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ÖNSÖZ

Âlemlerin rabbine hamdolsun! Elçilerin efendisi ve sonuncusu Hz. 
Muhammed’e, yak nlar na, ashab na ve onun yolunu izleyenlere salât ve 
selâm olsun!

Mâtürîdiyye ekolü ve ulemâs  ile olan ilk ili kim, Kahire’de Ezher Üni-
versitesi lâhiyat (Usûlüddîn) Fakültesi’ndeki ö rencili im s ras n da ba -
lam t r. Tarih boyunca özellikle Mâverâünnehir bölgesinde ve Balkan 
ülkelerinde Ehl-i sünnet’in öncülü ünü yapan Mâtürîdî ulemâs  hakk n-
da, ö rencilik döneminde içinde bulundu um muhitteki hocalar m z n 
ve üniversite ö rencilerinin sahip olduklar  bilgiler çok k s tl  idi. Bu 
çal man n ehemmiyeti Mâtürîdiyye ekolünün kelâm ilmindeki yeri ve 
önemine ba l d r; çünkü geçmi te Mâtürîdîlik üzerinde E ‘ariyye ekolü 
ve di er mezhepler hakk nda yap lan çal malar kadar çal lmam , ayn  
ihmal günümüzde de devam etmi tir. Bunun en bâriz örne i de ehris-
tânî’nin el-Milel ve’n-nihal adl  eserinde Mâtürîdîli i zikretmeyi idir.

Nûreddin es-Sâbûnî’nin el-Kifâye fi’l-hidâye adl  eseriyle ilk tan mam 
9  y l nda Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’ne yapt m zi-

yaret s ras nda olmu tur. Bu ziyaretim, Kahire Üniversitesi Dârülulûm 
Fakültesi’nde haz rlayaca m yüksek lisans tezi konusunu tespite yönelik-
ti. Kütüphanede yapt m birkaç günlük ara t rma esnas nda söz konusu 
eserin Mostarl  Bo nak as ll  bir müstensih taraf ndan istinsah edilen yaz-
ma nüshas  ilgimi çekmi ti. Bu nüshay  tetkik ettikten sonra, kelâm ilmi 
sahas nda Mâtürîdîli in mühim eserlerinden biriyle kar  kar ya oldu-
umu anlam t m. Yapt m ara t rmalar n akabinde, stanbul ve Kahire 

kütüphanelerinde de ayn  esere ait yaz ma nüshalar  elde etme imkân m 
oldu. Dolay s yla Prof. Dr. Mustafa Hilmi hocam z n dan manl nda 



e l -K FÂYE f i ’ l -H DÂYE

10

yüksek lisans tezimin konusu Nûreddin es-Sâbûnî ve ârâühü’l-kelâmiyye 
min kitâbihi’l-Kifâye fi’l-hidâye olarak kararla t r ld .

Çal may  kararla t r lan ekilde tamamlad m (Câmiatü Kahire Kül-
liyyetü Dârilulûm, 9 ) ve sonras nda ne retmek istedim. Ancak 99  
y l ndan bu yana mensubu oldu um stanbul’daki TDV slâm Ara t r-
malar  Merkezi’nde ( SAM) kazand m ilmî tecrübeler neticesinde, söz 
konusu yüksek lisans tezinin o dönemde haz rland  ekliyle ne redil-
mesinin do ru olmad  kanaatine vard m. O dönemde yap lan çal ma-
m z tahkikli ne ir alan nda çok erken bir döneme ait oldu u için yeterli 
görülmemi tir. Ayr ca TDV slâm Ara t rmalar  Merkezi’nde Bekir To-
palo lu hocam z n ba kanl ndaki Tahkik Yay n Kurulu’na ait metot ve 
üslûp kurallar na uymad  da anla lm t r. Söz konusu kurul, Nûreddin 
es-Sâbûnî’nin el-Kifâye fi’l-hidâye adl  eserinin ne redilmesini kararla -
t r nca, Tahkik Yay n Kurulu’nda benimsenen metot ve üslûp benimse-
nerek eserin di er yazma nüshalar  da esas al nmak suretiyle yeniden 
tahkik çal mas  yap lm t r.

el-Kifâye fi’l-hidâye Mâtürîdiyye kaynaklar  aras nda de erli bir eser 
olarak bilinmektedir. Özellikle Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu Ebû 
Mansûr el-Mâtürîdî’ye ait olan Kitâbü’t-Tevhîd ve Ebü’l-Muîn en-Ne-
sefî’nin Tebs ratü’l-edille’sinden sonra, el-Kifâye fi’l-hi dâye, mezhebe ait 
temel kaynaklar aras nda üçüncü s rada görülmektedir. Metindeki ibare-
leri ara t r ld nda eserin zaman Kitâbü’t-Tevhîd’deki zor ve anla lmaz 
ibareleri aç klad , di er yandan da Tebs ratü’l-edille’de vârit olan mufas-
sal ibareleri muhtasar ve anla l r bir ekilde takdim etti i ve aç klad  
anla lmaktad r. Eserin tahkik edilip ne redilmesi ve böylece Mâtürîdiyye 
literatürüne yeni bir eserin ilâvesiyle slâm dünyas  ve dünya kütüphane-
leri raflar nda bir bo lu un doldurulaca  ve bu münasebetle günümüz-
deki ara t rmac lara Mâtürîdiyye mezhebi ve Mâverâünnehir ulemâs  
hakk nda yeni bir ilmî kayna n sunulaca  kanaatindeyiz. Ne redilen 
bu eser ayr ca müellifin ça da lar  ile ondan önceki döneme ait ço u 
kelâm âlimlerinin ve di er mezheplerin görü lerini aktarma konusunda 
da mühim bir kaynak eser olarak alg lanmaktad r, zira müellifin ya ad -

 dönem, kelâm ilminin bir bak ma zirveye ula t  dönemdir. Eserde 
özellikle Mu‘tezile ile olan münaka alar göze çarpmaktad r. Öte yandan 
E ‘ariyye’nin görü lerine ise zaman zaman tenkitler yöneltilmekle birlikte 
ittifak noktalar na da i aret edilmektedir.
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el-Kifâye fi’l-hidâye’nin son ekli olarak gerçekle tirdi imiz bask s n n, 
ara t rmac lar n ilgisine sunulmas yla Mâtürîdiyye ekolünün kelâm sa-
has nda kaybolan bir halkas n n yeniden ortaya ç kar ld  ve bir bo lu-
un dolduruldu u kanatindeyim. Böylece eserin genelde slâm dü ün-

cesi, özellikle Mâtürîdî kelâm  sahas nda önemli bir katk  sa layaca n  
ümit ediyorum. Çal man n mükemmel oldu unu iddia etmek elbette 
mümkün de ildir. Esere ilgi gösterenlerin yapaca  ele tiri ve katk lar n  
imdiden ükranla kar l yorum.

Bu münasebetle, Prof. Dr. Bekir Topalo lu hocam za, kelime kelime 
okuyarak ortaya koydu u ilmî mülâhazalar  dolay s yla ükranlar m z  
sunuyoruz. Eserin ne redilmesindeki zorluklar  a arak her türlü imkân  
sa layan TDV slâm Ara t rmalar  Merkezi Ba kan  Prof. Dr. M. Âkif Ay-
d n hocam za, SAM mensuplar na ve özellikle SAM Kütüphanesi çal -
anlar na te ekkür ediyorum. Uzun soluklu bu çal ma esnas nda, muhte-

rem e imin gösterdi i sab r, ilgi ve ihtimam da takdire ayand r.

Say s z nimetin yan  s ra el-Kifâye fi’l-hidâye’nin ilmî ne rini yapmay  
lutfeden rabbime nihayetsiz hamd ve senâlar olsun!

Prof. Dr. Muhammed Aruçi
stanbul,  A ustos 




