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EŞ'ARİLER İLE MATÜRİDİLER
ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARf *

Doç. Dr. Emrullah YÜKSEL
H~r iki sünni ekolün görüş ayrıl:ıikılarına geçmeden önce bu iki
ekolün kurucuları olan Ebu'I-Hasan el-Eş'ari(ölm. 324/936) ile Ebu
Mansfrr el-Matürid'i (ölm. 333/944) 'ınin y-etişt:iıkıleri or;tam hakkın
da kısaca bilgi vermemiz uygun olacaktır.

Ebu'I-Hasan el-Eş'ari'nin Yetiştiği Çevre:
Eş'ari'nin yetiştiği çevre Basra ve Bağdat'dır. Bilindiği üzere bu
çevre, A:blbasi halifeliği (132-656/750-1258)'ın.in siyasi hakimiyeti
altında· bulunuyordu.
·
-

Basra. Bütün Erneder ( 40-132/ı660-750) ve Afbbasiler devrinde :i:l:rni ve fikri -faaliyeti ile ün saimlş merkezlerden biridir. En
parlak devri Abbasiler dönemine rast.Jamaktadır. Basra, camileri
ve kütüphaneleri ile fikri ve manevi hayatın büıtün ihtiyaçlarını
karşılamakta idi. Kufe ile arap filoılojisinin beşikliği:ni yapmış
İl-!' (1).
.
, .... . . i \ ' : )
Eş'ari

mekte'binin kurucusu Bbu'l-Haısan el-Eş'ari'den önce
devrinde yaşayan kelamcılardan Hasan el-Basri (ölm.
110/728) ve :bbn Ku1lab el-ıBasri (olm. 240/854)'nin iburaıda. yetiş
tiklerini •anmamız ger.ektiği gibi Mu'tezile kelamclıarının ileri geBıneviler

1

Bu konu 8.i1.197S. A.Ü. ilahiyat Fakültesinde doçeritlik deneme dersi
olarak işlenmiştir.
(1) Bak. İslam Ansi:klopedisi, İstanbul, 1970, II; s. 321 (Basra' maddesi);
Krş, W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, Çev., Prof. Dr. M. Fuad ·
Köprülü, İkinci basım, Ankara, 1963, s. 27-29. Bas~a'mn kuıııluşu ile
I. ve IL asırlara ait kültürel durumları hak!kında geniş bilgi için Bak.
Prof. Charles Pellat, Le Milieu Basrien et La Formatian de Gfthı.z, Paris, 1953.
·

(*)
1'

!
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lenlerinden Vasıl b: 'Arta' (ölm: B1/749), 'Amr b. 'Ubeyd b. Bab
(ölm. 144/761), Hbu'l-Huiıeyl (ölm. 235/849), el~Nazzam (ölın. 231/
846), el-Caıb.ız (ölm. 256/S69), Ebu' Ali el-Oülblbai (ölm. 303/915) ve
Bbu Haşim (ölın. 321/933)'lıi (2) de burada yetiştiklerini sö~leme
miz Basra'nın kelam kültürü açısından önemini belir.tmeye yeterIıidir.

Bağdat. Abbasilerin- iliılü idare merkıezi ve tslam dünyasının
baş şehri idi. Bağdat, A!bbasi halifelerinden el-Mehdi'd~n el-M~'~un'
un ölümüne kadar (159-218/775~833) geçen beş halifenin zamanlarında en parlak devrini yaşamıştır: ( 3). Bilindiği üzere el-Me'm un,
830 miladi · tariliiride Bağdat' da : «Bey;t e~Hikrnetı>'i kunnuştu ki,
Ortaçağın en önemli alaylarından biridir. Hıristiyan, Yahudi ve İs- ·
lam bilginlerinin bulunduğu bu kolej, önce Yunan ilmi ve felsefesi ile meşgul oldu. Gallien, Hipokrat ve Aristo'nun eserleri tercüme edildi. Asıtronomi, Matematik, ~iziık, Kimya, Tabii iliınler, Tip,
Coğrafya, Tarih, Siyasi ilimler giıbi çeşitli müısbet ve manevi ilimlere çok fazla değer verildiğini gö:mnekteyiz ( 4).

Öte yandan birçok Mu'tezile kelam~ılarının ileri gelenlerinden

B1şr b. el~Mıi'temer (ölm. 210/825), el-Murd~r (ölm. 226/840), Sümame b. el-Eşres (ölm. 213/828), Alhmed ·b. Ebi Du'ad (ölm. 240/
· 854), Ca'fer b. Harb (ölm. 236/850), el-İskaıfi (ölm: 240/854), Ebfı
Husey:n el-Hayyat (ölm. 290/902), FJbu'l~Kasım el~BelJhl el-Ka'bi
(ölın .. 319/931) (5) .gi:bilerinin de burada yetişmiş olmaları bize

1
1

1 .

Bağda·t'ın

da

kel~m

ilmi

açısından

önemini gösterir.

Eş'ariliğin Do~şu:

Mu'tezile ·kelamının doğuşundan aşağı yukarı bir asır sorira
Bhl-i sünnet bilgin:lerinıden bir k:ı:smı. «iman esaslan»nı akli kurallar ile ·de temelle:q.ctirme yoluna baş vunnuşlardı. Bu yol İon
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Adı

'

geçen bu Mu'tezile kelil.mcılan konusunda. bilgi _için bak. Albert
N. Nader, Le Syste'me Philosoplıique des Mu'tezila, Beyroth, 1956, ·
s. 17-38; Zühcü Hasan Carullah, El-Mu'tezile, el:Kahire, 1947.
(3) Bak. İslam AnsilUopeclisi, II, s. 195 vd.; Krş. W. Bar.thold, İslam Medeni·
yeti Tarihi, Çev., Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, s. 29-32, 157.
(4) Haidar Bammate, Visages de l'İslfun, Payot. Lausrume, 1958, s. 101
vd; Krş. de Lacy. O'Leary, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, Çev.,
Hüseyin Yurdaydm, YaŞar Kutluay, Ankara, 1959, s. 60-62.
(5) Bu isimler koniısunda bilgi için bak. AJJbent N. Nader, Le Systeme
Philosophique des Mu'tazıla, s. 38-44.
(2)

/.

ı

Kuliab el-Basri ile başlaYJ>p, el-Muhasiıbi (ölm. 243/857) .ve Ebu'l. Albbas el-Kalanis1 (H .. III. asıt)'nin çaıbaiarı ile kuvvet bulmuş
tu (6).
tbn Kuliab ile arkadaşları, ilailli sıfatları :iJsbaıt ko;usunda selef
ilahi fiilleri nefy hususuiıda Mu'tezileye uyuyorlardı.
.Zati sıfaJtlar Cena:bı Hak ·ile ,kaimi, faıkat fiili sıfat1ar Cena:bı Hak
.ile kaiım deği1dir cl_iyorlarıdı (7) ~
·
me:zib.~bine,

·Adı

geçen Bhl-i sünnet bi.Jgilı.leri eserleri". ile Mu'tezile ve Cehmiye'nin bir takım çelişkili görüşlerini 'ortaya koyuyorılardı. Böylece bu ça:balar Ehl~J. sünnet kelamının dağınasına ortam hazır
Lamış oldular.
İşte Ebu'l~Hasan el-Eş'ıari bu mez!hep gürültüleri· içinde Basra'da yetişmiştir. Kendisi önceleri Mu':tezilenin il~ri gel~n imamlarından olmuşıtu (8). Hicri 300 senelerinde meşıhU]" Mu'tezile
Kelamcılarından hocası Ebu' Ali
eJAOüıbbru ile Mutezilerin en
öne:ı:İlli prensiplerinden biri olan «el-kslaıl:ı 'aılalla!h-en iyiyi yaratmak Allaih'a caviptir» prensibi üzerinde müı1akaşa etti. f!:ş'ari, hocası Ctibbai'ye ve «:.iihve-i selase-üç kaTdeş» meselesiyle itiraz' ede. r~k prensiplerinin tutarsızlığını gösterdi ve hocasını susturdu (9).

Bundan sonra Eş'ari, Mu'tezilezileden aynhp ·o devirde Eihl-i
sünnet mezhebi olarak meşıhur ibulan İlbn Kuliab me:zıhebine girdi.
Daha sonra da kendi me21heıbini si:sternileşifrd( (10).
~
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

el-Şehristfuıl,-:el-Milel ve'l-Ni;lıal, el-Kalıire, 1968, I, s. 93; İzmirli İsmail
Ha14a, Yeni Ilm-i Kelam, Istanıbul, 1339 h., I, s. 79; el-MuhasibJ: için
baik:. Dr. Hüseyin Aydın, Muhasibi'nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara,
1976.
İzmirli İsmail-Hakkı, Yeni ilm-i Kelam, I, s. 77; Krş. Michel Allard,
S. J, Le ·Probleme ·des Attributs Divins dans _la Doctrine d'al-Aş'-ari
et de Ses Premiers Grands Disciples, Beyrouth, 1965, s. 135-153; Aynca İbn Kuliab'ın sıfatlar konusundaki görüşleri içıin bak. el-Eş'ari
Maka.Iat eHslamiyyin, el-Kahi:re. 19.69, I, s. 260, 290, II, s. 199, 201,
205, 225, 256, 290, 293-, 295.
el-Sübki, Tabakat el-Şafi'iyye; Mısır, 1965, III; s. 347; İbn el-Nedim,
el-Fihrist, el-Kahire, 1348 h., s. 271; İbn Hallikan, Vefeyat el-A'yan, Bey:
rut, 1970, III, s, 285; el-Makrizi, el-Hıtat, Bağdat, Ofset, tarihsiz, II,
359.
.
el..Sübki Tabak~t el-Şafi'iyye, III, s. 356; Dr.· Abdurrahman Bedevi,
Mezfıhlb el-İslfımiyyill, Beyrut, 1971, s. 498-499.
el-ŞehristanJ:, el-Milel ve'l-Nihal, I, s. 93; İzmirli İsmilll Hakkı, Yeni
İlın-i Kelam, I, s. 78-79; Barthold; tslam M. T.Çev., P:çof. Dr. M. Fuad
Köprülü, s. 149
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Eş'ari artık itibarlı bir mevkiye yükseldi, mezhebi de büyük
destek ve yardım gördü (li). Eş',arilik, A1parıslan (ölm. 465/1072)'m veziri Nizamül-mülk (ölm. 485/1092) devıinde hükümet adamları tarafından tıitulup Nizarniye medresesinde eğitim resmen Eş'
ariliğe dayandınldı (12). Bu durum, eş'ariliğin Irak, İran ve Suriye' de gelişmesine sebep oldu. Nizarniye medİesesinıde yetişen büyük bilginler şafi-i oldukları için eş'arilik tabiri daha çok gene1
bir me:zıhep halini aldı ( 13).
Eş'ari'mn

Metodu :

Eş'ari'nın İsıHim fırıkalarıııa ait derin bir biLgisi vardır. Bu ko·
nuda «Makalat el-İslfuniyylıı» adlı eseri en büyük delildir. Eş'ari'
-nin bu kitabında mezheplerin çeşitli fik:{rlerini naklederken tam
bir <Ybjekıtiıflik ve titizlik içiııde olduğunu göi:ürüz. Bu tutumunu
-zat~n kendisi eserin ön sözünde şu sözledyle dile getiımiştk. « ...
Dirller ve mezheplere ait eser .ya:?an, görüşlerden söz eden insanlardan, hikaye ettiğinde eksik yapan, hasmının sözfuıü anlatır
ken rrmgalataya sapan, düşmanlarını kötülernek niyetiyle naklettiğinde bilerek yalan söyleyen, ]htilaf edenlerin ihtilafilarını rivayet ederken doğru hareket 'etmeyip söilerine onların dellllerini çürütecek ilaveler gördüm. Bu, bilginlerin ve seçkiri akıllıların metodu değiLdir ... » ( 14).
Eş'ari

iti'kadl konuları nakli ve akl! deliller ile ·i:spatlar. Allah'm ve peygamberlerinin sıfatları, melekler, hesaıp, ceza ve sevap gibi konuları Kur'an ve Hadis-i şeriflerde geLdiği şekilde· ·ele
alır. Yine bunları Kur'an ve hadisiere ters dtişmeyecek tarnda akl!
ve mantık! deliller ile de açıklama yoluna gider. Bununla beraıber
·O, nasları tevil etmek veya onların zahirierine hükmetmek için,

' ,

(ll) Muhammed Ebu Zehra, Tarih el-Mezamb el-İsla.miyye fi'l-Siyase
ve'L'Akaid, el-Kiliire, Tarirhsiz, I, s. s. 202· Krş. Kıvamuddin, Dar ül-FUİıfın İHüıiyat Fakültesi. -Mecmuası, İstanbul, .1928 iıkinci sene, sayı: 7,
s. 163.
(12) Ayni eser, s. 158; De Lacy O'Leary, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri
Çev. Hüseyin Yurdayduı, ve Yaşar Kutluay, s. 134.
(13) Prof. Y. Ziya Yörükan, İlah. Fak. Dergisi, Ankara, 1953, II, &ayı 2"3,
s. 127-142.
(14) el-Eşarl, Mukalat el-İslamiyyin, I, s. 33.
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aklı

kendine hakem edinmez. Tersine aklı,
yid eden bir aJ.et g]bi kabul eder (15).

nasların

zahir1erini te-

Eş''ari, Mu'tezileniJ+ fikir ortamında yetiştiğinden onların manve felsefi metodlarını bildiği -için onları kendi silaılıları ile reddedip susturuyordu (16).

tıki

· K:ıısacası Eş' ari zamanının· fikir seviyesini iyi b.iildiği için
Ehl-i sünnet görüşlerini rahatJıılcla ispat etiniş münazara usulünü
de ustalıkla yüı-ütmüştür.
Ebu Mansur el-Matüridi'nin: · Yetiştiği Çevre :
Matüridi'nin yetiştiği çevre Semerkent ve Buıhara'dır. ö zaman
bu çevre Sarmanoğulları (261-389/874-999}'nın elinde idi.
Semerkant-Buhara :
Samanoğulları hükümdarlığının · kurulması ile Maveraünnehir
çok parlak bir devir yaşamıştır. Aynı parlaklığı SOO yıl sonra Timur
(ö1rn. 1405) ve halefieri zamanında da gerçekleştirmiştiL Aslında
idare merkezi Buhara'ya nakledilmesine rağmen, Semerkant bir
medeniyet merkezi olduğu gibi ikıtisadi sahada ve ayrıca İ·slam
dünyasının genel itibari içinde ·birinci derecedeki durumunu koru~
muş.tu (17).

Samanllerin başkenti olan Buhara, pek çok şair ve biLginleri
kendine çekti. Samani devleti X. asrın en muntazam devletlerinden biri sayılıyordu. Bu qönerride Samanllerin sünniliğin koruyucu~u olduklarını söylememiz mümkündür (18).
· Başkent Buha~a'da merkez ida,re teşkilatı çok düzgüridü. Hutbelerde, paralarda v.s. de Aıbbasi halifesinin adı zikredil].Dekle
be.
1
(lS) M. Ebu Zebra, Tarih elcMcziilıib el-İslamiyye ... , I, s;. 200; Krş, Dr.
Lutfi Doğan, Ehl-i Sünnet Kelamında Eş'ari Mektebi, Ankara, 1961,
s. 25 vd.
·
(1.6) M. Ebu Zebra, Tarih el-Meziilıib el-İslamiyye ... , I, s. 200; İslam Ansiklopedisi, IV, s. 390 (EŞ~ari maddesi).
·
(17) İslam Ansiklopedisi, X, s. 469;
(18) W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. Prof. Dr, M. Fuad Köprülü, s. 47.
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raıber, Saman! hükümdarlan tamamen bağımsız idiler. Abbas! hazi::
nesine hiç bir ve:rıgi vermeleri söz konusu değildi (19) ..

Samarn

hükümdarlarının

ve Maveraünnehir'in kültürel ve ma- ·
ve askeri _gücünü belirtınesi bakımından
coğnifyacı el~Makdisi (.ölm. IV/X.) 'nin şu sözler.i çok önemlidir :
«... Hayrın yatağı, ·Hmin merkezi, İslamın sağlam kalesi, hükümcladarı en iyi hükümdar, as•kerleri en iyi asker, fakilileri de hükümdarlar derecesindedir» ( 20).

nev!

değerlerini, ~dari

Semerkanıtlı İibn e1-Hakim (ö1m. 342/953 veya 422/1030), «el~
· Sevad el~A'zam» adlı eserinde Horasan ve Maveraünnehir imamlan (alimleri)nin dörtyüzden fazla olduklarını ve hurilann hepsinin Bbu Hanife (ölım. 150/7ı67)'nı:iın yoluna tamamen sadık
_ kaldıklannı ve birçok önemli isimleri bildirmekıtedir (21). Bu ifa-.
de bize o devirlerde :bu çevrenhı ilmi ve fikri durumu hakkında
bir fikir verdiği gibi hanefiliğin Türkler arasında Horasan'da yayılışı sebebleri ve Matürid! (22) nin yetiştiği örtarn ha~kında, da
aydınlatıcı bir kanaat vermektedir.

jı

ı
ı

i
1

Matüridlliğin .Doğuşu

:

Fakiller ve mu!haıddislerle Mu'tezile arasındaki Mrüna'kaşalar
. kızıştığı zaman, fıkıh ve usıll-ı fıkıhda olduğu grbi hemen kelam ilmi
konularına da kıolayca sıçnyordu. Meydana gelen bu çar.Pışmaların
çoğu Irak'da olma.sına rağmen, bunların gürültüsü ve yankısı Matürldl'nın yaşadığı Maveraünnehir şehirlerinde de olanca şiddetiy
le duyuluyor.du ( 23). Zaıt~n b uralarıda bir ta:kıı:rrı ~u'tezililer de
bulunuyordu. ·
İşte Matüridi böyle akıli ve fiikri müsabaıkalann yaprldığı bir
çevrede yetişti. Yalmz Eş'ari'ye nisıbetle her çeşit me:zfuep g6rüş
(19) Aynı Eser, s. 125.
(20) EbU Mansur el-Matürldi, Tefsir el-Ma:türldi el-Musenima Te'vilat
Ehl.el Siinnet, neşr., Dr. İbrahim: 'Avadayn ve'l-Seyyid 'Avadaıyn, el- ·
Kabire,· 1971, I, s. ll.
(21) Ebu'I-Kasım .İshak b. Muhammed el-Kadi el-H~nefi İbn el-Hakim elSemerkandi, İstanbul, 1288 h., s. 39.
(22) Matürldi hakkında fazla. bibliyografik bilgi için bak. -Dr. A. Velııbi
Ecer'in Milli Kültür Dergisi, Ankara, 1977, I, sayı : 10 daki «Ebu
Mansur el-Matürldiıı adlı makalesinin dipnotlarında geçen kaıynaklar.
.
(23) M. EbU Zehra, Tarih el-Mezılhib el-İslanıiyye, I, s. 207, 2U.
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1

ayrılıklarının bizzat çıktığı, çok yoğun çarpişma:ların bulunduğu
bir alanda olduğu sayilamaz. Bu yüzden Matürlıd.l meseleleri ·salim katayla akıl süzgeci;ı:ıden geçirme şansına saıhlp olmuştur.

MatÜrldi, Ebu Hanife'nin fikir si$tenıini, Bbu Bekr el-Cüzcani'den o da Eıbu Sül~yman el-Cüzci1ni~den o da İmam Azam Ebu
Hanifenin. talebesi İmam Muhammed (ölm. 189/805)-'den taıhsil
etmiŞtir (24 ). MMüridi'ye gelinceye kadar «ihanefilik>> ismi kullanilıyorıdu. O, Bbu Hanife'nin usfrlünıü. sistemleşıti.:r.diği için bundan
sonra hanelliere akilidde «Matürtdi» diye isim verilmiş-tir (25).
BöyJece «matürid!Iik», «hanefiliğe» eş anlam kaııanmıştır.
Matüridi'nin Metodu : .
Bilindiği

iizere Miltüridi sünni bir o:ııtamda sünni olarak yetiş
Herhangi bir aşırılığa kaçmakısızın akla büyük bir yer ve
verir.

miştir.
değer

Aklı da nakli de ayrı ayq birer bilgi kaynağı olara'k kabul·
eder (26). Yalnız aikılın yanılabileceğinden ve· hataya düşeceğinden
de çekinir. Ama Eş'arl g~bi aklı, sı:ııf Allaılı'ın hitabını (emir ve yasaklannı) anlamak için bir alet seviyesinde görmez. Bilaids akıil.
din tarafından bildirilıİıeden önce bile bazı şeylerin iyiliğini anlayaıbHirdi. Fakat bazısını bilemezdi. Dine ayıkın olmayan hususlarda
aklın hükmünü esas alır. Fakat dine aykırı düşerse, şüphesiz dinin
·hükmüne boyun eğmeyi gerekli bulur (27).

Kur'an-ı Kerim'i yine Kur'an ile açıklar. Çünkü Kur'an'ın bir '
kı-smı diğer kısmllıa

Kur'an'ın

ters

düşmez

(28).
'

ve nakilden istifade eder. Eıhl-i sün~
netin itikadi esaslarını akli ve nakli. delillerle ile isbata çalışır.
Mu'tezile, Mücessir:Q:e, Müşebbihe ve Haşıviye giıbi muhaliflerin fi.
kirlerini reddeder. Ayetlerden itika:di meseleleri ortaya lmyar, fıkıhi
(24)

(25)
(26)
(27)
(28)

tefsirinde

akıl

el~Leknev1, el-Fev~Ud el-Behiyye, Beyrut,
Ofset,, Tarihsiz, s. 195; Ebu
Mansfrr Muhammed el-Matüridl, Kit§ıb el~Tevhld, neşr., Dr. Fethullah, Huleyf, Beyrut, 1970, s. 3 (ön söz); hınirli İ. Hakkı, Yeni İlın-i
· Kelam, I, s. 107.
Aynı eser aynı yer.
.
el-Matüridl, Kitab el-Tevhld, neşr., Dr. Fethullalı Huleyf, s. 4-10.
M. EbU Zehra, Tarih el-Meza.Iıib el-lslamiyye, I, s. 212-213.
Aynı eseı, s. 213.
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meseleleri meydana çıkarır. Ayetlerin anlamını_ açıkılarkn hadis~i
şeriflerden ve selefin ·sözlerinden yararlanır. Marralann derinliğine nüfuz etmeye çalışırken .şiirler4en öi-nekler getirip de tevil
ıyönüne çaba gösterinez (29) .
. '
Eş'aıilik:: ye Matiiridilik: ·
Eş'ari ile Matüridi ayrı çevrel~de· yetişm_ekle beraber, gayeleri ve düşmanılan bir idi. Yarti Ehl-i. s~etin itikat esa-slarını en
iyi şekilde açıklamak ve isbat etmek, .düşmanları olan Bhl-i bid'atın yanlış fikirlerinin bo:?.ukluğunu .nakİl ve .a;k:JŞ deliller -ile ortaya
koymak tır.

Taşköpri..zade (ö1m. 968/1561)nin belirttiği. gtb(:Ehl~i sünnet ve'lcemaat'ın .iJm~i Kelam'da iki ·lideri varclır: Birisi lhanefi olan Eıbıl;
Mansôr el-Matü:ddi, ·diğeri: şaıfi'i ol.an: B~u'bF.{asa:o. el-Eş',a:ri'dir ( 30).
Zaten ehl-i sünnet ve'l-cemaat dendiğinde Eş'ari tamftarlan ile Ma:.i.irl'di taraftarları kaısdedilm.eıkt~c4r ( 31) ..

. Birçok alimler, .eş'arilik ile matüridilik araişındaki görüş ayrı
büyük olınadığını, bazı. metçdlarda olduğunu, ılıarbta esasta değil ikinci derecede kaldığını söylemektedirler; B'u:ı:;ı:dan dolayı
birbirlerini sapıklığa· ve bid'ata 'nisbet edecek :kadar görüş ayrı1ı.lç
larına sahip değildirler '(32). Bununla !betaiber !bu iki eköl. birhirinin aynı da sayılmazlar. Ayrıca JbazıMatüridi .görüşünü :benimse~
yen eş' ar! Kelümcılanna ra:stlafıdiği : g]ıbi · !ba.Zı ..eş'ari ·görüşlerini
benimseyen
kela.mcılarına
ıda
.
. .. .matüridi
·.
.
'.
.. .rastlanır. .
lıklarının

•..

'

ile matüridiler :arasındaki :görüş ayrılıklan de- .
·kelam. kitapların'da eş' ari
veya mati.j.ridi kelfuriciların'ın Çoğııniı;ğıın'un fi.kri ol~alç kabul eçl:hldiği icindir. Bu görüş a'yrilıklarindan ·adı ·geÇen._iki ekolün kÜtu~.
Bizim

eş' ariler

yişimiz, ıbu görüş . ayrılıklarını:ı;ı çeşitli

cula~ kitaplarında ol~tılar .ol~ı_ığu'l?;iJbi '()~ara :ı;ıisbet edilenleı;:
(29)

el-Matürldi, Tefsir el-Matüridi,
yid 'Avadayn,· ı: Ör'isöz. : ·

neşr.,

Dr.

İbrahim

'Avadayn ve'l-Sey-

Miftali el-Sa'ade,'el~ahite, 1968, II, s. 151.
el-Zebidi; İthaf el~Sa.det el-Müttekln,' Beyrut, Ofset, Tarihsiz, II, s. 6;
el-Kesteli, Haşiyet el-Kesteli 'ala Şerh el-'Akaıd· eLNesefiyye li'l-Tafa
zam, İstanbul, 1313 h., s. 17.
(32) Aynı yer; el-Taftazam; Şerh el-Maıkasid, ·tstan:bul; 1277 h., n,· s. 199;
Kema.Ieddiiı Ahmed el-Beyadi el-Hanen; oİşarat' el-Heraıri, Mısır, 1949,
s. 8-9.

(30)

Taşıköpri-zade,

{3ı1)
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:de vardır. Ayrıca bunların prensiplerine
kendi ekıalleri mensuplar:ınıın çoğunlukla
bu1unmaktadır.
·

bağlı

kalan

:kelamcıla:Tın

kaıbu1 etıtiği görüşler

de,

Bu kom.ıda görebildiklerimiz arasında en önemli eser, Şeh
zade Abdurralıim'in «Nazm el-Feraid» (33) ididir. Müellif, adı ge·çen kitabında eş'ariler. ile matüridiler arasında mevcut •kırk kadar
gorüş ayrılıklarının açıklanmasını vermektedir.
'

ı

Mestcizade Albdu1lah (ölm. 1148/1735), <cHilafiıyat el~Hükema'
ma'al~Mütekelliınin ve Hilafiyat el-Eşa'rre ma'alMatüridiyye» (34)
adlı eserinde elli altı kadar görüş ayrılığından söz eder.
Tarikat-ı

Muhammediyye şarihi Bbu Sa1d el-Hadimi (ölm. 1176/
.1762) de yetmiş üç adet görüş ayrılıkları sıralamaktadır (35).
Makrizi (ölm.' 845/1441), bu ·ayrılıkların ıon kadar olduğunu
.söyler (36).
· İbn Kem~ (ölın. 940/1534'ın bu konuda iki ekolün on iki
ıtane görüş ayrılığını açıklayan bir risalesi vardır (37).
Muhammed kbduh (ölm. 1905), «Haşiye el-'Akaid el-'Adudiyıye»
.sinde ıbu farklarm otuzu aştığını bildirmektedir (38).
İZilllİrli İsmail Hakkı (ölm. 1946), <<Yeni İ1m-i Kelam»ında on
beş

kadar

görüş ayrılığı

·Anlaşılıyor
dadır.

Bu

ayrı kaıbul

veriyor (39).

bilginlerce .değişik saıyı
meselelerin diğer mesele içinde · aynı veya ayrı
edilişinden ileri gelmektedir. Aslında ibu konunun dalıa
ki

görüş ayrılıkları çeşttli

ıda bazı

(33) Mısır'da 1317 h. de basılınıştır. Biz. bu konuda bu eserden çok yararlandık.

1

'ı.ı

ı

(34)
(35)

(36)
(37)

(38)

Bak. Süleymaniye kütüphanesi, Antalya-Tekelioğlu, 891/1-9; Fatih,
5416.
.
/
EbU Said el-Hadim!, Berikat MahmıldiyYe fi Şerh Tarikat Muhammediye (Kenarında Recep Efendi Şerhiyle), Dar el-Hilafet el-'Aliyye, I,
s. 314-314.
.
.
el-Makrizl, el-Hıtat, Bağdat, Ofset, Tarihsiz, II, s. 359.
İQn Kemal Kemal Paşazade), R. Fl İhtilaf beyn el-Eş'·ariyye ve'l·
Matürldlyye fi İsna 'aşere mesail, SüJ.eyınaniye.
el-Şeyh Muhammed Abduh, Beyn el-Felasife ve'I,Kelamiyyill, (Tahl.Ik
ve takdim eden); Dr. Süleyman Dünya, Dar İhya' ·el-Kütüb el-'Arabiyye, ·
1958, I,
23.
İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm.J. Kelam, I, s. 113-115.

s:

(39)
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sistemli ıbir şekilde ele alımp, ilaıhiyet, nübüvvet ve allıiret giibi
sistematik ıbaşlıklar altında toplanarak başka bir bakış açısı için~
de de incelenmesi mümkündür.
·
·1
!
1
1

Biz' burada her iki ekolün belli başlı görüş ayrılıkları konusunda ileri sürdüideri deliller ile beraiber meselelere 'bakış açıla
rını .göstermeye ·çalışacağıZ.

ı

'

1 -

Allah'ı

Bilmek :

Hanefi (matüridl) lerin çoğunluğuna göre, eğer Alialı inısan
lara bir peygamber gÖndermemiş ıbile olsaydı, onlar.ın akıllan ile
Allah'ın varlığını, 1birliğini ve kendisinin hayat, ilim, . kudret ve
· benzeri sıfatlarla vasıflanmasını ve alemin yaratıcısı alıdu.ğunu bilmesi eLbette vacip olurdu~ Çiillkü !lıanefilerin çoğunluğuna göre,
akıl Allaılı'ın varlığını aniaya bHecek niteliktedir. Yaratı-kiara bi:ıJ.<::ı;p
akıl y;ürüterek ıbunu aplamak in•sanın özelliklerinden biridir. Şu
halde matür1dtlerce akıl yalnız ıbir. alet olmayıp bazı şeyleri şe
ri' aıt bildirmezden önce de anlaya!bilir. Bu görüşlerine ·şu ayet-i
kerimeyi delil getirirler : «Kavnıine acıklı .bir aza~p gelmeden öİıce
onları korkut» (40). Bu ayet, korkutucu (peyıgamıber), gelmeden
önce insanlara imanın gerekli olduğuna delalet etmektedir. Çünkü·
eğer iman onlara, gerekir olmasaydı, .onlara korkuıtucu gelmeden
önce az_ap inmesiilden şüphesiz emin olurlardı. Bıöylece onlar, uyartllmalarından önce azap inmesiyle korkutulma~lardı. Madem ki onlar korkutucu gelmeden azap inmesiyle .kıo:rlrutuldular, 'bu, onlara
imanın gerekli olduğuna delil teşkil . etmektedir. Gerçekrt:en Allaıh,
insanlara peyıgamberler göndermemiş veya · oııların daveti kendilerine ulaşmamış bile olsa, onları tevhidi terk etmelerinden dolayı
cezalandırır ( 41).
Evet, sağlam yaratılışta olan her insan Allaılı'ın varlığını .tanır.
Çünkü bir i:tısan nerede ve hangi zamanda yaşar.sa yaşasın etrafındaki sayısız çekici güzellikteki yaratık aleme di·kkatlı bakışlarını
çevirirse mu~laka Yüce ·bir Yaratıcının varlığına akliyle ulaŞır. · ·
ı

(40) Kur'an, L:XXI/1.
(41) Şeyhzade Abdurrahim, Nazm el-Ferrud, s. 35; Krş. el-Matürid', .Kitab el-Tevlıid, nşr., Dr. Fetullah Huleyf, s. 10; el-Beyadl, İşarat elMeraİn, s. 75; İbn el-Hümam, el-Müsayere, Bulak (Mısrr), 1317, h.
s. 157-158; Şeyhulislam Musa Kazım, Dilli, İotimai Ma:k.aleler, Evkaf-ı
İslfuniyye Matbaası, 1336 h., s. 90:
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Hz. İbrahim'in büyük se:rr:ı,avi varlıklar ile Yüce Yaratıçmm

varlığına akıl yürütmesi «... B atanlan sevımem ... » (42), peygamberlerin k~erine « ... Gökleri ve yerleri yaratan Alılah'ın varlığında mı şüphe vardır?»

( 43) .demeleri
snnda yeterli olduğuna delildir ( 44). .
Eş'arilere

göre

~klın Aillah'ı

Alla:h'ı tanımak şer'·an

vaoiJp olur.

bilme .konuAkıl yalnız

Ha!I:ıi ·e:n1irleri anlamaya bir alettir. Pey;gamber gönderilmeden akıl, ~
Allah'ı

ve diğer dini hükümılerj anlayarrnaz ve bunlar üzerine vacip
olmaz. Çünıkü yalnız akıl ve düşünme Allah'ı bilmeye yeterli değil,.dir. Al:lah'a imanın vacip olması ancak dinen sabittir. Kendisine,
'Pey.gamlberin çağrısı (daveti) ulaşmayan kiımse Allah'a imanı ol'ı:nadığından dolayı azabı ıhak etınez. Bş'ariler l;m .görüşlerine şu
· ayet-i ıkerimeyi deliıl getirmekiedirler: «!Biz, bir peyıgamber göndermedikiçe azp;p etmeyiz» ( 45).
Matürldiler, bu ayetıte «azap etmeyiz» söZünden maksad bu
dünya azaib]dır, yoksa aıhiret azabı değildir derler (46). Bunu da
yukanda kendi .görüşlerin~ .delil getirdikleri ·ayetle birlikte şu ayetle de teyid ederler: «'Bir mem1eketi heÜ\'k etmek istediğimiz zaman, o memleketin zevke ıdüşk-ün .önoüllerine Peygamberlerinin diliyle itaat etrrı,ezler. Artıle o memeleket üzerine ihüküm gerçekleş
miştir. İşte o memeleketi kö'künden helak eder de eder.iz ... (47).
Yahut Eş'arilerin delil olarak getirdikleri o ayet-i kerimede geçen
<<~zap etmeyiz» sözü,· akıl ile idraki mümkün olmayan dini hüküm'lerin ye:r.ine. getirilmemesi dummunu ilgilenıdirir. Yôkisa akıl ile
'elde edilmesi mümkün oJan Allah'ı bilmenin terk edilmesi anlamında değildir. Bu bakrmdan Allah'ı b:hlıme .konusunda akıl hiç
bir sur~t ve yükümlülükten kurtillamaz (48).
·•

(42) Kur' an, VI/76.
(43) Kur'fuı, XIV/10.
(44) Krş. Ömer Nasuhl Bilmen, Muvazzalı İlmi KeHim, İstanbul, 1955,
s. 150-1'51. ' .
(45-) Kur'fuı, XVII/15.
.
(46) Ömer Nasuhl Bilm~n, Muvazzalı İlmi Kelfun; s. 151.
\
(47) Kur'fuı, XVII/16,
(48) Şeyhzade A:bdurralıman, Nazın el-Ferclld, s. 36; Ömer Nasuhi Bilmen,
Miıvazzalı ilmi Kelam, s: 151.
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Güzellik ve Çirkinlik (Hüsn ve Kubh) (49):

Matürıdllerin çoğunil.uğuna göre eşyanın zaıti ·bir gfrzell1ği veya
çirkinliği vardır. Mutlak Hakim ıolan Allallı ancak aslında gfu:el
olan şeyleri emreder. Çirkin olan şeyleri yasaklar. Hakim olan zat

bir şey emrettiğinde ancak onun güzelliğinden dolayı emreder, çirkin olan bir şeyi emretmek . hikmetine uyıgun değildir. Nitekim
Kur'an-ı Kerimde << ... Allalb., fenahğı emretmez.», .(51) buyrulur. ;Di-·
ni emir ve yasaklar bir şeyin: güzel ve çirkinliğine delalet eder.
Akıl bazı şeylerin güzel ve çirkinliğini dilli ıteklifte:n (emir ve ya- .
salktan} önce anlar. Bu anlayışı bazan apaçık {ibedahetle) oliır,·
doğru sözpn güzelliği giibi. Bazan çalışıp düşünmek (kesb) ile
ollut, yalan· sözfuı güzelliği gibi. _Mesela eş.kiyanın elinden kaÇıp
kurt'.ılan bir ma.Zlumun yerini· ibildiğimiz lhalde. eş'kiya ·sorduğu ·zaman bilmediğimizi söylememiz, yalan sözün güzeltiğine örnektir.
. Eş~arilere göre güzellik ve çirkinlik eşyanın zati sıfatından degüzekür. Yolkısa önceden zatmda güzel-

ğildir. Allah'ın emreıttikJ.eri

lik

olduğundan dolayı emred:ilmiş değildir. Allallı'ın yasakladıklan

şeyler de çir.k:ind:ir. Yoksa aslıridaı çirkin olduğu için yasaklanmış
değildi-r. Bir şeyin güzel olup o1ınadığmı aklımızia kestiremeyiz.
Akıl:

.ı

dilli tekliiii anlamak için bir

vasıtadır

( 52).

(49) Bilginlerimiz güzellik ve ·çirkinli!tin dört manası olduğunu söylemiş·
· lerdir. Birincisi, Kemaı sıfatı ve noksan. sıfatı. oiınaktır. Mesela ilim
güzel, bilgisizlik (cehl) çirkiııdir. İkincisi, maksada (garaza) .uygun
veya· aykın olmaktır. Bu anlama göre adalet güzeı: zulüm çirlcindir.
Üçüncüsü, tabiata (karemtere) uygun veya nefret verici olıriak. Buna göre ta:tlı güzel, acı çirkindir. Dördüncüsü, hemen (acilen} övme
ve kötülemeye, sonrada11 sevap ve cezaya sebep olmaktır. Yani o işi
yapan, Allalı'ın hükmü ile dünyada
övülineye ve kötülenrneye,
ahirette de sev-ap veya cezaya uğramış olmaktır. Bu anlamda itaat
güzel, günalı çirkindir. Önceki üç anlama göre güzellik ve çirkinlilf
ittifak ile akılca bilinir. İster dinen bildirilsiıı ister bildirilırieslıı.
Fakat dördüncü anlama göre alimler arasmda görüş ayiılığı meydana gelmiştir. B·ak; Mabmud Esad, Usilli Fıkıh, İstanbul,· 1302 lı.,
s. 229-230; Krş. el-Taftazam, Şerh el-Makılsıd, II, s. 109 vd.; ~s. Ş. el- .
Cürcam, Şerh el-Mevakıf (Hasan Çelebi ve Siyi'ilk:ıiti bi'işiyeleri ile
birlikte), Matbaa·i Amire, 1292 lı., II, s. 393 vd.; Şeyhzade Abdurrahim, Nazm el-Fermd, s. 32-33.
.
(50) Kur'an, VII/28.
(51) Kur'an, XVI/90.
(52) Şeyhzade Abdurralıim, N·azm el-Fermd, s. 31-34; el·Cürcam Şerh elMevakıf, II, s. 393 vd. el-Taftazant, Şerh el-Makasıd, II, s. 109 vd.
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Ak:li
_arasında

güzelliği isıbat

hususttnda mu'tezile. ile Ma.türidi me:zihebi
fark yok gibi görijnüyor ise de iki 1meselede ihrtiilaf et-

mişlerdir:

Birinci mesele mu'tezileye ..göre bir şeyin güzelliği hakikında
' mutlak ılıakim ahldır. Ma.türldilere göre ise .güzelliğe hükmeden
ancak Allalı'tır.
İkinci

mesele mu'tezileye göre akıl güzellik ve çirkinliği tevlid yolu ile gerekli kılar, yani akıl doğru bir nazar ve f.ikir _sonunda: bilgiyi doğurtur. Maıtüridilere göre akıl 'bazı fiilierde .güzel ve
çirkinliği bilmeye alettir. Çünkü gfuel ve çirkin olduğuna Allah'rn
hü!kırnettiği fiillerden pek çoğu vardır ki akıl kendi kendine onları
biLmez. .Belki a'klrn onu bilmesi peygamberlerin ibildirmesine
bağlıdır. Ramazanın son günün.de oruç tutmanın güzelliğine, Şev
va! ayının ilk gününde ise oruç tutımanın çirkinliğine hükmeden
akıl olmayıp dindir. Bazı fiilierde akıl ·güzellik ve çirkinliği ibilebilir. Fakat bu bi)mesi tevlid yoluyla olmayıp~ rt:ersine Allaılı'ın ibildirırnesiyledir. Şöyle ki Allah'rn aqetinde cereyan ettiği üzere yukarıda geçen hususlarda olduğu gjıbi, Allah bazısını akla apaçıktan
bildirir. Bazısını da kes:b tahsilden sonra bildirir.
. Şu halde matüridtler mu'tezile ile Alilalı'ın akıl tarafından bilineceği kom.ısunıda birleşinken diğer hususlarda farklıJ.ı;kJar arz etmektedirler (53)~
·
Devaımı

(53} Mahmud Esad, UsUl-i Fıkıh, s. 233-234; Krş. Büyük
UsUl-i Fıkıh Dersleri, İstanbul, 1966, s. 77 vd,

var

Haydar Efendi,
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