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hl-i Sünnet’in iki ana kolu olan Maturidîlik ve Eşarîlikle ilgili özel-

likle son dönemlerde çok fazla çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar 

genel olarak İslam düşüncesi, özel olarak da iki mezhebe ilişkin ka-

palı kalan pek çok hususun aydınlatılmasına önemli katkılar sağla-

maktadır. Söz konusu mezheplere ait eserlerin neşri, bir kısım temsilcileri-

nin üzerine yapılan biyografi çalışmaları, eser tanıtım ve değerlendirme ya-

zıları, iki ekolün siyasi otoriteyle ilişkileri, belli bölgelerdeki yayılımları gibi 

değişik içerikli çalışmalar bunun farklı örneklerini oluşturmaktadır. Coğrafî 

yayılım ve siyasî otorite desteği gibi bir kısım nedenlerle Eşarîlik, 

Maturidîliğe nazaran İslam düşüncesinde daha merkezi ve görece daha bili-

nir olsa da özellikle son dönemlerde Maturidîlikle ilgili yapılan pek çok ça-

lışma sayesinde Maturidîliğin tarihsel serüvenine ilişkin kapalı pek çok hu-

susun vuzuha kavuştuğu görülmektedir. Bununla birlikte tarihsel süreçte 

başta tekvîn sıfatı gibi bir kısım kelamî meselelerle Hanefî ve Şafiî aidiyetle-

rinden dolayı fıkhî pek çok konuda karşı karşıya gelmiş ve yer yer siyasetin 

de müdahalesiyle farklı boyutlara taşınmıştır. İki mezhep arasındaki ihtilaf-

ları merkeze alarak kaleme alınmış klasik döneme ait bir kısım eserlerden 

hareketle bazı çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, bu iki ekolün ilişkisini 

bütünlük içerisinde ele alan herhangi bir çalışma bulunmamaktaydı. 

Mehmet Kalaycı’nın 2013 yılında Ankara Okulu Yayınları arasında 

okuyucuyla buluşan Tarihsel Süreçte Eşarîlik Maturidîlik İlişkisi adlı ça-

lışması, bu husustaki boşluğu önemli ölçüde doldurmaktadır. 2011 yılında 

Prof. Dr. Sönmez Kutlu danışmanlığında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında doktora tezi ola-

rak hazırlanmış olan eser, kısa sürede akademik çevrelerde geniş bir yankı 

uyandırmış ve 2015 yılında “TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü” kazanmıştır. 

Daha önce iki kez tanıtım yazısına1 konu olan eser, hem nitelikli içeriği 

hem de 2017 yılında Ankara Okulu Yayınları tarafından yapılan ikinci 

baskısı nedeniyle hiç şüphesiz yeni bir tanıtım yazısını hak etmektedir. 

                                                           
1 Abdullah Ömer Yavuz, “Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi, Ankara Okulu Yayınla-
rı, Ankara 2013, 384 s.”, Bilimname: Düşünce Platformu, sy: 26 (2014/1), ss. 167-170; Sami Turan Erel, “Mehmet 
Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eş’arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa”, İslâm 
Araştırmaları Dergisi, sy. 36 (2016), ss. 191-196. 
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Eserin dikkat çeken pek çok niteliği bulunmakla birlikte kanaatimizce en önemli özelliği yazarın, 

tarihsel sosyolojik bir yaklaşımla hadiseleri, bütüncül şekilde, genel resmiyle süreç merkezli ortaya 

koyması ve bunu anlaşılır bir dille okuyucuya sunmasında gösterdiği başarıdır. O kadar ki oldukça girift, 

çok taraflı ve değişik boyutları olan pek çok mesele, büyük bir maharetle analiz edilmektedir. Yazarın 

bu hususta göstermiş olduğu başarıda hiç şüphesiz takip ettiği Annales Tarih Ekolü’nün yaklaşımını etki-

li şekilde tatbikinin önemli bir yeri bulunmaktadır.  

Tarihi geçmişten geleceğe doğru ilerleyen tek boyutlu bir zaman olarak değil çok boyutlu ve iç içe 

geçmiş çoğul zamanlar olarak değerlendiren Annales Ekolü, aynı anda var olan çoğul zamanlar tezini 

ileri sürmektedir2. Bu yaklaşım kaçınılmaz şekilde tarihe farklı düzlemlerden bakmayı, tarihsel olaylara 

da değişik zaman dilimleri ile eş zamanlı toplumlar arasında dikey ve yatay mukayeseler yapmayı gerek-

tirmektedir. Bu yaklaşımı esas alan yazarın iki mezhep arasındaki ilişkiyi farklı zaman dilimleri ve coğraf-

yalara göre tasnif ettiği, dolayısıyla farklı tarihsel düzlemlerde ele aldığı görülmektedir. Yazarın söz konusu 

yaklaşımı, içerik kurgusuna da doğrudan yansımıştır. Bu çerçevede iki ekol ilişkisinin bir yandan sosyo-

politik boyutu ve fikri çerçevesi çizilirken öte yandan Doğu olarak nitelenen Horasan ve Maveraünnehir 

ile Batı olarak nitelen Irak, Şam ve Mısır şeklinde coğrafi bir tasnif yapılmıştır. Bu tasnifiyle iki mezhep 

arasındaki ilişkiyi farklı düzlemlerde ancak çoğulcu tarih anlayışına uygun olarak birbirine paralel şekilde 

uzanan tarihsel zaman dilimlerinde ele almaktadır. Bu yaklaşımın zorunlu olarak söz konusu zaman dilim-

leri arasında yatay ve dikey hareketlerden dolayı yer yer kopukluklar yaratması muhtemel olmasına rağ-

men yazar, bütüncül resmi sunma çabasını sürekli muhafaza etmekte ve kurduğu ilişki ağlarıyla okuyucu-

nu zihninde söz konusu resmin bütünlüğünü sürekli canlı tutmayı başarmaktadır. 

Yazarın bu çerçevede özellikle mezhep olgusuna yaklaşımına burada işaret etmek gerekmektedir. 

Zira bu yaklaşım, Annalesçi yöntemle yakın ilişkisi dışında aynı zamanda bir kısım mezheplerle takipçi-

lerinde müşahede edilen ve kısmen tutarsızlık olarak görülebilecek farklı nitelikleri de anlamlı kılacak 

bir çerçeve sunmaktadır. Müstakil bir çalışmayla3 da bu husustaki görüşlerini daha kapsamlı şekilde 

sunmuş olan yazara göre mezheplerin temelde belli bir zaman diliminde oluşmuş ve donuklaşmış yapılar 

olarak görülmemesi gerekir. Bu açıdan belli bir zaman dilimi esas alınarak “teşekkül dönemi” adı altında 

mezhebin oluşumunu tamamladığını öne sürmek onu anlamanın önünde bir perde oluşturmaktadır. Böyle 

bir tutum ister istemez sonraki süreçte mezhep içinde yaşanan değişimleri, farklılaşma ya da ana yapıdan 

uzaklaşma olarak değerlendirmeye yol açmaktadır (s. 54)4. Oysa yazara göre sonraki süreçte mezhepte ya-

şanan bu türden “farklılaşmalar”, bizatihi mezhebin doğasında vardır. Zira mezheplerin tamamlanmamış 

süreçler olarak görülmesi gerekmektedir. Mezhep olgusunun bu şekilde anlaşılması, bir mezhebin aynı ya 

da farklı zaman dilimleri yahut coğrafyadaki niteliğinin veya bir şahsın bu türden farklı olarak tanımlana-

bilecek özelliklerinin tutarsızlık olarak görülmesinin önüne geçecektir (s. 54-55). Aynı mezhep ya da şahsa 

ait bu türden “farklı” niteliklerin bir arada bulunması ise yazara göre büyük oranda bu olgunun muhataplık 

ve sosyal bağlam çerçevesinde ele alınmasıyla anlamlı hale gelecektir (s. 47-48)5. 

Eserinde sosyal bağlam vurgusu ve muhataplık ilişkisini belirgin şekilde öne çıkaran yazarın, çalış-

masında verdiği Gazzâlî (505/1111) örneği oldukça açıklayıcıdır. Farklı alanlardaki eserlerinden hareket-

                                                           
2 Georg G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme, çev. Gül Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 
2000, 51, 57. 
3 Mehmet Kalaycı, “Mezhepleri Veya Dini Hareketleri Tamamlan(Ma)Mış Kimliksel Süreçler Olarak Okumak”, Kur’an ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler 
ve Dini Gruplar Arası İlişkiler), Ed. Hayati Hökelekli-Vejdi Bilgin, Bursa 2015, ss.227-245. 
4 Ayrıca bkz: Kalaycı, “Mezhepleri Veya Dini Hareketleri Tamamlan(Ma)Mış Kimliksel Süreçler Olarak Okumak”, 240. 
5 Ayrıca bkz: Kalaycı, “Mezhepleri Veya Dini Hareketleri Tamamlan(Ma)Mış Kimliksel Süreçler Olarak Okumak”, 240. 
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le her bir disiplinin farklı bir Gazzâlî profili çizdiğine işaret eden yazar, bütün bu profillerin Gazzâlî’ye 

parçacı bakışın ürünü olduğunu oysa burada bütüncül bir perspektifle değerlendirme yapılması gerekti-

ğini dile getirmektedir (s. 48-49). Aynı yaklaşımını Ebû’l-Muîn en-Nesefî (508/1115) örnekleminde de 

dile getiren6 yazar, bu hususta asıl dikkate alınması gereken unsurun, eserlerin üretildiği sosyal çevre ve 

muhataplık ilişkisi, bir başka ifadeyle bağlam olduğunun altını ısrarla çizmektedir. Bu açıdan yazarın bu 

husustaki yaklaşımını, sözün gücüne ve etkisine rağmen ondan daha öncesini ifade eden “önce bağlam 

vardı” özdeyişiyle özetleyebiliriz7. Zira yazara göre söz, yani metin, bağlama göre şekillenmektedir. Bu 

açıdan metni merkeze alarak, ondan hareketle olguları açıklamaya çalışmak her zaman açıklayıcı olma-

yabilir. Bunun yerine metni anlamlı kılacak tarihsel ve sosyolojik çerçevenin çözümlenmesi gerekmek-

tedir. Zira metin ancak bu türden bir çerçevenin ürünü, çıktısı, sonucudur. Herhangi bir metnin müelli-

finin yaşadığı sosyal çevre, ilişki ağları, muhataplık ilişkileri gibi pek çok etkileyici unsur göz önünde 

bulundurulmadan kaleme aldığı metni anlamak mümkün değildir (s. 50-51). 

Tarihsel Süreçte Eşarîlik Maturidîlik İlişkisi, geniş kaynak yelpazesiyle de ayrıca dikkat çekmekte-

dir. Bu hususun çalışmada takip edilen yöntemle yakından ilişkisi olduğu muhakkaktır. Bu yönüyle ça-

lışmanın doğrudan iki ekole mensup isimlerin kaleminden çıkmış metinlerle iktifa etmediği, onların 

üretildiği bağlamı çözümlemeye yarayacak pek çok kaynağa da yaslandığı görülmektedir. Burada mese-

lenin değişik şekillerde yansıdığı kelam literatürüyle yetinilmeyip daha geniş perspektifli okumalar ya-

pılması çalışmaya anlamlı bir derinlik katmaktadır. Doğrudan tarihsel resmi anlamayı sağlayan tabakât, 

biyografi, menâkıb, şehir tarihleri, siyasî ve genel tarih kitapları gibi kaynaklar yanında bütünü anlama-

ya yarayacak bir çerçeveyi oluşturma çabasıyla fıkıh usulü, füruu fıkıh, hadis, ihtilaf, reddiye ve polemik 

türü metinlere başvurulması daha önce işaret edilen tarihsel sosyolojik bağlamı tahlilde önemli bir çer-

çeve sunmaktadır8. Bu husus yazara olayları değerlendirmede derinlikli bir bakış açısı kazandırırken 

okuyucuya da olguları sağlıklı bir zemine yerleştireceği anlamlı bir çerçeve sunmaktadır. 

İslam düşüncesinin en büyük ve temel iki ekolünün uzun soluklu ve oldukça geniş bir coğrafyaya 

yayılan ilişkisini işaret edilen yaklaşımla sunan yazarın bunda oldukça başarılı olduğu muhakkaktır. Bu 

uzun soluklu ilişkinin iki mezhebi, bütünlük içerisinde aynı anda ve yaşadıkları dönüşümleri de hesaba 

katarak sunması, çalışmayı nitelikli kılan önemli hususlardan birisidir. Özellikle iki mezhebin ilişkisinin 

coğrafyalara göre tasnif edilip (s. 129-216) bu coğrafyalardaki ilişkinin de farklı dinamiklerin göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmesi dikkat çekicidir. Çalışmanın birinci bölümünde söz konusu iki ekolün 

arka planını oluşturan dinî aidiyetlerden söz edilmesi (s. 87-128) söz konusu ekollerin zihinsel kodlarını 

anlamada önemli bir anahtar işlevi görmektedir. Bununla birlikte ilişkinin bu denli yalın olmadığı, pek 

çok değişkenin devrede olduğu çok boyutlu bir etkileşimi de içinde barındırdığı anlaşılmaktadır. İkinci 

ve üçüncü bölümün alt başlıklarında ifadesini bulan nitelemeler, bu çok boyutlu etkileşimin de açık bir 

yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak genel anlamda yazarın doğu ve batı bölgelerindeki iki mez-

hep arasındaki ilişkinin şeklini belirgin şekilde birbirinden ayrıştırdığı özellikle belirtilmelidir. 

Doğuda ilişkinin arka planını oluşturan hadis ve rey taraftarlığı ile bunun fıkıh ve kelam düzlemin-

deki yansıması büyük ölçüde bir gerilime sahne olmuştur (s. 132-166). Yer yer sosyo-politik gelişmelerin 

de tesirinde kalan bu gerilimli ilişkiler, kelam ve fıkıh alanında kaleme alınmış pek çok metinde mezhep 

                                                           
6 Mehmet Kalaycı, “Ebü’l-Muin en-Nesefi Maturidi Akaidi (Bahru’l-Kelam Tercümesi), Notlarla Tercüme Eden: Ramazan Biçer, İstanbul: Gelenek Yayınları, 
2010, 150 s”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 55:1 (2014) s. 172-173. 
7 Yazarın kendisi de bunu, “Mezhepler Tarihçisi için önce söz değil bağlam vardır ve söz kendi bağlamına oturtulmadığı sürece doğru anlaşılmaz” şeklinde 
ifade etmektedir (Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi, 47). 
8 Yazarın Kaynakça’da verdiği eser listesinin (s. 343-370) bu hususu yeterince ortaya koyduğu kanaatindeyiz. 
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mensuplarının birbirlerini karşılıklı suçlanmasına dönüşebilmiştir. Fıkıh ve Kelam’ın olabildiğine iç içe 

geçtiği bu süreçte tarafların yaklaşımının tek bir disipline ait metinler üzerinden takip etmek mümkün 

görünmemektedir. Bu nedenle yazarın haklı olarak mezhepler arasındaki ilişkiyi sadece kelamî boyutta 

ele almakla yetinmediği söz konusu ilişkinin kaçınılmaz olarak Fıkıh, Felsefe ve Tasavvuf’un da eşlik et-

tiği daha kapsamlı bir zeminde incelediği görülür. Bu geniş zemin ister istemez Eşarîlik veya Maturidîlik 

olarak kristalleşen mezhebi aidiyetlerin sadece birer kelamî kimlikten ibaret olmadığını ortaya koymak-

tadır. Son tahlilde Eşarîlik ve Maturidîlik olarak ifadesini bulan mezhebî aidiyetler pek çok unsurun ade-

ta toplamı olarak nitelenebilir. Yazarın bu iki mezhebi gerek coğrafi olarak incelediği gerekse de birebir 

şahıslar üzerinde derinleştiği başlıklarda bu bütünü oluşturan kimi parçaları belirgin şekilde öne çıkardı-

ğı görülmektedir. 

Daha çok Eşarîlik üzerinde yapılan ve mezhebin çözümlenmesi olarak nitelenebilecek bu faaliyette 

Eşarîliğin yatay ve dikey düzlemdeki farklılaşmaları değişik isimlendirmelerle tanımlanmaktadır. Yaza-

rın başka bir çalışmasında9 da kullandığı bu tanımlamalarda Eşarîliğin Kelam, Felsefe ve Akaid eksenli 

olarak nitelendiği görülür (s. 70-74). Bu tasnifin kendi içinde hiç şüphesiz farklı türleri ve temsilcileri ile 

metinlere yansıması söz konusudur. Ancak burada önemli olan esas husus bu tasniflerden her birinin 

Maturidîlikle kurulan ilişkiye yansımasıdır. Yazar bunlardan daha çok doğu coğrafyasında beliren 

Kelamî ve Felsefi Eşarîlik’ten ilkinin ağırlıklı olarak Mutezile, İsmaililer, Hanbeliler ve Kerramileri mu-

hatap aldığını ifade ederken iki aşamalı olarak gerçekleşen Felsefî Eşarîliğin ilk aşamasında Maturidîlerin 

muhataplar arasında olduğunu belirtmektedir. Bu sürecin ikinci aşaması ise Eşarîliğin sınırlarını zorla-

yan bir genişlemeyle Maturidîliği önemli ölçüde aşan ve dolasıyla onu muhatabı olmaktan çıkaran bir 

yapıya evrildiğinden söz etmektedir (s. 70-71). Akaid Eşarîliğini ise yazar, batı bölgesinde bir kısım sos-

yal ve siyasî gelişmelerin etkisiyle adeta daralmaya maruz kalan bir Eşarîlik için kullanmaktadır. Burada 

büyük ölçüde mezhebin Ehl-i Hadis’in yer aldığı zeminde Sünnilik sınırlarına sıkıştığı ve bu söylem çer-

çevesinde Maturidîlikle muhatap olduğu öne sürülmektedir (s. 72-74).  

Yazarın değişik dinamikleri göz önünde bulundurarak Eşarîlik için özgün ve oldukça da başarılı gö-

rülen bu tasnifine rağmen Maturidîliği önemli ölçüde tek bir blok olarak gördüğü ileri sürülebilir. Her 

ne kadar batıda özellikle hadis merkezli söyleme sahip bir Hanefilikten söz edilmişse de (s. 124, 130, 

192-194) bunun Maturidîlik dışında müstakil bir çizginin devamı olduğu muhakkaktır. Yazarın söz ko-

nusu bu kitle dışındaki Hanefîleri ise tek bir blok olarak incelediği görülmektedir. Süreç içerisinde 

Maturidîlik olarak karşımıza çıkan Horasan-Maveraünnehir bölgesindeki bu Hanefi kitleyi, yazarın as-

lında farklı niteliklere sahip iki ayrı damar olarak gördüğüne ilişkin ipuçları10 bulunsa da bunu, 

Eşarîlik’te yaptığı gibi kategorik bir ayrımla dile getirmediği ortadadır. Bu hususun ihmal edilmesinin 

çalışmanın, Maturidîlik tarihine yeni bir kısım açılımlar getirme noktasındaki katkısını sınırladığı öne 

sürülebilir. 

Yazarın Eşarîlik ve Maturidîliğin özellikle batı bölgesindeki ilişkisine dair tespit ve değerlendirme-

leri ise tartışmaya açık kimi hususlar içermektedir. Şam ve Mısır bölgesinde iki mezhep arasındaki ilişki-

nin seyrinin doğudakine nazaran görece gerilimden uzak olduğu anlaşılmaktadır. Hatta bunun bir ölçü-

                                                           
9 Mehmet Kalaycı, “Eşarilik”, İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, ed. Hasan Onat-Sönmez Kutlu, Grafiker Yayınları, Ankara 2012 içerisinde, 402-406. 
10 Yazar, “Örneğin İmam Maturidi’nin mensubu bulunduğu kelami ve fıkhi Hanefiliğin Buhara’daki temsili ile Semerkand’taki temsili birebir aynı değildir. 
…” (s. 20) ifadesiyle böyle bir ayrıma işaret etmiş olmakla birlikte bu hususun, bölgedeki Hanefi temsiline, mezhebin kelami faaliyetlerine ve Eşarilikle iliş-
kine nasıl yansıdığına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır. Yazarın sonradan kaleme aldığı bir çalışmasında ise Hanefilik içindeki bu 
ayrıma özellikle işaret ettiğini belirtmeliyiz (Mehmet Kalaycı, “Mâtürîdî-Hanefî Aidiyetin Osmanlı’daki İzdüşümleri”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, c. XX, 
sy: 2 (Aralık 2016), s. 14, dipnot:1). 
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de uzlaşı olarak nitelenebilecek bir zeminde gerçekleştiği de öne sürülebilir. Ancak yazarın söz konusu 

uzlaşı çabasını bölge kökenli Hanefîler dışında doğudan gelen Hanefîleri de içine alacak şekilde geniş-

letmesinin vakıaya tümüyle uygunluk arz etmediği ve pek çok Hanefî’nin Eşarîlerle uzlaşıdan ziyade on-

larla yaşanan kimi gerilimlerin asıl failleri ve öncüleri olduğu hatırlatılmalıdır. 

Uzlaşı çabasının Eşarîliğe bakan cihetine İbn Asâkir (571/1176) ile baba-oğul Takiyyüddin es-Sübkî 

(756/1355) ve Tâcuddin es-Sübkî (771/1370) vasıtasıyla akîde zemininde yeniden inşa edilen ve yazara göre 

bir ölçüde Ehl-i Hadis çizgisine yaklaşan bir Eşarîlik konulurken; Hanefi cihetine ise bölge kökenli Hanefî-

lerin bu yapıyla çok da ayrışmayan niteliğini önemli ölçüde yansıttığını ifade ettiği Ebû Cafer et-Tahâvî 

yerleştirilmektedir (s. 23, 124, 130, 192, 198). Yazar, bu hususta Eşarîlerle uzlaşı çabasında bölge kökenli 

Hanefîlerin doğuda temsil edilen Hanefilikten ayrışan niteliklerine önemli ölçüde yaslanmaktadır. Hadisle 

iştigal, hadis metinlerini tedrîs ya da bunlara şerh yazma türünden ameliyelerden hareketle yazarın söz 

konusu batı Hanefîlerini Ehl-i Hadis zemininde tanımlama çabasının (s. 123, 124, 130, 170, 192, 194, 200) 

kimi sorunları içinde barındırabileceği ifade edilmelidir. Bu tanımlamayla itikadî bir grup olarak Ehl-i Ha-

dis/Hadis Taraftarlığı kastedilmediği anlaşılmakla birlikte bu kullanımın, söz konusu Hanefîler için doğru 

bir tercih olmadığı belirtilmelidir. Başka çağrışımların önüne geçmesi açısından bunun yerine Ebû Hanîfe 

çizgisine mensubiyeti açıkça ifade eden ancak onu Maturidî ve hatta tüm doğu Hanefî kelam geleneğinden 

ayrıştıracak bir nitelemenin kullanılması kanaatimizce daha kabul edilebilir görünmektedir. 

Yazarın, Eşarîlerle uzlaşının zeminini oluşturacak şekilde Şam ve Mısır kökenli Hanefîleri Eşarîlikle 

ilişkilendirmesi (s. 197) dışında özellikle doğu kökenli Hanefîlerce bölgede kaleme alınmış olan metin-

lerden el-Akîdetü’t-Tahâviyye şerhlerini bu uzlaşının vasıtaları olarak okumaya tabi tutması (201, 203, 

207) da kanaatimizce ihtiyatla yaklaşılması gereken değerlendirmelerdir. Zira her iki hususu temellen-

dirmeye ilişkin sunulan kanıtların, yazarın eser boyunca başarıyla gerçekleştirdiğine fazlasıyla şahit ol-

duğumuz derinlikli analizine yeterince tabi tutulmadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Şam ve Mısır böl-

gesindeki sünnî eksenli siyaseti, Ehl-i Sünnet’in iki ana mezhebi arasındaki ilişkinin ana mihveri olarak 

değerlendirme eğiliminde olan yazarın, uzlaşı söylemini yüksek perdeden dile getiren en önemli isim 

olan Tâcuddin es-Sübkî’nin Hanefî ve Eşarîleri, tek çatı altında aynı çizgide buluşturma çabasını fazla-

sıyla merkeze aldığı ifade edilebilir. 

Tarihsel Süreçte Eşarîlik Maturidîlik İlişkisi adlı eser, İslam düşüncesinde kapsamlı ve merkezi ko-

numdaki iki geleneği, süreç merkezli olarak bütüncül şekilde sunma başarısıyla övgüyü fazlasıyla hak 

etmektedir. Bu açıdan bütüne dair resme yoğunlaşan eserde, kimi metinlerin yazarın titiz bir anatomi 

cerrahını andıran teşrihinden kaçmış olsa da pek çok metni derinlemesine incelediği, onları anlamlı kı-

lacak kapsamlı bir çerçeve sunduğu özellikle ifade edilmelidir. Yazarın farklı alanlara ilişkin kaynakları 

bir arada başarıyla kullanması da bunun önemli kanıtıdır. 

Eşarî-Maturidî ilişkisini takip edilebilir bir çizgide, açık, anlaşılır ve özgün şekilde aktaran eserin 

aynı zamanda yeni pek çok meseleyi, şahsı ve metinleri araştırmacıların dikkatine sunduğu ve bu yö-

nüyle yeni çalışma alanlarına da işaret ettiğini belirtmek gerekmektedir. Son olarak yazarın bu çalışma-

sında göstermiş olduğu performansın, özel olarak İslam Mezhepleri Tarihi disiplinine genel olarak da 

İlahiyat alanına hem yöntem hem de içerik açısından oldukça önemli katkılar sunduğu; bundan sonra 

sadece İslam Mezhepleri Tarihi ya da Eşarîlik ve Maturidîlikle ilgili değil genel olarak İslam düşüncesine 

ilişkin yapılacak çalışmalarda bir başucu eser ve bir klasik olmaya aday olduğunu belirtmeliyiz. 

 


