 

bir ilişki nazarıyla baktığını görebiliriz. Ona göre hükümdardan asıl 

beklenen vazife halkını zengin etmesi ve ekonomik ilişkilerin devamını 

sağlamasıdır.      

Siyasetnâmelerin birçoğunda ülke bir bahçeye benzetilir. Bahçe 

sahibinin bahçenin bakımına dikkat etmesi gibi hükümdarın da 

memleketin idaresine ve terbiyesine dikkat etmesi gerekir. Aksi halde 

ülke bakımsız bir bahçeye dönüşür. Bahçedeki zararlı otlar ayıklanırsa 

hem ürünün lezzetli ve verimli olması sağlanır hem de bahçe gösterişli 

ve sağlıklı durur. Ayrıca teb`aya verilmesi gereken hakların 

ertelenmemesi gerektiği gibi tahsil edilmesi gereken vergiler de 

ertelenmemelidir. Bu, bahçe sahibinin olgunlaşan meyveleri zamanında 

devşirmesine benzer; zamanında devşirilmeyen meyveler zayi olur.25  

 

24 İmam Gazâlî, Mülkün Sultanlarına Nasihatü’l-mülûk, Çeviren: Osman Şekerci, 

Büyüyen Ay Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 80. 

25 Sühreverdî, age, s. 174. 
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Gazâlî’ye göre bahçıvanın bahçesini mütecâviz ve hırsızlardan 

koruması gibi emir de halkını korur.26 ‘Memleketi içinde kralın 

durumu, bağ ve bahçesi içinde dolaşan bahçıvanın durumuna benzer’ 

der Turtuşî. Bahçıvan bahçedeki suyun dağılımını iyi yaparsa 

bahçedeki bitkiler yeşerir ve meyve verir. Hiç kimse fakirlikten ve ürün 

zâyiâtından korkmaz. Ama bahçıvan bencillik edip kâr arzusuyla 

hareket ederse hem infak etmez hem de gerekli harcamaları yapmazsa 

bahçe mâmurluğunu kaybeder. Üstüne üstlük bahçıvanın bir kenara 

biriktirdiği malı da fayda vermez çünkü o da zâyî olur gider.27 Burada 

Turtuşî belli ki suyun bahçe içinde dolaşımını ve ürünlerin dağıtımını 

servetin halk içinde dolaşımı ile benzeştiriyor. Hükümdarın kâr odaklı 

ve stokçu bakışının servetin halk içinde akışını bozacağını söylüyor. 

Hükümdarın eli dahi olsa servetin belli ellerde toplanmasına olumsuz 

bakış bu siyasetnâmelerde ortak bir bakıştır.   

Hükümdarın bir bahçıvana benzetilmesi gibi vergi toplama işi de 

meyve devşirme işine benzetilir ve ancak tecrübeli olanlar 

görevlendirilmelidir. Zira meyveleri toplarken ağaçlar zarar görebilir.  

Bil ki halk senin güvenli ve devamlı bir hazinendir ve 

başkanlığını o ayakta tutar. Halkını her sene yeniden ekip 

biçmen gereken bir tarla gibi değil içinde birçok ağaç 

türlerinin bulunduğu bir bahçe gibi düşün. Ağaçlar köklerine 

dayanır ve yeniden tohum atman gerekmez. Fiilen senin 

 
26 İmam Gazâlî, age, s. 134. 
27 Turtuşî, age, s. 367. 
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varlığın hazinene bağlıdır çünkü onlar senin devletinin ve 

saltanatının var oluş sebebidir.28  

Anlaşılacağı üzere, bu siyasetnâmelerin hükümdar-reâya 

ilişkisine dair yaptığı benzetmelerin kaynağını tarım toplumundan ve 

tarım ekonomisinden aldığı ortadadır. Bunlara göre, hükümdarlık reâya 

için bir verimlilik kaynağı, ürün ve bereket getiren iklim unsurları 

gibidir. Demek ki her şeyden önce hükümdarlık maddi refah sağlaması 

gereken bir makamdır. 

2.2 HÜKÜMDARIN GEREKLİLİĞİNE VE 

GÖREVLERİNE DAİR ANLATIMLAR 

Ortaçağ İslam siyasetnâmelerinde ortak olan bir diğer nokta 

insanların bir hükümdara olan ihtiyacıdır. Anlaşılan o ki Aristoteles’e 

atıf yapılsın veya yapılmasın bu eserler Aristoteles’in insana dair ‘zoon 

politikon’ tespitini ‘insan tabiaten medenidir’ diyerek kabul ederler. 

Medeniyet, hayatlarını devam ettirebilmeleri için insanların çeşitli 

sanat, zanaat, meslek ve ticareti icra etmek için bir araya gelmeleridir. 

İnsan doğası gereği bir arada yaşamak zorundadır ve bir hükümdara 

olan ihtiyaç da farklı ihtiyaç, yetenek ve güç sahiplerinin bir araya 

gelmesi ile başlar.29  

 
28 Sözde-Aristoteles, age, s. 139. 
29 Küçük kan dolaşımının kâşifi olan İbnü’n-Nefîs’in Nâtık oğlu Fâdıl ismiyle meşhur 

eseri bu düşünceyi en güzel ortaya koyan eserlerdendir. Orada, o güne kadar bir adada 

yaşamış olan Kâmil isimli şahsın ağzından insanın medenileşme ihtiyacı şöyle anlatılır: 

 ‘O zaman anladı. İnsanın doğal silahının olmaması, pişirilmiş gıdaya ve 
elbiseye ihtiyaç duyması, tek başına yaşayamaması, elbette onun medenî olduğuna 
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İnsanlar böylelikle şehirlerde toplanıp alışverişe ihtiyacını 

gidermeye başlarlar ve bunu yaparken ortaya çıkacak anlaşmazlıklarını 

gidermek için de çeşitli yollara başvururlar. Nihayet, insanlar 

birbirlerinin sınırlarına tecavüz etmelerini engelleyecek bir idareci 

olsun isterler.30 Bir araya gelen insanlar arasındaki menfaat çatışmaları 

ve üretkenliğe zarar verecek saldırganlıkların engellenmesinin 

gerekliliği bir hükümdara ihtiyaç doğurur. 

Siyasetnâmelerde bir hükümdar ihtiyacına dair yapılan 

açıklamalarda menfaat çatışmalarına dikkat çekilir. Mesela, Gazâlî 

Nasihatü’l-mülûk’unda emirlerin, kullarının bazısının bazısına 

zulmetmelerini engellemek ve geçimlerini kolaylıkla temin etmelerini 

sağlamak üzere Allah tarafından seçildiğini söyler. Hükümdarın 

‘Allah’ın gölgesi’ olarak görülmesi dahi bununla ilgilidir. Gölge insanı 

güneşten nasıl koruyorsa bir hükümdar da halkını tehlikelerden işte öyle 

korur.31 Başta bir emirin olmadığı bir toplum denizdeki balıklar gibi 

 
işaret ediyordu. O, bazılarının ektiği, bazılarının biçtiği, bazılarının pişirdiği, bazılarının 

eşyaları naklettiği, bazılarının elbise diktiği ve bunun gibi işlerin yapıldığı bir topluluk 

içerisinde yaşamalıydı. 

Düşünmeye devam etti ve kendi kendine dedi ki: 
Eğer insan, hayatının devamı için bütün bunlara muhtaçsa o zaman 

kaçınılmaz olarak alma-satma ve bunun gibi muamelelere de muhtaçtır. Bu muameleler 

ise her bir insanın kendi lehinde olanı hak, aleyhinde olanı ise batıl gördüğü birçok 

tartışmaya sebebiyet verir. Bu yüzden insanın geçimi ancak bir topluluk içerisinde 
mümkündür ki aralarında bütün tartışmaların onunla son bulduğu, kendilerini koruyan 

ve onunla korundukları bir nizama sahip olsunlar.’ 

Bakınız, İbnü’n-nefîs, Nâtık oğlu Fâdıl: Tefekkürün İzinde, Terc: İslâm Kavas, 

Büyüyen Ay, İstanbul 2018, s. 33. 
 
30 Kudâme İbn Cafer, Kitabü’l Harac, Çev: Ramazan Şeşen, Yeditepe, İstanbul 2018, 

s. 110. 
31 Gazâlî, age, s. 71. 
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büyüklerin küçükleri yediği, insanların sadece maişetlerinin değil 

canlarını da kaybettikleri bir toplum haline gelir.32  

Halk toplulukları farklı özelliklere sahip insanlardan ve 

sınıflardan müteşekkildir. ‘Bir kişinin ekmek yiyebilmesi için bin kişinin 

çalışması gerekir.’ Farklı özelliklere ve kabiliyetlere sahip olan bu 

insanların maksatları ve hedefleri farklıdır. Hatta tabiatları bile birbirine 

zıttır. Bu da aralarında bir çatışmaya yol açar. Bu çatışmada galip gelen, 

herkesi köleleştirmek ve her şeyi ele geçirmek ister.33 Kaçınılmaz bir 

kargaşa durumu ortaya çıkar. 

 
32 Gazâlî, age, s. 79. 
33 Nasîruddin Tusî, Ahlâk-ı Nâsırî, Çev: Anar Gafarov, Zaur Şükürov, Litera 

Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 240;  Sühreverdî, age, s.19. Buradaki düşüncenin Marks 

ve Engels’in Komunist Manifesto’da dillendirdikleri ‘Bugüne kadar ki tüm toplum 
tarihi sınıf mücadelelerinin tarihidir’ tezine benzerliği dikkat çekicidir. Esasen İslam 

İktisat düşüncesi nasıl Yunan düşüncesinin bir devamı ise Avrupa İktisat düşüncesi de 

İslam düşüncesinin bir devamıdır. Bu yüzden Marks ve Engels’in eserleri de dahil 

Avrupa İktisat düşüncesinin eserlerini yabancılaştırmak yerine biraz da bu açıdan 
değerlendirmek gerekir. 

 Bu devamlılığı Avrupa da uzun süre göz ardı etmiş, iktisat düşüncesini uzun 

süre Yunan düşüncesi ve erken Hristiyanlık babalarından doğrudan ortaçağ Avrupa 

mütefekkirlerine bağlamıştır. Joseph Schumpeter, İslamî medeniyetin baskın olduğu 
devre denk gelen iktisat düşüncesindeki bu beş yüzyıllık boşluğu 1954 yılında yazdığı 

History of Economic Analysis eserinde ‘the great gap (büyük boşluk) olarak 

adlandırmıştır. Abbas Mirakhor, Schumpeter’in iddiasına ‘Muslim Scholars and the 

History of Economics: A Need for Consideration’ makalesi ile karşılık verdi ve iktisat 
düşüncesi tarihinde Müslümanların yerinin ihmal edildiğini söylerek bu düşüncenin 

Avrupa’daki gelişiminin ortaçağ İslam dünyasındaki kökenlerine dikkati çekti. Daha 

sonra S.M. Ghazanfar ‘büyük boşluk’ iddiasının üzerine daha çok gitti ve çağdaş iktisat 

düşüncesinin Gazalî gibi Müslüman âlimlere kadar izinin sürülebileceğini ortaya koyan 
çalışmalar yaptı. Daha fazla bilgi için bakınız: Abdul Azim Islahî, History of Islamic 

Economic Thought Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and 

Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014, ss. 2-3; Medieval Islamic 

Economic Thought Filling the Gap in European Economics, Edit: S.M. Ghazanfar, 
Routledge, London 2003. 
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Her birini kendi yerine yerleştirmek ve hakkını vererek 

başkasının hakkına el uzatmasına mani olmak, toplumsal 

emek sürecinde ona verilen görevi yerine getirmeye 

mecbur etmek için tedbirler alma zarureti doğar. İşte bu 

tedbire siyaset denir.34  

Bu siyaseti uygulamak için de insaf ve adalet sahibi bir 

hükümdara ihtiyaç vardır.35 Bir hükümdarı olmayan insanlar sudaki 

balıklara dönerler ve büyük balık küçük balığı yutar. Bir hükümdarları 

olmayınca onların işi düzene girmez.36 Dolayısıyla hükümdarın önde 

gelen vazifesi iktisadi bir denge unsuru olmaktır. 

Hükümdarın gerekliliğine dair İslam dünyasında yaygın olan 

görüşlerden bir diğeri hükümdarın para gibi iktisâden dengeleyici bir 

araç olarak gerekliliğidir. Bu düşüncenin gelişiminde de Yunan 

felsefesinin mirasından özellikle de Aristoteles’ten etkilenilmiştir. Bir 

onuncu yüzyıl İslam mütefekkiri olan İbn Miskeveyh’in Aristoteles’in 

Nikomakos’a Etik’inden37 etkilenerek ele aldığı adalet hususunda para 

ve hükümdarın gerekliliği meselesi38 bir onüçüncü yüzyıl siyasetnâme 

 
34 Nasîruddin Tusî, “Ahlâk-ı Nâsırî,” İslâm Siyaset Düşüncesi, Haz: Kadir Canatan, 

İstanbul 2014, s. 183. 
35 Sühreverdî, age, s. 19. 
36 Turtuşî, age, s. 133. 
37 ‘Çok fazla sayıda malın değerinin aynı olması tabii ki çok zordur ancak ihtiyaca bağlı 

olarak bunu yapma şansımız vardır. Bunun olması için bir kabulde bulunmamız gerekir 

ve buna da eşitleme deriz. Para bir eşitleme aracıdır.’ Aristoteles, Nikemakhos’a Etik, 
Çev: Furkan Akdemir, Say Yayınları, İstanbul 2014. 
38 İbn Miskeveyh, Kitâbu Tehzîbu’l-ahlâk, Matbaatu’lhuseyniyyeti’l-Mısrıyye 1329; 

İbn Miskeveyh, Ahlak Eğitimi, Çev: Abdulkadir Şener, İsmet Kayaoğlu, Cihat Tunç, 

Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2017.   
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yazarı olan Nasırüddin Tûsî’yi de etkilemiştir. Bir hükümdara ihtiyacın 

sebebini ve bir hükümdarın işlevini bize anlatan Tusî’nin sözleri 

konuya en aydın ışığı tutar niteliktedir. Onun açıklamasında esasen 

hükümdar da para gibi iktisadî bir dengeleyicidir:  

Karşılıklı yardımlaşma, denklik, eşitlik ve orantılılığı 

bozmayacak bir şekilde bazısının bazısına hizmet etmesine ve 

bazısından alınıp bazısına verilmesine dayanmaktadır. Zira 

marangoz kendi (yaptığı) çalışmasını boyacıya, boyacı da 

kendi çalışmasını marangoza verdiği zaman denklik meydana 

gelir. Eğer marangozun çalışması, boyacınınkinden daha çok 

veya daha iyi ise ya da aksi söz konusu olursa, o zaman zorunlu 

bir şekilde aracı ve ayarlayıcıya ihtiyaç olacaktır ki, bu da 

paradır (dînar). Dolayısıyla para, insanlar arasında adil 

(dengeleyici) ve aracıdır; fakat para sessiz bir adildir. Geride 

düşünen (nâtık) bir adile ihtiyaç kalmaktadır ki bu adilden, 

sessiz olan parayla karşılıklı alışveriş edenler doğru 

olmadığında yardım istenilir. O, düzen ve doğruluk bilfiil var 

olana dek paraya yardım eder ki işte bu düşünen (adil), 

insandır. İşte bu yüzden bir hâkime ihtiyaç vardır. Bu 

konuşmadan bilinmiş oldu ki, insanlar arasında adaleti 

koruma, bu üç şey, yani ilâhî kanun, insânî hâkim ve para 

olmaksızın gerçekleştirilemeyecektir.39 

Hükümdarın getirdiği düzenin bir parçası güç dengesini sağlayıp 

menfaat çatışmalarını engellemek iken diğer bir parçası da halkının 

 
39 Tusî, age, 115. 
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gelişiminin önündeki engelleri kaldırmaktır. Bazı eserlerde bu konuyla 

ilgili olarak da bahçıvan ve bahçe benzetmesi devreye girer.  

İnsanlar ahlak ve özellikleri bakımından bir tarladaki bitkilere 

benzerler. Kimisi, tatlı, kimisi acı, kimisi faydalı, kimisi ise zararlıdır. 

Bahçe kendi haline bırakılırsa acı ve zararlı bitkiler çoğalıp kuvvetlenir; 

tatlı ve faydalı bitkilerin gelişmesine engel olur. Oysa zararlı bitkiler 

ayıklansa faydalılar kuvvetlenip neşvü nemâ bulur. İşte bir bahçe, 

içerisindeki zararlı otların temizlenmesi için bir bahçıvana nasıl 

muhtaçsa bir toplumda ona düzen verecek, idaresi altındakilere adalet 

getirecek bir sultana öyle muhtaçtır.40  

Benzer bir örnek, bir başka siyasetnâmede zararlı hayvanlar 

üzerinden de tekrarlanır.41 Bu örneklerde hükümdarın menfaat 

çatışmalarını önleme ve güç dengesi oluşturma yanında üreteni 

ezdirmeme ve onu destekleme özelliklerine vurgu yapıldığı rahatlıkla 

görülür. Bu vurgu, Türk devlet geleneğinin önemli ismi 

Nizâmülmülk’ün siyasetnâmesinde benzetmelerin ötesinde sahadan 

örneklerle anlatılır. 

Nizâmülmük’e göre kanallar açmak, belli başlı ırmaklara 

yataklar kazmak, büyük sulardan geçiş için köprüler yapmak, köyleri 

ve tarım alanlarını mâmur kılmak, surlar inşâ etmek ve bunun gibileri 

 
40 Sühreverdî, age, s. 20. 
41 Turtuşî, age, s. 134. 
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hükümdarın görevleridir.42 Padişah ve padişahın görev verdikleri 

pazarda tekelleşmeyi engellemelidirler.43 Vergi memurlarının 

usûlsüzlükle halktan para toplaması reâyânın fakirleşmesine ve esir 

düşmesine sebep olur. Bu yüzden hükümdar bu konuda hassas 

olmalıdır.44 İkta sahipleri halktan haksız haraç toplamamalı, toplayanlar 

görevden alınmalıdır. Vergi memurları reâyâdan vaktinden önce vergi 

toplamamalıdır. Böyle olursa reâyâ malını yarı fiyatına satmak zorunda 

kalır; toprağını kaybedip işsiz ve aşsız kalır. Bir kimse yoksul düşerse, 

öküz ve tohuma muhtaç olursa ona borç verilmeli ve yükü 

hafifletilmelidir.45 

Nizamülmülk’ün yukarı da temas ettiği su kaynaklarına dair 

hükümdarın vazifeleri konusuna ve Mâverdî’nin bakışı ilgi çekici ve 

daha açıklayıcıdır. İşte bu açıklamasının birinci sırayı aldığı 

tespitlerinde Mâverdî ülke toprakları fakir ve ürün bakımından da 

fakirse o ülkede birçok olumsuzluğa yol açacağını ve hükümdar bunları 

engellemek istiyorsa şu üç hakkı gözetmek zorunda olduğunu söyler: 

1- Su kaynaklarından yararlanma hakkı zengin-fakir, güçlü-

zayıf herkes için eşit olmalıdır. Sudan yararlanma hakkına 

gerekli özen gösterilmezse su bir avuç insanın elindeki bir 

tekel halini alır ki onlardan diğerlerinin bu sudan 

 
42 Nizâmülmülk, Siyâsetnâme, Haz. Mehmet Altay Köymen, TTK Yayınları, Ankara 

2016, s. 9. 
43 Nizâmülmülk, age, s. 38. 
44 Nizâmülmülk, age, s. 63. 
45 Nizâmülmülk, age, ss. 27-28. 
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faydalanmasını engellerler. Böylece toplum düzeni bozulur su 

kaynaklarını ele geçiren zorbalar piyasaya egemen olur. 

‘Böylece’ der Mâverdî ‘ülkedeki bolluk kıtlığa refah 

meşakkate dönüşür.’ 

2- Halk her dâim güçlülerin hedefinde olmuştur. Bu yüzden 

ziraatla uğraşan halkın güvenliği sağlanmalıdır ki onlar 

sadece kendi işleri ile meşgul olsunlar, kaliteli ve bol ürün 

elde etsinler. Çiftçilerin hükümdara onun düşmanlarına karşı 

yardımı ancak böyledir. 

3- Dinin de bir gereği olarak ziraatla uğraşanlardan çok vergi 

alınmaz. Vergi oranı yükseltilip halktan zorla aşırı vergi 

toplanırsa düzen bozulur. Bu durumdan hem halk hem devlet 

zarar görür. ‘Bunun sonunda devlet adalet ve merhamet 

yolunu terk eder zorba/diktatör bir yönetime dönüşür.’46  

Mâverdî’nin aktardığımız bu düşünceleri sonraki konumuzda 

tekrar temas edeceğimiz üzere adalet ile de ilgilidir fakat asıl dikkat 

çeken nokta su kaynaklarının mülkiyeti ile ilgili ifadeleridir. Aslında bu 

ifadeler bu siyasetnâmelerde bilinçli veya bilinçsizce birçok konu 

etrafında temas edilen tekelcilik mevzuudur. Mâverdî’ye göre de 

özellikle su kaynaklarının kıt olduğu ülkelerde hükümdarın en mühim 

meselelerinden biri suyun mülkiyetini kendi tasarrufuna alıp halkı bu 

sudan eşitçe faydalandırıp tekelciliği engellemektir. Dolayısıyla 

 
46 Mâverdî, Yönetimin Esasları, Çeviri: Mehmet Ali Kara, İlke Yayıncılık, İstanbul 

2019, ss. 24-26. 
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hükümdar toplumun bir kısmının diğer kısmına iktisâdî galebesini 

engellemek için vardır.         

İbn Mukaffa haksızlık meselesine sadece halk tarafından değil 

ordu ve memurlar tarafından bakmayı da dener. İlk İslam siyasetnâme 

tercüme ve telif eserlerini ortaya koyan İbn Mukaffa Risâletü’s-sahâbe 

isimli eserinde Emevîlerin yıkılışının ardından Abbasilerin idareyi nasıl 

toparlayabileceklerine dair tavsiyelerini Abbasi Halifesi Mansur’a 

sunmuştu. Burada hem vergilerin toplanması hem de maaşlar ve piyasa 

konularına değindi. Buna göre Halife vergi memuru olarak askerleri 

görevlendirmemeliydi zira ordu mensupları haraç ve maliye işlerini 

ifsat edip halkta rahatsızlık oluşturuyorlardı. Fakat halkın hakkı 

korunduğu gibi ordu mensuplarının da hakkı korunmalıydı bu da 

maaşlarının fiyat değişimlerinden korunması ile olurdu. Burada İbn 

Mukaffa diğer siyasetnâmelerde de bulamayacağımız uygulamalı 

çözümler sunar: 

Bu vergi (toplama usûlü) eğer fiyatları yükseltiyorsa, ekonomik 

durgunluk ve fiyatların değer kaybı kaçınılmazdır. Çünkü her 

malın kıymetli olduğu bir zaman vardır… Fakat bugün ordu, 

fiyatların yükseltilmesinden dolayı (aldığı maaşla daha az erzak 

alabildiğinden) daha fazla maaşa ihtiyaç duymaktadır. Bu 

konuda yapılması gereken en iyi tedbir, ne toprak sahibi 

üreticilerine zarar vermeli ne de hazinede bir azalmaya yol 

açmalıdır… Bu sebeple ben diyorum ki, Emîru’l-Mü’minîn eğer 

maaşların bir kısmını yiyecek, bir kısmını da hayvan yemi olarak 
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belirler, bu şekilde askerlere verilecek maaş kıymetleri takdir 

edilmek suretiyle ödenirse; o zaman yiyecek ve yemin değeri 

onlara verilecek paranın değerine denk düşecektir. Bu şekilde 

onların maaşlarında, fiyatların dalgalanmasından 

kaynaklanan, hiç arzu etmedikleri görünür ânî azalmalar da 

olmayacaktır.47 

Şunu da eklemek gerekir ki İbn Mukaffa askerlerin gelirlerinin 

piyasa dalgalanmalarına karşı kısmen nakdî ödeme düzenlemesi ile 

korunması için bu tedbirleri salık verirken halkın gelirlerinin korunması 

için de bazı tedbirlerin alınmasının gerektiğini söyler. Bu tedbirlerin en 

mühimlerinden biri ise vergi tahsilatının kimler tarafından yapılması 

gerektiği ile ilgilidir.  

Ona göre ordu mensuplarından hiçbiri vergi toplama işine asla 

karıştırılmamalıdır. Zira ordunun elindeki güç onların birtakım 

usulsüzlüklere karışmasına sebep olur. Belalı ve kaba kuvvete baş 

vuran insanlar olmaları sebebiyle insanlar askerlerin vergi toplama 

işinden uzak durmasını isterler ve doğru olan da budur. Aksi takdirde 

hem vergi düzeni bozulacak hem de vergi toplama işi boyun eğme ve 

yeri geldiğinde cezalandırma gerektiren bir iş olduğundan ordunun 

vakarına zarar verecektir.48 Dolayısıyla ordu mensuplarının vergi 

toplama işinden uzak tutulması memleketin refahı için gerekli bir 

tedbirdir.  

 
47 Mustafa Demirci, “Abdullah İbnü’l-Mukaffâ’nın ‘Risâletü’s-Sahabe’ Adlı Risâlesi: 

Takdim ve Tercüme,” İstem/ yıl 6 sy. 12 (2008), ss. 230-231.  
48 Mustafa Demirci, agm, s. 230.  
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Ziyaroğulları’nın emîri Keykâvus’un 1082 yılında oğlu 

Gilanşah’a devlet yönetimi konusundaki tavsiyelerini not ettiği 

Kâbusnâme eserinden anladığımıza göre Keykâvus da İbn Mukaffa ile 

benzer bir görüşe sahiptir. Osmanlı döneminde Mercimek Ahmed 

tarafından Türkçeye kazandırılan Kâbusnâme İbn Mukaffa gibi hem 

raiyetin yani halkın hem de askerin hakkının korunmasını ama bunların 

karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini, askerin raiyyetin üzerinde güç 

kullanabileceği bir mevkide olmaması gerekiğini söyler. Oğluna der ki, 

‘Andan gerü sipahiyi, raiyyet üzerine havale kılma, yani güç etmeğe 

koma, ta ki memleketin mamur ola, ilin şen ola.’49 Burada anlaşılan 

Keykâvus’un da askerin vergi toplama vazifesinde kullanılmasının 

iktisadî yapıyı bozacağını düşündüğüdür.   

Gazâlî’ye atfedilen Nasihatü’l-mülûk ise bu konuda İbn Mukaffâ 

ve Keykâvus’un zıddı yönde düşünmektedir. Vergi toplama düzeninin 

giderek daha da askerî bürokrasinin eline geçtiği bir dönemde yaşayan 

Gazâlî, vergi toplama işinin veya toprağın mülkiyetinin askerlerden 

alınıp özelleştirilmesinin ekonomiye zarar vereceğini, hem halkı hem 

de askerî sınıfı mağdur edeceğini Endülüslülere atfettiği bir mesel ile 

anlatır: 

Devletin emiri sipahi olan İslam askerlerine toprak ve köyler 

verir. Bunlar da kendilerine ait olan toprağı işlerler, imarına 

çokça önem verdikleri için çokça üretim elde ederlermiş. İbni 

 
49 Keykâvus, Kâbusnâme, Çev: Mercimek Ahmet, Haz: Orhan Şâik Gökyay, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul 2007, s. 227. 
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Amir isminde biri ülkenin başına geçince sipahilerin ellerinde 

bulunan tarlaları alır, bunun yerine geçimlerini devlet 

hazinesinden karşılanmasını emreder. Sipahilerden alınan 

toprakları kârcılar icar eder ve ticarete başlarlar. İnsan kâr 

yapmaya düşkün olduğundan orada satılmadık bir arazi kalmaz. 

Halk günden güne perişan düşer, devletin askerleri zayıflamaya 

başlar. Sonunda etrafta bulunan düşmanlar oraya hücum 

ederler ve hakimiyetleri altına alırlar.50 

Bu eserlerde toplum düzenini bozulmaması için devlet başkanına 

verilen ve birbirine zıt görünen iki tavsiye vardır. İbn Mukaffâ 

vergilerin tahsilatında sivil memur kullanılması gerektiğini, asker 

kullanıldığında düzenin bozulacağını çünkü askerlerin halktan vergi 

toplarken haksızlıklar yapacağını ve bu haksızlıkların münasip şekilde 

cezalandırılamayacağını, cezalandırıldığı takdirde ordunun vakarının 

zedeleneceğini iddia eder. Keykâvus da benzer fikirde görünüyor.  

Gazâlî’ye atfedilen ifadelerden anlaşılan ise daha çok toprağın 

mülkiyeti ile ilgili olsa da yine iktisâdî düzen ve düzenli vergi geliri ve 

ordunun kuvveti ile ilgilidir. Ona göre toprağın tasarruf hakkı tâcirlerin 

değil askerlerin elinde olmalı ki toprak düzenli işletilebilsin. Aksi 

durumda aç gözlü tâcir toprağı suistimal edip kısa dönem kârını 

düşünerek satıp halkı mağdur eder. Böylece vergi düzeni bozulur ve 

 
50 İmam Gazâlî, age, s. 100. Endülüslü Turtuşî’ye göre Endülüs’te Müslüman idarenin 
çöküşünün sebebi toprakların özelleştirilmesi değil servetin sultanın elinde toplanması 

idi. Gazâlî ile ortak noktası ise servet sultanın hazinesinde yığıldığı için halkın ve ordu 

mensuplarının mağdur olmasıdır. Buna gelecek bölümde Adalet Dairesi bahsinde 

değineceğiz. 
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asker beslenemediği için de ordu zayıf düşüp ülke düşmanların işgaline 

açık hâle gelir. 

Bugünden baktığımızda söyleyeceğimiz şey Gazâlî’nin bu 

konudaki ifadelerinin İbn Mukaffa’ya göre çok daha devletçi ve katı bir 

iktisâdî yapıya delalet ettiğidir. İbn Mukaffa’nın vergi düzeninin 

ıslahına dair bu tavsiyeleri insanlar arasındaki çatışmanın ve reâyânın 

ezilmesini engellemenin çözümünü sivil bürokraside bulurken Gazâlî 

askerî bürokrasiyi işaret eder. Gazâlî’ye atfedilen bu tavır Ahmet 

Kuru’nun İslam toplumlarının geri kalmışlığını açıklamak için 

kullandığı devlet-ulemâ işbirliği ile bürokrasinin askerîleşmesi tespiti 

ile uyuşuyor.51 Şunu da gözden kaçırmamak gerekir ki Yakındoğu’nun 

toprak düzeni genel olarak önce merkezîleşme, merkezin zayıflaması 

durumunda da askerîleşme meylindedir.52   

Piyasa dalgalanmalarında asker ve memurun hakkının korunması 

gibi hükümdarın önde gelen görevlerinden biri de paranın değerini 

korumaktır. Yusuf Has Hâcib paranın değerini korumanın hükümdarın 

 
51 Bakınız: Ahmet Kuru, İslam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global 

and Historical Comparison, Cambridge University Press, Cabridge 2019.  
52 Selçuklulardan önce Abbasiler’de de Büveyhiler’de de merkezîeşme ve askerîleşme 

vardı. Bakınız: Ann K. S. Lampton, ‘The Evolution of İqta in the Medieval Iran,’ Iran, 

1 January 1967, Vol.5, pp.41-50. Ayrıca Abbasiler’de devlet Emevîlerden daha 

müstebit ve Sasanî örneğine daha yakındı. Bakınız: Ann K. S. Lampton, ‘The Use and 
Abuse of Sovereignity,’ State and Government in Medieval Islam, Routledge Curzon, 

London Oriental Series, Vol. 36, Oxon 1981, s. 47. Selçukluların galebe çalarak 

kurulduğu ve geleneklerini tevârüs ettiği Gazneliler’de asker devletin askeri değil 

kendisi halini almıştı, Ann K. Lambton, Continuity and Change in Medieval Persia, I. 
B. Taurus, London 1988, s. 3. 
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birinci görevi olduğunu söyler: 

 Raiyyetin üç hakkı var sende 

Bu haklarını öde, kendini zora düşürme 

Birisi ilinde arı tut gümüşü 

Ayarını gözet ey bilgi küpü53 

 Gümüşün arı tutulması, yani para değerinin korunmasının bir 

hükümdarın görevi olduğu Mâverdî tarafından daha ayrıntılı 

incelenmiştir. Paranın ayarı ile oynanır ve gerçek bir gümüş gibi 

alınması istenirse bu hem gerçekleşmez hem de hükümdara ve halka 

zarar verir. Dahası, gümüş para dahi zamanla eskir ve alıcılığını 

kaybeder bu yüzden insanlar ticaretlerinde saf gümüş ve altın tercih 

ederler bunun haricinde ise takas usulü ile alışveriş yaparlar. Fakat bu 

da düzeni bozar ve zenginlerin haricindekilerin gündelik ihtiyaçlarını 

karşılamasını güçleştirir. Bu yüzden hükümdar yeni bir para basmak 

zorunda kalır. Bu para eskisi gibi olursa aynı âkıbete uğrayacağı 

mukadderdir. Devlet başkanı her sene yeni bir para basarsa bu paraya 

güven olmaz ve halkın serveti saf altın ve gümüşe kayar. Böylelikle 

devlet başkanına güven de sarsılır. Ancak, sahtecilikten ve tağşişten 

uzak durulur piyasadaki para her zaman saf tutulursa halk buna 

güvenerek sermaye birikimi, vadeli ve peşin ticarî işlemlerini yapar. 

Paranın bozulması uzun süre geçmeden devletin yıkılmasını da 

 
53 Has Hâcib, age, s. 412.  
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beraberinde getirir.54 Dolayısıyla paranın değerini korumak 

hükümdarın vazifesidir. Böylelikle hem güçlünün zayıfı ezmesini 

engeller hem de devletine refah getirir.    

Yukarıda örneklerinden ancak bir kısmını verdiğimiz bilgilerden 

anlaşılan, halkın birbirinden farklı sınıflardan oluştuğu, bu sınıfların 

birbirlerine zarar vermesini engelleyecek ve zayıfların da ezilmesini 

engelleyecek bir mercie ihtiyaç duyduğudur. Ancak düzen koyucu ve 

koruyucu bir merci sayesinde bu sınıflar arasında bir düzen sağlanır ve 

ülke refaha kavuşur. Bu merciin bir diğer görevi de üretime zarar veren 

unsurların temizlenmesi üreticinin işinin kolaylaştırılmasıdır. Güçlünün 

tekel oluşturup zayıfa galebe çalmasını engellemektir. Bu her şeyden 

önce üretimin devamlılığı için gereklidir. Üretim ve tüketim 

ilişkilerinin devamlılığı kaygısı ile kural koyucu bir makam ihtiyacı 

burada kendini gösterir ve meseleye iktisâdî bir arka plan kazandırır. 

2.3 ADALETİN GEREKLİLİĞİNE DAİR 

VURGULAR VE ADALETİN TANIMI 

 Hükümdar-reâyâ ilişkisini anlatırken, Ortaçağ İslam 

siyasetnâmelerinde sık sık bahsedilen bir diğer konu adalettir. Önce 

adaletin zorunluluğuna vurgu yapılır. Hatta bu konu bahsedilmenin de 

ötesinde neredeyse bütün siyasetnâmelerde aynı ile tekrarlanan bir 

anlatımla bize kadar gelir. Binlerce yıllık bir tecrübe ve ifade 

 
54 Mâverdî, age, s. 126-128.  
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aşamasından geçip gelmiş ve daha sonra şekillerle de desteklenmiş bu 

adaletli düzen anlatımına ‘Adalet Dairesi’ denir.55 Daha sonra adaletin 

ne olduğunu da açıklayan anlatımlar gelir. 

 Adalet halkın dirilişinin, zulmün ortadan kalkışının, 

gökyüzünden bereket inmesinin, yeryüzünün ürünler vermesinin, 

hayırların çoğalıp ticaretin gelişmesinin sebebidir.56 Devletlerin 

varlığını devam ettirmesi adalete bağlıdır zira adalet mülkün 

temelidir.57 Adalet bir başka yönden insanlar arası sevgi, yakınlaşma ve 

arkadaşlığı da beraberinde getiren bir haslettir. ‘Arkadaşlık alış-verişin 

devamlılığını sağlar ki düzeni ve dünyanın imarını ayakta tutan şey de 

budur.’58 Adalet olmazsa mülk de olmaz.59 Böyle birçok benzer 

ifadelerle adaletin gerekliliği ve bir devletin ayakta kalmasının temel 

sebebinin adalet olduğu söylenir durur. 

 Peki adalet nedir? Bu siyâsetnameler adaleti sonradan ‘Adalet 

Dairesi’ olarak isimlendirilen bir döngüde somutlaştırırken adaletin 

tarifini de yapmış olurlar ve bunu bazı hikâyelerle de desteklerler. Bu 

 
55 Adalet Dairesi kavramının tarih kökenleri ve incelemesi için lütfen bakınız: İlker 

Kömbe, Adalet Dairesi’nin Teşekkülü ve Temel Kavramları, Doktora tezi, Danışman: 

İsmail Kara, Marmara Üniversitesi 2014; Adalet kavramının halkın refahı ile 

ilişkilendirmesinin Mezappotamya’daki antik kökleri ve dahası için bakınız, Linda T. 
Darling, A History of Social Justice and Political Power in the Middle East,  

Routledge, New York 2013. 
56 Bedreddin İbn Cemaa, “Adl’e Boyun Eğmek: Ehl-i İslam’ın Yönetimi İçin 

Hükümler,” İslam Siyaset Düşüncesi ve Siyasetname Geleneği, Haz: Kadir Canatan, 
s. 225-239, İstanbul 2014, s. 228. 
57 Turtûşî, age, s. 147. 
58 Sözde-Aristoteles, age, s. 45. 
59 Age, s. 110. 
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döngü, kökleri antik dönemlere uzanan, Mezopotamya 

imparatorluklarının birikimini ve sistemini bize yansıtan, zaman içinde 

şekillenen ve İslâm siyasetnâmelerinin çoğunda çok az farklarla 

tekrarlanan bir döngüdür. En açık örneklerinden biri Aristoteles’e 

atfedilen bir siyasetnâme olan fakat bugün ona ait olmadığı kesinlikle 

bilinen Sırru’l-esrâr – Sırların Sırrı isimli siyasetnâmede görülür. 

Aslen Arapça olarak yazılan60 bu siyasetnâmeye göre bütün bir devlet 

idaresinin özü bir döngü olan şu cümlelerdir: 

1- Dünya bir bahçedir; Onun çiti devlettir. 

2- Devlet bir kuvvettir; Onun koruyucusu kanundur. 

3- Kanun bir yaptırımdır; Onun uygulayıcısı hükümdardır. 

4- Hükümdar bir çobandır; Onun yardımcısı ordudur. 

5- Ordu bir yardımcıdır; Onun bağlayıcısı servettir. 

6- Servet bir rızıktır; Onun toplayıcısı halktır. 

7- Halk itaat edendir; Onu itaat ettiren adalettir. 

8- Adalet vazgeçilmezdir; O, dünyanın dirliğidir.61 

 
60 Kavas, agm. Ayrıca bakınız: İslâm Kavas, “Sadreddin Konevî’nin Hocası İbnu’l 
Arabî’nin İlham Kaynağı Sırru’l-esrâr ve Muhtevâsı,” Sadreddin Konevî: Tasavvuf, 

Felsefe ve Din, Ed. Erdal Baykan, Fatih Kaleci, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aralık 

2018. 
61 Sözde-Aristoteles, age, s. 112-114. ‘Ordusuz devlet olmaz. Mal ve imkan olmadan 
ordu toparlanmaz. Mal ve imkan ise düzenli olarak vergileri almakla mümkündür, 

halkın yaşam seviyesini yükseltmeden vergi toplayamazsın; ama halkı mamur etmen 

de ancak adaletli olmanla mümkündür. Görüyor musun tüm prensiplerin dayandığı 

adalet!’ Turtuşî, age, s. 149; ‘Dinin bekâsı emirle, emirin bekâsı askerle, askerin bekâsı 
malî güçledir. Aynı şekilde malî güç ülkenin mamur olmasıyla, ülkenin mamur olması 
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Doğu imparatorluklarının binlerce yıl süren mirası sonucu İslam 

siyasetnâmelerine girmiş olan ve açıkça Doğudaki toplum ve iktisat 

yapılanmasını ortaya koyan bu anlatım, görüldüğü üzere bir piramit 

olarak değil bir daire olarak düşünülmüştür. Böyle düşünülmesinde 

Antik ve Ortaçağ felsefesinde mükemmel şeklin daire olmasının da 

etkisi olabilir fakat bunun ötesinde bir anlamı taşıdığı ortadadır.  

Reâyâdan hükümdara bütün toplum katmanları birbirine bağlıdır 

ve bu bağlılığın temeli adalettir. Tabiri câizse, bu daireyi döndüren mil 

adalettir. Bu dairede dünyayı korumanın yolu devlet, devleti korumanın 

yolu kanun, kanunu uygulamanın yolu hükümdar, hükümdarın 

yardımcısı ordu, ordunun varlık sebebi servet, servetin sağlayıcısı halk 

ve halkı itaatkâr tutan da adalettir. Burada hükümdar ve ordu yönetici 

sınıfı oluştururken halk yani reâyâ itaat eden ve yönetilen sınıfı 

oluşturur. Ve bu iki sınıf arasındaki bağlantı servet, dolayısıyla maldır. 

Bunun sağlanması için halkın itaat etmesi, itaat etmesi için de ona 

adaletle davranılması gerekir. Anlaşılan o ki Ortaçağ İslam siyaset 

düşünürlerine göre hükümdar, asker ve reâyâ toplumun aslî unsurlarıdır 

ve bu unsurları birleştiren şey de halkın ürettiği servettir. Halkın serveti 

üretmesi ise tamamıyla adaletle ilgili görülmüştür. Dolayısıyla, adalet 

iktisat ile doğrudan ilgilidir. 

 
ise adil davranmakladır,’ İmam Gazâlî, age, s. 92. ‘…çeri dahi raiyyetle kâimdir, ki 

raiyyetten tahıl hâsıl ola, sipahi harcede. Pes raiyyetin şenliği yerinde adilden olur,’ 

Keykâvus, age, s. 227.     
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Adalet Dairesi konuya ilişkin her metinde aynen 

tekrarlanmamışsa da etkisi siyasetnâme içerikli metinlerin büyük 

çoğunluğunda rahatlıkla görülür. Hem buna hem de yukarıda 

zikrettiğimiz üzere buradaki unsurlar arasında bir üstünlük değil 

döngülü bir bağımlılık olduğuna Fâtimî hilâfetinin bir tarihçisi olan 

Kadı Numan’ın De`âim el-İslâm başlıklı eseri de şahitlik eder: 

Bil ki halk, diğerlerinin varlığı olmadan hiçbirinin 

gelişemeyeceği beş sınıfa ayrılmıştır. Bunlar: 

1- Askerler 

2- İdareciler, kadılar ve kâtipler gibi yöneticilerin 

yardımcıları 

3- Toprak ve diğer mülk sahibi olan vergi mükellefleri 

4- Tâcirler ve zanaatkârlar 

5- Aşağı sınıf, muhtaçlar ve sefiller. 

Allah’ın izniyle, askerler halkın korunması içindir. Onlar 

saltanatın süsü, İslam’ın gururu, sulh ve selâmetin sebebidirler. 

Ordunun onları düşmana karşı savaşırken destekleyen haraç ve 

ganimetten başka geliri yoktur. Kendi durumlarını ve onlara 

bağlı olanların rızıklarını artırmak için bu gelire güvenirler. 

Görevlerini ifa eden kadıların, idarecilerin ve kâtiplerin varlığı 

olmadan ordunun ve vergi mükelleflerinin istikrarı da yoktur. 

Kendi elleriyle çalışarak zanaatlarıyla pazarlardan para 



ORTAÇAĞ SİYASETNÂMELERİ ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK BİR DENEME | 42 

 

kazanan tâcirler ve zanaatkârlar olmadan onların hiçbirinin 

istikrarı olmaz.62 

Toplumu meydana getiren unsurlar arasında servet akışının 

ehemmiyetine dair bu vurgularla çok sık karşılaşılır. Siyasetnâmesinde 

istisnâî anlatımlara ve tespitlere yer veren Endülüslü Turtuşî Endülüs 

Müslümanlarının hezimetine dair bir özeleştiri yaparken bunun 

sebebini Hristiyan krallar mallarını halka ve askerlerine dağıtırken 

Sultanların malı yığmasına, insanların ise harcamasına bağlar. Turtuşî 

‘Hristiyanların adamı vardı, Müslümanlarınsa beytülmâli! İşte bu 

halden ötürü bizi kahrettiler, yerle bir ettiler!’ diye haykırır ve devlet 

hazinesinden orduya gelir akışının ehemmiyetini anlatmak için şu 

satırları ekler: 

Kralın düşmanı beytülmâldir. Kralın dostu ordusudur. İkisinden 

birini zayıflatınca diğeri güçlenir. Beytülmâl zayıflayınca -ki bu 

zayıflama malların muhafızlara dağıtılmasıyla olur- muzaffer 

komutan güçlenir, orduya kuvvet, kudret gelir. Bu arada tabii ki 

kral da güçlenir. Beytülmâl artıp kabarınca, içi servetle 

dolunca; muhafızlar zayıflar, zafer kazanan kumandan azalır, 

düşman ansızın hamle edip ülkeyi ele geçirir! Biz bu olayı 

Endülüs diyarında gözlerimizle gördük. Eğer savunma 

paralarla değil, insanlarla yapılırsa -zaten mallar dahi 

 
62 Al-Qadi al-Numan, The Pillars of İslam, Trans: Asaf A. A. Fyzee, Oxford 

University Press, New Delhi 2002, ss. 443-444.  
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adamlarla korunur- o zaman kuşku götürmez bir gerçek ortaya 

çıkacaktır ki o da şudur: Beytülricâl, beytülmalden hayırlıdır.63  

Adalet Dairesinin bütününe dönecek olursak, ondaki ifadelerden 

şu sonucu çıkartabiliriz. Devletin ve hükmetmenin devamı, basit 

manada, bir servet akışına bağlıdır. Burada servet halktan vergi olarak 

hükümdara, hükümdardan maaş olarak orduya, ordudan gerek fetih 

gerekse koruma maksatlı canını ve emeğini vererek toprağa ve 

topraktan da ürün olarak yine halka akar. Askerin koruması ve fethiyle 

toprak korunur ve genişler. Vergiler hem istikrarlı toplanır hem de 

genişleyen toprakla vergi gelirleri artar. Nihayet, hükümdarın hazinesi 

zenginleşir. Böylece bu döngü değer hacmi genişleyerek devam eder. 

Buradan yalın hali ile devlet idaresinin bir servet akışına bağlı olduğunu 

görebiliriz. Bu servet akışını Değer Akış Döngüsü64 diyeceğimiz bir 

şema ile tasvir edebiliriz: 

 

 

 

 

 

 
63 Turtuşî, age, ss. 366-367. 
64 Bu döngüye Değer Akış Döngüsü ismini vermemin sebebi servetin de bir değer 

olması ve unsurlar arası karşılıklı akışın sadece serveti değil duygu, ahlak ve din 
değerlerini de ihtiva etmesidir.   
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Şekil: Değer Akış Döngüsü 

 

 

 

 

 

 

 

Bir devleti yönetmenin temelinin halka adil davranarak vergiyi 

değil ama vergi gelirlerini artırmak ve bu vergi gelirlerini de mümkün 

olduğunca orduya yönlendirmek olduğu Kutadgu Bilig’de de sıklıkla 

altı çizilen bir olgudur. Hem bu duruma hem de Hükümdarın reâyâya 

olan görevlerine değinen aşağıdaki mısralar meselenin iktisatla olan 

doğrudan bağlantısını gözler önüne serer. 

İlin direği, temeli, hem dibi, sağlamlığı 

 İki şeye bağlıdır kökü, aslı 

Biri halka töreyi paylaştırmak 

 Birisi erata gümüş dağıtmak 

Töreyle halkı sevinip dursun 

 Gümüşle eratın yüzü gülsün 
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Bu ikisi bulursa beyden sevinç 

İli düzelir bey bulur avunç65 

Raiyyetin üç hakkı var sende 

Bu haklarını öde, kendini zora düşürme 

Birisi ilinde arı tut gümüşü 

Ayarını gözet ey bilgi küpü 

Bir diğeri doğru yasa yap halkına 

İzin verme birinin diğerini zorlamasına 

Üçüncüsü bütün yolları emin tut 

Eşkiyaların hepsini arıt. 66 

Yusuf Has Hacib’in burada değindiği noktalar görüldüğü üzere 

Adalet Dairesi’nden ve diğer Ortaçağ dönemi İslam 

siyasetnâmelerinden çok farklı değildir ve gayet açıklayıcı ve net 

ifadelerdir. Yukarıdaki dizelerin birinci kısmında devletin ayakta 

kalması için halka töre ile davranılması ordunun da para ile beslenmesi 

gerektiği vurgulanıyor. İkinci kısımda ise hükümdarın reâyâya üç temel 

görevinden bahsediliyor: paranın değerinin korunması, yasanın 

korunması ve yolların korunması. Dikkat edilecek olursa birinci ve 

üçüncü madde direk olarak iktisat ile ilgili iken yasanın korunması 

maddesi bizi yine adalet bahsine getirir.  

 
65 Has Hacib, age, s. 173. 
66 Has Hacib, age, s. 412. 
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Yusuf Has Hâcib’in adaletin yanında sık sık başvurduğu töre 

vurgusu siyasetnâme yazınına şüphesiz Türk hâkimiyet anlayışının bir 

gereği ve birikimi olarak girmiştir. Hâcib’in Kutadgu Bilig’ini diğer 

siyasetnâmelerden ayıran temel özellik töreye yaptığı vurgudur. Hatta 

İnalcık’a göre Hâcib eserinde Sasanilerden gelme ve Ortadoğu’ya 

hakim olan adalet anlayışını değişikliğe uğratmış ve bu kavramı doğru 

kanuna dayanan siyaset olarak kullanmıştır.67 Adaleti tanımlanmasında 

bir istisna olduğu için bu mevzuu uzatmadan, değinimizi Halil 

İnalcık’ın şu tespiti ile bitiriyoruz: ‘İslam Hukuk Tarihi’nde örfün önem 

kazanarak yeni bir devir açması Müslüman Türk Devletleri’nin 

kuruluşu ile aynı zaman rastlar.’68 

Töre, Türklerin İslam Devlet Hukuku’na getirdiği bir yenilikken 

ve adaletin yanında zikredilirken bazı diğer siyasetnamelerde yaygın ve 

baskın olmasa da adaleti belirlemede vurgulanan bir diğer nokta 

alışılmış olan düzendir. Turtuşî’nin satırlarlarında adaletin yanında 

düzene de ufak bir atıf vardır. Turtuşî’ye göre alışıldık uygulamaya 

aykırı olarak alınan bir dirhem velev ki adaletin bir gereği olsun halkı, 

alışıldık uygulama ile alınan 10 dirhemden daha çok rahatsız eder.69 

 
67 Halil İnalcık, ‘Türk Tarihinde Türe ve Yasa Geleneği,’ Kuruluş ve İmparatorluk 

Sürecinde Osmanlı, Devlet Kanun Diplomasi, Timaş, İstanbul 2011, ss. 40-42. 
68 ‘Barthold, Becker, Gibb, Köprülü gibi âlimler Müslüman Türk Devletleri’nin 
kurulmasıyla, İslam devlet anlayışı ve devlet hukuku alanında esaslı bir değişiklik 

meydana geldiğini kabul ederler.’ Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, 

Eren Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 28. 
69 Turtuşî, age, s. 154. 
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Burada Turtuşî adaletin yanında insan alışkanlıklarını ve davranışlarını 

da hesaba katar. 

Mâverdî hükümdarın mâlî düzenleme ve adaletin yerine 

getirilmesi hususundaki görevini gelirlerin ve giderlerin belirlenmesi 

başlıklarında inceler. Gelirlerin belirlenmesi bahsinde o da Turtuşî gibi 

halihazırdaki düzenin ve alışkanlıkların adaletin belirlenmesindeki 

ehemmiyetine işaret eder. Devlet gelirlerinin yani vergilendirmenin 

oranı iki şekilde belirlenir, dini metinlerin belirledikleri ve yetkililerin 

gerekli gördükleri. Yetkililerin gerekli gördükleri miktar yerleşik 

kurallara uygunsa adaletli kabul edilir.      

Bu siyasetnâmelerde adaletin de iktisadî bir kavram olarak 

kullanıldığını Adalet Dairesi’nde açıkça görmüştük. Dahası adaletin 

iktisat ile ne kadar ilgili olduğuna çok daha açık gösteren ve daha açık 

bir adalet tarifine ulaşmamızı sağlayacak başka örnekler de vardır.  

Turtûşî’nin Cafer b. Yahyâ’dan naklettiğine göre, dinin ve 

dolayısıyla devletin direği haraçtır ve haraç gelirlerini arttıran da 

adalettir. Haracı hiçbir şey zulüm kadar azaltamaz. Haraç verenlere 

yüklenip dünyayı imar edişlerini engelleyen bir sultan kendi etini 

parçalayıp yiyen veya çatısını kuvvetlendirmek için duvarlarından 

çalan bir adama benzer. Sonunda evi çökecektir. Bu durum en veciz70 

 
70 Turtûşî, age, s. 362. Bu rivayetin biraz farklı bir ifadesi, ‘Süt veren hayvandan 

sahibi haddinden fazla süt almak isterse süt yerine sarı bir kanla karşılaşır,’ için 
bakınız: İmam Gazalî, age, s. 99.   
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şekilde şu cümle ile ifade edilmiştir, ‘süt sağmada aşırı giden sonunda 

kan sağar.’ 

İbn Cemaa da bu konuya belirgin bir açıklık getiren iki tane 

mesel anlatır ve sonrasında adaletin tanımını açıkça ortaya koyar: 

Bir melik kendini gizleyerek (insanların arasına) karışır ve otuz 

inekten sağılabilecek sütü tek bir inekten sağan bir adama 

rastlar. Bu duruma şaşırır ve ineği almaya karar verir. Ertesi 

gün inek (daha önceden verdiği) sütün yarısı kadar süt verir. 

Melik bunun sebebini sorduğunda adam şöyle cevap verir: 

“Öyle zannediyorum ki sultanımız onu almaya karar verdi ve 

melikin zulmü bereketi götürdü.” Sultan onu terk etmeye 

niyetlenir ve Allah’a bu hususta söz verir. Ertesi gün inek alıştığı 

miktarda süt verir. Bunun üzerine sultan bundan sonra adaletli 

olacağına dair Allah’a söz verir. 

Mısır’da bir tarlada altmış veybe meyve veren bir hurma ağacı 

vardı. Sultanın onu gasp etmesiyle bir daha meyve vermedi. 

Bütün bunlardan anlaşılmıştır ki mülkün varlığını sürdürmesi, 

saltanatın devamı, dünya ve ahiret şerefi ancak adalet sayesinde 

olur.71 

Adaletin açıklanması ve tavsiye edilmesi için yapılmış bu 

alegorik anlatımların mesajı çok açıktır. Hükümdarın, halkın elindeki 

üretim araçlarını kendi lehine suistimal etmesi adaletsizliktir ve bu 

 
71 İbn Cemaa, age, s. 237. 
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adaletsizlik ekonomide direk sonucunu verir. Gelirler azalır. Bu da 

hükümdarın hem mülküne hem saltanatına zarar verir.  

Belli ki bu siyasetnâmeler yüzyıllar boyunca geliştirdikleri 

düşünceleri ve anlatımları ile İbn Haldun’a da öncülük etmişlerdir. 

Gerek verginin asgarî düzeyde tutulması gerekse de hükümdarın üretim 

araçlarının mülkiyetine ve ticarete tamah etmesinin zararları konusunda 

en iyi teorik açıklamaları İbn Haldun yapar. Ona göre, teb`aya yüklenen 

vergi az olursa onlar da çalışmaya hevesli olup ülkeyi imar ederler; para 

kazanmanın yolları çoğalır ve üretim artar. Böylece devletin hâkimiyeti 

devamlı ve istikrarlı olur. Lakin vergiler yüksek olursa insanlar bir 

fayda maliyet değerlendirmesi yaparlar ve çalışmamaya, üretmemeye 

karar verirler. Bu yüzden vergi oranlarının yükselmesi esasen vergi 

gelirlerinin düşmesine sebep olur.  

Diğer yandan hükümdarı ticaretle meşgul olması da ülkede vergi 

düzenini bozar. İbn Haldun buna iki sebep gösterir. Birincisi, 

hükümdarın sermayesinin büyüklüğüdür. Halkın sermayesi aşağı 

yukarı birbirine denk iken hükümdarın büyük bir sermaye ile piyasaya 

girmesi düzeni bozar. İkincisi ise hükümdarın zorlayıcılığıdır. 

Hükümdar zorla mal elde etmeye kalkarsa halkın elindeki malları en 

ucuz fiyatla alır.72  

 
72 İbn Haldun, “Vergiler, Vergilerin Azlık ve Çokluğunun Sebepleri,” ve “Hükümdar 

ve Devletin Ticaretle Meşgul Olmasının Tebası İçin Zararlı Olduğuna ve Vergilerin 

Düzenini Bozduğuna Dair,” Mukaddime II, Çev: Zakir Kadirî Ugan, MEB Yayınları, 
Ankara 1991, ss. 58-67. 



ORTAÇAĞ SİYASETNÂMELERİ ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK BİR DENEME | 50 

 

Burada dikkati çekmesi gereken husus İbn Haldun’un 

hükümdarın ticaretle meşgul olmasının vergi ve piyasa düzenini 

bozmasına dair açıklamasını hükümdarın sermayesinin büyüklüğü ile 

ilişkilendirmesidir. Anlaşılan o ki güçlü bir sermayenin piyasada ve 

ülkede düzeni bozacağı reâyâya zenginlik değil fakirlik getireceği 

düşünülmüştür. O halde geleneksel İslam toplumlarında büyük 

sermayeli ortaklıkların oluşturulamaması ve müsaderenin yaygın 

olmasına bu açıdan da bakmak gerekir. Diğer durumda ise düzeni bozan 

hükümdarın zorlayıcı gücüdür.  

İbn Haldun’un buradaki uyarıları belli ki hükümdarın 

sermayesinin ve zorlayıcılığının bugünün deyişiyle piyasayı 

tekelleşmeye benzer bir duruma götüreceği korkusudur. Tekelcilik 

ürünlerin üretim ve dağıtımının belli bir kişinin elinde toplanmasıdır. 

Bu durum ekonomideki serbest rekabeti bitirerek kaynakların verimli 

kullanımını engeller. Hükümdarın gerek sermayesi ile gerekse de 

zorlayıcılığı ekonomiye müdahelesi demek olan bu  iki durumda da 

sonuç vergi gelirlerinin azalması ve düzenin bozulmasıdır. 

Adalet anlayışının yine İbn Haldun’un anlatımı üzerinden bir 

başka açıdan sağlamasını yapabiliriz. Ona göre bedevîler medenîlerden 

sadece askerî değil insanî açıdan da daha üstün vasıflara sahiptirler. 

Çünkü yerleşikliğin tembelliği, rantçılığı ve yozlaşmışlığı henüz onlara 

ulaşmamıştır. Bu yüzden de göçebeler, devletlerinin kuruluş 

aşamasında iyilik ve cömertlikle hareket edip insanların malına haksız 

yere el koymaktan ve yüksek vergi almaktan sakınırlar. Elhak, mütevazı 
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bir hayata alışkın olmaları hasebiyle de yüksek vergi almaya ihtiyaç 

duymazlar. Fakat zaman devredip nesil değiştikçe hırslı bir saltanat 

memleketin insanlarına malına mülküne musallat olur ve böylece 

vergiler yükselir de yükselir. 

Devletini yeni kurmuş göçebelerin vergiden ve halkın malına el 

uzatmaktan kaçınmalarına en güzel örnek Türk tarihinin bir 

vekâyinâmesi ile bize ulaşır. Aşıkpaşazâde anlatır ki Osman Bey henüz 

halkı çadırlarda yaşayan bir aşiretin beyi olarak Karacahisar’ı 

fethetmişti. Şehrin pazarı kurulduğunda ondan pazar vergisi olan bac 

toplanması için izin istenilmişti de o, "Bire kişi kim kazana, kendünün 

mülki olur. Ben mal anun malında ne kodum ki bana akça vir diyem? 

Bire kişi! Yöri git! Bana bu sözi söyleme kim sana ziyanum deger" 

diyerek öfkeyle çıkışmıştı. Pazardan vergi toplanmasına 

çevresindekilerin ısrarları ile ikna edilmiş ve o zaman bile bacın, sadece 

malını satabilenden alınmasına izin vermişti.73  

 
73 ‘Çün kim kadı ve sübaşı nasb alundı ve Pazar dahı turdı ve hutbe dahı kendü adına 

akundı, bu kez bu halk kanun isterler. Germiyan' dan bir kişi geldi. Eydür: "Bu pazarun 
bacını bana satun." dir. Bu kavm eyitdiler: "İmdi hana var." didiler. Ol kişi sürdi 'Osman 

Gazi'ye geldi, sözüni söyledi, eyitdi: "Hanum! Bu bazarun bacını bana sat." didi. 

'Osman Gazi eydür: "Bac nedür?" Ol kişi eydür: "Bazara her ne kim gelse ben andan 

akça alurın." dir. Osman Gazi eydür: "Bire kişi senün bu bazarda gelenlerde alırnun mı 
var kim bunlardan akça istersin?" Ol kişi eydür: " Hanum! Bu töredür, [7a] ve 'adetdür. 

Cemi' vilayetlerde vardur kim padişahlar aldılar." didi. 'Osman Gazi eydür: "Tanrı 

buyrugı ve peygamber kavlı ınıdur veya ol begler kendülerinden mi itdiler?" didi. Bu 

kişi eydür: "Töredür hanum evvelden kalmışdur." didi. 'Osman Gazi gayetde gazaba 
geldi. Eydür: "Bire kişi kim kazana, kendünün mülki olur. Ben mal anun malında ne 

kodum ki bana akça vir diyem? Bire kişi! Yöri git! Bana bu sözi söyleme kim sana 

ziyanum deger." didi. Ve bu halk eyitdiler kim "Hanum! Bu bazarı bekleyenlere nesne 

gerek; 'adetdür, bir nesnecük vireler." didiler. 'Osman Gazi: "Çün kim imdi siz eyle 
dirsiz, her kişi kim bir yük getüre sata iki akça virsün." didi. "Ve her kim ki satmasa hiç 
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Burada siyasetnâme yazarlarının iddialarının, İbn Haldun’un 

iddiası ve Osman Bey meseli ile bir sağlaması yapılabilir. İbn 

Haldun’un iddiası göçebelerin erdemli insanlar oldukları ve devletlerini 

kurdukları ilk dönemde erdemli olmalarının etkisi ile düşük vergi 

almalarıdır. Ki Âşıkpaşazâde’nin naklettiği Osman Bey vakası da buna 

bir örnektir.  

Diğer taraftan siyasetnâme yazarları da adaleti bir fazilet olarak 

zikredip bunu asgarî düzeyde vergi alımı ile özdeşleştirmişler ve vergi 

arttırıldığında mülkün dağılacağını söylemişlerdir. İbn Haldun da bir 

fazilet olarak gördüğü göçebelik adetlerinin yitirildikçe devlette 

vergilerin artacağı ve devletin çöküşe sürükleneceğini söylemiştir. 

Böylece İbn Haldun’un asabiye nazariyesi ile siyasetnâmelerde geçen 

Adalet Dairesi nazariyesi birbirinin sağlaması gibidir. Asabiyetin 

tükenişi, yozlaşma, tevazuun yerini gösterişin alışı ve böylece 

vergilerin yükselişi, bunun sonucu olan vergilerde yükselme ve 

müsadere yani adaletsizlik ve zulüm ve devletin çöküşü böylece 

birbirini tamamlar.  

 
nesne virmesün." didi. "Ve her kişi kim bu kanunumı boza Allah anun dinin ve dünyasın 
bozsun." didi. "Ve dahı her kime kim bir tirnar virdüm anun elinden sebebsüz 

almayalar." didi. "Ve hem öldügi vaktın oglına vireler, eger kiçüçük dahı kalursa 

vireler. Hıdmetkarları sefer vaktında onun uçun sefere varalar ta ol oglan sefere 

yarayınça. Ve her kim bu kanlım dahı bozarsa Allah andan razı olmasun. Ve eger 
benüm neslüme bu kanundan gayrı bir kanun dahı koduracak olurlarsa idenden ve 

itdürenden Allahu ta'ala razı olmasun." didi.’  

Âşıkpaşazâde, Osmanoğullarının Tarihi, Hazırlayanlar: Kemal Yavuz, M. A. Yekta 

Saraç, K Kitaplığı, İstanbul 2003, ss. 340-341. 



53 | ORTAÇAĞ SİYASETNÂMELERİ ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK BİR DENEME 

 

 

İbn Haldun’dan yüzyıllar önce Mâverdî de bir devletin yıkılış 

sebepleri üzerine yazarken bu sebepleri ‘kendilerini koruma 

kararlılığının insanlarda azalması, adaletsizlik ve haksızlığın 

yaygınlaşması, iktisadî ve idarî güçsüzlük’ gibi sebepleri sayar. Devlet 

taze bir meyve gibidir. Başlangıçta dokunması hoştur, görüntüsü ile 

insanı cezbeder fakat tadı acıdır. Bu dönemin ardından olgunlaşır, 

yumuşar ve tadı güzelleşir. Devletler güçle başlayıp zayıflıkla sona 

ermeleri gibi sadakâtle başlayıp ihanetle sona ererler.74 Burada devletin 

bir başlangıç ve bitiş döngüsü içerisinde olduğu ve bunun adaletsizlik, 

üretimden elini çekme ve sonuç olarak iktisadî ve idarî bir buhran 

olduğu tekrarlanır.   

Adaletin vergilendirme ve halkın mülkiyet hakkına saygı ile 

alakalı bir kavram olduğunu tersinden göstermek için yine Mâverdî’ye 

müracaat edip daha önce de atıf yaptığımız bir paragrafını burada 

kaydedelim: 

Eğer vergi oranları yükseltilerek halka haksızlık edilir veya 

onlardan zorla vergi toplanırsa, o zaman bütün işler tersine 

döner. Hem halk hem de devlet bundan büyük zarar görür. 

Bunun sonunda devlet adalet ve merhamet yolunu terk eder; 

zorba/diktatör bir yönetime dönüşür. Kanunlar ihlal edilmeye 

başlanır; halk ya nefretle devlete itaat eder veya kurtulmak için 

başka yerlere göç eder. 

 
74 Mâverdî, age, 22. 
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Mâverdî görüldüğü üzere vergi oranlarının yüksekliği ve zorla 

mala el koyma yani müsaderenin varlığı ile adaletin ortadan kalkacağını 

ve böylece devletin zorba bir devlet haline dönüşeceğini ifade 

etmektedir. Vergi oranlarının düşüklüğü ve mülkiyet hakkına saygı 

adalet ile özdeşleştirilirken aksi durum zulüm ve zorbalık olarak ifade 

edilmiştir. 

Mâverdî vergilerin yüksekliğinin ticarete etkisini de ziraatla aynı 

minvalde değerlendirir. Vergi oranlarının yüksek ve eşitsizliğin olduğu 

yerlerde ticaret daha serbest bölgelere kayar. Ticarî mallar, zırâî üretim 

araçlarının aksine taşınılabilir olduklarından tâcirler adaletin ve 

eşitliğin olduğu memleketlere göç ederler.75 

Bu cümleler esasında siyasetnâmelerin neredeyse hepsinde 

yinelenen bir ülkenin küfür ile ayakta kalabilecek iken zulüm ile asla 

ayakta kalamayacağı düşüncesinin açıklaması mahiyetindedir. Bu ifade 

bugün hâlâ halk arasında anlaşılmadan tekrarlana geliyor. Esasen 

buradaki zulüm ifadesinin bugünkü verilen manası ile ahlakî bir yargı 

değil iktisâdî ve somut bir durumu ifade ettiğini düşünmekteyim. 

Siyasetnâmelerin mantığına göre zulüm ile bir devlet devam edemez 

çünkü zulüm yüksek vergi oranları ve halkın malının müsâderesi 

demektir. Bu ise üretimi durdurur ve bunun sonucunda devlet ne asker 

ne de memur besleyebilir. Nihayetinde hem içten hem de dıştan 

saldırılara bağışıksız hale gelip çöker. 

 
75 Mâverdî, age, s. 32. 
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Buradan şu sonuç da çıkar ki adalet nasıl kendini tahkim edip 

yenileyen bir döngü ise zulüm de öyledir. Adalet üretim 

mekanizmalarını bir etki-tepki döngüsü ile ihya edip müreffeh bir 

toplum ortaya çıkartırken zulüm üretim mekanizmalarını ifsad edip 

toplum örgütlenmesini bozar. Ne de olsa ‘Araziden alınan öşür ve 

haraç emirin mülkünün direğidir. Yalnız üretimin artması, bereketin 

çoğalması emirin adil davranmasına bağlıdır. Harap olması, üretimin 

düşmesi ise onun zulmündendir.’76 Mâverdî’nin Cafer b. Yahya’ya 

atfettiği sözlerde ise ifadeler çok açıktır: ‘Halktan alınan vergi, devleti 

ayakta tutan direk gibidir. Devlet malını adalet kadar çoğaltan başka 

bir şey olmadığı gibi, zulüm ve haksızlık kadar onu eksilten başka bir 

şey de yoktur.’ 77 Burada da görüleceği üzere zulüm ve adalet 

durumlarının birbirinden ayrılmasında vergilendirmenin özel bir yeri 

vardır. 

Siyasetnâmelerdeki bu anlatımın tarih yazımında da geçerli 

olduğunu görebileceğimiz örnekler var. İbn Miskeveyh Tecâribü’l-

ümem’de Ali b. İsa’nın vezâretini anlatırken onun döneminde 

vergilerin kaldırıldığını, âmillerin (vergi tahsildarlarının) 

haksızlıklarının engellendiğini böylece zulmün ortadan kalkıp adaletin 

geldiğini anlatıyor. Böylece reâyânın daha çok ürettiğini ve böylece 

vergi gelirlerinin arttığını söylüyor. İbn Miskeveyh’in anlatımının 

konumuza tekâbül eden kısımları şöyle: 

 
76 İmam Gazalî, age, s. 99. 
77 Mâverdî, age, s. 53. 
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Fars’taki tekmile vergisinin kaldırılması için bir emir ve bunun 

benzeri meselelerde de iyi bilinen emirler yazdırdı. Böylece 

Ebu’l-Hasan Ali bin İsa dünyayı en güzel bir siyasetle yönetti. 

Âmillerine güzel emirler verdi. Raiyyete adil davrandı ve haksız 

kanunları kaldırdı. Vezâret, divanlar ve memleketin vesâir 

işlerini tam bir kifâyet, iffet, siyânet ve diyânetle düzenledi. 

Mezâlimle ilgilendi. Mekke’deki meks,78 Fars ve Ahvaz’ın deniz 

pazarındaki tekmile ve Diyâr Rebîa’daki şarap vergilerini iptal 

etti. Bereketi dünyanın üzerinde belirdi. Beldeler imar edildi, 

zenginlik yükseldi. Sultanın işi dirildi. Mülkün heybeti geri geldi 

raiyyetin işi düzeldi.     

…… 

Sonraki sene (السنة القابلة), adalet yayılıp da ‘adaletsizlik ve zulüm 

kalkmıştır’ denilince gelirleri onda üç oranında arttı. İnsanlar 

refahın artması için canla başla çalıştı. 

… 

Dediler ki, ‘Tasamız giderilince gereken ödemeyi yaptık. 

Böylece sonraki sene Bâduryâ’nın gelirleri onda iki oranında 

arttı. Adalet ve insaf sayesinde teraslarımıza varana kadar 

(tekka)79 ektik.80 

 
78 Hacılardan alınan bir vergi. 
79 Bir bitki türü. 
80 İbn Miskeveyh, Kitâbu Tecâribu’l-umem, Edit: H. F. Amedroz, Vol I, Basıl 

Blackwell, London 1920, s. 29-31. 
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Konunun ana kaynaklarından aktardığımız bu anlatılara binâen 

‘adalet’ mefhumundan ne kastedildiğini anlamaya çalışalım. Verilen 

örnek hikâyelerden de anlaşılacağı üzere mülkün yani iktidarın temeli 

adalettir ve adalet her şeyden önce o dönemde çoğunlukla toprak ve 

kısmen de ticaretle uğraşan reâyâyı yani üreticiyi korumaktır. Böylece 

vergi geliri kalıcı olur ve mülk ayakta kalır. İşte bu yüzden adalet 

mülkün temelidir. Çünkü vergi geliri olmazsa mülk de, iktidar da, ordu 

da olmaz. Dikkat edilirse, bu siyasetnâmelerde fazladan vergi alımı ve 

üreticinin tasarruf ettiği üretim aracına el koymak zulüm sayılırken 

bunun aksi olan durum adalet olarak görülmüştür.  

Bu haliyle adaletin tanımı, vergi mükellefi olan reâyâyı asgari 

düzeyde vergilendirerek, üretim araçlarının kullanım hakkını koruyarak 

ve destekleyerek mükellefi vergi verir halde tutmaktan ibarettir. Adalet 

gözetilirse reâyânın vergi vermeye devam etmesi ile ordu beslenir; ordu 

ile de devlet güçlenir; topraklar genişletilir ve korunur. Aksi olursa -ki 

bu da zulmün tanımı ve sonucudur- vergi mükellefleri yüksek vergi 

oranları ve müsadere ile bunaltılır; bunun sonucunda da halk üretimden 

elini eteğini çeker. Böylece vergi toplanamaz ve devlet kendini 

besleyemediği için ölür. 

Dolayısıyla Ortaçağda Müslüman kalemlerce yazılan 

siyasetnâmelerde ortaya konulan ideal düzende bir hükümdarın adaletli 

ve iyi olması hukukun genel bir haklılık haksızlık vakası üzerine 

uygulanması ile ilgili değil vergilerin toplanması ile ilgilidir. Bir 
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hükümdar ne kadar az vergi topluyorsa ve halkın üretim araçlarının 

mülkiyetine veya kullanım hakkına tecavüzden ne kadar sakınıyorsa o 

kadar adil ve o kadar iyi bir hükümdardır. Bunun ne kadar aksi ise o 

kadar zorbadır. Hükümdarın mülkünde adalet vergi miktarı ve mülkiyet 

hakkı ile mütenasiptir.  Su kanalları açmak gibi toplanan vergi miktarını 

arttırmaya dönük uygulamaları bir kenara koyarsak,81 toplanan vergiyi 

nasıl harcadığından âzâde olarak, az vergi toplayan hükümdar adil, çok 

vergi toplayan hükümdar ise zalimdir, despottur. Kısacası adalet 

toplanan verginin üretime nispeti ile ilgili bir durumdur. 

Bu böyleyken, dönemin Müslüman filozofları adaletin toplumsal 

refahın dağıtılmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorlardı. Filozoflar vergi 

konusuna pek değinmeden adaletin toplumun ortak olduğu varlıkların 

adaletli dağıtılmasıyla sağlanabilecek bir hedef olduğunu düşünürlerdi. 

Burada fikir ve insan merkezli bir bakışla düzen ve otorite merkezli bir 

bakışın aynı meseleye birbirine çok yakın şeyler söyleyerek nasıl da 

farklı nazarlara sahip olabildiklerini görebiliriz..   

Esasen ta ki Farâbî’ye kadar bu filozoflar arasında kapsamlı bir 

adalet teorisi ortaya konmamış adaletin siyasi yönüne vurgu 

 
81 Siyasetnâmelerde bunun sıkça tekrarlanmasına rağmen birçok zaman bu masraflar 

başkalarının üzerine yıkılıyordu. Bakınız: Elias H. Tuma, ‘Early Arab Economic 
Policies, İslamic Studies, Vol. 4, No.1 (March 1965), p. 5. Ayrıca Yakındoğu’nun en 

münbit topraklarından Horasan’ın sulama kanalları için bakınız: Yunus Arifoğlu, 

‘Horasan’da Sulama ve Su Kanalları,’ Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı 

IV/2 – Aralık 2018, ss. 45-60.   
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yapılmamıştı.82 Ona göre adalet, şehir halkının sahip olduğu iyi şeylerin 

bu halk arasında hak ettikleri oranda paylaştırılması ve herkesin payına 

düşenin korunmasıdır.83 Ebū’l-Hasan el-Āmirī’ye göre ise adalet mal 

ve şereflerin paylaştırılması durumlarında gereklidir.84 İbn Miskeveyh 

ise adaleti ‘gerekeni gerekli kimseye gerektiği şekliyle vermektir’ 

şeklinde tanımlamıştır ki bu ifade Sırru’l-esrâr başlıklı Aristoteles’e 

atfedilen siyasetnamede cömertliğin tanımı olarak verilmiştir.85 

Filozofların bu adalet tanımları Aristoteles’in adalet üzerine 

yazdıklarından etkilenmiştir. Tabii ki siyasetnâmecilerin de adalet 

anlatımları bundan çok ayrı görünmese de daha somut ve hayattan 

örneklerle hususîleşririlmiştir. 

Adaletin tanımında siyasetnâmeler özeline dönecek olursak, hem 

Doğu hem de Batı tarihçiliğinde Ortaçağda kullanıldığı hali ile adalet 

kavramının iktisat ile ilgisini ele alan bazı âlimler vardır. Halil İnalcık 

Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemi ile ilgili 

değerlendirmelerinde konuya değinmiştir. Bu çalışmanın da 

kaynaklarının içerisinde bulunduğu Ortaçağ kaynaklarına dayanarak 

yaptığı tespitlerde adalet kavramının iktisadî yanına vurgu yapmıştır. 

Ona göre ‘adalet, uyrukların iktidar temsilcilerinin kötü davranışlarına 

 
82 Ramazan Turan, ‘X ve XI. Yüzyılda İslam Felsefesinde Yapılan Adalet Taksimleri: 

Fârâbî, Ebu’l Hasan El-Âmirî, İbn Miskeveyh ve Ragıp El-Isfahânî Örneği, Namık 
Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 97. 
83 Fârâbî, Farabinin İki Eseri (Fusuü’l-Medeni, Tenbih Ala Sebili’s-Sa’ade), Çev: 

Hanifî Özcan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul 2014, s. 89. 
84 Turan, agm, s. 98. 
85 Sözde-Aristoteles, age, s. 42. 
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karşı, özellikle de yasadışı vergi salınmasına karşı, korunması 

demektir.’ Burada amaç hükümdarın iktidarını korumak ve devam 

ettirmektir. 86  

Görünen o ki Ortaçağ Avrupası’nın adalet anlayışını da bu 

çerçeveye oturtabilecek anlatımlar mevcuttur. F. L. Ganshof da 

Feudalism isimli eserinde Avrupa Ortaçağında o dönemdeki adalet 

(justicia) kavramının bu dönemki adalet (justice) kavramından çok daha 

fazla mana ifade ettiğini belirtmiştir. Ona göre Ortaçağ Avrupası’nın 

feodal düzenin de adalet güvenlik ile dolaşımdaki  ticarî mallardan 

vergi toplama, pazarların düzenlenmesi ve bu pazarlardaki alış-satış 

işlemlerinin vergilendirilmesi gibi idari işlemleri de içeriyordu.87  

Yassine Essid de adalet kavramına vurgu yapar ve derinlemesine 

olmasa da bir açıklamaya girişir. Ona göre mâlî devamlılığı ve devletin 

gelecekteki sağlamlığını gözeten devlet adamlarınca Adalet 

Dairesi’nde ortaya konan döngünün sürekli tekrarlanmasının bir sebebi 

vardır. Çünkü devletin devamlılığı ve sağlamlığı için gerekli olan 

kaynaklar adalet sağlandığı müddetçe var olabilir. Bu yüzden adalet 

uygulamada hükümdarın vergi mükelleflerinin, ordunun ve devletin 

menfaatleri arasında bir dengedir. Nihayetinde adalet, ‘ekonomik 

faaliyetin çeşitli sektörleri arasında denge’yi gözetmektir.88   

 
86Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev: Ruşen Sezer, 
Yapı Kredi Kültür Sanat, İstanbul 2003, ss. 71-72.  
87 François Louis Ganshof, Feudalism, Trans. Philip Grierson, Longmans, London 

1952, s. 141.  
88 Essid, age, s. 59. 
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Temeldeki sorun toplumsal yeniden üretim mekanizmasının 

devam ettirilebilmesidir. Adalet Dairesi bu maksatla vergilendirme 

yetkisini ve askerî kuvveti hükümdarın emrine verir. Hükümdar da 

doğal yeniden üretim yasasının gereği olan ve üretim zincirinin 

halkalarının birbirlerine olan bağımlılığını kırmayacak bir vergi miktarı 

belirler. Bunun aksini yapar da yüksek vergilendirmeye girişirse 

hazinenin kısa vadeli gelirlerinde artış olsa da uzun vadede mülkün 

harabına sebep olacaktır. En adil vergi oranı reâyânın gelirini 

azaltmadan sultanın maişetini sağlayan orandır. Buradan yola çıkarak, 

verginin miktarı hükümdarın zalimliğinin veya adilliğinin bir 

göstergesidir.89   

 İhsan Fazlıoğlu bir televizyon programında siyasetnâmelere 

dayandırdığı adalet tarifini şöyle yapmış ve bunu twitter hesabında da 

paylaşmıştır: ‘Adalet, esasen, herhangi bir olayda kimin haklı kimin 

haksız olduğunu tespit etmek değil; değişik alanlarda 'gücü' ve  üretilen 

'artı-değeri' ellerinde tutanlardan bireyi ve toplumu korumaktır.’90 Bu 

açıklamada adaletin iktisadî bir manada kullanıldığı vurgulanmıştır. 

Bunu bir televizyon programında söylediği ve programın konusu 

doğrudan da bu olmadığı için burada kurduğu mantığı 

ayrıntılandırmamıştır. Bu adalet tanımını Ortaçağ İslam siyaset 

geleneğini esas alarak yaptığını Fazlıoğlu özel olarak belirtmese de 

 
89 Essid, age, ss. 60-61. 
90 https://twitter.com/ihsanfazlioglu/status/1117898250001027072, saat 14:11, 15 
Nisan 2019. 
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böyle olduğu açıktır. İlgili kaynaklardan yaptığımız vurgulara bakarak 

bu tanım da gayet makul görünüyor.  

Adalet Dairesi kavramı üzerine bir doktora tezi hazırlamış olan 

İlker Kömbe de bir başka eserinde siyasetnâmelerde geçtiği hâli ile 

adaletin tanımına değinmiştir. Ona göre, bu kaynaklardan hareketle 

adaletin iki tanımı verilebilir. Bunların birincisi pratik felsefedeki 

dağıtıcı adaletten hareketle yapılır. Burada adalet toplum sınıflarının 

mal ve makamdan hak ettikleri kadarını alması ve bu sınıflar arasında 

geçişe de mümkün olduğunca izin verilmemesidir. İkinci tanım ise 

düzeltici adalete konu olacak şekilde hükümdarın reâyâdan haksız 

şekilde vergi toplayan sivil ve asker memurları cezalandırması 

demektir. Zira reâyâya yapılan zulüm toprakların terki, reâyânın asker 

ve ilmiye sınıfına dahil olmak için zorlaması ya da silahlanarak dağa 

çıkması ile neticelenir.91 Bu iki tanımda da adalet mülkün iktisadî 

düzeni ile doğrudan ilgilidir. 

Son olarak, belli ki adalete verilen bu iktisadî mananın bu 

coğrafyada kadim temelleri vardır. Linda Darling Eskiçağ kitâbelerini 

de gözden geçirmiş ve Eskiçağ Mezopotamya krallarının özellikle 

zayıfın korunması maksadıyla iktisadî tedbirlerin alınmasını ‘adalet’ 

olarak vurguladıklarını belirtmiştir.92 Böylece, bölgedeki Eskiçağ 

Mezopotamya krallıklarından başlayarak Ortaçağın müslüman 

 
91 İlker Kömbe, “İslam Siyaset Düşüncesinin Bir Kaynağı Olarak Siyasetnâme-

Nasihatnâme Türünde Siyaset Tasavvuru”, İslam Siyaset Düşüncesi, Edit: Lütfü Sunar 

ve Özgür Kavak, İlem Kitaplığı, Ankara 2018, ss. 231-232. 
92 Linda T. Darling, A History of Social Justice, s. 22. 
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hânedanlarına kadar devam eden iktisat vurgulu bir adalet anlayışının 

olduğu açıktır ve bu bakışın kısmen Batıyı da etkilemiş olabileceği 

görülüyor. 

2.4 SONUÇ 

Bu çalışma da ilk olarak Ortaçağ İslam siyasetnâmelerinde 

hükümdar-reâyâ ilişkisine iktisadî bir bakış var mıdır ve varsa nasıldır 

gibi sorular cevaplandırılmaya çalışıldı. Bu cevaplar da hükümdarın ve 

reâyânın ilişkisine dair benzetmeler; reâyâ üzerinde bir hükümdarın 

olması gerekliliğine dair yapılan açıklamalar ve hükümdarın reâyâ 

üzerindeki hükmünün devam etmesi için gerekli olan adalete yapılan 

vurgular olmak üzere üç sahada incelendi. Bu üç saha incelemesinden 

çıkan üç sonuç şunlardır: 

1- Hükümdar yağmur, rüzgâr ve güneş gibi tarım üretiminin 

gelişmesini sağlayan etkenlere benzetilirken reâyâ da meyve 

ağaçları ve diğer bitkiler gibi bu etkenlerden etkilenen 

ürünlere benzetilmiştir. Dolayısıyla, tabiat olayları nasıl ki 

mahsulün kaderini belirleyen unsurlarsa hükümdar da 

reâyânın gelirini belirleyen bir unsur olarak görülmüştür. 

Dolayısıyla, hükümdar iktisadî bir unsur olarak görülür.  

2- Bir bahçenin faydalı ve zararlı bitkilerden oluşup düzeni 

sağlayacak bir bahçıvana ihtiyaç duyması gibi toplum da 

farklı menfaatlere sahip farklı sınıflardan oluşan bir birlik 

olarak görülmüştür. Bunların bir menfaat çatışmasına girip 
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güçlünün zayıfı ezip malına el koymasını engellemek, 

üreticinin gelişmesini sağlamak ve ticaret yollarını güvenli 

tutmak için bir hükümdara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, 

hükümdara olan ihtiyaç iktisadî gerekliliklerden doğar. 

3- Hükümdarın hükmetmeye devam edebilmesi ve iktidarını 

genişletebilmesi için orduya sahip olması, orduya sahip 

olabilmesi için servetinin olması ve bu serveti elde edebilmek 

için reâyâdan vergi alabilmeye devam etmesi gerekir ki bu da 

ancak adaletle mümkündür. Adalet ise vergi mükellefleri olan 

reâyâdan asgarî düzeyde vergi almak, onların mallarına ve 

üretim araçlarına azamî koruma sağlamak demektir. 

Dolayısıyla, hükümdarın iktidarının devamı ve genişlemesi 

adalete dayanır ve bu adalet de iktisadî bir kavram olarak 

kullanılmıştır. 

Bütün bu tespitlere binâen diyebiliriz ki bu siyasetnâmelerin bu 

anlatımlarında yöneten ve yönetilen ilişkisi reâyâ, hükümdar, asker ve 

toprak arasındaki servet akışıyla açıklanmış ve adalet de bu akışın 

devamını sağlayan ve belli bir tanımı olan iktisadî bir araç olarak 

görülmüştür. Adaletin belirlenmesi ise tamamen hükümdara 

bırakılmıştır.  

Nihâyetinde anlaşılan odur ki, Ortaçağda Yakın Doğu 

coğrafyasına hâkim olan Müslümanların nasıl bir düzeni yürüttüklerine 

dair bir şuurları vardır. Bu düzenin kendi içinde nasıl yürümesi 

gerektiğine dair fikirleri de vardır. Hükümdar-halk ilişkisinin temelde 



65 | ORTAÇAĞ SİYASETNÂMELERİ ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK BİR DENEME 

 

 

iktisâdî bir ilişki olduğunu ve verginin halk ile yönetim arasındaki aslî 

çatışma unsuru olduğunun da farkındaydılar. Devamlı yücelttikleri 

adalet de bir erdem olmasının ötesinde hükümdarın düzeninin devam 

etmesinin bir aracıydı ve asgarî düzeyde vergi alınmasını ifade ederdi. 

Mülkün devamı ancak böyle mümkündü. Bu akış açısının 

Mezapotamya’da antik döneme kadar giden kökleri vardı. Bu, 

Doğu’nun düzeniydi.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İLAVESÖZ 

3.1 DEĞERLENDİRME 

Siyasetnâme yazarlarının hükümdar-reâyâ ilişkisini nasıl 

kurulduğuna ve nasıl olması gerektiğine dair görüşlerinden sonra sıra 

iki şeye geldi. Bunlardan birincisi bu görüşlerin genel ve özet bir 

çerçevesini vermek bir diğeri ise sahadan bazı örneklerin de yardımı ile 

yeniden bir değerlendirme yapmak. Bu bölümde siyasetnâme 

yazarlarının fikirlerindeki ortak noktaları verilecek ve bir 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

  Gerek yönetilecek bir toplumun gerekse de bir yöneticinin 

ortaya çıkışı insanın ihtiyaçları ile ilgilidir. İnsanlar çeşitli olan 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir araya gelirler. Böylelikle 

toplumlar oluşur. Herkes birbiri ile emeğini takas ederek ihtiyaçlarını 

görür. Bu durum insanların ihtiyaçlarını gidermesine imkan sağlarken 

bir takım haksızlıkların ortaya çıkmasına da imkan sağlar. Bu toplumda 

güçlüler zayıfları ezmeye büyük balıklar küçük balıkları yemeye başlar. 

Bunun da engellenebilmesi için adil ve mücbir bir mercie ihityaç vardır. 

Bu adalet mercii de hükümdardır ve hükümdar bu hakkı bir Tanrı 

vergisi olarak almıştır. 

Siyasetnâmecilerin gözünde hükümdarın yerini anlayabilmek 

için öncelikle Aristoteles’ten gelen para görüşünü anlamak gerekir. Bu 

konudan siyasetnâmeciler arasında pek bahsedilmese de İbn 
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Miskeveyh’in yazdıklarından da anlıyoruz ki dönemin 

mütefekkirlerinin bilmediği bir konu değildi. Müslümanlar Aristo’nun 

para üzerine olan görüşlerini yeniden dillendirip yorumlamışlar 

siyasetnâme yazarları da bundan etkilenmişti. 

Bir araya gelen insan topluluklarının bir toplum olma yolundaki 

ilk sorunu mübadelede ortaya çıkar. Gerek el değiştirme zorluğundan 

gerekse de muhafaza edilememezliklerinden dolayı kullanım değerinin 

ağır bastığı metâların mübadelesi için ortak bir değere ihtiyaç vardır. 

Farklı metâlar birbirleriyle doğrudan takasa giremeyeceği için bu takas 

işlemini gerçekleştirecek, iki metâ arasındaki farkı denkleştirecek, 

mübadele değeri taşıyan bir araca ihtiyaç duyulur. Böylelikle adalet 

sağlanır. Bu adaleti sağlayan araç paradır. Toplum içindeki ilk çatışma 

farklı mallardaki değerleri eşitleyen bir adil olan para ile çözülür. 

Sırada ikinci bir çatışma vardır. Bu çatışma ise malların ve 

hizmetlerin mübadelesi esasına göre kurulmuş bu toplumda bu 

mübadele düzeninin neticesinde zenginleşmiş fertlerin ya da bir şekilde 

kaba kuvvet sahiplerinin onlardan daha zayıf olanların haklarına 

yaptıkları tecavüzler sonucu oluşan çatışmadır. Toplumu oluşturan 

farklı meslekler ve sınıflar daha fazlasına sahip olmak için çatışır. Bu 

çatışmayı bitirmek için de insanların üzerinde adaleti sağlayacak bir 

mevkie ihtiyaç vardır. Bu mevki hükümdardır ve hükümdarın 

meşruiyet sebebi budur. Hükümdar, adaletiyle toplumu oluşturan 

sınıfların çatışmasını engelleyip onlara refahı sağlamakla görevlidir. O 



ORTAÇAĞ SİYASETNÂMELERİ ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK BİR DENEME | 68 

 

ne kadar adil olursa toplum o kadar zenginleşir. Dolayısıyla, 

hükümdarın varlığı iktisadî bir ihtiyaçtan doğar.  

Bu yüzden hükümdara dair benzetmeler genellikle toprağın daha 

iyi ürün vermesini sağlayan tabiat olayları ya da onu işleyen bahçıvanla 

ilgilidir. Ve hükümdarlık makamının varlık sebebi büyük balığın küçük 

balığı yemesini engellemek olarak açıklanır. Adalet olursa toplum 

topraktan bitkilerin fışkırması gibi neşvü nemâ bulup yeşerir. Adalet 

olmazsa toprak bereketsiz ve verimsiz olur, büyük balık küçük balığı 

yutar ve nihayet toplum çöker. Hükümdar hakimiyetinin devamını 

mülkünün bekâsını istiyorsa her şeyden önce adil olmalıdır. 

Bir adil olarak paranın, adaleti ürünler ve hizmetler arasındaki 

değer farklarını denkleştirerek somutlaştırdığına değinmiştik. 

Hükümdar da toplumu oluşturan insanlar ve sınıflar arasındaki 

denkleştirmeyi yaparak adaleti sağlar. Bu denkleştirme vergi oranları 

ve mülkiyet hakkı ile ilgilidir. Adil hükümdar az vergi alan ve tebasının 

üretim araçlarının mülkiyetine saygı duyan hükümdardır. Bunları 

yapmazsa adil değil zalim olur ve sonuçta vergi gelirleri bundan 

etkileneceği için mülkünü kaybeder.  

Her ne kadar felsefî kaygılarla yapılmış değerlendirmeler de olsa, 

her ne kadar kaynağını felsefeden ve kadim gelenekten alıyor da olsa, 

esasında bu değerlendirmelerde faydacı bir taraf vardır. Burada maksat 

toplumu anlamak ve anlamlandırmaktan ziyade hükümdarın ve 

hükümdarlık makamının meşruiyetini savunmaktır. Önce makamın 

kendisinin sonra da o makamı işgal edenin meşruiyetini sağlamaktır. 
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Unutulmamalıdır ki bu eserlerin kâhir ekseriyeti dönemin ve 

coğrafyanın hükümdarlarına ithâfen yazılmıştır.  

Burada bir yanılsama ve belki daha da ötesinde, bir safsata yani 

mantık hilesi vardır. Toplumu oluşturan kurumların ve fertlerin 

arasındaki çatışmalardan yola çıkılarak, hükümdarlığın bir kurum 

olarak toplumun diğer kurumları arasında ve hükümdarın da bir fert 

olarak toplumun diğer fertleri arasında mutlak karar vericiliği 

meşrulaştırılmaktadır. Hükümdarlık ve hükümdar menfaat 

çatışmalarından ârî imiş gibi, toplumun diğer kurum ve fertlerinden 

farklı bir tabiata sahipmiş gibi sunulmaktadır. Kavga eden iki kişinin 

yanından geçen hiçbir şeyden habersiz ve herhangi bir şeyle ilgisiz gibi, 

ideal bir kurum ve bir kişi olarak tasvir edilir.  

Buradaki mantık kurgusunda iki tür safsata vardır. Birincisi, 

‘hükümdarın mutlak otoritesi olmasın da anarşi mi olsun?’ veya 

‘hükümdarın mutlak otoritesi olmazsa anarşi olur’ gibi sanki sadece iki 

seçenek varmış gibi mevcut durumu meşrulaştırma çabasındaki mantık 

hilesi olan yanlış ikilem safsatasıdır. İkincisi ise, sahte yetkinlik 

safsatası diyebileceğimiz bir mantık hilesidir. Mesela iki kardeş 

birbirleriyle tartışırken ‘hadi gidip ona soralım ve kimin haklı olduğunu 

görelim’ diye üçüncü birine gitmeleri gibidir. Yani sadece iki tarafın 

çatışmasıyla görünüşte ilgisiz olduğu için üçüncü kişinin taraflardan 

hangisinin haklılığına karar vermeye yetkisi olduğunun 

düşünülmesidir.  
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Bu da insanların sık sık düştükleri bir mantık yanılgısıdır ve bu 

yanılgı hükümdarlığın mutlak otoritesinin meşrulaştırması için 

kullanılmıştır. Madem ki insanlar menfaatlerinin bir gereği olarak 

sürekli tartışmakta ve çatışmaktadır o halde onların başında her 

söylediğine itaat edilmesi gereken bir başkan olmalıdır. Buradaki 

başkan veya hükümdar sahte yetkinlik safsatası sonucu kendi 

menfaatleri olmayan ve çatışmaları çatışan taraflardan ve kendi 

menfaatlerinden etkilenmeden hüküm verebilecek biri imiş gibi 

meşrulaştırılır. 

Halbuki zanaat ve ticaret nasıl bir insan ihtiyacı olarak hep var 

ve toplumun gelişmesi ile onlar da gelişip kurumlaşıyorsa ve bu 

kurumların temsilcileri de menfaatlerinin takipçileri olarak çatışıyorsa 

hükümdarlık da hep var olan bir ihtiyacın toplumla kurumlaşarak 

cisimleşen bir halidir. Toplumun içindeki mücadeleleri çözme 

ihtiyacının yanında bu mücadelelerin kendisi de hükümdarlığın ve 

hükümdarın yükselişinin sebebi ve beslendiği kaynaktır.  

Dolayısıyla bir kurum olarak hükümdarlık ve bir fert olarak da 

hükümdar toplumun içindeki çatışmaların üzerinde değil içerisindedir 

ve taraftır. Hükümdar çatışma çıkınca onu çözmesi için toplum 

tarafından üretilen edilgen bir kurum ve kişilik değil o çatışmaların 

içinde ve bu çatışmaların bir tarafı olarak büyüyen bir kurum ve 

kişiliktir.   

Burada çizilen senaryodaki iddia, hükümdar ve toplum arasında 

tarihin bir noktasında ortaya çıkmış hayalî bir sözleşmenin olduğudur. 
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Oysa durum, kim güçlüyse onun reâyâyı vergi vermeye zorladığı, bir 

anlaşma değil boyun eğme durumudur. Varsa, bu vergilerin karşılığı 

olan hizmetin verilip verilmemesi de tamamen keyfîdir.   

Bu mantık yürütme işlemini siyasetnâme yazarlarının mantık 

hilelerini veya hatalarını ortaya sermek için yapmadık. Buradaki 

amacımız yine o Müslüman toplumlarının siyasal iktisadî yapısını idrak 

etmeye çalışmaktır. Bu mantık hatasını ortaya koymamızın sebebi 

şudur, işte bu hatadan dolayı adalet, siyasetnâmelerin hep baş konusu 

olmuştur ve devamlı tekrar edile gelmiştir.  

Adaletin nasıl işlediğine dair örnekler hep geçmişteki, genellikle 

de Sasaniler dönemindeki, hayalî anlatılarla yaşatılmıştır. Buradaki 

iddiamız adaletsizliğin sebebinin esasen insanlar arası adaletin 

sağlanması için hükümdarın mutlak bir yetkiyle donatılmış kabul 

edilmesi olduğudur. İnsanlar toplumdaki adaletsizliği gidermek için 

hükümdarı yetkili tek merci görmüş, onlar böyle gördükçe hükümdar 

güçlenmiş o güçlendikçe daha büyük bir teşkilatlanmaya ve daha güçlü 

bürokratlara ve daha kalabalık bir memur gürûhuna ihtiyaç doğmuştur.  

Ya da siyasetnâmeciler mevcut durumu meşrulaştırmak için 

böyle bir anlatım geliştirmişlerdir. Bu anlatım fiilî durumu beslemiş ve 

adaletsizliğin devamını sağlamıştır. Nihayetinde tecessüm eden adalet 

değil güçlü hükümdar ve otoriter bürokratik bir yapıdır.  

Bu güçlü devlet mekanizması da halka daha çok haksızlık 

yapılmasının yolunu açmıştır. Dikkat edilirse siyasetnamelerdeki 
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adaletsizliklerin ya hükümdar veya devlet ricâlinin halkın mallarına el 

koymaları ile ilgili ya da vergi toplamakla görevli âmillerin veya 

askerlerin haksız vergi toplamaları ile ilgili olduğu görülür.  

Hükümdarın adaletin kaynağı olarak görülmesi adaletsizliğin 

bizzat kaynağıydı. Zira hükümdar da nihayetinde menfaat zincirinin bir 

halkasıydı. Ama şu bir gerçektir ki asgarî seviyede vergilendirme, 

mülkiyete ve hakka saygı demek olan adalet var olduğunda da bu 

devletin gelirlerinde ciddi bir artışa sebep oluyordu. Bu en başta 

hükümdar için iyiydi. Zaten siyasetnâmecilerin hükümdarlara adalet 

tavsiyesi bile nihayetinde halkın iyiliği için değil hükümdarın 

iktidarının devamı içindi.  

Bu yüzden adalet herhangi bir dayanaktan yoksun, tamamıyla 

hükümdarın takdirine kalmış bir durumdu. Devlet görevlileri 

meşruiyetini zaten hâkimiyeti Tanrı tarafından takdir edilmiş olan 

hükümdarın kendisinden alıyorlardı. Siyasetnâmeciler Adalet 

Dairesinde özetlenen makul bir düzen öneriyorlardı fakat bu düzenin 

içerisindeki herkes bir taraftı ve bu düzenin devamında yaslanılabilecek 

tek güvence hükümdarın aklı başında ve adil bir idare ortaya 

koymasıydı.93 Hükümdarın mutlak keyfîliğine bina edilen bu idare 

 
93 Sözde, bir sultan zorbalaşır ve tavsiyeleri dinlemez ise ehli hal ve akd denen aklı 

başındalar topluluğunun onu hal etme, gerekirse silah zoru ile idareden uzaklaştırma 

yetkisi vardı. Fakat fiilde ve resmiyette, ne böyle bir topluluk vardı ne de buna benzer 

bir topluluğun sultanı idareden alabilecek gücü. Lambton, State and Government, pp. 
311-312. 

Sultanın mutlakiyeti düşüncesini eleştirip İslam tarihindeki neredeyse bütün iktidar 

değişimlerinde ehli hal ve’l-akd denilen veya addedilen bir topluluğun olduğu 

iddiasındaki son dönemde örnek bir çalışma için bakınız: Özgür Kavak, ‘Hal, İstifa ve 
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esasında Abbasiler döneminde Sasani devlet geleneğinin tereddütsüz 

kabulü94 ile Müslümanların anlayışına hâkim olmuştu. 

Bu siyasetnâmelerdeki adalet algısının vergilendirme ile 

doğrudan ilgili olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için göçebelikten 

devletleşmeye geçiş sürecine de değinmemiz faydalı olabilir. Daha 

önceki bölümde İbn Haldun’un devletin kuruluş döneminde devlet 

kurucularının göçebelik gelenekleri ile bağlarının kopmadığını bu 

 
İhtilal: İslam Devletlerinde İktidarın El Değiştirmesi zerine Bazı Tespitler,’ Divan 

Disiplinler arası Çalışmalar Dergisi, Cilt 24 Sayı 47 (2019/2): 141-196. Bu çalışmanın 
hal edilen hükümdarları kendilerinden yüzyıllarca yıl sonra yazılmış metinlerle hiçbir 

tenkide girişmeden yargılaması bir kenara, bir de bütün hal ve katllerin arkasında hayâlî 

bir ehli hal ve akd topluluğu bulunduğunu kabul ederek yapılan her şeyi 

meşrulaştırmaktadır. Bunu yaparken de bütün ikitidar değişimlerinin bir grup 
tarafından yapıldığını ve hükümdarın katline ve halline her zaman şer’î bir sebep 

gösterilmesi ile açıklamaktadır. Halbuki burada tarih yazımında sık sık düşülen basit 

bir mantık hatası vardır. Sonucun süreci meşrulaştırması ve sonuca göre bir geçmiş 

kurgusu. Bir hükümdarı tabii ki bir topluluk anlaşarak katledecek veya yerinden 
edecektir. Bir topluluğun olması ehli hal ve akd diye bir kurumun varlığına delalet 

etmez. Ayrıca bu topluluk tabii ki yaptığı bu ihtilale dini bir kılıf da geçirecektir. Zira 

hiç kimse iktidarı kendi menfaatleri için ele geçirdiğini de söylemez. Din, vatan-millet 

veya ululaştırılan bir şahsiyet, o dönemin tabusu ne ise onu kullanır. Sonrasındaki 
tarihler de bu durumu meşrulaştıracak şekilde yazılır elverir ki günümüz tarihçisi 

tenkitle yaklaşılıp asıl sebepleri araştırsın. Nitekim kendisi de yaklaşımının eksik 

olduğunun farkındadır ve makalesinin 182. sayfasında şöyle der: ‘Mamafih bu çalışma 

biraz da tarihi realitenin gerçek manasıyla ne olduğundan ziyade tarih metinlerinin neyi 

öne çıkarttıkları hususunun da -özellikle siyasi düşüncenin seyri açısından- kıymetli 

olduğu düşüncesinden hareket edilmiştir.’ Elhak, yazar tarihi metinlerde sadece kendi 

odaklandığı ve kendi iddiasını destekleyen parçaları kullanmıştır. Yerine göre bu da 

kıymetli olabilir fakat yazarın iddiası yaklaşımını çok aşmıştır. 1400 yıl gibi uzun bir 
zamana yayılan İslam tarihi için mutlakiyetin değil ehli hal ve akd denilen hayalî bir 

topluluğun kolladığı liyakatin geçerli olduğunu iddia etmekten de geri durmamıştır. Bu 

tip yaklaşımlarla ilahiyat yönelimli tarih yazımında sıkça karşılaşılır. İlâveten, 

makalesinin sonunda verdiği iktidardan düşen sultanlar listesi için yazara teşekkür 
etmek gerekir.    
94 Bunun istisnası Hanefî Fâkih Ebu Yusuf’tu. 



ORTAÇAĞ SİYASETNÂMELERİ ÜZERİNE EKONOMİ POLİTİK BİR DENEME | 74 

 

yüzden de daha faziletli ve adil olduklarına dair görüşlerine yer 

vermiştik. İbn Haldun’un bu görüşünü siyasetnâme yazarlarının asgari 

düzeyde vergi alma ve üretim araçlarının mülkiyetine saygı olarak 

anlamlandırdığımız adalet kavramı ile de ilişkilendirip Osman Bey’in 

örneğini vermiştik.   

Osman Bey’in ilk Pazar yeri vergilendirmesi hâdisesinde 

göçebeliğin, devletin kuruluş döneminin, adaletin ve asgarî 

vergilendirmenin güzel bir örnekliği vardı. Selçuk Bey de istikbâldeki 

Selçuklu Devleti’nin temellerini ‘Müslüman kafire vergi vermez’ 

diyerek atmıştı. 

Bunun sebebi bu devletlerin başlangıçta vergi toplama maksatlı 

merkezî bürokratik yapılar olarak değil fetih maksatlı parçalı askerî 

yapılar olarak ortaya çıkmalarındandır.  

İleride devletleşecek olan bu hareketleri başlatanlar olarak 

göçebeler ya da düzenin dışında kalanlar hâli hazırda düzenli vergi 

toplanan sistemin birer parçası olamadıkları için zaten bu harekete 

katılmışlardır ve oluşturdukları hareketlerde de fetih ve yayılım için 

gerekli olan hâricindeki idarî organlar pek bulunmaz.  

Henüz vergi gibi önceki hayatlarına kıyasla rahat bir gelire 

alışkın değillerdir. Gerek merkezîleşmemiş liderlik gerekse takipçileri 

geçimlerini ve toplumlarındaki yerlerini askerî faaliyetleri ile var 

etmektedirler. Buradaki asıl kaygı teferruatlı teşrifatların, muazzam 
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sayıdaki memur istihdamıyla bürokratik bir mertebelenmenin ve sayısız 

evrak işinin hâkim olduğu bir devlet yapısı kurmak değildir.  

Kendileri için bolluğa, hayvanları için de geniş otlaklara ulaşmak 

gibi çok basit ve anlaşılabilir hedefleri vardır. Bu kitlelerdeki temel 

ihtiyaçlardan doğan sıkışma başbuğlarının çaktığı kıvılcımla elde 

olmadan başka bir şeye, bir devlete dönüşene kadar yanacak bir alev 

halini alır. Nihayetinde, bilinçli bir devlet olma sürecinden ziyâde 

devletleşmeye maruz kalırlar. 

Devlet olmanın dinamikleri bu topluluğun aslî dinamiklerinden 

farklıdır zira bir devletin ekonomisi çeşitliliğe ve vergiye dayalıdır. 

Vergi almak ise yıkım değil düzen yanlısı olmayı ve bu düzeni 

sağlamak için hesap tutmasını bilen bir maaşlı memurlar zümresini 

gerektirir. Şehirlere hükmetmek çeşitli insanlara hükmetmek demektir 

ve bu çeşitliliği bir arada tutmak için kurallara bu kuralları 

uygulayabilmek için de merkezî idarenin zorlayıcılığına ihtiyaç vardır.  

Devlet ve toplum gibi ordu da bu tekâmülden payını alır. 

Yağmalardan pay almak için kumandanını takip eden müstakil 

gönüllülerden, zamanla,  maaşlı ve itaat beklenen düzenli birliklere 

döner. Bu süreç esnasında Selçukluların ilk dönemlerinde olduğu gibi 

merkezîleşmeye bir gidiş varsa da eski parçalı yapının kalıntıları da 

devam etmektedir. Mesela ülke toprakları hânedan üyeleri arasında 

idarî bölgelere ayrılmış olabilir veya hükümdar hâlâ her şeyden önce 

askerî bir liderdir.  
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Fakat öncesinde olmayıp da kesinlikle yeni olan vergilerin 

düzenli tahsili ve merkezî otoritenin sağlanması için gerekli olan zümre 

bürokratlardır. Devletin aslî kurucu kadrosu ve takipçileri arasında bu 

işi görecek bir kadro yoktur çünkü ta ki devlet kurulana değin buna 

ihtiyaç yoktur. Bu yüzdendir ki her yeni devlet fethettiği devletin ve 

medeniyetin bürokrasisini ve bürokratlarını taklit ve tevârüs eder. 

Hükümdar da reâyâdan topladığı vergileri daha da güçlenmesini 

sağlayacak araçlara harcayarak otoritesini tahkim eder. Bu 

siyasetnâmelerin yazıldığı Yakındoğu’nun Ortaçağ devletlerinde 

görüldüğü gibi idare hep otoriterleşme eğilimindedir.  

Böylece, hayatî ihtiyaçları için bir araya gelmiş ve gerekirse 

topluluk için kendini feda edecek benzer insanlardan müteşekkil, bir 

mertebe silsilesinin değil de daha çok denkliğin ve çoklu liderliğin 

geçerli olduğu yapı zamanla tek merkezli, mertebelenmenin, 

memuriyetin ve kapıkullarının olduğu ve insan kaynağının çeşitlendiği 

bir yapıya evrilir.  

Artık silah arkadaşları yoktur, hükümdarın memurları, 

memlükleri ve reâyâsı vardır. Böylece mülkün yapısı reâyâ, kalem ve 

kılıç ehli ve hükümdardan müteşekkil bir hal alır. Burada reâyâ üretici, 

diğerleri ise bu üretimin bir kısmını vergi olarak toplayarak aralarında 

paylaşan unsurlardır. Buradaki mücadele, reâyânın üretiminden kimin 

vergi alacağının mücadelesidir ve o yüzden iki hükümdar, askerî 

unsurlar veya devletin içinde hâli hazırda bu rantı yiyen ekipler 
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arasındadır. Bu reâyâyı ilgilendiren bir durum da değildir. Onun tek 

vazifesi üretmek ve vergisini vermektir.  

Bu durumu anlamamızı sağlayacak vaka Selçukluların Nişâbur’u 

ele geçirmesi esnasında yaşandı. O güne kadar Gazneliler’e bağlı olan 

Nişâburlular -ki bu vergi vermek demekti- şehri Selçuklulara teslim 

etmek istediklerinde Nişâbur Kadısı onları destekleyerek sultanları 

Gazneli Mahmud’un da içerisinde bizzat olduğu emsal teşkil edecek bir 

olayı aktardı. Bu olayda Mahmud askerî sınıftan olmayan reâyâya 

yerlerini hatırlatıyordu: ‘Eğer kuvvetli bir padişah size musallat olur, 

sizden haraç ister ve sizi korursa ona itaat edin, haracını verin, kendinizi 

kurtarın.’95  

İşte vergi mükellefiyeti ile temelini reâyânın teşkil ettiği önceki 

bölümlerde üzerinde durduğumuz düzeni açıklamak için 

siyasetnâmeciler Adalet Dairesini kullanırlar. Hükümdarın adaletli 

davranmasıyla reâyâ, asker-bürokrasi arasında dengenin sağlanıp 

hükümdarın mülkünün devam edeceğini söylerler. Burada iki hususu 

gözden kaçırmamak gerekir.  

Birincisi, asgarî vergilendirme ve mülkiyet hakkına saygı demek 

olan adaletin kurumlaşmamış olması ve hükümdarın keyfine bırakılmış 

olmasıdır. Dolayısıyla burada gözetilen ‘her ne olursa olsun adalet’ 

değildir. Daha önce bahsettiğim gibi, hükümdar tarafsız bir adalet 

 
95 Ebu’l Fazl Muhammed B. Hüseyin-i Beyhâkî, Târîh-i Beyhâkî, Terc. Necati Lügal, 
Haz. Hicâbi Kırlangıç, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2019, s. 517. 
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mercii değil menfaat taraflarından biridir. Siyasetnâmeler de her ne 

kadar çoğunlukla hükümdarı övse de hükümdarın adaletli olmasını 

sadece bir erdem olarak değil iktidarının devam etmesi ve menfaati için 

bir zorunluluk olarak görür, faydacı bir bakış açısıyla adaleti tavsiye 

ederler. İşte burada ikinci husus devreye giriyor.  

İddia ettiğimiz gibi, hükümdar da toplumdaki artı değerin 

paylaşımında bir taraf ise ve her menfaat tarafı da kendi menfaatinin en 

yüksek seviyeye çıkarıp artı değerden azamî faydalanmak istiyorsa 

burada tarafların menfaat çatışmalarından denge unsuru olacak bir 

makama ihtiyaç doğar. Öyle bir makam ki herkesin her şeyi istediği bir 

kurtlar sofrasında tarafları dengede tutup düzenin devamlılığını 

sağlayabilsin. İşte bu makam vezârettir. Vezirin hükümdara danışman 

olmaktan öte vazifesi gelirleri azamî seviye de tutup hem askerleri hem 

de hükümdarı memnun etmektir.96  

İslam siyasi bir teşkilatlanma olarak ortaya çıktığında fetih 

hareketleriyle büyüyen hazinesi artık gazilerin arasında bölüşülmesi 

gerekiyordu ve ilk divan bu sebeple Ömer döneminde (634-644) 

kuruldu. Ta ki bütçe açıkları başlayana kadar da bu iş bütçe fazlasını 

dağıtmaktan ibaretti. Fakat gerek fetihlerin azalması gerekse de fetih ve 

asabiye ruhunun halife dahil devletin kendisinde cisimleştiği 

kimselerde yerini rahatlık ve menfaate bırakması sonucu masraflar 

artınca hazine, sekizinci-dokuzuncu yüzyıllarda açık vermeye başladı. 

 
96 Bu konuda lütfen bakınız, Essid, age; Gibb, agm; Tuma, agm; Ann. K. S. Lambton, 

Continuity and Change, ss. 28-68. 
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O vakit, bu açığı dengeleyebilmek, bunun için kaynak bulabilmek 

vezâret makamına atanmanın şartı halini aldı.97 Bütçe açığını 

dengeleyebilmek ise halktan vergileri düzenli toplayabilmek ve bu 

vergilerin oluşturduğu artı değeri paylaşan tarafların gönlünü 

edebilmek demekti.  

Yazının ilk defa Sümerlerde artı ürünü kaydetmek için ortaya 

çıktığını düşünürsek vezirin konumu daha da anlaşılır hale gelir. 

Sonuçta vezir devlet kademelerindeki kalem ehlinin başıydı. Nereden 

ne kadar gelir geleceğini ve nerelere dağıtılacağını kayıt altına almak 

ihtiyacı ile ortaya çıkmış bir teşkilat yapısının en üst sorumlusu idi.  

Artı değerin paylaşımındaki her bir tarafın gönlünü etme vazifesi 

vezirin kendisinin de güçlü olması gerekliliğini birlikte getiriyordu. 

Çünkü bir nevi ‘çeşmenin başı’ mahiyetindeki vezir hem rakiplerinin 

hem de memnun edemediklerinin hedefi haline geliyordu. Bu yüzden 

vezirler önemli makamlara mümkün olduğunca kendilerine bağlı 

insanları getirir, servet yığmaya gayret ederlerdi.  

İslam tarihinde gerek vezirlik makamına gelebilmek için gerekse 

de gözden düştüğünde sadece makamı değil canını da kurtarabilmek 

için zenginliğini feda etmiş birçok örneğe rastlanabilir. Bazen vezirler 

kendilerinden öncekilerin  mallarını müsâdere ederek hükümdara belli 

bir gelir sağlama sözü ile gelirlerdi. Dolayısıyla taraflar arasında denge 

sağlayabilecek tek müessese vezirlik olmasına rağmen onun da mevcut 

 
97 Tuma, agm, s. 2; Lambton, Continuity and Change, s. 29. 
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düzende hiçbir dayanağı olmadığı için bir vezir çok güçlü dahi olsa 

alaşağı edilmesi diğer taraflar arasındaki basit bir anlaşmaya bakıyordu.  

Özellikle vezirin de aralarında bulunduğu üst düzey devlet 

kademelerinde menfaat çatışması çok yoğundu. Bu yüzden her bir taraf 

mümkün olduğunca rakibinin ayağını kaydırmaya çalışırken kendini de 

mümkün olduğunca zengin etmeye çalışıyordu. Bu insanların menfaatçi 

mizacından ziyade daha önce değindiğimiz üzere düzendeki 

belirsizlikten kaynaklanıyordu. Adaletin tek garantisi hükümdarın keyfi 

olduğu gibi makamların tek garantisi de o veya menfaat çatışmalarından 

galip çıkmak idi. Bu yüzden herkes kendi yerini tehlikede görüyor, 

tedirgin oluyor bu tedirginlikle daha da saldırganlaşıyor ve 

acımasızlaşıyordu. 

Bu yüzden siyasetnâmelerde bir hükümdara dolayısıyla iktidara 

yakın olmanın ne kadar tehlikeli olduğu sıkça dile getirilir. 

Siyasetnâmeciler kalemlerini büyük oranda hükümdarı övmek için 

oynatsalar da hükümdara yakın olmanın tehlikelerinden bahsederek 

anlattıkları ideal düzenin esasının ne kadar dengesiz olduğunu da ele 

verirler. Mesela bir çok zaman, hükümdara yakın olmak öyle bir 

güvensizlik kaynağıdır ki, bir kadına sırrını açıp duyulmamasını 

beklemek veya ‘acaba ölecek miyim?’diye zehir içmek kadar büyük bir 

tehlikedir.98  

 
98 Turtuşî, age, s. 44; Gazâlî, Mülkün Sultanlarına, s. 112. 
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Bu sıkıntılardan dolayı bir ara devlet görevini bırakan Gazâlî 

esasında devlete yakın çizginin sadece temsilcisi değil inşaacısı da 

olmasına rağmen bu konuda açık ifadeler kullanmıştır. Bu ifadelerle 

dışardan Adalet Dairesi olan düzenin içeriden nasıl göründüğüne dair 

bir izlenim edinebiliriz.  

Gazâlî’ye göre vezirlik gibi bir üst makamı uzun süre işgal 

edebilmek için hayvan mertebesindeki bir ahmak olmak gerekir. Şâyet 

vezir düzenli hayatı olan, doğruluktan ayrılmayan bir öğüt verici olursa 

çok geçmeden bu makamdan azledilir. Zira, düşmanları böyle bir 

vezirin hükümdarın etrafında olmasını istemedikleri gibi böyle bir vezir 

hükümdara da yaramaz çünkü hükümdarlar ‘kendi tabiatlarına uygun 

bir vezir isterler.’ Gazâlî bu sözlerin ardından hükümdarın tabiatını 

açıklayan şu paragrafı yazar: 

Akıllı kimseler, emirlerin bir grup hayasız kimselere sevgi 

göstermelerini garipsemesinler. Çünkü kendileri de aynı 

gruptan olduklarından onlara muhtaçtırlar. Bunlar şerlilere 

önem verdikleri zaman akıllı kimseler köşelerine çekilmeli ve 

kendi dünyalarını yaşamalılardır. Çünkü alçak kimselerden 

hilm ve kötü emirlerden doğruluk beklenemez. Böyle bir emirle 

teşrik-i mesâîde bulunan devlet adamları, halkın durumunun ne 

olduğunu unuturlar, yalnız ferçlerine ve karınlarına hizmet 

ederler. Hepsinin ortak yapısı, hırsızlık ve yağmacılıktır. Böyle 

bir günde Allah halka yardım etsin.99    

 
99 Gazâlî, age, ss. 124-125. 
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Yukarıda belirttiğimiz ve siyasetnâmecilerden daha birçok şahit 

bulunabileceği üzere devletin üst makamları her an değişebilen 

dengeleriyle tehlikeli idi bu yüzden de o makama geleni hırslı bir 

şekilde güçlenmeye ve diğer güçlenenleri de yok etmeye götürüyordu. 

Bunun sebebi adaletin isminin var olması hatta üretim ve yönetim 

ilişkilerini düzenleyen bu düzenin Adalet Dairesi olarak anılmasına 

rağmen bunu gözetecek, bunun daha çok vergilendirme ile ilgili bir 

kavram olması olması ve bugün anladımız manada adaleti gözetecek 

gündelik güç çatışmalarından ayrı bir kurumun olmamasıdır.  

Hâlâ İslam dünyasındaki en büyük sorunlardan biri olarak devlet 

adamının kendi gücünü korumak için yandaşlarını mühim makamlara 

getirmesi ve bu getirilenlerin de belli bir liyâkât düzenin de değil de her 

gün değişebilecek insan ilişkileri sonucu o makama gelmeleridir. Bu 

durum insan ruhunda saldırganlığı doğuran buhranlar oluşturur. 

Genellikle sadâkât kriterinden başkası pek hesap edilmeden, ne için ve 

nasıl geldiğinden emin olmadığı, gözden ne zaman düşüp başına ne 

geleceği belli olmadığı için elde edilen makamdan her an düşme 

korkusu ile rakip olarak değerlendirilen herkes yok edilmeleri gereken 

düşmanlar olarak görülürler.  

Bu durum bize Harari’nin bir tespitini hatırlatıyor. Besin 

zincirinin zirvesine çıkmak insandan önce tabiatın belli dengelerine tâbi 

idi. Mesela bir aslan güçlendikçe ceylan da daha hızlı koşmaya başlardı 

ve aslan tabiatın kendi dengesi içinde o kadar uzun sürede besin 

zincirinin zirvesine ulaşmıştı ki kendine tam bir güveni vardı. Bu da 
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onu sadece ihtiyacı için saldıran, kendinden emin ve dengeli bir canlı 

haline getiriyordu.  

Ancak insan besin zincirinin ortasından zirvesine o kadar kısa 

sürede çıktı ki ne tabiat insanın diğer canlılarla olan dengesini kurabildi 

ne de insan kendi içinde bu durumu dengeleyebildi. Bu yüzden 

tabiattaki büyük avcıların kendilerine olan güvenlerinin yanında insan 

‘bir muz cumhuriyeti diktatörü gibi’ kalır.  

Daha yakın zamana kadar savandaki orta halli yaratıklar 

olduğumuz için hâlâ korku ve endişelerle doluyuz ve bu da bizi 

fazlasıyla zalim ve tehlikeli kılıyor. Ölümcül savaşlardan çevre 

felaketlerine pek çok tarihsel kötülük, bu çok hızlı gerçekleşen 

sıçramadan kaynaklanıyor.100 

Burada insan ruhunun bir özelliği ile doğu siyasetinin kadim 

yapısı birbirini tamamlıyor. İnsanın tabiattaki hızlı yükselişi hem 

tabiatın hem de insanın kendi dengelerini nasıl bozdu ise Yakın ve 

Ortadoğu coğrafyasındaki kurumlardan yoksunluk ve gücün hızlıca el 

değiştirmesi hem toplumun hem de toplumun o halinden faydalanarak 

artı değerden faydalanma fırsatını yakalayan devlet adamlarının şahsi 

dengelerini bozar. Vaziyet devamlı bir korumacılık, tedirginlik ve 

saldırganlık halini alır. Mütemadiyen, devlet kadroları çeşitli 

bahanelerle tasfiye edilir ve yeni iktidarın yanlısı bir sermaye yaratıldığı 

 
100 Yuval Noah Harari, Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens, Kolektif Kitap, İstanbul 
2018, ss. 24-25. 
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için servet sık sık el değiştirir. Siyasetnâmelerin bize anlattığı da 

bundan farklı değildir. 

Bu hızlı yükseliş keyfiyetinin sadece insana değil insanın 

kurduğu medeniyetin dengelerine de etkisi var. Hızlı bir yükselişin 

insan türünün ruhuna ve Doğu özelinde İslam devlet adamlarının 

davranışlarına etkisi bu iken İslam medeniyetine de bir etkisi vardır. 

Böylece aynı hâdisenin bir tür olarak insan, bir fert olarak devlet 

adamına bir medeniyet olarak da İslam’a etkisi ile bu meseleyi 

tamamlamış oluruz. 

Bir medeniyet olarak İslam’ın hızlı yükselişinin bedeli kendi 

içinde dengeleri sağlayıp kendi kurumlarını oluşturmadan Sasani devlet 

geleneği ve felsefesinin etkisi altında kalması oldu. Siyasetnâmecilerde 

gördük ki Ebu Yusuf hâricinde neredeyse hepsi ideal devlet olarak 

Sasanileri göstermektedir. Bu devlet modeli ise hükümdarın mutlak 

hakimiyetine dayalı bir modeldir.101  

Ve umumiyetle, mutlak merkezî otoritenin kutsandığı Sasani 

devlet geleneğini bütünüyle kucaklayan Abbasiler olmasına rağmen, 

dahası bu siyasetnâmeciler bu geleneği Müslüman hükümdarlara örnek 

idare felsefesi ve tarzı olarak göstermelerine rağmen İslam tarih 

yazımında genellikle Emevîler mutlakiyeti getirmek ve zalimlikle 

 
101 Gazâlî’nin eyaletlerin kendi valilerini seçmesi hükümdarın ise sadece müfettişler 
görevlendirmesi önerisi gibi gevşek bir yapıyı çağrıştıran tavsiyelere rastlanılabilirse de 

bunlar istisnâî durumlardır ve bir düzen içerisine yerleşmediği için bir anlam ifade 

etmemiştir ve tavsiye edenin kendisininki de dahil olmak üzere genel nazariyeyi 

değiştirmemiştir. Gazâlî, age, s.133. 
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suçlanır.102 Halbuki hiçbir Emevî halifesi bir Abbasi halifesi kadar 

güçlü olmamıştı. Bu çelişki de aynı konuyla, İslam medeniyetinin ve 

Müslümanların süratli bir yükseliş göstererek çevrelerindeki ülke ve 

kültürlere çok hızlıca galebe çalmaları ile ilgilidir.     

İslam’ın siyaset düşüncesinin ve müesselelerinin gelişimi 

Emeviler’in ilk yıllarında Hellen tesirine sonlarına doğru da Sasani 

tesirine girdi. Abbasiler ise Sasani devlet geleneğini bürokrasisi ve 

felsefesi ile tamamen kabul ettiler. Peş peşe gelen fetihlerin ve hızlı 

büyümenin bir bedeli olarak İslam ortaya çıkış idealine uygun siyaset 

kurumlarını oluşturamadı.103  

Çünkü fetihlerle elde edilen artı değer ve bunun getirdiği güç 

Müslümanların fikir ve davranış düzeyinde özümseyebileceklerinden 

çok daha hızlı ilerliyordu ve fırsatçılara yaradı. En iyi ihtimalle bir grup 

idealistin inançlarının düzen haline getirilmesi maksadıyla başlamış 

olan bu hareket doğu imparatorluklarının halihazırdaki katı 

merkezîyetçi düzeninin inanç haline gelmesi ile sonuçlandı.   

Bu durumun anlaşılması için vezirlik kadar anahtar bir uygulama 

müsâderedir. Müsâdere esasen devletin verdiği vazifeyi suistimal 

ederek haksız kazanç sağlayan memurların, kazançlarının haksız 

kısmına el koymaktan ibarettir. Rivâyet olunur ki Peygamber, vergi 

 
102 Gibb’e göre Müslümanların Emevîler’i bu denli ayıplamalarının sebebi hızlı 

genişleme sonucu İslam idealini hayata geçirememelerinin yarattığı bir buhrandır ve 

burada Emevîler kullanışlı bir günah keçisi olmuşlardır. Gibb, agm, s. 8.  
103 Gibb, agm, s. 17. 
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memurlarının fazladan bir toplu iğne bile almasına izin vermez vergi 

görevlilerine verilen hediyeleri onlara bırakmaz, el koyup devlet 

hazinesine katardı. Halife Ömer, tayin ettiği valilerin mal varlığında 

kaynağı açıklanamayan bir artış gördüğünde ellerinden alırdı. Fakat 

Müslüman idâre bu mantığı kendi içinde kurumlaştıramadan büyüdü.  

Müslümanların bu büyüklükte bir siyasi örgütlenmeyi yönetecek 

tecrübeleri ve gelenekleri olmadığı için de İranlı bürokratların ve Sasanî 

devlet geleneğinin etkisi ile hükümdarın adaletin kaynağı olduğuna 

inanılan mutlak imparatorluk düzeni benimsendi. Burada müsâdere 

artık savruk hazine harcamalarının karşılanması, devlet kadrolarında 

tasfiyenin gerçekleştirilmesi ve istenmeyen insanların zayıflatılması 

için bir araç halini aldı.  

Hükümdarın mutlak güç sahibi olması adaleti sağlamakla 

meşrulaştırılıyor olsa da bu kendini içten içe besleyen adaletsiz bir 

düzen oluştururdu. Önce hükümdar devlet işlerini ve özellikle 

devletteki servet paylaşımını düzenlemesi için bir vezir tayin ederdi. Bu 

vezir, kendisinin öncülü genellikle aniden, açık bir yargılama olmadan 

alaşağı edilip mallarına da el konulduğu için kendini güvende 

hissedemezdi.  

Bu güvensizlik sebebiyle de mümkün olduğunca güçlenmeye 

çalışırdı. Önemli makamlara yakın akrabalarını ve kendine bağlı 

olanları getirir mümkün olduğunca servet yığmaya çalışırdı. Bunu 

yaparken sevmediği ve rakip gördüğü devlet adamlarının servetlerini 

müsâdere ederek devlet hazinesinin açığını kapatırdı.  Gerektiğinde 
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reâyâdan zengin olanların da mallarına el koyabilirdi. Bunun 

sonucunda birçok hasım edinirdi ve zaten kaygan olan bu zeminde 

eninde sonunda ayağı kaydırılır, makamını kaybeder ve aynı müsâdere 

ve haksızlıklar bu sefer de kendisi ve kendisinin güçlendirdiği yakınları 

için uygulanırdı. Bu hâl bu coğrafyanın devletlerinde içinden çıkılmaz 

kısır bir döngü halini almıştı.  

Bu değerlendirmeleri özetleyecek olursak, siyasetnâmelerin 

ortaya koyduğu adalet düzenin de merkezî konumu bir adalet makamı 

olarak sultanın teşkil etmesi, adaletin tek merci olarak ondan talep 

edilmesi merkezîliği öyle kuvvetlendiriyordu ki bu düzenin kendisi 

adaletsizliğin asıl müsebbibi haline geliyordu. Bir başka açıdan 

bakılacak olursa, siyasetnâmeler adalet algıları ile adaletsizliği doğuran 

düzeni yeniden üretiyorlardı. Ancak adaletin verdikleri mana olan 

asgari düzeyde vergilendirme ve üretim araçlarının kullanım hakkının 

korunması ile de günümüz ekonomisi içinde önemli olan bir bakışa 

sahiptiler.  
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