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Maturidi’yi Nas¸l Okumal¸y¸z?
How Should We Read Maturidi?
Talip ÖZDEk*
Abstract
The socio-cultural, politic, economic and other changing processes that have
been lived by societies, the structures against changing, ideological aĴitudes favouring 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
scientięc personality. The previous works reĚect the specialities and opinions of the
century in which they appeared as well as the methods and principles, interpretations 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 OĴoman and Muslim
scholars have been aěected 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 interpretations have been tried to develop from the other hand. Following the disintegration
of the OĴoman 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 scientięc
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 interpretations in the ęelds of commentary, jurisprudence and Islamic theology and took a centred role in building Ahl al-Sunnah has appeared in this ground. Some approaches
have aimed at beneęting from Maturidi in understanding Islam and in interpreting
it scientięcally, some aĴempt have taken place to include him in the so-called project,
*
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and some readings and interpretations have been made over him to form a theological ground for secularism. In this paper, we will focus on which frames should the
maĴer of reading Maturidi and understanding him truly be seated, and which criterions should be taken essentially from the view of form, contents and method word
style while approaching to the Works of Maturidi.

ToplumlarÍn yaóamakta olduÂu sosyo-kültürel, sosyo-politik, sosyo-ekonomik
vb. deÂióim süreçleri, deÂióim karóÍtÍ veya yanlÍsÍ yapÍlanmalar, ortaya çÍkan ihtiyaçlar ve yeni talepler bir óekilde geçmió tarihle ve kültürle baÂlantÍ kurmayÍ, tarihi ve
ilmi kióiliÂi olan önemli óahÍslar ve eserleri üzerinden toplumsal problemlere yaklaóÍlÍp çözüm arayÍólarÍnÍn geliótirilmesini, toplumsal taleplerin onlar üzerinden yönlendirilmesini gündeme getirmektedir. Geçmió eserler telif edildikleri çaÂÍn özellik ve
görüólerini yansÍtmakla beraber, zamanla kÍymetini kaybetmeyen, geleceÂe ÍóÍk tutabilecek yöntem ve prensipleri, yorum ve deÂerlendirmeleri de barÍndÍrÍrlar. Bu eserlerden yararlanabilmek, geçmióin yorumlarÍnÍ çaÂa taóÍmak, her óeyden önce onlarÍ
doÂru anlamayÍ gerektirir. Tarih yorumlarÍnda olduÂu gibi, günümüzden geçmióe
bakarak bir müellię ve eserini anlamak herkes için aynÍ olmamaktadÍr. AraótÍrÍcÍlarÍn
bakÍó açÍlarÍna ve yorumlarÍna etki eden faktörlerin yanÍnda, araótÍrÍlanla araótÍranÍn içerisinde yaóadÍÂÍ tarihi dönemlerin ve toplumsal óartlarÍn farklÍlÍÂÍ, kavramsal
düzeyde meydana gelen deÂiómeler anlama farklÍlÍklarÍnÍn ortaya çÍkmasÍna neden
olmaktadÍr.
19. yüzyÍlÍn son çeyreÂinden itibaren Gslam dünyasÍnda OsmanlÍ ve Müslüman
aydÍnlarÍn giĴikçe artan bir óekilde AydÍnlanma ve modernitenin etkisinde kalmalarÍ sonucu BatÍlÍlaóma yönünde hÍzlÍ bir deÂióim süreci yaóanmÍó, bir taraĞan BatÍlÍ
deÂerlerle örtüómeyen dini anlayÍó ve gelenekler bastÍrÍlmaya çalÍóÍlÍrken, diÂer taraftan uzlaómacÍ yorumlar geliótirilmeye çalÍóÍlmÍótÍr. OsmanlÍ GmparatorluÂunun parçalanmasÍnÍ takiben Türkiye, MÍsÍr ve Orta-DoÂu’da etnik esasa, kabile ve dile dayalÍ
ulus devletlerin teóekkül sürecinin baólamasÍ, Türkiye dâhil diÂer Gslam ülkelerinde
seküler modellerin topluma empoze edilmesini gündeme getirmiótir. Böylece, yaóadÍÂÍmÍz dünyada Gslam’Í anlamayÍ ve anlatmayÍ amaçlayan, bütün bir Gslami geleneÂi
analitik yaklaóÍmla inceleme konusu yapan, bilinçli ayÍklamalarla onu zenginleótirmeyi amaçlayan çalÍómalarÍn yanÍnda, BatÍlÍ deÂerlere dayalÍ ulus devlet mantÍÂÍndan hareketle sistemi ve toplumu sekülerleótirip homojen hale getirme çabalarÍna
meóruiyet kazandÍrmayÍ amaçlayan projeler de gündeme gelmiótir. Maturidi gibi etnik yönden Türk olduÂu söylenen; tefsir, kelam ve fÍkÍh gibi alanlarda dengeli ve uzlaótÍrÍcÍ yorumlarÍyla kendisinden sonraki dönemler için çÍÂÍr açarak Ehl-i Sünnet’in
inóasÍnda merkezi rol almÍó bir Gslam aliminin gündeme getirilmesi bu zeminle de
baÂlantÍlÍ olarak ortaya çÍkmÍótÍr.
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Maturidi gibi bir ilim adamÍnÍ ve eserlerini okumak, her óeyden önce onun yaóadÍÂÍ dönemin óartlarÍnÍ, o döneme ait yaygÍn zihniyetleri, mezhebi akÍmlarÍ, ilmi
birikimi, o döneme damgasÍnÍ vuran saf alÍólarÍ ve mücadeleleri bilmeyi gerektirir.
Çünkü bu sayÍlanlar, büyük ölçüde Maturidi’yi de belirleyen durumlardÍr. Gslam tarihi açÍsÍndan Maturidi’nin yaóadÍÂÍ dönem, Kur’an’Ín nüzul asrÍ ve Hz. Peygamber’in
vefatÍndan sonra meydana gelen olay ve durumlarÍn içerisinden zuhur eden fÍrkalarÍn, itikadi akÍmlarÍn, fÍkhi mezheplerin teóekkül edip geliótiÂi ve sistemleótiÂi bir
dönemdir. Hz. Osman’Ín hilafeti döneminde ortaya çÍkarak onun óehit edilmesine
neden olan siyasi hareketler, Cemel ve SÍĜn olaylarÍ, Tahkim meselesi, Dördüncü
halife Hz. Ali’nin óehit edilmesi, Kerbela olayÍ, kia ve HariciliÂin ortaya çÍkmasÍnda,
Mürcie’nin oluóumunda etkili olmuótur. Siyasetle doÂrudan veya dolaylÍ baÂlantÍlÍ
olan bu fÍrkalarÍn ękri ve felseę temellerini oluóturarak sistemleómeleri, kendi içlerinde farklÍlaóarak kÍsÍmlara ayrÍlmalarÍ zaman içerisinde gerçekleómiótir. Gulat-Í
kia, Sebeiyye, Keysaniye, Zenadika ve kuubiyye gibi BâtÍni fÍrkalarÍn oluóumunda
Zerdüótilik, Maniheizm, tercüme faaliyetleri ve Yunan felsefesi etkin olmuótur.
Hz. Osman’Ín Medine’de isyancÍlar tarafÍndan óehit edilmesinden itibaren yaóanan acÍ ve müessif olaylara karóÍ tepki gösterenler olduÂu gibi, kÍsmen veya tamamen teslimiyetçi bir tavÍr sergileyenler de olmuótur. CebriyeciliÂe varan teslimiyetçi
tavrÍn toplumda yaygÍnlaómasÍ siyasi otoritenin de ióine gelmiótir. Buna tepki olarak
Kaderiyecilik ve Mutezile ortaya çÍkmÍótÍr. Bu akÍm Haricilik, kia ve Murcie arasÍnda
tartÍómalarÍn yoÂunlaótÍÂÍ bir dönemde tartÍómalara dâhil olmuó, Maturidi’nin yaóadÍÂÍ Abbasiler döneminde ise etkinlik kazanmÍótÍr. Abbasi dönemi, AraplarÍn yanÍnda diÂer unsurlarÍn, Gslamiyet yanÍnda diÂer farklÍ din ve kültürlerin bir karÍóÍm
meydana getirdiÂi, uzlaóma noktalarÍnÍn yanÍnda aóÍrÍlÍklarÍn, ifrat ve tefrit noktalarÍnÍn da meydana geldiÂi bir dönem olmuótur. Dine ve kaynaklarÍna rasyonalist ve
bâtÍni yaklaóÍmlar zahiri yaklaóÍmÍ tetiklemió, rivayetçilik temayülü yaygÍnlaómÍótÍr.
FÍrkalar, mezhepler ve akÍmlar arasÍnda birçok ihtilaĚarÍn, yoÂun tartÍómalarÍn, ifrat
ve tefrit noktalarÍnÍn ortaya çÍktÍÂÍ bir dönemde, merkezi otoritesi giĴikçe zayÍĚayan Abbasi devletinin varlÍÂÍnÍn korunmasÍ ve bekasÍ, MüslümanlarÍn birlikteliÂinin
saÂlanmasÍ belirli bir denge ve uzlaóma siyasetinin uygulanmasÍnÍ gerektirmiótir.
Seleęye ve Ehl-i Hadisin ortaya çÍkan siyasi, kelami ve felseę akÍmlarÍn karóÍsÍnda
oldukça yetersiz kaldÍÂÍ bir dönemde Maturidi, ilmi metodolojisi ile, kelam, fÍkÍh ve
tefsir alanlarÍndaki yorumlarÍyla Sünnilik/Ehl-i Sünnet olarak isimlendirilen akÍmÍn
oluóumunda ve geliómesinde rol almÍó, onun en önemli temsilcilerinden biri olmuótur. O, akide ve düóüncelerinin temellerini Selef’ten almakla beraber, ękirlerini güçlü delillere dayandÍrmÍó, ihtiyaç duyulan denge ve uzlaóma siyasetinin baóarÍsÍna
önemli katkÍlarda bulunmuótur.
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Maturidi’yi ve eserlerini anlamak, onun yaóadÍÂÍ dönemdeki itikadi, ękri ve mezhebi ekolleri, dönemin ilmi geliómelerini bilmenin yanÍnda, onun Gslam’Ín kaynaklarÍna yaklaóÍrken nasÍl bir epistemolojik sistemden hareket eĴiÂini, nasÍl bir Kur’an
tasavvuruna sahip olduÂunu bilmeyi de gerekli kÍlar. Maturidi’nin Kur’an tasavvuru, epistemolojik sisteminin oluóumunda, Gslam’Ín kaynaklarÍna ve dini problemlere yaklaóÍmÍnda belirleyici bir konuma sahiptir. Maturidi’ye göre Kur’an, doÂrudan
Allah kelamÍ olmasÍ yönüyle mutlak bir bilgi kaynaÂÍdÍr.1 Maturidi, Kur’an’dan baóka hiçbir söze mutlaklÍk vasfÍnÍ yüklememiótir. Onun bu tasavvurunun oluóumunda Kur’an’Ín hak olarak indirildiÂine,2 muhkem kÍlÍndÍÂÍna,3 önünden ve arkasÍndan
batÍlÍn gelmeyeceÂine,4 onda bir tutarsÍzlÍÂÍn olmadÍÂÍna ióaret eden5 ayetler referans
oluóturmaktadÍr. Onun tefsirle tevilin arasÍnÍ ayÍrmasÍ, tefsiri sahabeye, tevili fukahaya hasretmesi; tefsirde Allah ve Resulünün óahit kÍlÍnmÍó olacaÂÍnÍ, dolayÍsÍ ile
tefsirin manaya delalet yönünden kesinlik arz edeceÂini, halbuki tevilin kesinlik arz
etmeyip anlamÍn birden fazla yoruma ihtimal taóÍdÍÂÍnÍ ifade etmesi6 söz konusu tasavvurla baÂlantÍlÍdÍr. Maturidi’ye göre Kur’an’dan bir ayetin diÂer bir ayeti tefsir
etmesiyle veya söz konusu tefsirin Hz. Peygamber aracÍlÍÂÍ ile yapÍlmasÍyla, o ayetin
diÂer Müslüman fakihler ve müctehidler tarafÍndan tefsir edilmesi aynÍ óey deÂildir.
Tefsir-tevil ayrÍmÍnda Maturidi’nin tefsiri sahabeye hamletmesi, onlarÍn vahye óahit
olmalarÍndan dolayÍdÍr. Vahyin óahitliÂi olmadÍÂÍnda, sahabenin kendi ilmi birikim
ve ictihadlarÍ ile ayetlere getirdiÂi açÍklamalar tevil kategorisine dahil olur.
Maturidi tefsir metodolojisinde yapabildiÂince Kur’an’a bütüncül yaklaómÍó, onu
merkeze almÍó, akla ve rivayetlere hakem kÍlmÍótÍr. Kur’an merkezli bir bakÍó açÍsÍyla
akÍlla nakil arasÍnda denge kurmaya çalÍómÍótÍr. YorumlarÍnda akla büyük yer veren
müfessir, imanÍn nuru ile düóünen, nefsin hâkimiyeti altÍna girmeyen aklÍn insanÍ
doÂruya ulaótÍracaÂÍna dikkat çekmió,7 rivayetleri kabul edip onlarla amel etme konusunda ise ravilerin hallerinin incelenmesinin ve haberlerin muhtevasÍnÍn incelenerek Kur’an’la ve kesin delillerle mukayese edilmesinin önemine ióaret etmiótir.8 Bu
durum, onun düóünce ve yorumlarÍna denge, itidal ve uzlaóma zaviyesinden bakÍl1

2
3
4
5
6
7

8

Ebu Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, tah. FatÍma Yusuf
el-Haymi, , I-V, Müessesetu’r-Risale Naóirun, Beyrut 2004, C. III, s. 60.
Bakara, 2/176; Ali-i Gmran, 3/3.
Hud, 11/1.
Fussilet, 41/42.
Nisa, 4/82.
Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C.I, s. 1.
Genió bilgi ve deÂerlendirme için bk. Talip Özdeó, Maturidi’nin Tefsir AnlayÍóÍ, Gnsan YayÍnlarÍ, Gstanbul 2003, s. 106-109.
Ebu Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, çev. Bekir TopaloÂlu,
GSAM YayÍnlarÍ, Ankara 2002, s. 12.
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masÍnÍ gerekli kÍlar. Maturidi’de bu denge ve uzlaóma noktasÍ, Kur’an metnine yaklaóÍmÍnda rasyonelliÂi en aóÍrÍ noktalara taóÍyarak ayetleri neredeyse baÂlamÍndan
tamamen koparan, ayetlere dÍóarÍdan siyasi-felseę anlamlar yükleyen spekülatif yorum tarzÍ ile tamamen lafzÍn zahirini esas alan, ayetlerin delalet eĴiÂi anlamlara itibar
etmeyen zahiri yorum arasÍnda gerçekleómektedir. Yine bu denge noktasÍ Allah’Ín
iradesi ve yaratmasÍ ile insan iradesi ve ęilleri arasÍndaki iliókinin anlaóÍlÍp açÍklanmasÍnda Cebriye ile insan iradesini öne çÍkaran Mutezile arasÍnda Mutezile’ye yakÍn
bir noktada gerçekleómektedir. Maturidi, Allah’Ín her óeyin yaratÍcÍsÍ olmasÍndan ve
her yaratÍlan óeyin Allah’a izafe edilmesinden, O’nun güç ve kudretin gerçek kaynaÂÍ olmasÍndan hareketle konuyu insan iradesi ve ęillerine getirmió, ihtiyari ęillerde
kesb formülünü esas alarak Allah’Ín ęilleri yaratmasÍnÍn cebri gerektirmediÂini, insanÍn iradesini ve iólevselliÂini ortadan kaldÍrmadÍÂÍnÍ, insanÍn ellerinde gerçekleóen
ęil tek olmasÍna raÂmen aslÍnda onun Allah’Ín ve insanÍn ęillerinin mefulü olduÂunu
ifade ederek orta noktayÍ bulmaya çalÍómÍótÍr.9 Yine iman-amel iliókisine ve büyük
günah ióleyenin durumuna dair yaptÍÂÍ yorumlarda Haricilik, Mutezile, Mürcie ve
Kerramiye arasÍnda bir orta noktada durmaktadÍr. Mahiyet olarak imanÍn kalple tasdik olduÂunu, dille ikrarÍn sadece bu imanÍ ortaya koyma ve teyit makamÍnda olduÂunu söyleyen Maturidi, büyük günah ióleyeni tekęr etmediÂi gibi, onu müórik veya
münafÍk olarak da nitelendirmez. AynÍ zamanda imanla beraber masiyetin zarar vermeyeceÂi iddiasÍna da katÍlmaz.10
Allah’Ín isim ve sÍfatlarÍyla ilgili müteóabih ayetlere Kur’an merkezli yaklaóÍmÍ,
kendisini Ebu Hanife baóta olmak üzere Selef’e yaklaótÍrÍrken, yorumu lügavi açÍklamalarla, akli ve nakli delillerle zenginleótirmió olmasÍ, Selef’le daha sonra gelen
kelamcÍlar ve Mutezile arasÍnda orta bir yol izlemió olduÂunu gösterir. Onun tevil
anlayÍóÍ, Kur’an bütünlüÂünü, siyak ve sibakÍ zorlayan, Allah ile insan arasÍndaki ontolojik münasebeti deÂerlendirmeyen, anlatÍmda Arap dilinin üslup ve inceliklerini
dikkate almayan tevil óeklinden daha farklÍdÍr. Özellikle istivâ, yed, áyn, vech, nüzul, mecî’, intikam, istihza gibi insanlara izafe edilen vasÍĚarÍn Allah’a izafe edildiÂi
ayetlerin tevilinde, Allah’la insan arasÍndaki ontolojik münasebet üzerinde durmuó;
Allah’Ín müteal, sÍnÍrsÍz, sonsuz, zaman ve mekândan münezzeh olduÂunu, insanÍn
ise zaman ve mekân içerisinde yaratÍlmÍó, her yönden sÍnÍrlÍ ve fani bir varlÍk olduÂunu, dolayÍsÍ ile insanÍn Allah’Ín isim ve sÍfatlarÍnÍn mahiyetine ulaómasÍnÍn mümkün
olamayacaÂÍnÍ vurgulamÍótÍr. Maturidi’ye göre Kur’an’da insana izafe edilen yuka9

10

Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, s. 302-305; Kemal IóÍk, Maturidi’nin Kelam Sisteminde Gman Allah
ve Peygamberlik AnlayÍóÍ, Fütüvvet YayÍnlarÍ, Ankara 1980, s. 90-96.
Genió bilgi ve açÍklamalar için bk. Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, s. 417-445, 487-497.
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rÍdaki vasÍĚarÍn Allah için kullanÍlmÍó olmasÍ, sadece insanlara anlayabilecekleri bir
dille hitap edilerek manayÍ zihne yaklaótÍrmayÍ amaçlamaktadÍr.11
Maturidi gibi metot ve ękirde itidal ve uzlaótÍrÍcÍlÍÂÍ hedeĚeyen, mutlak olarak
deÂerlendirdiÂi Kur’an vahyini merkeze alarak beóeri yorum ve deÂerlendirmeleri izaę konuma yerleótiren bir ilim adamÍnÍn ękirlerinde uç noktalara gitmesi veya
mezhep taassubu içerisinde olmasÍ düóünülemez. Nitekim o, muhalif olduÂu düóünce ve hareketleri eleótirirken saldÍrgan bir üslup sergilememió, insanlarÍn kendilerini,
mezhep imamlarÍnÍ ve önderlerini tamamen tezkiye edip aklamalarÍnÍn doÂru olmayacaÂÍnÍ ifade etmiótir.12 “Lâ yemessuhû ille’l-mutahharûn” (Ona –yani Kur’an’atemiz olanlardan baókasÍ dokunamaz)13 ayetinin tefsirinde, ayeĴe geçmekte olan “temiz
olanlar” ifadesini abdest konusuna deÂil de meleklere hamletmesi, kendisi Haneę
olduÂu halde Haneęlerin o konudaki klasik görüólerine atÍĞa bulunmamasÍ, mezhep
taassubu içerisinde olmadÍÂÍnÍ göstermesi yönüyle önemli bir örnektir.
Maturidi’nin doÂru anlaóÍlmasÍnda, onun içerisinden gelerek temsil eĴiÂi Sünni
gelenekle olan baÂlantÍsÍnÍn da dikkate alÍnmasÍ gereklidir. Çünkü söz konusu geleneÂin onun üzerindeki etkisi, özellikle ihtilaĚÍ meselelerdeki açÍklama ve yorumlarÍnda kendisini hisseĴirmektedir. FarklÍ görüó ve akÍmlar arasÍnda dengeli ve uzlaótÍrÍcÍ
açÍklamalar yaparak mezhebi taassup içerisine girmemesine raÂmen, Kur’an’la geleneÂin tam uyuómadÍÂÍ yerlerde, geleneksel görüóü olabildiÂince esnetmeye çalÍóarak
muhafaza etmeye çalÍómÍótÍr. Buna raÂmen bazen geleneksel yorumun belirgin óekilde öne çÍktÍÂÍ görülebilir. ÖrneÂin Gsmail ÇalÍókan’Ín da dikkat çektiÂi gibi, Maturidi,
Hucurât suresinin 49. ayetinde iki mümin topluluÂun birbirleriyle savaómalarÍna raÂmen yine de mü’min kategorisi içerisinde zikredilmelerini esas alarak Ehl-i Gslam’Ín
birbirleriyle savaómalarÍnÍn büyük günah olduÂunu, fakat büyük günah iólemenin
kióiyi imandan çÍkarmadÍÂÍnÍ kabul etmiótir. Ancak onun, yine aynÍ ayet-i kerimeden hareketle Müslüman toplumun baóÍnda kendisine biat edilen bir yönetici varken
Hariciler gibi merkezi otoriteye karóÍ ayaklananlara karóÍ savaómanÍn gerekli olduÂunu savunmasÍ, müminlerin aralarÍnÍ Íslah ve sulh etme formüllerine baóvurmadan doÂrudan silahlÍ mücadeleye atÍĞa bulunmasÍ devlet-toplum iliókisinde devlete
itaati öne çÍkaran Sünni siyaset anlayÍóÍyla izah edilebilir.14 Gman konusunda mutedil
bir duruó sergileyen Maturidi’nin, hakim otoriteye karóÍ ayaklanan Müslümanlara
11

12

13
14

Talip Özdeó, Maturidi’nin Tefsir AnlayÍóÍ, s. 253-254. Maturidi’nin müteóabih ayetlere getirdiÂi yorumlar iç in bk. Talip Özdeó, a.g.e., s. 254-272.
Ebu Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne, SelimaÂa Ktp.
No. 40, vr. 740 b.
VakÍa, 56/79.
Bk. Maturidi, Tevilatu Ehli’s-Sünne, C. IV, s. 544-546; C. II, s. 30. AyrÍca bk. Gsmail ÇalÍókan,
Siyasal Tefsirin Oluóum Süreci, Ankara Okulu, Ankara 2003, s. 203.
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karóÍ onlarÍ tekęr etmemesine raÂmen yönetim yanlÍsÍ sert ve tavizsiz bir tutum sergilemesi, yönetimi hiç sorgulamamasÍ bu bakÍmdan anlamlÍdÍr. Toplumun belirli bir
kiói veya gruba biat ederek (oy vererek) veya bir óekilde zorlanarak onlarÍ yönetim
mekanizmasÍnÍn baóÍna getirmió olmasÍ, her halükarda yönetimin bütün icraatlarÍna
teslim olmasÍnÍ gerektirir mi? Bu noktanÍn sorgulanmasÍ gerekirdi. Merkezi otoritesinin zayÍĚamasÍyla daÂÍlmakla karóÍ karóÍya kalan Abbasi yönetiminin, ihtiyaç duyduÂu toplumsal desteÂi marjinal ve radikal hareketlerden deÂil, yöneten-yönetilen
iliókisinde devlete itaati ilke edinen, denge ve itidali öne çÍkaran Sünni gelenekten
alma yoluna gitmió olmasÍ normaldir. Döneme damgasÍnÍ vuran óartlar dikkate alÍndÍÂÍnda, Maturidi’nin siyaset konusunda hakim geleneÂin etkisiyle merkezi otoriteden yana bir duruó sergilediÂi anlaóÍlmaktadÍr.
Maturidi’nin yorumlarÍnÍn deÂerlendirilmesinde yaóadÍÂÍ dönemden günümüze gelinceye kadar Kur’an’la ilgili kavram ve terimlerde zamanla ortaya çÍkan semantik deÂiómelerin de görülmesi gerekir. Eski bir metni okurken, o metinde geçen
kavramlara günümüzde yüklenen anlam ve tariĚerden hareketle yaklaómaya çalÍótÍÂÍmÍzda müellię ve eserini yanlÍó anlayabilir, onunla ilgili yorum hatalarÍna düóebiliriz. ÖrneÂin Maturidi’nin nesh problemine getirdiÂi açÍklama ve yorumlarÍn
analiz edilmesi bu konuda açÍklayÍcÍ olabilir. Günümüzdeki yaygÍn klasik nesh tarięnden yola çÍkarak Maturidi’yi okumak, bizi yanlÍó sonuca götürebilir. Maturidi,
Ehl-i Sünnet geleneÂine uygun olarak Kur’an’da nesh olduÂu görüóünü benimsemekte, Kur’an’Ín daha önceki óeriatlari de nesheĴiÂini kabul etmektedir. Peóin bir
kabullenióle, onun nesh telakkisinin daha sonrakilerin geliótirdikleri nesh teorisiyle
aynÍ olduÂunu düóünebiliriz. Ancak Maturidi’nin nesh kavramÍndan anladÍÂÍ ile
daha sonrakilerin söz konusu kavramdan anladÍÂÍ óey, benzer noktalar olsa bile
tamamen aynÍ deÂildir. Maturidi’nin, Kur’an tasavvuru, epistemolojik sistemi ve
referanslarÍnÍ büyük ölçüde seleĞen almasÍ, onun nesh anlayÍóÍnÍn óekillenmesinde etkili olmuótur. Kur’an’Ín hükümleri arasÍnda zÍtlÍk olduÂu varsayÍmÍna dayalÍ
nesh teorisi onun tercih eĴiÂi bir óey deÂildir. Onun óu ifadesi, konuya nasÍl baktÍÂÍnÍ en güzel óekilde özetlemektedir:
“Neshe ihtimali olan hükümlerde nesh caizdir, ancak neshe ihtimali olmayan hükümlerde caiz deÂildir. Bu ióin aslÍ, aklen nesihten kaçÍnmanÍn mümkün olduÂu her
yerde neshin gelmeyeceÂidir”15

DolayÍsÍ ile gelenekten hareketle prensip olarak neshin varlÍÂÍnÍ kabul etse bile;
o, neshi bir ayetin hükmünün daha sonra gelen óer’i bir delille iptal edilmesi óeklinde
deÂil, neshe konu olan ayetin müddetinin sona erdiÂinin beyanÍ óeklinde tanÍmlamÍó15

Maturidi, Te’vilat, vr. 316 b.
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tÍr. Birinci tariĞe iki ayet arasÍnda mevcut olduÂu düóünülen bir tenakuza vurgu yapÍlÍrken, ikinci tariĞe herhangi bir tenakuza telmihte bulunulmaz. Maturidi’ye göre
neshin gerçekleómesi maslahatlar, illetler ve hikmetlerle baÂlantÍlÍ bir durumdur.
Maturidi’nin nesh telakkisi daha çok seleęn nesh telakkisine uygun gözükmektedir.
Nitekim onun üzerinde nesh olduÂunu kabul eĴiÂi ayetlere getirdiÂi açÍklama ve
yorumlar dikkatle incelendiÂinde, umumun tahsisini, istisnayÍ, bir hükmün uygulanmasÍnÍn tehir edilmesini veya alternatif uygulamalara müsait bir hükmün uygulanmasÍnda alternatiĚerden birinin devre dÍóÍ bÍrakÍlmasÍnÍ da nesh konusu içerisinde
mütalaa eĴiÂini görebiliriz.16
Nesh problemiyle baÂlantÍlÍ olarak Kur’an ve geleneÂi uzlaótÍrma noktasÍnda
Maturidi’yi en çok zorlayan konulardan birisi óüphesiz recm konusudur. Bir taraftan Kur’an’Ín otantikliÂi ve mutlaklÍÂÍ, diÂer tarafÍndan içerisinden geldiÂi SünniHaneę ekolün nesh ve recm konusundaki görüóleri arasÍnda Kur’an’Ín otantikliÂine
halel getirmeyecek, ama geleneÂi de muhafaza edebilecek bir uzlaóma noktasÍ aradÍÂÍ anlaóÍlmaktadÍr. Maturidi’ye göre zina eden kadÍnlar hakkÍnda “KadÍnlarÍnÍzdan
zina edenler üzerine sizden dört óahit getirin. Bunlar óahitlik ederlerse, o kadÍnlarÍ ölüm kendilerini alÍp götürünceye veya Allah haklarÍnda bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun”
ayeti17 zinakârlara celde uygulanmasÍnÍ emreden Nur suresinin 2. ayeti ile deÂil, Hz.
Peygamber’in “Benden alÍnÍz, benden alÍnÍz! Allah zinakârlar için bir yol kÍldÍ; bekar bekarla, seyyib (dul kadÍn) seyyible. Bekara sopa vurulur ve sürgün edilir, seyyibe sopa vurulur ve
recmedilir.” hadisi18 ile neshedilmiótir. Ona göre bu örnek neshin sünnetle de gerçekleóebileceÂine bir delil teókil etmektedir. Çünkü neshe konu olan ayetin içerisinde
zaten onun ebedi olmadÍÂÍna ve neshedileceÂine dair bir ifade vardÍr. EÂer böyle
olmasaydÍ, ortaya çÍkan durum bedâ olurdu ki bu da Allah için muhaldir. DolayÍsÍ
ile böyle bir durumda neshin ayetle veya sünnetle gerçekleómesinde bir fark olmaz.19
Maturidi bu yaklaóÍmÍnda Nur suresindeki celde ayetinin hükmünü bekarlara tahsis
ederken, evli olup da zina edenler için recmi kabul etmekte, böylece Gslam óeriatÍnda
hem celde uygulamasÍna hem de mezhebi geleneÂi müdafaa ederek recmin varlÍÂÍna
yer bulmaktadÍr. Ancak, “Kur’an’Ín hükmünün Tevrat’Ín hükmünü nesheĴiÂinde óüphe
yoktur”20 derken, nasÍl olup da Kur’an’da olmadÍÂÍ halde Eski Ahit’te mevcut olan,
ilahi vahye müstenit olup olmadÍÂÍ bile óüpheli recm hükmünün Kur’an’Í nesh etmió
olduÂunu sorgulamamÍó olmasÍ dikkat çekmektedir.
16
17
18

19
20

Bk. Talip Özdeó, a.g.e., s. 224-240.
Nisa, 4/15.
Müslim, Hudûd 12-14; Ebu Davud, Hudûd 23; Tirmizî, Hudûd 8; Gbn Mâce, Hudûd 7;
Darimî, Hudûd 19; Gbn Hanbel, Müsned, III/476, V/313, 317, 318, 320, 321, 327.
Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C. I, s. 373-374.
Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C. I, s. 374.
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Maturidi’nin Kur’an merkezli bakÍó açÍsÍyla gelenek arasÍnda sÍkÍótÍÂÍ konulardan
bir diÂeri de Müslümanlarla müórikler arasÍndaki iliókinin nasÍl olacaÂÍna dairdir.
Dinde zorlamanÍn olmayacaÂÍna, imanÍn mahiyetine dair yapmÍó olduÂu açÍklamalarÍnda21 Kur’an’Ín ruhuna ve fÍtrata uygunluÂu esas aldÍÂÍ söylenebilir. Ancak müóriklere yapÍlacak muamele konusuna getirdiÂi yorumlar imanÍn kalple tasdik olduÂuna,
dinde zorlama olmayacaÂÍna dair getirdiÂi açÍklamalara ters düómektedir. Maturidi,
müóriklerle onlar tamamen Müslüman oluncaya kadar savaóÍlacaÂÍnÍ, Müslüman olmadÍklarÍ takdirde ise öldürüleceklerini ifade etmiótir.22 Müóriklerle ilgili böyle bir
yoruma gitmesinde, ętnenin katilden daha óiddetli olduÂuna ióaret eden, ętne ortadan kalkÍncaya ve din Allah’Ín oluncaya kadar savaómayÍ emreden ayetler23 hareket
noktasÍ oluóturmuótur. Maturidi, ilgili ayetlerde geçen “ętne” kavramÍnÍ geleneksel
anlayÍótan hareketle óirk olarak tefsir etmiótir. Fitne kavramÍnÍ doÂrudan “óirk” olarak anlamak yerine, orħinal anlamÍna uygun olarak inkarcÍ ve óirk koóanlar tarafÍndan müminleri Allah yolundan çevirmek için uygulanan zulüm, baskÍ, iókence ve
harp olarak anlasaydÍ, ne Kur’an mesajÍyla, ne fÍtratla, ne de kendisinin esas aldÍÂÍ
yöntem ve epistemolojik sistemle uyuómazlÍÂa düómeyebilirdi.
Maturidi’yi okuyup anlamaya çalÍóÍrken, günümüz araótÍrÍcÍlarÍnÍn kendi yaóadÍklarÍ tarihi dönemle, Maturidi’nin yaóadÍÂÍ dönem arasÍndaki mesafenin farkÍnda
olmalarÍ, iki dönemin óartlarÍnÍn aynÍ olmadÍÂÍnÍ nazar-Í itibara almalarÍ gerekir. Bu
baÂlamda Maturidi’nin din-óeriat, din-siyaset hakkÍndaki görüólerinin, günümüzün
sosyo-politik ve kültürel óartlarÍndan hareketle Gslam’Ín seküler yorumuna referans
haline getirilmeye çalÍóÍlmasÍ tutarlÍ gözükmemektedir. Söz konusu yorum açÍsÍndan
din/Gslam konusu çaÂlar içerisinde deÂiómeyen bir olgu olarak sadece iman ve itikat esaslarÍna indirgenmeye çalÍóÍlÍrken, onun muamelat ve hukuka dair ahkam boyutu “óeriat” olarak isimlendirilerek dinin özüne dâhil olmayan, peygamberlere ve
ümmetlerine nisbet edilen zamanla tamamen veya kÍsmen deÂióime konu olabilecek
arÍzi bir boyut olarak deÂerlendirilebilmektedir.24 Maturidi’nin Te’vilat’ta din-óeriat
ayÍrÍmÍ ve nesh konusu ile baÂlantÍlÍ olarak óeriatlarÍn deÂióebileceÂine dair serdettiÂi görüólerin anlatÍm üslubu karmaóÍk ve belirli ölçüde birbirinden kopuk olduÂu
için yanlÍó deÂerlendirmeye konu olabilmiótir. Onun, eserinin bir yerinde belirli bir
mesele hakkÍnda birkaç kÍsa cümleyle takdim eĴiÂi ifadelerini esas alarak o konuyla
ilgili görüólerini tespit etmeye çalÍómak parçacÍ bir yaklaóÍm olabilir. Halbuki doÂru
sonuca ulaómak için analitik ve bütüncül bir yaklaóÍmla onun aynÍ mesele etrafÍnda
21
22
23
24

Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne., C. I, s. 215-216.
Maturidi, Te’vilatu Ehli’s-Sünne , C. I, s. 142-144.
Bakara, 2/193; Enfal, 8/39.
Bu bakÍó açÍsÍ için örneÂin bk. Hasan kahin, Maturidi’ye Göre Din, Kayseri 1987, s. 43-48.
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ortaya koyduÂu bütün ifadeleri bir araya getirip deÂerlendirmek daha tutarlÍ olabilir. Maturidi üzerine deÂerlendirme yapan araótÍrÍcÍlarÍn, örneÂin Te’vilâtu’l-Kur’an/
Te’vilâtu Ehli’s-Sünne gibi bir eseri okurken, eserin doÂrudan Maturidi tarafÍndan
yazÍlmamÍó olabileceÂini, muhtemelen onun derslerini dinleyip sohbetlerine iótirak
eden öÂrencileri tarafÍndan imla yoluyla kaleme alÍnmÍó olabileceÂini de dikkate almalarÍ gerekir. Söz konusu eserin üslubu, anlatÍmda görülen bazÍ karÍóÍklÍklar bu
ihtimalin kuvvetli olduÂuna dair izler taóÍmaktadÍr.
Din-óeriat ayrÍmÍ baÂlamÍnda seküler bir bakÍó açÍsÍyla Gslam’Ín özellikle muamelat ve hukuka dair ahkam boyutunun dinin aslÍna dahil olmayan tâlî bir konu
olarak yorumlanmaya çalÍóÍlmasÍ, büyük ölçüde BatÍ medeniyeti ve modernitenin
etkisi altÍnda óekillenen bakÍó açÍlarÍyla ilgili bir problem olup Maturidi’nin yaóadÍÂÍ
dönemin olgularÍ içerisinde aktüel bir zemine sahip deÂildir. Bugünün óartlarÍndan,
spekülatif anlayÍó ve yorumlarÍndan hareketle onuncu yüzyÍlÍ, o yüzyÍlda yaóamÍó
Maturidi’yi ve görüólerini birebir günümüzün siyaset, yönetim ve sistem anlayÍólarÍna uyarlamaya çalÍómak, onu içerisinde yaóadÍÂÍ tarihi, kültürel ve ękri zeminden
kopararak yeni bir Maturidi inóa etme çabasÍ olarak deÂerlendirilebilir. Dikkatli bir
bakÍó, Maturidi’de din-óeriat ayrÍmÍnÍn kesin çizgilere sahip olmadÍÂÍnÍ, Maturidi’nin
óeriat konusunu iki boyutlu olarak ele aldÍÂÍnÍ göstermektedir. Birinci boyut, óeriatÍn dinin kendisiyle özdeóleóen, Kur’an’dan önceki ilahi mesajlarda da varlÍÂÍ kabul
edilen evrensel boyutudur. Yani dinin itikat, ibadet, ahlak, muamelat ve hukuk alanlarÍnda insanlÍÂa yol gösteren, onu YaratÍcÍsÍna götürecek ana caddenin çizgilerini ve
ióaret levhalarÍnÍ oluóturan temel prensip ve hükümleridir. Bu boyut özü itibariyle
deÂióime konu deÂildir. Kur’an’dan önce gönderilen ilahi mesajlarda da Allah’Ín birliÂine, eósiz ve ortaksÍz olduÂuna, O’ndan baókasÍna ibadet edilemeyeceÂine, namaz,
oruç, zekat gibi ibadetlerin asÍllarÍna, güzel ahlaka, muamelat ve hukukun temel ilkelerine yer verilmiótir. HaksÍz yere adam öldürme, zina, fuhuó, tefecilik ve kumar gibi
insan ve toplumu kokuómaya götürecek durumlarÍn engellenmesine matuf temel
prensip ve hükümler, Allah’Ín peygamberler aracÍlÍÂÍ ile insanlÍÂa gönderdiÂi ilahi
mesajlarda mevcut olup hep birbirini teyit etmiótir.25 keriatÍn ikinci boyutu, Kur’an’da
“óir’aten ve minhacen” olarak isimlendirilen dille, tarih ve kültürle, yaóanan olaylarla
baÂlantÍlÍ olarak her peygamberin getirdiÂi óeriaĴa farklÍ birtakÍm durumlar ve uygulamalarla ilgili hükümlerdir. keriatÍn bu boyutu deÂióime konu olmuótur. Ancak
Maturidi’ye göre Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdiÂi din ve óeriatÍn neshedilmesi
söz konusu deÂildir.26
25

26

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.
Bk. Mâturîdî, Te’vilatu Ehli’s-Sünne, C. III, s. 318.
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Din-siyaset iliókisi konusunda Mâturîdî’nin, dini yetkiyi peygamberlere, siyasi yetkiyi yöneticilere hasretmesi,27 siyasetin organizasyonu ve iólevselliÂi ile ilgili
olup siyaseti vahye dayalÍ ilkelerden ve dinden koparÍp tamamen dünyevileótirme
hedeęne matuf gözükmüyor. Yani o, seküler bir zihinsel altyapÍdan hareket ederek
din-siyaset ayrÍmÍ yapmÍyor. Mâturîdî’nin bu konudaki yaklaóÍm ve deÂerlendirmelerini “Gmam Mâturîdî’ye Göre Din-Siyaset AyrÍmÍ” óeklinde bir baólÍÂÍn altÍnda vermek, içerikte doÂrudan sekülerizmi esas alan kategorik bir ayrÍm kastedilmese bile,
günümüz insanÍnÍn zihninde onunla uyumlu olmayan bir imajÍn oluómasÍna neden
olabilir. Mâturîdî’nin bu konudaki hareket noktasÍ, imamet/hilafet meselesini doÂrudan dinin kendisi olarak telakki eden, onu iman-küfür meselesi olarak gören kia’nÍn
siyasi ękirlerinin çürütülmesidir. O, Ehl-i Sünnet geleneÂine uygun olarak hilafetin
Kureyó kabilesinin uhdesine verilmesinin diyaneten deÂil siyaseten doÂru olacaÂÍnÍ
ifade ederken, yönetim sorumluluÂunun kime veya hangi kabileye verileceÂi meselesinin doÂrudan dinin aslÍna dahil bir konu olmayÍp ümmetin sorumluluÂuna terk
edilen bir mesele olduÂuna dikkat çekmek istemiótir. Mâturîdî’nin hilafet konusunda
fakihleri ve Kureyó’i öne çÍkarmasÍ, onlarÍn bu vahyi prensip ve hükümlere herkesten
daha çok riayet edeceklerine inanmasÍndan dolayÍ olmalÍdÍr.
Sonuç olarak Maturidi’yi okuyup anlamaya çalÍóÍrken onun sahip olduÂu Kur’an
ve Sünnet tasavvurunu, tefsir metodolojisini, yaóadÍÂÍ dönemin óartlarÍnÍ, içerisinden
gelerek temsil etmek durumunda olduÂu geleneÂi nazar-Í itibara almanÍn yanÍnda,
eserlerinde -muhtemelen onu kaleme alan öÂrencileri tarafÍndan- kullanÍlan üsluba
ve dile de hakimiyet gerekmektedir. Onun bir mesele hakkÍndaki görüólerini tespit
için eserinin farklÍ yerlerinde aynÍ konuyla doÂrudan veya dolaylÍ baÂlantÍ içerisinde
olan açÍklama ve yorumlarÍ bir araya getirmek, onlar üzerinde bütüncül bir yaklaóÍmla deÂerlendirmeler yapmak gerekir. Maturidi, farklÍ anlayÍólara konu olan bir ayete
veya meseleye yaklaóÍrken, çoÂu defa söz konusu ayet ve mesele hakkÍnda baókalarÍ
tarafÍndan getirilen görüó ve yorumlara ióaret edip onlar üzerinde eleótirel bir deÂerlendirme yaptÍktan sonra kendi anlayÍó ve yorumunu ortaya koyar. Bu óekilde yapÍlan atÍĚar bazen çok karÍóÍk bir yapÍ arz eĴiÂi için, dikkat edilmediÂi takdirde baókalarÍna ait bir görüó Maturidi’ye ait gibi algÍlanabilir. Onun belirli konular etrafÍnda
kullandÍÂÍ kavram ve terimlerin içerik ve tariĚeriyle, daha sonraki dönemlerde aynÍ
kavramlara yüklenen anlam ve tariĚerin birebir aynÍ olmayabileceÂinin de nazar-Í
itibara alÍnmasÍ, onu doÂru anlama noktasÍnda ihmal edilmemesi gereken önemli
27

Bk. Sönmez Kutlu, “Gmam Maturidi’ye Göre Din-Siyaset AyrÍmÍ”, Gslamiyât, C. VIII, SayÍ: 2,
Nisan-Haziran 2005, s. 62-63. Makale yazarÍ Mâturîdî’nin siyasete dair görüólerini Nesefî’nin
eserinden almÍótÍr. (Bk. Ebu’l-Muîn Meymun b. Muhammed en-Nesefî, TabsÍratu’l-Edille fî
Usûli’d-dîn, thk. Hüseyin Atay-kaban Ali Düzgün, Ankara 2003, c. II, s. 437-440).
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bir husustur. Sonra günümüzden yaklaóÍk bin yÍl önce Maveraunnehir ve Semerkant
yörelerinde yaóayan Müslüman bir toplumla günümüzün Müslüman toplumlarÍnÍn,
Gslam paydasÍnda birleóseler bile, birçok yönden birbirinden farklÍ durumlara sahip
olmalarÍ söz konusudur. Maturîdî’nin yaóadÍÂÍ döneminin problemleri, ękri ihtilaĚarÍ, ihtiyaçlarÍ, entelektüel tartÍómalarÍn üzerinde yoÂunlaótÍÂÍ konular ve o konularÍ
ortaya çÍkaran nedenler mahiyet itibariyle günümüzde olanlarla birebir aynÍ olmayacaktÍr. Bugünün Gslam dünyasÍnda deÂióik faktörlerin ve dinamiklerin etkisiyle
tartÍóma konusu haline gelen, içerisinde yaóadÍÂÍmÍz çaÂÍn ihtiyaçlarÍ ve óartlarÍ doÂrultusunda ortaya çÍkan bazÍ meselelerin referanslarÍnÍ aynen geçmióte aramak veya
geçmióte farklÍ nedenler ve baÂlamlar üzerinden yapÍlan yorumlarÍ doÂrudan günümüzün farklÍ baÂlamda ortaya çÍkan meselelerine taóÍmaya çalÍómak tutarlÍ deÂildir.
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