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Allah'a hamd ve sena, O'nun seçkin kullarına selam olsun. ResUlünü hldayet 

rehberi olarak görevlendiren, bütün din ve inançlara hakim olacak hak dini onun 

vasıtasıyla gönderen Allah Teala'dır. Dünya durdukça bunu gerçekleştirecek 

olan yine O'dur. Evet, Muhammed Allah'ın elçisidir. O'nun yolunu izleyenler 

inkarcılara karşı çetin ve kararlı, kendi aralarında ise şefkatli ve merhan1etlidirler. 

İslam dini başlangıçtaki yirmi üç yıllık nübüwet dönemi içinde Arabistan yarıma

dasını hiikinliyeti altına almıştı. Huleta-i Riişidlıı döneminde başlayan fetihler somaki 

devirlerde de hızla devam etmiş, zuhunından bir buçuk asır sonra Ortadoğu ile ilişkisi 

olan birçok devletle müspet veya men:fi çizgide ilişki kurmaya başlamıştı. Askeri ve idari 

fetihlerin yanı sıra İsliimiyet'in üstünlüklerini bilgi ve davranış yöntemleriyle belgele

yen alim ve ziihidler manevi fetihlerin yolunu açmış, Arap ırkının dışında kalan ve en 

büyük ıınsuru Türkler' den oluşan kitleler müslümanlığı benimsemeye başlamışlardı . 
..r-

Temel İslam ilimlerinden fıkıh gerek ibadet gerekse insanlar arası münasebetleri 

bünyesinde topladığındanAsr-ı Saadet ve dört halife döneminden itibaren teşekkül et

meye başlamıştı. Dinintemel hükümlerini konu edinen akaid ilmi ashap döneminden 

itibaren belli mes' eleler çerçevesinde şekillenmeye başlamış, hicn ikinci yüzyılın baş

larından itibaren Mu'tezile akaidi veya keliim kurulmaya başlamıştı. O dönemde sa

yıları çoğunlukta bulunan muhafazkiir iilimler (mulıaddis ve fakilıler) ashap ve tabiln 

nesiinde göıiilmeyen "keliim" yöntemini bid'at kabul ederek eleştirmiş ve reddiyeler 

yazmıştı. Çünkü Mu' tezile keliimı akaidliman alanında akli istidliile fazlaca önem 
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veınıişti. Ancak aynı dönemde ilmi faaliyetlerini yürüten, zilıni yapısına bakılarak 

Türk asıllı olduğu anlaşılan İmfun-ı A 'zam Ebı1 Hanife, hem akaid hem fikıh alanında 

nakil ile aklı uzlaştırarak akaid alanında te 'lif ettiği risalelerle bilahere "Ehl-i sünnet 

keliimı" diye anılacak bir ilmin temelini kurmuş, fikıh alanında da zengin bir miras bı

rakınıştı. Ebil Hanife'den yaklaşık birbuçuk asır sonra gelen ve her iki ilimde de uzak

tan talebesi olan Ebil Mansilr el-Matüridi omın yöntemini geliştirerek Ehl-i sünnet 

keliimının kuruluşunda en büyük paya sahip olmuş, fıkıhta da günümüze intikal eden 

Te 'vflatü '!-Kur 'an adlı tefsirinde göıüldüğü üzere önemli açılırnlar kaydetmiştir. 

KeHim. Kelam tarihinde nerede ise yaygın bir kanaat haline gelmiş bulunan 

beyana göre Ehl-i sünnet keliimının kurucusu Ebı1'1-Hasan el-Eş'ari'dir. Halbuki 

onun 260 (874) yılında doğduğu sırada Miltüridi yirmi yaşını aşmış bir genç olına

lıdır. Yine Eş' ari kırk yaşında Mu'tezile'den aynlırken Ahmed b. Hanbel mezhe

bine geçtiğini açıklamıştır. Kendisinden intikal eden kelam ıisalelerinde bu İlınin 

sadece birkaç konusuna kısaca temas etmiştir. Matüridi'nin Kitabii 't-Tevhfd'i ise 

206 varaktan (410 sayfa) oluşan tatınİnkar bir eserdi. Miltüridi sözü edilen eserin

de ve Te 'vflatii'l-Kur 'an'ında kelam ilminin epistemoloji, ilahiyyat ve nübi.ivvat 

konuhınnı tatınİnkar bir şekilde, sem'iyyat bahisleıinin de naklin dışında kalan, 

sisteme bağlı m es' eleleıini işlemiştir. Ki tabii 't-Tevhfd' in muhtevası plan, alt konu

lar, istidlal yön!~rni, nakil Üe aklın uzlaştınlması vb. hususlarda sonraki Sünni yani 

Mati.iridi ve Eş'arl kelfun kitaplaıına örnek teşkil etıniştir. Önemine binaen şunu 

belirtınek gerekir ki, kelfun ilıni ile mezhepler tarihi disiplininin oluşmasında bü

yük rol oynayan iman-amel münasebeti ve dolayısıyla tekfır konusunda İınam'ın 

getirdiği "aınelü'l-kalb" çözümü lıiila orijinalitesini konıınaktadır. Buna göredinin 

iman esaslannı samirniyetle benimseyen kimse Allah'a, resiliüne ve müslüman 

topluma yönelik sevgi ve bağlılığı devaın ettiği sürece işlediği günahlar sebebiyle 

dinden çıkmış olmaz. Bu noktada kalbin hanndırdığı sevgi omın ameli, yani aı11el-i 

salili konumunda bulunur. Matürldi'nin bu toleranslı görüşü İslamiyet'in özellikle 

Türk dünyasında yayılıp güç kazanmasında büyük rol oynamış ve sözü edilen nesil 

asırlar boyu dinin yayılması, yücelmesi ve korunmasına lıiidim olmuştur. 

İmfun Ebil Mansilr el-Matüridi'nin, Sünni ilm-i kelfunı kurarken İınfun Ebü 

Hanife'den başka herhangi bir aliınden etkilendiğini veya faydalandığını bilme

mekteyiz. Ancak kaynaklar, kendisinin meşhur Mu'tezili aliıni Klidi Abdülcebbar'ı, 

Eş'ariyye kelfuncılarını, Fahreddin er-Riizi'yi, son dönem aliınlerinden Muhammed 

Abdulı'u etkilediğini göstennektediı". Şunun da belirtilmesi gerekir ki, Matüıidi'nin 

akaid konularını işlerken kullandığı istidliil yöntemi son tahtilde Kur'an-ı Kerim'in 

yöntemine bağlı olduğu görülür. Onun 500 sayfalıkKilabii 1-Tevhfd'inin ayetler indek

sinde 450'ye yakın atfın yer alması buntın kanıtlarından biıini teşkil etınektedir. 
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Tefsir. Temel İslam bilimleri içinde önemli bir mevkiye sahip bulunan tefsir 

ilminde rivayet ve dirayet tariki olmak üzere iki yöntem takip edilmiştir. Burada 

kendine özgü bir konumu bulunan işari tefsir ile dil alimlerinin "maani'l-Kur'an" 
yani Kur'an sözlüğü statüsünde kaleme aldıkları muhtasar eserleri göz önünde 

bulundunnadığımızı belirtmeliyiz. Rivayet tefsirinin piri sayılan İbn Cerir et

Taberi'ye mukabil, onun çağdaşısayılan Ebu Mansfu el-Matür!dl dirayet tefsiri

nin kurucusu olmuştur. Her iki müfessir de takviinın üst mertebesine ulaşan dini 

haıniyetlerinin sevkiyle -eserlerinin isimlerinden anlaşılacağı üzere- yaptıkları 

açıklamalara "tefsir" değil, "te' vii " demişlerdir. Çünkü Kur' an' ı doğrudan şerh 

edip "beyan-ı ilahiden ınıırad-ı ilahi şudur" demek ancak vahye mazhar olan Pey

gamber ile vahyin iniş şartlarına şahit bulunan ashaba mahsustur. Onlardan sonra 

gelenler sadece ihtimal ve yorum (te'vil) mahiyetinde fikir beyan ederler. Matür!di 

Kur'an ayetlerini dirayet yoluyla açıklamakla birlikte 90 civarında sahabe, tabiin 

ve sonra gelen alimlerden de nakiller yapmıştır. Onun ayeti ayetle tefsir etme 

yöntemirıde ulaştığı noktaya daha sonra gelenler içinde ulaşanm bulunup bulun
madığını bilınemekteyim. Zira Matür!di, ayetler arasındaki kelime, konu, muh

teva vb. benzerliğinin ötesinde üslup, kompozisyon (siyak-sibak), edebi sunuluş 

gibi unsurlardaki ortak noktaları tesbit edip bağlantılar kurabilıniştir. Te 'vflôt'ın 

şimdiye kadar yayımlanan 13 cildinden her birinin sonundaki ayetler indeksi 15-
20 sayfalık hacimiere ulaşmaktadır. Te 'viliitii '!-Kur 'iin bir tefsir kitabı olmakla 

birlikte bol miktarda kelam konulan, ayrıca fıkıh ve fıkıh usUlü mes'eleleri, dil 

ve lügat tahlilleri ihtiva etmektedir. Matür!di geçmiş peygamber ve ümmetieriyle 

ilgili ayetlerin tefsirinde doğruluğu sabit olmayan İsrailiyyat türü rivayetlere kı

saca değindikten sonra hemen her yerde "bizim bu detaylan bilmeye ihtiyacımız 

yoktur" dedikten sonra kıssadan alınacak lıisseye dikkat çekınektedir. 

İmam Matüıidl'nin ayetleri ayetler ve zaman zaman hadisler eşliğinde 
Kur'an'ın ve Sünnet'in genel bakışı çerçevesi dahilinde, dolayısıyla vahyin ay

dınlattığı aklın istidlaliyle açıklayarak meydana getirdiği tefsir yönteminin taklit 
,~'

edilebilecek bir benzerinin daha önce bulunduğu bilinmemektedir. Bu sebeple 

onun başkalarından etkilendiğini söylemek mümkün değildir. Buna ımıkabil ken

disinin Zemahşeri'yi etkilediğine muhakkak nazarıyla bakılmalıdır. Fahreddin er

Razi Mefiitihu '1-gayb'ının tesbit edilebildiği kadarıyla beş yerinde Matüıidi'ye is

men atıfta bulunmaktadır. Aynca Ebu Hayyan el-Endelüsl'ye ait el-Bahrü '!-mith it 

adlı tefsirin kaynakları arasında Te 'viliit da yer almaktadır. 

Fıkıh. Ebu Mansur el-Matür!di'nin biyografısine yer veren eserlerde onun 

usill-i fıkha dair teliflerinin bulunduğunu kaydedilmekte, ayrıca bu eserlerden ik-

__ ___...,--------· 
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tibas da bulunan müelliflerin kitaplan da mevcut bulunmaktadır. 1 Ancak btmlarm 

hiç biri günümüze intikal etmemiştir. Te'vfliitü'l-Kur'iin'da zaman zaman hem 

fıkıh hem de fıkıh usülü konuları hakkında bilgi verilmektedir (bunun için her 

cildin sonunda yer alan "Terimler ve önemli konular indeksi"ne bakılabilir). 

Sonuç 

Kısaca sunulan bilgilerden anlaşılacağı üzere İmam Ebu Mansur el-M.iitüridi, 

Temel İslam bilimleri içinde "sistematik ilim" özelliği taşıyan kelam ile fıkıhtan , 

ilkinin kurucusu olmuş, ikincisinin de usulü ve furı1u hakkında önemli açılımlar 

kaydetmiştir. Bunun yanında o, dirayet tefsirinin kuruculuğunu yapmıştır. 

Tebliğüne. son verirken kanaatirnce önemli olan bir noktaya daha temas et

mek istiyorum. Bilindiği üzere İslamiyet evrensel bir din olup bütün insanlığa 
hitap etmektedir. İslam dininin Bulefii-i Riişidin döneminden itibarenkaydettiği 

yayılına hareketi ileriki dönemlerde gayr-ı Arap unsurlara ulaşmış, bunlar arasın

da Türk topluluklarından büyük bir kabul görmüştür. 

Türk nesli Abbasller'den itibaren yönetimde, ilim ve sanatta, askeri harekatta 

önemli başanlar kaydetmiş, daha soma kurduğu devletlerle dünyada İslfun'ın tem-

·. silcisi komumına yükselmiştir. Asr-ı Saadet'in sonlarında başlayan iıtidat hareketleri 

dolayısıyla olmalıdır ki, Milide süresinde (5/54) niizil olan ayette şöyle buyurulmak

tadır: "Ey iman edenler! İçinizden bazıları dininden dönmek isterse şunu bilsin ki, Al
lah, ileriki dönemlerde İsliimiyet'e sahip çıkacak öyle bir millet getirecektir ki, onları 
sevecek, onlar da kendisini seveceklerdil: Onlar mü 'min/ere karşı ştifkatli, inkiircılara 
karşı ise onurlu ve kararlı olacak; kimsenin kınarnası ve sataşmasından etlı.ilemneden 
Allalı yolunda cihad edeceklerdir. Bu, Allalı 'm dilediği lı.imselere verdiği bir liituftur." 

Milfessir İbn 'Aşür ve Elınalılı Muhaımned Harndi Yazır, Türklerin de bu ilaili 

lutfa mazhar olanlar içinde yer aldığını kaydetmektedir. Şüphe yok ki, İsliiıniyet'te 

ırkçılık yoktur. Kişi ve toplumlarm üstünlüğü dini ve ahlaki davranışlanyla öl

çülebilmektedir. Türk nesli bu alanda da başarılı olınuş, tarihte olduğu gibi gü~ 

nümüzde de diğer müslüman toplumları ile sağduyu sahibi ülkelerin ümidi olma 

vasfını kendine bulundurmaktadır. "!rkçılık yoktur" sloganıyla hak edilmemiş bir 

konumun talep edilınesine müsaade etmemenin gereği kadar, hak edilmiş konum

lann gasp edilınesine de izin verınem~k önem taşımaktadır. Türk nesli atalarından 

intikal eden haklı övgülere layık ınanevi mirasın değerini artık kendi çocuklarına 

aktarmalı ve bumın doğurduğu sonıınluluk şuünınu onlara telkin etmelidir. 

Bkz., TDV İsldmAnsiklopedisi, XXVIII, 149. 


