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Ebu MansOr Muhammed b. Muhammed
b. Mahmud el-Matüridi es-Semerkandi
(ö. 333/944)

Matüridiyye mezhebinin kurucusu,
müfessir ve fakih.
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Nisbet edildiği Matürid (Matürlt). bugün Özbekistan Cumhuriyeti'nin sınırları
içinde bulunan Semerkant'ın dış mahallesidir. 1920'de Semerkant'ı ziyaret eden
Barthold, Matürid'in şehrin kuzeybatısın
da bir köy olduğunu belirtir. Hayatı hakkında kaynaklarda çok az bilgiye rastlanan Matüridi, Abbasiler'in merkezi otoritelerinin oldukça zayıftadığı bir dönemde siyasi bakımdan hilafete bağlı müstakil beyliklerden Samanoğulları'nın Maveraünnehir'e hakim oldukları devirde yaşamıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte hocası Rey Kadısı Muhammed b. Mukatil er-Razi'nin 248 (862)
yılında vefat ettiğine dair bilgiden hareketle III. (IX.) yüzyılın ilk yarısının ortalarında dünyaya geldiği ve ömrünün bir asra yakın olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi, Matüridl'nin
Eş'arl'den (d . 260/874) önce zuhur ettiği
ni kaydetmektedir(UşO.Iü'd-dfn, s. 70) .
Kureşi'nin, 268' de (881) vefat eden Semerkant Kadısı Muhammed b. Eslem elEzdl'nin akranı olduğunu belirtmiş olmasını ihtiyatla karşılamak gerekir ( el-Cevahirü'l-mw:;l.ıyye, lll, 92 ; krş. Nesefl. Tebşt
ratü'l-edille, ı. 358).
Matüridl'nin Beyazizade Ahmed Efendi ve Zebidi gibi geç dönem alimleri tarafından Ensari nisbesiyle anılmasına ve
Kitdbü't-TevJ:ıid'in tek yazma nüshası
nın sayfa kenarında (vr. ı b) bilinmeyen
biri tarafından kaydedilen nota istinaden
günümüzde yazılmış bazı eserlerde soyunun EbO EyyOb el-Ensari'ye uzandığı
yolunda ileri sürülen iddia isabetli görünmemektedir. Zira bu iddianın mesnedi bulunmadığı gibi Zebidi, bu nisbenin sahih o lması durumunda tıpkı künyesinin çağrıştırdığı gibi dini desteklemede açtığı çığırdan dolayı verilmiş olacağını söyler ve bu nisbe ile onun soyu
arasında bir ilişki kurmaz (İt/:ıtifü's-sade,
ll, 5). Ayrıca Necmeddin en-Nesefi'ye göre EbO EyyOb el-Ensari soyundan geldiği
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bilinen Semerkant Kadısı Ebü'l-Hasan Ali
b. Hasan el-Matüridi'nin (ö. 5 ı lll ı ı 7)
babaannesi, Matüridi'nin kızının kızı (elKand, s. 420), Sem'ani'ye göre ise adı
geçen kadının annesi Matüridi'nin kızıdır
( el-Ensab, XII. 3). Aradaki iki as ra yakın
süre göz önüne alınır ve Ebü'l-Hasan'a
öğrencilik yapmış olması sebebiyle Necmeddin en-Nesefi'nin de bu aileye yakın 
lığı düşünülürse birinci rivayetin daha
doğru olduğu söylenebilir. Bu sebeple
Matüridl'nin kız tarafından torunu olan
Kadı Ebü'l-Hasan'ın baba tarafından nesep bağı karıştırılarak doğrudan Matüridi'nin kendisine nisbet edilmiş olması
kuwetle muhtemeldir. EyyOb Ali ve Ali
Abdülfettah el-Mağribi gibi çağdaş Arap
yazarları, Matüridi'nin neslinden birinin
EbO EyyOb el-Ensari'nin torunlarından
biriyle evlenmesinden hareket etmek ve
Arap seçkinlerinin evlilik konusunda kefaet aradıkları gerekçesine dayanmak suretiyle, Matüridl'nin Arap olduğunu ileri
sürmüşlerse de bu iddia da doğru değil
dir. Zira fıkhi açıdan kefaet ancak anlaş
mazlık vukuunda söz konusu edilen bir
gerekçe olup tarafların rızasının bulunması halinde problem teşkil etmez. Ayrı
ca Matüridi gibi önemli bir alimin nesiinden gelen biriyle evlenmek karşı taraf için
bir onur vesilesi olarak kabul edilmelidir.
Araplar genellikle sahabiye kadar uzanan
soylarını kaydeder ve silsilenin sonuna ona
nisbeti ortaya koyacak bir ifade eklerler.
Nitekim Ebü'l-Muin en-Nesefl. Semerkant Sünni kelam ekolünü anlatırken EbO
Nasr el-İyazi ve Kadı Muhammed b. Eslem ei-Ezdl'nin sahabeye kadar varan nesep silsilelerini vermiş, fakat Matüridi'nin ancak dedesini zikredebilmiştir. Matüridl'nin eserlerindeki dil ve üsiOp da bu
eserlerin ana dili Arapça olmayan bir müellifin kaleminden çıktığını kanıtlar niteliktedir. Onun teliflerinde kullandığı dilin
girift ve zor olduğu eski kaynaklarda ifade edildiği gibi (Ebü'l-Yüsr ei-Pezdevl, s.
3; Alaeddin es-Semerkandl, Mfzanü'l-uşii.l,
s. 3; Şeri).u't-Te'vflat, vr. l b) günümüze
kadar gelen eserleri de bu hususu açık
ça göstermektedir. öte yandan eserlerindeki birçok cümlenin kuruluşuna, bilhassa bazı fiilierin bağlaçlarına bakıldığında
Arapça gramere aykırılığ ı yanında Türkçe
gramere uygunluğu görülmektedir. Gerek dil ve üslOp özellikleri gerekse yaşa
dığı Semerkant ve çevresinin Türkler'in
çoğunlukta bulunduğu bir bölge olması
göz önüne alındığında Matüridi'nin Türk
asıllı olduğunu söylemek gerekir. Onun
eserlerinde "hestiyye" gibi Farsça'dan tü-

retilmiş

kelimeler bulunması (Kitabü 'tTevi).fd, s. 7; Neserı. ı. 162) ve kaynaklarda
günlük hayatında Farsça'yı kullandığım
gösteren bazı rivayetlerin yer alması ise
(Ahmed b. Musa b.1sa el-Keşşi, vr. 316b)
Fars asıllı olmasından değil Türkler'in hakim bulunduğu Maveraünnehir'in köy ve
kasabalarında Türkçe'nin, şehirler ve ilim
çevrelerinde ise Farsça'nın yaygınlığıyla
(Muhammed Sultan ei -Hucendi, s. 48)
ilişkili o lm alıdır.

Matüridi ailesinin fertleri hakkında bave dedesinin (Muhammed b. Mahm Gd) adından başka bir şey bilinmemektedir. Zebidi, bazı kaynaklarda dedesinden
sonraki şahsın adının Muhammed olarak
zikredildiğini belirtir (İt/:ıtifü 's-sade, II. 5).
EbO MansOr künyesinden MansOr adlı bir
oğlu olduğu düşünülebilirse de Matüridi
bir ayetin tefsirinde künyelerin anlamları
üzerinde açıklama yaparken EbG MansOr
künyesinin örfen, eviadı olmayan kişiye
MansOr adında oğlu olması temehnisiyle verilebileceğini kaydeder ( Te'vflatü'lKur'an, vr. 905•). Örnek olarak bu künyenin seçimi bir rastlantı değilse kendisinin erkek eviadı bulunmadığının bir işa
reti sayılabilir. Matüridl'nin oğlu tarafın
dan nesli devam etseydi onlardan bazıla
rının adı kaynaklarda yer alırdı. Ebu EyyOb ei-Ensari neslinden geldiği belirtilen
Kadı Ebü'I-Hasan Ali b. Hasan b. Ali eiMatüridi'nin babaannesi Matüridi'nin kı
zının kızıdır. Matüridl'nin torunuyla evlenen şahsın adı ise Ali b. Muhammed'dir.
Kadı Ebü'I-Hasan'ın babası Kadı Hasan eiMatüridi ve iki a rkadaşı Ebu Şüca' Muhammed b. Ahmed b. Hamza el-Alevi ve
Ebü'l-Hasan Ali b. Hüseyin es-Suğdi kendi zamanlarında Semerkant Hanefi ulemasının riyasetini birlikte üstlenmişlerdi.
O dönemde bu üçünün ittifak ettiği fetva muteber sayılır, onlara muhalefet edene itibar edilmezdi. Baba- oğul dedeleri
Matüridi'nin mezarının yakınına defnebası

dilmiştir.

Matüridi Hanefi mezhebinin dördüncü. hatta üçüncü kuşak alimlerindendir. Ebu Hanife'nin öğrencilerinden Muhammed eş-Şeybani'nin öğrencisi EbO
Süleyman ei-COzcani'nin talebesi Eb O Bekir Ahmed b. İshak ei-COzcani, Nusayr b.
Yahya ei-Belhi ve Nişabur Kadısı EbO Bekir Muhammed b. Ahmed b. Reca el-Cuzcani gibi hocalardan ilim tahsil etmişse
de öğrenimini, henüz yirmi yaşlarında
iken hocası EbO Bekir Ahmed ei-COzcani
ile birlikte ulema reisliğini deruhte eden
ve Darü'I-COzcaniyye'de ders veren EbO
Nasr ei-İyazi'den tamamlamıştır. Eğitim
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hayatı,

seyahatleri ve hacca gidip gitmeresmi bir görev alıp almadığı gibi
hususlar bilinmemektedir. Ancak zalim
olduğu kesinlik derecesinde sübut bulan
zamanının sultanına adil diyen ve dolayı
sıyla zulmü adaletle vasıflandıran kimsenin küfre girdiği yolunda kanaat belirtınesi (Burhaneddin el-Buhar!, V, 577) ,
Ebü'I-Kasım ei-Ka'bl'yi zalim devlet adamlarıyla ilişki içinde olduğu için kınarnası
(KWibü't-Tevhfd Tercümesi, s. 452) devrin siyaset ve devlet adamlarıyla münasebetlerinin iyi olmadığını göstermektedir. Kendisinden Ebu Ahmed ei-İyazi.
Ebü'I-Hasan Ali b. Said er-Rüstüfeğni ve
Ebu Muhammed Abdülkerim b. Musa eiPezdevi gibi alimierin fıkıh ve kelam tahsil ettikleri bilinmektedir. Geç dönem kaynaklarında yer alan, Hakim es-Semerkandi'nin Matürldi'nin öğrencisi olduğu iddiası ise doğrulanmamıştır. Her ikisinin de
Ebu Nasr ei-İyazl'ye öğrencilikyapmış olması, kaynaklarda isimlerinin sık sık birlikte anılması ve bazı menkıbelerde birbirine akran olarak gösterilmesi (Necmeddin en-Nesefl. el-J:(and, s. 293; Sem'anl, VI,
ı ı 5; ayrıca bk. ibn Yahya, vr. 160b-!6P').
Te'vilfıtü'l-J>_ur'fın'da Hakim'in görüşle
rine yer verilmiş olması (vr. 255b, 906b) gibi hususlar göz önüne alındığında bu iki
alimin akran olduğunun ve aralarında bilgi alışverişi bulunduğunun kabul edilmesi
daha isabetli görünmektedir. Öte yandan Hakim'in Matüridl'ye karşı hürmetkar bir tavır içinde bulunduğu ifade edilmektedir(Ahmed b. Musa b . lsaei-Keşşl,
vr. 39b). Arthur Stanley Tritton, Hakim
es-Semerkandi'nin Matüridi'den fıkıh ve
kelam okuduğunu söylemiş ve araların
daki isim benzerliğinden hareketle kardeş olabileceklerini ileri sürmüşse de dedelerinin isimlerinin farklı olması sebebiyle bu tahminin yanlış olduğu anlaşıl
maktadır. Ayrıca Ebü'I-Leys es-Semerkandi'nin muhtemelen aynı şehirde bulundukları için Matüridi'nin öğrencisi olduğu
şeklinde çağdaş araştırmalarda yer alan
bilgiler de klasik kaynaklarda görülmemektedir. Ebü'I-Leys, kendi eserinde hiçbir takdir ifadesine yer vermeden Matüridi'nin iki fıkhi görüşüne atıfta bulunmakta, ancak tam aksi görüşleri tercih
etmektedir(Kitabü'n-Nevazil, vr. 7b, 16b) .
diği.

Ebü'I-Muln en-Nesefi ve İbn Fazlullah
ei-Ömeri. tarih belirtıneden Matüridi'nin
Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari'den (ö . 324/935-36)
kısa bir müddet sonra vefat ettiğini kaydederler ( Tebşıratü '1-edille, ı. 360; Mesalik,
VI, 46). Kureşi de hocaları Ebü'I-Hasan İb
nü's-Sawaf ve Kutbüddin el-Halebi'ye da-

yanarak 333'te (944) öldüğünü belirtir ve
daha sonra FirGzabadi, İbn Kutluboğa,
Kefevi, Zebidi, Leknevi gibi alimler aynı
tarihi benimser. Kevseri ise Kutbüddin eiHalebi'den 332 tarihini nakleder (Beyazizade Ahmed Efendi, s. 7). Kureşi, iki hocasından ayrı ayrı nakilde bulunduğuna göre burada aynı tarihin verilm iş olması bir
baskı hatası olmalıdır. Zira büyük oranda
Kureşi'ye dayanan Temimi 333 yanında
332 yılını da kaydeder. Ayrıca bazı eserlerde 336 (947) tarihi de verilmektedir.
FirQzabadi'nin eserinin bir başka nüshasında ( e l-Mi r~atü '1-ve{iyye, nr. 6 7 ı, vr.
7 4•) yer alan 323 tarihi ise yanlış istinsahtan kaynaklanmış olmalıdır. Matüridi Semerkant'ın ünlü Çakerdize Mezarlığı'na defnedildi. Arkadaşı ve öğ
rencisi Hakim es-Semerkandi mezar taşına şu anlamda bir ibare yazdırttı : "Burası bütün hayatını ilme adayan. gücünü
ilmin yaygınlaşması ve öğretilmesi yolunda tüketen, din yolundaki eserleri övgüyle
anılan ve ömrünün meyvelerini devşiren
kişinin mezarıdır" (Nesefl, ı. 358). Barthold, 1920'de Semerkant'a yaptığı seyahatte Çakerdize Mezarlığ ı'nda Matüridi'nin türbesini gördüğünü kaydeder (bk.
Moğol İstilas ına Kadar Türkistan, s. 95).
Ancak bu mezarlık Soyvetler Birliği döneminde iskana açılmış ve türbenin bulunduğu yer bir evin bahçesinde kalmıştır.
1991 yılında Semerkant'ı ziyaret eden bir
grup Türk ilim adamı sözü edilen yerde
türbe bulunmadığını, kabrinin üzerine
beton atılıp avlu olarak kullanıldığını ifade etmiştir. Matüridi'nin şimdi Semerkant'ın Siyab merkez ilçesinin İkinci Şark
mahallesi Gucdüvan sokağında yer alan
mezarının bulunduğu alana 2000 yılında
tamamlanan yeni bir türbe ve etrafına
da bir külliye inşa edilmiştir.
Matüridi'nin hayatı, eserleri, görüşleri,
ve çağdaşları hakkında bilgi
verdiği bilinen en eski kaynak Ebü'I-Muin en-Nesefi'nin Tebşıratü '1-edille'sidir.
Sonraki eserler Matüridi'den özetle bahsetmekte ve bilineniere yeni bir şey katmamaktadır. Çağdaş araştırmalarda da
bu bilgiler tekrarlanmaktadır. Bununla
birlikte Semerkant Sünni kelam ekolüne
mensup Ebu Selerne'nin Cümelü uşu
li'd-din adlı eserine yazılan bir şerhte
Matüridi'nin hayatı ve kelama dair görüş
leriyle ilgili bazı anekdotlara rastlanmaktadır. Müellifi tesbit edilemeyen, ancak
bir yerde babasının adını İbn (Ebu ?) Zekeriyya Yahya b. İshak şeklinde veren (ibn
Yahya, vr. J6Jb) bu kitabın müellifi Matüridi'nin öğrencisi Ebü'I-Hasan er-Rüstüöğrencileri

feğni'nin öğrencisidir.

Eserde Matüridi,
ilimde, anlayışta. mezhepleri bilmede ve takvada yegane idi" şek
linde tavsif edilmektedir (a.g.e., vr. J6Jb.
162•). Hanefi kaynakları dışında ise Matüridi'nin adı, tesbit edilebildiği kadarıyla
ilk defa Şafii alimlerinden Ebu Asım eiAbbadi'nin 43S'te (ı 044) tamamladığı elFu]fahd'ü'ş-Şfıfi'iyye adlı eserinin girişinde önde gelen Hanefi fakihlerinin adları sıralanırken "EbG Mansur es-Semerkandi" şeklinde geçmektedir. Sem'ani de
Matüridi'yi torunlarından Kadı Ebü'I-Hasan ei-Matüridi'nin biyografisinde anmaktadır (el-Ensab, vı. ı 5 5). Fahreddin
er-Razi ve Kurtubi, tefsirlerinde Matürldi'nin görüşlerine yer verirler, Kurtubi onu
"eş -şeyh el-imam" diye anar (Mefatfl:ıu'l
gayb, V, 163; VI, 200; XIV, 228; XXIV, 244;
XXVII. 188; el-Cami', VI. 38). Zehebl, Matüridi'yi öğrencisi Abdülkerim ei-Pezdevi'nin biyografisi içinde zikreder ve bu öğ 
rencisinin kendisinden fıkıh tahsil ettiğini
belirtir (TMl]. u '/-İslam, s. 200). İbn Fazlullah ei-Ömerl. Mesalikü '1-ebşfır adlı eserinin fukahaya ayırdığı cildinde Hanefi
mezhebi alimleri arasında övgü dolu sözlerle Matüridi'nin biyografisine kısaca yer
verir. Daha sonra Kureşi ile birlikte Hanefi tabakat kitaplarında Matüridi'nin biyografisi mutlaka zikredilegelmiştir.
"Zamanında

Çağdaş araştırmalarda Matüridi'nin
tefsir, kelam. fıkıh ve usulü, mezhepler
tarihi alanlarında önemli mevkiine rağ
men gerek mezhepler tarihine dair eserlerde gerekse bibliyografik kaynaklarda
ihmal edildiği belirtilmekte ve sonraki dönemlere çok az eseri intikal eden Eş'ari'
nin mezhebinin yayılmasına karşılık Matürldi'nin maruz kaldığı bu ihmalle ilgili
çeşitli sebepler ileri sürülmektedir. Bunlar arasında Matürldi'nin hilafet merkezi
Bağdat'tan uzakta yaşamış olması , Arap
tarihçileri tarafından kasıtlı olarak zikredilmemesi, siyasi iktidarla anlaşmazlık
içinde butunması sebebiyle Eş ' ariler gibi
devlet imkan larından yararlanmamış olması, Eş'arlliğin Nizarniye medreselerinde okutularak İslam dünyasının her tarafına gönderilecek kimseler yetiştirilme
sine mukabil Matürldlliğin resmi eğitim
kurumlarına girememesi, Eş'arlliğin Şa
fiiler ve Malikiler gibi farklı kitleler tarafından benimsenmesine rağmen Matüridlliğin sadece Hanefıler'e münhasır kalması, Matüridlliğin akla daha fazla önem
vermek suretiyle muhafazakar ulemanın
ve biyografi müelliflerinin ilgi alanı dışın
da kalması. Hanefi çevrelerinin Matürldi'nin Ebu Hanife'nin otoritesini gölgeleme-
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sinden endişe etmeleri, eserlerinin dil ve
üslfıp açısından problemli oluşu gibi bir
dizi sebep kaydedilmektedir. Bazı araş
tırmacılar ise Zehebi ve Süyfıtl gibi biyografi müelliflerinin Matürldi'yi Türk olduğu için terkettiklerini ileri sürmüştür. Ancak bu müelliflerin eserlerine bakıldığın
da İslam dünyasında ilmi faaliyetlerde
bulunan kişilerin mezhep, milliyet vb.
özelliklerine bakılmaksızın biyografilerine yer verildiği görülmektedir. Bu hususta, Alaeddin es-Semerkandl'nin dikkat
çektiği gibi Matür1d1'nin kendi memleketinde de iki asra yakın bir süre ihmal edildiği ve Hanefi tabakat kitaplarında bile
hakkında verilen bilgilerin çok sınırlı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Matürldi'nin eserlerinde savunduğu fikirler Ehl-i
sünnet'in temel görüşleri olup iman-amel
ayırımı (kebTre) konusunda mutedil Mürcie görüşünü benimsernesinin onun Ehl-i
sünnet çizgisi dışında kalmasını gerektirmeyeceği gibi Kaderiyye'nin mukabili
saydığı Mürcie'yi eleştirmesi de böyle bir
iddiayı geçersiz hale getirir. Günümüze
kadar gelmeyen eserlerinde Ehl-i sünnet
tabirinin yer alıp almadığı hususunda bir
şey söylenemezse de Matürldi'nin öğren
cisinin öğrencisi olan İbn Yahya gibi bir
alim aynı tabiri sıkça kullanmaktadır. Aslında Matüridl'den sonra yaygın hale
gelen Ehl-i sünnet (ehlü's-sünne ve'l-cemaa)
tabiri, akaid konusunda ResOluilah ile
ashap cemaatinin yolunu (sünnet) takip
edenler. yani ashap yoluyla bize aktarılan
Hz. Peygamber'in İslam anlayışını benimseyenler demek olup bu tabir namazın
kılmış şekli dahil olmak üzere genel İslam
anlayışını içermektedir. Bu da müslümanların büyük çoğunluğunun esasen benimsediği bir husustur (Topaloğlu, s. 109) .
Matüridi'nin ihmal edilişi için ileri sürülen sebepler az veya çok etkili olmuş
tur. Nitekim Ebü'I-Yüsr ei-Pezdevi, Kitôbü't- Tevf:ıid adlı eserini yeterli bulmasına
rağmen onu dil ve üsiQp açısından prob-
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lemli bulduğu için kendi kitabını yazmayı
gerekli görmüştür (Uşülü'd-dfn, s. 3).
Alaeddin es-Semerkandi de Matüridi'nin
fıkıh usulüne dair eserlerinin son derece
sağlam delil ve güçlü istidlallere dayanmasına rağmen ilgi görmemelerinden
yakınır ve bunun sebebinin lafız ve manalarının anlaşılır olmayışı veya himmet ve
gayret azlığında aranması gerektiğini belirtir. Ona göre fakihlerin Matüridi'nin
eserlerinde görülen kelam tartışmalarıy
la ilgilenmeyip sadece fıkha meyletmeleri
yalnız fıkhi meseleleri ele alan eserlerin
yaygınlık kazanmasına sebep olmuştur
(Mfzanü 'L-uşü l, s. 3). Matüridi'nin yaşadı
ğı bölgenin çeşitli istilalara maruz kalıp
dini eserlerin tahrip edilmesi, ayrıca Maveraünnehir'in Bağdat, Basra ve Kfıfe gibi
ilim ve kültür merkezlerinden uzakta olmasının eserlerinin ihmal edilmesindeki
etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Bekir TopaJoğlu'
na göre ise bu ihmalin temelinde muhaddislerle fakihlerin Matüridi'nin görüşlerini
Mu'tezile'ye yakın kabul etmelerinin yatması kuwetle muhtemeldir (Kitabü 't· Tevhfd Tercümesi, s. XIV, XVIII). Madelung'a
göre Matüridi'nin görüşlerinin Maveraünnehir'in batısında sağlam bir yer edinememiş olmasında Hanefiliğin ana merkezi olan Irak'ta Ebü'I-Hasan ei-Kerhi, Cessas ve Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali esSaymeri gibi önde gelen Hanefi alimlerinin itikadda Mu'tezile mezhebini benimsernelerinin büyük tesiri olmuştur (imam
Maturfdf ve Maturidilik, s. 308) . Aslında
Matüridi İslam dünyasında tamamen ihmal edilmiş değildir. Görüşleri ve biyografisine dair bazı bilgiler, erken dönemlerden itibaren bilhassa kendisini büyük
bir otorite kabul eden Maveraünnehir Hanefileri'nin teliflerinde, VII. (XIII.) yüzyıl
dan itibaren de çok sınırlı biçimde diğer
mezheplere ait eserlerde yer almaya baş
lamıştır. Bununla birlikte ona ayrılan yerin çokyönlü ilmi şahsiyetine uygun olduğu söylenemez.
Kaynaklarda Matüridi'nin tasawufi yönüyle ilgili bazı kayıtlara rastlanmaktadır.
Hakkında tıpkı bir tasawuf büyüğü gibi
menkıbeler ve rüyalar aktarılmakta , Semerkant'ta Deşt Ribatı'nda Hızır ile görüşüp onun duasını aldığı , kerametleri bulunduğu belirtilmekte ve yaptığı duanın
kabul edildiğine dair bir hadise de nakledilmektedir (Ebü' l-Yüsr el-Pezdevi, s. 3;
Necmeddin en-N esefi, s. 32, 293; Ahmed
b. Musa b.lsa ei-Keşşi. vr. 3 ı 6b, 3 ı 7•; Mahmud b. Süleyman ei-Kefevi, vr. ı05b ) . Nesefi'nin Matüridi hakkında tasawuf ter-

minolojisiyle kullandığı "kudvetü'l-ferikayn" (iki grubun lideri) tabiri ise (el-Kand,
S. ı 43) zahir Ve batın ilimlerinde lider konumunda olduğunu çağrıştıran bir ifadedir. Arkadaşı Hakim es-Semerkandi'nin
aksine Matüridi'nin tasawufi eserlerde
bir sfıfi olarak zikredilmemiş olması sorgulanmayı gerektirmekle birlikte bu
menkıbe ve rüyalar, onun takipçileri tarafından sonraki dönemlerde nasıl algılan 
dığını göstermesi bakımından oldukça
önemli malzeme teşkil etmektedir. Kelabazi'nin m uarneJat alanında eser veren
meşhur mutasawıf alimler arasında saydığı Hakim es-Semerkandi'nin Matüridl'nin çok yakın arkadaşı olması aralarında
bilgi alışverişi bulunduğunu düşündür
mektedir. Nitekim Matüridi Te'vilôtü'IKur'ôn ' ında Hakim'den "nasihat" kelimesinin tanımını aktarmaktadır (vr. 255b) .
Takvaya ulaşmanın yollarıyla ilgili olarak
yaptığı açıklamalar da önemli ölçüde tasawufi bir karakter taşır (a.g.e., vr. 93•-b).
Ayrıca öğrencisinin öğrencisi olan İbn Yahya kendisini takva titizliğinde tek şahsi
yet olarak nitelemektedir (Şer/:ıu Cümeli
uşüli 'd-dfn, vr. ı62• ) . AncakKitôbü't-Tevf:ıid'de keşif ve ilhamın bilgi kaynakları
arasında yer alamayacağını açıkça ifade
eden Matüridi, öğrencisi Rüstüfeğni'nin
Fevô 'id adlı eserinden yapılan iki iktibasa göre velilerin peygamberlerden üstün
olduğunu savunanların görüşünü redded er, dünya nimetlerinden istifade edilmesini yadırgayanlara bunların insanların faydalanması için yaratıldığını söyleyerek karşı çıkardı (Ahmed b. MGsa b. lsa
el-Keşşi, vr. 308", 3 ı 4b). Matüridi. gerek
Kitôbü't- Tevf:ıid'de gerekse Te'vilôtü'IKur'ôn'da çeşitli münasebetlerle Allah'a
ve Resulü'ne olan tazim ve muhabbetini
zaman zaman etkileyici duygusal ifadelerle dile getirir. Bunun yanında kalıplaş
mış anlatırnlara yer vermez. Kelabazi'nin
et-Ta'arruf'unda anlatılanlardan , Matüridi ve çevresinin kelama dair görüşleri
nin Maveraünnehir mutasawıfları üzerin-de etkili olduğu anlaşılmaktadır (Nesefl,
ı. 360-36 ı) . Hatta bir büyük tarikat şeyhi
nin Matüridi'nin, zamanında bu ümmetin mehdisi olduğunu söylediği kaydedilmektedir (Zebidi. ll, 5).
Matüridi kelam, tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kitôbü't-Tevf:ıid adlı eseri
Sünni kelamının klasiklerinden biri haline gelmiştir. Kaynaklarda zikredilen kitaplarının isimleri onun Mu'tezile, Karamita, Revafız gibi fırkalarca ileri sürülen
düşüncelere karşı uzun mücadeleler ver-
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diği izlenimini uyandırmaktadır. Sonraki
dönemlerde takipçileri tarafından "şeyh,
imam. şeyhülislam, imamü'l-hüda, alemü'l-hüda, relsü meşayihi Semerkand,
imamü'l-mütekellimln, musahhihu akaidi'l-müslimln, imamü Ehli's-sünne" gibi
unvanlarla anılmıştır. Ebü'I-Muln en-Nesefi, dini ve felsefi ilimlerde bu alanlarda
ileri seviyede bulunanların kolay kolay elde ederneyeceği çeşitlilikte bilgilere sahip bir şahsiyet olarak nitelediği Matündi'nin dini ihya yolunda çaba sarfettiğini,
hakkı destekleme uğrunda çalıştığını. dinin hakikatlerini araştırma ve bunların ince manalarıyla derin hikmetlerini ortaya
çıkarma düşüncesiyle yoğrulduğunu belirtir (Tebşıratü'l-edille, 1, 359; II, 83 1-832).
Kelamda imam olarak kabul edilen Matürldl. ak'ideyi güçlendirme ve dini temel
görüşleri çerçevesinde müdafaa etme konusunda gerek islam dışı akımlara gerekse Mu'tezile. Havaric ve Batıniyye gibi islami mezheplere karşı ciddi bir mücadele vermiş, çağdaş oldukları halde görüş
tüklerine dair herhangi bir kayda rastlanmayan Ebü'I-Hasan ei-Eş'arl'den daha önce bu alanda etkin bir varlık göstermeye
başlamıştır. Matürldl. ilmi çevresiyle beraber Maveraünnehir'de islam düşünce
sinin belli bir istikrara kavuşmasında, islam'ın ve Hanefiliğin Türkler arasında yayılmasında önemli görev yapmış ve bu etkisi zaman içinde artarak devam etmiş
tir.

Matürldl'nin

öğrencisi Rüstüfeğnl'ye

öğrencilikyapmış olan İbn Yahya'nın ken-

di döneminde Semerkant'taki Ehl-i sünnet'in Cuzcaniyye ve iyaziyye diye bilindiğini belirtmesi(Şerf:ıu Cümeli uşuli'd-din,
vr. 121•ı, bunun yanında Matürldiyye'den
söz etmemesi, IV. (X.) yüzyılın ikinci yarı
sında Semerkant kelam ekolünün henüz
Matürldl'ye nisbet edilmediğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Anlaşıldığı kadarıyla V. (Xl.) yüzyılın ikinci yarısında bile Matürldl bu ekolün lideri olarak görülmemekteydi. Zira Kitabü 't-TevJ:ıid'in dışında kendi zamanına kadar Semerkantlı alimler tarafından yazılan kelam eserlerini yetersiz bulan Ebü'I-Yüsr
ei-Pezdevl (ö. 493/1100), Ehl-i sünnet
imamlarından saydığı Matürldl'nin bu kitabını dil ve üslup bakımından problemli
bulduğunu belirtmesinin yanı sıra bazı
görüşlerini açık bir biçimde eleştirerek
( Uşulü 'd-din, s. 2-3, 203-204, 207-2 ı ı) ona
tam bağlı olmadığını ortaya koymuştur.
Matürldl'yi bir ekol sahibi olarak benimseyen ve kelama dair görüşlerini merkeze
alarak Kitdbü't-TevJ:ıid'den sonra ikinci

kaynak sayılan Tebşıratü '1-edille 'yi telif
eden alim Ebü'I-Muln en -Nesefi olmuş.
Nesefi ile birlikte Matürld'ilik bir kelam
akımı olarak tarihteki yerini almıştır. Fahreddin er-Razi, Maveraünnehir'de yaptı
ğı münazaraları konu alan eserinde Ebu
Mansur ei-Matürldl'nin Maveraünnehirli
tabilerinden söz eder ve onlarla yaptığı
tartışmayı anlatır (Münd?arat, s. 53). Bundan artık Matürld'iliğin birekol haline
geldiği. fakat henüz Matürldiyye adının
kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim
İbn Fazlullah ei-Ömerl. Matürldiyye adının
Mu'tezile tarafından verildiğini belirtir.
Ona göre Mu'tezile kelam cıları , Matürldl'nin Ehl-i sünnet mezhebine verdiği
güçlü desteğe karşı duydukları şiddetli
öfke sebebiyle akaid ve usulde Ebu Han'ife'nin yolunu izleyen Ehi-i sünnet mensuplarına Matürldiyye lakabını takmışlar
dır (Mesalik, VI, 46) Sa'deddin et-Teftazanl Horasan, Irak, Şam (Suriye) ve diğer
memleketlerin büyük çoğunluğunda Ehl-i
sünnet'in Eş'ariyye, Maveraünnehir'de ise
Matürldiyye anlayışının yaygın old uğ unu
belirtir ve kendi zamanında bu iki grup
arasında tekvln, imanda istisna ve mukallidin imanı gibi bazı konularda görüş
ayrılığı çıktığını kaydeder. Ardından da bu
iki grubun ileri gelen alimlerinin birbirlerini bid'atçılık ve sapıklıkla suçlamadıkia
rım vurgular (Şerf:ıu'l-Ma/<:aşıd, Il, 271)
Eş'ar'ilik daha çok Şafii ve Malikiler arasında, Matürld'ilik ise Hanefiler arasında
yayılmıştır (bk MATÜRiDİYYE).
Eserleri. Matürldl'nin kendisine aidiyeti kesin olan on üç eserinden on ikisinin
adını , daha -başka eserleri de bulunduğu
nu belirterek- Ebü'I-Muln en-Nesefi kaydetmiştir. ŞerJ:ıu'l-Cami'i'ş-şagir'in varlığı ise güvenilir klasik kaynaklarda yapılan
iktibaslardan öğrenilmektedir. A) Tefsir.
Te,viliitü'l-/fur,an*. Te'vilatü Ehli'ssünne, Te'vilatü'l-Matüridiyye adıyla da
bilinen eser tefsir açısından çok önemli
bir çalışma olmasının yanı sıra kelam, fı
kıh ve fıkıh usulü alanlarında da zengin
bilgi ve önemli görüşler içermektedir. Ayrıca islami fırkalar ve islam dışı akımlar
la diniere ait inanç ve görüşlerin tenkidi
bakımından ihmal edilemeyecek bir kaynaktır. Eser Matürldl'nin öğrencilerine
yaptığı takrirlerden oluşmuştur. Te'vilat'ın çeşitli kütüphanelerde kırk civarın
da nüshasının bulunduğu bilinmektedir
(Brockelmann, GAL, 1, 195; Suppl., I, 346;
Muhammed M ustafiz ai-Rahman, s. 60-62,
131- ı 45; Sezgin, 1/4, s. 40-4 ı). Osmanlı
alimlerinden Lalezarl, Fatiha suresinin S.
ayeti hakkında eserde yer alan açıklama-

lar üzerine el- Ya]fütetü'l-l].amra' adıyla
bir şerh yazmıştır (Süleymaniye Ktp., Hafld Efendi, nr. I 24, I 30). Te'vilatü'l-Kur'an'ın Muhammed Eroğlu (İstanbul ı 971 ),
İbrahim Avadayn- Seyyid Avadayn (Kahi re I 97 I). Muhammed Müstefizürrahman (Bağdad ı 983) ve Bekir Topaloğlu
Ahmet Vanlıoğlu (İstanbul2003) tarafın
dan kısmi neşirleri yapılmış. üzerinde kitap, makale ve tebliğ tarzında çalışma
lar gerçekleştirilmiştir. B) Kelam. 1. Kitabü't-Tevl}id*. Matürldl'nin tam olarak basılmış tek eseri olup kelam ilminin
temel konularını ele almaktadır. Fethullah Huleyf tarafından yapılan ve birçok
yanlış ihtiva eden ilk neşrinden sonra
(Beyrut 1970, 1982; istanbul 1979; İs
kenderiye, ts.) Bekir TopaJoğlu ve Muhammed Aruçi eseri yeniden yayımla
mış (Ankara 2003). ayrıca Bekir TopaJoğ
lu kitabı Türkçe'ye çevirmiştir (Ankara 2002). z. Kitdbü'l-Ma]fiilat (bu esere atıfta bulunan veya ondan iktibas
yapan kaynaklariçin bk . Ebü'I-Yüsr elPezdevl, s. 241; Nesefl, I, 52, 162, 405;
ll, 829, 834). Brockelmann'ın Köprülü ve
Süleymaniye (Fatih) kütüphanelerinde
bu kitaba ait olarak gösterdiği nüshaların Matürldl'nin eserine ait olmadığı anlaşılmıştır. 3. Reddü Eva'ili'l-edille li'lKa'bi(bir iktibas için bk. Nesefl, II, 567).
4. Reddü Teh~ibi'l-cedelli'l-Ka'bi. S.
Beyanü vehmi'l-Mu'tezile. 6. Reddü
Va'idi'l-tüssa]f li'l-Ka'bi. 7. Reddü '1Uşrl.li'l-l.J.amse li-Ebi 'Ömer el-Bahili.
Bu eserde görüşleri eleştirilen alim. Basra Mu'tezilesi'nin ileri gelenlerinden Ebu
ömer Muhammed b. Ömer b. Said ei-Bahill'dir. a. Reddü Kitabi'I-İrname Ji-ba'zi'r-Revatız. 9. er-Red 'ale'l-Karamita
(fi'l-uşul). C) Fıkıh.1. Me'al;i~ü (Me'l].a?ü)'ş-şera'i' ii uşuli'l-fı]fh (iktibaslar
için bk. Nesefl. I, 146; II, 784; Alaeddin esSemerkandl, Mizanü'l-uşul, s. 70, 659660,699, 746; Lam iş!, s. ı 89; Burhaneddin
el-Buhar!, II, 382; Abdülazlz el-Buhar!, II ,
61 9; III, 662) z. Kitdbü'l-Cedelfi uşu
li'l-fı]fh . 3. er-Red 'ale'l-Karamita (fi'lfüru'). 4. ŞerJ:ıu'l-Cami'i'ş-şagir (iktibaslar için bk. Ebü'I-Usr el-Pezdevl, vr. 113b,
266•; Kasanl, VII, 47) Muhammed eş-Şey
banl'nin Hanefi mezhebinin temel kaynaklarından olan el-Cami'u'ş-şagir adlı
eserinin şerhidir (aş . bk.).
Matüridi'ye Nisbet Edilen Eserler. 1.
1321/
1904, 136 5). Ebu Hanife'nin el-F*hü'lebsat adlı eserinin Ebü'I-Leys es-Semerkandl tarafından yapılan şerhinin yanlış
lıkla Matürldl'ye ait gösterilerek yapılmış
ŞerJ:ıu'l-Fı]fhi'l-ekber (Haydarabad
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neşridir (Şerf:ıu '1-Fıkhi'l-ebsat

yesesi (yüksek lisans tezi, 1990, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); M. Ragıp İma
moğlu, İmam Ebu-Mansur el-Matüridi ve Te'vilatü '1-Kur'an 'daki Tefsir Metodu (Ankara 199 ı); Hanifi Özcan, Matüridi'de Bilgi Problemi (istanbul1993)
ve Ma türidi'de Dini Çoğulculuk (İs
tanbul 1995); Mustafa Can, Matüridi 'ye Kadar Nübüvvete Karşı Çıkanlar ve
Matüridi'de Nübüvvet Anlayışı (doktora tezi, 1997, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Adil Bebek, Matüridi'de Günah
Problemi(İstanbul1998); H. Sabri Erdem,
Maturidi ve İbn Teymiyye'de Metod
Anlayışı ve Kur'an (İstanbul 1998); Hüseyin Kahraman, Maturidilikte Hadis
Kültürü (Bursa 200 ı); Musa Kaçar, İmam
Matüridi'de Esma-i Hüsna (Isparta
2002); Latif Solmaz, Ebu Mansur Muhammed Matüridi'de Günah Meselesi
(Konya 2002); Talip Özdeş, İmam Matu ridi'nin Tefsir Anlayışı (İstanbul 2003).

li-Ebi Hanife, neşredenin girişi, s. 5-10). Z. Risale fi 'l'a]fii'id (el-'Akldetü'l-Matürldiyye). Ma~
türidi ekolünün bir mensubu tarafından
yapılan, ekolün sisteminin özeti mahiyetindeki risaleyi önce Yusuf Ziya Yörükan
tercümesiyle birlikte İslam Akaidine
Dair Eski Metinler içinde Akaid Risalesi (Ankara ı 953) =Risale fi'l- 'a]fii'id
(İstanbul ı 953) adıyla, daha sonra Takıy
yüddin es-Sübki'nin es -Se yfü'l-meşh ur
fi şerl}.i 'A]fideti Ebi Manşur'u ile birlikte Matüridi'nin Akide Risalesi ve Şerhi
ismiyle (istanbul 2000) M. Saim Yeprem
tarafından tahkik ve tercüme edilerek yayımlanmıştır. 3. Kitabü 't-Tevl}.id. Matüridl'nin Kitabü 't- Tevl}.idinden farklı küçük bir risale olup Yusuf Ziya Yörükan tarafından İslam Akaidine Dair Eski Metinler içinde tercümesiyle birlikte neş
redilmiştir (istanbul ı 953; Ankara 1953).
4. Kitabü '1-Uşul (Uşulü 'd-din) . Sezgin,
Brockelmann 'ın yanlış olarak bu eseri Matüridl'ye nisbet ettiğini belirtir. s. Risale
timala yecuzü'l-va]ffü 'aleyhi fi'l-Kur'an (yazmaları için bk. Sezgin, l/4, s. 42).
6. Pendname-i Ma türidi (Veşaya ve münacat, Feva'id). Farsça olan risale. Bursa
Eski Yazma ve Basma Eserler (Hüseyin
Çelebi, nr. ı ı87)veSüleymaniye (Fatih, nr.
5426) kütüphanelerinde yer alan iki farklı nüshaya dayanılarak Irec Efşar tarafın
dan neşredilmiştir (Ferheng-i Iran Zemin,
Tahran 1345 hş ., X, 46-67). 7. Risale-i Şey]].
EbU Manşur Matüridi (İrşad). 8. İrşa 
dü'l-mübtedi'in ii tecvidi kelami rabbi']-'alemin. 9. Risale-i Canıvar Ddri
(bu eserlerin nisbetindeki problemler için
bk. Kitabü't-Tevhld Tercümesi, tercüme
edenin girişi, s. XXVI, XXIX, XXXI-XXXIV;
ayrıca Farsça olan son üç eserin Taşkent
El Yazmaları Kütüphanesi'nde bulunan
yazmaları hakkında bk. Yunusoviç, s. 278280).

b) Yabancı Dildeki Eserler. Muhammed Müstefizürrahman, An Edition of
the First Two Chapters of al-Mütüridi's
"Ta'wilö.t Ahi al-Sunna" (doktora tezi
mukaddimesi, 1970, University of London); Ebü'I-Hayr Muhammed Eyyüb Ali,
Ebü'l-Hayr Muhammed, 'A]fidetü'l-İs
lam ve '1-İmam el-Ma türidi ( Dakka
1983); Ali Abdülfettah el-Mağribi, İma
mü Ehli's-sünne ve'l-cema'a Ebu Manşur el-Ma türidi ve ara'ühü'l-kelamiyye
(Kahire 1985); Belkasım el-Gi:ill, Ebu Manşur el-Matüridi: lfayatühu ve ara'ühü'l-'a]fdiyye (Tunus 1989); Mustafa Ceric, Roots of Synthetic Theology in Islam: A Study of the Theology (Kuala
Lumpur 1995); Ulrich Rudolph, al-Maturidi und die sunnitische Theologie
in Samarkand (Leiden 1997) (Matür!di
ve onun kültür çevresiyle ilgili geniş bir
literatür için b k. Kutlu, İmam Maturldl ve
Maturidilik, s. 385-432) .

Literatür. a ) Türkçe Eserler. Muhammed Eroğlu, Ebu Mansur el-Maturidi
ve Te'vilatü'l-Kur'an (öğretim üyeliği tezi, istanbul 1971); Kemal Işık, Maturidi'nin Kelam Sisteminde İman, Allah ve
Peygamberlik Anlayışı (Ankara 1974,
1980); A. Vehbi Ecer, Türk Din Bilgini
Maturidi (Ankara ı 978); M. Saim Yeprem, İrade Hürriyeti ve İmam Matüridi (İstanbul 1980, 1984); Mustafa SaitYazıcıoğlu, Matüridi ve Nesefi'ye Göre İn
san Hürriyeti Kavramı (Ankara 1982,
1992); Hasan Şahin, Maturidi'ye Göre
Din (Kayseri ı 987); Nusrettin Yılmaz, Kelabazi'nin Tasavvuf ve Akaid Alanın
daki Görüşleri ve Matüridi ile Muka-

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesi be Tıp
Tarihi Enstitüsü tarafından 14-1 S Mart
1986 tarihinde Kayseri'de "Ebu Mansur
Semerkandi- Maturidi Kongresi" adıyla
bir toplantı yapılmış ve burada sunulan
tebliğler Ebu Mansur Semerkandi Ma turidi (862-944) adıyla yayımlanmıştır
(Kayseri 1990). Özbekistan Cumhuriyeti
Bakanlar Kurulu kararıyla 2000 yılında
Matüridl'nin 1130. doğum yılı büyük etkinliklerle kutlanmış. bu münasebetle
birkaç kitap, derleme ve makale neşredil
miştir. Ayrıca 17 Kasım 2000 tarihinde
Semerkant'ta Matürldi anısına yapılan
t ürbenin açılışı münasebetiyle uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir.

150

BİBLİYOGRAFYA :

Matürldl, Te'vilatü'l-Kuran, Hacı Selim Ağa
Ktp., nr. 40, vr. 93•·•, 255•, 905', 906•; a.mlf.,
Kitabü't-Tevf:ıfd (nşr. Fethullah Huleyf), Beyrut
19S6, s. 7, ayrıca bk. neşredenin girişi, s. 1-57;
a.mlf., Kitabü't-Tevhfd Tercümesi (tre. Bekir
Topaloğ1u), Ankara 2002, s. 452, ayrıca bk.
tercüme edenin girişi, s. Xlll-XXXIV; Ebü'l-Leys
es-Semerkandl, Kitabü'n-Nevazil, İÜ Ktp., Nadir Eserler, nr. A-3459, vr. 7•, 16•; a .mlf., Şer
f:ıu '1-Fılj:hi'l-ebsat li-Ebf Hanffe: The Islami c
Concept of Belief in the 4th/10th Century:
Abü 'l~Lait as-Samarqandi's Commentary on
Abü Hanlfa al-Fiqh al-absat (nşr. H. Daiber),
Tokyo 1995, neşredenin girişi, s. 5-1 O; İbn Yahya, Şerf:ıu Cümeli uşüli 'd-dfn, Süleymaniye
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 164S, vr. 18•-19', 20',
29', 31', 34', 39', 46•, 51•, 64•, 6S'-69', ss•.
93•, 110', 117•, 121', 125', 127•, 160•-162';
Ebu Asım el-Abbadl. Tabalj:atü'l-fukaha'i'ş-Şa
fi'iyye(nşr. G. Vitestam), Leiden 1964, s. 3;
Ebü'l-Usr el-Pezdevl, Şerf:ıu 'l-Cami'i'ş-şagir; Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 605, vr.
113b, 266'; Ebü'l-Yüsr el-Pezdevl. Uşülü 'd-dfn
(n ş r. H. P. Linss), Kahire 13S3/1963, s. 2-3, 70,
203-204, 207-211, 241; Nesefi. Tebşıratü'l-edil
le (Salame). I, 52, 146, 162, 305, 35S -361,
405; ll, 567, 7S4, S29, S31-S32, S34, 970;
ayrıca b k. İndeks; Lam işi. Ki tab fi uşüli'l-fılj:h
(nşr. Abdülmecld Türki), Beyrut 1995, s. 1S9;
Necmeddin en-Nesefi. el)\and fi ?ikri 'ulema'i Semerlj:and (nşr. Nazar Muhammed eiFaryabl), Riyad 1412/1991, s. 32, 143, 293,
311, 420; Alaeddin es-Semerkandl, Mfzanü 'luşul (nşr M. Zeki Abdülber), Katar 1404/19S4,
s. 3, 70, 659 -660, 669, 746 ; a.mlf., Şerf:ıu't
Te'vflat, Süleymaniye Ktp., Hamidi ye, nr. 176;
Sem'anl. el-Ensab, VI, 115; XII, 2-3; Ahmed b.
Müsab. isa el-Keşşl, MecmQ'u'l-f:ıavadiş ve'nnevazil, Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, nr. 547,
vr. 37', 3S', 39•·•, 2ss•, 301•, 30S', 314•, 316•317'; Kasanl, Beda'i', VII, 47; Fahreddin er-Razi. Mefatf/:ıu'l-gayb, Kahire, ts. (e1-Matbaatü'1behiyye el-Mısriyye)-> Tahran, ts. (Darü'l-kütübi 'l-ilmiyye), V, 163; VI, 200; XIV, 22S; XXIV,
244; XXVII, 1SS; a.mlf., Münfı?arat (nşr Fethullah Huleyf), Beyrut 1966, s. 53; Burhaneddin
el-Buhar!, el-Muf:ıftü'l-Burhanf fi'l-fılj:hi'n-Nu'
manf (nşr. Ahmed İzzO İnaye), Beyrut 1424/
2003, ll, 3S2; V, 577; Kurtubi. el-Cami', VI, 3S;
Abdülazlz el-Buhar!, Keşfü'l-esrar(nşr. Muhammed e1-Mu'tasım-Billah ei-Bağdadl). Beyrut
1417/1997, ll, 619; lll, 662; Zehebl, Tarfi)u'lislam: sene 381-400, s. 200; İbn Fazlullah elÖmer!, Mesalik, VI, 45-46; Kureşl, el-Cevahirü'l-muçlıyye, I, 144; ll, 553, 570-571; lll, 92,
360-361, 544; IV, 29; Teftazanl, Şerf:ıu'l-Malj:a
şıd, İstanbul 1305, ll, 10S, 264, 271; FirOzabadi. el-Mirlj:atü'l-ve{iyye fi tabalj:ati'l-Hane{iyye,
Süleymaniye Ktp., Relsülküttab, nr. 671, vr.
74'; nr. 672, vr. 74'; İbn Kutluboğa, Tacü'tteracim fi men şannefe mine'l-Hane{iyye (nşr
İbrahim Salih), Beyrut 1412/1992, s. 59, 201202; Taşköprizade, Tabalj:atü 'l-fulj:aha' ( nşr.
Ahmed Neyle), Musul 1954, s. 56, 63; Mahmüd
b. Süleyman el-Kefevl, Keta'ibü a'lami'l-al)yar
min fulj:aha'i me?hebi'n-Nu'mani'l-mui)tar,
Süleymaniye Ktp., Relsülküttab, nr. 690, vr.
105•·•, 13S', 139', 155'; Temlml, et-Tabalj:atü's-seniyye, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1906, vr. 615•; Keşfü '?-?Unun, I, 335336; ll, 1406; a.mlf., Süllemü'l-vüşul ila taba-

MATüRIDi
kiiti'l-fuf:ıul, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa,
nr. 1887, vr. 227b, 518b; Beyazizade Ahmed
Efendi, İşiira tü '1-meram min 'ibiiriiti'l-İmiim
(nşr. Yusuf Abdürrezzak). Kahire 1368/1949, s. 67,23, 39,53-56,331, 333; Zebidi. İt/:ıtıfü's-sii
de, ll, 5-7; Leknevi. el-Fevii'idü'l-behiyye, s. 65,
195; M. Sultan ei-Hucendi. Hükmullahi '1-vii/:ı i
di'ş-şamed, Kahire 1355, s. 48; Brockelmann,
GAL, 1, 195; Suppl., 1, 346; M. Mustafiz aiRahman. An Edition o{ the First Two Chapters
of al-Maturidi's, "Ta 'wilat Ahi al-Sunna" (doktora tezi, 1970). University of London , giriş, s.
60-62, 131-145; Sezgin, GAS (Ar.).l/4, s. 4042; Ali Abdülfettah ei-Mağribi, imamü Ehli's-

sünne ve'l-cemii'a Ebu Manşur el-Matürid1 ve
iira'ühü'l-ke lamiyye, Kahire 1405/1985, s. 13;
V. V. Barthold. Moğol İstilasına Kadar Türkistan (haz. Hakkı Dursun Yıldız). Ankara 1990, s.
95; Mustafa Ceric, Roots o{ Synthetic Theology
in Islam: A Study of the Theology of Aba Manş ür al-Ma turidi (d. 333!944), Ku ala Lumpur
1995; Bekir Topaloğlu, Keliim ilmi : Giriş, İstan
bul 1996, s. 109; W. Madelung, "Maturidiliğin
Yayılışı ve Türkler" (tre. Muzaffer Tan). imam
Miituridi ve Maturidilik (haz. Sönmez Kut lu) ,

Ankara 2003, s. 308; Sönmez Kutlu. "Bilinen
ve Bilinmeyen Yönleriyle imam Maturidi". a.e.,
s. 17-21, 25-30,48-51; a.mlf .• "Ebu Mansur elMa turldl ve Maturidi Kültür Çevresiyle ilgili
Bibliyografya", a .e., s. 385-432; Ziyadev Şovo
sil Yunusoviç, "Ebu Mansur el-Maturidi'ye Nispet Edilen Eserlerin Taşkent Yazmalan ve Maturidi üze rine Yapılan Bazı Araştırmalar" (tre.
Sönmez Kutlu - Yuldus Musahanov). a.e., s.
271-281; A. S. Tritton. "An Early W or k From
the School of al-Maturidi". JRAS, lll -IV ( 1966).
s. 96; Ahmet Vehbi Ecer. "Matüridi'nin islam
Dünyasında Tanınması".

Diyanet Dergisi,

XXIII/I, Ankara 1987, s. 12-17; M. Sait Özervarlı.

"The Authenticity of the Manuscript of
Maturidi's Kitab al-TawJ:ıid: A Re-examination",
islam Araştırmaları Dergisi, sy. 1, İstanbul 1997.
s. 19-29; D. B. Macdonald- [Ahmed Ateş]. "Matüridi", İA, VII, 405-406; R. M. Speight, "al-M aturidi", ER, IX, 285-286.
1AJ
..

I!I!J

ŞükRÜ ÜZEN

Ketama Dair Görüşleri. Kelam tarihiyle ilgili kaynaklar Sünni kelamın kurucusu olarak Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari'yi gösterirse de günümüze intikal eden eserlerden hareket edildiği takdirde bu kurucunun Ebu Mansur ei-Matür'id'i o l duğunu
söylemek gerekir. Eş'ari'nin elde bulunup doğrudan kendi görüşlerini yansıtan
en önemli eseri el-Lüma'dır. Risale hacmindeki bu çalışmada sadece ilahiyyat
bahislerine onun içinde kader konusu ile
beş sayfalık bir hacim çerçevesinde imanın tarifi ve sınırlarına, üç sayfa içinde de
imarnet meselesine yer verilmiş. buna
karşılık epistemoloji. nübüwet konuları.
ahiret bahisleri, çeşitli kelam mevzuların
da islam fırkaları ile diğer din ve akımla
rın inanç ve telakkilerine tatminkar bir
şekilde temas edilmemiştir. Matür'id'i'den yetmiş küsur yıl sonra yaşayan İbn
FCırek tarafından telif edilen eserde Eş-

'ari'ye nisbet edilen, fakat büyük çoğun
lukla onun eserlerine atıfta bulunmadan
veya herhangi bir rivayet zinciri zikredilmeden. "Şuna kail oluyor. şunu benimsiyordu" denmek suretiyle sıralanan görüş
ler içinde el-Lüma'dan farklı olarak epistemolojiyle ilgili bazı açıklamalar yapılmış.
on sayfayı aşkın bir hacim içinde bazı nübüwet ve ahiret meselelerine değinilmiş
tir (Mücerredü malj:a lat, s. 10-33, 167180). Matür'id'i'nin Kitô.bü't-Tev]Jid'i daha sonra Sünni kelam eserlerinin ana planını oluşturan üç temel esası (ilahiyyat,
nübüvvet. ah iret) içermektedir. Gerçi epistemoloji dışında benzer bir planı Ebu
Hanife'nin akaid risalelerini birleştiren
eserde de görmek mümkündür (Beyazizade Ahmed Efendi, el -Uşülü '1-müni{e,
tür. yer.). Ancak bu risalelerde konular sistematik olarak değil dağınık bir şekilde
işlenmiş veya kısmi temaslar yapılmıştır.
Matüridi'nin kelami görüşleri Te'vilô.tü '1Kur'ô.n'ının çeşitli yerlerinde de yer almıştır.

ği

Epistemoloji. Matüridi, dinin gereklilikonusunda ilke olarak iki bilgi kayna-

ğından yararlanmanın kaçınılmaz olduğu

nu söyler. Bunlardan biri akıl. diğeri de
nakildir. Ona göre toplumların farklı din
anlayışiarına sahip bulunduğu , bunun
yanında her bir grubun kendi anlayışının
isabetli. diğerlerinin hatalı olduğu yolunda bir kanaat taşıdığı ve bu kanaatin atalarından kendilerine intikal ettiği hususu
inkar edilemeyecek sosyolojik bir gerçektir. Aslında bir anlamda nakli oluşturan
toplumsal kabul, tarih boyunca hem yöneticilerin hem nübüwet iddiasında bulunanların hem de meslek ve zanaat sahiplerinin önem verdiği bir şeydir. Akıl.
kendisinin de bir parçasını teşkil ettiği evrenin sadece yok olmak (fena) için vücut
bulmadığına. hikmet çerçevesinde beka
hedefi gözetilerek inşa edildiğine hükmeder. Evrenin çok farkl ı . hatta birbirine zıt
karakterde ünitelerden meydana gelmiş
bir yapısı olduğu gözlenmektedir. Özellikle nesne ve olayların birlik ve ayrılık
noktalarını seçebilen akıl yeteneğine sahip insan. başka bir ifadeyle düşünürlerin
"yoğunlaştırı lmış evren" (el-alemü's-sagir)
dedikleri beşer türü sahip kılındığı mizaç.
arzu ve ihtiraslarla kendi haline bırakıla
cak olsa fertler ve toplumlar çekişme girdabına düşer, sonuç olarak da yokluğa
mahkum olurlar. Halbuki olağan üstü bir
düzen arzeden evrenin var ediliş amacı
bu değildir. Şu halde insan türünü ve bu
türün içinde yaşadığı evreni yaratan yöneticinin (müdebbir) toplumları rehber-

siz bırakması hikmete uygun değildir. Bu
sebeple bir yandan herkesin güvenle baş
vuracağı peygamberler görevlendirmiş.
öte yandan onların bu konumunu belge·teyecek kanıtlar göndermiştir; bu kanıt
ların başında insan aklı yer almaktadır
(Kitabü 't- TeuJ:ıid, s. 3-7). Matüridl, bu istidlaliyle akılla naklin bilgi kaynağı olma
fonksiyonunu kanıtlamaya çalışmaktadır.
Matüridi herkesin şahsi telakkisi, sahip kılındığı ilham. kura çekme veya yüz
hatların dan. ayak izlerinden ahkam çıkar
ma gibi bir temele dayanmayan ve sistematik olmayan yöntemlerin epistemolojik bir değer taşımadığını kabul eder. Ona
göre nesne ve olayların gerçekliğine vukuf için duyuların idraki, haber ve istidlal
olmak üzere üç bilgi vasıtası mevcuttur.
Duyuların idraki (iyan) temel bir araç olup
zaruri şekilde meydana gelen bu tür bilgide zıddını teşkil eden bilgisizlikten söz
etmek mümkün değildir. Aksi iddiada bulunan kimse problem çıkarmak için inadına davranış sergileyen bir tiptir. Ancak
duyu vasıtalarının arızalı olması . kabus
görmesi veya algılayacağı cism in çok küçük ya da çok uzakta bulunması gibi durumlar idraki engelleyebilir (a.g.e., s. 12,
18-19; Te'uilatü'l-Kur'an, vr. 104b, 204b,
234b, 404") . Matüridl. epistemolojiyi ilgi-

lendiren

çeşitli konuları tartışırken

duyuolan güvenine sık sık vurgu
yapar (Kitabü 't- TeuJ:ıid, indeks "et-<iyan"
ların algısına

md.).

Haber her şeyden önce kişinin mensup olduğu varlık türünü ve soyunu. kendisinin ve her şeyin adını öğrenmeyi sağ
layan ve beşer hayatının kurulup devam
etmesini temin eden bilgi vasıtasıdır.
Haber peygamberlerden gelen haber. tevatür yoluyla sabit olan haber ve haber-i
vahid olmak üzere üçe ayrılır. Peygamberlerin doğruluğu mucizelerle sabit olup
verdikleri haberlerin kabul edilmesi akll bir gere kliliktir. On lardan gelen haber tevatür derecesine çıkmışsa kesin
bilgi doğurur. Tevatür aklın. nakledenlerin -nicelik ve nitelik açısından- konumunu göz önüne alarak haberin doğruluğu
na hükmetmesidiL Matüıidi alimierin ictihadlarına dayanan icmaı da tevatür derecesinde kabul eder. Aslında alimlerden
her birinin ilke olarak yanılması ihtimal
dahilindedir. Onların farklı yetenek ve arzulara sahip bulunmalarına rağmen bir
noktada fikir birliğine varmaları. hükmünü icra etmeyi ve yaratıklarını korumayı
murat eden yüce Allah'ın Iutfundan baş
ka bir şey değildir. Bu açıdan icma mütevatir haber-i resfıle benzemektedir.
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