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Kelamc lar n Dini Metinleri Anlama Biçimi

The Way of Islamic Theologist to Understand Religious Texts

Cemale in ERDEMC *

Abstract

It is well known that the most Islamic theological schools focus on the reason-
able (akli) and rumor (nakli) evidences. In this sense, when they are deal with God’s 
Being, oneness, nicknames, the creation of human actions, voluntary and involun-
tary actions like subjects by reason on the one hand, they try to examine worship and 
suggestive judgments (tekli  hükümler) like subjects in the frame of rumor (  nakil) 
on the other. That is why they are inclined to believe that the information go en 
by reason are more de nite rather than information go en by rumor because the 
information go en by rumor are subjective due to a language and di erent dialects. 
Therefore, the priority is given to this kind of information. However, there is not any 
contradiction between them. If there seems to be a contradiction, rumor should be 
put in practice in accordance with reason. For this reason, Islamic theologians try to 
solve any contradiction like problems displayed between reason and rumor , and 
verses of the Koran by the way of giving an opportunity to interpretation known as 
muhkam and mutashabih, truth and symbolic ones.

Islamic theologians share the same idea in the determination of God’s will 
(Allah’ n murad ) by the verses of Koran (nass). In this term, they try to look at the 
grammar of Arabic language as well as to comprehend the whole Koran. However, 
Islamic theological schools sometimes use these verses to highlight their idea by us-
ing words in a di erent meaning with a limit or exaggeration and without consider-
ing these verses in whole context of Koran. Therefore, this study aimed to nd out 
the over and a bit reading in Islamic  theology by this way

Giri

Kelamc lar n dini naslar  anlama ve yorumlama biçimini ortaya koymadan önce 
 kelam ilminde  ak l ve naklin etkinlik alanlar na yer vermemiz uygun olacakt r. Zira 
kelamc lar n nassa yakla mlar n , onlar n  ak l ve naklin etkinlik alanlar na ili kin 
ay r mlar  belirlemektedir.

* Doç. Dr. Cemale in Erdemci, Yüzüncü Y l Üniversitesi,  lahiyat Fakültesi, Ö retim Üyesi.
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Bilindi i gibi kelamc lar aklî ve nakli delillerin kullan ld  alanlar  ‘mecâlu’l-akl’ 
ve ‘mecâlu’n-nakl’ eklinde birbirinden ay rm lard r. Mecâlu’l-akl’den kas t, aklî de-
lilin kullan ld , nakli delilin etkin olmad  aland r ki burada kullan lan aklî delil 
öncülleri bir bütün olarak akla dayanan delildir. Mecâlu’n-nakl yani naklin etkin ol-
du u alan ise öncülleri nakle dayanan naklî delilin kullan ld  aland r.

Bu ay r m n amac  akl n ve naklin etkin oldu u alanlar  birbirinden ay rmak ve 
ak lla tespit edilmesi gereken bir hususa nakli, nakille tesbit edilmesi gereken bir hu-
susa da akl  kar t rmama arzusudur. 

 Buradan hareketle kelamc lar n akl n alan  ve naklin alan  olarak belirledikleri 
çerçeveyi incelememiz uygun olacakt r.

Kelam  lminde Ak l ve Naklin Etkinlik Alanlar

 Mutezile ekolü akl n ve naklin alan n  u ekilde belirlemi tir. Allah’ n varl , 
birli i, Allah için caiz olan ve caiz olmayan s fatlar n bilinmesi gibi konular Tevhit 
ilkesi ile ilgili konulard r. nsanlar n illerinin yarat lmas , illerini gerçekle tirmede 
ihtiyaç duyduklar  güç, bunu kendi hür iradeleriyle yap p yapmad klar  da Adalet 
ilkesi ile ilgili hususlard r. Hem tevhit ilkesi ile ilgili konular hem de adalet ilkesi ile 
ilgili konular akl n etkinlik alan  içinde yer al rlar. Bu alanda sadece akl n hükümleri 
geçerlidir.1 Naklin bu alanda kullan lmas  do ru de ildir. Bunun gerekçesi, naklin 
kendisinin ak lla tespit edilmeye ihtiyaç duymas d r. Mutezileye göre, naklî bilginin 
etkin oldu u alan ise er’î hükümler ve ibadetler alan d r ki bu alanda da akl n etkin-
li inden söz edilemez.2 

Ak l ve naklin bu ili kisini  Mutezile ekolünün önemli temsilcilerinden biri olan 
 Kâdî Abdulcebbar u ekilde ortaya koymu tur: Failin durumu tespit edilmedikçe, 

ile dayanarak istidlalde bulunulamaz.3 Kur’an, Allah’ n ilidir, Allah’a dair bilgimiz  
olu mad kça, onun ili olan Kur’an hakk ndaki bilgimiz sahih olmaz. Zira  haberin 
do ru ya da yalan oldu u, ancak failin durumu bilindikten sonra tespit edilebilir. 
Dolay s yla Kur’anla istidlalde bulunmak için, öncelikle Kur’an’ n yalan söylemeyen 
ve çirkin (kabih)  eyler i lemeyen bir zat n sözü oldu u ortaya konulmal d r.4 Di er 
bir ifadeyle, Kur’an’ n sahih oldu unun bilinmesi, sad r  oldu u zat n çirkin iller 
ihtiyar etmeyece inin bilinmesini gerektirir. Allah’ n hiçbir çirkin il i lemeyece i 
ise, hitab n sad r oldu u zat n, zatî ve ilî s fatlar n  bilmeyi ve bunlar  birbirinden 
ay rt etmeyi gerektirir. Öyleyse, Allah’ n varl , birli i, zatî ve ilî s fatlar , yine in-

1  Kâdî Abdulcebbâr, Müte âbihu’l- Kur’an, I, s. 35. 
2  Kâdî Abdulcebbâr, Müte âbihu’l- Kur’an, I, s. 35.
3  Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 1.
4  Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, s. I, s. 3.
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sanlar n kendi illerinin yarat c s  olup olmad klar , illerini gerçekle tirmede ihtiyaç 
duyduklar  güç ve irade, Kur’an’la tespit edilebilecek hususlar de ildir.  Naklin bu 
konulara dair içerdi i bilgiler, sadece dü ünü e sevk eder ve bu da, sadece ak lla on-
lar  tespit etmemize yard mc  olur.5

Kâdî’ye göre, naklin etkin oldu u alan, er’i hükümler ve ibadetler alan d r.6 

Bu alanda akl n müdahalesine izin yoktur. Örne in  ak l, farz olan namazlar , art-
lar n , vakitlerini ve eriat taraf ndan bildirilen di er ibadetleri tespit edemez.7 Kadi 
Abdulcebbar bu durumu u ekilde ifade etmi tir:

Ak l, Allah’a ükür ve ibadet edilmesi gerekti ine delalet eder. Ancak ibadet kapsa-
m na giren illerin ne oldu u, artlar n n neler olabilece i, mekan ve zamanlar n n 
belirlenmesi hususunda, bize hiçbir ey göstermez.8

Aklî delil asl, naklî delil ise fer’ olarak kabul edildi inden, nakille istidlalde bu-
lunurken, akla müracaat etmek zorunludur. Allah’ n varl , birli i ve adaleti, ak lla 
tespit edilebilecek hususlard r. Bu konularda nakle (Kur’an ve sünnete) ba vurmak, 
fer’e dayanarak  asl  tespit etmeye benzer ki, bu caiz de ildir.9 Akliyât olarak isimlen-
dirilen alanda kullan lacak delillerin de, akla dayanmas  gerekir. Bu, hem metot, hem 
de bu alanda kullan lacak k yas türlerinde öncüllerin akl n verilerine dayanmas , k -
yas n öncüllerinde nakle yer verilmemesi anlam na gelir.10 ‘Naklin akla sunulmas ’ 
eklinde ifade edilen bu durum, kelamc lar n nassa yakla mlar nda etkili olmu tur.11 

Örne in  Mutezile,  muhkem ve müte abihin belirlenmesinde ölçü olarak akl  kabul 
emi tir.12 Akl n ilkeleri ile uyum içinde olan ayetleri  muhkem, akl n ilkelerine ayk r  
olan ayetleri de müte âbih olarak isimlendirmi tir.13 Di er bir ifade ile akl n Allah’ n 
varl na, birli ine, zatî ve ilî s fatlar  ile adaletine ili kin belirledi i hususlarla uyum 
içinde olan ayetler  muhkem; bunlarla uyum içinde olmayan, akl n tespit e i i Allah 

5  Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 4.
6  Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 35.
7  Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 37.
8 Kadî Abdulcebbar, el-Mu ni  ebvâbi’t-tevhidi ve’l-adl (Thk Mahmud el-Hudayrî-Mahmud 

Kas m) Kahire,1965, XV, s. 28.
9  Kadi Abdulcebbar, erhu usûli’l-hamse, s . 88.
10  Ebû Sa’de, Mihrî Hasan, el- icâhu’l-aklî  imu kileti’l-marifeti inde’l-mutezile, Kahire, 1993, 

s. 29.
11  bn Fûrek, Mucerredu makalâti’l, - E ’arî, Beyrut, 1986, s. 190; Kâdî Abdulcebbâr, Müte âbihu’l-

 Kur’an I, s. 32.
12  Kâdî Abdulcebbâr, Müte âbihu’l- Kur’an,I, s. 7.
13  Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 27.
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tasavvuruna ayk r  olan ayetler ise  müte abih olarak nitelenmeli ve  muhkem olarak 

kabul edilen ayetler esas al narak  müte abih ayetler yorumlanmal d r.14

 Mutezile ekolü,  kelam ilminin temel meselelerini, akl n etkinlik alan  içinde de-

erlendirdiklerinden, bu alanlarda ayetlere ba vurduklar nda ço u kere ayetleri, ta-

rihsel ve Kur’an içi ba lam (ayet çerçevesi, siyak-sibak,  Kur’an’ n bütünlü ü gibi) 

ili kilerinden kopararak  kullanm lard r. Çünkü ayetleri bu alanda kullanmalar , ko-

nuyu, ayetlere dayanarak tespit etme amac ndan ziyade, ak lla belirlenmi  ilkeleri, 

teyit etmeye yöneliktir. 

14   Kâdî Abdulcebbar’ n, zaruri ve istidlali bilgilere dayanarak, Allah’ n zat na ve s fatlar na 
dair tespit e i i ilkeler temel al narak ayetler  muhkem ve  müte abih ay r m na tabi tu-
tuldu undan ve  müte abih ayetlerin yorumu da bu ilkeler göz önünde bulundurularak 
yap ld ndan, Kadi’nin, Kur’anla istidlalde bulunmak için, hangi artlar n olu mas  ge-
rekti ine dair aç klamalar na yer vermek gerekir. Kâdi, Kur’anla istidlalde bulunmak için 
u artlar n yerine getirilmesi gerekti ini söyler: “Mükellef olan insan, Allah’ n zat na has 

nitelikleri, yani O’nun mevcut, kadim, kadir, alim ve ba kalar n n yapamad   muhkem 
illeri gerçekle tirdi ini bilir ise, Onun diri (hayy), mudrik, i itici, görücü oldu unu da 

bilir. Kâdir olan n, ancak diri olabilece ini, herhangi bir afete maruz kalmayan dirinin, 
semi’, basir ve mudrik olmas  gerekti ini de bilir. Allah’ n cisim olmad n , zira cimin 
birle ik ve yer kaplad n , böyle olan n muhdes eylerden (havadis) s yr lamad n , ayn  
ekilde bu nitelikte olan n muhdes olmas  gerekti ini, Allah’ n ise, kadim oldu unu bilen 

ki i; Allah’ n ani oldu unu, çünkü muhtaç olan kimsenin, istek/arzu ( ehvet) sahibi ol-
mas  gerekti ini ve bu niteliklere sahip olan ki ide, artma ve eksilmenin mümkün oldu-

unu, Allah’ n bunlardan münezzeh oldu unu bilir. (Bunlar  bilen ki i) Allah’ n bütün 
bilinenleri bildi ini; zira, Onun zat  gere i âlim oldu unu, bir malumu bilip, ötekini b -
rakmad n , bir eyi bilip, ba ka eyi b rakman n insanlara özgü oldu unu, bilgilerimizin, 
belli bilinenlere has oldu unu, zira bizde, her bir bilginin bir bilinene ba l  oldu unu da 
bilir. Bunlar  bildikten sonra, mü ahede aleminde edindi i tecrübeler ile, çirkini i lemeye 
ihtiyaç duymayan ve çirkin eyin çirkinli ini bilen ki inin, onu ihtiyar etmeyece ini, bunu 
ihtiyar edenin; ya o çirkin eyin durumunu bilmemesi ya da ona ihtiyaç duymas  sonucu 
onda bir güzellik, bir ihtiyaç takdir e i i, ya da gerçekten ona ihtiyaç duydu u için onu 
seçti ini, bu durumlar ortadan kald r ld nda çirkin eyleri ihtiyar etmeyece ini, bu du-
rumun dünyada zarar verdi ini bilir. Allah’ n bütün çirkinlikleri bildi ini ve onlara muh-
taç olmad n  bilen ki i, Allah’ n çirkin eyi ihtiyar etmeyece ini de bilir. Allah’  tan yan 
ki i, Allah’ n çirkin eyleri i lemeyece ini de bilir. Tecrübelerine dayanarak, haberin yalan 
içermesi durumunda, bunun da çirkin olaca n  bilir. Emrin kendisi çirkin ise, o emri em-
retmenin kendisinin de çirkin olaca n  bilir. Bunlar  bilen ki i,  Kur’an’ n haberlerinden, 
yalan  nefyetmesi gerekti ini, ö renmi  olur. Bizden biri bir bilmece ya da kapal  bir söz 
söyledi inde ya bir fayda temin etmek ya da bir zarar  savmak için bunu yapar. Sadece 
aç klamak ve ifade etmek için, böyle bir yola ba vurulmad  bilinir. Allah’ n da herhangi 
bir fayda temin etmeye, herhangi bir zarar  defetmeye ihtiyac  olmad , sadece insanlar n 
maslahat , faydas , beyan ve tarif için hitap e i i bilindikten sonra, Kuran’la istidlalde bu-
lunmak caiz olur. Kâdî Abdulcebbâr, Müte abihu’l- Kur’an I, s. 30.
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E ’arîler’in  ak l ve naklin konumuna dair görü leri, Mutezilenin görü lerinden 
pek farkl  de ildir.15 E ’arî,  Bak llânî,  Cüveynî, Abdulkahir el-Ba dadî gibi önemli 
temsilcilerinin naklin ve akl n s n rlar  ve i leyi  alanlar na ili kin de erlendirmeleri 
incelendi inde, onlar n da Allah’ n varl , birli i, zatî ve ilî s fatlar n n tespiti, in-
sanlar n illerinin yarat l p yarat lmad  ile ilgili konular , akl n etkinlik alan  olarak 
belirledikleri, bu alanda nakle, akl  tekit etmekten ba ka bir rol vermedikleri görül-
mektedir. Ak l ve naklin etkinlik alanlar na E ’arî,  stihsanu’l-havd  ilmi’l- kelam adl  
eserinde i aret etmi tir. Kelam  ilmine yöneltilen ele tirileri cevaplad  bu eserinde 
E ’arî,   ak l-  nakil ay r m n  u ekilde ifade etmi tir:

“... Bu meselelerin (f khi meseleler) her biri için, Peygamberden gelen bir nass ol-
mamas na ra men, onlar (f k hç lar) bu meseleleri Allah’ n kitab nda, peygamberin 
sünnetinde, hakk nda nass bulunan meselelere hamledip, k yas e iler. Dolay s yla 
fakihler, yeni meydana gelen fer’î olaylar n hükümlerini, kendileri de fer’ olan ve 
ancak sem’ ve peygamber vas tas yla alg lanabilen eriat n hükümlerine sunarak iç-
tiha a bulundular. Ayn  ekilde usulde; baz  konular n tespitinde meydana gelen 
sorunlarda da, Müslüman ve  ak l sahibi her bir ferdin bunlar n hükümlerini  ak l, 
duyu ve bedihi bilgilerle üzerinde i ifak edilen ilkelere (usûl) sunmalar  gerekir. Zira 
ö renme yolu sem’ olan er’i meselelerin hükümlerini, yine ö renme yolu sem’ olan er’î ilke-
lere sunmak gerekir. Akliyât ve mahsusât ile ilgili meselelerin hükümlerini de ilgili olduklar  
bablara sunmak gerekir. Bu konuda ne sem’iyât n akliyata, ne de akliyât n semiyât’a kar t -
r lmamas  gerekir”.16 

E ’arî  ekolünün önde gelen kelamc lar ndan Abdulkahir el- Ba dâdî’de de akliyât 
ve nakliyât eklindeki alan ay r m  net bir ekilde görülmektedir. O, hangi konular n 
akliyât içerisinde de erlendirilece ini, akl n bu alandaki rolünü, yine nakliyât olarak 
ifade edilen alan n içine nelerin girdi ini ve naklin buradaki rolünü, kesin çizgilerle 
öyle belirtmektedir:

“Evrenin muhdes oldu u, yaratan n n kadîm oldu u, Allah’ n birli i, s fatlar , ada-
let ve hikmeti, kullar na tekli e bulunmas n n imkan , mucizelerine dayanarak pey-
gamberlerin nübüvvetinin s hhati gibi bilgilere, nazar ve istidlal ile ula l r. Ayn  
ekilde tecrübeler ve matematik ilimleri de buna girer.... eriatle bilinenlere gelince; 

helal-haram, vacip, sünnet, mekruh vb. f khi hükümlerdir.”17

  Ba dâdî’nin bu ifadeleri incelendi inde,  ak l ve naklin etkinlik alanlar na ili kin 
ayr mda,  Mutezile ekolüne oldukça yakla t  görülür. Örne in  Ba dâdî de, akliyat 
olarak belirlenen alanda, eriat varit olmadan da akl n do rular  tespit edebilece i-

15  e - a î, Hasan Mahmud, el-Madhal ilâ dirâseti ilmi’l- kelam, Kahire, 1991, s. 157.
16   E ’arî, stihsânu’l-havd, s. 10.
17  el- Ba dâdî, Usûlu’d-dîn, s. 15.
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ni söyler.18 Bu ba lamda  ak l, sahihin s hhatini, imkans z olan eylerin imkans zl -
n , âlemin hudusu ve sonlulu unu, yok olmas n n mümkün oldu unu, genel ve 

ayr nt l  bir ekilde tespit edebilir. Ayn  ekilde evrenin bir yarat c s n n oldu una, 
O’nun birli ine, s fatlar na, peygamber göndermesinin zorunlu de il caiz oldu una, 
insanlar n mükellef k l nmalar n n mümkün oldu una  ak l delalet eder.19 Ha a eriat 
varit olmadan, insanlar ak llar yla eriat n bildirdi i birçok hususu tespit edip gere-

ini yapabilir, ya da tam tersi, bunlar n gere ini yerine getirmekten kaç nabilir. Her 
iki durumda da insanlar, sevap ve cezay  hak etmezler. Ancak, Allah dilerse, isabet 
edeni lütfunun bir gere i olarak mükafatland rabilir. Yanl  yapan  da hak e i i için 
de il, fakat Allah, ‘diledi ini yapan’ oldu u için cezaland rabilir.20  Ba dâdî, isabet 
edeni Allah’ n cezaland r p cezaland rmayaca  ya da yanl  yapan  mükafatland r p 
mükafatland rmayaca  hususunda, susmay  tercih etmektedir. 

 Ba dâdî, er’i ilimlerin nazari/istidlali bilgilere dayand n  söyler. Bundan dola-
y  da er’i ilimleri, nazari ilimler içerisinde de erlendirmi tir. Bunun gerekçesini de 
u ekilde izah etmektedir:

eriat n s hhati, nübüvvetin s hhatine, nübuvvetin s hhati ise nazar ve istidlale daya-
n r. nsanlar bu hususlar , bedihi ya da duyusal bilgi gibi, zarurî bir bilgi ile bilseler-
di, ihtila ar meydana gelmezdi.21 

Naklin etkin oldu u alanda akl n rolünün olamayaca n ,   nakil taraf ndan bil-
dirilen hususlar n  ak l taraf ndan bilinemeyece ini söyleyen  Ba dâdî, er’î hüküm-
ler, yasaklar, mubah ve vacip olan hususlar, ancak yüce Allah’ n emir veya haber eklindeki 
hitab  ya da mucizenin do rulu una delalet e i i bir peygamberin dili ile bilinebilir, der.22 

Cennet ehline verilecek nimetler, cehennem ehlinin duçar olaca  azap, Allah için 
kullan lmas  caiz olan isimleri bilmenin yolu da,  ak l de il, nakildir. Ba dadî’nin  ak l 
ve naklin etkinlik alanlar na dair tespit e i i hususlar n,  Kâdî Abdulcebbar’ n tespit 
e iklerinden pek farkl  olmad  gözden kaçmamaktad r.

 Cüveynî de el-Burhân adl  eserinde,  ak l ve naklin etkinlik alanlar na de inmi -
tir. Ona göre, e yan n hakikatini, imkans zlar n imkans zl n , mümkün hususla-
r n imkan n , zorunlu hususlar n zorunlulu unu -tekli  durumlar n  de il- yaln z-
ca ak lla kavrayabiliriz. Yüce Allah’ n varl , hayat , do ru bir kelam n n oldu u 
( kelam-  s dk) sem’ ile tespit edilemez.23 Sem’ ile bilinebilecek hususlar  ise er’î hü-

18 el- Ba dâdî, a.g.e, s. 205; Ebû Huzeyl’in görü ü için Bkz. ehristânî, el-Milel, I/I, s. 65.
19   Ba dâdî, a.g.e, s. 15.
20   Ba dâdî, a.g.e, s. 14.
21  Ba dadi, a.g.e, s. 18.
22  Ba dadi, a.g.e, s. 17.
23   Cüveynî, el-Burhân I, s. 110.
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kümler, ahiret ahvali ve ibadetler eklinde belirlemektedir. Bu konularda akl n her-
hangi bir etkinli inden söz edilemez. Ak l ve naklin birlikte etkin oldu u alan ise, 
Allah’ n varl  ve do ru söze sahip oldu u ak lla tespit edildikten sonra, naklin 
içinde yer alan Allah’ n ahire e görülüp görülemeyece i, illerin yarat lmas , ile 
ili kin güç gibi hususlard r.24 

 Cüveynî’ye göre akl n ve naklin birlikte etkin oldu u bu alanda naklin verileri, 
istidlalde birer öncül olarak kullan labilirler, akliyat alan nda ise, naklî delil kullan la-
maz. Çünkü naklî delil, tevile maruz kalmas  dolay s yla kesinlik ifade etmez. Bu an-
lamda nass n kesinlik ifade edebilmesi için, ayetin tevile maruz kalmad , zahiriyle 
anla labildi i hususunda ümmetin icma’ etmi  olmas  gerekir. Akliyât alan , kesinlik 
isteyen bir alan oldu undan, bu alanda sem’ ile istidlalde bulunulamaz.25 Dolay s yla 
sem’ ile tespit edilmi  bir  husus, akl n ilkeleriyle çeli iyor ise bunu kesinlikle red et-
mek gerekir. Zira eriat, akla muhalefet etmez.26 

 Muteahhirin dönemi kelamc lar  olan Fahreddin er-Râzî ve Adududdin el- cî’de 
de,  ak l-  nakil ayr m  yapmaktad r. Razî, aklî delilin kesinlik ifade e i ini belir ikten 
sonra, naklî delilin kesinlik ifade edebilmesi için, kendisinde on hususun kesinli e 
kavu turulmas  gerekti ini söyler.27 Naklî delil, ak lla çat rsa, aklî delilin tercih edil-
mesi gerekir. Zira naklin akla tercih edilmesi, akl n yerilmesini gerektirir. Nakil, akla 
muhtaç oldu undan bu durum, naklin de yerilmesine yol açar.28

 Ehl-i Sünnet ekolünün ikinci kolunu Maturîdîler olu turur. mam  Maturîdî, dinin 
kendisiyle tan nd  iki temelden bahseder. Ona göre bu iki temel  ak l ve nakildir.29 O 
eserlerinde yer yer ‘bu konu sadece ak lla bilinir’, ‘bunu bilmek ancak haberle müm-
kündür’, eklinde bu alan ay r m na i aret emi tir.30  Maturîdî, bilgi kaynaklar n  duyu 

24   Cüveynî, el-Burhân, I, s. 111.
25   Cüveynî, e - âmil  usuli’d-din (thk. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer) Beyrut, 1999, 

s. 21.
26   Cüveynî, el- r âd, s. 302.
27  Razi‘ye göre, nakli delilin kesinlik ifade edebîlmesi için, kesinli e kavu turulmas  gereken 

on  husus unlard r: 1.Teker teker laf zlar 2. Cümle içindeki konumlar n n (iraplar n n) tes-
piti 3. Çekimlerinin do ru yap ld n n tespit edilmesi. 4. Mü terek laf zlar olmamalar  5. 
Mecaz olmamalar . 6. zaman ve ah slara tahsis edilmemi  olmalar  7. Zamir kullan lma-
mas  8. Tehir-takdim olmamas  9. Nesh olmamas  10. Akli bir itiraz n olmamas . Bkz. Râzi, 
Fahreddin,  Kelam’a Giri  (el-Muhassal), (Çev. Hüseyin Atay), Ankara, 1978, s. 45–46.

28  Razi,  Kelam’a Giri , s. 46.
29   Maturîdî, Tevhid, s. 4.
30  Maturidi ekolünün  ak l ve naklin etkinlik alanlar na ve bilgi nazariyesine ili kin daha 

detayl  bilgiler vermek mümkün. Fakat bu konuyu müstakil bir çal mada Hane  Özcan 
hocam z inceledi i için burada bunu tekrar etmenin faydas  yok. Maturdililerin bilgi naza-
riyesi için Bkz. Özcan, Hane ,  Maturîdî’de Bilgi Problemi, stanbul, 1998, 60.
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bilgisi ( yan), do ru haber (tevatür yolu ile bize ula an tarihi haber, peygamberlerin 
verdi i haberler) ve  ak l eklinde s ralamaktad r.31 O, bunlar n her birinin kendine 
özgü, yetkinlik alanlar n n oldu u görü ündedir. Ancak, Maturîdînin eserleri ince-
lendi inde, onun baz  konular n izah nda her üç bilgi kayna ndan da istifade e i i 
görülür. Bununla birlikte E ’arî  ve  Mutezile kelamc lar nda oldu u gibi,  Maturîdî de, 
akla öncelik vermi tir.32 Bunun nedeni, akl n, duyu ve haberin do rulu unu test etme 
gibi bir fonksiyonun olmas d r. Ona göre, d  dünyay  duyular vas tas yla  ak l kavra-
d  için, vahiy, akl n ö re iklerine ayk r  olamaz. Çünkü  ak l, vahyin temelidir.33

Öyle görünüyor ki,  kelam ekolleri, kelami problemlerin önemli bir k sm n n çö-
zümünde önceli i akla vermi lerdir. Bunun nedenleri genel olarak u ekilde izah 
edilmektedir: Ak l, eriat n asl d r. Öyleyse Allah’ n varl  ve s fatlar  ile ilgili kelâmî 
meseleler ile nübüvvetin s hhatinin ba l  oldu u hususlarda naklî delile dayanmak 
do ru de ildir. er’i metinlerin kendi anlamlar na delalet etmesi, dilin yap s  gere i 
genellikle zannîdir. Aklî konularda nakle dayanmak, döngü olu turur. Çünkü nü-
büvvet tespit edilmeden, Kur’an’la istidlalde bulunmak, bir tür çeli kidir.  Ak l ile çe-
li ti inde naklî delili kabul etmek, fer’i, asl n önüne geçirmek anlam na gelir ki, fer’in 
asla takdim edilmesi uygun de ildir.34

Yukar da, kelami ekollerin  ak l ve naklin etkinlik alanlar na ili kin görü lerini ak-
tard k ve kelami ekollerin kelami problemlerin çözümünde önceli i akla verdiklerini 
tespit e ik. Bu tespi en sonra imdi onlar n dini metinleri nas l anlad klar  hususunu 
inceleyebiliriz.

slam Dü ünce Tarihinde Nass  Okuma Biçimleri ve 
Kelamc lar n Nass Alg s

Dünden bugüne  slam toplumunda ortaya ç km  hiçbir f rka Kur’an’a kay ts z 
kalamam t r. Bu durum  farkl   saiklerle Kur’an’a yönelen ki ilerin Kur’an ifadelerini 
ilgili -ilgisiz farkl  alanlarda  kullanmalar na ve zaman zaman a r  denebilecek ekil-
de yorumlamalar na yol açm t r. Kimi kesimler Kur’an’ n lafzi anlam na sar larak 
Allah’ n kast n n  tespit edilebilece ini söylerken, kimileri de bunun tam kar s nda 
yer alarak bilakis laf zlar n k r lmas  gereken kabuk mesabesinde oldu unu, kabu u 

31   Maturîdî, Tevhid, 7-8; en-Nesefî, Ebû’l-Muîn Meymun b. Muhammed, Tabsiratu’l-edille  
usuli’d-din, (thk. Hüseyin Atay), Ankara, 1993, s. 24, es-Sabûnî, Nureddin, Maturîdîyye Aka-
idi (el- Bidâye  uusuli’d-din), (Thk. Bekir Topalo lu), Ankara, 1991, s. 56.

32  Özcan,  Maturîdî’de Bilgi Problemi, s. 60.
33  Özcan, a.g.e, s. 160.
34  Hasan Mahmud, el-Madhal, s. 159.
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k rmadan öze ula man n mümkün olmad n , Allah’ n kast n n laf zlar  a mada ol-
du unu ifade etmi lerdir. 

Laf zc  tutumdan kas t, Kur’an ifadelerinin lafzî anlamlar na yap p  ifadenin 
siyak-sibak n  ve Arap dil özellikleri itibariyle ifadenin ta nabilece i anlamlar  göz 
ard  eden kesimdir. Bunlar dini konular  anlama ve yorumlamada nass n laf zlar na 
ba lanmay  en emin yol olarak görürler. Bu kesim özellikle haberi s fatlar konusunda 
mu terek olan, birden fazla anlam içeren kelimeleri tek bir anlama hasrederek ayetin 
muhtemel di er anlamlar n  yok saym lard r. Kur’an’da ifadesini bulan Allah’ n eli, 
gözü, ar   gibi. Bu nedenle onlar Allah’a organlar nispet ederek tecsime dü me teh-
likesiyle kar  kar ya kalmakla itham edilmi lerdir. Bunun nedeni bu kesimin Arap 
dilinin bir özelli i olan mecaz  inkâr etmi  olmalar d r. Ashabu’l hadisin genel tavr  
budur.

 kinci kesimi ise laf zc  tutumun tam kar s nda yer alan bât nî yorum tara ar-
lar  olu turmaktad r, ii f rkalar ile tasavvuf ehli gibi. Bu iki kesimin metne yakla m 
amaçlar  ve vard klar  sonuçlar farkl  olsa da nass n zahiri anlam n  b rak p bât nî 
anlam n n pe ine dü me noktas nda ortak özelliklerinden bahsedilebilir. Zahir-
bat n mana ay r m  üzerine in a edilen bu düalist yöntem sahipleri, gerçe in bilgi-
sinin bât nda sakl  oldu u ön kabulüne binaen Kur’an’ n zahiriyle me guliyeti srar-
la avama  hasretmi lerdir. Onlara göre zahir, öze ula mak için k r lmas  gereken bir 
kabuk mesabesindedir. Kur’an’ n ifadeleri k r l nca irfan ehlinin önüne  sonsuz bir 
bât n deryas  aç lm  olur. Bunu da Kur’an ifadelerinin lafzî kal plar n n içsel  tecrü-
beleri ve halleri ifade etmede kifayetsiz kald  teziyle savunmaktad rlar.35 Bu grubu 
smailiyye-Bât niye gibi a r  ii f rkalar ve tasavvuf ehlinin de içinde yer ald  geni  

bir kesim olu turmaktad r. 

 Üçüncü okuma biçimi f k hç lar ve tefsircilere ai ir. F k h bilginleri hayat n gün-
delik problemlerine Kur’an ve sünne en cevaplar arad klar  için nassla  s k  bir diya-
loglar  olmu , Kuran’dan hükümler ç kar l rken göz önünde bulundurulmas  gereken 
ilke ve kurallar tespit etmi lerdir. Örne in onlar metnin siyak n -sibak n , ayetlerin 
nüzul sebeplerini, ifadelerin  muhkem- müte abih,  hakikat- mecaz gibi özelliklerini 
ve bundan da öte kelimelerin ha a har erin konumunu ve anlama yapt  katk y  
tespit ederek ifadelerin delalet biçimlerini ve delalet derecelerini tespit etmi lerdir. 
Bu ba lamda ifadeleri ibarenin delaleti, i aretin delaleti, nass n delaleti eklinde tas-
nif ederek hükümler ç kar l rken delale e öncelik verilmesi gereken hususlar  tespit 
etmi lerdir. Müfessirler de Kur’an ifadelerinin tek tek anlamlar  üzerinde durmu   
ve Kur’an’  anlama ve yorumlamada hangi hususlar n göz  önünde bulundurulmas  

35  Öztürk, Mustafa,  Kur’an ve A r  Yorum- Tefsirde Bat nilik ve Bat nî Te’vil Gelene i-, Ankara, 
2003.
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gerekti i konusunda gayret göstermi leridir. ‘Ulumu’l-Kur’an’ eklinde ortaya ç kan 
çal malar bu gayeye  atfen yaz lm lard r.

 Nass kar s ndaki dördüncü tutum ise  kelam bilginleri ve felsefecilere ai ir. 
Felsefeciler felsefenin temel problemlerini çözmede akli bilginin yetkinlik ve yeterli-
li ine inand klar  için felse  problemlerin çözümünü nakli bilgi ile temellendirme ge-
re i duymam lard r. Buna ra men zaman zaman di er f rkalarda oldu u gibi onlar 
da ak lla tespit e ikleri ilkelerin, vard klar  sonuçlar n Kuran’la çeli medi ini ortaya 
koyma gere i duymu  ve bu ba lamda ayetlere ba vurmu lard r. 

Kelam  bilginlerinin nass kar s ndaki tutumlar  felsefecilerinkine benzemekle 
birlikte kendine has bir nitelik arz etmektedir. Nitekim onlar da  kelam ilminin temel 
problemlerinin nakille de il, ak lla çözülebilece ini ifade etmi lerdir. Onlar da lo-
zo ar gibi  ak l ve naklin kaynaklar n n ayn  oldu unu ve birbirileriyle çeli melerinin 
mümkün olmad n  söyleyerek bir çeli kinin görülmesi durumunda akl n esas al -
narak naklin buna göre tevil edilmesi gerekti ini söylemi lerdir. Fakat kelamc lar -
lozo ardan farkl  olarak  varl k, bilgi nübüvvet, Allah’ n zat  ve s fatlar  gibi konularla 
ilgilendikleri gibi ibâdât ve muâmelat konular yla da ilgilenmi lerdir.

 Kelam  bilginleri  kelam ilminin temel problemlerinin çözümünü akla havale et-
tiklerinden f k h usulüne dair müstakil çal malar ortaya koyduklar  halde  kelam il-
minde istidlalde bulunurken ifadelerin delalet biçimlerini, tevilin dayanmas  gereken 
kurallar  içeren müstakil çal malar ortaya koymam lar, daha çok kar tlar n n kendi 
görü lerini desteklemek amac yla istidlalde bulunduklar  ayetlerin yorumlar na kar-

 ç karken siyak-sibak,  muhkem-  müte abih,  umum- husus,  hakikat- mecaz gibi tevil 
mekanizmalar n n nas l olmas  gerekti ine i aret etmi lerdir.

Kelamc lar n Te’vil Mekanizmalar

Yukar da kelamc lar n nassa ili kin tutumlar na k saca de indik. Onlar n nass  
anlarken hangi mekanizmalardan yararland klar n  ortaya koydu umuzda, nass  an-
lamaya ili kin dü ünceleri daha da net bir ekilde ortaya ç kabilecektir. Bundan dola-
y  nass  tevil etmede dayand klar  mekanizmalar n izah na geçebiliriz.

1. Muhkem-Müte âbîh

Muhkem- müte abih kavramlar , nass n yorumuna imkân tan malar  dolay s yla 
kelamc lar, f k hç lar ve müfessirlerin ilgi alan  içinde yer alm t r. Kelam ilmi  aç -
s ndan  muhkem- müte abih konusunu önemli k lan  husus, Kur’an-  Kerimde birbir-
leriyle ya da akl n  ilkeleriyle çeli iyor izlenimi veren ayetlerin  muhkem- müte abih 
ay r m na dayanarak yorumlanmas  ve çeli kilerin bu yolla ortadan kald r lmas d r. 
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Öncelikle unu ifade etmek gerekir ki,  muhkem- müte abih konusu birçok yö-
nüyle ihtila ara neden olmu tur. En ba ta bu terimlerin mahiyetine yönelik bir ihti-
la an söz edilebilir. Bu noktada kelamc lar, f k hç lar ve müfessirler bu iki kavram n 
tan m nda birle emedikleri gibi,  muhkem-müte abihin birbirinden ay rt edilmesinde 
hangi k staslara ba vurulaca  ve hangi ayetlerin  muhkem, hangilerinin  müte abih 
oldu u hususunda da bir görü  birli i içinde olamam lard r.

Kur’an-  kerimde  muhkem ve  müte abih ayetlerin  belirtilmemi  olmas  ve f rka-
lar n bu ayr ma dayanarak görü lerinin hakl l n  ortaya koyma çabas na giri meleri 
bu alanda birbirinden farkl  anlay lar n ortaya ç kmas na zemin haz rlam t r. 

Kelamc lar  müte abih kavram n , iki eyin birbirine benzemesinden ziyade, bir-
birine benzeyen iki eyin birbirinden ay rt edilmemesi, birbirine kar t r lmas  ek-
linde anlam lard r.36 Muhkem ve  müte abih ayetlerin ne anlama geldikleri, hangi 
ayetlerin  muhkem, hangilerinin  müte abih oldu u hususunda bilginler u görü leri 
ileri sürmü lerdir. 

a)  Muhkem, tek bir manaya delalet eden,  müte abih ise birden fazla manaya 
delalet eden kelimedir.37 Bu anlamda nass-  celi olan ayetler  muhkem, geride 
kalanlar ise müte abihtir. 

b)  Muhkem, bir ekilde anlam  tespit edilebilen;  müte abih ise, bilgisine ula l-
mas  mümkün olmayan kapal , mü kil, mensûh olup kendisiyle amel edilme-
yen, k ssalar, emsâl, inanmakla emr olunup ne oldu u Allah’a havale edilen 
ayetlerdir.38 K yametin kopmas , ar  ta yan meleklerin say s , ate in bekçile-
ri, vb. hususlar bunun örnekleridir.39 

c)  Helal-haram  bildiren ayetler  muhkem, geride kalanlar ise müte abihtir. 

d)  Akli ve nakli deliller ile anlam  tespit edilebilen  muhkem; hiçbir ekilde ken-
disinden murad n ne oldu u bilinmeyen ise  müte abih ayetlerdir.40 

Yukar da da ifade e i imiz gibi, müte âbîh ayetlerin Kur’an’da belirtilmemi  
olmas  mezhepler aras nda  müte âbîh ayetlerin hangileri oldu u hususunda tart -
malara yol açm t r. Bu duruma dikkat çeken Bedreddin ez-Zerke î; ‘Sünnîlere göre 
 muhkem olan ayet, kaderilere göre müte âbîh veya tersi olabilmektedir’, demektedir.41 

36  Kâdi Abdulcebbar, Mute âbihu’l- Kur’an, (Thk, Dr. Adnan Muhammed Zerzûr), Kahire, 
1185, c. I, s. 15 vd.; bn Furek, Ebû Bekir Muahmmed b. Hasan, Mucerredu makâlâti’l- E ’arî, 
Beyrut, 1986, s. 98.

37   Ba dâdî, Abdulkahir, Kitâbu usulu’d-Din, stanbul, 1928, s. 222.
38  ez-Zerke î, el-Burhân, c. II, s. 70.
39  Bkz. ez-Zerke î, el-Burhân, c. II, s. 69 vd. ; Suyutî, el- tkân, c. II, s. 7 vd.
40 bn Vezir, sâru’l-hakk, s. 88.
41  ez-Zerke î, el-Burhân, c. II, s. 76.
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Benzer bir ifadeyi de,  Kâdî Abdulcebbar kullanmaktad r. Ona göre “tevhit ve adalet 
ile ilgili konularda bir f rkan n  muhkem dedi ine di er f rka müte âbih, birinin  mü-
te abih dedi ine di eri  muhkem diyebilmektedir”.42 Bu durum müte âbîh kavram -
n n yorumlamada oynad  rolle ilgili bize ipuçlar  vermektedir. 

Muhkem- müte abih ayr m n  ele alan  Mutezile ekolü, ifadelerin delaletlerinin 
tespit edilmesi için, öncelikle sözü söyleyenin durumunun bilinmesi gerekti ini ifade 
etmi lerdir. Onlara göre fail bilinmeden, il delalet etmez. Kur’an, Allah’ n ilidir, 
Allah hakk nda tasavvur  sahibi olmadan, Allah’ n kelam n n neye delalet e i i bi-
linemez. Öyleyse öncelikle Allah için caiz olan ve caiz olmayan s fatlar tespit edil-
melidir. Böylece Allah’ n bir oldu u, cisim olmad , hiçbir eye benzemedi i, yalan 
söylemedi i, insanlar  aldatmad , zulüm i lemeyece i, kötülü ü seçmeyece i bi-
linmi  olur. Dolay s yla Allah hakk nda tasavvur sahibi olmadan Allah’ n kelam  ile 
istidlalde bulunmak do ru de ildir. Ha a bu konuda Kuran’la ne Allah’ n varl  ve 
birli ine ne de helal ve haramlar n aç klanmas  eklinde bir istidlalde bulunulamaz. 
Bu noktada  muhkem ayetler ile  müte abih ayetler aras nda fark yoktur43. 

Muhkem- müte abih tevhit ve adalet konular nda varit olmu lar ise onlar  ak-
l n ilkelerine sunmak gerekir44 Akl n ilkeleri ile uyum içinde olan ayetler  muhkem, 
uyum içinde olmayan ayetler ise  müte abih ayetlerdir. Bu da  muhkem ve  müte a-
bih aras ndaki fark  belirleyen eyin akl n ilkeleri oldu unu göstermektedir.45  Kâdî 
Abdulcebbar insanlar n  muhkem- müte abih konusunda ihtilafa dü tüklerini, tevhit 
konusunda birinin  muhkem dedi ine di er f rkan n  müte abih dedi ini ayn  eyin 
adalet, cebr ili kisinde de ortaya ç kt n  söyler. Ona göre ihtilaf  ortadan kald rmak 
için üçüncü bir eye ihtiyaç vard r ve o da ak ld r. Hangi ayetlerin  muhkem, hangile-
rinin  müte abih oldu u sem’an sabit olmad na göre, akl n ilkeleri bir hakem olarak 
karar vermelidir

E ’arî de  Kur’an ayetlerini  muhkem ve  müte abih eklinde iki  kategoride de er-
lendirir. Ona göre  muhkem ayetler, lafz n aç k ibaresinden anlam  tespit edilen ayet-
lerdir. Bu ekilde ibaresiyle manas na delalet eden bir ayeti yorumlamaya kalk mak, 
ayeti, sahip oldu u anlam n n d na ç karmak anlam na gelir.46 Müte abih ise, lafz  
ve manas  benzer ve farkl  yönlere (vecih) sahip olan ayetlerdir. Bu tür ayetlerde bir-
birinden farkl  anlamlar ayete i tirak eder, ancak nazar ve istidlal ile anlamlardan 

42  Kâdi Abdulcebbar, Mute abihu’l- Kur’an, c. I, s. 8.
43  Kâdî Abdulcebbâr, Müte âbihu’l- Kur’an, c. I, s. 6.
44  Kâdi Abdulcebbâr, Müte âbihu’l-Kurân, c. I, s. 7.
45  Kâdi Abdulcebbâr, a.g.e, c. I, s. 7.
46  bn Furek, Mucerredu makâlât, s. 190.
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birini di erlerine tercih etmek mümkün olur.47 E ’arî’ye  göre anlam n  bilemeyece i-
miz  müte abih ayetlerin Kur’an’da yer almas , caiz de ildir. Her as rda  müte abihi 
bilecek âlimler olacakt r.48 Müte abih ayetlerin anlam n  tespit etmenin yollar  vard r. 
Bunlardan biri de  müte abih ayetleri  muhkem ayetlere hamletmektir. Bu yap ld n-
da,  müte abih ayetlerin anlamlar n  tespit etmek mümkün olacakt r. 

2. Hakikat ve Mecaz

Nass n tevil edilmesi sorunu, dilin mahiyeti ve dile yüklenen rol ile de ili kili bir 
konudur. slam dü ünce tarihinde dilin mahiyetine dair üç anlama biçiminden söz 
edilebilir. Arap  dilinde ve Kur’an-  Kerim’de mecazî ifadelerin bulundu unu kabul 
 eden ve buna dayanarak, Kur’an ifadelerinin neredeyse tümünü  mecaz olarak kabul  
eden  Mutezile ekolü ile, Arap dilinde ve Kur’an’da mecaz n olmad n , kelimelerin 
yaln zca  hakiki/temel anlamlar n n oldu unu iddia eden Zahiriler ve dilde mecaz  
kabul etmekle birlikte,  Mutezile ekolü kadar mecaza yer vermeyen  Ehl-i Sünnet ke-
lamc lar  gelmektedir.

Arap dilinde ve Kur’an’ -Kerimde mecaz n olmad n  iddia edenlerin  ba n-
da, bn Kay m el-Cevziyye gelmektedir. bnu’l- Kayy m es-Savâiku’l- Mursele ala’l- 
Cehmiyye ve’l-Mua la adl  eserini bu konuya ay rm  ve burada mecaz  kabul eden-
leri sert ifadeler ile ele tirmi tir.49 bnu’l-Kayy m ele tirilerini üç noktada yo unla t r-
m t r. Ona göre,  hakikat- mecaz ay r m n  yapmam z ya akli, ya er’i ya da st lahi bir 
temele dayanmak zorundad r. Oysa  hakikat  mecaz ay r m n n ne akli, ne er’î ne de 
ör  bir dayana  yoktur. Ona göre, bu ayr m  ilk defa ortaya koyanlar, Cehmiyye ve 
 Mutezile tara arlar d r.50 bnu’l-Kayy m’a göre,  mecaz, “Allah’ n aç k hükümlerinden 
kaçmak isteyenlerin uydurduklar  bir k l an ba ka bir ey de ildir.”51 O bu konuda 
Mutezileye sert ele tiriler yöneltmekten çekinmemi  ve Mutezilenin mecaza dayana-
rak giri tikleri yorum i ini ‘ta utu’l-mecâz’ olarak nitelendirmi tir. 

bnu’l-Kayy m’ n bu a r  tutumu, hem  Mutezile hem de Ehl-i sünnet kelamc -
lar  taraf ndan ele tirilmi tir. bn Kuteybe bu gerekçelerin arkas na s narak mecaz  
inkâr edenleri, sert bir dille ele tirmi  böyle bir anlay n Kur’an’ n yar s ndan fazla-
s n  anla lmaz k laca n   ifade etmi tir.52 Zira Kur’an ‘duvar dü tü’, ‘güne  ba ’, ‘bit-

47  bn Furek, a.g.e, s. 191.
48   Ba dâdî, Usulu’d-din, s. 223.
49  el-Cevziyye, bn Kayy m, es-Savâiku’l-mursele ale’l-cehmiyye ve‘l-mua la (Thk: Zekeriyya 

Ali Yusuf) Kahire, tsz. s. 241.
50  bn el-Cevziyye, a.g.e, s. 243.
51  bn el-Cevziyye, a.g e, s. 243.
52  bn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim; Te’vilu mu kili’l- Kur’an, (Thk. Seyyid 

Ahmed Sakar), Kahire, 1954, s. 16.
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ki ye erdi’,  gibi cans z varl klara eylemler atfeden ayetlerle doludur. Mecaz n inkâr 
edilmesi, bu tür ifadeleri içinde bar nd ran Kur’an’ n anla lmaz oldu u anlam na 
gelir ki, bu Kur’an  için do ru bir yarg  de ildir.53 

Kelamî ekoller,  Kur’an’ n kendi içinde tutarl  oldu unu ve bir bütünlük  arz et-
ti ini bir ilke olarak benimsemi lerdir. Kur’an’ n tutarl  oldu u bir ilke olarak ka-
bul edildi i  gibi, Kur’an’ n ak lla çeli meyece i de bir ilke olarak kabul  edilmi tir.54 

Bundan dolay , Kur’an’da yer alan ve birbirleriyle veya ak lla çeli iyor  izlenimini ve-
ren ayetler, yoruma tabi tutulmas  gereken ayetler olarak görülmü tür. Kelamc lar n 
çeli kileri gidermede ba vurduklar  hususlardan biri  muhkem- müte abih ay r m  ise, 
di eri de  hakikat- mecaz ay r m d r. Bu iki terim, kelamc lar n ayetlerin birbirleriyle 
ya da ak lla çeli ikliklerini gidermede ba vurduklar  yorumun temel dayanaklar n  
olu tururlar. 

Cah z, Nazmu’l-Kur’an, el-Beyan ve Tebyin, Kitabu’l-Hayavan adl   eserlerinde Arap 
dilinin üsluplar na de inmi  ve mecazla ilgili önemli tespitlerde bulunmu tur.55 O, 
öncelikle  mecaz ve di er unsurlar n n nerede kullan l p nerelerde kullan lamayaca-

na dair izahlar yaparak bir tespi e bulunur. Ona göre muamelat ile ilgili hususlar-
da anla mazl a ve yoruma aç k olacak kinayeli ifadelerden kaç nmak gerekir. Zira 
muameleler do rudan pratik menfaatlere dayanan, kar kl k ve yorum kald rmayan 
hususlard r.56 Cah z’a göre ifadeleri hakiki anlamlar n n d na ta mada gözetilmesi 
gereken iki  husus vard r. Bu artlar gerçekle medikçe, ifadeyi hakiki/ aç k anlam n n 
d na ta mak do ru de ildir. Bunlardan birincisi, lafz n hakiki anlam yla nakledil-
di i anlam aras nda bir ba n bulunmas d r. kincisi ise, bir lafz n hakiki anlam ndan 
mecazi anlama ta nmas  fert vas tas yla de il, toplum (cemaat) vas tas yla olmal d r. 
Bireye dü en, toplumun yolunu takip etmek ve toplumun kelimeleri hakiki anlam -
n n d na ta mada takip e i i yöntemi takip etmektir. Bu iki art n önemi uradan 
kaynaklanmaktad r. E er lafz n hakiki anlam yla, nakledildi i anlam aras nda bir 
ba n bulunmas  art  olmasayd , bir ifadenin bir eye delaleti mümkün olmazd . 
Herkes istedi i ifadeyi hakiki anlam n n d na, hiç ili kili olmad  anlamlara ta ya-
bilirdi. Bu da anla mazl klara ve karga aya yol açard . Oysa dilin görevi toplumsal 

53 bn Kuteybe, Tevilu mu kili’l- Kur’an, c.I, s. 16.
54  Kâdi Abdulcebbâr, Mute âbihu’l- Kur’an, c. I, s. 22.
55  Câh z’ n Kur’an n i’caz  ba lam nda yazd  “Nazmu’l- Kur’an “adl  eseri, maalesef bize 

ula amam t r. Bundan dolay  Cah z’ n  mecaz ve di er dil üsluplar na dair görü lerini ön-
celikle el-Beyan ve’t-tebyin, Kitabu’l-Hayavan adl  eserlerine ba vurarak tespit etmek müm-
kündür. Ancak bu eserlerde özellikle Kitabu’l Hayavân adl  eserinde bu konular da n k bir 
biçimde yer ald ndan bunlar  tespit etmek oldukça zordur.

56  Cah z, Ebû Osman Amr. b. Bahr Kitâbu’l-hayavan (Thk. Abdusselam Harun) Kahire,1938, c. 
IV, s. 76.
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uzla y  sa lamakt r. E er lafz n manaya delaleti ve bir anlamdan ba ka bir anlama 
ta nmas  topluma de il de ferde b rak lm  olsayd , dil aç klama görevini yerine ge-
tiremezdi. Öyleyse bir kelimeyi ba ka bir anlama ta rken bu iki hususa riayet etmek 
bir zorunluluktur.57

Abdulkahir el-Cürcanî de, bu tür ifadelerin anla lmas nda dikkat edilmesi gere-
ken iki hususa i aret etmi tir. Ona göre, bu tür ifadelerde kastedilen as l anlama (an-
lam n anlam na) ula mak için ilk anlamdan (lafz n hakiki anlam ndan) hareket etmek 
bir zorunluluktur. Dolay s yla ikinci anlama ula man n yolu, birinci anlam  do ru 
tespit etmekten geçmektedir. Bu da ifadede yer alan kelimelerin hakikî anlamlar -
n n, yani muvazaaya dayanan anlamlar n n ve kelimelerin cümle içindeki gramatik 
konumlar n n bilinmesini zorunlu k lmaktad r. Abdülkahir’in i aret e i i ikinci bir 
 husus ise, Arap dilinde ifadeleri zahiri anlamlar n n d na ç kar p anlamada önemli 
rol alan edebi sanatlar ve Arap dil üsluplar d r. fadeleri aç k anlamalar n n d na 
ta mada geli i güzel bir yol takip edilemez. Bu konuda, kinaye, istiare, te bih, temsil, 
vb. dilsel unsurlara dayanmak gerekir. Ancak hangi ifadede hangi dil sanat n n kul-
lan laca  da, yine toplumsal uzla  belirler. Bir insan tek ba na toplumda bilinme-
yen bir anlam  bir metne, bir ifadeye yükleyemez.58 Hakiki anlamdan mecazî anlama 
geçerken, toplumun bilmedi i bir yol takip edilemez. Yorumun sahih olabilmesi için 
toplumsal uzla ya dayanmak zorunludur.59 

Kelamc lar  kelam ilminin temel problemlerinin tespitinde akla öncelik vermi -
lerdir. Aklî delil ile er’î delilin çat mayacaklar  bir öncül olarak kabul edildi in-
den, çeli iyor gibi görünen yerlerde birbirleriyle uyum sa layacak ekilde aklî delil 
ile er’î delilin uzla t r lmalar  gerekir. Uzla t rma i leminde yorumlanmas  gereken 
er’i delildir. Burada akli delilden kas t, akl n Allah’ n birli i ve adaletine ili kin tes-

pit e i i ilkelerdir. Bu ilkeler de i mez. Dolay s yla er’i delalet, bunlarla uyum sa -
lanacak ekilde yoruma tabi tutulmak durumundad r. te er’i delaletin, akli delalet 
ile uyum sa lanacak ekilde yoruma tabi tutulmas  i lemi,  mecaz kavram  üzerinde 
gerçekle mektedir. Di er bir ifade ile metinlerin yorumlanmas  ve aç k anlamlar n n 
d na ta nmalar n  sa layan hususlardan biri  mecaz olgusudur. stiare, te bih, ki-
naye, mübala a vb. mecaz n unsurlar , bu i lemin yap lmas n  mümkün k lmakta-
d rlar. Fakat unu ifade etmek gerekir ki, ister hakiki anlam nda kullan ls n, isterse 
mecazi anlam nda kullan ls n dilsel söz dizgesini s n rlayan mütekellimin kast d r. 
Mütekellimin kast  ise,  metin içi ve  metin d  ba lam ile tespit edilebilir. Örne in 

57  Cah z, Kitabu’l-hayavan, c. VII, s. 57.
58 Cürcânî, el- mam Abdulkahir, Kitâbu delâili’l-îcâz ’l-meânî (Tashih ve Ne r. Muhammed 

Mahmud et-Tirkizî e - enk tî), Kahire, tsz, s. 389.
59  Cürcânî, a.g.e, s. 389.
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“diledi inizi yap n z” ifadesini hem bir tehdit olarak anlamak mümkün, hem de bir 
izin ve serbestlik ifadesi olarak görmek mümkün. Öyleyse sigan n kendisi ondan ne-
yin kastedildi ine tam olarak delalet edemez. Siyak- sibak ve mütekellimin durumu, 
bunun hangi anlamda neye delalet etmek üzere sevk edildi ini tespit etmede yard m-
c  olur. Akli karinenin yan nda lafzî karineler de, bir ifadeyi zahiri anlam n n d na 
ta maya imkân tan rlar. 

 3. Umum-Husus

Kur’an metnini anlama faaliyetinde dikkate al nmas  gereken  hususlardan birini, 
 umum- husus konusu olu turur. Kelamc lar n, Müfessirlerin ve F k hç lar n usul ki-
taplar nda bu konuyu ba ms z ba l klar halinde ele almalar , gelene imizde nass n 
anla lmas  hususunda bu konunun önemsendi ini ortaya koymaktad r. Kelamc lar 
nass  anlamaya dair detayl  ve düzenli bilgilere  kelam ile ilgili eserlerinde yer verme-
melerine ra men,  umum- husus konusuna özel ba l klar ay rm lard r.60 unu ifade 
etmek gerekir ki Arap dilinde bir  kelime sigas  itibariyle  umum veya  husus ifade 
etmez. Çünkü hâss olup, genel anlam ifade eden, yine âmm olup, özel anlam ifade 
eden kelimelere rastlanmaktad r. Dolay s yla bir kelimenin  umum veya  husus ifade 
e i inin tespiti için tek ba na siga yeterli de ildir. Bunun yan nda ba ka eyleri de 
gözlemek gerekir. Mütekellimin kast  bunlardan biridir. Kelami ekoller ve usul bil-
ginleri bu konuda i ifak içindedirler.61 Onlara göre siga ile birlikte kas t önemlidir.62 

Kast  belirleyen ise muvazaa yani toplumsal uyla md r. Muvazaay  ve lafz n konu-
lu unun sebebini, amac n  bilmeyen ki i kelimenin delaletini de bilemez.63 Muvazaa 
olmadan  kelam bir anlam ifade etmedi i gibi, muvazaay  kastetmeyen, toplumun 
kelimelerin manaya delaleti konusunda uyla m n  dikkate almayan ki inin ne kastet-
ti ini anlamak da mümkün de ildir. Öyleyse bir kelimenin genel veya özel anlamda 
kullan ld n n tespitini öncelikle siga, daha sonra da kültür içindeki uyla m belirle-
yecektir. Bu da gösteriyor ki  umum için konulmu  bir lafz n  umum ifade etmesi caiz 
oldu u gibi,  husus ifade etmesi de caizidir

Kadi Abdulcebbar’a göre, genel bir ifadeden hâss n kastedildi inin göstergeleri 
vard r. Bu göstergelerden biri  ak l, di eri de dilsel göstergelerdir. Akli delalet konu-
an ve dinleyen aras ndaki uyla ma dayanmaktad r. Lafzî göstergeler ise art, is-

60  Bkz.  E ’arî, Luma’,77 ; Kâdî Abdulcebbâr, el-Mu nî, XVII, 14 ; Bâk llâni, el- nsâf.
61   Kâdî Abdulcebbar , el-Mu nî, 14 ;  E ’arî , Luma’, 78 Ayr ca Bkz. Zerke î, el-Burhân II, 217 

vd.
62  Kâdi Abdulcebbâr, el-Mu nî, XVII, 14.
63  Kadi Abdulcebbâr, el-Mu nî, XVII, 14.
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tisna gibi lafz n belli bir kay tla ifade edilmi  olmas d r.64 Akli delalet, konu an ile 
muhatap aras nda önceden gerçekle tirilmi  bir sözle me mesabesindedir. Kelimenin 
ancak daha önce gerçekle mi  bir muvazaa ile manaya delaleti gerçekle iyor ise 
ayn  ekilde daha önce üzerinde karar k l nm  akli ilkeler lafz n manaya delaleti-
ni belirlemektedir.65 Örne in Yüce Allah’ n güç yetiremeyen ki ileri teklif ve kulluk 
görevlerinde muhatap almad n  akli delalet bize söylemektedir. Yüce Allah’ n “Ey 
insanlar Rabbinize ibadet edin” sözü bu ba lamda ele al n p, de erlendirilmelidir. Bu 
ifade genel olmas na ra men bununla güç yetiren-yetirmeyen herkesin kastedildi i 
sonucunu ç karamay z. Aklî delalet, bunun ancak güç yetiren insanlar  içerdi ini zo-
runlu k lmaktad r.66

Nass  Anlamada frat ve Tefrit 

 slam dü ünce tarihinde do ru anlaman n ko ullar na riayet etmeyen ve do ru 
anlam  tespit  etmekten uzakla maya neden olan iki yakla m biçiminden söz etmek 
gerekir. Gelene imizde bu iki anlama biçimi,  ifrat67 ve  tefrit olarak isimlendirilmi tir.68 

Lafza a r  derecede ba l l k veya bir kelimeyi sahip olmad  anlamlara ta ma, ek-
linde gerçekle en bu iki anlama biçimi, usul ve belâgate dair eserlerde üzerinde önem-
le durulan konulard r. Bak llânî (403/1013), Cürcanî (469/1078), Ba dadî,(429/1039)) 
gibi  Ehl-i Sünnet kelamc lar  ile Cah z (255/869),  Kâdî Abdulcebbar (405/1015) gibi 
Mutezilî âlimler bu konular  eserlerinde tart m lard r. 

Abdulkahir el-Cürcânî, Esrâru’l-Belâ a adl  eserinde, bu iki a r  tutuma i aret et-
mi  ve bunun sak ncalar na dikkat çekmi tir. Cürcânî’ye göre, bu gruplardan birin-
cisi, mecaz  inkâr edip her eyi lafzî anlam  ile anlama çabas  içinde iken, di er grup 
ise her eyi  mecaz kavram na yükleyerek izah etme çabas  içindedir.69 Cürcanî, iki 
tutumun örnekleri üzerinde durarak, her iki kesimin de ifadelerin do ru anlam n  
yakalama anslar n n olmad n  belirtir. 

64  Kâdî Abdulcebbâr, el-Mu nî, XVII, 27.
65  Kâdî Abdulcebbâr, el-Mu nî, XVII, 28.
66  Kâdî Abdulcebbâr Abdulcebbâr, Mu ni, VII, 28.
67  frat: Kelimenin sahip olmad  anlamlar , lafza eklemek suretiyle, haddi a mak demek-

tir. Tefrit ise, kelimenin sahip oldu u anlamlar  eksilterek, azaltarak haddi a makt r. Bkz. 
Cürcânî e - erif Ali b. Muhammed; Kitabu’t-Tarifât, tsz, s. 32; Ebû’l-Bekâ Eyyub b. Musa 
el-Hüseynî el-Kefevî; el-Kulliyât Mu’cem ’l-Mustalihâti’l-Furûki’l-Lu aviyye, (Thk. Adnan 
Dervi - Muhammed el-M srî), Beyrut, 1993, s. 159.

68  Cürcânî, el- mam Abdulkahir, Kitâbu Esrâri’l-Belâ a (Thk. Hellmut Ri er), stanbul, 1954, s. 
362.

69  Cürcânî; Esrâru’l-belâ a, s. 362.
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“Kelimelerin lafzî anlamlar na yap an ve Arap dilinin anlat m üsluplar n  göz ard  
eden kesim, “Rahman ar a istiva e i... Rabbin geldi...” gibi haberi s fatlar  bildiren 
nitelendirmeleri, lafzî anlamlar yla ele ald klar ndan, te bihe (antropomo rzm) dü -
me tehlikesiyle kar  kar ya kalm lard r.”70 

Cürcanî, bu tutumun neden a r l k oldu unu da u ekilde izah etmektedir: 

“...zira gelmek, bir mekândan ba ka bir mekâna intikal etmek demektir. Bu, cisim-
lerin niteli idir. Ayn  ekilde istiva kelimesi, literal anlam  itibariyle ‘yer kaplayan 
cisim’ anlam na gelir. Oysa mekân n, zaman n, hareketin, intikal, birle me ve ayr l-
man n yoktan var edeninin Allah oldu u bilindi inde, bunlar  Allah’a izafe etme-
nin mümkün olmayaca  ortadad r. Dolay s yla, Allah’a izafe edildi inde, Allah’ n 
cisimlere benzemesine, yarat lm lar n niteliklerini almas na yol açacak ifadeleri, 
Allah’ n zat na yara r bir biçimde yorumlamak bir zorunluluktur.”71 

Cürcâni ikinci tutumu ise u ekilde tarif eder: 

“…Bu gurupta yer alanlar, yorumda garip eylerden bahsetmeyi sever ve farkl  
yorumlar yapma hususunda oldukça h rsl d rlar. Oysa bunlar, bir kelimeyi hakiki 
anlam n n d nda mecazî anlamlara ta rken, kelimenin ta nd  anlam n, onun 
muhtemel manalar ndan birisi olmas n n art oldu unu unutuyorlar. Bu da onlar , 
kelimelere ta mad klar  anlamlar  yüklemeye sevk etmektedir. Bunlar, sa lam anla-
m  b rak p, zay f yorumun pe ine dü üyorlar.”72

Nass  anlamada her iki tutumun da yanl  oldu unu söyleyen Cürcanî, birinci 
gurupta yer alanlara u hat rlatmada bulunmaktad r: 

“...Birinci grupta yer al p, mecaz  inkâr eden ve metnin lafzî anlamlar na sar lanlar 
bilmeliler ki; Kur’an, Arap dilini de i tirip kelimeleri asli anlamlar ndan  ba ka an-
lamlara ve laf zlar  delaletlerinden ç karm  de ildir. Kur’an kelimelerinin, eriat na-
zil olmadan önceki  anlamlar na bir ey eklenmi se, muhakkak buna i aret edilmi tir. 
Örne in salat, zekat, savm (oruç) bu tür kavramlard r. Peygamber bu kavramlar n 
ne anlama geldiklerini aç klam t r. Ayn  ekilde vahiy, Araplar n adetlerini, temsil, 
te bih,  mecaz, hazf gibi dil üsluplar n  kald rm  veya de i tirmi  de ildir.”73

Cürcanî ikinci gruba da u hat rlatmada bulunmaktad r:

“ kinci gruba da unu hat rlatmak gerekir. Yüce Allah hidayet, ifa, nur ve kalple-
ri dirilten olarak isimlendirdi i kitab n n beyandan uzak, son derece kapal  bir söz 
olmas n  dilememi tir. Yüce Allah, airler ve bilmece ustalar  gibi sözlerinin genel 
ve kar t rmaya müsait olmas n  istememi tir. Bu yola ba vurmak kötü bir dü ünce 

70  Cürcânî, Esrâru’l-belâ a, s. 362.
71  Cürcânî, Esraru’l-belâ a, s. 363.
72  Cürcânî, Esrâru’l-bela a, s. 364.
73  Cürcânî, Esrâru’l-bela a, s. 364.
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oldu u gibi, hakk  yerine koymamak, artlar  ihlal etmek, kanunun d na ç kmak 
anlam na gelir.”74

Cürcani’nin i aret e i i bu iki anlay n örneklerine slam dü ünce tarihinde çok-
ça rastlanm t r.75 Bu iki tutumun sadece birkaç örne ini  serdetmek suretiyle a rl k-
lar na i aret edece iz.

Kelamc lar n Haberi S fatlar  Tevil Yöntemi

 Ehl-i Sünnet kelamc lar  ile  Mutezile kelamc lar , haberi s fatlar n tevil edilmeleri 
gerekti i hususunda i ifak içindedirler. Onlara göre Kur’an ve sünne e lafzî anlam-
lar  itibariyle yüce Allah’ n  cisim, parça ve cüzlerden meydana geldi ini dü ündüren 
ayetlerin yorumlanmas n n gereklili i, üç sebebe dayanmaktad r.

1.  Kur’an’da te bih izlenimi veren ifadelerin tamam n n  arkas nda, ba ka bir an-
lam mevcu ur. Yani bu ifadeler ‘mu terek/muhtemel’ laf zlardan meydana 
gelmi lerdir. Muhtemel laf zlar n birden fazla anlam  vard r ve bu muhte-
mel anlamlardan hangisinin kastedildi i, metnin ba lam ndan ortaya ç kar. 
Dolay s yla lafz n aç k anlam na bir ara t rma yapmadan sar lmak, do ru de-

ildir.

2.  Bu ifadeler, lafzî anlamlar  ile anla lmalar  durumunda, akl n Allah’a dair 
tespit e i i ilkeler ile çeli ir. Oysa  ak l, bilgi kaynaklar ndan biridir ve  ak l ile 
naklin çat mayacaklar , bir ilke olarak kabul edilmi tir. 

3.  Kur’an ayetleri, akl n ilkeleri ile çeli medi i gibi,  birbirleri ile de çeli mez. 
Zira çeli ki, Kur’an’ n, Allah’tan ba kas ndan oldu u iddias n  hakl   ç kar r. 
Kur’an’da “Onun benzeri hiçbir ey yoktur”(42/ urâ:11)  buyrulmu tur. Kur’an’ n 
bu aç k hükmüne ra men, Allah’ n cüzlerden meydana  geldi ini, s n rl  ve 
sonlu oldu unu söylemek, Kur’an ayetleri aras nda çeli ki tespit etmek an-
lam na gelir . Kur’an ayetleri aras nda herhangi bir çeli kinin olamayaca   bir 
ilke olarak benimsendi ine göre, bu ayetler aras nda çeli kiyi giderecek bi-
çimde bir yoruma ba vurmak zorunludur.76

Kelamc lar haberi s fatlar n tevilinde dikkat edilmesi gereken kurallar  u ekilde 
tespit etmi lerdir:

74  Cürcânî, Esrâru’l-belâ a, s. 364.
75   Kelam konular nda yap lan a r  yorumlarla ilgili geni  bilgi için Bkz. Erdemci, Cemale in, 

 Kelam lminde Nass  Anlama Sorunu ve A r  Yorum, Bas lmam  Doktora Tezi, Ankara Ünv. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.

76  Gazâlî, Ebu Hamid, lcâmu’l-Avvâm an lmi’l- Kelam (Macmau’r-Resâil içinde), Beyrut,1996, 
s. 310 vd.
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1.  Bir  kelime iki anlama sahip ise, Allah’a nisbet edildi inde tecsim, te bih, in-
tikal gibi Allah’a izafe edilmesi caiz olmayan anlamlar n olu mas na neden 
olan anlam b rak l r. Bu tür anlamlar n olu mas n  gerektirmeyen mana ise, 
tercih edilir.77

2.  Kelimenin ikiden fazla anlam  var ise, yine Allah’a izafe edildi inde tecsim, 
te bih gibi muhdes varl klara has özelliklerin Allah’a izafe edilmesine yol 
açan anlam b rak l r. Geride kalan anlamlardan herhangi birini bir delile da-
yanarak tespit etmek mümkün ise, ifadede kastedilenin o oldu u tespit edilir 
ve o anlam Allah’a izafe edilir. E er bir delile dayanarak anlamlardan hangi-
sinin kastedildi ini tespit etmek mümkün de il ise, bu durumda geriye kalan 
anlamlar  bir belirlenimde bulunmaks z n Allah için tespit etmek caizdir.78

3.  Bir  kelime bir eye izafe edildi inde, izafe edildi i eyde ‘olmas  mümkün 
olan ey’ anla l r; izafe edildi i eyde meydana gelmesi imkân dâhilinde ol-
mayan ey anla lmaz. Örne in Zeyd geldi denildi inde, Zeyd’in bir yerden 
bir ba ka yere intikal etmesi mümkün oldu undan, bu anlam  ile ifadeyi an-
lamak mümkündür. Ancak, bana bir haber geldi, denildi inde, haberin bir yer-
den bir yere intikal etmesinin imkâns z oldu u bilindi inden, bu ifadeden bir 
mekandan bir mekana geçi  anla lmaz; ancak haberin ortaya ç kt  anla l r.79 

Bu ilkeyi esas alarak denilebilir ki, baz  nitelikler Allah’a izafe edildi inde, 
izafe edilen niteli in Allah için caiz olup olmad na bakmak gerekir. E er 
Allah için caiz olmayan bir anlam ifade ediyor ise, onu Allah’tan uzakla t r p, 
ta nabildi i daha uygun bir anlama yerle tirmek gerekir.80 Kelamc lar n tevil 
yöntemini ortaya koymak amac yla Maide 64 ayetinde geçen “Allah’ n eli” 
ifadesini nas l tevil e iklerini ortaya koymam z uygun olacakt r. 

“Yahudiler: ‘Allah’ n eli ba l d r (s k d r)’ dediler. Kendi elleri ba land  ve söyledik leri 
sözden ötürü lanetlendiler. Hay r Allah’ n iki eli de aç kt r. Diledi i gibi verir...” (Maide:64)

Bu aye e oldu u gibi, “Allah’ n eli s k d r” “Allah’ n iki eli de aç kt r.” eklinde 
‘el’i Allah’a izafe eden ifadeler Kur’an’da yer almaktad r. Lafzî anlamlar  itibariyle 
 Allah’ n, muhdes varl klara benzetilmesine neden olan bu ifadelerin anla lmas nda, 
te bih e ilimi a r basan f rkalar, bu ifadelere dayanarak, Allah’ n iki elinin oldu unu 

77 Nesefî, Ebû’l-Muîn Meymun b. Muhammed, Tabsiratu’l-edille  usuli’d-Din, (Thk. Hüseyin 
Atay), Ankara, 1993, c. I, s. 173; Gazâlî, Ebu Hamid, Kanunu’t-tevil, (Mecmuatu’r-Resâil 
içinde), Beyrut,1996, s. 583.

78  Gazâlî, lcâmu’l-avâm, s. 302.
79  En-Nesefî, Tabs ratu’l-edille, c. I, s. 245.
80  En-Nesefî, Tabs ratu’l edile, c. I, s. 245.
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iddia etmi lerdir. Te bihçi iiler, Kerramiyye f rkas , Hadisçilerden bir grup ile Ehl-i 
Sünne en baz  kimseler, bu dü üncenin temsilcili ini yapm lard r.81 

Kelamc lar ve di er usul bilginleri ise, bu ayetleri yorumlam lard r.82

Arapçada “yed/el” kelimesi, kuvvet, nimet83 ve organ anlam ndaki el84 gibi bir-
den fazla anlam  olan bir kelimedir. Bu temel anlamlar n n yan  s ra, ihsan, hüküm-
ranl k gibi yan anlamlar da yed/el kelimesine izafe edilmi lerdir.85 Yed/el kelimesi, 
organ (cariha) anlam  itibariyle cisim olan bir eydir. Çünkü el; et, kemik ve damar-
lardan meydana gelmi tir. Birle ik olan ve cüzlerden meydana gelen ey, cisimdir. 
Yed /el kelimesi kuvvet, kudret, nimet, ihsan anlamlar  itibariyle de, cisim olmayan 
bir eyi ça r t rmaktad r.86 Örne in ‘ u memleket falanca kral n elindedir’ denil-
di inde bununla cisim olan el de il, cisim ça r t rmayan kuvvet kastedilir. Ha a 
Kral n eli kesik bile olsa, bu ifade do ru bir ifadedir.87

Ayetlerin lafzi anlamlar  ile anla lmas  gerekti ini iddia edenler, aye e geçen 
‘Allah’ n eli s k d r’ ‘Allah’ n iki eli de aç kt r’ ifadelerinde kastedilenin bizzat hakiki 
anlamdaki eller oldu unu iddia etmi lerdir.88 

Kelamc lar, bu tür ifadelerin anla lmas nda u ilkeye dayanm lard r: Allah’a 
izafe edilen kelimenin birden fazla anlam  var ise, bu anlamlardan biri Allah’ n za-
t nda te bih ve tecsime yol açacak bir anlam , di eri de Allah’ n zat nda tecsim ve 
te bihi gerektirmeyen bir anlam  ihtiva ediyor ise, te bih ve tecsimi gerektiren anlam 
b rak l r, di er anlam tercih edilir. Yukar daki ayeti bu ilke nda inceledi imiz za-
man, aye e geçen ‘yed’ kelimesi, bildi imiz organ anlam ndaki ‘el’ anlam yla Allah’a 
izafe edildi inde bu, tecsim ve te bihe yol açar. Çünkü organ olan el; kemik, damar, 

81  Abdulhamid, rfan,  slam’da tikadî Mezhepler ve Akaid Esaslar  (Çev. M. Sait Yeprem), stan-
bul, 1994, s. 222 vd.

82   Cüveynî, e - âmil, s. 319; Ba dâdi, Usulu’d-din, s. 111; Kâdi Abdulcebbâr, Mute âbihu’L-
 Kur’an, c. II, s. 598; en-Nese , Tabs ratu’l-edille, c. I, s. 160; Nader, Albert, Felsefetu’l-Mutezîle, 
c. I, s. 49.

83  Bkz. bn Manzur, Ebû’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem Lisânu’l-Arab, Beyrut, 
1990, c. III, s. 76; sfehânî; el-Müfredât, s. 845–846; Ebû’l-Bekâ; el-Külliyât, s. 983–984.

84  Mukâtil, el-Vucuh ve’n-nazâir, s. 175.
85  sfehânî, el-Müfredât, s. 846.
86  Gazâlî, lcâmu’l-avam an ilmi’l-kelâm, s. 302.
87  Gazâlî, a.g.e, s. 302.
88  Dâr mî, Redu’l-imam Dar mî ale’l- Bi r el-Merîsî, s. 20; Buhârî, Halku’l- ef’âl, s. 24: Mukâtil b. 

Süleyman ise, el-Vucuh ve’n-nazâir adl  eserinde yed/el kelimesinin anlamlar n  verirken, 
bunlardan birinin uzuv anlam ndaki el, oldu unu söyler. Ona göre “ iki elimle yara m” 
ayetinde kastedilen uzuv anlam ndaki el’dir. Fakat “ Allah’ n eli s k d r” ayetinde geçen 
yed/el kelimesinden kas t, uzuv anlam ndaki el de ildir. Burada, ‘infak etmekten kaç n-
mak’ anlam nda kullan lm t r. Bkz. el-Vucuh ve’n-nazâir, s. 175.
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kan gibi cüzlerden meydan gelmektedir. Mürekkep olmak, cüzlerden meydana gel-
mek, cismin özellikleridir.89 Oysa Allah, cisim olmaktan ve cisimlerin niteliklerini ta-

maktan münezzehtir. Bu durum, ifadenin di er anlamlar  itibariyle ele al nmas n  
zorunlu k lmaktad r. 

Yukar daki ayetin yorumunda usul bilginleri, ayetin ba lam n  ve nüzul sebebini 
de dikkate alarak ‘Allah’ n elinin s k ’ ya da ‘her iki elinin aç k’ olmas ndan kastedi-
lenin, cimrilik ve cömertlik oldu unu ifade etmi lerdir.90 Arap dilinde ‘ llu’l-yed’ 
cimrilikten kinaye91, ‘bastu’l-yed’ ise cömertlikten kinayedir.92 Bu tür kullan mlar na 
Kur’an’da da rastlanmaktad r. Nitekim bir aye e “ eli s k   olma, büsbütün eli aç k da 
olma, sonra k nan r, (kaybe iklerinin) hasretini çekersin.” (17/ srâ:29) buyrulmu tur. 
Ayetin  mecaz yönü üzerinde duran erif R dâ, “bu bir istiaredir, Yahudiler Allah’ n 
cimrilik e i ini ifade etmek için Allah’ n eli s k d r derken, Yüce Allah, onlar n bu ni-
telemelerinden münezzeh oldu unu, buna kar l k çok cömert oldu unu ifade etmek 
üzere “Allah’ n iki eli de aç kt r” buyurmu tur. Burada iki elden kas t, bizatihi iki el 
de ildir, mübala a amac yla kullan lm t r. Arap dilinde bu tür kullan mlar vard r” 
demektedir.93 

Kelimenin, Kur’an’da da bu türden anlamlar  oldu u halde, onu srarla  Allah’ n 
muhdes varl klara benzemesini ça r t racak uzuv anlam ndaki ‘el’ olarak anlaman n 
hiçbir yarar  yoktur. Bu konuda rivayet edilen hadisleri de, ba lamlar  içerisinde ele 
almak gerekir. Gazâli, Razi gibi kelamc lar, bu tür rivayetlerin kendi ba lamlar  içeri-
sinde ele al nmalar  durumunda, literal anlamlar  ile ifade e iklerinden ba ka bir an-
lamda yorumlanmalar n n mümkün oldu unu ve bunu göz önünde bulundurman n 
zorunlu oldu unu örnekler vererek ifade etmi lerdir.94

89  Gazâlî, lcâmu’l-avâm an ilmi’l-kelâm, s. 302.
90  Bu ayetin nüzul sebebî, kaynaklarda u ekilde verilmektedir: Yahudiler önceleri zengin 

ve varl kl  ki iler iken, Hz. Muhammed’in davetini ret e ikten sonra, yava  yava  mallar -
n  kaybetmeye, fakirle meye ba lad lar. Bunun üzerine “ Allah’ n eli s k d r” yani Allah cö-
mert de ildir, dediler. Yüce Allah, onlar n bu iddialar n  redederek, bilakis Allah’ n iki eli 
de aç kt r, buyurdu. Bkz. Zamah eri; Ke âf, I, s. 654; evkânî; Fethu’l-kâdir II, s. 58; Taberî, 
Ebû Câfer Muhammed b. Cerîr Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kütübi’l-
lmiyye, Beyrût, 1992, c. VI, s. 302.

91  Razî, Mefâtihu’l- ayb, XII, s. 41.
92 el-Musennâ, Ebû Ubeyde, Mecâzu’l- Kur’an, Thk. Fuat Sezgin), Kahire, 1954, c. I, s. 170; Za-

mah eri, Mahmud b. Ömer el-Ke âf an hakâiki avâmidi’t-tenzil, (Thk. Muhammed Huseyn 
Ahmed), Beyrut,1987, c. I, s. 654; erif R za, Telhisu’l-beyân, s. 133; evkânî, Fethu’l-kadîr, c. 
II, s. 57; Yaz r, Elmal l  Muhammed Hamdi, Hak Dini  Kur’an Dili, 1979, c. III, s. 1727.

93  R dâ, erif, Telhisu’l-beyan, s. 133.
94  Bkz. Gazâlî, lcâmu’l-avâm, s. 323; Razî, Muhammed b. Ömer b. Hüseyn; Esâsu’t-takdis (Thk.

Ahmed Hucâzi Sakâ) Kahire, 1986, s. 107.
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Bu ayet ba lam nda son olarak unu ifade edebiliriz. Bir ifadenin hakiki anlam y-
la anla l p anla lmayaca n , aklî ve naklî karineler belirler. Ak l, te bih ve tecsime 
yol açt  için aye e geçen ‘el’ kelimesinin, hakikî anlam yla Allah’a izafe edilmesini 
caiz görmez.95 Naklî karineler de, el’in hakiki anlam yla Allah’a izafe edilmesine cevaz 
vermez. Çünkü Kur’an’da “Allah’ n benzerinin ve denginin” olmad  ifade  edilmi -
tir. Kur’an ayetlerinin birbirleriyle ve akl n ilkeleri ile  çeli meyece i bir ilke olarak 
benimsendi ine göre, hem aklî hem de naklî ilkeler ile çeli meye yol açt ndan bu 
ifadelerin delaletini, ayetin bütünlü ü içerisinde tespit etmek, tevil imkan  varsa yo-
rumlamak bir zorunluluktur. Özetle unu ifade edebiliriz ki, bu ayetlerin yorumlan-
malar n n gereklili i hem aklî hem de nakli karinelere dayanmaktad r. Akli ve nakli 
karineler, ayetin yorumlanmas n  gerektirdi i halde, yorumdan kaç nmak ve ifadeleri 
hakiki anlamlar  ile Allah’a izafe etmek, anlamada ifadenin hakk n  vermemek olur. 
Bu aye e geçen yed kelimesini uzuv anlam nda de il de nimet, ihsan gibi anlamlar y-
la Allah’a izafe etmek, Allah’ n muhdes varl klar n sahip oldu u niteliklerden tenzih 
edilmesi aç s ndan daha uygundur.

Kelamc lar n stidlalde Kulland klar  Ayetlerdeki A r  Yorumlar

Kelamc lar çal mam z n ba nda ifade e i imiz gibi  kelam ilminin temel prob-
lemlerini çözmede aklî delillere ba vurduklar  gibi naklî delillere dolay s yla Kur’an’a 
da ba vurmu lard r. Fakat naklî delili akli delile  oranla fer’ olarak gördüklerinden 
ayetleri istidlalde kullan rken ço u kere anlaman n ve yorumlaman n kurallar na uy-
mam lard r. Bu ba lamda bir örnek üzerinde durarak kelamc lar n nass kar s ndaki 
tutumlar n  ortaya koymak istiyoruz.

“Allah her eyin yaratan d r. O her eye vekildir” (Zümer 39/62)

Bu ifade, Zümer, 39/62, Ga r, 40/62, En’am 6/102 ve Ra’d 13/16 olmak üzere, 
Kur’an’da dört yerde geçmektedir. E ’arî ve  Maturidi  kelamc lar, bu ifadeye daya-
narak, insan n, sonucundan sorumlu oldu u illerinin Allah taraf ndan yarat ld -

n  ifade etmi lerdir.96Yarat c s n n kim oldu u noktas nda farkl  görü ler var ise 
de, insanlar n illerinin tümünün yarat ld  noktas nda herhangi bir ihtilaf yoktur.97 

Yukar daki aye e de, her eyin yarat c s n n Allah oldu u aç kça ifade edilmi tir. 
nsanlar n illeri de, her ey (kull) kavram n n içindedir ve onlar  da Allah yaratm t r. 

95  Bkz. Gazâli, lcâmu’l-avâm, s. 302.
96   E ’arî, Ebu’l-Hasan Ali b. smail, Kitâbu’l-Luma’, (thk. Yusuf Mcarti el-Yesû’î), Beyrut, 1952, 

s. 50;Bâk llânî, el- nsâf, s. 128; Sâbûnî, Nureddin, el-Bidâye  usuli’d-Din (Maturidiye Akâidi) 
(N r ve çev. Bekir Topalo lu) Ankara, 1991, s. 165.

97   E ’arî, el-Luma’, s. 50; Bâk llânî, el- nsâf, s. 128.
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Ebu’l-Muîn en-Nesefî, bu ayete dayanarak Allah’tan ba ka yarat c  kabul edenlerin 
kâ r olduklar n  iddia etmi tir.98

Umum- husus konusunun, Kur’an ifadelerinin anlamlar n  tespit etmedeki rolü-
nü  aç klarken, bir kelimenin,  umum veya  husus ifade etmede sigas n n yeterli olma-
d n  ifade etmi tik.99 Dolay s yla sadece si aya- kull/bütün kelimesine- dayanarak 
Allah’ n, insan n illeri dâhil her eyi yara n  bu ayete dayanarak temellendirmek 
do ru de ildir. Burada asl olan kas r, yani Allah’ n bununla neyi kaste i idir. Kast  
belirleyen ise muvazaa/ toplumsal uyla md r. Muvazaay  bilmeyen ve lafz n konulu-
unun sebebini, amac n  bilmeyen ki i, kelimenin delaletini de bilemez.100 Öyleyse bir 

kelimenin genel veya özel anlamda kullan ld n n tespitini öncelikle si a, daha sonra 
da kültür içindeki uyla m belirleyecektir. Bu da gösteriyor ki,  umum için konulmu  
bir lafz n  umum ifade etmesi caiz oldu u gibi,  husus ifade etmesi de caizidir.101

Yukar daki ifadelerde geçen her ey kavram n n içine; Allah’ n s fatlar  da, Kur’an 
da, girmektedir. fade bu alan  da içine alacak ekilde  geni letilir ise, Allah’ n s fat-
lar  ve Kur’an’ n kendisi de ‘her ey’ kelimesinin içine girdi inden  onlar  da yarat l-
m  kabul etmek gerekecektir. Oysa  Ehl-i Sünnet kelamc lar n n Allah’ n s fatlar n n 
ve Kur’an’ n, yarat lmad klar  hususunda kir birli i içinde  olduklar n  biliyoruz. 
Bundan dolay ,  Ehl-i Sünnet bir tara an, kullar n illerinin yarat ld n  bu ayete da-
yanarak temellendirirken; öte yandan Allah’ n s fatlar n  ve Kur’an’  istisna ederek, 
ifadeyi tahsis etmi tir. Bu da  gösteriyor ki,  Ehl-i Sünnet f rkas  bile, bu ayetin, sigas  
itibariyle  umum ifade etmedi ini, kabul etmi  bulunmaktad rlar. 

Mutezîle ekolü ise, insan n illerini ayetin kapsam n n d na ç kar rken, Kur’an’  
bu ifadenin içinde de erlendirmeye çal m t r.  Nitekim Kâdi Abdulcebbar Kur’an’ n 
yarat lm  oldu unu u ekilde aç klam t r: Ayetin  ifadesine göre, her eyi yaratan 
Allah’t r. Kur’an, bir eydir. Öyleyse onu da Allah yaratm t r.102  Örneklerde de görül-
dü ü gibi, ayet, literal anlam  itibariyle insanlar n illerinin Allah taraf ndan yarat -
l na delalet ederken, E ’arîler’in, ‘Kur’an yarat lm  de ildir’, eklindeki dü ünce-
lerine ise yine  literal anlam  itibariyle set çekmektedir. Ayn  durum  Mutezile için de 
geçerlidir. Bu ayet, Kur’an’ n mahlûk oldu u eklindeki dü ünceleriyle uygunluk arz 
 ederken, insanlar n illerinin Allah taraf ndan yarat lmad  görü leri ile tezat te kil 
etmektedir. Her iki ekol de, kendi görü lerine uygun olan noktada ayetin literal anla-
m na, görü leri ile tezat te kil eden k sm nda ise  mecaz kavram na sar lmaktad rlar. 

98  Bkz. Nese , Ebu’l-Muin, Kitâbu bahru’l-kelâm  ilmi’t-tevhid, Kahire 1911–1329, s. 34.
99   Kâdî Abdulcebbar, el-Mu ni, c. VII, s. 14.
100   Kâdî Abdulcebbar, el-Mu ni, c. VII, s. 14.
101   Kâdî Abdulcebbar, el-Mu ni, c. VII, s. 14.
102  Kâdî Abdulcebbar, el-Mu nî, c. V, s. 94.
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Dolay s yla, ayetin genel anlam yla, ele al namayaca  üzerinde i ifak vard r. Zira 
Allah da, bir eydir ve kendi nefsini yaratmam t r, bu noktada bir ihtilaf n olmas  
söz konusu de ildir.103 E ’arîler, her ey kavram ndan Allah’ n kelam n  istisna eder-
ken, Mutezîle kelamc lar  da bu ayetin Kur’an’ n mahluk oldu una delalet e i ini, 
fakat insanlar n  illerini bundan istisna etmek gerekti ini ifade etmektedirler104.

 Yukar da ifade edildi i gibi, ayetlerin s yak-sibaklar , ilgili olduklar  konular, 
sevk edili  amaçlar  ve nüzul ortam nda ilk muhataplarca anla lma biçimi dikka-
te al nmad nda bir ifade, birbirine z t görü lerin ispat nda delil olarak öne sürüle-
bilmektedir. Dolay s yla isteyenin, istedi i eyi Kur’an’a söyletebilece i bir zeminin 
olu mas na yol açar. Bu da  Kur’an’ n, insanlar için bir hidayet kayna  olma vasf n , 
 ortadan kald r r.

Sonuç

Kelam  ekolleri nass n anla lmas na dair bir metodoloji geli tirmemi lerdir. 
Bunun nedeni, onlar n,  kelam ilminin temel meselelerini akl n etkinlik alan  içeri-
sinde de erlendirmeleridir. Bundan dolay  onlar, laf z-mana ili kisini, ifadelerin an-
lamlar na delaletlerini ara t rma yerine, bilginin tan m , bilgiyi elde etmenin yollar , 
bilginin de eri gibi konular  ele alm lard r. Kelamc lar, üç konu dolay s yla nassla 
ilgilenmek durumunda kalm lard r. Birincisi Halku’l-Kur’an meselesidir ki, bu ko-
nuyu, Allah’ n kelam  ba lam nda  tart m lard r. Kelamc lar n nassla ilgilenmele-
rini sa layan ikinci  husus ise, Kur’an’ n i’caz  meselesidir. Kelamc lar, bu ba lamda 
Kur’an  nazm n n kendine özgü yap s n , onu di er metinlerden  üstün k lan yönlerini 
ve bu arada, Kur’an dilinin özelliklerini tespit etmeye çal m lard r.  Onlar n nassla 
ilgilenmelerini sa layan üçüncü  husus ise, yukar da ifade e i imiz gibi ak lla vard k-
lar  sonuçlar  nassa onaylatma ihtiyaçlar d r. 

Kelami ekoller, nassa dayanarak Allah’ n murad n n tespit edilebilece i husu-
sunda i ifak etmi lerdir. Onlara göre, Allah’ n murad n n tespit edilemeyecek ekil-
de metne gömülü olmas , hikmet ve maslahata uygun olmad  gibi, güç yetirilme-
yen eyin teklif edilmesi anlam na gelir. 

Kelamc lara göre Kur’an ayetleri akl n ilkeleri ile çeli medikleri gibi,  birbirleriyle 
de çeli mezler. Görünürde çeli en ayetler var ise, tevil mekanizmalar n  kullanarak 
bunlar  gidermek gerekir. Nitekim onlar söz konusu çeli kiyi,  muhkem- müte abih, 
 hakikat- mecaz,  umum- husus, gibi tevile imkân tan yan mekanizmalarla a maya ça-
l m lard r. Muhkem ve  müte abih ayetlerin Kur’an’da belirtilmemi  olmas , kelam-

103  Kâdî Abdulcebbar, erhu usulu hamse, s. 383.
104  Kâdî Abdulcebbar, el-Mu nî, c. V, s. 94.
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c lar n kendi görü leri  ile uyum içinde olan ayetleri  muhkem, uyum içinde olmayan-
lar   müte abih olarak nitelendirmelerine imkân tan m t r. Bundan dolay , bir f rka-
n n  muhkem dedi i bir ayeti, ba ka f rka  müte abih, birinin  müte abih dedi i ayeti 
de, ba kas   muhkem kabul edebilmi tir. Kelamî ekollere göre, bir ayetin  müte abih 
olmas , anlam n n bilinemeyece i manas na gelmez, bilakis o ayetin yorumlanmas  
gerekti i, literal anlam  ile anla lmayaca  anlam na gelir. 

Kelamc lar  müte abih olarak gördükleri ayetleri yorumlarken, Arap dilinin tevile 
imkân tan yan mekanizmalar ndan yararlanm lard r. Ku kusuz bunlar n ba nda da 
 mecaz ve mecaz n unsurlar  gelir. Mecaz n unsurlar ndan kas t da, istiare, temsil, hazf 
ve benzeri Arapça dil kullan m kurallar d r. Bunlara dayanarak bir ifadeyi aç k anla-
m n n d na ba ka anlamlara ta mak mümkündür. Ancak,  mecaz ve unsurlar n n 
dayand  baz  kurallar vard r. Bu da geli i güzel bir ekilde, ifadeyi ba ka anlamlara 
ta may  engeller. Bunlardan en önemlisi, hakiki anlam ile mecazi anlam aras ndaki 
ba n korunmas d r. Bu ba  korumadan, bir ifadeyi hakiki anlamdan mecazi anlama 
hamletmek, Arap dil kurallar na ayk r d r. kinci olarak mecazda dikkat edilmesi ge-
reken  husus, toplumun uyla m n n esas al nmas d r. Kelimelerin anlamlar n  toplum 
belirledi i gibi, hangi durumlarda ifadenin mecaza hamledilece ini, bunun nas l ya-
p laca n  da toplumsal uyla m belirler. Bu da, bir ifadeyi hakiki anlamdan mecazi 
anlama ta rken, var lan anlam n toplum taraf ndan anla labilen ve ula labilen bir 
anlam olmas n  gerektirmektedir. 

Kelamc lar n ve usul bilginlerinin, nass n anla lmas nda dikkat edilmesi gere-
ken kurallar ile ilgili tespitleri göz önüne al narak kelamc lar n, kelamî problemlerin 
çözümünde delil olarak kulland klar  ayetler incelendi inde, onlar n, zaman zaman, 
ayetlerin ba lam n  dikkate almadan, ifadelerin  metin içi ve vahiy ortam  ile ili kisini 
gözard  ederek yorumlad klar  görülmektedir.


