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AbU Mansur a/-Maturfdf, the founder of the Maturfdism which has been followed by · 
the majority of the Turks as a theo/ogica/ doctrine, wrote many books on theo/ogy, 
jurisprudence, the foundations of jurisprudence and denominations. However a lot of 
them coiıld not have been preserued and for many reasons have been Jost. Following 
AbU Hanife, AbQ Mansur a/-Maturfdf specialized in re/igious creed (usulu'd~Dln) and 
jurisprudence (furu'u'd-dln). He discussed some important matters previously not 
discussed by muslim theo/ogians and laid rationa/, traditiona/ and sernantic foundations 
which have never been used before. One of the most im portant contributions to the 
theology made by him was his Epistemology. He tried to apply this epistemology not 
only to the theology, but a/so to the science of commentary and jurisprudenGe. Hence 
he may well be regarded as one of the early representatives of rational tradition of 
commentary. He severely criticized the Sufism. Differently from others, he a/so 
discriminated the religion (diyanat) from the politics. He made a distinction between 
be/ief and deed. His anather distinguishing aspect was his .discrimination between the 
Religion and·the Sharia. In addition, he seperated the report of messanger (habar al
rasul) from the reportfrom messanger (habar min al-ras01). He was thefirst who dea/t 
w ith essential matters which may be currently regarded as the fundamental subjects of 
Sociology of Knowledge, Philosophy and Philosophy of Religion. In XV. cı;mtury ai
Maturidl was found out by the Ottomans once again. 

ı. Maveraünnehir ve Semer~d' da Siyasi ve Dini Ortam 

· Maveraünnehir, Ceyhun nehrinin doğu tarafı olup, İslam'dan önce Hayatı
la, İslam' dan sonra ise, Maveraünnehir olarak isimlendirilen bölgenin adıdır. 
Bu nehrin batı tarafına da Horasan denilmektedir. Bölgede, Tirmiz, Nesef, Taş
kent, Fergana, Buhara ve Semerkand gibi önemli kültür merkezleri bulunmak
tadır. Bunlardan Semerkand, İslam öncesi ve İslam sonrası dönemcJ.e, çeşitli 
din ve kültürlerin kavşak noktası olmuştur. Bu şehir bölgede İslam'ın yayılma
sından bir kaç asır gibi kısa süre sonra, İslam düşüncesinin başta kelam/itikad, 
fıkıh ve tefsir olll!ak üzere çeşitli alanlarında önemli eğitim merkez.lerinden birisi 
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haline gelmi§tir. Genelde Türklerin itikatta mezhebi olan Matundiliğin kurucu
su büyük Türk din bilgini Ebu M~msur el-Maturidi, III./IX, asrın ortalanna doğ
ru, bugün Özbekistan'ın sınırlan içerisinde bulunan Semerkand §ehrinin Ma
türid mahallesinde dünyaya gelmi§tir. Onun doğduğu yıllarda, Maveraünnehir, 
önceleri Abbasi devletine bağlı yarı otonom, sonraları ise ondan ayrılıp mQsta
kil bir devlet olan Samaniterin yönetimi albndaydı. Abbasi iktidarının bab mer
kezlerinde baskı gören Haricilik, Mürcie, Mutezile, Zeydilik, İsmaililik gibi 
pek çok siyasi ve itikadi mezhep, görü§lerini merkezi otoritenin zayıftadığı bu 

·bölgede yaymaya çalı§mı§br. 1 Fakat bu mezheplerden hiç birisi, ilk dönemler
de bölgede en güçlü biçimde temsil edilen fıkıhta Hanefilik, itikatta Mürcie ka-
dar taraftar edinememi§ti. Özellikle Türklerin hakimiyeti allında olan yerlerde, 
Hanefilik milli bir mezhep haline gelmi§ti. Dolayısıyla Maturidi'nin içinde do
ğup büyüdüğü kültürel çevrede en etkili olan ekoller, Mürcie2 ve Hanefilik idi. 

2.Ebô. Mansô.r ei-Maturidi'nin Adı ve Soyu , 
Asıl adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhamed b. Mansur' dur. Doğum tarihi 

kesin olarak bilinmemekle birlikte, 333/944 yılında Semerkand' da öldüğü, he
men hemen kesindir. Maturidi'nin hayalı hakkında bilgi veren kaynaklara göre, 
onun Türk asıllı olduğu kuwetle muhtemeldir. Sadece Sem'ani3 ve Zebidi4 

.gibi bazı yazarlarca ve Kitdbu't-Teuhfd'in yazma nüshasının kenarına bilinme
yen birisi tarafından sonradan dü§ülen bir kayıtla, onun soyu Ebu Eyyub Halid 
b. Zeyd el-Ensari'ye dayandırılmı§br, ancak bu doğru değildir. Çünkü Arap 
olduğu iddialarını geçersiz kılacak pek çok kanıt bulunmaktadır. a) Maturidi'nin 
yeti§tiği bölgede kaleme alınan kaynaklarda böyle bir bilgi yoktur. b) Onun 
soyunun Ebu Eyyub el-Ensari'ye dayandıran Zebidi, soyunun gerçekten ona 
ula§bğı için değil, takdir ve §erelendirme amacıyla kullanıldığını beli~ektedir. 
c) Maturidi'nin eserleri, özellikleKitdbu't-Teuhld'in Arap dili bakımından bazı 
ifade bozuklukları, muğlaklıkları ve gramatik hataları içerinesi, onun Arap ol
mayan birisi tarafından kaleme alındığını açıkça gölitermektedir. d) Eserlerinde 
ifadeterin zaman zaman Türkçe cümle yapısına uygun biçimde kurulması, eser
lerin Türk asıllı bir alime ait olduğunun en önemli kanıbdır. e) Mensupları tara
fında!l E§' ari'nin Arap. asıllı olmasıyla övünülürken, aynı §eyin Maturidi için 
yapılmaması da onun Arap olmadığının bir ba§ka delilidir.5 

1 Bölgedeki dini durum ve mezhepler hakkında geni§ bilgi için bkz.: Kutlu, Sönmez, Türkle
rin islamlll§ma Sürecinde Mürcie ue Tesirleri, Ankara 2002 (ll. Baskı), 156-158. 

2 Mürcie'nin bölgede yayılı§ı konusunda geni§ bilgi için bkz., Kutlu, Türklerin İslamlll§ma 
Sürecinde Mürcie ue Tesirleri, 168-287. 

3 es-Sem'anf, AbdülkeTim b. Muhammed b. Mansur et-Temfmf ( 562/1166), ei-Ensdb, Beyrut 
1938, V/155. // . 

'! ez-Zebid!, Muhammea Murtaza b. Muhammed el-Hüseynt (1205/1790), Kitabu'l-ltha
fu's-Saade •• , thk., Ahmed b. Suud es-Siyabi, Mısır 1311, 11/5. 

5 Bu konudaKi tarlı§malar için bkz., EyyCıb, Ali, ei-Akidetü'l-Mô.tünaiyye, Kahire 1955. (Ka~ 
hire Üniv. Dnrü'l-Uiurr. FLJ{ültesi Küt..iplıcırıesi No:24954/485'de kayıtlı doktora tezi), 262-
263; ei-Mağribi, Abdulfettah İrrıdmu E/ıli Sünne ue'/-Cemuu.: EbU Mansur ei-Mdturfdf, 
12-13; Topaloğlu, Bekir, "Ebu Mansur el-Matürfdi", Kitô.bü't-Teuhid Tercümesi, (Anka
ra 2002), XVIII-XD( 
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Semerkand' da Ebu Hanife'nin, itikadi ve fıkhi görü§lerinin felsefi ve teolojik 
temellerinin tartı§ıldığı "Darü'l-Cüzcaniyye"6 adıyla bilinen önemli bir eğitim 
merkezi bulunmaktaydı.. Ebu Mansur el-Maturldi, burada eğitim gördü. 

Maturldi'nin Semerkand dı§ına çıkıp çıkmadığı bilinmemekle birlikte, o dö
nemde Belh, Rey ve Nisabur'un Semerkand ilim çevresi üzerindeki etkisine ve 
Mfifuıidi'nin ders aldıklan hocalardan bazılannın bu §ehirli olmalarına bakılırsa, 
o~ara gittiği, eğer gitmediyse bu alimierin Semerkand'a gelip bir süre ders ~er
dikleii söylenebilir. Zaten eserleri dikkatle incelenirse, onun diğer·mezhep men
suplannın görü§lerine vukufiyetinden farklı fıkhi ve itikadi mezhepleri çok iyi bil
diği ve onun sadece Semerkand çevresiyle yetinmediği açıkça görülecektir. O, 
hocalan ve eserleriyle yetinmemi§ kendi dönemindeki din ve mezheplerin kendi 
metinlerine ve felsefi eseriere ula§arak onları incelemi§ ve eserlerinde aniann bazı 
görü§lerini açıkça savunmu§ bazılarını ise ele§tirmi§tir. Yapılan alınblara bakılırsa 
incelediği eserler arasında Aristonun Manbk adlı eseri de bulunmaktadır.7 

Ebu Mansur el-Maturidl, Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Mezhepler ve Kıraat 
konusunda çok sayıda eser bırakmı§br. Ancak bunlardan pek çoğu, korunama
mı§ olup istilalar, göçler, doğal afetler, maddi imkc;ı.nsızlıklar ve diğer sebeplerle 
kaybolmu§tur. Kaybolanların çoğunluğun u, Mutezile, Hariciler, Rafıziler ve Şii
Karmatileri ele§tirilermek üzere yazdığı eserlerle Fıkıh ve Fıkıh Usulü i!e ilgili. 
eserleri olu§turmaktadır.8 Onun eserlerinden, Te'vflatu'l-Kur'an ac;llı tefsiriyle 
dünyada tekbir yazma nüshası bulunan Kitabu't-Tevhfd adlı kelaml eseri bize 
ula§abilmi§tir. 

3. Hanefi Fakibi ve Fıkıh Usulcüsü 
Ebu Hanife, Fıkhı "Ki§inin leh ve aleyhinde olanları bilmesidir." §eklinde 

tanımlamakla ona oldukça geni§ bir anlam yüklemi§tir. İnanç, ibadet, ahlak ile 
muamelat ve ahkamla ilgili diğer hükümlerin tamamı, böyle bir tanımın içerisi
ne girmektedir. Ebu Hanife, fıkha yüklediği bu anlam dolayısıyla, hem itikadi 
hem de fıkhi konularla ilgilenmi§tir. Ebu Mansur el-Maturidl, Ebu Hanife'nin . 
itikad {Usulü' d-Din) ve fıkıh {Furuü'd-Din) olmak üzere her iki alanda ihtisas
la§ma geleneğini sürdürebilerı çok az sayıdaki ki§iden birisidir. Bu sebeple her 
iki alim için, kaynaklarda fıkhi ve itikadi konulan iyi bilen anlamında "Faklh" 
ünvanı kullanılmı§br. Bu yüzden Ebu Mansur el-Maturldl, hocaları ve öğrenci
lerinin itikadi görü§leri, sadece kelami eserlerde aranmamalı, aynı zamanda 
fıkıhla ilgili o dönemin güncel problemlerini içeren Nevdzil, Havadis, Fetava, 
Havf fi'l-Fetava adlı eserlerde ve Fıkıh, Usul-i Fıkıh'la ilgili eserlerde de aran
malıdır. Bu çevreyle ilgili bazı karanlık noktalar, bu eserlerden aydınlatılabilir. 
Çünkü bazı fıkıh eserleri, Usulu'd-Dfn9 'le ba§lamakta veya eser içerisinde bu 

6 İbn Yahya, Şerhü Cümeli UsQ/i'd-Dfn, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, Nu: 1648/ll, v. 
161b. 

7 el-Maturidi, Kitdbu't-Teuhfd, 147. 
8 Aynı şekilde Maturidi'ye ait veya ona nispet edilen eserlerle ilgili olarak, " Eba Mansur el

Maturidi ve Ma turidi Kültür Çevresi İle İlgili Bibliyografya" çalışmamızda yeterli bilgi veril
mektedir. (Maturidi ile ilgili hazırladığım bir kitapta yayımlanacaktır.) 

9 el-Hasiri, Muhammed b. İbrahim, ei-Hô.uf fi'l-Fetô.uô., Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali 
Paşa Nu: 402, v. 2a-3a. 
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alimierin güncel itikadi ve fıkhi konulara dair göıii§leri Fevaid10 bC!§lığında ve-
rilmektedir. · 

4. Kelami Yönü 
Ebu Mansur el-Maturidi, fakih ve müfessir kimliğinden daha çok mütekellim 

kimliğiyle tanınan ve sahasında takdir edilen bir kimse olmu§tur. Kendi adına 
nispetle Maturidilik olarak isimlendirilen Sistematik bir Kelam ekolünün .kuru
cusu ünvanını almı§fır. Kendi döneminden itibaren görü§lerini takip eden ve 
yorumlayan Ebu Seleme, Pezdevi, Ebu'l-Muin en-Nesefi, Ömer en-Nesefi, Ebu 
İshak Saffar el-Buhan, es-Sabuni, Ebu'I-Berekat en-Nesefi, İbnü'l-Hümam bC!§ta 
olmak üzere çok sayıda kelamcı yeti§mi§ ve çok kıymetli eserler vücuda getir
mi§lerdir.· 

Maturidi'ninKitdb.u't-Tevhfd ve Te'vflat'ı incelendiğinde, kendinden önceki 
mütekellimlerin tartı§madığı önemli problemleri tartı§hğı, daha önce kullanıl
mayan akli, nakli, semantik temellendfrmelerde bulunduğu ve Kelam'a gerçek 
anlamda bir bilim hüviyeti kazandırdığı açıkça görülecektir. Onun Kelam ilmi
ne kazandırdığı en önemli yeniliklerden birisi, Bi@"Kuramı'dır. Daha önce bil
ginin tanımı ve kaynakları üzerinde farklı bağlamlıirda görü§ beyan edenler 
olmu§sa da, Kelam'ın müstakil bir konusu hüviyetini Maturidlile kazanmı§ ve 
"Bilginin Kaynaklan " (Esbabu'l-İlim) adıyla Ketarn'ın öncelikli konulan arasın
da yerini almı§hr. O, sistematize ettiği. bu bilgi kuramını sadece Kelam'a değil 
Tefsir ve Fıkıh olmaküzere diğer alanlara da uygulamaya çalı§mı§hr. Bu kura
mıyla, Akıl ve Duyular'ın yanısıra Doğru Haber'i, yani Peygamber'in vahiy ola
rak bize bildirdiği Kur'an'ı bilgi kaynakları arasına dahil etmi§tir. 

"Dinin öğrenilmesinde aklı ve nakli iki önemli bilgi kaynağı" 11 olarak gören 
· Maturidi, kelami problemierin çözümünde akla ve istidlale çok büyük önem 
vermekte ve akıl yürütmenin gerekliliği konusunda §Unları söylemektedir: "İn
san yaratılmı§ları yönetmek yeteneği ile.sivrilmi§, bu uğurda güçlüklere göğüs 
germek, onlar için akl en en elveri§li bulunanı arCI§hrmak, iyi ve· güzel olanlan 
tercih edip bunlara aykırı dü§enlerden sakınınakla mümtaz kılınmı§hr. Bu husus
lan bilmenin yolu ise nesne ve olaylan incelemek suretiyle aklı kuİlanmaktan 
ibarettir, ba§ka bir yöntem de mevcut değildir. Aynca fevkalade durumların orta
ya çıkı§ı ve §üphelerin Ü§Ü§Üp geli§i halinde herkesin sığinacağı §ey tefekkür ve 
istidlalden ibarettir. "12 Her nekadar E§' ari, Ehl-i Sünnet Kelam'ının kurucusu 
olarak takdim edilirse de, her iki yazann eserlerinin kelami düzeyleri, ele aldıklan 
temel sorunlar ve ele alı§ biçimleri incelendiğinde, daha sonralan Ehl-i Sünnet 
Kelam'ı olarak kabul gören görü§lerin olU§masında Maturidi'nirı, E§' ari'den daha 
büyük rol oynadığı anla§ılacaktır. Maturidi, Kelami görü§lerini ele aldığı eserinde 
Bilgi Kuramı (Epistemoloji), İlahiyyat Nübüwet, Ahiret, İnsan fiilleri, Kaza. ve 
Kader, Büyük Günah meselesi, İman ve İslam gibi konuları akli ve nakli temel
lendirmeler ı§ığında ortaya koymaktadır. Maturidi'nin bu eserinde diğer Kelam 

10 el-Keşşi, Ahmed b. Ivf.Cısa,MecmCıu'l-Havddis ve'n-Nevdzil, Süleymaniye Ktp., Yeni Cami 
Nu: 547, v. 286a-319a. · 

ll el-Maturidi, Kitdbü't-Tevhid Tercümesi, çev.: Bekir Topaloğlu; An~a 2002, 4. 
12 ei-Maturidi, Kitdbü't-Tevhfd Tercümesi, 14. · 
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eserlerinden farklı olarak, sadece Hilafet konusu incelenmemiştir. ·Her ne kadar 
Kitdbu't-Teuhid'de yoksa da, onun bu konudaki görü§lerini, Te'uildt13 'tarı ve 
onun diğer eserlerinden yapılan alıntılardan elde etmemiz mümkündür. 

5. Tefsirde Yeni Bir Yorumbilim Teşebbüsü 
Ebu Mansur el-M€tturidi, kelamcı ve fakih olduğu kadar aynı zamanda bir 

müfessirdir. Kur' an, tarih boyunca pek çok ki§i tarahndan tefsir edilmi§tir, bun- · 
lardan bazıları, tefsirlerini genel olarak rivayet ağırlıklı yaplıkları için bu tür tefsir 
geleneğine Rivayet T efsiri, bazıları da tefsirlerini akli yorumlara ağırlık vererek 
yaplıklan için, bu tür tefsir geleneğine de Dirayet Tefsiri denilmi§tir. Maturidi, 
bu iki gelenek açısından değerlendirildiğinde akılcı tefsir geleneğinin ilk temsil
cilerinden birisi kabul edilebilir. Te'uildtu'l-Kur'an adlı eserinin ba§ında Tejsfr 
ile Te'uil arasında bir ayrım yaparak, eğer bu kısım sonradan ilave edilmediyse, 
bu iki kavrama kendinden önce yükleomeyen anlamlar yüklemi§tir. Ona göre, 
Tefsir Allah'ın muradının ne olduğu konusunda kesin birfikir beyan etmektir. 
Te'uil ise, Allah'ın muradının ne olduğu konusunda kesin hüküm vermeksizin 
muhtemel olanlardan sadece birisini tercih etmektir. Birincisini Sahabe'ye ikin
cisi ise, sonraki nesillerden dinde fakih olanlara hasretmi§tir. Bu yaptığı tevilleri 
sadece sahibini bağlayan Te'uil'ler olarak görmü§ ve bunları kutsalla§tırma yo-

. luna gitmemi§tir. Te'vil'e imkan tanıyabilmek için," Her kim Kur'an·hakkında 
kendi reyiyle bir §ey söylerse ate§teki yerine hazırlansın" 14 hadisini " Her kim 
kendi reyiyle Kur' an' ı tefsir ederse, ate§teki yerine hazırlansın·" §eklinde alarak 
rey ile tefsir yapılamıyacağını, ancak te'vil yapılabileceğini iddia etmi§tir.15 Bu 
.anlayı§, her bir insana aklını kullanarak ve tutarlı bir yöntem izleyerek Kur' an' ı 
aniayıp yQrumlama hakkı tanımaktadır. Ancak belli yöntemlerle gerçekle§tirile
cek olan te'uflde, Allah'ı §ahit gösterme ve kendi görü§lerini Allah'ın mutlak 
muradı olarak takdim etmeye yer yoktur. Maturidi'nin anlayı§ına göre te'uilde, 
mutlaklık değil görecelilik söz konusudur. Ayetleri te'uil ederken dilsel analizle
re, akli ve teolojik temellendirmelere ba§vurması ve te'vilde göreceliği öne 'çı
karmasından hareketle, onun İslam dü§üncesinde Anlambilim ve Yorum bilim
'e kapı ·aralayan ilk kimselerden olduğunu söyleyebiliriz. Yorumunda akla ve 
reye daha fazla bir nüfuz alanı tanımakla birlikte, nadiren de olsa hadisiere ve 
sahabe tefsirine de ba§vurmu§tur. Yalnız ayetleri te'uil ederken, diğer müfessir
lere kıyasla nadiren hadis kullanan Maturidi, delil olarak kullandığı hadisleri 
senediyle ve lafzıyla aynen nakletmek yerine mana olarak rivayeti tercih etmi§
.tir. Kitabu't-Teuhid'inderi de anla§ıldığı gibi, hadislerin ya da haberlerin sıhhati 
konusunda emin değilse, nadiren. de olsa, "eğer sübutu kesin ise"16 §eklinde 
ihtiyati ve itirazi bir cümle kullanmı§tır. 

13 el-Maturidi, Te'uilôt, Topkapı Sarayı Medine Bölümü, Nu: 180, v. 110 a-112a; 
14 et-Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa, Sünen, İstanbul 1992 (ll. Baskı), V/199-200. 
15 el-Maturidi, Te'ui/atp'/-Kur'ôn, Süleymaniye Ktp., Hamidiye, Nu: 30, v.1a. 
16Kitdbu't-Teuhfd, thk. Fethullah Huleyf, İstanbul 1979,385. Aynca bkz. Te'uflôtu'I-Kur'ôn, 

Süleymaniye Ktp., Hamidiye, Nu: 30, v. 309b., Hacı Selim Ağa Ktp., Nu: 40, v. 442 a. 

-···-- .... ------
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a. surııığe Bak:ışı 
Maturidi, bilgi kaynakları arasında ilham, kalbe dağına (keşif) ve sezgiye 

mutlak bilgi olqrak yer vermemekte, bunları bilgi kaynağı kabul edenler şiddet
le eleştiimektedir.17 Her ne kadar,. ilk bakışta eleştirileri daha çok, ilham ve 
sezgiyi en güvenilir bilgi kaynağı olarak gören İslam öncesi Sofistlere yönelik ise 
de, aslında dalaylı olarak dönemindeki mistik eğilimli kişileri de içermektedir. 
Maturidi, ilham ve sezgiye dayalı bilgi elde ettiğini iddia edenlerin birbirinden 
farklı sonuçlara ulaşmasına oakarak, böyle bir bir iddiayı çelişkili bulur. Çünkü 
eğer bu bilginin kaynağı tek bir varlık, yani Allah olsaydı ortaya konulan dini 
.inançların farklı olmaması ve kişilerin birbirini nakzetmemesi gerekirdi. Diğer 
taraftan bu bilginin doğrulı.İğunu veya yanlışlığını akıl veya kura' yoluyla tayin · 
etmek de mümkün değildir. Bu sebeple ilham ve keşif, herkesin kabul edebile
ceği bir bilgi veremez ve gerçeğe ulaştırmaz. 18 Eserlerinde ilk dönem mutasav
vıflarının görüşlerine pek rastlanmaz. Bu yüzden Sufi Tabakat yazarlarının ilgi
sini çekmemiş ve eserlerde onun hayat hikayesi yer almamıştır. Hanefi Fu
kaha'nın hayat hikayesini ele alan biyografik eserlerde de, onun daha çok ke
lam ilmi 1 hakikat ilmi ile ilgili yeterliliği ve kelamcı ve fakih kimliği öne çıkarıl
mıştır. Ebu Hafs en-Nesefi'nin Tarfhu Semerkand'ında verdiği bilgiye göre, 
Gaziler Ribat'ında " Ebu Mansur el-Maturidi, kelam ilmini, Ebu'I-Hakim es
Semerkandi ise hikmet ilmini öğretiyorlardı." 19 Ancak aynı belgede, Ebu Mans
ur'un Hızır'ı gördüğü, ondan yardım istediği, Hıiır'ın duası üzerine Allah'ın ona 
hikmet ilmini verdiği ve bununla sapık fırkalara galip geldiği nakledilmektedir. 
Bu gibi rivayetler, Türkler arasındaki Hıiır kültü ile ilgili inançlardan kaynaklan
mış olabilir. Ayrıca bu menkabevi rivayetlerde bahsedilen bilginin muhaJif fır
kalarla mücadele için gereken türden bir bilgi olduğtİ anlaşılmaktadır. Bunların 
da onun sufi yönüne~ en· çok kelami yönünü ilgilendiren hakikat ilmi olduğu 
açıktır. Kendi eserlerinde onun si.ıfi kişiliğine dair ipuçlarına raslanmamakla bir
likte sonraki Hanefi-Maturidi alimler, dönemlerindeki sufi atmosferden etkile
nerek ona sufi bir kimlik kazandırmak istemişlerdir. Örneğin Pezdevi'nin eserin
de, babasının dedesinden Maturidi' nin bazı kerametierini naklettiğine dair bilgi 
bulunmaktadır.20 Ancak bunların doğru olup olmadığı ve neler olduğu diğer 
kaynaklardan doğrulanmamaktadır. Hatta bazı kaynaklar, onun bazısufi eği
limli kişilerle tartıştığı, onlara ağır eleştirilerde bulunduğu ve onları yenilgiye 
uğrattığı konusunda önem!Lbilgilervermektedir.21 Bunlardan en meşhuru Ebu 
Mansur'un, evliyayı nebilerden üstün tutan birisiyle yaptığı tartışmadır.ZZ Onun 

17 Geni§ bilgi için bkz.: Kitôbu't-Teuhfd, 6. 
18 el-Maturidi, Kitôbu't-Teuhfd, 6. el-Maturidi'nin ilham ve sezgiyle· ilgili görü§leri hakında 

geniş bilgi için bkz.: Özcan, Hanifı, Môtüridf'de Bilgi Problemi, İstanbul 1993, 128-131. 
19 Barthold, yazma bir nühadan Maturidi ile ilgili kısmı ne§retmi§tir. Bkz.: Barthold, Vassiliy 

Viladitniroviç, Turkestan u epoxu mongolskogo naşestuiya, Petersburg 1898, 50 . 
. 20 Bkz.:_Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin, Ehl-i SünnetAkaidi, Çev.: Şerafettin Göl

cük, Istanbul 1988, 3 
21 Bkz.: Ebu'I-Hasan er-Rüstüğfeni, Feuôid, ( el-Hasıri'nin e/-Hôuf adlı eseri içerisinde), v. 

308 b.; 315b. 
22 Geni§ bilgi için bkz.: Ebu'I-Hasan er-Rüstüğfeni, Feuôid, (el-Hasıri'nin e/-Hôuf adlı eseri 

içerisinde), v. 308 b. 
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sufi kimliği ile ilgili kurgulardan bazıları ise, salih kimselerin gördüğü rüya yolu 
ile yapılmaktadır.23 Bütün bunlar Sünniliğin Sufilikle eklemlenmesi sonucu, 
Maturidi için de oluşturulmak istenen menkıbevi bir kişilikle ilgili teşebbüsler
den ibaret olduğunu sanıyoruz. Çünkü onun eserlerinde akla yapılan vurgu ve 
kullanılan istidlaller Sufi kültür çevrelerinde kabul edilmeyen ve asla baş vurul
mayan türden tamamen akılcı-hadari bir din söylemi özelliği taşımaktadır. An
cak bu durum\ Semerkand ve Buhara'daki Hanefilerin, Maturidi'nin öğrencile
rinin ve sonraki Maturidilerin tamamının, Sufiliğe mesafeli durdukları ve onları 
eleştirdikleri anlamına gelmez. Bilakis Belh, Nisabur ve Buhara' daki Hanefi
Maturidi çevreler arasında Sufilik son derece yaygın ve etkili idi. Örneğin Ma
turidi kelam ekolünün Buhara'daki temsilcilerinden olan ve Maturidi'ye akılcı 
kimliğiyle referanslarda bulunan Ebu İshak İbrahim b. İsmail b. Ebi Nasr es
Saffar el-Ensari el-Vabili el-Buhar!, Zahid ve Sufi birisi idi. 

7 .Siyasi Görüşleri: 
Maturidi'nin Kitabu't-Tevhfd'inde imarnet kısmının bulunmayışı oldukça 

önemli sorular akla getirmektedir. Acaba Maturidi, siyasi bazı endişeleri ve dö
neminin iktidarı ile aralarındaki anlaşmazlık dolayısıyla bu bölümü yazmak 

· istemedi mi, yoksa ömrü yazmaya kafi gelmedi mi? Yazdıysa şayet neden bize 
ulaşmadı? Maturidi'nin pek çok konuda görüş belirtiDesine rağmen Hilafet/İrna
rnet konusunda kendi eserlerinde ve Maturidi edebiyatta yeterli bilgiye rastlan
maması son derece şaşırtıcıdır. Buna rağmeri onun siyasi konulardaki görüşleri 
hakkında tam bir sonuca varmak ancak Te'vilôt'ın yayımlanması ve imarnet 
konusunda Karman ve Şülere yazdığı kayıp eserlerinin bulunmasından sonra 
mümkündür. Çünkü Te'vilôt'ta "Allah'a, Resulü'ne ve Ulü'l-Emr'e itaat edin. 
"24 ayetinin yorumunda Ulü'l-Emr'i Seriyye komutanları ve Fakihler olarak 
yorumlama eğilimfndedir.Aynı yerde Şia'nın özelde UlÜ'l-Emr'i masum imam
lar olarak yorumlamasına, genelde de imarnet nazariyesine ciddi eleştiriler yö
neltmektedir.25 Bu da onun Te'vilôt'ta konuyla ilgili diğer ayetlerin yorumunda 
önemli bilgiler vemiiş olabileceğini akla getirmektedir. Bununla birlikte, gerek 
onun kayıp eserlerinden, özellikle Makôfôt'ından alınhlarda bulunan Maturidi 
kaynaklarda gerekse de doğrudan ondan nakledilen rivayetlerde Maturidi'nin 
siyasi bazı konularda son derece önemli bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan birisi 
"İmametin Kureyşliliği", diğeri ise hutbelerde zalim imamlarc\ adil denilip dene
meyeceği tartışmalarıyla ilgili Maturidi'nin görüşlerini aktarmaktadır. 

a) Diyônet-Siyôset ayrımı: "İmamların Kureyşten olması" konusunda her 
mezhep, farklı görüşler ileri sürmüştür. Ancak Maturidi, diğerlerinden farklı ola
rak, di yanet-siyaset ayrım ma giderek bu rivayetteki Hilafetin Kureyş' e tahsisini, 
diyaneten değil siyaseten doğru olduğunu savunmuş ve bu görüşünü şöyle açık
lamışhr: Dini açıdan, imam olacak kişinin öncelikle Allah'tan en çok sakınan, 

23 Bkz.: el-Kure§i, Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir b. Muhammed, el-Ceudhfrü'/-
Mudfyye fi Tabakdti'l-Hanefiyye, Haydarabad 1322, 11/363. 

· 244. Nisa', 59. 
25 Geniş bilgi için bkz.: el-Maturidi, Te'uildt, Topkapı Sarayı Medine Bölümü, Nu: 180, v. 

110 a-112a (4. Nisa, 59. 5. cüz) 
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insanların problemlerini çözmede en basiretli ve onların yararına olan şeyleri 
en iyi bilen birisi olması gözetilmeli ve bu şartları taşıyan kim olursa olsun ima
rnet ona verilmelidir. Çünkü Allah'ın kitabı böyle istemektedir: " .... Muhakkak 
ki Allah yanında en değerliniz, Ondan en çok sakınanınızdır ... "26 Mal ve mül
kün emanet edildiği kişiler, bu görevi takv<f vasfı ile yerine getirebilirler. Bu 
sebeple; bu konudadiyanetaçısından gözetilmesi gereken şey takvadır.27 Öyle 
anlaşılıyor ki Maturldi'ye göre, İmamların Kureyş'ten olması fikri, ister Peygam
berin sözü olsun ister sahabe böyle istemiş olsun, bu dini olmaktan çok siyasi 
ve sosyolojik bir tercihtir. Boyle bir tercihi iki önemli sebebe dayandırmaktadır. 
Birincisi, İmam~t dini bir yönü olmakla beraber aynı zamanda idari ve siyasi bir 

. konudur. Bu yüzden imam olacak kişinin takvanın yanısıra küçük düşürülme
miş ve nefret edilmeyen bir nesebe mensup olmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca 
Kur'an Kureyş lehçesiyleinmişti. Bu yüzden, imamet, sürekli olarak bu görevi 
ellerinde tutan ve saygınlığıyla tanınan Kurey~ kabilesine tahsis edildi.. Diğer 
taraftan, soy ve nesebin, insanları iyi ve güzel davranışlara sevkeden, kötü ve 
çirkin davranışlardan uzak tutan şeylerden birj olduğu da bir gerçektir. Böyle 
kişiler emaneti daha iyi koruyabilirler. Diyanet ve Siyaset konusunda şu iki 
hususun gözetilmesi gerekir. Siyasi yetki kıralların elindedir, diyanet yetkisi ise 
Nebilerin elindedir. Durum böyle olunca Diyanet 1 Nübüvvet, o işi yürütebile
cek kişiye verilir; İdare ve siyaset ise halk arasında saygınlığı ile öne çıkan şeç
kin kabileye 1 kavme verilir: İkincisi, alimler evlilik ve nikah konusunda Kureyş'i 
diğer kabile ve soylardan üstün gördüler. Başkalarını bu konularda onlara denk 

· görmediler. Bu sebeplerden dolayı Resulullah, onlara bu şekilde davrandı. Hila
. fetin durumu da aynı şekildedir.28 Maturidi'nin Diyanet-Siyaset ayrımı yapma
sı ve birincisini Peygamberlere, ikincisini ise kıral/meliklere tahsis etmesi, döne
mine kadar konuyla ilgili yapılmış tartışmalar ve ileri sürülen görüşlerle muka
yese e·diJdiğinde son derece ilginçtir. Buradan hareketle Peygamberin diyanet/ 
nübüvvet görevinin, Allah tarafından kendisine verilmiş bir görev iken, devlet 
başkanlığının ilahi bir nıisyon gereği olmayıp Kureyş' e mensubiyeti doiayısıyla 
kendi siyasi tercihi olduğu söylenebilir. · · 

b) "Zulme adalettir" demek inananı dinden çıkarır: Maturidi'nin bu konu
daki görüşleri, EbU İshak İbrahim b. İsmailes-Saffar el-Buharl'nin Mesai/ adlı 
eserinde nakledilmektedir. Ebu İshak, bu görüşü bizzat ondan duymuş gibi 
nakletmektedir. Halbuki 534/1139 yılında yılında vefat eden Ebu İshakes-Saffar 
el-Buhar!, Maturidl'd€m 200 yıl sonra yaşamıştır. Ondan doğrudan rivayette 
bulunması, bu görüşün ona aidiyeti konusunda ciddi şüpheler uyandırmakta
dn:. Bununla birlikte ilk bakışta Maturidi'nin genel anlayışına ters düşüyor gibi 
görünse de, onun iman-amel ayrımı konusundaki görüşleri dikkate alındığında 

26 49. Hucurfıt, 13. 
27 en-Nesefi, MiUurldi'nin bu görü§lerini onun bize ula§mayan Makd/dt adlı eserinden aktar-· 

maktadır. Bkz.: en-Nesefi, EbCı'l-Muln MeymCın b. Muhammed (508/1114), Tabsıreti.ı'I~ 
Edille fi Usuli'd-Din, thk. Claude Selame, Şam 1992, 11/829. · 

28 en-Nesefi, Tabsıratu'/-Edille, 11!830. en-Nesefi, aynı yerde Matur1d1'nin Makd/dt'ından 
naklen Hilafet'in sorumluluk ve yetki al~mlanna dair görü§lerini nakletmektedir. Bki.: Tab
sıratu'I-Edil/e, 11/830-31. 
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· sorun çözülmekte ve ne demek istediği daha iyi anlaşılmaktadır. Burada zulüm 
i§leyen bir sultan, i§lediği günahı dolayısıyla tekfir edilmemekte, zulmü adalet 
olarak kabul ederek zalim sultana adildir diyen kimse tekfir edilmektedir. Matun
di'ye göre, arnelleri terk etmek veya günah i§lemek ki§iyi dinden çıkarmaz, ancak 
kesin naslarla haram olan bir §eye helal demek veya amin haramlığını inkar 
et:ı-Qek dinden çıkarır. Çünkü burada haram olan zulmü adalet kabul ederek helal 
göstermek söz konusudur. Bu yüzden Maturidi zalim bir devlet başkanını hutbe
lerde adil olarak sunan ve onlara Allah için kullanılabilecek bazı isimler ve künye
ler veren imamları §Öyle ele§tirmektedir. " Bazı fılleri zulüm olan bir sultana adil 
diyen kafir olur. Dolayısıyla bu isim sultana, ancak bütün davranı§larında mutlak 
olarak adil olduğu ve hiç bir §ekilde zulmetınediği zaman kullanılabilir. Fakat bazı 
fiilerinde zulüm ve haksızlık yapmı§Sa, buna rağmen o ki§iyi mutlak adil olarak 
isimlendirrnek zulüm ve adaletsizliğe adalet adını vermek ve ona razı olmak anla
mına gelir ki bu fikri benimseyen dinden çıkın!§ olur. Şehin§ah ünvanı ise, ancak 
Allah içiri kullanılabilir. Ondan başkasına asla 'kullanılmaz. Kulların böyle isim
lendiriİmesi kesinlikle doğru değildir. Ümmetierin Koruyucusu/ Maliki sözü de 
yalandan ibarettir. Çünkü "ümmetler" kelimesi, ins, cin, melaike ve diğer canlıla
rı kapsayan bir kelimedir. Bu tanımlama da, sadece Allah için yapılabilir. "Yeryü
zünün Sultanı" ~e benzeri tanımlamalara gelince, bu da yalandır. Çünkü hiç bir 
durumda yalan söylemek caiz değilken, Cuma hutbesinde Hilafet konusunda 
böyle bir yalan nasıl caiz olabilir. Eğer içinden aksini dü§ünüyor da diliyle bunu 
söylüyorsa, o ki§inin Allah tarafından bağı§lanacağı ümit ~dilir."29 

Ebu İshak'tan yaptığımız alıntılar doğruysa, Maturidi'nin dönemindeki zu
lüm ve haksızlık yapan halifeleri dalaylı olarak ele§tirdiğ\ftnla§ılmaktadır. Kay
'naklarda onun resmi yetkililerle olan münasebetleri konusunda ciddi bilgi bo§
lukları bulunmaktadır. Öyle görünüyor ki, Ebu Hanife gibi o da resmi görevler 
üstlenmekten kaçınmı§tır. Kaynaklarda adının çokça geçmemesinin sebeple
rinden birisi bu olabilir. Hatta o, resmi görevlilerle yakın temas içerisinde olan 
ve katiplik yapan Ebu'I-Kasım el-Ka'bi'yi, bu ili§kileri dolayısıyla ele§tirmi§ ve 
§öyle demi§tir: " Eğer lanet edilmeye hak kazanmı§ birisi varsa yukarıdaki iddi
anın sahibi buna en münasip görünen olmalıdır, çünkü onun fısk niteliği ta§ı
yan filler i§lediği ve zalim devlet adamlarıyla ili§ki içinde bulunduğu bilinmekte
dir .... "30 Maturidi'nin zulüm ve haksızlık yapan sultanlar ve onların resmi gö
revlileriyle ili§kilerinin iyi olmadığını gösteren bir başka olay da Ebu'I-Hasan er
Rüstüğfenl' nin Fevaid adlı eserinde nakledilmektedir. Buna göre, dönemin sul
tanının görevlilerinden birisi Maturidi'nin öğrencilerinden birinin evine yerle§ir. 
Öğrencisi bu durumu Maturidi'ye şikayet eder. Bunun üzerine Maturidi, bu 
ki§inin öğrencisinin evini bo§altması için Sultan'a bir elçi gönderir, ancak Sul
tan olumsi.ız cevap verir. Rivayete göre Maturidi, evi i§gal eden ki§iye beddua
da bulunur, bunun sonucunda bu ki§i hastatanır ve evi bo§altır.31 Bu rivayet-

29 Ebu İshak İbrahim b. İsmaıl b Ebi Nasr es-Saffar ei-Ensarl (534/1139), Mesai/, Bibliothe-
que Nationale de France, Arabe Nu: 4808, v. 70b-71a. 

30 ei-Maturidi, Kitabü't-Teuhfd Tercümesi, 452 (Kitdbu't-Teuhfd, thk. Fethullah Huleyf, 348) 
31 Bkz.: Ebu'I-Hasan er-Rüstüğfeni, Feudid, (Muhammed b. İbrahim ei-Hasirl, e/-Hduf fi'l

• Fetdua adlı eseri içerisinde ), v. 317 a. 
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ler, Maturidi'nin dönemindeki siyasilerle ilişkisi konusunda yeterli bilgi verme
mekle birlikte onlar.la ilişkilerinin problemli olduğu ve resmi görevler üstlenme-. 
diği konusunda bazı ipuçları vermektedir. 

8. Bilgi Kurami 
Maturidi, bilginin neliği, bilginin imkanı, değeri, bilgi edinme yolllan, bilgi

nin nasıl meydana geldiği ve dini bilginİn mahiyeti gibi bugün Bilgi Sosyolojisi, 
Felsefe ve Din Felsefesi' nin temel konula~ arasında yer alan son derece önemli 
problemleri tartışan ve İslam düşüncesinde kendine has bir Bilgi Kuramı oluştu
ran ilk kişidir. Üstelik bu bilgi kuramını esas alarak başta kelam olmak üzere 
Fıkıh ve Tefsir alanında önemli eserler ortaya koymuştur. Maturidi'nin bu kura
mının kaynakları, duyular, haber ve akıldan oluşmaktadır. Gerekli şartlan taşı-. 
dıklarısürece, bu üç yoldan birisiyle veya üçü birlikte elde edilen bilgi kesin 
bilgi olupinkarı imkansızdır. Bu bilgi vasıtalannın, her birirün kendine ait ayrı 
bir nesne grubu vardır. Bununla birlikte, bazan aynı nesne grubu, iki farklı bilgi 
kaynağının konusu olabilmektedir.32 

Eserleri incelendiğinde, Maturidi'nin böyle bir bilgi kuramını Kur'an'dan 
hareketle oluşturduğu anlaşılmaktadır. Çunkü Maturidi, " Siz, hiç bir şey bil
mezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulak
lar, gözler ve kalpler verdi. "33 ayetinde geçen " göz" kelimesini şekil ve renkleri 
birbirinden ayıran, "kulak" kelumesini sesleri işitip ve ne olduğunu belirleyen, 
"kalpler"i ise gö~le görülmeyen ve kulakla tespit edilemeyen, kişinin lehine ve 
aleyhine olacak şeyleri belirlemeye yarayan bir şey olarak açıklamaktadır.34 

Verilen bu bilgilerden veKitdbu't-Tevhfd'deki açıklamalardan, nesnelerin (şey
lerin} bilgisisini elde etmeye yarayan görme, duyulara; işitme, habere; kalp de, 
akla karşılık kullanıldığı ve haberle ilgili bilginin dogruluğu ise beş duyudan 
birisi olan işitme duyÜsuna dayandınldığı anlaşılmaktadır. 

Maturidl'nin bilgi kuramında bilgi edinme yolları olarak gördüğü duyular, 
akıl ve haber üzerinde kısaca durmak istiyoruz: 

A) Duyular ('lyan) 

Maturidl, duyulara karşılık 'ıydn ve havds kavramlarını kullanır. Ancak an
lam bakımından havds daJ:ıa dar, 'ıydn'ı daha geniştir. Havds, sadece beş du
yuya karşılık kullanılırken, ~· 'ıyan, hem beş duyu, hem de iç duyu ve içgözlemi 
ifade ettiği gibi, ayrıca hayvanların duyu ve iÇgüdülerini de ifade etmektedir."35 

İnsanların yaratıkları ve nesneleri idrak edişi, tatma, işitme, görme, dokunma 
ve koklama olmak üzere beş duyu yoluyla oluşur. İnsanların duyulada elde 
ettiği bu bilgiye duyu bilgisi ·denir. Ancak duyuların bilgisi, yaratılıi"ıış nesne-

32 Geniş bilgi için bkz.: Özcan, Môtüridf'de Bilgi Problemi, 46 vd. 
33 16. Nahl, 78. 
34 el-Maturldi, Te'vfldt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 344a-b ; 

Te'vilôt, HaciSeJim Ağa Ktp.,Nu: 40, v. 404a. (16. Nahl, 78. cüz: 14) 
35 Özcan, MdtünC:lf'de Bilgi Problemi, 59. '!yan kelimesinin, bu anlamda kullanımlan için 

bkz. Kitdbu't-Tevhfd, 7-8, 28. · 
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ler"36 ve " iç dünyamızcia meydana gelen bütün ruhsal bbjeler"37 hakkında 
geçerli olmakla birlikte onların algılama kapasiteleri sınırlıdır. Duyu bilgileri, her 
bir d uyun un, kendine has duyu objeleriyle ilgili olduğu ve duyu organların sağ
lam olduğu takdirde doğrudur ve bağlayıcıdır. Maturidl, duyuların kendine has 
bilgi alanlan arasında dünya ve içindeki varlıklan, gök cisimleri; gözle görülen 
yarıatılmış diğer fiziksel varlıklar; lezzet, zevk ve şehvet; acı, hayret; açlık ve 
susuzluk, sesler ve renkler; cisimlerin hareketi, sükunu, birleşmesi, dağılması, 
şekli ve görüntüsü gibi şeyleri saymaktadır.38 Daha sonraki Maturidller, verilen 
bilginin sağlam olabilmesi amacıyla duyu organları için " Sağlam Duyular" 
kavramını kullanmışlardır. 

B) Haber 
Matur!di'ye göre haber, içinde yanlış olması veya yalan bulunması muhte

mel söz demektir.Bu sebeple, kendisine haber verilen bir kimsenin verilen ha
berin doğru veya yalan olduğu kesinleşinceye kadar onu doğrulamaması veya 
yalanlamaması gerekir. 39 İnsanların sahip olduğu pek çok bilginin kaynağı 
haber olduğu için, onun bir bilgi kaynağı olduğu kesindir: Örneğin, dünyadaki 
hükümdarların yönetimi, düzene koymak istedikleri işleri, risaJet ve hikmet id
diasında bulunanlar ve sanat erbabı ile ilgili bilgi kaynağı duyular ve akıl değil 

• haberdir.40 Ayrıca emir ve yasaklar, özendirme ve sakınciırma {Va' d ve Vaid); 
mübah ve haram , ve benzeri şeyler de haber içerisride gösterilmektedir41 . Her 
çeşit haber, Maturidi'nin "haber" olarak tanımladığı kavramın içeriğine girmek
tedir. Öyle anlaşılıyor ki, o, kesin bilgiye kaynaklık eden Haber' le, sadece Kur'
an ve Sünnet'i değil geçmiş hakkında veya her hangi bir şey hakkında bilgi 

·veren her türlü doğru haberi {semi'/nakil) kastetmektedir. 
Bazı araştırmacılar, Matur!di'nin genelde habere, özelde hadis ve sünnete 

bakış açısını diğer Maturidllerle birlikte ele aldıklan için onun bu konudaki öz
gün fikirlerini ortaya koymakta zorlanmaktadırlar. Genel olarak Matur!dllerin 
hadis anlayışını ele almak yerine, sadece kendi eserlerinden hareketle Maturi
öı'nin habere ve onun içerisinde hadise yaklaşımını incelemek, meselenin ay
dınlatılmasında daha yararlı olacaktır. Aslında Maturidi, diğer bilginlerden fark- . 
lı olarak ve özgün bir sınıflandırmayla haberi üçe ayırmış görünmektedir: 

1) Resulün Haberi ( Haberu'r-Resill) 
Maturidl, haberlerin bilgi kaynağı olarak kabul edilmesininaklen zorunlulu

ğunu ortaya koyduktan sonra, Hz. Peygamber'in Allah'tan getirdiği haberin de 
benimsenmesinin zorunluluğundan bahseder. Çünkü Peygamber'in Allah'tan 

36 el-Maturidi, Kitdbu't-Teuhld, 288. 
37 Özcan, Mdtüridf'de Bilgi Problemi, 48 
38 Bkz.: el-Maturidi, Kitdbu't-Teuhfd, 7, 10, 12, 32, 146, 154, 156, 211, 288. Ayrıca geni§ 

bilgi için bkz.: Özcan, Matünal'de Bilgi Problemi, 47-48. 
39 el-Maturidi, Te'ufldt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 476b. ( 

27. Nemi, 27. cüz: 19) 
40 el-Maturidi, Kitdbu't-Teuhfd, 4. 
41 el-Maturidi, Kitdbu't-Teuhld, 183. 
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getirdiği haberler, doğru haberlerdir (haber-i sadık)42 ve Peygamberlerin doğ
ruluklarını kanıtlayan mucizelere sahip olmaları dolayısıyla onların haberleri
nin inkar edilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla onların getirdikleri haberin 
doğruluğu akıl tarafından doğrulanmıştır. Zaten Matunai, hangi haber olursa ol
sun doğru ve yalan oluşunun akıl yoluyla tespit edilebileceğini söyleiniştir.43 Böyle 
bir haberi inkar eden, kibri, inatçılıgı ve zorluk çıkarmak istemesi dolayısıyla inkar 
eder. ResO.lün haberi ile ilgili açıklamalarından, kastettiği şeyin vahiy 1 Kur'an 
olduğu açıktır. O, Kur' an' ı akli bir mucize olarak görmektedir.44 Çünkü Kur'an 
Hz. Peygamber tarafından insanlara tebliğ edildiği vakit, o dönemin belağatçılan, 
hakimleri, şairleri ve dilcilerine meydan okumuştur ve hiç kimse onun bir benze
rini getirmeye muvaffak olamamıştır. Bu anlamda Kur'an, akli bir mucize olup 
mutlak ve doğru bilgiyi içermektec;lir. Bundari dolayı, ona göre, Kur'an'ın dışın
daki "akli deliliere ve Kur'an'a aykırı olan her haber reddedilmelidir:"45 

2) Resulden Gelen Haber (Haber mine'r-Reswl): 

Aslında bütün haberler için, ahad ve mütevatir haber ayrımı yapmak müm
kün olmakla beraber, bu sınıflandırma Maturidt'nin sisteminde, "ResO.lden ge
len haberler" için yapılmaktadır. 

·a) Mütevatir Haberler 

Maturidi, mütevatir haber için kendinden önceki alimlerden ve hadisçiler
den farklı bir tanım geliştirmiştir. Ondan öncekiler, yalan üzerinde . ittifakları 
mümkün oimayan sayıdaki kişilerin Peygamberden rivayet ettikleri haberleri 
mütevatir haber olarak tanımİamı§lardır; .Maturidl ise, mütevatir haberi, yanıl
maları ve yalan söylemeleri muhtemel bulunan kişiler yoluyla Peygamberden 
bize ulaşan haberler olarak tanımlamaktadır. Çünkü onlar, Peygamberler gibi 
doğruluk ve masumiyetlerini belirleyecek her hangi bir delil ve belgeye ·sahip 
değillerdir. Eğer haberin yalan olmasına hiç bir şekilde ihtimal verilmiyorsa, bu 
haber Peygamöerin haberi gibidir. 46 

b) Ahad Haberler 
. . 

Matundl, ahad haberi, bağlayıcı bir bilgi olma konusunda ve.Rahmet Pey
gamberi Hz. Muhammed'den geldiği konusunda mütevqtir hadisler derecesine 
çıkamayan ve kesin tanıklık edilemeyen haberler olarak tanımlamaktadır. Ancak 
ravilerin durumlarını etraflıca incelemek, muhtevasını.qra§tırmak ve kesin birnasla 

42 el-Maturtdi, Teuilat, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 506b. ( 30. 
RCım, 28. cüz: 21) 

43 el-Maturtdi, Kitdbu't-Teuhld, 27. 
44 el-Maturtdi, Te'uilôt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, 65b; Te'uilôt, Hacı 

Selim Ağa Ktp., Nu: 40, v. 79a. (3. Aı-i İmran, 47. cüz: 3) 
45 el-Maturtdi, Te'uilôt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, 655a; Te'ui/ôt, Hacı 

Selimağa Ktp~, Nu: 40, v. 726b. ( 50. Kaf, 30: Cüz: 26). 
46 ei~Maturidi, Kitdbu't~Teuhfd, 8. 
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karşıla§tınlrnası şartıyla ahad haberle amel edilmesi gerekir. Bu işlemlerden son
ra, ağır basan duruma göre ya kabul edilir veya terkedilir. Arne her halükarda bu 
tür haberlerin doğruluğu şüphelidir.47 Bu yüzden Ahad haberlerin kesin bilgi 
ifade etmediği ve itikadi konularda kullanılamıyacağı fikri, pek çok kelamcı tara
fından kabul görmüştür.' Maturldi de, ilmi amel ilmi ( 'ilmü'l-arr'ıel) ve şehadet 
ilmi ( 'ilmü'ş-şehade) olarak ikiye ayırmakta ve ahad haberlerin itikadi (şehadet) 
konularda değil art1eli konularda bilgi değeri ta§ıdığını savtlnmaktadır.48 

. 3) Genel Haberler 
Bu sınıfa giren haber türleri tarih, coğrafya, neseb,. sanat, siyaset, dil ve 

diğer konularla ilgili bilgi veren haberlerdir. Bu tür doğru haberler, insanlar için 
önemli bir bilgi kaynağıdır.Genel haber bilgisinin alanına giren ve hakkında 
sadece haberle bilgi edinebileceğimiz pek çok konu bulunmaktadır: Kişinin soyu 
ve ismi, mahiyeti, sahip olduğu cevherinin adı, diğer varlıl<lann isimleri, insanın 
hayatta kalmasına veya ölümüne sebep olacak şeyler, eczacılık, akılların tek 
başlarına kavrayamadıkları iyilik ve kötülükler 49 ; insanın cins, fas ıl ve nevileri; 
tıp, diller, sanatlar, savaşlar ve benzeri hususlar ve benzeri şeyleı-5° . Her zaman 
bu tür bilgilerden insanlar faydalanmışlar ve bu malzeme üzerine çeşitli bilim 
dallan geliştirmişlerdir. · 

C) Akıl 
Matundl, kelami konuları temellendirirken ve fıkhi problemleri çözerken sık 

sık akla, istidlale, nazara, ictihada ve kıyasa ba§vurmaktad,ır. Ona göre, dinin 
öğrenilmesinde ve dini bilgiye ulaşınada iki temel kaynahian birisi akıl, diğeri 
haber (Semi)' dir.51 Her ne kadar dini bilginin kaynağını ikiye indiriyor görün
mekte ise de, bu konuyu doğrudan analiz ettiği "Bilgi Edinme Yolları" kısmın
da nesne ve olayların hakikatının idrak/duyular (ıyan), haber ve akılla (nazar) 
bilinebileceğini savunarak bilgi kaynaklarını üçe çıkanr.52 Ancak onun eserle
rinde sonraki kelam kitaplarında rastlanan aklın tanımı ve mahiyeti ile ilgili 
felsefi tartışmalara raslanmamaktadlr. Akıl, daha çok görevleri itibariyle tanım
lanmaktadır. Buna göre, akıl ve nazar, yararlı ve zararlı olanı birbirinden ayıran 
bir vasıtadır.53 Maturidi'nin bilgi kuramında, akıl sadece dini bilginin kaynağı 
değil aynı zamanda genel bilginin ve ahlaki bilginin de kaynağıdır.54 

Maturidi, al<lı diğer iki bilgi kaynağının sağladığı bilgilerin doğruluğunu te5:.. 
pitte önemli bir ölçüt olarak görmekte ve bu görüşünü şu şekilde temellendir
mektedir: Aklı ve akıl yürütmeyi üç şey gerekli kılmaktadır. Birincisi, gerek duyu 

47 el-Maturldi, Kitdbu't-Tevhfcl, 9. 
48 el-Maturidi, Te'vflô.t, Topkapı Sarayı Medine Bölümü, Nu: 180, v. 575a (38. Sa' d, 48. 

cüz: 23), 701b. (60. Mümtehine, 10:cüz: 28) Maturidi'nin ahad haberlerle ilgili görü§leri 
konusunda geni§ bilgi iÇin bkz.: Özcan, Mdtüridf'de Bilgi Problemi, 66-70. 

49 el-Maturidi, Kitdbu't-Tevhfd, 7-9. 
50 el-Maturldi, Kitô.bu't-Tevhfd, 183. 
51 el-Maturidi, Kitô.bu't-Tevhfd, 4. 
52 el-Maturldi, Kitô.bu't-Tevhfd, 7. 
53 el-Maturidi, Kitdbu't-Tevhfd, 136. 
54 Kr§.: Özcan, Mdtünöı'de Bilgi Problemi, 70. 

-----------···---
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yoluyla gerekse haber oluyla bilgi edinirken akıl yürütmek gereklidir. Duyular
dan uzak olan §eylerin, yahut çok küçük hacimli olup gÖzle görülemeyen nes
nelerin belirlenmesinde duyular yetersiz kaldığı için akıl yürütmeye ihtiyaç vardır. 
Diğer taraftan haberinyanılma ihtimali bulunan veya bı,llunmayan türüne dahil 
olduğunu belirlemek, peygamberlerin mucizeleriyle sihirbaz ve diğerlerinin göz 
bağcılığının ayırdedilm esi, ba§ka bir ifadeyle mucizelerin mucize olmayan davra
nı§lardan ayırdedilmesi için de akıl yürütmeye ihtiyaç vardır. Allah, kendi katın
dan olduğu harikulade delillerle sa b if olm u§ Kur' an ve diğer §eyleri bu akıl yürüt
me yöntemine bağlı olarak delillendirmi§ ve pek çok ayette55 insanların, gerçeğe 

. ula§tıran ve doğru yolu gösteren aklı kullanmasını ve akll temellendirmeye ba§
vurmasını emretmi§tir.56 İkincisi, Maturidi, €§Yanın güzelliklerini ve çirkinlikleri, 
insaniann fiillerihin iyi veya kötü olu§U konusunda- duyuların algılayı§ı ve haber
lerin bildirmesi söz konusu olsa dahi- gerçeğin açığa çıkarılabilmesi için her konu
da akıl yürütmek ve tefekkür gerektiğini ve bu konularda nihai bilgiye sadece 
akılla-ula§ılabileceğini iddia etmi§tlr.57 Üçücüsü Allah'ın ve onun emirlerini bil
mek de ancak istidlalle bilinebilecek kesbi-iradi (araz) bir olgudur.58 

Maturidi, ·akla önemli bir fonksiyon yüklemekle birlikte, haber ve duyuların 
olduğu gibi onun da bilgi elde edebilme güçü ve alanının sınırlı olduğunu kabul 
eder. Ancak ô, aklın 'sinırh olu§unu, €§yayı bütün yönleriyle ve her §eyi teferru
atıyla bilemiyeceğini, antolajik açıdan analiz ederek sonradan yaratılmı§ .olma
sına, bir takım arızalar isabet etmesine veya incelediği konunun çok karma§ık 
olmasına bağlamaktadır.59 Dolayısıyla bu durumlarda "akılların tek ba§ina 
kavrayamadıkları iyiliklerle kötülüklerin duyu ve haber yoluyla Öğrenilmesi, arıcak 
"algılayanlann " konu§ması ve diğerlerinin de kulak verip dinlemesi ile müm
kün olur."60 Ama bu durum aklı, bütünüyle, güvenilir ve doğru bilgiye ula§tı
ran bir kaynak olmaktan çıkarmaz. Bu yüzden Maturiçli, akıl yürütmeyi redde
den kimseyi,· akla ba§vurarak akla kar§ı çıktığı ve istidlale ba§vurulması haber 
veya idrakle yasaklanan hiç bir konu bulunmadığı için kısır döngü yapmakla ve 
tenakuza dü§mekle suçlamaktadır.61 

9. İman-Amel ilişkisi 

Arnelierin iman olmadığı ve onun özüne dahil edilemiyeceği fikrini İslam 
dü§üncesinde ortaya atan·ilk mezhep Mürcie'dir. Bütün Mürciiler,bu konuda 
hem.fikirdirler. Onlara göre, amellerin imanın neticesi olduğu içirr onun iman 
olarak isimlendirilmesi sadece mecazen mümkündür.62 Maturidi, aniann iman 

55 2. Bakara, ı64; 4 ı. Fussilet, 53-54; 88. Ga§iye, ı 7 -20; 51. Zfuiyat, 20-21. 
56 9-ıo. 
57 el-Maturidi, Kitdbu't-Teuhfd, ı0-11. 
58 el-Maturtdi, Kitdbu't-Teuhfd, ı38. 
59 el-Maturidi, Kitdbu't-Teuhfd, ı83. 
60 el~Maturidi, Kitdbu't-Teuhfd, 8. 
6ı el-Maturidi, Kitdbu't-Teuhfd, ıo, 27. 
62 Kadı Ebu Ya'la, Muhammed b. el-Hüseyin el-Bağdadi ( 458/1066), Mesdilü'I-İmdn, thk. 

Suud b. Abdülaziz el-Halef, Riyad, ı4ıO: ı64, ı76; İbn Teymiye, Kitdbü'I-İmdn, thk. 
Ha§im Muhammed Şazeli, Kahire trz., 63-64. 



SÖNMEZ KUTLU • 19 

nazariyesinin omurgasıni oluşturan amel irrian ayrımını, bazı küçük farkl~ıklar
la birlikte, aynen benimsemiştir. Bu yüden Mürcie gibi Maturidi de arnellere 
inanınayı ayrı şey, farz olduğunu bildiği halde yerine getirmemeği ayrı şey ka
bul eder. Farz olduğuna inanmayan kafir, farz olduğuna inandığı halde kılmaz
sa günahkar mürnin olur. Onlara göre namaz, oruç, zekat, hac iman değil ima
mn dışında birer farzlar veya İman ve İslam'ın ilkeleridir { şerôi'}.63 Kur'an'da 
pek çok yerde iman edenlerin ve salih amel işleyenierin alıf harfi olan "vav"la 
birbirinden ayrılması, aynı isim allında birleştirilmemesi amellerin imandan ol-

. madığının delilidir. Eğer arneller imandan olsaydı, Nebiler bile bütün iyilikleri { 
ta'at} tamamlayamadığından hiç kimsenin imanı makemmel olmazdı. Aynı 
şekilde tek bir günah işieyenin imanı: da tam olmazdı. İman vacipleri yerine getir
mek, haramları terketmek olursa hiç kimse gerçek mürnin olduğunu söyliyemiye
cektir, İslam'a giimenin şarh arneller değil Allah'ı tasdiktir. İnsanlar, arnelleri ter
ketmekle mürnin ismini kaybetmez, ama tasdiki kaybetmekle iman ismini kaybe
der.64 Mürninterin iman ismi arnellerden önce olması amel ve imanın ayn oldu
ğunu gösterir. İnsanların farzları işlemeleri iman etmiş olmalanndan dolayıdır. 
Yoksa imanları farz olan şeyleri işlemiş olmalarından doğmuş değildir. İnsanlar 
tasdikte birbirine eşit, fakat arnellerde birbirinden farklıdır. Ayrıca fakirin zekalı 
vermesi gerekmez, ama zekalın farziyetine inanması gerekir. Amel iman aynmı 
yapanlar, arnelleri hafife almakla suçlanmışhr. Ancak onların arnelleri imandan 
saymaması amellerein terki anlamına gelmemektedir. Böyle bir aynmı yapmala
rının asıl amaç, müslüman olmanın asgari şartının amel değil, iman olduğunu 
ortaya koyarak büyük günah işleyen herkesi tekfir eden zihniyete engel olmak 
istemelerdir. Kısaca Maturidi'ye göre iman arnelin sebebidir. Amel imanın oluş
masının sebebi değildir. Sonuç, sebebin yerine konulamaz.65 

10. Din-Şeriat Aynmı 

Maturidi'nin özgün yanlanndan birisi de Din-Şeriat ayrımı yapmasıdır . As
lında bu fikri, ameı iman aynriunı temellendirebilmek için ilk defa Mürcie orta
ya atmışhr. Böyle bir ayrımın teolojikaçıdan temellendirmesine, Ebu Hanife'ye 
nispet edilen Kitdbu'I-Alim ue'I-Müteailim'de rastlamaktayız.66 Maturidi, Ebu· 
Hanife' den aldığı din-şeriat ayrımı görüşünü bi'itün yönleriyle yeniden analiz 
ederek son derece önemli göı::üşler ileri sürmüştür. 

Maturidi'ye göre, genel anlamda " din, insanların ister hak ister bahl olsun·, 
inandığı şey için kullanılan bir kavramdır."67 Ancak bu genel anlamda kullanı-

63 İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said el-Endülüsi ( 456/1064), el-Fas/, Bey
rut 1986, III, 221. 

64 Ebu Hanife, Risale ila Osman el-B etti, (İmam ı Azam 'ın Beş Eseri içerisinde, İstanbul1981), 
67. . 

65 el-Maturidi'!lin iman-amel ili§kisi konusunda geni§ bilgi için bkz.: Te'vflat, Topkapı Sarayı 
Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 223b-224a. 

66 Bkz.: 46-48. (Türkçe çeviri, 15-16) 
67 el-Maturidi, Te'vflat, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü; Nu: 180, v. 810; Te' 

vf/at, Süleymaniye Ktp., Hamidiye Nu: 630 a. Krş., Özen, Şükrü, Arau'I-Maturfdf fi Usu
li'l-Fıkh, İstanbul2001 (Doçentlik Takdim Tezi), 2. 
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lan dinin tanımı olup İslam'la ilgili iman-amel tarbşmalannda gündeine gelen 
iman veya inanca karşılık kullanılan dinin tanımı değildir. Matundi, imanı din 
ve itikad olarak tanımiayarak din şertat aynmı yapar. Böylece akılla din arasın
da, şeriatla vahiy arasında bir ilişki kurar. Dinle akıl arasındaki ilişkiyi68 şöyle 
açıklar: " İman dindir, dinler ise inanJan inançlardaı:ı ibarettir. İnançların bu
lunduğu ve varlığını kendisiyle sürdürdüğü yer kalptir. .. Tasdikin baskı ve 
cebir altında tutulamayan mahiyeti ise kalpte bulunan tarafıdır, çünkü imanın 
bu noktasına herhangi bir yaratığın tahakkümü nüfuz edemez. "69 Geçmişte 
gönderilen bütün peygamberler ve nebiler tek bir din üzere idiler, yani Allah. 
katın'da mutlak ve değişmeyen İslam dini üzere gönderilmişlerdir.7° Bu itibarla 
mutlak yol Allah'ın yolu, mutlak din, Allah'ındini, mutlak kitab Allah'ın kitabı
dır.71 Bu din, tevhid dini, hak din, hanif dini, fıtrat dini, gerçek ve burhanla 
kaim, kesin delil ve hüccetlerle ayakta duran akıl dini veya mutlak dindir.72 

Şerfat ise, peygamberden peygamber'e-değişen şeydir. Mutlak dinin içerisine, 
dinin tevhid, inanç esasları, ibadetin sadece Allah'a ait olması, Allah'a şükrün 
zorunluğu ve ahlaki ilkeler yer almaktadır. Akılla bilinmelerinin zorunlu olması 
sebebiyle, bunlara Akliyyeit da demektedir. Çünkü bunlara, taklidle, eğitim ve 
öğretimle, ve müşühede ya da zorunlu bilgi y9luyla inanılmaz. Bunları bilmek 
ve bunlara inanmak, kişinin kendi akıl yürütmesi ve istidlali sonucu elde ettiği 
kesbi ve kesin bilgiyle olur. Hatta imanın gazelliği de aklidir.73 Bu sebeple, 
Te'ufldt'ta Ak/iyydt'ı şöyle tanımlamaktadır: "Akliyyat, araştırma ve inceleme 
sonucu ulaşılan tevhid bilgisi, Peygamber bilgisi ve diğer bilgilere denir"74 . Al
lah'ın bilgisine ulaşınada nazar mı yoksatalim (eğitim ve öğretim) mi tartışması 
Matundller ve Eş' ariler arasında önemli bir tartışmaydı. Matundller nazarı, Eş' 
ariler talimi savunuyordu. 75 Yahya b. Murtaza' nın verdiği bilgiye göre, Mutezi
le bu konuda Matuddiler gibi düşünüyordu.76 

Bu konularda hiç bir insanın Allah'a karşı bir mazeretuydurması mümkün 
değildir, mazeret sadece dini hükümler ve ibadetlerin nasıl olacağı konusunda 
olabilir. İşte bunu ortadan kaldırmak için de Peygamberler göndermiştir. Ma-. 

68 Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Şahin, Hasan,Mdturfdf'ye Göre Din, Kayseri 1987, 15-17. 
69 el-Maturidt, Kitdbu't-Teuhfd, 377. (Türkçe çeviri, 492) 
70 el-Maturldt, Te'uf/ôt, Hacı Selim Ağa Ktp., Nu: 40, v. 26b-27a, 471a, 564a; Te'uflôt, 

Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, v.174b, 412a-b, 507a, 610b, 646a. Krş., 
Özdeş, 169. · 

71 el-Maturldi, Te'uflôt, Hacı Selim Ağa Ktp., Nu: 40, v. 238a; Te'ufldt, Topkapı Sarayı 
Müzesi Ktp., Medine Bölümü, v. 187b. (6. En' am, 143. cüz: 8) , 

72 el-Maturldi, Te'uf/dt, Hacı Selim Ağa Ktp., Nu: 40, v. 564a; Te'ufldt, Topkapı Sarayı 
Müzesi Ktp., Medine Bölümü, v. 507a, 189b. 

73 Bkz:: el-Maturldi, Kitdbu't-Teuhfd, 335. 
74 el-Maturidi, Te'uf/dt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, v. 62b. ( 3. Al-i İmran, 

21, cüz: 3) . 
75 es-Subki, Tacüddin Ebu Nasr Abdülvehhab b. Takiyyüddin, Tabakatü'ş-Şafi'iyyeti'l-Kübra, 

Mısır 1324, IV267. 
76 İbn Murtaza, Ahmed b. Yahya (840/1436), Kitdbü'l-Milel ue'n-Nihal min Eczôi Kitdbi'l

Bahri'z-Zehhôr el-Cami' li Mezahibi Ulemai'l-Emsar, thk. Muhammed Cevad Meşkur, 
Tebriz 1959 IV1-3 



SÖNMEZ KUTÜJ• 21 

turidi, bu görü§ünü "Müjdeleyici ve sakındıncı olarak peygamberler gönderdik 
ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a kar§ı bir bahaneleri (hüccet) ol
masın! Allahizzet ve hikmet sahibidir. "77 ayeti ile ilgili yaptığı yorumda plduk
ça el'}teresan bir §ekilde oı;taya koymaktadır. Maturidi'ye göre, ayetteki mazeret 
ve,:·hüccet getirmek, ibadetler ve dini hükümler ( şerdi') için söz konusudur, 
çü!Jkü onların bilgisine ula§abilmenin tek aracı akıl değil vahiy'(semi') dir. Bu 
konuda Peygamberlerin gönderilmesinden sonra Allah'a her hangi bir hüccet 
göndermedi diye itiraz edemezler. Bunlar akılla tespit edilemezler. Akla bırakıl
dığı zaman, bu mümkin alanla ilgili bir çok alternatif ortaya çıkar. Ancak dine 
bağlanmanın ve onun bilgisine ula§manın yolu ise akıldır. Kendilerine akıl ve
rilmi§ olması dolayısıyla bu konuda Allah'a kar§ı hiç bir §ekilde itiraz etme hak
ları yoktur78 • Daha sonraki Maturid'i mezhebine mensup alimlerden Ebu İshak 
es-Saffar el-Buhar!, onun bu görü§ünü aynen aktarmaktadır: " Şeriatın kaynağı 
(sebfl) semi'dir; dinin kaynağı (sebfl) ise akıldır."79 Öyle anla§ılıyor ki, Maturldl 
çevrelerde, imanı olu§turan hususların mahiyetini bilmeye, dini bilgiye ve inan
ca ula§manın yolu akıl ve istidlal, Şeriat'ın bilgisine ula§manın yolu ise, vahiy 
ve peygamber olarak kabul edilmi§tir. 

Maturldl, din-§eriat ayrımında epistemolojik açıdan Din yerineAkliyyat, Şeriat 
yerine Semiyyat kullanmaktadır. Özeanın da tespit ettiği gibi80 , "o, nakli (semi), 
hukuki/ameli bilginin, aklı da, itikadi bilginin kaynağı olarak kabul eder."81 

Semiyyat'ı ise §U §ekilde tanımlamaktadİr: "Semiyyat, Restillerin getirdiği ha
berlerdir. Bunları bilmenin yolu ancak peygamberlerden öğrenmektir. Ki§inin 
kendi kendini eğitmesi ile bunlar bilinemez. Ba§ka bir deyimle, Semiyyat, haki
katıni sadece Allah'ın bildiği §eylerdir. Böylece insan, bu gibi §eylere kendisini 
muttali kılanın bizzat Allah olduğunu bilir ve bunlar kendileri için bir delil olur. "82 

Maturidi, Şura suresi 13. ayete geçen "din" kelimesinin belirlilik takısıyla kulla
nıldığı için Nuh ve diğer bütün peygamberlere Alah'ın tavsiye ettiği " Allah'ı 
biriemek ve sadece ona ibadet etmekten " ibaret olan tek ve aynı dindir. Bütün 
Peygamberlerin gönderilm elerinin asıl sebebi bu iki husustur. Fakat onların §er
iatları ve ahkamı birbirinden farklıdır.83 Bu görü§ünü temellendirmek için tıpkı 
Ebu Hanife gibi, Maide suresi 48. ayeti kullanmı§tır. O, Şerlatin içerisine pey
gamberden peygambere deği§en ibadetlerin miktarı, sayısı, §ekli ve §eri hü
kümleri koymu§tur.84 Bu kısım Peygamberin geldiği dönemin §artlarına ve top
lumsal maslahatlara göre olu§turulan dinin deği§en toplumsal boyutunu ifade 
etmektedir.85 Din kalbin fiili iken, Şeriat diğer azaların filidir. Daha çok duyula-

77 4. Nisa', 165. 
78 ei-Maturidi, Te'vflfit, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 134b. 
79 Telhfsu'l-Edille, v. 33a. (Hasan Onat'ın Özel Kütüphanesindeki Fotokopi nüsha) 
80 Bkz.: Môtüridf'de Bilgi Problemi, 136-137 .. 
81 Bkz.: Tevilat, Topkapı Sarayı Medine Bölümü, Nu: 180, v. 134b. 
82 el-Maturidi; Te'vflfit, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu:· 180, v. 62b. 
83 el-Maturtdi, Te'vfldt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 609b, 

704b. 
84 el-Maturtdi, Te'vflfit, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, v. 128b, 147b, 572a, 

609b, 704b; Te~vflfit, Hacı Selim Ağa Ktp., Nu: 40, v. 164a, 188a, 630b, 673a, 781b; 
85 Krş., Özcan, Mfitüridf'de Dfnf Çoğulculuk, 55; Özdeş, 169. 
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ra hitabeden haram-helal gibi hususları ilgilendiİir. Bu bakımdan aklın güzel 
bulduğu §eylerden farklıdır. Birincilerde deği§kenlik söz konusudur, ancak di
ğerinde· deği§mezlik ve süreklilik· sözkonusudur.§6 Ancak Hz. Muhammed'in 
§~riah, kıyamete kadar bir ba§ka Peygamber'in §eriah tarafından nesh edilme
yecektir.87 Bu ayrımın sonucu olarak, Mürcii ve Maturidi çevrelerde "Dini hü
kümler ve ibadetl?r (Şerai.')' cİinderVimandan bir parça değildir"88 görü§ü, adeta 
bir slogan haline gelmi§tir. Bu yüzden Hadis Taraftarları, namaz, oruç, hac ve. 
zekalı dindel) saymadıkları için onları §iddetli bir §ekilde ele§tirmi§lerdir. 

ll. Şeriatlarda İctihadi Nesih 
Maturidi, din-§eriat ayrımını ve ainel-iman ayrımını teolojikaçıdan temel" 

lendirmek için nesih teorisine_ba§vurmu§tur. Bu ayrımın sonucu olarak Kur' an' 
la Hz. Muhammed' e gönderilen §eriat, daha önceki peygamberlerin dinini de
ğil §eriatlarını neshetmi§tir. Çünkü N ebiler ve Resuller, aynı dine mensuptur ve 
insanları tevhid'e inanmaya ve Allah'a ibadet etmeye çağırmı§lardır .. Bütün· 
Peygamberlere aynı din inciirildiğinden dinde nesih ve deği§iklik olmaz. Şeriat
lar'a gelince, birbirinden farklı §eriatlar vardır. Peygamberler arasında din ko
nusunda bir farklılık olmamakla birlikte §eriatlar peygamberden peygambere 
farklıdır. Dolayısıyla dinlerde nesih ve deği§iklik veya bir önceki peygamberin 
§eriatine uymak söz komisudur.89 Aslında belli dönemin §artları içerisinde §e
killenen §eriatın, be§eri ve ilahi olmak üzere iki yönÜ vardır. Bu sebı:ıple Ma
turidi, bir §eriahn kendi içinde de neshin olabileceğini. kabul etmi§tir. Fakat 
ona göre, nesih " bir hükmün yürürlükten kaldırılına vaktinin açıklanmasıdır. 
Bu bir beda olmayıp daha önceki hükümle de çeli§mez. Aksine belirli bir süre 
için konulmu§ olan önceki hükmün süresininbitmesi üzerine yine belirli bir 
süre için hükmün yenilenmesidir ..... Allah her hangi bir hükmün süresi bitti
ğinde geçiçi süresi belirli yeni hükümler ve Şeriatlar koyar. Bunu da bazen 
bizzat kendisi kitabıyla, bazen de Resulü'nün diliyle açıklar." 90 Bunun anla
mı bir hükmün konulmasına esas olu§turan maslahatın ortadan kalması du
rumunda hükmün de sona ermesi, ortaya çıkan yeni bir masiahat gereği yeni 
bir hüküm konulması demektir. Ancak bir hükmün yürürlükte kalma süresini . 
açıklayan nesih, Maturidi'ye göre, ayetin hükmünün ebeciiyen ortadan kaldı
rılmasını gerektiren bir §ey değildir. İhtiyaç doğduğu zaman o hüküm tekrar 
uygulanabilir. Böyle bir nesih anlayı§ı, tahsis ve takyid olarak yorumlanabilir. 
Kur'an'ın .kendinden önceki §eriatları neshetmesi ise mutlak nesih olarak 
anla§ılabilir. . . 

86 el-Maturidi, Kitôbu't-Tevhfd, 235. Krş.: Şahin, 75. 
87 el-Maturidi, Te'vflôt, Topkapı Sarayı MüzeSi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. l9, 34; 

Te'vflôt, Hacı Selim Ağa Ktp., Nu: 40, v. 12b,.21a~2lb; ... 
88 Ebu'I-Hasan er-Rüstüğfeni, Feudid, ·v. 302b. Krş.: Maturidi, '1\ıteıbu'tTevhld, 379, 343-

345 
89 el-M€ıturidi, Te'vflôt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 174b., 
@~m~ - . . 

. 90 el-Maturidi, Te'vflôt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 22b-23; 
Te:vflôt, Hacı Selim Ağa Ktpb., Nu: 40, v. 27a. a · 
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Şeriatlenn oluşmasında, insaniann farklı anlayışlannın ve değişen şartların 
önemli rolü olmasim kabul ettiği için olsa gerek, Şeriattaki her hangi bir hük
mün varlık sebebinin ortadan kalkması veya süresinin sona ermesi durumun.da 
b€§eri müdaheleyle, yani ictihadla bir hükmün sona erdirilebileceğini ileri sür
mektedir. Buna örnek olarak Hz. Ömer'in kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara 
(Müellefe-i Ku/ub) zekatı iptal etmesini verir ve ayetten şöyle bir sonuç çıkanr: 
"Bu ayette, hükmün uygulanmasına gerekçe oluşturan mananın/maslahatın 
yok olması sebebiyle ictihadla neshin olabileceğine dair bir delil bulunrriakta
dır."91 Maturldi'den önce ve sonra bu olay için " ictihadl nesih" kavramını 
kullanan bir kimseyi tespit edemedik. Usul kitaplarında, kıyasla nesih tartışıl
mışsa da, başta Mutezile olmak üzere pek çok kişi kaf§ı çıkmıştır. Maturidl, bu 
konuda Mutezile'nin dahi kabul etmekte zorlarldığı bir görüş ileri sürmüştür. 
Diğer yandan yukarıda bahsedilen anlamda şeri' hükümlerde neshin ne zaman 
ve nasıl vuku bulacağını aklın yetkisine bırakmış ve şöyle demiştir:·" Nesihten 
kaçınmanın aklen imkaıisız hale geldiği durumlarda nesh caizdir, akien neSih
ten kaçınmanın mümkün olduğu durumlarda ise caiz değildir."92 Muhtemelen 
Maturidi, mütevatir sünnetle ayetleri n neshini yukarıdaki gerekçeLerden dolayı, 
takyit ve tahsis anlamında kabul etmiş görünmektedir. Ancak nesih, ona göre, 
Allah için fikir değiştirme (bedd'), sözünü geri alma ve daha önce söylediğin
den vazgeçmek olarak anlaşılmamalıdır.93 

12. Kaynaklarda Maturidi'nin ihmal Sebepleri 
. Maturidi'nin Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usulü,Tejsfr ve Makd/at g€deneğinde son 

derece önemli eserler yazmış olmasına ve daha sonra kendi adına nispetle 
Maturidilik adıyla sistematik bir kelam ekolü olu§turmuş olmasına rağmen, sözü 
edilen bilim dallannda yazılan biyografik eserlerde onun hayat hikay!'!sine yer 
verilmemesi veya çok az yer verilmesi ya da görmezlikten gelinmesi izah edi!- · 
m esi son derece zor bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Şimdiye kadar 
Maturidi ile ilgili araştırma yapan pek çok kişi konuyla ilgili farklı görüşler ileri 
sürmüşlerse de, Maturldi'nin kendinden sonraki iki-üç asır boyunca kaynaklar
da ihmal edilmesi hala aydınlatılamamıştır. Bazı ara§tırmacılar onun hakkınçla 
çok az şey bilindiğini, bazılannın ise bir t!ikım şeylerin· bilindiğini ama yetersiz 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu iddiaların çoğu, Matuıidi:'nin Kitabu't-Tevhfd 
adlı eseri yayımlanmadığı, hayatı ve fikirleri üzerine müstakil çalışmalar yapıl
madığı dönemde ileri sürülmüş iddialardır. Kitabu't-Tevhfci'in ve Te' vf/at' ın gün · 
yüzüne çıkarılmasıyla birlikte Mat:uıidi:'nin fikirleri konusundaki sis perdesi kalk-· 
maya başlamış ve bu konuda sevindirici ve ümit verici çalışmalar yayımlanma
ya başlamıştır. Şimdiye kadar Maturidi:'nin hayatı ve çevresiyle ilgili bilgiler hep 
standart Makd/at eserlerinde veya biyografik eserlerden çıkarılmaya çalışıldı. 

91 el-Maturidi, Te'uildt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 251a; 
Te'uildt, Hacı Selim Ağa Ktp., Nu: 40, v. 307a-307b. 

92 el-Maturidi, Te'uf/dt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medine Bölümü, Nu: 180, v. 260a; 
Te'ufldt, Hacı Selim Ağa Ktp., Nu: 40 v. 316b. Ayrıca bkz.: Özdeş, 174-175. 

93 el-Maturidi, bu fıkTi aynen savunmuştur. Krş., Te'uf/dt, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Medi
ne Bölümü, Nu: 180, v. 147b. 



24 • DINi ARAŞTIRMALAR 

Bugün ise, artık bunların dışında hala yazma olarak bulunan ,Hanefi-Maturldi 
çevretere ait kaynaklara yönelinmiş bulunulmaktadır. Aslında Hanefi-Maturidi 
çevretere ait bu eserlerde, Maturidi'nin fikirlerinin hiç de ihmal edilmediği, bü
yük bir otorite olarak kabul edildiği ve çok erken dönemlere ait eserlerde onun 
görüşlerine müracaat edildiği açıkça görülmektedir. Örneğin İbn Yahya'nın 
Şerhü Cümel-i Usu/ü'd-Dfn'i, Maturidi'nin öğrencisi Ebu'I-Hasan er-Rustüğ
feni' nin Feuaid'i bu konuda son derece önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Diğer 
yandan Hanefi alimierin kendi-dönemlerindeki güncel problemleile ilgili çö
zümleri içerenFeuaid, Nevazil ue Hauadis, Hauf fi'l-Fettıua, ei-Münteka u e Fetdua 
adıyla yazılan eserlerde ve erken dönem Hanefi Fıkıh Usulü eserlerinde Ma turi
di'nin güncel problemlerle ve hayatı ile ilgili biyografik eserlerde olmayan son 
derece önemli bilgiler bulunmaktadır. Bütün bunlara rağmen E§' ari'ye kıyasla 
Maturidi'nin büyük bir ihmale uğradığı geçerliliğini hala korumaktadır. Ancak 
yeni bilgi ve belgeler· onun tamamen ve kasten ihmal edildiği görüşünü artık 
geçersiz kılmıştır. En azından Hanefi çevrelerde durum oldukça farklıdır. 

Maturidi'nin ihmal sebepleri arasında, eserlerin zorluğu yada anla§ılama
ması ya da muğlaklığı, felsefi ve kelami oluşu, ilim ve kültür merkezi ve hilafet 
merkezi Bağdad'dan uzak bir yerde yaşamış olması, Mutezileye yakınlığı veya 
en az onlar kadar akla başvurması, Eş' ariler gibi siyasi iktidarca desteklenme
mesi, resmi e8itim kurumlarında okutulmaması, Eş' ariliğin Malikilik ve Şafiiler 
tarafından benimsenirken Ma turidiliğin sadece Hanefiler tarafından benimsen
mesi, Eş'ariliğin Nizarniye medreseleri yoluyla İslam dünyasının her tarafına
gönderilecek kimseler yetiştirmeleri, Maturidiler'in ise bu imkanlardan mahrum 

· kalması gibi pekçok sebep ileri sürül.müştür.94 Buna rağmen bu sebepler, onun 
ihmal edilişini açıklamakta yetersizdir. Ben bunları tartışmak yerine, son derece 
önemli gördüğüm bazı sebeplerden bahsetmek istiyorum. Maturidi' nin Hanefi
ler dışında kasıtlı olarak ihmal edilmesinin sebeplerinden birisi, Eş' ari, İbn Küllab, 
Kalanisi ve benzerleri gibi, eserlerinde Ehl-i Sünnet'i savunmamı§ olması ve 
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat veya b~nzeri kavramları hiç kullanmamış olmasıdır. 
Bunun yerine Ebu Hanife'nin izinden giderek Mutedil Mürcie'nin görüşlerini 
savunmuş ve " ÖvülenMürcie" (İrca' el-Mahmud) fikrini benimsemiştir. O dö
nemlerde bir çok açıdan Makalat geleneği standartlaştığı için Ebu Hanife ue 
Ashôbı Mürcie'nin bir alt grubu olarak zikredilmiştir. Muptemelen Maturidi de, 
tasnif sistemini ilk dönernMaka/at eserlerindeki şemaya uyduran sonraki Fırak 
yazarları, en azından Şehristanl ve İbn Teymiye tarafından, Ebu Hanife'nin · 
fikirlerini savunduğu ve onları geliştirdiği için Ebu Hanife ashabı arasında birisi 

94 Bu sebepler konusunda geniş bilgi için bkz.: Tanci, Muhammed b. Tavit, " Ebu MansCır 
Maturidi~, AÜİFD., IV/I-II (1955), 1; Huleyf, Fethullah, Kitôbu't-Teuhfd Mukaddimesi, 7-
10; Huleyf, Fethullah, "Matürldi ve Eş' ari Mezhepleri Hakkında Bir Tetkik", çev. Musta
fa Öz, Diyanet Dergisi, XIV/2(1975), 102 vd.; Watt, MÖntgomery, İslam Düşüncesinin 
Teşekkül Deuri, çev.: Ethem Ruhi Fığlalı, İstanbul1981, 389-90; el-Gali;Belkasım, Ebu 
Mansur el-Môturidf ue Arauha'l-Akidiyye, 43; A. Vehbi Ecer; "Maturidi'nin Tanınması", 
Ebu Mansur Sem.erkandi- Maturidi Kongresi Tebliğleri ( Kayseri 1986) kitabı içerisinde, 
10-11; M.· Sait Yazıcıoğlu, "Matüridi Ketarn Ekolünün İki Büyük Siması: Ebu Mansur 
Matüridi ve Ebu'l-Muin en-Nesefi'\ AÜİFD., XXVII (1985), 283. . 
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olarak görülmü§tür. Doğu Hanefi-Mürcii Maka!at geleı;ieğind~ zikredilrnemesi
nin ise başka bir sebebi olduğunu sanıyoruz. Önceıikle bu bölgeye ait konuyla 
ilgili eserlerden sadece Ebu Muti' Mekhı11 en-Nesefi'ninKitdbu'r-Red ale'I-Ehvq'sı 
günümüze kadar ulaşabilmiştir~ Ma turidi'nin çağdaşı Kerrdmi-Mürcif bir kimse 
tarafından yazılmış olan bu eser, fırkaları şahıslar merkEj!zli değil, daha çok fikir-

. ler merkezli isimlendirmeye gittiğinden ve iman görüşleriyle dünyayı terk gö
rüşleri konusunda Maturidi"riin Kerrami çevrelere ağır eleştiriler yöneltmesin
den dolayı, Maturidi"ye yer vermemiştir. Bunun sonucu Diarak her iki standart 
Makalat geleneğinde adı geçmeİniştir. Maturidi"nin Muhammed b. Kerramve 
diğer şufilerin anlayışlannı eleştirmesi, sezgiyi/ilhamı redderek akla önem ver-

. mesi, daha sonra Sufilikle eklemlenen Ehl-i Sünnet çevrelerinde kabul görme
sine ve öne çıkarılmasına engel olmuştur. Çünkü kendi öğrencisi Ebu'I-Kasım 
Hakim es-Semerkandi ve Ebu'l-Leys Semerkandi'nin eserlerinin daha yaygın 
olmasına ve çok tanınmasına, aniann Sufi düşünceyle ilgilenmeleri ve bu ko
nuda eserler yazmış olmaları sebep olmuştur. Hanefi çevrelerin onu ihmali ko
nusunda bir kasıt aramak yerine, Ebu Hanife'nin otoritesini gölgelernek endi
şenin etkili olduğu kanatindeyiz. Ne zaman ki Şafiilik ve Malikilik kendilerine 
·Eş' ari'yi itikadi görüşlerinde önemli bir şahsiyet olarak öne çıkarmaya başladı
lar ise, o z~man Hanefiler de Eş' ari'ye rakip olarak Maturidi"yi imam edindiler. 
Bu durumda Maturidi"yi öne çıkarmakda ve itikadi konularda Ebu Hanife ka
dar yer vermekte bir sakınca görmediler. Zaten Ebu Hanife'nin görüşlerini, sis
tematik bir Kelam ekolüne dt)nüştürmüş olması ve çeşitli konularda eserler yaz
mış olması dolayısıyla bu ünvanı haketmişti. Son olarak, daha sonra açıklana
cağı gibi, Maturidi"nin dönemindeki siyasi iradeyle bazı anlaşmazlıklar içerisin
de olması, onun siyasi iktidar de5teğiyle meşhur olmasını ve imkansızlıklar yü
zünden eserlerinin yazılıp ço~altılmasını engellemiş olabilir. 

13. Türk Düşünce Tarihi ve Siyasi Tarihi !\çısından Önemi 
Bağdad'da Büveyhilerin yükselişe geçtiği, Taberistan'da Zeydllerin devlet 

kurduğu, İsmaüıler/Karmatilerin Orta Asya'da, özellikle Nesef, Semerkand ve 
Bedalışan'da Samanileri tehdit edecek kadar güçlendikleri ve Fatımi-İsmailile
rin Kuzey Afrika'da merkezi Mısır'da buiunan-bir devlet kurduklan bir dönem
de, yeni müslliinan olmuş Türkler arasından İslami ilimiere vakıf Maturidi' gibi 
birisinin çıkması, son derece şaşırtıcıdır. Çünkü Semerkand İslam'la yaklaşık iki 
yüz yıl önce tanışmıştı. Bu dönemiri büyük bir bölümü ise, savaşlar, entrikalar 
ve siyasi çalkantılarla geçmişti. Üstelik Maturidi, diğer bilginler gibi, Nisabur, 
Rey, Bağdad, Basra, Mısır, Şam, Kufe ve diğer kültür merkezlerine seyp.hat 
etmemiş birisiydi. Maturidi, böyl~ bir dönemde ve bu kadar ağır şartlar altında 
kendisini ilme vermiş. ve bütün Türk dünyasını etrafında toplayan ve kendi adıyla 
anılan itikadi bir mezhep kurmuştur. Kaşgari'nin Divan u Lugatu't-Türk'ü Türk 
dili açısından, Farabi ve İbn Sina'nın felseyle ilgili eserleri İslam Felsefesi açısın
da n~ kadar önemli ise, Maturidi'ninKitdbu't-Tevhid'i ve Te'vflat'ı da Türk din 
anlayışı ve Türklerin dini düşünce tarihi açısından, o kadar önemlidir. Çünkü 
onun bu eserleriyle birlikte, akılcılık ve hoşgörü Türk din anlayışının temel taş
lan olmuştur.· Maturidi anlayışın hakim olduğu bu kültür havzasında, bugün 
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dahi hikmetleri Türk boylan arasında ezbere okunan Ahmet Y esevi, Hacı Bek
ta§ Veli ve Yunus Emre gibi büyük Türk mutasawıflannın yetişmesine, ŞiV 
İsmaili fikirlerin etkisiz kılınarak Türk boylannın Hanefi-Matundi din anlayışı 
etrafında toplanmasına ve Selçuklu ve Osmanlı adıyla bilinen büyük Türk dev
letlerinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. 

Selçuklular döneminde, herne kadar Hanefi Mutezililere ve İsmaili/Batınili
ğe karşı bir cephe oluşturmak amacıyla q'arilik resmi bir mezhep olarak be
nimsenmiş ve Nizarniye Medreseleri kurulmuş ise de, Türkler arasında bu med
reselerin etkisinin sanıldığı kadar güçlü olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü bu 
·Nizamiye medreselerinin yanısıra Hanefi-Maturidilerin kendi medreselerinde 
Hanefi-Maturidi kültür okurulmaya devam etmiştir. Diğer taraftan Türk kelam
cıları arasında Eş' ariliği benimseyen ve bu kelarni sistemi desteklemek için eser 
yazan alim yok denecek kadar azdır. Bu sınıfa girebilecek Osmanlı dönemi 
alimlerinden Taftazani, aslında koyu bir Eş'ari olmayıp Eşarilikle Maturidiliği 
uzla§tırmaya çalışan ilk kişilerden birisidir. Ancak onun uzlaştırma çqbaları so
nucu, Maturidi'nin Eş'arilerle uyuşan görüşlerini Eş'ariliğe indirgemiş; Mutezi
le'ye parelel görüşlerini ise Mutezile diyerek görmezlikten gelmeye çalışmıştır. 
Onun bu tavrının Maturidiliğin yayılmasını, olumsuz yönde etkilediği söylene
bilir. Selçuklular döneminden başlayarak Eş' ariliğin Matundilik karşısındaki gücü, 
halknazarında daha çok sufilikle olan ilişkisi dolayısıyla o~muştu. Eş' arilik Ga
zali ile birljJ<te Ehl-i Sünnet çevrelerinde Sufiliği meşrulaştırma fonksiyonu gör
dü ve pekçok Şafii-Eş' ari alim Sufılikle ilgili eserler yazdılar. Ama Türk dünya
sında, bir Eş' ari olarak en fazla etkisi olan alimlerden birisi Gazali oldu. Muhte
melEm Nizarniye medreselerinde yetişen ve Eş'ariliği benimseyen önemli alim
lerin çoğunluğu Fars asıllılardan oluşuyordu. Bütün bunlara rağmen, Selçuklu
la~ dönemi Matuıidi'nin görüşlerin.i savunan alimierin yetişmesi bakımından en. 
verimli bir dönem oldu ve Hanefi- Maturidi çizgide hem fıkıh hem de kelam 
.sahasında çok sayıda son derece önemli eserler yezıldı. 

Sufiliğin büyük destek gördüğü Osmanlı döneminde de, Eş' arilik, Gazali ve 
Fahreddin Razi kanalıyla etkili olmaya devam etmiştir. Örneğin Fahreddin Razi, 
Maveraünnehir Maturidi ulemasıyla tarhşmalar yapan ve Maturidileri zayıf dü
şünmeye çalışan eserler yazan birisi idi. Ancak XV. asırdan itibaren Şii~Sünni 
· çekişmesinin Türk-İran çekişmesine dönüşmesi sonucu İmam Maturidi ve onun 
Türk Din Anlayışı yeniden l<eşfedilmeye başlanmıştır. Osmanlı alimlerinin M~-, 
turidi'den ve onun fikirlerinden bahsetmeye başlaması ve bu dönemde Te'vfl
dt'ın yazmalarındaki arbş, bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Maturidi'yi 
Osmanlı döneminde yeniden keşfeden önemli' şahsiyetlerden birisi İbn Kemal 
Paşa, bir diğeri de Akkirmani (1174/1760)' dir. Akkirmanj'nin "İrade-i Cüz'iyye 
Risalesi" adlı eserinde geçen şu ifadeler bu açıdan son derece manidardır: "Ma'l
um ola ki efal-i 'ıbad hakkında mezahib-i adide vardır. Lakin Şeytan-ı la'inin 
nüz'atmdan selamet ve kaideten teklifin sıhhati ve taatte medh ve sevab ve 
ma'siyette zerilm ve 'ıkab ancak İmamü'l-Hüda Ebu Mansur Maturidi mezhe-

. b inde olur. "95 Öyle sanıyoruz ki, Osmanlı için Eş' arilik Sünni-Şii Çekişmesinde 

95 Akkirmani. 'f İrade-I Cüz'iyye Risa!esi", sad. ve ne§. Şaınil Öcal, Dini Ara§tırınalar, Cilt: 2, 
V(1999), 234. 
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Sünniliğin zaferini sağlayacak bir Teolojik özgünlükten uzaktı. Zaten özgün 
olarak Eş' arilik okutulmuyordu. Sufiliğin emrinde ve son derece felsefileş.miş. 
bir Eş' arilik okutulmaktaydı. Sufiliğin bilgi kuramı ve batını yoruma öncelik_ 
vermesi, Şiiliğe karş.ı bir muhalefetten çok delaylı olarak destek sağlamak an-
lamına geliyordu. Şilliğin ilk dönemlerden itibareri büyük geliş.ine kaydetiği 
ve <jevlet kurduğu coğrafya daha çok Eş' ari coğrafya olmuş.tur. Diğer taraftan 
Felsefe üzerinde Şia'ya cevap verebilmek de o gün için mümkün değildi. Çünkü 
aynı felsefi tezler Şii çevrelerce de benimsenmekteydi ve kendi tarihlerinde 
Tusi ve benzeri pek çok alim eserler yazmiş.tı. Felsefi ve Sufi cepheden Şiilikle 
mücadele etmek imkansız idi. Osmanlı idarecileri, bu gerçeğin farkına vara
rak ve halk tabanında Eş'ariliğin, özellikle Türk unsuru arasında yaygınlaş.
maması gerçeğini de göz önünde bulundurarak Sufı bilgi kuramma karş.ı çı
kan, Rafızi ve Batıntliğin 1 Karmatiliğin eleş.tirisi ile ilgili pek çok eser yazan 
daha sade akılcı ve Türk kültür çevresinde ortaya çıkan ve Türklerin geneli 
tarafından benimsenen Maturidiliğe bu yüzden dahq büyük önem atfetmiş.tir. 
Bunun yanısıra Hanefilik ve Maturidllik Türk dünyası açısından etle kemik 
gibidir. Her Maturidi Hanefi'dir ve.Selçuklularla Osmanlı döneminde Türk 
denilince Maturidi ve Hanefi olarak anlaş.ılıyordu. Bugün de durum hemen 
hemen aynıdır. Osmanlı kütüphanelerinde bu iki kimliği birleş.tiren Maturidi 
kelamcılarının eserleri, Nesefı Akfde'si Şerhleri ve Fıkhu'I-Ekber Şerhleri ile 
Hanefi Fıkıh kitaplarının yazmaları Şafii-Eş' ari kimliğinin taş.ıyıcısı olan eser
lerle kar-§ılaş.tırıldığında halk tabanında ve okur yazar kesim arasında bu kül
tür ürünlerinin elden ele nasıl dolandığı açıkça görülecektir. Öyle anlaş.ılıyor 
ki, Eş.'ari'liği dev>re dış.ı etmek isteyen giriş.im Medrese dış.ından geldi ve en" 
zayıf noktası olan kaza-kader ve İnsan fiilieri konularında yoğunlaş.tı. Bu ko
nun seçilmiş. olmasının muhtemelen siyasi bazı gerekçeleri de olabilir. Maturidi
Jiği savunan Osmanlı uleması üzerine yeni araş.tırmaların yapıldığı takdirde bu 
gerçek daha iyi anlaş.ılacağı kanatindeyiz. Osmanlı alimlerinde9 Akkirm€ml 
( 117 4/17 60) ve diğer bazı alimler Maturidi' nin insan özgürlüğü ile ilgili fikirleri
ne hararetle savunı:naya devam etmiş.lerdit. Ancak Osmanlı döneminde Gaza
li'nin sufilikle ilgÜi-eserleri, Cumhuriyet döneminde de, Said Nursi'nin eserleri, 
Türkler arasında Hanefi-Maturidi kimliğinin zayıflamasında etkili olmuş.tur. -

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş.uyla birlikte, Osmanlı'dan devralınan gele
neğin etkisi ve milli devlet anlayış.ının sonucu olarak Maturidllik daha fazla ilgi 
görmeye baş.lamış.tır. Hatta hazırlanan İlmibal kitaplarında veya imamlar için 
hazırlanan el kitaplarında "fıkıhta mezhebimiz Hanefilik, itikatta Matundilik "ş.ek>
linde bir kimlik oluş.turulmaya çalış.ılmış.tır. Bu anlayış., Yusuf ZiyaYörükan ve 
diğer araş.tırmacıların, Maturidilik ve Maturidi kültür çevresiyle ilgili araş.tırmaya 
yönelmelerinde etkili olmuş.tur. Bugün Türk dünyasının çoğunluğu, Hanefi kim
liği altında Ma turidiliğin i sürdürmektedir. 

14. islam Düşünc~i Üzerindeki Etkisi 

Maturidi'nin yetiş.tiği dönemi dini ve fikri bakımdan inceleyecek olursak, 
Mu tezile'nin Abbasiler tarafından takibata uğradığı, Hadis Taraftadığı'nın dev- · 
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let tarafından desteklendiği, Şii. ve İsmaııi fikirterin ve Tasawufi ı;iüşüncenin 
yaygınlık kazanmaya başladığını görürüz. Mutezile ile birlikte,· aklın mahkum 
edilmesi İslam düşüncesine büyük bir zarar vermişti. Bunun akabinde din ve 
dünya görüşünü hadis ve gelenek üzerine kuran Hadis Taraftarlan, keşif ve 
deruni teciübeyi esas alan Sufilik, imama itaati din ve bir inanç esası gibi gören 
Şiilik yaygınlık kazanmaya başlamıştı. Maturidi, bu sözü edilen ekallerin ve fel
sefi, agnostik ekallerin kaos yarattığı bir dönemde, akıl ve vahiy arasında yara
tılmak istenen bunalımı ve çatışmayı ortadan kaldırmaya ve onun yerine aklı 
tekrar dini bilginin üretilmesinde en güvenilir bir kaynak olarak ölçü.alınmasına 
çalıştı. Aslında o, daha önce Mutezilenin oynadığı rolü, üstlenmişti, fakat Mute
zili değildi. Kitabu't-Tevhfd'de görüldüğü kadanyla, o insan bilgisinin kaynak
lannı ele alarak analiz eden ilk müslüman ~elamcıdır. Bu eseri, İslam düşünce 
tarihindeki kelaml/akaidi düşünceyle ilgili yazılmış ve bize ulaşan en·eski metin 
olmanın ötesinde. İslam Teolojisinin ilk gelişme çağıyla ilgili son derece zengin 
bir malzemeyi içermektedir.96 Diğer yandan Maturidi' döneminde bölgede ya
şamaya devam eden Sümeniyye, Menaniyye, Merkayı1niyye, Sofistler, Senevi
ler v~ Mecusiler hakkında da önemli bir bilgi kaynağı olmaya devam etmekte
dir. Maturidi, gerek Kelam ve Tefsir' de, gerekse İslam fıkhında sön derece önemli 
kavramsal analizler yapmış, bazı kavramlan yeniden tanımlamış veya yeni kav
ramlaştırı:Tıalara gitmiştir. Buna örnek olarc;ı.k Ketarn'da Maiye (Nelik/Nitelik), 
Akıl, Havass (Duyular), Haber, Peygamber'in Haberi, Peygamber'den gelen 
haber, Şey'iyye (Mahiyet), Bilkuwe, Bilfiil, Tinet, gibi; Tefsir'de mutlak din, 
mutlak kitap, te'vil, vücuh ve İctihadi nesih gibi, Fıkıh'ta97 ise, Beydnü'I-Kifa
ye, Beyanü'n-Nihdye, Beydnü't~Tafsfl, ei-Mütevatir bi'l-Amef,· İlmü'I-Amel, İl~ 
mü'ş-Şehdde ve diğer kavrarnlar örnek verilebilir. İslam Kelamı'nakatkısıyla 
kendinden sonraki alimiere ilham kaynağı olmuş ve çağdaş araştırmacılar tara
fından " Uberal Ehl-i Sünnet T(wlojisi"98 nin veya " Spekülatif Teolojiı:ıin" ku
rucusu olarak görülmüştür. Çoğunluğu Türk olan pek çok aliı:n onun bu kelami 
sistemini tanıtmaya çalışan oldukça kıymetli .kelami eserler yazmışlardır. Bu 
ekol Hanefilik olarak, başlangıçta Horasan-Maveraünnehir başta olmak üzere, 
daha sonra Orta Asya, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Türkistan, Ma
lezya, Endoneya, Kafkaslar, Rusya, Türkiye, Orta Doğu ·ve diğer bölgelerde 
yaşayan müslümaniann büyük bir kısmı tarafından benimsenerek günümüze 
kadar yaşamaya devam etmiŞtir. Günümüzde İslam dünyasında ve batıda bazı 
Üniversiteler' de ya da ilahiyat Fakülteleri' nde, sınırlı düzeyde de olsa, Maturid1 
ve Maturidilikle iİgili konular çalıştırılmakta, lisans ve lisans üstü ders program
larda Maturidilik ve onun akılcı teolojisi okutulmaktad~r. 

96 ercRahman, Muhammed Müstefiz, An Edition of the First Two Chapters of a/-Mô.tun"df's 
Te'vfldtu Ahli's-Sunna Mukaddimesi, 152. (Londra Üniversitesi Kütüphanesi). 

97 Fıkıh ta ihdas ettiği kavramlar ve yeni kavrarnla§tırmalar konusunda; Şükrü Özen 'in "İmam 
Ebu MansCır el-Maturidi'nin Fıkıh Usulünü İn§ası" adlı makalesinde geni§ malumat var-
dır. ( Maturtdt ile ilgili hazırlamakta olduğum kitapta yayımlanacak.) . · 

98 er-Rahman, An Edition, 152. (Londra Üniversitesi Kütüphanesi). 


