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Özet
Bu makalenin amacı, Matüridi'nin zühd ve takva konusundaki yorumunu ortaya
koymaktır. Zühd kavramı, genelde, Allııh'ı anmaktan uzaklaştıran ve ebedi saadete
erişmekten alıkoyan maddi şeylerden uzak durma şeklinde tanımlanır. Ancak Mıitüricli,
böyle bir anlayışı eleştirerek hem Yaratan'dan ötürü, hem de bir <v-esile değer'e sahip
olduğu düşüncesiyle dünyadan yüz çevirmenin yanlış olduğu görüşündedir. Ona göre,
takva meselesi ise, salt Allah'tan korkma anlamıyla ele alınmamalıdır. Bu kavram,
- öncelikle, olumsuz bir ahlili eylemin ardından ortaya çıkacak kötü sonuca ilişkin bir
korkuyu içinde taşımaktadır.

Anahtar Kelime/er: Zühd, Takva, Vesile Değer, Ebedi Mutluluk
Abstract
In this article, it is aimed at estirnating al-Maturidi's interpretations of az-zuhd
(ascetism) and at-takwa (piety), and seeing the different aspect in this opinion. In
general, avoiding the material things to obtain eternal happiness and what will busy
one from the remembrance of Allah is deseribed as az-ifihd According to·al-Maturidi,
world is precious both because of the Creater and has a 'occasion value'. For this
reason, estranging from the world and underestimating the material things is wrong.
In his opinion, at-takwa does not only mean the fear of Allah but alsa means the fear
of the result of deeds.
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A. Girif
insanda oluşması özlerren ve istenen yüksek ruhi ve manevi nitelikler ve
kabiliyederin ortak adına ahlak denilebilir. İnsan karakterin yatkın olduğu olgunluğa
eriştirilerek ruh ve bedene olabildiğince iyilik ve mükemmellik kazandınlması
yanında, kişinin ahlaki ödevlerini hakkıyla yapabileceği seviyeye getirilmesinin ise
1
"terbiye" olarak adlandırıldığını görmekteyiz. Anlaşılan o ki, terbiye vasıtasıyla elde
edilmesi istenen, kazanılması umulan husus ahlak eğitiminin de biricik amacı olan
ahlaki olgunluğun sağlanmasıdır. Antik dönemden bu yana ahlakın amacı ahlaki
olgunlaşmanın sağlanarak mutluluğa ulaşılması olmuştur. Acaba arzu edilen ve
özlerren hedefe varma konusunda -en azından mürnin bir birey açısından- ahlaki
eylem al~ -olarak dünya ve eylemlerin karşılıklarının görüleceği ahiret hayatı arasında
:nasıl bir denge oluşturulmalıdır? Mademki amaç sonsuz mutluluğun elde edilmesidir.
O halde bu amacı gerçekleştirme yolunda dünyaya ve maddi şeylere karşı olumsuz
tavır almak doğru kabul edilebilir mi?
Bu makalede dindar bireyin dış dünyanın çekiciliği ile iç dünyasının hakikatleri
arasında yaşadığı gerilirnde doğru tavrın nasıl belirlemesi gerektiği ya da nasıl bir
tutum benimsernek suretiyle denge durumunu sağlayacağı konusuna "zühd" ve
"takva" kavramlarındatl hareketle Matiiricli'nin görüşlerini incelemeye gayret
edeceğiz. Ancak bu inceleme bu konuya dair genel bir değerlendirme olmayacak,
sadece bireyin ahlaki varlığını önerusediğini düşündüğümüz Matüridi'nin
yaklaşımlarını içerecektir. Zira onun bu bağlamdaki görüşleri dini ahlakta öne çıkarı
birer ahlaki tutum olarak "zühd" ve "takva" hakkında ahlaki gayeye ulaşma adına
önemli görülmektedir.
Matiiricli'nin "zühd" ve "takva" hakkındaki görüşleri yaratılan bir varlık olması
açısından dünyanın taşıdığı manevi değer ile bu dünyada ahlaki varlığıyla öne çıkan
insanla ilgilidir. Matüridi, dünya ve maddi şeylere karşı beslenen sevginin manevi
olgunlaşmaya ve dolayısıyla sonsuz mutluluğun kazanılmasına engel olduğu
düşlineesine karşıdır. Maddi varlıklara karşı belli bir tavır alma yoluyla ruhun manevi
aleme hazırlanması anlan11ndaki zühd anlayışı ona göre yanlış bir yaklaşımdır. Öne
sürülen bu ve benzeri bir takım gerekçelerle dünyaya değer verilmemesini o,
2
"hikmet" kavramı çerçevesinde ele alarak ilgili düşünceyi hikmet'in zıddı olan
"sefeh"e uygun görmekte ve kınamaktadır.
Matiiricli açısından bakıldığında "takva" meselesinde de kısmen bir farklı
değerlendirmenin bulunduğunu söylemek münlkün görünmektedir. Ahlaki bir fiil
olan 'takva'nın mürnin bireyin ahlak eğitimi konusunda belli bir yere sahip olması
yönünden doğru yorumlanmasının önemi açıktır. Genelde "takva" kavramı ve bu
kökten türeyen diğer kelinleler doğrudan 'Allah'tan korkma' şeklinde açıklanır.
Matiiricli'ye baktığımızda ise, bu kavran11n doğrudan ve sadece Allah'tan korkulması
anlan11na yarolmasından önce ahlaki yapıp etmelerimizin sonucunun düşünülerek
hareket edilmesine dair rasyonel bir çabayı (teenmıül ve teftkkür) öngördüğü, ardından
söz konusu eylemin Yüce Ya;atıcı'ya saygıdan ötürü davranılan fiiller bağlanliDda ele
alınması gerektiği anlaşılmaktadır.. Burada dikkati çeken, ahlaki açıdan kötü fiil
1
2

Büsameddin Erdem, Ah/ak Felsefesi, HÜ-ER Yay., Konya 2003, s. 109.

Matüridi, Kitabü't-Tevhid Terciimesi, (tre. Bekir Topaloğlu), İSA.t\1 Yay., Ankara 2003, s. 275 ; ayrıca bkz.
Sami Şekeroğlu, Matürfdi'de Ahlak Problemi, Basılmamış doktora tezi, İzmir 2007, s. 21, 35, 36.
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hakkında korkulması

ve sakınılması istenen hususun salt Allah korkusu olmayıp,
bilakis hür iradeyle ve bile-isteye gerçekleştirilen eylemiere ilişkin ahirette
karşılaşacağı cezanın doğutaeağı korkunun oluşturmasıdır. Şimdi ilgili kavramları
yakından inceleyelim.

B. Matiirfdf Açısından "Ziihd" Kavra!JJımn Tahiili
Ahlak anlayışında Matüricli, insanın irade ve eylem hürriyetine oldukça önem
vermektedir. Bu yönüyle onun söz konusu meseledeki görüşlerinin insanın hürriyet
1
alanını doğrudan Allah'ın bilgi ve kudret:in,ı: bağlı açıklayan Eş'ari ahlak anlayışından
ziyade, ahlakı büyük ölçüde akılla temeliendiren Mı1tezile'nin ahlak anlayışınl daha
yakın durduğunu söylemek mümkündür. Onun bu bağlamdaki görüşleri insanın
dünyadaki ahlaki varlığına vurgu yapması açısından önemlidir. Zira insana özgü
ahlaki potansiyeli önemseyen bir yorum biçimi insanın ahlaki varlığının doğru
anlaşılınasına katkı sağlamaktadır.

İslam düşünce geleneğinde ortaya çıkan bazı akımların 'din' ve 'dünya'nın ahlaki

açıdan taşıdığı allıama ilişkin yorumlarının öncelikle salt 'güç' ve 'kudret'le teçhiz

edilen Allah tasavvuru ile bu gücün mutlak kontrolü altındaki insan varlığı etrafinda
şekillendiğini söylemek mümkündür. Söz gelimi İsıarn inanç esaslarını değerlendirme
yönüyle Eş'ari gelenek ile Matüridi düşünce çizgisi arasında herhangi bir fark
görülmez. Ama konu insanın dünyadaki ahlaki varoluşu ve bu varoluşu hakkındaki
açıklarnaklara geldiğinde ikisi arasında önemli bir yorum farkının bulunduğu dikkat
çeker. Bu bağlamda Matüricli, örneğin, ahlak açısından önemli bir kavram olan
3
'kesb'e dair yorumuyla, ince ama önemli bir değerlendirmeyle Eş'ari'den ayrılır.
Matüridi'ye göre, bir fiili gerçekleştirme konusunda kişinin fiile yönelik 'arzu, istek ve
4
yönelimi' en önemli ve birincil değerdedir. Eş'ari ahlak anlayışında ise, insanın
Allah'ın yarattığı fiili yalnızca kesb eden, yani fiili kazanan mekanik bir varlık gibi
1

Biı konıuda detaylı bilgi için bkz. el-Cüveyni, ei-İqad, (nşr. Muhammed Yusuf Musa), Mısır 1950, s.
258; G. F. Houraru, ''İsliın'ın İlk Dönemlerinde İki Değer Kuramı" (çev. F.Kerim Kazanç),
OMüiFD., sayı 9, s. 274 ; Gazali el- Mnrta.rfa min İlmi'I-Urii/, Bulak, 1322 ; Taftazfuıi, Şerh11'I-Makasrd,
İstanbul 1305, c. II, s. 109; Kasım Turhan, Kelam ve Felsefe Açısından İman Fiilleri, MÜİFV Yay.,
İstanbul1996, s.74;

2

İlhami Güler, Allah'ın Ahlakifiği Sommt, Ankara Okulu Yay., Ankara 1998, s. 35.
Konumuz ne Kelfun.i ekallerden Eş'aô'nin ne de bir kelam problemi olması açısından Matüôdi'nin
kesb anlayışlan üzerinde incelemede bulurırnaktır. Buradaki öncelikli ilgimizi söz konusu anlayışın

3

ahlak alanına yansıması oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Eş'aô'nin insanın ıztıraô fiili gibi
iktisabi fiilinin de doğrudan Allalı tarafından yaracldığı, meydana gelen fiille bu fili meydana gelirenin
birbiri üzerinde herhangi bir etkilerinin bulurırnadığı, rallin yaraclmış kudret ve fiilin (sadece) malıalli
olduğu, fill ve kudretin de Allah tarafindan yaracldığı bilgisinin altının çizildiğini görüyoruz. (Bkz.
Şerafetcin Gölcük, Kelam Açısından İman Fiilleri, Kayıhan Yay, İstanbul 1979, s. 194; Kasım Turhan, Bir
Ahlak Problemi Olarak Kelam ve Felsefede İnsan Fiilleri, İFAV, İstanbul 1996, s. 81.) İbn Rüşd ise,
buradaki Eş'aô yaklaşırnın sorunlu olduğunu, bir diğer deyişle böyle bir düşüncenin ahlaki açıdan
sorun doğuracak nitelikte olduğunu dile getirir. Onun ''bu görüş anlamsızdır. Zira iktisap ve
müktesebin Allalı tarafından yaraolmasıyla kişi iktisalıında zorunlu olacaktır." ( İbn Rüşd, Kitab11'l-keff
an Menahici'l-edille, Daru'l-Maarif, Beyrut 1987, s.128.) deyişine dikkat ettiğimizde Matüôdi'nin kesb
anlayışında görülen ve fiilin Allah tarafından yaraolmasına doğrudan etki eden sadece kişiye özel zihni
unsurların varlığının kabulünün dikkat çekici olduğunu söylemek mümkündür.
4

Matüôdi, Kitabii't-Tevhfd, (nşr. Fethullalı Huleyf) İstanbul1979, s. 266.
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göı:ülmektedir.

Böyle düşünüldüğü takdirde, fiilin tasavvur edildiği aşamadan
kadar geçen süreçte, insanı etkin kılınayan, dolayısıyla sadece
takdir edilenin kişi tarafından yüklenildiğini savunan bir 'kesb' anlayışı ortaya
çıkmakta ve ahlaki bireyin eylemleri yönüyle hemcinslerinden ayırt edilmesine vasıra
olan kişiye özgü oluş niteliği yok olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir
olumsuzlukla karşılaşılmaması adına Matüridi, bilgi gücüne sahip kılınan insan,
1
gerçek anlamda fiil gücüne de sahip olması gerektiğini söyler. Bu düşüncenin aksini
ileri sürmek ahlaki sorumluluğu temelsiz bırakınakla aynı anlama gelecektir. Aynca
Matüridi, meseleye 1ıikmet' açısından bakıldığı zaman da, her iki gücün, yani bilgi
gücü yanında eylem gücünün insanda birlikte bulunması gerektiği kanaatindedir. Aksi
durumda, yani insana bilgi gücü verilmişken eylem gücünün ondan esirgenmiş
olduğumill-düşünmek demek, ancak 'sefeh'e yaraşan bir davranışı Allah hakkında
-kabul etmek anlamına gelecektir. Halbuki Allah hakimdir, hikmet ile hareket eder.
gerçekleştirilmesine

Dolayısıyla bilgi gücünün fiil gücünden yoksun bırakılmış olması irnkansızdır.2
Matü.ridi'nin dikkat çektiği bu husus insanın bu dünyadaki bulunuşunu ahlaki
ve ahlaki yetkinliğin gerçekleştirileceği bir alan olarak dünyanın
hak ettiği değeri gösteren bir yorum biçimidir. Aynca İslam düşünce tarihi boyunca
din bilginlerinin insanın ahlakiliğine ilişkin yorumlarının sadece teolojik birer
spekülasyon olarak kalmad.ığını; hatta bu konuda ortaya çıkan yorumların ahlaki
açıdan insan ve onun içinde yaşadığı evrenin anlamını belirleyici bir işlev gördüğü de
söylenebilii:. İşte bu açıdan Matü.ridi'nin görüşlerine baktığımızda şunu söylemek
mümkün görünüyor. Öncelikle dünya insan açısından ahlaki açıdan yetkinlik
kazanmanın bir alanıdır. Onun hem dünyanın, hem de insanın ahlaki varlığına ilişkin
yorumlan bu yönde gelişen kavramsallaştırmanın kaynağı gibidir. Yani onun
ziliidane yaşayış hakkındaki görüşleri insan ve onun yaşam evreninin taşıdığı anlama
vurgu yaptığı gıbi "zühd" kavramına ilişkin anlayışını da ortaya koyar. Bu yorumlarda
görülen dikkati çeken bu husustan önce belirtilmesi gereken bir şey var. Bilindiği gibi,
ahlaki yargılar 'iyi' ve 'kötü' nitelernelere konu olması bakımından bir değer yargısı
3
olarak göı:ülmektedir. Konumuz açısından ele alındığında, insanın ahlaki varlığı
hakkında benimsenen bir yaklaşım tarzının söz konusu ahlakiliğin gerçekleşeceği bir
alan olarak dünya hakkındaki değer yargılarını desteklemesinin mümkün olduğu
söylenebilir. Matü.ridi'ye göre, zühd kavramının içinde taşıdığı anlam ahlaki insan
varlığının dünyaya bakışını ortaya koyduğu gibi, sözü edilen aksiyolojinin, diğer bir
if3.d~yle, dünyaya ilişkin değer yargılannın da önde gelen bir terimi olarak ortaya
açıdan anlamlandıran

çıkmaktadır.

Tasavvuf tarihinde bir döneme adını veren "zühd" kavramının delalet ettiği
4

1

Matüridi, Te'vf/atii'l-Knr'an, (TSMK, Medine Böl., Yazma No:180), vr. 270 •, 351 b; krŞ. M. Sait
Yazıcıoğlu, Mdiiirfdi ve Nesifi!Je Göre İnsan Hiirrfyeti Kavramı, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 72-86.

2

Matüridi, Te'vflôtii'/-Kıir'an, vr. 270• ; Şerh-i Senıerkandi, (Ebu Bekr M. b. Ahmed es- Semerkandı),
(TSMK, Medine Böl., Yazma No:179), vr. 415b

3

Doğan Özlem, Elik, İnkılap Kitab.evi, İstanbul 1997, s.60; Bedia Akarsu, Ahlak Öğretikri, Remzi
Kitabevi, İstanbul1982, s. 58.
Zühd .dönemi zahidlerinin yaşamını anlatan eserlerden bkz. Ebu Abdu=ahman Mulıammeç! b.
Hüseyin Sülemi, Tabôkôtii's-Suftyye, thk. Nureddin Şureybe, Kahire 1986; Alıdülkerim Kuşeyri, Kıqryri
Risaksi, (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul1991 ;Feridüddin Atar, Tezkireiii'l-Evlfya, İstanbul1984.

4

Harran Ü. İlahfyat Fakültesi Detg,isi,yı/14, sqyı 22, Tenımiiz-Ara/ık 2009

57

anlam, Allah'a ulaşma amacına engel olduğu varsayılan maddeye, eşyaya ve dünyaya ·
olumsuz bir tavır alma ve bu yöntemle ruhu manevi ilierne hazırlama faaliyetini

karşı

içermektedir. Bir diğer anlamda zühd, Müslümanların dünyevi nimetler ve şehevi
arzulara karşı sahip olunması gereken yaşama tarzı olarak görülmüştür. Hatta zühd
anlayışının başta Hz. Muhammed (sav.) ve onun arkadaşlarının benimsediği yaşam
tarzında ve söylemlerirıde karşılığının görülmesi sebebiyle zabidane yaşama
anlayışının doğuşunda etkin olan faktörün zühde ve takvaya çağrı yapan ve buna
1

ilişkin telkinlerde bulunan İslfu:ni öğretinin bizzat kendisi olduğu da söylenmiştir.
Bununla birlikte belli bir biçimde geliştiği görülen zühd anlayışının oluşumuna söz
konusu dini temel yanında siyasi ve sosyal durumların ve Hıristiyan ruhhanlığının
3
kaynaklık ettiği de öne sürülen iddialar arasındadır. Hemen belirtelim ki, bizim bu
makaledeki incelememiz açısından önemli olan mesele gerek tarihsel faktörlerirı
etkisinin ve gerekse dini metnin yorumlanmasında görülen söz konusu farklılığın
belli bir anlayışı beslernesi ve ona bağlı bir davranış biçimine imkan vermiş olmasıdır.
Yoksa bu makale ziliidane yaşantının ne tarihsel ne de dini temelini araştırmaktadır.
Burada ele alınacak olan, dine dayalı böyle bir yaşam tarzının meşrulaştınlması niyet
ve eylemine karşı Matüridi'nin tavrını belirlemeye çalışmaktır.
Ruhu manevi ilierne hazırlayarak Allah'a ulaşma amacıyla maddi olandan, bir
başka deyişle dünyanın nimetlerirıden yüz çevirme anlamını içinde barındıran bir
davranış biçimi hakkında Matüridi'nin öne sürdüğü şu temel ilkeye öncelikle
değinmek gerektiği kanaatindeyiz. Orta göre, sahip olduğu akıl ve duyuları vasıtasıyla
illernde görülen pek çok fayda ve hikmetin varlığını ve bunlar hakkındaki gayeliliği
kavramayı amaçladığinda, insanın şu iki önemli fiilden asla geri kalmaması gerekir.
Bunlardan birincisi, akıl yürütme (nazar), diğeri ise, yorumlamadır (te'vi~. Varlıkların
yaratılışında görülen hikmet ve gaye hakkındaki delillerirı kavranılması ancak bu iki
2

zihni faaliyet sayesinde mümkündür.

4

Sahip olduğu yetenekleri yardımıyla ilierne 'nazar' ederek akıl yürüten ve onların
anlam ve amacı üzerirıe düşünerek yorumlamaya girişen kişi, etrafını saran pek çok
nimetin kendisi için yaratıldığını ve :lkıbet yönünden bu şeylerirı hepsinin bir
amacının bulunduğu gerçeğini kavrayacak ve kendisini çepeçevre saran bu nimetiere
karşı küçümseyen, hakir gören bir bakışla değil, bilakis değer veren ve önemseyen bir
tavırla yaklaşacaktır. Bu noktada Matüridi basit ama çarpıcı bir örnek vermektedir.
Örneğin, bir hükümdatın değer vererek cömertçe ikramda bulunduğu ve
hediyeleriyle onurlandırdığı birinin bütün bu ilisanlara karşı değer vermeyip
saygısızlık etmesi ne kadar akıl ve hikmete zıt ve tam tersine, kendisine sunulanı
saygıyla alıp kabul etmesi ise elbette hikmete yaraşan bir davranış olacaktır. Aynı
şekilde insanın da Allah'ın kendisine bağışladığı nimetleri sevinç (bi't-tebcf~,hürmet ve
saygıyla (bi't-ta'ifnı) en güzel şekilde karşılaması da hikmet'e uygun bir davranış
1

Geniş bilgi çin bkz. İbn Manzur, Lisan11'1-Arab, Kııhire 1237, c. II, s. 369; Süleyman Uludağ, İslam
Dii;iincesinin Yapısı, İstanbul1999, s. 144 vd.; Ethem Cebecioğlu, TasavvıifTerimferi ve Dryimleri Sô"ifiiğii,
Ankara 1997, s. 787 vd.

2

3

4

Enfal 8/28; Yusuf 12/109; Hadid 57 /20; Tevbe 9/38 gibi ayeder ömek gösterilebilir.
Ebu'I-Ala Afifi,
ss. 61-68

Tasavvıifİsfiim'da Manevi Hqyat,

(çev. Ekrem Demirli-Abdullah

Matüridi, Te'viliitii'I-Kıtr'an, vr. 270•; Şerh-i Semerkandi, vr. 41Sh.

Karnı), İstanbul1996,
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1

olacaktJ.r.
Matüridi'nin verdiği yukandaki örnekte, zamdane yaşantının eline dayalı bir nevi
gerekçesine sığınarak maddi şeylerin Allah'a ulaşınaya engel olduğu ve dolayısıyla
ondan yüz çevirmenin yerinde bir davranış olacağına dair beslenen anlayışa karşı iki
insanın davranışı üzerinden analojik bir yaklaşımı görmekteyiz. Matüridi'ye göre, bu
iki kişiden birisi, dünya nimetlerinden yüz çevirmeyerek Rabbi'nin katında ihtiyaç
içine düşeceği günde kendisi için azık olması amacıyla o nimetlerden elde etmeye
çalışmaktadır. Diğeri ise, Rabbine ibadet etmekle meŞgul olduğu için bu şeyleri elde
etmekle uğraşmanın onu bu uğurda çaba sarf etmekten ve peygamberinin yolunda
ilerlemekten alıkoyacağı endişesini taşımaktadır. Bu yüzden, kişi burada öncelikle ve
2
sadece lha:detlerin hakkını vermesi gerektiğini düşünerek zühd hayatını tercih
· etmektedir. Matüridi'nin bu ikinci tarz davranış şekline verdiği cevabın oldukça net
. . ve kesin olduğunu görmekteyiz. Nitekim ona göre, nimetlerle donat:ı.4p emrine
sunulan dünyayı önemsiz görüp terk eden bir kimse her şeyden önce oldukça 'cahil'
bir kişidir. Hatta cahil olmakla kalmayıp kendisi hatJ.rına yaratılan dünya ve
içindekilerden de 'gafil' bir varlıktJ.r. Aslına bakılırsa bu konuda yerilen husus, ona
göre, dünyayı sırf kendisi için isternek ve başka şeyleri değil, sadece onu elde etme
adına uğraşıp didinmektir. Dünyayı ahiret yolunda azık elde etme vas.ıtası olduğu için
seven ve ona ait işlere bu sebeple ilgi göstererek ondaki zevklere yapışıp kalmayan
kişi elbette övülür. O halde, der Matüridi, "diii!Ja sevgisinin her türiii hata/ann bap"
olduğu şeklinde ifade edilen fikrin dünyayı yaratıldığı amaçların dışındaki şeyler adına
sevmenin yanlışlığına dikkat çekmek için dile getirildiğini düşünmek zorundayız.
Dolayısıyla dünyayı ahiret yolunda bir hazırlık dönemi olarak gören ve ona bu açıdan
yönelen kişinin bu anlamdaki ilgi ve sevgisi elbette "her türiii fyiliğin brıtı" olarak

değerlendirilecektir.
Görülen o ki, Matüridi açısından bakıldığında, dünya ve içindeki tüm maddi
varlığı bu şeylerin bizzat kendisi adına sevmek ile onlan öbür dünyadaki sonsuz
mutluluk adına sevmek birbirinden farklıdır. Öyleyse, dünyaya dair olması gereken
şekilde beslenen böyle bir sevginin 'kötü' bir eylem olarak görülmesi mümkün
değildir. Haddizatında, insandaki sevme fiilinin yapısal bir nitelik olduğu ve kişinin
sahip olduğu bir varlığa karşı sevgi duymasının son derece doğal bir davranış olduğu
da bir gerçektir. Dolayısıyla karşı olunan sevgi biçimi maddi dünyanın 'vesile
değer'likten 'amaç değer' haline getirilerek ahiretteki mutluluktan uzaklaştJ.racak
boyuta taşınmasıdır. Aslında burada görülen düşünce İslam ahlakının dünya-ahiret
dengesinde kazanılacak mutluluk meselesinde sıkça görülen, kişinin dünyevi
ihtiyaçlarını ılımlı bir şekilde karşılayarak erdemli kişileri bekleyen ahiret mutluluğu
4
fikrinden asla vazgeçilmemesini salık veren yorumla aynı doğrultudadır.
Matüricli'nin bu düşünceleri Tasavvuf'taki -en azından tasavvuf'un bazı
3

Matü.cidi, Te'vikitii'I-Kıir'an, vr. 685•; Matüridi, Te'vikitii Ehli'.r-Siinne, (thk, Fattma Yusuf el-Hıyemı),
Müessesetü'r-Rlsile, Beyrut 2004, 5, ss.50-51.

1

c.

2
3

4

Matü.cidi, Te'vikitii'I-Knr'an, vr. 181 h.

Matü.cidi, Te'vfkitii'/-Kı,r'an, vr. 181h; 685a, 673h
Bkz. Macid Fahri, İslam Ahlak Teori/eri, (Çev., Muammer İskendeoğlu-Atilla Arkan), Litera Yay.,
İstanbul2004, s. 227.
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yorumcularındaki-

Allah'a ulaşma amacına engel olduğu düşünülen maddi şeylere,
dünyaya karŞı belli bir tavır koyma ve bu metotla ruhu manevi aleme hazırlama
anlamındaki "zühd" anlayışına karşıdır. Matürlcli'ye göre, dünyevi varlık kişiyi ebedi
mutluluğa ulaştıracak bir vesiledir ve bu açıdan değerlidir, dolayısıyla "iyi" hükmünü
hak etmektedir. Bu yüzden onlar kınanınaya ve yerilmeye değil, değer verilmeye konu
olmalıdır. Dünyaya yüklenen bu'değer' düşüncesi dünyanın taşıdığı bir öz nitelikten
kaynaklanmaz. Bilakis dünya, söz konusu değerli oluş keyfiyerini iki şeyden
almaktadır. Bunlardan birincisi, her şeyi 'hikmet' doğrultusunda ve belli bir amaca
bağlı Yaratan Allah, diğeri de ahiretteki hayattır. Öbür dünyada elde edileceği umulan
sonsuz mutluluğa ulaştıracak eylemler burada, yani dünyada gerçekleştirilecektir. Bu
bakımdan maddi dünya, açıktır ki, vesile "değer"e sahip olmakta ve bu niteliğe bağlı
olarak ilgi ve alakayı hak etmektedir. Sonuçta, Matürlcli açısından dünya, bir diğer

deyişle dünyalık olan her şey "kendinde" değil, ''bir başka şeyden dolayı" değerlidir.
Bu yüzden, varlık hakkındaki 'iyi' ya da 'sevilir' olma yahut da 'değerli' niteliğini
kazanma durumu doğrudan varlığın kendisinden değil, hem onu öylece yaratan
Allah'tan, hem de öbür dünya hayatından ötürü kazanmaktadır. Bu bakış açısının
ahlaki yetkinliğin elde edilmesinin vurgulanması aclıpa öne çıkan bir yorum tarzı
olduğunu söyleyebiliriz.
Matüricli'nin bu yorum biçimi İslam Ahlak'ında, daha da öncesinde Aristoteles'in

1

2

ahlak anlayışında yetkinlikle ele alınan ahlaklliği mükemmelleştiren ahlaki pratiğin
erderolerin kazanılmasına ulaştırması idealiyle de uyum içindedir. Ahlaki faziletleri
elde etmenin biricik yolunun inzivadan geçmediği, bilakis dünyaya ait yaşamın her
boyutunda ve diğer insanlarla ilişkiler sayesinde kazanıldığı açıktır. Nitekim önde
gelen İslam ahlak filozoflarından İbn Miskeveyh'in insanın ihtiyaçlarla çepeçevre
sarılmış bir varlık olduğunu ve bunları elde etme adına faaliyete girişmeyen insanın
mutluluğunun eksik olacağını dile getirdiğini görüyoruz. Ona göre, zahidane yaşayış
bahanesiyle tembelliği seçmek en büyük kötülüklerden olup bu davranış kişi ile bütün
iyilikler ve faziletler arasında bir engel teşkil ederek bir noktadan sonra insanı
insanlığından da çıkarabilecektir. Bu yüzden dünyaya arkasını dönerek yalnızlaşan
insanların ahlaki faziletlerden de uzaklaşacağını, yani yalnız başına iffetli, adil ve
cömert olunamayacağı gerçeğini görmeleri gerekmektedir. Aslına bakılırsa İbn
Miskeveyh ahlak anlayışında Aristocu temele dayanmaktadır. Nitekim Aristoteles,
ahlaki erdemierin uygulanabilmesi için, para ve maddi konular gil;>i belirli araçlara
ihtiyaç bulunduğunu ileri sürerken, onu takip eden İbn Miskeveyh, teı;nbelliği en kötü
kusurlar arasında sayıp zühd'de aşırı gidenleri ayıplamaktadır. Çünkü ona göre, yalnız
başına hayat geçiren bir kimsenin iffet, adalet, özgürlük ve yiğitlik erdemlerini
tecrübe etmesi imlcinsız olacağından böyle birisinin cansız ve ölüden daha iyi kabul
3

edilmesi mümkün olmayacaktır.
Son olarak,

1
2

3

bazı

zühd

4

anlayışlarının

yanlış

tevekkül

anlayışının

Matüridi, a.g.e., vr. 673•; Şerh-i Semerkandi, vr. 685•, 492•, 492h.
Bkz. Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, (Çev., Saffet Babür)·, Ayraç Yay., Ankara 1998, s. 4, 9, 17, 24.

İbn !1-iiskeveyh, Alılakı 0/grmltJflımJa, (Çev. Abdülkadir Şener, İsmet Kayaoğlu, Cihad Tunç), Kültür ve
Turizm Bakanlığı yay., Ankara 1983, s. 150.

4

temelinde

Macid Falıri, a.g.e., s. 169.
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bulunduğu

ve dünyadan el etek çekerek insanın hayatını kazanmaktan vazgeçmesi
1
olarak tanımlanan tevekkül anlayışının zabidine yaşayışın gereklerinden sayıldığını
da ifade etmek gerekmektedir. Böyle bir anlayıştan hareketle maddi olanın hakir
görülerek terk edilmesine Matüridi'nin cevabı yukarıda geçti. Buna göre, mürnin
kimse elbette sadece Allah'a güvenecektil ve hayatının her. anında Ona tevekkül
edecektir; iyilik olsun kötülük olsun bir başkası eliyle kendisine ulaşan ·her şeyin
3
gerçekte O'ndan geldiğini de bilecektir. Ancak bu inanç insanın yapması gerekeni
terk etmeği de kesinlikle öğütlememektedir. Matüridi'ye göre, sebeplere uygun
4
davranmak her şeyden önce yaradılışın bir gereğidir. Dolayısıyla yanlış bir tevekkül
anlayışıyla dünyaya sırt çevirerek insanı ahlaki varlığına uygım hale getirecek kişiye
özgü çab;ya sırt çevrilmesi onaylanacak bir davranış değildir.
C. Matüridi Açısından 'Tak va" Kavramının Tahiili

Mastar olarak, kısaca "bir şeyi eziyet ve zarar veren şeylerden koruma" anlamına
gelen takva Allah'a boyun eğerek Onun azabından korkmak; cezalandınlmayı
doğuracak işlerden nefsi çekmek suretiyle korumak ve dinin emir ve yasaklarına
6
eksiksiz uymak şeklinde tanımlanmaktadır. Takva ile ilgili yorumlarında Matüricli,
temelde, buradaki anlamın yanlış olduğuna dair en küçük bir imada dahi bulurımaz.
Ancak, bu bağlamda öne çıkan yorumlarında o, 'korku'nun nesnesinin öncelikli
olarak Allah olmadığı, bilakis neticesi kötü gerçekleşecek fiilin bizzat kendisi olduğu
kanaatini yansıtmaktadır.
Matüridl'ye göre takva, şer ve beladan uzak kalarak selamet ve berekete ulaşmak
demektir ve iyilik ile aynı anlama gelmektedir. Kötülükten uzak duran kimse sonuçta
iyi'yi elde edecektir. Böylece kişi kötülükten güvende olacaktır. İşte takva da böyledir.
O, iyiliğe benzer. İyilik ise, her türlü "iyi"ye sahip olmak demektir. Bu yönüyle takva,
her türlü kötü'den uzak kalmaktır. Demek ki, takva ve iyilik kelimeleri lafiz yönüyle
farklı ama hakikat açısından birdir. Zira, kötü'den uzak duran kimse iyi'ye yaklaşan ve
onu elde edendir. Bu noktada elde edilen kazanç, insanı şükür ve sabra ulaştırır.
Sabır, günah sayılan işlerden nefsin engellenmesi; şükür ise, Rabbin iyi gördüğü
7
davranışlara (taa~ nefsin yönlendirilmesidir. Bu doğrultudaki davranışlara yöneltilen
nefsin özelliği yapılması uygun görülenler işlerle sakınılması gerekenierin arasına set
8
çekerek aralarını ayırmasıdır. Matüricli'ye göre takva, öncelikle samirniyet (ihlas)
5

1

Mustafa Kara, Tasavvıifve Tarikatler Tarihi, İstanbul19995, s. 116; Ali Sami en-Neşşar, Nef'etii Fikri'lİs/Jmi, trs, c. m, s. 248.

2

Matüricli, Te'vllôtii'i-Kfir'an, vr. 249•.

3

Matüricli, age., vr. 224• , 316 •

4

Matüricli, age., vr. 299 h_

Ragı.p el-Isf'aharu, ei-Miijredatft Garibi'I-Kfir'an, Daru'l-Maarife, Beyrut ts, s. 833.
Uludağ, TasavvıifiTerimlerSö!(/iiğii,İstanbui1995, s. 508.
7
Matürlcli, a.g.e., vr. 281 •; .ferh-i Semerkandi, vr. 429 •.
8
Matüricli, a.g.e., vr. 187 •.
5

6
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demektir. Yapılan işlerde sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetmekt:ir. Ancak böyle
samimi davranışlar kişide bir meleke haline geldikten sonradır ki, gerçek anlamda
İslam ve iman ortaya çıkacaktır. Çünkü İslam, nefsi içtenlikle Allah yoluna teslim
etmek ve 'hak' olarak içerde (j?n-nefi) O'ndan başkasım bırakmamaktır. İman ise,
insanın hem bizzat kendi nefsinde ve hem de her şeyde O'nun Rab'lığıru tasdik
etmektir. İşte bunlar, yani iman ve İslam, lafızlan farklı ama ayru gerçekliğe işaret
1

eden kavramlardır. Görülen o ki, davranışlarda samirniyet ve eylemlerde sadece
O'nun hoşnutluğunu arama arzusu eylemin psikolojik gerekçesini oluşturmakta ve
O'nun sevgisini kaybetmeme düşüncesinin yön verdiği ahlaki tutumlar ise, eylemlerle
alakah olarak Allıih hakkında beslenen 'korku'nun mantıksal zeminini sarsmaktadır.
Yani burada, eylemin gerçekleşmesine katkı sağlayan zihni bir unsur olarak korkunun
yerini sevgi ve saygıdan ötürü davranma arzusu almaktadır. Belki de bu noktada
korkmak-sevmek arasında arz ettiğimiz boyutta bir fark da yoktur. Yani Allah söz
konusu olduğunda beliren korku ve sevginin bir .ve ayru şey olduğu da ileri
sürülebilir. Ancak şurası açık ki, Matüridi, insana ait eylemler söz konusu olduğunda
Allah'ın salt korkunun nesnesi olarak görülmesine yol açacak yanlış anlarnalara mani
olmak istemekte ve korkuyu kötü eylemin korkunç neticesine yöneltmektedir.
2

Matüridi takva

kavramını ayrıca,

emirler ve nehiyler konusundaki

'sınırlara

dikkat

edilmesi anlamında da değerlendirir. Bu bağlamda 'takva' olarak adlandırılan
davranış tarzı ilahi emir ve yasaklara uyulması ve belirlenen sınırların aşılmaması
3

durumunu yansıtır. Öna göre ilahl sınırı aşmamaya dikkat eden mürnin birey
kendisine bildirileo emirleri önemseyen ve yasaklananlardan da uzak durma
potansiyeline sahip olan kişidir. Dolayısıyla mürnin birey hem kötü eyleminden ötürü
cezalandırılmaktan en fazla çekinen kişi olacak, hem de yapılması buyrulan fiilieri
gerçekleştiremediğinde saygısızlığa sebep olmaktan korkan kiŞi olacaktır. Görüldüğü
gibi Matüridi, takvayı, genel anlamda doğrudan fiiliere bağlı olarak ele almaktadır.
Ayrıca mahiyeti böyle olan takvaya uygun davranma, onun açısından nefse o kadar
zor gelmeyecektir. Kişinin kazanç elde etme yollarından birinde ilerlerken yasaklanan
hareket tarzını terk etmesi, doğal olarak, uygun davranışın sergilenmesini (hela~
kolaylaştıracaktır. Ayru şekilde yapılması uygun görülmeyen (haram) bir şeyden de
sakınmaya gayret gösterilmesi uygun görülene ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ticaret
yaparken herhangi bir haksızlığa sebep olmaktan sakınan kişi, elbette, elde etmeği
umduğu helal kazançla desteklenecektir. Ayru şekilde, takva'ya uygun hareket eden
4

kimse de yapıp etmelerinde bir tür kolaylık görecektir.

5

Takva kavxamının taşıdığı anlarnlardan hareketle Matüridi'nin yaptığı yorumlarda
dikkati çeken husus, doğrudan, ilgili eylemle alakah olarak haddin aşılınamasına özen
gösterme ve bu konudaki sınıra uygun davranmaktır. Yani onun açısından, herhangi
bir eylemle ilgili olarak sakırulması gereken husus, öncelikle, belirlenen sınırların
aşılmamasıdır. Korkulması gereken şey ise, söz konusu ''kötü" davranışa bağlı ortaya
Matüı:ldi, a.g.e., 646.
Matüı:ldi1 a.g.e., vr. 281 •; Şe~•h-i Semerkandi, vr. 429 • 650 h.
3
Matüı:ldi, Te'vi!ôtii'I-Kıtr'an, vr. 715 •.
4
Matüı:ldi, a.g.e., vr. 743 •.
1

2

5

M'atunuı,
···..ı: a.g.e.1 vr. 716h.
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çıkacak

olumsuz neticenin bizzat kendisidir. Yine Matiitidi, bazı kimselerin
mahiyeti ile ilgili görüşlerini değerlendirirken de yine aynı noktaya
değinir. Ona. göre, ba.z,ı kimseler, 'sınırların koninına.sı' meselesini yapılması farz
kılınan şeylerin bizzat kendisi olarak anlamıştır. "Sınırın korunması, ilaru emir ve
yasaklara ait sınırları gözeterek uygun şekilde hareket etmek ve aşırılığa kaçmaktan
1
korkmaktır. "
Matüridi'nin fiiliere ilişkin sınırların korunması hakkında dile getirdiği hususun
benzerini önemli İslam düşünüderinden Fazlurrahman'ın da dile getirdiğini
görüyoruz. Ona göre de, söz konusu kavram bir kişinin davranışlarının zararlı ve
kötü neticelerinden kendisini koruması bağlamında değerlenclirilmelidir.. Takva
kavranuyla. alakah olarak buradaki anlam göz ardı edilecek olsa., yani takva sırf Allah
korkusu olarak görülse bile, bu korkunun hem bu dünya hem de öbür dünya için
eylemler hakkındaki hassas bir sorumluluk hissinden kaynaklanan bir korku olması
sünnetullah'ın

2

daha doğrudur. Takva hakkındaki bu görüşün Matüridi'nin yorumunu çağrıştırdığı
görülüyor.
Aynı düşüncesini Matüridi, "kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder, Allah'tan
3
korkar ve O'ndan sakınırsa, işte gerçekten ~anacak olanlar onlardır" ayetini
yorumlarken de sergilemektedir. Matüridi burada geçen her iki fiili ()ehta' ve 'yettek?)
-genelde yapılanın aksine- doğrudan Allah'tan korkmaya ve sakınmaya yormaz. Söz
konusu 'korku'nun kişinin kötü fiilinin akıbetine yöneltilmesi gerektiğini belirterek
şöyle der: "Allah a ve Resulüne itaat eden kimse geçmi[ yqantrsmda yaptığı kiitii fiillerden
dolayı korkarak kendisini halihaZfrda bunlardan uzak tutmqya çalıtma/ı ve fiiliere i/ifkin olarak
azalttığıya da qır!Ja kaçtık/anndan dolqyı da Rabbinden sakmmalıdır."4
.
1

Sonuç
Matüridi'nin "zühd" ve "takva" hakkında ileri sürdüğü görüşlerinin özgün
olduğunu söylemek mümkün görünüyor. O, Allah'ı anmaktan ve ebedi muduluğa
ulaşmaktan alıkoyacağı düşüncesiyle maddi şeylere sırt çevirmenin ya.rılış olduğunu
iki açıdan değerlendirir. Bunlardan birincisi, her yaptığı işte hikmet'e uygun
davrandığı muhakkak olan Allah'ın maddi şeyleri yaratmasında da bir hikmet vardır.
Söz konusu va.rlıkların özsel bir çirkinliği içerdiğiili savunurcasına olumsuz bir tavnn
beslenmesi doğru olmamaktadır. İkincisi, o maddi şeyler ahiretteki muduluğa ulaşma
adına "bir araç değer (ligqyrihı)" olarak görülmelidir.
Takva konusundaki yorumuna gelince, Matüridi'nin korkma eyleminde öne çıkan
kötü eylemin yaptırımı olarak öteki dünyada ortaya çıkacak sonuçtan
korkmaya yönelttiğini söylemek mümkün görünmektedir. Yani, öncelikle korkulması
ve sakınılması öğüdenen şey, insanın hür iradesiyle gerçekleştirdiği kötü fiile ilişkin
ahiretteki cezadır. Denilebilir ki, Matiitidi, genelde Allah'tan korkma anlamında
anlamın

1

Matürldl, a.g.e., vr. 259 b.

2

Fazlurrahman, Ana Komt!arryla Knr'an, (Çev., Alparslan Açıkgenç) Ankara Okulu Yay., Ankara 2005, s.
67.

3
4

Nur 24/52
Matüridi, Te'vflôtii'I-IVtr'an, vr. 453h.

Harran Ü. İlahfyat Fakültesi Dezy,isi,yı/14, sqyı22, Temmtiz-Aralık 2009

ı;;

tercüme edilen takva ve bu kökten türeyen diğer kelimeleri hem fiilin sonuuıııun
hem de Allah'a saygıdan ötürü fiildeki sırunn aşılmaması anlamında

düşünülmesi,

kullanmaktadır.
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