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Kelamc¸lar¸n Dini Metinleri Anlama Biçimi
The Way of Islamic Theologist to Understand Religious Texts
CemaleĴin ERDEMCG*
Abstract
It is well known that the most Islamic theological schools focus on the reasonable (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 involuntary actions like subjects by reason on the one hand, they try to examine worship and
suggestive judgments (teklię hükümler) like subjects in the frame of rumor (nakil)
on the other. That is why they are inclined to believe that the information goĴen
by reason are more deęnite rather than information goĴen by rumor because the
information goĴen by rumor are subjective due to a language and diěerent 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’Ín muradÍ) 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 using words in a diěerent meaning with a limit or exaggeration and without considering these verses in whole context of Koran. Therefore, this study aimed to ęnd out
the over and a bit reading in Islamic theology by this way

Giriç
KelamcÍlarÍn dini naslarÍ anlama ve yorumlama biçimini ortaya koymadan önce
kelam ilminde akÍl ve naklin etkinlik alanlarÍna yer vermemiz uygun olacaktÍr. Zira
kelamcÍlarÍn nassa yaklaóÍmlarÍnÍ, onlarÍn akÍl ve naklin etkinlik alanlarÍna iliókin
ayÍrÍmlarÍ belirlemektedir.
*

Doç. Dr. CemaleĴin Erdemci, Yüzüncü YÍl Üniversitesi, Glahiyat Fakültesi, ÖÂretim Üyesi.
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BilindiÂi gibi kelamcÍlar aklî ve nakli delillerin kullanÍldÍÂÍ alanlarÍ ‘mecâlu’l-akl’
ve ‘mecâlu’n-nakl’ óeklinde birbirinden ayÍrmÍólardÍr. Mecâlu’l-akl’den kasÍt, aklî delilin kullanÍldÍÂÍ, nakli delilin etkin olmadÍÂÍ alandÍr ki burada kullanÍlan aklî delil
öncülleri bir bütün olarak akla dayanan delildir. Mecâlu’n-nakl yani naklin etkin olduÂu alan ise öncülleri nakle dayanan naklî delilin kullanÍldÍÂÍ alandÍr.
Bu ayÍrÍmÍn amacÍ aklÍn ve naklin etkin olduÂu alanlarÍ birbirinden ayÍrmak ve
akÍlla tespit edilmesi gereken bir hususa nakli, nakille tesbit edilmesi gereken bir hususa da aklÍ karÍótÍrmama arzusudur.
Buradan hareketle kelamcÍlarÍn aklÍn alanÍ ve naklin alanÍ olarak belirledikleri
çerçeveyi incelememiz uygun olacaktÍr.

Kelam Glminde AkÇl ve Naklin Etkinlik AlanlarÇ
Mutezile ekolü aklÍn ve naklin alanÍnÍ óu óekilde belirlemiótir. Allah’Ín varlÍÂÍ,
birliÂi, Allah için caiz olan ve caiz olmayan sÍfatlarÍn bilinmesi gibi konular Tevhit
ilkesi ile ilgili konulardÍr. GnsanlarÍn ęillerinin yaratÍlmasÍ, ęillerini gerçekleótirmede
ihtiyaç duyduklarÍ güç, bunu kendi hür iradeleriyle yapÍp yapmadÍklarÍ da Adalet
ilkesi ile ilgili hususlardÍr. Hem tevhit ilkesi ile ilgili konular hem de adalet ilkesi ile
ilgili konular aklÍn etkinlik alanÍ içinde yer alÍrlar. Bu alanda sadece aklÍn hükümleri
geçerlidir.1 Naklin bu alanda kullanÍlmasÍ doÂru deÂildir. Bunun gerekçesi, naklin
kendisinin akÍlla tespit edilmeye ihtiyaç duymasÍdÍr. Mutezileye göre, naklî bilginin
etkin olduÂu alan ise óer’î hükümler ve ibadetler alanÍdÍr ki bu alanda da aklÍn etkinliÂinden söz edilemez.2
AkÍl ve naklin bu iliókisini Mutezile ekolünün önemli temsilcilerinden biri olan
Kâdî Abdulcebbar óu óekilde ortaya koymuótur: Failin durumu tespit edilmedikçe,
ęile dayanarak istidlalde bulunulamaz.3 Kur’an, Allah’Ín ęilidir, Allah’a dair bilgimiz
oluómadÍkça, onun ęili olan Kur’an hakkÍndaki bilgimiz sahih olmaz. Zira haberin
doÂru ya da yalan olduÂu, ancak failin durumu bilindikten sonra tespit edilebilir.
DolayÍsÍyla Kur’anla istidlalde bulunmak için, öncelikle Kur’an’Ín yalan söylemeyen
ve çirkin (kabih) óeyler iólemeyen bir zatÍn sözü olduÂu ortaya konulmalÍdÍr.4 DiÂer
bir ifadeyle, Kur’an’Ín sahih olduÂunun bilinmesi, sadÍr olduÂu zatÍn çirkin ęiller
ihtiyar etmeyeceÂinin bilinmesini gerektirir. Allah’Ín hiçbir çirkin ęil iólemeyeceÂi
ise, hitabÍn sadÍr olduÂu zatÍn, zatî ve ęilî sÍfatlarÍnÍ bilmeyi ve bunlarÍ birbirinden
ayÍrt etmeyi gerektirir. Öyleyse, Allah’Ín varlÍÂÍ, birliÂi, zatî ve ęilî sÍfatlarÍ, yine in1
2
3
4

Kâdî Abdulcebbâr, Müteóâbihu’l-Kur’an, I, s. 35.
Kâdî Abdulcebbâr, Müteóâbihu’l-Kur’an, I, s. 35.
Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 1.
Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, s. I, s. 3.
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sanlarÍn kendi ęillerinin yaratÍcÍsÍ olup olmadÍklarÍ, ęillerini gerçekleótirmede ihtiyaç
duyduklarÍ güç ve irade, Kur’an’la tespit edilebilecek hususlar deÂildir. Naklin bu
konulara dair içerdiÂi bilgiler, sadece düóünüóe sevk eder ve bu da, sadece akÍlla onlarÍ tespit etmemize yardÍmcÍ olur.5
Kâdî’ye göre, naklin etkin olduÂu alan, óer’i hükümler ve ibadetler alanÍdÍr.6
Bu alanda aklÍn müdahalesine izin yoktur. ÖrneÂin akÍl, farz olan namazlarÍ, óartlarÍnÍ, vakitlerini ve óeriat tarafÍndan bildirilen diÂer ibadetleri tespit edemez.7 Kadi
Abdulcebbar bu durumu óu óekilde ifade etmiótir:
AkÍl, Allah’a óükür ve ibadet edilmesi gerektiÂine delalet eder. Ancak ibadet kapsamÍna giren ęillerin ne olduÂu, óartlarÍnÍn neler olabileceÂi, mekan ve zamanlarÍnÍn
belirlenmesi hususunda, bize hiçbir óey göstermez.8

Aklî delil asl, naklî delil ise fer’ olarak kabul edildiÂinden, nakille istidlalde bulunurken, akla müracaat etmek zorunludur. Allah’Ín varlÍÂÍ, birliÂi ve adaleti, akÍlla
tespit edilebilecek hususlardÍr. Bu konularda nakle (Kur’an ve sünnete) baóvurmak,
fer’e dayanarak aslÍ tespit etmeye benzer ki, bu caiz deÂildir.9 Akliyât olarak isimlendirilen alanda kullanÍlacak delillerin de, akla dayanmasÍ gerekir. Bu, hem metot, hem
de bu alanda kullanÍlacak kÍyas türlerinde öncüllerin aklÍn verilerine dayanmasÍ, kÍyasÍn öncüllerinde nakle yer verilmemesi anlamÍna gelir.10 ‘Naklin akla sunulmasÍ’
óeklinde ifade edilen bu durum, kelamcÍlarÍn nassa yaklaóÍmlarÍnda etkili olmuótur.11
ÖrneÂin Mutezile, muhkem ve müteóabihin belirlenmesinde ölçü olarak aklÍ kabul
emiótir.12 AklÍn ilkeleri ile uyum içinde olan ayetleri muhkem, aklÍn ilkelerine aykÍrÍ
olan ayetleri de müteóâbih olarak isimlendirmiótir.13 DiÂer bir ifade ile aklÍn Allah’Ín
varlÍÂÍna, birliÂine, zatî ve ęilî sÍfatlarÍ ile adaletine iliókin belirlediÂi hususlarla uyum
içinde olan ayetler muhkem; bunlarla uyum içinde olmayan, aklÍn tespit eĴiÂi Allah
5
6
7
8

9
10

11

12
13

Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 4.
Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 35.
Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 37.
Kadî Abdulcebbar, el-MuÂni ę ebvâbi’t-tevhidi ve’l-adl (Thk Mahmud el-Hudayrî-Mahmud
KasÍm) Kahire,1965, XV, s. 28.
Kadi Abdulcebbar, kerhu usûli’l-hamse, s . 88.
Ebû Sa’de, Mihrî Hasan, el-GĴicâhu’l-aklî ę imuókileti’l-marifeti inde’l-mutezile, Kahire, 1993,
s. 29.
Gbn Fûrek, Mucerredu makalâti’l, -Eó’arî, Beyrut, 1986, s. 190; Kâdî Abdulcebbâr, Müteóâbihu’lKur’an I, s. 32.
Kâdî Abdulcebbâr, Müteóâbihu’l-Kur’an,I, s. 7.
Kâdî Abdulcebbâr, a.g.e, I, s. 27.
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tasavvuruna aykÍrÍ olan ayetler ise müteóabih olarak nitelenmeli ve muhkem olarak
kabul edilen ayetler esas alÍnarak müteóabih ayetler yorumlanmalÍdÍr.14
Mutezile ekolü, kelam ilminin temel meselelerini, aklÍn etkinlik alanÍ içinde deÂerlendirdiklerinden, bu alanlarda ayetlere baóvurduklarÍnda çoÂu kere ayetleri, tarihsel ve Kur’an içi baÂlam (ayet çerçevesi, siyak-sibak, Kur’an’Ín bütünlüÂü gibi)
iliókilerinden kopararak kullanmÍólardÍr. Çünkü ayetleri bu alanda kullanmalarÍ, konuyu, ayetlere dayanarak tespit etme amacÍndan ziyade, akÍlla belirlenmió ilkeleri,
teyit etmeye yöneliktir.
14

Kâdî Abdulcebbar’Ín, zaruri ve istidlali bilgilere dayanarak, Allah’Ín zatÍna ve sÍfatlarÍna
dair tespit eĴiÂi ilkeler temel alÍnarak ayetler muhkem ve müteóabih ayÍrÍmÍna tabi tutulduÂundan ve müteóabih ayetlerin yorumu da bu ilkeler göz önünde bulundurularak
yapÍldÍÂÍndan, Kadi’nin, Kur’anla istidlalde bulunmak için, hangi óartlarÍn oluómasÍ gerektiÂine dair açÍklamalarÍna yer vermek gerekir. Kâdi, Kur’anla istidlalde bulunmak için
óu óartlarÍn yerine getirilmesi gerektiÂini söyler: “Mükellef olan insan, Allah’Ín zatÍna has
nitelikleri, yani O’nun mevcut, kadim, kadir, alim ve baókalarÍnÍn yapamadÍÂÍ muhkem
ęilleri gerçekleótirdiÂini bilir ise, Onun diri (hayy), mudrik, ióitici, görücü olduÂunu da
bilir. Kâdir olanÍn, ancak diri olabileceÂini, herhangi bir afete maruz kalmayan dirinin,
semi’, basir ve mudrik olmasÍ gerektiÂini de bilir. Allah’Ín cisim olmadÍÂÍnÍ, zira cimin
birleóik ve yer kapladÍÂÍnÍ, böyle olanÍn muhdes óeylerden (havadis) sÍyrÍlamadÍÂÍnÍ, aynÍ
óekilde bu nitelikte olanÍn muhdes olmasÍ gerektiÂini, Allah’Ín ise, kadim olduÂunu bilen
kiói; Allah’Ín Âani olduÂunu, çünkü muhtaç olan kimsenin, istek/arzu (óehvet) sahibi olmasÍ gerektiÂini ve bu niteliklere sahip olan kióide, artma ve eksilmenin mümkün olduÂunu, Allah’Ín bunlardan münezzeh olduÂunu bilir. (BunlarÍ bilen kiói) Allah’Ín bütün
bilinenleri bildiÂini; zira, Onun zatÍ gereÂi âlim olduÂunu, bir malumu bilip, ötekini bÍrakmadÍÂÍnÍ, bir óeyi bilip, baóka óeyi bÍrakmanÍn insanlara özgü olduÂunu, bilgilerimizin,
belli bilinenlere has olduÂunu, zira bizde, her bir bilginin bir bilinene baÂlÍ olduÂunu da
bilir. BunlarÍ bildikten sonra, müóahede aleminde edindiÂi tecrübeler ile, çirkini iólemeye
ihtiyaç duymayan ve çirkin óeyin çirkinliÂini bilen kióinin, onu ihtiyar etmeyeceÂini, bunu
ihtiyar edenin; ya o çirkin óeyin durumunu bilmemesi ya da ona ihtiyaç duymasÍ sonucu
onda bir güzellik, bir ihtiyaç takdir eĴiÂi, ya da gerçekten ona ihtiyaç duyduÂu için onu
seçtiÂini, bu durumlar ortadan kaldÍrÍldÍÂÍnda çirkin óeyleri ihtiyar etmeyeceÂini, bu durumun dünyada zarar verdiÂini bilir. Allah’Ín bütün çirkinlikleri bildiÂini ve onlara muhtaç olmadÍÂÍnÍ bilen kiói, Allah’Ín çirkin óeyi ihtiyar etmeyeceÂini de bilir. Allah’Í tanÍyan
kiói, Allah’Ín çirkin óeyleri iólemeyeceÂini de bilir. Tecrübelerine dayanarak, haberin yalan
içermesi durumunda, bunun da çirkin olacaÂÍnÍ bilir. Emrin kendisi çirkin ise, o emri emretmenin kendisinin de çirkin olacaÂÍnÍ bilir. BunlarÍ bilen kiói, Kur’an’Ín haberlerinden,
yalanÍ nefyetmesi gerektiÂini, öÂrenmió olur. Bizden biri bir bilmece ya da kapalÍ bir söz
söylediÂinde ya bir fayda temin etmek ya da bir zararÍ savmak için bunu yapar. Sadece
açÍklamak ve ifade etmek için, böyle bir yola baóvurulmadÍÂÍ bilinir. Allah’Ín da herhangi
bir fayda temin etmeye, herhangi bir zararÍ defetmeye ihtiyacÍ olmadÍÂÍ, sadece insanlarÍn
maslahatÍ, faydasÍ, beyan ve tarif için hitap eĴiÂi bilindikten sonra, Kuran’la istidlalde bulunmak caiz olur. Kâdî Abdulcebbâr, Müteóabihu’l-Kur’an I, s. 30.
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Eó’arîler’in akÍl ve naklin konumuna dair görüóleri, Mutezilenin görüólerinden
pek farklÍ deÂildir.15 Eó’arî, BakÍllânî, Cüveynî, Abdulkahir el-BaÂdadî gibi önemli
temsilcilerinin naklin ve aklÍn sÍnÍrlarÍ ve ióleyió alanlarÍna iliókin deÂerlendirmeleri
incelendiÂinde, onlarÍn da Allah’Ín varlÍÂÍ, birliÂi, zatî ve ęilî sÍfatlarÍnÍn tespiti, insanlarÍn ęillerinin yaratÍlÍp yaratÍlmadÍÂÍ ile ilgili konularÍ, aklÍn etkinlik alanÍ olarak
belirledikleri, bu alanda nakle, aklÍ tekit etmekten baóka bir rol vermedikleri görülmektedir. AkÍl ve naklin etkinlik alanlarÍna Eó’arî, Gstihsanu’l-havd ę ilmi’l-kelam adlÍ
eserinde ióaret etmiótir. Kelam ilmine yöneltilen eleótirileri cevapladÍÂÍ bu eserinde
Eó’arî, akÍl-nakil ayÍrÍmÍnÍ óu óekilde ifade etmiótir:
“... Bu meselelerin (fÍkhi meseleler) her biri için, Peygamberden gelen bir nass olmamasÍna raÂmen, onlar (fÍkÍhçÍlar) bu meseleleri Allah’Ín kitabÍnda, peygamberin
sünnetinde, hakkÍnda nass bulunan meselelere hamledip, kÍyas eĴiler. DolayÍsÍyla
fakihler, yeni meydana gelen fer’î olaylarÍn hükümlerini, kendileri de fer’ olan ve
ancak sem’ ve peygamber vasÍtasÍyla algÍlanabilen óeriatÍn hükümlerine sunarak içtihaĴa bulundular. AynÍ óekilde usulde; bazÍ konularÍn tespitinde meydana gelen
sorunlarda da, Müslüman ve akÍl sahibi her bir ferdin bunlarÍn hükümlerini akÍl,
duyu ve bedihi bilgilerle üzerinde iĴifak edilen ilkelere (usûl) sunmalarÍ gerekir. Zira
öÂrenme yolu sem’ olan óer’i meselelerin hükümlerini, yine öÂrenme yolu sem’ olan óer’î ilkelere sunmak gerekir. Akliyât ve mahsusât ile ilgili meselelerin hükümlerini de ilgili olduklarÍ
bablara sunmak gerekir. Bu konuda ne sem’iyâtÍn akliyata, ne de akliyâtÍn semiyât’a karÍótÍrÍlmamasÍ gerekir”.16

Eó’arî ekolünün önde gelen kelamcÍlarÍndan Abdulkahir el-BaÂdâdî’de de akliyât
ve nakliyât óeklindeki alan ayÍrÍmÍ net bir óekilde görülmektedir. O, hangi konularÍn
akliyât içerisinde deÂerlendirileceÂini, aklÍn bu alandaki rolünü, yine nakliyât olarak
ifade edilen alanÍn içine nelerin girdiÂini ve naklin buradaki rolünü, kesin çizgilerle
óöyle belirtmektedir:
“Evrenin muhdes olduÂu, yaratanÍnÍn kadîm olduÂu, Allah’Ín birliÂi, sÍfatlarÍ, adalet ve hikmeti, kullarÍna tekliĞe bulunmasÍnÍn imkanÍ, mucizelerine dayanarak peygamberlerin nübüvvetinin sÍhhati gibi bilgilere, nazar ve istidlal ile ulaóÍlÍr. AynÍ
óekilde tecrübeler ve matematik ilimleri de buna girer.... keriatle bilinenlere gelince;
helal-haram, vacip, sünnet, mekruh vb. fÍkhi hükümlerdir.”17

BaÂdâdî’nin bu ifadeleri incelendiÂinde, akÍl ve naklin etkinlik alanlarÍna iliókin
ayrÍmda, Mutezile ekolüne oldukça yaklaótÍÂÍ görülür. ÖrneÂin BaÂdâdî de, akliyat
olarak belirlenen alanda, óeriat varit olmadan da aklÍn doÂrularÍ tespit edebileceÂi15
16
17

eó- kaęî, Hasan Mahmud, el-Madhal ilâ dirâseti ilmi’l-kelam, Kahire, 1991, s. 157.
Eó’arî, Gstihsânu’l-havd, s. 10.
el-BaÂdâdî, Usûlu’d-dîn, s. 15.
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ni söyler.18 Bu baÂlamda akÍl, sahihin sÍhhatini, imkansÍz olan óeylerin imkansÍzlÍÂÍnÍ, âlemin hudusu ve sonluluÂunu, yok olmasÍnÍn mümkün olduÂunu, genel ve
ayrÍntÍlÍ bir óekilde tespit edebilir. AynÍ óekilde evrenin bir yaratÍcÍsÍnÍn olduÂuna,
O’nun birliÂine, sÍfatlarÍna, peygamber göndermesinin zorunlu deÂil caiz olduÂuna,
insanlarÍn mükellef kÍlÍnmalarÍnÍn mümkün olduÂuna akÍl delalet eder.19 HaĴa óeriat
varit olmadan, insanlar akÍllarÍyla óeriatÍn bildirdiÂi birçok hususu tespit edip gereÂini yapabilir, ya da tam tersi, bunlarÍn gereÂini yerine getirmekten kaçÍnabilir. Her
iki durumda da insanlar, sevap ve cezayÍ hak etmezler. Ancak, Allah dilerse, isabet
edeni lütfunun bir gereÂi olarak mükafatlandÍrabilir. YanlÍó yapanÍ da hak eĴiÂi için
deÂil, fakat Allah, ‘dilediÂini yapan’ olduÂu için cezalandÍrabilir.20 BaÂdâdî, isabet
edeni Allah’Ín cezalandÍrÍp cezalandÍrmayacaÂÍ ya da yanlÍó yapanÍ mükafatlandÍrÍp
mükafatlandÍrmayacaÂÍ hususunda, susmayÍ tercih etmektedir.
BaÂdâdî, óer’i ilimlerin nazari/istidlali bilgilere dayandÍÂÍnÍ söyler. Bundan dolayÍ da óer’i ilimleri, nazari ilimler içerisinde deÂerlendirmiótir. Bunun gerekçesini de
óu óekilde izah etmektedir:
keriatÍn sÍhhati, nübüvvetin sÍhhatine, nübuvvetin sÍhhati ise nazar ve istidlale dayanÍr. Gnsanlar bu hususlarÍ, bedihi ya da duyusal bilgi gibi, zarurî bir bilgi ile bilselerdi, ihtilaĚar meydana gelmezdi.21

Naklin etkin olduÂu alanda aklÍn rolünün olamayacaÂÍnÍ, nakil tarafÍndan bildirilen hususlarÍn akÍl tarafÍndan bilinemeyeceÂini söyleyen BaÂdâdî, óer’î hükümler, yasaklar, mubah ve vacip olan hususlar, ancak yüce Allah’Ín emir veya haber óeklindeki
hitabÍ ya da mucizenin doÂruluÂuna delalet eĴiÂi bir peygamberin dili ile bilinebilir, der.22
Cennet ehline verilecek nimetler, cehennem ehlinin duçar olacaÂÍ azap, Allah için
kullanÍlmasÍ caiz olan isimleri bilmenin yolu da, akÍl deÂil, nakildir. BaÂdadî’nin akÍl
ve naklin etkinlik alanlarÍna dair tespit eĴiÂi hususlarÍn, Kâdî Abdulcebbar’Ín tespit
eĴiklerinden pek farklÍ olmadÍÂÍ gözden kaçmamaktadÍr.
Cüveynî de el-Burhân adlÍ eserinde, akÍl ve naklin etkinlik alanlarÍna deÂinmiótir. Ona göre, eóyanÍn hakikatini, imkansÍzlarÍn imkansÍzlÍÂÍnÍ, mümkün hususlarÍn imkanÍnÍ, zorunlu hususlarÍn zorunluluÂunu -teklię durumlarÍnÍ deÂil- yalnÍzca akÍlla kavrayabiliriz. Yüce Allah’Ín varlÍÂÍ, hayatÍ, doÂru bir kelamÍnÍn olduÂu
(kelam-Í sÍdk) sem’ ile tespit edilemez.23 Sem’ ile bilinebilecek hususlarÍ ise óer’î hü18
19
20
21
22
23

el-BaÂdâdî, a.g.e, s. 205; Ebû Huzeyl’in görüóü için Bkz. kehristânî, el-Milel, I/I, s. 65.
BaÂdâdî, a.g.e, s. 15.
BaÂdâdî, a.g.e, s. 14.
BaÂdadi, a.g.e, s. 18.
BaÂdadi, a.g.e, s. 17.
Cüveynî, el-Burhân I, s. 110.
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kümler, ahiret ahvali ve ibadetler óeklinde belirlemektedir. Bu konularda aklÍn herhangi bir etkinliÂinden söz edilemez. AkÍl ve naklin birlikte etkin olduÂu alan ise,
Allah’Ín varlÍÂÍ ve doÂru söze sahip olduÂu akÍlla tespit edildikten sonra, naklin
içinde yer alan Allah’Ín ahireĴe görülüp görülemeyeceÂi, ęillerin yaratÍlmasÍ, ęile
iliókin güç gibi hususlardÍr.24
Cüveynî’ye göre aklÍn ve naklin birlikte etkin olduÂu bu alanda naklin verileri,
istidlalde birer öncül olarak kullanÍlabilirler, akliyat alanÍnda ise, naklî delil kullanÍlamaz. Çünkü naklî delil, tevile maruz kalmasÍ dolayÍsÍyla kesinlik ifade etmez. Bu anlamda nassÍn kesinlik ifade edebilmesi için, ayetin tevile maruz kalmadÍÂÍ, zahiriyle
anlaóÍlabildiÂi hususunda ümmetin icma’ etmió olmasÍ gerekir. Akliyât alanÍ, kesinlik
isteyen bir alan olduÂundan, bu alanda sem’ ile istidlalde bulunulamaz.25 DolayÍsÍyla
sem’ ile tespit edilmió bir husus, aklÍn ilkeleriyle çelióiyor ise bunu kesinlikle red etmek gerekir. Zira óeriat, akla muhalefet etmez.26
Muteahhirin dönemi kelamcÍlarÍ olan Fahreddin er-Râzî ve Adududdin el-Gcî’de
de, akÍl-nakil ayrÍmÍ yapmaktadÍr. Razî, aklî delilin kesinlik ifade eĴiÂini belirĴikten
sonra, naklî delilin kesinlik ifade edebilmesi için, kendisinde on hususun kesinliÂe
kavuóturulmasÍ gerektiÂini söyler.27 Naklî delil, akÍlla çatÍóÍrsa, aklî delilin tercih edilmesi gerekir. Zira naklin akla tercih edilmesi, aklÍn yerilmesini gerektirir. Nakil, akla
muhtaç olduÂundan bu durum, naklin de yerilmesine yol açar.28
Ehl-i Sünnet ekolünün ikinci kolunu Maturîdîler oluóturur. Gmam Maturîdî, dinin
kendisiyle tanÍndÍÂÍ iki temelden bahseder. Ona göre bu iki temel akÍl ve nakildir.29 O
eserlerinde yer yer ‘bu konu sadece akÍlla bilinir’, ‘bunu bilmek ancak haberle mümkündür’, óeklinde bu alan ayÍrÍmÍna ióaret emiótir.30 Maturîdî, bilgi kaynaklarÍnÍ duyu
24
25

26
27

28
29
30

Cüveynî, el-Burhân, I, s. 111.
Cüveynî, eó-kâmil ę usuli’d-din (thk. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer) Beyrut, 1999,
s. 21.
Cüveynî, el-Gróâd, s. 302.
Razi‘ye göre, nakli delilin kesinlik ifade edebîlmesi için, kesinliÂe kavuóturulmasÍ gereken
on husus óunlardÍr: 1.Teker teker lafÍzlar 2. Cümle içindeki konumlarÍnÍn (iraplarÍnÍn) tespiti 3. Çekimlerinin doÂru yapÍldÍÂÍnÍn tespit edilmesi. 4. Müóterek lafÍzlar olmamalarÍ 5.
Mecaz olmamalarÍ. 6. zaman ve óahÍslara tahsis edilmemió olmalarÍ 7. Zamir kullanÍlmamasÍ 8. Tehir-takdim olmamasÍ 9. Nesh olmamasÍ 10. Akli bir itirazÍn olmamasÍ. Bkz. Râzi,
Fahreddin, Kelam’a Girió (el-Muhassal), (Çev. Hüseyin Atay), Ankara, 1978, s. 45–46.
Razi, Kelam’a Girió, s. 46.
Maturîdî, Tevhid, s. 4.
Maturidi ekolünün akÍl ve naklin etkinlik alanlarÍna ve bilgi nazariyesine iliókin daha
detaylÍ bilgiler vermek mümkün. Fakat bu konuyu müstakil bir çalÍómada Haneę Özcan
hocamÍz incelediÂi için burada bunu tekrar etmenin faydasÍ yok. Maturdililerin bilgi nazariyesi için Bkz. Özcan, Haneę, Maturîdî’de Bilgi Problemi, Gstanbul, 1998, 60.
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bilgisi (Íyan), doÂru haber (tevatür yolu ile bize ulaóan tarihi haber, peygamberlerin
verdiÂi haberler) ve akÍl óeklinde sÍralamaktadÍr.31 O, bunlarÍn her birinin kendine
özgü, yetkinlik alanlarÍnÍn olduÂu görüóündedir. Ancak, Maturîdînin eserleri incelendiÂinde, onun bazÍ konularÍn izahÍnda her üç bilgi kaynaÂÍndan da istifade eĴiÂi
görülür. Bununla birlikte Eó’arî ve Mutezile kelamcÍlarÍnda olduÂu gibi, Maturîdî de,
akla öncelik vermiótir.32 Bunun nedeni, aklÍn, duyu ve haberin doÂruluÂunu test etme
gibi bir fonksiyonun olmasÍdÍr. Ona göre, dÍó dünyayÍ duyular vasÍtasÍyla akÍl kavradÍÂÍ için, vahiy, aklÍn öÂreĴiklerine aykÍrÍ olamaz. Çünkü akÍl, vahyin temelidir.33
Öyle görünüyor ki, kelam ekolleri, kelami problemlerin önemli bir kÍsmÍnÍn çözümünde önceliÂi akla vermiólerdir. Bunun nedenleri genel olarak óu óekilde izah
edilmektedir: AkÍl, óeriatÍn aslÍdÍr. Öyleyse Allah’Ín varlÍÂÍ ve sÍfatlarÍ ile ilgili kelâmî
meseleler ile nübüvvetin sÍhhatinin baÂlÍ olduÂu hususlarda naklî delile dayanmak
doÂru deÂildir. ker’i metinlerin kendi anlamlarÍna delalet etmesi, dilin yapÍsÍ gereÂi
genellikle zannîdir. Aklî konularda nakle dayanmak, döngü oluóturur. Çünkü nübüvvet tespit edilmeden, Kur’an’la istidlalde bulunmak, bir tür çeliókidir. AkÍl ile çeliótiÂinde naklî delili kabul etmek, fer’i, aslÍn önüne geçirmek anlamÍna gelir ki, fer’in
asla takdim edilmesi uygun deÂildir.34
YukarÍda, kelami ekollerin akÍl ve naklin etkinlik alanlarÍna iliókin görüólerini aktardÍk ve kelami ekollerin kelami problemlerin çözümünde önceliÂi akla verdiklerini
tespit eĴik. Bu tespiĴen sonra óimdi onlarÍn dini metinleri nasÍl anladÍklarÍ hususunu
inceleyebiliriz.

Gslam Düçünce Tarihinde NassÇ Okuma Biçimleri ve
KelamcÇlarÇn Nass AlgÇsÇ
Dünden bugüne Gslam toplumunda ortaya çÍkmÍó hiçbir fÍrka Kur’an’a kayÍtsÍz
kalamamÍótÍr. Bu durum farklÍ saiklerle Kur’an’a yönelen kióilerin Kur’an ifadelerini
ilgili-ilgisiz farklÍ alanlarda kullanmalarÍna ve zaman zaman aóÍrÍ denebilecek óekilde yorumlamalarÍna yol açmÍótÍr. Kimi kesimler Kur’an’Ín lafzi anlamÍna sarÍlarak
Allah’Ín kastÍnÍn tespit edilebileceÂini söylerken, kimileri de bunun tam karóÍsÍnda
yer alarak bilakis lafÍzlarÍn kÍrÍlmasÍ gereken kabuk mesabesinde olduÂunu, kabuÂu
31

32
33
34

Maturîdî, Tevhid, 7-8; en-Nesefî, Ebû’l-Muîn Meymun b. Muhammed, Tabsiratu’l-edille ę
usuli’d-din, (thk. Hüseyin Atay), Ankara, 1993, s. 24, es-Sabûnî, Nureddin, Maturîdîyye Akaidi (el- Bidâye ę uusuli’d-din), (Thk. Bekir TopaloÂlu), Ankara, 1991, s. 56.
Özcan, Maturîdî’de Bilgi Problemi, s. 60.
Özcan, a.g.e, s. 160.
Hasan Mahmud, el-Madhal, s. 159.
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kÍrmadan öze ulaómanÍn mümkün olmadÍÂÍnÍ, Allah’Ín kastÍnÍn lafÍzlarÍ aómada olduÂunu ifade etmiólerdir.
LafÍzcÍ tutumdan kasÍt, Kur’an ifadelerinin lafzî anlamlarÍna yapÍóÍp ifadenin
siyak-sibakÍnÍ ve Arap dil özellikleri itibariyle ifadenin taóÍnabileceÂi anlamlarÍ göz
ardÍ eden kesimdir. Bunlar dini konularÍ anlama ve yorumlamada nassÍn lafÍzlarÍna
baÂlanmayÍ en emin yol olarak görürler. Bu kesim özellikle haberi sÍfatlar konusunda
muóterek olan, birden fazla anlam içeren kelimeleri tek bir anlama hasrederek ayetin
muhtemel diÂer anlamlarÍnÍ yok saymÍólardÍr. Kur’an’da ifadesini bulan Allah’Ín eli,
gözü, aróÍ gibi. Bu nedenle onlar Allah’a organlar nispet ederek tecsime düóme tehlikesiyle karóÍ karóÍya kalmakla itham edilmiólerdir. Bunun nedeni bu kesimin Arap
dilinin bir özelliÂi olan mecazÍ inkâr etmió olmalarÍdÍr. Ashabu’l hadisin genel tavrÍ
budur.
Gkinci kesimi ise lafÍzcÍ tutumun tam karóÍsÍnda yer alan bâtÍnî yorum taraĞarlarÍ oluóturmaktadÍr, kii fÍrkalar ile tasavvuf ehli gibi. Bu iki kesimin metne yaklaóÍm
amaçlarÍ ve vardÍklarÍ sonuçlar farklÍ olsa da nassÍn zahiri anlamÍnÍ bÍrakÍp bâtÍnî
anlamÍnÍn peóine düóme noktasÍnda ortak özelliklerinden bahsedilebilir. ZahirbatÍn mana ayÍrÍmÍ üzerine inóa edilen bu düalist yöntem sahipleri, gerçeÂin bilgisinin bâtÍnda saklÍ olduÂu ön kabulüne binaen Kur’an’Ín zahiriyle meóguliyeti Ísrarla avama hasretmiólerdir. Onlara göre zahir, öze ulaómak için kÍrÍlmasÍ gereken bir
kabuk mesabesindedir. Kur’an’Ín ifadeleri kÍrÍlÍnca irfan ehlinin önüne sonsuz bir
bâtÍn deryasÍ açÍlmÍó olur. Bunu da Kur’an ifadelerinin lafzî kalÍplarÍnÍn içsel tecrübeleri ve halleri ifade etmede kifayetsiz kaldÍÂÍ teziyle savunmaktadÍrlar.35 Bu grubu
Gsmailiyye-BâtÍniye gibi aóÍrÍ kii fÍrkalar ve tasavvuf ehlinin de içinde yer aldÍÂÍ genió
bir kesim oluóturmaktadÍr.
Üçüncü okuma biçimi fÍkÍhçÍlar ve tefsircilere aiĴir. FÍkÍh bilginleri hayatÍn gündelik problemlerine Kur’an ve sünneĴen cevaplar aradÍklarÍ için nassla sÍkÍ bir diyaloglarÍ olmuó, Kuran’dan hükümler çÍkarÍlÍrken göz önünde bulundurulmasÍ gereken
ilke ve kurallar tespit etmiólerdir. ÖrneÂin onlar metnin siyakÍnÍ-sibakÍnÍ, ayetlerin
nüzul sebeplerini, ifadelerin muhkem-müteóabih, hakikat-mecaz gibi özelliklerini
ve bundan da öte kelimelerin haĴa harĚerin konumunu ve anlama yaptÍÂÍ katkÍyÍ
tespit ederek ifadelerin delalet biçimlerini ve delalet derecelerini tespit etmiólerdir.
Bu baÂlamda ifadeleri ibarenin delaleti, ióaretin delaleti, nassÍn delaleti óeklinde tasnif ederek hükümler çÍkarÍlÍrken delaleĴe öncelik verilmesi gereken hususlarÍ tespit
etmiólerdir. Müfessirler de Kur’an ifadelerinin tek tek anlamlarÍ üzerinde durmuó
ve Kur’an’Í anlama ve yorumlamada hangi hususlarÍn göz önünde bulundurulmasÍ
35

Öztürk, Mustafa, Kur’an ve AóÍrÍ Yorum- Tefsirde BatÍnilik ve BatÍnî Te’vil GeleneÂi-, Ankara,
2003.
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gerektiÂi konusunda gayret göstermióleridir. ‘Ulumu’l-Kur’an’ óeklinde ortaya çÍkan
çalÍómalar bu gayeye atfen yazÍlmÍólardÍr.
Nass karóÍsÍndaki dördüncü tutum ise kelam bilginleri ve felsefecilere aiĴir.
Felsefeciler felsefenin temel problemlerini çözmede akli bilginin yetkinlik ve yeterliliÂine inandÍklarÍ için felseę problemlerin çözümünü nakli bilgi ile temellendirme gereÂi duymamÍólardÍr. Buna raÂmen zaman zaman diÂer fÍrkalarda olduÂu gibi onlar
da akÍlla tespit eĴikleri ilkelerin, vardÍklarÍ sonuçlarÍn Kuran’la çeliómediÂini ortaya
koyma gereÂi duymuó ve bu baÂlamda ayetlere baóvurmuólardÍr.
Kelam bilginlerinin nass karóÍsÍndaki tutumlarÍ felsefecilerinkine benzemekle
birlikte kendine has bir nitelik arz etmektedir. Nitekim onlar da kelam ilminin temel
problemlerinin nakille deÂil, akÍlla çözülebileceÂini ifade etmiólerdir. Onlar da ęlozoĚar gibi akÍl ve naklin kaynaklarÍnÍn aynÍ olduÂunu ve birbirileriyle çeliómelerinin
mümkün olmadÍÂÍnÍ söyleyerek bir çeliókinin görülmesi durumunda aklÍn esas alÍnarak naklin buna göre tevil edilmesi gerektiÂini söylemiólerdir. Fakat kelamcÍlar ęlozoĚardan farklÍ olarak varlÍk, bilgi nübüvvet, Allah’Ín zatÍ ve sÍfatlarÍ gibi konularla
ilgilendikleri gibi ibâdât ve muâmelat konularÍyla da ilgilenmiólerdir.
Kelam bilginleri kelam ilminin temel problemlerinin çözümünü akla havale ettiklerinden fÍkÍh usulüne dair müstakil çalÍómalar ortaya koyduklarÍ halde kelam ilminde istidlalde bulunurken ifadelerin delalet biçimlerini, tevilin dayanmasÍ gereken
kurallarÍ içeren müstakil çalÍómalar ortaya koymamÍólar, daha çok karóÍtlarÍnÍn kendi
görüólerini desteklemek amacÍyla istidlalde bulunduklarÍ ayetlerin yorumlarÍna karóÍ çÍkarken siyak-sibak, muhkem- müteóabih, umum-husus, hakikat-mecaz gibi tevil
mekanizmalarÍnÍn nasÍl olmasÍ gerektiÂine ióaret etmiólerdir.

KelamcÇlarÇn Te’vil MekanizmalarÇ
YukarÍda kelamcÍlarÍn nassa iliókin tutumlarÍna kÍsaca deÂindik. OnlarÍn nassÍ
anlarken hangi mekanizmalardan yararlandÍklarÍnÍ ortaya koyduÂumuzda, nassÍ anlamaya iliókin düóünceleri daha da net bir óekilde ortaya çÍkabilecektir. Bundan dolayÍ nassÍ tevil etmede dayandÍklarÍ mekanizmalarÍn izahÍna geçebiliriz.

1. Muhkem-Müteçâbîh
Muhkem-müteóabih kavramlarÍ, nassÍn yorumuna imkân tanÍmalarÍ dolayÍsÍyla
kelamcÍlar, fÍkÍhçÍlar ve müfessirlerin ilgi alanÍ içinde yer almÍótÍr. Kelam ilmi açÍsÍndan muhkem-müteóabih konusunu önemli kÍlan husus, Kur’an-Í Kerimde birbirleriyle ya da aklÍn ilkeleriyle çelióiyor izlenimi veren ayetlerin muhkem-müteóabih
ayÍrÍmÍna dayanarak yorumlanmasÍ ve çeliókilerin bu yolla ortadan kaldÍrÍlmasÍdÍr.
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Öncelikle óunu ifade etmek gerekir ki, muhkem-müteóabih konusu birçok yönüyle ihtilaĚara neden olmuótur. En baóta bu terimlerin mahiyetine yönelik bir ihtilaĞan söz edilebilir. Bu noktada kelamcÍlar, fÍkÍhçÍlar ve müfessirler bu iki kavramÍn
tanÍmÍnda birleóemedikleri gibi, muhkem-müteóabihin birbirinden ayÍrt edilmesinde
hangi kÍstaslara baóvurulacaÂÍ ve hangi ayetlerin muhkem, hangilerinin müteóabih
olduÂu hususunda da bir görüó birliÂi içinde olamamÍólardÍr.
Kur’an-Í kerimde muhkem ve müteóabih ayetlerin belirtilmemió olmasÍ ve fÍrkalarÍn bu ayrÍma dayanarak görüólerinin haklÍlÍÂÍnÍ ortaya koyma çabasÍna giriómeleri
bu alanda birbirinden farklÍ anlayÍólarÍn ortaya çÍkmasÍna zemin hazÍrlamÍótÍr.
KelamcÍlar müteóabih kavramÍnÍ, iki óeyin birbirine benzemesinden ziyade, birbirine benzeyen iki óeyin birbirinden ayÍrt edilmemesi, birbirine karÍótÍrÍlmasÍ óeklinde anlamÍólardÍr.36 Muhkem ve müteóabih ayetlerin ne anlama geldikleri, hangi
ayetlerin muhkem, hangilerinin müteóabih olduÂu hususunda bilginler óu görüóleri
ileri sürmüólerdir.
a) Muhkem, tek bir manaya delalet eden, müteóabih ise birden fazla manaya
delalet eden kelimedir.37 Bu anlamda nass-Í celi olan ayetler muhkem, geride
kalanlar ise müteóabihtir.
b) Muhkem, bir óekilde anlamÍ tespit edilebilen; müteóabih ise, bilgisine ulaóÍlmasÍ mümkün olmayan kapalÍ, müókil, mensûh olup kendisiyle amel edilmeyen, kÍssalar, emsâl, inanmakla emr olunup ne olduÂu Allah’a havale edilen
ayetlerdir.38 KÍyametin kopmasÍ, aróÍ taóÍyan meleklerin sayÍsÍ, ateóin bekçileri, vb. hususlar bunun örnekleridir.39
c) Helal-haramÍ bildiren ayetler muhkem, geride kalanlar ise müteóabihtir.
d) Akli ve nakli deliller ile anlamÍ tespit edilebilen muhkem; hiçbir óekilde kendisinden muradÍn ne olduÂu bilinmeyen ise müteóabih ayetlerdir.40
YukarÍda da ifade eĴiÂimiz gibi, müteóâbîh ayetlerin Kur’an’da belirtilmemió
olmasÍ mezhepler arasÍnda müteóâbîh ayetlerin hangileri olduÂu hususunda tartÍómalara yol açmÍótÍr. Bu duruma dikkat çeken Bedreddin ez-Zerkeóî; ‘Sünnîlere göre
muhkem olan ayet, kaderilere göre müteóâbîh veya tersi olabilmektedir’, demektedir.41
36

37
38
39
40
41

Kâdi Abdulcebbar, Muteóâbihu’l-Kur’an, (Thk, Dr. Adnan Muhammed Zerzûr), Kahire,
1185, c. I, s. 15 vd.; Gbn Furek, Ebû Bekir Muahmmed b. Hasan, Mucerredu makâlâti’l-Eó’arî,
Beyrut, 1986, s. 98.
BaÂdâdî, Abdulkahir, Kitâbu usulu’d-Din, Gstanbul, 1928, s. 222.
ez-Zerkeóî, el-Burhân, c. II, s. 70.
Bkz. ez-Zerkeóî, el-Burhân, c. II, s. 69 vd. ; Suyutî, el-Gtkân, c. II, s. 7 vd.
Gbn Vezir, Gsâru’l-hakk, s. 88.
ez-Zerkeóî, el-Burhân, c. II, s. 76.
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Benzer bir ifadeyi de, Kâdî Abdulcebbar kullanmaktadÍr. Ona göre “tevhit ve adalet
ile ilgili konularda bir fÍrkanÍn muhkem dediÂine diÂer fÍrka müteóâbih, birinin müteóabih dediÂine diÂeri muhkem diyebilmektedir”.42 Bu durum müteóâbîh kavramÍnÍn yorumlamada oynadÍÂÍ rolle ilgili bize ipuçlarÍ vermektedir.
Muhkem-müteóabih ayrÍmÍnÍ ele alan Mutezile ekolü, ifadelerin delaletlerinin
tespit edilmesi için, öncelikle sözü söyleyenin durumunun bilinmesi gerektiÂini ifade
etmiólerdir. Onlara göre fail bilinmeden, ęil delalet etmez. Kur’an, Allah’Ín ęilidir,
Allah hakkÍnda tasavvur sahibi olmadan, Allah’Ín kelamÍnÍn neye delalet eĴiÂi bilinemez. Öyleyse öncelikle Allah için caiz olan ve caiz olmayan sÍfatlar tespit edilmelidir. Böylece Allah’Ín bir olduÂu, cisim olmadÍÂÍ, hiçbir óeye benzemediÂi, yalan
söylemediÂi, insanlarÍ aldatmadÍÂÍ, zulüm iólemeyeceÂi, kötülüÂü seçmeyeceÂi bilinmió olur. DolayÍsÍyla Allah hakkÍnda tasavvur sahibi olmadan Allah’Ín kelamÍ ile
istidlalde bulunmak doÂru deÂildir. HaĴa bu konuda Kuran’la ne Allah’Ín varlÍÂÍ ve
birliÂine ne de helal ve haramlarÍn açÍklanmasÍ óeklinde bir istidlalde bulunulamaz.
Bu noktada muhkem ayetler ile müteóabih ayetler arasÍnda fark yoktur43.
Muhkem-müteóabih tevhit ve adalet konularÍnda varit olmuólar ise onlarÍ aklÍn ilkelerine sunmak gerekir44 AklÍn ilkeleri ile uyum içinde olan ayetler muhkem,
uyum içinde olmayan ayetler ise müteóabih ayetlerdir. Bu da muhkem ve müteóabih arasÍndaki farkÍ belirleyen óeyin aklÍn ilkeleri olduÂunu göstermektedir.45 Kâdî
Abdulcebbar insanlarÍn muhkem-müteóabih konusunda ihtilafa düótüklerini, tevhit
konusunda birinin muhkem dediÂine diÂer fÍrkanÍn müteóabih dediÂini aynÍ óeyin
adalet, cebr iliókisinde de ortaya çÍktÍÂÍnÍ söyler. Ona göre ihtilafÍ ortadan kaldÍrmak
için üçüncü bir óeye ihtiyaç vardÍr ve o da akÍldÍr. Hangi ayetlerin muhkem, hangilerinin müteóabih olduÂu sem’an sabit olmadÍÂÍna göre, aklÍn ilkeleri bir hakem olarak
karar vermelidir
Eó’arî de Kur’an ayetlerini muhkem ve müteóabih óeklinde iki kategoride deÂerlendirir. Ona göre muhkem ayetler, lafzÍn açÍk ibaresinden anlamÍ tespit edilen ayetlerdir. Bu óekilde ibaresiyle manasÍna delalet eden bir ayeti yorumlamaya kalkÍómak,
ayeti, sahip olduÂu anlamÍnÍn dÍóÍna çÍkarmak anlamÍna gelir.46 Müteóabih ise, lafzÍ
ve manasÍ benzer ve farklÍ yönlere (vecih) sahip olan ayetlerdir. Bu tür ayetlerde birbirinden farklÍ anlamlar ayete iótirak eder, ancak nazar ve istidlal ile anlamlardan
42
43
44
45
46

Kâdi Abdulcebbar, Muteóabihu’l-Kur’an, c. I, s. 8.
Kâdî Abdulcebbâr, Müteóâbihu’l-Kur’an, c. I, s. 6.
Kâdi Abdulcebbâr, Müteóâbihu’l-Kurân, c. I, s. 7.
Kâdi Abdulcebbâr, a.g.e, c. I, s. 7.
Gbn Furek, Mucerredu makâlât, s. 190.
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birini diÂerlerine tercih etmek mümkün olur.47 Eó’arî’ye göre anlamÍnÍ bilemeyeceÂimiz müteóabih ayetlerin Kur’an’da yer almasÍ, caiz deÂildir. Her asÍrda müteóabihi
bilecek âlimler olacaktÍr.48 Müteóabih ayetlerin anlamÍnÍ tespit etmenin yollarÍ vardÍr.
Bunlardan biri de müteóabih ayetleri muhkem ayetlere hamletmektir. Bu yapÍldÍÂÍnda, müteóabih ayetlerin anlamlarÍnÍ tespit etmek mümkün olacaktÍr.

2. Hakikat ve Mecaz
NassÍn tevil edilmesi sorunu, dilin mahiyeti ve dile yüklenen rol ile de iliókili bir
konudur. Gslam düóünce tarihinde dilin mahiyetine dair üç anlama biçiminden söz
edilebilir. Arap dilinde ve Kur’an-Í Kerim’de mecazî ifadelerin bulunduÂunu kabul
eden ve buna dayanarak, Kur’an ifadelerinin neredeyse tümünü mecaz olarak kabul
eden Mutezile ekolü ile, Arap dilinde ve Kur’an’da mecazÍn olmadÍÂÍnÍ, kelimelerin
yalnÍzca hakiki/temel anlamlarÍnÍn olduÂunu iddia eden Zahiriler ve dilde mecazÍ
kabul etmekle birlikte, Mutezile ekolü kadar mecaza yer vermeyen Ehl-i Sünnet kelamcÍlarÍ gelmektedir.
Arap dilinde ve Kur’an’Í-Kerimde mecazÍn olmadÍÂÍnÍ iddia edenlerin baóÍnda, Gbn KayÍm el-Cevziyye gelmektedir. Gbnu’l- KayyÍm es-Savâiku’l- Mursele ala’lCehmiyye ve’l-MuaĴÍla adlÍ eserini bu konuya ayÍrmÍó ve burada mecazÍ kabul edenleri sert ifadeler ile eleótirmiótir.49 Gbnu’l-KayyÍm eleótirilerini üç noktada yoÂunlaótÍrmÍótÍr. Ona göre, hakikat-mecaz ayÍrÍmÍnÍ yapmamÍz ya akli, ya óer’i ya da ÍstÍlahi bir
temele dayanmak zorundadÍr. Oysa hakikat mecaz ayÍrÍmÍnÍn ne akli, ne óer’î ne de
örę bir dayanaÂÍ yoktur. Ona göre, bu ayrÍmÍ ilk defa ortaya koyanlar, Cehmiyye ve
Mutezile taraĞarlarÍdÍr.50 Gbnu’l-KayyÍm’a göre, mecaz, “Allah’Ín açÍk hükümlerinden
kaçmak isteyenlerin uydurduklarÍ bir kÍlÍĞan baóka bir óey deÂildir.”51 O bu konuda
Mutezileye sert eleótiriler yöneltmekten çekinmemió ve Mutezilenin mecaza dayanarak giriótikleri yorum ióini ‘taÂutu’l-mecâz’ olarak nitelendirmiótir.
Gbnu’l-KayyÍm’Ín bu aóÍrÍ tutumu, hem Mutezile hem de Ehl-i sünnet kelamcÍlarÍ tarafÍndan eleótirilmiótir. Gbn Kuteybe bu gerekçelerin arkasÍna sÍÂÍnarak mecazÍ
inkâr edenleri, sert bir dille eleótirmió böyle bir anlayÍóÍn Kur’an’Ín yarÍsÍndan fazlasÍnÍ anlaóÍlmaz kÍlacaÂÍnÍ ifade etmiótir.52 Zira Kur’an ‘duvar düótü’, ‘güneó baĴÍ’, ‘bit47
48
49

50
51
52

Gbn Furek, a.g.e, s. 191.
BaÂdâdî, Usulu’d-din, s. 223.
el-Cevziyye, Gbn KayyÍm, es-Savâiku’l-mursele ale’l-cehmiyye ve‘l-muaĴÍla (Thk: Zekeriyya
Ali Yusuf) Kahire, tsz. s. 241.
Gbn el-Cevziyye, a.g.e, s. 243.
Gbn el-Cevziyye, a.g e, s. 243.
Gbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim; Te’vilu muókili’l-Kur’an, (Thk. Seyyid
Ahmed Sakar), Kahire, 1954, s. 16.
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ki yeóerdi’, gibi cansÍz varlÍklara eylemler atfeden ayetlerle doludur. MecazÍn inkâr
edilmesi, bu tür ifadeleri içinde barÍndÍran Kur’an’Ín anlaóÍlmaz olduÂu anlamÍna
gelir ki, bu Kur’an için doÂru bir yargÍ deÂildir.53
Kelamî ekoller, Kur’an’Ín kendi içinde tutarlÍ olduÂunu ve bir bütünlük arz ettiÂini bir ilke olarak benimsemiólerdir. Kur’an’Ín tutarlÍ olduÂu bir ilke olarak kabul edildiÂi gibi, Kur’an’Ín akÍlla çeliómeyeceÂi de bir ilke olarak kabul edilmiótir.54
Bundan dolayÍ, Kur’an’da yer alan ve birbirleriyle veya akÍlla çelióiyor izlenimini veren ayetler, yoruma tabi tutulmasÍ gereken ayetler olarak görülmüótür. KelamcÍlarÍn
çeliókileri gidermede baóvurduklarÍ hususlardan biri muhkem-müteóabih ayÍrÍmÍ ise,
diÂeri de hakikat-mecaz ayÍrÍmÍdÍr. Bu iki terim, kelamcÍlarÍn ayetlerin birbirleriyle
ya da akÍlla çelióikliklerini gidermede baóvurduklarÍ yorumun temel dayanaklarÍnÍ
oluótururlar.
CahÍz, Nazmu’l-Kur’an, el-Beyan ve Tebyin, Kitabu’l-Hayavan adlÍ eserlerinde Arap
dilinin üsluplarÍna deÂinmió ve mecazla ilgili önemli tespitlerde bulunmuótur.55 O,
öncelikle mecaz ve diÂer unsurlarÍnÍn nerede kullanÍlÍp nerelerde kullanÍlamayacaÂÍna dair izahlar yaparak bir tespiĴe bulunur. Ona göre muamelat ile ilgili hususlarda anlaómazlÍÂa ve yoruma açÍk olacak kinayeli ifadelerden kaçÍnmak gerekir. Zira
muameleler doÂrudan pratik menfaatlere dayanan, karÍóÍklÍk ve yorum kaldÍrmayan
hususlardÍr.56 CahÍz’a göre ifadeleri hakiki anlamlarÍnÍn dÍóÍna taóÍmada gözetilmesi
gereken iki husus vardÍr. Bu óartlar gerçekleómedikçe, ifadeyi hakiki/ açÍk anlamÍnÍn
dÍóÍna taóÍmak doÂru deÂildir. Bunlardan birincisi, lafzÍn hakiki anlamÍyla nakledildiÂi anlam arasÍnda bir baÂÍn bulunmasÍdÍr. Gkincisi ise, bir lafzÍn hakiki anlamÍndan
mecazi anlama taóÍnmasÍ fert vasÍtasÍyla deÂil, toplum (cemaat) vasÍtasÍyla olmalÍdÍr.
Bireye düóen, toplumun yolunu takip etmek ve toplumun kelimeleri hakiki anlamÍnÍn dÍóÍna taóÍmada takip eĴiÂi yöntemi takip etmektir. Bu iki óartÍn önemi óuradan
kaynaklanmaktadÍr. EÂer lafzÍn hakiki anlamÍyla, nakledildiÂi anlam arasÍnda bir
baÂÍn bulunmasÍ óartÍ olmasaydÍ, bir ifadenin bir óeye delaleti mümkün olmazdÍ.
Herkes istediÂi ifadeyi hakiki anlamÍnÍn dÍóÍna, hiç iliókili olmadÍÂÍ anlamlara taóÍyabilirdi. Bu da anlaómazlÍklara ve kargaóaya yol açardÍ. Oysa dilin görevi toplumsal
53
54
55

56

Gbn Kuteybe, Tevilu muókili’l-Kur’an, c.I, s. 16.
Kâdi Abdulcebbâr, Muteóâbihu’l-Kur’an, c. I, s. 22.
CâhÍz’Ín Kur’anÍn i’cazÍ baÂlamÍnda yazdÍÂÍ “Nazmu’l-Kur’an “adlÍ eseri, maalesef bize
ulaóamamÍótÍr. Bundan dolayÍ CahÍz’Ín mecaz ve diÂer dil üsluplarÍna dair görüólerini öncelikle el-Beyan ve’t-tebyin, Kitabu’l-Hayavan adlÍ eserlerine baóvurarak tespit etmek mümkündür. Ancak bu eserlerde özellikle Kitabu’l Hayavân adlÍ eserinde bu konular daÂÍnÍk bir
biçimde yer aldÍÂÍndan bunlarÍ tespit etmek oldukça zordur.
CahÍz, Ebû Osman Amr. b. Bahr Kitâbu’l-hayavan (Thk. Abdusselam Harun) Kahire,1938, c.
IV, s. 76.
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uzlaóÍyÍ saÂlamaktÍr. EÂer lafzÍn manaya delaleti ve bir anlamdan baóka bir anlama
taóÍnmasÍ topluma deÂil de ferde bÍrakÍlmÍó olsaydÍ, dil açÍklama görevini yerine getiremezdi. Öyleyse bir kelimeyi baóka bir anlama taóÍrken bu iki hususa riayet etmek
bir zorunluluktur.57
Abdulkahir el-Cürcanî de, bu tür ifadelerin anlaóÍlmasÍnda dikkat edilmesi gereken iki hususa ióaret etmiótir. Ona göre, bu tür ifadelerde kastedilen asÍl anlama (anlamÍn anlamÍna) ulaómak için ilk anlamdan (lafzÍn hakiki anlamÍndan) hareket etmek
bir zorunluluktur. DolayÍsÍyla ikinci anlama ulaómanÍn yolu, birinci anlamÍ doÂru
tespit etmekten geçmektedir. Bu da ifadede yer alan kelimelerin hakikî anlamlarÍnÍn, yani muvazaaya dayanan anlamlarÍnÍn ve kelimelerin cümle içindeki gramatik
konumlarÍnÍn bilinmesini zorunlu kÍlmaktadÍr. Abdülkahir’in ióaret eĴiÂi ikinci bir
husus ise, Arap dilinde ifadeleri zahiri anlamlarÍnÍn dÍóÍna çÍkarÍp anlamada önemli
rol alan edebi sanatlar ve Arap dil üsluplarÍdÍr. Gfadeleri açÍk anlamalarÍnÍn dÍóÍna
taóÍmada geliói güzel bir yol takip edilemez. Bu konuda, kinaye, istiare, teóbih, temsil,
vb. dilsel unsurlara dayanmak gerekir. Ancak hangi ifadede hangi dil sanatÍnÍn kullanÍlacaÂÍ da, yine toplumsal uzlaóÍ belirler. Bir insan tek baóÍna toplumda bilinmeyen bir anlamÍ bir metne, bir ifadeye yükleyemez.58 Hakiki anlamdan mecazî anlama
geçerken, toplumun bilmediÂi bir yol takip edilemez. Yorumun sahih olabilmesi için
toplumsal uzlaóÍya dayanmak zorunludur.59
KelamcÍlar kelam ilminin temel problemlerinin tespitinde akla öncelik vermiólerdir. Aklî delil ile óer’î delilin çatÍómayacaklarÍ bir öncül olarak kabul edildiÂinden, çelióiyor gibi görünen yerlerde birbirleriyle uyum saÂlayacak óekilde aklî delil
ile óer’î delilin uzlaótÍrÍlmalarÍ gerekir. UzlaótÍrma ióleminde yorumlanmasÍ gereken
óer’i delildir. Burada akli delilden kasÍt, aklÍn Allah’Ín birliÂi ve adaletine iliókin tespit eĴiÂi ilkelerdir. Bu ilkeler deÂiómez. DolayÍsÍyla óer’i delalet, bunlarla uyum saÂlanacak óekilde yoruma tabi tutulmak durumundadÍr. Góte óer’i delaletin, akli delalet
ile uyum saÂlanacak óekilde yoruma tabi tutulmasÍ iólemi, mecaz kavramÍ üzerinde
gerçekleómektedir. DiÂer bir ifade ile metinlerin yorumlanmasÍ ve açÍk anlamlarÍnÍn
dÍóÍna taóÍnmalarÍnÍ saÂlayan hususlardan biri mecaz olgusudur. Gstiare, teóbih, kinaye, mübalaÂa vb. mecazÍn unsurlarÍ, bu iólemin yapÍlmasÍnÍ mümkün kÍlmaktadÍrlar. Fakat óunu ifade etmek gerekir ki, ister hakiki anlamÍnda kullanÍlsÍn, isterse
mecazi anlamÍnda kullanÍlsÍn dilsel söz dizgesini sÍnÍrlayan mütekellimin kastÍdÍr.
Mütekellimin kastÍ ise, metin içi ve metin dÍóÍ baÂlam ile tespit edilebilir. ÖrneÂin
57
58

59

CahÍz, Kitabu’l-hayavan, c. VII, s. 57.
Cürcânî, el-Gmam Abdulkahir, Kitâbu delâili’l-îcâz ę’l-meânî (Tashih ve Neór. Muhammed
Mahmud et-Tirkizî eó-kenkÍtî), Kahire, tsz, s. 389.
Cürcânî, a.g.e, s. 389.
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“dilediÂinizi yapÍnÍz” ifadesini hem bir tehdit olarak anlamak mümkün, hem de bir
izin ve serbestlik ifadesi olarak görmek mümkün. Öyleyse siganÍn kendisi ondan neyin kastedildiÂine tam olarak delalet edemez. Siyak- sibak ve mütekellimin durumu,
bunun hangi anlamda neye delalet etmek üzere sevk edildiÂini tespit etmede yardÍmcÍ olur. Akli karinenin yanÍnda lafzî karineler de, bir ifadeyi zahiri anlamÍnÍn dÍóÍna
taóÍmaya imkân tanÍrlar.

3. Umum-Husus
Kur’an metnini anlama faaliyetinde dikkate alÍnmasÍ gereken hususlardan birini,
umum-husus konusu oluóturur. KelamcÍlarÍn, Müfessirlerin ve FÍkÍhçÍlarÍn usul kitaplarÍnda bu konuyu baÂÍmsÍz baólÍklar halinde ele almalarÍ, geleneÂimizde nassÍn
anlaóÍlmasÍ hususunda bu konunun önemsendiÂini ortaya koymaktadÍr. KelamcÍlar
nassÍ anlamaya dair detaylÍ ve düzenli bilgilere kelam ile ilgili eserlerinde yer vermemelerine raÂmen, umum-husus konusuna özel baólÍklar ayÍrmÍólardÍr.60 kunu ifade
etmek gerekir ki Arap dilinde bir kelime sigasÍ itibariyle umum veya husus ifade
etmez. Çünkü hâss olup, genel anlam ifade eden, yine âmm olup, özel anlam ifade
eden kelimelere rastlanmaktadÍr. DolayÍsÍyla bir kelimenin umum veya husus ifade
eĴiÂinin tespiti için tek baóÍna siga yeterli deÂildir. Bunun yanÍnda baóka óeyleri de
gözlemek gerekir. Mütekellimin kastÍ bunlardan biridir. Kelami ekoller ve usul bilginleri bu konuda iĴifak içindedirler.61 Onlara göre siga ile birlikte kasÍt önemlidir.62
KastÍ belirleyen ise muvazaa yani toplumsal uylaóÍmdÍr. MuvazaayÍ ve lafzÍn konuluóunun sebebini, amacÍnÍ bilmeyen kiói kelimenin delaletini de bilemez.63 Muvazaa
olmadan kelam bir anlam ifade etmediÂi gibi, muvazaayÍ kastetmeyen, toplumun
kelimelerin manaya delaleti konusunda uylaóÍmÍnÍ dikkate almayan kióinin ne kastettiÂini anlamak da mümkün deÂildir. Öyleyse bir kelimenin genel veya özel anlamda
kullanÍldÍÂÍnÍn tespitini öncelikle siga, daha sonra da kültür içindeki uylaóÍm belirleyecektir. Bu da gösteriyor ki umum için konulmuó bir lafzÍn umum ifade etmesi caiz
olduÂu gibi, husus ifade etmesi de caizidir
Kadi Abdulcebbar’a göre, genel bir ifadeden hâssÍn kastedildiÂinin göstergeleri
vardÍr. Bu göstergelerden biri akÍl, diÂeri de dilsel göstergelerdir. Akli delalet konuóan ve dinleyen arasÍndaki uylaóÍma dayanmaktadÍr. Lafzî göstergeler ise óart, is60
61

62
63

Bkz. Eó’arî, Luma’,77 ; Kâdî Abdulcebbâr, el-MuÂnî, XVII, 14 ; BâkÍllâni, el-Gnsâf.
Kâdî Abdulcebbar , el-MuÂnî, 14 ; Eó’arî , Luma’, 78 AyrÍca Bkz. Zerkeóî, el-Burhân II, 217
vd.
Kâdi Abdulcebbâr, el-MuÂnî, XVII, 14.
Kadi Abdulcebbâr, el-MuÂnî, XVII, 14.
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tisna gibi lafzÍn belli bir kayÍtla ifade edilmió olmasÍdÍr.64 Akli delalet, konuóan ile
muhatap arasÍnda önceden gerçekleótirilmió bir sözleóme mesabesindedir. Kelimenin
ancak daha önce gerçekleómió bir muvazaa ile manaya delaleti gerçekleóiyor ise
aynÍ óekilde daha önce üzerinde karar kÍlÍnmÍó akli ilkeler lafzÍn manaya delaletini belirlemektedir.65 ÖrneÂin Yüce Allah’Ín güç yetiremeyen kióileri teklif ve kulluk
görevlerinde muhatap almadÍÂÍnÍ akli delalet bize söylemektedir. Yüce Allah’Ín “Ey
insanlar Rabbinize ibadet edin” sözü bu baÂlamda ele alÍnÍp, deÂerlendirilmelidir. Bu
ifade genel olmasÍna raÂmen bununla güç yetiren-yetirmeyen herkesin kastedildiÂi
sonucunu çÍkaramayÍz. Aklî delalet, bunun ancak güç yetiren insanlarÍ içerdiÂini zorunlu kÍlmaktadÍr.66

NassÇ Anlamada Gfrat ve Tefrit
Gslam düóünce tarihinde doÂru anlamanÍn koóullarÍna riayet etmeyen ve doÂru
anlamÍ tespit etmekten uzaklaómaya neden olan iki yaklaóÍm biçiminden söz etmek
gerekir. GeleneÂimizde bu iki anlama biçimi, ifrat67 ve tefrit olarak isimlendirilmiótir.68
Lafza aóÍrÍ derecede baÂlÍlÍk veya bir kelimeyi sahip olmadÍÂÍ anlamlara taóÍma, óeklinde gerçekleóen bu iki anlama biçimi, usul ve belâgate dair eserlerde üzerinde önemle durulan konulardÍr. BakÍllânî (403/1013), Cürcanî (469/1078), BaÂdadî,(429/1039))
gibi Ehl-i Sünnet kelamcÍlarÍ ile CahÍz (255/869), Kâdî Abdulcebbar (405/1015) gibi
Mutezilî âlimler bu konularÍ eserlerinde tartÍómÍólardÍr.
Abdulkahir el-Cürcânî, Esrâru’l-BelâÂa adlÍ eserinde, bu iki aóÍrÍ tutuma ióaret etmió ve bunun sakÍncalarÍna dikkat çekmiótir. Cürcânî’ye göre, bu gruplardan birincisi, mecazÍ inkâr edip her óeyi lafzî anlamÍ ile anlama çabasÍ içinde iken, diÂer grup
ise her óeyi mecaz kavramÍna yükleyerek izah etme çabasÍ içindedir.69 Cürcanî, iki
tutumun örnekleri üzerinde durarak, her iki kesimin de ifadelerin doÂru anlamÍnÍ
yakalama óanslarÍnÍn olmadÍÂÍnÍ belirtir.
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Kâdî Abdulcebbâr, el-MuÂnî, XVII, 27.
Kâdî Abdulcebbâr, el-MuÂnî, XVII, 28.
Kâdî Abdulcebbâr Abdulcebbâr, MuÂni, VII, 28.
Gfrat: Kelimenin sahip olmadÍÂÍ anlamlarÍ, lafza eklemek suretiyle, haddi aómak demektir. Tefrit ise, kelimenin sahip olduÂu anlamlarÍ eksilterek, azaltarak haddi aómaktÍr. Bkz.
Cürcânî eó-kerif Ali b. Muhammed; Kitabu’t-Tarifât, tsz, s. 32; Ebû’l-Bekâ Eyyub b. Musa
el-Hüseynî el-Kefevî; el-Kulliyât Mu’cem ę’l-Mustalihâti’l-Furûki’l-LuÂaviyye, (Thk. Adnan
Dervió- Muhammed el-MÍsrî), Beyrut, 1993, s. 159.
Cürcânî, el-Gmam Abdulkahir, Kitâbu Esrâri’l-BelâÂa (Thk. Hellmut RiĴer), Gstanbul, 1954, s.
362.
Cürcânî; Esrâru’l-belâÂa, s. 362.
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“Kelimelerin lafzî anlamlarÍna yapÍóan ve Arap dilinin anlatÍm üsluplarÍnÍ göz ardÍ
eden kesim, “Rahman aróa istiva eĴi... Rabbin geldi...” gibi haberi sÍfatlarÍ bildiren
nitelendirmeleri, lafzî anlamlarÍyla ele aldÍklarÍndan, teóbihe (antropomoęrzm) düóme tehlikesiyle karóÍ karóÍya kalmÍólardÍr.”70

Cürcanî, bu tutumun neden aóÍrÍlÍk olduÂunu da óu óekilde izah etmektedir:
“...zira gelmek, bir mekândan baóka bir mekâna intikal etmek demektir. Bu, cisimlerin niteliÂidir. AynÍ óekilde istiva kelimesi, literal anlamÍ itibariyle ‘yer kaplayan
cisim’ anlamÍna gelir. Oysa mekânÍn, zamanÍn, hareketin, intikal, birleóme ve ayrÍlmanÍn yoktan var edeninin Allah olduÂu bilindiÂinde, bunlarÍ Allah’a izafe etmenin mümkün olmayacaÂÍ ortadadÍr. DolayÍsÍyla, Allah’a izafe edildiÂinde, Allah’Ín
cisimlere benzemesine, yaratÍlmÍólarÍn niteliklerini almasÍna yol açacak ifadeleri,
Allah’Ín zatÍna yaraóÍr bir biçimde yorumlamak bir zorunluluktur.”71

Cürcâni ikinci tutumu ise óu óekilde tarif eder:
“…Bu gurupta yer alanlar, yorumda garip óeylerden bahsetmeyi sever ve farklÍ
yorumlar yapma hususunda oldukça hÍrslÍdÍrlar. Oysa bunlar, bir kelimeyi hakiki
anlamÍnÍn dÍóÍnda mecazî anlamlara taóÍrken, kelimenin taóÍndÍÂÍ anlamÍn, onun
muhtemel manalarÍndan birisi olmasÍnÍn óart olduÂunu unutuyorlar. Bu da onlarÍ,
kelimelere taóÍmadÍklarÍ anlamlarÍ yüklemeye sevk etmektedir. Bunlar, saÂlam anlamÍ bÍrakÍp, zayÍf yorumun peóine düóüyorlar.”72

NassÍ anlamada her iki tutumun da yanlÍó olduÂunu söyleyen Cürcanî, birinci
gurupta yer alanlara óu hatÍrlatmada bulunmaktadÍr:
“...Birinci grupta yer alÍp, mecazÍ inkâr eden ve metnin lafzî anlamlarÍna sarÍlanlar
bilmeliler ki; Kur’an, Arap dilini deÂiótirip kelimeleri asli anlamlarÍndan baóka anlamlara ve lafÍzlarÍ delaletlerinden çÍkarmÍó deÂildir. Kur’an kelimelerinin, óeriat nazil olmadan önceki anlamlarÍna bir óey eklenmióse, muhakkak buna ióaret edilmiótir.
ÖrneÂin salat, zekat, savm (oruç) bu tür kavramlardÍr. Peygamber bu kavramlarÍn
ne anlama geldiklerini açÍklamÍótÍr. AynÍ óekilde vahiy, AraplarÍn adetlerini, temsil,
teóbih, mecaz, hazf gibi dil üsluplarÍnÍ kaldÍrmÍó veya deÂiótirmió deÂildir.”73

Cürcanî ikinci gruba da óu hatÍrlatmada bulunmaktadÍr:
“Gkinci gruba da óunu hatÍrlatmak gerekir. Yüce Allah hidayet, óifa, nur ve kalpleri dirilten olarak isimlendirdiÂi kitabÍnÍn beyandan uzak, son derece kapalÍ bir söz
olmasÍnÍ dilememiótir. Yüce Allah, óairler ve bilmece ustalarÍ gibi sözlerinin genel
ve karÍótÍrmaya müsait olmasÍnÍ istememiótir. Bu yola baóvurmak kötü bir düóünce
70
71
72
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Cürcânî, Esrâru’l-belâÂa, s. 362.
Cürcânî, Esraru’l-belâÂa, s. 363.
Cürcânî, Esrâru’l-belaÂa, s. 364.
Cürcânî, Esrâru’l-belaÂa, s. 364.
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olduÂu gibi, hakkÍ yerine koymamak, óartlarÍ ihlal etmek, kanunun dÍóÍna çÍkmak
anlamÍna gelir.”74

Cürcani’nin ióaret eĴiÂi bu iki anlayÍóÍn örneklerine Gslam düóünce tarihinde çokça rastlanmÍótÍr.75 Bu iki tutumun sadece birkaç örneÂini serdetmek suretiyle aóÍrlÍklarÍna ióaret edeceÂiz.

KelamcÇlarÇn Haberi SÇfatlarÇ Tevil Yöntemi
Ehl-i Sünnet kelamcÍlarÍ ile Mutezile kelamcÍlarÍ, haberi sÍfatlarÍn tevil edilmeleri
gerektiÂi hususunda iĴifak içindedirler. Onlara göre Kur’an ve sünneĴe lafzî anlamlarÍ itibariyle yüce Allah’Ín cisim, parça ve cüzlerden meydana geldiÂini düóündüren
ayetlerin yorumlanmasÍnÍn gerekliliÂi, üç sebebe dayanmaktadÍr.
1. Kur’an’da teóbih izlenimi veren ifadelerin tamamÍnÍn arkasÍnda, baóka bir anlam mevcuĴur. Yani bu ifadeler ‘muóterek/muhtemel’ lafÍzlardan meydana
gelmiólerdir. Muhtemel lafÍzlarÍn birden fazla anlamÍ vardÍr ve bu muhtemel anlamlardan hangisinin kastedildiÂi, metnin baÂlamÍndan ortaya çÍkar.
DolayÍsÍyla lafzÍn açÍk anlamÍna bir araótÍrma yapmadan sarÍlmak, doÂru deÂildir.
2. Bu ifadeler, lafzî anlamlarÍ ile anlaóÍlmalarÍ durumunda, aklÍn Allah’a dair
tespit eĴiÂi ilkeler ile çelióir. Oysa akÍl, bilgi kaynaklarÍndan biridir ve akÍl ile
naklin çatÍómayacaklarÍ, bir ilke olarak kabul edilmiótir.
3. Kur’an ayetleri, aklÍn ilkeleri ile çeliómediÂi gibi, birbirleri ile de çeliómez.
Zira çelióki, Kur’an’Ín, Allah’tan baókasÍndan olduÂu iddiasÍnÍ haklÍ çÍkarÍr.
Kur’an’da “Onun benzeri hiçbir óey yoktur”(42/kurâ:11) buyrulmuótur. Kur’an’Ín
bu açÍk hükmüne raÂmen, Allah’Ín cüzlerden meydana geldiÂini, sÍnÍrlÍ ve
sonlu olduÂunu söylemek, Kur’an ayetleri arasÍnda çelióki tespit etmek anlamÍna gelir. Kur’an ayetleri arasÍnda herhangi bir çeliókinin olamayacaÂÍ bir
ilke olarak benimsendiÂine göre, bu ayetler arasÍnda çeliókiyi giderecek biçimde bir yoruma baóvurmak zorunludur.76
KelamcÍlar haberi sÍfatlarÍn tevilinde dikkat edilmesi gereken kurallarÍ óu óekilde
tespit etmiólerdir:
74
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Cürcânî, Esrâru’l-belâÂa, s. 364.
Kelam konularÍnda yapÍlan aóÍrÍ yorumlarla ilgili genió bilgi için Bkz. Erdemci, CemaleĴin,
Kelam Glminde NassÍ Anlama Sorunu ve AóÍrÍ Yorum, BasÍlmamÍó Doktora Tezi, Ankara Ünv.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.
Gazâlî, Ebu Hamid, Glcâmu’l-Avvâm an Glmi’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 edildiÂinde tecsim, teóbih, intikal gibi Allah’a izafe edilmesi caiz olmayan anlamlarÍn oluómasÍna neden
olan anlam bÍrakÍlÍr. Bu tür anlamlarÍn oluómasÍnÍ gerektirmeyen mana ise,
tercih edilir.77
2. Kelimenin ikiden fazla anlamÍ var ise, yine Allah’a izafe edildiÂinde tecsim,
teóbih gibi muhdes varlÍklara has özelliklerin Allah’a izafe edilmesine yol
açan anlam bÍrakÍlÍr. Geride kalan anlamlardan herhangi birini bir delile dayanarak tespit etmek mümkün ise, ifadede kastedilenin o olduÂu tespit edilir
ve o anlam Allah’a izafe edilir. EÂer bir delile dayanarak anlamlardan hangisinin kastedildiÂini tespit etmek mümkün deÂil ise, bu durumda geriye kalan
anlamlarÍ bir belirlenimde bulunmaksÍzÍn Allah için tespit etmek caizdir.78
3. Bir kelime bir óeye izafe edildiÂinde, izafe edildiÂi óeyde ‘olmasÍ mümkün
olan óey’ anlaóÍlÍr; izafe edildiÂi óeyde meydana gelmesi imkân dâhilinde olmayan óey anlaóÍlmaz. ÖrneÂin Zeyd geldi denildiÂinde, Zeyd’in bir yerden
bir baóka yere intikal etmesi mümkün olduÂundan, bu anlamÍ ile ifadeyi anlamak mümkündür. Ancak, bana bir haber geldi, denildiÂinde, haberin bir yerden bir yere intikal etmesinin imkânsÍz olduÂu bilindiÂinden, bu ifadeden bir
mekandan bir mekana geçió anlaóÍlmaz; ancak haberin ortaya çÍktÍÂÍ anlaóÍlÍr.79
Bu ilkeyi esas alarak denilebilir ki, bazÍ nitelikler Allah’a izafe edildiÂinde,
izafe edilen niteliÂin Allah için caiz olup olmadÍÂÍna bakmak gerekir. EÂer
Allah için caiz olmayan bir anlam ifade ediyor ise, onu Allah’tan uzaklaótÍrÍp,
taóÍnabildiÂi daha uygun bir anlama yerleótirmek gerekir.80 KelamcÍlarÍn tevil
yöntemini ortaya koymak amacÍyla Maide 64 ayetinde geçen “Allah’Ín eli”
ifadesini nasÍl tevil eĴiklerini ortaya koymamÍz uygun olacaktÍr.
“Yahudiler: ‘Allah’Ín eli baÂlÍdÍr (sÍkÍdÍr)’ dediler. Kendi elleri baÂlandÍ ve söyledikleri
sözden ötürü lanetlendiler. HayÍr Allah’Ín iki eli de açÍktÍr. DilediÂi gibi verir...” (Maide:64)
Bu ayeĴe olduÂu gibi, “Allah’Ín eli sÍkÍdÍr” “Allah’Ín iki eli de açÍktÍr.” óeklinde
‘el’i Allah’a izafe eden ifadeler Kur’an’da yer almaktadÍr. Lafzî anlamlarÍ itibariyle
Allah’Ín, muhdes varlÍklara benzetilmesine neden olan bu ifadelerin anlaóÍlmasÍnda,
teóbih eÂilimi aÂÍr basan fÍrkalar, bu ifadelere dayanarak, Allah’Ín iki elinin olduÂunu
77
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Nesefî, Ebû’l-Muîn Meymun b. Muhammed, Tabsiratu’l-edille ę 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.
Gazâlî, Glcâmu’l-avâm, s. 302.
En-Nesefî, TabsÍratu’l-edille, c. I, s. 245.
En-Nesefî, TabsÍratu’l edile, c. I, s. 245.
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iddia etmiólerdir. Teóbihçi kiiler, Kerramiyye fÍrkasÍ, Hadisçilerden bir grup ile Ehl-i
SünneĴen bazÍ kimseler, bu düóüncenin temsilciliÂini yapmÍólardÍr.81
KelamcÍlar ve diÂer usul bilginleri ise, bu ayetleri yorumlamÍólardÍr.82
Arapçada “yed/el” kelimesi, kuvvet, nimet83 ve organ anlamÍndaki el84 gibi birden fazla anlamÍ olan bir kelimedir. Bu temel anlamlarÍnÍn yanÍ sÍra, ihsan, hükümranlÍk gibi yan anlamlar da yed/el kelimesine izafe edilmiólerdir.85 Yed/el kelimesi,
organ (cariha) anlamÍ itibariyle cisim olan bir óeydir. Çünkü el; et, kemik ve damarlardan meydana gelmiótir. Birleóik olan ve cüzlerden meydana gelen óey, cisimdir.
Yed /el kelimesi kuvvet, kudret, nimet, ihsan anlamlarÍ itibariyle de, cisim olmayan
bir óeyi çaÂrÍótÍrmaktadÍr.86 ÖrneÂin ‘óu memleket falanca kralÍn elindedir’ denildiÂinde bununla cisim olan el deÂil, cisim çaÂrÍótÍrmayan kuvvet kastedilir. HaĴa
KralÍn eli kesik bile olsa, bu ifade doÂru bir ifadedir.87
Ayetlerin lafzi anlamlarÍ ile anlaóÍlmasÍ gerektiÂini iddia edenler, ayeĴe geçen
‘Allah’Ín eli sÍkÍdÍr’ ‘Allah’Ín iki eli de açÍktÍr’ ifadelerinde kastedilenin bizzat hakiki
anlamdaki eller olduÂunu iddia etmiólerdir.88
KelamcÍlar, bu tür ifadelerin anlaóÍlmasÍnda óu ilkeye dayanmÍólardÍr: Allah’a
izafe edilen kelimenin birden fazla anlamÍ var ise, bu anlamlardan biri Allah’Ín zatÍnda teóbih ve tecsime yol açacak bir anlamÍ, diÂeri de Allah’Ín zatÍnda tecsim ve
teóbihi gerektirmeyen bir anlamÍ ihtiva ediyor ise, teóbih ve tecsimi gerektiren anlam
bÍrakÍlÍr, diÂer anlam tercih edilir. YukarÍdaki ayeti bu ilke ÍóÍÂÍnda incelediÂimiz zaman, ayeĴe geçen ‘yed’ kelimesi, bildiÂimiz organ anlamÍndaki ‘el’ anlamÍyla Allah’a
izafe edildiÂinde bu, tecsim ve teóbihe yol açar. Çünkü organ olan el; kemik, damar,
81
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Abdulhamid, Grfan, Gslam’da Gtikadî Mezhepler ve Akaid EsaslarÍ (Çev. M. Sait Yeprem), Gstanbul, 1994, s. 222 vd.
Cüveynî, eó-kâmil, s. 319; BaÂdâdi, Usulu’d-din, s. 111; Kâdi Abdulcebbâr, Muteóâbihu’LKur’an, c. II, s. 598; en-Neseę, TabsÍratu’l-edille, c. I, s. 160; Nader, Albert, Felsefetu’l-Mutezîle,
c. I, s. 49.
Bkz. Gbn Manzur, Ebû’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem Lisânu’l-Arab, Beyrut,
1990, c. III, s. 76; Gsfehânî; el-Müfredât, s. 845–846; Ebû’l-Bekâ; el-Külliyât, s. 983–984.
Mukâtil, el-Vucuh ve’n-nazâir, s. 175.
Gsfehânî, el-Müfredât, s. 846.
Gazâlî, Glcâmu’l-avam an ilmi’l-kelâm, s. 302.
Gazâlî, a.g.e, s. 302.
DârÍmî, Redu’l-imam DarÍmî ale’l- Biór el-Merîsî, s. 20; Buhârî, Halku’l- ef’âl, s. 24: Mukâtil b.
Süleyman ise, el-Vucuh ve’n-nazâir adlÍ eserinde yed/el kelimesinin anlamlarÍnÍ verirken,
bunlardan birinin uzuv anlamÍndaki el, olduÂunu söyler. Ona göre “ iki elimle yaraĴÍÂÍm”
ayetinde kastedilen uzuv anlamÍndaki el’dir. Fakat “ Allah’Ín eli sÍkÍdÍr” ayetinde geçen
yed/el kelimesinden kasÍt, uzuv anlamÍndaki el deÂildir. Burada, ‘infak etmekten kaçÍnmak’ anlamÍnda kullanÍlmÍótÍr. Bkz. el-Vucuh ve’n-nazâir, s. 175.

995

Dinî ve Felsefî Metinler

kan gibi cüzlerden meydan gelmektedir. Mürekkep olmak, cüzlerden meydana gelmek, cismin özellikleridir.89 Oysa Allah, cisim olmaktan ve cisimlerin niteliklerini taóÍmaktan münezzehtir. Bu durum, ifadenin diÂer anlamlarÍ itibariyle ele alÍnmasÍnÍ
zorunlu kÍlmaktadÍr.
YukarÍdaki ayetin yorumunda usul bilginleri, ayetin baÂlamÍnÍ ve nüzul sebebini
de dikkate alarak ‘Allah’Ín elinin sÍkÍ’ ya da ‘her iki elinin açÍk’ olmasÍndan kastedilenin, cimrilik ve cömertlik olduÂunu ifade etmiólerdir.90 Arap dilinde ‘ÂÍllu’l-yed’
cimrilikten kinaye91, ‘bastu’l-yed’ ise cömertlikten kinayedir.92 Bu tür kullanÍmlarÍna
Kur’an’da da rastlanmaktadÍr. Nitekim bir ayeĴe “ eli sÍkÍ olma, büsbütün eli açÍk da
olma, sonra kÍnanÍr, (kaybeĴiklerinin) hasretini çekersin.” (17/ Gsrâ:29) buyrulmuótur.
Ayetin mecaz yönü üzerinde duran kerif RÍdâ, “bu bir istiaredir, Yahudiler Allah’Ín
cimrilik eĴiÂini ifade etmek için Allah’Ín eli sÍkÍdÍr derken, Yüce Allah, onlarÍn bu nitelemelerinden münezzeh olduÂunu, buna karóÍlÍk çok cömert olduÂunu ifade etmek
üzere “Allah’Ín iki eli de açÍktÍr” buyurmuótur. Burada iki elden kasÍt, bizatihi iki el
deÂildir, mübalaÂa amacÍyla kullanÍlmÍótÍr. Arap dilinde bu tür kullanÍmlar vardÍr”
demektedir.93
Kelimenin, Kur’an’da da bu türden anlamlarÍ olduÂu halde, onu Ísrarla Allah’Ín
muhdes varlÍklara benzemesini çaÂrÍótÍracak uzuv anlamÍndaki ‘el’ olarak anlamanÍn
hiçbir yararÍ yoktur. Bu konuda rivayet edilen hadisleri de, baÂlamlarÍ içerisinde ele
almak gerekir. Gazâli, Razi gibi kelamcÍlar, bu tür rivayetlerin kendi baÂlamlarÍ içerisinde ele alÍnmalarÍ durumunda, literal anlamlarÍ ile ifade eĴiklerinden baóka bir anlamda yorumlanmalarÍnÍn mümkün olduÂunu ve bunu göz önünde bulundurmanÍn
zorunlu olduÂunu örnekler vererek ifade etmiólerdir.94
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Gazâlî, Glcâmu’l-avâm an ilmi’l-kelâm, s. 302.
Bu ayetin nüzul sebebî, kaynaklarda óu óekilde verilmektedir: Yahudiler önceleri zengin
ve varlÍklÍ kióiler iken, Hz. Muhammed’in davetini ret eĴikten sonra, yavaó yavaó mallarÍnÍ kaybetmeye, fakirleómeye baóladÍlar. Bunun üzerine “ Allah’Ín eli sÍkÍdÍr” yani Allah cömert deÂildir, dediler. Yüce Allah, onlarÍn bu iddialarÍnÍ redederek, bilakis Allah’Ín iki eli
de açÍktÍr, buyurdu. Bkz. Zamahóeri; Keóóâf, I, s. 654; kevkânî; 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’lGlmiyye, Beyrût, 1992, c. VI, s. 302.
Razî, Mefâtihu’l-Âayb, XII, s. 41.
el-Musennâ, Ebû Ubeyde, Mecâzu’l-Kur’an, Thk. Fuat Sezgin), Kahire, 1954, c. I, s. 170; Zamahóeri, Mahmud b. Ömer el-Keóóâf an hakâiki Âavâmidi’t-tenzil, (Thk. Muhammed Huseyn
Ahmed), Beyrut,1987, c. I, s. 654; kerif RÍza, Telhisu’l-beyân, s. 133; kevkânî, Fethu’l-kadîr, c.
II, s. 57; YazÍr, ElmalÍlÍ Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, 1979, c. III, s. 1727.
RÍdâ, kerif, Telhisu’l-beyan, s. 133.
Bkz. Gazâlî, Glcâmu’l-avâm, s. 323; Razî, Muhammed b. Ömer b. Hüseyn; Esâsu’t-takdis (Thk.
Ahmed Hucâzi Sakâ) Kahire, 1986, s. 107.

996

Yirmibirinci YüzyÍlda Yeniden Okuma, Anlama ve AlgÍlama

Bu ayet baÂlamÍnda son olarak óunu ifade edebiliriz. Bir ifadenin hakiki anlamÍyla anlaóÍlÍp anlaóÍlmayacaÂÍnÍ, aklî ve naklî karineler belirler. AkÍl, teóbih ve tecsime
yol açtÍÂÍ için ayeĴe geçen ‘el’ kelimesinin, hakikî anlamÍyla Allah’a izafe edilmesini
caiz görmez.95 Naklî karineler de, el’in hakiki anlamÍyla Allah’a izafe edilmesine cevaz
vermez. Çünkü Kur’an’da “Allah’Ín benzerinin ve denginin” olmadÍÂÍ ifade edilmiótir. Kur’an ayetlerinin birbirleriyle ve aklÍn ilkeleri ile çeliómeyeceÂi bir ilke olarak
benimsendiÂine göre, hem aklî hem de naklî ilkeler ile çeliómeye yol açtÍÂÍndan bu
ifadelerin delaletini, ayetin bütünlüÂü içerisinde tespit etmek, tevil imkanÍ varsa yorumlamak bir zorunluluktur. Özetle óunu ifade edebiliriz ki, bu ayetlerin yorumlanmalarÍnÍn gerekliliÂi hem aklî hem de nakli karinelere dayanmaktadÍr. Akli ve nakli
karineler, ayetin yorumlanmasÍnÍ gerektirdiÂi halde, yorumdan kaçÍnmak ve ifadeleri
hakiki anlamlarÍ ile Allah’a izafe etmek, anlamada ifadenin hakkÍnÍ vermemek olur.
Bu ayeĴe geçen yed kelimesini uzuv anlamÍnda deÂil de nimet, ihsan gibi anlamlarÍyla Allah’a izafe etmek, Allah’Ín muhdes varlÍklarÍn sahip olduÂu niteliklerden tenzih
edilmesi açÍsÍndan daha uygundur.

KelamcÇlarÇn Gstidlalde KullandÇklarÇ Ayetlerdeki AçÇrÇ YorumlarÇ
KelamcÍlar çalÍómamÍzÍn baóÍnda ifade eĴiÂimiz gibi kelam ilminin temel problemlerini çözmede aklî delillere baóvurduklarÍ gibi naklî delillere dolayÍsÍyla Kur’an’a
da baóvurmuólardÍr. Fakat naklî delili akli delile oranla fer’ olarak gördüklerinden
ayetleri istidlalde kullanÍrken çoÂu kere anlamanÍn ve yorumlamanÍn kurallarÍna uymamÍólardÍr. Bu baÂlamda bir örnek üzerinde durarak kelamcÍlarÍn nass karóÍsÍndaki
tutumlarÍnÍ ortaya koymak istiyoruz.
“Allah her óeyin yaratanÍdÍr. O her óeye vekildir” (Zümer 39/62)
Bu ifade, Zümer, 39/62, Gaęr, 40/62, En’am 6/102 ve Ra’d 13/16 olmak üzere,
Kur’an’da dört yerde geçmektedir. Eó’arî ve Maturidi kelamcÍlar, bu ifadeye dayanarak, insanÍn, sonucundan sorumlu olduÂu ęillerinin Allah tarafÍndan yaratÍldÍÂÍnÍ ifade etmiólerdir.96YaratÍcÍsÍnÍn kim olduÂu noktasÍnda farklÍ görüóler var ise
de, insanlarÍn ęillerinin tümünün yaratÍldÍÂÍ noktasÍnda herhangi bir ihtilaf yoktur.97
YukarÍdaki ayeĴe de, her óeyin yaratÍcÍsÍnÍn Allah olduÂu açÍkça ifade edilmiótir.
GnsanlarÍn ęilleri de, her óey (kull) kavramÍnÍn içindedir ve onlarÍ da Allah yaratmÍótÍr.
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Ebu’l-Muîn en-Nesefî, bu ayete dayanarak Allah’tan baóka yaratÍcÍ kabul edenlerin
kâęr olduklarÍnÍ iddia etmiótir.98
Umum-husus konusunun, Kur’an ifadelerinin anlamlarÍnÍ tespit etmedeki rolünü açÍklarken, bir kelimenin, umum veya husus ifade etmede sigasÍnÍn yeterli olmadÍÂÍnÍ ifade etmiótik.99 DolayÍsÍyla sadece siÂaya- kull/bütün kelimesine- dayanarak
Allah’Ín, insanÍn ęilleri dâhil her óeyi yaraĴÍÂÍnÍ bu ayete dayanarak temellendirmek
doÂru deÂildir. Burada asl olan kasÍĴÍr, yani Allah’Ín bununla neyi kasteĴiÂidir. KastÍ
belirleyen ise muvazaa/ toplumsal uylaóÍmdÍr. MuvazaayÍ bilmeyen ve lafzÍn konuluóunun sebebini, amacÍnÍ bilmeyen kiói, kelimenin delaletini de bilemez.100 Öyleyse bir
kelimenin genel veya özel anlamda kullanÍldÍÂÍnÍn tespitini öncelikle siÂa, daha sonra
da kültür içindeki uylaóÍm belirleyecektir. Bu da gösteriyor ki, umum için konulmuó
bir lafzÍn umum ifade etmesi caiz olduÂu gibi, husus ifade etmesi de caizidir.101
YukarÍdaki ifadelerde geçen her óey kavramÍnÍn içine; Allah’Ín sÍfatlarÍ da, Kur’an
da, girmektedir. Gfade bu alanÍ da içine alacak óekilde genióletilir ise, Allah’Ín sÍfatlarÍ ve Kur’an’Ín kendisi de ‘her óey’ kelimesinin içine girdiÂinden onlarÍ da yaratÍlmÍó kabul etmek gerekecektir. Oysa Ehl-i Sünnet kelamcÍlarÍnÍn Allah’Ín sÍfatlarÍnÍn
ve Kur’an’Ín, yaratÍlmadÍklarÍ hususunda ękir birliÂi içinde olduklarÍnÍ biliyoruz.
Bundan dolayÍ, Ehl-i Sünnet bir taraĞan, kullarÍn ęillerinin yaratÍldÍÂÍnÍ bu ayete dayanarak temellendirirken; öte yandan Allah’Ín sÍfatlarÍnÍ ve Kur’an’Í istisna ederek,
ifadeyi tahsis etmiótir. Bu da gösteriyor ki, Ehl-i Sünnet fÍrkasÍ bile, bu ayetin, sigasÍ
itibariyle umum ifade etmediÂini, kabul etmió bulunmaktadÍrlar.
Mutezîle ekolü ise, insanÍn ęillerini ayetin kapsamÍnÍn dÍóÍna çÍkarÍrken, Kur’an’Í
bu ifadenin içinde deÂerlendirmeye çalÍómÍótÍr. Nitekim Kâdi Abdulcebbar Kur’an’Ín
yaratÍlmÍó olduÂunu óu óekilde açÍklamÍótÍr: Ayetin ifadesine göre, her óeyi yaratan
Allah’tÍr. Kur’an, bir óeydir. Öyleyse onu da Allah yaratmÍótÍr.102 Örneklerde de görüldüÂü gibi, ayet, literal anlamÍ itibariyle insanlarÍn ęillerinin Allah tarafÍndan yaratÍlÍÂÍna delalet ederken, Eó’arîler’in, ‘Kur’an yaratÍlmÍó deÂildir’, óeklindeki düóüncelerine ise yine literal anlamÍ itibariyle set çekmektedir. AynÍ durum Mutezile için de
geçerlidir. Bu ayet, Kur’an’Ín mahlûk olduÂu óeklindeki düóünceleriyle uygunluk arz
ederken, insanlarÍn ęillerinin Allah tarafÍndan yaratÍlmadÍÂÍ görüóleri ile tezat teókil
etmektedir. Her iki ekol de, kendi görüólerine uygun olan noktada ayetin literal anlamÍna, görüóleri ile tezat teókil eden kÍsmÍnda ise mecaz kavramÍna sarÍlmaktadÍrlar.
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DolayÍsÍyla, ayetin genel anlamÍyla, ele alÍnamayacaÂÍ üzerinde iĴifak vardÍr. Zira
Allah da, bir óeydir ve kendi nefsini yaratmamÍótÍr, bu noktada bir ihtilafÍn olmasÍ
söz konusu deÂildir.103 Eó’arîler, her óey kavramÍndan Allah’Ín kelamÍnÍ istisna ederken, Mutezîle kelamcÍlarÍ da bu ayetin Kur’an’Ín mahluk olduÂuna delalet eĴiÂini,
fakat insanlarÍn ęillerini bundan istisna etmek gerektiÂini ifade etmektedirler104.
YukarÍda ifade edildiÂi gibi, ayetlerin sÍyak-sibaklarÍ, ilgili olduklarÍ konular,
sevk edilió amaçlarÍ ve nüzul ortamÍnda ilk muhataplarca anlaóÍlma biçimi dikkate alÍnmadÍÂÍnda bir ifade, birbirine zÍt görüólerin ispatÍnda delil olarak öne sürülebilmektedir. DolayÍsÍyla isteyenin, istediÂi óeyi Kur’an’a söyletebileceÂi bir zeminin
oluómasÍna yol açar. Bu da Kur’an’Ín, insanlar için bir hidayet kaynaÂÍ olma vasfÍnÍ,
ortadan kaldÍrÍr.

Sonuç
Kelam ekolleri nassÍn anlaóÍlmasÍna dair bir metodoloji geliótirmemiólerdir.
Bunun nedeni, onlarÍn, kelam ilminin temel meselelerini aklÍn etkinlik alanÍ içerisinde deÂerlendirmeleridir. Bundan dolayÍ onlar, lafÍz-mana iliókisini, ifadelerin anlamlarÍna delaletlerini araótÍrma yerine, bilginin tanÍmÍ, bilgiyi elde etmenin yollarÍ,
bilginin deÂeri gibi konularÍ ele almÍólardÍr. KelamcÍlar, üç konu dolayÍsÍyla nassla
ilgilenmek durumunda kalmÍólardÍr. Birincisi Halku’l-Kur’an meselesidir ki, bu konuyu, Allah’Ín kelamÍ baÂlamÍnda tartÍómÍólardÍr. KelamcÍlarÍn nassla ilgilenmelerini saÂlayan ikinci husus ise, Kur’an’Ín i’cazÍ meselesidir. KelamcÍlar, bu baÂlamda
Kur’an nazmÍnÍn kendine özgü yapÍsÍnÍ, onu diÂer metinlerden üstün kÍlan yönlerini
ve bu arada, Kur’an dilinin özelliklerini tespit etmeye çalÍómÍólardÍr. OnlarÍn nassla
ilgilenmelerini saÂlayan üçüncü husus ise, yukarÍda ifade eĴiÂimiz gibi akÍlla vardÍklarÍ sonuçlarÍ nassa onaylatma ihtiyaçlarÍdÍr.
Kelami ekoller, nassa dayanarak Allah’Ín muradÍnÍn tespit edilebileceÂi hususunda iĴifak etmiólerdir. Onlara göre, Allah’Ín muradÍnÍn tespit edilemeyecek óekilde metne gömülü olmasÍ, hikmet ve maslahata uygun olmadÍÂÍ gibi, güç yetirilmeyen óeyin teklif edilmesi anlamÍna gelir.
KelamcÍlara göre Kur’an ayetleri aklÍn ilkeleri ile çeliómedikleri gibi, birbirleriyle
de çeliómezler. Görünürde çelióen ayetler var ise, tevil mekanizmalarÍnÍ kullanarak
bunlarÍ gidermek gerekir. Nitekim onlar söz konusu çeliókiyi, muhkem-müteóabih,
hakikat-mecaz, umum-husus, gibi tevile imkân tanÍyan mekanizmalarla aómaya çalÍómÍólardÍr. Muhkem ve müteóabih ayetlerin Kur’an’da belirtilmemió olmasÍ, kelam103
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cÍlarÍn kendi görüóleri ile uyum içinde olan ayetleri muhkem, uyum içinde olmayanlarÍ müteóabih olarak nitelendirmelerine imkân tanÍmÍótÍr. Bundan dolayÍ, bir fÍrkanÍn muhkem dediÂi bir ayeti, baóka fÍrka müteóabih, birinin müteóabih dediÂi ayeti
de, baókasÍ muhkem kabul edebilmiótir. Kelamî ekollere göre, bir ayetin müteóabih
olmasÍ, anlamÍnÍn bilinemeyeceÂi manasÍna gelmez, bilakis o ayetin yorumlanmasÍ
gerektiÂi, literal anlamÍ ile anlaóÍlmayacaÂÍ anlamÍna gelir.
KelamcÍlar müteóabih olarak gördükleri ayetleri yorumlarken, Arap dilinin tevile
imkân tanÍyan mekanizmalarÍndan yararlanmÍólardÍr. Kuókusuz bunlarÍn baóÍnda da
mecaz ve mecazÍn unsurlarÍ gelir. MecazÍn unsurlarÍndan kasÍt da, istiare, temsil, hazf
ve benzeri Arapça dil kullanÍm kurallarÍdÍr. Bunlara dayanarak bir ifadeyi açÍk anlamÍnÍn dÍóÍna baóka anlamlara taóÍmak mümkündür. Ancak, mecaz ve unsurlarÍnÍn
dayandÍÂÍ bazÍ kurallar vardÍr. Bu da geliói güzel bir óekilde, ifadeyi baóka anlamlara
taóÍmayÍ engeller. Bunlardan en önemlisi, hakiki anlam ile mecazi anlam arasÍndaki
baÂÍn korunmasÍdÍr. Bu baÂÍ korumadan, bir ifadeyi hakiki anlamdan mecazi anlama
hamletmek, Arap dil kurallarÍna aykÍrÍdÍr. Gkinci olarak mecazda dikkat edilmesi gereken husus, toplumun uylaóÍmÍnÍn esas alÍnmasÍdÍr. Kelimelerin anlamlarÍnÍ toplum
belirlediÂi gibi, hangi durumlarda ifadenin mecaza hamledileceÂini, bunun nasÍl yapÍlacaÂÍnÍ da toplumsal uylaóÍm belirler. Bu da, bir ifadeyi hakiki anlamdan mecazi
anlama taóÍrken, varÍlan anlamÍn toplum tarafÍndan anlaóÍlabilen ve ulaóÍlabilen bir
anlam olmasÍnÍ gerektirmektedir.
KelamcÍlarÍn ve usul bilginlerinin, nassÍn anlaóÍlmasÍnda dikkat edilmesi gereken kurallar ile ilgili tespitleri göz önüne alÍnarak kelamcÍlarÍn, kelamî problemlerin
çözümünde delil olarak kullandÍklarÍ ayetler incelendiÂinde, onlarÍn, zaman zaman,
ayetlerin baÂlamÍnÍ dikkate almadan, ifadelerin metin içi ve vahiy ortamÍ ile iliókisini
gözardÍ ederek yorumladÍklarÍ görülmektedir.
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