
Önsöz

Klasik ilimler geleneğimizin temel problemlerinden birine 
işaret eden tevil kavramını en geniş anlamıyla “inanan insanın, 
kendisine hitap eden vahyin sesine kulak vermesi ve kendi id-
raki ile ilâhî beyan arasında bir köprü kurmaya çalışması” şek-
linde tanımlamak mümkündür. Her mümin, inandığı varlık ve 
değerlerle içerisinde bulunduğu zaman, mekân, kültür ortamı 
ve felsefî kanaatlerini birleştirip kaynaştırmak, daha genel bir 
ifadeyle akıl ile nakil arasındaki uyumu sağlamak gibi bir gö-
revle doğal olarak karşı karşıyadır. Kuşkusuz aynı durum tef-
sir, fıkıh ve kelâm gibi dinî ilimlerde uzmanlaşan bilginler için 
de söz konusudur. Hatta onlar açısından akıl ile nakil arasında 
sağlanması gereken bu uzlaşı, varoluşsal bir ihtiyaç olmanın 
ötesinde, ortaya koydukları fikirlerin geniş halk kitlelerince 
benimsenerek hukukî veya ahlâkî prensipler haline gelmesine 
katkıda bulunmak gibi hayatî bir rol üstlenir. Bu yönüyle dinî 
ilimlerin ortak paydalarından birini oluşturan tevil meselesi 
üzerinde isabetli bir tahlil yapabilmek için mutlaka disiplinler 
arası bir bakış açısına sahip olmak gerekmektedir.

Öte yandan “usûlü’d-dîn” adıyla da anılan kelâm ilmi saha-
sında metodolojiye dair müstakil eserlerin bulunmaması, bu 
ilim dalında itikadî tartışmalardan bağımsız salt bir yöntem 
incelemesi yapabilmeyi neredeyse imkânsız kılmaktadır. 
Her ne kadar usul ve fürûun birbiriyle mezcedildiği kelâm 
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eserlerinde yer alan bilgi bahisleri altında kelâmcıların dayan-
dıkları birtakım ilkelere ve metotlara işaret ediliyorsa da bu 
ilmin sıfâtullah, irade, kader ve âhiret gibi temel meselelerine 
değinmeksizin, nasların sem‘î birer delil olarak kullanılması 
konusunda etraflı bir değerlendirmede bulunmak oldukça 
zordur.

Bu iki temel hususu göz önünde bulundurarak hazırladığı-
mız Mâtürîdîlik ve tevil merkezli çalışmamız üç ana bölüm-
den meydana gelmektedir. Araştırmamızın giriş bölümünde 
konuyla ilgili bir literatür değerlendirmesinin ardından tevil 
kavramının İslâm düşüncesindeki konumunu belirlemeye 
yönelik ayrıntılı bir analize yer verdik. Böylece hem bu me-
sele etrafında yürütülen terminolojik tartışmalara katkıda 
bulunmaya hem de eserin sonraki bölümünde te’vîl ve ona 
bağlı olarak müteşâbih kavramına getireceğimiz ikili tasnif için 
uygun bir zemin hazırlamaya çalıştık. Yorum probleminin 
teorik arka planını aydınlatmayı hedeflediğimiz birinci bö-
lümde öncelikle sözden metne anlamın tabiatını ve yorumda 
farklılaşmayı doğuran unsurları ele aldık. Yine aynı bölümde 
İmam Mâtürîdî’nin geliştirdiği tevil anlayışının düşünce gele-
neğimizdeki yerini ve yapısal vasıflarını, modern hermenötik 
teoriden de istifadeyle belirlemeye gayret ettik. Tevil pratiğine 
ağırlık verdiğimiz ikinci bölümde ise zatî ve haberî sıfatlar ile 
sem‘iyyât bahislerine dair örnekler eşliğinde Selefiyye, Eş‘a-
riyye ve Mu‘tezile gibi ekoller karşısında Mâtürîdîliğin yorum 
yönteminin ayırt edici vasıflarını öne çıkarmayı hedefledik. 
Ulaştığımız kanaatlerin genel değerlendirmesini ise eserimizin 
sonuç kısmına bıraktık.

Bu kitap 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü bünyesinde tamamladığımız Klasik Dönem Mâtürî-
diyye Kelâmında Tevil Anlayışı başlıklı doktora tezine dayan-
maktadır. Bu vesileyle söz konusu tezin hazırlanmasına görüş, 
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öneri ve eleştirileriyle katkıda bulunan bütün hocalarıma ve 
özellikle çalışmanın yazım aşamasında desteklerini esirgeme-
yen tez danışmanım Prof.Dr. Metin Yurdagür’e teşekkürü bir 
borç biliyorum. Ayrıca büyük oranda TDV İslâm Araştırmaları 
Merkezi (İSAM) Kütüphanesi’nden yararlanılarak hazırlanan 
bu eserin yine aynı kurum tarafından neşrediliyor olmasından 
dolayı büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.

Mâtürîdîliğin yorum anlayışını söz konusu mezhebin ana kay-
naklarından hareketle aydınlatma çabasının bir ürünü olarak 
ortaya çıkan bu eserin, kültür coğrafyamızın kurucu unsurları 
arasında yer alan Mâtürîdiyye düşüncesini daha yakından tanı-
ma yolunda küçük de olsa bir adım teşkil etmesini diliyorum.

Kılıç Aslan Mavil
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