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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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MATüRIDI
Sistematik İslami ilimleri teşkil eden
ketarn ve fıkıh disiplinlerinde önemli bir .
tartışma konusu olan haber-i vahid Matürldl'ye göre akıl tarafından ravilerin durumu. ifade ettiği muhtevanın niteliği ve
kesinleşmiş nakil karşısındaki konumu
açılarından değerlendirilmelidir. Kabul ve
red alternatiflerinin hangisi baskın gelirse -yanılma ihtimali bulunmakla birlikteonunla amel edilmelidir. Aslında bilgi vasıtalarının en üstünü olan duyu alanında
bile ağırlık kazanan alternatifle iş görülmektedir; mesela duyuların yetersiz kalı
şı. algılanacak şeyin uzakta oluşu veya gizli bulunuşu gibi (a.g.e., s. ı 3- ı 5, ı 9-20)
Matürldl'ye göre istidlal (nazar). önceki
iki bilgi vasıtasının değerlendirilmesi için
kaçınılmaz bir faktördür. Şöyle ki: Duyulardan uzak olan veya algımıza gizli kalan
nesnelerin bilinmesi, ayrıca bize ulaşan
bazan çelişkili haberlerin değerlendiril
mesi, peygamberlerin mucizeleriyle sihirbazların ve illüzyonistlerin göz bağcıltğı
nın ayırt edilmesi akıl yürütmekle mümkündür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in çeşitli
ayetlerinde istidlal ve tefekkürde bulunma teşvik edilmiş. bu yöntemin gerçeğe
ulaştırdığı ifade edilmiştir (a.g.e., s. ı 5ı6: Te'vllatü'l-f).ur'an, vr. 74•, 126b. 2ı8•,
368b. 538•). Matüridl'nin kullandığı üsluptan. onun, istidlalin gerekliliğini savunurken hem dahildeki muhafazakar grubu
hem de felsefeye karşı çıkan akımları göz
önünde bulundurduğu anlaşılmaktadır.
Bu açıdan istidlali reddeden kimsenin bunu yaparken kendisinin de aynı yöntemi
kullandığım söylemektedir. Gerek fizik tabiatı tanımak gerekse beşeri hayatı düzenlemek ve karmaşık olayların içinden
çıkabilmek için akla başvurmanın zaruri
olduğuna dikkat çekerek onun renkleri
ve sesleri ayırmada görme ve işitme duyusu gibi bir konumda bulunduğunu belirtir_ Ayrıca insanın çeşitli eğilim ve içgüdülerinin yanı sıra aklila da donatıldığını.
insanın tabiatıyla aklının her zaman uyum
içinde bulunmadığını ifade eder ve bu durumlarda akla hakem yetkisi tanır. Matürldl. bilgi edinme yollarının en üstünü
olarak kabul ettiği duyu idrakinin bile zihnl fonksiyonun yardımıyla gerçekleştiğini
söyler ve bunun için önce yapılan algıla
madan beyinde hasıl olan izienimler olmadan yeni algılamanın gerçekleşeme
yeceğini örnek olarak gösterir. Fonksiyener olmaları için insana verilen diğer organlar gibi aklın da dumura uğrarnama
sı mutlaka çalıştınlmasına bağlıdır. Matürldl. aklı kullanmaya karşı çıkanların
nefsani arzulara ve şeytani tahriklere

152

ve güç bakımından erginlik döneminde
iken bile bedeninin bozulan, eskiyip pörsüyen kısımlarını onarmaya muktedir deOnun Sünni kelam ekolüne model teş
ğildir. Şüphesiz aynı durum cansız varlık
kil eden bilgi teorisi içinde yer alan duyularda da gözlenmektedir. Ayrıca duyularların idraki, haber ve akıl faktörlerinden
la algılanan her cismin yapısında karşıt
her birinin günümüze intikal eden iki eseözellikler, dıştan bir etkinin bulunmaması
rinde de çokça kullanıldığı görülmektehalinde dağılıp yok olmasını gerektiren
dir. Kitabü 't- TevJ:ıid'in ayet indeksinde
hususiyetler bulunmakta, cisimlerin cüzyer alan 4SO'ye yakın ayetin muhafazalere ve parçalara ayrıldığı, onların büyükar ekole mensup alimierin akaid kitapyüp geliştiği bilinmektedir. Bunlardan
larında bile yer almadığını söylemek
başka tabiat varlıklarından iyi kötü. kümümkündür. Aynı yöntemin Te'vilô.tü'lçük büyük, güzel çirkin vb. olanların mevKur'ô.n'da daha yoğun bir şekilde kullacudiyeti de söz konusudur. Bütün bunlar
nıldığı görülür. Matüridl'nin hadis rivadeğişim ve yok oluş belirtileridir. Kadim
yetlerine itikadi konularda az yer verdiği,
olan bir varlıkta ise bu tür arızatarın bubuna karşılık Te'vilô.tü'l-Kur'ô.n'da özellikle fıkıh meselelerinin çözümünde bu ri- . lunması mümkün değildir. c) Matüridl'nin evrenin yaratılmışlığını istidlal yoluyvayet! ere sıklıkla başvurduğu müşahede
la kanıtlamak için kullandığı delil, yukarı 
edilmektedir (bk. Tefsir ilmindeki Yeri).
da
cisimler için söz konusu edilen deği
Matüridi, her iki eserinde aklı duyu ve
şikliklerin akli yolla değerlendirilmesini
haber yoluyla elde edilen bilgilerin anlaandırmaktadır. Matüridl. daha sonra huşılması. yorumlanması, problemlerinin
dus-i
alem için kullanılması gelenek haliçözülmesi ve değerlendirilmesi için vazni alan cevher-araz söylemini öne çıkar
geçilmez bir araç kabul etmiş, onu insan
mıyorsa da düşüncesinin örgüsüne göre
olmanın, mükellef tututmanın ve gerçemüşahede edilen değişiklikler
cisimlerde
ğe ulaşmanın temel şartı olarak görmüş
bu
kanıt için önemli bir öncül oluşturmak
tür. Aklın gerçekleri anlamadaki rolünü
tadır. Matüridi, ar az yerine sıfat kelimegözün renkleri, kulağın sesleri ayırması
sinin kullanılmasının daha isabetli ve İs
na benzetmiş (a.g.e., s. ı 7). kendisinden
lami terminolojiye daha yakın olduğu kaiki asır sonra gelen Gazzall de aklı göze,
naatindedir, çünkü Kur'an'da araz "dünya
nakli de görmeye zemin hazırlayan gümetaı" anlamında maddi nesneler için
neşe benzetmiştir ( el-İktişad fi'l-i'tikad,
kullanılmıştır (ei-Enfal 8/67: et-Tevbe 9/
S. 2).
42: Kitabü't-Tev/;ld, s. 27-33).
Uluhiyyet. Matüridi, Allah'ın varlığını
Evrenin kıdemi hakkında ileri sürülen
ispat etmek için evrenin yaratılmışlığı
fikirleri Matüridi altı madde halinde sıra
(hadesü'l-a'yan) delilini kullanır. Ona göre
tamaktadır. a) Duyulur alemde gözlemyaratılmışlık üç bilgi vasıtasının her bilendiği gibi bir yaratıcı (münşl) olmaksı
riyle kanıtlanabilen bir gerçektir. a) Kenzın şeylerin birbirinden oluşması. b) Hadisinin kadim olup sanatkarane bir yapı
kim olan bir yaratıcı sayesinde, fakat ilya sahip bulunan kainatın bütün ünitelet -malfıl statüsünde şeylerin zaruri- olalerini yarattığını ve yönettiğini söyleyen
rak meydana gelmesi. c) Spermden ve
bir varlığın bu haberi elçileri vasıtasıyla
yumurtadan oluşan canlılar örneğinde
insanlara ulaşmıştır. Bunun yanında hiçgözlendiği gibi temel maddenin (tıynet)
bir canlının kendisinin kadim olup yarakadim, oluşumun hadis olması. d) Temel
tılmışlık statüsünün üstünde bulundumaddenin kendisine sonradan gelen bazı
ğunu ileri sürdüğü bilinmemektedir. Esasen bir kimse böyle bir iddiada bulunaözelliklerle (avarız) dönüşüp tabiatı oluş
cak olsa zaruri olarak herkes tarafından
turması. e) Evrenin -kadim asıldan-bir
yalancı olduğu ilan edilecektir. İşte bu
yaratıcı sayesinde vücut bulması. f) Heyfıla diye isimlendirilen temel madde ile
yolla canlı varlıkların yaratılmışlığı kanıt
lanmaktadır. Cansız varlıklar ise diğerle
oluşması (a.g.e., s. 51-52). Matüridi sözü
edilen bu kıdemci telakkilerin ortak nokrinin tasarruf ve yönetimine boyun eğ
tasının zihinde canlandırılıp şekillendiri
miştir. b) Duyuların idraki yoluyla yapıla
lemeyen (fizik ötesi) şeylerin kökten redcak kanıtlama acz ve ihtiyaç esasına dadedilmesi gibi yanlış bir yöntemden ibayanır. Şöyle ki: Evreni oluşturan her varret olduğunu söyler ve bu yöntemle ona
lık, çeşitli yönlerden kendisini başkasına
dayanılarak ileri sürülen görüşleri her fır
bağımlı hale getiren ve yaratılmışlığını
simgeleyen zaruretlerle kuşatılmıştır.
satta eleştirir. Ayrıca o, eserinde duyulur
alemin duyular ötesi için hangi açıdan
Mesela hiçbir canlı, mevcudiyetinin baş
langıcından haberdar olmadığı gibi bilgi
delil teşkil ettiği konusuna müstakil bir
mahkum
Tevt;ld,

olduklarını

belirtir (Kitabü't-

s. ı 5-17, 20-21, 207-21 0).

MATüRIDI
fasıl ayırmıştır

di.

(a.g. e., s. 47-50) Matüri-

Allah ' ın varlığı

için hareket

noktası

oluşturan evrenin yaratılmışlığı meselesine başka münasebetlerle de temas etmektedir( a. g.e., s. 57-62 , 93-99 , 211 233 ). Şunu da belirtmek gerekir ki Matüridi'nin isbat-ı vacib yöntemi hudus delilinden ibaret değildir. Kitfıbü't-Tevf:ıid'
de çeşitli vesilelerle gaye ve nizarn delili
çerçevesine giren istidlaller de yapmaktadır (mese la bk. s. 35) . Evrenin yaratıl
mışlığı , yani başlangıçta yokken hariçten
gelen bir tesirle varlık alanına çıktığı kanıtlanınca onun bir yaratıcısının bulunduğu artık zorunlu olarak kabul edilir.

Matüridi, Allah ' ın varlığının ispatını
olarak evrenin gözlenmesine dayan dırdığı gibi O'nun isim ve sıfatlarının
mevcudiyetini de aynı yönteme dayandı
rarak kanıtlamaya çalışır. Evrende müşa
hede edilen mükemmel kuruluş ve işle
yiş yaratıcısının ilim, kudret ve irade sahibi olduğunu gösterir. Ancak yüce yaratıcıya bazı sıfatiarın izafe edilmesi, O'nunla. aynı sıfatlarla nitelendirilen yaratıklar
arasında benzerlik oluşturup tevhid ilkesini zedelemez mi? Matüridi'ye göre bu
husus dikkatten uzak tutulmaması gereken bir ihtimal olup zahirde bir benzerliğin oluştuğunu söylemek mümkündür.
"Fakat biz insanlar duyulur alemden elde ettiğimiz izlenimlerle algılayan ve düşünebilen varlıklarız , adiandırma ve nitelendirmeyi de aynı çerçevede yapabilmekteyiz. Eğer gücümüz. başka bir varlığın
i simlendirilmediği kelime ve kavramlarla
O'nu isimlendirmeye kafi gelseydi elbette öyleyapardık" (a. g .e. , s. 147). Aslında
buradaki benzeşme sadece söylemdedir;
tıpkı Allah ' ın alim , kadir oluşunun çeşitli
dillerde ifade edilmesiyle muhtevada bir
farklılığın meydana gelmemesi gibi. Buna göre Allah'a nisbet edilen isimler zat-ı
ilahiyyeye lay ı k bazı manaları zihinlere
yakl aştıra n lafızl a rda n ibarettir. Bu tür
nitelemelerde herhangi bir teşbihin oluş
maması için, "Hiçbir şey O'nun benzeri
değildir " (e ş -Şur a 42/ 11) anlamındaki
ilahi beyan sıfatlar konusunda herkesin
benimsediği bir ilke olmuştur (a.g.e., s.
146-15 ı) .
ağırlıklı

İlahi sıfatlarla ilgili açıklamalarından
Matüridi'nin siga bakımından sıfat olan
hay, alim. kadir, rahman gibi kelimelere
zatl isim, bunların kökünü teşkil eden hayat, ilim, kudret gibi kelimelere de zati
s ıfat dediği anlaşılmaktadır (a.g.e. , s. 70 ,
100-10ı. ı47) . Günümüze intikal eden her
iki eserinde de Matüridi, çeşitli münasebetlerle mistisizme varan taabbüdi ifade-

ler kullanarak zat-ı ilahiyyeye birçok isim
veya sıfat izafe eder. Daha sonra Sünni
kelam eserlerinde genellikle kullanılan
sıfat tasnifi Matüridi'de mevcuttur. Buna göre o. Allah'ın birliğini ispat edip her
türlü teşbih belirtisini ( yaratılmı ş a özgü
acz ve eks iklik) nefyetmeyi amaçlayan
selbi sıfatları (a.g.e., s. 37-69) , evrenin
yaratılış ve işleyişini. Allah 'ın insanlara yönelik mesajını sistematik olarak zat-ı ilahiyyeye bağlayan sübutl sıfatları (a.g.e. ,
S. 70-78, ıo0-10 3 ). Allah- alem ilişkisini konu edinen fiili sıfatları (a .g.e., s. 73 -82)
ele alarak işler. Matüridi, sübutl sıfatlar
içinde yer almakla birlikte kadim (gayr-i
mah!Gk) olup olmaması açısından ayrı bir
önem taşıyan ketarn sıfatını (a.g .e., s. 839 ı), iradi fiilierin oluşmasında kulun payı
ile ilahi iradenin tesiri ve dolayısıyla kader
probleminin çözümünde bahis mevzuu
edilen irade sıfatını (a.g.e. , s. 92) ve tenzihi sıfatlar çerçevesinde Allah'ın görülebilirıiğini konu edinen rü'yetullah meselesini (a.g.e. , s. ı 2 0-ı 3 4) ayrıca ele alı r.
Onun uluhiyyet anlayı şında tevhid ilkesini
sistemleştiren sel bi- tenzlhi sıfatlar büyük önem taşır. Bu alanda islami mezheplerin ve islam dışı inanç ve akımların
eleşti ritmesine büyük gayret göstermiş
tir (mes el a b k. , a.g.e., s. ı 75 - ı 80, 239 268) .
Nübüvvet. Sünni ketarnının Eş' ariyye kolu nübüwet konusunu, mezhebin kuruluşunu tamamladığı kabul edilen Bakıliani
ile ağırlıklı olarak gündeme getirmiştir.
Bakıllani'den yaklaş ı k bir asır önce Matüridi, döneminde nübüwete en büyük
önemi veren kelamcıdır. Aslında nübüvvete karşı direniş -belki de İslamiyet' in
gücünü kabul ettirmesinin hemen ardın
dan- ondan ewel ortaya çıkmış ve delillerini ileri sürmeye başlamıştı (Abdurrahman Bedevi. tür. yer. ; Yavuz, s. 135- ı 68).
Matüridi'nin nübüw et konusuna önem
verme yolunda açtı ğ ı çı ğ ır sonraki müellifler tarafından devam etti rilmiştir. Onun
hem kelama hem tefsire dair eserlerinin
şarihi sayılan Ebü'I-Muin en-Nesefı, Tebşıratü '1-edille'sinde 100 sayfaya yaklaşan bir bölümü nübüvvete ayırmış ve
eseri için planladığını söylediği genel ölçüyü aşan bu hacmin nübüvveti inkar
eden akımlar karşısında mazur görülmesini i stemiştir (1, 443-5 35) .
Matüridi, Te'vilatü'l-Kur'an'ın çeşitli
yerler inde başta Hz. Peygamber'in nübüwetinin ispatı olmak üzere konunun
muht elif yönlerine temas eder. Kitabü 'tTe vf:ı id'inde de bu hususa dair yer alan
yetmiş sayfalık bölümün yarısından faz-

lasını

nübüwet müessesesinin gerekliliOna göre risalet kurumunu hidayet önderleri, hayır öncüleri ve
bilge kişilerin benimsemesine rağmen şu
beş grup kabul etmemiştir: Yaratıcıyı inkar edenler, O'nun mevcudiyetini benimsemekle birlikte emir ve yasak şeklinde
mesajı olabileceğini kabul etmeyenler,
bunu da benimsemekle beraber insan
aklının tek başına yeterli olup risaletten
müstağni kalınabileceğini zannedenler.
risalet iddiasında bulunan kişilerin gösterdiği mucizelerin kahin, sihirbaz ve gözbağcı ların fiilieriyle denk tutulabileceğini
söyleyenler, tarih boyunca ileri sürüldüğü iddia edilen mucizeleri muhatapları
nın bu tür konularda bilgili ve deneyimli
olmayışı realitesine bağlayanlar (s. 271) .
ğine ayırmıştır.

Nübüwete karşı ileri sürülen bu itirazbirincisine Matüridi önceki bölümde cevap vermiş durumdadır. Diğerlerini
de tek tek ele alarak çeşitli istidlallerle
cevaplandırmaya çalışır. Onun bu istidlallerinde Allah ' ın hikmetle (isabetli söz
ve isabetli fiil) iş gördüğü, buna bağlı olarak çok değerli bir varlık olan insanı ve
onun uğruna yarattığı evreni sonsuzluğa
uzanan bir hedef olmaksızın yapıp yık
mak için icat etmediği, ilahi mesajın kıla
vuzluğu bulunmadan dirlik ve düzenin
kurulamayacağı, tek başına aklın ebediyete kadar uzanan bir seyrü sef er geliş
mesini sağlayamayacağı gibi tezleri öne
çıkarır ve bunların etrafında akla, insan
tabiatına , sosyolojik realiteye, insanlık t arihinin genel kabullerine dayanarak açık
lamalar yapar (Kitabü't- Tev/:ıfd, s. 272285) . Matüridi, Ebu Isa ei-Verrak'a nisbet ettiği mucizeleri n kehanet, sihir ve
gözbağcılıkla eşit tutulabileceği yolundaki düşünceye. bu etkinlikleri gösteren
tiplerle peygamberlerin sahip olduğu
şahsiyet, etkileme gücü. mesqjlarının içeriği ve kalıcı lığ ı a ç ılarından bakış yaparak
eleşt i riler yöneltir (a.g.e., s. 286-294 ).
Verrak'ın Ku r' an 'ın i ' cazına dair itirazlarına ibnü'r-Ravendi'den de destek alarak
cevaplarverir (a.g.e., s. 296-31 3).
ların

Ebu Mansur ei-Matüridi'nin Hz. Muhammed'in risaletini ispat etmek üzere
kullandığı delillerden mucize nevileri ve
bunları hissi -akli- haberi şeklinde tasnife tabi tutması (a .g .e., s. 3 ı 4; Te'vfli'itü 'l~ur'an, vr. 79•) en azından kendisinden
sonra gelen Matüridiyye müellifleri için
model oluşturmuştur (krş . Nesefi, 1, 487492 ; NCıre ddin es-SabGni, s. 47-53) _O, bu
t ür mucizelerin yanı sıra ayetlerden de
destek alarak Hz. Peygamber'in manevi
portresi üzerinde durmuştur (Kitabü 't-
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Tevl;ld, s. 296, 314- 3 16) . Hz. Peygamber'in tahsil görmemesine rağmen sunduğu mesajın kapsamı , derinliği ve mantıkiliğine dikkat çekmiş , Kur'an metninin
sanatkarane kuruluş ve etkileyiciliğini
gündeme getirmiştir (a.g.e. , s. 322-325).
Ayrıca konuya sosyolojik açıdan bakış yaparak risaletle görevlendirildiği devirde
Peygamber'in yakın ve uzak çevresinin
yeni bir ilahi mesaja şiddetle ihtiyaç hissettiği, o dönemlerde semavl dinlerin
özünü teşkil eden tevhid ve ahiret i nancı
üzerinde yeterince d urulmadığı (a.g.e.,
s. 314 , 320) ve Hz. Peygamber'in ilahi bir
dayanağı olmadan başanya ulaşamaya
cağı, fakat bunun fiilen gerçekleşmesi
gibi hususları da kanıt olarak kullanmış
tır (a.g.e., s. 326-3 30) Matürldl, Hz. Muhammed'in EhH kitap dışında kalan topluluklara gönderilmiş bir peygamber olabileceği yolunda ileri sürülebilecek iddiaya
vahiy çizgisinin aynı niteliği taşıdığı , birinin kabulüyle diğerinin kabulünün gerekeceği şeklinde cevap vermiştir (a.g.e., s.
331-332; krş. Nu reddin es-Sabun!, s. 53).
Semavl dinler Allah ' ın birliği ilkesi,
O'nun eşi ve çocuklarının bulunmadığı
gerçeği üzerine kurulmuşken yahudiler
Üzeyir'in, hıristiyanlar da Mesih İsa'nın
Allah ' ın oğlu olduğunu iddia ederek tevhidi zedelemiştir (et-Tevbe 9/30). Peygamberlere ve dolayısıyla dinilideriere beşer
üstü niteliklerin atfedilmesi aşkınlığın tabiat seviyesine indirilmesi ve dinin yozlaştırılması sonucunu doğurur. Ulühiyyet
makamının yüceliğine büyük önem veren Matürldl, eserinin nübüwet bölümünün sonunda Hz. İsa'ya kendisine intisap
ettiklerini söyleyenler tarafından izate
edilen oğulluk iddiasını ele alarak eleştir
miştir (a.g.e., s. 332-340) .
Kaza ve Kader. Kelam alanında telif
edilen eserler bir taraftan nassa, onu anlamakla görevlendirilmiş akla, bunların
birleşmesinden oluşup isl am'ın özünü
teşki l eden genel kabul görmüş ilkelere,
ayrıca fizik ve sosyolojik realiteye dayanarak doğru inancı belirlemek, diğer taraftan içeride ve dışarıda oluşan yanlış
düşünüŞ ve inanışları eleştirrnek gibi çift
yönlü bir görev üstlenmiştir. Matürldi'nin Kitabü't- TevJ:ıid'inde sistemli bir şe
kilde ve Te'vilatü'l -Kur'an'ında münasebet düştükçe bu görevin yerine getirildiği ve sözü edilen hususun bugünkü bilgilere göre bir ilki teşkil ettiği görülmektedir. Bu çerçevede Matürldl, sorumlu olduğu halde insana irade ve davranış hürriyeti tanımayan Cebriyye ile ilahi kudret
ve iradeyi kısıtlayan, aslah teorisiyle Al-
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lah'a bir anlamda mükellefiyet yükleyen
Mu'tezile'ye eleştiriler yöneltmeyi, yukarıda belirtilen ilkeler dahilinde kader hakkındaki doğru inancı belirlemeyi üstlenmiştir. Onun bu konuya ayırdığı bölümün
hacmi Kitabü't - TevJ:ıid'in dörtte birini
aşmaktadır.
sıfatiarın ilgi alanının damükellefin sorumluluğuna
hukuki ve ahlaki zemin hazırlanması açı
larından gündeme geldiği gibi şer probleminin çözülmesi açısından da göz önünde bulundurulması gereken bir konudur.
Matürldl meseleye sonuncu problemle
giriş yapmaktadır. Ona göre her şeyden
önce "isabetli söz ve fiil" anlamındaki hikmetle zıddı olan sefeh, "bir şeyi yerli yerine koyma" manasındaki adi ile zıddı olan
cevr ve "iyi sonuç getiren davranış" demek olan hayır ile zıddını teşkil eden şer
kavramları açıklığa kavuşturulmalıdır. Bütün müslümanlar, hatta bütün din mensupları bu kavramların birinci sırasında
yer alan manalarla Allah'ın nitelendirilmesi, ikinci sıradakilerden O'nun tenzih
edilmesinin gereğini kabul eder. Ancak
düalist inancı benimseyenler hikmeti "sahibine fayda sağlayan şey", i'tizal mensupları da " başkasına fayda sağlayan şey"
diye tanımlamış ve her iki grup da ilahi
fiiller için illet belirlemeyi amaçlamış, ayrıca faydayı veyaövgüye değer akıbeti
kendileri tesbit etmeye çalışmıştır. Halbuki Allah harici bir illet olmaksızın kendinden hakim, bütün ihtiyaçlardan vareste bir ganl ve her şeyi kuşatan bir alimdir. Duyulur alemde kiş iyi isabetli SÖZ ve
davranıştan uzaklaştıran bilgisizlik ve
ihtiyaç O'nun için bahis konusu değildir
(a.g.e., s. 343-346) .

Kader ilahi

raltılmaması ,

Matürldi'ye göre cevr (zulüm) ve sefehin çirkin, adi ve hikmetin güzel olduğun
da şüphe yoktur. Ancak aynı şey bir şahıs
ta veya bir durumda sefeh, diğer şahısta
ve durumda hikmet olabilir. Konumu hiçbir durumda değişmeyen yalan hariç her
şeyin zıt statülerde bulunması mümkündür. insanın, duyularıyla algıladığı şey
lerdeki değişikliklere vakıf olması derecesinde sefeh- hikmet olgularının neticelerini tesbit etmesi söz konusu değildir.
Hiçbir zarar yoktur ki birinin ondan yararlanması imkan dahilinde bulunmasın;
bu yararlanma yol gösterip kılavuzlukta
bulunma, öğüt ve ibrete vesile teşkil etme açısından olabileceği gibi nimeti hatırlatma ve musibetten sakındırma gibi
bazı unsurlar taşıması, kainatta yaratma ve emretme yetkisine sahip bulunan
varlığın tanıtilması gibi hususlar da ola-

bilir (a.g.e., s. 34 7) . Şu halde ilahi fiilierin
hikmetten uzak olmadığına in utlak manada hükmetmenin gereği yanında tek
tek her bir olgunun hikmet veya sefeh
niteliğinin tesbitinin her zaman imkan
dahiline girmediği gerçeği de ortaya çı k
maktadır (a.g.e.,s. 343-351) .
insanların sorumlu oldukları (iradi) fiiller hakkında islam mensupları üç ayrı görüşe sahiptir. Cebriyye'ye ait olan birinci
telakkiye göre bu fiiller gerçek anlamda
Allah'a, mecazi olarak kula izate edilir.
Mu'tezile'nin benimsediği anlayışa göre
ise kullara ait fiilierin tamamı gerçek anlamda onlara, mecazi olarak Allah'a nisbet edilir. Üçüncü bir görüş ise her fıilin
hakikat manasında hem Allah'a hem kula izafe edilmesi olup Matürldi'nin benimsediği anlayış budur. Fiil Allah'a halk, kula
fiil ve kesb açısından nisbet edilir (a.g.e.,
s. 357-364) . Bu durumda fiilinAllah ile
insan arasında ortaklaşa meydana getirildiği yolunda bir fikir ileri sürülebilirse
de Matürldl bunun söz konusu edilemeyeceğini söyler. Çünkü fiilin yokluktan
varlık alanına çıkmasını bütün ayrıntıla
rıyla zihinde şekillendirip planlamak insan için mümkün olmadığı gibi, kişi fiili
çevre, mekan ve belirleyici boyutlarıyla biçimlendirip gerçekleştirmeye de imkan
bulamaz. Onun elinde olan şey, yasaklanan veya emredilen hususa yönelik olarak harekete geçmek ya da geçmemekten ibarettir (a.g.e., s. 365-366) . Öyle anlaş ı lıyor ki Matürldl, insanın gerçekleştir
diği sıradan bir eylemin bile fizik, fizyolojik ve psikolojik birçok ayrıntısının bulunduğunu, failinin bunların sadece bir kıs
mından haberdar olup fonksiyoner olabildiğini göz önünde bulundurmakta ve
eylemin oluşmasında kişinin bilgi ve gücünün sınırlı kaldığını kabul etmektedir.
Bununla birlikte eylemin bu sınırlı yönü
bile onu gerçek anlamda fail statüsü ne
getirmektedir. Matürldl, müşterek fiile
örnek olarak iki kişinin bir şeyi çekmesi
sonucunda kopmasını veya yine iki kişi
nin bir şeyin yerini değiştirmesini zikretmektedir. Burada ikisinin fiili aynı gibi
görünüyorsa da aslında ortak olan fiilin
kendisi değil sonucu, yani kopma veya yer
değiştirmedir. Buna göre herkesin fiili
hakikat manasında kendisine aittir. Kimse başkasını onun yapacağı fiil için güçlendiremez ve onun fiilini yaratmaya muktedir olamaz. Kimse de kendi mekanının
veya kendi yapısal kuruluşunun dışında
herhangi bir fiil gerçekleştiremez ( a.g.e.,
s. 378-379) . Matürldl, ruhiyetenekleriyerinde bulunan insanın gerçekleştirdiği fi-
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illerde kendisini özgür hissedip dilediğini
yapabilmesini ve bunu insan o l manın en
üstün özelliğ i olarak telakki etmesini
de bir delil olarak kullanı r (a .g.e., s. 360,
387) .

Kader meselesinin tartışılmasında -sonraki kelam kitaplarında görüldüğü gibiistitaat (kudret) ve irade konuları da gündeme getirilir. Matüridi bu mevzularda
da Sünni literatüre model olacak şekilde
açıklamala r yapar. Ona göre insana ait
fiilin oluşmasını sağlayan kudret iki çeşittir. Birincisi zemin hazırlayıcı niteliğin
de olup sebeplerin müsait. vasıtaların
sağlıklı durumda bulunması. ikincisi de
iyi veya kötü sonuçlar doğuran fiilin tam
vuku bulacağı sırada kişide o l uşan ve fiili
gerçekleştiren kudrettir. Kişi birinci tür
kudretle mükellef olabilmektedir (a.g.e.,
s. 410-4 ı 4, 4 ı 7 - 420) . Matürldl ayrıca .
Ebu Hanife gibi aynı kudretin hem itaat
hem masiyeti gerçekleştirebileceği kanaatini taşımaktadır (a .g.e., s. 420- 424 ;
krş. Beyazizade Ahmed Efendi, İşaratü ' l
m eram, s. 6ı ).
iradeye gelince Matüridi bu kavramın
dört anlamda kullanıldığını söyler. Birincisi temenni niteliğ i nde olup hiçbir şekil 
de Allah'a nisbet edilmez. İkincisi emretme ve çağrıda bulunma, üçüncüsü rıza
gösterip kabul etme şeklindedir; bunların ikisi de yergiye konu teşkil eden hususlarda zat- ı bariye izfıfe edilemez. Dördüncüsü başkasının hakimiyet ve baskısı
altında bulunmama, planladığı fiili hiçbir
engelle karşılaşmadan gerçekleştirme ve
yanılgıya düşmemedir. Allah ' ı niteleyen
irade budur. Matüridi bu manadaki ilahi
iradeyi ilim sıfatıyla ilişkilendirerek iyi veya kötü her şeye taalluk ettiğini belirtir
(a .g.e., s. 45 8- 468); ayrıca kader probleminin kapsamı içinde mütalaa edilen ecel
ve rızık konularına da yer verir ( a.g.e., s.
449-457)

Büyük Günah. Matüridi , uhrevi kurt uve ebedl hayatın tasvirini konu edinen sem'iyyat meselelerine Kitabü'tTevJ:ıid'inde fazla yer vermemiştir. Muhtemelen bunun sebebi konunun nakle dayanmas ı ve sistematik olarak işlenmesi 
nin mümkün olmasıdır. Bunuı;ıla birlikte
kelam sistemi içinde yer alan ve hem dünya hem ahiret hayatını ilgilendiren imanın oluşumu ve kaybedilmesi (tekfır) meselesine seksen sayfayı aşan bir hacim
luşu

ayırmıştır.

Onun din anlayışından İslamiyet'in benimsenmesi kolay, terki zor bir din olduğu yolunda bir sonuç çıkarmak mümkündür. Ona göre iman kalbin dini gerçekleri

onaylaması demektir. iman dairesinden
çıkış

da dini gerçekleri reddetmekle olur.
Kötü davranışlarda bulunmaktan ibaret
olan günahlar kalpteki tasdiki etkilemedikçe iman zedelenmez. Aslında küçük
günah işlemeyen hiçbir insan yoktur, çünkü beşer türü iyiye de kötüye de yetenekli olarak yaratılmıştır. Kur ' an-ı Kerim'de
peygamberlerin bile kendilerinden sactır
olan küçük hatalar sebebiyle göz yaşı dökerek maka m-ı ulühiyyete arz-ı halde bulundukları , ümit ve korku ile Allah'a yalva rdıkları ifade edilir (a .g.e., s. 525) . Matüridi kişiyi günah işlemeye sevkeden psikolojik faktörleri şöyle sıralar : Nefsani arzuların baskısı , gaflet, şiddetli öfke, tarafgirlik. b u nların yanında tövbe edip affa
mazhar olma ümidi (a .g .e., s. 527) .
Matüridi, büyük küçük ayırımı yapmadan bütün günahların mümini din dairesinin dışına çıkardığını ileri süren bazı
Hariciler bir yana, Havaric çoğunluğu ile
Mu'tezile kelamcılarının büyük günah iş
leyeni imandan çıkardığını belirtir. Büyük günah işleyen kimse Haricller'e göre
küfre girer. Mu'tezile'ye göre ise imandan
çıktığı halde küfre girmez. Bazıları da
kebire işleyen i münafık statüsünde görmektedir (a.g .e., s. 527- 53 ı) . Matürldi
bu anlayı şların hepsini delillerini zikrettikten sonra . eleştiriye tabi tutar (a.g.e. ,
s. 5 ı 7-586) ve taraftarlarını nassa, akla
ve realiteye ters düşme ve insafsız davranma ile· niteler.
Pratikler alanında kötü davranışlar
sergileyen veya ihmalleri bulunan müminin sahip olduğu psikolojiyi tahlil eden
Matürldi, bir taraftan realite ile uyumun. diğer taraftan " müminlere karşı
çok şefkatli ve merhametli" diye nitelenen (et-Tevbe 9/ ı 28) peygamberi ahiakın
örneklerini verir. Ona göre şirkin dışında
kalmak şartıyla büyük günah işleyen kişi
o haldeyken bile psikolojik olarak makbul
bir eylem (taat) içindedir. Zira azap korkusu, Allah 'ın gazabını celbetme endişe
si, rahmetini umma ve keremine güvenme hissi taşır. Birer hayır niteliğinde olan
bu hisler bazı itici sebeplerle işlediği kötülüklere galip gelecek durumdadır (a.g.e.,
s. 579 ). Bu noktada Cenab-ı Hakk'ın günahkar mümine lutfettiği bazı nimetleri
hatırlamak gerekir. Allah öylesinin kalbine Allah ' ın ve Allah dostlarının sevgisini
yerleştirmiş, onlara ait haklara saygı gösterme duygusunu vermişti r. Yüce yaratıcının bu değerli nimetlerini zayi etmesi
düşünülemez. Aslında hangi dine mensup olursa olsun bütün insanlar inançlarına ebediyen sadık kalma kararlılığını ta-

şır

ve kendilerini dinden uzaklaştıracak
nefret ederler. Onların
inançlarını akli istidlal, mücizelerin etkisi
veya taklit yoluyla benimsem i ş olmas ı sonucu değiştirmez (a.g. e., s. 582-584) .
Matüridi bir ayete dayanarak büyük
günahlardan kaçınan l arın küçük günahlarının bağışlanacağını hatırlatır (en-N isa
413 ı) . Tövbe ile her türlü günahın ortadan kalkacağı şüphesizdir. Şirk veya küfür dışındaki büyük günahlar ise rahman
verahim olan Allah'ın affına mazhar olmak, dünyada veya ahirette cezasını çekmek. samimi kulluk ve iyi davranışlarda
bulunmak(HGd ı ı ; ı ı4 ; el-Furkan 25/70)
veya şefaate nail olmakla affedilebilir
(a.g .e., s. 520, 527) . Matüridi, sistemlerinde günahları n şefaat yoluyla bağışlanma
sına yer vermeyen Havaric ve Mu'tezile
gruplarını el eştirir. bu arada nakli ve akli
yollarla şefaatin hak olduğunu ispata çalışır (a.g.e., s. 587-598) .
İman ve İslam. Dini hayatın odak noktasını teşkil eden imanın oluşumu , bu
oluşumda insan iradesinin rolü, imana sahip çıkilması ve onun korunması gibi hususların çeşitli i slam mezhepleri veya
grup l arı arasında tartışıld ığ ı bilinmektedir. Matüridi, kelam görüşlerini sistemleşt i rrnek amac ıyla kaleme aldığı Kitabü't-TevJ:ıid'inin son bölümünü bu konulara ayırmıştır. Aynı konuların bir kısmı
çok kısa olarak Eş'arl'nin el-Lüma'ında
(s. 75-76) ve daha ayrıntılı bir şekilde İbn
FOrek'in Mücerredü'l-Ma]faldt'ında da
(s. 149-ı 63 ) yer almıştır. Bu meseleler
Sünni kelamının sonraki kitaplarında iş 
davranışlardan

lenmiştir.

Mu'tezile, Havaric. Kerramiyye ve Haş 
viyye (Matürldl so nuncu grupl a bazı Selefiyye men s uplarını da ka stedebilir) arneli
imanın bir parçası (cüz) saydıkları için tanımında kalbin tasdikinden başka dilin
i krarı ve organla rın gerekli görevleri icra
etmesini de hesaba kat arlar. Buna göre
diliyle ikrar etmeyen kimse en azından
dünya hayatında mürnin sayılmamakta,
büyük günah işleyen kimse de imandan
çıkmaktadır. Matüridi, imanın kalbin tasdikinden ibaret olduğunu muhtelif ayet
ve hadislerin yanı sıra akli istidlallerle de
kanıtlamaya çalışır (a.g .e., s. 601-6 ı ı) .
Müminin şahsında odaklaşan iman olgusunun yaratılmış mı , ezeli mi olduğu
tartışması iman eyleminin, başka bir ifadeyle hidayetin kulun fiili olup olmadığı
problemine dayanır. Matüridi'nin "Haş
viyye'den bir fırka " dediğ i bir gruba göre
hidayet tamamen Allah'ın fiili ise iman
ezeli bir fı'l -i ilahi statüsü ne girer. bu du-
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rumda iman etmeyenleri sorumlu tutmak mümkün olmaz (a.g.e., s. 618-624).
Yine Mu'tezile, Havaric ve Haşviyye, arneli
imanın bir ünitesi saymalarının sonucunda kişinin kesin olarak mürnin olduğunu
söylemesini doğru bulmamış ve mesela,
"Ben inşallah müminim" şeklinde bir ifade (istisna) kullanmasını önermişlerdir. Bu
anlayış. Matürldl tarafından hem esas
hem de usul açısından hatalı bulunmuş
tur. Bir defa amel imandan cüz değildir.
Ayrıca din ve inanç alanında inşallah söylemini kullanmak tereddüt ve kararsızlık
ifade eder. Bu ise nakil ve akıl açısından
doğru olmayan bir davranıştır (a.g.e., s.
624-630).
Matürldl'nin planlı ve sistematik olarak
Kiti'ıbü't-Tev./.1id'inde, münasebet düş
tükçe Te'vilatü'l-~ur'an'da yer verdiği
kelaml görüşlerin incelenmesinden, onun
en azından Sünni kelamının kurucusu olduğu sonucu ortaya çıkar. İnsan için bilgi
edinme yollarını sistemli bir şekilde ilkin
ortaya koyan alim Matürldl'dir. Onun şe
killendirdiği bu konu, sonraki müellifler
için model oluşturmuştur. Sünni kelam
eserlerinin ana planı Kitabü't-Tev./.1id'e
dayanmaktadır. Muhtevanın ayrıntıları ve
işlenişinde de büyük çapta sözü edilen
eserden istifade edildiği anlaşılmaktadır.
Matürldl'nin uzaktan hacası sayılan Ebu
Hanife, ayrıca çağdaşı Ebü'I-Hasan eiEş'arl yaşadıkları dönem ve çevrenin etkisi altında eserlerinde siyaset ve yönetim
(imamet) meselelerine yer vermişlerdir.
Matürldl'nin inanç esaslarıyla doğrudan
bir münasebeti bulunmayan bu konuya
ilgi gösterınemesi onun sistematik yönteminin olumlu bir sonucu olarak değer
lendirilmelidir.
Fıkıhta Hanefi mezhebine bağlı olan
Matürldl Te'vilatü '1-~ur 'dn'ında bu ekolün görüşlerini savunur ve eserlerinde Ebu
Hanife'ye olan saygısını dile getirir. Ancak bu. bazılarının zannettiği gibi onun
Hanefiliğin Maveraünnehir'deki bir temsilcisi o lduğu manasma gelmez (Beyazlzade Ahmed Efendi, işaratü '1-meram, s.
23; Rudolph, el-Maturidi, s. ı 35) . MatürldL Te'vilat'ında Şafii'ye eleştiriler yönelttiği halde onun elimizde bulunan bu
iki kitabında Ebü'I-Hasan el-Eş' ari veya
ekolüne herhangi bir atıfta bulunduğu
tesbit edilememiştir.
Ebu Mansur el-Matürlöı'nin Sünni keve dirayet tefsirinin kurucusu olduğu halde son yıllara kadar meçhul kalmasının sebepleri üzerinde çeşitli açıkla
malar yapılmıştır. Ancak M. Sait Yazıcı
oğlu'nun da işaret ettiği gibi bu sebepler
lamının
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arasında Matürldlliğin

felsefi bir teyolunda bir unsurun
aranması hiçbir şekilde isabetli değildir
(AÜiFD, xxvıı ı ı 985 ı' S. 289; ayrıca b k.
CeriC. s. 52-56, 233).
Çeyrek asır önce Kitabü 't-Tev./.1id'in ve
Te'vildt'ın bir cildinin basılması Matürldl
üzerine çalışmalar yapılmasına ve kendisinin çeşitli araştırmacıların ilgi odağı haline gelmesine vesile olmuştur. Yeni araş
tırmacılar. onun eskiye saygılı olmakla birlikte geleneğin vasfını tamamen değişti
rerek yeni bir sistem ortaya koyduğunu,
Kitabü 't- Tev./.1id'inde muhtelif fikirleri
sıraladıktan sonra meseleyi askıda bı
rakmayıp süreklilik arzeden çözümler
sunduğunu kabul ederler (Rudo lph , elMaturidi, s. 135-138; krş. Ceric, s. 227237; Pessagno,AÜiFD, XXX:V ı 19961. s. 435;
Isahak, VI/2 ı20001. s. 254). Şimdiye kadar
yapılan araştırmalar Matürldl'nin kelam
ilmini siyasi mecradan çıkardığı, red-cevap kuruluşunu usul-i selase planında
sistemli bir bünyeye kavuşturduğu, akıl
nakil çatışmasını ortadan kaldırdığı. alanı içinde akla, onun istidlal ve tahlillerine önem verdiği, sem'iyyat konularında
başta Kur'an olmak üzere nakli en çok
kullanan kişi olduğu sonucuna varılmış
tır. Matürldl her iki eserinde de konuları
işlerken hayattan kopuk bir teorisyen değildir. Fert ve toplum temelinde beşeri
alemi daima göz önünde tutmuş. insan
psikolojisini ve toplum realitesini hesaba
katmıştır. Onun Kiti'ıbü't-Tev./.1id'inin nübüwet ve büyük günah bölümlerinde bu
bakış açısının sonuçlarını görmek mümkündür.
Matürldl'nin inanç konularına yaklaşım
şekli açısından, ayrıca kısmi bir muhteva
bakımından Ebu Hanife'den istifade ettiği bilinen bir husustur. Eserlerinde kendilerinden kabul çerçevesinde nakiller
yaptığı alimler bir yana kimlerden yararlandığı veya etkilendiği hakkında tahminIerin dışında bir şey söylemek kolay de- .
ğildir. Şu bir gerçektir ki Kitabü't-Tev./.1id plan, üslup, yöntem, akıl-nakil ilişki
si ve istidlal şekli açılarından önceki ulemanın eserlerine benzememektedir.
melinin

olmadığı

Ebu Mansur el-Matürldl'nin etkilerine
gelince, onun kurduğu ekole mensup kelamcıla ra model teşkil ettiği şüphesizdir.
Bunlar arasında Ebü'I-Yüsr el-Pezdevl,
Ebü'l-Muln en-Nesefl. Nureddin es-Sabun! gibi şahsiyetleri zikretmek mümkündür. Kendisinden sonra gelen Eş'arl kelamcılarının eserlerinde de Matürldl'nin
söylem ve istidlallerine benzeyen düşün
celere rastlanmaktadır. Fahreddin er-Ra-

zl, rü'yetullah meselesini tartışırken konunun ispatı için ileri sürülen akli delillerin sağlam olmadığını , bu sebeple Matürldl'ye tabi olup ilgili nasların zahirine göre amel etmenin gerektiğini belirtir (Kitabü'L-Erba'fn, ı , 277;krş. Matürldl, Kitabü't-TevQfd, s. 128). Matürldl'nin Razi'yi
tefsir alanında da etkilediğini söylemek
mümkündür (bk. Tefsir ilmindeki Yeri).
Fethullah Huleyf, Kadi Abdülcebbar'ın
taklidin iptali konusunda Matürldl'nin tesiri altında kaldığını söylemekte ve bazı
örnekler vermektedir (Kitabü't-Tev/:ı.fd,
neşredenin girişi, s. 27-28; krş. Kadi
Abdülcebbar, XII, 123). Duncan B. Macdonald, Matürldl'nin eskiden beri kendi
taraftarlarınca bile ihmal edildiğini belirtmekle birlikte önemli kelam konularında Eş'arl mezhebinin beşeri ve ahlaki
hissine derin bir surette nüfuz ettiğini
kaydeder ve şunu ekler: "Son devrin kendi mezheplerine tamamıyla inanmış Eş
'arller'i az veya çok yüksek derecede
birer Matürldldirler." Macdonald, Muhammed Abduh'un İslam kelamının gelişmesi ve kaydettiği yeni şekil hakkında
görüşlerini belirtirken Matürldl'ye herhangi bir atıfta bulunmadan bizzat kendini Matürldl olarak gösterdiğini kaydeder (iA, VII, 406). NitekimRisaletü't-Tev./.1id'in kulların fiilieri (s . 60-66). hüsün ve
kubuh (s. 67-75). insanlığın nübüwete
olan ihtiyacı (s . 78-83) gibi bahisleri incelendiğinde Matürldi çizgisinde bir düşün
ce ile karşılaşılır. Onun bu isabetli teşhi
si, Matüridi kelamının günümüz problemlerini çözmede başarılı olacağı anlamına gelmektedir.
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Tefsir İlınindeki Yeri. Matürldi'nin tefsir anlayışına temas eden araştırmacılar
genellikle onun tefsir ve te'vil ayırırnma
dikkat çekerler. Te'vildtü'l- Kur'an ' ın bazı yazma nüshalarının baş tarafında yer
alan ve müellifin tefsir anlayışını özetleyen metne göre tefsir, ayetin manasının
neden ibaret olduğuna kesinlik derecesinde hükmederek, "Allah'ın muradı şun
dan ibarettir" demektir. Bu da ancak,
ayetterin ne münasebetle ve hangi konumda nazil olduğunu bilen sahabilerin
yapabileceği bir şeydir. Th'vil ise "bir şeyi
aslına ve buna bağlı olarak hedeflenen
amacına döndürmek" şeklindeki sözlük
içeriğinden hareketle (krş . Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "evl" md.) m anayı yönelebileceği istikametlere çevirmektir.
Alimterin yapabileceği bu yönlendirmede Allah'ın muradının neden ibaret olduğu yolunda kesin belirleme yapmak söz
konusu değildir. Buna göre tefsir tek hükme bağlı iken te'vil birden fazla manaya
kapı açan bir fikri işlemdir ( Te'vflatü 'lKur'an, vr. ı b) . Esasen Matürldl'nin eserine Te'vilatü'l-Kur'an adının verilmesi
de bu anlayışın bir ürünüdür. Bu ismin
bizzat müellifi veya onun tefsir telakkisine vakıf öğrencileri tarafından verilmiş
olması sonucu değiştirmez (bk. TE'viLATÜ'l-KUR' AN) . Eserin incelenmesinden
müellifinin hem tefsir hem te'vil yönte-

mini kullandığı anlaşılır. Çünkü başta Abdullah b. Abbas olmak üzere sahabilerden nakiller yapar. Bunun yanında kendi
istidlal ve tevcihlerini de kullanır ; hem ilml hem takva derecesine ulaşan dini bir
ihtiyatla, "Nihai gerçeği bilen Allah'tır"
(va'llahu a'lem) ifadesini sık sık tekrar eder.
Matürldl'nin murad-ı ilahiyi tesbit etme
konusundaki bu yöntemini Taberi'nin isim
benzerliği taşıyan tefsirinde de görmek
mümkündür ( Cami'u'l-beyan {f te'vili
ayi'l-Kur'an, 1, 52-54). Ancak Kur'an ' ın
anlaşılması ve ayetlerden hüküm çıkarıl
ması için tefsir ve usul-i fıkıh alanında
daha sonra genel kabul görmüş ayırım ,
ayetterin muhkem- müteşabih, müfesser- mübhem gruplarına ayrılmasıdır.
Bu açıdan bakıldığında Te'vildt'ta uygulanan yöntemin daha isabetli olduğunu
söylemek mümkündür (krş. Kitabü 't-Tev/:ıld, s. 352-356) .
Allah ketarnının tefsir edilmesi ve ayetlerden O'nun muradının neden ibaret olduğunun ortaya konulması hususunda
ilk dönem alimlerinin ihtiyatlı davrandığı
bilinmektedir (Taberl, I, 54-56) . Bu devirlerde, sadece ashaptan nakledilen tefsir
niteliğindeki açıklamaları rivayet eden tabiln ve tebeu't-tabiln nesillerinin nakilleriyle Kur'an'da yer alan belli kelimelerin
daha çok gramer ve sözlük açısından izah
edilmesinden oluşan eserler mevcuttu.
Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna et-Teymi'nin (ö. 209/824 [?J) Mecazü'l-Kur'an'ı
bu tür telifterin önde gelen bir örneğidir.
Onun tefsirinde kısmen de olsa göze çarpan istidlale dayalı açıklamalar ve bazı
rivayetler çağdaşları ve sonraki bir kıs ı m
alimler tarafından eleştirilmişse de Mecazü'l-Kur'an, başta Buharlve İbn Kuteybe olmak üzere asırlar boyunca ulemanın başvurduğu önemli bir kaynak olmuştur (Mecazü'l-Kur'an, neşredenin giri ş i , s. 16-17).
Tefsir t arihinde Kur' an'ı mevcut tertibine göre ve baştan sona kadar ilk olarak
açıklamaya çalışan alimin Taberi olduğu
kabul edilir. Onun Cami'u'l-beyan ' ı rivayetlere dayanmakla birlikte naklettiği
farklı görüşler arasında tercihler yaptığı
da bir gerçektir. Aynı nitelikte olmak üzere dirayet tefsirinin ilk eseri olarak da
Fahreddin er-Razl'nin Mefatif:ıu'l-gayb 'ı
zikredilir (M . Hüseyin ez-Zehebl, 1, 205207, 288-291; Subht es-Salih, s. 333-335) .
Halbuki Razi'den üç asra yakın bir zaman
önce Matürld'i'nin Te'vilat'ı, yine Razi'den yaklaşık yetmiş yıl önce Zemahşerl'
nin el-Keşşaf'ı mevcuttu. Tefsir disiplininin hadisten ayrılıp bağımsız bir ilim ha-

line geldiği dönemde yaşayan Ebu Ca'fer
et-Taberi rivayet yönteminin, Ebu Mansur ei-Matürldl de dirayet yönteminin ilk
ve temel tefsir eserini meydana getirmiştir.

Bugün çoğu İstanbul'da olmak üzere
İslam dünyasında ve Batı'da kırk civarın

da yazma nüshası bulunan Te'vilô.tü'lKur'an takrir veya imla yoluyla meydana
getirilmiştir. Eser metninde çokça hatanın mevcudiyeti. ayrıca ayetterin tefsirleriyle birlikte sıralanışında veya bir ayeti
açıklayan ibareterin takdim tehir açısın
dan yer değiştirmesinde göze çarpan karışıklıklar da bunu kanıtlamaktadır.
Matürldl'nin tefsir yönteminin onun
tefsir ve te'vil anlayışına uygun olarak
hem nakle hem akla dayandığını söylemek mümkündür. Şekil açısından ayetterin tefsirine genellikle kendi anlayışını
kaydetmekle başlar. Açıklamalarında çoğunlukla isim belirtıneden "kile" (denildi
ki ... ) ifadesini kullanarak çeşitli görüşle
ri aktarır. Te'vilclt'ın İbrahim Avadayn ve
Seyyid Avadayn tarafından gerçekleştiri
len ı. cildinin neşrinde meçhule yapılan
bu tür atıflardan bazılarının kaynaklarını
görmek mümkündür. Matürldl, izahlarında ayetin ayetle tefsir edilmesinin belki de ilk ve en güzel örneklerini ortaya
koyar. Bu muhteva benzerliği açısından
olduğu gibi hüküm birliği veya zıtlığı , yaklaşım şekli , üslup beraberliği, kapalı görünen beyanların açıklanması niteliğinde
de olabilir. Sebeb-i nüzGie ve hadisiere dayanılarak yapılan yorumlar da az değil
dir. Sahabi adının bazan zikredildiği bu
rivayetlerde isnad zincirine rastlanmaz.
Te 'vila t üzerine yapılan ciddi bir çalışma
da, sahabe ve tabiln tabakatarına mensup olup Matürldl'nin kendilerinden nakillerde bulunduğu daksana yakın şahsın
adı tesbit edilmiştir (Özdeş, s. 63-65) . Matürldl ayrıca başta Ali b. Hamza ei-Kisal,
Yahya b. Ziyad ei-Ferra. Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna, İ bn Kuteybe, Müberred ve Zeccac olmak üzere sayıları yirmiyi aşan lugat ve tefsir aliminden istifade
etmiş (a.g.e., s. 58-61). fıkıh konularında
Ebu Hanife ve talebeleri, İbn Ebu Leyla,
Evzai, Süfyan es-Sevrl. Malik b. Enes ve
Şafii'ye atıflarda bulunmuş. kelam alanında daha çok Mu'tezile mensuplarının
görüşlerini nakledip eleştirmiştir (a.g.e.,
S. 66) .
Onun tefsir an l ayışı Kur'an'ı Kur'an'la
veya sahih kabul ettiği hadis ve haberlerin yanı sıra semantik yaklaşımlarla, ayrıca akli istidlal yoluyla açıklamaya dayanır. Matürldl. tabiinden itibaren muhte-
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