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KUR'AN'DA MÜTEŞABiHAT'TAN .. iSTiVA..
KAVRAMI
Veysel KASAR *

Kur'anda muhkem ve mute§abih olmak üzere iki türlü ayet var-

dırY) Ayetin muhkemliği, her hangi bir tefsir ve izaha ihtiyaç göstermemesi,

müte§abih olması da izah ve tefsirinin açıkca yapılmamasıdır.
Muhkem, bir ba§ka Kur'an ayetine bakmadan da, kendi ba§ına anla§ı
labilen, latzı tekrar edilmeyendir. Müte§abih ise, Allah'a ait bir takım bilgiler ihtiva için ettiği, manası akıl yoluyla bilinmeyip, ba§ka ayetlerle tefsir
edilmek suretiyle ya da te'vil edilerek anla§ılabilen ve lclfızları da tekrar
edilmi§ ayetlerdir.(2) Te§abüh, iki §eyin birbirine benzemesini ifade etmektedir. (3) Muhkem lı1gatte menetme k, anlamın dadır. Zulme engel olduğu
için yargıca "hakim" denilmi§tir.
Müte§abihlerin

manasını

Allah'tan ba§ka kimse bilemez mi? Mes'ele,

Aı-i İmran suresindeki, "ilimde rüsuh sahibi olanlar" kelimelerinin değer

lendirmesiyle ilgilidir. Muhkem ayetlerin "ümmül kitap" diye vasıflanması,
Rabbimizin, öncelikle, ap açık hususları öğrenip tatbik etmeye gayret etmemizi istediğine i§aret kabul edilmi§tir.
(1) Muhkem ve mütaşabih ayetlerle ilğili bkz: Kur' an· ı Kerim, Hud, 1; zümer, 23 Nahl, 44

(2) es- SUYUTi, Celaleddin. el- iıkan fi Ulumi'l- Kur'an (tre: Sakıp YILDIZ; Avni ÇELiK) ll, 7- 8
(3) DEMiRCi. muhsin, Kur'an Mütaşablhleri Üzerine, 36

* HR. Ü. İlahiyat Fak.

Öğretim Görevlisi
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I- Haberi

Sıfatlar

ve

Mütaşabihler:

CeHHeddin Suyuti el- İtkan'da muhtelif açılardan Müte§abihleri sınıf
landırmıştır.

Kur'an ve Hadiste varid olan haberi sıfatlar da, bu gruba dahil olan
kelimelerden sayılır. Bunlardan bir kısmı şunlardır :

müteşabih

a- İstiva : "Rahman Arşın üzerine istiva etmiştir" (Taha,S) Ayetteki "istiva" umumiyetle istila, uluvv, suud ve irtifa manalarına yorumlanmıştır.
b- Vecih : Kur'an ve hadislerde Cenab-

ı Hakkın

vechinden bahsedir

4

miştir. Kur'anda on ayette "vech" lafzı geçmiştir.< l "Vech" bazen lafza- i C~

lale, bazen ismine, bazen de zamire muzaf olarak nazil olmuştur. Lugatta
"yüz" organına isim olan bu lafzın söz konusu anlammda Allah'a isnadı dl.iz
değildir. Müfessirlerin büyük çogunluğu "vech" kelimesini "Zat ve Rıza olarak te'vil etmişlerdir Yı
c- Yed : Ehl- i Sünnet'in hiç bir zaman organ olarak kabul etmediği,
müteahhir alimlerinin, "keyfiyeti meçhUl ve Cenab- ı Hakk'a layık ve mahsus bir sıfat olarak isbat ettiği" yed, alimler tarafından "kudret, nimet ve teş
rif' ile te'vil edilmiştir. (6)
d- Kabza : "Müşrikler Allah'ı layık olduğu şekilde takdir edemediler.
Halbuki kıyamet günü (küre-i) arz toptan ancak O'nun kabzasındadır. Gökler de sağ elinde dürülmü§tür" (ez Zümer, 39/67) ayetinde varit olan "kabza
sıfatı, "mülk ve tasarruf' anlamına te'vil edilmi§tir.(7) "Kabz" lugatta bir şeyi
avuç ile tutmak anlamına gelir. Bu sebepledir ki, alimler "kabz" sıfatını,
"güç, kudret" anlamına almışlardır.<8)
e- Gazap : Bir çok ayette varit olan Rahmet ve Gazap, ihsan ve lütuf,
münkirlere ve günah sahiplerine zararı ulaştırmak" olarak te'vil edilebilir. <9>
Müteşabih kavramların açıklaması

Cenab- ı Hakkın "haberi sıfat" dediilahf sıfatlarıyla ilgilidir. Allah'ın sair isimleri bilinmelidir ki, bu kavrarnlara getirilen yorumlar da anlaşılabilsin.
ğimiz

Allah'ın isim ve sıfatıarını kesin hatlarıyla birbirinden ayırmak ve tam
bir taksimata tabi tutmak ise mümkün görülmemi§tir. Çünkü Esma- i Hüsna ve sıfatlar, iç içe daireler gibi birbiriyle irtibatlıdır. (lO) İlahi isimleri sıfat(4)
(5)
(6)
(7)

DEMiRCi, Muhsin, age. s. 166
YURDAGÜR, Metin. Allah'ın Sıfatları Esmaül Hüsna, 243
YURDAGÜR, Metin, age. 243 (Beyhaki ve El· Esma, 314 ve Cüveyni el· irşad, 156'dan naklen)
izmirli i. H Y. ilm· i Kelam. ll. s. 156: er- Razi age. s. 131

(8) Demirci Muhsin. age. s.246

(9) Sarıtoprak Yrd. DOç. Oor. Zeki. Esma· i Hüsna ve Yaratıcıyı Kavrama Meselesi. Köprü. Kış s. 86
(1 O) Yurdagür. Metin, Allah'ın Sıfatları 1995 s. 56
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lara irca etmek, celal, cemal tecellisine göre isimlendirrnek gibi değişik tasnifler yapılmıştır.< 11 > Bizim, bu çalışmada hedefimiz isim ve sıfatları tasnif
etmek değil, haberi sıfatiardan sadece "istiva" kavramının nasıl anlaşıldığı
ve anlaşılması gerektiğidir.

,.;?! ~~~ÜTAŞABİH KAVRAM OLARAK "İSTİVA"

t:~ULÜHİYYETİ KAVRAMA MESELESi
a- İnsan İdraki Sınırlıdır:

Allah hakkında "teşbih"e meyl gösteren mezheplerin, nassların muhteibhamdan doğduğunu söyleyen M. Abdü'lhamid, "ilkel toplumlarda yaratıcıyı yaratılmış bir varlığa benzetmede doğuştan bir temayyül vardır.
Bu toplum çok tanncı ise, tannlar teşbih ifade eden bir çok tabirlerle anlatılmıştır."P2>der. Nitekim Yunan mitolijisinde, "hayatın her alanında müdahil" olduğu kabül edilen tanrılar arasında, dışa akseHirilmeyen şiddetli bir
geçimsizlik vardır. İnsanın başarısına tahammül edemeyen tanrılar, buna
engel olmak için her yola başvururlar. Bu "Tanrılar" müşahhas özelliklere
sahiptir. Homeros'un İlyadas'ında tanrılar neredeyse insanlar gibi olayların
birer aktörü konumundadır. İnsanlara tesir etse bile, insan kendi halinde
özgürdür. Tanrılar da tabiat yasalanna bağlıdır. (B)
vasındaki

Kur'an'a göre ulfıhiyyet, mahlükun ve onun idraldnin ulaşabileceği her
şeyin ötesindedir. Kur'an okuyan, varlığıyla, kema.l sıfatlarıyla tam bir hallakiyet ve fa'illiyetle, kainatın ve ferdin bizzat kendi varlığında, her an kuvvetini izhar eden bir uluhiyyetle karşı karşıya bulunur. Çünkü var olan, varlığı
nı hissettirmelidir. V ar olan varlığı ile bilinmelidir. Kur' an ulühiyyeti tanıt
ma konusunda ispat ve nefiy unsurlarını birlikte zikretmiş, ispat unsurlarına
ağırlık vermiştir. (1 4)

Uluhiyyetin yüksek gerçekleri için Kur'an'da ispat edilen "temsiller,"
O'nu tanıma vasıtasıdır. Bu temsiller, hiç bir şekilde "mahlukata benzer" olmanın delili sayılamaz. Çünkü, "En yüce sıfatlar onundur." (30/ 27) "Yaratan, hiç yaratmayan gibi olur mu?" (16- 17) "Hiç bir şey O'nun misli değil
dir. O, işiten ve bilendir."(Şura, 53/11) gibi ayetler Allah'ın hactislere, mahlukata, insanlara benzer sıfatlarla muttasıf olmasını nefyetmektedir. Bu, şu
anlama da gelir: Malıluk ve hadis olanlar hiç bir şekilde uluhiyyete layık değildir.

(11) Yurdagur. Metin. age. s. 57
(12) MÜSLiM, KitabQ'I Mesacid, Hadis no: 33
(13) AAWiDOViC, Simon, Saady Purification of the ideal God s. 139'dan. M. A. Hamid, islamda ltika'di Mezhepler (tre: Saim Yeprem)

s. 207
(14) BUI.AÇ, Ali, islam Duşüneesinde Din - Felsefe 1 Vahiy -Akıl ilişkisi s. 28-29
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l

Önceki kısımlarda "müte§ebbihlerin varlık hikmetini" anlatırken dikkat
çektiğimiz gibi, "İstiva" ve benzeri kavramlar bize "uhlhiyyet hakkında bilgi
vermektedir," Onun mahiyet ve künhünü tanıtmamaktadır. Çünkü biz "yaratılmı§ halimizle" buna ula§amayız. Fakat, insanlıkta var olan bazı alı§kan
lıklar sebebiyle özellikle Hak dinlerin tebliğleri dikkatle incelenmeden ulUhiyyetle ilgili mes'eleler bahis mevzu edildiğinde yapılan §ey, Onu ve sıfatla
rını, görüp i§ittiklerimiz, hayal ettiklerimizle kıyaslamaktadır. Bu sebeple
Yunan dü§üncesinin belli bir ölçüde de olsa, insanlık üzerinde hala varlığını
sürdürmekte olduğu söylenebilir.
" Kur'anın gayesi insanlara Allah'ı olduğu gibi tanıtmak degildir. Onu]f
gayesi, yaratığın yaratıcı ile kar§ılıklı münasebetlerini hedef alır. Allah'ı bildirir. Fakat O'nu, künhünü idrak edemeyecekleri bir takım vasıflarla niteler. Onun fiilerini ve §UÔnatını haber verir. Tabiatıyla, bu da bir tanıtmaktır.
Bunlar arasında müte§abih olanlar bulunsa da biz tavakkuf etmeksizin onları Allah'a izate ederiz. Çünkü bizzat Allah Kendisini öylece tasvif etmi§tir.
Ancak bunları ıtlak etmekle beraber te'velini Allah'a havale ederiz.< 15)
b- Habari Sıfatıann Ortak Özelliği : Bilinemezlik
Haberi sıfatıarın ortak özelliği, "bilinemezlik, kapalılık ve benzer antercihindeki zorluktur. Buna ilaveten, "haberi sıfatların" tamamen
"metafizik alemle" ilgili olmasıdır. Cenab- ı Hak Zat- ı Ulfıhiyyetine ait gerçekleri insanların kullandığı kelimeleri "istiare" ederek ilahf bir tenezzül ile
seviyemize indirmi§tir. Fakat biz, bunların mahiyet ve gerçek hüviyyetini idrakten mahrumuz. Çünkü, insanoğlu, belirli bir alanda, kabiliyetlerini kullanmak suretiyle her meselede ba§arı sağlamaktadır. Atom ve kuantum fiziği ve diğer fenlerdeki geli§meler gibi ... Fakat Kur'an'ın bu ifadeleri tamamen "uh1hiyyet'in hasiyetleridir. ve metafiziktir.< 16) Bize verilen zahiri ve batini hislerimiz bunların künhüne vakıf olmaya yeterli değildir.
lamların

Mahiyetierindeki "kapalılık" ve mÜ§kil sebebiyle haberi sıfatlar mevzuunda imtihan edilen ümmet, bir çok görü§ler ortaya atmı§tır. Müslümanların birinci vazifesinin TEVHİD'i muhafaza etmek olduğu bilinmektedir. Bu
sebeple, Kur'an ve sahih hadiste varit olan bu "sıfatların" tevhidi zedelemeden anla§ılması, Cenab- ı Hakkın malılükatın sıfatlarından "tenzihi" asıl kabul edilmi§tir. mahlukat eksiktir, kusurludur. Allah hiç bir §ekilde hadise
benzemez. Zira, bütün hadislerin Muhdisi O'dur. O'nun, "zat, sıfat ve fiillerinde" e§ ve benzeri yoktur.
H- İSTİVA HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA
(15) YILDIRIM, Kur'an da Uluhiyyet, s.30
(16) YILDIRIM, age. s. 36
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a- "Ar§" ne demektedir?
İstiva kelimesinin izahına geçmeden önce ayette geçen diğer kilit keli-

me olan "ar§ın" manasma bakalım. Sözlükteki anlamı "yükseklik, yüksek
yer, yüksek §ey'dir. Tavan, çadır anlamına da kullanılır. Mecazi olarak ise,
hükümranlık, §an, §eref ve taht'tan kinayedir. Kur'an'da "ar§" insanın tahtı
olarak Sebe Melikesi'ne izafe edilmi§tir. (Yusuf, 12/100; en - Neml, 27/23,
38, 41, 42,) İki §ekilde, doğrudan, Allah'a nisbet edilerek, 20 yerde de dolaylı olarak Allah'a nisbetle gelmi§tİr. Allah'a atfedilen ar§ın nitelikleri hakkında sahih kaynaklarda §U bilgiler verilmi§tir:
Ar§ gökler ile yer yaratılmadan su üzerinde yedinci göğün üstündeydi.
Allah ar§ın fevkindedir. Gögün üzerine kubbe §eklinde duran arz, büyük ve
değerli bir nesnedir. Ar§ın sutunları üzerinde kelime- i tevhid yazılıdır. Ar§
Allah'ı tesbih eden meleklerce ta§ınmaktadır. Şehidlerin ruhları ar§ın altın
da dola§ır. <17)
Bunlar sahih hadislerde verilen bilgilerdir. Kelami ekollerin te§ekkülüne kadar hadislerde anlatılan ifadelere aynen iman edilmi§ ve ar§la ilgili deği§ik fikir ortaya çıkmamı§tır. Haberi sıfatıarın etrafında te§ekkül eden
muhtelif fikirlerden sonra Cehmiyye, "ar§a" "mülk ve saltanat" anlamını
yüklemi§tir. "İstiva" kelimesinin hatırlattığı "istikrar ve "cihet" §aibelerinden
kurtulmak için ehl- i sünnet kelamcılarının da bu te'vili savundukları görülmü§tür. <18)
Ar§ı bir cisim, Allah'ı da ona, "insanın oturu§U gibi oturduğunu" dü§Ünmek, Cenab- ı Hakk'ın hiçbir §eye benzemediği" gerçeğiyle çeli§ir. Burada, Şevki Yavuz'un ilgili nass ve haberlerden sonra yaptığı degerlendirmeyi
aktarmak suretiyle asıl meselemize dönmek istiyoruz :

"Mahiyeti Allah ve kainatla ili§kisi ne olursa olsun aqın, ilahi azarnet
ve saltanatın tasviri gibi mecazi manası varsa da sadece bu manaya itibar
ederek, onun gerçek bir varlığı bulunan, meleklerce ta§ınıp çevresinde dönülen ulvi bir makam olduğunu inkar etmek, nasslara aykırı dü§mektedir.
Binaenaleyh ashap ve tabiin devrinden beri inanılan §ekliyle ar§a inanmak
gerekmektedir. "
b- İstivanın Lugat Anlamı :
İstİva'nın lugat olarak, uluvv, yükseklik, suud, irtifa anlamlarını ta§ıdığı
ifade edilir. <19)Bir İ§İn gayesine ula§ması, hel ak eden §eyin h eder edilmesi
(17) YAVUZ, Yusuf Şevki, ARŞ md. TDViA. lll, s.407
(18) YAVUZ, Yusuf Şevki, ARŞ md. TDViA, ll. s.408
(19) ei-BEYADi, işaretü'l Meram, s.186-189
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anlamına

gelen "İstiva" Arapça'daki, "Vala" kelimesinden türetilmiştir. Viiism- i faili "Vali", için Kamus- u Mühit, "alemin işlerinin velisi, malı
20
lukatın kendisiyle ayakta durduğu" açıklamasını getirir.< ) İbn- i Esir ise
"vala" ve "velayet" masdarlanna, "kendisiyle tedbir, kudret, fiil hissedilen
21
şey; eşyayamalik ve mutasarrıf olmak" manasını verir.< )
la'nın

"İstiva" kelimesinin lfıgatta yaygın olarak bilinen anlamı, "hakimiyet, is-

tikrar"dır. <22 ) Avaının dilindeki manası ise, "tahtında oturdu" demektir. cz )
İmam Maturidi hazretleri ise, kelimenin lfıgat manaları arasında şunları (
3

kaydetmişdir.

"Galibiyet,
olmak kasetmek"< 24)

hükümranlık;

yükselrnek ve yüce olmak. Tamam

'

c- ıstılahi Manası:

Haberi bir sıfat olarak "İstiva"ya kelam alimleri, "Azamet, ululuk"c25 )
"tedbir, ihata" anlamı vermiş, "mülkün sahibi olmaktan kinayedir" demişler
dir. "Mekandan münezzeh" olan Zata istikrar izafe edilemiyeceğinden"
cumhurun tercihine göre, "İstiva", "istila etmek, hakimiyeti altına almak"
26
şeklinde te'vil edilmiştir. < )
d- Tefsirlerdeki Açıklaması :
İbn Abbas'a göre, istiva, "olanları ve kıyamete kadar olacakları yaratmayı anlatır."

Süleyman Ateş,

Çağdaş

Tefsir'inde

"Rahmanın

tahta oturma-

sım", "İnsanların anlaması için" kullanılan bir ifade kabul eder: "Bu Allah'ın
bütün kainatın padişahı olduğunu belirten bir temsildir. İnsanlar yöneticiyi
padişah

olarak

düşünür. Padişah

da tahta oturur ülkeyi yönetir. Allah da
ve yöneticisidir. 'Padişahm tahta oturması' her zaman
gerçekten tahta oturduğu anlamına gelmez. 'Yönetim yetkisini eline alması'
anlamına gelir. Bu ifadeden de fiilen Allah'ın tahta oturmuş olduğunu dü27
şünmek yanlıştır. Bu, Allah'ın kainatın tek hakimi ve padişahı olmasıdır.'< )
Ateş'in tefsirinde "te'vili esas" alan bir yorumuru izleri görülmektedir. Nitekim devam eden kısımlarda Ateş, Arapça'nın yapısına dikkat çekerek,
"Arapça'da padişah memleketindeki işleri düzene koyunca, "isteve'l melikü
aHJ. ar§ihi" denir. İ§leri bozulunca da, "sülle arşuhu" ifadesi kullanılır. Bu,
Melikin üzerine oturacağı bir kanepesi bulunmasa dahi, durumun ifadesi
için böyle kullamlır"(28 ı der.

kainatın yaratıcısı

(20) KAMUS-U MUHiT, 4/404
(21) LiSANU'LARAB, C. IS 8.406 Beyrut, tsz.
(22) er- RAZi, Tefsir- i Kebir, c. 22 s. 5
(23) YAZIR,

Elmalılı

Hamdi, H.D.K.D. c. 3 s. 2178-79

(24) el- MATURiDi, K. Tevhid, s. 76 (Ayetler için bkz: el- Mü' min, 34; el· Kasas, 14)
(25) er· RAZi, age. c. 22 s. 6
(26) ibn HAZM, el Fasl c. ll s. 123
(27) YURDAGÜR, Metin. age. s. {jbnu Furek Te'vi lu Hadis, 146; Beyhaki el- Esma, 405'den nkL)
(28) ibn ABBAS, Camiu'l Ahkami'l- Kur'an, 11 -12- 14
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Tantavİ ise, "İstiva 'yı, İ§lerin tertip ve düzeni olarak değerlendirip §U
açıklamayı getirmi§tir: "Mücerred yaratma asıl hedef değildir. İ§lerin en
mühimmi mülkün düzeni ve İ§lerin güzelce devamıdır. İkisinin arasındaki
uzaklığa

İ§arettir. Kürrelerin düzeni, §ekil vermesi, idaresi, onlardaki
sonsuz, nisbet, devr ve ilgilerinin intizam altına alınması, istiva
cümlesi içindedir."<29)

da

malılukatın

Aynı tefsirde "ar§, bina, mülk, vücudda olan her §ey, dört mevsim, madenler, hayvanat ve nebatat, insan, semadave yerlerdeki §ekil ve suret sahibi her§ey" olarak açıklanır. Yunus suresindeke "emri tedbir eder" (Yunus,
3) ayeti de delil getirilir.

Selefin görü§lerini aksettiren Kurtubi ise eserinde, "ar§a istiva" yı, Al"mekan ve cihetten münezzeh olma" esasına göre açıklar. "Allah bir
tarafa tahsis edilirse mekan ya da yerde olması gerekir. Mekan ve yerde
olan ise hareket ve sükG.n ile, deği§me ve ba§kala§madan uzak olamaz." Ar§a istiva'nın mahiyetine dair de, Enes İbn Malik'in varit olan bir suale verdiği cevabı nakleder: "İstiva hlgatta malfundur. Keyfiyeti ise meçhG.ldür. Bundan sfıal ise bid'attır. Sfıalin sahibi olan Ümmü Selerne ise "Bu kadarı yeterli" demi§tir. <30)
lah'ın

Selefiyye görü§üne esas alan tefsirlerden Edvau'l Beyan'da da "İstiva",
zikredilen esaslar çerçevesinde yorumlanmı§tır. el - Muhtar tefsirinde, haberi sıfatıarda bazılarının hataya dü§tüklerini belirttikten sonra, "Allah bunların tamamından münezzehtir" der ve iki hususu dikkate verir:
- Allah hadisiere benzemekten münezzehtir.
- Allah'ın Kur' anda kendisini vasfettiği her §eye iman gerekir.
Rasülüllah'ın

Allah'a izafe ettiği hususlarda da böyledir. Çün~ Rasül
Allah'tan fazla bilemez. O, Allah hakkında, ancak "Allah'ın
vahyettiğini" söyler. Çünkü o "hevasından bir §ey söylemez" (en- Necm 53 1
3) Kim de, Allah ve Rasülünün ispat ettikleri bir sıfatı Allah'a uygun bulmazsa, o ki§i kendini Allah'ı tanımakta Allah ve Resulünden daha üstün
3
kılmı§ olur. Allah'ım seni bundan tenzih ederiz! Bu ne büyük iftiradır!''( l)
(asm)

Allah'ı

İbn Kesir'in tefsirinde "ar§a istiva" mevzuu, te'vil ve yoruma girilmeden, selefi bir açıdan ele alınmı§tır: Ayetin keyfiyyeti ara§tırı,lmadan, te§bi'h
ve ibtale gidilmeden geldiği gibi kabul edilmelidir. Mü§ebbihenin kabul ettiği mana Allah için imkansızdır. Çünkü Hiç bir §ey O' nun misli gibi değil(29)

ATEŞ,

Süleyman, Yüce

Kur'an'ın Çağdaş

Tetsiri, c. 5s. 422- 42:3

(30) ATEŞ, age. s. 423
(31) TANTAVi, el- Cevahiru fi Tefsiri'l- Kur' an, c. 6 s. 6
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l'
dir. O, işiten ve bilendir"(Şura, 42 /11) İbn Kesir Buhari'nin şeyhi İbn-i Nuaym'in bir sözü ile ayeti tefsir eder:
.
"Allah'ı

onun yarattığı şeylere benzeten kafirdir. Allah'ın kendi nefsini
inkar eden de kafir olur. Ne Allah'ın, ne de Rasulüllah'ın Allah'ı vasfetmesinde bir teşbih yoktur. Açık ayetler ve sahih hadislerde varit
olan şeyleri Allah'ın celaline uygun şekilde kabul eden, Allah'dan kusurları
nefyeden ise, işte o hidayette olandır."< 32)
nitelediği şeyi

Muasır tefsirlerden M. Vehbi Efendi'nin kelamcıların görüşlerine dayanan açıklamaları ise şöyledir: "Allah Taala'nın arş üzerine istikrarı mekana ihtiyacını ve ı;nütenahi olmasını gerektirir. Halbuki Allah mekan ve ihtiyaçtan münezzeh ve müberradır. Binaenaleyh ihtiyacına işaret eden lafızla
rm te'vili vaciptir. Şu halde, arş'a istiva: "Ar§ üzerine kalır u galebe etti ve
emri nafiz oldu demektir. Ancakarş-ı ala- malılukatın cümlesini muhit ol33
duğu için "İstiva" arşa isnad olmuştur."< )
Elmalı'lı

Harndi Y azır da arş ve istiva mevzuunda "kin ay e" yolunu tercih eden, te'vile yönelen gruptandır. Semavatı ihata eden arşın, bilinen, sı
nırlı manaya uymadığı açıktır. Binaenaleyh mecazi veya kinayi bir mana
aramak gerekir. "ala" mekan ve zaman kaybından uzaktır. "ala'l- arşi" ise,
zaman ve mekan kaydından uzak, aliyyu'a'la bir uluw ve istila ifade eder.
Asıl hakiki istila da budur." diyen Yazır, bu "uluwun" beşeri kıstastani uymadığını ifade eder:
"Bu uluvvun ifade ettiği izafeti, ma'lulun illete, malıkurnun hakime,
vacibe, malılukatın halıka olan teessür nisbetine göre düşün
meliyiz. Bunu cismani bir mana ile mülahaza etmek muhaldir. Çünkü fail
"leyse kemislihi şey'ün'dür. Bir hükümdarın istilasından da asıl kasd, hakimiyet- i vücudu ve bekasıdır. Beşeri hükümdarlarda bu hakimiyet nisbi ve
arazidir. Allah'ta ise tam, fevka'l- ıtlak ve hakikidir.<34) Elmalılı, kainatta
yerden arşa, her şeyde devamlı bir değişimin yaşandığını belirterek, Allah'ın
"istivasının ise mutlak ve ezeli" olduğunu, "Bütün mahlukat üzerinde yok olmayan bir saltanat, halikiyet, rububiyyet ve işlerin tedbiri ve hükümlerin icrasını"<35) ifade ettiğini söyler.
mümkinatın

e- İstiva ve Benzeri Müteşabihlerin Varlık Hikmeti:
Kur' an,

insanlığa

zaman ve mekanları aşarak, "Herşeyin Halıkı" sıfatıy
O hem ibadet ve muamelat, hem de zikir ve tefekkür

la

Allah'ın hitabıdır.

(32)
(33)
(34)
(35)

KUATUBi, el- Camiu'l· Ahkami'l Kur'an c. 7 s. 219
ei-Muhtar, Advau'l • Beyan, c.2, s.273
ibn KESiA, ll, s.220
VEHBi, Mehmet. Hülasatü'l Beyan li Tetsiri'l Kur'an, c4, s.1646
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kitabıdır. Geçıni§ enbiyanın

da hayat hikayelerine yer veren Kur'an, bazen
dili ile bazen de bizzat Allah'ın ta'liıni ile en güzel dualarm öğretici
si olduğu gibi, insanlığın zihnini i§gal eden derin fikri problemierin de halledicisidir.
onların

Ücra bir kö§e, ya da dağda, kalbi mahzun, bedbin, ami bir mü'min ona
bakar Rabbiyle ünsiyet edeceği en Hitif hislerini tatmin eden duaları bu1ur,
muhte§em kainatın sahibiyle sohbet eder, vah§et ve yalnızlıktan kurtulur.
Kur'an ayni zamanda bir tefekkür kitabıdır; akıl ve zekavette en yüksek dereceye varan insanlar da ondan dersini alır. O be§erin en geni§ dairesi olan dünya ve kainat kadar, en dar kısmı olan insanın kalbini de imar
eder. Fakihler, arifler, mutasavvıflar kelam ilminin zirve üstadları, iktisadi
hayatı düzenleyen ekonomistler ya da feylesoflar da O'ndan dersini alır.
Hatta, Kur' an, günümüzde en parlak devrini ya§ayan fen ve teknolojinin nihai hedeflerine i§aret etmektedir. Fakat Kur'an, her§eyden önce Allah'ın
"marziyyatını" anlatan bir tebliğ kitabıdır. Diğer hususları ihtiva etmesiyle
beraber bu özelliği hava ve su gibi her yere nüfUz etmi§tir. <36)
Bu tesbitleri dikkate alarak, Kur'an insanlığa gerçekleri u1a§tınrken
bazen aklın ötesindeki vadilerde dola§ır. Yüce kavramlan en basit zihinlere
bile yakla§tırır. Her devrin farklı anlayı§ kategorilerindeki insanlarını hisedar kılar. Ancak, bu farklı anlayı§lann hiç biri, Kur'an'ın sembollerle ifade
ettiği gerçeklerin yegane anlamı değildir. "Müta§abih" diye ismlendirdiğiıniz
bu semboller, insanlığa her zaman ve yerde farklı yorumlar yapmak için bir
37
kamçı görevi de üstlenmektedir.< )
Kur'an hakkındaki bu genel açıklamadan sonra özel olarak müta§abih
kelimelerin hikmetlerinden bir kısmını tespite çalı§alım. "İstiva" kelimesi de
zat- ı u1fıhiyyetinin fiilini anlatan bir "Müte§abih" kavram olarak, bu vesile
ile daha iyi anla§ılacaktır.
a- imtihan sebebi : İnsan bedenini kullanınakla imtihan edildiği gibi,
aklıyla "Müta§abih ayetlerdeki" hakikatiara iman edip etmemekle de imtihan edilmektedir. Bu, tıpkı bir hocanın, yazdığı eserde bazı konu1an talebenin hocaya muhtaç olacağı §ekilde bırakması; bir melikin bazı meselelerde
bir takım sırları sadece kendine saklaması gibidir. İnsan aklıyla imtihan neticesinde herkes, kulluk, elbisesini boynuna takarak tevazu libasına bürünecektir. Bu açıdan bakılırsa "müte§abih" akıl sahiplerinin Allah'ın kudret ve
ilmi kar§ısında aczini i'tiraf etmesine sebeptir.
(36) YAZIR, E. M. Hamdi, H. D. K. D. c. 3 s. 2176 • 79
(37) YAZIR, E. M.Hamdi, H. D. K. D. c. 3 s. 2173
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b- Gaybe imanın ölçüsü : Bu nevi ayetler mü'minlerin gaibe imanlanda ölçüsüdür. Çünkü mü'minin vasfından birisi de "gaibe" imandır. (elBakara, 2/ 3) İnsan her mes'eleyi akılla idrak edecek §ekilde yaratılmamı§tır. Aklın imkan ve kudreti sınırlıdır. "De ki, göklerde ve yerde gaibi Allah'tan ba§ka kimse bilmez" (en- Nemi, 27/ 65) ayeti, bu kabil hakikatiara
akılla ula§ılamayacağını da gösterir. "Allah'ın zatıyla ilgili konular"(JS) da
buna girer. Çünkü, "ulfıhiyyet dairesine ait olan mücerred mes'eleler, mürnkinat dairesinde ancak misaller ile tavuzuh edebilir."<39) Bu sebeple, Allah
zatını Peygamberlere gönderdiği vahy ile kullarına tarif etmi§, vasıflannı
bildirmi§tir. Kur'andaki tarife göre, Allah'ın her §eye gücü yeter, her §eyi
görür, her§eyi bilir, her§eyi i§itir. O, insana kendinden daha yakın, ki§i ile
kalbi arasında giren, yaratan, öldüren, dirilten gibi mükemmel özelliklere
sahip, Müteal bir varlıktır.< 40 )
nın

İnsan Allah'ın zatma dair, Kur'anda Allah'ı tanımak için verilen bilgilerle iktifa etmek durumundadır. Müta§abihatı idrakiyle kavraması- herkes
için- mümkün değildir. Çünkü insan §uuru, her§eyi ihata edecek fıtratta değildir. Bildiklerimiz bilmediklerimize göre, damla ile okyanus gibidir. Çünkü kainatta meydana gelen hadiselerin küçük bir miktan §Uurumuzla, duyu
organlarıınızia idrilk edilebilmektedir.Hislerimiz sayısıyla değil, ba§arı ve
keyfiyeti itibariyle ınahduttur. Mesela saniyede 30 desibeiden az ve
2400'den fazla olan hava titre§imleri tarafımızdan idrilk edilmemektedir.

Gözlerimiz yedi renge göre düzenlenmi§tir. Göremediğimiz ultra kır
ve ultra mavi I§ınlar vardır. Dahası, tabiattaki, manyetik ve elektrik
4
dalgalarının varlığından bizim duyulanmız bilgi vermemektedir.c ı) İnsanın
bu gaybi bilgilerin özellikle "ulfıhiyetle" ilgili kısmında "imanla aczini itiraf'
etmesi gerekir. İ§te müte§abihler ve " istiva" kavramı ile anlatılan ilahi fiiler
"idrakimizi a§an" bu tür meselelerden söz etmektedir.
mızı

c- Kur'an'ın bir i'cazı:
Müte§abihler Kur'an üslübunun i'caz yönlerinden birisidir. Çünkü Kuran umumi bir hatip ve muallimdir. Muhataplann ekserisi ise avamdır.
Ders halkasında oturanlar insanlıktır. Mür§idin nazarında azınlık çoğunlu
ğa tabidir. Umumun İr§adı azınlığın (yüksek ilim tabakası) hatırı için feda
edilemez. Bununla beraber, avama yapılan konu§madan havas hissesini alır.
Ekseriyet avam olduğuna göre Kur'an yüksek gerçekleri avaının alı§tığı lisanla, onların ülfet ettikleri üslüplar ile anlatması gerekir ki, istifade olsun.
Çünkü avam "çıplak hakikatları" ve "akli" mes'eleleri hemen kavrayamaz.
(38) NURSi, B. Said Sözler, s. 331 (25. söz) Ayrıca bkz. s. 223. 226 (20.söz)
(39) ÖZTÜRK, Yaşar Nuri, Kur'an Ansiklopedisi, s. 237
(40) ALBAYRAK, Halis, Kur'anda insan· Gayb ilişkisi. s.161
(41) NURSi, B. Said, M. Nuriyye, s.91 (Prt Germany, 1994)
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Gerçekiere onların nazarında bilinen bir elbise giydirilmeli ki, anla§ılabil
sin. İ§te bu sebepledir ki Kur'an, yüksek hakikatları "müta§abihat" denilen,
te§bih, istiare kinaye, misal ve tasvirler ile cumhura (avam- ı nasın) anlayı§
larına yakla§tınr. Henüz mükemmel bir noktaya gelmeyen insanlık için zahiri hisleriyle gördüklerini yüksek hakikatıara ula§mada bir merdiven yapmı§tır. Bu, tebliğ ve iknada Kur'an'ın takip ettiği latif bir üslupdur. Bu üsh1p
umumun anlayı§ını ok§ar, "ilahi tenezzülat" kabilinden, ulılhiyete dair gerçekleri insanlara kolayca benimsetir. Çocuklarla konu§an "çata- pat" edip
bazı konuları onun bildikleri ile anlatıp, seviyesine indirdiği gibi, Cenab-ı
Hak da insanları muhatap alırken, onların zihnini ok§ayan, idraklerine sı
ğan ve örnekler kullanmı§tır. Bunlar dürbünlü gözlük gibidir. Uzaktaki gerçekleri gösterir. Yoksa, misal ve tqbihlerin "aynısının Allah'da bulunduğu"
vehmine kapılmak hatadır. Aksi halde, Allah'la kul arasında diyalog kurulamazdı.<42) Mesela insanlar kainattaki ilahi tasarruflan sultanın kö§kündeki
tahtta verdiği emirler §eklinde hayal edebilir. Halkın hissieri bu merkezde
olduklan için ir§ad ve belagatın gereği de onların hissine riayet etmektir.<43)
"Belagatta, bir lafzın, bir kelamın hakiki manası, ba§ka maksud bir ına
nayı sırf anlama vesilesi olsa, ona kinaye denir. Kinfd olan bir kelamm hakiki manası da sıdk ve kizb sebebi olamaz. Şayet kina1 mana doğru ise, o kelam sadıktır, asll mana kazip de olsa sıdkmı bozmaz.<44) Müte§abih lafızla
rın, "uluhiyyetin evsafım anlamaya bu kabilden birer vesile olduklannı dü§Ünmek mümkündür. Çünkü söz, bir cihetten mütekellime bakarsa da, bir
kaç cihetten muhataba bakar. Çünkü muhatabm ahvalini nazara almak lazımdır. Kur'anın muhatabı da be§erdir. Maksad ise anlatmaktır. Bu sebeple
Kur'an "Belagatm iktizasınca" be§erin hissiyatıyla memzuc olan üsluplannı
giyer ve §ivesiyle söyler ki, be§erin fehmi söylenilen sözden korkuya kapılıp
ürkmesin. Şayet Cenab- ı Hak be§erin terazisiyle tartıp vermezse, be§er kesinlikle ne bakar, ne de alır! Çünkü be§er ancak alı§IDI§ olduğu terazinin dilinden anlar.<45 ) Bu tarz bir üslup ile Kur'an en yüksek meseleleri en ami bir
mümine bile anlatmı§tır. Deniz gibi ilme sahip olan feylesofların yetİ§me
dikleri uluhiyyete ait olan sırları, müta§abihat kabilinden ifadelerle insanlara indirmi§tir. Mesela, Ralıman ar§a istiva etti" ayetinde ilahi Rububiyet bir
saltanat misalinde anlatılmı§tır.
d- Zihni eksersize sevk: Müte§abih ayetler Müslümanların zihnen ekzersiz yapmasına sebep olmu§tur. Kur'an üzerinde iyi niyetle yapılan tefekkür ve anlama gayretleri bir nevi içtihad gibidir. isabet edilirse iki, edilmezse bir sevabı vardır. Bu ayetlere bakarak bütün devirlerde Kur'an'a ciddi
(42)
(43)
(44)
(45)

ALBAYRAK, Halis. age. s. 163; Bilgi için bkz: Suat YILDIRIM, Kur' anda Uluhiyyet.
BiRAND, Kamuran, insanlığın Sırrı, A.Ü.i.F.D.c. IX. Ank .. s.32'den nk!. ALBAYRAK, age. s. 175
NURSi, B. Said, işaratü'l· i'caz, s.131 -134; Sözler, s.354 ·126 -170
NU ASi, B. Said Muhakemat, s. 142 istanbul Sözler y. 1977
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muhatap olan alimler, tahkik yolunu geli§tirmek suretiyle kendi akli melekelerini kullanmı§, Kur'an'ın sık sık hatırlattığı "neden akletmiyorsunuz?"
hitabına uymaya gayret göstermi§lerdir. Müte§abihler te'vili gündeme getirmi§, hlgat, nahiv ve usUl ilminde çok esaslı prensipierin vücut bulmasına sebep olmu§tur. Şayet Kur'anda her ayet muhkem olsaydı belki de böylesine
mükemmel çalı§malar vücut bulmayacaktı.
III- KELAMCILARIN GÖRÜŞLERİ
a- İmam el- Maturüdi :
İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin (v :150/ 67) itikadi görü§lerini sistemati-

ze eden Horasan'lı alim Matüridi'nin (v: 333/ 944) İstiva'ya dair yaptıgı tahlilleri zikredelim. ""İstiva'nın, hlgat açıklamasını yaparken kısaca temas ettiğimiz hususu biraz daha açacak olursak, imarnın verdiği manalan §öyle sı
ralamak mümkündür:
"Allah'ın zatı

ile ar§'ta

bulunması

veya bütün mekanlarda

bulunması

§Unu ifade eder:
1- Allah Taala'nın olduğu gibi ar§ı ihata etmesi.
2- Allah Taala'mn

ar§ı

istila etmesi.

3- Allah Taalanm ar§ın dı§ına çıkması ve onun ar§ı çevrelemesi. İmam
ise §öyle yapar :

bunların değerlendirmesini

1- Allah, "ar§ı ihata etmi§" olsaydı, ar§ ile sınırlanıp yaratmaktan aciz
olurdu ki, bu muhaldir. Çünkü ar§ Allah'ın ma'dunudur.
2- Allah malılukatm üzerine ziyade kılındığından Allah'a nakise olmazdı. Fakat birincisindeki hususlar bunda da geçerli olurdu.
3- "Ar§ın onu çevrelemesi" ise kendisinden üstün olmayanı yaratmaktan acizliğine İ§arettir. Bu muhaldir.< 46 ı Bu ihtimallerin değerlendirilmesin
den sonra onun kullandığı §U ifade de dikkat çekicidir. : "Oturmak ya da
durmak için bir terasa çıkmakta ne bir §eref, ne de bir ulviyyet, ne de bir yücelik sıfatıyla sıfatıanmak vardır! Kaldı ki Allah'a bir mekan izafe etmek,
zatıyla bir mekanda bulunmakla kendisini vasfetmek, Allah'ın "bir yere yerle§ip orada karar kılmaya muhtaç olduğunu" kendisine isnad etmektir. Bu
ise rnekanlara yerle§en arazlar gibidir. Oysa cisim ve mekanları yaratmı§
olan, onların hepsini kudreti altında bulundunnu§ demektir. Öyle ise O,
mekanda da münezzehtir. Allah, alemin bulunduğu hal üzere bulunmaktan,
onun evsatından beridir. Zatının küllisi hiç bir mekanda değildir, o bütün
(46) NURSi, B. Said, Sözler, 363
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·

sıfatlarıyla her yerdedir.<

Matur1d1 bu ifadelerinde "ar§ın cisman1 bir nesne" kabul edilmesinden haraketle ayete verilen mananın, "tenzih"e ters olduğunu savunmaktır. Çünkü "Allah bir mekanda bulunmu§ olsaydı, alemden bir cüz olurdu. Bu ise noksanlık eseridir. Bütün aleminin, mekanlar olmaksızın kaim olmaları doğrulanınca, Allah'ın mekansız olarak bizatihi kaim olması daha doğru ve evladır." Maturidi bu dü§üncesine varmak için,
"Semavat ve arz O'nundur" (Furkan, 25/ 4), "Semaların ve yerin Rabbi"
(Saffat, 37/15), "O her §eyin fevkindedir" (En'am,6/ 18) ile, "Allah takva sahipleri ile beraberdir" (Nahl, 16/ 128), "§üphesiz Mescidler Allah'ındır." (elCin, 72/ 18), "Allah'ın devesi" (Şems, 91/ 13) ayetlerini delil gösterir.
47

)

Maturidi, Kur' anın diğer yerlerinden geçen "İstiva" kelimesi ile de bahsi irtibatlandırır, A'raf suresindeki (7/5) "Muhakkak ki Rabbiniz o Allah'tır
ki, gökler ve yeri altı günde yarattı. Sonra da Ar§a istiva etti" ayetindeki istivada, "azamet ve ululuk" bulunduğunu, "ar§ın ta'zim edildiğini," belirtir, Ar§lll nurdan ve cevherden bir §ey olup, malıllıkatın ilminin ona eri§emiyeceğini" söyler. Burada Allah "Mahlukatın en büyüğünü zikrederek" onun da,
"mülk ve hükümranlığı altında olduğunu" ifade ile kendini tekbir etmi§tir.
Çünkü mekanlardan yüce olan O zat, "insana §ahdamarından daha yakın"
48
§eytanın verdiği vesveseyi de bilendir." (Mücadele, 58/ 7; Gaf, 16)< )
Matüridi muhtelif ihtimal ve yorumlada zihnimizi deği§ik konulara
çekti. Fakat "İstiva'nın haberi sıfatı olarak kesin bir manaya yorumlanması
na kar§ıdır. Ona göre bu kelime, te'vil edilirse, bir ba§kasına da ihtimalli
olacağından yanlı§lık yapma tehlikesi vardır. "Allah'ın sıfatlarında malıluka
tma benzemediği" gerçeğinden hareketle, "İstiva'nın Kur'andaki gerçekiere
zıt olamayacağını" söyler. Şöyle der: Ayetin bizim zikrettiğimizden ba§ka §eye ihtimali olduğu kesinlikle te'vil etmemiz münkün değildir. Allah "İstiva"
ile neyi murad ettiyse biz ona iman ederiz. Bundan ba§ka buna benzer müte§abihat hususlar hakkında da durum böyledir.<49)
b- İmam el- E§'ari
İmam el- E§'ari'nin bu husustaki görü§lerini son kaleme aldığı eseri
kabul edilen el- ibiine'den derlerneye çalı§tık. O'na göre ar§ semanın üstündedir. Semanın üstünde olması sebebiyledir ki, "siz semada olandan emin
misiniz?" (el- Mülk, 67/16) ayeti nazil olmu§tr. Allah mutlaka ar§a istiva etmi§tir. Müslümanların duada ellerini semaya kaldırması, "Allah'ın ar§a İsti
va ettiğine" bir delili dir. Allah ar§ üzerinde olmasaydı böyle yapılmazdı. (SO)
(47) NURSi, B. Said, işarat'ül- i'caz, s. 180 (Sözler yev. 1987)
(48) ei-iviATURiDi, K. TevhiU, :::..70
(49) ei-MATURiDi, K. Tevhid, s. 69-70
(50) ei-MATURiDi, age. s.71
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Eş'ari, Mu'tezile, Cehmiyye ve Harılriyye'nin, "arşa istivayı", "Allah her
yerdedir" diyerek inkar etmelerine şiddetle karşı çıkar. Çünkü onlar
Eş'ariye göre, "İstivayı" inkar ederek, bu sıfatı, "temellük ve galip gelmek"
şeklinde te'vil etmişlerdir. Bu görüş dile getirilmiştir. Mu'tezile'nin mühim
kaynağı K.A Cebbar eserinde, "İstiva, galebe, istila demektir. Arşa tahsisi
arşın malılukatın en büyüğü olmasındandır. Burada arş mülk demektir" ifadesini kullanır. (Sı)
Eş'ari İstİva'nın te'viline de karşıdır. Bu kelime "istila" manasında olsaydı, "Allah malılükata istila etti" denmesi gerekirdi ki, Müslümanlar nezdinde böyle bir şey söylemek caiz değildir. Bu sebeple istivanın diğer eşya
hariç sadece arşa inhisar ettirilmesi gerekir. O, kelami eserlerin hemen çoğunda "istila" manasma te'vil etmek için Arap şiirinden getirilen delili ise,
şu ifadeleriyle reddetmiştir :
"Şiirde Bişr'in şehri ve ahalisini hakimiyeti altına aldığı - isyanlarından
sonra- ifade edilir. Allah'a mahlılkatından hiç bir şey ve kimse isyan etmemiştir ki Allah onları istila etsin. (SZ)

"Onlar üstlerinde olan Rablerinden korkarlar." (en- nahl, 16/ 50)
"Melekler ve ruh ona yükselir." (el- Mearic, 70/ 4)
"Sonra arşa istiva etti. Sizin için O'dan başka ne bir dost, ne de bir §efaatçi vardır!" (es- Secd e, 32/ 4) ayetlerini, delil getirerek, "Allah'ın semada
ve arşına istiva ettiğine işaret ettiklerini" söyleyen Eş' ari, "Ümmetin icmaiyle sema ise arz değildir. Bu da işaret eder ki, Allah vahdaniyyeti ile beraber,
ittihad ve hulülden beri §ekilde, §Üphesiz ar§ına istiva edendir" ifadesini kullanır.<53)

Eş'ari

eserinde Allah'ın zatı yerine, O'nun eserlerinde düşünmeyi emreden hadisi nakletmek suretiyle ümmetin dikkatli davranmasını ister: "Allah'ın zatında değil eserlerinde düşünün! Şüphesiz sema ile kürsi arasında 7
bin nur vardır. O, şunun da üzerindedir.<54)
E§'ari'nin el- İbane'de benimsediği selefi tavrın sonraki eserlerinde görülmediği ve te'vll cihetine yöneldiği ifade edilir. Buna da İstihsa
nu'l-Havd'da" Cehaleti kendine sermaye edinen ve dini konularda tefekkür
ve araştırınayı zor görenler" cümlesi delil getirilir. 59
c-

Fahnıddin

er- Razi:

(51) ei-MATURiDT, age, s.76 bkz: Suat YILDIRIM, age. s.40; irfan Abdülhamid, age, s.216 (Dipnot)
(53) K. ABDU'LCEBBAR,

Ş.

Usulu'l Hamse, s.227

(54) ei-EŞ'AR/, el-ibane s.98 bkz.: el Hafız ibn Keslr el- Bidaye ve·n Nihaye 9/262
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Kelamı

felsefeyle mezcederek, kendinden sonrakileri de hayli tesir al-

tına alan Fahruddin er- Razi< \v.606/1210) İstiva mevzuunu felsefi ve ınan
55

tiki teınrinlerle birlikte ele almıştır. Uluhiyyeti zaman, mekan ve cihet gibi
"cisimlerin" vasfı olan araziardan tenzih edebilmek, "İstiva"dan söz eden
ayeti, Kur'an'ın diğer yerlerinde anlatılan veçhesiyle, "uluhiyyetin" şanına
göre yorumlamak için gayret göstermiştir.
ınantık

ör-

düştüğünü

ifa-

Razi, Selefiyye'deki "teslimiyet" yerine, kuvvetli bir te'vil ve
güsüyle hadiseye yaklaşmıştır.
Razi, müşebbihenin aklen ve naklen bir ınuhaliyet içine
de eder. Müşebbiheyi bir kaç noktada ele alır:

1- Allah varken ne arş, ne de mekan vardı! Allah malılukatı yarattığın
da mekana muhtaç değildi. İstiva Allah'ın ezeli bir sıfatıdır. Bazılan ise Arşı
da Allah'la beraber ezeli vehınettiler.
2- Allah arşa oturmuş olsaydı, bir parçası arşın sağına, bir parçası da
soluna gelmesi gerekirdi. Bu ise -onun - mürekkeb ve ınüellef olmasını, o
da terkip edeni gerektirir. Bu ise Allah hakkında ınuhaldir.
3- Arşa oturanın hareket ve intikale müsait olması gerekir; ya da aksi:
Birincisinde hareket ve sükılnun mahalli olur. Bu durumda hadisiere ınahal
olur.
4- Ma'bud, müşebbiheye göre, ya her yerde olmalı ya da hiç bir yerde
Birincisinde ma'budun- yüce zat ve şanma uygun olmayanyerlerde de bulunması gerekir, bu da ınuhaldir. İkinci halde ise bir muhassı
sa ihtiyaç gösterir ki bu da Allah'a ınuha.ldir.
olmamalıdır.

5- Alem küredir. Cihet sahibidir. Bir tarafı diğerine göre alt veya üst
olabilir. Halık cihete tahsis edilse, o cihet insanların bir kısmına göre altüst olabilir. Akıl sahiplerinin ittifakıyla Allah'ın altta olması muhaldir.
6- "Kulhuvellahu ehad" ayeti muhkemattandır. Allah bir cihette olsa,
cüz'lere bölünmesi gerekirdi. Bu ise gerçekte yoktur.
7- "La uhibbu'l Milin" ayeti de Onun cismiyyetten uzak

oluşuna

delil-

dir.
Bütün bu deliller gösterir ki, "İstiva" istikrar" anlammda değildir.
Falır-i

nasma

Razi,

ınüşebbihenin yanlışlarını

gelmediğini

bu felsefi ve

ınantiki

red için "istiva"nın "istikrar" ına
delillerle ispat ettikten sonra şunu

C';;'lTlP-r
u~

J •-• •••

(55) el-EŞ'AR1, age. s.1 00
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"Ben te'vili terkediyorum. Onun cihet, mekan ve zamandan münezzeh
söylüyorum. Çünkü hadiste var: "Mü'minin kalbi, Ralımanın parmaklanndan iki parmak arasındadır. "Hacerü'l- esved arzda Allah'ın sağ
elidir." Ben de sağ tarafımda Ralımanın kendisini buluyorum."< 56)
olduğunu

Razi', te'vil ve teslimiyet arasında kalan kalbinin korkusunu hisettirircesine istivaya şu açıklamayı getirir:
"Allah'ın zaman ve mekandan münezzehiyeti kesinse, "İstiva'dan muradı

"oturmak" değildir. Bu ise te'vildir. Şayet Allah'ın mekan ve cihetten
tenzihi kesin değilse, bu hususta şüphede kalınır; bu ise Allah'ı bilmemektir. Öyleyse ben derim:
"Allah'ım bunların zahiri, senin murad ettiğin mana değildir. Ben ise
hata korkusuyla muradım tayin edemiyorum. Bu da zayıftır. Çünkü Kur'an
Arapça olarak nazil oldu. Arapça' da lafzın konulduğu mananın dışında bir
şey murad edilmemesi gerekir. İstiva'mn da lugattaki anlamı, "istikrar ve istila'nın dışında bir şey olmadığına göre, bunun istikrara hamli ma'zurdur.
İsti'laya hamli de gerekir. Aksi durum, lafızların ta'tilini icap ettirir ki, bu
da caiz değildir. Lafzm zahiri, istikrara işaret ediyor. Ya, her iki delil de terkedilecek, ya da akıl veya nakil birine tercih edilecek. Yahut akıl tercih, nakil ve te'vil edilecek. Birincisi batıldır. Aksi halde bir şeyin hem mekanda
olması, hem de mekandan münezzeh olması gerekir. Naklin akla tereccühü
olamaz. Çünkü akıl, naklin esasıdır. Sahih akılla naklin te'vili tercih edilmelidir. İstİva'dan murad da isti'ladır.< 57)

Razi, istila'nın içinde "galibiyyet, niza, münazaa daha önce başka müstevlinin bulunduğu şaibesi vardır" diyenierin tereddütlerini ise, istila'yı "iktidarla" te'vil ederek cevap verir. Hatta bu hususta Zemahşeri'nin Keşşafı'na
da atıfta bulunarak, onun, "Bu ifade mülkün sahibi olmaktan kinayedir" dediğini yazar. Bunun misali de şunlardır: "Falanın eli açıktır" ifadesi, kişinin
"cömertliği"ne; "eli sıkı" kelimeleri de onun pintiliğine işaret için kullanılır.
Kur'an, Yahudilerin, Allah'a iftira ettikleri, "eli kapalıdır" sözüne, "bilakis
iki eli açıktır" demekle Allah'ın cömertliğini anlatmıştır.< 58 )
e- İbn el- Hazm:
Zahiri mezhebinden olan İbn hazm da, "istiva" ayeti için kayda değer
açıklamalar yapmıştır. O'na göre, "Rahman anıa İstiva etti", "Arşta fiilini
yaptı" demektir. Çünkü "arş" malıluk olanın son noktasıdır. Arştan sonra bir
şey yoktur. Ondan öte ne bir boşluk ne de doluluk vardır! Alemin sonsuzlu(56) BEYHAKi, ei-Esma ve's-Sıtat s. 420 bkz: Eş'ari, age. s.102
(57) ABDÜ'LHAMiD, irtan. age. s.216 (ei-Eş'ari, istihsanü'l Havd li ilmi'l Kelam s.3'den)
(58) TOPALOG LU, Bekir. Kelam'a Giriş. s.33
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(

ğunu inkar eden ise, tabiatperestlere (dehriyye) katılmı§ olur. < )İbn Hazm,
"İstiva" ayetiyle ilğili açıklamalarını mü§ebbihe'nin Allah'a mekan izate et59

mesi ve Mu'tezile'nin, "Allah her yerdedir" görü§lerini red üzerine yoğun
la§tırır. Cumhurun kavline göre Allah ne mekan ne de zamanda değildir.
Biz de bu görü§teyiz" diyen İbn H azın, "Dikkat edin Allah her §eyi ihata etmi§tir" ayetini delil getirir ve "Bu O'nun zaruretle mekanda olmamasını gerektirir. Mekanda olsaydı mekan bir veya bir kaç yönden O'nu ihata ederdi.
Bu ise Allah'tan nefyedilen ayete göre de böyledir. Bir §eyin içinde bulunduğu mekanı ihata etmesi caiz degildir. Bunun muhaliyeti akıl ve zaruretle
bilinir" der. "Rahmanın aqa İstİva etmesini" İbn Hazm, ayetle ilgili farklı
görü§leri ve bunlara dair mütalaasını §öyle belirtiyor.
"Mu'tezile, "İstivayı" isti'la anlamında te'vil etti, §ayet istiva "istila" anlamında olsaydı, diğer malılukata göre "ar§a istiva etmenin" bir önceliği olmazdı. "Allah arzı istiva etti" demek de caiz olurdu. Bunu ise kimse söylemez, bu delilsiz, mücerred bir davadır. Mu'tezile'den İbn Küliab'ın "İstiva"
eğriliği nefy içindir demesine gelince, "Bu, Allah'ın kendisini isimlendirmedİğİ bir §eyle" isimlendirmektir. Allah'ın isimlerinde ilhad yapmaktır. Çünkü ümmetin Allah'a "ya müstevi" diye dua etmediğinde ittifak vardır. Kaldı
ki, Allah'tan nefyedilen her§eyin zıddıyla Allah'ın tesmiye edilmesi caiz değildir.<60) İbn hazm son cümlesinin mantıki delillerini de sıralar.
1- "Allah'tan sükfı.nu reddederiz. Fakat O'nu hareketli diye isimlendiremeyiz. Hareketi de nefyederiz, fakat, "sakindir" diye isim koyamayız.
O'ndan cismiyyeti nefyederiz fakat, "§effaftır" diyemeyiz. Nevmi nefyederiz,
ancak O'nu, "uyanıktır" kelimesiyle de anamayız. Bu sebeple "eğriliği" nefyedersek de Ona "müstakimdir" denemez. Allah bunlardan yücedir. Çünkü
bunlar cisimlerin sıfatıdır.<61 >
İbn Hazm'a göre, "İstiva" ezeli olsaydı, bundan ar§ın da ezeliyyeti çı
kardı ki bu da küfürdür! İstiva "eğriliğin nefyi" ise, İstİva'nın ar§a isnad edil-

mesinin bir anlamı kalmazdı. Allah'ı kendisini isimlendirmediği bir §eyle
isimlendirmenin" yanlı§lığına dikkat çeken İbn hazm, Zahiriyyeden olması
na rağmen, bu husustaki açıklamaları tam bir te'vil ve akli yolu tercihtir. Ve
der ki, "O Semi'dir, O İ§iticidir. O Basirdir'in manası, "O bütün §unları olduğu gibi bilicidir" demektir. "Şüphesiz Ben sizinle beraber İ§itir ve görürüm" ayeti de buna İ§arettir< 62)

(59)
(60)
(61)
(62)

er-RAZi, Tef5ir-i Kebir, c.22 5.5
er-RAZi, Tef5ir-i Kebir, c.22 5.6
er-RAZi, age. c.22 5,7
ibn. HAZM, el-F asi c.2 s. 125
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Mu'tezile Allah'ın her yerde
delil getirir:

olduğunu

söyler. Ve bunda da §U ayetleri

"Her hanği, üç ki§inin fısılda§la§ması oluyor mu, mutlak O, (Allah)
dördüncüsüdür" (Mücadele, 58/ 7)
"Biz Ona §ahdamarından daha yakınız." (Kaf, 50/ 16)
"Biz ona sizden daha yakınız. Fakat onlar görmezler."
"0, sema ve arzda olan

ilahtır."

(Vakıa,

56/ 85)

(Zuhruf, 84) (Semada ve arz da olan

ilah Allah'tır)
İbn Hazm "Allah'ın her mekanda olduğu" iddiasına kar§ı §U kar§ılığı
verir: "Ayetin zahiri manasını almaya engel bir ba§ka nass, icma" ve hissi- i
zarfıret olmadığı müddetçe- önce- zahir mana alınır. Biliriz ki, bir mekanda
olan, mekanın sonu ile sonludur. O mekanı doldurmu§tur. Mekanı dolduran ise ya o mekanın §eklini alır, ya da mekan onun §ekline bürünür. Mekanda olan cihet sahibidir. Bunlar ise tamamen cisimlerin sıfatlarıdır. Allah
ise cisimlerin sıfatıarını ta§ımaktan münezzehtir bahis mevzuu ayetler, tedbir ve ihata, ifade etmektedirler. Aksi ihtimalleri ortadan kaldırmak için,
bu zaruretle böyledir.<63)

III- İSTİVA'NIN TE'VİLİ
a- Te'vilin anlamı:
Kur'an ve hadisin çeli§en ifadeler etmesi dü§ünülemez. Kur'anda bizzat Cenab- ı Hak "birbirini nakzeden ayetler indirmediğini" ifade eder. Rasülüllah (asm) da Kur'an'ın en büyük müfessiridir. O'nun da Allah'ın elçisi
sıfatıyla kulları "§a§kına çeviren " birbirine zıt ifadelerle rabbini tavsifi
mümkün değildir. Fakat küçük bir ara§tırma bile zikrettiğimiz hususun
Kur'anda- zahiren- bulunduğu hissini verir: Allah'ın Kur'an ve hadislerde,
insan aklının dü§ünmesi mümkün olmayan ifadelerle tasvir edildiğini zannederiz. İ§te burada akıl ve naklin te'lif edilmesi gündeme gelmektedir. Çeli§ir gibi görünen ayet ve hadisler ve Allah'a isnad edilen sıfatların, nasıl ve
ne §ekilde ele alınması gerekir. İslam alimleri bu hususta çok esaslı prensipler ortaya koymu§, bunların heva ve heves istikametinde olmayacağını yine
Kur'an ve sünnete dayanan deliller ile açıklamı§lardır.
Peki te'vil nedir? Lugat olarak, "aslına dönmek" anlamına gelen te'vil,
"evi" kökünden "tefil" masdarındardır. Kur'an'da bu kelime, sonuç, tefsir,
meydana gelmek, rü'ya tabiri, sebep anlamlarında kullanılmı§tır.< 64> Te'vile
{63) ibn. HAZM, age. c.2 s.123
{64) ibn. HAZM, age. c.2 s. 124
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konu olan nassların ya zahiri itibariyle birden çok anlam ifade etmesi, ya da
zahiri anlam dışında en az bir manasının olması gerekir. Şayet lafzın zahiren tek bir anlamı varsa te'vil de gerekmez. Umumi olarak te'vilin ıstılahi
tarifi "meşru" bir sebep ve delilden ötürü, herhangi bir ayet yahut lafız, zahiri manasından alıp kendisinden önce ve sonraki ayetlere uygun manala65
rından birinde kullanmaktadır.< )
Te'vilin haberi sıfatlarla ilgili tarifi ise şöyledir: "Te'vil akli bir metod
olarak, uluhiyyete yakışmayacak tasavvurlan zihinden uzaklaştırmak maksadıyla kullanılan, vahy ile sabit olan dini akidelerle, aklın muktezası arasın
da yaklaştıncı, bağdaştıncı bir unsurdur. <66 )
Te'vil mevzuu da kelam gibi ilk defa mu'tezile kelamcılarının elinde
gösterir. Onlar, Kur'an ve hadislerde Allah'a izafe edilen bir takım
sözlerin "zahiri manalaraalındıkları" zaman, teşbih ve tecsime götürecek bir
tehlike görmüşlerdir. "Allah'ın cismaniyet ve cihetten uzaklığı aklen sabit
olduğuna göre", bu sıfatıann lafzi değil, mecazf manalannın asıl manası gerekir. Fakat bunun için öncelikle Arapça'nın kullanış şekline, diğer ayetlerin Allah hakkındaki tavsiflerine müracaat edilmiştir.< 67 )
gelişme

b- Te'vil alanı ve nasslarm özellikleri :
İslam alimlerinin çoğuna göre nasslarda "esas olan" te'viline gitmektir.
Nassların

zahiri manalarıyla amel etmek vaciptir. Kuvvetli bir delil olmazahiri manasını bırakıp te'viline gitmek caiz değildir. Hüküm nassların zahiri anlamlarına göredir. Bu umumi ve kabul gören prensipler dikkate
alındıktan sonra te'vilin hangi sahada yapılacağı sorusu akla gelmektedir.
Müteşabihler de te'vil edilecek bir alan olarak görülmüştür. Bu hususta bir
kaç prensip tesbit edilmiştir:
dıkça

1- Şer'i veya itikadi manaları üzerinde icma vuku bulmayan ayetler.
2- Birbiriyle anlam bakımından çelişir gibi görünen müşkil ayetler.
gizli bir anlama sembol teşkil eden (kinaye, istiare, teşbih
sembol olarak görülen ayetler bir çok ilimierin de yardımı
sayesinde te'vil edilir, anlaşılabilir. Zahiri mana bir manaya sembol ve remz
teşkil ediyorsa bizatihi sembol teşkil ettiğinin - dilin kullanım örnekleri ilekolayca farkedilmesi gerekir. Bu gruba giren ibareterin hiç bir kimse tara69
fından zahirinin alınmaması, te'vili ve herkese bildirilmesi gerekir.< )
3-

Manaları

taşıyan ayetler(

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

6

S)

ibn. HAZM, age. c.2 s.125
ibn. HAZM, age. c.2 s. 122·123
OEMiRCI,Muhsin, Kur'an'ın Müteşabihleri Üzerine, s.116
OEMiRCi, Muhsin age. s.117
ABOÜLHAMiO, i rtan. islamda itikadi Mezhepler ve itikad Esasi an, s.225

-219-

4- Te'vilin cevazı zahiri manalarının muha.liyetinin ispatına bağlıdır.
Zahiri imkansız ve buna delil de varsa te'vil edilebilir.<70)
5- Te'vil sebebiyle dini nasslardan birini yıkacak bir neticeye varılamaz.
Hatta Gazzali "dini akldelerden birinin ibtalini netice verecek" §ekilde yapı
lan te'vilin, sahibini küfre götüreceğini söylemi§tir.<71 )
c- Kimler te'vil yapabilir?

Te'vil, bir yönü ile "hakkı ve gerçekleri" anlayan kimselerin kalben itsebep olurken, bir taraftan da batıl mezheplerin kuvvet kazanmasını netice verrni§tir. Her§eyin batini bir manası olduğunu söyleyerek, eski Zerdü§t dinini ihya etmek için Şeriatın apaçık ayetlerini bile te'vil yoluna
giden Batiniyye buna örnektir. (7Z) Bu sebeple kelam alimleri te'vil yapacak
ki§ilerin mutlaka Kur' an, hadis ve usUl ilminde derinlik kazanmı§ alimler olmasını §art ko§ar.
mi'nanına

IV- HABERi SIFATLARIN TE'VİLİ:
Müte§abih kelimelerden, haberi
mi§tir.

sıfatiarın

te'vilinde üç yol takip edil-

a- Te'vile kar§ı olanlar (selefiyye):

Te'vilini caiz görmeyen selefiyye (hadis ehli) ve Peygamber (asm)'a zaman itibariyle en yakın alimlerdir. Tefsirlerin "İstiva" mefhumuna getirdikleri açıklama esnasında el- Muhtar'ın selefiyye görü§ünü esas alan yorumuna kısaca temas etmi§tik. Selefiyye bu sıfatıann te'viline kai§ıdır. Çünkü
Rasülüllah (asm)'dan bu konuda bir açıklama varit olmu§tur. "Selefin tavrı
da Peygamber (asm)ın yoludur. Allah ve elçisinin Cenab- ı Hak'la ilgili ispat ettikler sıfatları aynen ispat etmi§, bunları kat'iyyen hadis ve malılukata
benzetmemi§lerdir. Mesela Kur'an'da, "Ellerimle bizzat yarattığım Adem'e
secde etmenemani olan §ey nedir? (Sad, 38/ 75) ayetlerine istinaden, "Allah'ın Ademi elleriyle yarattığını" söylemi§ler, fakat ayetteki "Yed" kelimesini, "kuvvet ya da nimet" manalarına hamlederek "tahrif' cihetine gitmemi§lerdir. Keyfiyyetini de ara§tırrnamı§, malılukatın "ellerine" de benzetmemi§ler (te§bihten kaçınmak) bir taraftan da "leyse kemislihi §ey'un" ayetini
okuyarak, Allah'ın hiç bir §eye benzemediğini belirterek tenzihte bulunmu§lardır. <73)

(70)
(71)
(72)
(73)

ABDÜLHAMiD, iı1an, age. s.226
DEMiRCi, Muhsin, age. s.120 (Zekiyyü'ddin Şa'ban, islam Hukuk ilminin Esasları s. 356- 360'dan nkl)
ABDÜLHAMiD, iı1an, age. s.231
ei-GAZZALI, Faysalu't-Tefrika, s.166; er-RAZi, Esasü't-Takdis, s.162'den nkl. i. A. Hamid, age. s.232)
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Selefin metodu ümmet ekseriyetince de kabul görmii§tür. İnsanın aczi
de bunu gerekli kılar. "Görünü§te Allah'a yara§mayan bir intiba" veren yerlerde tefvid (muradı Allah'a havale etmek) §arttır. Kur'an hakkında daha
ziyade imanın istenme sebebi de budur. İnsanların tamaını hakkında bu
ayetler müte§abih sayılınasa da fertler, hakkında durum tefvid, teslim ve
tenzihtir. <74)
Ehl- i Hadis, bu hususta §Öyle bir mantık geli§tirmi§tir:
"Dini meselelerde yegane merci önce Kur'an, sonra da sünnettir. Eğer
Peygamber (asm) müte§abihleri te'vil etmi§se, bunu Allah'ın kendisine verdiği ilm e dayanarak yapını§tır. Bu takdirde ancak onun te'villerinin doğru
ve Allah'ın murad ettiği mananın hak olması gerekir. Şu da var ki, peygamberlerin bir müte§abihi te'vili, ba§kalarına da tevil hakkını vermez. Çünkü
onun te'vili dinde bir hüküm koymak sayılacağı için ba§kasının ona muhalif
bir te'vil ileri sürmesi dii§ünülemez. Eğer Rasülüllah müte§abihlerden hiç
birisini te'vil etmemi§se, bunda da Allah'ın vahyine dayanını§tır. Kendisine
bu hususta bilgi verilmemi§ demektir. Müte§abihlerin ve'vilini bildiği halde
bir hikmete binaen açıklamamı§ da olabilir.<75) Onlar bu sebeple, müte§abihlerle ilgili soru varid olunca, ilgili ayeti okuyor, bundan ba§ka bir §ey bilmiyoruz, bilmediğimiz §ey hakkında da hiç bir §ey söyleyemeyiz ve söylemeye de me'zun değiliz" diyorlardı. Bu tavrı iman için yeterli bu1an Hüseyin elCisri ise, "Bunlara iman ederiz. Gerçek bilgisini ise Allah'ın ilmine havale
ederiz. Bu kadarı imanın sıhhati için yeterlidir" der ve "istiva" gibi ayetlerin
de Allah'ın sıfatlarından bir sıfat olduğunu, cİsıniyet ve cihetiyyetten uzak
76
bu1unduğunu söyler.< ) Cisri, te'vilin IDÜ§ebbihe gibi batıl mezheplerin ortaya çıkı§ı sebebiyle, kelamcılar tarafından müracaat edilen zarfiri bir yol
duruma geldiğini de kaydeder.<77) Bu hususta, İbn Teyıniyye- Selefin tavnnı
§iddetle müdafa eden birisi olarak- §öyle der: "Allah'ın bu sıfatiada tavsifi
haktır. Manası da Allah Teala'nın murad ettiğidir. Fakat onun esma ve sı
fatlarıyla, nefsi ve fiilieriyle hiç bir benzeri yoktur. Biz onun hakikaten bir
zatı, fiilleri, sıfatları olduğuna inanınz. Fakat ne zatında, ne fiillerinde, ne
de sıfatlarında hiç bir §ey onun benzeri değildir. <78)
Netice olarak te'vil selefi iltizam edenlere göre mahzurludur. Çünkü,
mahiyetleri hakkında gerçeğe uygun beyanda" bulunamaz. Akıl "en iyi durumda bile, hakikatı fakirle§tirerek ve bölerek bize
tanıtır. Kaldı ki, bunca be§eri birikim içinde nice hatalar sergileyen akla, va"akıl varlık kavramlarının

(14) ei-GAZZALi, age. s.191 • 198
(15) ei·BA{;OAOi, Ebu Mansur Abdülkadir, Mezhepler Arasındaki Farklar, s.224 vd. (tre. E. Ruhi FI{;LAU)
(76) KOÇYiGiT, Talat, Hadisellerle Keiarncılar Arasındaki Münakaşalar, s.132
(17) YILDIRIM, Suat, age. s.38
(18) KOÇYi{;iT, Talat, age. s.138
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hiy veı:ileri üzerinde mutlak bir vize yetkisini tanımak makul değildir. Bu sebeple, "te'vil ehlinin aklı vahye hakim kılmak anlamına gelen tutumları benimsemez. Bu, Kur'an'ın nehyettiği "Allah hakkında bilmediğini söylemek"
(Kur'an, 7/ 33) yasağını da çiğnemek olur.<79) Asasen müteşabihat hakkında
selefin yolu en salimidir. Çünkü te'vilin mahiyetinde öncelikle, ilgili ayetleri
"insanlar hakkında ifade ettikleri anlama almak" vardır. Bu tür bir tenzihin
zımnında ise "teşbih" gizlidir.<so) Bu sebeple selef alimleri (ehl- i hadis) mütaşabihlerin te'vil edilmesinde ısrar etmiş, tavizden kesinlikle kaçınmışlar
81
dır. Bunların hepsi de< ) müteşabihleri kendilerine ulaştığı şekilde nakletmekte ısrarlı davranmışlardır.
Bunda da bir takım delillerden hareket
nakli olarak iki kısımda ele alınmıştır.
Te'vile karşı

olanların

etmişlerdir.

Bu deliller akli ve

akli delilleri :

ı a- Sahabiler ömürleri boyunca müteşabih ayetlerle asla uğraşmamış
lar. Şayet bu tür nassları anlamak dinin esaslarından olsaydı sahabelerin buna bigane kalması düşünülemezdi. Hatta feraiz ve ınİrasla ilgili müteşabih
lerden ziyade akaidle alakab ayetlerin te'viline gayret gösterirlerdi. Uğraş
madıkianna göre müteşabihlerin te'vilini uygun bulmuyorlardı.
ı

b- Allah

insanları müteşabihlerin manasını

anlamakla mükellef tut-

mamıştır. (Bı)
ı C·

Selef alimlerine göre insan Allah'ın ayetlerinden bir kısmını anlayamaz. Bunun manası, memurun amire tam boyun eğip teslim olması içindir. Zira insan anlam ve mahiyetini bilmediği şeylere boyun bükerse onun
teslimiyetinin kemaline işarettir. (SJ)
2 a- Akli delillerin başında "müteşabihlerin te'viline uymak isteyenlerin
kalbierinde eğrilik bulunduğu'nun Kur'anda ifade edilmiş olmasıdır. Şayet
bu iş rağbet edilecek bir şey olsaydı müteşabihleri te'vil edenler böyle kötülenmezdi.
2 b- Bu hususta Hz. Aişe'den rivayet edilen bir hadis vardır. O, Resulullah'ın ilğili

ayeti okuduğunu söyledikten sonra, şöyle buyurduğunu ifade
eder. "Müteşabihata tabi olanları gördüğünüz zaman, işte onlar, Allah'ın
Kur'an'da kendilerini kalbierinde eğrilik olanlar diye vasıflandırdığı kimse-

(79) ei·Cısrl, Hüseyin, Husunu'I~Hamidiye, s.31
(80) ei..Cısri, Hüseyin, age. s.31-32
(81) ibn TEYMiYYE, Mecmuatü'r • Resail, l/428
(82) YILDIRIM, Suat, age. s.25
(83) KOÇYiGiT, Talat, age. s.140; YILDIRIM, Suat, age. s.23
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--lerdir. Onlardan sakının!< 84 ) Selefin hareket noktası olan bir ba§ka hadis te
§U anlamdadır. "Kur'an'ın bazısı bazısını yalanlasın diye indirilmedi. Ondan
ne kadar biliyorsanız, onunla amel ediniz. Müte§abihata gelince, onlara da
iman ediniz"(ssı
2 c- Rivayete göre Medine'ye gelen bir zat Kur'an müte§abih-leriyle ilgili sorular sormu§tur. Adamı huzura çağırtan Hz. Ömer ya§ hurma sopalarıyla ba§ını kırıncıya kadar adamı dövmü§, sonra Medine'den çıkartarak,
"onunla kimsenin görü§türülmemesi" talimatını vermi§tir.<86ı Bu hadise selef
üzerinde tesirli olmu§tur.
b- Selefinin Müteşabihlere Bakışı:
Peki Selefin bu tür ayetlere nasıl yakla§ılması gerektiği hususundaki
genel prensipleri nelerdir? hadis ehli denen selefin bu meselede ittifak ettikleri esaslar §Unlardır.
b 1- Takdis: Allah Taalayı §anına layık olmayan sıfatıardan tenzih etmektir. Zira ancak bu iman sayesinde, Allah tecsimden tenzih edilebilir.
Aksi halde zahiri manaları bakılırsa Allah'a cismiyet isnad edilmi§ olur.
b 2- Tasdik: Kur'an ve hadiste yer alan müte§abih lafızların her birinde Allah Taala'nın azametine yara§ır bir anlamın murad edildiğini kabul
edip, Allah'a Hz. Peygamber'in (asm) vasfettiği §ekilde inanmaktır.
b 3- Sükôt : Cahilin müte§abihatıyla ilgili soru sormaması, alimin de
soru sahibi cahil olursa sualine cevap vermemesidir. Çünkü, bu yanlı§lık,
bid'at kapısını açar.
b 4- İmsak: İnsanın kendisini yorumdan sakındırmasıdır. Çünkü yorum, nassları, zahiri manalarından soyutlayıp ba§ka manalara nakletmek
demektir. Bu da insanın kendi sorumluluk alanının dı§ına çıkması manasma
gelir.
b 5- Keff: Müte§abihatla kalben dahi me§gul olmamak ve 'üzerinde dü§Ünmemektir.
b 6- Marifet ebiini tasdik: Avamın, Hz. Peygamber, sahabileri ve ilminde rüsfıh sahiplerinin bu nassların manalarını bildiğini kabul etmesi demektir. (S?)

(84) Selef alimlerinden bir kaçı: Ma'mer B. Raşid, (v:153/770), ei-Evzai(v:157/774), Süfyan-i Sevn (v:198/778), Malik Bin Enes
(v:179/795), Süfyan bin. Uyeyne(v:19B/814), Ahmed bin Hanbel (v:241/B55)
(85) GAZZALi, iıcamu'l Avam s.23 (nkl: M. Demirel a9e. s.129
(86) er-RAZi, Mefahitu'l- Gayb, 11/5 (nkl: M. Demlrci, age. s.129)
(87) ei-BUHARi et-Telsir, lll; Müslim, el-iım, 1; et-Tirmizi, et-Telsir, 2; E. Davud. es-Sünne, 2
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b 7- Aczi itiraf: Nasslarda geçen müteşabihlerin maksadını bilmernek
ve bilmeyeceğini itiraf etmektir. Bu gibi hususlarda fikir yürütmek insanı
hataya düşürebilir. Onun için en doğru yol müteşabihata dalınamak ve "Bununla neyi murad ettiğini en iyi bilen Allah'tır" diyerek aczini itiraf etmektedir. <88)

hiç bir şey anlaşılmayacak anlamı çıkarılmaz. İmam el- Gazzali'nin avaının te'ville uğraşmasını yüzme bilmeyenin denize girişine benzetmesi gibi, hadise, imanı bir tehlikeden sakın
maktır. Yoksa sahabiler ilgili nasslardan mutlaka birşeyler anlıyordu. Çünkü Kur'anda "manası" hiç anlaşılınayan bir ayet" yoktur. Mesele nassların
"hakiki manalarının tayininde" kesin tavır takınılmamış olmasıdır.< 89 )
Selefin bu

tavrından müteşabihlerden

c- Nefy ve Ta'til Yolu:

Allah Taalayı mahlı1katına benzememek için teşbihe delalet eden her
reddederek te'vil yapanlara da "nefy- ta'tll yolu" denir. Bu görüşün başını Cehm ibn safyan çeker. (v:128/745) Ona göre Kur'anda teşbih ifade
eden sıfatları Allah'a izafe eden kafir olur. Bunların zahirinden teşbih anlaşılır. Cehm'in bu ifrat tutumu Mu'tezile'nin diğer alimlerince de benimsenmiştir. Mesela V asıl bin Ata, bunların ispatı halinde "taaddüd" meydana ge90
leceği iddiasında bulunmuştur.< ) Mu'tezile'nin iddialarını red için gerekli
açıklamaları ehl- i sünnet kelamcılarının görüşlerini verirken zikrettik.
şeyi

d-

Teşbih

ve Tescim:

Müşebbihe,

ilgili sıfatıarın aynen insanlardaki gibi Allah'a izafe edilmesini esas alan bir ekoldür. Mu'tezile ve Cehmiyye'ye karşı bir reaksiyon
olarak çıkmıştır. En hareketli savunucusu da Mukatil bin Süleyman'dır. (v:
129/746) Bu mezhebe göre- Allah insan suretindedir. İnsan gibi elleri, gözleri, parmakları, avuç içleri, et ve kandan ibaret bir şekli vardır. Bu ekol
ehl-i sünnet kelamcıları tarafından batıl bir mezhep olarak ilan edilmiştir.
Allah'a teşbih izafe eden diğer bir grup da mücessimedir. Onlara göre
de Allah arş üzerinde kurulmuş (oturmuş), nurdur, yüzü, gözleri ve elleri
vardır. Beş duyusu ve azaları vardır. Üst yanı boş, alt yanı doludur. O'nun
kalbi, hikmetin kaynağıdır. Bu mezhep mensuplarının ekseriyeti de şiidir.
Ehl- i sünnetçe batıl birekol olarak kabul edilmiştir.< 91 )
SONUÇ
(88} es-SUYUTi, el·itkan, ll, 5; ed-Ourru'l - Mensur fi Tefsiri'l Me'sür, Beyrut, ll, 149
(89} es-SUYUTi, ll, 5; ei-Gazzali, ilcamu'l avam, s.26 (nkl: M. Remirci, age s.130)
(90) ei-GAZZALi, ilcarn s. 5-6-7·8-12-21; iZMiRLi, Yeni ilm-i Kelam. s.62
(91) Gölcük, Şerafeddin{Toprak Süleyman Kelam s. SO
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Cenab- ı Hakk'ın "haberi sıfatları'ndan sayılan "İstiva" kavramını keilmi disiplini içinde kalarak incelemeye çalıştık. Sözkonusu kavramın
lugavi ve ıstılahi anlamlarını ve Kelaın aliınlerinin, itikadi açıdan değerlen
dirmelerini aktardık.
laın

Buna göre, ehl- i sünnet kelaın alimleri "Kur'an akılcılığı çerçevesinde"
kalarak, "İstiva" kelimesini zahiri anlamına alınaktan kaçınmışlardır. Zahiri
anlamına alınması durumunda, "istikrar, mekan tutma, cihet sahibi olmak"
gibi cisimlere ait olan arazların Allah'a izate edilmiş olacağı endişesiyle bu
kelimeyi, "tedbir, ihata, hakimiyet" gibi, Rububiyyetin hasiyeti olan ınanala
ra hamletmişlerdir. Kelamcılara göre, Kur'an da geçen "İstiva" ve benzeri
kelimelerin gayesi, Cenab- ı Hakk'ın zatına ait olan "yüce sıfatıarını insanların aniayacakları bir üslup içinde" anlatmaktır. Aksi halde "mücerred manalar "beşerin hissiyatma uymayan başka bir şekilde verilseydi, insanlık Allah'ın sıfatıarını belki de hiç tanıyamazdı!
Mu'tezilenin, "teşbih ve tescim ifade eden kelimeleri Allah'ı tenzih"
için kullanmaması ise ehl- sünnet kelaın alimleri tarafından reddedilmiştir.
Çünkü, bunda, Kur'anda nazil olan keliıneleri, Allah'ın kendini tavsif ettiği
sıfatları inkar vardır. Biz, hiç bir şekilde, bu sıfatları ibtal ve ta'til hakkına
sahip değiliz. Ancak, manalarını- murad- ı ilahiyi, Allah'a bırakarak
Kur'an'ın sair ayetlerine de uygun şekilde te'vil ederiz. Bu te'vilin de belirli
şartları vardır. Mu'tezile, "neticesi, sıfatları inkara kadar varan" aşırı bir
akılcılık göstermek suretiyle sıfatıarda ta'til yolunu seçmiştir. Mu'tezile bu
prensip çerçevesinde istiva ayetini de "kalır ve galebe" olarak anlaınış, İsti
va'nın imkansız olduğunu söylemiştir.

İstiva ayeti ve müteşabihler hakkında aşırı bir tavır da, ınüşebbihe ve
mücessime diye bilinen, bu kelimelerin tamamen zahiri manasını alanlardır.
Bu grup, "yed, vech" vd. sıfatları, insanlardaki gibi Allah'a uzuv isnad ederek ele almıştır. Bütün ehl- i sünnet bunların batıl birekol olduğunda, görüşlerinin Kur'an ve sünnetteasıl olan, tenzih ve takdfse "tamamen zıtlığın
da" ittifak halindedir.

İstiva ayetiyle ilgili "itidal ve temkin" yolunu temsil eden ve ehl- i sün-

net

kelamcıları

ile

arasında,

"pek büyük bir farkli görülmeyen

diğer

bir ta-

kım da selefiyye diye bilinen ehl- i hadisdir. Selefiyye, İstiva ayetine bütün
ınüteşabih sıfatıarda

oldugu gibi, "Kur' anda ispat edilmesi sebebiyle Allah'a
izafe ve isnact ederekli yorum ve te'viline girmekten kaçınmıştır. Çünkü bu
ayetlerdeki sıfatları Rasülüllah da aynen Allah hakkında ispat etmiştir.
Te'viline girmemiştir. Sahabiler de böylece nakletmişlerdir. Bu sıfatlarla ilgili kil u kali de bid'at sayınışlardır. Çünkü bunlar, kulluk mükellifiyetlerinden değildir. Kendilerine iman edilmesi gerekli hususlardır. Hadiste Rasü-

-225-

lülah'ın da ikazları vardır. Bu ikazlara rağmen müte§abihatla ilgili yorum ve
te'vile girmek haddi a§maktır.
Görüldüğü gibi, ehl- i sünnet kelam ruimleri ile selefiyye arasında istiva .
ve benzeri sıfatların, Allah bunları kendine isnad ve ispat ettiği için "aynen
ispat" edilmesi ve bunlar uluhiyyetin künhüne dair olduklarından manalannın tamamen anla§ılamayacağında, yani kul olarak, "haddini bilmek" noktasında bir beraberlik vardır. Hatta kelamcılar arasındaki iki büyük akım olan
E§'ariyye ve Matüridiyye - imamlarının görü§lerini naklederken de zikrettik- bu iki imam da neticede, istiva'nın te'vil edilmeden kabulü yönünde tavır koymu§lardır.

Diğerleri de batıl mezheplerin yaydıkları fikirlerin, İslami akideleri
bozmaması

için Kur'an ve sünnet çerçevesinde kalan bir te'vili tercih etmek
durumunda kalmı§lardır. Bu tür bir te'vilin esas prenssiplerinde, İ§ ciddi tutulmu§, hadise tamamıyla "tevhid inancını muhafaza" ekmek gayesiyle uygulanmı§tır. Kanaatimizce, istiva ve diğer haberi sıfatlar mevzuunda, "imani
mevzulara a§ina olmayan ve Kur'an hakkında tereddütleri olanlara kar§ı
te'vil yolu, sadık ve samimi mü'minler için ise, teslimiyet" tercihe sayan görünmektedir. Allah her §eyin hakikatını en iyi bilendir. Tevfik ve hidayet
O'ndandır.
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