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Maturidi’yi Nas l Okumal y z?

How Should We Read Maturidi?

Talip ÖZDE *

Abstract

The socio-cultural, politic, economic and other changing processes that have 
been lived by societies, the structures against changing, ideological a itudes favour-
ing the continuation of the status quo, the appearing needs and new demands bring 
into question the establishment of relations with history and culture, the approach to 
the social problems to develop seeking proper solutions for them and to direct social 
demands through the important persons and their works who have historical and 
scienti c personality. The previous works re ect the specialities and opinions of the 
century in which they appeared as well as the methods and principles, interpreta-
tions and evaluations to shed light on the future.

A rapid social change has been lived progressively towards Westernisation in 
the Islamic world since the last quarter of 19. Century for the O oman and Muslim 
scholars have been a ected by the values of Enlightenment and  modernity. The 
religious understanding and traditions that are not convenient with the Western 
ones have been tried to suppress on the one hand, the compromising interpreta-
tions have been tried to develop from the other hand. Following the disintegration 
of the O oman Empire, the formation period of nation-states based on ethnicity, 
tribe and language started, and this brought into question the impregnation of the 
secular models in Turkey and other Islamic countries. Thus, beside the scienti c 
studies aiming at understanding and telling Islam in the contemporary world by 
making all the Islamic tradition a subject of examination, and aiming at enriching 
it, some other projects have appeared to legitimate the endeavours for secularizing 
the system and society.

Bringing Maturidi into question, who is said to come from Turkish origin and 
marked an era for the future periods with his compromising and balanced interpreta-
tions in the elds of commentary, jurisprudence and Islamic  theology and took a cen-
tred role in building Ahl al-Sunnah has appeared in this ground. Some approaches 
have aimed at bene ting from Maturidi in understanding Islam and in interpreting 
it scienti cally, some a empt have taken place to include him in the so-called project, 

* Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi,  lahiyat Fakültesi.
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and some readings and interpretations have been made over him to form a theologi-
cal ground for  secularism. In this paper, we will focus on which frames should the 
ma er of reading Maturidi and understanding him truly be seated, and which crite-
rions should be taken essentially from the view of form, contents and method word 
style while approaching to the Works of Maturidi.

Toplumlar n ya amakta oldu u sosyo-kültürel, sosyo-politik, sosyo-ekonomik 
vb. de i im süreçleri, de i im kar t  veya yanl s  yap lanmalar, ortaya ç kan ihtiyaç-
lar ve yeni talepler bir ekilde geçmi  tarihle ve kültürle ba lant  kurmay , tarihi ve 
ilmi ki ili i olan önemli ah slar ve eserleri üzerinden toplumsal problemlere yakla -
l p çözüm aray lar n n geli tirilmesini, toplumsal taleplerin onlar üzerinden yönlen-
dirilmesini gündeme getirmektedir. Geçmi  eserler telif edildikleri ça n özellik ve 
görü lerini yans tmakla beraber, zamanla k ymetini kaybetmeyen, gelece e k tuta-
bilecek yöntem ve prensipleri, yorum ve de erlendirmeleri de bar nd r rlar. Bu eser-
lerden yararlanabilmek, geçmi in yorumlar n  ça a ta mak, her eyden önce onlar  
do ru anlamay  gerektirir. Tarih yorumlar nda oldu u gibi, günümüzden geçmi e 
bakarak bir müelli  ve eserini anlamak herkes için ayn  olmamaktad r. Ara t r c lar n 
bak  aç lar na ve yorumlar na etki eden faktörlerin yan nda, ara t r lanla ara t ra-
n n içerisinde ya ad  tarihi dönemlerin ve toplumsal artlar n farkl l , kavramsal 
düzeyde meydana gelen de i meler anlama farkl l klar n n ortaya ç kmas na neden 
olmaktad r.

19. yüzy l n son çeyre inden itibaren slam dünyas nda Osmanl  ve Müslüman 
ayd nlar n gi ikçe artan bir ekilde Ayd nlanma ve  modernitenin etkisinde kalma-
lar  sonucu Bat l la ma yönünde h zl  bir de i im süreci ya anm , bir tara an Bat l  
de erlerle örtü meyen dini anlay  ve gelenekler bast r lmaya çal l rken, di er taraf-
tan uzla mac  yorumlar geli tirilmeye çal lm t r. Osmanl  mparatorlu unun par-
çalanmas n  takiben Türkiye, M s r ve Orta-Do u’da etnik esasa, kabile ve dile dayal  
ulus devletlerin te ekkül sürecinin ba lamas , Türkiye dâhil di er slam ülkelerinde 
seküler modellerin topluma empoze edilmesini gündeme getirmi tir.  Böylece, ya a-
d m z dünyada slam’  anlamay  ve anlatmay  amaçlayan, bütün bir slami gelene i 
analitik yakla mla  inceleme konusu yapan, bilinçli ay klamalarla onu zenginle tir-
meyi amaçlayan çal malar n yan nda, Bat l  de erlere dayal  ulus devlet mant n-
dan hareketle sistemi ve toplumu sekülerle tirip homojen hale getirme çabalar na 
me ruiyet kazand rmay  amaçlayan projeler de gündeme gelmi tir. Maturidi gibi et-
nik yönden Türk oldu u söylenen;  tefsir,  kelam ve f k h gibi alanlarda dengeli ve uz-
la t r c  yorumlar yla kendisinden sonraki dönemler için ç r açarak  Ehl-i Sünnet’in 
in as nda merkezi rol alm  bir slam aliminin gündeme getirilmesi bu zeminle de 
ba lant l  olarak ortaya ç km t r. 
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 Maturidi gibi bir ilim adam n  ve eserlerini okumak, her eyden önce onun ya-
ad  dönemin artlar n , o döneme ait yayg n zihniyetleri, mezhebi ak mlar , ilmi 

birikimi, o döneme damgas n  vuran saf al lar  ve mücadeleleri bilmeyi gerektirir. 
Çünkü bu say lanlar, büyük ölçüde Maturidi’yi de belirleyen durumlard r. slam tari-
hi aç s ndan Maturidi’nin ya ad  dönem, Kur’an’ n nüzul asr  ve Hz.  Peygamber’in 
 vefat ndan sonra meydana gelen olay ve durumlar n içerisinden zuhur eden f rka-
lar n, itikadi ak mlar n, f khi mezheplerin te ekkül edip geli ti i ve sistemle ti i bir 
dönemdir. Hz. Osman’ n hilafeti döneminde ortaya ç karak onun ehit edilmesine 
neden olan siyasi hareketler, Cemel ve S n olaylar , Tahkim meselesi, Dördüncü 
halife Hz. Ali’nin ehit edilmesi, Kerbela olay , ia ve Haricili in ortaya ç kmas nda, 
Mürcie’nin olu umunda etkili olmu tur. Siyasetle do rudan veya dolayl  ba lant l  
olan bu f rkalar n kri ve felse  temellerini olu turarak sistemle meleri, kendi içle-
rinde farkl la arak k s mlara ayr lmalar  zaman içerisinde gerçekle mi tir. Gulat-  

ia, Sebeiyye, Keysaniye, Zenadika ve uubiyye gibi Bât ni f rkalar n olu umunda 
Zerdü tilik, Maniheizm, tercüme faaliyetleri ve Yunan felsefesi etkin olmu tur. 

Hz. Osman’ n Medine’de isyanc lar taraf ndan ehit edilmesinden itibaren ya a-
nan ac  ve müessif olaylara kar  tepki gösterenler oldu u gibi, k smen veya tama-
men teslimiyetçi bir tav r sergileyenler de olmu tur. Cebriyecili e varan teslimiyetçi 
tavr n toplumda yayg nla mas  siyasi otoritenin de i ine gelmi tir. Buna tepki olarak 
Kaderiyecilik ve  Mutezile ortaya ç km t r. Bu ak m Haricilik, ia ve Murcie aras nda 
tart malar n yo unla t  bir dönemde tart malara dâhil olmu , Maturidi’nin ya-
ad  Abbasiler döneminde ise etkinlik kazanm t r. Abbasi dönemi, Araplar n ya-

n nda di er unsurlar n, slamiyet yan nda di er farkl  din ve kültürlerin bir kar m 
meydana getirdi i, uzla ma noktalar n n yan nda a r l klar n,  ifrat ve  tefrit noktala-
r n n da meydana geldi i bir dönem olmu tur. Dine ve kaynaklar na rasyonalist ve 
bât ni yakla mlar zahiri yakla m  tetiklemi , rivayetçilik temayülü yayg nla m t r. 
F rkalar, mezhepler ve ak mlar aras nda birçok ihtila ar n, yo un tart malar n,  ifrat 
ve  tefrit noktalar n n ortaya ç kt  bir dönemde, merkezi otoritesi gi ikçe zay a-
yan Abbasi devletinin varl n n korunmas  ve bekas , Müslümanlar n birlikteli inin 
sa lanmas  belirli bir denge ve uzla ma siyasetinin uygulanmas n  gerektirmi tir. 
Sele ye ve Ehl-i Hadisin ortaya ç kan siyasi, kelami ve felse  ak mlar n kar s nda 
oldukça yetersiz kald  bir dönemde Maturidi, ilmi metodolojisi ile,  kelam, f k h ve 
 tefsir alanlar ndaki yorumlar yla Sünnilik/ Ehl-i Sünnet olarak isimlendirilen ak m n 
olu umunda ve geli mesinde rol alm , onun en önemli temsilcilerinden biri olmu -
tur. O, akide ve dü üncelerinin temellerini Selef’ten almakla beraber, kirlerini güç-
lü delillere dayand rm , ihtiyaç duyulan denge ve uzla ma siyasetinin ba ar s na 
önemli katk larda bulunmu tur. 
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Maturidi’yi ve eserlerini anlamak, onun ya ad  dönemdeki itikadi, kri ve mez-
hebi ekolleri, dönemin ilmi geli melerini bilmenin yan nda, onun slam’ n kaynakla-
r na yakla rken nas l bir epistemolojik sistemden hareket e i ini,  nas l bir Kur’an 
tasavvuruna sahip oldu unu bilmeyi de  gerekli k lar. Maturidi’nin Kur’an tasavvu-
ru, epistemolojik sisteminin  olu umunda, slam’ n kaynaklar na ve dini problemle-
re yakla m nda belirleyici bir konuma sahiptir.  Maturidi’ye göre Kur’an, do rudan 
Allah kelam  olmas  yönüyle  mutlak bir bilgi kayna d r.1 Maturidi, Kur’an’dan ba -
ka hiçbir söze mutlakl k vasf n   yüklememi tir. Onun bu tasavvurunun olu umun-
da Kur’an’ n hak olarak indirildi ine,2  muhkem  k l nd na,3 önünden ve arkas ndan 
bat l n gelmeyece ine,4 onda bir tutars zl n olmad na i aret eden5 ayetler referans 
olu turmaktad r. Onun tefsirle tevilin aras n  ay rmas , tefsiri sahabeye, tevili fuka-
haya hasretmesi; tefsirde Allah ve Resulünün ahit k l nm  olaca n , dolay s  ile 
tefsirin manaya delalet yönünden kesinlik arz edece ini, halbuki tevilin kesinlik arz 
etmeyip anlam n birden fazla yoruma ihtimal ta d n  ifade etmesi6 söz konusu ta-
savvurla ba lant l d r. Maturidi’ye göre Kur’an’dan bir ayetin di er bir ayeti  tefsir 
 etmesiyle veya söz konusu tefsirin Hz. Peygamber arac l  ile yap lmas yla, o ayetin 
di er Müslüman fakihler ve müctehidler taraf ndan  tefsir edilmesi ayn  ey de ildir. 
Tefsir-tevil ayr m nda Maturidi’nin tefsiri sahabeye hamletmesi, onlar n vahye ahit 
olmalar ndan dolay d r. Vahyin ahitli i olmad nda, sahabenin kendi ilmi birikim 
ve ictihadlar  ile ayetlere getirdi i aç klamalar tevil kategorisine dahil olur. 

Maturidi  tefsir metodolojisinde yapabildi ince Kur’an’a bütüncül yakla m , onu 
merkeze alm  , akla ve rivayetlere hakem k lm t r. Kur’an merkezli bir bak  aç s yla 
ak lla    nakil aras nda denge kurmaya çal m t r. Yorumlar nda akla büyük yer veren 
 müfessir, iman n nuru ile dü ünen, nefsin hâkimiyeti alt na girmeyen akl n insan  
do ruya ula t raca na dikkat çekmi ,7 rivayetleri kabul edip onlarla amel etme ko-
nusunda ise ravilerin hallerinin incelenmesinin ve haberlerin muhtevas n n incele-
nerek Kur’an’la ve kesin delillerle mukayese  edilmesinin önemine i aret etmi tir.8 Bu 
durum, onun dü ünce ve yorumlar na denge, itidal ve uzla ma zaviyesinden bak l-

1  Ebu Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, tah. Fat ma Yusuf 
el-Haymi, , I-V, Müessesetu’r-Risale Na irun, Beyrut 2004, C. III, s. 60.

2  Bakara, 2/176; Ali-i mran, 3/3.
3  Hud, 11/1.
4  Fussilet, 41/42.
5  Nisa, 4/82.
6  Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C.I, s. 1.
7  Geni  bilgi ve de erlendirme için bk. Talip Özde , Maturidi’nin Tefsir Anlay , nsan Yay n-

lar , stanbul 2003, s. 106-109.
8  Ebu Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, çev. Bekir Topalo lu, 

SAM Yay nlar , Ankara 2002, s. 12.
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mas n  gerekli k lar. Maturidi’de bu denge ve uzla ma noktas , Kur’an metnine yak-
la m nda rasyonelli i en  a r  noktalara ta yarak ayetleri neredeyse ba lam ndan 
tamamen koparan, ayetlere d ar dan siyasi-felse  anlamlar yükleyen spekülatif yo-
rum tarz  ile tamamen lafz n zahirini esas alan, ayetlerin delalet e i i anlamlara itibar 
etmeyen zahiri yorum aras nda gerçekle mektedir. Yine bu denge noktas  Allah’ n 
iradesi ve yaratmas  ile insan iradesi ve illeri aras ndaki ili kinin anla l p aç klan-
mas nda Cebriye ile insan iradesini öne ç karan  Mutezile aras nda  Mutezile’ye yak n 
bir noktada gerçekle mektedir. Maturidi, Allah’ n her eyin yarat c s  olmas ndan ve 
her yarat lan eyin Allah’a izafe edilmesinden, O’nun güç ve kudretin gerçek kayna-

 olmas ndan hareketle konuyu insan iradesi ve illerine getirmi , ihtiyari illerde 
kesb formülünü esas alarak Allah’ n illeri yaratmas n n cebri gerektirmedi ini, in-
san n iradesini ve i levselli ini ortadan kald rmad n , insan n ellerinde gerçekle en 

il tek olmas na ra men asl nda onun Allah’ n ve insan n illerinin mefulü oldu unu 
ifade ederek orta noktay  bulmaya çal m t r.9 Yine iman-amel ili kisine ve büyük 
günah i leyenin durumuna dair yapt  yorumlarda Haricilik,  Mutezile, Mürcie ve 
Kerramiye aras nda bir orta noktada durmaktad r. Mahiyet olarak iman n kalple tas-
dik oldu unu, dille ikrar n sadece bu iman  ortaya koyma ve teyit makam nda oldu-

unu söyleyen Maturidi, büyük günah i leyeni tek r etmedi i gibi, onu mü rik veya 
münaf k olarak da nitelendirmez. Ayn  zamanda imanla beraber masiyetin zarar ver-
meyece i iddias na da kat lmaz.10

Allah’ n isim ve s fatlar yla ilgili  müte abih ayetlere Kur’an merkezli yakla m , 
kendisini Ebu  Hanife ba ta olmak üzere Selef’e yakla t r rken, yorumu lügavi aç k-
lamalarla, akli ve nakli delillerle zenginle tirmi  olmas , Selef’le daha sonra gelen 
kelamc lar ve  Mutezile aras nda orta bir yol izlemi  oldu unu gösterir. Onun tevil 
anlay , Kur’an bütünlü ünü, siyak ve sibak  zorlayan,  Allah ile insan aras ndaki on-
tolojik münasebeti de erlendirmeyen, anlat mda Arap dilinin üslup ve inceliklerini 
dikkate almayan tevil eklinden daha farkl d r. Özellikle istivâ, yed, áyn, vech, nü-
zul, mecî’, intikam, istihza gibi insanlara izafe edilen vas ar n Allah’a izafe edildi i 
ayetlerin tevilinde, Allah’la insan aras ndaki ontolojik münasebet üzerinde durmu ; 
Allah’ n müteal, s n rs z, sonsuz, zaman ve mekândan münezzeh oldu unu, insan n 
ise zaman ve mekân içerisinde yarat lm , her yönden s n rl  ve fani bir  varl k oldu u-
nu, dolay s  ile insan n Allah’ n isim ve s fatlar n n mahiyetine ula mas n n mümkün 
olamayaca n  vurgulam t r. Maturidi’ye göre Kur’an’da insana izafe edilen yuka-

9  Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, s. 302-305; Kemal I k, Maturidi’nin  Kelam Sisteminde man Allah 
ve Peygamberlik Anlay , Fütüvvet Yay nlar , Ankara 1980, s. 90-96.

10  Geni  bilgi ve aç klamalar için bk. Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, s. 417-445, 487-497.
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r daki  vas ar n Allah için kullan lm  olmas , sadece insanlara anlayabilecekleri bir 
dille hitap edilerek manay  zihne yakla t rmay  amaçlamaktad r.11 

Maturidi gibi metot ve kirde itidal ve uzla t r c l  hede eyen, mutlak olarak 
de erlendirdi i Kur’an vahyini merkeze alarak be eri yorum ve  de erlendirmele-
ri iza  konuma yerle tiren bir ilim adam n n kirlerinde uç noktalara gitmesi veya 
mezhep taassubu içerisinde olmas  dü ünülemez. Nitekim o, muhalif oldu u dü ün-
ce ve hareketleri ele tirirken sald rgan bir üslup sergilememi , insanlar n kendilerini, 
mezhep imamlar n  ve önderlerini tamamen tezkiye edip aklamalar n n do ru ol-
mayaca n  ifade etmi tir.12 “Lâ yemessuhû ille’l-mutahharûn” (Ona –yani Kur’an’a- 
temiz olanlardan ba kas  dokunamaz)13  ayetinin tefsirinde, aye e geçmekte olan “temiz 
olanlar” ifadesini abdest konusuna de il de meleklere hamletmesi, kendisi Hane  
oldu u halde Hane lerin o konudaki klasik görü lerine at a bulunmamas , mezhep 
taassubu içerisinde olmad n  göstermesi yönüyle önemli bir örnektir. 

Maturidi’nin do ru anla lmas nda, onun içerisinden gelerek temsil e i i Sünni 
gelenekle olan ba lant s n n da dikkate al nmas  gereklidir. Çünkü söz konusu gele-
ne in onun üzerindeki etkisi, özellikle ihtila  meselelerdeki aç klama ve yorumlar n-
da kendisini hisse irmektedir. Farkl  görü  ve ak mlar aras nda dengeli ve uzla t r c  
aç klamalar yaparak mezhebi taassup içerisine girmemesine ra men, Kur’an’la gele-
ne in tam uyu mad  yerlerde,  geleneksel görü ü olabildi ince esnetmeye çal arak 
muhafaza etmeye çal m t r. Buna ra men bazen geleneksel yorumun belirgin ekil-
de öne ç kt  görülebilir. Örne in smail Çal kan’ n da dikkat çekti i gibi, Maturidi, 
Hucurât suresinin 49. ayetinde iki mümin toplulu un birbirleriyle sava malar na ra -
men yine de mü’min kategorisi içerisinde zikredilmelerini esas alarak Ehl-i slam’ n 
birbirleriyle sava malar n n büyük günah oldu unu, fakat büyük günah i lemenin 
 ki iyi imandan ç karmad n  kabul etmi tir. Ancak onun, yine ayn  ayet-i kerime-
den hareketle Müslüman toplumun ba nda kendisine biat edilen bir yönetici varken 
Hariciler gibi merkezi otoriteye kar  ayaklananlara kar  sava man n gerekli oldu-

unu savunmas , müminlerin aralar n  slah ve sulh etme formüllerine ba vurma-
dan do rudan silahl  mücadeleye at a bulunmas  devlet-toplum ili kisinde devlete 
itaati öne ç karan Sünni siyaset anlay yla izah edilebilir.14 man konusunda mutedil 
bir duru  sergileyen Maturidi’nin, hakim otoriteye kar  ayaklanan Müslümanlara 

11  Talip Özde , Maturidi’nin Tefsir Anlay , s. 253-254. Maturidi’nin  müte abih ayetlere getir-
di i yorumlar iç in bk. Talip Özde , a.g.e., s. 254-272.

12  Ebu Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne, Selima a Ktp. 
No. 40, vr. 740 b.

13  Vak a, 56/79.
14  Bk. Maturidi, Tevilatu Ehli’s-Sünne, C. IV, s. 544-546; C. II, s. 30. Ayr ca bk. smail Çal kan, 

Siyasal Tefsirin Olu um Süreci, Ankara Okulu, Ankara 2003, s. 203.
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kar  onlar  tek r etmemesine ra men yönetim yanl s  sert ve tavizsiz bir tutum ser-
gilemesi, yönetimi hiç sorgulamamas  bu bak mdan anlaml d r. Toplumun belirli bir 
ki i veya gruba biat ederek (oy vererek) veya bir ekilde zorlanarak onlar  yönetim 
mekanizmas n n ba na getirmi  olmas , her halükarda yönetimin bütün icraatlar na 
teslim olmas n  gerektirir mi? Bu noktan n sorgulanmas  gerekirdi. Merkezi otorite-
sinin zay amas yla da lmakla kar  kar ya kalan Abbasi yönetiminin, ihtiyaç duy-
du u toplumsal deste i marjinal ve radikal hareketlerden de il, yöneten-yönetilen 
ili kisinde devlete itaati ilke edinen, denge ve itidali öne ç karan Sünni gelenekten 
alma yoluna gitmi  olmas  normaldir. Döneme damgas n  vuran artlar dikkate al n-
d nda, Maturidi’nin siyaset konusunda hakim gelene in etkisiyle merkezi otorite-
den yana bir duru  sergiledi i anla lmaktad r. 

Maturidi’nin yorumlar n n de erlendirilmesinde ya ad  dönemden günümü-
ze gelinceye kadar Kur’an’la ilgili kavram ve terimlerde zamanla  ortaya ç kan se-
mantik de i melerin de görülmesi gerekir. Eski bir metni okurken, o metinde geçen 
kavramlara günümüzde yüklenen anlam ve tari erden hareketle yakla maya çal -
t m zda müelli  ve eserini yanl  anlayabilir, onunla ilgili yorum hatalar na dü-
ebiliriz. Örne in Maturidi’nin nesh problemine getirdi i aç klama ve yorumlar n 

analiz edilmesi bu konuda aç klay c  olabilir. Günümüzdeki yayg n klasik nesh ta-
ri nden yola ç karak Maturidi’yi okumak, bizi yanl  sonuca götürebilir. Maturidi, 
 Ehl-i Sünnet gelene ine uygun olarak Kur’an’da nesh oldu u görü ünü benimse-
mekte,  Kur’an’ n daha önceki eriatlari de  neshe i ini kabul etmektedir. Pe in bir 
kabulleni le, onun nesh telakkisinin daha sonrakilerin geli tirdikleri nesh teorisiyle 
ayn  oldu unu dü ünebiliriz. Ancak Maturidi’nin nesh kavram ndan anlad  ile 
daha sonrakilerin söz konusu kavramdan anlad  ey, benzer noktalar olsa bile 
tamamen ayn  de ildir. Maturidi’nin, Kur’an tasavvuru, epistemolojik sistemi ve 
 referanslar n  büyük ölçüde sele en almas , onun nesh anlay n n ekillenmesin-
de etkili olmu tur. Kur’an’ n hükümleri aras nda z tl k oldu u  varsay m na dayal  
nesh teorisi onun tercih e i i bir ey de ildir. Onun u ifadesi, konuya nas l bakt -

n  en güzel ekilde özetlemektedir:

“Neshe ihtimali olan hükümlerde nesh caizdir, ancak neshe ihtimali olmayan hü-
kümlerde caiz de ildir. Bu i in asl , aklen nesihten kaç nman n mümkün oldu u her 
yerde neshin gelmeyece idir”15 

Dolay s  ile gelenekten hareketle prensip olarak neshin varl n  kabul etse bile; 
o, neshi bir ayetin hükmünün daha sonra gelen er’i bir delille iptal edilmesi eklinde 
de il, neshe konu olan ayetin müddetinin sona erdi inin beyan  eklinde tan mlam -

15  Maturidi, Te’vilat, vr. 316 b.
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t r. Birinci tari e iki ayet aras nda mevcut oldu u dü ünülen bir tenakuza vurgu ya-
p l rken, ikinci tari e herhangi bir tenakuza telmihte bulunulmaz. Maturidi’ye göre 
neshin gerçekle mesi maslahatlar, illetler ve hikmetlerle ba lant l  bir durumdur. 
Maturidi’nin nesh telakkisi daha çok sele n nesh telakkisine uygun gözükmektedir. 
Nitekim onun üzerinde nesh oldu unu kabul e i i ayetlere getirdi i aç klama ve 
yorumlar dikkatle incelendi inde, umumun tahsisini, istisnay , bir hükmün uygulan-
mas n n tehir edilmesini veya alternatif uygulamalara müsait bir hükmün uygulan-
mas nda alternati erden birinin devre d  b rak lmas n  da nesh konusu içerisinde 
mütalaa e i ini görebiliriz.16 

Nesh problemiyle ba lant l  olarak Kur’an ve gelene i uzla t rma noktas nda 
 Maturidi’yi en çok zorlayan konulardan birisi üphesiz recm konusudur. Bir taraf-
tan Kur’an’ n otantikli i ve mutlakl , di er  taraf ndan içerisinden geldi i Sünni-
Hane  ekolün nesh ve recm konusundaki görü leri aras nda Kur’an’ n otantikli ine 
halel getirmeyecek,  ama gelene i de muhafaza edebilecek bir uzla ma noktas  ara-
d  anla lmaktad r. Maturidi’ye göre zina eden kad nlar hakk nda “Kad nlar n zdan 
zina edenler üzerine sizden dört ahit getirin. Bunlar ahitlik ederlerse, o kad nlar  ölüm ken-
dilerini al p götürünceye veya Allah haklar nda bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun” 
ayeti17 zinakârlara celde uygulanmas n  emreden Nur suresinin 2. ayeti ile de il, Hz. 
Peygamber’in “Benden al n z, benden al n z! Allah zinakârlar için bir yol k ld ; bekar bekar-
la, seyyib (dul kad n) seyyible. Bekara sopa vurulur ve sürgün edilir, seyyibe sopa vurulur ve 
recmedilir.” hadisi18 ile neshedilmi tir. Ona göre bu örnek neshin sünnetle de gerçek-
le ebilece ine bir delil te kil etmektedir. Çünkü neshe konu olan ayetin içerisinde 
zaten onun ebedi olmad na ve neshedilece ine dair bir ifade vard r. E er böyle 
olmasayd , ortaya ç kan durum bedâ olurdu ki bu da Allah için muhaldir. Dolay s  
ile böyle bir durumda neshin ayetle veya sünnetle gerçekle mesinde bir fark olmaz.19 

Maturidi bu yakla m nda Nur suresindeki celde ayetinin hükmünü bekarlara tahsis 
ederken, evli olup da zina edenler için recmi kabul etmekte, böylece slam eriat nda 
hem celde uygulamas na hem de mezhebi gelene i müdafaa ederek recmin  varl na 
yer bulmaktad r. Ancak, “Kur’an’ n hükmünün Tevrat’ n hükmünü  neshe i inde üphe 
yoktur”20 derken, nas l olup da Kur’an’da olmad  halde  Eski Ahit’te mevcut  olan, 
ilahi vahye müstenit olup olmad  bile üpheli recm hükmünün Kur’an’  nesh etmi  
oldu unu sorgulamam   olmas  dikkat çekmektedir.

16  Bk. Talip Özde , a.g.e., s. 224-240.
17  Nisa, 4/15.
18  Müslim, Hudûd 12-14; Ebu Davud, Hudûd 23; Tirmizî, Hudûd 8; bn Mâce, Hudûd 7; 

Darimî, Hudûd 19; bn Hanbel, Müsned, III/476, V/313, 317, 318, 320, 321, 327.
19  Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C. I, s. 373-374.
20  Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C. I, s. 374.
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Maturidi’nin Kur’an merkezli bak  aç s yla gelenek  aras nda s k t  konulardan 
bir di eri de Müslümanlarla mü rikler aras ndaki ili kinin nas l olaca na dairdir. 
Dinde zorlaman n olmayaca na, iman n mahiyetine dair yapm  oldu u aç klamala-
r nda21 Kur’an’ n ruhuna ve f trata uygunlu u esas  ald  söylenebilir. Ancak mü rik-
lere yap lacak muamele konusuna getirdi i yorumlar iman n kalple tasdik oldu una, 
dinde zorlama olmayaca na dair getirdi i aç klamalara ters dü mektedir. Maturidi, 
mü riklerle onlar tamamen Müslüman oluncaya kadar sava laca n , Müslüman ol-
mad klar  takdirde ise öldürüleceklerini ifade etmi tir.22 Mü riklerle ilgili böyle bir 
yoruma gitmesinde, tnenin katilden daha iddetli oldu una i aret eden, tne orta-
dan kalk ncaya ve din Allah’ n oluncaya kadar sava may  emreden ayetler23 hareket 
noktas  olu turmu tur. Maturidi, ilgili ayetlerde geçen “ tne” kavram n  geleneksel 
anlay tan hareketle irk olarak  tefsir etmi tir. Fitne kavram n  do rudan “ irk” ola-
rak anlamak yerine, or inal anlam na uygun olarak inkarc  ve irk ko anlar taraf n-
dan müminleri Allah yolundan çevirmek için uygulanan zulüm, bask , i kence ve 
harp olarak anlasayd , ne Kur’an mesaj yla, ne f tratla, ne de  kendisinin esas ald  
yöntem ve epistemolojik sistemle uyu mazl a dü meyebilirdi. 

Maturidi’yi okuyup anlamaya çal rken, günümüz ara t r c lar n n kendi ya a-
d klar  tarihi dönemle, Maturidi’nin ya ad  dönem aras ndaki mesafenin fark nda 
olmalar , iki dönemin artlar n n ayn  olmad n  nazar-  itibara almalar  gerekir. Bu 
ba lamda Maturidi’nin din- eriat, din-siyaset hakk ndaki görü lerinin, günümüzün 
sosyo-politik ve kültürel artlar ndan hareketle slam’ n seküler yorumuna referans 
haline getirilmeye çal lmas  tutarl  gözükmemektedir . Söz konusu yorum aç s ndan 
din/ slam konusu ça lar içerisinde de i meyen bir olgu olarak sadece iman ve iti-
kat  esaslar na indirgenmeye çal l rken, onun muamelat ve hukuka dair ahkam bo-
yutu “ eriat” olarak isimlendirilerek dinin özüne dâhil olmayan, peygamberlere ve 
ümmetlerine nisbet edilen zamanla tamamen veya k smen de i ime konu olabilecek 
ar zi bir boyut olarak de erlendirilebilmektedir.24 Maturidi’nin Te’vilat’ta din- eriat 
ay r m  ve nesh konusu ile ba lant l  olarak eriatlar n de i ebilece ine dair serdet-
ti i görü lerin anlat m üslubu karma k ve belirli ölçüde birbirinden kopuk oldu u 
için yanl  de erlendirmeye konu olabilmi tir. Onun, eserinin bir yerinde belirli bir 
mesele hakk nda birkaç k sa cümleyle takdim e i i ifadelerini esas alarak o konuyla 
ilgili görü lerini tespit etmeye çal mak parçac  bir yakla m olabilir. Halbuki do ru 
sonuca ula mak için analitik ve bütüncül bir yakla mla onun ayn  mesele etraf nda 

21  Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne., C. I, s. 215-216.
22  Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne , C. I, s. 142-144.
23  Bakara, 2/193; Enfal, 8/39.
24  Bu bak  aç s  için örne in bk. Hasan ahin, Maturidi’ye Göre Din, Kayseri 1987, s. 43-48.
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ortaya koydu u bütün ifadeleri bir araya getirip de erlendirmek daha tutarl  olabi-
lir. Maturidi üzerine de erlendirme yapan ara t r c lar n, örne in Te’vilâtu’l-Kur’an/
Te’vilâtu Ehli’s-Sünne gibi bir eseri  okurken, eserin do rudan Maturidi taraf ndan 
yaz lmam  olabilece ini, muhtemelen onun derslerini dinleyip sohbetlerine i tirak 
eden ö rencileri taraf ndan imla yoluyla kaleme al nm  olabilece ini de dikkate al-
malar  gerekir. Söz konusu eserin üslubu, anlat mda görülen baz  kar kl klar bu 
ihtimalin kuvvetli oldu una dair izler ta maktad r. 

Din- eriat ayr m  ba lam nda seküler bir bak  aç s yla slam’ n özellikle mua-
melat ve hukuka dair ahkam boyutunun dinin asl na dahil olmayan  tâlî bir konu 
olarak yorumlanmaya çal lmas , büyük ölçüde Bat  medeniyeti ve modernitenin 
etkisi alt nda ekillenen bak  aç lar yla ilgili bir problem olup Maturidi’nin ya ad  
dönemin olgular  içerisinde aktüel bir zemine sahip de ildir. Bugünün artlar ndan, 
spekülatif anlay  ve yorumlar ndan hareketle onuncu yüzy l , o yüzy lda ya am  
Maturidi’yi ve görü lerini birebir günümüzün siyaset, yönetim ve sistem anlay la-
r na uyarlamaya çal mak, onu içerisinde ya ad  tarihi, kültürel ve kri zeminden 
kopararak yeni bir Maturidi in a etme çabas  olarak de erlendirilebilir. Dikkatli bir 
bak , Maturidi’de din- eriat ayr m n n kesin çizgilere sahip olmad n , Maturidi’nin 
eriat konusunu iki boyutlu olarak ele ald n  göstermektedir. Birinci boyut, eria-

t n dinin kendisiyle özde le en, Kur’an’dan önceki ilahi mesajlarda da varl   kabul 
edilen evrensel boyutudur. Yani dinin itikat, ibadet, ahlak, muamelat ve hukuk alan-
lar nda insanl a yol gösteren, onu Yarat c s na götürecek ana caddenin çizgilerini ve 
i aret levhalar n  olu turan temel prensip ve hükümleridir. Bu boyut özü itibariyle 
de i ime konu de ildir. Kur’an’dan önce gönderilen ilahi mesajlarda da  Allah’ n bir-
li ine, e siz ve ortaks z oldu una, O’ndan ba kas na ibadet edilemeyece ine, namaz, 
oruç, zekat gibi ibadetlerin as llar na, güzel ahlaka, muamelat ve hukukun temel ilke-
lerine yer verilmi tir. Haks z yere adam öldürme, zina, fuhu , tefecilik ve kumar gibi 
insan ve toplumu koku maya götürecek durumlar n engellenmesine matuf temel 
prensip ve hükümler, Allah’ n peygamberler arac l  ile insanl a gönderdi i ilahi 
mesajlarda mevcut olup hep birbirini teyit etmi tir.25 eriat n ikinci boyutu, Kur’an’da 
“ ir’aten ve minhacen” olarak  isimlendirilen dille, tarih ve kültürle, ya anan olaylarla 
ba lant l  olarak her peygamberin getirdi i eria a farkl  birtak m durumlar ve uy-
gulamalarla ilgili hükümlerdir. eriat n bu boyutu de i ime konu olmu tur. Ancak 
Maturidi’ye göre Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdi i din ve eriat n neshedilmesi 
söz konusu de ildir.26 

25  Bk. Mâturîdî, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C. I, s. 74-75, 130-131, 286, 526 ; C. II, s. 12 , 39-44, 146, 
193-194; C. III, s. 270, 337, 367, 384.

26 Bk. Mâturîdî, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C. III, s. 318.
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Din-siyaset ili kisi konusunda Mâturîdî’nin, dini yetkiyi peygamberlere, siya-
si yetkiyi yöneticilere hasretmesi,27 siyasetin organizasyonu ve i levselli i ile ilgili 
olup siyaseti vahye dayal  ilkelerden ve dinden kopar p tamamen dünyevile tirme 
hede ne matuf gözükmüyor. Yani o, seküler bir zihinsel altyap dan hareket ederek 
din-siyaset ayr m  yapm yor. Mâturîdî’nin bu konudaki yakla m ve de erlendirme-
lerini “ mam Mâturîdî’ye Göre Din-Siyaset Ayr m ” eklinde bir ba l n alt nda ver-
mek, içerikte do rudan sekülerizmi esas alan kategorik bir ayr m kastedilmese bile, 
günümüz insan n n zihninde onunla uyumlu olmayan bir imaj n olu mas na neden 
olabilir. Mâturîdî’nin bu konudaki hareket noktas , imamet/hilafet meselesini do ru-
dan dinin kendisi olarak  telakki eden, onu iman-küfür meselesi olarak gören ia’n n 
siyasi kirlerinin çürütülmesidir. O,  Ehl-i Sünnet gelene ine uygun olarak hilafetin 
Kurey  kabilesinin uhdesine verilmesinin diyaneten de il siyaseten do ru olaca n  
ifade ederken, yönetim sorumlulu unun kime veya hangi kabileye verilece i mese-
lesinin do rudan dinin asl na dahil bir konu olmay p ümmetin sorumlulu una terk 
edilen bir mesele oldu una dikkat çekmek istemi tir. Mâturîdî’nin hilafet konusunda 
fakihleri ve Kurey ’i öne ç karmas , onlar n bu vahyi prensip ve hükümlere herkesten 
daha çok riayet edeceklerine inanmas ndan dolay  olmal d r. 

Sonuç olarak Maturidi’yi okuyup anlamaya çal rken onun sahip oldu u Kur’an 
ve Sünnet tasavvurunu,  tefsir  metodolojisini, ya ad  dönemin artlar n , içerisinden 
gelerek temsil etmek durumunda oldu u gelene i nazar-  itibara alman n yan nda, 
eserlerinde -muhtemelen onu kaleme alan ö rencileri taraf ndan- kullan lan üsluba 
ve dile de hakimiyet gerekmektedir. Onun bir mesele hakk ndaki görü lerini tespit 
için eserinin farkl  yerlerinde ayn  konuyla do rudan veya dolayl  ba lant  içerisinde 
olan aç klama ve yorumlar  bir araya getirmek, onlar üzerinde bütüncül bir yakla m-
la de erlendirmeler yapmak gerekir. Maturidi, farkl  anlay lara konu olan bir ayete 
veya meseleye yakla rken, ço u defa söz konusu ayet ve mesele hakk nda ba kalar  
taraf ndan getirilen görü  ve yorumlara i aret edip onlar üzerinde ele tirel bir de er-
lendirme yapt ktan sonra kendi anlay  ve yorumunu ortaya koyar. Bu ekilde yap -
lan at ar bazen çok kar k bir yap  arz e i i için, dikkat edilmedi i takdirde ba ka-
lar na ait bir görü  Maturidi’ye ait gibi alg lanabilir. Onun belirli konular etraf nda 
kulland  kavram ve terimlerin içerik ve tari eriyle, daha sonraki dönemlerde ayn  
kavramlara yüklenen anlam ve tari erin birebir ayn  olmayabilece inin de nazar-  
itibara al nmas , onu do ru anlama noktas nda ihmal edilmemesi gereken önemli 

27  Bk. Sönmez Kutlu, “ mam Maturidi’ye Göre Din-Siyaset Ayr m ”, slamiyât, C. VIII, Say : 2, 
Nisan-Haziran 2005, s. 62-63. Makale yazar  Mâturîdî’nin siyasete dair görü lerini Nesefî’nin 
eserinden alm t r. (Bk. Ebu’l-Muîn Meymun b. Muhammed en-Nesefî, Tabs ratu’l-Edille fî 
Usûli’d-dîn, thk. Hüseyin Atay- aban Ali Düzgün, Ankara 2003, c. II, s. 437-440).
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bir husustur. Sonra günümüzden yakla k bin y l önce Maveraunnehir ve Semerkant 
yörelerinde ya ayan Müslüman bir toplumla günümüzün Müslüman toplumlar n n, 
slam paydas nda birle seler bile, birçok yönden birbirinden farkl  durumlara sahip 

 olmalar  söz konusudur.  Maturîdî’nin ya ad  döneminin problemleri, kri ihtila a-
r , ihtiyaçlar , entelektüel tart malar n üzerinde yo unla t  konular ve o konular  
ortaya ç karan nedenler  mahiyet itibariyle günümüzde olanlarla birebir ayn  olma-
yacakt r. Bugünün slam dünyas nda de i ik faktörlerin ve dinamiklerin etkisiyle 
tart ma konusu haline  gelen, içerisinde ya ad m z ça n ihtiyaçlar  ve artlar  do -
rultusunda ortaya ç kan baz  meselelerin referanslar n  aynen geçmi te aramak veya 
geçmi te farkl  nedenler ve ba lamlar üzerinden yap lan yorumlar  do rudan günü-
müzün farkl  ba lamda ortaya ç kan meselelerine ta maya çal mak tutarl  de ildir. 


