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Allah’ýn zâtý ve sýfatlarý açýsýndan
birliði baþta olmak üzere
inanç esaslarýný
genellikle Selef akîdesi çerçevesinde
ele alan ilim.
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Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra müslümanlar arasýnda hilâfet konusuyla ilgili
farklý görüþler ortaya çýkmýþsa da Øa¼î¼-i
Müslim’de kaydedildiðine göre (“Îmân”,
1) itikad alanýnda ilk tartýþma ashap döneminin sonlarýna doðru kader hakkýnda
baþlamýþ, Cemel Vak‘asý ve Sýffîn Savaþý’nýn ardýndan bu anlaþmazlýklarýn kaderle
ilgisi sorgulanmýþtýr. Çoðunluk olaylarý ilâhî takdire baðlarken Gaylân ed-Dýmaþký ve
Ma‘bed el-Cühenî’nin temsil ettiði Kaderiyye mensuplarý bilhassa kötü fiillerin insan iradesine dayandýðýný ileri sürmüþtür.
Ancak baþta ashap olmak üzere Selef yolunu temsil edenler Kaderiyye’ye karþý çýkmýþtýr. Çünkü insanlarýn kendi fiillerini kendilerinin meydana getirdiði inancýnýn be26

nimsenmesi halinde Allah’ýn yaratma sýfatýnýn sýnýrlandýrýlmasý, dolayýsýyla tevhid
ilkesinin zedelenmesi söz konusudur. Ca‘d
b. Dirhem ile Cehm b. Safvân ise muhtemelen tevhid ilkesini koruma amacýyla katý bir kaderciliðe dayanan görüþler ortaya
koymuþ, bu sebeple bir taraftan kulun sorumluluðunu mesnetsiz býrakýrken diðer
taraftan ilâhî adalet esasýný zedelemiþtir.
Kaynaklarda II. (VIII.) yüzyýlýn baþlarýndan
itibaren cebir (kader) konusunda yazýlan
bazý eserlerin adlarý zikredilir (Ýbnü’n-Nedîm, s. 227, 234, 256).
Allah’ýn zâtý ile sýfatlarý arasýndaki münasebet ilk dönemlerden itibaren âlimler
tarafýndan tartýþýlmýþtýr. Bu hususta ileri
sürülen görüþler Allah’a sýfat nisbet edilmesi ve tevhidin korunmasý þeklinde iki
noktada belirginleþmiþ, bunlarýn birincisinde itidalin muhafaza edilmemesinin teþbihe yol açmasýndan, ikincisinde ilâhî zâtý
sýfatlardan tecrit etme (ta‘tîl) anlayýþýna
götürmesinden endiþe edilmiþtir. Zât-sýfat münasebetine dair aþýrý düþüncelerin
II. (VIII.) yüzyýlýn baþlarýnda Ca‘d b. Dirhem ile Cehm b. Safvân’ýn ta‘tîl fikrini ileri sürmesiyle baþladýðý kabul edilir. Ca‘d,
tenzihe dayanan tevhid ilkesine aðýrlýk verip Allah’ýn hariçte (zihnin dýþýnda) sýfatlarýnýn bulunmadýðýný ileri sürmüþtür. Onun
görüþleri Cehm b. Safvân, Vâsýl b. Atâ, Amr
b. Ubeyd gibi Mu‘tezile mensuplarýnca benimsenmiþtir. Teþbihten kaçýnmak amacýyla Allah’a vücûd sýfatýný bile atfetmeyen
Cehm b. Safvân ehl-i hadîs tarafýndan tekfir edilmiþ ve bir kýsým Mu‘tezilîler’ce de
dalâletle nitelendirilmiþtir (Hayyât, s. 92).
Mu‘tezile âlimlerinin çoðunluðu, tevhid
telakkilerinin gereði olarak teþbihten kaçýnmakla birlikte ta‘tîl görüþünü benimsemeyen orta bir yol tutmaya çalýþmýþtýr.
Onlar Kur’an’da yer alan ve genellikle sýfat kalýbýnda bulunan kavramlarýn (mânevî sýfatlar) zât-ý ilâhîye nisbetinde tereddüt göstermemiþ, fakat bunlarýn kökünü
oluþturan mâna sýfatlarýný kabule yanaþmamýþtýr (DÝA, XXXVII, 104-105). Yine Mu‘tezile, tevhid ilkesini zedelemekten kaçýnmak amacýyla rü’yetullah ve halku’l-Kur’ân
gibi konularda farklý yaklaþýmlarýyla kendilerine karþý yoðun bir muhalefetin meydana gelmesine yol açmýþtýr (Çelebi, s.
147-177, 254). III. (IX.) yüzyýlda Kur’an’a ve
Sünnet’e dayalý Selef inancýna sahip çýkma gayretiyle daha çok reddiye türünde
eserler kaleme alan ehl-i hadîs Cehmiyye’den baþlayarak Mu‘tezile’ye karþý ilk reddiyelerini yazmýþtýr. Ahmed b. Hanbel’in
er-Red £ale’z-zenâdýša ve’l-Cehmiyye,
Osman b. Saîd ed-Dârimî’nin er-Red £ale’l-

Cehmiyye ve er-Red £ale’l-Biþr el-Merîsî adlý eserleri bunlar arasýnda sayýlabilir. Öte yandan muhafazakâr akîde çerçevesinde bir tevhid ilmi oluþturma baðlamýnda Kütüb-i Sitte, Ýmam Mâlik’in elMuva¹¹aßý ve Dârimî’nin es-Sünen’i gibi
hadis kitaplarýnýn müstakil bölümlerinde
itikadda bid‘`attan sakýnýp sünnete uyma,
iman, kader, kýyamet alâmetleri, âhiret hayatý, cennet ve cehennem gibi konular ele
alýnmýþtýr. Bunun yanýnda akaid hususunda nassýn yaný sýra aklî istidlâle de yer veren, II-III. (VIII-IX.) yüzyýllarda yaþayan Mu‘`tezile’ye mensup âlimlere çoðunluðu günümüze ulaþmayan Kitâbü’t-Tev¼îd adlý eserler nisbet edilmektedir (Ýbnü’n-Nedîm, s. 203, 206-208, 214-219, 224, 227,
233, 235). Bu eserlerde daha çok Allah’ýn
sýfatlarý, kader ve büyük günah konularýnda karþý görüþler eleþtirilmiþtir.
Akaid veya akaid ilmi, Ýslâm dininin iman
esaslarýndan bahseden ilmin genel adý olmakla birlikte özel anlamda, tartýþmaya
girmeden bu esaslardan kýsaca söz eden
ilmin adý þeklinde de kullanýlmýþtýr. Bu sebeple bazý âlimler kelâmla akaidi birbirinden ayýrmýþtýr. Kelâmda iman esaslarý incelenirken naslarýn yaný sýra aklî istidlâle
de baþvurulur, “vesâil” diye isimlendirilen
yardýmcý kültür ve malzemeler kullanýlýr.
Muhaliflerin ileri sürebileceði itirazlar tartýþýlýr, bunlar aklî ve naklî delillerle çürütülmeye çalýþýlýr. Akaid ilmi dinin aslî hükümlerinden bahsettiði için “usûlü’d-dîn”,
en önemli konusunu Allah’ýn birliði ve sýfatlarý teþkil ettiði için “ilmü’t-tevhîd ve’ssýfât” adlarýyla da anýlmýþtýr. Ebû Hanîfe
genel anlamda fýkhý “kiþinin lehine ve aleyhine olan þeyleri bilmesi” þeklinde tarif etmiþ ve akaid konularýný fer‘î hükümlerden
ayýrmak için bu ilme “el-fýkhü’l-ekber” demiþtir.
II. (VIII.) yüzyýldan itibaren Sünnî akaide
zemin hazýrlayan telif faaliyetlerinin sistematik bir içerik taþýmadýðý; Ýslâm’ýn inanç
esaslarýnýn tamamýný deðil, daha çok Allah’ýn birliði, sýfatlarý, tekfir ve kader meselelerini naslara dayanarak iþleyen, ayrýca bid‘at fýrkalarýný eleþtirmeyi hedef alan,
hadis ve fýkýh âlimleriyle mutasavvýflarýn
itikadî görüþlerini aksettiren risâleler halinde olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu risâleler
genellikle “akîde, risâletü’t-tevhîd, el-fýkhü’l-ekber, kitâbü’l-îmân” gibi baþlýklarla
kaydedilmiþtir. Bu durumda Sa‘deddin etTeftâzânî’nin de belirttiði gibi (Þer¼u’l£Ašåßid, s. 51-52) tevhid ilmi konu ve metot bakýmýndan “muhafazakâr akaid ilmi”
tanýmýna girmektedir. Ýbn Huzeyme ile Ýbn
Mende’nin Kitâbü’t-Tev¼îd adlý eserleri-
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ni bu açýdan örnek olarak zikretmek mümkündür. Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tev¼îd’i ise
kelâm yönteminin hem ilk çalýþmasý hem
de temel eseridir.
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Naslarda yer alan bir lafza
taþýdýðý muhtemel mânalardan
birini tercih edip yükleme
anlamýnda terim.
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Sözlükte “dönüp varmak, dönüp gelmek” anlamýndaki evl kökünden türeyen
te’vîl “döndürmek; sözü iyice inceleyip varacaðý mânaya yormak; bir þeyi amaçlanan son noktaya ulaþtýrmak” demektir. Terim olarak “naslarda geçen bir lafzý bir delile dayanarak aslî mânasýndan alýp taþýdýðý muhtemel mânalardan birine nakletmek” diye tanýmlanýr (Râgýb el-Ýsfahânî,
el-Müfredât, “evl” md.; Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “evl” md.; Lisânü’l-£Arab, “evl” md.).
Te’vil Kur’ân-ý Kerîm’de on yedi yerde geçer (Âl-i Ýmrân 3/7 [iki defa]; en-Nisâ 4/59;
el-A‘râf 7/53 [iki defa]; Yûnus 10/39; Yûsuf
12/6, 21, 36, 37, 44, 45, 100, 101; el-Ýsrâ 17/
35; el-Kehf 18/78, 82). Kur’an’da te’vil ileride vuku bulacaðý haber verilen bir ola-

yýn zamaný gelince gerçekleþmesini, rüya
tabirini ve bir sözün tefsir edilip açýklanmasýný ifade eder (Ýbnü’l-Cevzî, I, 354). Hadislerde de te’vilin “tefsir” anlamýna geldiðine iþaret edilmiþtir. Hz. Peygamber’in
Cenâb-ý Hak’tan Abdullah b. Abbas’a te’vili öðretmesini niyaz ederken Kur’an’ý açýklama ilmini kastettiði anlaþýlmaktadýr (Buhârî, “Vudû,” 10; Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 138). Erken devirlerde te’vile tefsir
mânasý verilmiþ ve Kur’an tefsirine dair
eserlerin isimlerinde tefsir karþýlýðýnda te’vil
kelimesi kullanýlmýþtýr. Ýbn Kuteybe’nin Teßvîlü müþkili’l-Æurßân’ý ile Taberî’nin Câmi£u’l-beyân £an teßvîli âyi’l-Æurßân’ý buna örnek gösterilebilir. Ýlk dirayet tefsirinin müellifi olan Mâtürîdî ise tefsirle te’vil
arasýnda ayýrým yapmýþ, tefsirin “ilâhî kelâmýn mâna ve maksadý hakkýnda kesin
ifade kullanma” anlamýna geldiðini, bunun
nüzûl sebeplerini bilen ve hadiselere vâkýf olan ashap tarafýndan yapýlabileceðini
belirtmiþtir. Te’vil ise sözün varabileceði
muhtemel mânalara yorulmasýdýr. Mâtürîdî’ye göre tefsir tek ihtimalli, te’vil çok ihtimallidir (Teßvîlâtü’l-Æurßân, I, 3-4; III, 269273). Bu anlayýþýn sonraki dönemlerde
görülen tefsir-te’vil ayýrýmýna esas teþkil
ettiðini söylemek mümkündür. Selefiyye’ye mensup âlimlerle bazý çaðdaþ araþtýrmacýlar te’vile tefsir mânasý vermenin
Kur’an’daki kullanýma uygun düþmediðini
söylemiþtir (Iþýcýk, s. 20-21). Elmalýlý Muhammed Hamdi, Kur’an’daki müteþâbihlerin te’vili konusunu açýklarken te’vilin
“lafýzlara anlam verme” ve “lafýzlarýn mânalarýný vuku bulan olaylara uygulama” þeklinde iki türünün bulunduðunu söyleyerek
özellikle müteþâbih âyetlerde, uzun süre
Kur’an bilgileriyle zihnini yoðurup belli bir
derinlik kazandýktan sonra sezilebilecek
anlamlarýn bulunduðuna dikkat çekmiþ,
Kur’an’ýn içerdiði bu tür kapalý mânalara
ulaþabilmek için te’vile baþvurulmasý gerektiðini belirtmiþtir (Hak Dini, II, 1048).
Müteþâbih naslarýn te’vili konusunda
âlimlerin benimsediði görüþleri þöylece
özetlemek mümkündür. 1. Te’vil yoluna
baþvurmak câiz deðildir, çünkü müteþâbih âyetler te’vil edilmesi için deðil insanlarýn onlara inanmasý, kulluk ve teslimiyetlerinin denenmesi amacýyla Kur’an’da
yer almýþtýr. Bu tür âyetlerin mânasýnýn
yalnýz Allah tarafýndan bilindiði hususu
Kur’an’da beyan edilmektedir (Âl-i Ýmrân
3/7). Bilhassa ilâhî sýfatlara dair lafýzlarýn
te’vili mahiyetlerini sadece Allah’ýn bildiði
bu sýfatlarý bilme iddiasý anlamýna gelir ki
bunun insanlar için imkânsýz olduðu açýktýr. Ayrýca sözü edilen âyette müteþâbih

naslarý te’vil etmeye kalkýþma iþi kýnanmýþ, bu husus sapma eðilimi taþýmanýn
alâmetlerinden sayýlmýþ ve te’vile giriþmeden âyetlere inanan âlimler övülmüþtür.
Hz. Peygamber ve ashabý müteþâbih âyetleri te’vil etmediði gibi buna teþebbüs
edenlere de izin vermemiþtir. Kur’an’da
te’vilin tefsir anlamýnda kullanýlmayýp “vuku bulacaðý haber verilen bir olayýn gerçekleþmesi” mânasýnda geçmesi, te’vile
“lafýzlarýn tefsiri ve yorumu” anlamýnýn
âlimlerce sonradan yüklendiðini göstermektedir. Mâlik b. Enes, Þâfiî, Evzâî ve
Süfyân es-Sevrî’nin yaný sýra Selefiyye’nin
çoðunluðu ile Hanefiyye-Mâtürîdiyye’ye
mensup bazý âlimler bu görüþtedir (Taberî, VI, 200-204; Takýyyüddin Ýbn Teymiyye,
s. 75-77; Elmalýlý, II, 1045). Müteþâbihlerin te’viline iliþkin bu yaklaþým bazý âlimlerce bir tür icmâlî te’vil kabul edilmiþtir;
çünkü bu, naslardan anlaþýlan zâhirî mânayý teþbihe düþme endiþesiyle de olsa benimsememektir (Âlûsî, XVI, 160). 2. Te’vilin câiz sayýlýp sayýlmamasý, müteþâbih
âyetlere dair mânalarýn insanlar tarafýndan bilinir veya bilinemez oluþuyla irtibatlýdýr. Zira müteþâbih âyetler farklý gruplardan oluþur. Anlamlarý sadece Allah tarafýndan bilinen müteþâbihler te’vil edilemez; buna karþýlýk anlamlarý ilimde derinleþmiþ âlimlerce (râsihîn) bilinmeye elveriþli olan müteþâbih âyetlerin te’vili câizdir. Müteþâbihlere inanmak bütün müslümanlar için farz olduðu halde ilgili âyette (Âl-i Ýmrân 3/7) yalnýz ilimde derinleþmiþ âlimlere atýf yapýlmasý, Hz. Peygamber’in Allah’tan te’vil ilmini Ýbn Abbas’a
öðretmesini niyaz etmesi ve kendisinin bazý müteþâbihleri te’vil edip bunlarý ashaba öðretmesi, ashap devrinden itibaren
âlimlerin müteþâbihler dahil bütün âyetleri tefsir etmesi, Kur’an’da insanlarýn âyetlerin mâna ve muhtevasý üzerinde düþünmeye davet edilmesi, kötü niyetli kiþilerce
yapýlan te’villerin reddedilmesine ve doðru te’villerin bilinmesine ihtiyaç duyulmasý, ayrýca naslarýn kesin olan aklî bilgilerin
ýþýðýnda anlaþýlma zorunluluðunun bulunmasý bu görüþü güçlendiren deliller arasýnda yer alýr. Âyette müteþâbihleri te’vil
etmek isteyenlerin yerilmesi müteþâbihlere muhkem âyetlere aykýrý düþen anlamlar vermeye yönelmeleri, dolayýsýyla dini
yozlaþtýrýp bâtýl göstermek gibi kötü niyet
taþýmalarýndan ötürüdür. Bir te’vilin geçerli sayýlabilmesi için lafza verilen mânanýn sözlük mânalarý arasýnda bulunmasý
þarttýr. Ayrýca anlamý kapalý olmayan muhkem lafýzlar te’vil edilemez. Bu sebeple
her te’vil geçerli, tutarlý ve ilmî deðildir.
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