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MATORiDi':NiN AKIL VE VAHiY ALGISI 

Hulya ALPER ' 

AKIL TEORiSi 

AkJ: Lutfun Ozii 
llah, insanagluna verdigi nimetleri kendisine §ukretmeleri 
gin hanrlatmakta, ama nimetlerin ozii, ba§ka bir i.fadeyle 
emeli alanlan (limrniihatii'n-ni'ami ~I w'+Oi) 6zellikle 
i.kretmektedir. Bunlar; i§itme ve gorme duyulan ile go

nuldiir f/uad- ..)1_;9 ). Faydah ve zararh, temiz ve pis, yumu§ak ve sert, 
kalay ve zar, ac1 ve tath alan her §eyin bilgisine ula§ma arac1 aldu
gu igin, /uad ozellikle zikredilir. Aynca insanaglunun faydah, temiz, 
yumu§ak ve kalay alan §eyleri sevme, zararh ve eziyet verenlerden 
de kagma tabiah vardrr. Faydal1 ile zararhyt, temiz Je pisi ve diger 
kanulan aytrl edip tamyabilecel~leri §ey (/uad), Allah'a §ukretmeleri 
igin ozellikle insana verilmi§tir. 1 Bunu en giizel ozetleyen ayet §Udur: 

"Sizin igin kulak/an, gozleri ve goniilleri O'dur yaratan. Ne kadar da 
az §iikrediyorsunuzf"2 

Her ne kadar ayette Tiirk!reye gonul alarak gevrilen fuad i.fadesi 
gegmekte ise de Matiirldi' nin kelime hakkmdaki diger yarumlan da 
dikkate ahnd1gmda, a§ag1daki ba§hk alhnda agiklanacag1 iizere, anun 
/uada akhn fanksiyanlarm1 yiikleyerek akJ anlallllW. verdigi gorii.liir. 
DalaylSlyla Matiirldt'ye gore akJ insana verilen buyiik bi:r ilahilutuf 
olup aym zamanda insanda bulunan "en aziz §eydir. "3 

Do!J. DL, Marmara Universitesi ilahiyat Fakultesi. 
1 Maruncli, Tc'vtlatu'f.Kur'an {ilmi .Kontrol Bek.ir Topaloglu), 1-A.'VII, istanhul: Mizan Ya

ymevi 2005-2010, 10/52-53. 
2 Milmint1n 23.78. 
3 Mati.icid!, Tc'vrlat, 2J23. 
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~tATORiDi'NiN AKIL VE VAHiY ALGISI 

A1J1n Farkh IsinJ.eri: Fuad ve K~p 
•. -· :·.i!Jah hi~bi; ;-;;bil;e;k;~ sizi annelerinizin karmndan flkardr, size 

i§itine" (duyus.u), giizler ve goniiller (e!-ef'u}e) verdi. "4 
~ . 

. Matii.ridt bu ayeti tefsir ederken once juad1, hl§inin lehi.ne ve 
aleyhme -ol_~;;. hus~sla~ anlaJlp aklet-rn:esi olarak agikl.a.makta; daha · 
'sonra ;nurJ. .i§itme ve .g6rme ile birl.ikte bilgi edinme yolu oldugunu 
belirtmektedir. 5 Fuadm zikredildigi Secde suresinill 9. ayetinin tef-

.. s~de ise onun insaru bilgiye gotii.ren kalp oldugu, onunla anlaJlp 
·.:. )E£3 ~J.ild!~i, ~~ onunla iyi olan v~ya sak,m.Jmasl gereken hususla
_ _:m _kirb.~4~E: .. eY£Ledil,c!l.~i~.?:gJilamas.IDJ._)LC;lpm_~kta<J.If-o 6 _Buna gore 
· Matii.ridt'nin dii§iince sistemi iginde fuadm_ ~a.lp. olarak ~nla§Jd~g1 

... aQlg~ g~~~t~d~.-- -·- ·- .. ... - . . 
.... · .. _MatuEi~~ ~alp kel.ill!e~i?i akJ yeya anlaYl§ §ekl.in~e_d~,.~~arnlan
d~aktadrr. i Butiin bu veriler birli1te dii§iinuldugunde Matiiridt' ~. 
te'vi.lmi-ustlen:digi. kutsal.kitabl izleyerek8 kalp ·ve /uad kebel~rine 
akletme fon.ksiyonu verdigi soyle!).ebi.lir. Onun, "ka/plerin perd~/i 

··.ofu§u"nu9 "tefekkur ve tedebbiirii terk etmek" §eklinde agikJ.amas110 

da boyle bir c;tkanrru dogrulamaktadrr. . . 
, Dahas1 Matmidi, iman etmekle sorurnlu k.Jmmarun akla bagh 

. bul~dug.unu ve. ~~ru O~§tur~ §e~-·h;k;kati~JP-.~~e~icin-d~ 
. tefekkiir ve nazar yoluyl~ gergekle§tigini ifade etmekte, bunun ise. 

. klplerin . i§i (ame/ii '1-kulub - y }ill c_j.Q.C ) oldugunu bildirmektedir. 11 

, Zaten Arap di.linde kalbin akJ.r.anlamma geldigi, dJ bilginleri tarafm
dan kabul eclilen bir husustui.12_) - - - - . 

4 Nahl16.78. 
5 Matutidi, Te'urlat, 8/161,162. 
6 Miitutidi, a.g.e., 11/273. 
7 Matutidi, a.g.c., 9/391. 
8 Kur'an-• Kerim'de akletme ve b.khetme fiil!erinin kalbe nispet edilerek zikred~i isin 

Bkz . .&af 7/179; Haec 22.46. 
9 Bal<ara 2.88. 
10 Matiitidi, Tc'uilat, 1/174. 
11 .lvlatundt, Kitabii't-Tcvkid (~t: Bek.ir Topaloglu-Muhammed Arusi), Ankara: TDV Ya

ymlan 2003, s~ 608;' a.mlf., K;tabu't-Tcul.id Tcrciimesi (>ev· Bek.ir Topal_ag~u),_ A.nkara: 
TDV Yaytnlan 2002, s. 493 (muteakip dipnotlar:da tercUrn.eack.isayfa numaralan paran
tei: i'suide -;;;;riJeC:ektir). ·· 

12 ihn .Manziu', Lisanri'/.:Arab, I-XV, Beyrut: Daru Sadu 2000, "akl" md. 
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A1.lm Anlarm ve Varolu§u: Dii§iin.mek 
E§er du§iiniiyorsamz (aklediyorsamz), §iiphesiz k; size ayetlerimizi 

agtklad~."13 

ilahi beyanm "eger dii§iiniiyorsamz" ibaresi, "eger akJlanruzdan 
faydalaruyorsawz" anlanuna gelir. Zira Allahutaala ba§ka ayetlerde 
onlan (kafirleri) akJlanru kullanmayanlar (akletmeyenler, dii§iinme
yenler) olarak nitelemektedir. ~uphesiz onlan.n akJlan vardrr fakat 
akJlanndan faydalanmann§lardrr. Faydalanmadtklan igin de onlarda 
akhn varhg1 yok sayiliru§trr. l4 

Bu yakla§liDI.D.l destekleyecek bir §ekilde Matur1dt "Bunu ancak 
ulu '1-elbab du§iiniip anlar "15 ayetinde gegen ulu '1-elbab ifadesini de akJ 
ve anla}'l§ sahibi olanlar (zii 'l-/ef1m ve 'l-akl) §eklinde te' vil etmekte
dir.16 Yani o, bir anlamda sadece du§iinenleri akJ ve anla}'l§ sahibi 
olarak gormektedir. 

0 halde Matiiridi ag1smdan onernli olan, insanm akJ sahibi ol
masmdan ziy~de, onu faydali olana gotiirecek §el<ilde kulla~asrdrr. 
Matiirid! ancak tefekkiir, tedebbu1; teemmul, te'akkul eden bir akhn, 

. a~J olmas1 bakrrrundan bir anlam kazanacagrm, aksi durumun ise 
. . aklm yitirni oldugunu Jeri siirmektedir. 

N~t~ki:m_ o ,_~fir ed~nleri SJlg!!, diJs_i~_xe . a.~etmez olarak nitele
yen ayetleri17 bu ag1dan yorumlamaktadrr. Ona go~~ bu ayetler iki §e
kilde a·gtklanabilir. Birincisi, "akletmezfer", "akJlanndan faydalanmaz
l'ar"-anlanundadrr.18 i§i.tme ve gorme onlan faydah olan:a-iletmedigi, · 
akJlanru da kullanmadtklan igin bu §ekild~ nitelenmi§lerdir. 19 ikin
cisi i§itme, gorme ve akJdau ka)maklanan··bilgi, tabii (ganz1} ve ka
zanJnn§ (miikteseb) §eklmde ikiye aynk . . Onlar.sonradan kazanma 

13 Al-i imrnn 3.118. 
14 .Matiirldi, Te 'vilat, 2/399. 
15 Bakara 2.269. 
16 Matiirldi, Te'v;lat, 2/190; kq. 2/248; 4/417. 
17 Bkz. Baka.ra 2.171; Enfal 8.22. 
18 Matiirldi Kur'an-t Kerirn'de ge~en "akletmezler" gi.bi ifadeleri genelde ak.tlanndan fayda

lanmazlar, istifade etmezler ~eklinde yorumlamaktadtt Ona gore akllanndan faydalan
mad.klan i~in boyle n.itelen~len:k. Bkz. Matiirldi, Te'vilat, 1/49, 309; 4/261; 6/192; 
7/116. 

19 Matiirldi, Te 'vi/at, 1/208. 
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. y_qJuyla elde edileni (miikteseb) texk ett:iklerinden dolay:L1u. §ekilde 
_isimlendirilmi§lerdir. 20 

Matiiridt'ye gore, akla sah.ip olma ag1sw.dan insanlar arasw.
da temelde bir farkhhk yoktur. Bu noktada bir insarun digerine 
iistunliigii soz konusu degJdir. "Dolaytsiyla insanw. imtihan sebebi 
olan akJ, insanlarda aymdu. 0 halde hak.km idrak edi.lmesi nokta
smda, mi.im.in Je kafir e§it durumdadu: 9u kadan var ki onlardan 
biri hakk id rak eder ve ona uyar, digeri ise idrak eder, ama teslim ol
mamak igin direnir. Halbu.ki bu ik..incisi de gergegi anlama agtsmdan 
akJ sahibidir, ancak akhn verilerini dikkate almami§ ve bu sebeple 
"inatla direnen" diye nitelendi.ri.lmi§tir. Zira gergekten akh olmayana 

d " WJ} mecnun enu·. -
Bu agtklamalardan da fark edJdigi gibi Maturtdt eyleyen, anla

yan bir akla deger verdigi igin olsa gerek akhn mab.iyetini sorgulayan 
bir ara§hrma igine girmemektedir. Hatta o her ne kadar "gergegin 
akJla idrakn edJdigini"23 vurgulasa da, alemin bir ciizii olan akhn, :u 
kendi mahiyetinin ne oldugunu bilme gi.iciine dahi sahip bulunma
dignn du§i.iomektedir. Maturtdt'ye gore "akJlar, akJlano key.fi.yetini 
ve mahiyetini (keyf;yyetu'l-ukal ve mahiyyetuha) idrak etme nol~ta
smda acizdir ve cahildir. Akl kendisinin nasJLgnn ve mab.iyetini 
bJemez. "25 .Ancak sadece du§iindUgi.i aklettigi, anladtgt zaman al~J, 
akJ olarak var olu§unU gergekle§tirme imkaruna kavu§maktadu. 

A1J: Vahyin Muhatab1 

"Ey ufa '1-e/bab Alfaf,'tan sak111m k; kurtufu§a ercbifcsiniz. "26 

Mati.irldt bu ayetin yorumunda vahyin u/a '1-elbaba (akJ ve anla
Yl§ sahiplerine) hitap etmesinin yiice Allah' w. ancak akJ sahiplerini 
muhatap aldtgw.a delJ oldugunu, dolaytsiyla aklt olmayan igin 

20 Matiiricli, a.g.c., 7/61. 
21 Matilticli, a.g.c., 1/234. 
22 Matiirich'ye gore idrak: "Tan.unla.oaw ihata ebnek" veya "bir ~cyin tarumlanna ,-akJ ol

mak an.larruna" gelu: Bkz. Msru.nch, Kitaba't-Tevlrid, s. 126, 127 (103-104); Te'vtfat, 
6/52,53. 

23 "Yudraku b;/,;1/,ak • hkz. Mat:iirich, Te 'u;/ot, 11234. 
24 Maru.nch, Kit6ba't-TevMd. s. 5 (4); Te 'utl6t, 5/368. 
25 Matiirich, Ta'vt!at, 8/251. 
26 M.!iide 5.100; ~. Talak 65.10. 

161 

~~ 
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herhangi bir h.itabm da bu.lunmach~llll bel.irtir.21 Ku§kusuz insanm 
vah.i:y kar§Ismdaki sorum.h.Jugunun tem.el.inde ak.J sahibi olU§u yat
maktadu:. Yani insarun Rabbani hi.taba mazhar kJmm.as1, ak.J sab.ibi 
bir varhk olU§una dayanu:. Bu da ba§h ba§ma bir onurdur. 

insarun akJ yolunu terci.b etm.eyerek, mutlak aklm kendme 
go;terdigi haki.kat ara)'l§Jna girniedi~i durumda ise ayetlerde de agtk
'l~dlgl iizere insanhg1n1 yitirmekte ve azaba mah.kUm. olmaktadu:: 

':Andofsun ki biz pck ~ok cin ue insam cc/1enneme ma/,kf:un efmi
§izdir. On/ann ka/pleri ua;d,r, dii§iiniip anlamazla;; g_ozferi uard1r, giir-

. mczler; kula4lan uard1r, i~itmezler. Onlar lwyuanlar gibidir. Hatta da/1a 
p§agld,/ar. l§te onlar gaji//erin ta kendi/eridir "28 

Matiindt, "on/arm ka/p/eri vard~r, dii§iiniip anlamazlar." ifadesini _ 
i.nka;-;d;cl;ru; nesnelerin d1§ gergekl.igine bakp, varhgm,anla.~ ye , 
gergek mahiyetini dii§iinm.emelerine baglar. Varhgm d1§ gergekl.igin~ 
takJdiklan igin, bunlan yaratana bir dehl olarak gorememi§lerdir. -
---.Nl"afurfdt "on/a; hayvani~r gibidir" ifadesini ise §oyle ag~lar: 
Hayvanlarm kalpleri, gozleri ve kulaklan vardu ama onl.ar sadece gag
~Yl duymakta ve nesneleri gonnektedir. Ancak bunlann manas1 ve 
haki.kati hakkmda dii§iinemezler. Cehennem.li.k olan bu inkarcJar da
i§itip gorseler dab onlann a.nlam.lanw, onlan idare edip diizenleyip 
yarataru dii§iinmediklerinden hayvanlara benzemi§ olurlar. Kendile
rine 'vel'ilen bu yehlel'i kullanm.adiklannda, ashnda onlardan fayda
lanm.adJJan igin, bu ozellikleri bulunmayanlara benzerler. Halbu.ki 
bunlar, nesnelerin haki.katleri ile igerdikleri mana ve hikmetleri bil

. IJ:?.esi ve tarum.as1 igin insana verilrni§tir. 29 

Matiirldt yu.kandaki agiklam.alardan sonra ibn Abbas' m §U 

agJJamasm1 da aktanr: "Onlar yeme konusunda hayvanlar gibidir
ler. Zira onlann amac1 sadece yemek igmekten ibarettir ki bu durum.
da va.rhklan yemek, igmek ve §ehvetlerini gidermekten ibaret olan 
hayvarJara benzerler. Onlar gagn)'l i§itir ama akletrnezler. Kafirler 
de boyledir. "30 

27 MatunJi, Tc'vrlat, 15/242; 14/353. 
28 .&sf 7.179. 
29 Bltz. Bal.ara 2.111; Enl.il8.22. Matundi, Tc'vtlat, 6/119. 
30 Matundi, a.g.e., 6/120. 
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· 0 halde Matiirldl'ye gore insam insan yapan, onu diger can.hlar 
arasmdan a~p iist bir konuma yerle§tiren ve boylece vahye muhatap 
.k.Jan husus, ·akJ sahibi olu§udUL Ancak ku§kusuz kil'l-kuvpe~ olarak 

- alila sahlp okak, dig~~ canhlardan iist bir konumda hulunmak i9!n 
yeterli degi.ldir.~ B~:lill igin akhn fiil haline gegmesi, aktif olmas1 
'gerekir ki ancak o zaman a.k.J varhk ve deger kazanmakta ve asaletine 
~avu§maktadu. 

Ak1 Bilginin Alam ve Degeri 

"Ne/se ue onu duzenfeyene sonra da ona hem kotulugii, lumt {ondan) 
sakmmay1 ;//,am edene andofsun ki. .. "31 

Matiind1, bu ayetin, bi.lginin yarahL§la birlikte zorunlu bir §e
k:ilde ger9ekle§tigini savunanlar tarafmdan deW olarak kullamldtg1.01 
nakleder. Ancak o ayeti §6yle yorumlar: "Burada kastedilen, akJlann 
yarahh§ma genel anlamda iyi ve kotii §eylerin tarub..lmas1du. Fakat 
a.k.Jlar her bir §eyin tek tek iyi.ligini ve kon.J.ugiinii dogrudan bilmez. 
Bunu ancak ya Peygamher'in dilinden gelen bir haherle veya dii§i.i
nerek bi.lir. Go1miiyor musun nefsin yarahL§mda lezzetli. ve faydah 
olan §eyleri sevme, koti.iluklerden ve acJardan nefret etme tabiah va.r
dtr. Fakat nefis her faydahyt tek tek ve her zararh §eyin kendisini de 
bizzat tarumaz. Ancak bunu tadarak tanu. Ayru §eki.lde goz renkleri 
idrak eder;_ fakat onun iyi ve koti.ilugi.inii anlamaz. Bunlann arasWl 
ayuan akJdu. Ak.J, her kotiiniin koti.ilugi.ini.i ve her iyinin iyiligini 
genel anlamda ayuabilecel~ tabiatta yaratt.hru§tu. Fakat onlann her 
birini tek tek ayuamaz. 0 zaman "hem kotii/iigii, J1em (ondan) sakm
mayl i//1am edene" a yeti nefislerde iyiyle koti.iyii, temizle pisi yine fu_ 
curun koti.ilugiinii ve takvanm iyiligini ayuacak §eyi yaratb demektir. 
Boylece imtihan ve kulfet icap eder. Sonra da bunlarm bi.lgisine ya 
peygamherle ya da dii§iinerek ula§u.32 

M!.~~~~I7 ~~~-aki i£~4~1~rinden anla§Jacagl ~~r~ ~shnda 
~~~ _d_y.Y}l ~ayn~ .hilgilerin kontrolfuiti u5tlenme~tedir. AlgJana:n 
nesne ve olayl_ara ~eger hukii.mlerin.in verilm.esinde akJ otoritedir. 

· Zira insan gozi.iyle hi.J.: §~yi g~ri.ir, kulag1yla bir sesi i§itir, daha onceki 
g~~e ve. i§~~el~ril?-i hatu}ayarak akJ, gordu~ii veya i§ittigini tanu. 

31 l;iems 91.7-8. 
32 Matilrich, Te'vilat, 17/221-222. 
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_Peki ama tanman varhklann iyilik veya kotiiliigiine (/1iisun ya da ku
bul;) kim-h~Ea.r verir?""G6z "Ve-kulak rru? Suphesiz -go;,-renkleri go
rfu. Bir rengin k~~~: ~avi veya siyah olu§UDU tarur. Fakat rengin 
giizelligini veya girkinligini bi.lemez. i§te bu noktada hu.kiim veren 
akJd~.t. <;iinku aklm tabiahna girkin ve kotiiyii, gu:lunve kofiij giizel 

. ve iyiyi de, giizel ve iyi gorme kapasitesi genel olarak yerle§tirilmi§tir. 
~ Yan,i.~yl!~ti!Ja. ~eller diizeyinde giizeViyi ve ~~otii kav

ramlan bulunmaktadu:. k~-~k -elbette akJda bu tfunellerin bulun-
. -mas1, online gtkan he:ilia~gi hir nesne ve olaym gUzeJ/iyi veya girkin/ 

kotii oldugu hu.kmiine varmas1 igin yeterl.i degi.ldir. Burada ya bir 
elginin haberiyle bu konuda bir sonuca vanr ya da dii.§iinme yolunu 
J~ullarur. 0 halde ~atiiridi'ye gore, cL§ diinyadaki e§Ya ve olaylann 
degeri iizerinde bedtlu olarak ~egi.l ama tefekkiir yolunu kullanarak 
insanm hakikate eri§me imkaru mevcuttur. 

_Uste~ M_a~d_t, akJla birl.ikte i§ihne ve go~eyi de zilttederel~ 
bunlarla duyulur nesnel~rin haki.katinin (haka;ki;'/-e§yai'l-mal?susa}, 
hikmetli manalann (el-me'ani'/-hikemiyye} idrak edi.lecegini bel.irt
mektedir. 33 Oyle goriiniiyor lci Matiindi i§itme ve gormeyi duyulan 

. te~silen_ kull~nmakta ve boylece duyulardan elde edi.len bilgiyle, fi
zik alemin ta~abi.leceeini bel.irtmi§ olmaktadu:. Onun "f,akaikii '1-

.e§yai'l-ma/?susa" ifadesiyle kastettigi fizik alem o.lmahcLr. Bu takdirde 
onun, "el-me 'ani'l-f1ikemiyye'' i.le de duyulur degil, akledili.r olanlara 
i§aret ettigi soylenebilir. Bu ifadelerden de hare.ketle Mamndt'ye gore 
akJ i.le metafuigin bilinme imkanm bulundugunu bel.irtmek gerekir. 
Bu anlamda Matiirldi ilmi agtk!~ahir ve giz/if/,aft olmak iizere ikiye 
ayu-makt~cLr. Ona gore agtk olanda herhangi bir ara§hrmaya ihtiyag 
d~yulmazken, gizl.i _alan iizerinde tefekkiir etmek gerek.ir.34 , -

Bu durumda Matiiridf ye gore akJ, duyu otesi alemde de etkin
dir. Duyulur alemde ;{de edil;;_ ~eriler,-akla d~ha otesi ha.k.kmda bilgi 

· ii.retebilmesi igin yardlmct olmaktadu. AkJ, algJanan ve anla§Jabi.len 
goriiniir al~mden edindi~F veri.leri .kullanarak, anlamakta aciz kald1.: -
g1, kendisini a§an konularda istidlalde bulunmal~tadu. Matiindfnin 
verdi~F omeklere gore ahiretteki mu.kafat ve azap ashnda akhn idrak 

33 Matundi, a.g.e., 14/139. 
34 Maw.nd.i, a.g.c., 21509. 
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alaru dt§mdadrr. Ancal~· orada ya§anacaklar, bu diinyadaki lezzetler ve 
eziyetleJe k.ar§Ja§hn.larak bir ol~ude anla§Jabilir. 

Allah' m insanlarda da bultman al.im, kadir, mund gibi srfatlar
la .p.itelenmesi de ayru sebeple agiklanabilir. Boylece, her ne kadar 
Allah'm her bir srlab insanm srlatlanyla mahiyet itibanyla tamamen 
farkhysa da, bilinen bir alanm kelimeleri kullanJarak akla btmlan 
anlama irnkaru stmulmu§ olmaktadrr.35 

Her halukarda tekrar hel.irtmek gerekir ki .. J:tlatii.ridry~ g~re, 
butiin fizik alem, fizi1otesi hakkmda akla bir delJ du.rum~d~drr. 

' Zira tabiabn delaletiyle, butiin bir kainatm "bir tek yarahctsm:-m" 
· bulundugu §eklinde akli bir bJgiye ula§Jabilir. Agikgast Matiirldl'ye 
gore aklm nesneler i.izerinde fikir iiretme §eklinde kullanJmast Je 
e~anm lia§langtg ve sonlan agiSmdan gizli kalan yonleri ve sonra
dcui var!Ik-bulup bir yarabcmm varhgma deW olu§turduklan tespit ' 
edJir. 36 \., · 

Matiirldi, akla bu §ekJde iist bir alanm bJgisine ula§ma imkam 
ve~ekle birlikf:e yine de ona bir Sl.D.ll' gizmektedir. <;iinku alemin 
bir ciizii olan akJ,31 yetenekleri beliJenmi§ bir vadik olup kendisine 
gizJen smm a§amaz.38 DolaylSlyla akJ, alemin varhgmm sonradan
hglnl (hudas) anlayarak Tann'nm var oldugu hukmiine ula§makla 
birlikte, O'nuo. mahiyetini bJemez. Ayru §ekilde akJ, yarabcmm 
belirli srfatlarmm varhg1n1 miimkiin gorse de onlann da mahiyetini 
bJemez. Mesela akJ aglSlndan Tann'nm ha.kun oln§u bir zorunlu
luktur. AkJ aglSlndan hem bedtM hem de istid/ak gergevede Allah'1 
amagsiZ i§ yapan (sefih} olarak nitelemek kotiidiir.39 insan, a\iliyla 
bu hukme kolayca ula§tr. Fakat Jalu fiiller irtsanm degedendinne 
guciiniin dl§mdadrr. Bu sebeple insan, berhangi bir Jalu fii1 hak
kmda "hikmete uygtm degJdir" gibi bir iddiada bulunamaz. <;fuiku 
insanoglu nesnelerin gogu hakkmda dab bJgi sahibi degJdir. Aksi
oe pek gok ~onuda acizlik i~inde olup ge§itli durumlarda hikmetsiz 
davranabilmektedir. Zira Matiirldi' nin bel.irtti~Fne gore insan akh, 
sonlu nitelikteki alemin bir pargas1 oldugundan nesnelerin tamamun 

35 Matiirldi, [(jf4bn't-TcvMd, s. 67-68 (56). 
36 lvl<itiirldi, a.g.c., s. 208 (172). 
37 Marundi, a.g .c., •· 5 (4); Te'vilat, 5/368. 
38 Matiirldi, Kitaba't-Tcr:Md, s. 179 (146). 
39 Matiirldi, a.g .c., •· 348 (279). 
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i.hata etme ve butiin i§lerin sonucuna ula§ma konusunda acizdix. Do
laytSlyla bu konu.mdaki birinin, i.lahl bir fiil hakkwda hukiim verme 
hak.k1 yoktur. Boyle bir hak.b akla vermek veya ondan bunu talep 
etmek, aslmda ona zuliim olur. 40 

Yine Matiiridl'ye gore akJ., nimet verene §ukretmeyi gerekli 
goriir. Boyle bir gerekWige ula§mak aklm alanl iginde bulurunakla 
bi.rlikte, §ukrun nasJ yerine getirilecegini ak.J tek ba§ma bi.lme 
giiciine sahip degJdir. Bu da ona gore aklm smrrlanchg1 bir ba§ka 
nol~ta olmaktadlr.41 

Burada her ne kadar akJ sm.u:lanch.nl.nu§ da olsa, yine de onun 
genel anlamda iyiligi ve ko!:iiliigil, faydah ve zararh olaru bi.ldigini 
tekrar hahrlatmak gerekir. Nitekim Matiil'idi'ye gore alilin iyi buldu
gu higbir zaman kotii ol.maz.42 ins~~ akll idraklerine, kmanmaYl 
hak eden davram§lar kotii, ovgilyil hak 'eden davram§lar da iyi gos-

. te1~tir.43 Yine abt ag1smdan kotiiyi.i iyiye tercih etmek, yergiye 
, la~ olaru ovgiiye deger bulunana ilstiin tutmak kabul edJemez k 

hnml§l:u:.44 0 halde al~J, sadece fii.lle~1.n iyi ve I~otiisii Je nesnelerin 
insana faydah ve zarar1 olaD.l.DlD. ne oldugunu bi.lmekle kalmaz ayru 
zamanda iyinin yapJmas11 kotiiniin de ter.k edi.lmesi gerektigini bi-

. k. Yine akl, insamn davranl§lanyla hil~met yolundan g~as1ru da, 
k"tii' d" .. ' 45\ o .,o1ur . . -· 

··- . Matfuidl'ye gore /uad i.le varhgm hal~ikati, yine varhgm ba§lan-
g1c1 ve sonu; helal ve haram olan idrak edik.46 Bu agJJanialanyla 
Matiindi akla agtkga vahiy Je belirlenen haram ve helali bi.lme yet
!usi vermi§ olmal~tadu. Fakat diger taraftan Matw'id1 haram ve helal 
olu§un §eriat Je bilinebJecegini de bektmektedir. 47 0 zaman aklm 
haram ve helali idrak etmesinin anlarru nedir? 

40 M.atiitid.i, Te 'oi/4t, 5/381; SemeLkand.i, $d.u Tc 'uil6ti'!.M6tiind;, Siileymaniye 
Kiituphanesi, Hamidiye, nr. 176, vr. 296b. 

41 ~ Matund.i, Kitabo't-Tcvl.rd, s. 278 (227). 
42 · Matiitid.i, a.g.c., s. 312 (252); ~. Belnr Topalo~lu, "Eba J'.'lansGr el-Matilrid.i'nin Kela-

"·· mi Ga~leri·, imam Jvfatandi"" Mahlntlilik, s. 181. 
43 Mustafa Ceric, Roots of Syntlralic Tlrcology in Islam, Ku,la Lwnpur: International I nsti
.... , tute of Islamic Tbought and Civilization 1995, s. 226. 

4~ Matiitid.i, K;t6ba't-Tc.lriJ, s. 351 (282). 
v Matilridi, a.g.o., s. 5 (4). 

4'6 Matiitid.i, Tc'vr!dt, 15/319. 
4 7 Matiitidi, a.g.c., 141292. 
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Bu husus ancal~· Matiir!di' nin .konuyla ilgili diger ifadelerine 
miiracaat edilerek anla§J.rr kJ.mabilir. Zira Matiirld! Zuhruf suresin
de "onlan b1rak dalsm oynasmlar"48 ayetinin zabri anlanurun bkme
te . uygun dii§medigi, gii.nkii bunun ak.Jda haram oldugu ~1aramun 
/i'l-aklj degerlendirmesini yapar. Bu ifadelere gore Matii.ridi "hararn" 
kelirnesini akla nispet ederel~ kullanmaktadn·. Nite.kim Matii.ridl'nin 
Allah' a §irk ko§marun da aklen haram oldugunu belui:mesi bu s;Ika
nnu dogrulayan bir delilidir.49 

Matii1-Id! Allah' a §irk ko§ma)'l ak.J aglSlndan haram olarak ta
ru.mladtgt gibi, yine akJ ag1smdan onun m~er oldugunu da bektir. 
$irkin z1dd1 konumunda bulunan tevbdi ise al~J ag1smdan "vacip" 
goriip aym zamanda aklm onu "maruf" olarak tamd1gllll as;JJar.50 

Diger taraftan maruf ve m~erin agiklamalal"Ull yaphg1 ktsunlarda 
bunlann fa:rkh tevillerine i§aret etmekle birlikte marufun akJ ve tab' 
agtsmdan her iyi, hayrrh ve giizel; miinkerin ise akJ ve tab'a gore 
munl~er olan her ·§er, kotii ve girkm oldugunu zi.kretmektedir. Aynca 
onlan.n teemmul ve tefekl~iir ile bili.necegine de di.kkat gekmekte
dir.51 DolaylSlyla her halukarda akhn mant/ ve miinkeri bilme giicii 
bulundugu fikri ile dinde marufun helal; miinkerin haram kJmd1g1 
gergegi birli.kte dii§iinuldugiinde Matii.rid!' nin bu konudal~i yakla§mu 
daha net acla§Jmt§ olur. B1.1na gore akJ, dinde emredilen bgbir §eyi 
kotii kabul etmez, aym §ekilde yasaklanam da iyi gonnez. Yine akJ 
dinde iyi ve kotii olarak belirlenen hususlan.n iyi ve kotii olu§ yoniinii 
anlayabilir. Hatta alci da tefek.kfu yoluyla aym sonuglara ula§abilir. 

Bu baglamda haram ve helalin §eriatla bilinmesi demel~, ki§i
nin sorurrJu.lugu ag1smdan haram ve helal kJmamn sadece Allah' m 
yetkisi iginde bulunu§u52 ile irtibath olmahdrr. Matiirld!'ye gore bu 
anlamda maru/ ve miinkeri butiin insanlar arasmda maru/ ve miinker 

Je miiminler arasmda maru/ ve miinker olarak ikiye a)'ll"mak miim
l~iindiir. Burada da Matiirid! ag1smdan akhn viicubuna hukmettigi en 
temel maru/ tevbd iken, miinker de o'uun aksi olan §irk ve yalanlama
drr_ Miirninler arasmdaki maru/ ve miinker ise ilahl iradenin emrettigi 

48 Zuhruf 43.83. 
49 .Mal:iirid!, Te 'v;lat, 5/251. 
50 .Mal:iiridi, a.g.c., 6/410. 
51 Miitiiridi, a.g.e., 11/234. 
52 Matiiridi, a.g.e.,4}293. 
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ve yasa.klad1g1 hususlardxr.53 Buna gore her ne kadar akJ her konuda 
huki.im koyma yetkisme sa hip degilse de en temel maru/ olan tevhidin 
bi.linmesinin zoru.nlu (vacib), onun aksi olan §irkin ise haram oldugu 
hukmiinii verir. Ancak ak1.n boyle bir yetkisi olmas1 haram ve helal 
k.Jmanm Allah' a ait olu§U gergegi ile geli§mez. <;iinku haram ve helal 
klml§ID sadece Allah' a ait olu§U din igindeki hill~umlerle ilgilidir. 

Tabii akla boyle bir yetki vermek ba§ka sonuglar dogurmaktadrr. 
Bunlardan en onemlisi ise Mati.iridi sistemi iginde keodisine ilaln 
mesaj ula§mayan ki§inin tevhi.d inancma ula§makla sorumlu kthru
§ldu. 

Akli bilgiye g.::ni§ bir alan vereo imam Mati.iridJ:, bu gorii§~ii 
a.kh.n "lie;tw:Iu i§~ konum ve duzp~nmesinin kendisine dayan~
nlmas1 gereken bir temel oldugunu\":-belutmekle agxkga ortaya koy-

• maktack. Hatta ona gore akJ degi§Jilige ugramayan ve herhangi bir 
._bil.inmezlik sebebiyle gegersiz hale get:irilexp.eyen duyu bilgisi gibidir; 
duyu bilgisi butiin gizli ve kapah hususlan tarumada temel d~
mundadrr. Bunun gibi akhn konumu ve.:karutla~g~ husus da, on~ 
~§yanm tabiatml bilm~de asJ oldugudur.le}, 

VAHiY TEORiSi 

Vahiy: Rahm.etin Eseri 

"Geryekten o, mutlak bir J,;dayetdir, miiminler i~in de bir rahmet. "50 

Matiirldi burada Kur'an-1 Kerim'in kastedildigini bel.irterek, 
onun bu diinyada kendisine tabi olanlar ve onunla amel edenleri da
laletten hidayete goturdugii; ahirette de azab1 engelledigi igin rahmet 
oldugu; dolaylSlyla ona iman edenler igin hidayet ve rahmet niteligi 
ta§ldtgi agtklamasm1 yapar. 57 

Herne kadar bu ayette Kur'an-1 Ket-im'in rahmet oldugu zikre
dilmi§se de kU§kusuz ilk peygamberden itibaren butiin peygamberlere 
geleo ilaln beyan.lann hepsi bu oitel.ige sahiptir. Mesela Kur'an'da 

53. Matu.ndi, a.g .... , 6/410. 
~~ Maru..ndi, Kitabo't·TevMd, s. 356 (285). 
55 Matu.ndi, a.g.~ .• s. 356 (285). 
56 Nem127.77. 
57 MStundi, Te'vf!at, 10/410. 
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Hz. Musa'ya veril.en kitabm hidayet ve rahmet oldugu zikredi.lmi§
tir.58 Buna bagh olarak Matiirid1, ilgili ayetin tefsirini yaparken bu
tun kitaplann onlara iman edip amel edenler igin hidayet, rahmet ve 
bas'4et oldugunu ozellikle vurgular. S9 

Vahyin kendisi rahmet oldugu gibi bir elgi ile gonderi.li§i de 
ilahl rahmettir. Matiind1 muhtelif yerlerde Allah' m insanlara rahlm 
olu§unu agJdarken bunlar arasmda peygamber gondermenin de yer 
aldtgnn ozellikle belirtir. 60 U stel.ik peygamber gondermek rahmet 
oldugu gibi peygamberlerm kendisi de rahmettir. Allahutaala §oyle 
buyurmu§tur: 

"Biz seni ancak a/em/ere ralzmet olarak gonderdik"6l 

Ku§kusuz Matiindi'ye gore peygamber gondermek Allah'm 
lutufkarhgt (fazl) ve rahmetine dayanmaktadu:. 62 Diger taraftan 
Matiiridi Allah'm herhangi bir £u.l..inin hikmet dl§l olayacagnn ozel
likle belirtmektedir.63 DolaylSlyla peygamber gondermek rahmet ol
dugu gibi ayru zamanda hikmettir. 

Bmada §U soru akla gelmektedir: Peygamber gondem1ek ayru 
zamanda hikmet olduguna gore, /azl ve rahmet, /1ikmet Je ayn1 nn
du:? Matiind1'ye gore hikmet, geni§ anlamh bir kavram olup Allah'm 
butiin fiillerini kapsamaktadu:. Yarahcllllil higbir fiili hikmetirt dt§ma 
gtkmaz. ~iinkii aksi durum Allah'm anlamslZ (sefeh) bir i§ yaphg1 
anlamma gel.ir ki sefehlikle nitelenen rububiyyet vashru kaybetmi§ 
olur. 

Va.hiy {_;e§iUeri 

"Allah, bir insanla ancak valziy !/oluyla }f.ahut perde arkasmdan ko· 
nu§ur. Yalzut bir e/~; gonderip, izniyle ona diledigini valzyeder. $iiplzesiz 
0 yiicedir, hukiim ve lzikmet salzibidir. "M 

Matiindt bu ayetin sanki peygamberligin keyhyeti konusun
da akla gelebilecek bir soruyu cevaplamakta oldugunu sayler. Soru 

58 Kasas 28.43. 
59 .Matiiridt, Te'v;lat, 11/44. 
60 Bb. Matiiridi, a.g.e., 3/183; 9/417. 
61 Enbiya 21.107. 
62 Matiiridl, a.g.c., 9/417; 3/183. 
63 Marundi, Kitaba't.TevMd, s. 152 (124), 191 (157), 192 (158). 
64 $o.ra 42.51. 
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§udur: "Peygamberler Rablerini gorduler veya onunla konu§tular 
rru?" Buna cevaben ayet Allah i.le bir insamn ancak arulan iig §ekJde 
i.rtil>ah bulunabi.lece~ini bi.ldirmektedir. 

"Vahiy yo/uyla" ifadesini bazt bilginler, peygam.berin zihnine ve 
kalbine vahyin brrakJmas1, bazJan ise uykuda gorulenler olarak yo
rumlaml§lardrr. Zira peygamberlerin riiyalan gergektir. "Yalntt per
de arkasmdan 

11 

i.fadesi, Hz. Musa' run Allah i.le lwnu§masma yani 
Allah'm diledigi bir §ekilde kulakta sesi yaratmasma i§aret eder. "Ya
fwt bir e/fi gonderip, izniy/e on a d;/edigini va/1yeder 

11 

bsrru ise, Allah'tan 
haber getiren bir melegin gonderilmesidir. DoJayiS1yJa peygamberlik 
yollan zikredi.len §eki.llerde olmalrladu. (1) Ya zihne i.lham veya ilka 
(2) yahut kulaga ilka (3) yahut da bir elgi gonderir o da Allah' m em
rini ve soziinii bi.ldirir. 6s 

Herne kadar bu agiklamalarda Allah'm insanlara mesaj1 anla
rrundaki vah.iyden bahsed~se de, Kur'an-1 Kerirn'de vahyin daha 
farkh tarzlanna da i§aret edi.lmektedir. Matiiridt di.l alimlerinin bu 
konudaki gorii§lerine de yer verm.ektedir. Buna gore vahiy; niibiiwet 
vahyi, i§aret vahyi, i.lham vahyi ve gizlili.k vahyi ol.mak iizere dort 
farlili durwnu ifade etmektedir. Niibiiwet vahyine, Allah' m elgi.leri
ne melek goodennek suretiyle vahyetmesi ornek verilmektedir. i§aret 
vahyioin varhgma ise Zekeriyya aleyhisselarrun kavmiyle sozlii olarak 
degi.l de i§aretle konUf~tugunu beyan eden ayet66 deW getirilmektedir. 
ilham vahyine gelince bu, Allah\n bal ansma,61 Hz. Musa'nm an
nesine vahyettigini68 bi.ldiren ayetleJe omeklendirilir. Gizlilik vahyi 
ise cin ve §eytanlarm birbirlerine b.sJdadJJaruu beyan eden ayetle 
misallendirilix. 69 Bu agJJamalann devarrunda Matiindt, baZl di.lci.le
rin vahyin temel arJarruru, "insamn arkada§ma bir §eyi gizl.i ve kapah 
kalmas1 igin ilka etmesi" §ekl.iode belirJedigini, bunun da bazen ima 
ve yaz1 yoluyla gergekle§tigini i.fade eder. Aynca yukanda verilen va
h.iy ge§itlerinin aslmda siiralli bir §ekilde vuku buldugu ve kalbe atJ
dtgt igin "vahiy" olarak isimlendiri.ldigini belirtir.10 Nitekim ilhamm 

65 .Malfuldt, Tc'vrlat, 13/214. 
66 M~ryem 19.11. 
67 Nahll6.68. 
68 Ka..cas 28.7. 
69 En'am 6. 112. 
10 Maru~di, Tc'utlat, 8/142-143. 
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vahiy olarak isimlendi.rilmesinin sebebi de, onun kalbe ahlmas1 ve 
orad a sii.ratle gergekle§mesidir. 71 

Bu bilgiler .yanmda Matiiridi, Hz. Musa'nm annesine gelen 
vahyin, peygamberlere gelen vahiy cinsinden olmaslllin da mii.rnkii.rl 
old~gunu du§ii.rlmektedir. Ayru durum Hz . .Meryem igin de geger
l.idir. Ancak ona gore bu ge§it vahiy almalan, onlann Allah elgisi 
olduklan anlamma gelmez. Risalet vazifesiyle gorevlendu.iJ.meden de 
boyle bir vahye muhatap olmalan mii.rnkii.ridii.r. 72 Bu agtklamalanyla 
Matiiridt Allah ile insan arasmda peygamber aracilig1 bulunmadan da 
ilham veya ~a§ka bir §el~ilde isimlendirilebilecek bir ileti§imin varhgl
m mii.rnkii.rl gordiigii.rlii ifade etmi§ olmal~tadu. Dolaytsiyla Matiirldi 
bir gergekl.ik olarak ilharm kabul etmektedi.r. Ancak buradan harel~et
le .Matii.rldi'nin ilhama bir bilgi kaynagt olarak da deger verdigi so
nucuna vanlamaz. <;unkii o, burada ilhamm epistemolojik degerini 
tarh§mayt amaglamaml§tu. Aksine o, ilhamm herkes igin gegerl.i bir 
bilgi kaynag1 olamayacag1 yC.'nii.rlde agtklamalar yaprm§tu.13 

Vahyi Bilginin Alam ve Degeri 

"Pey_gamberferi miijdefeyici ve uyancdar ofarak (gonderdik). Oyfe k; 
p_e!fgamberferden sonra insanfarm Allah 'a kar§t mazeretferi kafmasm. 
Allafz, aziz ve fzakimdir. "74 

Mati.indi bu ayet hal~mda §U yorumlan yapmaktadu: '"Pey
gamberleri miijde/eyici ve uyancdar olarak {gonderdik)' sozii Allah'·n 
itaat edenleri akilietleri hakkmda mujdeleyici isyan edenle1i de 
uyanc1 olaral~ peygamberleri gonderdigini haber vermektedir. Bu 
durum, neticesi bulunmayan her emrin hikmet degil abes oldugunun 
bil.inmesi sebebiyledir. Els;iler insanlan ancak neticesi olan bir emre 
davet etmi§tir. <;iinku her akJ, sonucu hesaplanmarm§ bir emrin 
hikmet olmad1glrll kabul eder. Bu durumda -Allah dogrusunu bi
fu- 'Peygamberleri mujdeleyici ve uyanetlar olarak (gonderdik)' soziiniirl 
anlarm Allah' a i.taat edeni. cennetle miijdeleyici, 0' na isyan edeni de 
cehennemle uyanc1 gonderdil~, demektir." 75 

71 Mat:iirldi, a.g.e., 6/182. 
72 Matiiridi, a.g.e., 11/12. 
73 Mat:iirldi, Kitabu't.Tev!Jid, s. 11 (9). 
74 Nisa 4.165. 
75 Mat:iiridi, Te'vrlat, 4/112. 
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"'insan.lann Allah' a kaq1 mazeretleri l~almasm' soziine gelince 
i.ki anlarru muhtemeldir: (1) insanlann, 'Allah bize el~i.ler gonder
me<Ji' §eklinde mazeret beyanlanm ortadan kaldumak. Peygamber 
gonderilmeseydi §byle diyeceklerdi: 'Rabbimiz! Bize bir peygamber 
gonderseydin de, Q§agt!tk ve rezil olmadan once senin ayetlerine uysay
J,k. '76 (2) 'Peygamberferden sonra insanlarm AJ/a/1 'a kar§t mazeretleri 
kalmasm' soziinlin 'ger~ek delilleri kalmas1n' anlammda olmas1 da 
muhtemeldir. Fakat bu talllJTla yolu, akJ degi.l ancak sem' yoluyla 
ogrenilebilen ibadetler ve §eriatlerd.e olUL Dine gelince, bunun gerek
liligini bi.lme yolu akJcL.r. On.lann bu konuda Allah' a kar§l herhan
gi bir mazeretleri olamaz. Zira herkesin yaratili§mda deliller varchr. 
Eger bu delilleri dii§iince konusu yapsalar, bu onlan Allah'm varhg1, 
birligi ve 1-ububiyyetine gotliriit·. insanoglu yerylizunde kendisine so
rumluluklar yiiklenmi§ bir varhl~ olup, emir ve nehiylere muhataphr. 
Bunlan bi.lebi.lmek i~in vahye miiracaat etmek zorunludur. AkJ bu 
diinya hayatmda irntibanm gerekli oldugu sonucuna ula§abilir. An
cak bu irntihanm keyfiyetini bi.lme yolu vahiydir. 71 Ba§ta ibadetlerin 
yerine getiri.l.i§ §ekli olmak lizere, butiin hukuki hukiimlerin kaynag1, 
helal ve hararnlar, 78 yine had ve cizyelerin tayini gibi konularda vahye 
dayanJmaktadrr. 79 

Diger taraftan ozelikle sem 'iyyat ba§hgl altma giren ahiret haya
h ve ili§ki.li meselelerin, vahy1 bi.lgi.lerle ogrenildigi bilinen bir husus
tur. Burada akJ, sadece oliimden sonraki bir hayatm varh~lDl ispat 
edebilir. 80 Ancak oliim sonras1D.l.Il mahiyetine ili§kin detayh bi.lgi, 
nakle dayanmak durumundadrr. Sonug olarak, butiin ibadetlerin ve 
emirlerin ol~iisiinii, vaktini ve keyhyetini bize bi.ldiren vahiydir.81 

Hz. Peygam1er 'e Gelen Vahiy 

"Oyfe ise sana vaf1yedi/one srmstkt san/. $upftesiz sen dogru bir yo/ 
iizeresin. "82 

76 Ts-ha 20.134. 
77 Mati.itidi, a.g.c., 2/511. 
78 Matfuidi, a.g.a., 4/292. 
79 Mstfuidi, a.g.c., 4/112; 6/76 vd. 
80 Bk. Maturidi, a.g.c. , 2/512 
81 Semerkndi, $crltu 1i!vtlatri.M8tarid;, vr. 203h. 
82 Zuluuf 43.43. 
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Bu ayetin tefsirinde .Matiiridi, Hz. Peygamber' e gelen vahyin 
iig yonde gergekle§tigini bel.irtir. "Birincisi, Kur' an' ck Bu, Hz. 
Peygamber'e gelen vahyin zahi.r olarudu. ikmcisi, beyan vahyidir. Bu 
vahiy i.le Peygamber insanlara kendi haklanm, Allah' m iizerlerindeki 
haklanm ve birbirleri iizerlerindel~i haklanm Cebrail'in diliyle veya 
Allah'm diledigi bir ba§ka yolla beyan eder. Ugiinciisii ise ilham ve 
kavrayl§ (;JI1Cim) vahyidir. Matiiridi'ye gore "insanlar arasmda Allah 'm 
sana gosterdigi bigimde hukmetmen i~in "83 mealindeki ayette yer alan 
"Alla/1 'm gosterdigi" ifadesi, boyle bir vahyin varhgma i§aret etmekte
dir. Zira ''Allah 'm gostermesi" demek, Hz. Peygamber' e ilham ve idrak 
ettirmesidir. YaniAllahutaala, Resulullah'a, kendisine inen Kur'an'a, 
onun beyaruna ve onun kavramadan ibaret olan biitiin vahiy 9e§itle
rine sanlmasm1 emretmi§tir. &.! 

Buna gore Matiiridt'nin Hz. Peygamber'e gelen vahyi sadece 
Kur'an-1 Kerim'le siDIIlamadtgt agtktu. Nitekim o, Bakara suresinde 
"sana indiri/ene ve senden once indiri/ene iman ederler" 'ayetinde,85 Hz. 
Peygamber'e indirilenin i..ki §eki.lde izah edilebilecegini; oolarm da 
Kur' an veya Kur' an' da z~ri gegmeyen ahkam ve §eriat olabilecegini 
belirfu. Ayru §ekilde Matiiridl'ye gore, Hz. Peygamber'den onceki 
peygamberlere indirilenlerin de kitaplar ve kitaplar dl§mdaki §eriatler 
ve haberler olmasJ muhtemeldir.86 Ona gore Hz. Peygamber'den on
ceki peygam.berlere de onlara veri.len kitaplarda yer almayan bazt va
hiyler gelmi§tir. Uste~ Matiiridi, "Kitap 'tan sana val1yedi/eni oku "87 

ayetini agJJarken burada met/uvv ve gayr-1 metfl1vv vah.iylerin i.kisinin 
birden kastedildigi yorumunu vermel~te,88 benzer bir §eki.lde "sana 
va/1yedi/ene uyf"B9 ayetinin tefsirinde bunun Kur'an veya onun dt§m
daki vahiylere i§aret ettigini bel.irtmektedir. 90 

Hz. Peygamber i.le Allah arasmda bu tiir irtibat yollarmm var
hgma ek olaxak, Matiiridt, Hz. Peygamber'in herhangi i.lahl bir emir 

83 Ni!B. 4.105. 
84 Mal:fu:ldi, Tc'vilat, 13/251. 
85 Bo.knro 2.4. 
86 M&l:fu:ldi, Tc'uilat, l/32. 
87 Kebf 18.21. 
88 Msru.ncb, Tc 'uilat, 9/44. 
89 Yunus 10.109. 
90 MStiilldi, Tc'vilat, 7/123. 
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olmad1g1 baz1 dununlarda igtihat ederek hukum verdigini belut
mektedir ki bu igtihadm cevazU1l ·gosterir. 91 Bu durum Allah' m ona 
gosterdiiF tedebbiir ve teemmul yoludur. Dolayis1yla Hz. Peygamber 
dog1udan Kur'an'la hukmettigi gi.bi, tefekkiir yolunu kullanarak da 
hukiim vermi§tir. Ancak Matihidi'ye gore Peygamber'in tedebbur ve 
teemmulu de a§km olandan kopuk bir §ekilde gergekle§memektedir. 
Orada da Allah' w "yol gostermesi" soz konusudur. Bu sebepledir ki 
onun yaphg1 igtihatlar nass gi.bi olup dogru kabul edilir. 92 

Matiiridl'nin Hz. Peygamber'in tefekkiiriinu de ilalu alemle 
baglanhh bir §ekilde izah etmesi, islam filozoflal"UllU, ozellikle de ibn 
Sina' run {o. 428/1037) Peygamber' de bilginin faal akhn aydmlatmas1 
(i§rt!ik) ve suretlerin akmas1 {jeyezan) yoluyla olu§tugu dii§iincesini 
hahrlatmaktadu. Elbette Matfuidi' nin kulland1gt terrninoloji felsefi 
dilden oldukga farkhdu. Ancak onun ozellikle kendi orijinal ifadesiy
le ;foam vahyinden bahsetmesi bizi boyle bir baglanh kurmaya go
tiirmii§tiir. Her halukarda Matiiridi'ye gore, Peygamber'in Allah ile 
irti.bah sadece Kur'an ile suurh degildir. 

Kur'an Laf7<mm ilalu Olu §u 

"Kur 'an 't Allah 'm izniy/e sen in ka/bine indiren odur. "93 

Matiiridi ayetin tefsirinde . §U agtklamalan yapmaktadu. "Ba
tmiyye der ki Kur'an Resulullah'a §U anda okudugumuz lahzlarla 
inmemi§tir. 0, Peygamber'in kalbine gelen bir ilhamdan i.barettir. 
Sorua o, bu ilharm §ekillendirip lahz kahplarma dokuyor ve bizim 
okudugumuz Arap di.liyle ifade ediyordu. Bahniyye'nin soyledigi gi.bi 
olsaydt, Hz. Peygamber' e verilen metnin "mucize" niteligi ta§ldtgt yo
lunda mkarcJara kar§I ileri siirulen deW getirme bigirni tamamen yok 
olurdu. "$iip/1e yok ki biz on/arm 1 Kur 'an·, on a mut/aka bir in san ogre
tiyor dedik/erini bi/mekteyiz. jma ettik/eri ki§inin d;l; yabanctd~r. Halbuki 
bu {Kur'an) apagtk bir Arapqad,"94 ayeti, Kur'an'l Hz. Peygamber'in 
kendi lafz1yla ifade etmedigini gosterir. "Onu gargabuk a/1p ezberlemek 

91 Matiiridi, a.g.c., 6/367. 
92 Maturidi, a.g.c., 4/26-27; Semed.andi, $ethu Te'urlau'f.MatiinW, vr. 192b. 
93 Bakra 2. 97. 
94 Nahll6.103. 
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igin di/ini k1p1rdatma"95, yani unutma ve hahzandan gider korkusuy
la {dilini k1prrdatma) ve "Sana ua/1yedi/l§i tamamlanmadan Kur'an '1 

okumakta acele etme"96 ayetleri de onlarm gorii§lerinin gtiriikluk ve 
bozuklugunu, kendilerinin de Allah' m dosdogru dininden uzakhgiDl 
karutlamaktadrr. "97 

Ashnda Kur' an Kerim'in Allah tarahndan .Arapga indirildi.gi 
ayetlerde kesin bir §ekilde bildiri.lmekle birlikte modem gagda oldu
gu gibi Matiiridl' nin ya§ad1g1 donemde de yukanda da gegtigi iizere 
Batmiyye ismiyle §Ohret bulan bir takrm ki§iler vahyin lafza donii§ii
miiniin Hz . . Peygamber'e ait oldugu §eklinde baz1 gorii§ler i.leri sfu
mii§lerdir. Matudd1 bu anla)ll§lara ge§itli §ekillerde cevap verrni§tir. 
Yukandaki degerlendirmelerinin yamnda Matiirldi "Gergekten biz 
onu, anlayasmiZ diye, Arapga bir Kuran olarak indirdik "98 ayetinin yo
rumunda, "Arapga bir Kuran" ifadesiyle .Arap di.linde indiri.lmi§ oldu
gunu bel.irtmi§ ve §U agtklama)ll yapiDl§trr: "Levh-i mahfuz' da hangi 
dille oldugunu bi.lmiyoruz. Ancak Allah onu .Arap diliyle indirdigini 
haber verrni§tir. Ayru §eki.lde indirilen her kitap ancak ba§ka bir dil i.le 
degi.l kendi.lerine indirilenlerin diliyle indiri.lrni§tir. "99 

Matiidcl:l benzer ayetlerin yorumunda da aym du§iinceyi ifade 
eden agtk.lamalara yer vermekte, Kur' an vahyinin harflere ve seslere 
biiriinmesinde Peygamber'in herhangi bir dahli oldugu dii§iincesine 
itiraz etmekte, 100 Allah' m Kur' an Kerim'i Arapga olarak nazmettigi
ni i:izellikle vurgulamaktadrr. 101 

Te'vrlat'l §erh eden Semerkandi'nin (6. 539/1144) Maturidt'den 
naklettigine gore A.llahutaala, Kur'an-1 Kerirn'i mucize, yani di
ger butiin kelam tiirlerinden iistiin kk§, dolaylSlyla onu Hz. 
Peygamber'in risaletirilll dogrulugunu ortaya koyan bir hiiccet yap
IDl§trr. Bu gergek "De ki: Ando/sun, insanlar ve cinler bu Kur 'an 'm bir 
benzerini ortaya koymak iizere bir araya ge/se/er, birbirlerine destek de 

95 l<Iyame 75.16. 

96 Taha 20.114. 
97 Matiin<li, Te'uilat, 1/185. 
98 Ya.suf 12.2. 
99 Ma!i.i.ridi, Te'vilat, 7/268. 
100 Ma!i.i.ridi, a.g.e., 16/297. 
101 .lvla!i.i.ridi, a.g.e., 13/219. 
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alsalar, onun benzerini getiremezler"102 ayetinde belirtilmi§tir. 103 Buna 
gore Kux'an-1 Kerim'in Peygamb.ertarafmdan laklara dokiildugii id
diasl, onun meydana gelmesinde bir insarun katlusmm bulundugunu 
ileri siirrnekt:ir. 0 zaman insan ve cinlerin bir benzerini ortaya koya
mayaca~l §eklinde bir meydan okuma anlanum yitirirdi. Dolayxsty
la Matiirldl'ye gore vahyin laklanrun Peygam.ber'e ait oldugu fikri, 
te/1add1- LS.l:o..:i (Kur'an'm benzerini meydana getinneleri yoniinde 
inkardara -yapJan meydan okurna) ayetiyle geli§mektedir. lO.J. 

Yine "{Bu,) oy/e bir Kitapt11· .ki /1ikmet sa/1ibi, her §eyden haberi alan 
(Allah) tara/mdan ayetleri saglamla§tmlmr§ ve giizelce agrklanml§trr"l03, 

"Bu sana indirdigimiz miibarek bir Kitap 'trr" 106 gibi ayetler de Alla
hutaala, kitap ismini zikrettigi gibi onun indiri.lmi§ oldugunu da 
belirtrni§tir. 0 zarnan aksini iddia eden bu ve benzeri nasslara mu 
halefet etrni§ olur.107 f;lu ayet de ayru gergegi bir ba§ka §ekilde ifa
de etrnekte ve yine Bahniyye'yi. nakzetrnektedir: "Al/a/1'm, kendisine 
Kitabr, /1ikmeti ve peygamberligi verdigi /1igbir insanm, ':Allah', brrakrp 

bana kul/uk edin" demesi miimkiin degi/dir. Bi/akis (§oy/e demesi gere· 
kir): Okutmakta ue ogretmekte o/dugunuz Kitap uyarmca Rabbe luSiis 
kullar olunuz. "108 <;;unku bu ayete gore Batmiyye'nin iddiasmm aksi
ne Allah be§er nefsine kitap ve nubiivvet vermi§tU·. 109 

Aynca Allahutaala, Kur'an't Hz. Peygam.ber'in kalbine indi
renin Cebrail oldugunu bey an etmi§tir. no Eger Bahniyye' nin iddia 
etti~F gibi indirilen §ey i.lham olsaydt Cebrail'in buxada bir gorevi kal
mazdt. Allah, dogrudan kendisi ilham ederdi. 1U 

Biitiin bu agtklamalarda goruldugii gibi imam Matiirid1, Ehl-i 
siinnet alimlerinin benimsedigi §ekilde vahyin belirli lahzlarla ifade 
ed~inde kendisine vahiy gelen Peygam.ber'in bir katksmm bulun
madtgl.D.l savunmakta, aksi iddialan reddetmektedir. Ona gore bugiin 

102 j~..a 17.88. 
103 Maturich, Ttz'urlat, 8/354-355. 
104 Semerkandj, ~erhu Tc'vilciti'/-lvfiJwncJi, vr. 35b. 
105 Hod 11.1. 
106 En'am 6.92. 
107 Semedanch, $erhu Tc'uilciti'/.Miitotrd;, \'L 35b. 
108 Al-i Lruan 3.79. 
109 Matiltich, 7it'or/at, 21346; l.q. Semerbnch, $erhu Te'oiloti'I-Miitundi, vr. 11&. 
110 Bakm 2.97. 
111 Semerbnch, ~erhu Te'urlati1-Miiwtrd;, vr. 35b. 
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e~e b.ulu.nan Kur' an, mana ve la:blanyla bir1kte, Allah'tan i.nzal 
edil.mi§ :ilahl kelamdrr. 

SONU<;:~~ ONCELtGt VE V~ 
· .GE~EfKLILlQJ 

"Mademki bu insanlar i!Jiu onlan iizerinde b.u:le§meye mecbur 
eden bir din ve bu dine siRID.liia}'l mecbur eden bir temel.in olmas1 
gerekir; o haJde dinin kendisiyle tan.mdigl §eyin l:emeli ik.i yonludiir. 
Onlardan biri sem', digeri de JuRdu."112 

imam Matiiridi'nin bir kelam klasigi olan dev eseri Kitaba't
Teul?fd'in ilk sayfalannda yer alan yukandaki ifadeleri onun akJ-vahiy 

. 'ili§kisini nasJ bir_ ze~ iizeri.nde bina etligini goste~ekt';Ji;: Her 
'§~yd~n on~e o, toplumda dirli.gin ve uzla§mm saglanabilmesi igin b.ir 
dicin varLgrm gerekli. go~ekted.u:. Sonra da dinin tanmm.a·s~ n~k:il 
v~ ~--olmak iizere iki yonlii bir asla baglamaktaduJBurada oriji
~ metinde "vechani - 0\.r.>.J" keli.mesini kullanmaktadu ki sadece 
b"UD.a dayanarak dahi, ,flatur1¥ye gore nakil.ve . akJ__a~~ deg_iJ 
ikisi bir arada bulundugunda din ta~ab~ ~onucuna,varmak.miim-
-~~~di.ii. '"'B8).;J~~-_o;·dab_a kitab1~ ba§l~da. din l~onusunda akJ lle 

vahjm birlikte soz sahibi oldugunu ortaya koymaktadrr. 
- -_Zira ona gore Al.lab.'m dini olan hak dinin temelozelli.gi ku§

}usuz_tevhiddir.113 Kur' an-1 Kerim' de "ed-dlnii '1-kayyim" denildigincle 
de Allah' a ibadet ve tevhid kastedi.l.ir. m i§te aklm bunlan bilme gucii 
ye yetkisi va.rdu. Hatta bu noktada huk~ koyucu olan akJdu. 

Matiirich Kitaba't-TeuMd'in _ba§mda taklidin insamn hak.ikate 
ula§ma-yolu ol~~k kabul edilemeyecegi ~e taklit sahibinin m~ur 
_gorulenieyecegiiii -b-e~~1Je115 as1mda-~kla" verdigi' onceWili degeri 
de bir ba§ka agirlai('Orla_ya koymaktad~. AyD.ca o, Allah'm bi..r.ligi,n.i 
hilme~, o· na ve elg~erine "ka; -etmen..Q:L y~lunun igtihat ve istidlal 
cidugunu ifade _ etm~l:Je116 de, vahiy kar§lSJ..D,da, akla verdigi onceli.gi 
.<l:gtkga beyan etmekte~ir. Bu baglamda hangi din.l gori.i§ ve akrmm 

112 Matunch, Kitaba 't-T.,.,I.;d, s. 5. 
113 Matunch, Tc'u;/at, 2/266. 
114 Matunch, a.g .c., 7/309. 
115 Matunch, Kitabu't-Tevl.id, s. 4 (3); ~- Fethul.lah Huleyf, "Mukaddjme", Matii.Dch, 

!Q!E.k_a't·Tcvf.rd (D§r.-Fethp.])_ab Huleyf), Beyrut:: Ds.ru'I.M"ink 1970, s. 27. 
~~tunch, a!_c., ~ 4~0 (36~) 
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bakh oldugunu belirlemede de akla gorev dii§mektedir. Bu noktada -
'herhangi bir gorii§, akh l~abule ~ecbur buakacak bir dehl getirdigi 
takdirde onaylarw: ll7 Matiirtdl'nin akla bu §ekilde vahiy ~§~ll!da 
6ncelik vermes~ tabu-bG zoru:nlululi oldu~u s5ylenebilir. Zira bi
l.indig{ iizere vahyJn, dola}'l.Slyla emir ve nehyin muhatab1 akh sebe-... r \ .. 

biyle insand~ ~~ .! 

· Ustelik bir insanm peygam1er davetine uymas1, onun gefudigi 
mesaj1 benimsemesi igin, oncehl.le kai§Ismdaki hl§inin Allah elgisi 
oldugunu kabul ebnesi gerekir. Boyle bir iddia ile ortaya gtkan §ahsm 
dogru soyledigine insanlar nasJ karar vereceklerdir? Burada akla 
ba§Vlll'lllaktan ba§l~a gtkar yo! var m1du? Bir ba§ka ifade ile vahyin, 
uydunna ve yalan olmaytp Tann'nm mesaj1 oldugunu, agtkgaSl vahly 
denilenin, gergekten vahiy oldugu bukmiinli verecek olan akl degil 

, J.? nuU,II. 

Maturidi nubuwetin ispat arac1 olan mucizelerin de sonugta 
istidlah ilim ifade ettigini di.i§~~k~~ y~ "Size peygamberleriniz ag1k 

. de/iller (beyyim1t) getirmediler mi?"119 ayetirlin yorumunda huccetin 
peygamberin kendisiyle degil "beyyim1t" ile gergekle§tigini bildirmek
tedir. Beyyim2tm ise nubi.ivvetin dogrulugunu ortaya koyan mucize
ler, §a§trhcl hi.iccetler, apagtk burhanlar oldugunu ifade etmektedir.120 

Matiiridl'ye gore bunlan taruma ve bilme yolu akJdu. <;~u her 
ne kadar mucize ·msarun duyularma hitap edip muh~tabt hayrette- · 

· buabnakta ise de, bu olaytn mucize ve peyg'amberlik dehli oldug~ 
'hukmiinii veren akJ olmakta; burada aklm degerlendirmesine ihti~ 
yag duyulmeyl~tadu.121 Nitekim Matiiridi istidlalin gerekhligini ortaya 
koyarken bu durumu 'ifade etmi§; mucize Je si.hrin ayui: edilmesinde 
akb rol ~ynadtgrm belirtm.i§fu. Tabiifu ki bir mucizenin mucize 
.olu§unun kabi.ilu; lizerinde dli§iini.ilmesi, be§er kuvvetle1inin ince
lenerek mucize~ onlann dt§mda olduguna karar-veri..lmesi, on.lan 
gosterenlerin gene! davranl§lannm goz oniinde bulundurulmasl gibi 

117 Maturidi, Te 'ur!cft, 2/247. . 
118 Mati!ridi, a.g.e., 15/242; ~- A.g.c., IX, 206; Kitabu't-'liwkid, s. 608 {493) .. 
119 Gsfu 40.50. l : . ..::_ _ • _,_ --~---'---

120 Mat:Gndi, Te'uilcft, 1/178. 
121 Matundi, a.g.c., 13/67. 
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husu~ai'la gergekle§ir. Butiin bu a§amalann hepsinde ak.J soz sahi-
b. 1- 1122} lOU' •. 

)3~ duru.mda vahiy ile aklm Jk kar§Ja§ma~mda, akhn hakim 
ko~wnda oldu~u soylenebilir. Peki, vahiy kar§lSmda akhn bu 

- hakimiyetinin siirekli oldugundan bahsedilebi.lir mi? Yoksa bu ilk kar
§Ja§madan sonra konum degi§UJigi mi soz konusudur? .M~tiirtdi:ye 
gore her ne kadar ba§lang1gta_ akb bakim.iyetinden soz edihnekte 
ise de ak.J, vahyin vahiy oldugunu onaylarnakla, bir bakuna onun 
otoritesini de kabul etmi§ olmaktadu. Daha sonra akhn _onaymt ~~~n 
~'ahiy de akla belirli bir o-torite ve~ektedir. insanlan du§iinmeye ve 
t~fekkiir etmeye; akh kullanmaya te§\'i.k eden, aksi durumu kmayan 
pek gok Kur'an ayeti vahyin akla verdi~i konumu agtkga orlaya koy
maktadu·. · 

Bu baglamda Matiirldt' nin du§iince sistemi iginde akl ve va
hiy arasmda dogrusal degil ama akJdan vahye, vahiyden tekrar akla 
-giden daii~sel bir ~kl bulundugu soylenebilir. Once akJ vahyi 
temellendirmel~te, sonra da vahiy all kullanmayt vacip kJarak onun 
otoritesini me§rula§hrmaktadu. Diger tarafta:n akJ, vahyi anlamaya 
.xonelmekle de atJ obaktan kurt:ularak faydah bir hale donii§mekte, 
dola:its1yl; vahiyle ileti§ime gegerken kendisini de yeniden in§a et
-mektedir. B~§langtgta bp; butiin olarak dinin gergekligini onaylayan 
-akJ, dinin alanma girince dint huki.irp.}er;i anlama _ve degerlendirme.-
de soz sahibi olmaktadu. Bir bakrma ak.J ve vahyin kar§Ja§mas1yla, 
-akJla once vahyin varhg1 ispa,t edi4nekte, ondan sonra· da vahly a.kla 
J!eniden v;:ilik vermektedir. 

0 halde boy]e bir ili§ki bigiminde birinin digerini d1§lamas1 veya 
yok saymast soz konusu degildir. Aksine burada bir tamamlama ~e 

· ~~irW~teW~ten soz edilebilir. N itekirn Matiirl~t?$ ins an igin kes~ , 
deW konumunda bulunan huccetin hem ak.Jl23 liem de Kur'an ola
:bJ1e<?egini124 belirtme~i, akli huc~etler yanmda nakli hucc.etlerin 4e 
varhg101 ifade etmesi, 125 on~ boyle bi.r birliktelik dii§iincesine sahip 
b~imdugunu gosterir. -

(122''Maru.ndt, Kitab,;'t-T.oMd, s. 16 (13). 
i123 Ma!iirtill, KiFaba't-TcvMd, ~- 355 (285). 
124 Maru.ndt, Te'uifat, 5/.US. 
125 .Marundt, a.g.o., 8/104. 
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Matwidi akhn vahye olan ihtiyacl.Ul, onceli.kle insan felsefesin
den hareketle ortaya I~oymakta.du:: insan sadece akhyla hareket eden 
bir varhk degildir. Her ne kadar yara~ma tevbit delilleri yerle§tiril
Fu§Se de126 nefsin_ istekleri aklm dogru bir §ekilde i§lemesine engel 
olabilir. Bu sebeple Allah' m p~er gonderrnesi insana hakk bul-

' mada kolayhk saglamaktadu:. \2!._./ 
, Diger taraftan akJlann farkh mertebelerinin b~~ast da boy

le bir ihtiyaCI dogunnal~tadu. Aslmda kendisiyle hakkm idrak edildigi 
ve insanm imtihana tabi tutuldugu akJ tektir.! 28 yani insan aklt boyle 
bir yetenege sahiptir. Ancak bu, biitiin insanlann akJ agismdan e§it 
~ldugu anlarmna gelmez. Zaten pratik hayata bakhguntZda insan- -·· 
lar at-asmda bu ag1dan farkh.hklann bulundugunu goriiriiz. Matiirtdi. 
diinyevi bir menfaati bulunmad1g1 gibi ki§iyi zevk ve arzulardan da . 
ahkoydugu igin insanlann, tefekkiir ve istidlal gorevini ustlenmekte 
e§it olmadtgl.Ul bektir.~29 1 

Matfuidi'ye gore (1) Baz1 insanlar akhyla vahdaniyet ve rubu
biyet deWlerini anlar ve burada sem 'in yardu:nma ihtiyag duymaz. 
Onlar e§Yayr bedihi olarak ickk eden hiikema ve ulemadu:. {2) BaZ1; 
lan ancal~ sem 'in yardliUl ve uyarmas1 ile idrak ede;ler. Onlann du:
~u da gocuklara benzer. (3) BazJan ise ne akJ ne de sem' Je idrak 
edebilir. OrJara zorluklar isabet edene, kendi halleri veya ellerindeki. 
nimetler degi§ene kadar bu hal iizered.irler. Boyle insanlar akJlan 
olmay~n, sem'a m~atap bulunro'ayan hayvanlar gibidirler. Ba§lanna 
gelen musibet ve belalarla imtihan edilirle.r. 130 

' Akhl~ullanmalanna gore insanlar arasmda goriilen bu fark1hk 
onla~ vahye muh~g kJmaktadu:. -Herne kaelai birinci ktS~~~~§
turanlar kendi baglanna itikadi alanda hak~ate erebilseler de diger 
insarJann bu konuda Jalu yonlendirme ve uyanya ihtiyaglan vardJI. 

Ustelik ald, All<~:h ve ahiretin varhgt bilgisine ve hatta diiny~ 
bir ~tilian-yeri -;;fdugu fikrine ula§abilse ve genel anlamda iyi «1iisn) ~ 
ye kotii'yii (kub/1) bilebJse de, hem inang esaslannm nasJhg1 konu:~ 

126 Msturldi, Te 'vi/81, 1/110. 
'UV!atiiridi, Kit4t7 't-TooMd, s. 284 (231). 
128 Matiirldi, Te 'vilat, 1/234. 

,.l29 .. ~~1:iit:id!, Kitabll't.Tavl.ri/, s. 168 (131}~'1 
' 130 Mstiirldi, Ta'vilot, 5/431-432. 
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sunda hem de iz!lt:iha~ ~eyfiyetini bilmed~ vahye muhtagb.r. 131 Bu 
aDli~:ui;-K:~;an-t Kerim sadece ablla bi.linen bir ktsrm gergekleri 

· leyit efmekle kalmamakta, bil.inmeyen hfr bun hususlan da haher 
. vermektedir. 

Boyl~ ~ir yapJanma. iginde ku§l~l!:~~z arnl~ bir al~-nakil gah§
masmdan bahsetme imkam l~almaz. Matiirldt' nin, her zamiui akli ve 

-nakli delilleri birlikte kullanmas1, onun bu konudak.i temel felsefesini 
~-cioste~ektedir. z;t~~ Matiirldi bu du§iince.sini ag~ hir §ekilde or
~y~ koymakta ve ilahi emrin aklm geregiyle gell§meyecegini beli.rt
· ·m:ekte~Jvlatiiridt'ye gore peygam1ederin gagnst, akJlann da en 
giizel gagndu diyecelJeri ozellil~tedir. 133 

Bununla birlilrle vahyin nuruyla aydmlanmayan bir aklm iiret
tigi 'hilginin, toplumda . adaleti ve huzuru saglamakta yetersiz kala
'c:agma i§aret ederek, . vahiyden kopuk bii pilg_i iiretiminin iirkutucii 
sonugk olahilecegini de kaydebnekted~ 134flira insamn heva ve 
arzulan alili yanJtabi.lir. 0 halde her halukarda insamn vahyin yol 
gostericiligine ihtiyact viudtr. 

Boyle bir ihtiyacm varhg1, aralannda gel.i§l~i oldugu anlamma 
gelmez. insana akh verenin de vahyi gonderenin de h.i.kmet nitel.igine 
sahip bir Tann olduguna; her ikisi de insan igin hakikate gotiiren 
birer delil k.J.wdtgma gore, dogal olan aralannda bir ge~k.i olma
masidu. Zaten Matiiridl' nin dii§lincesinde vahyin getirdikleri, a.klm. 
kaqt gtkbgt §eyler degil, bilakis {.Ja§mak istedilJeridir. B~ sebeple 
~~~ sistemindeki al~ ~e vahly ili§l~si bgh.ir z~man "gat;J'!la-tearuz" 

ile ifade edilemedigi gibi uzla§mayla da tan.rm.lanamaz. <;iii.Jrii il~si 
. arasmda bir uzla§ma ancak geki§me veya kar§ttltk var ise soz k;;nusu
_dur. Bu anlam'da, akJ ile vahiy arasmda bir gafl§ma veya geki§me ola
bilecegi film., .Matiirldl' nin sistemine tamamen yabanctdu:. 0 halde 
Matw1d{ye gor~ a1;1cak akJ ile vahyin uyumundan bahsedilebilir . 
. Matm-ldt'nin butiin felsefesinin, akJ .ve vahiy arasmdaki bu uyuma 
dayandlglDl soylemek. miimkiindiir. . 

131 Matundi, a.g.D., ?/511_._. - --
~ M~di. ibtaba't-T.t·Md, .. 441 (353).' ·; 

~3-:-mtu.ndr, Ta 'urlat, 2/375. -
e:t2:!.atundr, /)itabij_'t~'J!.d!fr!r.~~ 4,ft{353). 
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