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Önsöz

Âlemleri yaratan, geliştirip yaşatan, rahman ve rahîm olan Allah’a 
hamdolsun! O’ndan başka tanrı yoktur. Önünde de sonunda da bütün 
övgüler O’na mahsustur. Nihaî hükmü veren O’dur.

Hamdolsun Allah’a! selâm olsun O’nun seçkin kullarına!

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’i ile münasebetim otuz 
beş yıllık bir geçmişe sahiptir. Allah’ın varlığı üzerine doktora çalışması 
yaparken Mâtürîdî’nin isbât-ı vâcib yöntemini tesbit etmek amacıyla 
yazma nüshayı mikrofilminden incelemiştim. 1985 yılından itibaren 
Kitâbü’t-Tevhîd’i doktora derslerinde okuyup anlamaya çalıştık, fakat 
elde bulunan yegâne matbu nüshanın birçok yanlış içermesi sebebiyle 
çeşitli problemlerle karşılaştık. Daha sonra ulaşabildiğimiz mikrofilm-
fotokopi nüshası problemlerin bir kısmını çözmemize yardımcı oldu.

Tecrübelerim sonunda, bir metni tam ve doğru olarak anla-
yabilmek için basitten mükemmele doğru seyreden merhalelerin 
bulunduğunu gördüm: Anlamak için okumak, eğitim öğretim ve 
benzeri amaçlarla okumak, edisyon kritiğini yapmak için okumak 
ve nihayet tercüme etmek için okumak. Ben bu denemelerin hepsini 
Kitâbü’t-Tevhîd üzerinde uygulamış bulunmaktayım.

Kitâbü’t-Tevhîd’le ilgili çalışmalarım ilerledikçe bu eserin İslâm 
düşünce tarihindeki önemini daha iyi anlama fırsatını buldum. Kesin-
liğe yaklaşan kanaatim çerçevesinde ifade edecek olursam Türk asıllı 
bir âlim olan Mâtürîdî’nin elimizdeki Kitâbü’t-Tevhîd ve Te’vîlâtü’l-
Kur’ân’ına yansıyan düşünceleri Türk düşünce tarihi açısından büyük 
önem taşımaktadır.
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İmam Ebû Hanîfe çizgisinde ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye nis-
betle kurulan Mâtürîdiyye mezhebi, tek başına bütün müslümanların 
yarısını kendisine bağlayabilmiş bir ekoldür. Mâtürîdî birçok âlimin 
doğrudan veya dolaylı olarak hocası olmuştur. Tefsir, kelâm ve fıkıh 
usulü alanlarında kendine ve eserlerine atıflar yapılmış bir şahsiyettir. 
Buna rağmen büyük bir kısmı İstanbul’da olmak üzere dünyanın 
muhtelif kütüphanelerinde kırk kadar nüshası bulunan tefsirinin hâlâ 
basılmamış olması hayret verici bir husustur.1 Bu tefsirin Ebü’l-Muîn en-
Nesefî tarafından kaleme alınan, Alâeddin es-Semerkandî’nin derleyip 
düzenlediği şerhine ait yazma nüshalar da kütüphanelerde mevcuttur.

Kitâbü’t-Tevhîd’in ise başta Mâtürîdiyye mensupları olmak üzere 
İslâm âlimleri ve şarkiyatçılar tarafından uğradığı ihmal diğerinden daha 
büyüktür. İslâm dünyasının en önemli itikadî ekolünün temel kitabı 
olan, alanında hiçbir eserin kendisine yaklaşamayacağı ifade edilen, 
birçok görüşün kaynağı diye gösterilen ve on bir asra yakın bir mâziye 
sahip bulunan bu kitabın tek yazma nüshası İngiltere’deki Cambridge 
Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir. Eser ancak 1970’te Beyrut’ta yayımla-
nabilmiştir (Dârü’l-Meşrik). Hacim bakımından yaklaşık on misli olan 
Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın kırk kadar yazma nüshası ve bir şerhi bulunduğu 
halde Kitâbü’t-Tevhîd’in tek nüshasının mevcudiyeti, üzerine şerh ve 
hâşiyelerin yapılmamasının sebepleri nelerdir? Babası ve dedesi aracılığı 
ile Mâtürîdî’nin öğrencisi durumunda bulunan Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, 
Usûlü’d-dîn’inin mukaddimesinde Kitâbü’t-Tevhîd’de bir dereceye kadar 
kapalılık, tertibinde de anlaşılması güç özellikler yer aldığını söylemekte 
ve bundan dolayı yeni bir eser telif etme ihtiyacını duyduğunu belirt-
mektedir. Bu ve benzeri ifadelerden İslâm âlimlerinin Kitâbü’t-Tevhîd’i 
anlayamadıkları sonucunu çıkarmak isabetli değilse de onu anlayıp 
şerhetmenin zahmetine katlanmak yerine yeni eserler kaleme almayı 
tercih ettiklerini söylemek mümkündür. Kitabın, nakli esas almakla 
birlikte akla fazla yer verip onu yüceltmesi ve eserin yer yer bir felsefe, 
bir dinler tarihi kitabı, özellikle düalist inançlara yönelik olmak üzere 
bir reddiye niteliğine bürünmesi de ihmal edilmesinin sebepleri arasında 
yer alabilir. Ayrıca Mâtürîdî’nin yaşadığı bölgenin çeşitli istilâlara mâruz 
kalıp dinî eserlerin tahrip edilmesi, bunun yanında Mâverâünnehir’in 
Bağdat, Basra ve Kûfe gibi ilim ve kültür merkezlerinden uzak kalması 

1 [Eser Bekir Topaloğlu’nun ilmî kontrolünde  yayınlanmıştır: Te’vîlâtü’l-
Kur’ân, c. I-XVII, İstanbul 2005-2010.]
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göz önünde bulundurulmalıdır. Aslında İslâm dünyasında en hareketli 
fikrî tartışmaların yapıldığı bir coğrafyada mezhep değiştirerek yeni bir 
itikadî ekolün kurucusu sayılan Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’ye nisbet edilen 
eserlerin âkıbeti de Mâtürîdî’nin eserlerinden farklı değildir. Üstelik 
onun taraftarlarıyla karşıtları arasındaki tartışmalar daha şiddetli ve 
daha uzun süreli olmuştur.

Bu tercüme, Kitâbü’t-Tevhîd’in Dr. Muhammed Aruçi2 ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz yeni neşrinin3 metni esas alınarak yapılmıştır.4 
Sözü edilen neşirde tek yazma nüshası bulunan metnin anlaşılabil-
mesi için sık sık gramer düzeltmeleri cihetine gidilmiş, yer yer metne 
köşeli parantez içinde eklemeler yapılmış ve dipnotlarına müellifin 
maksadını anlatan açıklamalar konulmuştur. Yazma nüshaya ait bazı 
sayfaların kenarında bulunan ve kimin tarafından kaydedildiği bi-
linmeyen notlardan bir kısmı metnin anlaşılmasına yardımcı olması 
amacıyla dipnotlara aktarılmıştır.

Eserin yazma nüshasında arada bir tekrar edilen “mesele” kelime-
si ve birkaç yerde sayfanın içinde veya kenarında kaydedilen konu isim-
leri dışında herhangi bir bölüm yer almamıştır. Ancak Kitâbü’t-Tevhîd, 
kelâm kitaplarının ana planını oluşturan bilgi bahsi, ilâhiyyât, nübüvvet 
ve sem‘iyyât konularını içermektedir. Bunun istisnası sem‘iyyâtla ilgili 
bazı meselelerle kelâm kitaplarına sonradan eklenen hilâfet bahsidir. 
Eserin bu muhtevasına ait bölümler ve başlıklar metin ve tercümede 
köşeli parantezler içinde tarafımızdan konulmuştur.

Tercüme, muğlak ve zor olan Arapça metnin anlaşılmasına 
yardımcı olması amacıyla imkân nisbetinde aslına sadık kalınarak 
yapılmıştır. Bazan aynı ifade içinde yer alan fiiller tekil-çoğul veya 
birinci, ikinci ve üçüncü şahsı gösterme açısından değişiklik arzetmiş-
tir. Bu husus tercümede de korunmuştur. Metinde genelde paragraf 
başlarında yer alan, “İmam Ebû Mansûr (r.h.) şöyle dedi” vb. ifadeler 
müellife ait olamayacağı düşüncesiyle özel bir parantez içine alınmış, 

2 [Değerli meslektaşım Prof. Dr. Muhammed Aruçi eserin yeni baskısının 
hazırlığı sürerken 15 Kasım 2013 Cuma günü rahmet-i Rahman’a kavuş-
muştur.]

3 [Ankara 2003 (Tercümeye esas alınan neşir daha evvel hazırlanmış olmasına 
rağmen baskı açısından daha geç tarihlidir).]

4 Kitâbü’t-Tevhîd’in ilk neşrine dayanılarak yapılan bir tercüme denemesi 
hiçbir yönden başarılı olamamıştır (Hüseyin Sudi Erdoğan, Kitâbü’t-Tevhîd, 
İstanbul 1981).
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çoğunlukla paragrafların sonunda tekrarlanan dua, temenni ve zikir 
türünden cümleler de tartışılan konunun tamamlayıcı cüzünü teşkil 
etmeyeceği için eğik karakterde dizilmiştir. Arapça metinle tercüme 
arasında karşılaştırma yapmayı kolaylaştırması için metne ait sayfa 
numaraları tercümenin kenarında gösterilmiş, sayfa başlangıçlarına 
işaret etmek amacıyla  işareti konmuştur.

Bu tercümede amaçlanan hedef, Mâtürîdî’nin görüşlerini doğru 
olarak belirleyip anlaşılır bir dille aktarmaktır; dipnotları da bu hedefe 
yöneliktir. Bu sebeple dipnotlarında tenkit, mukayese vb. hususlara 
yer verilmemiş; bu tür çalışmaların metin ve tercümenin yayımlan-
masından sonra akademik seviyede yapılmasının daha doğru olacağı 
kabul edilmiştir.

İlmî araştırma yapmak isteyenler için şüphe yok ki kitabın 
metni esas teşkil etmektedir. Kelâm ilminin hacimli ve kapsamlı ilk 
eserini oluşturan Kitâbü’t-Tevhîd’in büyük önem arzeden terimlerini 
inceleme ihtiyacını duyanların, Arapça metnin konu fihristi ile te-
rimler indeksine başvurmaları gerekir. Bu sebeple farklı kültürlere 
sahip okuyucuların anlamasını kolaylaştırmak amacıyla terminoloji 
açısından serbest davranılan tercümeye terimler indeksi eklenmemiş, 
sadece özel isimler diziniyle yetinilmiştir.

Kitâbü’t-Tevhîd’i anlama, ilmî neşrini yapma ve tercümesini 
gerçekleştirme yolunda hissettiğim karşı durulmaz arzuyu Allah’ın bir 
lutfu olarak kabul ediyorum. Bu duygunun tesiriyle verdiğim uzun 
ve yoğun mesai ve çektiğim zahmetlerden ötürü içimde hiçbir sıkıntı 
duymadım. Aynı heyecanı Mâtürîdî’nin diğer eseri Te’vîlâtü’l-Kur’ân 
hakkında da taşımaktayım. Kemalin her çeşidi Allah’a mahsustur. 
Gerek neşrin gerek tercümenin hatasız olduğunu söylemek elbette 
mümkün değildir. Ancak on bir asırdan beri ihmal edilen bir görevin 
yerine getirilmesi konusunda önemli olacağına inandığım bir adım 
atılmıştır. Tercüme ve neşrin bundan sonra yapılacak çalışmalara yar-
dımcı olacağını ummakta ve Cenâb-ı Hak’tan bunu niyaz etmekteyim.

Bu eserin neşre hazırlanması, tercüme edilmesi ve yayımlanma-
sının teknik ve malî imkânlarını sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı ile 
bu kuruma bağlı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) yöneticilerine, 
ayrıca her iki eserin kitap haline gelmesine katkıda bulunan teknik 
elemanlara kalbî teşekkürlerimi sunar, Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın da gün 
yüzüne çıkarılması için aynı ilginin gösterilmesini temenni ederim.

Bekir Topaloğlu


