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TEFSÎR VE TE’VÎL1 

 
 

 

Giriş 

Aşağıda dipnotlar ilavesiyle sadeleştirilen metin, Osmanlı Devletinin son dö-
nemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaşamış, ve bu dönemlerde ilmî yön-
den etkili olmuş ve kendilerini ispatlamış iki şahsiyetin, İzmirli İsmail Hakkı2 ile Şeyh 
Safvet’in3 tefsîr ve te’vil konusunda tartışmalarının; İzmirli’nin, Mustasvife Sözleri 

 
1 Şeyh Safvet’in tefsîr ve te’vil hakkındaki görüşleri için bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 100-

119; Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Ehâdis Hakkında Dâru’l-Hikme Tedkîk-i Müellefât Arasındaki 
Münâkaşât-ı İlmiyye, el-Cerh ve’t-Ta’dîl ale’l-İzâh ve’t-Tafsîl, vr: 29 

2 İzmirli İsmail Hakkı, 1868’de İzmir’de İkiçeşmelik mahallesinde dünyaya geldi. İlk eğitimini babası 
Hasan Efendi’den aldı. İlköğrenimini İkiçeşmelik İlkokulunda (İbtidaiye) yaptıktan sonra orta ve liseyi 
(rüştiye mektebi) de İzmir’de bitirdi. Rüştiye’yi bitirdikten sonra İzmir’de Farsça öğretmenliğinde bulu-
nurken Ahmed Asım Efendi adlı isimli bir sûfîden de on yıl tasavvuf dersleri aldı. 78 yaşında 2 Şubat 
1946’da Ankara’da vefat etti. İzmirli, zamanında yaşadığı sıkıntıları derinden hisseden ve buna bağlı 
olarak da çözüm yolları arayan, bu bağlamda İslam düşüncesinin toplumsal problemlere çözüm sunabi-
leceğini düşünen, bunun da ötesinde Doğu ve Batı’daki bilimsel gelişmeleri takip eden ve Batı düşün-
cesinden yararlanması gerektiğinin bilincinde olarak çok sayıda yabancı dil öğrenmiş bir bilim adamıdır. 
Çok sayıda yabancı dil bilmesi, değişik kaynaklara yönelmesine ve geniş bir ufka ve bakış açısına sahip 
olmasına sebep olmuştur. Çalışmalarının ağırlıklı yönü kelam ve felsefe olmakla birlikte, İslamî ilimlerin 
her sahasında eser vermiştir. Hadis icazeti de bulunan İzmirli’inin hadisle ilgili düşüncelerini ortaya 
koyan Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Ehâdis Hakkında Dâru’l-Hikme Tedkîk-i Müellefât Arasındaki 
Münâkaşât-ı İlmiyye, adlı eserle birlikte Tarîh-i Hadîs, Siyer-i Celîle-i Nebeviyye adlı eserleri bulunmak-
tadır. Hayatı, eserleri ve fikirleriyle ilgili olarak bkz. Sabri Hizmetli, İzmirli İsmail Hakkı, Ankara, 1996, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, İzmirli İsmail Hakkı: Sempozyum Bildirileri, Ankara, 1996, Bayram Ali 
Çetinkaya, İzmirli İsmail Hakkı, Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İstanbul, 2000, s. 51-94; Ali Birinci-M. Sait 
Özvarlı, “İzmirli İsmail Hakkı”, DİA, XXIII, 530-535, İstanbul, 2001.  

3 Şeyh Safvet adıyla tanınan Mustafa Safvet Yetkin, 1866’da Urfa’da dünyaya geldi. Medrese eğitimini 
Urfa’da tamamlamış ve medresede okuduğu ilimlerden icazet almıştır. Aynı zamanda Halveti tekkesi 
post-nişîni olan M. Safvet Yetkin, Tasavvuf adıyla bir dergi de yayımlamıştır. Şeyh Safvet önce Meclis-i 
Mebûsân’da iki dönem (1908-1912 ve 1915-1918) daha sonra da Cumhuriyet’in ilanın ardından Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde (1923-1927) bir dönem millet vekilliği yapmıştır. Şeyh Safvet aynı zamanda 
elli üç arkadaşı ile birlikte hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedanının Türkiye dışına çıkartılması için 3 Mart 
1924’te TBMM’ne kanun teklifi vermiş ve teklifi veren kişi olarak mecliste önergeyi savunun bir konuş-
ma da yapmıştır. İlmî, idarî ve sosyal kimliği ile dikkatleri üzerine çekmiş ve son dönem Osmanlı tasav-
vuf kurumlarında idarî görevlerde bulunmuştur. Tartışmalar sırasında Tetkîk-i Mesâhif-i Şerîfe ve 
Mü’ellefât-ı Şer’iyye Başkanlığını yürütmekte olan Şeyh Safvet bu tartışmalarda içinde bulunduğu ta-
savvuf yolunu savunan ve yapılan eleştirilere cevap verme durumunda olan birisi olarak gözükmekte-
dir. İbrahim Hatipoğlu Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati adlı esere yazdığı giriş yazısı, 
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mi? Tasavvufun Zaferleri mi? Hakkın Zaferleri adlı eseri4 esas alınarak dipnotlar5 
ilavesiyle sadeleştirilmiş şeklidir. 

Te’vîl ve tefsîr gibi konuların da ele alındığı iki alim arasındaki tartışma, İz-
mirli’nin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyyenin yayın organı olan ve o zamanın aydınlarının 
güvendiği Cerîde-i İlmiyye’6de yayınladığı “İslam Alimleri ve Mütefekkirleri I: 
Hüccetu’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” (Yıl: 5 Sayı: 53 Cemâziyeûlâ 
1338 Sayfa: 1690) başlıklı makalesinde okuyucudan gelen bir soruya cevap olarak 
yer verdiği dipnottaki fıkradan çıkmıştır. İzmirli, Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki 
Ehâdis Hakkında Dâru’l-Hikme Tedkîk-i Müellefât Arasındaki Münâkaşât-ı İlmiyye 
adlı eserin7 vr. 1’de el-İzâh başlığı altında bu fıkraya şöyle yer vermektedir: 

“Şurası unutulmamalıdır ki, ahlâk ve tasavvuf kitaplarında Nebî’nin (s.a) hadisleri 
olarak gösterilen sözler, muhaddislere göre Nebî’nin (s.a) sözü değildir. Belki pek 
çoğu büyüklerin ve mutasavvıfların sözleridir. Nitekim bundan evvel Gazzâlî’nin, 
Nebî’nin (s.a) hadisi olmak üzere zikrettiği8 “İnsanlar uykudadırlar, ancak öldük-
lerinde uyanırlar” sözü de Hz. Peygamber’in hadisi değil, belki Hz. Ali’nin (k.s) 
sözüdür.”9 

Tartışmanın çıkmasına sebep olan fıkradan da anlaşılacağı üzere tasavvuf ve 
ahlak kitaplarındaki hadislerin durumlarıyla ilgili tartışma hemen İslâmî disiplerin 
hepsini kapsayacak geniş bir alana yansımıştır. İlgisi olsun olmasın pek çok konu ve 
şahısın tartışmada bahsi geçmektedir. “İmâm Sâğânî, Hakîm-i Tirmizî, Ebû 
Abdirrahman es-Sulemî, Tefsîr ve Te’vil, Ricâl-i Kuşeyriyye, İhyâu’l-Ulûm ve Hadis-
leri, Ebdâl Hadisleri, Münker Hadis, Tedlîs ve An’ane, İbn Teymiyye el-Harrânî, 
Musned-i Ahmed Hadisleri, İbn Kayyım ve Vahdet-i Vücûd, Hafız Ebû Nuaym 

 

İstanbul, 2001, s.16-17. Dârulhadis. Ayrıca bkz. Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve 
Zaviyeler, İstanbul, 1980, s. 313. 

4 s. 25-52 
5 (Mlf.) rumuzuyla verilen dipnotların dışındaki dipnotlar sadeleştirene aittir. 
6 Cerîde-i İlmiyye: Şeyhulislam Ürgüplü Mustafa Hayri’nin teşebbüsleriyle Meşîhat Makamı tarafından 

1914-1922 yılları arasında yayımlanan ve resmî duyuruların yanında dinî, ilmî konulara dair bilgiler de 
ihtiva eden bir dergidir. İlk sayısı 3 Receb 1332/28 Mayıs 1814’te, 79. Sayı olan son sayısı ise 1 Safer 
1341/23Eylül 1922’de yayımlanmıştır. 1918 yılından itibaren Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye tarafından yayı-
nı sürdürülen dergi aynı zamanda İzmirli İsmail Hakkı gibi buraya üye olanların makâlelerinin de ya-
yımlandığı ilmî bir ortam olma özelliğini devam ettirmiştir. Nesimi Yazıcı, “Cerîde-i İlmiyye”, DİA, VII, 
407-408 

7 Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü, no: 537, 106 varak. Eserin tenkidli neşri İbrahim 
Hatipoğlu tarafından Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati adıyla yapılmıştır. Dârulhadis, 
İstanbul, 2001 

8 Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed (ö.505/1111), el-Munkız mine’d-dalâl, Beyrut, 1408, s. 
30; Munâvî de Hz. Peygamber’in sözü olarak verir. Bkz. Munâvî, Muhammed Abdurraûf, (ö.1031/1622) 
el-Feyzu’l-kadîr, I-VI, Beyrut, Tsz., V, 56) 

9 Rivayetin Hz. Ali’nin sözü olduğuyla ilgili olarak bkz. Aliyyu’l-Kârî, Ali b. Muhammed el-Kârî 
(ö.1014/1605), el-Esrâru’l-Merfûa fi’l-Ahbâri’l-Mevdûa, Thk. Muhammed Lutfî es-Sabbâğ, Beyrut, 1986, 
s. 353 (h.no: 555); el-Masnû’ fî Ma’rifeti’l-hadîsi’l-Mevdû, Thk. Abdulfettâh el-Gudde, Beyrut, Tsz.,  



Tefsîr ve Te’vîl 

 

143 

İsbehânî, Mazınne Meselesi, Hızır’ın Hayatı, Nukûl-i Erbaîn, Minhâcu’s-Sunne ve 
Sahihayn, Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî ve Safvatu’s-Safva, Ebû Tâlib Mekkî ve Kûtu’l-
Kulûb, Avârifu’l-Maârif ve Hırka Giyme, Zuhhâd, Sûfiyye, Mutasavvife ve 
Mustasvife, Kussâs, İbn Cehdam, Keşf-i Ricâl, Fezâil Ehâdisi ve İnsanlar Uykudadır 
Haberi, Altı Tasavvuf Kitabı (Hâris Muhâsibî, Ebû Tâlib Mekkî, Ebû Nuaym İsbehânî, 
Şeyhu’l-İslâm Herevî, İbnu’l-Kayyım, İbnu’l-Cevzî ve Eserleri), Hâfız Şemşu’d-dîn 
Zehebî gibi şahıs ve konuların tartışmada geçtiğini görmekteyiz. 

Biz de önemine binaen tefsîr ve te’vil bölümünü sadeleştirmeyi ve ilim alemi-
ne sunmayı uygun bulduk. Çünkü konu hala üzerinde durulan ve anlayışlarımızın 
şekillenmesinde etkisi olan önemli konulardan biridir. Bu bölümde tefsîr ve te’vil 
konusu bağlamında sûfî tefsîr yazarlarının durumu ve tefsîrlerinin değeri ile ilgili 
bilgilere yer verilmiş, her iki alim kendi zaviyesinden konuyu ele alarak karşılıklı fikir 
teatisi ve iddiaları ortaya koymak suretiyle bakış açıları getirmişler ve bunun netice-
sinde kültürümüzde var olan konuyla ilgili zengin bir bilgi birikimi ortaya çıkmıştır. 
İzmirli ayrıca, konuyla ilgili Şeyh Safvet’in sekiz dava ve deliline sekiz dava ve deli-
liyle cevap vermektedir. Konuyla ilgili tartışma bu sekiz dava üzerinde yoğunlaş-
maktadır. Şeyh Safvet’in sekiz iddiası şöyledir: 

1-“Seyyid Şerif Cürcânî’nin Ta’rifât’ı selefin ve din imamlarının ıstılahlarına aykırıdır.” 
2-“Sûfiyyeye mahsus olan Seyyid Şerif Cürcânî’nin te’villeri Ta’rîfât’ına göre o manaya 
gelen te’villerden değildir. Bunlar süluk erbabına keşf olan ince manalara işarettir.” 
3-“Eski sûfîlerin Te’vilât-ı Hakâyıku’t-Tefsîr’deki te’villeri bâtınî değildir.” 
4-“Tasavvuf yolunun esası, alimlerin açıkladığı gibi zahiri manaları, bâtınî manaları a-
çıklamak üzere bâtınî manaları bir araya getirmek değildir. Gazzâlî’den önce böyle bir 
mezhep kurulmamıştır. Sûfî ariflerin işaretleri ile Bâtıniyye’nin te’villeri hiçbir vakit bir 
olamaz.” 
5-“Sûfiyenin işaretleri (İşârât-ı Sûfiyye) tabiri, rivayete dayalıdır (me’sûrdür).” 
6-“ Sûfî büyüklerinden bâtınî te’viller, ayet-i kerimenin gereklilik ve delaletine muhalif 
bir şey ile te’vil, “ayakkabı çıkarma” cümlesini dünya ve ahireti terk ile tefsir, sahih 
nakil ile nakledilmiş değildir.” 
7-“Misal düşünülmemiş”, Cerîde-i İlmiyyenin elli yedinci nüshasına dikkatle bakılma-
mış, siyak ve sibakı hiç de dikkate alınmamıştır.” 
8-“Sülemî, sûfiyye için hadisler uydurduğu gibi tefsirinde bâtınî te’viller vardır.” 

 

Sadeleştirilen Metin 

1- Zehebî’nin Ebû Abdirrahman es-Sülemî hakkındaki sözünü10 gizli düşmanlığa kapıla-
rak söylemiş olduğunu ifade etmek ile kurtuldum zannında iseniz aldanmış olursunuz. 
Haydi bahsedilen şahsı bir tarafa bırakalım. 

 
10 Zehebî, Sülemî ile ilgili şöyle diyor: “... Hakâiku’t-Tefsîr’i telif etti. Keşke telif etmeseydi. Çünkü içinde 

tahrif ve karmatî düşünceler vardır.” Zehebî, Muhammed b. Ahmed, Tezkiretu’l-huffâz, Beyrut, Tsz., 
III, 233. 
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Mümtaz eser sahiplerinden olup mutasavvıf ve muhaddislerden iki zatın sözüne ne diye-
ceksiniz. 

a- İbnu’l-Kayyım şöyle diyor: “Ebû Abdirrahman es-Sülemî yazdığı Kur’ân tefsirinde, 
hepsi de hezeyan (saçma sapan söz) olan mutasavvıfların sözlerini toplamıştır, yer vermiş-
tir. İki cildi hariç, Hakâyıkü’t-Tefsîr  ve dinlemek helal olmaz. Ona bakmaktan sakın.” 

b- İbnu’l-Cevzî Hatîb’den naklen “Sûfîler lehine hadis uydurur idi” demiştir.11 
c- Yine İbnu’l-Cevzî: “Sülemi, Kur’ân tefsirinde çoğu saçma olan sözleri topladı. İki cild 

kadar kısmını okumak helal olmaz.” 
İbnu’l-Cevzî Hakâyıku’t-Tefsîr’deki bazı manaları zikrettikten sonra şöyle sözünü bitiri-

yor: “Onu burada isbat etmeye uğraştım. Gördüm ki vakit kayboluyor. Onun kitaplarında 
küfür, hata, hezeyan vardır. Bunlar bizim Bâtıniyye’den hikaye ettiğimiz cinstendir.” 

Şevkânî “Sûfîlerin Kur’an-ı Kerîm üzerine yaptıkları tefsirlerin çoğu tefsirden ziyade tahri-
fe benzer” dediği halde yazdığım cevapta bu tenkitlere işaret ederek Şevkânî’nin “Sûfîlerin 
tefsiri tefsir değildir. Sülemî’nin Hakâyıku’t-Tefsîr’i gibi”12 sözünü yazmış idim. Maksadım 
münakaşa ettiğim şahsın bu konudaki tetkik ve incelemesini yoklamak idi. Bu hususta ba-
şarılı oldum. Münazara ettiğimiz kişi sözün hakiki manasına yanaşamamış, “Şevkânî’nin 
“Sûfîlerin tefsiri tefsir değildir” demesi sûfiyyeye mensub şerefli tefsirlere itibarın olmadığı-
nı içermez”13 diyerek Şevkânî’nin kasdettiği mananın farkına varamamıştır. 

Münazara ettiğimiz kişi sûfîlerin Kur’an ayetleri hakkındaki açıklamalarına tefsir demeyip 
te’vil demiş, Seyyid Şerif Cürcânî’nin Ta’rîfât adlı eserinden geniş kapsamlı nakiller getire-
rek sûfîlerin te’vil ile beraber tefsîri kabul ettikleri, te’vilde de Kitap ve Sünnet’e uygunluk 
şartına riayet ettikleri yönüyle Bâtınıyye grubundan ayrıldıklarını zikretmiş, te’vîl ve tefsîri 
beraberce kabulü tasavvufun esaslarından göstermekle Gazzâlî’ye isnat ettiğim bir mesleği 
doğru bulmamıştır. Buna karşı “Seyyid Şerif Cürcânî’nin Ta’rîfât’ı sonrakilerin ıstılahıdır. 
Selefin kastettiği ıstılaha Kur’ân ve hadiste zikredilen manaya aykırıdır”14 demiş. Din bilgin-
lerinin te’vil ile kastettikleri manaları bildirmiş, tefsîr ve te’vîl arasındaki fark hususunda 
ümmetin ihtilaf ettiklerini izah etmiş, kabul ettiği mananın ancak bu söze uygun olduğunu 
ilave etmiş, bu sözün ölçü olmayacağını da söylemiştim. “Bu manaya gelen te’vîl yani 
Seyyid Şerif Cürcânî’nin tarifi15 üzere olan te’vîl acaba Hakâyıku’t-Tefsîr’deki te’vil midir? 
Sûfîlere mahsus olan te’viller bu mudur? Sûfîlere mahsus olan te’viller tasavvuf yoluna 
sülûk edenlere keşf olacağı üzere ince manalara işaret değil midir?” sözlerini de söyleyerek 

 
11 İbnu’l-Cevzî bu sözü deyip kesmiştir. Bkz. İbnu’l-Cevzî, Telbîsu İblîs, s. 148. İbnu’l-Cevzî sözünün 

başında şöyle der: “Ebu Abdirrahman gelip onlara Kitabu’s-Sünen’i telif etti ve onlar için Hakâîku’t-
Tefsîr’i bir araya getirdi. Bu eserde sûfîlerin yaşadıkları hallere göre yaptıkları Kur’an tefsirlerini, ilim 
asıllarından hiçbir asla dayandırmadan zikretti. Onlar Kur’an’ı kendi görüşlerine göre yorumladılar. Ye-
mek yemekten uzaklaşıp, sonra da Kur’an hususunda ağızlarına geleni söylemeleri hayret etmeyi ge-
rektiren bir durumdur.” 

12 Bkz. İbnu’s-Salâh, Osman b. Abdirrahman, Fetâvâyı İbni’s-Salâh, Beyrut, 1986, I, 197.  
13 Çünkü sûfîleren Kur’an ayetlerine dair beyanları tefsir değildir, te’vildir. Tefsir ile birleşen te’vilin ma-

nevî kıymeti mücerred te’vilin manevî kıymetinden daha yüksektir. Şeyh Safvet, Ahlâk ve Tasavvuf 
Kitaplarındaki Ehâdis Hakkında Dâru’l-Hikme Tedkîk-i Müellefât Arasındaki Münâkaşât-ı İlmiyye, el-
Cerh ve’t-Ta’dîl ale’l-İzâh ve’t-Tafsîl, vr: 30 

14 Bkz. Cürcânî, Ali b. Muhammed b. Ali Seyyid Şerif, et-Ta’rifât, Beyrut, 1988, s. 50-51, 62. 
15 Seyyid Şerîf Cürcânî tefsir ile te’vili şöyle tanımlıyor: Lugat anlamıyla tefsir, keşf etmek ve ortaya 

çıkarmaktır. Dinde ise (ıstılâhi anlamı), ayetin anlamı, durumunu, kıssasını, indirilme sebebini zahîri 
delillerle açıklamaktır. Sözlük anlamıyla te’vil, tercih etmektir. Dinde ise (ıstılâhi anlamı), lafzı zahiri 
manasından  Kitab ve Sünnet’e uygun görülen muhtemel manaya sarfetmektir. Cürcânî, et-Ta’rifât, s., 
50-51, 62. 
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sûfîlerin te’vil anlayışını göstermiş ve Abdülganî en-Nablusî’den16 İbn Atâ el-
İskenderânî’den17 nakillerle bunu ortaya koymuştum. 

Sözlerimizin manası sekiz davada özetlenerek Tasavvufun Zaferleri’nde her birine bir 
dedikodu yapılıyor. Biz de bu bölümde ayrı ayrı sekiz dava hakkındaki görüş ve düşüncele-
rinizi çürüteceğiz. Yalnız asıl konu dışındaki sözlerinizi susarak geçiştireceğiz. 
Birinci Dava ve Delili 
1- “Seyyid’in Ta’rifât’ı selefin ve din imamlarının ıstılahlarına aykırıdır” şeklindeki özetiniz 

eksiktir. “Sonrakilerin ıstılahlarıdır” cümlesini de ilave etmelisiniz. 
Te’vil hakkında beyan ettiğimiz iki mananın18 genel olarak selef-i salihin ve din bilginle-

rine isnadını iftira edilmiş bir durum olarak görüyorsunuz. Halbuki o manaları ifade eden 
taç (iklîl) sahibi mezhep ve selef imamları da herkesden ziyade bunu bilen hiçbir şekilde o 
ulu zatlara iftiraya tenezzül etmeyen büyük imam, Alim-i Rabbâni Şeyhu’l-İslam 
Harranî’dir.19 Ona iftira etmiştir diyen iftira eder. 

“İlle onun te’vilini mi gözetiyorlar? Onun te’vili geldiği (haber verdiği şeyler ortaya çıktı-
ğı) gün...”20 ayetinin tefsirindeki te’vil birinci manaya gelen te’vildir. Kelamın döndüğü yer 
hakikattir ve bu da kelamın döndüğü maksadın ta kendisidir. Hariçte mevcut olan da haki-
kattir. Kelam, talep içeriyor ise onun te’vili talep edilen fiilin kendisi, haber içeriyorsa ise 
onun te’vili haber verilenin kendisidir. Haber va’d ve ceza olur ise onun dönüş yeri de iste-
nilen ve beklenen hakikattir. Ayetteki te’vil, Kur’an-ı Mubîn’in haber verdiği kıyamet, 
ahirette meydana gelecek tablolar ve ölçüler, cennet ve ateş, çeşitli nimetler ve azab... 
vs.dir. İşte Katâde’nin “onun sonu” Süddî’nin “onların sonları” demeleri izahımıza asla ters 
değildir. Çünkü bir şeyin sonu, sonları o şeyin döneceği ve uğrayacağı yeridir. Kur’an-ı 
Mübîn’in haber verdiği kıyamet... ve benzeridir. Mücâhid’in “onun karşılığı” demesi de “o-
nun sonucu” demekten başka bir şey değildir. İbn Abbâs ile Mücâhid’in rüya tabiri 

 
16 Abdülğanî en-Nablusî “sûfîlerin Kur’an-ı Azîm’i tefsir etmelerine gelince, bunlar Kur’an’ın sırlarına vakıf 

olma kabilindedir.” 
17 İbn Atâullah el-İskenderî “Bil ki, sûfiyye taifesinin tefsirleri, Allah’ın ve Allah’ın Rasûlü’nün kelâmının 

garib manalarla açıklanmasıdır. Şeyhin şu ayeti anlayışında geçtiği gibi. Allah şöyle buyuruyor: 
“...Dilediğine dişiler bahşeder, dilediğine de erkekler bahşeder.” (Şûrâ 42/49) Başka bir ayette de Allah 
şöyle buyuruyor: “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor.” (Bakara 2/67) Hadislerin yorumlarında ge-
leceği üzere (sûfîlerin bâtınî yorumları) zâhiri anlamı zâhirinden değiştirmek değildir. Fakat ayetin zâhi-
rinden, ayetin sevk ettiği ve lisan bilgisinde buna delalet eden anlamların anlaşılmasıdır. Sonra da bir 
takım bâtınî anlamlar vardır kı bunları ancak Allah’ın kalbini açtığı kimseler bilir.” İbn Atâullah el-
İskenderî, Ebu’l-Fazl Tâcuddîn Ahmed Letâifu’l-minen, (Thk. Hâlid Abdurrahman el-‘Akk, Dımaşk, 
1412/1992, s. 172 

18 İzmirli’ye göre din alimlerinin kastettiği te’vil iki manaya gelir: 1- Kelamın açıklaması ve mercii olan 
hakikattir. “İlle onun te’vilini mi gözetiyorlar? O’nun te’vili geldiği gün...” (el-A’raf 7/53) “...İşte bu ön-
ceden (gördüğüm) rüyamın yorumudur.” (Yûsûf 12/100) Bu mana hariçte mevcut olan şeyin aynı de-
mektir. 2- Kelamın açıklaması ve mananın beyanıdır. Müfessirlerin ıstılahında galip olan mana budur. 
İbn Cerîr ve benzeri eski müfssirlerin ıstılahıdır. Te’vilât-ı Mâturîdiyye Ebû Mansûr Mâturîdî’nin tefsiridir. 
İşte müctehid imamlar ve selef imamlarının yanında te’vil bu manalara gelir. Sufyân b. Uyeyn’nin 
“sünnet, emir ve nehiy te’vildir” sözü birinci manaya uygundur. Buna dayanarak Ebû Ubeyd vb. “fakih-
ler ehl-i lugattan daha iyi te’vili bilirler” demişlerdi. (Benzer ifadeler için bkz. İbn Manzûr, Lisânu’l-arab, 
XIII, 522) Çünkü Rasûlullah’ın (s.a) maksadını bildiklerinden mücerred lügatla emredilen ve nehyedilen 
şeyin tefsirini bilirler. Emr ve nehyin te’vilini bilmek lazımdır. Haberin yani sıfat ve me’âda ait olan ha-
berin te’vilini bilmek lazım değildir. İzmirli Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Ehâdis Hakkında Dâru’l-
Hikme Tedkîk-i Müellefât Arasındaki Münâkaşât-ı İlmiyye, eş-Şerh ve”t-Tahlîl ale’l-cerh ve’t-ta’dîl, vr: 
84 

19 İbn Teymiyye hakkında geniş bilgi için bkz. Ferhat Koca, M. Sait Özvarlı, Mustafa Kara, “İbn 
Teymiyye, DİA, XX, 389-414. 

20 el-A’raf 7/53 
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(ta’bîru’r-ru’yâ) ve rüyanın açıklaması (îbâretu’r-ru’yâ) sözleri ise rüyanın döndüğü aslın 
kendisidir, demektir. Görülüyor ki zikrettiğiniz manalar birinci manaya gelen ıstılaha karşı 
olan (mukâvim) değildir. Belki ıstılahı düzeltendir (mukavvim). Bu konuda selefin ıstılahına 
muhalif bir söz sarf olunmamıştır. 

2-“Tefsir ve te’vilin eş anlamlı (müteradif) lafızlar olup olmadıkları hususunda selef-i 
salihin ve din alimlerinin ihtilafları vardır... ve devam eden” sözünüz yerinde sarf olunma-
mıştır. Şerh ve Tahlîl’de getirdiğim fıkrayı İbn Habîb Nisâburî’nin naklini21 ilave ederek red 
makamında zikredişiniz faydasızdır. İşte aynen ibaremiz: “Te’vil ile tefsir arasındaki fark 
hususunda ümmet ihtilaf etmişlerdir.”22 

3-Ebû Mansûr Mâturidi’nin bu konudaki görüşünü biraz aşağıda Türkçe olarak nakletti-
ğim halde23, tabiriniz üzere ondan kasıtlı veya kasıtsız gaflet ederek red makamında Arap-
ça’sını yazmanızdaki manasızlığa bir örnektir. 

4-“Eğer selef-i salihin ve din alimlerinin tabiri ile sonraki Hanbeli’lerden İbn 
Teymiyye’nin şahsiyeti ve zihniyeti kastediliyorsa pek doğrudur...” diyorsunuz. Evet bu 
konudaki ıstılahları bahsedilen şahsın kitaplarından naklettim. Onun itikadı tamamıyla sele-
fin itikadına uygundur. Galiba İbn Teymiyye’nin kitapları incelenmemiş olacak ki “Bu zata 
göre muhkemler ile müteşabihlerin farkı yoktur” deniyor.24 Ne büyük iftira! Ayet-i kerîme25 
muhkemler ile müteşabihleri birbirinden ayırmış iken hiçbir din aliminin tasavvurumudur ki, 
muhkemler ile müteşabihlerin birbirinden farkı yoktur desin? İbn Teymiyye incelediğiniz 
risalede muhkemleri müteşabihlerden ayırıyor. Ancak her ikisini “...Ayetlerini düşünsün-
ler”26, “Kur’an’ı düşünmezler mi?”27 gibi ayet-i celîlelerin menfi mantığa binaen düşünmeyi 
de içeriyor. İbn Teymiyye’nin mezhebi İmâm Mâlik’in “el-İstivâu malûm...”28 meşhur sö-

 
21 Şeyh Safvet İbn Habîb Nisâburî’nin şöyle dediğini naklediyor: “Zamanımızdaki müfessirler bu hususta 

ihtisas sahibi olmuşlardır. Onlara tefsîr ve te’vil arasındaki fark sorulsa, onlar hemen bu farkı gösterir-
ler.” Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 102 

22 İzmirli devamında şöyle der: “Ebû Ubeyd gibi bir takım zevât her ikisinin bir manada oldukları görü-
şündeler. Râğıb tefsîri te’vilden daha umumi görüyor. (Rağıb el-İsfehânî, el-Mufredât fî ğarîbu’l-Kur’an, 
s. 380) Tefsir genellikle lafızlar ve lafızların ayrıntıları, te’vil genellikle manalar ve cümleler için kullanı-
lır. Tefsîr ilâhi kitaplar ve gayrisinde kullanıldığı halde, te’vil genellikle ilâhi kitaplar için kullanılır. Bir 
kısmına göre tefsir “bir yönüyle açıklamaya muhtaç lafzı beyandır.” Yoksa tefsir reyle yapılandır ki bu 
da nehyedilmiştir. Te’vil, muhtelif manalara yönelik olan lafzı delillerin ortaya çıkışına göre o manalar-
dan birine yöneltmektir” diyor. Mâturîdî’ye göre tefsir lafzından murat, o olduğunu kesin lafız ile kaste-
dilenin o olduğuna şehadettir. Te’vil, kesinlik ve şehadet olmakszın muhtemel yorumların birini tercih-
tir. Mâturidî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî Te’vilâtu Ehli’s-Sunne (Thk. İbrâhim 
Avadayn,  Seyyid Avadayn), Kahire, 1391/1971, s. 23-25; İzmirli, Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki 
Ehâdis Hakkında Dâru’l-Hikme Tedkîk-i Müellefât Arasındaki Münâkaşât-ı İlmiyye, eş-Şerh ve”t-Tahlîl 
ale’l-cerh ve’t-ta’dîl, vr: 85 

23 Mâturîdî’ye göre tefsir lafzından murat, o olduğunu kesin lafız ile kastedilenin o olduğuna şehadettir. 
Te’vil, kesinlik ve şehadet olmakszın muhtemel yorumların birini tercihtir. Mâturidî, Ebû Bekr Muham-
med b. Ahmed es-Semerkandî Te’vilâtu Ehli’s-Sunne (Thk. İbrâhim Avadayn,  Seyyid Avadayn), Kahi-
re, 1391/1971, s. 23-25; İzmirli, Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Ehâdis Hakkında Dâru’l-Hikme 
Tedkîk-i Müellefât Arasındaki Münâkaşât-ı İlmiyye, eş-Şerh ve”t-Tahlîl ale’l-cerh ve’t-ta’dîl, vr: 85 

24 Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 102. Şeyh Safvet’in nakline göre İbn Teymiyye el-İklîl fi’l-
Muteşâbih ve’t-Te’vil adlı eserinde şöyle tarif ediyor: “Selefin lafzındaki te’vilin iki manası vardır: Kelâ-
mın açıklaması ve manasının beyanıdır...” 

25 Bkz. Âl-i İmrân 3/7. 
26 Sad 38/29 
27 Nisâ 4/82. 
28 İmam Mâlik’ten rivayet edildiğine göre, ona istiva hakkında sorulmuş; bunun üzerine O, şu cevabı 

vermiştir: “İstivâ ma‘lumdur; ona inanmak vaciptir; keyfiyeti (nasıl olduğu) meçhüldür; onun hakkında 
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zünden anlaşılan mezhebin aynıdır. İbn Teymiye’nin te’vil hakkındaki görüşü hususunda 
söz söyleyebilmek için “Kitabu’l-Akl ve’n-Nakl29, Şerhu Akideti’l-İsfehaniyye30, Tisîniyye31 
el-Akîdeti’l-Hamaviyye32, Minhâcü’s-Sünne...”33 gibi büyük eserlerini gözden geçirmek ge-
rekir.34 Yoksa hükümler manasız olur. Evet hangilerinin müteşabih hangilerinin muhkem 
olduğunda ihtilaf olunabilir. Alimlerden bir kısmı, isimler ve ilâhî sıfatları veya bazı tenzih 
edilmiş sıfatların te’vilini yalnız Allah’ın bildiği müteşabihlerden kabul ediyor. İbn Teymiyye 
ise bunu kabul etmiyor. Nitekim o risalede bunu açıklıyor ve açıklığa kavuşturuyor. 

“Ancak onların mezhepleri (İnnemâ mezhebuhum)”35 ibaresiyle bahsedilen şahıstan 
naklettiğiniz söze gelince, Şeyhu’l-İslâm el-Harrânî bu sözü “Allah’ın isimleri, sıfatları ve 
bunların bir kısmının müteşâbihler içerisinde sokulması ki, müteşabihlerin te’vilini Allah’tan 
başkası bilmez” bölümünde zikrediyor.36 Yoksa sıfatlara dair hadisler, “onu Allah’tan baş-
kası bilmez”37 ayet-i kerimesinin içerdiği sahaya girmiyor. Sıfatlara dair hadisler nasıl gel-
mişse, selefin öylece kabul ettiklerini beyan ediyor. Sonrakilerin sıfatlara dair hadisleri te’vil 
etmelerini imamlar indinde batıl bir tahrif sayıyor. Bunu da İmam Ahmed’in Zındıka ve 
Cehmiyye’yi red hususunda yazdığı kitapta38 belirttiğini ilave ediyor; daha sonra Ehl-i Sün-
net’in Cehmiyye’nin te’villerini iptal hususunda ittifak ettiklerini, reddedilmiş olan te’vilin, 
sözü zahirinden zahirine zıt bir manaya sarf etmekten ibaret olduğunu söylüyor. [Bu red-
dedilmiş olan te’vil “Onun te’vilini Allah’tan başkası bilmez” ayetindeki te’vil demektir denir-
se ayet-i celilede delaletine zıt bir te’vil vardır. Fakat “Onu ancak Allah bilir” 39 sözünde 
Cehmiyye’yi teslim etmek lazım gelir] diyor. Yine [Bu selef ve imamların mezhebi değildir. 
onların görüşleri bu te’villeri yani Cehmiyye’ye ait te’villeri, sıfatlara ait ayet ve hadislerin 
te’vilini reddetmiştir. Selef indinde sıfat ayetleri nasıl gelmiş ise öylece, manasına delalet 
ettiği halde yürütülür. Onda asla tahrif ve inanmama (ilhad) yoktur] demek istiyor. 

Artık sözün sevk ediliş ve gelişine, varacağı yere ve vasıta olana bakılmaksızın İbn 
Teymiyye’nin bu sözünü selef-i sâlihîn mezhebine muhalif saymak fâsid hükümden başka 
bir şey değildir. 

 

soru sormak ise bid‘attir.” Bkz. Gazzâlî, Faysalatu’t-tefrika beyne’-İslâm ve’z-zenâdıka, Thk. Süleyman 
Dünya (İmam Gazâlî ve İman-Küfür Sınırı, Çev. Ahmet Turan Arslan), İstanbul, 1992, s. 166 

29 İbn Teymiyye, Der’u te’âruzi’l-akl ve’n-nakl, I-XI, (Thk. Muhammed Reşâd Selim), Riyad, 1399/1979, 
140/1983. Akâid, kelam ve fıkıh usülü gibi klasik İslâmî ilimlerin temel tartışma konularından biri olan 
akıl-nakil çatışmasıyla ilgili bir titaptır. Bkz. Ferhat Koca, “İbn Teymiyye”, DİA, XX, 394 

30 İbn Teymiyye, Şerhu Akideti’l-İsfehaniyye, (Thk. Muhammed Cemâleddîn el-Kâsımî), Kahi-
re,1328,1329; (Thk. Es’ad Ahmed), Kahire, 1385/1965; (Thk. Haseneyn Muhammed Mahlûf), Kahire, 
1386/1966; Riyad, 1415/1995. 

31 İbn Teymiyye, er-Risâletu’t-tis’îniyye, (Thk. Muhammed b. İbrâhim Aclân), Riyad, 1409. 
32 İbn Teymiyye el-Akîdeti’l-Hamaviyye, Kahire, 1320, 1323. İbn Teymiyye’nin 698/1299 yılında Hamalı-

lar’ın, akideyle ilgili çeşitli sorularına verdiği cevapları ihtiva etmektedir. Bkz. Ferhat Koca, “İbn 
Teymiyye”, DİA, XX, 395 

33 İbn Teymiyye, Minhâcü’s-Sünne, I-IV, Bulak, 1321-1322; I-IX, (Thk.Muhammed Reşâd Selim), 
Riyad,1406/1986). Şîa’nın ve Kaderiyye’nin kelâmî görüşlerini red amacıyla yazılmıştır. 

34 Bir de İbn Teymiyye’nin el-İklîl fi’l-Muteşâbih ve’t-te’vil adlı eseri de bulunmaktadır. (Kahire, 1367) 
35 “Ancak onların (bu konudaki) görüşleri, te’villerin kabul edilmemesi ve rededilmesidir, üzerinde dur-

mak (tavakkuf) değildir. Onlara göre âyet ve hadisi okumak onların tefsiridir. Bu hususa delalet eden 
manalar geldiği gibi geçti. Bunda asla ne tahrif ne de inanmama söz konusudur.” Şeyh Safvet, Tasav-
vufun Zaferleri, s. 103 

36 Bkz. İbn Teymiyye, Mecmû’u fetâvâ, III, 3-4; 25-27. 
37 Âl-i İmrân 3/7. 
38 Eserin ismi er-Red ale’z-zenâdıka ve’l-Cehmiyye’dir. Eser sahasında yazılanların ilki olması, ilk asırlar-

daki inançları ve selef akîdesini aktarması bakımından önemlidir. Bir çok kişi tarafından yayımlanmıştır. 
Bkz. M. Yaşar Kandemir, “Ahmed b. Hanbel”, DİA, II, 78. 

39 Âl-i İmrân 3/7. 
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Evet, “Selefin mezhebi, müteşabih ayetlere iman, murad edilen manayı Allah’a bırakma, 
Yüce Allah’ı zahir delillerden tenzih etmektir. Selef sıfatlarla ilgili ayet ve hadisleri, zâhiri 
manasına anlayarak tefsir etmişlerdir” sözünüz doğru bir sözdür. Fakat İbn Teymiyye buna 
muhalif midir? Müteşabih ayetlere imanı yok mu? Murad edilen manayı Allah-u Zü’l-Celâl’e 
bırakmıyor mu? “Bu te’vili biz beyan ettik. Onun vaktini, değerini, çeşidini ve hakikatini 
ancak Allah bilir” demiyor mu? Zat-ı Akdes-i İlahiyeyi sizin anladığınız veçhile zahirinden 
tenzih etmiyor mu? “Keyfiyetsiz, örneksiz, tahrifsiz, çalışmaya ara vermeksizin (ta’tîl)” söz-
leri ile sıfatlara ait ayet ve hadisleri ümmetin selefi gibi Cenab-ı Hakk’ın şanına layık veçhile 
ispat etmiyor mu? Acaba hangi eserinde sizin anladığınız zahiri manalara, mahlukların sı-
fatlarına bağlayarak tefsir ediyor, kuruntuda bulunuyor. “İlim” nasıl bir sıfat ise  “el” de 
öyle bir sıfattır. Nasıl ilmin keyfiyeti bilinmiyor ise elin de keyfiyeti bilinmemektedir” demi-
yor mu? İmam Tirmizî’den40, Kemâlu’d-din b. Ebi Şerif’ten naklettiğiniz41 söz tamamıyla 
İbn Teymiye’nin görüşüne uygundur. Bahsedilen imamın “el’Akîdetu’l-Hamaviyye”sine mü-
racaat buyurursanız bu hususu kabul edersiniz. Buhârî’nin Halku’l-Ef’âl, Ebû Davud’un, Ebû 
Bekr el-Esrem’in, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in, Ebû Bekr el-Hallâl’ın, Taberânî’nin, İbn 
Mende’nin, Ebû Osman en-Nisâbûrî’nin kitapları, Osman b. Saîd’in reddi, Abdülazîz 
Mekkî’nin esri, Ebû Bekr el-Acurrî’nin Kitâbu’ş-şerîa’sı, İbn Batta’nın el-İbâne’si, Abd b. 
Humeyd, Abdurrezzâk, İbn Huzeyme, Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahûye, İbn Ebî Hâtim, 
İbn Cerîr gibi ümmetin büyüklerinin eserleri selef mezhebini bildirmekle, bu gibi yüce eser-
leri inceleyenler İbn Teymiyye’nin tamamıyla bahsedilen şahısların açıkladıkları selef mez-
hebine uygun olduğundan zerre kadar şüphede bulunmazlar, hatta bu kitaplara lüzum bile 
kalmaz. Bir kere sûfî, muhaddis, fakih İbn Kayyim’in Gazvu’l-Cuyûşi’l-İslâmiyye’42si görül-
sün. O da kifayet eder. Bizzat İmam Eş’arî sonrakilerin te’vil ettikleri “istivâ, uluvv, yedeyn, 
esâbi’, nüzûl” gibi haberi sıfatları asla te’vil etmiyor, bu gibi sıfatları te’vil etmeyi sapıklığa 
düşenlerin yolu biliyor. Bu halde Fahr-i Râzî başta olduğu halde sonrakiler ehl-i sünnet, 
İmam Eş’arî nazarında sapıtanlardan olmuyor mu? Kitâbu’l-İbâne’ye müracaat oluna.43  

İbn Kayyim dedi ki: “Allah’a yemin ederim ki, ne Eş’arî’ye uydunuz, Hayır! Ne de güzel-
likle delile (nassa) tabi oldunuz.” 

Gerçekte selef kitaplarıyla halef kitapları karşılaştırılınca görülüyor ki, halefin te’vili ta-
mamıyla selef zamanında reddedilen Cehmiyye te’villeridir. Nitekim Fahr-i Râzî’nin 
Te’sîsu’t-takdîs adlı eserindeki te’villeri aynen Bişr-i Merîsî ve benzerlerinin te’villeridir ki44, 
bu te’villeri İmam Mâlik, Süfyân b. Uyeyne, Ebû Yûsuf, Şâfiî, Ahmed, İshak, Fudayl b. 
Iyâd, Bişr-i Hafi gibi selef şiddetle reddetmiş, ehlini sapıklık üzere kabul etmişlerdi. 

 
40 Sufyân es-Sevrî, Mâlik, İbnu’l-Mubârek, İbn Uyeyne, Vekî’ ve bunların dışındaki ilim ehlinin bu konu-

daki görüşü bu konudaki hadisleri geldiği gibi rivayet eder ve onlara inanırız, derler. Nasıllığını araştır-
mayız ve de ne yorum yapar ne de fikir yürütürüz. Ehl-i Sünnetten bir grup (bu tür nasları) Allah’ın 
şanına uygun düşecek şekilde te’vil edebileceği görüşündedirler. Bu ise Halef’in görüşüdür. 

41 “Ancak selef onların ittifakına dikkak çekmek için tafvîz (murad edilen manayı Allah’a bırakma) halinde  
42 Eserin tam ismi şöyledir: İctimâ’u’l-cuyûşi’l-İslâmiyye ‘alâ ğazvi’l-Mu’attıla ve’l-Cehmiyye, (Amritsar, 

1314; Kahire, 1351, 1401; Beyrut, 1404/1984; 1408/1988 (Thk. Avvâd Abdullah el-Mu’tik), Riyad, 
1408/1988, 1415/1995 (Thk. Beşîr Muhammed Uyûn), Beyrut-Riyad 1414/1993. Büyük ölçüde İbn 
Teymiyye’nin el-Fetva’l-Hamaviyeti’l-Kubrâ’sından esinlendiği öne sürülen bu eser, Allah’a nisbet edilen 
ve eskiden beri kelamcılar arasında tartışma konusu yapılan istiva sıfatına dairdir. Eserde istivanın an-
lamıyla ilgili dilcilerin, kelamcıların, müfessirlerin, hadisçilerin, sûfîlerin ve şairlerin ifadeleri derlenmiş-
tir. H. Yunus Apaydın, “İbn Kayyim el-Cevziyye”, DİA, XX, 118 

43 Bkz. Ebû Mûsâ el-Eş’arî, Ebu’l-Hasan Alî b. İsmâîl b. Abdillah, el-İbâne an Usûli’d-diyâne, Beyrut, Tsz., 
s. 33-41 

44 Râzî’ye göre haberî sıfatlar dil kurallarına uygun şekilde aklın ışığında te’vil edilmelidir. Fahreddîn er-
Râzî, Esâsu’t-takdîs (Te’sisu’-t-takdîs),  (Thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ), Kahire, 1986, s. 105-125. 
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İşte İbn Teymiyye icma haricinde değil, belki o icmayı şiddetle gerekli görenlerin birinci-
sidir.45 Müteşabihleri inkar etmiş değildir. Yalnız bazılarının müteşabih dediğini kabul et-
mez. Muhkemi de müteşabihi de Yüce Allah’ın şanına layık, mahlukların sıfatlarından pak 
bir suretle zahiri manasına anlamakla selefin sözlerinden ayrılmıyor. Nerede kaldı ki onları 
aldırmasın. “Onun te’vilini Allah’tan başkası bilmez” yüce nazmındaki te’vili, beşerin ilim 
sahasına nüfuz edemeyecek bir hakikate dayandırıyor. Bu babdaki davası sapasağlamdır. 
Davasına çürük diyenlerin davası koftur. 

Kelâm ilminin tarihi tetkik olunursa anlaşılıyor ki, kelâmcılar ehl-i sünnet imamları İbn 
Kullâb el-Basrî ile Ebu’l-Hasan el-Eş’arî sıfatlara dair hadislerin te’vilini kabul etmiyorlardı. 
Kendisinden sonra gelen bütün kelamcılar ehl-i sünnetin en faziletli ve örnek alınan şahsı 
olan Bakıllanî de bu iki imam ile birlikte bulunuyordu. Ehl-i sünnet kelamcıları arasında bu 
te’vil 400 tarihinden sonra ortaya çıkmıştır.46 Eş’ariyeden en evvel haberi sıfatları inkar et-
mekle şöhret bulan Ebu’l-Meâlî’dir.47 Bununla beraber Nizamiyye Medresesinde en son 
yazdığı risale te’vil aleyhinde bulunuyor.48 

Te’vil ehli olan halefin yolu umumi akaidi sapıklık (dalâlet) fırkasının karıştırmaları ve 
bozmalarından korumak için mi zuhur etmiştir? Karıştırmalar ve bozukluklar selef zama-
nında yok mu idi? Gürültülü bir zamanda gelen Eş’arî, zamanında karıştırmalar ve bozuk-
luklara olanca kuvvetiyle hükmünü yerine getirmiyor muydu? Hadis ehli arasında yetişme-
yen Ebu’l-Meâlî’nin ön ayak olarak süluk ettiği tarikat öğrencileri Gazzâlî, Kîyâ’l-Herrâsî, 
Havâfî, Ebu’l-Kâsım el-Ensârî ile Şehristanî, Râzî, Âmidî gibi büyük kelamcılar tarafından 
gerekli görülmekle kelamcıların genelinin girdiği bir tarik olmuştu. Bundan dolayı davanız 
kesinlikle doğru değildir. 

İbn Teymiyye’nin naklî tasarruf ve aklî içtihadlarına gelince; bu hususlar birçok din bü-
yüğü tarafından ele alınmakla sağlam ve sahih olmaya yakındır. Sıhhatsiz ve sağlam olma-
dığını zannedenlerin sözleri ise tetkik ve tahkikten yoksundur. İbn Teymiyye bölümüne 
müracaat oluna. 

6- İhtilaflar ve ıstılahlar arasında birini genele ölçü kılmak doğru değildir, dediğim halde 
burası cevapsız kalıyor da bir alışılmış gariplik ile vasıflandırılıyor. Buna ne demeli.  

İkinci Dava ve Delili 
İkinci dava “Sûfiyyeye mahsus olan Seyyid Şerif Cürcânî’nin te’villeri Ta’rîfât’ına göre o 

manaya gelen te’villerden değildir. Bunlar sülûk erbabına keşf olan ince manalara işaret-
tir”49 şeklinde özetlenir. Evet Seyyid Şerif Cürcânî’in tarifi sonrakilerin ıstılahıdır. Sûfiyyeye 
mahsus bir ıstılah değildir. Sûfiyyeye mahsus olan te’vil örnek olarak açıklandığı üzere a-
yette geçen [yakın komşu]yu 50 “kalb”, [uzak komşu]yu51 “nefs”, [yolcu]yu52 “azalar” ile, 

 
45 İbn Teymiyyenin icma ile ilgili görüşleri için bkz. İbn Teymiyye, Mecmû’u fetâvâ, XX, 10-14, 303-313. 
46 Te’vil işini Ebu’l-Meâlî el-Cüveynî’den önce İbn Furek’in başlattığı bilinmektedir. Bkz. Y. Şevki Yavuz, 
Üç Şahsiyet, s. 100-104 

47 Eş’arî kelamcısı ve Şâfîi fakihi olan Ebu’l-Meâlî’nin tam ismi şöyledir: Rüknüddîn Abdülmelik b. Abdillah 
b.Yûsuf el-Cüveynî et-Tâî en-Nîsâbûrî (ö.478/1085). Ebu’l-Meâlî haberi sıfatlarla ilgili naslar te’vil edil-
meyip zâhiri üzere bırakılmalı ve gerçek anlamları ilâhi ilme havale edilmelidir. Cüveynî, Rüknüddîn 
Abdülmelik b. Abdillah b.Yûsuf el-Cüveynî et-Tâî en-Nîsâbûrî, el-Akîdetu’n-Nizâmiyye, Kahire, 1948, s. 
32-34. Geniş bilgi için bkz. Abdülazîm ed-Dîb, Cüveyni, İmâmu’l-Harameyn, DİA, VIII, 142-143. 

48 el-Akîdetu’n-Nizâmiyye, Kahire, 1948. Cüveynî’nin en son eserlerinden olup Selçuklu veziri 
Nizâmülmülk’e ithaf edilmiştir. Abdülazîm ed-Dîb, Cüveyni, İmâmu’l-Harameyn, DİA, VIII, 143. 

49 Şeyh Safvet’in sözleri için bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 104. 
50 Nisa 4/36. 
51 Nisa 4/36. 
52 Nisa 4/36. 
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[aklıselim sahipleri için ibret verici deliller vardır]ı53 [benim için için ibret verici deliller var-
dır] ile [akraba]”54 ve [pabuç (na’l)]u nefs ile, [iki pabuç]u55 “çekme ve itme kuvveti” ile, 
[tabi olun]56 ayet-i kerimesinin faili olan Yahudileri “ruhanî kuvvetlerle” ile [Safâ ile Merve] 
yi57 “saf rûh ve ayakta duran nefs” ile [öldürücü azab]ı58 (zatın tecellisinde yok olma), 
[güneş ve ay]ı59 “fiiillerin ve sıfatların tecellisi” ile [zeytinlik ve nar (bahçeleri)]ı60 “tefekkür 
ve şerefli yüksek irade” ile [anne baba]yı61 “ruh ve kalp” ile te’vil acaba Seyyid’in 
Ta’rîfât’ına göre ayrı ayrı muhtemel manalar sayınca bulunabilecek kadar düşünmekle an-
laşılabilir mi? İşte bu hususlara işaret için Abdulganî Nablusî’den62 İbn Atâ el-
İskenderânî’den63 nakiller getirdim. Yoksa ilham ve keşif yoluyla olan te’vil hakkında bir 
şey demedim. Bilakis İbn Âtâ’nın ifadesiyle sûfiyyenin kabul ettiği te’vil budur demek iste-
dim. 

2- Kur’an’ın tercümanı İbn Abbas (r.a) hakkında şeref vesilesi olan “Allah’ım onu dinde 
fakih kıl ve ona te’vili öğret”64 şeklinde peygamberin duası da bu konuda delil olmaz. Çün-
kü İbn Arabî’ye göre buradaki te’vil tefsir manasındadır. İbn Kayyim’de aynen böyle diyor. 

Abdullah’ın Kur’an’la ilgili ilmini söylerken te’viline bak.  
Onunla tefsirden başka ne murad etti.  
Bununla (tefsirle) Kur’an’ın manasının ortaya çıkması bir açıklamadır.  
Zihinlerde açıkça anlaşıldığı üzere te’vili onların yanında tefsiridir. 

Üçüncü Dava ve Delili 
Üçüncü dava “Eski sûfîlerin Te’vilât-ı Hakâyıku’t-Tefsîr’deki te’villeri bâtınî değildir”65 şek-

linde özetleniyor ki doğru bir özetlemedir. Bu iddiayı güya cerh (çürütmek) etmek emeliyle 
İbnu’s-Salâh’dan naklettiğiniz sözler eksik olarak nakledilmiştir. Nakil hususunda kimseyi 
ayıplamasanız iyi olur, zannederdim. İbnu’s-Salâh “Keşke onlar bunun benzeri kendisinde 

 
53 Âl-i İmrân 2/190. “Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklıse-

lim sahipleri için ibret verici deliller vardır.” 
54 Nisa 4/36. “Allah’a ibadet edin, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, akrabaya, öksüzlere, 

yoksullara (nesep yahut evce) yakın komşuya, yanında bulunan arkadaşa (yahut zevceye), yolcuya, 
ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kurumlu, böbürlenen insanları sevmez.” 

55 Taha 20/12. “Ey Mûsâ! Ben (evet) Ben senin Rabb’inim! Papuçlarını çıkar. Çünkü sen, kutsal vadide, 
Tuvâ’dasın.” 

56 Bakara 2/170. “Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun!” dense, “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz 
(yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da 
mı (atalarının yoluna uyucaklar)? 

57 Bakara 2/158. “Safâ ve Merve Allah’ın nişanlarındandır...” 
58 Bakara 2/55. “Bir zaman da: “Ey Mûsâ, biz Allah’ı açıkça görmedikçe sana inanmayız”, demiştiniz de 

derhal sizi yıldırım (öldürücü azap) çarpmıştı; siz de bunu görüyordunuz.” 
59 Hac 22/18. Görmedin mi Allah (ı) göklerde, yerde bulunan kimseler güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaç-

lar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep O’na secde ediyorlar. 
60 En’âm 6/99. “O’dur ki, size gökten su indirdi. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir yeşillik 

çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm 
bağları; zeytin ve nâr (bahçeleri) çıkarıyoruz....” 

61 Bakara 2/83. “Biz İsrâil oğullarından şöyle söz almıştık: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz, 
anaya babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz....” 

62 Abdülğanî en-Nablusî “Sûfîlerin Kur’an-ı Azîm’i tefsir etmelerine gelince, bunlar Kur’an’ın sırlarına vakıf 
olma kabilindedir.” 

63 İbn Atâullah el-İskenderî’nin görüşleri için bkz. İbn Atâullah el-İskenderî, Ebu’l-Fadl Tâcuddîn Ahmed 
(ö.709/1309), Letâifu’l-minen, (Thk. Hâlid Abdurrahman el-‘Akk, Dımaşk, 1412/1992, s. 172-173. 

64 Buhârî, 3/İlm, 17 (I, 41); Muslim, 44/Fedâil, 30 (IV, 1928) 
65 Şeyh Safvet’in sözleri için bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 105 
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var olan karışıklık ve kapalılıktan dolayı gevşeklik göstermeseydiler”66 sözüyle o zatların 
gevşek (mütesahil) olduklarından şikayet ediyor; sözlerinde kapalılık ve karışıklık bulundu-
ğunu ortaya çıkıyor. 

Sülemî’yi hadis hafızlarından gösterdiğimiz halde67 nasıl olurda onu Bâtıniyye’den saya-
biliriz? Tefsirinde bâtınî te’viller vardır demek “Kendisi bâtıniyyedendir” demek midir? Bü-
tün iddialar tefsirinde bâtınî te’viller, saçma sözler veya acaiblikler ve ilmî musibetlerin bu-
lunması hususlarına aittir. Sülemî hakkındaki ayıplamalar önceki alimler tarafından yapıl-
mıştır. Nitekim İhyâ’nın “Bundan dolayı zahiri tefsirleriyle ilim ehli, ehl-i tasavvufa intisap 
etmiş müfessirlerin bir kısmını ayıpladı” ibaresinde şârih “Ebû Abdirrahman es-Sülemî’nin  
Hakâyıku’t-Tefsîr’inde yaptığı gibi” diyor. Gazzâlî biraz aşağıda zahiri alimlerin bu te’vili 
küfür saydıklarını yazıyor. Artık zahir ulemanın sözlerini sadece nakletmek neden büyük bir 
dalgınlık ve gafletin doğurduğu  büyük bir cür’et olsun! 

Haydi zahir ehli bu te’villere inkar nazarı ile baksınlar; ya mutasavvıflardan olan İbnu’l-
Cevzî68 ile İbnu’l-Kayyim’e ne diyelim? Sülemî hakkında en ağır sözü sarf eden bu iki zat 
değil mi? Mutasavvıflardan olan İbnu’l-Cevzi ile İbnu’l-Kayyim Sülemî’yi pek şiddetli bir 
surette tenkid ettikleri halde bakınız İbn Teymiye ne diyor: “Medlulde değil delilde hata 
edenlere gelince mesela sûfîlerin, vaizlerin ve fakihlerin bir çoğunun yaptığı gibi. Onlar 
kendilerine göre  Kur’an’ı doğru manalarla tefsir ederler. Ancak Kur’an Sülemî’nin 
Hakâyık’ında zikrettiği birçok şey gibi bunlara delalet etmiyor.”69 

Hakâyıku’t-Tefsîr’e ayık ve uyanık nazarlarla bakanlar bilirler ki zahiri mana kaldırılmış, 
bâtınî mana yerine geçmiştir. Seleften nakledilmiş olan manaya, bütün müfessirlerin adet-
lerine aykırı olarak yalnız bâtınî mana; Kur’an-ı Mubîn’in, dilin, üslupların, işaretlerin, kari-
nelerin verdiği manadan başka bir takım manalar verilmiştir.70 

“İmamların sözlerindeki kayıtlar ihmal edildiği gibi” sözünüz asla doğru değildir. Acaba 
hangi deliller arzuya göre kabul edilmiştir? Mutasavvıflardan Gazzâlî, İbnu’l-Cevzî, İbnu’l-
Kayyım de arzularına göre mi kabul ediyorlar? En sonra gelen Şevkânî de böyle mi? 
Sülemî’nin te’villerine küfür diyen71, tefsirinde bâtınî te’viller vardır diyen, tefsiri saçmadır 
diyen, tefsiri acaip şeyleri içerir diyen alimlerin ve mutasavvıfların sözlerini hatırınız için 
ortadan mı kaldıralım? İlimler tarihine hiyanet mi edelim? Ne yapalım? 
Dördüncü Dava ve Delili 
1- “Tasavvuf yolunun esası alimlerin açıkladığı gibi zahiri manaları, bâtınî manaları açık-

lamak üzere bâtınî manaları bir araya getirmek değildir. Gazzâlî’den önce böyle bir mezhep 
kurulmamıştır. Sûfî ariflerin işaretleri ile Bâtıniyye’nin te’villeri hiçbir vakit bir olamaz”72 

 
66 İbnu’s-Salâh bu sözlerinin baş tarafında şöyle der: “Bana Ebu’l-Hasan el-Vâhidî’den nakledildiğine göre 

o şöyle demiştir: “Ebû Abdirrahman es-Sulemî Hakâyıku’t-Tefsîr adlı bir eser telif etmiş, (bununla birlik-
te) onun tefsir olduğuna inanmışsa kafir olmuştur. Sonra şöyle demiştir: Ben de derim ki, onlar arasın-
da güvendiği kimselere dayanıp ta zanna dayalı bir şey söylemişse, onları tefsir olarak söylememiştir. 
Bundan dolayı da (herhangi bir kelimenin tefsirinde) Şeyh’in görüşünü de benimsemiş değildir. Eğer 
böyle olsaydı Bâtinîlerin yoluna gitmiş olurlardı. Ancak onların bu durumu Kur’an’da olanlara İbnu’s-
Salâh, Fetâvâyı İbnu’s-Salâh, I, 196-197. 

67Hadisçiliğiyle ilgili en güzel tesbiti Zehebî yapmıştır: “Sülemî’nin ahvâl, şeyhler ve raviler hakkında 
Darekutnî’ye meseleleri bilen birisinin sorduğu soruları vardır. Kendisi hadiste kuvvetli birisi değildi.” 
Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, XI, 334.  

68 Bkz. İbnu’l-Cevzî, Telbîsu İblîs, s. 148 
69Bkz. İbn Teymiyye, Risâle fi İlmi’z-Zâhir ve’l-Bâtın, s. 235, Mecmû’atu’r-Resâili’l-kubrâ, II, 305 
70 Örnekler için bkz. Süleyman Ateş, Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri, s. 113-142. 
71 İbnu’s-Salâh şöyle der: “Bana Ebu’l-Hasan el-Vâhidî’den nakledildiğine göre o şöyle demiştir: “Ebû 

Abdirrahman es-Sulemî Hakâyıku’t-Tefsîr adlı bir eser telif etmiş, (bununla birlikte) onun tefsir olduğu-
na inanmışsa kafir olmuştur. İbnu’s-Salâh, Fetâvâyı İbnu’s-Salâh, I, 196-197 

72 Şeyh Safvet’in sözleri için bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 106. 
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şeklinde özetlenen dördüncü dava hakkında yanıltma iddiası yine mantıklı incelemenin 
yokluğundan ortaya çıkmıştır. Bunun baş tarafı şöyle değil miydi? “Acaba eski sûfîlerin 
te’villeri Hakâyıku’t-Tefsîr’deki Bâtınîlerin te’villeri midir? Biz bunu kabul edemeyiz.” Bu pa-
ragraf atlanmış hükümde acele edilmiştir. Cerh ve Ta’dil’de sûfîlerin tefsir ve te’vil olarak 
zâhirî ve bâtınî manayı kabul edişleri tasavvufun esaslarından sayılmış, Hakâyıku’t-Tefsîr’de 
yeterli delil gösterilmişti. Biz de cevap olarak “Tasavvuf yolunun esası ulemanın açıkladığı 
şekilde zâhiri manaları, bâtıniyyenin beyan ettiği tarzda zâhiri manaları bir araya getirmek 
midir? Gazzâlî’den önce böyle bir mezhep kurulmuş mudur? İhtimal ki Sülemî gibi bazı zat-
ların mezhebidir...73 Sûfî ariflerin işaretleri ile Bâtınîlarin te’villeri hiçbir vakit bir olamaz” 
sözlerini söylemiştik. Hakâyıku’t-Tefsîr’deki gibi te’villeri İbnu’l-Cevzî ile İbnu’l-Kayyim’e, 
Zehebî ile Şevkâni’ye uyarak bâtınî te’viller saydık. Gazzâlî’nin anlatımına uyarak zahiri ma-
na ile bâtınî manayı bir araya getirmeyi, sûfîlerin yolu, bâtınî manalara tahsis ile bâtıniyye 
mezhebi saydık. İfademizi buna bina eyledik. Bunun neresinde yanıltma vardır. 

2-“Sizin nazarınızda bâtıniyyenin söylediği gibi mücerred te’viller Kitap ve Sünnet’e uy-
gun mudur? diyorsunuz. Bilirsiniz ki bâtıniyye zahir manaları kaldırmaktan dolayı alim ve 
mutasavvıflar tarafından şiddetle reddedilmiştir. Yoksa sadece bâtınî manayı beyan etti-
ğinden dolayı red olunmamıştır. Bâtıniyyenin beyanı üzere bâtınî mana sûfîlerin te’villeri 
arasında bulunabilir. 74 

Gazzâlî İhyâu Ulûm’da bâtınî te’villeri beyan sırasında şu gibi örnekleri getiriyor: Bazıla-
rının Allah’ın şu ayetiyle ilgili te’vili şöyledir: “İmdi Fir’avn’a git. Çünkü o azdı”75 kavli kalbe 
işarettir.76 Azmış olan Fir’avn’dan maksat insanlardır... Zebîdî burada şöyle diyor: “Bu söz, 
tefsirini bu gibi saçma misallerle dolduran Kâşânî’den zikredilmiştir.” 

Beşinci davayı açıklama kasdıyla sûfiyyeye ait işaretler olarak saydığınız Kâşânî’nin 
te’vilini, görüyorsunuz ki mutasavvifeden Zebîdî ne diyor? Kâşânî’nin te’vili bâtınî te’vil ile 
dopdolu oluyor. İşte tasavvuf tefsiri! İşte bâtınî te’vil! Acaba Gazzâlî de, Zebîdî de, Zehebî 
gibi kalbin gizliliklerinde tasavvuf düşmanlığı taşıyan Haşeviye’den mi? Gazzâlî’nin, 
Zebîdî’nin zikrettikleri bu bâtınî te’vil Şeyhu’l-Ekber’e de nisbet ediliyor. Zebîdî dedi ki: “On-
ların bazıları mübalağa etti ve Kur’an’da her ne zaman Fir’avn zikredilse onunla murad 
nefs-i emmaredir” dedi. Bu söz Şeyhu’l-Ekber’e (k.s) nisbet edilir. Gazzâlî, Fir’avn’ı kalp ile, 

 
73 [“İhtimal ki Sülemî gibi bazı zatların mezhebidir” ifadesini kastederek] Bu fıkra da bazı arkadaşlar 

tarafından ilave olunmuştur. Bkz. İzmirli, Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Ehâdis Hakkında Dâru’l-
Hikme Tedkîk-i Müellefât Arasındaki Münâkaşât-ı İlmiyye, eş-Şerh ve”t-Tahlîl ale’l-cerh ve’t-ta’dîl, vr: 
88 İzmirli bu ifadelerinden sonra şöyle devam eder: Fakat ona mezhep tesis eden denir mi? Sûfî arifle-
rin işâretiyle bâtıniyyenin te’villeri hiçbir vakit bir olamaz. Sûfiyye işâretleri tabiri tercih edilmiştir. Ör-
nek olarak gösterilen Menâzilu’s-sâirîn şerhi şöyle diyor: “Sûfîyyeye ait işâretleri, ilim ehli inkar ederken 
ma’rifet ehli kabul etmiştir.” (Bkz. Munâvî, Feyzu’l-kadîr, I, 116). Yine sûfiyye ile mutasavvife arasında-
ki beyan ederken kaynak olarak gösterilen Tarîkat-i Muhammediyye şerhinde Abdülganî en-Nablusî 
şöyle diyor: “Onlar sûfiyyeye ait işâretleri  ve kerâmet ehlinin hallerini bilmezler. Kuşeyrî’de şöyle geçi-
yor: “Sûfî grubu için önce işâretler vardı, sonra bunlar hareketlere dönüştü. Daha sonra ise sadece 
hüsran kaldı.” (Nablusî, Tarîkatu’l-Muhammediyye, I, 155 vd. 162) Sûfî ariflerin işaretleri ulemanın 
kıyasları kabilindedir, bâtıniyyenin te’villeri kabilinden değildir. Acaba Fudayl b. ‘Iyâz, Ebû Süleyman 
Dârânî, İbrâhim b. Edhem, Ma’rûf Kerhî... büyük sûfilerden bâtinî te’vil ayet-i kerîmenin gereği ve dela-
letine muhalif bir şey ile te’vil, bilhassa ayakkabıları (papuçlarını) çıkarmayı (hal‘-ı na‘leyn) iki cihandan 
geçmekle (terk-i kevneyn) ile tefsir (Bkz. Gazzâlî, Mişkâtu’l-envâr, (Terc. Süleyman Ateş) İstanbul, 
1966, s. 49), sahih nakil ile nakledilmiş midir? (...) Sülemî hakkındaki açıklamalarımız konumuz içeri-
sindedir; Zehebî’nin açıkladığı üzere sûfiyye için hadis uyduruyor, tefsirinde bâtinî teviller vardır. 

74 Bâtıniyye hakkında geniş bilgi için bkz. Gazzâlî, Bâtınîliğin İçyüzü, (Çev. Avni İlhan), Ankara, 1993; 
Avni İlhan, “Bâtıniyye”, DİA, V, 190-194. 

75 Tâhâ 20/24 
76 Zebîdî dedi ki: “Yani kötülüğü emreden nefis” (Mlf.) 
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Zebîdî’nin şerhine göre veya nefis ile te’vili bâtıl te’vil sayıyor. En sonra “Bunların hepsi 
haramdır, dalalettir, halk üzerinde dini bozmadır” diyor. Artık zaman olarak önce gelmekle 
beraber dolayısıyla Darekutnî’ye benzeyerek Şeyhu’l-Ekber’i reddetmiş olmuyor mu? O el-
Futûhâtu’l-Mekkiyye’de dedi ki: “Ruhum Hârun ve kelîmim Musa; nefsim Fir’avn ve hevam 
Hâmân’dır.” Zebîdî’den bir iki misal daha verelim: 

1- Allah Teâlâ’nın sözünde böyledir. “Pabucunu çıkar” 77 Yani “nefsini” demektir. Bunla-
rın hepsi Kâşânî’nin Te’vilât’ında naklettiğindendir. Halbuki bu te’vil Hakâyıku’t-Tefsîr’de de 
vardır: “Şiblî “pabuc nefstir” dedi.” Biliyorsunuz ki papuç nefis ile te’vil eden Şiblî 
sûfiyyedendir. Nakleden Sülemî de sûfiyyedendir.78 Daha sonra nakleden Kâşânî de muta-
savvıf tefsircilerdendir. Yine mutasavvıflardan olan Zebîdî bu te’villeri batıniyye felaketine79 
örnek gösteriyor. 

2- Bazılarının sözünde “Bu (iş) senin imtihanından başka bir şey değildir”80 ayetindeki 
manaya, kullar üzerinde ulu ve büyük olan Allah’dan daha zarar verici olan yoktur denmiş-
tir. Halbuki böyle bir söz Hatîb’in beyanına göre Ebû Tâlib el-Mekkî’den gelmiş olduğu an-
laşılmış olmakla, bahsedilen şahıs bid’ate nispet edilmiş idi. 

Zebîdî yine bu konuda Hakâyıkü’t-Tefsîr hakkında Vâhidî’nin sözünü yazmakla yetiniyor. 
Daha sonra Letâifu’l-Minen’den bizim naklettiğimiz ibareyi naklediyor.81 Demek ki kusuru-
muz Zebîdî’ye uymak imiş. Böyle bir kusuru iftiharla kabul ederim. 

3- Gazzâlî’nin “Başından sonuna Kur’an’ı onun zahirini ve İbn Abbas ile diğer alimlerden 
nakledilmiş olan tefsirini bozuyorlar” dediği yerde Zebîdî “O Kâşânî ve diğerlerinin yaptıkla-
rı te’villeri görendir” diyor. Demek ki bu tahrifler Kâşânî’nin ve diğerlerinin te’villerinde 
meşhur imiş. Acaba bu diğer kimlerdir. 

“Hükümdarlar bir ülkeye girdiler mi orayı bozarlar”82 yüce nazmındaki “hükümdarı 
(mulûk)” Allah ile, “memleketi” kalb ile, bozmayı “(ifsâd) kötü sıfatları övülen sıfatlarla de-
ğiştirmek ile te’vil doğru manalı te’vil ise de yine ayet-i kerimenin lüzumuna, delaletine 
muhalif bir te’vildir. Adeta lafızlardaki sağlamlığı yok edecek mahiyettedir. Bunlar 
sûfiyyenin garipliklerinden biridir. 

Zebîdî’nin “Bu hususta çoğunun ayağı kaydı. Onların dediğine kulak vermemek gerekir” 
sözü ne kadar dikkat çekicidir. 

 
77 (Allah, Mûsâ’ya kırk gece sonra buluşma va’detmiş ve kavminden yetmiş kişiyi de seçip o huzura 

getirmesini emretmişti.) Mûsâ tayin ettiğimiz (buluşma) vakt(i) için kavminden yetmiş adama seçti 
(huzura getirdi. Fakat Mûsâ ile Allah arasındaki o yüce konuşmayı işitince, bununla yetinmediler. Allah’ı 
açıkça görmeyince inanmayacaklarını söylediler. Bunun üzerine) onları bir sarsıntı tutnca (hepsi baygın 
düştüler. Mûsâ) dedi ki: “Rabb’im dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden 
bazı beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak mi edeceksin? Tâhâ 20/24 

78 Bkz. Süleyman Ateş, Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri, s. 210, Hakâik, varak 139 a, b’den naklen. 
79et-Tammât et-Tâmme’nin çoğulu olup zahiri şer’i lafızlarla anlaşılan anlamlarını içermeyip, akıl ve 

anlayışların ihtiva etmediği manaları bildirmiş olan davadır. (Mlf.) 
80 A’raf 7/155. 
81 İbn Atâullah el-İskenderî “Bil ki, sûfiyye taifesinin tefsirleri, Allah’ın ve Allah’ın Rasûlü’nün kelâmının 

garib manalarla açıklanmasıdır. (...) (Sûfîlerin bâtınî yorumları) zâhiri anlamı zâhirinden değiştirmek 
değildir. Fakat ayetin zâhirinden, ayetin sevk ettiği ve lisan bilgisinde buna delalet eden anlamların 
anlaşılmasıdır. Sonra da bir takım bâtınî anlamlar vardır kı bunları ancak Allah’ın kalbini açtığı kimseler 
bilir. Nitekim Nebî’den (s.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Her ayetin zâhiri ve bâtını, sınırı ve matla’ı vardır.” 
(İbn Belbân, el-İhsân, (Kitâbu’l-ilm, 75), I, 276; Heysemî, Mecma‘u’z-zevâid, VII, 152; Ebû Tâlib el-
Mekkî, Kûtu’l-kulûb, I, 51). Bunları almaktan kendini alıkoyma.” İbn Atâullah el-İskenderî, Ebu’l-Fadl 
Tâcuddîn Ahmed (ö.709/1309), Letâifu’l-minen, (Thk. Hâlid Abdurrahman el-‘Akk, Dımaşk, 1412/1992, 
s. 172 

82 Neml 27/34. 
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Gazzâlî’nin “Bundan dolayı ilim ehli zâhiri tefsiriyle Kur’an kelimelerinin te’vili üzerinde 
İbn Abbâs ve diğerlerinin naklettiği manaların aksine te’viller yapan tasavvufa mensup mü-
fessirleri çirkin gördü. Bunun küfür olduğu görüşüne sahip oldular” sözü mutasavvıfların 
bâtın ehli ile Kur’an kelimelerini te’vilde ortaklıklarını gösteriyor. Daha sonra bahsedilen 
şahıs “Batıniyye onu insanları aldatmak ve onları batıl yollarına davet etmek için kötü mak-
satlarında kullanıyorlar” sözü ile mutasavvıfları bâtınîlerden ayırıyor, en sonunda gerçek 
mana ile zahir tefsiri fark ediyor. Evvelkisini ikincisinin tamamlayıcısı sayıyor. Her ikisini bir 
araya getiriyor. Gazzâlî’nin beyanı üzere sûfiyye mezhebi zahirleri kabul etmekle beraber 
zahirlerin bâtınî manalarına bir ikazdır. Bâtıniyye mezhebi zâhirleri bâtınî manalara çevir-
mektir. İşte bu ince fark ile bâtıniyye mutasavvifeden ayrılıp gidiyor. Demek ki evvelki iza-
hımız tamamıyla Gazzâlî’nin izahına uygun imiş. 

Gazzâlî böylece bir takım mutasavvıflara ait te’villeri kabul etmediği halde yine te’villeri 
tenkid edilmiştir. 

1- “Allah’ım çobanı ve maiyyetini düzelt” 83 duasının tefsirinde “yani kalp ve uzuvlar” 
demişti. Merhum Zebîdî “Bu mana başlı başına doğru olsa da bu hususta Şârî’den bir açık-
lama gelmemiştir. Buna aldanma.” 

2- Gazzâlî “Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut”84 ayet-i kerimindeki “putları” 
altın ve gümüş ile, “ibadetleri” muhabbet ve gurur ile te’vil etmişti. İbnu’l-Cevzî bunun 
hakkında “Müfessirlerden hiç kimsenin söylemediği tefsir” diyor. 

3- Gazzâlî Hz. İbrahim’in gördüğü yıldız, ay ve güneşi85, nuranî perdeler ile te’vil edi-
yor.86 İbnu’l-Cevzî bunun hakkında “Bu bâtıniyye sözü cinsindendir”87 diyor. 

4- Sözün kısası İbn Kayyim İhyâu Ulûm hakkında “Ebû Hamîd’i İhyâ’yı yazmakla fıkıh 
dairesinden çıkmaktan tenzih ederim” diyerek sûfiyyeden naklettiği bir takım halleri asla 
hoş görmüyor. İbnu’l-Cevzî de “İstihsan ve rıza babında söyleyenlerden bu tür (garib) me-
seleleri nasıl nakledebilir düşüncesi Ebû Hamîd’e olan hayretimi artırdı”88 sözleriyle daha 
evvel İbnu’l-Kayyim’in fikrini ortaya koyuyor. 

Mutasavvıflar Kur’an te’vili hususunda eski sûfîlerin işaretlerini, fakihlerin kıyaslarını ge-
çiyor da bir takım garib meseleler (rivayetler, hikayeler) nakledebiliyorlar. Böyle olmakla 
beraber sûfîlerin acaibliklerinin bir kısmı sahîh, bir kısmı bozuktur (fâsiddir). Yalnız bu hal 
inceleyici gözü olmayanlara karşı batıniyyenin bâtıl görüşlerine karşı atılmış bir adım olu-
yor. Zebîdî’nin kaçındığı, Gazzâlî’nin batıl gördüğü te’villerin bâtınî te’villerdan farkı nedir? 
Bir te’vil Kitap ve Sünnet’e de uygun düşse batıniye te’villerinden olabilir. İşte “pabuçlarını” 
ayet-i kerimesindeki nefis ile te’vil etmek bu kabilden olabilir. Gazzâlî’nin Faysal’da beyanı-
na göre bazı zahiri batıl olan şeylerin te’villeri, kötü olmakla beraber dine zararı yoktur. 

 
83 Irâkî “aslı olduğuna rastlamadım” diyor. (Mlf.) 
84 İbrâhim 14/35. 
85 En‘âm 6/76-78. 
86 Gazzâlî, “Bu ayetlerden maksat zâhirî manaları değildir. Bilakis burada sözü edilenlerden kastolunan, 

nûrânî-melekî cevherlerdir. Onların nûrânileri de aklîdir; hissi değildir. O nûrânîliğin de mükemmel ol-
mada dereceleri vardır. O dereceler arasındaki nisbet farkı yıldız, ay ve güneş arasındaki nisbet gibidir” 
der. Bkz. Gazzâlî, Faysalatu’t-tefrika beyne’-İslâm ve’z-zenâdıka, Thk. Süleyman Dünya (İmam Gazâlî 
ve İman-Küfür Sınırı, Çev. Ahmet Turan Arslan), İstanbul, 1992, s. 168 

87 İbnu’l-Cevzî, Telbîsu İblîs, s. 149 
88 İbnu’l-Cevzî, Telbîsu İblîs, s. 300. İbnu’l-Cevzî bu sözünden önce Ebû Hamîd’in (Gazzâlî’nin) şu sözüne 

yer verir: “Rubûbiyet için bir sır vardır ki, o sır açığa çıkarsa nübüvvet batıl olur. Nübüvvet için de bir 
sır vardır ki, o sır açığa çıkarsa ilim batıl olur. Allah’ı bilen alimler için sır vardır ki, o sırrı bu alimler or-
taya çıkarırlarsa, hükümler batıl olur.” Daha sonra İbnu’l-Cevzî, Ebû Hamîd’den garib hikayeler nakle-
der ve bundan sonra bu sözlerini söyler.  
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Nitekim İmâmiyye’nin “İmam Serdap’da (mağarada) gizlidir” sözü pek kötü bir bâtılın zahi-
ri ise de dine zararı yoktur. Zarar ahmak inanana döner.89 

Evet te’viller, usûl ve akidenin en önemli konularıyla ilgili olmayan hususta bid’ate nisbet 
olunmaz. Ancak böyle bir kapı açmak avamın kalplerini karıştırmaya sebep olmakla selef-
ten rivayet edilmeyen her hususta sahibi özellikle bid’ate nisbet olur. Bazı bâtınîlerin 
“Samiri’nin buzağısı te’vil edilmiştir” cümleleri de bu kabildendir.90 

3- “İşte Abdu’l-Ganî Nablusî’den nakletmiş olduğunuz şu söz...”91 
Cevap- Burası da yanlış anlaşılmış, hüküm buna bağlanmıştır. Sûfiyyeye mahsus olan 

te’viller “süluk erbabına anlaşılacak şekilde ince manaya işaret değil midir? Hepsini izah 
makamında Abdu’l-Ganî Nablusî’den naklettiğimiz ibare kalıbını değiştiriyor. Bu sözler ile 
Seyyid’in tarifine karşı getirdiğim kısım değişiyor. 

Abdu’l-Ganî Nablusî Tarikat-ı Muhammediyye şerhinde Seyyid’in tarifine uygun olarak 
Beğavî ile Kevâşi’nin tariflerini, ayet ve şer’a muhalif olan te’vili zikrettikten sonra 
“Sufiyenin tefsirine gelince” sözü ile Beğavî ve Kevâşî’nin tariflerinden başka olduğunu 
göstermiyor mu?92 Artık dürülmüş satırlar kimin aleyhinde olur? 

Letâifu’l-Minen’den naklettiğim ibare hakkındaki sözünüze yukarıda cevap verilmiştir. 
4- “Gazzâlî’nin te’villeri arifler ve sûfîlerin kendi tabiriniz ile işaretleri kabilinden midir 

değil midir?”93 
Cevap- Eski sûfîlerin sözleri ancak işaretler kabilindendi. Gazzâlî’den evvel sûfiyye sözle-

rine bâtınî te’viller karışmış ise de yerleşmemişti. Gazzâlî mutasavvıflar arasına karışan 
bâtınî te’villerin aleyhinde idi. Ne çare ki kendisi de ondan kurtulamadı. Mutasavvıflar ve 
mütekellimlerden bir çoğunun sözlerine de bâtınilik ve felsefilik karışmış idi. Felsefe 
bâtıniyenin bâtınî idi. 

Gazzâlî’nin sözlerinin bir kısmı sûfîlerin işaretleri kabilinden olduğu halde, bir kısmı filo-
zoflar ve bâtınîlerin te’villeri cinsinden idi. Bunun gibi “Köpek olan eve melekler gelmez”94 
hadisini de evi kalp ile, köpeği hiddet ve diğer kötü sıfatlar ile tev’illeri sûfî ariflerin işaret-
leri kabilinden idi.95 

 
89.Bkz. Gazzâlî, Faysalatu’t-tefrika beyne’-İslâm ve’z-zenâdıka, s. 180. Aslında Gazzâlî burada te’villeri, 

dine zararlı te’viller ve zararlı olmayan te’viller diye ikiye ayırmaktadır 
90 Diyorlar ki, nasıl olur da, o kadar çok insanın içinde, altından elde edilen bir buzağının ilâh 

olamıyacağını bilen bir akıllı bulunmaz? İşte bu da zandır. Çünkü insanlardan bir taifenin bu derece 
ahmaklığa düşmesi (mesala puta tapılması) imkansız bir şey değildir. Bu halin çok az rastlanır olması o 
iddiayı kesin bilgi derecesine eriştirmez. Bkz. Gazzâlî, Faysalatu’t-tefrika beyne’-İslâm ve’z-zenâdıka, s. 
169 

91 Abdülğanî en-Nablusî şöyle diyor: “Sûfîlerin Kur’an-ı Azîm’i tefsir etmelerine gelince, bunlar Kur’an’ın 
sırlarına vakıf olma kabilindedir.” 

92 Begavî ve Kevâşî’ye göre te’vil, ayetin lafzını istinbat (akıl yürütme) yoluyla Kur’an ve Sünnet’e ters 
düşmeden öncesi ve sonrasıyla muhtemel manaya sarfetmektir. Ulemaya göre bu şekildeki tefsir mah-
zurlu değildir. Nitekim şu ayet-i kerimenin: “Gerek hafif, gerek ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın” 
(Tevbe 9/41) tefsirinde şöyle denmiştir: Zengin veya fakir; bekar veya evli olsanız da; dinç veya dinç 
olmasınızda, sağlam veya hasta olsanız da (savaşa çıkın) .Bu şekildeki te’vil caizdir. Çünkü ayet bu 
türlü manaları vermeye müsaittir. Ayet ve dine ters te’vil ise mahzurludur. Çünkü bu şekildeki te’vil 
Râfizîlerin te’villeri gibi cahillerin te’vilidir. Nitekim Râfizîler “İki denizi salıverdi, biribirlerine kavuşuyor-
lar” (Rahmân55/19) ayetinde geçen salıverilen iki şeyi, Ali ve Fatıma diye te’vil etmişler ve o ikisinden 
de inci ve mercan yani Hasan ve Hüseyin çıkmıştır. Sûfîlerin Kur’an-ı Azîm’i tefsir etmelerine gelince, 
bunlar Kur’an’ın sırlarına vakıf olma kabilindedir. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 107-108 

93 Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 109 
94 Muslim, Libâs, 83-84 (III, 1665) 
95 “Bunda ifade edilmek istenen zâhir değildir. Maksat kalb evini gadap köpeğinden temizlemektir. Çünkü 

o, meleklerin nurlarınadn olan bilgiye mani olur. Zira gadap aklın soyguncusudur” diyenle, zâhire uyup 
da: “Burada köpek suretiyle değil manasıyladır. O da seb‘iyye (yedi kötü huy) ve darave (fena alışkan-
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Fakat “pabuç çıkarma”yı dünya ve ahireti terk ile te’vil, Mişkât’taki Tur vadisi te’villeri 
bâtınîlere ait te’viller idi.96 Çünkü böyle bir nakil ne sahabeden ne tabiinden ne de seleften 
nakledilmiş değildi. Pabuçlar eşek derisinden olup temiz değildi. Bunun için Musa 
Aleyhisselam onu çıkarmak ile memur olmuştur. Bu hal Yehûd’un (İsrâil oğullarının) iba-
detleri zamanında sünnet oldu. Biz de buna muhalefetle memur olduk. Sünen’de “İsrail 
oğulları ayakkabılarıyla namaz kılmazlar, onlara muhalefet edin” geçmektedir. Nasıl olur da 
yasaklandığımız bir şey bize meşru olur? Gerçekte Musa Aleyhisselam mukaddes vadide 
ayakkabılarını çıkarmakla memur olduğu halde, kainat sevinci Efendimiz Hazretleri Miraç 
gecesinde onunla emr olunmadı. Pabuç çıkarma dünya ve ahireti terk olsaydı hiç şüphesiz 
şanı yüce Efendimiz Hazretleri onunla emr olunurdu. Bize de meşru olurdu. Pabuç çıkar-
mayı dünya ve ahireti terk kılıp “Bu yol ile hitap meydana geldi” demektir. Bir takım kimse-
ler dalâlete düşmüşlerdir. Zannedilir ki bu makama zühd ile veya başka bir şey bile ulaşılı-
yor da, Cenab-ı Hakkın insan nefislerine bahşettiği bilgiler Hazret-i Mûsâ’ya olan ilâhî hita-
bın cinsinden kılınıyor. İşte bu te’vil filozofların “Nübüvvet kazanılmıştır (müktesebtir)” söz-
lerine dönüyor. Nitekim Gazzâlî’den sonra Nebilerin menzilleri talep olunmuş Sühreverde-i 
Halebî: [Bana kalk ve korkut] hitabı gelmedikçe Allah benim canımı almasın” demiş. İbn 
Seb’în ise “Benden sonra peygamber yoktur demekle Amine’nin oğlu akılsızlık etti” sözüyle, 
Resüllerin övüncü zahidlerin efendisi Efendimiz Hazretleri hakkında hiçbir müslümanın ağ-
zına yakışmayacak bir söz sar federek edepsizliğe kadar varmış idi. İbn Kıssî de “pabuç 
çıkarma” hakkında bir kitap yazmıştı. İş bu safhada kalmadı. Kalblere inzal olunan mana-
lardan ibaret olan ilham, Musa’nın konuşmasından; vasıtasız, perdesiz sadece bir hitap 
olan ilham perde, harfler ve ses ile olan Musa’nın konuşmasından daha üstün tutuldu. Ve-
layet nübüvvetten, nübüvvet risaletten daha büyük sayılmakla tasavvuf kitaplarında bu 
beyit meydan buldu. 

“Berzahta nübüvvet makamı, resülden ayrı ve velisizdir” 
Gazzâlî’nin Cevâhiru’l-Kur’ân’da “te’vili” rüya tabiri cinsinden sayması filozofların ve 

bâtınîlerin sözleridir. Bunun gibi ilâhî sırları açıklamak kasdıyla yazdığı Mişkât’da meleklere 
Rab, Allah’a Rablerin Rabbi (Rabbu’l-erbâb) demesi97, yıldızlara tapan filozof ve bâtınîlerin 
sözlerinden, Faysal’daki “Akıl meleklerden bir melektir”98 sözü filozof sözlerindendir. 

İhyâ’da Kitabu’t-Tevekkül’deki “Mümkün olanlardan daha güzel ve hoş bir şey yoktur” 
sözü felsefi bir tarike dayalıdır. Mişkât’da Gazali, yüce nazımda gelmiş olan güneş99 ay100, 
yıldız101, Tûr (dağ)102 vadinin sağ kıyısında103, ateş104, ateş koru105, ateş parçası106, alev107, 

 

lık)tır. Kişinin ve bedenin durağı olan evin, köpeklik suretinden korunması gerektiğine göre, hakiki özel 
cevherin durağı olan kalb evini de köpeklik sırrından muhafaza etmek daha evladır” diyen arasında fark 
vardır. Zâhir ve bâtını tamamen cem‘ eden kimse kâmil insandır.” Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, (Nurlar Fe-
neri, Çev. Süleyman Ateş), İstanbul, 1994, s. 50-51 

96 “Eğer o varlıklar arasında sabit, değişmez sabit, küçülmez büyük ve bundan beşeri kalblere marifet 
suları, mükaşefe nefiseleri fışkırıp akan varlıklar varsa bunun misali Tûr(dağ)dur.” Bkz. Gazzâlî, 
Mişkatu’l-Envâr, s. 46 

97 “Derim ki: Eğer melekût aleminde melekler diye ifade edilen, kendilerinden beşerî ruhlara nurlar taşan 
bundan dolayı da rablar adını alan –ki bundan dolayı Allah da Rabların Rabb’ı olur- ve nurâniyetlerinde 
çeşitli dereceler bulunan nuranî, şerif, yüksek cevherler varsa; şehâdet âleminde de bunlara misel ola-
rak güneş, ay ve yıldızlar vardır. Bkz. Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, s. 43-44. 

98 Bkz. Gazzâlî, Faysalatu’t-tefrika beyne’-İslâm ve’z-zenâdıka, s. 160. 
99 “Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu, öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlara güneşin 

önünden (korunacak) bir siper yapmamıştık.” Kehf 18/90. Ayrıca bkz. Taha 20/130. 
100 “...Güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş vaziyette (yaratan O’dur).” A’râf 7/54. 
101 “... Cam sanki inciden bir yıldız.” Nur 24/35. 
102 “Bir zaman da sizin sözünüzü almış, üzerinize dağı (Tûru) kaldırmıştık.” Bakara 2/63, 93. 
103 “Oraya gelince o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısında bir ağaçtan kendisine seslendi.” Kasas 28/30. 
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ateşle ısınma108, mukaddes vadi109, pabuçları çıkarma110 kalem111, levh112, kitap113, yayıl-
mış ince deri üzerine114, bütün birer misal gösteriyor.115 Son kısımda özür dileyerek “Bu 
verilen misalleri zahirin kaldırılmasına ruhsat zannetme”116 diyor. Bunu da itibar (araştır-
ma) sayıyor. Yani fakihlerin kıyasları kabilinden sayıyor. Artık “pabuçları çıkarma” misali 
hak yani dünya ve ahireti terk hakikat oluyor da “her türlü hakkın bir hakikati var” 117 sö-
züyle bu konuya son veriliyor. 

Ayet-i celîlerin delaleti ile şeriatte meleklere rabler (erbâb) denmez. Meleklere rabler sö-
zü Yunanvari sözlerdir. Gazzâlî’den evvel gelen Farabî, İbn Sînâ başlangıç (mebde’) ve so-
na (meâd) ait olan nasları hayale ve misale hamlediyorlar, hakikate remz ve işaret kılıyor-
lardı. Gazzâlî Mişkât’ta tamamıyla filozoflar gibi nasları hakikate misal kılıyor.118 Yalnız 
bâtıniyyeden ayrılarak o remz ve işaret hak oluyor. Zorunlu olarak ma’lum olan şeyler bile 
te’vil sırasında birer remz oluyor. Evet Gazzâlî’nin sözlerinde peygamberliğe saygı, emir ve 
nehye ihtimam... vs. pek çok iyi ve doğru şeyler vardır. Fakat bazı sözlerinde ise bâtınî ve 
felsefî ruh bulunmakla birlikte bu sözlerine de itimat olunuyordu. Çünkü Gazzâlî fıkıh, ta-
savvuf, kelam ve felsefede geniş bilgi sahibi olmakla İslam alemindeki yeri başkalarına 
benzemiyordu. İşte buna bağlı olarak Gazzâlî’nin aleyhine bir topluluk ayaklanmıştı. 

İslâm aleminde Sülemî’nin yeri Gazzâlî’nin yeri gibi değildi. Gazzâlî’nin zekasının gücü, 
zühdü ve ibadeti, yüksek ilimlerdeki engin bilgisi Sülemî’nin ilim ve haline kıyas olunamaz-
dı. Hadis hafızlarından ve sûfî imamlardan biri olan Sülemî ile usûl ve kelamcıların büyükle-
rinden ve sûfî imamlardan biri olan Gazzâlî bir olamazdı. 

 
104 “Yok eğer yapamadınızsa ki asla yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkarcılar 

için hazırlanmış ateşten sakının.” Bakara 2/24, 39, 80. 
105 “Mûsâ, sûreyi bitirip ailesiyle yola çıkınca Tûr’un (sağ) yanında bir ateş gördü. Ailesine dedi ki: “siz 

durun, ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir haber getirirm, yahut bir ateş koru (getirirm) de ısı-
nırsınız.” Kasas 28/29. 

106 “Hani (o) bir ateş görmüştü de ailesine: “Siz durun ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir kor 
getiririm, yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum” demişti..” Tâhâ 20/10. 

107 “Ve biz onun dinlemeğe mahsus olan oturma yerlerinde oturur (gayb haberlerini dinlemeğe çalışr)dık. 
Artık şimdi kim dinlemek istese, kendisini gözetleyen bir alev parçası bulur.” Cin 72/9. 

108 “...Yahut bir ateş koru (getirirm) de ısınırsınız.” Kasas 28/29 
109 “Ey Mûsâ, Ben (evet) Ben senin Rabb’nim! Papuçlarını çıkar. Çünkü sen, kutsal vadide, Tuvâ’dasın.” 

Tâhâ 20/12. 
110 “Ey Mûsâ, Ben (evet) Ben senin Rabb’nim! Papuçlarını çıkar. Tâhâ 20/12. 
111 “Nûn. Kaleme ve (kalemle) yazdıklarına andolsun.” Kalem 68/1. 
112 “(Onun aslı) Levh-i Mahfûz’dadır. Bûrûc 85/22 
113 “Kendilerine Kitâbdan bir pay verilenleri görmedin mi?” Nisâ 4/51, 54. 
114 “Yayılmış ince deri üzerine.”Tûr 52/3 
115 Gazzâlî Mişkat’ta Kur’an’da geçen bu kelimelerin tabiri ve misali üzerinde durmakta, hangi manalar 

ifade ettiklerini kendi bakış açısıyla vermektedir. Bkz. Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, s. 45-48. 
116 “Bu temrinden ve misaller vermeden dolayı benim zâhiri hükümleri kaldırmak ve bunların bâtıl oldu-

ğuna hükmetmek hususunda bir ruhsat verdiğimi sakın zannetme. Öyle ki sanki Mûsâ ile beraber iki 
na‘l (ayakkabı) yoktu ve “Fahla’ na‘leyk” “Ayakkapılarını çıkar” diye bir ses işitmemişti Hz. Mûsâ, diye 
bir hükme vardığımı zannetme. Hâşâ Allah’tan. Zevâhiri inkar etmek, şaşı gözle iki alemden yalnız birini 
görüp bunlar arasındaki dengeden habersiz olan ve bundan dolayı da ötekini de kavramaktan aciz olan 
bâtınîlerin görüşüdür. Nasıl ki sırları iptal etmek de Haşviyyenin yoludur. Zâhiri manadan ayıran haşvî, 
manayı zâhirden ayıran da bâtınîdir. Ama ikisini birleştiren kâmildir.” Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, s. 49-50. 

117 Zâhiren iki ayakkabıyı çıkarmak, iki cihandan geçmeyi işaret etmektedir. Zâhirde olan misal hak, onu 
bâtına çekmek hakikattir. Her hakkın bir hakikatı vardır. Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, s. 51-52 

118 Bkz. Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, s. 45-48 



İ. İ. Hakkı / A. Yıldırım 

 

158 

5- “Böyle bir bâtıl mezhebin tesisini Sülemî’den bir asır sonra gelen Gazzâlî’ye isnadı ba-
tıl...”119 

Cevap- Zahir kalkmaksızın bâtınî manayı -bâtıniyyenin te’villerine uygun olsa dahi- bir 
araya getirme mesleğine Gazzâlî’ye uymak ve tabi olmakla sonrakiler tarafından gerekli 
görülen bir mesleğe mutlak suretle batıl bir meslek demek gibi bir iddiada bulunmadım. Bu 
mesleği Sülemî’den bir asır sonra gelen Gazzâlî’ye isnada daha önce izah ettiğim üzere 
“batıl bir isnadla batıl içinde batıl” demek doğrusu batıl bir sözdür. Mantıkî tahlile riayet 
etmeksizin tenakuz iddiası kadar mantıksızlık olamaz.  
Beşinci Dava ve Delili 

“Beşinci dava sûfiyenin işaretleri tabiri, rivayete dayalıdır (me’sûrdür)”120 suretinde özet-
leniyor ki doğru bir özettir. Sûfiyyenin işaretlerinin rivayet yollu olmasına bir şey demiyor-
sunuz. Yalnız bu davanın arkasında (zımmında) çıkardığınız ikinci bir davaya cevap vermek 
istiyorsunuz. Sûfî te’viller tabirinin me’sur olmadığı iddiası, yani kuruntu ettiğiniz dolaylı 
(zımnî) dava bizce asla kasdedilmiş değildir. Futûhât-ı Mekkiye’nin “İşaret ilmi yakınlık ve 
uzaklıktır. Sendeki etkisi terbiye ve irşaddır” beytini Medâricu’s-sâlikîn’in “İşaretin yönü 
ayet iledir. Onun ne tefsiri ne de kasdettiği manadır” sözünü dikkate alarak Menâzilu’s-
sâirîn’in diğer bir şerhinin “Sûfiyyenin işaretlerini ilim ehli inkar eder, marifet ehli kabul 
eder” ibaresi ile Risâle-i Kuşeyrî’deki “Bir kavim için önce işaretler vardır, sonra da hareket 
oldu” ibaresinden “Sûfiyyenin işaretleri rivayete dayalıdır (me’surdür)” neticesini çıkardım. 
Çünkü işaretler ile te’vil arasında mühim bir fark vardır. İşaret kasda açık olmayan, te’vil 
ise açık olandır. Artık meçhuliyet senediyle yokluğun isbatına çalışmak acaba kime doğru 
gelecektir? 

Sûfîlerin işaretlerine ait gösterdiğiniz Kâşânî’nin te’villeri dördüncü davanın açıklanma-
sında izah olunduğu üzere bâtınî te’viller ile doludur. Sözü dallandırmamak için Te’vilât-ı 
Necmiyye hakkında susuyorum. 
Altıncı Dava ve Delili 
1- Karışık bir zihniyetin bir takım hayali davaları gibi sözler ile süslenmiş olarak başla-

yan121, sûfî seyyidlerinden bâtınî te’viller, ayet-i kerimenin gereğine ve delaletine muhalif 
bir şey ile te’vil, “ayakkabı çıkarma” cümlesini dünya ve ahireti terk ile tefsir, sahih nakil ile 

 
119 “Böyle bir bâtıl mezhebin tesisini Sülemî’den bir asır sonra gelen Gazzâlî’ye isnadı “batıl bir isnadla 

batıl içinde batıl değil midir?”Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 109 
120 “Sûfiyenin işaretleri tabiri, rivayete dayalıdır (me’sûrdür). (Bu dava) “Sûfîlerin te’villeri” tabirinin 

rivayete dayalı (me’sûr) olmadığı iddiasını ihtiva ediyor. Kur’an-ı Kerîm’in esrâr ve hakikatlerine vakıf 
olma ümmetin havâssının yüce hususiyetlerindendir. Sûfiyye ve mutasavvife konularında delilli olarak 
açıklandığı üzere hicri ikinci asırda sûfiyyenin ileri gelenleri (havassı) olarak şöhret bulduktan sonra 
Kur’an ayetlerinden istinbat ettikleri bâtinî manaları eşanlamlı (müteradif) olarak te’viller ve işaretler ile 
vasıflandırdıkları rivayet edilmiştir. Birinci asırda zikredilen manalara “Kur’an’ın anlaşılması” (Fehmu’l-
Kur’ân), “Hitabın anlamı” (Fıkhu’l-hitâb) denildiği gibi İbn Abbâs’tan (r.anhumâ) “İlimde ileri gidenler” 
Âl-i İmrân 3/7) ayet-i kerîmesine yapılan yorumda; ikinci görüş (o ayetlerin te’vilini Allah ve ilimde ileri 
gidenler bilir) görüşü çercevesinde “Ben ayetin te’vilini bilenlerdenim” tabirine dikkat edilirse devirlerin 
en hayırlısı olan o övülen devirde dahi te’vil kelimesiyle aynı kelimenin kast edilmiş olduğu anlaşılıyor. 
İbn Abbâs’ın bu sözü “Allah’ım onu dinde fakih kıl ve ona te’vili öğret” (Buhârî, 3/İlm, 17 (I, 41); 
Muslim, 44/Fedâil, 30 (IV, 1928) Nebî’nin (s.a) duası karşılaştırılınca daha ziyade açıklığa kavuşmakta-
dır. Çünkü ilâhi ta’lim: Esrâr ve hakikatlerin yegane kaynağı ilhamlardır. Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun 
Zaferleri, s. 109-110 

121 Şeyh Safvet bu ifadelerinden önce şöyle der: “Sûfî ariflerin işaretleri ulemanın kıyasları kabilindendir. 
Bâtıniyyenin te’villeri değildir”, denildikten sonra “Sûfî büyüklerden bâtınî te’vil, ayet-i kerîmenin gereği 
ve delaletine muhalif bir şey ile te’vil, bu cümleden olarak “Papuçlarını çıkar” dünya ve ahireti terk ile 
tefsir sahîh bir nakil ile nakledilmiş midir! Bir kerecik olsun misal düşünülmeli değilmiydi” deniliyor ki, 
işte bunlar! Karışık zihniyetin... Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 110 
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nakledilmiş değildir” suretinde özetlenen bu davada “Sûfîlerin beyan ettikleri bâtınî mana-
ların bâtınî te’vil olabilmesi için” denir. Evvelce açıklandığı üzere sûfiyyenin açıkladıkları 
bâtınî manaların bâtınî te’vil olabilmesi için sadece uygunluk kafidir. Yoksa sûfiyyenin, 
bâtıniyye gibi zahiri terk veya bâtıniyyenin sûfiyye gibi zahirleri kabulleri icap etmez. 
Gazzâlî’nin “sadece zahiri kabul edenler haşevî, sadece bâtını kabul edenler bâtınî, her iki-
sini birleştiren kamildir”122 sözünde bariz bir delil yoktur. Haşevilik nasıl eksik ise, bâtınilik 
öyle eksiktir. “Zâhir mana ile bâtınî manayı, yahut haşevilik ile bâtıniliği birleştiren kamil-
dir” demek istiyor diye ortaya konan iddia yanlış olur mu? 

2- Sûfî te’viller ile bâtınî te’villeri birbirine karıştırmak bir papazın besmele-i şerîfeden... 
delil getirmesine benziyor.123 

Cevap- Kalemimi bu söze cevap vermekten esirgerim. Ancak Tasavvufun Zaferleri isimli 
kitapta “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” yüce nazmına bedel, sulûk edilen sünnet 
ve bilinen yoldan saparak “Allah emrini yerine getirendir”124 kelimeleriyle başlamaya acaba 
papazın bu delili mi sebep olmuştur, sualini sorabilir miyim? 

3- Alimlerin kıyasları kabilinden olursa şartlarına riayet olununca çok alimlerce sahih o-
lan sûfiyyeye ait işaretleri, bâtınî te’villerden ayırdığım cihetle bu konudaki sözler125 yerin-
de değildir. 

4- “Dünya ve ahireti terk etmeyi, papuç çıkarmaya kıyas etmeğe te’vil denilebilir mi 
ki?”126 

Cevap- Bu da söz mü? Bu safhadaki tefsirden maksat bâtınî te’vil demektir. Nitekim 
bâtınî te’vil, ayet-i kerimenin gereğine ve delaletine muhalif bir şey ile te’vîl, “ayakkabı çı-
karmayı dünya ve ahireti terk ile tefsir” denmiş idi. Burada virgüllerden, tefsirlerden atfı 
görmezden gelinerek uluorta koca bir sayfayı boş sözler ile doldurma; hasta anlayışı ölçü 
sayarak doğru bir incelemeyi karışık, çok renkli ve eksik gösterme gibi paslı silahlara mü-
racaat olunuyor. 

5- “Gazzâlî’nin dünya ve ahireti terk te’vili gibi sûfi te’viller eski sûfilerden sahih nakil ile 
nakledilmiştir.” 

Cevap- Sualimiz “Acaba Fudayl b. Îyâd, Ebû Süleyman Dârânî, İbrâhim b. Ethem, 
Ma’rufu Kerhî... vs. gibi eski sûfilerden nakledilmiş midir?” Buna karşı sahih nakilleri getir-
mek lazım iken davasız “eski sûfîlerden nakledilmiştir” demek tahakkümdür ki hiçbir vakit 
ilmi değeri yoktur. 

 
122 Bkz. Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, s. 50. 
123-Sûfî te’viller ile bâtınî te’villeri birbirine karıştırmak bir papazın besmele-i şerîfeden lafza-i Celâli Rah-

man ve Rahîm isimleriyle üçlü ve ikili olarak delil getirmesine benziyor Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun 
Zaferleri, s. 111 

124 Yûsuf 12/21 
125 Şeyh Safvet’in bu konudaki sözleri şöyledir: Kitâb ve Sünnet’le sabit olan kendisine kıyaslanan bir 

şeyin hükmünü illetini araştırma ve inceleme (i’tibar) yoluyla benzerlerine kıyasını ortaya koymak: Ken-
disine kıyaslanan şeyin ihtiva eden nassın gereği ve delaletine muhalif midir, değil midir? gibi bir dü-
şünceye yorumlanabilir mi? Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 111 

126 “Bu cümleden olarak “Papuçlarını çıkar” dünya ve ahireti terk ile tefsir sahîh bir nakil ile nakledilmiş 
midir? Sözünüzden bir mana, bir anlam, bir maksat anlaşılabilsin? Eğer ictihadınıza göre ulemanın kı-
yaslarını: Kendisine kıyaslananın hükmünü ihtiva eden nasların tefsiri ise, düşünceleriniz pek doğrudur. 
Sûfîlerin beyan ettikleri bâtınî manaların selef ve halefin yoluna uyularak tarafımızdan te’viller (te’vilât) 
ismi verilmesi üzerine ne olursa olsun mutlaka red ile mukabelede bulunmak hevesiyle bunlara ancak 
işaretler (işârât) denilebileceği ileri sürülmüş ve şu suretle te’viller (te’vilât) yahut işaretler (işârât) ile 
tabirleri gereğine dair iddialardan her halde bunlara tefsir denilemiyeceği iki tarafın iddia ve itirafıyla 
açığa çıkmış iken bilemiyoruz, bize mi yahut Gazzâlî’ye mi? Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 111-
112 
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6- Sonrakiler meyanında bâtınî te’viller bulunduğunu iddia ettiğiniz halde bu cümle bize 
bir cevap teşkil eder mi? Bu cümle kendiliğinden sakattır, düşmüştür.  

7- “Gazzâlî gibi bir arif Allah’a yemin olsun ki... vs.”127 
Cevap- Evet Gazzâlî arif-i billâhdır. Fakat masum değildir. İlham da bir ölçü değildir. Bu-

nunla beraber Gazzâlî’ye ilham olunan şeyler bizlere delil değildir. Gazzâlî hakkında muta-
savvıflardan olan İbnu’l-Cevzî “Gazzâlî mükaşefe ilmiyle konuştu, fıkhın kanunları dışına 
çıktı”128 sözünü İbnu’l-Kayyım’da “Allah’ı tesbih ederim, Gazzâlî fıkıh dairesinden tasnif et-
tiği İhyâ adlı eseriyle sebebiyle çıktı” sözünü sarf ediyorlar. Acaba bunlara da Haşeviyye 
mezhebi taklitçisi denilecek mi? Gazzâlî’nin İbn Sînâ’dan aynen aldığı sözler, tasavvufa ka-
rışan felsefe maddelerinden ilham alınmış sayılmayacak mı? 
Yedinci Dava ve Delili 
1- “Misal düşünülmemiş”129 suretinde özetlenmiş olan bu davada misali itiraf ile beraber 

hüsnü nazar ile incelediğinizi söylüyorsunuz. Bu halde yanlış gördüğünüz bir fıkrayı niçin 
resmen Şeyhül-İslamlık makamına ihbar etmediniz? 

2- Bâtınî te’viller hakkında yazdığım sözlerde “te’vîl kelimesinin muhtelif manaları birbiri-
ne karışmıştır”130 sözünüz yine yanlıştır. 

Te’vil meselesi malum olan mütaşabih ayetlere mahsus değildir. Belki genellikle naslar 
hakkındadır. Kelamcıların “Akıl ile nakil çelişirse, akıl evvel, nakil müevvel(yorumlanan)dir”, 
sözleri, usulcülerin “nas ile zâhirin, te’vîl edilebilir” demeleri bilinen müteşabihler hakkında 
değildir. İspat ehline göre akla uygun olan naslara zıt olmaz. Bu konuda esas dayanak, 
nakildir (sem’). Te’vîl ehline göre akla uygun olan, naslara ters (muarız) olabilir, bu konuda 
dayanak nakl (sem') değildir, teorik akıl (nazari aklî) veya vicdanî keşiftir. İspat ehli iddia-
sını (önce) naslar ile doğrultur, sonra nazar ile sağlamlaştırır. Mücerred nazar ile mücerred 
aklın uzaklaştırılması ile nasları tevil etmez. Kelamcıların asıl konularına muhalif olan ayet-i 
kerimeler ile amel etmeyi terk eylemez. Onların nazarında naklî deliller (edille-i sem’iyye) 
yakîn ifade eder. 

Te’vîl ehli bilakis mücerred nazar, mücerred aklın uzaklaştırılması, mücerred keşif ile 
nasları te’vîl eder. Kelamcıların asıl konularına muhalif olan ayet-i kerimeler ile amel etmeyi 
terk eyler. İddialarını aklî veya zevkî delillerle doğrulattıktan sonra naslar ile delil getirir. 
Onlar göre esas dayanak nazar veya zevktir. Naklî deliller (edille-i sem’iyye) yakîn ifade 
eder değildir. Te’vil ehli denince bunun içine, Eş’âriyye, Mu’tezile, Mutasavvıflar, Felsefeci-

 
127 “Ulemanın açıkladığı üzere zâhiri manaları, bâtıniyyenin açıkladığı üzere bâtınî manaları bir araya 

getirebilecek bir yol tesis etmiştir. Bu yol daha sonra mutasavvıfların mezhebi olmuştur” gibi sözlerle 
vasıflandırmak ancak Haşeviyye mezhebi mukallidlerinin gösterebilecekleri cesaretlerdendir. Bkz. Şeyh 
Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 113 

128 İbnu’l-Cevzî, Telbîsu İblîs, s. 148 
129 “Misal düşünülmemiş, Cerîde-i İlmiyye’nin 57. Nüshasına da dikkatle bakılmamış, siyak ve sibakı hiç 

de dikkate alınmamıştır” diye verilen hükümleriniz doğrudur! Bunu samimiyetle itiraf ederiz. Cerîde-i 
İlmiyye’de “İslâm Mütefekkirleri” başlığıyla Hüccetu’l-İslâm ve’l-müslimîn İmam Gazzâlî hakkında yayın-
ladığınız birbirini takip eden makaleler: İmam Gazzâlî’nin büyüklüğünü, ilim ve irfanıyla din düşmanla-
rına karşı İslamiyetin muhafazası uğrunda sarfettiği az görülen emsalsiz yüce gayretini, tasavvuf yolu-
na sülûkü neticesinde ilâhi mevhibelerden kendisine akan vehbi ilimlerin hususiyetini açıklamakla mua-
sırlarının aydınlatılması maksadıyla kaleme alınmış faydalı eserler olmak üzere hüsnü nazarla incelen-
mişti. Gazzâlî gibi bir zatın önceki sûfîlerin doğru ve isabetli te’viller ve işaretlerine karşılık bâtıniyyenin 
bâtıl, zındıkça te’vîlleri (hâşâ) kabul eylediği, bu bid’at yolun kendinden sonra mutasavvıfların yolu ol-
duğu düşüncesiyle bu fasid fikirleri halkın anlayışına telkin edebilmek üzere gayet ustalıklı bir uslubla 
yazılmış olduğu hatır ve hayalimizden çıkmamıştı. Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 113 

130 Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 114 
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ler, Bâtıniyye girer. Te’vil hususunda en ileri giden Bâtıniyyedir.131 Te’vil ehli, te’vil ettikleri 
ayetleri müşkil ve müteşabih sayıp te’vile kalkarlar. Bir fırkanın müşkil veya müteşâbih 
saydığını diğer fırka müşkil ve müteşâbih saymaz. İşte te’vîl ehli arasındaki sıkıntı! Felsefe-
ciler ve Bâtınniyye'nin bir kısmı tevile karşı örnek (temsîl) ve akla getirme (tahyîl) görüşü-
ne sahiptir. 

Gazzâlî Faysalu't-Tefrika'da te’vil hakkında önemli bir kanun ortaya koyuyor, Şâri’in söz-
lerini (akvâl-i Şâri') beş dereceye ayırıyor: el-Vücûdu’z-zâtî (Zâtî varlık), el-Vücûdu’l-Hissî 
(Hissi varlık), el-Vücûdu’l-Hayalî (Hayâlî varlık), el-Vücûdu’l-Aklî (Aklî varlık), el-Vücûdu’ş-
Şibhî (Şibhî varlık).132 Zâtî varlık sabit olunca tevil yoktur.133 Fakat zorunlu bir durum söz 
konusu olursa derecelerine göre diğer dört vücûda inilir. İşte bu inmeye, tevil denir. Şibhî 
varlıktan aşağısı yoktur.  

Görülüyorki, tevil hakkında Gazzâlî'nin ortaya koyduğu kanun, şüphe ettiğiniz şekilde 
zâhirî ve bâtınî manaları toplayıcı değildir. Bu kanundan şüphe etmeniz Faysalu’t-
Tefrika'dan haberiniz olmadığını gösterir. Artık bu şüphenize ayrı ayrı isabet eden bütün 
neticeler tamamıyle yıkılıp gitmiştir. Birbirine zıt iki şeyi bir araya getirmek  bir üçüncü ga-
rip mezheb Cerîde-i İlmiyye'de değil, hayal edilen hayaldan başka hiç bir iz de görülmüş 
değildir. Gazzâlî'nin ortaya koyduğu kanundan maksat tevil yolunda nizamsız ve kanunsuz 
bir şekilde bu yoldan ayrılmamak, vücud (varlık) mertebelerini te’vîl dereceleriyle ayırmak-
tır.134 

3- “Müteşâbihât meselesinde Gazzâlî Selefiyye yolundadır”135 sözünüz kabul edilecek bir 
söz değildir. Gazzâlî için İlcâmu'l-Avâm'ı136 bırakın da Faysalatu't-Tefrika’sına137 bakın, bu 
zatın hangi mezhepde olduğunu anlarsınız. Gerçekte Gazzâlî'nin uyduğu mezhebi eserle-
rinden anlamak pek güçtür. Bir eserinde kabul ettiğini diğer eserinde kabul etmiyor. 
Faysal'da teviller hakkında pek ziyade genişlik göstermemekle beraber, Mişkatu'l-Envâr'da 
zikrettiği tevilleri reddediyor.138 Bundan dolayı hakkında “Yemenli birisi geldiğinde Yemen-

 
131 Bâtıniyye hakkında geniş bilgi için bkz. Gazzâlî, Bâtınîliğin İçyüzü, (Çev. Avni İlhan), Ankara, 1993; 

Avni İlhan, “Bâtıniyye”, DİA, V, 190-194. 
132 Bkz. Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, s. 153-161. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Mehmet Görmez, Gazzâlî’de 

Sünnet, Hadis ve Yorum, (Basılmamışı çalışma), s. 67-79. 
133 Bkz.Gazzâlî, Faysalatu’t-tefrika, s. 157 
134 Gazzâlî varlık mertebelerini ve bunlarla ilgili te’vîl edilebilir misaller verdikten sonra şöyle der: “Kesin-

likle bil ki, şerîat sahibinin sözlerinden herhangi bir sözü, bu derecelerden birine uygun olarak anlayan 
herkes Peygamber’i tasdik eden bir kimse demektir. Tekzîb, ancak bu manaların hepsinin inkar edilme-
si ve Peygamber’in (s.a) söylediklerinin hiçbir manasının olmadığını –ki bu durum doğrudan doğruya 
tekzîb demektir- ve sözlerindeki gayenin işleri karıştırmak ve dünya menfeati elde etmek olduğunun 
iddia edilmesidir. İşte bu, halis küfür ve zındıklığın ta kendisidir. İleride işaret edeceğimiz gibi, te’vîl 
kanunlarına bağlı kaldıkları sürece, te’vîlcilerin kafir sayılması gerekmez. Te’vîl sebebiyle tekfir etmek 
nasıl mümkün olur ki, İslam fırkalarından te’vîl yapmak zorunda olmayan hiçbir fırka yoktur. Gazzâlî, 
Faysalatu’t-tefrika, s. 162.  

135 Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 115 
136 Bu eserde Gazzâlî, müteşabihat konusunda selefin metodunu izlediği ve söylediklerinin selef metodu 

olduğunu belirtmektedir. Bkz. Gazzâlî, İlcâmu'l-Avâm an ilmi’l-kelâm, (Halkın Kelâmî Tartışmalardan 
Korunması, Çev. D. Sabit Ünal), İzmir, 1987, s. 17-77, 104-105. 

137 Bu eserde ise Gazzâlî, te’vîle başvurdukları için müslümanların tekfirle itham edilemeyeceğini ve İslâm 
fırkalarından te’vîl yapmak zorunda olmayan hiçbir fırka olmadığını, te’vîlde dikkat edilmesi gereken 
noktanın i’tikad esaslarının değiştirilmemesi olduğunu belirtir. Bkz. Gazzâlî, Faysalatu’t-tefrika, s. 162, 
168, 169, 170 

138 Bkz. Gazzâlî, Mişkatu’l-Envâr, s. 45-52 
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lisin, Ma‘ad kabilesinden birisiyle karşılaştığında ise Adnânîsin” denmiş idi. Evet İlcâmu’l-
Avâm risalesinde selef yoluna uyuyor.139 

Acaba bu mezhep kendisinin mezhebi midir? Yoksa halk için lazım olan mezhep midir? 
Faysal'daki “Halk makamında hak olan husus, sahabenin açıklamadığı te’vîli açıklamadan, 
başlı başına (re’sen) zâhiri olanları değiştirmeden, Kitab ve sünnette müteşabih olana uy-
maktan çekinme, kelâm ile ileri derecede meşgul olmadıkları başlı başına soru konusu ol-
duğu kesindir. Nezâret makamında böyle değildir” gibi sözleri bilhassa (diğer) kitabının 
başlığı olan İlcâmu’l-Avâm'ın halka layık bir mezhep kitabı olduğuna daha ziyade delalet 
eder. Gazzâlî halk ve genel (cumhur) hakkında taklidi uygun görenlerdendir. Fakat havas-
sa inceleme (nazar) ve delil getirmeyi (istidlâl) ve fikri bağımsızlığı (istiklali) vacip kılıyor. 
Bilinen (muayyen) mezhebe muhalefeti küfür sayan kimseyi gururlu ahmak biliyor. Hatta 
her kamil olan insanın üç mezhebi olabileceğini bile Mîzânu’l-Amel'de beyan ediyor. İşte 
buralarını düşündükçe İlcâmu’l-Avâm'daki görüşleri kendisine mal edemiyorum. 

4- “Tarifiniz üzere eğer Gazzâlî: Ulemanın beyanı üzere zâhiri manaları, bâtıniyyenin be-
yanı üzere bâtınî manaları bir araya getirmiş ise gerçekten kendinden evvel böyle bir mez-
hep kurulmamıştır.”140 

Cevap- Sûfiyyenin bâtınî manaları ile batıniyye arasında eşitlik yoktur. Bâtınî manaların 
bâtınî te’viller olabildiği gibi ilâhî ilhamlar da olabilir. Bununla beraber ilhamda hata caiz 
olacağı yönüyle ilham hataya yakın olabilir. Her ikisini, ilhamların hata ve sevap olanını, 
sûfiyye işaretleri ile bâtınî te’villeri ayırmak ince bir bakışa muhtaçtır. Sûfiyye işaretlerde 
ittifak ediyoruz. Fazla olarak “bir de bâtınî te’viller karıştırmıştır” iddiasında bulunuyorum. 
Bunu da mutasavvıf ve muhaddis saydığınız kimselerin sözüyle ispat ettim. Daha ne kaldı! 

5-“Yalnız şurasını bir türlü idrak edemiyoruz ki...”141 
Cevap- Gerçekte halka hitapta tasvir ettiğimiz tarzda söylemek münasip değildir. Fakat 

konuyu inceleyenlere hitapta şöyle demekte ne sakınca vardır? Bir te’vile batınî te’vîl de-
mek için onun zahiri manasının ret ve inkarına yakınlık şart değildir. Elverirki, zahirin dela-
let ve gereğine muhalefet olsun. “Papuçlarını çıkar” buna pek iyi misal olur. Hakâik-i 
Sulemî'de Gazzâlî’nin eserlerinde ve örnek yüce eser veren eser sahiplerinin açıklamalarına 
göre bâtınî te’viller vardır.  

6- “İşaretler (işârât) adına ünâs (kadınlar) ve zükûr (erkekler) kelimelerinin iyilikler (ha-
senât) ve ilimlere (ulûma) yorumu ile...”142 

Cevap- Evet “Ayakkabıları çıkar” ile “Tûr vadisi” te’villerinde nübüvvet kazanılmıştır 
(mükteseptir)” fikri yapılan te’viller içinde vardır. Onlarda felsefî madde vardır. Fakat ünâs 
ve zükûr kelimelerinin te’villerinde böyle bir sakınca var mıdır? Her hangi bir te’vil, dini bir 
sakıncaya götürüyor, zahirin delalet ve gereğine muhalif oluyorsa onlar da bâtınî te’vîl ka-

 
139 Gazzâlî her nekadar bu eserinde selefin metodunu benimsediğini belirtse de, müteşabihat konusuna 

kendi açısından yeni açılım getirme gayreti içinde olduğunu söylemek mümkündür.  
140 Şeyh Safvet’in sözleri için bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 115-116 
141 “Yalnız şurasını bir türlü idrak edemiyoruz ki, bir ayet-i kerîmenin zâhiri manasını inanç ve amel 

olarak kabul ve gerektiren her hangi bir ehl-i sünnetin o zâhiri manayla beraber aynı ayet-i kerimeden 
istinbat ve kabul etmiş olduğu Kitâb ve Sünnet’e uygun bir manayı ihtimali: Varsayalım ki, bâtıniyye 
fırkasının o ayet-i kerîmeye verdikleri mananın aynı olsa o zat hakkında zâhir ulemanın açıkladığı üzer 
zâhiri manayı, bâtıniyyenin açıkladığı üzer bâtınî manayı bir araya getirmiştir, denilebilir mi? Hernalde 
denilemez.... Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 116 

142 “İşaretler (işârât) adına ünâs (kadınlar) ve zükûr (erkekler) kelimelerinin iyilikler (hasenât) ve ilimlere 
(ulûma) yorumu ile “Papuçlarını çıkar” ayetinin dünya ve ahireti terk ile te’vîli arasında zerre kadar bir 
fark varmıdır? Neden evvelkiler işârât ismiyle ayırılıyor da, berikiler bâtınî te’viller sırasına geçiyor. Da-
ha sonra zâhiri ve bâtınî manaların bir araya getirilmesi Gazzâlî’nin kurmuş olduğu bir mezhep oluyor!” 
Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 116 
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bilinden olur. Zebîdî merhum “ayakkabılarını çıkar” lafzını “nefs” ile te’vili, bâtınî te’vile mi-
sal getiriyor. 

7- “Şeyhülislâm Herevî143 de te’vil yönüyle “ayakkabılarını çıkar” ifadesini bâtınî manala-
rıyla tecridin derecelerine istidlal ediyor...ilh.”144 

Cevap- Şeyhülislam Herevî fürû ile ilgili hususlarda Hanbelî, sıfat konusunda selefi ol-
makla sıfat hakkında, kelâm ve ehl-i kelâmı yeren kitaplar yazmış idi. Herevî “Allah semâ-
da, Kur'ân ise mushaftadır” demeyeni lanetliyordu. Fakat kaderde hüküm ve sebepleri yok 
kabul edenlerdendi. Herevî sıfat konusunda Cehmiyyenin şiddetli düşmanlarından iken ka-
der konusunda onlarla aynı görüşte olanlardandı. Menâzilu’s-Sâirîn'i bazı muhakkik alimler 
tarafından tenkide uğramıştır. Bu husus bahsimizin dışındadır. Gerçekte Herevî tecrîd ko-
nusunda “ayakkabılarını çıkar” nazm-ı celilini getiriyor. Fakat bununla işareti kast ediyor, 
tevili değil. Medâricu’s-Sâlikîn bu hususu izah ediyor: “Ayetle işaretin yönü, ne ayetin tefsi-
ri ne de ayetle kast edilendir. Bundan murad Allah'ın ona, mukaddes vadiye girdiğinde 
ayakkabılarını çıkarmasını emretmesidir.” 

Görülüyor ki, Herevî, Gazzâlî ve Sülemî gibi te’vil olarak bâtınî manaları beyan etmiyor. 
Belki işareti kastediyor. İşaret ise tefsirde değil te’vîldedir. Çünkü murad olumsuz oldu mu 
tevilde de olumsuz olunur. Te’vîl, kelâmcıların muradına delalet etmekle muradı beyan 
konumundadır, tefsir konumundadır. Nitekim Seyyid'den naklettiğiniz ibarede “Bununla 
kafirden mü’min, cahilden alim çıkarmayı murad ederse te’vîl olur” ifadesi vardır. Bunun 
gibi Sa'lebî te’vîli, hakikatten kast edileni haber vermedir, diyor. Bazı defa te’vîl, zıt olanı 
def etme kabilinden olur ise de sûfîlerin te’villeri bu kabilden değildir. Artık nasıl olur da 
Herevî'nin işareti ile Sulemî ve Gazzâlî'nin tevili bir olur? 

Herevî ile Gazzâlî meslek itibariyle birbirinden ayrılıyor. Herevî yanında o mana, bir işa-
rettir, kast edilen değildir. Gazzâlî’nin yanında kast edilendir, hatta bir hakikattir. Varsaya-
lım ve takdir edelim ki, Herevî ile Gazzâlî'nin meslekleri bir olsa da yine İslam alemindeki 
fikri hareketleri sonraki kelâmcıların ve sûfîlerin mesleklerinin genelleştirilmesinde etki ve 
tesir eden Gazzâlî'dir. Gazzâlî’den sonra gelenler de mutasavvıf olsun kelamcı olsun, onlar 
da en büyük amil ne Sülemî’dir, ne Herevî’dir. Ne Ebu’l-Meâlî'dir, ne Ebû İshak 
İsfereyanî’dir. Ancak Gazzâlîdir, Gazzâlî. 
Sekizinci Dava ve Delili 

“Sülemî, sûfiyye için hadisler uyduruyor ve tefsirinde bâtınî te’viller vardır” şeklinde 
özetlenen bu dava doğrudur.145 Fakat rivayetler tamamıyla güvenilir ve sıhhate yakındır. 
Sülemî'nin sûfiyye için hadis uydurduğunu haber veren hemşehrisi Muhammed b.Yûsuf el-
Kattân en-Nişâbûrî'dir. Ondan nakleden huffâz-ı seb'adan (yedi hafızdan biri) olan Hatîb 

 
143 Mutasavvıf, şair ve alim olan Herevînin tam ismi şöyledir: Ebû İsmail Abdullah b. Muhammed b. Ali 

el-Ensârî (ö.481/1089). Bkz. Tahsin Yazıc-Süleyman Uludağ, “Herevî”, DİA, XVII, 222-226 
144 Menâzilu’s-Sâirîn'inde bakınız ne diyor: “Tecrîd hakikatin şuhûdundan başka sair şuhûddan arınmak 

ve ona yüz çevirmektir. Üç derecesi vardır: Birincisi, yakîni kesbetmeden keşfin aynından tecrîd; ikinci-
si, ilmi idrâk edememekten tamamiyle tecrîd; üçüncüsü, tecrîdin şuhûdundan tecrîd. Herevî 
“Papuçlarını çıkar” ayet-i kerîmesinden bu bâtınî manaları istinbat ederken zâhirî manasını hâşâ, kesin-
likle ihmal etmemiştir. Gazzâlî gibi o da iki yönü bir araya getiriyor. Zaten mezkur kitabında tarif ve 
açıkladığı ahvâl ve makâmâtı sûfiyyenin cümlesi, ayet-i kerîmenin bâtınî manalarıyla delillendirilmiştir. 
Mutasavvıflar adına ihdas ile vasıflandırılması arzu edilen ve mezhep adı verilen zikredilen mesleki 
Gazzâlî’den önce olmasına hürmeten Şeyhulislam Herevî’ye nisbet etseydiniz daha münasip 
olmazmıydı.” Şeyh Safvet’in sözleri için bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 117 

145 “Sülemî’nin hadis uydurmakla itham edildiğine dair itirazınızın dayandığı rivayetin sağlam ve sahih 
olmaktan beri bir iftiracı sözü olduğu, Sülemî’nin müslüman alimler ve halk arasinda seçkinliği ve yüce 
mertebesinin bulunduğu risalemizin baş tarafında geniş olarak Hatîb el-Bağdâdî, Hâfız Abdulğâfir, 
Taceddîn Subkî’nin sahih sözleriyle beyan edilmişti...” Şeyh Safvet’in sözleri için bkz. Şeyh Safvet, Ta-
savvufun Zaferleri, s. 117 
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Bağdâdî146, Telbîsu İblîs’de yazan İbnu'l-Cevzî147, tarihlerinde yazan İbn Kesîr ile Aynî, 
Tezkiretu’l-Huffâz'ında yazan Zehebî'dir. Bunlarda o söylediğiniz nakiller yoktur. Bununla 
beraber, Hafız Gâfirî ile Hatîb’in sözleri hadis uydurma ile itham edilmesine mani değildir. 
İlmi ve hıfzı itibariyle övülmüş, yaşadığı belde ehline göre büyük ve saygındır. Nitekim 
Zehebî de “büyüklüğü ve saygınlığı tam olan kimse (vâfirul-celâle)” diyor. Zehebi Nakkâş 
hakkında da “Büyüklüğü ve şerefine rağmen metrûku’l-hadîs'tir” demiştir. Hatîb ile Gafiri 
hadis uydurmakla ile itham edildiğini red etmiyorlar. 

Zehebî hakkında içten içe (derûni) bir buğzu vardır, diyorsunuz. Ya mutasavvıf, muhad-
dis ve fakih İbnul-Cevzî ile İbnu'l-Kayyim'e ne dersiniz? 

Kuşeyrî Risâlesi’nde kemali hürmetle adının anılmasına gelince Kuşeyrî148, Sülemî'nin öğ-
rencisidir. Bahsettiği rical hususunda ona uymuştur. Sülemî’nin hadis uydurmakla itham 
edilmesi Beyhakî’nin, Hâkim’in tilmizi olmasına mani değildir. İmam Şafiî’nin şeyhlerinden 
İbrâhim b. Ebî Yahyâ hadis hafızlarından olmakla beraber hakkında Ahmed b. Hanbel 
“Kendisinde her bela vadır, insanlar hadislerini terk eylemiştir.” İbnu Maîn ile Ebû Dâvud 
“Rafizî yalancıdır” demişlerdi. Süfyân-ı Sevrî ile meşhur Kelbî'den Eyyûb Sahtiyânî, Haccâc-ı 
Zâlim’den rivayet ederler idi. 

2- Zikredilen risalede mübârek isimleri anılan büyük ricalin imamet ve büyüklükleri din 
imamlarının icma ve ittifakıyla teslim edilmiştir, kabul edilmiştir.”149 

Cevap- Bu dava hiç bir vakit sadık olmamıştır. Şarânî el-Ecvibetu’l-Merdiyye’de, “Her a-
sırda sûfiyyeyi ancak fakihlerden bir cemaat red ve inkar etmiştir” sözüyle her asırda 
sûfiyye ricâlini fakihlerden bir cemaat tarafından red ve inkar olunduğunu ortaya koyuyor. 
İbnu'l-Cevzî de Telbîsu İblîs'te İmâm Şafiî'nin talebeleri Yûnus b. A'lâ'nın, Yahyâ b. Yahyâ'-
nın150, Âsım'ın Hanbeli mezhebinin büyüklerinden İbnu Akîl’in Ebû İshak Şîrâzî’nin sûfiyyeyi 
inkarlarını zikrediyor. Subkî ise “Şeyhulislam İbn Dakîk el-Îyd bir çok sûfî ile hadis ashabı 
arasında ihtilaf vardır” sözü ile iki taraf arasındaki muhalefeti haber veriyor. Münâvî de 
şöyle diyor: “İbn Tâhir ve İbnu’l-Cevzî, muhaddisler ve fakihlerin, sufilere her zaman yap-
tıkları üzere onu (Ahmed el-Gazzâlî'yi) itham etmişlerdir.” 

Kuşeyrî ricâlinden olan İbn Yezdânyâr yine Kuşeyrî ricâlinden Cüneyd’i Ruveym’i, İbn 
Âtâ'yı hemen bütün Irâklı şeyhleri inkar ettiğini151, İbn el-Kayyım'ın de Sehl Tüsterî'nin 
“Rubûbiyetin bir sırrı vardır ki, o zuhur etse” sözüne152 karşı “Şu karıştırmaya bakın, şeria-
tın bâtınının zahirine zıt olduğu davası hezeyandır” dediğini de ilave ediyor. Şeyh Rabbânî 
Abdu'l-Kadîr Geylânî de Gunye'de Sâlimiyye'nin “Allah'ın bir sırrı vardır ki, bir zuhur etse” 
sözlerini ilâhî hikmeti iptale götüren durum olarak görüyor da küfür sayıyor. Şarânî, Hakîm 
Tirmizî'yi “İlelu'ş-Şerîa” ile “Hatmu'l-Evliya” kitaplarından dolayı inkar ettiklerini, Yusuf 

 
146 Hatîb el-Bağdâdî şöyle der: Ali b. Yûsuf el-Kattân bana şöyle dedi: Sulemî sika (güvenilir) ravi değil-

dir. Sûfiler için hadis uydurur idi.” Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II, 248 Zehebî, Mîzânu’l-i’tidâl, II, 
165. 

147 İbnu’l-Cevzî şöyle der: “Ebu Abdirrahman gelip onlara Kitabu’s-Sünen’i telif etti ve onlar için 
Hakâîku’t-Tefsîr’i bir araya getirdi. Bu eserde sûfîlerin yaşadıkları hallere göre yaptıkları Kur’an tefsirle-
rini, ilim asıllarından hiçbir asla dayandırmadan zikretti. Onlar Kur’an’ı kendi görüşlerine göre yorumla-
dılar. Yemek yemekten uzaklaşıp, sonra da Kur’an hususunda ağızlarına geleni söylemeleri hayret et-
meyi gerektiren bir durumdur.” Bkz. İbnu’l-Cevzî, Telbîsu İblîs, s. 148 

148 Bkz. Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, s. 160, 169, 173 
149 Şeyh Safvet devamında şöyle der: “Onun eğitiminden pek çok büyük muhaddis feyz almış ve bilgi-

lenmişlerdir. Bilhassa Hâkim, Beyhakî ve Ebu’l-Kâsım Kuşeyrî gibi büyüklerin üstazlarındandır. O iftira-
nın tekrarıyla önceki açıklamanın tekrarına lüzum görmüyoruz....” Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 
117 

150 İmam Malikin tilmizi olacaktır.(Mlf.) 
151 Bkz. Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, s. 166 
152 Mamafih bu sözün sahibi Ebû Yezîd Bistamî’dir diyenler de vardır. (Mlf.) 
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b.Hüseyn er-Razî aleyhinde bütün belde sûfilerini kıyam ettiklerini zikrediyor. Ebu'l-Hüseyn 
en-Nurî “Ben Allah'a aşık oldum; O da bana aşık oldu” demişti. Kâdî Ebû Ya'la bu itikadı, 
hulûliyye itikadından sayıyor. İbnu'l-Cevzî de bu hususta Ebu'l-Hüseyn en-Nurî'yi cahil ol-
duğunu kabul ediyor. Ebû Yezîd Bestamî'yi memleketlisi olan kimseler inkar etmişlerdi. 
İbnu'l-Kayyım “Şanım ne yücedir ki, kendimi tesbih ederim” sözü hakkında “Bu Cüneyd ve 
Ebu Yezîd'in hurafelerindendir, hatta Firavn'ın sözü bundan hafiftir” diyor. İbnu'l-Kayyım 
şunu da söylüyor: “Fukaha, Mısır'da Zunnûn'u inkar ettiler. Aynı şekilde Ebû Yezîd 
Bestamî'yi Ebû Süleyman Dârânî'yi, Ahmed b. Ebi'l-Hıvârî'yi, Sehl Tüsterî'yi ve başkalarını 
da inkar ettiler. Bunların hepsi, şeriatın zahirine muhalif şeyler ortaya koymalarındandır.” 

Hâris el-Muhâsibî'ye gelince, büyük hafız meşhur müfessir İbn Kesîr, Ahmed b. 
Hanbel'in Hâris el-Muhâsibî'nin sohbetini kerih görmesini el-Bidâye ve'n-Nihâye'de şöyle 
izah ediyor: “Bilakis bilhassa kerih görüldü. Çünkü onların bir kısmının sözlerinde şeriatın 
istemediği kötü şeyler var. Bundan dolayı Ebû Zur'a Hâris el-Muhâsibî'nin er-Riâye adlı ki-
tabına vakıf olunca bu bid'attır' demiş, getiren adama da, sana lazım olan şey Mâlik'in, 
Sevrî'nin, Evzâi'nin, Leys b.Sa'd'ın kabul ettiklerini kabul etmektir. Bunu terket, bu bid'attır” 
dedi.153 İbnu'l-Cevzî şu sözünü de ilave ediyor: “Onlar öyle bir topluluktur ki ehl-i ilme mu-
halefet ederler. Bazen Hâris el-Muhâsibî'yi bazen Abdurrahim ed-Debîlî'yi, bazen Hatem-i 
Esamm'ı bazen Şakîk-i Belhî'yi (kendilerine delil) getiriyorlar. Sonra insanlar bid'ate ne ka-
dar koşuyorlar” dedi. Ebû Bekr el Hallâl Kitâbu's-Sünne'de Ahmet'ten şunu naklediyor: 
“Hâris, beliyyenin aslıdır, yani, Cehmiyye’ye ait kelamın oluşmasındaki hâdiseler içinde 
mevcuttur.” Bir de Sülemî’yi dinleyelim: 

Hâris İslam ve sıfat konusunda konuştu, Ahmet ondan ayrıldı ve ölünceye kadar gizlen-
di. Hâris el-Muhâsibî, Cû‘ (açlık), fakr, vesâvis (vesveseler) ve hatarât (gizli tehlikeler) ko-
nularında eserler yazmış idi.154 Ahmed b. Hanbel bu vesâvis ve hatarât hakkında “sahabe 
ve tabiîn bu konuda bir şey demediler" demişti. Ahmed b. Hanbel Hâris’in bir sözünü işitin-
ce muhatabına “seni onlarla oturduğunu görmeyeyim” demişti. Zehebî ile Subkî bu tahzîr 
(sakındırma) hikayesini daha mufassal yazıyorlar. Yalnız Subkî “Onun kusuru bulunduğu 
makamdan dolayıdır” sözüyle mesleğince bir tevilde bulunuyor. Hâris el-Muhâsibî’nin mal 
toplama hakkındaki sözüne karşı İbnu’l-Cevzî “Muhâsibî’nin sözü, ilimle birlikte cehaletine 
delalet eden bir hatadır” sözünü söylüyor. 

Artık İbnu’l-Cevzî'nin, İbn Kesîr'in, Zehebî'nin açıklamalarına karşı Ebû Zur'a'nın sözünü 
başka bir kalıba dökmek az akıl yürütme, araştırma yapmamaktan başka neye yorumlana-
bilir?  

İbn el-Kayyım, Şiblî'yi cahillikle suçluyor. Ebu’t-Turâb en-Nahşebî'nin bir sözü hakkın-
da155: “Bu söz deliliğin kat kat üstündedir” sözünü sarfediyor. Şakik-i Belhî'nin de156 bir 
sözü hakkında “Şerîatla ilgili şu büyük cahilliğe bakın” diyor. 

Seyyidu’t-Tâife Cüneyd-i Bağdâdî Kuşeyrî ricâlinden olan Ebu'l-Abbâs, Ahmed b. Ata el-
Ademiyye beddua etmiş idi. 

Ebu’l-Hasen el-Buşencî ile Ebu’l-Kâsım en-Nasrabâdî de inkar olunmuştu. Ulemadan bir 
cemaat Ebû Said el-Harrâzî'yi inkar etmişlerdi.  

Görülüyor ki Kuşeyrî ricalinden bir kısmı, fakihler ve hadisçiler tarafından inkar ediliyor. 
Kuşeyrî ricalinden İbn Yezdânyâr bile bir kısmını inkar ediyor.157 Arif-i Rabbânî Abdülkâdir 

 
153 İbn Kesîr, el-Bidâye, X, 330 
154 İbnu’l-Cevzî, Telbîsu İblîs, s. 147 
155 Bir müridine dedi ki Allah’ı yetmiş kere görmektense Ebû Yezîd’i bir kere görmen senin için daha 

faydalıdır. (Mlf.) 
156 Bir adamın yanında orucunu açmak için bir somun gördü ve onu terk etti. Ve bir somunla oruç tutu-

yor dedi... (Mlf.) 
157 Bkz. Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, s. 166. 
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Geylanî dolayısı ile Sehl Tusterî'yi veya Ebû Yezîd Bistâmî’yi, Cüneyd-i Bağdâdî, İbn Atâ el-
Ademî'yi, rey beldesinin sûfî ve zâhidi Yusuf b. Hüseyn er-Râzî'yi inkar ediyorlar. İbnu’l-
Cevzî “Şeriatle ilgili bilgi kendilerinde az olunca onlardan helal olmayan söz ve fiiller südur 
eder...” sözüyle, İbn el-Kayyım de “Bu sûfîler kendi nefislerinden bir şeriat uydurup tasav-
vuf olarak isimlendiriyorlar ve bir yandan da Muhammed’in (s.a) şeriatını terk ediyorlar. 
İblisin karıştırmasından Allah'a sığınırız” sözleriyle yalnız Kuşeyrî ricâlini değil, belki sûfîlerin 
cumhurunu inkar etmelerine niye göz yumuyorsunuz? Şurasını yine tekrar edeyim ki aciz-
leri, inkar edenlerden değilim. Din büyükleri aleyhindeki sözleri araştırmak gibi haller sokak 
tartışmasının gerektirdiği hususlardandır. Zat-ı âlîleri gayet basit bir meseleyi sabun köpü-
ğü gibi şişirdiğinizden köpüğü söndürmek için sözler söylenmiştir. Bunun manevi mesuliye-
ti var ise ondan acizlerinden ziyade, kendisi tasavvuf ameli ile terbiye olmuş olan zat his-
sedar olacaktır.  

3- “Hakâiku't-Tefsîr'in te’vili, bâtınî tevil olduğuna dair itirazlarınızın dayandığı sözlere 
gelince...”158 

Cevap- Hakâiku't-Tefsîr hakkındaki tenkidler, iddialar acizlerinin malı değildir. Zehebî de 
yalnız değildir. Vâhidî, İbnu’l-Cevzî, İbnu’s-Salâh, İbn el-Kayyım adı geçen zatla beraberdir. 
Sonraki muhaddislerden olan Şevkanî de tahkik ve araştırma neticesi olarak bu iddiayı or-
taya koyuyor. Artık bize “Söz sözü çeker” ifadesini doğru olduğunu ortaya koymayı nak-
letmekten başka bir şey kalmıyor. Gerçekte Subkî, Zehebî'nin sözünü hoş görmüyor. 
Sülemî’nin büyüklüğünü belirtme ve teslim ile beraber, tefsirini “tahrif ve karmatilik” ile 
vasıflandırmasını ters buluyor. Subkî, Zehebî'nin sözünü hoş bulmayabilir. Buna bir şey 
denemez. Fakat araştırma yapmaksızın mantıkilik, Zehebî'nin sözlerinde birbirine zıtlık (te-
aruz) iddia edemez. Tearuzda bütün cihetlerin (yönlerin) aynı olması şarttır. Zehebî'nin 
sözlerinde daha önce zikr olunduğu üzere cihetler ayrıdır. Bu halde Subkî haksız olmuş 
olur. Hocasının sözünü anlamamış olur. 

4- “Hakâiku’t-Tefsîr'de yalnız bâtınî manaların zikriyle yetinilmesi (iktisâr) Zehebî ve 
Zehebî gibi gönlünün derinliklerinde sûfî imamların kızgınlığını (buğzunu) taşıyan zâhir eh-
linin sözüne Gazzâlî tabirince Haşeviyyenin bâtınî tevilleri nağmesiyle karşı çıkmalarına ve-
sile bahşolmuştur” sözünüze gelince gerçekte Subkî'nin beyanı üzere zahir lafzın engel 
olduğu sûfî te’villerle yetinilmesi hakkında çok sözler söylenmesini gerektirmiştir. Subkî bu 
kadar söylemiş iken bu makamda coşarak, taşarak Zehebî ve benzerlerine Haşeviyye, gön-
lünün derinliklerinde sûfî imamların kızgınlığını (buğzunu) taşıyan sûfîlerden saydığınız 
İbnu’l-Cevzî ile İbn el-Kayyım da Haşeviyyeden gönlünün derinliklerinde sûfîlere kızgınlığını 
(buğzunu) taşıyan zâhir ehlinden mi? Öyle ise ne diye tasavvufun mümtaz kitapları 
meyanında bu iki alimin eserlerini yazdınız? Mümtaz kitaplar (içerisinden)dan bu iki sûfî, 

 
158 Şeyh Safvet bu ifadelerin devamında şöyle der: Zehebî’nin Hakâiku’t-Tefsîr'e öyle bir nazar ile bakmış 

olduğu, diğer imamlar gibi Taceddîn Subkî hoş görmüyor. Zehebî anılan zatın büyüklüğünü zikr ve tes-
lim ettikten sonra, peşinden tefsirini “tahrîf ve karmata” ile vasıflandırmasını söylediklerine aykırı bulu-
yor ve “Kendisinde tahrîf ve karmatalık iddia edilen kimsenin yüce bir kimse diye tavsif etmek gerek-
mez” diyor Hakâiku’t-Tefsîr’de ayet-i kerîmelerin zâhiri manalarından bahsedilmeyip yalnız bâtınî mana-
larını zikretmekle yetinilmiş olması: Zehebî ve Zehebî gibi gönlünün derinlerinde sûfî imamların 
buğzunu taşıyan zahir ehlinin, Gazzâlî’nin tabirince Haşeviyenin: Bâtınî te’viller nağmesiyle karşı çıkma-
larına vesile olunduğuna dair bir iddia ve itiraf ile zikredilen kitapta kaleme almamıştır ki: Gerçekleşen 
itirazlar haklı olabilsin! Aksine kendi zamanlarına kadar Kur’ân-ı Kerîm’in kıraatı, tefsirleri, müşkilleri, 
ahkam ve lugatı, mücmel ve müfesseri, nâsih ve mensûhu hakkında bir çok kitaplar yazıldığı halde 
gerçek lisan üzere Kur’an’ın anlaşılmasına dair ümmetin ariflerinden rivayet edilen bâtınî manaların 
cem’ ve tedvîn edilmediğini dikkate alarak son kısmı hakkında zikredilen eseri tertip etmiş olduğunu bir 
tarz olarak mukaddimesinde açıkça söylüyor. Bkz. Şeyh Safvet, Tasavvufun Zaferleri, s. 117-118 
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muhaddis ve fakihin eserlerini çıkarmak veya sözünü geri almak şıklarından birini ihtiyar 
etmek mecburiyetinde kalıyorsunuz, tabiatıyla bu hal acınacak bir haldir. 

Haşeviyye ne demektir? Keşke bunu söylemeyeydiniz. Zaruri olarak bu konuda bazı na-
killer yapacağım. İlim ehline gizli olmadığı üzere bid‘at ehli, ehl-i hadis ve esere haşeviyye 
der159.  

1- İmam İbn Batta derki: “Onlar, yani Cehmiyye: Eser mezhebine meyledenlere ve ha-
disleri zâhiri manasına göre inananlara Haşevî derler.” 

2- Şeyh Abdülkadir Geylanî de şöyle der: “Bil ki, bid’at ehlinin kendileriyle tanındıkları 
alametleri vardır. Bid’at ehlinin alameti, ehl-i esere sataşmaları, zındıkların alameti ise ehl-i 
eseri Haşevî olarak isimlendirmeleridir.” 

3-İbn Kuteybe de: “Bid’at ehli, ehl-i hadisi haşeviyye olarak isimlendirirler” demiştir.160 
4. İbn el-Kayyim der ki: 
Gazzâlî'den sonra gelen sûfî imamlardan Şeyh Abdülkadir Geylanî ile İbnu’l-Kayyım el-

Cevziyye'nin sözleri her yönden en itibarlı ve dikkate değerdir. 
5- “Halbuki Sülemî, kastedilen manaların ancak zikredilen te’villerden ibaret olduğuna 

dair bir iddia ve itiraf ile zikredilen kitabını kaleme almıştır.” 
Cevap- Sülemî'nin şahsına değil tefsirine tenkid yapılıyor. Bunları karıştırmak doğru de-

ğildir. Gönlünün derinliklerinde sûfî imamların kızgınlığını taşıyor dediğiniz Zehebî, niye 
Hâris el-Muhâsibî, Hakim-i Tirmizî, Bayezid-i Bistamî gibi büyük sûfilerin aleyhinde bulun-
muyor? Zehebî, sûfiyyeden saydığınız İbn el-Kayyım ile İbnu’l-Cevzî kadar bile aleyhde 
değildir. İhyâu'l-Ulûm'daki açıklamaya göre Hakâiku't-Tefsîr gibi tefsirler bütün zahir ehli-
nin şiddetli tenkidine uğruyor. İhyâu'l-Ulûm'un şu beyanına göre yüce ifadenizden “zâhir 
uleması, şerîat uleması, hadis uleması hep, sûfî imamların kızgınlığını taşımış oluyorlar” 
neticesi çıkar. İşte düşüncesiz sözlerin neticesi! 

Evet, zâhir tefsirin arkasında sûfî işaretleri ile bâtınî te’villeri içeren bir takım manalar 
vardır. Bu iki manayı fark etmek gereklidir. Te'vil caiz ise yasaklanan te’vîl hususunda biz-
zat Gazzâlî'nin sözü dikkat çekicidir. Sülemî, buyurduğunuz gibi kast edilen manaların yal-
nız zikredilen te’vîllerinden ibaret olduğunu iddia etseydi, hiç şüphe yok ki, kendisi 
bâtıniyyeden olurdu. Ebû Yâkut es Sicistânîlere, Muhammed b. Ahmed en-Nesefîlere, 
İbnu's-Sabbâhlara katılıyor idi. Muhaddis, fakîh, sûfî vasıflarıyla yücelttiğiniz İbnu'l-
Kayyım'e bakılınca o manaların hepsi hezeyandır. Şüphe yok ki böyle bir zatın red ve inkarı 
vahdet-i vücûd meselesinde beyan ettiğiniz üzere yalnız müslümanlara nasihat, tasavvuf 
yoluna batıl bir şekilde benzemeye çalışanların bozmasından muhafaza ve korumak mak-
sadına dayanmaktadır. İbnu'l-Kayyım hakkındaki insaflı sözleriniz ile bahsedilen şahsın söz-
leri yan yana gelince acaip bir netice elde edilecektir. Şöyle ki, İbnu'l-Kayyım, “Şiblî cahil-
dir. Hakâiku't-Tefsîr hezeyandır, tasavvuf uydurmadır, Sehl Tusterî'nin sözü uydurmadır, 
Bayezid ve Cüneyd'in o sözleri hurâfelerdir. Zünnûn, Bayezid v.s. şeriatın zahirine muhale-
fette bulunmuşlardır...” diyor. Demek ki, tasavvufu Şeriat-ı Muhammediye'ye muhalif bir 
uydurma gören sûfî imamları inkar eden zat iyi niyyeti ile sevap elde ediyor, bu zatın kitap-
larıyla meşgul olan cahil mutasavvıfları ortadan kaldırma lazım oluyor; bu da 
müslümanlara bir nasihat oluyor. Artık ya İbnu'l-Kayyım'ı, üstadı İbn Teymiyye ile muasırı 
ve aynı yoldan giden Zehebî'yi yanlarına göndererek hakkındaki sözlerinizden dönmek ya-
hut İbnu'l-Kayyım'a uymak veya muvafakatla sûfî imamlar aleyhinde bulunmak gibi bir hal 
karşısında bulunuyorsunuz. Zannederim ki, dönmek redden daha kolay olacaktır. 

Hülasa İbnu'l-Kayyım'ın hezeyandır dediği te’villere, bâtınî teviller demek yanlış olur mu? 
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6- “Cumhurun güvenilir, salim ve tahkîke dayalı açık yolunu ve öngörülerini bırakıp da 
Zehebî gibi bazı zevatın hataları peşinde, gözü kapalı bir şekilde çıkmaz yollara sapmak.” 

Cevap- Zehebî gibi bazı zevatın görüşleri, cumhurun güvenilir, salim ve tahkîke dayalı 
açık yolu ve öngörüleri haricinde midir? Zehebî'nin görüşü Gazzalî'nin açıklamaları üzere 
bütün zahir ulemasından ehl-i hadis ve eserin, şeriat ulemasının görüşüdür. Sûfiyyeden 
İbnu'l-Kayyım'ın görüşü de böyledir. Sülemî'den itibaren her asırda şeriat ulemasından bir 
kısmı ona ilişmişlerdir. Bu gibi konularda cumhur, özel, ve genel bazı mezhepleri aramak, 
tetkik ve incelemeye ters, hakikatin araştırıp ortaya çıkmasına aykırı bir harekettir. Öyle 
zannediyorum ki, ilmî konularda çoğunluk değil, hak aranır; çoğunluk meclislerde aranır, 
ilimde değil. Hak, azınlıkta da olabilir. Gözü kapalı olarak çoğunluğa  kapılmak çıkmaz yol-
lara sapmaktır. 

7- “Şerh ve tahlilinizde Gazzâlî'den evvel böyle bir mezhep kurulmuş mudur? İhtimal 
ki... diyerek Sülemî ve benzerleri ile Gazzâlî'yi meslek olarak (onlardan) ayırıyorsunuz. Ama 
Gazzâlî bizzat bunu kabul etmiyor.” 

Cevap- Sülemî'yi meslek itibariyle Gazalî'den ayırmıyorum. Şu kadar ki, “bu meslekte et-
ken ve etkili olan Sülemî değil Gazzâlî'dir” diyorum. Gazzâlî'den evvel sûfî işaretler olarak 
tabir ettiğim sûfî te’villeri inkar etmiyorum. Ancak “üzüntüyle bâtınî te’viller karışmıştır” 
diyorum. Nitekim önceden ele alınan konularda bunu ispat ettim. 

8- “Sûfî te’viller aleyhinde bazı zevatın itirazlarını red için İhyâu'l-Ulûm’da yazdığı özel 
bölümde...vs..” 

Cevap- Gazzâlî Kur'ân okumanın adâbı bölümünde zâhir ulemasının sûfî mufessirlerin 
te’villerini inkar ettiklerini belirtiyor. Temiz kalp ehline açılmış olan Kur’ân sırlarının garip 
manalarının “Kim kendi görüşüyle Kur'ân’ı tefsir ederse”161 hadisi ile açıklanan korkutmaya 
(vaîd) dahil olmadığını izah sadedinde yazdığını zikrediyor. Yoksa buyurduğunuz gibi 
sûfîlere ait te’viller aleyhinde bulunan bazı zevatın itirazlarını red için yazmıyor. Sûfî müfes-
sirlerin beyan ettikleri bu te’villerin bazı zevatın değil, belki bütün zâhir ulemasının reddet-
tiklerini izah ediyor. Öyle zannediyorum ki, bu beyanınızda kasdi bir sapma vardır. Zâhir 
uleması denilen din uleması neden dolayı fakihlerin kıyasları kabilinden olan te’viller ve 
işaretleri red etmiyorlar da Kur'ân’ın delalet ve gerektirdiğine muhalif olan te’villeri şiddetle 
inkar ediyorlar? 
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