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YONTEMi
$ ab a n A l i DUZGUN .
uphesiz her metin gibi Kur' an metni de bir di.l yap1sma
gore olu§mu§tu.r. Bu di.l yap1sm1 dikkate almak durumunda oldugu igin, yorumcu bir dereceye kadar metne bag1m/,
hale gelmektedir. Bu bagunl.iliga ragmen metin, anlama ve
agJJama yetilerine sahip olan yorumcuya kelimeler iizerinden farkh
kavramsalla§hrmalara gitme ozerkl.igi verir. Bu durumda metnin sabit yaplSlru ve yorumcunun ozerk durumunu dikkate ald1guruzda,
yorumcuyu en iyi tan.unlayan ci.irnle d;/ kullanmak zorunda alan iherk
uarf,k olmaktadrr. Ote yandan, normal §artlarda her metin, deneyirnlerim.izin tiimiinii anlamlandlima gabasmdadrr. Axna her zaman
anlamlandlmla gabasmdan kagan, bu gabaya direnen, ke§fetmel~te
ba§anstz oldugumuz olgular vardrr. Bu tiir olgularm zihinde imgesel
(irnaj) kaydt bulunmamaktadrr. Bu durum, metinde farkh di.l seviyelerini kullanma}'l gerektirmektedir. Okuyucu Kur' an metninin boyle
bir igerikle ve bu igerigi bir dereceye kadar anla§Jn. kJmayt amaglayan
bir dil yaplStyla oniinde bulundugunu di.l~ate almak durumundadrr.

DiL, UST-DiL; GERCEK, GERCEKLiK
Kur'an bahse konu ettigi birgok olguyu sirngesel gergeklik seviyesine gekerek ifadelendirme gabasmdadrr. Hakkmda b.igbir §ey tam
olarak bil.inmeyen gergeklik seviyeleri, ritiieller ve inanglar i.le inananlarm zihinlerine ve kalplerine ta§J.DJ.I. Kur'an insan tecrubesine
konu olmayan gayb1 yab.ut metafizik konulan, bir dil kalili1 iginde
anla§Jabilir ve ba§kalarma anlat:Jabilir hale getirmektedir. Ba§ka .
bG deyi§le onlan yeniden kavramsalla§hnnakta ve bize butiinuyle
kendilerini agmayan bu gergekler hakknda, insani duzeyde, gergel~Prof. Dr., Ankara Universitesi ilahiyat Fakiiltesi
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likler olu§turmaktadu:. Bunu da belli dJ yapJan iginde yapmaktadrr. Buras1 Kur' an' m miite§abi.hat de.digi alandrr. Tecri.i.be ettigimiz
gergekWJerden farlJJJJan sebebiyle, Kur' an' m bu alarJardan bahsederken bir iist-dJ (meta-fa nguage} kulland1gm1 bilmemiz gerekir.
Mecazlar, l~inayeler hulasa dJ sanatlanm gerel~tiren arJahmlar bu
iist-dili kullanmaYl gerelrliren dummlarla JgJidir. "AJ/a/1 gokferin ve
yerin aydmlabctsldtr (nur}" 1 ayeti, bu ilst-dilin en iyi orneklerindendir.
Matiindi'nin Te 'vl!at' taki ana yomm yontemi, kavramsalla§hrmaya
gah§hgl terimi J~i seviyede ele almaYl bir yontem olarak benimsemi§
olmas1drr: HakJ~at seviyesi ve mecaz seviyesi.
Yommlamaya gab§hg1m1z terimin mecaz seviyesi, bize kendini
hemen agmayan, i~ I~avramsalla§tlrma te§ebbusiimiize direnen farkh
bir hak~atle kar§l kar§Iya oldugumuzu gosterir. Oyle 'gergeklik'ler
vardrr ki haklannda soylenen onca soze kar§m, 'gergek' yapJan higbir §ekJde de§ifre edJemezler. Bu 'gergel~'lerle JgJi konu§arak orJar
hal~mda yarathgrm1z 'gergeklik'ler, orJan tam arJam1yla temsJ edemez. Soz merl~ezli (/ogosentrik} geleneklerin bu konularda yapabilecegi ba§ka da bir §ey yol~tur. Bunu kendi ya§am tecri.i.bemiz iginde du§iinelim: 6lum hakkmda istedigimiz I~adar konu§alrm, olumu tadan
bu-isinin ya§adlgl gergel~ Je oliim hakkmda yazJarJann okuyanda
yarathg1 oliim gergelJigi higbir zaman ozde§ degildir. Allah hakkmda
lwnu§mak, k1yamet ve ahiret, ceilnet ve cehennem gibi heniiz hlgbir
insan tecri.i.besine konu olmaml§ gergel<lerde de dumm boyledir.
Te'vil yommcuya, alan olarak miitep.bihat dJ olarak da mecaz
seviyesinde bulundugunu hatrrlatrr. Bu seviyedeki gergekle1; kendi
'gergek/hal<ll<at' yapJarmm dl§mdal<i butiin gergeklik kazand1rma
gabalanna direndJJerine gore, bu direng sonsuza kadar devam edecek demektir. Bu da her yommu ve kavramsalla§trrmaYl muhteme/
yapar. YapJan yommlan muhtemel yapan ve ba§ka yorumculara da
aym derecede muhtemel yorum yapma iml<am veren, miite§abi/1 alanul bu yaplSldrr.
Sozmerl~ezli Oogosentrik} gelenelJerde, hakil<at/l<esinlJ< araYl§l
yommcuyu boyle bir risk almaya zorlamal<tadrr. Zira yapJan yomm,
l<esinW</hakil<at k1-ite1-ine gore harel~et etmektedir ve bunu yaparken de ba§ta akJ olmak iizere s1mrb insan yetllerini l<ullanmakta1
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NATURiDi'NiN KUR'AN YORUH YONTEHI

du. insarun suurh yetileriyle metnin igerdigi hakikatleri butiiniiyle
de§ifre etme i.mka.nuun olmadtglill kabul etmek, her yorumcunun
aym siirece girerek kendi i.mkanlanyla yeniden yorum yapmasma
i.mkan vermek ve son sozii higbir zaman soylememi§ olmak, ashnda,
te'vil'in teker teker ozerk ozneler yaratma giri§imidir. YapJan yorumun ard~dan 'en dogrusunu AJ/a/1 bi/ir' ifadesi ise, buti.in kesi.nlil~
araYl§ma ragmen bir slillrhhk itirahdu. Yorumcunun bu sumh olu§u,
ba§ka yorumcu oznelerin oniinii agmaktadu. Soziin diinyanm oziinii
temsil ebne kudretindeki bu zaafiyetinin kabulu, metni de yorumcu
l~ar§tsmda rahatlatmak demektir. Aksi takdirde yorumcunun metni
yormas1 ve ni.hayeti.nde metne tahakkiim etmesi gibi bu· sonug orlaya
gikabilir. Bu durumda soylenmesi gereken §ey te'vil'in, metin merkezli yaplSalct iddianm 'metnin dl§mda higbir §ey yok' soylemi ile
okuyucu merkezli 'okuyucu yoksa meti.n de yok' iddiast arasmda bir
denge yontemi oldugudur.
Anlama ula§mak igin bir §eyin ne oldugu ve ne olmadtgt anla§Jmahdu. Bu geli.§kiler ve gab§ malar, anlamm kesinlige ula§mastm hep
erteler. Bu geli.§kileri ve gah§malan gozmesi bel~lenen akJ, zaman dt§l
olmadtgma, aksine bu gah§malann ya§andtgl duzleme ait olduguna
gore, yorumlannda kesinlik iddiast zaytflayacakhr. 0 zaman yapJmast gereken §ey, akhn ke§fedecegi kesinligin/gergekligin zaman dt§l
bir kesi.nlik ve gergeklik mi yoksa kulturel, dJsel ve tarihsel olarak
in§a edilen bir gergekl~ mi oldugunu goz oniinde bulundurmaktu.
Eger ~inci tiir gergek~se, akJ fazla sorun ya§amayacaktu. Birinci
ti.ir bir gergeklik ise, aklm gabasl01Il gergegi temsil edebilecek irngeler
iizerinden bir gergeklik olu§turmakla yetinmesi gerekti.gi sonucunu
gtkarmak gerekecekti.r. Bunun da sliUilarmm oldugu agtktu.
Bu smulan zorlayan bir kabul, kelamm akJ teorisinden gelmektedir. Semiyolojinin diliyle ifade edecek olursak, zaman dl§l gergeklilJeri, omegin Tann'Yl1 gosterecek herhangi bir gosteren olmad1g1
igin, al~ sadece gosterenlerden hareket etmeyen bir ke§if yeteneginin bulundugu, l~elam tarahndan bir oncul olarak kabul edilmektedir.
Bu durumcla akhn kelamda konumlandmlma bigimi, zaman dt§I bir
oze~ ta§rmaktadu. Zira kelamcJann Allah' m duyu verileriyle degJ
de akJla ke§fedilebilecegi yoniindeki on-kabulleri, eger Allah'1 aklm
duzeyine geken degilse, akh Jah1 olana dogru yiicelten bir beyandu.
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Aklm butiin bu ke§if yetenegine ragmen yine de bir smrra gelip dayand1g1 bir alarun var oldugu kabul edi.lmektedir. Bu noktada
§U solUyu sormak gerekecektir: Kur'an'm butU.n temalan kar§lsmda
yolUIDCU yahut ozne aym yolUID kudretini gosterebilir mi? Ozne,
simgesel duzeyde ifadelendi:rilen kavramlara (mu/1kem, iimmii 'f-kitab
alam) i.li§kin ba§anh yoiUrnlar yapabilir ama si.mgeselle§tirilemeyen
temel gergekler konu sunda daha ihtiyath bir dil kullanmak dulUmundadu. Allah'm birligi (vaf1it) konusun da gok rahat dehller getiren
ve bu yonde insanm varhk yap1smm (f1ifkatinin) sundugu ke§fetme
yetenegini kullan:an akJ, Allah'm e§siz birligini (Ehadiyet) anlama
noktasma geldiginde di.lini degi§tirmektedir. 2 kelamcJamruzm b;./a
key/ (nasJhg1 bilinemeyen) .dedikleri alan, higbir §ekJde simgeselle§tirilemeyen, kendine has bix gergek alanla kaq1 kaq1ya oldugumuz
anlamma gek. ifade ettigimiz gibi, bunlar Kur'an'm miite§abi/1at
olarak kavramsalla§md1g1 alana i.li§kin anlatunlardu ve kutsal bir
metnin bu ifadeleri igermesi gayet dogaldu.

:tvlATURiDI'NiN KUR'AN'I YORUMLAMA YONTE:tvri
ol~yucu O.dalili Yorum Yontemine Hazll'lJ~: Tefsix ve
Te'vil Ayrmn
Te 'vfl, fiil olarak bir l~elimenin JI~ anlammma geri gitmeyi ve
yapJan yolUmun bizi gotiirecegi son noktayt (akibet) dil~ate almayt;
isim olarak ise haber ve yonun (1iiya yoiUmu) anlamlarma gelmektedir.3 Bu dununda te'vll, yo~anan kelimenin hem ilk anlaiDlrU
hem de yolUIDun bizi goru~ecegi son noktayt dMate alan bir akJ
yiiriitme sfueci demektir.
.
Matiirldi, Kur'an\ anlamanm ve yoiUmlamanm iki ayn yontemi olarak tefsix ve te'vll arasmda aynm yapmakta ve bu iki yontemi
birbu-inin alternatili degJ, tamatnlaytClSl olarak takdim etmektedir.
Kur'an'm nuzul ortamm1 tecrube eden sahabenin Kur'an kelimelerinin ne anlama geldigine i.li§kin beyanlan, tefsix kapsammdadu.
Tefsirde Allah' m ne murat ettigini tespit etme iddiasl vardu. Halbul<i
2

Allab'm Bir (IMril) ve e§siz hir (Eirad) oluiu arasmdaki fark i~in bkz. $ahan Ali
Duzgiin, Affair, Tabial t•e Tari/r: Teo/ojinin Meta-paradigmatik Tcmcl/cri, Ankara: Lol:us

Yay., 2005.
3

Tc'vrlat3/304; 7/305.
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te'vrl. yapan Allah' m muradrm degil, ibareden kendisi.nin aolad1grm
ortaya koyma iddiasmdadu:' Te'vrl.'de hi.gbir zaman kesm bir dille "bu
kel.imeyle yahut bu ifadeyle Allah §UUU murat etmi§tir" gibi kesm bir
dil kullamlmaz. Aksme, bu ifade §U muhtemel anlamlara gelebilir,
denilerek yonunun odagma metni yorum.layan yerle§tirilir.5 Matih1d1
Fati.ha suresmdeki /1amd terirnmm tefsire ve te'vrl.e nasJ konu edilcligini §i:iyle omekler:
"Hamd teriminin ne anlama geldigi konusunda tefsirciler ihtilaf
etmi§lerdir. Bir brm, Allah bu ifadeyle kendini ovmektedir, demi§;
bir brru ise bununla msanlara kendisme hamd etmeyi emretmi§tir,
§eklinde gi:irii§ bJdirmi§lerdir.
.·
Goriilcliigii gibi, hamd terimini tahlil ederken mufessir, Allah
hamd Je §llnU degil bunu kastetmi§tir, §eklinde niyet okumas1 yapmaktadu. Oysa te'vrl. yapan: "Hamd, ovgii ve sena anlamlarma gel.ir;
Allah' a §ukrederek emrme tutunmak demektir. Tam olaral~ bunuola
ne l~astettig:ini en iyi Allah bilir," der ve bitirir. Goriildugii gibi tefsirde tek bir anlarru tespit gabas1 varken, te'vrl. miimkiin oldugunca
terimin ifade edebilecegi anlamlan gogaltmaktadu."6
Mati.i.ridl Kur'an kelimelerinin ne anlama geldigi konusunda
Abdullah b. Abbas'a gok stk attfta bulunur, hatta farklt okuma bigirolerinin ne tiir anlam degi§ikliklerirle sebep olabilecegini tarh§u. 7
Kel.imelerm kok aolamlanm tespit etmek igin sahabeye yaphg1 bu
referans, Te 'vllat' a tefsir ozelligi de kazandmyor goriinmekle birl.ikte,
Mati.irldt sahabeden ba§ka Kur'an'l yorumlayan.larm gall§malarmm
tefsir degil te'vrl. ismiyle arulmas1 gerektigini bir ilke olarak tespit
ettigme gore, Te 'vdat'a tefsir ozelligi atfetmek isabetli. olmaz. Kald1 ki
hem Mati.i.ridi hem de diger Kur'an yorumculan ibn Abbas'a genelde
manas1 net olmayan kel.imelerm (garibii 'I- Kur 'an) anlamlanm tespit
igin dar bir gergevede ba§VUIIllU§lardl.

4
5
6
7

Tc 'ul!dt 1/3.
Tc 'ur!dt agy.
Tc'u116t 1/4, 11-12.

Ome~in Bakara 2 .208. ayelinin as-.klamasondn ibarenin si/m ve sefm olarak oku.ndu~u
zaman nas.J bir paradigma kaymasma u~rnyaca~uu anlabnaktad..r. "Ey inananlar! Hep
birden ban~a girin" diye terciime edilen ayettcki silm kelirnesinin selm olarak okundu~unda, b~. silm olarak okundu~unda ise !slam anlanuna geldigini •oyler. Biitiln
insanlann :ba~a toplu olarak ginnesini t:alep ebnekle, j,!ama toplu halde gi.rmesini
istemek arasmdaki buk ortadad..r.
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Te'vrl. yontemi, tefsirJen farkh olarak, dii§iinceyi in§a ~abast
du. Sozii soyleyeniri. kimliginden·~ol~, soylenen §eyin dogruluk degeri
iizeri.nde durur. YapJan yorurnlann akJ, i.nsaf ve vicdan ortak paydast
iizerinde yiikselerek kesi.nkkJbiirhani bir nitelik kazanmas1 ama~la
nu\ Zira burhani ifadelerde, soz gliciinii soyleyenden degi.l, kendi i~
tutarliligmdan ak\Kur'an ayetlerini yorumlama gabast, yomrnlaytcmm smuh irnkanlarma ragmen, ashnda kar§muzda anla§Jabi.lir
ve a~JJanabi.lir bir metnin oldugunu pe§inen kabul etmek demektir.
A~tklamalarm makuliyetini saglayan da insanm akJ ve btratma uygunlugudur. Te'vrl. soz konusu oldugu zaman, bu iki temel ka~mJ
maz olarak oniimiize gelmektedir.
Matiindi'ni.n tefsir ve te'vrl. aynrru, laftz ve anlam ayt'lrm demektir. Laftzda rivayet, anlamda dirayet esastu. Matiindt' nin Kur' an
yomm yontemi, dirayet olarak adlandmlan tarzdu. Dirayet tefsiri,
semantik tahlillere ve metin analizi.ne dayarur. Arap~a, Kur' an sayesi.nde zengirJe§mi§ ve Kur'an'm anlam evrenini.n ke§fedi.lmesini
miimkiin kJabi.lecek bir yogunlukla geli§tirilmi§ti. Dilm bu kadar geli§tirilmesi, bu anlam evreni.ni ke§fetme gabasmm oniinii biraz daha
agrm§tll'.
Matiirldt te'vrl.i onceledigi.ne ve alirnlerin gorevinin lafza degil anlama yani te'vrl.e odaklanmak oldugunu vurguladtgma gore,8
anlarm ke§if arac1 olarak akh temel insani yomm aygth olarak one
~tkardtgmi gorebiliriz. Kur' an mesaj1 bir yolUffi iizerinden i.nsanlara ula§bgt i~i.n Matiirldi, Kur' an metni.ni ciddi di.lsel ~oziimlemelere
tabi tutmaktadu. Zira dinin temeli vahly ise, dini dft§ilnceni.n ve din
kultiiriiniin temeli de di.ldir.
<;agda§ metin teorisi.nde hermenotik olarak kavramsalla§an
te'vrl., metnin baglamt (text) ile yommcunun baglarmm (conte:d) dikkate alan bir yomm yontemini ongormekte, boylece goklu yommlarm oniinii a~maktadrr. Bu goklu yorumlardan higbiri, Matfu-tdi'ni.n
kah ifadesiyle, metni biitiiniiyle ve kesi.n olarak temsil ettigi iddiasmda bulunamaz.9 Bu yakla§un dini, i.nsan tecriibesinin her boyutuna
eklemlenrni§ bir fenomen olarak gormeye gah§u ve yorumlayaru etkileyen sosyal, ekonomik ve kultiirel belirleyenlerin metni.n yommun8

9

Tc 'vilat 1/3.
Tc 'vilat agy.
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da dogrudan etl~ili oldugunu kabul eder. Metnin akla yahut reye dayanan yorumu, gegmi§e uzanan metin ve i~tinde ya§adtgmuz baglam
arasmdaki gelgitleri ve gerilim.i dikkate ahr. Salt rivayete dayandtgt
zaJ:?an kendin.i gegmi§e sabitlemi§ olur.
Metindeki anlamm okuyucuyla birW~te varoldugu iddiast, asL.nda met'nin okuyucuyu dikkate alarak varoldugu tezine dayawr.
Emirler, yasaklar, tavsiyeler, ders almmast i~tin anlablan kssalar ashnda Kur'an'm, muhatabmm her tiirlii potaosiyel.ini dikkate alarak
oazil oldugunu gosterir. Kur'ao'm ini§ siirecinde etkin olan muhatap, Kur' art metinle§tikten sonra etkin bir okuyucuya ve yorumcuya
donii§mel~tedir. Kur'an ister 'soz' ister 'metin' olarak tarumlansm,
bu durum degi§mez. Madem ki Kur' an' m yaratmak istedigi bir anlam evreni ve ger~tekle§tirm.ek istedi~li bir diinya vardu, o zaman okuyucu tarafmdao azami derecede anla§Jabilmeyi ve uygulanabilmeyi
hedeflemesi de son derece dogaldu. Kur'an'm muhatabtyla/yorumcusuyla kurdugu bu simehik i.li§kiyi dikkate alan bir yorum yonteminin geli§tirilmesi zorunludur. Oyle goriiniiyor ki Matiiridi' nin
hem Kur'an't yorumladtgt eserine Te'vilat ismini vermesi hem de bu
isimlendirmenin geregi olarak salt ri.vayetlere dayanmaytp, Kur'an'l
al~.li yorurnlara tabi tutmast, bu yontemin onemini gok erken farkettigini gostermektedir. <;agda§ metin teorilerinde hermeootik olarak
kavrarnsalla§tmlan bu yootem, te'vtl adtyla islam kultiiriiniin ilk dooemlerinden beri etkin bir §ekilde kullarulmaktadu. Kad, Beyzav1, 10
Taberi,ll Zemah§eri, 12 N esefl13 gibi Kur' an yorurn geleneginm abide isimlerinin eserlerine te 'vi/ admt vermeleri bu yotum. yooteminin
yaygm bir kabul gordiigiiniin gostergesidir. I~ donem.lerde te/sir ve
te 'vi/in birbirinin yerine kullanJd,gt soylenerek, te' vrl'e sonradan yiikleoen anlarrun ilk donemlerde soz konusu olmad1g1 iddia edilebi.lir.
Ancak bu iddia Matiiridi igin gegerli olamaz, zira Matfuidi eseri.nirl

10
11
12
13

Kad, Beyzavl'nin Kur'an yorumunun ad~: Envoru't-lcn:il rc csron/1-levil.
Taben'oin Kur'an yonununun ad.: Comi'ul-bcyan 'anlc'vili 6yi1-Kur'an.
Zemah~en'nin Kur'an yorumunun ad1: cJ.K.q§a/ 'an lrakoiki't-lonzlf ,.., 'uy(Jn;'/..,kauili f;
vtica/,;'t-te 'vrl
Nese&' oin Kur'an yorumunun ad.: Medarikut'-leJuilcc frakaiku 't-tc'vil.
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daha ilk sayksmda te'vtl ve tefsir arasmda bir aynm yaparak eserine
neden Te 'v;/at adm1 verdigini gerek~elendirmektedir. 14
. Matiiridl'nin eserine ad1n1 da veren te 'v;/, her §eyden once bir
vahi.y/metin algtsma sahiptir. Vahyi, okuyucunun zihnine ona ragmen gelip oturan davetsiz bir misafu gibi gormez; aksine vahyin
insam dik.kate alarak indigini kabul eder. DolaylSlyla vahly siireci
tamamlandiktan sonra da ins ana yorumcu olarak aknf bir yer agar.
Matihidi'nin te'vil'le i.lgili yaphgt tanuru hatulayahm.: ke/imenin
ilk anlamma geri gitmek; bu an/am iizerinden yapdacak yorumlann hangi ni/1ai noktalara (akibet) gidebi/ecegini giirmek ve yapdan yorumu kesin
bir hiikiim olarak degi/ bir '/,aber' (bi/dirim) olarak i/an etmek. Te'vilin bu
iig ozelligine ozellikle dik.kat gekmek gerekir. Bunlardan Jki metni
olu§turan keli.melere ve terirnlere il.i§kin alg1Yl ortaya koymast agtsmdan buyiik oneme sahiptir: Kelimenin ilk anlarnma gitmek, anlamm
s1pr derecesine yiinelmek, demektir. Bu bir anlamda, kelimeye o ana
kadar yiiklenen anlamlan bir siireligine asktya alma ve yeniden anlamlandtrma te§ebbusiidiir. Askda kaldiklan siirece kelimelerin olu§turdugu metinler de kaygan bir zemine ta§tnrm§ olurlar ve sorgulamaya agik hale getirilirler. Bu siireg, yazann niyeti ne olursa olsun,
yoiUmlayanm keli.meler iizerinden kendi anlamlartn~ iiretme siirecini
temsi.l eder.

UCLU YORillv1 YONTEMi
A.yetleri yorumunda Matiiridi' nin nasJ bir yontern takip ettigini omekleyerek vermek gerekirse, ayetin butiin gergevesiyle anla§JmasliD saglamak igin Matiirldi'nin §U §ablonu gok sik olaral< uyguladtgliD gorfuiiz:
1. Niizul ortarru,
2. Tecrii.bi orlam/yorumcunun ya§ad1g1 ortam,
3. Nuzul ve tecrii.be ortammdan bagrms1z rasyonel yoiUm.
Ayeti yolUmlarken Matiiridi once ayetirl ini§ ortamliD dikkate
alan bir yolUffi yapmal<ta, sonra kendi ya§adtgl ortama gelerek ayetin
yorumunu baglamsalla§hnn al<ta, ardmdan da bu iki ortamdan ba14 Tc'vilat'tn ba§wdaki bu te£Jir ve te'vil araswclaki ayrurun daha sonra bir miistensih tara·
fwdan eserin b~ll1a ekleodi~i iddiast, bu durumu de~i§tinnez. Zira eser i~de Matundi
ayetlerin ne anlama gelebilece~ine W§kin ihHmallari verit:ken, ,},/.; le'vrl aduu verdi~;
elkin yorumculan merkeze almaktadtr.
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grm!:!lZ akli y01uma dayah gt.kanmlarda bulunmaktadu. Bu yorum
tarz1, bir yandan gelenege has ig manhg1 goz oniinde bulundurmakta, bir yandan ken.di gagll'lll'l bilincini dikkate almakta, diger yanndan
da sagduyuya ve akla-manhga dayah nesnel yorumlar getirmektedir.
. Mati.irlch:'nin bu iig unsuru bariz bir §eki.lde kullam§llll Fahr
suresi 13. Ayetini yorumundan takip edel.im:
"Allah geceyi giindiize, giindiizii de geceye katar. Her biri beli.rli
bir zamana kadar ke~di yoriingesinde abp,~iden giine~i ve ay1 buyruk altma alnu§hr. I.§te Rabbiniz olan Allah buctur, hiikiimranhk
O'nundur. O'nu brrak1p taphkla=, bir gekirdek zarma bile sahlp
degillerdir."

1.

Niizul ortamuu dikkate alan yon.un:

"Ayet oncelikle Allah\, oliirnden sonra diri.l.meyi ve elgileri i.n.kar
eden Mekkehlere hitap etmektedir. Zira Mekke mii§rikleri iig gruptan
olu~maktayd1: Bir grup Allah'1 ve tevhidi; bir g.r up oldukten sonra
dirilmeyi; ba§ka bir grup ise elsileri i.n.kar ediyordu. Bu ayet hem
Allah'1, hem oliimden sonra diri!meyi hem de elgilerin varhgliD ispat
eden bir igerige sahlptir. 15 Gece ve giindiiziin, aym ve giine§in ve
benzeri biitiin varhklarm tek bir Varhgm koydugu yasalarla ve yine
tek bir Varhgm sagladtEl dengeyle, ne bir eksik ne bir fazla, i~lemeye
devam etmesinde, Allah'm varhgmm ve birliginin delilleri vardrr. Zira
biitiin bun.lat; her §eyi planlayt,P yaratan ve yarattJJarmm bir denge
ve yasa iizerine devamlanru saglayan bir Varhgm yaratbg1 ve yonettigi
bir alanla bizi kar§J.a~tliiTlaktadrr. Planlayan, yaratan ve y~rahnayt
siirdiiren tek bir Varhk degil de varhgm kendisi olsaydt varhktaki bu
standart diizen bozulur, fa:rklJa§malar ve kaos olurdu. Tek bir Vai:h<lm degil de bir gok varhgm tasarrufunda ohnu§ olsaydt awlan varhklar isin belirli bir zamanda bahsedilemez, bazen ileri gider, bazen
geri kairrlardt; bazen de~i§iklik gosterir bazen kendisinden bekleneni
gergekle§tirmez ba~ma buyruk davraDll'lardl. Aym giine§in, gece ve
giindiiziin biti§ik olu§u ve §a§maz bir §ekilde varhga devam edi§i hem
I?Janlama hem de yiiriitmede tek bir Varhgm etkhiliginin gostergesi.
dir, bir~ag varhgm degil."
2. Genel akl.i yon.un:
"Gecenin biitiin viuhgty!a ortadan kaybohnas1, giindiiziin biitiin
etkileri ve goriiniimleriyle 9ekip gitmesi, benzer §ekilde giine§ili biitiin
varhg1yla kendini gosterirken kaybolup gitmesi ve hemen ardmdan
ba~~a hir gergekligin {aytn) hayat bulmast, oliirnden sonra dirilmenin
delilidir. Zira bu siireglerin her biri birer diri.lmeden ibarettir. Biitiin
15 Te 'vrlat, 12/24.
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bu olue ~itenlerin planlandtgl bir diinyada insanlann bu planm·dl§IDda bJ.ra.lllimasi, kendi.lerine hu d~zenin i)li i§lemesini saglayacak emirlerin ve yasaklann gel.memesi ve bul:iin b~ann bir imtihan vesi.lesi
olarak planlanmamas1 dii§iinulemez. 0 halde bu em.irleri ve yasaklan
insanlara bildirecek, ha!Janndan ve sorumluluklanndan haberdar
edecek bir elsinin ~onderi.lmesi gereklidir. Bi.lgi ve hi.kmet sahibi bir
Yaratan bu §ekilde ku§abcl bir yonetim sergi.ler."16
3. Ya§arulan arun z:ih.nini ve sorunlanru d.i.kkate alan baglamsal yorum:
"Allah geceyi giindiize, giindiizii de geceye katar" ifadesinde iki
inceli.k var: birinin biil:iin izlerinin s~esinin digerinin gel.me sebebi olu§U yahut birinin izlerindeki arh~ di~erinde azal.maya sebep
olmas1. Birinin saatlerinin di~erinin saatlerine dahi.l edi.lmesi. Bu da
Seneviyye' nin (dual.istlerin), "haynn yarataw §errinkinden farkhdJI;
nur, haynn yaratanuun eseriyken; karan.L.k, §errin yaratamrun eseridir", soylemirll ortadan kald=aktadJI. SeneviyYe'nin dedi~i gibi
karanb1 ve l§tk arasmda boyle bir ~ah~ma olmu§ olsa ve her biri ba§ka
bir tannnm eylemi olarak one ~tkip di~erini yerinden ebni§ olsaydr,
karanhk ve 1?Lk arasmda, dii§manlar arasmdaki i.li~kiden bahseder~en
dedi~imiz _gibi bir ma~lup etme, boyun egdirme gibi bir i.li§k.i soz konusu olurdu ve bir kere ma~lup olan bir dilia da kendme gelip i§levi.n.i
yerine getiremezdi. Ama gece ve giindiiz arasmda boyle bir sah§ma,
ma~luhiyet-galibiyet ~kisi olmadan her biri vakti gelince kendisi
ism tayin edi.len i§levi gordiigiine gore tek bir Varhk her ikisini de
~ontrol ediyor demektir. " 17

Buinci pasaj ayetin indigi ni.izul ortarruru di.l~ate alan bir yorumu igermektedir. ikin.ci pasajda derin bir akJ yiiriitmeye §ahlt olrnakta}'lz. Ugi.inci.i pasaj ise Mati.iridt'nin ya§ad1g1 orlamda var olan
farkh inaru§larm alglSlru one gikanp onlan reddeden bir yorum gel.i§tirmektedir. Boylece Kur'an ayetlerinin indigi ortarn, yorumcunun
ya§ad1g1 ortamla rasyonel bir zeminde · birlestllil.mi§ olmaktadu. Bu
rasyonel tahli.ller, Kur' an' m salt tarihsel baglamlara dayah olarak
okunmarnaSl gerektigi, bun..lan a§an daha geni§ bir aolam evrenine
sahip oldugunu gostermi§ olmaktadrr.

AKLA VE iNSAN FITRATINA YASLANAN BiR YONTEM:
RASYONEL TEOLOJi
Mati.iridi, &af suresinin 157. A.yetini yommlarken rasyonel bir
teolojinin temellerini de atmaktadu. Allah'm elgisi vas1tas1yla insan16 Tc'vtlcst, 6/25.
17 Tc'vtfat, 12/26.
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lara emrettigi iyi, aklm.da iyi (rna 'ro/) dedigi §eydir. Yasakladtgt gi.rkin
§ey (miinker), aklm da girkin dedigi §eydir. Temiz olan §eyler akhn da
temiz dedigi, girkin gorlip haram kJdJJan, akhn ve insan htrahnrn
girkin gordukleridir..18 Kur'an mesaj1 bu yeni kultur ortamma girdiginde, insan htrahna ve aklma aykm olarak yasaklananlan yeniden
serbest bJiakJI. 19
insan, akh ve sezgJeriyle iyiyi-kotiiden, dogruyu yanh§tan,
faydahyr-zararhdan ayrrt edebJme yetenegindedir. Zira "Allah
insanm yap1sma neyin iyi neyin de kotii oldugunu bJme yetisi
yerle§tirmi§tir. "20 Hanefi fal~ihlerin gogunlugu namaz ve orucun vakti, namazda rek' atlann saylSl ve namazm kilint§ §ekli gibi teabbudi
yani sem'I/§eri konular harig iman, kufur, zina, igki gibi fiillerin akli
oldugu, alJm bunlann iyilil~ ve kotuliigiinii §eri teblig ohnadan da
bJebJecegi, ancak bu bJginin o fiilin emredilrn.i§ veya yasaklanmt§
sayrlmasmt, dolayrstyla teklifi. gerektirmeyecegi gorli§iine sahiptirler.
Dolayrstyla vahiy gelmeden once, insan sagduyu ve htrahyla hakikati
ke§fetme kudretindedir.
Matiiridi yorumlannda, dogal/sezgisel ahlak anlayt§l sergJemel~tedir. Peygamber gonderilmese bJe insanm hakikati kendine
veclen dogal yetil.erle ke§fedebil.ecegini, Nisa suresinin 83. A.yetine
dayanarak temellendirmektedir.
Bu ayet, vahiy olmadan ve peygamber gonderilmeden de insanlann akJ, vicdan ve sagduyulanm kullanarak hakikati ke§fedebil.eceklerini bir on kabul olarak insanlann online koyrnaktadu.
Matiindi, 'Wlah'm fazh ve rahmeti olmasaydt, aznnz harig §eytana
tapardm1z"21 ayetinde gegen/azl terimini Peygamber, ralunet terimini
vahiy olaral~ yonunlamal~ta ve §oyle demektedir:
"Allah peygamber ve vahiy gondermese bile, !{Ogu §eytana uyduau
halde az da oisa insanlann bir k1snu akJlanyla kki.kati ke§fedebikf'er
ve §eytana uymazlar. 22
.

Akluu kullanarak h~kikatin izini siirecek ve boylece §eytana uymayacak olan 'az sayrdal~ insan' vurgusu yaratili§m ba§langicmda da
18
19
20
21
22

Tc'vilat, 6/81.
Tc 'vi/,~t, 6/82.
$ems 91.8.
Nisa 4.83.
Tc'vilat, 3/356.
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ifadelendiri.len bir durumdur. iblis, Adem igin secdede bulunma emrine muhalefetinin ardmdan, Ad~m'in gocu.klan igin ongchiisiinde
§unlan soylemel~teydi: "iblis dedi ki: Eger bana. k1yamete kadar izin
verirsen, Adem'in soyunu pek az1 /1arif kontroli.im altma alacagrm" 23,
"ibl.is: "Rabbim! Beni azdlrlllana kaqth.k, andolsun ki yeryii.ziinde
kotulu.kleri onlara giizel gosterecegim, iglerinde ib.lasa erdirilmi§ kullann harig, onlann hepsini azdrracagrm" dedi. "24 Mati.i.ridi, higbir
§el~ilde vabye muhatap olmanu§ olsalar~ bile insanlann hakikati I~e§
fedebileceklerini soyleyen Kur'an ayetini25 rasyonel teolojisine temel
yapmaktadi.I'. Peygamber gondermeyi ve vahyi bildirimde bulurunaYl
Allah'm insanlara bir lutfu, alul alaru igine girenleri ise zorunluluklar
olarak degeJendirmektedir. .Allah't bilmek akli zorunluluklardandll',
vahiy gonderilmeseydi de insan akh o·nu bilmek zorundaydl, zira akhn boyle bir yetenegi vardrr. Bu ti.ir metafizik dogrulan ke§fetmeyen
al~, bu l~e§if yetenegini kullanmad1g1 igin sorurnlu tutulmaktadi.I'.
Mati.irldt, iyi-kotii, adalet-zuliim, comettlik-cimri.lik gibi kar§It
anlamlann gergekligini ke§f~tmenin aklm dogal yetene~li iginde oldugunu kabul eder. AkJ bu dogal yetenegiyle, varhgm igine birer 'anlam' olarak yerle§tirilen ozsel nitel.ikleri ke§feder. iyilik ya da kotuluk,
birer ozsel (zan) niteW~ olaral~ varhgm dogasma yerle§tWmi§tir. iyi
ya da kotiiyi.i ke§fetme giicii de aklm dogas1 igine yerle§tirilmi§tir. Bu
dw"llmda ke§feden giig olarak akJ (siije) ile ke§fedilen {obje) arasmda
bir tekabuliyet vardll'. Hakikatin ke§fedilmesi bu §ekilde mi.imkiin
olmaktadi.I'. Ak.lm bu ke§if giicii konusunda .Matutidi, Mutezileyle
ayru kanaati payla§maktadu. E§'arilerle ayru paralelde dii§iindiigii
nokta ise, tek.lifin ancak vahyin bildirirninden sonra tahakkuk ettigi
noktas1d1r.
AkJ ve vabiy arasmdaki bu ili§l~i kelam, b.kili ve felsefenin en
talii§mah konulanndan biridir. Akhn ve vahyin onerdigi iki farkh
onermeden hangisinin tercib. edilecegi noktasmda, Mutezile tercihi.ni akli olandan yana kullanmaktadi.I'. Bu durumda Mutezile akh bir
/1iikiim ftkarma arac1 olaral~ degil/1iikiim kayna§t olarak gonnel~tedir.
Mati.i.ridt ise akL hukiim kaynag1 olarak degil, hukiim gtkarma arac1,
tel~nik ifadesiyle istinbat ayg1h olarak gormektedir.
23 is..a 17.62.
24 Hicr 15.39-40.
25

N;_.a 4.83.
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insarun iyiyi ve kotiiyii tespit edebilecegi ba§ka bir ifadeyle deger hu.ki.im.leri koyabi.lecegi de, yap1Slna yerle§fui].en bu bilme ve ona
dayanarak yarg1da bulun.ma gucii.ne baglanmaktadu.
Bi..lindigi gibi, nehly/yasak konusundaki tarb§malardan en
onemlisi, nehyin/yasalJamanm yasaklanan fule etkisiyle ilgilidir. Yasal~ koyarun hikmet sahibi olmas1 sebebiyle bilgmle!, yasaklanan Min
kotii sayilinas1 gerektigini kabul ederler. Ancal~ Mutezile ve Matiirldi/
Hanefiler, bu kotulugiin yasaktan once mevcut oldugunu, o yiizden
yasagm buna yoneldigirli Jeri siirerken, E§'ariler kotulugiin bu yasak
yiizunden oldugunu savunurlar. Hanefiler kotulu.k kavraiil.lD.l, kendi
ozii itibanyla kotii olan {maddi fullere ili§kin) ve dolayh kotii {§eri
tasarruflara ili§kin) §eklinde ayumaktadu. Kendi ozii itibanyla kotu
olan, yasaktan once vardu. ikincisi ise din ve hukuk bakurundan kotulul~tiir ve ozsel {zati) olarak degJ, hi.ikmen kotii sayilir. Yalan soylemek ba§kasmm hakkrm gasp etmek ozsel/yapisal kotuliige ornel~tir
ve yasaklaytcl bir hu.kum bulurrmasa bile yapJmamas1 gerelmgi aklen
ve btraten bilinir. Kotulu.k niteligi bu fillerle birlikte alJa gelir ve
akJ bu ikisirli bir arada dii§iindugiinde yapJmamas1 gerektigirli yani
yasak hu.kmiinu dogrudan verir. Abdestsiz namaz kJmamn kotuliigii
ise ancak bir bJdirimle bi..linebilir ve ozsel bir kotuluge sahip degJdir.
Birinci kotuli.ik, butiin dinlerde ve toplumlarda aym nitelige ve dolaylSlyla ayru hukme sahiptir; ikincisine ili§kin hu.kiim ise farkh din
ve toplumlarda degi§JJik gosterebilir. Benzer §ekilde, sava§ ganirnetlerinin yenilmesi Yabudi.lere dinen haram sa~§ken, Musliimanlara helal k.Jmrru§tu. Bu da ganimetin ozsel olarak degi.l, hul~men
bu §ekilde tanunland1grm gosterir. Maliki mezhebi daha sistematik
bir ayt'lma giderek bir §eyin ozsel mi hukmen rni kotii sayJarak yasaklandigwa ili§kin tarh§mada §U Jkeyi benimsemi§fu: Bir §ey kul
haklu ile i.lgili ise ozsel bir iyilik ya da kotuliigii igerir, Allah hakk1 ile
Jgili ise hukmen bu §ekJde k.Jmrru§tu.

DELiLE VE HUCCETE DAYAL! BiR DiNi Dtr;rONCE
Allah' m insanlara gonderdigi dinin temel ozelligi, sorgulamal~
SlZW l~abul etmeyi d1§layan ve soylenenin bir ig tutarhhga sahlp olmasml gerektiren burhan {l~esinlil~) ifade ediyor olmas1du. Ustelik
Allah' w indirdiginin bu burhan ve l§tk olma ozelligi sadece inananlar
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igin degJ, gorecek gozii, duyaca.k kul.ag1 ve kavrayacak zihni olan
herkes igindir:
"Ey insanlar! Bakm size Rabbinizden kesin bir burhan geldi. Size
apag.k bir l§.k (nur) indirJik." 26
.

Biirhan, haklnn batJdan, gergek olarun sahteden aynlmasrm
miiml~iin kJan kesin delJ ve huccettir. Biirharun temel 6zelligi, gergegin zorunlu olarak kabulunii saglamasmda yatmaktadrr. Kur'an'm
bir kitap olarak adlandrrJmasmm 6tesinde, gergegi araJl§ta bir l§M
nur olarak nitelenmesi huccet olu§uyla doglUdan ili§kili.dir. Dinde
hem akJ hem de peygamberin gonderil.mi§ olmas1 huccettir. AI~J,
dinin varhgma ve Allah' m birhgine, uluhiyetine ve rubu.biyetine huccettir. Peygamber:in gonderilmi§ ohnas1 ise, ibadet ve §eri konularda .
huccettir. 27
Hem aklm hem de Kur'an'm huccet olarak adlandrrJmasl, dinin dogmatik kabullerden olu§mad1grm gosterir. Bu dogmatikhge en
buyiil~ meydan okuma, dinin ana kaynagmm higbir §iiphe ta§rmayan
agJilikta ve ig tutarlilikta oldugu yonundel~i §U beyand~:
"Bu Kitap kendinde /1 iqbir tutars1z/1k (rayb) bannd1rmayan bir iqerige safziptir. "28

Ayru §eldde, Allah'm Hak olmas1 ve indirdigini Hak ile indirmesi ve bu Hakk1 beyan edecel~ gucii insana venni§ olmas1 (Rahman
suresi ilk 5 ayet), dinin iginde sorgulanamayan, sorguland1g1 zaman
tutamzhg1 oltaya g~acagmdan korkulan bir alarun bulunmad1gm1
gosterir. Kur' an kendini i.li.m olarak niteler. ilim ise hakikati igerir
ve hakikatin ara§trrJmasma te§vik eder. insarun beyan gucii de, ilme
dayamr {'alleme/1U 'f-beyan). Dindeki bu Jim ve beyan vurgusu, dinin
salt iizer:imize giydigirniz bir kirnlik degil, aksine bir hakikat araJl§l
oldugunu gosterir.
Varhgm devamrm saglayan butiin bilgi, varhk ve ahlak yasalan,
dini ag1dan bal~arsak, kendmde bir hikmet ta§rr. Alemin yaratJmasmdal~i hikmet, yazJan bir rnetindeki niyet gibidir. Hikmet, ~ilgisel
olarak hakikatin ag1ga g~anlrnasrm ve batJ olan her §eyden annd1-

26 Ni•a 4.174.
27 7i(vilat, 4/112.
28 Bakara 2.2.
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nlmasnn; · ahlaken, iyi ,;e yararh olan eylemlerin yapJarak, iyiligin
hakim oldugu bir varlJ~ alaOlD.lO yaratJmaslD.l gerektirir.

AYETLERiN BAGLAMSAL OK:UNHASI: i<;TiHATLA
NESH
Mattindi, Tevbe suresi 60. ayette yer alan kalpleri Islama IsmdmlarJara zekat gelirlerinden pay vermeye Hz. Omer'in kendi reyine
gore son vermesini iqti/1adi nesh olarak l<avramsalla§hrmaktadu (ve
fi'l-ayeti delaletu cevazi'n-nesl7i b;'l-idil1ad) .29 Ancak dikl<atten kaguJmamaSl gereken husus §Udur: Mattind! igtihadi ne~h kavramsalla§tumasma giderl<en neshin birgok ttirii oldugunu soylemektedir. Bir
Kur'an ayetinin ba§ka bir Kur'an ayetiyle neshedilmesi, eski hu.kmiin
l<aldmlmasl olarak; Kur' an ayetinin hadisle neshedilmesini, yeni bir
hukiim lwnulmas1 §eklinde; Kur' an ayetinin insan igtihadtyla neshedilmesini ise hu.kiim igeren bir ayetin farl~ §el<ilde yorumlanaral<
yeni bir hukme lwnu edilmesi §eklinde agtklamaktadu. 30 Bu yeni anlamm yuklenmesi, §alilarm degi§mesiyle ili§kilendirilmektedir.
Miisliimanlarm azmhkta bulundugu, Islamm da zayrl oldugu
zamarJarda, Hz. Peygamber gogurJugu te§kil eden giig sahibi miinabk onderlere, kalplerini Islama 1smdumak amac1yla (miiel!e/e-i kulub)
. toplanan zel<attan pay ayuud1. 31 Matiiridi meselenin perde arkasnn
§6yle al<tarmaktadu:
Akra' b. Haris ve Uyeyne b. Fulan, peyeamber doneminde kendilerine mal verildigini soyleyerek, kimsenin ~ip bigmedigi bir arazinirl
onlara tahsis edilmesi talebiyle Hz. _E bu Bekir'e gelmi§ler¥ Hz. Ebu
Bekir de b~. talebi uygun bulmu§, §ahlt olarak da Hz. Omer'i yazllll§h. Hz. Orner g anda orada ohnad1g_J i!$in 1 bu iki ki§i bu ~ahitligin
tasctiki igin Hz. Orner'e gitrni§lerdi. Orner de ellerinde bulunan ve
arazinirl onlara tahsisini gosteren kag1d1 ellerinden ahp okuduktan
sonra yuhp ahru§h. "Hz. Peygamber, .Miisliima~ann zayrl oldugu
bir zamanda size bu .ea)'l a)'lnyordu ama am.k Islam izzet kazanIDI§, Musliimanlar gii!Slenmi~tir, zekattan .~ize pay falan yok" diyerek
adarnlan reddetmi§ti. Hz. Ebu Bekii de Orner'e muvafakat etmi~ti.
0 zaman bu olaYI omek bir vaka olarak alabilir ve bu iki sahabenin uygula. rnasl.Ill kendimize birka~ yonden §U §ekilde hiiccet/dehl
gosterebiliriz: 32

29 Te'vilat, 6!392.
30 Te'vilat, 6/392.
31 Te'vilat, 6/391.
32 Te'vllat, 6/392.
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Hz. Peygamberin Miisliimanlann zayrl oldugu donemlerde zorunlu olara~ antla~ma ya_ph~l .topluluklarla, :z;aafiyetin yarathgt zorunluluk hali ortadan kal.lunca antla~ma)'l yen.iden gozclen ge!Sirme
hakkt ortaya !Stkar.
Miisliimanlann za~ durumlannda, yapacaklan kotuluklerden
emin olmak i!Sin miinabklara mal mulk vermek caizdir, ama gii!Slii
olduktan sonra vem1eleri haramdu.
Ayette bir hukmiin konulmasma sebep te~kil eden illet ortadan
kal.kutca, hukmiin deg~ecegini gosteren i;til1adi nes/1 so:z; konusudur.

MATOR!Di, lvlEVCUT KELAM.i TERMiNOLOJiYi

YENiDEN KAVRAMSAL~TIRlv!Ah"TADIR

.Matiirldi, bir l~elamCl olmas1 sebebiyle, kelamda lJasik bir aulam kazanan terimlere, Kur'an\ yorumlarken yeni anlamlar yii.kleyerel~, geli.§tirilen mevcut goziimiin d1§mda yeni gozumlemeler yapar.
Omeklemek iizere birl~ag yeni kavramsalla§tnmasma goz atahm:
Kesb Teorisi: E§'ari'nin kesb teorisi ne kadar karma§tksa,
Matiiridi' nin bu konuda soyledikleri o l~adar anla§ilirdu. Kesb teorisinde, insanm bir eylemi yapmasmdan once fiile ili§kin kudretin fiille
mi fiilden once mi varolduguna ili§kio tarh§rnada butiiniiyle fark11 bir gozumleme getirerek bir anlamda orla yolu bulan bir goziim
onermektedir: Fiilden once var olan kudretin, fu.h bir kudret degil
'sebep' yahut' hal kudreti' denilen potansiyel bir kudret oldugunu ve
bu I~udretin Allah tarahndan yaratJd1grm sayler. insandan yapJmas1
istenilen fiillerin insalllll bu 'hal' yahut 'sebep' kudreti dikkate ahnaral~ talep edildigini; fiilin i§lenmesi anmda ise bu kudretin iosana
ait oldugunu gostermek iiz.ere 'fiill:' bir kudret olarak adlandu.Jd1grm
soyleyerek kesb yahut kudretle ilgili soylemini bilioen kelami §ablondan farklt bir tarzda ifadelendirmektedir.33 "Orada apag1k beigefer, ibrahim 'in makarm vard1r. Kim oraya girerse giivende ofur. Oraya
giig yetirebilen (isteta'a) insanlara Allah igin Evi haccetmek gerek/i o/ur.
... " 34 ayetinde gegen 'istitaat' l~elimesinin ne anlama geldigini soran
sahabelere Hz. Peygamber "aztk ve binek" §ekliode cevap vererek?;
istitaatin, bir eyleme giri§meden onceye ait bir on hazuhg1 ve potan33 Tc 'vilat, 2/227.
34 Al-i lrnran 3.97.
35 Hadis i)in bk. Ncylii'kvtar, c. 5/12.
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siyel.i igercligini gosterml§tir. Biitiin §eri teklifl.er insandaki potansiyel
istitaat (giig yetiriyor olma) hali di.kkate ahnarak yapJu:. 36
Kur'an'm Mahluklugu Meselesi: Kur'an'm mabluk olup olmad1g1 tarh§masmda da Allah' m kelanu' wn niteligirri irdelerken yirle
orla yolu b.u lmaya donuk olarak, Allah' m heniiz fill haline gtkmanu§
kelanuru kelam-1 nefst; lafu:lara biiriinmii§ olan halmi ise kelam-1
lafz1 §eklmdeki formulasyonu da kelam literatiinde ilk defa dJe getirilmi§tir. Bir meseleyi tarh§u:ken, mevcut §ablonun dl§lDa gikarak
ve terimirl semantik tablJme dayah olarak yeni bir goziim onermesi,
Mati.irldt'ye has bir yontem olarak kar§uruzda dunnal~tad1r. Bu seman~ yontemin Ebu'l-Mu'in en-Nesefi'de de ayruyla korundugnnu
gormekteyiz.
Miitevatir Haber: Mati.irldl'nin benzer bir tutumunu miitevatir
/1aber alglSlnda gorebiliriz. Miitevatir'in l~endisine kadar yapJan tanurunda, "yalan iizere birle§meleri miimkiin olmayan bir toplulugun
al~tard1g1 haber" §eklmdel~i tanuru, "Peygamberin d1§mda big kirnse bu §ekilde tammlanamaz, sadece Hz. Peygamber verdigi haberde
(Kur'an' m mesaju:u insanlara aktarmada) yalan soylemez," diyerek
bu tanmu, "yalan iizere birle§meleri miiml~iin olan bir toplulugun
aktard1g1 haber" §el~de degi§fumi§fu.
Delillendirme Tarzlan: Mati.irldi, kelam l.iteratfuiinden a§ina oldugumuz delillendirme tarzlarmdan gok farkh delillendirmeler
geli§tirmektedir. Omegin Allah' m varhgmm delilleri, olarak butiin
kelam kitaplannda one gtkanlan delJ havuzunu geni§letmel~te ve
Allah'm uluhiyetinirl, rububiyetinin ve tedbir'inin (yonetirninirl) delilleri §eklmde ba§lJJar agmaktadu:.
OlgU.d.e Adaletten, Dii§iincede Adalete: Yeni kavramsalla§tmna omeklerinden bil"i de §Udur: Yaygm olarak olgude adJ olma)'l
talep eden ayetlel"i37 yorum.larl~en, olgiiyii, hak~i anlammda olgulebJir ve tarnlabJir olan maddi nesnelere atifl.a yorumlayan bJgirJerden farkh olarak Mati.irldi olgiiye mecazi bir anlam da yiiklemekt.e
ve bunun 'dii§iincede olgh'yii igerdigirri soyleyerek bu ayet iizerinden
iftihat ve istil1sam temellendirrnektedir. 38 Ona gore, tal~dir hakkrm
36

Te'vilat, '2/227.

37
38

Te'vrlat, 8/274.

isra 17.35. Aynca ~u ayetlere bk.

Hud 11.85; Mutaf:fifin 83.1-5.
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igeren bu olgude onemli olan, Kur 'an' m ktstas-t m iistaklm dedigi
en dogru kriteri i§lete~el~ her anlamda hak ve adaletin tecell.isini saglamaktrr. Matiirid1, insanlar araswdaki ili§kile~de hakim kJ.wmas1
gereken bstas-1 miistakun'den kastw adalet, denge, bi.lgi oldugu yoniindeki gorii§lere ahlta bulunmaktadu.
Hillrm: Adil YargJamadan Adil Yonetime: Matiiridi yaygw olarak adaletle hii.kmetmek yahut adi.l yargJama olarak anla§llan 'hii.km' terimini yonetim olarak kavramsalla§hrmakta ve i.lgili
ayetten yonetimde insanlara e§it muamele bul=a sorumlulugunu
gJ~armaktadlr: Kisacas1, yarg1 adaleti olarak yorumlanan 'hukm'39
terimini Matiiridi, yonetim adaleti olaral~ anlamaktadu. Zira yargJamada adi.l davrawlmasl gerektigi agtk bir hak~attir. Ama yonetimde
farkh e~ ve dini kokene sahip insanlara e§it muamele etmede ayru
hassasiyet gosteril.meyebilir. Bunu dikkate alarak Kur' an, vurgusunu butiin hallu i.lgi.lendiren yonetime gekmel~tedir. Matiindt, iktidar
erl~ini elinde bulunduranlann, miimin ya da kafir hangi inangtan
olursa ols® halka e§it muamelede bul=alannm geregine i§aret
etmektedir:
"Allah insanlan yoneHrken adil olmanlZl emreder" hi.ikmii, adil
yonetim ve l.iyakata gore gorev dagJnnm1 C:?~gormektedir. Hem yonetimde hem gorev dag~da hem de kar§t.L.kh giiveni gerekt-iren muamelelerde insanlar arasmda adaletin dengeyi saglayan hir mekanizma
olarak yeryiiziine hakim kJmmas1, Allah'm insanlara bir lutfu olarak
sunulmaktadiL Yonetimde adalet ve emanetlerin Ia~ olan insanlara verilmesi, toplumsal ban§ i~in 0 kadar onemlidir ki Allah ayetin
sonunda i~iten ve goren o ldugunu hahrlatarak, bunlann saglarunas1
i~in insanlar iizerinde manevi bir otorite kunnaktadtr."~0 .

Tarh§hgl konularda gelenekselle§mi§ tarh§ma §ablonunu takip etmemesi ve okuyucusunu her an yeni bir yorumla bulu§acag1
. heyecamna sol~mas1, Mati.irldi'nirl Kur'an yorumunda semantik ve
te'vii yontemini kullanmas1yla i.lgilidir. Kur' an laklanrun sonsuz
bir anlam dunyasrm temsi.l etti.lJerini kabul eden te'vll yonteminde,
okuyucu kendi aklrmn ve tecrubesinin yarathg1 yorum giiciiyle bu
anlam diinyaslDlD kapJanru agma sorumlulugunu omuzlamaktadu.

39 Ni..ca 4.58.
40 Tc'vifot, 3/287.

