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Takdim

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla…
Hikmetin, iyiliğin ve güzelliğin kaynağı olan Allah’a, layık olduğu veçhile hamdolsun. O’nun son elçisi Hz. Muhammed’e,
onun âline ve ashabına, âfâk ve enfüsteki âyetleri okuyarak
basiret üzere onlara tâbi olanlara selam olsun.
Elinizdeki eser, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları
Merkezi (İSAM) tarafından yürütülen “Erken Klasik Dönem
Projesi” kapsamında yayımlanmıştır.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) et-Temhîd li-kavâidi’ttevhîd adlı eseri üzerine Hüsâmeddin es-Siğnâkī (ö. 714/1314)
tarafından haşiye tarzında yazılmış et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd adlı
eserin yayımlanmasına karar verildiğinde, şerhin içinde parçalar halinde yer alan et-Temhîd metninin şerhin üstünde ayrı bir
bölüm olarak yer alması da kararlaştırılmıştı. Fakat telif hakları sebebiyle, et-Temhîd’in mevcut baskılarını kullanmak yerine
Dr. Ali Tarık Yılmaz’dan eserin en eski ve güvenilir nüshalarından hareketle “İSAM Tahkikli Neşir Kuralları”na uygun olarak
tekrar tahkik edilmesi talep edildi ve sonuçta elinizde bulunan
bu neşir ortaya çıktı.
Eserin yayıma hazırlanmasında birçok kişinin katkısı oldu.
Bu vesileyle eseri tahkik eden Dr. Ali Tarık Yılmaz’a, eseri
baştan sona okuyup önemli tashihlerde bulunan Dr. Hamza
el-Bekrî’ye, Arapça imla tashihini yapan Münzir Şeyhhasan’a,
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Arapça inceleme kısmının son okumasını gerçekleştiren Said
Kayacı’ya, Türkçe inceleme kısmının son okumasını üstlenen
Dr. Mustafa Demiray’a ve sayfa tasarımını yapan Ali Haydar
Ulusoy ile İbrahim Dervişmüezzin’e teşekkür ederim.
Dr. Orhan Ençakar
Erken Klasik Dönem Proje Koordinatörü

Önsöz

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salat ve selam peygamberliğin kendisiyle hitam bulduğu Hz. Muhammed Mustafa’ya,
âline ve ashabına olsun!
İslam’ın doğru anlaşılması ve yorumlanması, Hz. Peygamber’in vefatından sonra başlayan süreçte müslümanların en
önemli konusu ve amacı olmuştur. Bu amaçla yapılan çalışmalarla aynı kaynaktan beslenen ancak birbirinden farklı yöntemler uygulayan kelam, İslam felsefesi ve tasavvuf ilimleri
ana eğilimler olarak belirginleşmiştir.
Kelam ilmi, bir metot olarak Mu‘tezile elinde doğmuş, bir
grup Selef âliminin de katkılarıyla kısa zaman sonra İmam
Mâtürîdî ve İmam Eş‘arî’nin başını çektiği Ehl-i sünnet kelamı ortaya çıkmıştır. Kelam geleneğinin iki önemli mezhebi Eş‘ariyye ve Mâtürîdiyye olmuştur. Eş‘ariyye tarihî süreçte
felsefe ve tasavvufla kurduğu ilişkiler yanında siyasetle teması
sonucunda farklı açılımlar yaşamış, bu sayede dinî, sosyal ve
siyasal alanda etkin olmuştur. Ne var ki Mâtürîdiyye özgün
düşüncelere sahip bir mezhep olmasına rağmen tarihî süreçte, incelenmeye değer çeşitli sebeplerle, geri planda kalmış,
ihmale uğramıştır. Bu ihmal Mâtürîdiyye ricalinin hayatları,
eserleri ve düşüncelerine kadar geniş bir alanda bilgi eksiklikleri şeklinde kendisini göstermiş olmakla birlikte son dönemlerde Hanefî-Mâtürîdî ekolüne mensup âlimlere ve eserlerine
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dönük çalışmalar yoğunlaşmıştır. Özellikle tahkikli neşir çalışmalarının sayısının artmasıyla bu alanda ilmî faaliyetler de
hızlanmıştır.
Bu vesileyle tahkikli neşir çalışmasının önemini belirtmek gerekir. Zira tahkik çalışmaları ilmî faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. Kaynaklarda adı geçen ancak henüz varlığı tespit edilememiş, kütüphane raflarında okuyucusunu bekleyen
nice eserlerin tespiti bu çalışmalarla mümkün olmaktadır. Bu
yeni tespitlerle ilim dünyasında bilinen bazı gerçekler teyit
edilmekte, çoğu zaman eksik noktaları tamamlayıcı bilgilere
ulaşılmaktadır. Doğrusu biz et-Tesdîd ve et-Temhîd tahkiklerimizde bunu müşahede ettik. Tahkik çalışmaları, var olan yazma eser zenginliğimize rağmen, ülkemiz ilim dünyası tarafından ne yazık ki önemi geç farkedilmiş ve ihmale uğramış bir
ilmî faaliyet alanıdır. Bu alanda başta Prof.Dr. Hüseyin Atay ve
merhum Prof.Dr. Bekir Topaloğlu’nun Mâtürîdiyye’nin ricali
ve eserleri üzerine tahkik çalışmaları konusundaki teşvikleri ve
bizzat kendilerinin yaparak gösterdikleri çalışmalar önemli bir
ivme sağlamıştır. Bu iki değerli âlime ne kadar teşekkür etsek
azdır. Özellikle İSAM’ın son dönemde bu önemli konuyu kendisine vazife edinmesi, bu yönde seminerler düzenleyip kriterler belirlemesi bu alanda yapılmış büyük bir hizmet olmuştur.
Mâtürîdiyye’nin görüşlerinin ve özellikle tarihinin hâlâ eksik
kalan ve bilinmeyen noktaları bulunduğu düşünüldüğünde
tahkik çalışmalarının önemi daha iyi anlaşılır. Elinizdeki çalışmanın bu yönde bir gayretin sonucu olduğunu belirtmek
gerekir.
Hüsâmeddin es-Siğnâkī’nin et-Tesdîd adlı eserinin tahkiki ve
ilahiyat konularının tahlilini içeren doktora çalışmamız sonrası et-Tesdîd’in İSAM tarafından yayınlanma kararı alınınca
et-Temhîd’in metninin de çalışmada yer alması gerektiği kanaatine vardık. Zira Hüsâmeddin es-Siğnâkī, şerhinde et-Temhîd

ÖNSÖZ
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metninin tamamına yer vermiyordu. Bu durum hem et-Temhîd’in hem de şerhi et-Tesdîd’in anlaşılmasını ve konu takibini
güçleştiriyordu. İşte bu güçlüğü gidermek için et-Temhîd’in
ülkemizde mevcut en eski nüshalarından hareketle yeni bir
tahkikini gerçekleştirdik. Böylece et-Temhîd ve et-Tesdîd’i tam
metin olarak bir arada, iki kapak arasında toplamış olduk.
Mâtürîdiyye kelam literatürü için önemli bir eser olan et-Temhîd’in ayrıca ve müstakil olarak yayımlanmasını, başkaca neşirlerinin varlığına rağmen, ilim dünyasına bir katkı olarak
gördük ve yayımlamaya muvaffak olduk.
Çalışmamızın dirase kısmında Nesefî ve et-Temhîd hakkında
bilgiler yanında eserin önceki neşirleri ve yazmaları hakkında
da bilgi verdik.
Bu vesileyle üzerimizde emeği olan bütün hocalarımla birlikte özellikle son dönem âlimlerinden merhum Prof.Dr. Bekir
Topaloğlu (ö. 2016) ile beni bu çalışmalarda sürekli teşvik
eden Prof.Dr. Yusuf Şevki Yavuz ve Prof.Dr. İlyas Çelebi
hocalarıma burada teşekkür etmek istiyorum. Çalışmamı
Beyazıt dersiâmlarından merhum Ermenekli Mustafa Safvet
(Aysu) Efendi’ye (ö. 1964), onun icazetli talebelerinden; ilk
hocam, babam, merhum vaiz Osman (Hoca) Yılmaz ve annem merhume Sıddıka Yılmaz’a ithaf ediyorum.
Gayret bizden tevfik Allah’tandır.
Dr. Ali Tarık Ziyat YILMAZ
İstanbul, 2021

