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MATURİDİ'NİN

KELAM METODU
Doç. Dr. Muhiddin BAGçECİ*

ı. asırının sonlarına doğru islam aleminde
akaid
müstakil fırkalar zuhur etmeye başlamıştır. Vasıl
h. Ata (V. 131), Amr b. Ubeyd (V. 144) ile birlikte Mu'tezile mezhebini te'sis ederler. Bu fırka akaid meselelerini açıklarken aklı
ön plana alır ve nakli bunu te'yid edici mahiyette kabul eder.
Mu'tezile'nin akaidi izah ederken aklı esas alıp nakli buna göre
açıklaması:ı;ıa kelam metodu denilmiştir.

Hicretin

konularında

Hicri 150 tarihinde vefat eden İmam Azam da mu'tezile ve dibid'at ehliyle mücadele ederken Fıkıhta takib ettiği metoda
paralel olara-k az da olsa aklı istidlallere önem vermiştir.

ğer

Akli istidlru ve izahiara yeterince yer vermeyip teslimiyeti
olan selefiyyenin yanında, Ehl-i sünnet alimlerindf'n Abdullah b. Said el-Küllab el-Basri (V. 240) ve Haris Muhasibi (V. 243) gibi bazılan iman meselelerini akıl ile destekleme ihtiyacı hissederler. Bunlar selef metodundan kelam metoduna intikal devresinin mümessilleri csayılırlar.
şiar edinmiş

Nihayet Irak'ta Ebu'l-Haseni'l-Eş'ari (V. 324) ve Maveraün
nehir'de Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-M.aturidinin (V. 333/944) çalışmalan ile Ehl-i s"(innet kelamı teessus etmiş
tir.
Bu iki büyük alimin çalışmalarıyla ehl-i Sün.'1etin eline geçen kelam metodu Mu'tezile'ninkinin aksine vahyi esas alıp aklı
onu teyid edici mahiyette, kullanmıştı.
(*) . Erciycs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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Biz

imam

Ebu Mansur Maturidi'nin metodunu onun Te'viisimli eseri ile Kitabü't-Tevhld'inden öğreniyoruz.
Te'vilatü'l-Kur'an'ın Dünya kütüphanelerinde 50 tane kadar yazma nüshası olduğu zannedilmektedir (1) . Bu esere Ebu Bekir Muhanuned bin Ahmed es-Semerkandi (533/1158) tarafından büyük
bir şerh yapılmıştır (2).
ıatu'l-Kur'an

Te'vilatü'l-Kur'an dirayet metodunu takib etmektedir. Getafsilata kaçmadan ayetterin ihtiva ettiği dini ve itikadi
!::onulan ehl-i sünnet açısından ele almakta, münasebet düştük
çe diğeT mezhep ve fırkalann görüşlerini de zikrederek bunlara
akli ve nakli deliliere dayanan gerekli cevaplan vermektedir.
rekGiı

Maturidi'nin 2. büyük eseri Kitabü't-Tevhid, Kelam ilminin
ana konularını teşkil eden ilahiyat, nübüvvet ve sem'iyatın ekseri meselelerine temas ederek ehl-i bid'at fırkalannın ve islam dı
şı cereyanların görüşlerine de yer vereTek akli ve nakli delillerle
bu."llann tenkidini yapar. Bunun üslübu diğer kelam kitaplannın ıstılah ve ifadelerinden başkadır. Bu bakımdan metninin çözülüp anlaşılması oldukça güçtür (3).
İmam

Maturidi Usul-i din konularında nakle bağlı kalanik
yer vermiş, selef ve mu'teztle metodlannın iyi taraflanın alıp ehl-i sünnet hudutlan içinde kalacak yeni
bir kelam metodu geliştirmişti.

akli

açıklamalara geniş

İmam

Matuddi'ye göre dinin kendisiyle a.nlaşıhp bilineaile...
ceği iki esas vardu: Nakil ve Akıl. Ona göre nakil yani vahiy dim bilgilerin kaynağıdır. Akıl da dolayısıyla dini bilgilerin kayna:.
ğı olmasının yanında bunların doğruluğuna delalet eder ve kendisiyle ilAhi bilgiler anlaşılır. Akıl Allah'ni varlığını ve bazı sıfat
lannı bildiği gibi Allah'a imanın vucübunu da anlar.
ilme ulaştıran yolların ve kayiyan yani (sağlam duyu organlan ve bunlarla yapılan
deney ve gözlem) haberler ve akli istidlal olduğunu ve bilgiye ula~bilmek için bu yoUann hiçbirisinden müsta.ğni olunamıyacağı
ru söylüyor. Ona göre bunlardan her birinin sahasına giren bilglleT gurubu vardır. Her bir bilgi alanına ancak kendisine götüren
volla gidilir. Duyularla elde edilen Qilgiyi inkar eden inatçı ve
kendisini beğenmiştir (4) .
O

Kitabü't-Tevhid'inde:msanı

nakların,
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Haber'e geliı;ı.ce yani başkalarının, duyduklarının, deneyleyip
gözlediklerinin bize nakledilmesine gelince·, bunlar bize, isimlerirnizi, soy ve sopumuzu, ve eşyanın isimlerini bilmemize aracılık
ediyor. Nitekim biz, haberle geçmiş olayları, uzak memleketleri
başkalannın deneyleriyle sabit olan faydalı ve zararlılan ve hayatımııda deney ve gözlemlerini yaparnayıp da başkalarının tecrübeleriyle elde edilen pek çok şeyleri biliriz.
Maturidi iki çeşit haber olduğunu söyler :
1- Mütevatir haber: Bunun doğru olduğunu ~esbit etmek
için araştınp tetkik etmek lazımdır.
2-- Peygamberlerin haberleridir; Yanlarında doğruluklarını
gösteren ayetler (mucizeler) bulunduğu için onlann verdikleri haberlerden daha doğru bir haber yoktur. Çünkü doğruluklarının
açıklığı ve seçikliği bakımındah- kalbin ısırup yatışacağı söz, peygamberlerin haberleridir.
Ma.turidi akıl hakkında şöyle diyor : Aklın istidlaline gelince, bunun ilmin sebebi olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü duyular ve haberlerleelde edilen bilgileıi düşünüp tertipteyerek hüküm veren odur. Duyulardan uzak olan ve onların dışında kalan
şeyleri anlayan, haberle bilinen şeylerde yanlışlık olup olmadığı
ihtimali üzerinde duran sonra peygamberlerin mucizeleri ile sihirbazların aldatmacalarını ve başka şeylerin doğruluğunu veya
yanlışlığını anlayan akıldır.
Aklın tefekkl:lrü
ile mahlukattaki hikmeti ve yaratıcıları
olan Allah'a delalet eden delilleri anlarız. Nitekim akıl ile Kadim
olan Allah'ı bilir O'nu hadis olanlardan ayırd ederiz (5).

İmam

nin

Maturidi'ye göre sadece bilmek iman değildir. Bilmekalb lle tasdik etmek imandır (6).

yanında bildiğini

Kitabü't-Tevhid'i hasıma hazırlayan Fetbullah Huleyf/inde
gibi ilk defa bilginin kaynağı ve değeıi hakkında konuşan
ve bu konuda ilk nazariyyeyi ·ortaya koyan Kelamcı İmam Ebu
Mansur Maturidi'dir: İmam Maturidi, bilgilerimizin kaynağı ve değeri hakkında konuşan ilk islam alimi ve mütekellim olduğu için
bu konuda kendisinden sonı·a gelen kel~mcılara çığır açmıştır.
Ondan sonra gelen kelamcılar da yazdıklan eserlerin mukaddimelerinde bilgilerin kaynağı ve kıymetini tartışmışlardır.. .
dediği
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Maturicli Te'vilatü'l Kur'an ve Kitabü't-Tevhid isimli eserlerinde akli tefekkür ve istidlali müdafa eder. Vahyin irşadına dayanan akla itimad eder; ve akli delil getirmeyi gerekli görür. ~kıl
kayar ve doğruyu bulamaz korkusuyla sadece nakle dayanınayı
gerekli gören fukaha ve hadisçilere karşı çıkar ve şöyle der: «İn
sana aklını kullanmaktan vazgeçmeyi telkin eden şeytani vesvese·
den başka bh· şey degildir. Çünkü, şeytan kişiyi aklının serneresinden alıkor, iyi fırsatıara nail olmak ve istediğini elde etmek içiri
gı.ivencelerini ~arsar.
Aklı kullanarak eşyayı düşünmek, onun
prensip ve sonuçlarından gizli olanları bilmek içindir. Soma bunlar da eşyanın hadis olduğuna ve bunları yaratanın varlığına ne~
fislerini şehvetlerine uymaktan alıkoyanlar için deliller vardır.
Bilinsin ki aklı kullanmaya mani olan şeytanın vesvesesi ve işi
dir.».__<!>.
Maturidi'ye göre şu kadar var ki aklı hata ve sürçmelerden
~orumak için ihtiyatlı davranmak ma'külün yanında nakle dar
yrınmak gerekir. O bu hususta şöyle der: «Kim nakle dayanarak
aklı kullanınada ihtiyatlı bulunmayı inkAr eder ve akıldan gizli
kalan şeylerin ın8.hiyet ve künhünü anlamak ister ve Hz. Peygamberden bir işaret olmaksızın nakıs ve sınırlı aklıyla Allah'ın
hikmetlerinin tamamını ihata etmeye çalışırsa. o, aklına zulmeder ve ona. ta.şıyamayacağı şeyleri yüklemiş olur. Bu sözün neticesı şudur: Vahye muhalif olmayan aklın hükmünü almak lazım
dır. Eğer akli hükümden çıkan netice vahye aykırı olursa o zaman vahyin bildirdiğini kabul etmek gerekir (8).
İmam Maturicli'nin bilgi nazariyesi yakın çağların büyük filozofu İmınanuel Kant'ın (1 724-1804) bilgi teorisine bazı bakım
lardan benzer. Fakat bu konuda ondan daha sağlam ve tutarlıdır.
İmam MAturidi'ye göre duyularla ve gözlemler yoluyla yapılan
muayene çerçevesinde eşyanın bilgile:r ini elde edebiliriz. Aynca
eserlerindeki delil ve alametleri ile Allah'ın varlığını mutlaka anlar ve biliriz. Muayene ve müşahede etmediğimiz alemierin bilgilerini elde edemeyiz. Kant bunlara «Noumen» alemi demişti. Müşahede edemediğimiz bu alemde de gayb Memidir. insanlar, gayb
iUem.inin bilgiirini akıllanyla iktisab edemedikleri için Allah Tealft.'nın peygamberler göndermeısi Onun hikmetinin gereğidir.
/

imam Maturidi, bilgilerimizin değeri hakkında Kant gibi düKant'a göre bilgilerimiz rölatütir. Kant, «şayet aklımız
yaratılmış olduğu bu şekilden daha başka bir tarzda yaratılmış olşünmez.
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saydı

bilgilerimiz de başka türlü olacaktıı> der (9) . Fakat Maturidi, aklımız eşyanın kesin bilgilerini alacak Şekilde yaratıldığı görüşündedir.

Kant, Ortaçağ hıristiyanlık aleminin münakaşasızca, birer
hakikat olduğu kabul edilen «dogmalanna ıı karşı cephe almış bir
filozoftur. Ona göre hiç bir şeyi tenkit süzgecinqen geçirmeden
kabul etmek doğru değildir.
İmam Maturldi'ye göre, bir kimse ~arafından diğer bir kimsenin körü körüne taklid edilmesi, herhangi bir delile veya araş
tırrrıa ve incelemeye dayanmak gereği duyulmaksızın belirli bir
filuin, muayyen bir inancın benimsenmesi suretiyle elde edilen
bir iman ise, makbul bir iman değildir. Zira bu tür bir iman, kendisini takviye eden esaslı bir dayanak ve. destekten mahrum olduğu için, her an yıkılınağa ve yok olmağa mahkumdur. Oysa akla
ve delile dayanan iman böyle değildir. Kuvvetli bir teınele dayandınlmlŞ olduğu için oun yıkılınası ve zamanla yok olmatsı düşü
nülemez (10).

Bu konuda Kitabü't-Tevhid isfrnli eserinin ilk sayfalannda
şöyle diyor: «Biz, insaniann dinde çeşitli inanış ve mezheplere girmiş olduğunu bulduk. Bunlar, kendilerinin hak üzerinde bulunduğu ötekilerinin ise batıl üzerinde olduğu görüşünde· ittifak etmişler
dir. Yine bunlar, taklid ettikleri selefierinin olduğunu söylemekte
de ittifak etmişlerdir. Öyle ise taklid, -taklid ediletJ görüşün aksinin doğru olması ihtimali bulunduğu için- sahibini mazur kılacak
bir şey değildir. Mukallidlerinin çokluğu da taklid edilen görüşler
için bir ~y ve kıyınet değildir. Ancak ne var ki bağlandığı ve iddia ettiği söz ve fikrin doğruluğunu ve· hak olduğunu isbat edecek ve imanında hakka isabet ettiğini insaflı kiınselere kabul ettirecek kesi..rt akli delili bulunan k:imısenin durınnu müstesnadır.
Kimin, dininde kendisinin hak üze:dnde olduğunun _gerçekliğini
isbat edecek bir kaynak ve delili varsa o haklıdır. İşte herkese
bağlandığı dinin doğruluğunu kesin delilleriyle bilmesi gereklidir. Öyle ise hakkı bilmenin ölçüsü, bir dine ve meızhebe bağlanan
ların sayısı değil, kuvvetli ve kesin delillerdir.ıı (ll).
Çünkü kişi imanı ihtiyarı ile kesbeder. imanı kesbetmede kuvvetli delillerin ne kadar önemli olduğunu anlamak zor değildif.
Zaten Cenab-ı Hakk da «Eğer iddia ve inançlannızda doğru ve samimi kimselerseniz kesin delilinizi getirin (de iddianızı isbıı.t ediniz) ıı (12) b'1,1yurmu.ştur.
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Maturidi, Kitabü't-Tevhid isimli kitabının muhtelif yerlerindelili ile Cenab-ı Alah'm varlığını is bat eder. Alemin
hüdusı.mu çeşitli şekillerde isbatlar.

de

Hi.ıdCtG

Eş'ad ile ittifak halinde kullandıl<ları başka bir delil alemin
halden hale değişmesi (tege.yyür-i alem) delilidir. Alem üzerindeki halleri ile değişmektedir. Diri ölüyor, dağılıp saçılmakta olan
şeyler birleşiyor, küçük büyüyor, pis olan şeyler iyileşiyor. Eşyanın
kendi kendin~ değişip bir şeyieri meydana getirmesi imkansızciır.
Bir geminin, bilgili ve onu yapmaya kr..dir bir usta bulunmadan
kendiliğinden olması nasıl jmkansız ise, alemin du.rumu da böyledir. Yaratıcısı bulunmadan meydana gelemez (13).

İmam

E§'ari'nin de Kitabü'l-Lüma'mda şu satırlan okuyoruz.
yaratıcısı bulunduğunu açıkça gösteren delillerden birisi de şudur: Bir kimse dokuyucu, sanatkar veya ustası olmadan
bir parça pamuğun kendiliğinden ipliğe dönüşmesini, sonra da bu
ipllğin dokunarak bir kumaş olmasını beklese, bu adam akıllı
değildir. Tam cehaletin içerisine gömülmüştür. Yine ıssız bir araziye giden kimse orada bir ev bulamayınca, toprağın kendiliğin
den tuğlalara dönüşerek birbirleri üzerine dizilip bir ev meydana gelmesini beklese bu kimse de akılsız cahilin tekidir. Bir damla
meninin ana rahminde kan, sonra bir parça et, sonra et, kan ve
kemiklerden mürekkep akıllara hayret verecek güzellikte insan
olması, bir damla _
n utfeyi h~lden hale naklederek insanı yaratan
Büyük yaratıcının varlığına elbette delalet eder (14).
Halkın

bir

Maturidi ve Eş'ari bu delilleıi serdederls:en zamanımizda. fizikanunu olduğu kesinleşen Entropi'ye işaret etmişler
dir. Madde atıldır. Kendiliğinden hiç bir işi ve gücü yoktur. Her
şey kendiliğinden bozulup parçalanır ve dağılır. Hiç bir hakiki ilim _
adamı Termodinamiğin bu ikinci kanununa karşı çıkacak cesaret
kendisinde gösteremez. Bir makina sistemiyle yönlendiı·ilmemiş
ve kontrolsüz enerji yapıcı değil yıkıcıdır, düzenleyici değil, dağı
ğin eGaslı

tıcıdır.

Kompleks· molekül ve sistemlerden meydana gelen bitki vevücudu ve enerji dönüşüm mekanizmalarının varlı
ğı için mutlaka şuurlu ve bilgili bir yaratıcının bulunması
ve
bunların yönetilmesi nesillerini devam ettirmeleri, çoğalmalan ·
ve kendilerini tamiri için kesin olarak bilgili ve şuurlu bir kontrolcünun mevcudiyeti laz1mdır. Bu alemin en ileri derece komphayvanların
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Ieks sistem ve makinaları olan canlılanyla ince nizarn ve düzeninin varlığı mutlaka alim ve kadir bir yaratıcınm varlığına bağlı
dır.

İlmin' en açık

ve kesin kanunla.ıı ile çelişen evrim hipotezi tabilim dışıdır. Dağılıp saçılan madde yığınlanndan en ileri seviyede yapılrruş makinalardan çok daha mükemmel olan bir
canlının vücudunun kendiliğinden husule gelmesi şöyle dursun,
en mükemmel seviyede yapılmış bir elektronik beyin bakmısız ve
kontrolsüz bırakılırsa kendiliğinden parçalanıp dağılır gider.
ınamıyle

Allah Teala bu şekilde bilinebileceğinden dolayı Maturidi
Peygamber gönderilmemiş bile olsa Allah'ı bilmek aklen vaciptir,
diyerek Allah'ı bilmenin aklen vücubuna kail olmuştur. Maturidi
eşya ve işlerde aldın idrak edeceği ve naldin delalet edeceği zati
güzellik ve çirkinliğin bulunduğunu söylemiştir (15).
J.\tlüieşabi~

Ayetleri Yorumu :
Maturidi, nasların yardımıyla akli istidlalin gerekli oluşu
prensibini tefsirinde de uygulanuşLır. O Te'vilatü'l-Kur'an isimli
eserinde müteşabihi muhkem ayetlere hamletmektedir. Müteşa
bihleri muhkem ayetlerin delaletiyle te'vil et.mektedir. O yol bulabildiği vakitte Kur'am Kur'an ile tefsir etmektedir. Çünkü Kur'amn bir kısmı diğer bir kısmıyla çelişmez .«Eğer o (Kur'an) Allahtan başkası tarafından olsaydı, elbette içinde birbirini tutmayan
bir çok şeyler bulurlardt.» (16).
İmam Maturidi müteşabih ayeti, hamledebileceği bir
kem ayet veya kat'i bir delil bularnazsa te'vilden kaçar.

muh-

. Mesela, «Allah arş üzerinde istiva etti» ayetinin Lefsirinde
kaçmayan çeşitli anlayışlan zikrettikten sonra şöy
le der: «Bu konuda bize göre ası olan şudur ki gerçekten«Hiç bir
şey O'nun ·benzeri gibi dahi olamaz>> (17) buyurmak suretiyle
kendisini yaratıklara benzemekten tenzih etmiştir. «Biz açıkça
ifade etmiştik ki Allah fiilinde ve sıfatında benzerlerden münezzehtir. O halde Ralımanın arş üzerindeı istivasına Kuıjanda varid olduğu ve akılda sabit bulunduğu gibi ınana vermek vacibtir. Ancak bu ayetin muayyen bir mana ile te'vilini kestiremeyiz.
Çünkü yukarıda zikrettiğimiz manalardan başl{asına. da ihtimali
olabileceği gibi bizim aklıınıza ulaşmayan ve teşbin taşımayan
ba.şka bir manaya da gelebilir. Biz bu ayette Allah Teala'nın muteşbihe kaçıp
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rad ettiği neyse ona inanınz. Kur'an-ı Kerimde varid olan ru'yet ullah ve bundan başka konularda da durum aynıdır. Allah'tan
teşbihi nefyetmek, herhangi bir şeyle yorum yapmaksızın Allah
Teala/nın ınurad ettiğine inanmak gerekir.» (18) .
Müteşabih

ayetleri te'vil hususunda takib edilen bu metod
de vardır. Ancak müteahhir kelamcılar, halk,
yanuş yo~mlayarak teşbihe düşmesinler diye müteşabih ayetleri
t e'vil etmişlerdir. Bu te'villerin de kesin değil de ihtimal dairesi
içinde olduğunu, belirtmişlerdir.
İmAm Eş'ari'de

Maturidi İmam Azam Ebu Hanife'nin bilhassa akaide aid riBalelerini hocalarmdan okuyup rivayet etmiştir. Fakat bu risaleler kendilerine inanılması lazım gelen ehl-i sünnet akidesinin
beyarn mesabesinde idiler. Lakin bu akide ve bu akidenin içine
aldığı esaslar, Maturldi'nin elinde akaidden ilm-i Kelama dönüş
tü. Çünkü Maturidi bu esaslan kitaplannda kesin delillerle işledi.
Bu esasıann teferruatını, bürhanlarla. kesinleştirip kuvvetlendirdt O maveraünnehir ülkelerinde Ebu Hanife ekolünün kelamcısı, ehl-i sünnet ve'l-cemaatın reisi oldu. Bu sebeple akaidde bu
mezhep Ma.turidi'ye nisbet edildi. Böylece Maveraünnehir topraklarında Hanefi mezhebinde bulunan Kelamcılara «Maturidiyye)>
denildi. Ebu Hanifenin ismi ancak hanefi mezhebindeki fıkıh
aliınierine nisbet edilmekle iktifa ediİdi. Kelam alimleri .ve araş
tırıcılar Maturidiyye diye anılan bu ehl-i sünnet mezhebinni asıl
kurucusunun İmam Matlifidi değil, İmam Azam Ebu Hanife olduğunu, Maturidi'nin ise onun yazdığı akaid esaıslanm akli
ve
nakl' delillerle tafsil · edip desteklediğini kaydederler. Bazılannın
iddia ettiği gibi Maturidi, Eş'ari'nin tabilerinden değil, İmam
Azam ve arkadaşlarının esaslarını tedvin ettiği ehl-i sünnet mezhebini tafsil ve te'yid ederek devam ettirenlerdendir.
NETiCE

Hillasa Maturidi'nin metodunda aklın herhangi bir aşırılığa
ve yanlışlığa sapmaksızın ve haddini aşmaksızın büyük bir yeri
ve değeri vardır. Bazıları akla bu kadar ehemiye·t verdiği için Maturidiyye, selefiyyeden daha çok Mu'tezile'ye yakındır, demişler
dir. Bir dikdörtgen şeklinde bir alanın ucunda Selefiyye yani ehl-i
hadis, öteki ucunda Mu'tezile bulunur. Alanın Mu'tezile'ye bitişik
1/4 inde Maturidiyye, Muhaddislerin yamnda Eş'ariler mevcuttur, demişlerdir. İzmirli İsmail Hakkı gibi bazı alimler bunun ak~
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sini

~Söylemişlerdir.

Yani Selefiyyenin

yanında

Maturicliyye

yer

alır demişlerdir.

Maturidi, Bid'at ce~eyanlarmdan nisbeten korunmuş Maveraünnehir bölgelerinde Mu'tezileden başka Dehriyye ve Seneviyye mensuplarına karşı istikrarlı mücadeleler .vermiştir. Kitabu'tTevhid, bunlar gibi sapık fikir ve cereyanlan içine alan ve bunların gereği gibi çürütülmesine. çalışan en değerli ve en eski bir vesika mahiyetini t~ımaktadır.
Maturidiyye ve Eş'ariyyeden müteşekkil Ehl-i sünnet keıaıncılarına göre akıl ile nakil arasında bir çatışma olmamalıdır.
Bunlar akaid konulannı açıklarken akli delil ve açıklamalan ile
nasların ifadeleri arasında bir çelişkiye düşmemişlerdir.
Mu'tezile ise, na.slan bazen yanlış yorumlamış bazen de aklın
hududunu aşan konularda aklı kullanmışlardır. Meseıa aklın kendiliğinden açıklama yapınağa selahiyetli olmadığı ahiret ahvali,
şefaat, ınizan, sırat rü'yetullah gibi sem'iyat kooulannda nasları ya reddetmiş veya te'vil etmişlerdir.
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