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TÜRK DEVLET GELENEĞİNİN OLUŞMASINDA HANEFİ-MATURİDİ 

EKOLÜNÜN ROLÜ 

Yusuf Ziya AKPINAR 

 

Özet 

Toplumlar devletleşme sürecinde hem dinsel hem de geleneksel 
değerlerden etkilenerek bir devlet modeli ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu 
bağlamda İslamiyet öncesinde de birçok devlet kuran Türkler sahip oldukları 
dini ve geleneksel değerleri yansıtan anlayışta bir devlet modeli ortaya 
koymuştur. İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılmasıyla birlikte zaman 
içerisinde itikadi ve fıkhi alanda çeşitli mezhepler ortaya çıkmış ve bu 
mezhepler devlet yönetimlerini de etkileyen bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu 
çalışmada Türkler’ in İslamiyet’i kabulünden sonra tanışmış oldukları 
özellikle itikadi alanda Maturidiliğin ve fıkhi alanda Hanefiliğin Türk devlet 
geleneğinin oluşmasındaki rolleri incelenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Devlet Geleneği, Hanefilik, Maturidilik 

 

HANEFI - MATURIDI IN THE FORMATION OF THE TURKISH STATE 

TRADITION THE ROLE OF THE SCHOOL 

 

Abstract 

In the process of being statehood, societies which are affected by 
both religious and classical values have tried to show a state model. İn this 
regard, Turks, who founded many states before adapted to Islam, reflects 
how their religious and traditional values are based on. Parallel to the 
emergence and the spreading of Islam, a considerable amount of various 
sects have founded in the field of faith and fiqh over time, and some of these 
sects have played a critical role on the state’s structural administrations. In 
this study, it has been tried to examine how the role of Maturidism which is 
known in the field of faith and Hanafism which is known in the field of fiqh 
influence the Turkish state tradition. 
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GİRİŞ 
Türk toplumu, tarihsel süreç içerisinde çeşitli coğrafyalarda birçok 

farklı dinle temas içerisinde olmuştur. Tarihi veriler ışığında; Türkler kılıç 

zoruyla değil genelde kendi istekleriyle inançlarını seçmişlerdir. Gelenek 

göreneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Türkler sahip oldukları inanca da o denli 

bağlanmışlardır.  

İslamiyet’ten önce Türk toplumunda var olan tek tanrı ve ahiret 

inancı; İslamiyet’in benimsenmesini ve topluma nüfuz etmesini 

kolaylaştırmıştır.  Hayatın her alanını dizayn eden İslami anlayış Türklerin; 

sanattan siyasete, ekonomiden sosyal yapıya birçok kurumunu da 

etkilemiştir. Yaşanılan çağın gereği olarak gelenek göreneklerin, 

yaşamlarında önemli bir konuma sahip olan Türk toplumu, İslamiyet’i 

benimsedikten sonra da bu adetleri İslami çerçevede dönüştürerek 

yaşatmaya devam etmiştir.  Bu kültürel değişimi, öz kimliklerini 

kaybetmeden başarılı bir şekilde gerçekleştirmişlerdir.   

Türk toplumunun İslam toplumuna dâhil olması, sadece Türk devlet 

tarihini değil, özelde İslâm tarihini genelde ise dünya tarihini, birçok açıdan 

köklü değişimlere uğratmıştır. Türk devletlerinin İslami kimliğe 

bürünmeleriyle birlikte, özellikle İslam inancını cihanda yayma anlayışı; 

Türklerin üç kıtada hâkim olmayı başarmasının temel gerekçesi olmuştur.  

İtikatta Maturidi, Fıkıhta Hanefi ekolunu benimseyen Türk 

toplumunda İlk Türk İslam devleti olan Karahanlılar ve sonrasında 

Selçuklular resmi olarak bu mezhepleri benimsemiş sosyal ve dini hayatta 

uygulamıştır.  

Bu çalışmada Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra Hanefi ve 

Maturidi ekollerinin Devlet yönetimine etkisi incelenmiştir. Çalışmada Giriş 

bölümünden sonraki birinci bölümde; amelde Hanefi, itikatta Maturidi 

mezheplerinin kurucuları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. İkinci bölümde 

Türklerin İslamiyet’i kabul etme süreci ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Türk 

devlet geleneği ve Hanefilik ile Maturidiliğin etkisi hakkında incelemeler 

yapılarak dördüncü ve son bölümde ise sonuç kısmıyla çalışma 

sonlandırılmıştır.  Türk devlet geleneği, Hanefilik ve Maturidilik olgularının 

birlikte ele alındığı çalışmaların literatürde az sayıda oluşu bu çalışmanın 
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yapılmasına sebep olarak görülmüş ve ilgili literatür zenginleştirilmeye 

çalışılmıştır. 

 

1. İMAM-I AZAM EBU HANİFE’NİN VE İMAM MATURİDİ’NİN 

HAYATLARI 

1.1. İmam-ı Azam Ebu Hanife 

Nu‘mân bin Sâbit bin Zûtâ bin Mâh künyesi ile bilinen, meşhur fakih, 

âlim ve Hanefi mezhebinin kurucu İmamı; Ebu Hanife, âlimlerin ittifak ettiği 

üzere İslam âlemi içerisinde yetişmiş en büyük fıkıh âlimlerinden birisi olarak 

kabul edilir ki bu yüceliği ifade etmek için kendisine ‘’imam-ı azam’’ lakabı 

layık görülmüştür (Pekcan, 2012). Genel kabule göre hicri 80 (miladi 699) 

yılında Kufe’de doğmuştur (Köse, 2015). Nesebi konusunda tam bir 

netlikten bahsetmek pek mümkün görünmemektedir. O dönemim siyasi 

durumu göz önüne alındığında fetih hareketleri ile beraber çok ciddi bir göç 

dalgası ve demografik değişimler yaşanmaktaydı. Bu değişim ve 

dönüşümlerin doğal bir sonucu olarak imam-ı Azam Ebu Hanife’nin nesebi 

hakkında net konuşmak pek mümkün değildir.  Bütün bunlarla beraber 

genel kabule göre babasının aslen fars olduğu yani günümüz İran 

taraflarından olduğu kabul edilmektedir (Akdağ, 2018). Annesi hususunda 

ise Hint kökenli olduğunu iddia eden tarihçiler mevcuttur. Tabi bununla 

beraber o dönem Türklerin yoğun yaşadığı bir bölge olması hasebiyle Türk 

olduğu yönünde rivayetlerde bulunmaktadır (TDV, 2020). 

İslam ile iktisabına baktığımızda birkaç tane farklı rivayet ön plana 

çıkmaktadır. Bu rivayetler içerisinde en göze çarpanı ise babasının Hristiyan 

olduğunu ve hatta kendisinin de sonradan İslam’ı benimseyip Müslüman 

olduğu yönündedir (TDV, 2020). Bu gibi rivayetler aslında aşırı mezhepçi 

insanlar tarafından imamı azam Ebu Hanife’ye atfedilerek itibarsızlaştırma 

amacı gütmektedir. Genel kabule göre ise babasının hür ve Müslüman 

olarak doğduğunu ve Hz. Aliyi ziyaret edip hayır duasına nail olduğunu ifade 

etmektedir.  

İslam’ı kabul ettikten sonra küfeye göç eden Numan burada ticaret 

ile ilgilenmiştir. O dönemin hatırı sayılan bir mal varlığını elde etmiştir. Bu 
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ticari refah ileriki dönemlerde kendisinin de ticaretle uğraşmasına vesile 

olacak ve daha da zenginleşmesine sebep olacaktır. Kendisinin küfede bir 

dükkânının olduğu ifade edilir. Hatta bu zenginlik vesilesiyle kendini ilme 

vakfettiği zaman yüksek bağışlar yapmıştır. Öğrencilerine ve fakirlere 

destek olmaktan kaçınmamıştır. Henüz çocuk yaşlardayken ilim tahsiline 

başlamış ve meşhur kıraat âlimlerinden birisi olan Asım b. Bedheleden 

dersler almıştır. Ve yine bu dönemlerde kuranı kerimi hıfzettiği rivayet 

edilmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi o dönemin siyasi yapısı Kûfe 

ve Basra’da yetişen Müslüman toplumunun aslında bir nevi eritme 

potasıydı. Çünkü Hz. Ömer döneminde inşa edilen bu iki şehir İslam’ı kabul 

eden ve Arap olmayan insanların daha ziyade tercih ettikleri vilayetlerdi. Ve 

burada Arapça tahsili öğretilip dini ilimler hususunda talimler yapılırdı. Bu 

nedenlerden ötürü bu iki şehir İslam bilim tarihi açısından çok önemli bir 

yere sahiptir (Pekcan, 2012) 

İmamı azamın ticaret ile meşgul olması pratik bir zekâ sahibi 

olduğunu göstermektedir. Bununla beraber hayatın içerisinde olması fıkıh 

kurallarını ortaya koyarken üstten bakan âlimlerden ziyade daha çok 

hayatın içerisinden biriymiş gibi olması kendisine teveccühün artmasına 

sebep olmuştur (TDV, 2020). 

 

1.2. İmam Maturidi 

Tam künyesi ile zikretmek gerekirse Ebû Mansûr Muhammed bin 

Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî olarak İslami 

coğrafyada iz bırakmış âlimlerden birisidir. Allah’ın varlığı ve kader mevzusu 

gibi kelami konularla ilgili görüş beyan eden ve İslam’ın fikri alt yapısını 

besleyen ‘’itikat’’ ilminde ehlisünnet mezheplerinden özellikle günümüz 

Anadolu coğrafyasında yaygın olan Maturidilik mezhebinin kurucusudur 

(Düzgün, 2018). 

Günümüz Özbekistan sınırları içerisinde kalan Maveraünnehir 

bölgesinde doğan bu büyük âlim için doğduğu köy olan Maturit’e nispetle 

maturidi künyesi ile anılmış ve meşhur olmuştur. Tam olarak hangi yılda 

doğduğu hakkında maalesef net veriler olmamakla beraber genel kabul hicri 
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üçüncü yüzyılda doğduğu yönündedir. Ayrıca İslam tarihi araştırmacılarının 

elde ettiği detaylı verilere göre Hicri 238 (M. 853) tarihinde doğduğu ifade 

edilebilir. Ölüm tarihi hususunda ise ittifakla beraber Hicri 333 (M. 944) yılı 

üzerinde âlimler birleşmiştir (Özek, 2012).  

İmam Maturidi içinde bulunduğu toplumun sorunlarını çok iyi analiz 

ederek çözüm yolları geliştirmek için mücadele etmiştir. Dördüncü nesilden 

İmamı azam Ebu Hanife’nin öğrencisi olan bu büyük âlim, mutezilenin içine 

düştüğü hata olan aklı nerdeyse tek kaynak olarak görme hatasına 

düşmeyerek aklı ve nakli dengeli bir oranda kullanmış ve fikirlerini bu 

bağlamda ortaya koymuştur. Eğitim hayatıyla ilgili çok önemli bir yere sahip 

olan Dârü’l-Cûzcâniyye medresesine talebe olarak girmiş ve baş 

müderrisliğe kadar yükselmiştir. Bu medresede Hanefi ekolünün ağırlığı 

hissedilir derecede baskındır. Bunun doğal bir sonucu olarak imam Maturidi 

de kendi görüşlerini ifade ettiği ‘’Kitâbü’t-Tevḥîd’’ isimli eserde imamı azam 

Ebu Hanife’nin zihin dünyasına olan paralelliğini görmek mümkündür (DİB, 

2002). Ayrıca yazmış olduğu bu eser ile beraber kullandığı dil her ne kadar 

Arapça olsa da gramer yapısı Arapçaya ters düşmektedir. Eser üzerinde 

tenkit ve araştırma yapan âlimler kullanılan gramer yapısının Türkçe ile olan 

mükemmel uyumu neticesinde imam Mansur el Maturidi’nin Türk olduğuna 

dair delilleri pekiştirmişlerdir. Yaşadığı dönemde Maveraünnehir bölgesinin 

karakteristik yapısı gereği ilim ile hemhal olan Ebu Mansur el Maturidi’nin 

babasının ise diğer âlimlerin aksine çiftçilikle uğraşan bir Müslüman olduğu 

belirtilir (DİB, 2002). 

İslam coğrafyasının fetih hareketleri ile genişlemesi neticesinde 

Müslümanlar çok farklı kültürlerle tanışmak durumunda kaldı. Bu 

karşılaşmalar neticesinde özellikle Roma ve Mısır medeniyetlerinin ilmi 

anlamdaki zenginliklerinden istifade edebilmek adına dönemin yöneticileri 

tarafından kurulan tercüme merkezleri ile beraber İslam dünyası içerisinde 

yeni bir akım başlamış oldu. Bu tercüme faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan 

bir takım yeni görüşler henüz İslam’la yeni tanışmış kitlelerin zihinlerini 

kurcalayan itikadı sorunlar olarak dururken öte yandan Emevi halifelerin 

asabiyetçi tutumları neticesinde İslam dünyasının içinde vuku bulan iç 
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çatışmalar imam Maturidi’nin yaşadığı dönemin sancılarını anlamamız 

açısından oldukça önemlidir (Düzgün, 2018). Maalesef Cemel, Sıffın ve 

Kerbela gibi Müslümanların Müslümanlarla mücadeleye giriştiği 

hadiselerinin vuku bulması neticesinde ortaya çıkan tablo ayrıca çok ciddi 

problemlerin var olduğunu göstermektedir. Bu gibi savaşlarda ölen inşaların 

ve öldüren insanların akıbetlerinin ne olacağı sorusu hala günümüzde dahi 

güncelliğini korumaktadır. İşte tam bu gibi sıkıntılı konularda fikri 

çalışmalarıyla Müslümanların savrulmasının önüne geçen imam maturidi 

İslam tarihi açısından unutulmaz bir iz bırakmıştır (TDV, 2020). 

 

2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABUL SÜRECİ 

Hz. Muhammed (a.s) ve sonrasındaki Hulefa-i Raşidin de denen dört 

halife dönemi incelendiğinde Arapların Türkleri az da olsa tanıdığı fakat asıl 

karşılaşmanın Hz. Ömer (r.a) döneminde İran’ın fethedilip İslam ordularının 

Horasan’a yani Türklerin yaşadığı coğrafyaya yönelmesiyle söz konusu 

olduğu söylenebilir (Akkoyun, 2012: 130) Daha sonra Emeviler döneminde 

Horasan, Taşkent, Buhara, Semerkant gibi Maveraünnehir şehirlerinin 

büyük kısmı Araplar tarafından fethedilmiştir. Ancak Emevilerin bu askeri 

başarısının İslam’ın yayılmasına katkısı aynı oranda olmamıştır. Zira 

gönüller fethedilememiştir.  

Emevilerin İslamiyet’i seçen Türklere yönelik Haraç, Cizye gibi bazı 

uygulamaları ve özellikle mevali ( Arap olmayan Müslümanlar) sınıfına 

yönelik ırkçı anlayışları Türklerin İslamiyet’e geçişini engellemiştir (Turan, 

1993: 10–11). O döneme bakıldığında 737 senesinde Hazarlar Hakanının 

Müslüman olduğu lakin Emevilerin uyguladığı politikalar sonucu bir müddet 

sonra eski inancına geri döndüğü görülmektedir (Tanyu, 1976: I/ 98–99). 

Daha sonraki süreçte Özellikle Horasan Türklerinin Emevi Saltanatına karşı 

Abbasi soyundan gelenleri desteklemesi ve Emevilerin yıkılıp Abbasiler 

döneminin başlaması Araplarla Türkler arasındaki ilişkilerin değişmesine 

sebebiyet vermiştir. Bilhassa Abbasilerin hoşgörülü yaklaşımı neticesinde 

Türklerin bir kısmının gelişmiş İslam şehirlerine göç etmesi aradaki kültürel 

alışverişi arttırmış, Türklerin İslamiyet’e geçişini hızlandırmıştır. Aynı 
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dönemde Abbasilerle Çinlilerin Talas nehri yakınlarında savaşa girişmeleri 

ve Karluk Türklerinin muharebe devam ederken Abbasilerin yanında yer alıp 

savaşa girmeleri Çin’in bozguna uğramasına sebep olmuştur. Bu olay 

Türklerle Arapların daha fazla kaynaşmasına ve bütünleşmesine yol 

açmıştır. Bir yandan da Türklerin sevdiği saydığı; dervişlerden, tüccarlardan 

ve askerlerden İslam dinini öğrenmeleri Türklerin topluca Müslüman oluş 

sürecinin hızlanmasına sebep olduğu da söylenebilir (Rahman, 1993: 8).   

Karahanlılar ilk Türk İslam devleti olarak bilinse de İtil Bulgarlarının 

ilk Türk İslam devleti olduğunu kabul etmenin tarihi kayıtlara daha uygun 

olduğunu söyleyen görüşler de bulunmaktadır (Hakimcan, 2012: 106). 

Ancak yine tarihi verilere bakıldığında Karahanlı devletinin müslümanlığı 

seçmesi Türk siyasi tarihini daha çok etkilediği söylenebilir. Karahanlıların 

Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet’i milli din olarak kabul etmesi, 

halkında Müslüman olmasına yol açmıştır. Oğul Aslan Buğra Han devrinde 

devlet içerisindeki Türk halkının tamamı İslam dinine mensup olmuştur 

(Merçil, 1993: 20). Bu durum İslam dininin sadece Araplara has bir din 

olduğu algısının yıkılmasına, zaten evrensel olan İslam inancının pratikte 

de anlaşılmasına sebep olduğu söylenebilir. 

Özetle Türklerin İslamiyet’i kabulü savaşla ya da silah zoruyla değil 

kendi iradeleriyle olmuştur. Özellikle Abbasîlerin uyguladıkları olumlu 

politikalar neticesinde Türklerin devlet içerisinde önemli pozisyonlara 

gelebilmeleri İslam’ın daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır. Bununla birlikte 

İslam inancının hem medeniyet hem de dini açıdan üstün olması, Türklerin 

önceden inandığı bir peygamber ya da dini kitaplarının olmayışı, İslam’ın 

sunduğu yaşam ile Türklerin yaşantısının benzer oluşu bu geçişi 

kolaylaştıran etmenler olarak sıralanabilir. 

 

3. TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE HANEFİ VE MATURİDİ ETKİSİ  

Hala tam olarak çözülemeyen, bazı noktalarda gizemini koruyan Eski 

çağ Türk tarihi; idare kültürü açısından değerlendirildiğinde temel olarak beş 

aşamaya ayrılabilir (Örmeci, 2015). Bunlar; 
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• Anav Kültürü (MÖ 4000-1000): Batı Türkistan’da Anav bölgesinde 

kurulan hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan kurutulmuş tuğlalardan 

evlerde oturan yerleşik hayat yaşayan bir kültürdür. Yaşadıkları 

yerleşik hayat dolayısıyla bir idari sistem oluşturmayı başarmışlardır. 

• Ayonesyovo (Afanesyova) Kültürü (MÖ 3000-1700): Batı 

tarafında Volga nehrinden güney yönünde Altay dağlarına kadar olan 

Abakan bölgesi içerisinde bulunan bir kültürdür. Türk izlerinin 

rastlandığı yerleşik hayat izleri taşıyan atı ehlileştiren bir topluluk 

olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. 

• Androcono Kültürü (MÖ 1700-1200): Tanrı Dağları ve Balkaş Gölü 

civarından Yayıl Nehri yakınlarına kadar olan bölgede yaşayan, atlı 

ve savaşçı Türklerin atalarının olduğu yapılan kazı çalışmalarında 

ortaya çıkan bir kültürdür.  

• Karasuk Kültürü (MÖ 1200-700): Yenisey nehri etrafında kurulan 

dört tekerlekli araba, keçeden yapılmış çadır ve demir kullanımının 

yaygın olduğu bir kültür olarak göze çarpmaktadır.   

• Tagar ve Taştık Kültürü (MÖ 700-100): Abakanda ve Minusik 

bölgesinde yaşayan bu kültürlerde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan 

kaya resimleri ve mezarlar gibi buluntularda, Türk kültürüne ait bütün 

özelliklere rastlanılmıştır. 

Bu aşamaların yaşandığı alanlara bakıldığında; uzun süre boyunca 

kuraklık yaşayan, bazı yerlerinde büyük göllere rastlanılan, bozkır iklimi 

hakimiyetinde olan adeta bir iç deniz coğrafyasıdır. Bu coğrafi koşullar 

orada yaşan Türk toplumunun kültür ve yönetim yapısını da etkilemiştir. 

Hatta konu ile ilgili Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu, bu bölgede oluşan 

sosyokültürel yapıyı “steprokrasi” olarak isimlendirmiştir 

Orta Çağ Türk dünyasında ise en önemli gelişmelerden biri Türklerin 

İslamiyet’i benimsemeleri olarak düşünülebilir. Tarihi süreç içerisinde İslâm 

dinini ilk kabul eden toplumlardaki dindarlık tezahürleri incelendiğinde, 

yaşanmakta olan dini hayatın pratik uygulamalarda, ameli ve fıkhi 

yansımaları; İman noktasında siyasal ve itikadi yansımaları; ferdi dini yaşam 

alanında ise tasavvufi ve mistik yansımaları görülmektedir. Bu dönemde 
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yaşanan dini hayatın fıkhi ve ameli açıdan, uygulama yönünü Hanefilik, itikat 

ve iman boyutunu Maturidilik, tasavvuf ve ahlaki boyutunu da Yesevilik 

oluşturmuştur. Hanefi mezhebi miladi sekizinci yüzyılın ortasından 

günümüze değin Türk Toplumunun dinsel ve düşünsel dünyasında etkisi en 

çok olan fıkıh mezhebi olarak ifade edilebilir. Aynı dönemde Türk 

toplumunun İslâmi anlayış ve dindarlık algısını ise itikadi açıdan Maturidilik 

şekillendirmiştir (Kutlu, 2011). Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi 

Türk İslam devletlerine bakıldığında, hukuki, ekonomik ve yaptırımsal 

açıdan çıkarılan kanunlar genel çerçevede bu mezheplerin ilkeleri 

doğrultusunda oluşturulmuştur.  

Hanefilik ve Maturidiliğin daha iyi anlaşılması açısından şöyle bir 

değerlendirme yapılabilir; Her ikisi de Ehli Sünnet Vel Cemaat çatısı altında 

bulunmaktadır. Hanefilik; Ehli sünnete bağlı, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik gibi 

fıkhi mezheplerdendir. Maturidilik ise Selefilik ve Eşarilik gibi Ehli Sünnet’e 

bağlı itikadi mezheplerdendir. Fıkhi mezhepler dinin amel boyutunu, itikadi 

mezhepler ise inanç boyutunu açıklamaya çalışmışlardır. Hanefiler itikadda 

maturidiliği, Şafiiler ve Malikiler ise Eşariliği tercih etmişlerdir. Ayrıca 

bunlardan başka Ehli Sünnet dışında Mutezile, Neccariyye, Kerramiyye, 

Revafız (Şia) gibi mezhepler de bulunmaktadır (TDV, 2020). Detaylandırma 

için bu konu ayrı bir çalışma konusudur.  

İlk Türk İslam Devletlerinin Hanefilik öğretisiyle birlikte hareket eden 

Maturidiliği benimsemesi, Maturidinin Türk olmasına, dini Türk mantığı ve 

hissiyatıyla yorumlamasına bağlanabilir. Bunun yanında Eşariliğin sadece 

vahyi ön planda tutup akla değer vermeyen bir anlayışa sahip olması da 

vahyi ve aklı bir arada kullanmayı düstur edinen Maturidiliğin 

benimsenmesine yol açmış olabilir (Uğurlu ve Yılmaz, 2011). Osmanlıların 

devlet olarak varlık sahnesine çıktığı zamanlara tanıklık etmiş olan Oruç 

Bey’in kendi tarih eserinde sultanlar hakkında vermiş olduğu bilgiler, devleti 

dinin nasıl şekillendirdiğini anlamamız noktasında önemlidir. Oruç Bey Türk 

sultanları için; gazi ve düşman yenici olup Allah ve hak uğruna mücadele 

edenler demiştir. Bunun yanında savaş ganimetlerini hak yola sarfedip din 
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yolunda çalışır, kimsesizlere yarenlik edip İslam sancağını doğudan batıya 

taşıyanlardır demiştir (İnalcık, 1997:278). 

İslamiyet’le tanışmadan önce Türk devletlerinde Sultan’ın mutlak 

egemenlik anlayışı İslamiyet’ten sonra da devam etmiştir. Fakat İslam 

öncesinde meşruiyetini töreden alan Sultan İslamiyet’ten sonra Alem-i 

Nizam, Devlet-i ebed-müddet anlayışından hareketle meşrulaşarak (Uğurlu 

ve Yılmaz, 2011)  toplum ve devlet,  İ'la-yi Kelimetullah mefkuresinde 

buluşup varlığını ve birliğini uzun yıllar devam ettirebilmiştir. 

Arap İslam devletlerinin uzun soluklu olamamalarının sebebi İslam’ın 

katı yorumlanış biçimlerine saplanmaları Sultan’ın mutlak hakimiyetine 

dayanan bir geleneğe sahip olamayışları gösterilebilir. Türk İslam 

devletlerine bakıldığında bilhassa Selçuklu ve Osmanlıya; sahip oldukları 

dini inanç sistemleri Hanefilik gibi çoğulculuk, özgürlük ve hoşgörüye önem 

veren bir fıkhi anlayışa sahiptir (Kutlu, 2011). Bunun yanında da Maturidilik 

gibi vahyin yanına aklı da koyan pragmatist bir itikat sistemini benimsemiş 

olmaları sayesinde Arap İslam devletlerinin içinden çıkamadıkları sorunlar 

karşısında kolaylıkla çözümler üretebilmelerini olanaklı kılmıştır. Türk İslam 

devletlerinde hukuk sistemi inşa edilirken vahyi esas kabul edip onun yanına 

aklı da koyarak akılcı ve pragmatist şekilde davranılmıştır. Bu anlayışla 

sosyal ve siyasi hayatı biçimlendirip yönlendirmişlerdir. Hanefi ve Maturidi 

ekollerinin sunduğu din anlayışını Horasandaki ve Orta Asya 

coğrafyasındaki bütün Türklerin benimsemiş olması bu düşünceyi ispatlar 

niteliktedir (Uğurlu ve Yılmaz, 2011). 

 

4.  SONUÇ 

İslamiyet’e geçmeden önce Türkler bulundukları Orta Asya 

coğrafyasında birçok kültürle karşılaştılar. Çin, Pers, Hint uygarlıkları 

bölgede önemli medeniyetler kurdular. Fakat çok tanrılı inancın hakim 

olduğu Orta Asya coğrafyasında Türkler tek tanrılı dini inancı benimseyerek 

bu bölgede diğer topluluklardan farklılaştılar. İslamiyet öncesi tarihlerde de 

Türk kavmine bakıldığında Hunlar ve Göktürkler gibi önemli devletler 

kurdukları görülmektedir. Sonrasında Türk İslam devletleri kurultay gibi, 
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Töre gibi, Hükümdar’ın mutlak egemenliği gibi birçok eski Türk devletlerine 

ait kurumları kendi yapılarına uyarlayarak devam ettirmiştir.  Bu durum 

İslam’ı seçmesinden önce de Türklerin devlet geleneklerinin var olduğunu 

ispatlar niteliktedir.  

Göktürklerin yıkıldığı Türklerin Emevilerle Çinliler arasına sıkıştığı bir 

dönemde Abbasi soyundan gelen Araplarla yakınlaşıp sonrasında 

Abbasilerin iş başına gelmelerine destek vermeleri Türkler için de tarihin 

seyrini değiştirmiştir. 

 Hanefi olan Araplardan İslam’ı öğrenen önemli Türk ilim adamları 

toplumu da etkileyerek aynı mezhebi anlayışı benimsemelerine olanak 

sağlamıştır. İmam Maturidi de bu ilim adamlarından biridir. Maturidi’nin 

kaleme aldığı Kitabut Tevhid ve Tevilat adlı eserinde akılcılığı ve hoşgörüyü 

ön plana çıkarması Türk dini anlayışının temellerini oluşturmuştur. Bu 

anlayış o dönemde boy gösteren Şiilik veya Mutezile gibi çeşitli fikirlerin 

etkisiz kılınmasına, Türklerin Hanefi ve Maturidi anlayışında birleşmesine, 

Selçuklu ve Osmanlı devletleri gibi büyük Türk İslam devletlerinin 

kurulmasına imkân sağlamıştır. 

Türk toplumunun ve kurmuş oldukları devletlerin, İslam’ı 

benimsemesi İslam tarihini değiştirdiği gibi; Türk tarihini de değiştirmiştir. Bu 

sayede İslam medeniyeti olarak en büyük medeniyet kurulmuş, Türkler de 

bir dava etrafında birleşerek milli kimliklerini koruyabilmiştir. Bugün Hristiyan 

olup Türk olduğu söylenen Bulgarlar, Gagavuzlar gibi ya da Musevi olan 

Hazarlar gibi Türk topluluklara bakıldığında milli kimliklerini de kaybettikleri 

görülür. Dolayısıyla Hanefi ve Maturidi inancı bugünkü varlığını Selçukluya 

ya da Osmanlıya borçluysa, Türkler de milli kimliklerini koruyabilmişse bunu 

İslam dinine ve sahip olunan İslami anlayışa borçludur. 
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