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Özet 

İmam Mâturîdî, İslâm inanç sistemi içerisinde önemli bir konumu sahip olan ve Ehl-i Sünnet 
düşüncesinin Mâturîdiyye ekolünün kurucusu kabul edilen bir âlimdir. İlmî şahsiyeti ilgili olarak 
kaynaklarda İmam Mâturîdî’nin Kelâm, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Mezhepler, Kıraat ve Tefsir konusunda eserler 
verdiği belirtilmektedir. Bununla da onun çok yönlü bir âlim olduğu anlaşılmaktadır. Ancak İmam Mâturîdî 
daha çok fıkıh, tefsir ve özellikle de kelâma dair görüşleriyle dikkat çekmiştir. Bildiğimiz kadarıyla tasavvufa 
dair bir esere bulunmamaktadır. Tasavvufa dair bir eseri olmamasına rağmen ondan bahseden kaynaklarda 
“takvâ” sahibi ve “kudvetu’l-ferîkayn” (zâhir ve bâtın ilimlerinin lideri), Semerkand Meşâyihinin imamı ve 
zâhid olarak tavsif edilmesi gelişi güzel bir niteleme olmaması gerekir. Ayrıca tasavvufla alakalı eserlerde bir 
sûfî olarak zikredilmese de, bazı kaynaklarda onunla ilgili kerametler, menkabeler ve rüyalara 
rastlanmaktadır. Bu durum sûfi kimliğiyle ilgili menkabevî bir durum ve kurgu olarak görülse de onun bu 
dünyaya uzak olmadığının göstergesi olabilir mi? Bu noktada onun Kitabu’t-Tevhîd ve Te’vilâtu’l-Kur’ân 
adlı eserlerinde; çeşitli münasebetlerle Allah’a ve Resûlü’ne olan tazim ve muhabbetin zaman zaman 
etkileyici duygusal ifadelerle dile getirilmesi, mucizeleri menkabe kültürüyle aynileştiren bir tarzda 
değerlendirmelerin olması, kıssa ve mesellerin pratikte tekabül ettiği yerin idrakinde olması ve çok istisnai 
olmakla beraber zühdî unsurlara işaret edilmesi gibi hususlara yer verilmesi onun düşünce dünyasını 
yansıtması bakımından  önemlidir. Bununla beraber Mâturîdî’nin  Mâverâünnehir tasavvuf muhiti ve 
devrin inanç yapısı üzerinde belirleyici bir fonksiyon icra ettiği yine kaynaklarda zikredilmektedir. Onun 
zâhid ve fakih talebelerinin olması da mensup olduğu geleneği gösterdiği gibi, vücud verdiği halkanın 
neresinde durduğunu göstermektedir. Mâturîdî meşhur sûfîler arasında yer alan Hakim es- Semerkandî ve 
Faris b. İsâ’yla dostluk kurduğu ve onlarla fikir alışverişinde bulunduğu ve eserlerinde onlardan nakiller 
olduğu belirtilmektedir.  

Bununla birlikte Mâturîdî, sûfîliğe karşı keskin ve net duruşunu onların bilgi teorisiyle ilgili hususlarda 
ortaya koymuştur. Bu bağlamda keşif ve ilhamın bilgi kaynakları arasında yer alamayacağını açıkça ifade 
eder. Ayrıca tasavvufta tartışma konuları arasında yer alan velîlerin peygamberlerden üstün olduğunu 
savunanların görüşünü reddeder. Dünyaya karşı ifrata içinde olanlara karşı dünya nimetlerinden istifade 
edilmesini ve onların insanların faydalanması için yaratıldığını söyleyerek dünyaya bakışla ilgili günümüz 
için de önemli sayılabilecek bir perspektif sunmaktadır.  

İşte biz de bu tebliğimizde İmam Mâturîdî’nin hayatı ve eserlerinden hareketle şu konuları incelemeye 
düşünmekteyiz 

1. İmam Mâturîdî’nin hayatına yer veren kaynaklarda yer alan tasavvufî nitelemeler ve onunla ilgili yer 
alan menkabe ve rüya vs. gibi hususlar. 

2. İmam Mâturîdî’nin eserlerinde görülen ve tespit edilen tasavvufî unsurlar üzerinde durulacak. 
3. İmam Mâturîdî’nin Mâverâünnehir tasavvuf muhiti üzerinde icra ettiği belirleyici ve etkileyici yönü 

ile daha sonraki mutasavvıflara (İbn Arabî İmam Rabbânî) vs. yansımaları üzerinde durulacaktır. 
4. İmam Mâturîdî’nin bilgi nazariyesi (keşif ve ilhamın bilgi kaynakları arasında yer alamayacağı), 

nübüvvet velayet (velîlerin peygamberlerden üstün olamıyacağı) ve dünyaya bakışı gibi bir nevi tasavvuf 
eleştirisi sayılabilecek hususlar üzerinde durulacaktır. 

Bu ve buna benzer konular tebliğ sınırları çerçevesinde incelenmeye çalışılacak, varılan neticeler ve 
tespitler genel bir değerlendirme ile ortaya konacaktır. 

 
 

 
 
 

 


