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HABERI SlFATLARI ANLAMADA METOD 

Metin YURDAGÜR 

İslam·m zihin, akıl ve yicdanla ilgili, fonksiyonu itibarı ile 
z~hnin terbiyesini, aklm görevini doğru ve iyi yapmasim hedefle
miş olan esas ve ilkelerine <<İman esaslan» diyoruz. Bilindiği gibi 
bu ilke ve prensipler altı esas dahilinde ele alınmaktadır. Aslında 

bu esaslar bir bütün olup, biri diğerinden ayrı düşünülemez. Ni
tekim bunlardan birini kabul etmeyen, tamamını kabul etmemiş 
sayılır. Kelamcılar arasındaki bir geleneğe göre, bu iman esasları 
nazariyatta üçe irca edilmiştir. Bu irca sonucu meydana gelen 
usUl-i selase'yi .imam Gazzali (v. 505/1111) şu üç hükümde topla
maktadır. (ı) 

ı. Allah'a, 
o 

2. Nübüvvet'e -ki bu esas, meleklere ve kitaplara imanı da 
içine alır.-

3. Ahiret'e iman. 
Görüldüğü gibi sayılan bu ilkeler, bir mü'min'in inanması, 

akıl ve vicdanına yerleştirmesi gereken inanç esaslarını belirleyen 
ana prensiplerdir. Şüphesiz bu prensipierin ilki ve en önemlisi Al
lah'a imandır. (2) Zira İslam; beşeriyete her türlü noksanlıklar
dan münezzeh, sonsuz kudret sahibi, zamansız, mekansız, ezeli, 
ebedi, külli ve mutlak bir varlık olan Allah'ın mevcudiyetini du
yurmak, başlangıcın O'ndan, dönüşün de yine O'na olacağını ha
tırlatmak hedefindedir. Bu gayenin gerçekleştirilmesi için de Kur'
an'da çeŞitli üslup ve ifadelerle Allah'ın uluhiyyet ve kainatla de
vamlı alakasını gösteren sıfatları üzerinde ısrarla durulmuştur. 
Kur'an-ı Kerim'in Alah Teala'dan bahseden ayetlerinin çoğunun 
O'nun sıfatıarını konu edinmiş olması, bu mühim itikad esasımn 
hangi noktasının önemli olduğunu bize açıkça göstermektedir. 

1. Gazzali, Faysalu't-Tefrika, Mısır, 1325/1907, s. 15. 
2. Bazen bu üç esas da bir başka irca işlemi ile bire indirgenmiş ve Allah'a 

iman (ilah\yat, tcvhıd) aslu'l·usıll olarak anılmıştır. Bkz : Teftazani, Şer· 
hu'l-Akaid, 9 · 10; Cürcan1, et-Ta'rifat, · «et-Tevhid» maddesi. 
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' '· 

İslam'ın Allah'a iman esaşma: atfettiği qne:qı,. Kur'an'ın ilk mu
hataplarının yaşadığı toplum-gözönünde l:mluiıduriılursa; da;tıa iy! 
kavranır. Zira öyle bir toplumda, öneelikle o . cerniy.eti oluşturan 
fertlerin zihinlerinde yer etmiŞ bulunan Şirk ayj·ıkla.rınm sökülüp 
atılması ve buniatın yerine tevhld güllerinin . fidelenme~i gerekli 
i<U. Bu ise, herhangi bir fikri ortaya attıktan sonra, on1,1 karş~sın-

. d.akinin: zihnine iyice · yerleştir~bilmek için öJ).ee tnuhatabın zihni
tıin, ô fikre zıd .bulunan f~kirler-d~n tem~zlenme.sinin' .. gerel\lİiiği 
pren.sibLiie ilgilidir. (3) Aslında Kt:!r'.an'ıri ifadesine gÇre .( 4) şi.rkin 
yıkılma.sı, sökülüp atılrha~ı~ ·<'örümcek yuvasv> mn itnh~sı kadar 
b.asi:ttir.. İşte İslam'ın itikadl' k@llUlarda: uyguladJ:gl isabetli m~tb
~~n sonueti olarak, b.eşehyetin ·zihninde yer etmiş bulunan ö:ri:im
e~k ağı m~sabesinde~i bu şitk ·ayıııkları, te\thid gülleri ·ile yer de
~iştirince., temiZlenmiş satlım cilalanması . · kapilin del!, iri.san11ğın . . . 
ul:U:hiyeti daha iyi ·kavray-apilmesir+i · :sağlamak -e•n,tin ~ihinletde 
n;ı.Ücerrecl ve müphem bir mefnum ola:mk sağlamak .önlemek iCin, 
Allah ı:reala.'nı:n bir takım sıfatlarla tavsi-r. v~ tanıt1mı yapılmışt;:ı;; · · 
. ' . . . 

.... ~ ' ~ 

Nazil olduğu toplı,:irriun birayl?'rf somut tanrılata . taptığmdan 
. ~ ' . . ; 

ve alemierin Rabbı?·rta ait yü<;e sıfatlar· onlarca, aı:lı saı;H bile olma-
. yan bu bitll tanrılara, (?') 'cömettçe dağıtıldığırı.da:hdır ki K;ıifan; 
pöyle- bir topluma. A~l~h .çı.nlayı§ını sunaorl}en mü~ahhastan: m:ücer
rede gidi.ş metod'li'nu ı,ı.ygı:ılamıştır: İnsanıara ''anlayış~· sevtyele'ııihe 
ge.re hi tab edilmesini isteyep Kur·a~'Jn (6), İflmlıJ, olduğJ.l ceı;niye-

. tin menstıplanna .. gör;e, onların anhiyacakları, bir şekilde:' hita:b' et
_-, rneğe ·baışlamış, ·ol:ı:nası ·~e yavaş ·yavaı;f''E\sas hede~~-'613.'n müce:rred Al~ 

Jan rrtefhum;ri'na yükselQieşİ tabii . ve ts~betli bh'. tanıtıtp: .metp~u- · 
dur. · , 

' . ' ' . 
' ' 

. . . ' . . ". . . ' 
' Bu ta!+ftım n:;ı.etodu;rıun gereği olar,ak ilk inen · ayetlerde Uiu- ' 

. · l:üyyeti <<Rab}:m ve (<IIah>>' lafizlari he takı:Üm edil~işt'ir .. İ1k.' ayetiet
" de bu,'kullaminlarla yapılan 'iş;. ancak AJJ.ah'?- ait :oJabUecek olı;ı,ru l;ıu 

visıflann müş.dklerfn:elinde ctüştüğu,:de:rrekeden~ :Q,akik1 .mevkileri-
.. ne iadesinin gerÇekleştltilrn~sidir. Kur'an müşrikl:e.l'in el.imle .pu:tıa'=' 
. . . . ' ' ' 

' . . ·~ 

'3. · Hüs~yin · :Atay, Kuı:'an~,a Göre lınan .Esasları, Ankara, 1961. s. 43. 
4. .tbi-AriK.ebı)t, .41. · ' 
5. er,Rxd~ :33, . . 

· 6. Hz, Ali: «İnsanlara aniayacakları şekilde , anlıitın,. Alla:h,'ın ve Raşulu'nün 
. .y~lanla:nıfıasından Mşlanır mısl.nıi?» de,miştir: ;Bkz: Buhfu-1? Saıı.iH, J1Al, . 

~<Allah hiç kimseye gücünün yetıneyeee~i şey tekl4.fi etmez.>> (el-Bakara., 
· ~ :268.) ayetinin Hz:. :AWp.in. yukarıdaki. taı.ısiyesl. · ışı~mda d,eğer1~nd}riiınesi, 

soruthfuluğı.in tnaddi güç yanında, fl'klr \re zihhl kaabiliyyeÜer~. de bağli .. . . ~-- •' . . ' ' ·'· ' '\ 

olduğ1;1 sonucuna ·biz:i ulaşh:rm Bkz: B:. Atay, a.g.e., s. 11'4 .. . , 
2W · ~ 



Ta ve.rihniş olan bu v&sıfları, gerÇek Uluhtyet sahasına yeniden yak
laştıratak müş:rikl~ri tevl:üd'e ulaştırmıştır. Böylelikle inanmay_an
ların, inkarcıların kaf&vsmda. «Ra:bb Allahn, ((İlah .= Allah)) _ay
ni~etif for'11Tülleş.lv~rmiştir. ·· (7) . 

Yukarıda Kur'an'ın .Alla]:ı'i tavıElf ederken müşahhastan mu
oerrede. yÜkseldiğini sÖyledik. Bu metodun. uygul'a.mrı:asında tenz1-

. hat esaslannm, yani .selbi SJ~atların: öneminin gözden uzak tutul
maması gere,kir. Nitekim qu ehemmiyeti dolayısıyladır ki Kur'an, 
AUah'a nisbet edilen sıfa.tH1rıh - anıaşllı1lasr konusundadsbat - ten
zihdengesine dikkatle,ri çekmiş, bu hassas dengeyi bozanların ulu
hi:yS~t~. gerç~k manada tamyama:yacaklar:ma i~are~ · etmiştir. (8) 
B1mun için Khr'an'cJ.a; Allali için birtakım cisı:r:ı.ani sıfatıann nis
b,etitı.den hemen: sonra, çoğunlukla selb1 bir sıfat zikredilmiştiı:; 

' . 

·· Zira Afah'm seliı1 sı.fatiarla tavsiü~ ·q•nun: ne olmadı~ınırı · 0rtaya , 
;Korittluşu de;qıekt~r. Allah'ın h,e< olmı?,diğın:m sô:Ylenerek, aniatı lma,- · 
si ise, UlupiyyeÜn ınücerred:. ol~rak ,anl%~1r.naşına: :~qğru atıl~ş . . ' 
ileri bir adımdır. o ·.halde tekrar önemle belirtmeliyiz 'ki':· selbi sı
faÜa;rc, AITan'ı tavs-if eden ci.smanf ye tnsani s~fatlarda herhangi 
bh' be.ııZ.etmeye, Allah:'ı:cJ.Sim gibi - ~adrli p!r vaı~l~k t'Çlsfwvur etm.e-
ye rria:ı:li olmakta, böylece Allah ile diğer v.arliklar a.raıSırida herha,;ı::ı,.. 
gi bir b.en:Z.erılk ':Kurm~ iht,ım~~Ji orta.dan kaldırılmaktagır. A.sJın~a 
büti;in bu tavsiflerin bir tek hedeii vardır. O. da, zihinleri metafi~ 

.• > .. 

ztk ve müc€rred-bir Allah· aı)layışma ü1aştırthaktır. 
. -,_ .• ı . . 

' . . . . 
• #' . . 

Kur1a~d Kerim'de ve Hz. _Peygamber'qen rivayet edilen sahih 
' ' .. .. . . ' . 
hadislerde;.·ilk bakışta zahiri .. .mahalan, sözlük anlan:ıları il@ y:ı:ı.karı-
da iŞarete çalı~tiğımız ·tenz!h e~a,sı ile liY:uşnıaz giJ;ıi görünen~.·in
sanl.arın da,'$ahlp, qld:ukıarı el, yüz, ı:3,yak vb .. 'bazı organların isim
le:rinln AJ'i~h'a iza,'fe . edildiğmi, O'nun tstiva'sından, nuzu1'ünÇ!en, 
gadı(t:> Ye istihyarsmda.rt bahsedildiğini görüyoruz. Genel bir.IraŞlık 
ile H.A;beri Sıfatıa~ (9~ adı iJ:e anılaf.!. bu tip tavsi;fler, İslam'ın Ulu-

,,, 
. . . 

· 7. Bu 'konuda şu ayet,i kel'İme ~ei bir örnektir: «Sizin iç:in- yeri dııl:ak, 
' 1 ·' • ' • ' 

göğü bina, eden, size şekjl ver;ip çle, .. şek;linizi güzel yapan, sizi te:ıniz şey-
lerle -ı:ıziklandıi·ari Allclli'tır. Rabbfuiz elan Allah bu(lur. Alemledn,,Rabbi 

" ~ . . 
AlHıh ne :Yücedi.İ' ! » Bkz : el~.Mli':p..ıin, 64: 

8. eş-Şura, lL Ayetin meali -şöy'ledit: «O~:huti (benzeri bulunın~k ,şöyle dur
sun) benzetine J.)~nzet bit şe;y:, (dahi) yoktı.ir. 0 ·, (her şeyi) işitenr (her. şe: 
yi) görep.dir.>> Ayet hakkı~da İınaıu Maturidj?nj,n göruşü içih bkz : Kita~· . 
b:u't~;revh1d, istanbul, 1979, ·ss. · 

9. İlk kelamcılarca kuUanilm:ayan bu ·lıai:lerı sıfat ıstılah1,. müteahhir de
virlere ait bir terim olİnalıdır. Eli.ın:izde mevcut kaynaklar-a ve İetidk~edec 
bildiğimiz e;;erle:r'\tibanyia, bu terime ilk kez ~bn Teyn;ıiye (v. 728/1328) ·' 
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hiyyet mefhumunu zihinlere yerleştirme konusunda uyguladığı 
metodun bir safhası olarak kabul edilebilir. Daha ziyade müteah
hir devir müellifleri ve çağdaş yazarların (10) «haberi sıfatlar» baş
lığı altında incelediği bu tür nitelendirmelerin bir kısmı sadece 
Kur'an-ı Kerim'de (ll), bir kısmı hem Kur'an-ı Kerim'.de, hem de 
sahih haberlerde (12), bir kısmı ise sadece haber-i sahihlerde (13) 
yer almıştır. 

Bilindiği gibi, bazı ayet-i kerimelerde Allah'ın bir el (yed) in
den, bazılarında iki, bazılarında da çoğul şeklinde ikiden fazla el
lerinden bahsedilmektedir : 

«Ey Muhammed ! Sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmiş 
olurlar. Allah'ın el (yed) i onların elleri üzerindedir.>ı (14) 

«Alah: Ey İblis ! İki elimle yarattığım (Adem) a secde etmen
den seni meneden şey nedir? buyurdu.(< (15) 

ccEllerimizin işleyip yaptıklarından kendileri ıçın bunca da
varlar yarattığımızı, bu sayede onı.ara malik olmuş bulundukları
m da görmediler mi ?ıı (16) 

Yine bir kısım ayetlerde Allah'ın bir göz (ayn) üne, bir kısmın
da da cemi sigası ile' bir çok gözüne (a'yun) işaret edilmiştir : 

nin eserlerinde rastlıyoruz. Türkçemizde yazılmış kelam eserleri arasın
da ise bu ıstılahı benimseyip ilk kullanan, Darü'l-funCın müderrislerin
den İzmirli İsmail Hakkı (ö. 1946 m.) beydir. Her jki kullanım için bkz : 
İbn Teymiye, Mecmuatü'r-Resail ve'l-mesful, C. V. s. 62. Beyrut, Ts; İz
mirli, Yeni tım-i Kelaİn, C. Il/152 vd, İstanbul, 1340-43. 

10. Örnek olarak bkz: Dr. İrfan Abdülhamid, İslam'da İtikadi Mezhepler ve 
Akaid Esaslan, (çev.: M. Saim Yeprcm), s. 209, İstanbul, 1981. Arnidi (v. 
631/1233) nin «Gayetü'l-Meram fi ilmi'l-kel1im» adlı eserinin tahkikinde 
muhakkik Hasan Mahmud Abdüllatlf de bu terimi benimser. Bkz. a.g.e., 
s. 318. Kahire, 1981. 

ll. Yalnız Kur'an'da varid olan haberi: sıfatlar; İstiva, Vech, yed, Yemin, 
Kabza, Ayn, Sak, Cenb, Kurb, İtyan, Meci, Rahmet, Gadab, İstihya ve 
Nefstir. 

12. Bu konuda tafsilat için bkz : Beyhaki, el-Esma ve's-sıfat, 283, Mısır, 1358. 
13. Yalnız sahih hadislerde yer alan haberi sıfatlar ise; nuzw, asabi ve su

rettir. Bu tip hadislerin yorum ve te'villeri için bkz : İbn Kuteybe, Te'
vili.i Muhtelefi'l-hadis; İbn Furek, Miişkili'l-hadis; Razı, Esasü't-takdis. 

14. el-feth, 10 
ıs. sact, 75 
16. Yasin, 71 
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<<Ey Mılsa ! Gözümün önünde yetişesin diye seni sevinıli kıl
dım.ıı (17) 

«İnkar edilmiş olan Nuh'a mükafat olarak verdiğimiz gemi 
nezaretimiz (A'yunina) altında yüzüyordu.ıı (18) 

Bir gurup ayet-i kerimede de Cenab-ı Hakk'ın «vechıı inden 
bahsedilmiş, Allah için bir <<yüz» isbat edilmiştir. (19) 

Kur'an-ı Kerim'de Alah'ın Arş üzerine İstiva'sından (20) Me
ci'inden (20/ a) bahseden bazı ayetler de mevcuttur. 

Hz. Peygamber (S.A.) den bize kadar ulaşan sahih haberlerde 
de, Kur'an'ın yukanda arza çalıştığınuz tavsiflerine paralel ola
rak, Allah Teala'ya vech (yüz), ayn (göz), yed (el) ısba (parmak), 
kadem, ricl (ayak) vb. izafe olunduğu görüyoruz. Ancak bu haber
lerde bu ta vsiflerin mecazi veya hakiki anlamlardan hangisi için 
kullanıldıkları hususunda en küçük bir işaret dahi bulmak müm-· 
kün Jeğildı..:. (21) 

Malum olduğu üzere, genel bir taksinlle Kur'an ayetleri, muh
l<em ve müteşabih kısımlarına ayrılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 
varid olan bu muhkem ve müteşabih ayetler hakkında Hz. Pey
gamber zamanında dahi bazı tartışmal~rın olduğunu, konu ile ilgi
li hadislerin mevcudiyetinden anlıyoruz. (22) 

' 
Muhkem ayetler; kesin anlamlı ve matraları açık olan ayetıerdir. 

Müteşabih olanlar ise; değişik ve çeşitli anlamlara gelebilen, anla~ 
yışa göre farklılık arzedenlerdir. (23) öte yandan Kur'an ve ha
diGten ibaret olan dini nassların anlaşılması konusunda İslam 
aliınıerinin ikiye ayrıldığı da eskiden beri bilinen bir husustur : 
Nasslardaki müteşabihat karşısında aczini itiraf ederek, bunlann 
te'vili için aklın kullanılmasını doğru bulmayan, ta'zim ve tesli
miyetle imanı esas kabul edenler ile, naklin anlaşılmasında aklın 

17. TaM, 39 
18. ei-Kamer, 14. 
19. el-Kasas, 88; er-Rahmao, 27; el-Bakara, 11. 
20. Tfıha, 5; ei-A'raf, 54 
20. a) cl-Fecr, 22; el-Bakara, 210. 
21. Talat Koçyiğit, Hadisçiler ve Kelamcıla:r Arasındaki Münakaşalar, s. 125. 

Ankara, 1969. 
22. Buhari, Sahih, V, 166. 
23. Asım efendi, Kaamus tercemesi, IV, 245, 813.814. 

253 



·ı 
kullanılmasını zaruri ve daha uygun bulanlar... Geleneksel ıstıla
hı ile birinciler ((selefl>, ikinciler de cchalef)) olarak anılmaktadır. 

(24) Her iki metodu birbirinden ayıran fikir sınırı yukarıda da 
işarete çalışıldığı gibi, nassların müteşabihatı'dır. Selefin de, hale
i'In de görüşlerinde haklı ve isabetli olduklarını isbat konmmnda 
delil olarak dayandıklan ayet-i kerime aynıdır : 

«Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun ayetlerinin bir kısmı muh
kemdir. Bunlar Kitabın temelidir. Diğer bir kısmı da müteşabih'
tir. Kalplerinde eğrilik bqlunan kimseler sırf fitne aramak ve 
(kendi) te'villerini vermek gayesi ile, onun müteşabih olanına tabi 
olurlar. Halbuki onun te'vilini ancak Allah bilir. İiimde yüksek pa
yeye erenler ise : Biz ona inandık, hepsi Rabbımız katındandır, 

derler. Bunları ancak salim akıllılar düşünür.» (25) 

Konu ile ilgili bazı hadislerin gözönünde bulundurulması ile 
mezkur ayet üzerinde yapılacak ciddi bir tetkik, bu hususta bizi ol

. dukça net ve duru bir kanaate ulaştıracaktır : 

Görüldüğü üzere müteşabihat'a tabi olanlar ayet-i keriınede 
zemrnolunmuşlardır. Ancak bunlar lunanırken, onların iyi niyet sa
hibi olmadıkları, kalplerinde haktan batıla sapma rneyli bulundu
ğu vurgulanı1nştır. Gözden uzak tutulmama.sı gereken husus bu
rasıdır. Şu halde, maksadı hakikata ulaşmak olmayan, İslam dini 
için iyi niyet beslemeyen kimseler, Kur'an'ın temelini teşkil eden, 
manası açık olan muhkem ayetlerde kötü maksatlarına bir vesile 
bvJamayacaklarından, müteşabihat'a sanlırlar. Nitekim bu suini
yet sahiplerinin hedefinin : «Fitne aramak ve ayetlere kendi arzu 
ettikleri birtakım fasid manalar vermek)) olduğu anılan ayette 
açıkça gösterilmiştir. O halde bu konuda zemme muhatab olacak
ların, bu iki hedefe ulaşmak isteyen kötü niyet sahipleri olduğu 
açıktır. Nitekim bu konudaki hadisler de görüşümüzü teyid. etmek
tedir. (26) 

24. ~ureddin es-Sabfın1, cl-Bidaye fi usfıli'd-dln, s. (B. Topaloğlu neşri) 
25. · Al-i İnmin,.7. 
26. Bu konuda Rz. Aişe (v. 58/678)'den ıner.vi bir hadisin meali şöyledir : 

«Rasululah bana : «Ya Aişe: Kur'aniın yalnız müteşabih ayetlerine uyan
ları gördüğünde -ki onları Allah Kitabında zikrctmiştir-· onlardan sa
kın buyurdu. «Buhar!, Sahih V, 166. Bir kısım şarihlcr göre, hadiste geçen 
sakınılması gerekenler, çeşitli mezhep tartışmaları esnasında müteşabih 
ayetlerden kendi görüşlerini takviye hususunda bol bol yararlanan Ceh
miye ve Mu'tezilc gibi fırl<aların ınensuplandv·. Bkz : Ayn1, tlmde, İsla\,l
b~ ıl, 1308, VIII/517; ez-Zebid1, Tecrid-i Sarih, XI, 62-64. Ancak bu konu-
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üzerihue de~in der,in düşünmek., anlaşıfmak:ve ta,tbfl~ edilmek 
i~i:ra: indiı:U:en, Kur'an'in ımzfÜü iamarhlaı::+dı~çtan sonr~, rias5larm .. 
rnetiB1e-:d He doğrudan dogruya karşı karş1ya kalan. ve. müteŞ~bih 
ayet!erin 11,1uhı~emler .işığı, altında te'fi~il'in:in lüzumuna ve bil bu-

,.susta da akla rol v:ermonin gerekliliğine .. inanan «lialef« ·yolunun 
tems,il.cHerine gpre Ar-i İmran suresinin7. ayeti kendilerini destek-
ıem_ektf)dir. Şöyle . ki : , 

.MezkuT .ayette : .<<Onların yorumunu ;.ancak Alah bilir» kısnim- • 
rda 'vaskfetınez ve maba'dini bU kı.sn:ı.a atfede.rsek : «ilimde ·niahciret 

• ; ~ • t 

kazananlarm da müteşabihatm te'vilini bilecf;kler'iıı manası çıkar. 
Zira, :gerek <çv::ı,shıı. gerekse «va):dıı sureti ile' iki t'Liriü okuyuş riva-:
yet edHm~ştir. (27) 

'.·' 

., . ' . . . . 

,. ~:ÜsJümaniarırlJlk görev:iriin tevhicl'i. is bat ·etmek olduğunu bi_. 
:liyoruz. Tevhid'in. isbıı,t~ iÇin: de hel'ş~ydeiD: . önce Allah'.ı teşbifi ve 
tees1.tn'den' tehzih etmek icab etme.ktedir. Cen~b~ı· Hakk'i bütün 

. •1 • . ~- ~' . .~ 

neksanlıkiarda:n .arındı.r,ı:na hususunda, birleşen ve bu ,açıdan hepsi 
,\ "' •' ' ' ' . -~-

,de ehl-i tevhid olan isram toplumu; Bu tenzih'in nasıl ola:cağı şua-
. tine ·· ıa'rkh ce:va\:svermiştir. Bu ise., .müstümanların yi.ık~rıqa &undu- : 
ğumuş 'ayeti aniama; işinde birbt.ci':nden farkLı yol ' izl~mele.rind~n · 
bu an:tayış 'v,e tı1~Üı:i1la:i'mı dini addet.tikleti~ hen l~oriuQ.a sürdürme- . 
.:lerind~n kaynak~anmaktadlr: So2;luk an:Ia.mları düşünü*düğHn<!e, 
Hk · ba}nş.ta A.Hah -İçin., teşbih (a:g:tropomorphisıne) ve. teesim · (co r-

-ı. .,. ·' ' ... 

p(m;alisme), çtüşündürebilen la:fızra:rdap oluşan_ haperi sıfatları de-
ğ&I;lendirın.e ye, anlama . konusuefa işar~t edilen fş..rklı . anlay-ı§lar
dan' uzak 1\;alarniimı'Ştır. Bu tip sıfa:tlatı anlama konusunda deği; 
~if ~aı;:ilayış sçı,h~plerince _izlenen metodhir ,şöylece pl;ıtdçleleştirile-
liJHr : 1 

· 

' 
~ ~ 

Tevakkuf 1Vietodu : · 
·> 

BiHr'ldiği 'üzere başta · sahaoe olmak üzere; sahabeden sonra. 
g{Z;len ·ve .orilarl;ı1 ilmini ~.evarüs ·eden· alinıler,_ Kur~an'da vahiy yel:u 
ile gelen ve Pey;gautheri'den ?ahih tarikle rivayet edllen ha batıerin 

- ' . . 
. ' t.:i; • • • .... ' 

.da nüy.ük. aıüf~~~lr Fahreddin er-Razi'nin ,(v. 606/lılO) şu sözü dikkat ge-· 
kicidir ; 5<Dfuıy$.0a hiç: bir f~rka göremezsin ki, mutiaJ>;a kendl mezhebine 

', ' • ' • - ' ' i , 

uyan ayet1e.r:e.- rnuhkem, ·karşisındaki nıezhebin . görüşlerini' te:yid edeıt 
ayt~tlexc ;ete mi:j;teşabi'1 dernesin.», Bkı: Meffılihıi'l-Gayb, VII, 169, Tah· 
tan, Ts. ' , ' 

27. eı.uŞmuni, Ahıhed b. Muhah1rncd b. AbdüU{erirtı, M'eml:rii'l~Hüdfdt beya
~~i'l·v<}kFf •i;ç1l:ibtichl Mi sır, 1353/1?34., ,ş.. 5&- 59; Razi, a.g.e., vrr, 176 -177; 
lbn Kes1r, Tefsir" t 346'·)47, Beyrut, Ts .. 
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teyid ettiği sıfatları, keyfiy.:etini araştırmadan, haklarında mevcut 
açıklamaları aynen alarak tenz1he ulaşmayı tercih etmişlerdir. 
(28) Eu anlayışın, aşırı denilebilecek derecede bir ihtiyatıa sonra
kilerce de sürdürülmüş olduğunu bÜiyoruz. İşte, · haberi sı_fatlar ko
nusunda~i tutumları, bu aşırı ihtiyattan kaynaklanan müslüman
ların bu konudaki anlayışlarını <<tevakkuf metodmı adı ile anabili
ri4. Zira onlar, bu konuda duraklamayı tercih etmiş, Cenab-ı 
Hakk'ın kendisine nisbet ettiği bu tür sıfatıarın mahiyetini, haki
katını insan aklının idrak edemeyeceğini k_abul etmiş_ ve «herhangi 
bir şeyin küı;ıhünü idrakten aciz kaldığını kavramak ta bir çeşit 
idraktirıı demişl~rdir. (29) · 

Bu görüşü benimseyenlerce, haberi sıfatla.r hakkındaki nass-
1ardan Allah'ın muradım anlamak insan için mümkün değildir. 

Kula düş~n görev : «keyfiyetini sua'lsiz imandır.)> Onlar, bu tür· 
haberler karşısında «niçin 1» ve «nasıl ?)) dememişlerdir. ·Çünkü 
bu tip sorular onlarca bid'at'tir. (30) 

Dini konularda cedele bulaşmamak gayretinden doğan ve iti
kadi meselelerde nassların sınırında duraklama anlamına gelen bu 

. metodun uygulayıcılarının haberi sıfatlar konusundaki tutumları 
bir tür <<bilinemezcilikıı olarak nitelendiri1ebilir. Tevakkuf anlayı.şı, 
bu. hüviyeti ile, sıfatlarla ilgili nassların,' mana ve maksadları bili
nemeyeri birtakım meçht~ller~ havale edilişi olarak gözüküyor: Sı
fatlarla ilgili nassları böyle değerlendiren bir yöntem ise, kanaa
timizce Kur'an'ın uluhiyyeti tanıtım konusunda izlediği yukarıda 
atza çalışılan metodu i:le çeliş;rnektedir. 

öte yandan haber1 sıfatları yorumlmaaya karşı çıkan bu an
layış sahiplerinin, «teşbih ve tecs!m yöktur !» sözünü pek sık tek
mrlamakla beniber bundan pek de kurtulamamış . olduklarını söy
leyebilirız. Bu metodun hararetli müdafilerinin risalelerinde mev
cut teşbih ve tecsim hatırlatan lafızların ,bolluğu bu görüşümüzü 
teyid eder mahiyettedir. (31) Herhalde bu sebeple olaeaktır ki; 

28. Macdonald, Developnıt:tıt of Muslim Theology, p. 19Q · 191, Beirut, 1965. 
29. İbn Haldun, el-Mukaddinıe, s. 8SÖ, Beyrut, 1967. 
30. Onlar, bu sıfatıarın aslını araştıran, sorup soruşturalilara karşı şiddet 

göstermişlerdir. Bkz : Beyhakl, el-Esnıa, 408- 409. Mütealıhirin alimlerin: 
den bu kanaatte olanlar da mevcuttur. Bkz : İbn Kudaıne, Lum'atü'l-İ'ti

. kad, 12-15 (B. ToRaloğlu neşri, İst. 1981, Kelame Giriş içinde); !bn Tey-
miye, ei-Akidetü'l-Vasitiyye, 43,· Beytut, Ts.; İbnu'l-Kayyıın e~-Cevz1, İ'la-
mü'l-Muvakkiin, II, 220 vd, Beyrut, Ts. . 

3J . . örnek olarak bkz:: .İbn Huzeyme, Kitabü't-TevhJ:d ve isbatu Sıfati'r-Rabb, 
s. 110 vd, Beyı:ut, 1978. · 
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meşhür :İbn Hazm (v. 456-11064) bu anlayış ve akideyii <<sonu teş-. 
bine varan bir yolun· başlangıcı olarak» nitelemiştir. (32) Sele.fin 
bu tip sıfatları teşbih endişesi ile, zahirieri üzerinde bırakışını yan-

. Iış anlayan bazı zumrelerin, ifra.ta kaçarak neticede teşbih ve tec
s~e düşmüş olmaları İbn Hazın'ı doğrulaınaktaqıT. Bununla be
ra:oor, bu aşırı görüş sahiplerinin, incelemekte olduğumuz tevak
lmf yolu ile ilg1si olmadığı yönünde kanaatler de mevcuttur. (33) 

-
2. Teşbih ve Tecsim Anlayışlan : 

Haberi sıfatıarı anlama hususunda bu anlayışa sahip olanlar, 
Uluhi~eti niteleyen bu ti:p sıfatları tamamen beşeri ve cismani an
Ianilannda değe·rıenclirmişlerdir. Mezhepler tarihine ait kaynak
lar:da çoğunlukla M:üşehbihe, Mücessiıne ve Haşeviyye aciları altın-

. < 

Ç!.a inceleh.en btı. zihniyet ınens.upl'arının son derece kaba teşbih an-
layışlanna sal).ip oldukları nakledilir. (34) 

Teşbih ve tecsiıne kail olan! at, Kur.'an'ın ilk bakışta teşbih iz
lenimi veren ayetlerinde gözden uzak tutulmamas.ı gereken şu hu
suslara dikl~at etınediklerintlen bu yanlış anlayışa sahip olmuşlar
dfr : (35) 

a) . Ayet-i Kerimelerde·, teşbih iham eden if?:delerin hemen 
aka.binde çoğ,unlukla tenzih unsuru hakimdir. (36) . B.u hususun 
dikkatlerdep kaçışı önemli bir teşbihe düşüş nedenidir. (37) 

.. 

b) Haberi diye~ vasıflandırGl.ığımız, C~nab-ı Hakk'a uzuv vb. 
şeyler iza:fe ede:ı:ı bu tip sıfatlar I<:ur'a.n'da değişik mul:ıtev-alarda ve 
mütefı;xrik olarak yer almışlardı.r. Ayrıca bunlar., haklarmda bek-

3.2. İbn Hazın, eTfasl, II, 166, Beyrut, 1395. Krş : I, Goldziher,-Zalririler, Sis
'tem ve Tarihİeri, '(çev: Cihad Tunç), s. 1·~9 vd. Ankara, 1982. 

33. Şehristarii el-Milel, I, 105. Beyrut, Ts; İbn . Asak!r, TebyJnu kezibi'l-mi:ifte· 
rı, Zahidu'İ-Kevserl ınukaddimesi, 14, 18, B~yrut, 1979. 

34. Eş'ati,. M~kahhü'l-İslamiyyin, I, 281 vd, Mıs1r, f969; Bağdactf1 . el-Faı:k bey
ne'l,Fırak, 225 vd, Beyrut, Ts; İbn 'Hazm, el-Fasl, IV, 208- 210-; ŞehristarJ, 
el-Miİel ve'n-Niha\1 I, 103 vcl; Abdi.).llat1f Harput1, Tenklhu'l-Kelam, 187, 
İst, 1330. 

"35. Maddeleştirilecek hususların tafslli için bkz: GazzaH, İld.mü'l-Avamrrı, 
27 vd, İstanbul: 1287; İ.bn Kuteyb.e, el·İhtilaf fi'l-İafz ve'r-Redd ale'I-Ceh
miye ve'l-Müşebb'ihe, 241 vd. (Akaidü's-Selef içinde) İskenderiye, 1971. 

·36. Örnek olarak bk\z: er-Rahman, 26 · 27; el·K:asas, 8&; el-Enam, 103. 
57. J?cyhakj, el-Esma ve's-Sıfat, 277; Amid1, Gayetü'l·Mer'a~m, 138, 'Kanire, ı971. 
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lenen levazımatı ile birlikte varid olmamışlard~r. (38) . BinaenaJeyh 
ayrı ayrı muhtevalarda yer alan ve tek tek varid olan bu sıfatları 
biraraya toplamak suretiyle teşbihe varmak, doğru değildir. 

c) Bu sıfatların, ayrı ayrı muhtevalarda 'müteferrik olarak 
varid olanları toplanamadığı gibi, toplu olarak varid olanlan da 
dağıtılmamalıdır. Mesela: «O kulları üzerine Kaahirdir» (39) aye
ti ile sadece «üstte oluş (fevkiyyet) anlaşılamaz. Zira bu ayette, 
hakimiyyet (kahr), üstte oluş (fevkiyyet) ve kullar (i bad) olmak 
üzere üç ayrı unsur biraradadır. · 

d) Bu tip lafızlardan nasslarda varid olmayanlar, olanlara· 
kıyas edilmek suretiyle ortaya çıkarılrtıamalıdır. Mesela «yed» va
riddir diyerek, bilek, bazu vb. el ile alakah bölümler; «ayn» isbat 
edilmiştir diyerek · te, ba:ş, burun vs. gibi diğer organların Allah'a 
nisbeti caiz değildir. . . 

e) Teşbih hatırlatan bu tür lafızlardan ~elime. türetimi ya
pılmak suretiyle yeni lafızların Allah'a nisbeti yoluna da gidile
mez. Zira, Ehl-i Sünnet'in Allah'ın isimleri konsunda kabul etti
ği «Esmaü'l-Hüsna tevkifidirıı genel prımsibi ( 40) bu çeşit disip
linsizlikleri, Allah'ın isimleri hakkında Uhad'a düşüşü (41) kesin
likle önleyici bir tedbirdir. · ( 42) 

Bu anlayış hususunda netice olarak şunları söyleyebiliriz : 
Kur'an'da Allah'a . izafe edilmiş ilk bakışta teşbih düş'(indüren ha
beri sıfatıarın ardındaki Kitab ve sünnetin tamamına hakim bu
lunan tenzih esasını duyamayanlar ve Kur'an'ın uluhiy-yeti ta.nıt
ma uslubunun g.eı~eği olarak kullanılmış bu lafızların Y.Ukarıda Gu
nulan özelliklerini gözönü..11dc bulundurmayanların, sonuçta teş
bih ve tecsLın hatasına düşmesi olağandır. 

3. Nefy (ta'til) Yolu : 

Bu yol, kullann nitelendiği sıfatlarla, Allah Teala'nın ·v·asıf

ianmasınm caiz olamayacağını, bunların kabulünün · sonu~,- olarak 

38. Mesela: «Gökler O'nun yemin (sağ el) inde dürülmüştür.» (ez-Zümer, 67) · 
ayetinde görüldüğü gibi «yemin» (sa~ el)- bir beden içine ycrlcştirii;niş 
ve mahlukat için düşünülen bazu, bilek, parmaklar vs. ile birlikte aml
mamıştır.. 

39. el-En'am, 1-6, 61. 
40. Bu pı-e!csip için bkz : Maturidl, Ki~abu't-tevhid, 38, 65- 67; Bakıllani, ct

TemhJ:d, 194-95, Beyrut, 1957; Cuveyni, el-İrşad, 143; Mısır, 1950. 
41. Bu konuda şu ay~t-i cclileye bkz: ei-A'rfıf, 180. 
42: Metin Yurdagür, Allah'ın Sıfatları ve Esmaü'l-Hüsna, s. 50, İstanbul, 1984. 
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teşbih ge;ı-eı{ttreceğini .söyl-eyip, ~~fatlarıu. ı'lefy (inkar) int uygun 
\:!1 • ' ' ' . - ' ı \ • • 

~ulanlann izlediği yoldur. S1fatların neiy;ip.i ilk defa Ca'd b; Dir.:. 
hen1 .(V. 113/ 736) 'in ,penimsediği, O'nclan da Cehı11. h. S1:J.fVa.n (iv. 
l28j7<:,5) m a~dıği kay'P;aklarrrt l<aydettiği bir I;ıusu,stut. (4'3} 

4. Teşbihsrz · Ta'Wsiz:, 'isQat ~;e 'l'~'tı!l Metodu..: , 

' . 
İslaın'ın, gayesl. b.er tü:rlü teşbiJ;ıten m;iineızen, m;ekansız, _ za-

ınanısJ.z, ebod1 küUi; ve mutlak bir .v:arJrk olan Allah fikrini insan-.. 
' 1 ' • 

ların f.lhinlei·in?< yerleŞtirmek, bunun. gerçe)UeşmB'si i~in d~ nasS··· 
larda çeŞitli uslup ve ifade.l~tinl{'ı:Hlawlq.1ası gerekli olGhiğuna go:.. 
ı e; bum~r1h, anta.şıJm&sında 'Öyle. blr yol uygiilamalidır, ·ki; t~.bih 
.(?~.i-besi . taı}'.ım3::sın, sfi~tları -:Xok kab~l. e,tmesh1, Kur'an'ın isbat ve 
tenzih (leng8sini bozn:ı.asın. Bu, başhkta inooleyeq~ğimiz metod, işte 

· özetleı.ü:ı;ıege çaliş)Jai-ı pu aı:ılayışt~.ı;ı doğinu.ştur: . . ' · 
.> 

- ' 
Ha-beri .sıfatlzü:ın· anla:~llma.sm:d~ ,; ta,..~t:ı? ~dilen ,yolların son~n

-ç;ı:.ısu olan bu :n1etocı., Cenab-ı H.akk)n ü.Z:a,;nir>? vç <ıBatınıı . isimt:eri
, :din .aç1klama-sı _.olar-a:k t~ kabUl ~dilebilir. Zir,El, Allah Tea.J.a; vU,cudu 

~ . . . . '' . . ,. . . ' 
,~ sıfatları · i}e ·ıdaiB1a za,hir, ftşikardlr. O'ngn apaçıkl):ğı V8Aillk A~e-
niirı.in yÇl,ratmil olrnam ·ve :Rainatm. O'trtm · }/arhğıri,a. en -açık delil 
-l:lulımma:s~. O'nu ve sıfatıa.rmı göst-erınesidir.\>p, aynı zarminda Ba
tıp.'dır, gizÜdir· .. b•nuh g'izli' oluş:u, · ttaki.Ş:at, ınahiyet ve .k{\nhüriÜn 

. ne olduğunun ~bilmmemesidir. ' . ' 
~ '. . -~· .~ 

·; r. ' ~~ j" 't ' 
. . ' . . ' { · . 

. ~ur'an, .Cenal:H Hal~k':in, tavsi~i husu~ütı..c;la ·Çoğıinlukla selö ve 
J.sb,at uns:urla:r;m~ bb:amd\3, b.uıtnidu:nnuşttrr! ({!4) Bun:ıJnla .bea;~~b'er 
4nsan.iıtratını ,.nazar-,ı itibar~. ~x.~arak·bu uhsı:,ı~lardan· is:baıt yö;ı:ıü:ne . 
?ığırh:k vermiş:tp:-. Meseıe · fnslinia:ı:ın anlayıŞlam Üe al9Jfailıaıı:. ·Bu 
mp kom.i1ar :karşısıp.da. in,saxtlarda he:lii başlı · iki eğilimi1il plduğu 
sÖylei:ıetıilir ; . ' . ' . - . 

... ~ tl;.. >, ~ •• ' .• 

• • ;r... '.' 

Bir klsıriı in\sanlar lafza daha biiyük Ç~em <Verir ve on un za~ . ' .... .: ... ' 

birinde durur. Irisanlarm diğer bir kısmı !se, a~li :muha.ke.rpeye 
büyuk .. ehemrriiyet .atJedetek karşıJaştık;l~ri lafzı, akı,Ua;n i.stikame- . 
tlnde yo;tuna tab-i tU.taılar. · · . · " · 

., 



tiare etmiştir: İşte bahsettiğimiz her iki eğilimden birini taşıyan 
insanlardan oluşan İslam toplumu, bu çeşit kullanım ve istiareleri 
anlama hususunda farklı düşünmüştür. İslam toplumunu meyda
na getiren bu fertlerin hepsinin, Cenab-ı . Hakk'ı malılukata ben
zerlikten tenzih hedefinde birleştiklerini biliyoruz. Ancak yukarıda 
işaret ettiğimiz farklı eğilimler, onların bu tenzih hedefine iki ayrı 
yoldan ulaşmalarını gercktirmiştir. Bu yollar; isbat v~ te'v!I yolla
ndır. 

Nassın sıl}ırında çiurmayı tercih edenler, onda varid olan keli
meleri olduğu gibi alırlar, dilde taşıdığı manayı Allah'a izafe ve is
bat ederler. Diğer taraftan; «O'nun benzeri hiçbir şey yoktur» gibi. 
( 45) tenzih ifadeleri karşısında : «Allah, kendini böyle' ta vsif ·etti-

. ğine göre, bunun bir hakikatı vardir, fakat bizim anlayışımızdaki 
gibi değildir. · Bu, O'na ait keyfiyetini bilerneyeceğimiz bir sıfattm> 
derler. 

· YUkarıda <ctevakkufn yolu başlığı ile incelediğimiz anlayışın 
yumuşatılmış biçimi olan bu bakış tarzı, Ehl-i sünnet'in ilk alim
leri tarafından ittifakla uygulanan isbat - tenzih metoduna kay
naklık etmiş sayilabilir. Birisi aşırı ihtiyatlı, diğeri daha müsfnna
hakar olan her iki anlayış ara.Sında dikkatlerden kaçmama-sı ge
reken şu fark mevcuttur: Allah, yarattığı mahlukatını en iyi bilen 
olduğuna göre, ona İlasıl hitabedileceğini de en iyi bilendir. Binae
naleyh, ((habel'i sıfat~~nn ·manasını bilememek» ile {f'hmnlardan 
muradın ne olduğunu Allah'a havale ediş» birbirine karıştırıl

mamalıdır. (~Biz haberi sıfatıardan bir tgey ap.lamayız» demek, ne
ticede; ((Allah, --haşa- manası anlaşılınayan bir şey indirınişttr.ıı 
demek olur. Bu ise, fonk.siyoiı.u üı.sanları irşad olan Yüce Kitab'a 
ve sahibine açık bir buhtandır. o ha:lde bu konuda· matlub ve 
makbul olan davranış biçimi, bilinenemezcilik değil, muradı Al
lah'a havale (tefv1d) olmalıdır. 

- .-
Tenzih'e isbat yolu ile varmayı' tercih" eden alimlerimizden 

olan İmam Maturidl (v. 333j 944) hab~ri sıfatlar konusunda «mu
radı Alah'a havale ve tesl-imJı taraftarıdır. O, planı, ana çatısı iti .. 
barı ile İmam A'zam (v. 150/ 767} ın akaide d1Hr meşhur risalesi 
el-Fıkhu'l-ekberiİı (46.) ınütekfunil bir şekli sayılabilecek olan Ki
tabü't-Tevhidi~de bu konuda şu prensipleri vazetmektedir : 

45. eş-Şura, 11. 
46. İmam A'zam' da · haberi sıfatları anlama konusunda, keyfiyetsiz isb~t'ı 

savunur, tev!l'i reddeder: <<O'nun eli, yüzü, nefs'i vardır. Nitekim Kur'
anda bunları (yecl, vech, nefs kelimeleri ile) zikretnıiştir. Fakat Allalı 
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<<Bu mevzuda bize göre aslolan şudur ki; Allah Teala «Hiçbir 
şey O'nun benzeri olamaz» (47) buyurmak suretiyle kendini, malı
lukatına benzemekten tenzih etmiştir. Nitekim biz de O'nun fiil 
ve sıfatlannda hiç bir benzeri bulunmadığını, benzerlerden münez
zeh bulunduğunu yukarıda beyan etmiştik. Bundan ötürü <<Rah
man'ın Arş üzerine istiva.'sını» vahyin getirdiği ve akılda sabit ol
duğu gibi kabul etmemiz gerekir. Artık biz, bu ayetin belli bir ma
na ile kesin te'viline hükmedemeyiz. Çünkü bu konuda zikrettiği
miz te'villerden herhangi birine ihtimali olduğu kadar, .henÜz bize 
kadar ulaşmamış teşbih şail:?esi taşımayan başka bir manaya gel
mesi de muhtemeldir. Biz, bu ayette Allah'ın o tabirle muradı ne 
ise, ancak ona iman ederiz. Vahiy ile sabit olan ru'yetullah vb. 
diğer meselelerde de inancımız böyledir. Bu hususlarda teşbihi 
nefy ve fazla araştırmaya dalınadan muract-ı ilahi her ne ille ona 
iman gereklidir. ( 48) 

İmam Maturldi'nin <<bu ayetin bize kadar ulaşmamış ve teşbih 
şaibesi taşımayan başka bir manaya da gelmesi de muhtemeldir>> 
ifadesinden, O'nun bu konuda tefvid (mur~dı Allah'a havale) ve 
teslim taraftarı olmasına rağmen, teşbihi nefyedecek ve bu şaibe
yi taşımayacak yorumları kabule müsait olduğunu an~ayabiliriz. 
Nitekim, «kurbıı, <<zehab» ve «rneciıı gibi haberi sıfatıarı açıklar
ken, O'nun da bu ma'kul yorumları yaptığını görüyoruz. ( 49) 

Ehl-i Sünnet'in diğ-er kolu Eşariyye'nin İmaını Ebu'I-Hasen el
Eş'ari (v. 324/936) nin eserlerinde ise bu konuda birbirinden fark
lı kanaatler buluyoruz. O'nun bu değişik bakış tarzlarının · sebebini 

tesbit açısından İhya şarihi müellif ez-Zebidi (v. 1205/1790) nin 
İbn Kesir (v. 774/1373) den naklettiği sıralamasına katılmadığı
mız şu ifadeler, kanaatimizce büyük önem taşımaktadır : 

«Eş'ari'nin hayatında üç devre vardır : Birincisi i'tizal halidir 
ki, ondan rucu ettiği muhakkaktır. İkincisi, hayat, ilim, kudret, 
irade, sema, basar ve kelam'dan ibaret yedi sıfat-ı akliye'yi isbat 

TeMa'nın Kur'an'da beyan buyurdu~u bu yüz, bu el ve bu nefs'ten herbi
ri keyfiyeti bizce asla bilinmeyen sıfatlarıdır. (Yoksa sonradan gelmiş 
bazı kelamcıların dedikleri gibi «O'nu eli, kudretidir, yahut nimetidir>> 
denilmez. Zira bunda (O'nun) sıfatını ibtal etmek (hükümsüz bırakmak) 
tehlikesi vardır. «Bkz. : ei-Fıkhu'l-ckber, 1975, (Aliyyu'l-Kari şerhl sonun
aa) İstanbul, 1927. 

47. es-Şura, 11. 
48. Maturidi, Kitabu't-Tevhid, 74. 
49. Maturidi, a.g.e. 76-77. 
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edip, vech, yedeyn; kade!!1, sak gibi ru fat-ı haberiyye'yi te'vil ettiği 
devre, üçüncüsü ise bü~ün bu ~·ı.fatları müşabehet ve ı~eyfiyetten 
uzak olarak selef m~todu üze1:e isbat etrne devresi.>) (50) 

Bize göre İmam Eş'ad; mu'tozile'den ayrılışından sonra selef 
metodunu benimsemişti:r. Nitekim· o, bu dönemde kalem aldığı e!
İ!:Jane adlı eserinde; nasıllık bildirmeden haberi sıfatlan is bat ve 
te'vil'i terketmenii1 zaruretini, zahir0 uymanın gereğ·ini müdafaa 
etmektedir : 

_«Allah öuyurdıiğu -gibi Arş'i üzer ine istiv~- etmiştir. Bildirdiği 
gibi vech'i vardır. Keyfiyeti bilinmeksizin yedin'ı vardır. (51) 

Eş'ari'nin bu anlayışının, mual">.kibi İmam Baklllani (v. 403/ 
1013) de de devam ettiğini görüyoruz. (52) Ancak İmam Eş'aı'i'nin 
el-İbanesinde Berdettiği bu görüşlerini daha sonra terkettiğine de 
şahidiz . Dalg'ah: ilrlli hayatının (53) bu safhasında Eş'ar1, keyfiye
ti mechulluk (bilakeyf) anlayışına !{arşı çıkmış ve te'vil yolunu 
benimsemiştir. Bizim tastı.ifimize göre bu safhada Eş'ari'nin haya
tının üçüncü dönemi başlar. Onur,t bu dönemde kaleme aldığı <<İs
tihsanü'l-havz fi · ilmi'l-keUım;ı adl:t r isalcsi, te'v~li benimsediğini 

gösteren, cehaleti sennaye ediriip dini konularda tefekkür ve araş

tırınayı ağı:.· ve zor görenlere amansız hücuınlarda bulunduğunu 
ifade eden ibarelerle doludur. (54) .. · 

Haberi sıfatıann anla.şılrtıasında metod başlığı altında incele
diğimiz bu konudaki çeşitli anlayışlaıın tetkikinde;ı sonra ulaştı
ğ~ız sonuçları şöylece özetle1nek 'mümkündür. 

Kur'an ve ona mutabık olarak hadislerde bulduğumuz haberi 
sıfatıarın Ala.h'a isnadı mecaz ve istiare yolu ile olmalıdır. Zira 
cisman1 · olmadığıımı ifadesi, bu sıfatıarın mecaz ve isti?.re yolu ile 

.50. Zebidl, Şerhu'l-lhya, K~hire, 1311 (ofscl), II/4. 
Si. Eş'ari, el-1bane, 9, 31, Medine, ·Ts. 
52. Bkz.; Bkı: BakıUfmi, et-Teınhld, 258-62. Krş: Şer5feddin Gökük, Bakıl

lani'de İnsanın Fiilieri Anlayışı, s. 3ü- 36. İst. 1979. 
53. Eş'ari'nin bu dalgalı ilmi hayatında yetişmiş olduğu Basra çevresinin gü

rültUlü hayatı~-ı.ın p~yı oldui;S·u görüşü vardlr. Bkz: Emrullah Yüksel, 
Eşiariler ile Maturidiler arasındaki görüş ayrılıkları, 93, Atatürk Ü~iver
sites~, İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Sayı : 4, Ankara, 1980. 

54. Bu 11 sahifelik risale Say1n Prof. Dr. Tuıat Koçyiğit tarafından Haydara
bad (1344/ 1928) baskısı ele alınarak terceme edilmiştir. Bkz: A. ü. ila
hiyat FaktUtesi Dergisi, C. VJI, S. 165-174, ;\nkara, 1960. 
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kı;ı.llanıl.nu:ş ·(€}lduklarını kabüie bağlldır. üte yanCl.ari Kın<an ve ha
.diste b11 tip. sı:fatlarm az, AllaJ;ı'm mtıtl8,k v~ m ftc?rred sıfatlarının 
i~e sayısız derec.ede ve; çok değişik· ifadelerle._ tekrarlanmış · olması, 
bunlarrtı muhataoları.n mücerrea sıfatıari ru1lama.Sına tedrid su, 

i" . ~ • 

rette yat,çhincı olduklarını ,gösterir. , 
, ' 

Kendi imka:nla:p dahilinde ol~n bir ·çok şeyi dahi bijemeyen 
. inS&.'tJ.lığın UlUhiyyet alemine ait hususlarm hakikatını, küphıjrtü 
bilemernesi elbette bj.r ku5ur· değildir. Ancak Allah Teala'nın isim 
v~ sıfatlarının benzerinin olirıainası gerçeği; b.u esm~ ·ve sıfaeırl 
anlaml-arının beş~r tarafmd,an tasav:vuruna 'engel teşkil etmez. Ha
beri diyen ·adliu1dH'dı~ımız bu sıfatıarın varid olduğu ayet ve ha
disler lafzi ve zalıiri ola:rcak açı~lal:1dığı zaman teşbih ve tecsim ha
tıTlatmaktadır. Ayru -·zam.ancfa bunların sözlük açıklamalaFından 
birtakım Beş~ti sıüitlar, his ·ve duyutrJar anlaşılabilmektedir: Yani, 

·· ·bu si~atı.atın .sadece zahiri manı:vıai:ım inaelernek .bizi iki duriını ile 
(; karşı karşıya getirı:p.ektedif : .. ı , 

·' 

· , ' a,) . :ŞJJ z~hir1 · <martada:o. mal~ad1 mec~zsız·, haJdkat manası~ 
·ctır ... Bu takdirde sonuç, teşl::dti ·'ve teesim'dir . . · · · , 

. ., :~ . -~ . ~ . .. . 

. b) : Zahirden maksat., hakikat· mr-naeındaJ1 :başka bir anlam
dır. J3u anla:y"lşırr neticesi ise, te'v_il~~ rrı.üracaattır. ' 

' • -~ • <(.; (' ~ . • •• '• }~ 4 

;./ ·\~ . . 
. Haberi · qetıilen. sı:fatla(· etqı.fıtıda:ki . mü:a~,kaşaiar, ve· anlayış 

~arklılrkiah yukarıda arza. çal~§ılan iki ib;tin1alden. birine mey.il ve · 
onu 'm'Udafaadan, kayna~lanı;n;.ştır·, denilehıilir~ Elhl-i sünnet , fı;lim-

.. ., <.-"$;·;- - . ' ·~ ~ •) • ·. • •. 

lerinin müteahhitint· Cenab-ı Hakk'ın .sı-fatlannL isba.t 'S/;e O'nu 
,J. • '(. • • '· •. _, • . • 

mahlukat'a ben~e;dikten tenzin h~qefi'ne;' Haberi sıta:tıarın te~Vil'i 
·~otu ile uJ:itşmay~ tepih etm'işlerdi~\ Zira·te'vil,zaklk.bir metod ·eııa
r~k, , utuhiY"yet'B .. yakı§n:ıayacak." tas~:y.v~1an ~ihinde:tt uzal:iaştır
.m,3:k maks~cti ~.lle kepdileritıden önc,e gel~n ~li:tiılerce de \ıy~~la,n~ 
ı:nrş, vahiy ile saljit olnn.1ş dil'li ·akideler ile aklın muktezaşı .arasın~ 
dr-ı: yakl~.Ş:tırıcı; bağetaştıncı'' tir yöntemdit. Te'vil konusunda İmam' 
Ma\u:d d1 ·ie ,kısmen Eş'ari'Ôe "gÖrdf:i.ğünıÜz pıuhaf?-z~ka,rıığ~iı, .. mü~ 
teahhi;:irı taratından ;s,ürdürüimeyişi, kaonaatimizce . t~'Nili y.1,1karı~ 
da-ki şekiİde ş,:rr1amalai·1nd~n kay.riakl&nmaktadır. Bu se-beple :onlar; ' 
"hı-xbe.rt· sıfatları,:. kendileripden ,önee .. te.~yn ... metodunu ' ôeniınsemiş . 
'q,l'an· Mu' tezile 'par~teHpdÇf (55 ); ri:ı.ha~lık1a yorun1çı,· tabi tu~ın'U§-lar"- . 

. 1 ~ l u ~ .. . 
r. • ~ ~· • • • ' .,. ·. ,, . 

~5. Nlu'tezUe'nlq.: bu korntdaJd te'vilferi .için bkz ~ K<ı.rdl'A:bdülcebbar, Şerhu 
UsuWi~Hamse, 22'6·-·2..32: Mısir;· 1965; ·. Dr: A5düİke:rım Osman, Na+ariy)re-

;ı; ' . ,.~ .. .. i •. 1 ı:-; ' ~' 

tü't-teklll', s. 2.57 vdJ" Beyı'Üt, 1971. . · '· . . . , i . . . 
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dır. (56) Avamnun bu sıfatıarın bulunduğu nyet ve hadiGleri yan
lış ve kaba yorumlara tabi tutup, sonuçta teşbihe düşmelerini ön
leme gayesi, kanaatimizce onların bu tutumlannın önemli sebep
lerinden birini teşkil eder. Bu gaye ile onlar, Arap dilinin müsaade
si çerçevesinde nasslarda mevcut bu tür sıfatıarın mecazi mahiyet
te te'vilini caiz görmüşler, ancak yaptıkları bu yorumların ihtimal 
dairesinin ötesine geçernediğini ve kesin olmadığını vurgulamayı 
da ihmal etmemişlerdir. (57) · 

Yaşadıklan saadet asrında, müşkillerini, düşüncelerini hatta 
vesveselerini, sıdkına, isınetine gönülden inandıklan Rasulullah'a 
arzederek, ımallerine aldıkları cevabın gönül huzuru yerlerine ve 
işlerinin başına dönebilen ashab-ı kirarn'ın akaid meseleleri karşı
sındaki tutumu ile, Kur'an ve sünnetin sadece metinleri ile karşı 
karşıya kalmış olan müteakip nesillerin bu sorunlara bakış biçim
leri elbette birbirinden farklı olmalıdır. Nitekim ashab devrinde 
problem olmanuş akaid konularının, bilahare esas aynen muhafaza 
edilmek kaydı ile değişik izah ve anlayışıara muhatap oluşu, prob
lemlere işaret edilen bu farklı bakışlardan kaynaklanmaktadır. 

. Selef devrinde nasılsız, niçinsiz, ·teŞbih, tahrif ve temsilsiz ola
rak iman edilmiş bir akaid konusu olan Allah'ın sıfatları mevzuu
nun, daha sonraki dönemlerde, kelam ilminin Sıfatullah Meselesi 
haline gelişi de ifadeye çalışılan gerçeğin bir başka görüntüGüdür. 

56. Yapılan te'viller ve örnekleri için bkz: Cuveyni, el-İrşad, 155 -164; Gaz
zali, el-İktisad fi'l-İ'tikad, 41 vd, (H. Atay- A. Çubukçu neşri); Teftezan!, 
Şcrhu'l-Makasıd, II, 49 -SO. 

57. Sabı1ni, el-Bidaye, 25; el-Beyacti, !şaratü'l-Meram, 186-189, Mısır,1949. 
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