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1. Yöntem

Oluşturma

Sorunu

Öncelikle bildirimin başlığında yer alan bir kavramsallaştırmaya açıklık getinneliyim. Teo-sosyoloji ne demektir? Teoloji, dinin kendisi değil yonımudur. Bırradan iki
sonuç çıkar: İlki teoloji üzerine yaptığımız değerlendirmeler, dini yonırnlayanın yorumunun yonırnlımruasıqrr ve bu dine dair iç içe geçmiş iki yorum sarmalını oluşturur.
İkinci sonuç, her yorum gibi teoloji de yoıurnlayan öznenin özelliklerine bağlıdır, onun
tarihi tecrübesine atıflada doludur. Buna bağlı olarak biz, bir yorum~unun herhangi bir
konu hakkındaki yorumunu dinlediğimizde, konudan çok özneyi tanınz. Bu durum,
din gibi çok katınanlı, çok boyutlu ve karmaşık bir alan üzerine düşünüldüğünde daha
fazla geçerlidir. Yeryüzünde bulunan sistemlerden çok azı din gibi doğrudan doğruya
insana hitap eder. Dini söylem sınıf, imtiyaz, güç ve etnisite farkı gözetıneksizin insana yönelir. Durumu ve statüsü ne olursa olsun her insan, dini söylernde kendine yöneltilmiş güçlü bir mesaj algılar. Dini mesaj ile insanın duygıısal ve düşünsel yetenekleri
arasında kurulan güçlü bağ sayesinde din, görünür hale gelir. Dinin toplumsaliaşması
sürecinde de kıırurnlar ve gelenekler oluşur. İşte bu gerçek, teoloji ile fenomenolojiyi
birlikte düşünmemizi gerekli kılar. Dinin bilinçli olarak göz ardı ettiği ve bir ölçüde
hastırdığı farklılıklar teolojik yapı oluşurnlarında gündeme gelir.
Bir düşüncenin topluluğun gündemine düşmesinin ardından görünürleşmesi,
kurumsallaşması kısacası objektifleşmesi süreci din için de geçerlidir. İnsanl~rın
iç dünyalarında yer etıneye başlayan din, kaçımlmaz biçimde sosyalleşmeye yönelir. Bu, insanların bireysel ve toplumsal davranışları üzerinden gerçekleşen bir
somuttaşma işlemidir. Din, kendi antropolojik nesnesini oluşturmaya başlar. Bu
önemli bir aşamadır. Çünkü bundan sonra artık ortada duran şey, dinin kendisi
değil onun farklı yorumlarından oluşan teolojilerdir. İki önemli noktamn altı çizilmelidir: İlk olarak; teoloji beşeri ve yorumsal bir yapı olmasına rağmen zamanla
fiilen dinin yerini almaya başlar. İkinci olarak ise buna bağlı biçimde, farklı teolojik yapılardan söz etmenin mümkün

olduğu anlaşılır.
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Teolojik çeşitlemneler başlangıçta dinin esaslarını izah ve ispat etmek amaortaya çıkmış yapılar olmasına rağmen zamanla dinin yerini alınaya baş
larlar. İnsanın toplumsal bir varlık olınası, toplumsaHaşma sürecinde toplumsal
kurumlan içselleştirmek dunımunda olması dini kunıınsallaşınış bir yapı olarak
kabul etmesi sonucunu doğunnaktadır. Kunıınsallaşınış ve tarihi olarak kurulmuş
olan din, ağırlıklı olarak toplumsal amaç ve ihtiyaçlan giderecek tarzda biçim
alınaya zorlar. Bu, onun dünya-koıuma işleviyle yakından bağlantılıdır. Böyle bir
din! yapıyı içselleştiren insanın, gerçekte neyi benimsediği her zaman tartışmaya
açık bir husustur. Bunun teolojik literatürdeki karşılığı, iman-İsHim tartışması ve
kısmen de imanda istisna konusudur. Elbette büyük dinlerin inananlannı bir kalemde teolojik bir sorgulamanın konusu yapmak doğnı değildir. Ancak ortadaki
durumu ya da sonımı doğru tanımlamak adına önemle belirtilmesi gerekir ki, din,
yaşayan bir gerçeklik olmaktan çok bir idealdir. Dindar ya da din karşıtı bir insan,
teolojik çeşitiemelere kulak verdiğinde, Tanı-ı ile olduğu kadar toplum ile de diyalog kunnuş bulunmaktadır. Bu husus teolojikaçıdan heyecan verici bir dunıına
da yol açar. Şöyle ki; eğer dinin idealleri tümüyle ortaya çıkmış değilse ya da
tarih! nedenlerden dolayı henüz amaçlan gerçekleşmemiş ise bu farkındalık, dine
yeniden ve tekrar tekrar dönmeyi meşru ve hatta zonınlu kılar. Ve bu bizce önemsenınesi gereken diyalektik bir süreçtir. Zira dinin hedeflediği üstün ainaçlar, din
iıe insan! ufkuıi-kaynaşınasının bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. İşte her çağda
farklı adlar ve kavrarnlar altında yeniden yapıtanına girişimlerinin gerisinde bu
öze dönüş arzusu yatar.
cıyla

(teo-sosyoloji) teolojik anlayışların sosyo-kültürel temellerle
olan bağlantısına dikkat çekmek amacıyla kullanıyonım. Hasan Hanefi'nin vurguladığı gibi "din, gökten inen bir şey olduğu kadar, yerden biten bir şeydir."
Bu sözü, vahiylerin, indikleri toplumun ve döneınİn tikel gerçekliklerini dikkate
aldığı fikrini doğnılamak üzere yoıumlamak mümkündür. Bunun yanında daha
bir çarpıcı olanı dinin, bir toplumun hayatına girdikten sonra kurumsallaşma sürecinin temel bir belirleyeni olduğu kadar belirleneni de olduğudur. Yalıiyierin
hangi dereceye kadar toplumsal gerçekleri gözettiği konusu tartışılabilir. Ancak
din anlayışlannın toplumsal gerçeklik ekseninde oluşup geliştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da var olan gerçekliği aşma arzusunun da rol oynadığı düşünüle
bilir. Buna bağlı olarak farklı din anlayışlannın arkasında farklı toplumsaHaşma
modellerinin ve farklı kültürel kodların yattığını öne sürebiliriz. Bu durumda teolojinin niteliğine ilişkin metodolejik bir ilkeyi gün yüzüne çıkarmak gerekir: Teoloji, tek yönlü olarak mutlak dinin gerçekleşmesini ifade etmez. Bu, teolojilerin
iddiasıdır ve böyle olması da anlaşılır bir durumdur. Gerçekte ise diyalektik bir
Bu

kavramı
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deneyim olarak ufukların kaynaşınası olayı yaşanır. Hermenötik işleyiş nasıl ki,
vahiylerin inişinde yaşanıyorsa.(vahiyler indikleri toplumun dili ve kültürüne göreydi.) dinin dünyaya yayılınasında da yaşanır. Farklı kültürel yapılada karşılaşan
din, her defasında anlambilimsel açıdan zenginleşip farklılaşır. Böylece değişik
teolojik anlayışlar ortaya çıkar. Bir taraftan dini öğreti kendini tarim alanda gerçekleştirirken, diğer yandan da kültürel kalıp lar, dinin belirli yorumsal bağlaında
soınutlaşmasını sağlar.

Teo-sosyoloji açısından şu soru anlamlıdır: Matüridi'nin yaşadığı coğrafYa
bir teolojiyi çağırıyordu ya da izin veriyordu? dini öğreti bu coğrafYaya nüfuz ederken toplumsal ve tarihi öncelikiere ne ölçüde boyun eğmekte? Salt çatış
ma kuraınıarı yeterince açıklayıcı olmamaktadır. Her çatışma olgusu geri planda
yeni uzlaşı alanlarını da hazırlamaktadır. Fenomenolojik bakış, kültürel geçişleri
ve kurumsal değişimleri eksen alarak bu sorunlara açıklama getirmeye çalışır. Bir
coğrafYaya nüfuz ederken dini düşüncede yaşanan teolojik kırılınaların ve aldığı
yeni biçimlerin, sentezlerin de araştırılınası gerekir. Teolojinin gelişim süreci ve
içsel yapısı bilinmeden bu konuda bir anlayış geliştirmek mümkün değildir. Bu,
kendi içinde kültürü ya da dini bilmekten daha fazla bir şeydir ve ayın çözümleme
içinde kültür kadar ona yön vermek isteyen dini öğretinin de yakından tanınınası
nı zorunlu kılar. Teolojinin sosyolojiyle olan sıkı bağının farkında olanlar açısın
dan bu türden sorunların ele alınınası anlamlıdır.
nasıl

Bir teolojik yapının nasıl ele alınacağı sorunu öncelikle metodolajik bir
Bu metodoloji, din karşısında teolojik anlayışların durumunu tespit
etmenin (dini temsil sonınun) yanında onların tarim ve düşünsel gelişimlerini de

probleındir.

açıklamak durumundadır.

Bizzat dinin kendisini araştıran kapsamlı bir metodolojinin yanında bağım
olarak keliim ekallerini (teolojik yapı ve süreçleri) konu alan ınetodolojiler
geliştirmek gerekir. Bunun ne kadar gerekli bir iş olduğunu, ınezlıeplerle ilgili
sorımıarı ele aldığımızda daha iyi anlıyoruz. Bu metodolojinin, teolojik kavnrın
ve görüşlere dayanması, hiç olmazsa bunlardan yararlanması kaçınılmazdır. Her
ne kadar sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin katkılarından yararlanmak önemli
ise de, sadece sosyal bilimleıin kavram ve yönteınleriyle bu yapıları kavramak
sız

iınkansızdır.

İki alanın kesiştiği ortak alanı anlatan teo-sosyoloji kavramı, yöntemleri ve

hedefleri temelde farklı olan sosyal bilimler ile teolojinin aynı nesneye duyduklan ilgiye ve bir konu birlikteliğine işaret eder. Bu bakımdan ortada bir yöntem
birlikteliğinden söz etmek gereksizdir, yanıltıcıdır. Her iki düşünce biçimi kendi
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kavram ve yöntemleriyle aynı nesne üzerinde göriişler öne sürer. Biri dışarıdan betimlemeye diğeri de içeriden bir karara ve hükme bağlamaya çalışır. Teo-sosyoloji
bu nedenle salt sosyolojik yaklaşımdan farklıdır. Sosyolojik düşünme ile teolojik
düşfuiı:nenin hedefleri, öncelikleri, kaynakları arasında bir uyuşmazlık vardır ve
bu normaldir. Normal olmayan bunları uzlaştırmaya çalışmak ve aralarında fark
yokmuş gibi yapmaya devam etmektir. Bununla beraber incelenen konu bu farklı
iki yaklaşım tarzını birbirine yaklaştırmış ve karşılıklı olarak birbirlerinden yarar1395
lanmayı gerekli kılmıştır.
Sosyolojik yaklaşım sosyal hayata etkisi açısından bir kurum olarak dini
ve dini yapıları inceler. Kendi kavram ve yöntemleriyle olgusal olarak bunları ele alır. Betimleyici bir yöntem izleyen sosyolojik yaklaşım, dini yapı
ve oluşumların din açısından geçerliliğini sorgulamaz. Buna karşılık teolojik
yaklaşım, dinin ilk ortaya koyduğu özgün öğretiyi esas alarak sonradan ortaya
çıkan inanç ve düşüncelerin buna uygunluğunu tespit eder. Farklılaşmaların
teolojik anlamını ortaya koymayı amaçlar. Teolojik çözümleme, dini anlayışların içsel işleyişlerini izler, dini kavramların özgün dini öğretiye uygun
kullanılıp kullanılmadığını ölçer. Savunulan görüşlerin nasslar karşısındaki
geçerliliğini tartışır. Dini düşünce ile onun sosyal hayatla olan karşılıklı/diya
lektik ilişkisini araştırır.
Teolojik çözümlemelerin geleneğin düşünsel otoritersine, gele,rieksel yöntem
ve üsluba ne derecede bağlı kalacağı tartışılmaktadır. Ancak bir teolojik çözümleme modeline ve bunun dayandığı bir metodolojiye duyulan ihtiyaç ortadadır.
Bu ihtiyacın tek başına sosyolojik çözümleme tarafından giderilemeyeceği de
aşikardır. Diğer yandan ilahiyat bilimleri de sosyal bilimlerin katkılarına açık olacak biçimde kendilerini gözden geçirmelidirler.

2. Din ve Mezhep: Kimlik Oluşturma Sorunu
İslam dininin coğrafi genişlemesi farklı kökenierden kitlelerin Müslümanlaş
ması olgusunu doğurdu. İslamlaşmak ya da Müslümanlaşmak adı verilen olgunun,

teolojik ve sosyolojik anlamı nedir? Bir kitle ne yapmış olduğunda İslamlaşmış
sayılır? türünden soru ve sorunlar ışığında mezheplere bakıldığında konunuİı
inanç, düşünce, siyaset ve kimlik gibi oldukça geniş bir alanı içerdiği anlaşılır.
1395 Önceleri birbirinin alternatifi olarak düşünülen teoloji ve sosyal bilimler- ki bu algının yerleş
mesinde ilk toplumbilimci düşünürlerin kilisenin otoritesine karşı çıkmalannın etkisi büyüktür- zamanla çatışma alanında uzaklaştı. Dinsel olguları anlamayı görev edinen yeni alanlar
ortaya çıktı. Bkz. Georges Gusdorf, Tanrı ve İnsan, çev. Zeki Özcan, s. 74.
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sürecinde, mezheplerin öne sürdüğü farklı fikirlerin
arka planı incelendiğinde, tartışmanın sadece teolojik bir içeriğe sahip olmadı
ğı görülür. Konuyu açmak adına şu soruları soralım: Müslüman olmak, önceden
Müslüman olmuş bir toplurnun siyasi, kültürel ve ekonomik iktidan altına girmek
midir? Allab'a tesliın olmak demek olan Müslümanlık, önceden Allah'a teslim
olanlara teslim olmakla değiş tokuş edilebilir mi? Bu dönüşümün anlamı nedir?
İslam'ın inanç ve ibadet esaslarını beııimsemek yeterli değil midir? Sosyolojik
açıdan bakıldığında İslfunlaşmak!Müslümanlaşmak, inanç ve kültür dünyasının
birlikte harmanlandığı ve yeni sentezler kazandığı öngörülemez insani bir gelişmedir. Mezhep adı verilen yapılar, bir yandan İslamiaşmayı sağlarken diğer
yandan da kültürel zenginliği korumaktadır. Bunun taşıdığı riskleri fark etmek
ve temel'e yani safhaliyle ed-din'e (bazı Müslüman düşünürler bunu mutlak din.
olarak adlandırırlar.) dikkat çeken bir üst söyleme tutunmak gerekir. Teolojinin,
sosyolojiye feda edilmesine de sosyal/insani farklılaşmaların inkar edilmesine de
aynı_ derecede karşı çıkan eleştirel bir yaldaşım geliştirmelidir.
Dini kimlik

oluşturma

Mezheplerin teolojikişlevi ve sosyo-kültürel taşıyıcılığı sorunu hala çözümlenmeyi bekleyen önemli bir dini ve sosyal problemdir. Müslüman nüfusun çoğunluğunun teolojik kimliğini belirleyen Sünnilik, iki ana damar tarafından temsil
edilir. Eş'arilik'in tarihi ve dini etkisi ortadadır. Ülkemizde bir süredir Matüridilik
üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Matüridi'nin eserlerinin yayımlan
ınası ve Matüridi kelam anlayışı üzerinde çalışmalarının artması, Sünnllik içinde
yeniden yapılanmaya dair bir dikkat ve heyecan oluşturmaktadır. Din anlayışında
yenilenme ihtiyacının hissedildiği dönemlerde, tarihten bir dayanak bulma çabaları da hızlanmaktadır. Bu çabalar, zaman zaman ilmi ve metodolajik ilkelerin göz
ardı edilerek dönemsel ve zayıf anlayışlar doğrultusunda fıkirler öne sürülmesine
neden olabilmektedir. Dini ve tarihi açıdan dayanıksız olan bu türden girişimler,
yenilenme heyecanını öldünnesinin yanında yönelineo tarihi yapıyı itibar kaybı
na uğratmaktadır. Matüridllik çalışmalarının bu tarz bir akibete uğrarnaması için
ciddi ilmi yöntemlere dayanmalıdır.
Mezhepler

arasındaki ilişkilerin, başından

bu yana

aynı şekilde

süregeldi-

ğini düşünmek hatadır. Bu tarz düşünceler aslında İslam Dünyası'nda yaygın
dır. Günümüzde bir Müslüman kendi mezhebinin sonradan teşekkül ettiğini,
belirli uzlaşımlar ya da çatışmalar sonucunda belirginlik kazandığını düşün
mek yerine henüz Hz. Peygamber dönemindeyken ~ile var olduğuna inanma
eğilimindedir. Bunda mezheplerin kendi din anlayışlarını rakiplerinin tezlerine
karşı savunurken başvurdukları teolojik kanıtlamanın etkisi büyüktür. Ekallerin kendilerinin dine uygunluğunu nasslara dayandırmaları hususu, bağlılarının
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zihinlerinde daha ciddi sonuçlar doğurmuş görünüyor. Bir dönemde yapılan
ilml ve entelektüel tartışma zamanla mezhebi kirnlikleıin iyice sertleşmesiyle
bir iman mes' elesi haline gelebilmektedir. Kelamın inanç oluşturma işlevi bu
tarzda işlemektedir. Bu nedenle teolojik tartışmaları, tarihi sonuçlarına ve etkilerine bakarak değil de yapıldıkları dönemdeki işleyişi dikkate alarak çözümlemek gerekir. Çünkü bir fikrin sonuçları kimliklerin de etkisiyle tarih içinde
abartılı biçimlere bürünebilmektedir.
İslam' da teoloji ekolleri, en başından bu yana kendi vadisinde yetişeri bağım
sız birer bitki değildir. Bunların arasında samldığının

ötesinde bir etkileşim vardır.
Bu etkileşirnin sadece çatışma olarak cereyan ettiğini düşünmek de hatadır. Dayanışma ve destek ilişkisi de ekaller arasında eksik olmamıştır. İşte Ehl-i Sünnet
anlayışı da, oluşum sürecinde tabii olarak diğer ekollerle karmaşık bir çatışma ve
dayarnşma ilişkisi içinde olmuştur. Bu, en çok irca' fikri ile ilgili bir durumdur.
Matürldi, Irak'ta Hanefi-Mu'tezill sentezini gerçekleştirmeye çalışan bir giıişim
le ve bunun yanı sıra bölgedeki etkinliği gittikçe artan ehl-i hadis ile mücadele etmiştir. Onun Kab! ile olan mücadelesinin özünde Hanefiliğin Mu' tezile tarafından
içselleştirilmesine karşı Sürınlliğe mal ettirilmesi çabası vardır.
Sünnilik içinde yer alan fikir ve yapıları değerlendirirken iki ölçütün etkin
biçimde kullamlacağını ve bunların açıklayıcı değer taşıdıklarını düşünüyorum.
Bunlardan ilkini iktidar oluşturma yolunda öne sürülen görüşler oluşturur. Diğe
rini ise iktidarı elde etme (ya da iktidar tarafından sahiplenilme, iktidara kendini
bırakma yolundaki görüşlerdir.)
Matürld1

kelamının

incelenmesi, onun

bazı görüşlerinin

(diyanet- siyaset

ayrımı, imamette Kureyşllik anlayışına getirdiği yorum, haber anlayışı, büyük

günah mes'elesi, iman-İslam ayrımı, nassları yorumlama yöntemi vb.) kültürel
açıdan olumlu bir potansiyel taşır. Ancak onun sosyolojisinin Eş'arilik kadar yaygın olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, temel argümanlarının daha da geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu görülür.
Bir teolojinin taıih karşısındaki kırılganlığı ya da sağlamlığı, onun dinin önceliklerine mi yoksa tarihi ve toplumsal kaygılara mı ağırlık verdiğiyle yakından
ilgilidir. Matüridlliğe dair güncel beklentileıimiz, ona dair düşüncelerimizi ve tespitleıimizi de belirler. Bu nedenle Matürldi kelamına ait klasik metinlelin yayım
lanması ve bunlar üzerinde titiz çalışmaların yapılması, bu alanda ilmi birikimin
oluşması önemlidir. Sadece neşir değil bunlar üzeıinde yapılacak olan yüzlerce
incelemenin de yapılması ve tahminierin ötesine geçen sağlıklı bir anlayışın oluş
turulması gerekir.
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Mezhepleşme

olgusunun ardında yatan gerçeklerin dile getirilmesinde nasıl bir söylem tutturulacağı konusunda bir sorun var gibi görünüyor. Mezhepleş
me konusunda geleneksel fırka yazarlarının sergilediği tutum ortadadır. Fırka-ı
Nikiye/kurtuluşa eren fırkanın açıklığa kavuşturulması ve sapık fırkaların görüşlerinin tanıtılması amacıyla yazılan bu eserlerin üslubu doğal olarak teolojik
ve dışlayıcıdır. Bununla birlikte teolojik bir üslubun mutlaka dışlayıcı olması
gerekmez. Mezhepleşme olgusuna daha rasyonel bakma şansının arttığı günümüzde konuya dair sosyolojik çözümlemeler de mümkün hale gelmiştir. Fır
kalaşmanın ürünü olan ve fırkalaşmayı teolojik olarak destekleyen/onaylayan
bu geleneksel söylemi bir kenara bırakma süreci sadece değişime bağlaı;ıamaz.
Modernleşme ile birlikte eski dünyanın ve ona ait paradigmaların boşluğa düş
tüğü, yine bu eksende teolojilerinin ve metafiziğin sahipsiz kaldığı doğrudur.
Ancak teolojiye duyulan ihtiyacın ortadan kalkmadığı, aksine daha yetkin bir
teolojinin gerekli olduğu anlaşıldı. İşte bizce İslam Dünyası'nda fırkaları ve
mezhepleri konu edinen yaklaşımın fazlasıyla sosyolojikleşmesi yeni bir teolojiye duyulan ihtiyacın sonucudur.

3. Matüridi Kelamının Yapısı ve Bileşenleri
Matüridl'nin yaşadığı coğrafya Semerkant, Buhara ve Seyhun-Ceyhun nehirlerinin oluşturduğu Maven1ünnehir bölgesidir. Bu bölge kültürel ve coğrafi açı
dan kapalı değil açık bir özellik taşır. En önemli özelliği bir buluşma ve kaynaşma
alanı olmasıdır.

Bölge İran'a yakınlığı nedeniyle İran 'ın eski dinlerinden olan Mecı1silik
ve Manihezim inançlarının etkisi altındadır. Bu noktada Matüridi'ııin İslam
inanç esaslarını ele aldığı ve savunduğu kelam kitabı olan Kitiibu 't- Tevhfd' de,
1396
Bu durum, sözü
Mani dinine ve Mecı1siliğe ait fikirlere değindiğini görürüz.
geçen inançların yaygınlığının göstergesidir. Bizans, Hint, Çin uygarlıklarının
da buluşma noktası olan bölge bu kültürlerin inançlarına da aşinadır. Ti[aret
yollarının kesiştiği bir yer olması nedeniyle nüfus hareketliliği yoğundur. Ayrı
ca merkezi yönetimler tarafından desteklenen inanç ve düşüncelere muhalefet
eden akımlar sığınacak bir aradıklarında bölge onlara kucak açmıştır. Merkez
tarafından dışlanan ve baskı gören alinıler, düşünce ve inanç farklılığının özgürce yaşandığı bu bölgede kendilerini güvende hissetmiş ve çalışmalarını burada
sürdürmüştür. Dolayısıyla bölge tarihi olarak da çok kültürlü ve çoğulcu özelliğini korumuştur.

1396 Miituridi, Kitiibii~-Tevlıid, s. 48,203 vd.
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Matüridl'nin döneminde Buhara ve Semerkant, Hanefiliğe bağlı Samarıllerin
yönetimi altında bulunmaktaydı. Bu dönem siyasi açıdan istikrarlıydı ve bilim,
1397
kültür, sanat ve düşünce açısından da oldukça zengin ve hareketliydi.
Matüridi'nin düşünce yapısı, büyük oranda Hanefi alimler tarafindan aldığı eği
timle şekillendi. O, Semerkant'taki Hanefi alirnlerin elinde yetişti. Bazı eserlerde onu
1398
yetiştiren Hanefi hocalarının Ebı1 Hanife'ye kadar uzanan listelerine yer verilir.

3. a. Matüridi'nin Teolojik Eğilimi
Matüridl'nin teolojiye ve teolojik yapılara olan bakışını tespit etmede izlenmesi gereken yol, onun teolojik kavramsaliaştırma yöntemini incelemektir.
Bundan bin yıldan fazla bir süre önce yaşamış olan bir düşünürden, günümüzde
tartışılan sorunları yine günümüz terminolojisiyle ele alması beklenemez. Ancak
benzer teolojik sorunların varlığını hissettiğini ve bir problematik olarak ele almaya çalıştığını anlamak mümkündür. O nedenle Matüridi'nin din
dinin yorumu
arasındaki farkı nasıl kavramsallaştırdığını araştırmak önem taşır.

ile

Bu çerçevede Matüridi'nin teolojik tutumunu tespit etmede ilk göze çarpan
nokta, onun eserine verdiği isimdir. Bilindiği gibi Km'an tefsiri niteliği taşıyan hacirnli eserine Te 'vfliitu '!-Kur 'Cin adını veren düşünürürnüz, neden bırkavramı tercih
·ettiğini gerekçeleriyle açıklar. Tefsir ve tevil kavramları arasındakj farkı hatırlatan
düşünürürnüz, tefsirin kesinlik ifade ettiğini ve farklı anlayışiara izin vermediğini
buna karşılık te 'vilin ise farklı yorumları barındırdığını söyler. Bir ayetten neyin kasdedildiğinin tespiti, sadece onun lafzına sahip olmakla başarılamaz. Bunun yanında
daha ileri düzeydeki bilgilere ihtiyaç vardır. Ayetin indiği ortamın, kişilerin ve olayların bilinmesi, ayetininişine şahit olan kişilere özgüdür. Bu ise Hz. Peygamber'e
ve bazı sahabeye has bir dtırUIDdtır. Onlar ayetlerden neyin kas edildiğini en iyi bilenlerdir. Bu nedenle tefsir, peygambere ve sahabeye hasr edilir. Bunların dışındaki
lere tefsir ile kasdedilen bilgilerin atfedilmesi yanlıştır. Tefsirde bir kesinlik vardır.
Tefsir yapan kişi Allah'ı şahit tutmaktadır. Buna karşılık te 'vilde farklı yorumlar
vardır. Bunu doğtıran neden, zamanla nüzul çağından uzaklaşılmasıdır. Tefsir sonrakilerin Km'an bilgisinin kesinlikten çok görelilik ve çeşitlilik ifade etmesinden
dolayı Matüridi'ye göre, Km'an'ın anlaşılması konusunda kullanılması gereken en
uygun kelime, te 'vil olacaktır. . Böylece aslında
kendisi göreli olan bir yorumun,
.
kesinlik elde ederek diğer yorumları dışlaması önlenmiş olacaktır.
1397 Buhara ve Semerkant bölgesindeki dini ve sosyal hayat için bkz. Hasan Kurt, Orta Asya 'mn
İs/Gm/aşma Süreci (Buhara Örneği), s. 219 vd.
1398 Talip Özdeş, Mtituridi'nin Tefsir Anlayışı, s. 43, 44.
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Bazı düşünürler Matüridi'nin te 'vf/at adını taşıyan eserinin tefsir taıihinde
bir dönüm noktası teşkil ettiğini ve dirayet tefsirinin bundan sonra sistematik
1399
Öyle anlaşılıyor ki,
biçimde geleneğe eklemlenmeye başladığını belirtirler.
Matürldi'nin Te 'vf/atı, Kur'an yorumlanmasında daha özgür ve akılcı bir geleneğe özgüven aşılamış olmalıdır.

İslam düşünce geleneğinde etkileri günümüzde de devam eden ve batıni din
anlayışı

olarak niteleyebileceğirniz bir yaklaşıma dikkat çekmek istiyorıım. Bu
dini gerçeklerin herkese açık olmadığını sadece seçilmiş bazı insanların
dini ilkelerin sırlanna ulaşabileceğini, bunun dışında kalan çoğunluğun ise dinin
görüntüselizahiri yönüne takılıp kaldığını öne sürer. Dinin bilgiyi kendi içinde
zahir ve biitın olmak üzere ikiye ayıran bu anlayış yerleşik nass anlayışını da ortadan kaldırarak kendine özgü birnass fikrini yerleştirmeye çalışmaktadır. Nassı
olduğu gibi insanlan da avam ve havas olarak ikiye ayıran bu anlayış, din içinde
daha özel ve seçkinci bir hakikat kavramına dayanır.
anlayış

3. b. Matürldi'nin Teolojik Yöntemi
Bir düşünürün düşünsel ve entelektüel kimliği, onun karşı ve taraf olduğu fikirlere ve bunların sahiplerine yönelik tutumuna bakarak tespit edilebilir. Önemli
soru şudur: Matürldilik, Sünniliği temsil konusunda diğer ortağı olan Eş'ariliğe
oranla nerede durmaktadır?
Eser kaleme alınış diğer keliimcılar gibi Miltüridi de İslam inanç sistemini
açıklarken kendi bölgesinde yaygın olan İslam dışı inanç ve felsefi görüşleri esas
alınış, bunların itirazlan doğrultusunda bir teolojik temellendirmeye girişmiştir.
Bir kelamcının dışanya yani Müslüman olmayan muhataplarının görüşlerine karşı geliştirdiği söylemler ve yaptığı çözümlemeler, bir ölçüye kadar onun teolojik
kimliği hakkında ipuçlan verebilir. Ancak asıl ayırt edici olan kriter, kelamcının
İslam geleneğindeki diğer kelami anlayışlar karşısında sergilediği tutumdur.
..r

Hıristiyanlık, Yahudilik, Zerdüştlük ve Maniheizm gibi İslam dışındaki inançların görüşlerini

çürütürken izlediği teolojik yöntem, Matürldi'nin nass ve akıl
konulanndaki yaklaşımını bir ölçüde ortaya koymaktadır. Fakat bir kelamcınırı
yaratıcı gücünü ve entelektüel yeteneğini tüm özgüveniyle İslam'ın iç sonın
lannı oluştııran konuları tartışırken ortaya koyması beklenir. Zira başka inançlan iptal ederken sergilenen cesurca yaklaşırnlar Müslüman kültürü tarafından
teşvik edilirken, bunlar İslam teolojisinin içsel problemlerini çözümlernek için
1399 Talip Özdeş, age, s. 93.
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kullanıldığında

ise aynı müsamalıa ile karşılanmayabilmektedir. Bu nedenle çoğu
ve filozof, dışarıya karşı olabildiğince rahat ve gözü pek bir akıl yüıiitme
sergilerken, İslam düşüncesinin içsel sorunlarına geldiğinde belirli oranda.bir tutum c;leğişikliğine gittiği görülür.
kelamcı

Ma türidi tevhid, nübüvvet, alıiret gibi temel inanç konulannda muhaliflerinin
rasyonel bir tutumla çürütıneye çalışmıştır. Uzun uzadıyayaptığı açık
lamalar, onun, rasyonel özelliği belirgin bir teolojik sistemden yana olduğunu ve
akla önem verdiğini ihsas ettirir. Ancak bildiğimiz gibi o, akla belirgin bir önem
atfeden Mu'tezile kelamına da karşı çıkar. Kitiibü 't-Tevhfd'inde sıkça göıiişlerini
eleştirdi ği Ebu 'I-Kasım el-Ka 'bi (ö. 319/931) Mu'tezile kelamcısıdır. Akılcılığıy
la bilinen bir teolojiden kendini ayrı tuttuğuna göre, Matüridi'nin hangi sınıra kadar akla önem verdiği ve yetki tanıdığı buna karşılık nassın otoritesini ne şekilde
uyguladığı da açıklığa kavuşturulması gereken önemli konulardandır. Ka 'bl' yi
kıyasıya eleştirirken yaptığı şey aslında alternatif bir kavramsaliaştırma oluştıır
ınaktır. O, Mu'tezile'ye saldırırken onların yöntemini yine onlara karşı kullanınış
ve teolojik-felsefi bir akıl yürütmeye başvurarak, Mu'tezili tezleri çürütmenin
mümkün olduğunu göstermeye çalışmıştır.
iddialarını

Matüridi'nin nassa yaklaşımı ve kelami konularda nassı nasıl uygulames'elesi, en çok hadis üzerinden anlaşılabilir. Zira kelam konularında
Kur'an'a yer verilmesi hususunda tüm kelamcılar ortaktır. Yorumlarda birbirlerinden ayrılırlar. Asıl hadislerin nasıl anlaşıldığı ve bir bütün olarak hadislerin otoritesinin nasıl algılandığı konusu ayırt edici bir nitelik gösterir.
Matüridi, eserlerinde hadisiere ve bilgi kaynağı olarak haberlere elbette yer
1400
verir. Ancak bunları veriş biçimi onun şekilden çok anlama odaklandığını
ortaya koyar. Hadislerin rivayet zincirini çoğu zaman zikretmez. Bazı isimlere
atıfta bulunurken belirsiz ifadeler kullanır. Öyle ki, okuyucu kimin kasdedildiği konusunda zaman zaman kuşku içine düşer. Yine hadisleri ve rivayetleri
değe~lendirirken cerh ve ta'dll bilgilerine değinmez. Diğer tefsir eserleriyle,
mesela Taberi'nin tefsiriyle karşılaştırıldığında Te 'vfliit, rivayetlerin kullanıını
açısından geleneğin dışına çıkar ve şekil şartı bakımında hayli eleştiri alabi.,
1401
lir. Özensizlik olarak nitelendirilen bu durum
elbette salt ilm! yetersizlikle
açıklanamaz. Bunun ardında metodolajik bir tercih ve nassa dair belirli bir
bakış açısı yatar. Matür!di'nin rivayetlere bakışını Ehl-i Hadis'inkinden farklı
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
dığı

1400 Şükrü Özen, "Matüridl" md., DİA, XXVIII, 161.
1401 Nitekim aynı konuya değinen Özdeş, tefsir ilminin gelenekleri ve kriterleri açısından Tevfldt'ta
bazı yetersizlikler tespit eder. Bkz. Taiip Özdeş, Mdturidi'nin Teftir Anlayışı, s. 69.
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3. c. Ma türidiliğin Sünnilik İçinde Konumlandır.ılması
Bu başlık altında iki metodolejik nokta öne çıkar. İlki Matür!dlliği ele alırken
onu diğer bir mezhebe benzeştinneksizin ya da karşı karşıya getinneksizin yalnız
başına incelemektir. Bu dunnnda Mati.iıidlliğin diğer teolojik sisteınlerle kumlmaya çalışılan olumlu ya da olumsuz nitelikteki bağıntılan göz ardı edilir. İkincisi ise
onu daha büyük teolojik bir sistemin parçası olarak incelemek yer alır. Bu dunnnda
da bakışımınızı, üst çatı olan Ehl-i Sünnet'in teolojik, tilrihl ve coğrafi gelişimine
odaklarız ve bu genel çerçeve çözi.imlememizin de bağlamını oluştıırı.ır. Matür!dlliğe
bizatihi özgün bir oluşuın olarak bakmak ile onu Sünniliğin bir parçası olarak algı
lamak arasındaki fark göz ardı edilecek ti.irden değildir. Bu, İslam'ın teolojik gelişi
mini daima belirli büyük kalıplar ve karakteristik yapılar ekseninde algılamaya alış
mış olan zilıinlerimizin ezberi.ni bozan bir etki yapacak ve farklı teolojik damarları
ve anlayış zenginliğini ortaya çıkaracak bir bakış açısı verebilecektir.
tslam Di.inyası tarih! süreç boyunca sürekli olarak istikrar ihtiyacı içinde olmuştıır. Gerek içteki iktidar mücadeleleri gerek Moğol İstiHlsı, Haçlı Seferleri
gibi dışsal etkenler yüzünden bir türlü düzen, huzfır ve istikrar sağlanamamış
tır. Düşünce, bilim ve sanat gibi yüksek topluınsal yapılar, kurı.ımsal gelenekleri
güçlü, istikrarı sağlamış, çoğulculuğa imkan tanıyan yerleşik toplumlarda daha
hızlı gelişir ve kökleşir. İslam Dünyası ise kurı.ıluşundan bu yana kuıı.ıınsallaşma
sorı.ınlarını bir türlü çözememiştir. İstikrar ve güven ihtiyacından dolayı da siyaset
diğer kununlardan daha belirleyici olmuştıır. İslam toplumunun aşırı politik gelişimi diğer gelişmeleri baskılamış ve kendine tabi kılınıştır. Bu çerçevede siyasi
öncelikler ilmi ve hatta din! öncelikleıin de önüne geçmiştir. Bu dunun, bağımsız
bir ilınl kurı.ımsallaşmayı da önlemiştir.
Tarihte kurulan güçlü devletler ve bıınların yöneticilerinden ilim ve düşün
eeye önem verenler, ilim adaınianna destek vennişler ve onlara imkanlar hazırla
mışlardır. Aslında bir açıdan övülen bu tutııınlar diğer yandan ilim hayatının zayıf
kalmasına da neden olmuştıır. Zira yöneticilerin yanında yer alan ilim adamları onların politikalanyla ters düşecek fikirler öne sürmekten uzak durmuşlardır.
Siyasi ve toplumsal dengenin sanki bıçak sırtında durduğu bir ortamda farklı düşünceler daima kuşkuyla karşılanınış ve bu durı.ım düşünce ve bilim özgürlüğünü
kısıtlamıştır. Bu durum çevredeki düşünce zenginliğinin merkezlerdekinden neden daha parlak olduğunu açıklar.
Maveraünnehir ve Semerkant bölgesi, bilim ve siyaset merkezlerinin kenarında yer almaktadır. Burada egemen olan yönetimler çok güçlü olmadıkla
rından düşünce hayatı üzerinde düzenleyici ayrıca bir güç kullanma durumunda

iMAM MATÜRİDI ve MATüRiDILİK

506

olmadıkları düşünülebilir.

arasında

bir denge

Bunun yerine bölgede egemen olan inanç akımları
ve saygın alimierin desteğini kazanmaya

politikası gütmüş

çalışmışlardır.

Ancak yine de bölgede bir ilmi rekabetin yaşandığı dikkatlerden kaçamaz.
Matüridi'nin eserinde sıkça görüşlerine atıfta bulunduğu ve görüşlerini tenkit ettiği Ebil'l-Kasım el-Ka'bi el-Belhi (ö. 319/93 1) aslında Hanefi kökenlidir. Kelarni
görüşleri açısından ise Hanefilik ile Mu'tezile'yi uzlaştırmaya çalışır. Ka'bi Irak
uleınasındandıı: Bağdat Mu'tezilesinin önde gelenlerindendir. Irak o ta,rihlerde
Mu'tezill fıkirlerin yaygın olduğu bir bölgedir. Bu nedenle Irak'ta Ebu Hanife'nin .
görüşleri ile Mu 'tezile 'yi birbirine yaklaştınnaya çalışan yaklaşıınlar eksik olmamıştır. İşte Matüridi bu yaklaşıma karşı Hanefiliğin Sünni temellerine sahip çık
mış ve bu temellerden yola çıkarak teolojik bir sistem geliştirmeyi hedeflemiştir.
Bazı ilim adamları Matüridl'nin fıkıhta İmam Şafii'yi kelamda ise Mu'tezile'yi
karşısına almasını, bölgede yaygın olan ve birbiriyle rekabet eden mezhepler ara1402
sındaki çekişme bağlamında ele alır.
Doğmakta olan bir anlayışın uyuma zorlanarak ya da eklemlenmeye tabi
olarak muhtemel aşırılıklarının törpülenmesidir yaşanan şey. Merkezilik oluş
maya başladıktan sonra her şeyi kendine uyum göstermeye zorlar. Süreç kaba
olmaktan çok el altından ve zihnlldüşünsel/rnistik bir tarzda işler. Bu şekilde ça. lışan sistemleşme, sonuçta ortodoksiyi ortaya çıkarır. Sünniliğin izlediği yol ve
karakteristiği göz önünde bulundumlduğunda bir ikili sürecin birbirine paralel
iledediği ve zamanla birleştiği anlaşılır. Bir yandan yükselen, giderek güçlenen
ve güçlenen her yapıda olduğu gibi dönüştürücülük özelliği artan Sünni bilinç,
diğer yandan da bu büyük yapının bir parçası olma süreci içine giren bir ekol.
Bütünün uyguladığı "içerme ve kabul etme" politikası ile parçanın izlediği "tanınma ve kabul edilme" politikası bir yakınlaşma ve uzlaşma sağlamıştır. Ancak
bu yakınlaşma tam bir entegrasyonla mı sonuçlandı? Bu soruya evet cevabını
vermek zordur.

İki nedenden dolayı: ilk olarak Sünnilik diğer İslam mezhepleri kadar kesin
ve aşırı belirlenıniş değildir. Daha gevşek ve çok unsurlu bir dokuya sahiptir.
Bu, Sünniliğin karşıtları bir araya getiren, barıştıran uyuma ve uzlaşıya zorlayan
işlevinin sonucudur. Bu nedenle böylesi bir teolojik yapının talep edeceği kabul
şartları doğal olarak esnek olacaktır. Bir ekolün bu esnekliği göstermekle beraber
farklı bir epistemolojik potansiyeli taşıyor olması pekala mümkündür. İkincisi ve
katı

1402 Bekir Topaloğlu, "Ebü Mansür el-Maturidi'nin Kelami Görüşleri", İmanı Miituridi ve
Mii turidilik içinde, s. 241.
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daha önemlisi ise aradan geçen zaman rağmen Sünnlliğin tamamlanmış ve nihai
aşamasına ulaşmış bir ekol olınamasıdır. Değişken bir yapıya uyum sağlanınası
ise zor olınakla birlikte imkansız değildir. Ancak bu konuda karar vermek sadece
dışsal koşullara ve şekli şartlara bakarak mümkün olabilir. Bu ise içerik ve derinlik hakkında yeterli bir yargıya ulaşınaya imkan tanımaz.
Matür!dilik zamanla eklemlendiği ve güçlenınesine katkıda bulunduğu
olan Sünnilik içinde entelektüel niteliği ağır basan bir teolojik modeli
temsil eder. Konuya farklı perspektiflerden bakılabilir. Esasen tarihte ve toplumsal hayatta yegane perspektif olmadığı ancak bir perspektifin diğerlerini
saf dışı ettiği söylenebilir. Bu eksende Matüridi kelamının Sünnilik içinde
saygın bir konum edinme sürecini, Sünnlliğin genişlemesi perspektifinden irdelemek mümkündür. Ancak bunun yanında diğer bakış açıları da vardır ki,
bunlar da dikkate alınmalıdır. Olaya Mürcie'nin ayrı mezhep olarak varlığı
nı sürdürmesinin imkansızlığı karşısında başka ekollerin teolojilerine sızarak
entelektüel bir tarzda. yaşamaya devam etmesi olarak da bakılabilir. Bu bakış
hiç de temellerden yoksun değildir. Zira aradan uzun zaman geçmiş olmasına
rağmen ircii' fikrinin taşıdığı teolojik ve sosyal mesaj geçerliliğini sürdürmüş
tür. İrca' fikrine diğer ekollerin kayıtsız kalamayışının iki nedeni olabilir. İlki
irca' doktrinin kendisine alternatif olarak çıktığı tekfir ideolojisinin aşırılığı
ve keskinliğidir. Tekfir İslam toplumunda salt bir anlayış ve görüş değil uygulamaya konulmuş etkin bir politikadır. Bu yüzden Müslümanların tekfir ideolojisi karşısındaki duygusu oldukça köklü ve güçlüdür. Korku ve nefret ile
karışık olan bu duygu ircii' ile dengelendi. İşte irca' doktrininin gücü buradan
yapı

kaynaklanmaktadır.

İkinci neden ise topluınsaldır. Dinin en temel toplumsal işlevlerinden biri

tekfırden çok irca' görüşü
olan "dünya kurma" ve "dünya koruma" görevi
nün tutunmasına yol açmıştır. Tekfır ideolojisi ile bir dünya kurmak ve onu geliştirmek mümkün değildir. Dolayısıyla tekfıri bastırıp irca'ı öne çıkaran etken
her şeyden önce toplumsaldır. Bu etken tarih boyurıca da işlevselliğini korufuuş
görünmektedir. Bir toplum ve çoğulcu bir medeniyet kurmak isteyen her toplum
ve her iktidar, sonuçta katılıktan çok gevşeklik ideolojisini benirusemek durumundadır. Semerkant ve Maveraünnehir bölgesinin kültürel ve siyası özellikleri
göz önünde bulundumlduğunda ikinci nedenin daha geçerli olduğu anlaşılır. İrca'
doktrini sonradan Müslüman olan toplumların, doğal olarak benirnseyecekleri bir
1403

anlayıştır.

1403 Dinin iki temel sosyal işlevi olan dünya kurma ve dünya konıma görevleri hakkında bkz. Peter
L. Berger, Dinin Sosyal İşlevleri, çev. Ali Coşkun, İnsan Yayınlan, İstanbul, 1993, s. 29, 61.
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3. d. Matür'id'i'nin Referansları: Ebfi Hanife ve İrca'

Sünnilik içinde Matürldlliğin karşılaştığı sıkıntılara bakıldığında bunların, en
çok irdi' ile olan bağlantısından kaynaklandığı fark edilir. Sözgelimi Ebü Hanife
adı etrafında yapılan tartışmalar, ona yöneltilen suçlamalar ya da Hanefi alimleıin
onu savunması, irca' doktrinine karşı duyulan kuşkunun bir devaımdır. Bu gerilim
tarihin bir döneminde yatışmış olsa da asla sonianmış değildir. Nitekim Sünnilik
içinde bir yeniden yapılanma arayışı içinde olan günümüz düşünürlerinin, bu gerilimi unutınuş görünmek yerine muhtemel riskleri göze alarak bunun üzerine
gittiği ve akılcı bir din anlayışının temellerinin daha çok Matüridl teolojisinden
elde edileceğine dair belirgin bir fikir içinde olduklan göıiilür.
Matürldl'nin düşünsel ve teolojik referansları doğal olarak bölgede hakim
olan ilmi zihniyet çerçevesinde aranacaktır. Bazı yazarlar Matüridi'yi konuna
adına onun Mürcil kaynaklarını örtbas etmektedirler. Bizce bu gereksiz bir kollaınadır. Öncelikle şu iyi bilinmelidir: Bir düşünüıiin beslendiği kaynakların neler olduğunu saymak, onun düşünsel kimliğinin tümüyle bunlara indirgenmesini
gerektinnez. Düşünce tarihinde çoğu düşünür kendini besleyen kaynakları aşmış
ve daha ileri düzeyde bir anlayış geliştirmeyi başarmıştır. Bu bakımdan köken
araştınnası önemli olmakla birlikte nihai çıkarımları vermekten uzaktır.
Matüridi'nin Mürcie ve diğer mezheplere dair görüşlerini es,erlerinden yola
dikkatli biçimde ortaya koymak gerekir. Burada kısaca şi.ı noktaya işaret
edelim. Matüridi Tevhid'inde Mürcie' den söz eder. Mürcie'nin iınan-amel ilişkisi,
Allah' ın fiilieri ve insanın sorumluluğu hakkındaki görüşlerini tartışır, di_ğer mezheplerin görüşleriyle karşılaştırır. Onun Mu'tezile, Batıniye, Kaderiye, Cebriye
ve Şia'ı;ıın görüşlerini ele alırken sert ve hırçın bir dil kullanırken, Mürcie'den
söz ederken daha çok tanımlayıcı ve betimleyici bir üsluba başvurması dikkat
çekicidir. Hatta bir yerde "Ürnınetimden şu iki gruba şefaatim erişmez, Kaderiyye ve Mürcie'dir." ve "Mürcie'nin yetmiş dilde lanetlendiği" sözünü Hz.
Peygamber'den gelen bir rivayet olarak nakleder. Ancak bu rivayetlerin farklı
şekillerde yoruınlanabileceğini söyleyerek, burada kasd edilenin gerçek Mürcie
değil Cebriyye olduğunu söyler. Aslında Cebriyye ve Kaderiye karşıt iki gruptur.
Ancak içine düştükleri sapkınlık dolayısıyla kınanınada birleştirilınişlerdir. Kaderiyye, fiillerdeki kudreti insana münhasır kılmıştır. Cebriyye ise tersine fıllerdeki
çirkinlikleri bile Allalı 'a nispet etıniştir. Böylece bu iki grup aşırılıkta örnek oiuş
turmuşlardır. Matüridi'nin Mürcie'yi aklamaya ya da savumnaya yönelik bu tarz
1404
yoruınlarına eserlerinde rastlamak mümkündür.
çıkarak

1404 Matüridl, Ki tabii ~-Tev/ıid, s. 429,442, 443, 499, 500, 501.
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Aslında

Mürci1 görüşler, "ınevall bölgesi" olarak nitelenebilecek olan Horasan ve Maveraünneir bölgesinde öteden beri bilinınekteydi. Sadece bilinmekle kalmamış Şia ve Mu'tezile'nin yanında Ehl-i Sünnet'in bölgedeki temsilciliğini yapan Haneiilikle paralel bir görüntü sergileıniştir. Ebu Hanife'nin yanında
ondan yararlanan ve görüş alışverişinde bulunduğu Mürci! görüşleri savunan
405
kimseler de bulunınaktaydı.ı Teoloj ide yöntem olarak Ebü Hanife'ye bağlı
olan Matüridl'nin de bu etkiye açık olduğu anlaşılır bir durumdur. Matür!di'nin
Mürcie ile olan ilişkisinin Ebü Hanife'den geldiği anlaşılıyor. Ayrıca bölgenin
sosyo-kültürel yapısının bu görüşe ihtiyaç duyduğunu gözden uzak tutmamak
gerekir.
Hanefi-Matür!di ekolünün Mürcie ile olan ilişkisinin klasik mezhepler tarihi
ve ınakalat yazarlannca görmezden gelinıneye ya da yatıştırılınaya çalışılınası
nın kendince nedenleri bulunduğu anlaşılmaktadır. Modern çalışınalarda da Ebu
Hanife'nin Mürcie ile olan ilişkisini ele alan yaklaşımiara rastlanır. Eğer Eş'ar! ve
diğer -ınakalat yazarları, onun bir Mürcil o lduğunu yazmaını ş olsalardı durum daha
kolay kapatılabilirdi. Ancak Sünnilik içindeki bu rekabet gizleneıneyecek boyutta
alenilik kazanmıştır. Eş'aıi, Mürcie'nin dokuzuncu fırkasını sayarken bu grubun
Ebu Hanife ve taraftarlan olduğunu söyler. Keza Şelıristani def:bü Hanife'nin
hangi görüşlerinden dolayı Mürci! sayıldığını anlatır. Öyle görülüyor ki, bu durum Sünni mezhepler tarihçilerini zora so kmuştur. Geleneksel te· vii ve uzlaştır
ına yöntemine başvurarak ortadaki ayının yatıştırılamaya ve genel Sünni anlayışa
zarar verınemeye çalışılnuştır. izlenen yöntem şudur: Mürcie'den kast edilen anlam ikidir. Birincisi övülen Mürcie, diğeri ise lanetlenmiş olan Mi.ircie'dir. Ebu
Hanife övülen Mürcie'nin görüşlerine tabi olmuş ve diğerinin görüşlerinden uzak
dunnuştur. Bu açıklama iki tür Mürcie anlayışı ortaya koyar: Saf Mürcie (Halis
Mürcie), Ehl-i Sünnet Mürciesi.ı 406
Mezheplere dair söylemlerin iyice keskinleştiği ve aradaki teolojik sınır
ların daha rahat biçimde gösterilmeye başlandığı dönemlerde Mürcie'ye olan
..!'"
atıflar ve kurulan ilişki Sünnluleına tarafından bir suçlama olarak algılandı. Ve
bu durum önceden var olan ilişki ve iletişiınin reddedilmeye başlanmasına yol
açtı. Ancak günümüzde bu ilişkiyi daha soğukkanlı biçimde değerlendirebilecek
duruınundayız.

1405 Sönmez Kutlu, "Milnıridiliğin Arka Planı", İmam Miituridi ve Miituridilik içinde, s. 130 vd.
1406 Sünni yazarların Ebu Hanife'nin biyografisini ve teolojisini ele alırken iki konuda sıkıntı
yaşadıkları

görülmektedir.

Bunların

ilki teolojiktir ve ircil

hakkındaki görüşüdür. Diğeri

ise

siyasi konumuyla ilgilidir. imiiın Zeyd'in kalkışmasına verdiği destektir. iniiyetullalı İbliiğ,
e!-İmiimu'I-A 'zam Ebıi Hanife ei-Miitekellim, Kah i re 1987, s. 185-188.
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Mezhepler arası ilişkilerin her zaman rekabet ve mücadele olmadığı bunun
ortak noktalarda paylaşma ve yardımlaşmanın da bulunduğu bir gerçektir. ·
Hangi tarihi şartların Ehl-i Sünnet ile Mürcie'yi birbirine yaklaştırdığına baktığı
ınızda İslam' ın ilk dönemlerine kadar geri giden bir süreçle karşılaşırız. Haricllerin
iınan-aınel konusunda başlattıkları tartışına kısa zamanda çok sert bir çatışma ortamının dağınasına neden oldu. İınan-aınel özdeşliğini savunan Haricller, İslam
dairesini oldukça dar biçimde çizdiler. Sadece dini (mürtekib-i keblrenin durumu)
değil politik göıiişleri de (Osman ve Ali'nin durumu, kaade'nin tekfir edilmesi)
iman konusuna dahil ettiler. Ortaya çıkan sonuç tam anlamıyla bir kaos idi. Müslümanların çoğu Haricllerin gözünde İslam dairesinin dışındaydı. Onlar inkarcı ·
olarak gördükleri herkesi yok etmeye çalıştılar. Bu büyük fıtne ve iç savaş topluında korku ve dehşete yol açmasının yanında çözüm arayışlarına da hız verdL
İşte Mürcie'nin rolünü bu noktadan sonra aramak gerekir.
yanında

Mürcie'nin irca' görüşü, sosyolojik olarak toplumu mümkün kılan bir formüldü. İmanı aınelden ayıran Mürcie günahlarında dolayı kimsenin İslam dışına
itileıneyeceğini, bu konuda hüküm verme yetkisinin Allah'a bırakılması gerektiğini savundu. Bu görüş dini olmaktan çok toplumsal ve kültürelunaları açısından
çok önemlidir. Bir arada yaşama ve farklılıklara hoşgörü mesajı taşıyan irca' görüşü, zaman!~ Ehl-i Sünnet tarafından da dikkate alındı ve bazı revizyonlarla be. niınsedi. Bizce Mürcie tam teşekküllü bir mezhep değil siyasi dengeleyecilik ve
orta yolculuk arayışının bir yansımasıdır. Nitekim üstlendiği bu .tarihi rolü yerine
14 7
getirdikten sonra teolojik mirasını Ehl-i Sünnet' e devredip ortadan kalkmıştır. (}
Yeni Müslüman olmuş toplulukların irca' fıkı-ine yakınlık duymalarının arka
planında, başka olumsuz niyetler aramak yerine, bu kitlelerin ihtiyaç duyduğu
kabul edilme ve tanınına ihtiyaçlarının etkilerini araştırmak gerekir.
Öncelikle merkezde tutunamayan bazı fıkirlerin kenara itilınesi ve zamanla
sürecine bağlı olarak Mürcie'nin Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde yayıldığı düşünülebilir. Ancak neden olarak gösterilen bu durumu da açıkla
mak için daha dikkatli incelemeler yapmak gerekir. Mürcie neden dışlandı? Ehl-i
Sünnet'in Mürcie'nin mirasından önemli ölçüde yararlandığı bir gerçektir. Ancak
Mürcie neden "yetmiş dille telin edilen" sapık bir mezhep haline geldi? İlk bakışta
Mürcie'nin Bariellere karşı bir kalkan olarak kullanıldığı görevini gördükten ve
Haricilik iyice etkisini yitirdikten sonra Mürcie'ye de gerek kalmadığı yolunda
bir açıklama yapılabilir. Bu açıklama İslilin'ın siyasi ve dini merkezi sayılan bölgelerindeki gelişmeleri anlatırken, çevredeki olayları açıklamaktan uzaktır.
dışlanması

1407 Mehmet Evkuran, Sünni Paradignıayı Anlamak, s. 76, 77.
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Kaynaklar Mürcii alimielin görüşlerinin Horasan'da yaygınlık kazandığını
1408
söylerler ve Horasan halkının irca'ından söz ederler. Bir fıkı·in üstelik merkezden dışıanmış bir akıının sadece bu yüzden çevredekiler tarafından benimsenmiş
olacağını düşünmek çok da doğm değildir. Başka etkenlerİn varlığını taıiışmak
gerekir. Bizce bu etkenler, bölgenin sosyo-kültürel dokusuyla yakından ilgilidir.
Bölge her açıdan çok kültürlü, çok dinli, çok emisiteli bir karakter taşır. Tarili boyunca da farklı dünyaların birbirleriyle buluştuğu bir karşılaşma ve buluşma alanı
olmuştur. Bölge doğası gereği tek tipçi ve monist ideolojilere kapalıdır. Aksine
hareketli, dinaınik, farklı inanç ve düşüncelere izin veren yaklaşımları çağıran bir
özelliktedir. Bunun yanında İslam'ı yeni tanıyan ve eski sistemleri ile İslam'ın
ilkelelini uzlaştırmaya çalışan bir coğrafYada iman-amel ilişkisini gevşek tutan
Mürcie'nin görüşleli doğal olarak daha tanıdık gelıniş olınalıdır.
İnsanların davranışlarından dolayı onları dini açıdan yargılamamak ve hük-

mü Allah' a bırakınak, bir arada yaşamanın teolojik gerekçesini ve garantisini
sunuyordu. Dinin sade.ce Allah ile kul arasındaki manevi bağ olduğunu ileli süren
görüş, büyük ilitimalle irca' görüşünden gelmektedir.
Kimlikler

netleştikçe bunların tanımlarındaki

keskinlik de o oranda belirginleşmekte, dışlayıcılık öğesi de güçlenınektedir. Bu nedenle Ehl-i Sünnet ile
Mürcie arasındaki teolojik yakınlaşmayı anlamak için İslam'ın erken dönemleline geri dönmek gerekir. Hariciliğe karşı oluşan tepki nedeniyle oluşan tepki
henüz bir teolojik bilinç değil premature teolojik yapıdır. Hatta bu bile değil
dir. "Amel imandan bir cüz değildir, büyük günah sahibi kafir değildir, onun
dummunu Allah' a bırakmak gerekir" demek bir sistemin değil bir yönelimin
ifadesidir. Bu yönelimin ne gibi bir teolojik yapıya dönüşeceği bir sistemleş
me sorunudur. Hangi akımın onu sahiplenip kendine mal edeceği sorunudur.
Bu bakımdan aınel imandan cüz değildir, mürtekib-i kebire kafir değildir, onun
durumunun ne olacağını bilmeyiz, mü'min olduğunu düşünürüz, önermelerine
dayanan irca' görüşü, kendinden daha sert ve kesin hükümler içeren teze karşı
değillemelerle ilerleyen rahatlatıcı bir işlev üstlenmişti. Agresifbir görüşü cfungelemeye çalıştığı için tam da bu nedenle, doğası gereği ılımlı olmak dummundadır ve agresif olamaz. Bu, negatifteolojik yöntemdir ve çoğunlukla görme ve
düşünme fazlalığının, her şeyi ve herkesi yargılama aşırılığının yol açtığı teolojik ve politik tansiyonu düşürıne, ortamı dengeleme ve yatıştırma ihtiyacına
denk düşer. Bu görüşün sıkı temellendirilmiş dogmalara göre değil de daha çok
hayatın gereklerine göre yaşamaya eğilimli kesimler tarafından benimseneceği
kolaylıkla tahmin edilebilir.
1408 Hatib el-Bağdadi,

Tiirilıu Bağdiid,

VI, 109.
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3. e. Temsil Sorunu ve Sünni Yakınlaşma
Matüridlliğin belirli bir tarihten itibaren Eş'arilik ile birlikte aynı anda ifade
edilmeye başlaması, onun özgünlüğünün ve karakterinin tanınmasında bir engel
oluşi:unnaktadır. Bu iki ekolün aynı bütünün birer parçası olarak zikredilmesi, aynı safta görtilrnek istemnesinin bir sonucudur. Matüridlliğin de Eş'arlliğin
de kendilerine özgü bir tarihleri, teolojileri ve coğrafyaları varchr. Yakınlaşma
başında isteksiz biçimde başlamış ancak sonuçta Sünniliğin sadece teolojisini
değil coğrafyasını da çizmiştir. Bu saf oluşturma ve sınır belirleme sürecinin,
teolojik zorlamalar sonunda gerçekleştiğini söylemek zordur. Zirametinlereve
karşılıklı suçlayıcı betimlemelere bakacak olursak, bu iki ekolün bir araya gelıne
ve aynı çatı altında bir ittifak oluştunna niyeti taşıdıklarını çıkarmak pek mümkiin değildir. Bu te'lif ve yakınıaştırma işinin sonraki dönemlerde katarıldığı
anlaşılmaktadır.

Sünnilik üzerinde çalışanların hemen fark edeceği temel gerçek şudur:
E~'arllik, Siinnlliği ve dini hakikati temsil konusunda daima Matüiidiliğin önünde olınuştur. Aslında bu konuda Matüridlliğin Eş'arilik karşısında çok da şansı
yoktur. Sünni kitlelerin din anlayışının oluşmasında Eş'aıiliğin baskın bir etkisi
vardır. Matüridllik ise kendi coğrafyasında merkezden uzak yerlerdeki sonınları
Sünni öğreti -hesabına çözen bir yapı görünüınündedir. Matüridilik Sünni yapı
içinde sanki tamamlayıcı ve destekleyici bir unsur, Ulriclı Rudolf'un benzetme409
siyle 'daha küçük bir müttefık ve düşük hisseli ortak' olarak algıl~nır.ı
Ortak düşınanlar karşısında bir araya gelen ve güçlü iktidarlar tarafından
aynı safta yer alınası arzu edilen bu iki yapı, eşit alınayan bir şekilde ittifak kurdu. Teolojik açıdan müzakerenin olgunlaşmadığı ve ittifakın ideolojik boyutunun
tamamlanamadığı hususu açıktır. Sünnilik içindeki bu hiyerarşi bilinse de açık
tan pek dile getirilip itiraf edilmez. Zamanla kurulan önemli ve duyarlı ittifakın
korumnası ve zarar görmemesi adına diplomatik ve teolojik nezaket gereği bir
uyum, denge ve birliktelik söylemine başvurulur. Bu durum, Sünniliğin genel
karakteristiğini yani birleştiricilik, uzlaştırına ve istikrar özellikleriyle de uyumludur. Ne ki, tüm yatıştııma stratejilerine rağmen ortada bir gerilim bulunduğu
hissedilmektedir. Çünkü farklı yönlere sahip bu iki yapının, dikiş izlerini tamamen ortadan kaldıracak şekilde bir araya getirİlınesi gerçekten de zordur. İyi niyetlere ve zekice uzlaştırma girişimlerine karşın bu iki ekolun tam bir mutabakatı
sağlanamamıştır. Çünkü ortada ciddi ve gönnezden gelinemeyecek bir teolojik
1409 Rudolf Ulriclı. '·t\Utııridiliğin Ortaya Çıkışı", çev: Ali Dere, İmam Matiiridi ve Maliiridi/ik
içinde, s. 295.
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Nitekim bu iki Sünni ekol arasındaki farkları sayarken sayıyı aza
indirgeyenler bu farkların daha çok lafzi olduğunu ve önemli saydamayacağını
ileri sürmüşlerdir. 1410
ayrım vardır.

Te' lif ve uzlaştırınadan yana olanların karşısında, bu iki anlayışın hiçbir şe
kilde bir araya gelemeyeceğini iddia edenler de vardır. Hadimi ve son Osmanlı
şeyhülİslamlarından Mustafa Sabri bunların son örnekleri arasında yer alır. Onlara göre Matüridllik ile Eş'ariliği bir araya getirmeye çalışanların gayretleri sonuçsuzdur. Daha çok Eş'ari düşüncesi açısından bakan bu düşünürler, Matüridiliği
bazı konularda Mu'tezile'den bile daha tehlikeli ve aşırı bulurlar. Matüridilik ile
Eş' arilik arasındaki ilişki konusunda her iki kesimin iddia ve görüşlerini incelediğimizde açık söylemek gerekirse farklılığı vurgulayanların daha ağır bastığı
görülür. Bu farklılığın Eş'ariliği merkez sayarak Eş'ari lehine vurgulanması bir
hatadır.

3. f. Matöridiliğin Öne Çıkması ve Hatırlanan Matöridilik
Matüridlliği

öne çıkarau nedenlerin salt teolojik ve ilıni alınadığı siyasi bir
nitelik taşıdığı fark edilınektedir. Bir ekolün ve anlayışın gelişip güçlenmesi için
bazı şartların yerine gelırresi gerekir. İlk olarak kendisinden ekol olarak söz edilmeyi hak edecek bir düşünsel geleneğin oluşması gelir. Bir öncü düşünüre ve
onun fikirlerine dayanan, dayanmakla kalınayıp bu fikrileri açıklama, yorum,
öğretim ve yayın yoluyla çevreye yayan düşünürler topluluğun bulunması çok
önemlidir. İslam geleneğinde bu saydığımız durumu sağlayan geleneksel araçlar
şerh, haşiye, medrese, fırak edebiyatı gibi unsurlardır. Bu ilıni ve düşünsel şarttır.
Diğer yandan siyasi destek de bir düşüncenin -gelişip kökleşmesini sağlar. İslam
tarihi incelendiğinde ilıni ve dini düşüncenin siyasi iktidar mücadeleleriyle paralel ileriediği anlaşılır. Mu'tezile'nin güçlenmesinde ve sonra tasfiye edilınesinde,
Sünniliğin öne çıkarak dini düşüncenin en büyük temsilcisi alına sıfatını elde et..rmesinde siyasi iktidarların tutumlarının belirleyici rolü vardır.
Bir karşılaştırına yapıldığında Matüridi-Hanefi alimierin Matüridi'ye, Eş' ari
alimlerin Eş'ari'ye verdikleri kadar değer vermedikleri görülür. Eş'ari'nin eserleri geniş bir coğrafyada siyasi destekle okunmuş, okutulınuş, geliştirilıniş, şerh
edilıniş, açıklanmış ve bizzat ders konusu olınuştur. Matüridi ve onun eserleri
için bunu söylemek pek mümkün değildir. Daha sınırlı ve dar bir çevrede kalan
Matüridilik, Hanefilik ile birlikte belki Hanefilik sayesinde amlır olınuştur. Daha
ı 4 ı O Süleyman Uludağ, Kelôm İlmi ve İslôm Akdidi-Şerhul Akdid, kitaba yazdığı girişte, s. 50.
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çok bir fıkıh geleneği olarak belirginlik kazanan Hanefilik doğrudan değil belki
ancak dolaylı biçimde Matüridlliğe destek ve ilham vermiş olabilir. Fıkıhta re'y
taraftan olmak, kelamda akılcı bir yöntem izlemeyi doğurmuş olabilir. Burada
Hanefilik ile Matüridilik arasındaki ilişkiyi ele almaktan çok bu her iki yapıya
hayat veren kültürel ve zihni ortarrun özelliklerini göz önünde bulundurmak daha·
doğru olur. Bir otorite oluşturma sorunuyla karşı karşıyayız. Hanefi iiliıİıler Ebı1
Hanife'nin otoritesini koruma düşüncesiyle Matüridi'nin öne çıkmasına razı olmamış olabilirler.
Matüridi ya da bir başka önemli düşünürü, İslam düşünce tarihinde doğru konumlandırmak için yaşadığı bölgenin özelliklerini bilmek elbette önemlidir. Ancak

bu, çalışmanın bir ayağını oluşturur. Diğer yandan bir din ve dünya görüşü olarak
İslam'ın izlediği hareketliliğin de incelenmesi gerekir. Bizce Matüridl kelamını
ortaya çıkai·ak etkenler, İslam toplumunun tarihi, kültürel ve politik gelişimiyle
birlikte anlaşılabilir. Bu, İslam'ı yeni kabul etmiş olan toplulukların İslamiaşma
süreçlerini, kendilerini 'profesyonel Müslümanlar' olarak gören ilk Müslümanlar
ve onlardan gelen kuşaklann otorite ve merkezilik alışkanlığı, İslam geleneğinde
gittikçe belirginleşen mezhepleşme olgusunu, politik ve kültürel etkenierin din
anlayışlan üzerindeki etkilerini içeren karmaşık bir problemdir.
Dindarlık 1111

entelektüalizm mi? çekişmesi, her büyük dinin karşı karşıya
kaldığı çetrefıl bir konudur. Esas olarak bu rekabet, nasslann nasıl anlaşılaca
ğı ve açıklanacağı sonınuyla birlikte yavaş yavaş belirginlik kazanır. Ardından
dilli hakikatİn başkalarına aktanlmasını konu alan teolojik ve felsefi yöntemlerin
araştırılmasına paralel olarak kurumsallaşma sürecine girer. Bu noktada, önceden aynı söylem içinde hanşık bulunan iki farklı inanma biçiminin, iki değişik
düşünce tarzının birbirilerinden aynşmaya başladıklan ve karşıt bir hal almaya
başladıklan

görülür.

Miltüridi üzerinde çalışmalar yapan bazı düşünürler, onu ortaya çıkaran nedenin İslam entelektüalizmi karşısında kalan ve Selefilik ve Ehl-i Hadis akımla
temsil edilen dindarlık hareketinin yetersiz kalmasına bağlarlar. Bu
değerlendirme Matüridl'nin, geliştirdiği yöntemle ve yazdığı eserlerle dindarlıkla
entelektüalizrni dengelerneye ve bizalamaya çalıştığını savunur. Düşünce tarihine

n

tarafından

bakıldığında

ilk fark edilecek olanların kutuplar ve uç fikirler olduğu varsayılırsa
kelam ekolleri arasında Matüridlliğin, Mu'tezile, Şia ve Eş'arilik yanında biraz
zor tefrik edileceği anla~ılır. Yine de bu açıklama, hem kelam hem de literatür
geleneğinde Matüridlliğin neden bu denli gönnezden gelindiği konusunda yeterli
tatmini vermekten uzaktır.
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modellerinden biri de doğal ve vahiy teolojisi kavteoloji (Natural theology) ile vahiy teolojisi (Revelaed theology) arasındaki fark, ilki vahiyden bağımsız akıl yürütmeye meşruiyet
tanırken diğerinin hareket ve vanş noktası olarak vahyi kabul etmesidir. Doğal
teoloji vahiyden çok akla dayanır ve teolojik gerçeklerin insan aklı tarafından
çıkarsanabileceğine tam bir güven besler. Dolayısıyla izlediği yöntem de bu doğ
rultuda şekillenir. Vahiy teolojisi, tüm çıkarsamalarmda vahyi esas alır. Vahiyden
bağımsız bir teolojik düşünce yöntemirıi, sonuçta teolojik verileri doğrulasa bile
kuşkuyla karşılar. Çünkü ona göre akıl, her zaman vahiy tarafından kontrol edilmesi gereken bir güçtür. Bu iki teolojik yapı arasındaki farkı ortaya koymak açı
sından verilecek pek çok örnekten en çarpıcı olanı, İslam düşünce geleneğinden
husn-kubh mes'elesi olarak bilinen tartışmalı konudur.
Konuya dair

açıklama

ramsallaştırmalandır. Doğal

Eş'ari kelamcıları, sadece dini ilkelerin değil, eşya hakkındaki bilgilerimizi

de dine borçlu olduğumuzu, aynı şekilde iyi ve kötü niteliklerin akıl tarafından
bunlann din tarafından bildirilmekle anlaşılacağını ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık Mu'tezile kelamcılan, insan aklının iyi ve kötüyü kendi
imkanlarıyla bilmesinin yanında dini ilkelerin de bazılarını da kavrayabileceği
ni savunmuşlardır. Öyle görünüyor ki, Eş'ari kelamcılan, doğal teolojiye karşı
koyma adına vahiy teolojisinin talep ettiğinden bile aşırı bir tutum sergileyerek
aklın alanını daraltmışlar ve araçsal bir nitelemeyle aklın işlevlerini sadece vahyi
anlama göreviyle sınırlamışlardır.
tanınamayacağını,

Günümüzde ve özellikle modem dönemlerde Matüridilik üzerine dikkatıerin
nedenleri ile tarihi olarak bu ekolün ortaya çıkmasını sağlayan
nedenler arasında büyük benzerlikler vardır. Hatırlanacağı üzere Matüridi'nin adı
ve teolojisi, Sünnilik bir yana Hanefiler arasında bile zamanla belirginlik kazanmıştır. Günümüzde de modem dönemin yenilikçi öncüleri (Muhammed Abduh,
Afgani, Muhammed İkbal, Mehrned Akif vb.) tarafından başlatılan dinde yeniden
yapılanma, diııi düşünceyi yenileme girişimlerinin ilkelerinde akılcı din anlayışı
nın temellendirilmeye çalışıldığı görülür. Geleneksel din anlayışının problemleri
üzerinde dururken akılcı bir teolojiye duyulan ihtiyaç temelinde Matüridilik öne
yoğunlaşmasının

çıkmaya başlamıştır.

Bu durum genel anlarnda kelam ilminin ortaya çıkma nedeniyle ve bu ilmin
amacıyla yakından ilgilidir. İstidlal yönteminde akıl-nakil dengesinin nasılkurulacağı
epistemolojik olduğu kadar kültürel ve stratejik bir sorun olarak karşımıza çıkar. Baş
langıçta İslam dininin inanç esaslarını diğer din ve inançlardan gelen saldırı ve eleş
tirilere karşı savunma amacını güden kelam geleneğinde akılcı yöntemlerin izlenmiş
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olması doğaldır. Ve şurası ilginçtir ki, keHinıl yöntemde akılcılık muhafazakar tutu.mu önceler. Kelfun geleneğinde sonradan oluşan literatür, daha çok iç teolojik sorunlar ve İslam'ın teolojik temsilciliğini elde etme amacına yönelik bir anlayış ışığında
hazırlandı. Bu nedenle :firkaların birbirleriyle olan tartışmaianna ağırlık verildi. Bu
anlayış Eş'ari metinlerde daha belirgindir. Kendilerini Ehl-i Sünnet ile özdeşleştiren
Eş'ari kelfuncılarda daha merkeziyetçi bir üslup göze çarpar. Diğer mezheplere karşı
ve bu arada Matüıidiliğe karşı da belirgin bir dışlayıcılık sergiler.

Mu'tezile ve Şia'mn farklı kollarıyla olan rekabet Marundiliğin Sünni temellerinin net biçimde tanımlanmasında ve böylece ayrı bir teolojik kimlik kazanmasında etkili oldu. Bunun yanında Eş' arilik ile olan teolojik rekabeti de ona
Sünnilik içinde özgün bir yer kazandırdı. Maveraünnehir bölgesinde farklı Hanefi
hukukçuları her biri kendi ortamında dersler veriyor ve Ebu Hanife'nin yöntemi
ve anlayışını kendince yaşatıyordu. Ebu Hanife'nin katılırna, istişareye ve farklı
yorumlara izin. ve önem veren metodu, keskin ve sistematik bir yapılanmanın
oluşmasım geciktiriyordu. Ayrıca ortada ciddi bir tehdit bulunmadığı için bir otorite etrafında bir araya gelmeye ihtiyaç duyulmuyordu.
Irak'ta Mu'tezile ekolünün etkinliğini kaybetıneye başlaması ile bu bölgede
Eş'arilik güç kazandı. Eş' ari'nin Mu'tezile'yi terk edip Sünnlliğe geçnıesi sadece
kişisel bir olay değil tarihi ve sosyal bir metafordur. Mu'tezile'nin etkin olduğu
coğrafya hızla Eş'arileşmeye başladı. Siyasi iktidarların desteğini arkasına alan
Eş'arilik tek başına Sünniliğin temsilciliğini üstleurneye ve bir otorite oluşturdu.
Bu süreçte özellikle bazı Eş'ari alirnlerin sert biçimde Ebu Hanife'yi suçlamaları
ve Matüridi-Hanefi ekolünü hedef alan eserler kaleme alması, Matüridi çevrelerde apolojik girişimlerin gelişmesine yol açtı. Geriye doğru bakarak tarih ve bilinç
oluşturma çabasına bağlı olarak İmam Matüridi ve onun eserleri önem kazandı.
Öyle ki, Eş'arilerin kullandığı sert ve dışlayıcı söyleme bazı Matüridi kelamcıların
da başvurduğu görülmektedir.
1

Kendilerini Ehl-i Sünnet'in savunucusiı gören Matüridi alimler Eş'ariliği
Haşevilikle suçlayıp Ehl-i Sünnet dışı bir ekol saydılar. Karşılıklı olarak dışlayıcı
suçlarpaların ne z~mandan itibaren terk edilmeye ve kabullenici bir söylem kullanılmaya başladığı ~onusu :firak geleneğinden izlenmelidir. Ancak buradaki talihsizlik şuradadır: Matiliidi bilginler, firak geleneği oluştıırma açısından Eş'ariler
kadar istekli olmarnışlardır. Öyle ki, elirnizdeki fırak eserlerine bakıldığında neredeyse büyük çoğunluğunun Eş'ari alimler tarafından yazıldığı görülür. Dolayısıy
la bu durum karşılık olarak söylemlerin yumuşama sürecinin aydınlatılmasında
önemli bir eksiklik oluşturmaktadır.

9.0TURUM

517

3. g. Matüridiliğin İlımali Sorunu
Matüridl'nin İslam düşünce tarilıiİıde ihmal edildiği görüşüne itiraz edenler
de vardır. Bu görüşte olanlar en azından Hanefi çevrelerde onun eserlerinin ve görüşlerinin dikkate alındığını ileri sürerler. Gerçekten de yeni neşredilen bazı Hanefi
kaynaklarda Matüridi' den övgüyle söz edildiği ve onun görüşlerine sahip çıkıldığı
görülmektedir. Ancak bizce bu, yine de Matüridi'nin ihmal edildiği gerçeğini değiş
tirmez. Her şeyden önce Matüridi'nin görüşlerini şerh eden ya da savunan eserlerin
neden bu kadar uzun süreden sonra yayınlandığı sorusu hala ortadadır. Tüm bu eserler bir yana Matüridi'nin kendi eserlerinin bile daha yeni gündeme geldi~, onun görüşleri ve eserlerine dair ilmi çalışmaların tarihinin eskiye gitmediği bir gerçektir.
Buna karşılık ülkemizde ve Sünni İslam Dünyası'nda İmam Eş'ari'nin görüş
lerinin yaygın olduğu ve Eş' ari kelamcılarının eserlerinin de oldukça bol olduğu
bir gerçektir. Öyle ki, Eş'arilik nerdeyse tek başına Elıl-i Sünnet'in temsilciliğini
yürJitmektedir. Her ne kadar Elıl-i Sünnet'in iki büyük imaını olduğu söyleniyorsa
da fiilen Eş'ari'nin Sünni toplulukların anlayışını belirlediği gözlemlenmektedir.
Çağdaş dini söylemin yapısı ve temel teolojik konulardaki görüşleri incelendiğin
de bu gerçek anlaşılacaktır. Son zamanlarda bir arayış gündeme geldiyse bu, dini
düşüncede yenileurneye duyulan ihtiyacın zorlamasının bir sonucudur. Nitekim
ülkemizde bir süredir Eş 'ari kelam anlayışının eleştirel bir yaklaşımla ele alındığı
ve Matüridl'ye olan ilginin .arttığını gözlemlediğimiz yaşadığımız sürecin de bununla eşzamanlı biçimde geliştiği görülür.
Matüridiliğin teolojik yapısını inceleyen araştırmacılar, onun Eş'arilik kadar
1411
etkin olamayışının nedenlerini araştırırken bazı noktalar üzerinde dururlar. Bunlann başında Matüridiliğin Eş'arilik kadar siyasi iktidarlar tarafından desteklenmemiş olması gelir. Türklerin Müslüman olması İslam Dünyası 'ndaki dengeleri
değiştiımiştir. Önce Ernevi-Arap iktidarına karşı diğer mevali unsurlarla birlikte
hareket eden Türkler kısa zamanda siyasi ve askeri açıdan üstünlüğü ele geçirdiler.
Abbasllerin son dönemlerine doğru ortaya çıkan İslam devletçikleri döneminden
sonra da büyük imparatorluklar kurdular. Özellikle Selçuklu dönemi Sünniliğin
güçlenmesi açısından önem taşır. Şii-Batıni fırkalara karşı Elıl-i Sünnet inançlarını
savunmak ve yaymak amacıyla kurulan Nizarniye Medresesi, Eş'ariliğin de güçlenmesinin en büyük nedenleıindendir. Bu kurumda yetişen alimler İslam Dünyası 'nın
değişik bölgelerine giderek Sünni-Eş'ari teolojinin yaygınlaşmasını ve kurumsallaşmasını sağlamışlardır. İktidar ile Eş'arilik arasındaki bu büyük dayanışma
Sünniliğin temsilcisi olma yolunda ona çok büyük bir üstünlük kazandırmıştır.

1411 Şükrü Özen, "Matüridi" md., DİA, XXVIII, 147, 148.
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Eş'arilik, etkinliğini yitirmiş eski mezheplerin yamnda yaşayan mezheplerle
de mücadele etmiştir. Asıl gücünü de Şii-Batıni fırkalara karşı verdiği mücadeleyle elde etmiştir. Ancak burada Eş'arilik açısından büyük bir paradoks vardır.
Çünkü Eş'arilik, karşı çıktığı Şiilikle benzer teolojik ilkeleri paylaşır. Sufıliğe
belirgin biçimde yer veren Eş'arilik, özellikle .Gazzali'nin gerçekleştirdiği ilim~
!erin yeniden yapılandırması projesinde görüldüğü üzere, batıni din anlayışının
nasslan te 'vii etme yöntemine sahip çıkar. Bir taraftan nass karşısında edilgenlik
ifade eden irnsak, teslim, keff gibi tutumlan överken diğer yandan da nasslann
aşın yorumlanmasının bir örneği olan mistik gizemciliğe sahip çıkar. İlhama bilgi
edinme yöntemi· olarak en üstün değeri verir. Oysa Matürldi'nin yaklaşımında
sı1fılik kendine o kadar da rahat yer bulamaz. Bu durum, Matürldiliğe, yöneticilerin de kuşkuyla baktığı eleştirel bir nitelik kazandırrnış olmalıdır. Diğer yandan
Matürldi'nin eserlerinde Ehl-i Sümıet savunması, Eş'ari metinlerdeki kadar açık
ve arzulu biçimde yapılmaz. Bu da bir ölçüde onun kenarda bırakılınasına neden
olmuştur.

Burada yine de son kertede siyasi ve toplumsal etkenierin bir bileşimiy
le karşı karşıya kalıyoruz. Eş'arilik, çelişki ve tutarsızlık içine düşme pahasına Şiiliğe karşı mücadele verirken mistik akımları Sünniliğe kazandıracak
kapıları da açJk tutmayı başarmıştır. Matüridi seçtiği teolojik yöntem gereği güncel teolojik akımlarla ve bölgesinde yaygın inançlada ilgilenmiştir.
Onun eserinde güneelin teolojisini kurmaya yönelik bir giriŞim gözlemlenebilir. Hatta belki de bu yüzden eserinde imamet-hilafet konusuna değin
memiştir. Bazılarına göre bu bölümü yazmaya ömrü yetmemiştir. Ama diğer
yandan .diyanet-siyaset ayrımı yapan bir kelamcının inanç konusu olarak
görmediği bir mes'eleyi inanç bağlamında ele almamış olması onun açısın
dan tutarlıdır.
Eş'ari

kelam metinlerinde ise bir belgesel havası göze çarpar. Geçmişte
yaşamış ancak etkinliğini yitirmiş mezheplere de yer verilir, onların görüşleri
anlatılır. Bu yaklaşım tarihi kendine mal etmeye çalışan bir bakışın ürünüdür.
İktidarlar tarafından da desteklenen Eş'ari bakış açısı tarihte ortaya çıkmış tüm
inançları sayarak aslında onlar tarafından çarpıtılan hakikati sahiplendiğini
ilan etmiş olmaktadır. Bu yüzden mezhepler tarihi yazıcılığı konusunda Eş'ari
kelamcıları diğerlerinden daha istekli ve yaratıcıdır. Üstelik bu tarih yazıcılığı
geleneği bugün bile çoğumuzun geçmişi incelerken başvurduğu temel referansları oluşturur.
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4. Kültürel Tahakküm Sorunu
İslam dini yayıldığı coğrafyada kültürleri yok etmek ve bastırmak gibi bir
amaç gütmedi. Müslümanlar da kültürel ve dillı farklılıktan rahatsız olmadılar.
Bunu giderilmesi gereken bir sorun olarak algılamadılar. Elbette İslam öğretisin
de ve Hz. Peygamber'in uygulamasında Müslümanlan yayılınacılığa teşvik eden
bir mesaj vardır. Ancak bu mesaj, tektipleştirrneyi içermez. Müslümanlar hüküm
sürdükleri yerlerdeki farklı inanç ve yaşam biçimlerinin varlığım, adaletlerinin bir
gereği ve göstergesi olarak gördüler ve korudular.
İslam yayıldığı coğrafyaya kendi rengini verdiği kadar çeşitli kültürlerin

renklerinden de bünyesine kabul etmiştir. Şu halde İslarnlaşma adı verilen süreç,
din ve metafizik olarak İslam kabul etmenin yamnda kültürel olarak da farklı bir
sentez oluşturmayı ifade eder. Zira her şeyden önce İslam dini, insanlara bu geniş
liği tanımaktadır. Müslümanlar İslam dinine mensubiyetin ölçülerini ortaya koymu~lardır. İnanç esaslan inanılınası zorunlu olan ilkelerdir. Bunlara inandıktan
·sonra bir kimsenin hayatım tümüyle ters yüz etmesi gerekmez. İslam'ın duyarlı
olduğu konularda bir uzlaşı sağlandıktan sonra pekala yeni Müslümanlık versiyonları mümkündür. Ancak bu farklılaşma teolojik değil sosyolojiktir. Bu nedenle
de sosyolojik açıdan araştınlmalıdır.
İslam dini belirli bir kültüre diğerlerinin önünde üstünlük sağlamak amacıyla
gelmedi. Kültürler arası ilişkiler insaniann serbest' dünya işleri arasında yer alır.
Dolayısıyla İslam dinini belirli bir kültürü ebedlleştirecek tarzda yorumlamak kadar omın mesajına ters bir yaklaşım olamaz. Doğrusu asabiyete dayalı bir mücadele olarak niteleyebileceğimiz bir üstünlük takıntısı İslam dininin yerleştirmeye
çalıştığı değer odaklı erdeme ve adalete dayalı bir insan ve toplum anlayışına zarar vermiştir. Geçmişte klasik dönem eserlerine kadar sızabilıneyi başannış olan
bu tür asabiyet söylemleri Hz. Peygamber.' e nispet edilebilmiştir. Arap kavminin
diğerlerine üstünlüğünü teolojik olarak vurgulayan rivayetler Müslüman milletler
arasındaki ilişkileri sürekli baskı ve gerilim altında tutmuştıır, bugün de tut:gıaya
devam etmektedir.
İslam öncesinde oldukça kaba ve alen! biçimde yapılan üstünlük mücadelesi,

İslam'dan sonra dillı kavram ve açıklamalar üzerinde yapılmakta, Müslümanlar
arasında ortak bir aklın ve vicdanın oluşmasım önlemektedir. Geçmişte alem ve
kaba biçimde sürdürülen asabiyet mücadelesi, bu kez daha donanımlı farklı bir
si.irümüyle/versiyonuyla karşıımza çıkmaktadır. Müslümanların peygambere olan
düşkünlüğünü ve geleneğe olan saygısım arkasına alan bu anlayış, dini görünümler
altında asabiyet ve ırkçılık politikası yapmakta ve bizlerden ona boyıın eğmemizi

iMAM MATüRlDİ ve MATüRlDİLİK

520

istemektedir. Teolojik ve toplumsal açıdan sorunlarla dolu bu manevrayı ve kurnazlığı açığa çıkaracak, onun anlayışlarımız üzerindeki zararlarını tanımlayacak
ve alternatifbir yaklaşımın temellerini atacak bir teolojiye ihtiyacımız vardır.
Kültürel asabiyet eğilimlerinin ilimiere ve ilim anlayışıarına da yansıdığı görülmektedir. Burada konumuzia sınırlı tutacak olursak şunu belirtmemiz gerekir:
Dini ilimlerdeki farklı metodolajik yönelimlerin ardındaki öğeler incelendiğinde,
kültürel öğelerin de önemli ölçüde rol oynadığı görülecektir. Eş'aıi-Şafii geleneğininnass anlayışında Arap-merkezli bir kültür anlayışının yansımalarını okumak
1412
Özellikle İmfun Şafii'nin ortaya koyduğu sünnet merkezÜ nass
mümkündür.
anlayışında bu husus etkindir. Sünneti yeniden tanımlayan Şafii, somaki kuşakla
rın uygulamalarını sünnetin kapsamından çıkannış, sünnetinnass olarak etkinli. ğini artınnış ve ona dogmatik bir anlam vermiştir. Şafii'nin geleneksel sünn! din
anlayışının oluşumundaki etkisi üzerinde çalışmalar yapılmış ve onun metodolo1413
jisi farklı açılardan ele alınmıştır.
Diğer

yandan bu nass ve ilim anlayışına karşı alternatif arayışları da eksik
olmadı. Müslümanlar tarih boyunca İslfun'ın mesajıyla ve toplumsal hedefleıiyle
asla uyuşmayan bu türden asabiyet eğilimlerinin ilim, düşünce ve siyaset alanlanndaki tezalıürlerine karşı koydular ve buradaki aşırılıkları dengelemeye çalıştı
lar. Sürın1lik içinde de bu dengeleme çabalarına rastlamak mümkündür. İşte Ebı1
Hallife ile başlayan ve İmam Matüıid1 tarafından kelam alanında daha da sisteınleştirilmeye çalışılan anlayışın ardındaki kültürel niyet araştırıldığında, bizce
İslam'ın Arap-merkezli kültür anlayışı tarafından tüketilmesine itrraz eden, bunu
yanlış bulan İslfun'ın getirdiği hakikatindiğer tüm milletler için de geçerli olduğuna yürekten inanan bir anlayış bulunacaktır. Bu bağlamda farklı din anlayışlan
arasındaki çekişmenin temelinde politik amaçların yattığını fark etmek önemli olmakla birlikte, bu rekabetin bazı spesifik alanlarda da yürüdüğünü tahmin etmek
zor değildir. Buna göre her kesim kendi geliştirdiği nass anlayışı üzerinden dini
hakikati salıiplenme mücadelesi verdi ya da en azından karşıt söylemlerin etkisini
hafıfletme çabası içinde oldu.
Peygamberin sünnetinin diğer kÜltürleri baskı altında tutacak ve onları tümüyle içinde eritecek biçimde genişletildiği bir nass anlayışına karşı itiraz, önce
ı4ı2 Dil ile kültür arasında büyük bir bağ vardır. İmam Şafii'nin Arapça hakkındaki görüşleri için

bkz. er-Risiile, s. 46; Türkçe çeviri ve

karşılaştırma

için

şu

esere

bakılabilir.

Muhammed bin

İdris eş-Şafii, er-Risiile, çev. Abdülkadir Şener - İbrahim Sançam, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınlan,

s Ankara ı 996, s. 27, 28.

ı413 Mehmet Paçacı, "Şafıi'nin Metodolojisinde Öznenin Rolü: Hermeneutik Bir Eleştiri", Siinnf
Paradigmanın Oluşumunda Şiifiz'nin

Ro/ii içinde, s. ı 79.

9.0TURUM

521

Ebı1 Hanife tarafından yönternleştirilmeye çalışıldı.

Elbette bu konu tarili boyunca
gibi günümüzde de oldukça hassas ve bir o kadar da yanlış anlarnalara
açık bir problem alanıdır. Ancak İslam'ın mesajının çarpıhnalardan uzak biçiınde .
yeniden anlaşılınası ve yanlış tarihi anlayışların tasfiye edilmesi de elzemdir. Gelenek ve bu arada sünnet yorumları, İslam'ın öğretisini doğru yansıttığı ölçüde görevirıi ifa ehniş olur. Aksi halde nassın yerine ikame edilmeye çalışılan çarpık bir
4 4
gelenek ve sünnet anlayışı, büyük bir problem olınaya devam edecektir.ı ı Müslümanların zihnirıde yer alan peygamber anlayışını koruyan, korurken onu tashih
de eden bir ilim anlayışına duyulan ihtiyaç, öyle göıiinüyor ki, sadece bizim değil
tarih boyunca da yaşamış Müslüman kuşakların ana gündemi olmuşhır.
olduğu

Burada dikkat edilınesi gereken diğer bir sorun daha vardır. O da asabi4 5
yetİn farklı bir versiyonu olan Şuı1bllik telılikesidir. ı ı Arap İslam'ına karşı bir
mevall İsliim'ının teolojik imkanlarını aramak çözüm bulınak değil, sorunu derinleştirmektir. Ülkemizde Miitüıidllik üzerirıe yazılan bazı çalışmalarda bir
Türk İsliim'ının teolojik temellerini oluştuıma ve bunu Miitür1dlliğe dayandırma
yönünde yaklaşımlar gözlemlenınektedir. Türkiye'de egemen olan din anlayı
şının sorunlarını özel bir bağlamda çözümlemeye başlamak pekiila mümkün ve
meşn1dur. Ancak politik gerekçelerle özel bir İslam yonunu ortaya koymak ve
bunu başka Müslüman milletlerinin İslam anlayışiarına karşı bir alternatif olarak
yerleştiımeye çalışmak hiç de doğru değildir. Bu yaklaşım, teolojik açıdan kabul
edilemez olmasının yanında sosyal, tarihi ve hatta politik açılardan da yanlışlık
lada doludur. Her şeyden önce pratik açıdan bakıldığında gittikçe küreselleşen ve
küçük bir köye dönüşmüş bulunan günümüz dünyamızda, içe dönük politikaların
geçerlilik şansı yokhır. Bir ülkenin, kendini, ait olduğu kültürel ve politik bütünden ayırarak bir kenara koyması sorunlarını tek başına üstelik ötekileştinne yöntemiyle çözmesi artık hiç mümkün değildir. İslam anlayışı açısından onlarda doğ
ru olup da bizde yanlış olan şeyler, ya da tersi onlarda yanlış olup da bizde doğru
1414 İslam geleneğindenass anlayışının hangi evrelerden geçtiği ve ne gibi anlam değişimlerine
uğradığı henüz yeni ele alınmak.-'tadır. İlk Müslüman kuşakların daha dengeli ve gerçekçi nass
anlayışının

birnass

ortadan kalkarak yaşanan ve yaşanacak olan her şeyin hükmünü içeren dogmatik
temellerinin sistematik tanımı için Şafii'nin metodolojisine bakılabil ir. O

anlayışının

ünlü eseri Risd/e'sinde, Müslümanların karşılaşacakları her m es' el ed e Allah' ın kitabında mutlaka bir delil
ve kapsam
laşım

bulunduğu görüşünü

alanını genişletmesi

için bkz. M. Hayri

hareket noktası

saymıştır.

Sünnetin otoritesini yükseltmesi

de bu yaklaşımın bir sonucudur. Bu konuda

Kırbaşoğlu,

"er-Risiile'nin

Şekil

eleştirel

ve Muhtevii Açısından

bir yak-

Eleştirisi",

Siinni Paradigmamn Oluşumunda Şafii'nin Rolii içinde, s. 217 vd.
1415 İslam tarihinde Şuübiyye hareketi ve Şuübiyyenin siyasi, sosyal ve kültürel açılardan değer
lendirmesi için bkz. Mustafa Kılıçlı, Arap Edebiyatmda Şwibiyye, İstanbul 1992, s. 71 vd.
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olan

şeyler

ekonomi, politika ve kültür gibi alanlarda söz konusu olabilir. Din
her Müslümanın topyekiln ve bütünlükçü bir anlayış içinde duymaya ve
düşünmeye gayret etmesi gerekir. Ancak dinl düşünce alanında gittikçe bütünleş
tiren, 1iim Müslüman milletierin yararını gözeten kuşatıcı ve ılımlı yaklıişıinlann
güçlendirilinesinden yanayız.
alanında

Bu bağlamda Miitüridlliği amacından uzaklaştırmaktan sakınmalıdır. Özel
bir İslam anlayışı kunna havası vererek onun bize sunacağı iınkiinları tüketmek
yerine, genel olarak din anlayışımızı yeniden yapılandınnada ayakları yer~ basan ilmi çalışmalar yapmak gerekir. Öyle görülüyor ki, Miitüridllik konusunda
henüz işin başındayız ve yapılacak daha çok iş vardır. İmam Miitürfdf'nin iki
meşhur eserinden Kitiibü 't-Tevhid'in yetkin bir çevirisinin yakın zaman önce,
Te 'vildt'ın da henüz yayımıanmış olması düşündürücü alınasının ysınında oldukça sevindiricidir. Miitüridllik üzerine yapılacak neşirler ve modern incelemelerle konu hakkında sağlam bir anlayış oluşacaktır. O zaman Miltüridi keliim
anlayışının, ondan beklediklerimizi bizlere sunup sunamayacağı da açıklığa
kavuşmuş olacaktır. Sonuç her ne olursa olsun bizce dini düşünce önemli kazanımlar elde edecektir. Her şeyden önce İslam düşünce geleneğinde tek bir anlayışın egemen olmadığını aksine Sünnilik içinde bile farklı ve zengin teolojik
okuma biçimlerinin bulunduğunu fark etmek, yeni açılımlar için bir birikim ve
özgüven oluşturacaktır.
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