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MÜTEŞÂBİHLERİN MUHKEMLERE İRCÂ EDİLEREK ANLAŞILMASI MESELESİ:
MUHYİDDİNİBNÜ’L ARABİ ÖRNEĞİ
THE MATTER OF UNDERSTANDING ALLEGORICAL VERSES BY CONVERTING THEM TO DECISIVE
VERSES: THE EXAMPLE OF MUHYIDDIN IBNU’L ARABI
Osman BODUR
Öz
MuhyiddinĠ bnü‟l-Arabî Ġslam düĢünce sisteminde önemli bir konuma sahiptir. Özellikle tasavvuf alanındaki yeri tartıĢılmaz
olan müellifin, muhkem-müteĢâbih meselesine yaklaĢımı da önem arz etmektedir. Zira o, müteĢâbihlerin muhkeme irca edilerek
anlaĢılması meselesine bu alanla ilgili kaleme aldığı Reddü’l-müteşâbihile’l-muhkem, isimli eseriyle katkıda bulunmuĢtur. ĠĢte bu makalede
müellifin konuyla ilgili yaklaĢımı ve ortaya koyduğu yorum örnekleri bazı baĢlıklar halinde tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ġbnü‟l-Arabî, Muhkem, MüteĢâbih, Yorum, Te‟vîl.
Abstract
Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabi is an important character in the Islamic apprehension system. His positioncannot be
discussedespecially in theSufism area but also his approach to the allegorical – decisive matter is highly significant. He has done a great
contribution to thematter of understandingallegoricalversesbyconvertingthemtodecisiveverseswith his work “Reddü‟l-MüteĢâbihile‟lmuhkem”. Some examples of his approach and his interpretation to this matter will be determined in this article.
Keywords: Ġbnü‟l-Arabi, Decisive, Allegorical, Interpretation, Exegesis.

1.Giriş
Kur‟an ve hadisler manası ilk bakıĢta anlaĢılabilen muhkem naslardan oluĢtuğu gibi, beĢer aklı
yönünden güçlük arz eden müteĢâbihleri de ihtiva etmektedir. Tefsir kelam ve hadis ilmi baĢta olmak üzere
Ġslâmî ilimlerin hemen her biriyle yakından alakalı olan müteĢâbih kavramı, en genel ifadesiyle metafizik
âleme ait bilgilerin fiziki âlemin diliyle muhataba sunulmasından ibarettir. Spesifik olarak ifade etmek
gerekirse müteĢâbihlik, Allah‟a ait fiil ve sıfatların beĢerin anladığı dilden ifadeyle kalıba dökülmesidir. Ġlk
dönemlerde selef âlimleri, fizik-metafizik âlem arasında karıĢıklık olma ihtimaline binaen bu tür rivayetler
karĢısında–zahiri üzere anlamamak kaydıyla- tefviz ve tevakkuf yolunu tutmuĢlar (Âlimlerin müteĢâbih ve
ihtilaflı hadisler karĢısında tevakkuf örnekleri için bkz. Yılmaz (2012), 122-123) ve asıl mana hakkında
yorumdan uzak durarak, onun bilgisini Allah‟a havale etmiĢlerdir. Halef ise MüĢebbihe ve Mücessime gibi
fırkaların müteĢâbihleri zahiri üzere anlayarak Ġslâmî bilgilere zıt bir tutuma yönelmeleri karĢısında dilden ve
nakilden deliller getirerek te‟vilden yana tavır takınmıĢlardır. Bu türden rivayetleri iptal etmek veya dinin
esaslarına uygun olmayacak Ģekilde te‟vil etmek yerine ya bu konuda hiç yorum yapmamak ya da uygun bir
Ģekilde te‟vil etmek en uygun yol olsa gerektir. Fakat beĢerin, okuması, anlaması ve yorumlaması için
kendisine nâzil olan Kur‟an ve onun mütemmimi sünnet karĢısında hiçbir yorum yapmadan tevakkuf etmesi,
salim din inanıĢını koruma adına faydalı olsa da nasslar etrafındaki muhtemel soru ve Ģüpheleri giderme
yönüyle eksik bir tutum olarak yorumlanmaktadır.( ĠbnCemâa (1990/1410),95-96.)
Bir baĢka Ģekilde ifade etmek gerekirse rivâyeti yorumlamamak, bir anlamda Ģüphe ve vesveseye açık
kapı bırakmak demektir. Öyleyse müteĢâbih lafızları olduğu gibi kabul etmek yerine, dilden deliller ileri
sürerek sahih bir manaya gelecek Ģekilde te‟vil etmek daha uygun düĢmektedir. Zira birtakım deliller
yardımıyla Kur‟an ve sünnetin mesajını anlamak ve bu alanda gayret sarfetmek, susmaktan ve hiçbir
giriĢimde bulunmamaktan daha evladır. Çünkü mana itibariyle kapalılık bulunan bu rivayetler karĢısında
te‟vile gitmemek, hakiki Müslüman ve avamdan bir kimse için faydalı olsa da bid‟at sahibi, kâfir, tecsim ve
teĢbihte ısrar eden kimseler için bir faydası yoktur. Öyleyse bu tür kimselerin kafalarındaki Ģüphelerin izale
edilmesi sağlam din anlayıĢının yerleĢmesi açısından kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim Kur‟an‟da yer alan“İşte
bu, bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır.” (Âl-i Ġmrân, 3/138) “Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt,
gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidâyet ve rahmet geldi.” (Yunus, 10/57)“Biz sana
hayrı, feyiz ve bereketi bol bir kitap indirdik ki insanlar onun âyetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve
ibret alsınlar.” (Sad, 38/29) vb. gibi âyetlerde beĢerin,nasslar karĢısında takınması gereken yaklaĢımı ortaya
konmaktadır. (Ġbn Cemâa(1990/1410),94-95)
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Esasen hadisler etrafında geliĢtirilen Ģerh edebiyatı, öteden bu yana en çok tutulan yolun dilin
imkânları çerçevesinde te‟vil ve tefsire gitmek olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim hadis tarihine bakıldığı
zaman hadisleri cem eden eserler kaleme alındığı gibi, o rivayeti dirayet açısından tahlil edecek gayretler de
bir hayli çoktur. Bu da bize âlimlerin hadislerin rivayetine önem verdikleri gibi, doğru anlaĢılmasına da azami
çaba sarfettiklerinigöstermektedir. Bir baĢka ifadeyle Ġslam âlimleri hem kendi ilmî formasyonlarını hem de
yaĢadıkları çağın ilmî müktesebatını yansıtan eserler kaleme alarak, (bkz. YenibaĢ, (2015), 494.) bir anlamda
insanın nasslar karĢısında teslimiyetçi bir duruĢ sergilemesinin ötesinde belirli kural ve ilkelerle zihinsel
çıkarımlarda bulunabilmesinin makul örneklerini temsil etmiĢlerdir. ĠĢte müteĢâbih ifâdelerle alakalı da tefviz
ve tevakkuf mesleğinin yanısıra ilerleyen zamanlarda te‟vil kuramının geliĢmesi ve bu meyanda eserlerin
kaleme alınmıĢ olması dikkatlerden kaçmamalıdır.
Bu genel bilgilerden sonra ifade etmek gerekirse Kur‟ân, insanı muhatap almıĢ ve onu belirli donanım
ve kabiliyetlerle mücehhez kılmıĢtır. Dolayısıyla kesin bir yargıda bulunmamak kaydıyla âyet ve hadislerde
yer alan bilgilerin anlaĢılması ve yorumlanması insana ait bir vazife olmaktadır. ĠĢte bu sebeple öteden bu
yana tefsirler ve Ģerhler kaleme alınmıĢ, Kur‟an ve sünnette yer alan izaha muhtaç yerler vuzuha
kavuĢturulmuĢtur. Tasavvuf kimliği ile Ģöhret bulmuĢ Ġbnü‟l Arabî ise ayet ve hadislerde yer alan müteĢâbih
lafızların yine âyet ve hadislerde yer alan muhkem rivayetlerden hareketle yorumunu konu edinen bir eser
kaleme alarak, bu alanla alakalı önemli tespitlerde bulunmuĢtur.Müellifin kaleme aldığı ve makalede istifade
edilen nüshanın ismi Reddü'l-müteşâbihile'l-muhkem mine'l-ayati'l-Kur'âniyyeve'l-ehâdîsi’n-nebeviyye, (Kahire:
Alemü'l-Fikr, 1977) Ģeklindedir Müellife atfedilen Reddu meâni’l-âyâti’l-müteşâbihât ila meâni’l-âyâti’l-muhkemât,
(Beyrut: Matbaatü‟l-Ġstikame, 1328) isminde baĢka bir nüshanın olduğu tarafımızca tespit edilmiĢse de bu eser
ismindeki ufak değiĢiklikler müstesna ilk eserin aynısıdır.
Tasavvuf ve Ġslâm düĢünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabî‟nin
(bkz. Kılıç (1997)493-516; Tahralı(1996), 69-78; Cebecioğlu, (2008)cilt: 9, 9-25.) müteĢâbihlerin muhkemlere irca
edilerek anlaĢılmasını konu edinen bu eseri, hadis ilmi açısından son derece önemlidir. Eseri yayına
hazırlayan muhakkik, sehven bazı kaynaklarda bu eserin ĠbnLebbân‟a (ö.749/1349)isnâd edildiğini, fakat
bunun yanlıĢ olduğunu ortaya koymuĢtur. (Ġbnü‟l-Arabî(1977),11-12)
2.İbnü’l-Arabî’nin Müteşâbih Rivayetlerle İlgili Genel Yaklaşımı
Ġbnü‟l-Arabî, eserine kısa bir mukaddime ile baĢlamıĢ ve burada kendisinden müteĢâbihnasslar
karĢısında yanlıĢ fikirleri ortaya atan ve bunları yayan fırkalara karĢı bir eser yazmasının istendiğini ifade
etmiĢ(Ġbnü‟l-Arabî(1977),97) bu isteği yerine getirebilmek için, kelâm kitaplarındaki delilleri bir kenara
koyarak, müteĢâbihnassların, dil kurallarına, Arap dilindeki kullanımlara, sahâbe ve tâbiûnun anladıkları
bilgilere ve kitap ile sünnetin açık nasslarına yani muhkemine ircâ edilerek anlaĢılabileceğini gösteren eserini
kaleme aldığını vurgulamıĢtır.(Ġbnü‟l-Arabî(1977),106, 107)
Hadislerdeki ifadeleri teĢbîh ve tecsîme uygun Ģekilde anlayan kimselerin kendilerini selef-i salihinin
yolunda gidiyor gördüklerini ifâde eden müellif, Arap dilini iyi bilmek ve nasları Allah hakkında yanlıĢ
anlamaya mani olacak Ģekilde te‟vil etmenin bu konuda en tutarlı yol olduğundan söz etmiĢtir. Burada
müellif, selefin tefviz mesleğine bir itirazda bulunmamıĢ, aksine bazı fırkalar tarafından selefin bu teslimiyetçi
anlayıĢının tahrip edilmesine karĢı çıkmaktadır. Zira yukarıda da ifade edildiği gibi, Allah tarafından insana
tevcih edilen hitap anlaĢılmamak için değil bilakis anlaĢılmak için nazil olmuĢtur.
ĠĢte Ġbnü‟l-Arabî, te‟vilin bu noktada önemli bir misyonu olduğundan söz etmiĢtir. Ġlk dönemlerde
Sahabe, vahyin nüzulüne Ģahit olduklarından dolayı, anlamakta zorlandıkları hususları Allah Resûlü‟ne
soruyorlardı. Fakat onlar, Arap diline olan aĢinalıklarından ötürü âyet ve hadislerde yer alan müteĢâbih
lafızları kolaylıkla anlamaktaydılar. Ġbnü‟l-Arabî‟ye göre ashabın mecaza hâkim olmaları sebebiyle, bu tür
lafızlar hakkında Allah Resûlü‟ne çok soru sormaması, sonraki devirlerde müteĢâbihlerlealakalı onlardanaz
sayıdagörüĢün nakledilmesine zemin teĢkil etmiĢtir. Fakat Allah Resûlü‟nün vefatıyla vahyin kesilmesi,
muhkem-müteĢâbih lafızlar hakkında istinbat kabiliyetinin zayıflaması, dinin ruhuna uygun düĢmeyen
yaklaĢımları ileri süren fırkaların ortaya çıkması gibi sebeplerin zuhur etmesi, selef âlimlerini bu konuda
yanlıĢ te‟vil ve telakkilerin önünü almak için kitap ve sünnetten deliller getirmek suretiyle karĢı bir duruĢ
sergilemeye sevketmiĢtir.
Ne var ki ilk dönemlerde selefin bu tutumu önemli bir vazifeyi îfâ etmiĢ olsa da sonraki dönemlerde
bid‟at fırkalarının fasit görüĢlerini kitaplarla sunma gayreti içerisine girmesi, ilimde derinliğe ulaĢmıĢ
âlimleri, kelâmî kitaplar kaleme alarak, akli ve nakli delillerle bu tür rivayetleri te‟vil etmeye itmiĢtir.(Ġbnü‟lArabî(1977),99-100)
Muhyiddin Ġbnü‟l Arabi‟ye göre Allah Teâlâ ile ilgili rivayetlerin yorumunda tenzih esasına riayet
edilmelidir. Ona göre kâinatta cereyan eden fiillerin hakiki sahibi Allah‟tır. Kullara ait fiiller, her ne kadar
sebepler planında zahiren kullardan sadır olsa da yaratılma ve meydana gelmesi cihetiyle Allah‟ın kudretine
râcidir. Burada Ġbnü‟l-Arabî, Allah‟ın kullarına tecellisinin temelde iki türlü olduğundan söz etmiĢtir:
Suflîmazhariyet ki bu, sûret Ģekil ve cismânî azalardan oluĢmaktadır. Fiillerin sebepler dünyasında meydana
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gelmesi bunlara bağlı olduğu için bu tür mazhariyet kullara nispet edilmektedir. Fakat varlığın ve eĢyanın
meydana gelmesinde hakiki mazhar vardır ki iĢte bu, Allah‟a raci olmaktadır. Bu hakiki ve ulvi mazhariyet
üzerinde ise kullara ait bazı fiil ve durumlar meydana gelmektedir. Bunun sebebi ise beĢerin aĢina olduğu ve
ünsiyet kazandığı meseleler, zihnine yaklaĢtırmak/takrib kabilinden ona takdim edilmektedir. Her iki
durumda da Allah Teâlâ uzuv ve aletten münezzehtir.
Biraz daha açık ifade etmek gerekirse kullardan sadır olan fiiller, onlara nispet edilse,uzuvlar da o
fiillerin cereyen ettiği vasıtalar olsa bilehakikatta bu fiillerin yaratıcısı Allah‟tır. Zira kat‟î olarak bilindiğine
göre, kulların aza ve uzuvlarını, Allah‟a nispet etmek asla kabul edilemez. Dolayısıyla Allah azalar üzerinde
kullarına bazı filleri yapabilme gücü vermekte fakat hakikatte bu fiilleri kendisi halk etmektedir.(Ġbnü‟l-Arabî
(1977), 103-104)Bu meyanda Ġbnü‟l-Arabî mukaddimede, rivâyetlerde Allah‟a izafe edilen nefsi, Allah‟ın zatı
veya kitabının aslı, özü; vechi, tevhid nuru; sureti, ma‟rifetullahın delilleri,„aynı, Allah‟ın kullarından özel
kimselere olan hıfz ve inayeti; kademi, mümin kullara müjdelenen bir makam; cenbi, peygamberlere tabi olan
kullarını özel himaye ve sohbetine alması; evvel ahiri, cevher ve arazdan oluĢan her ne var ise hepsinin baĢı
ve sonunun Allah‟ın dilemesiyle olması Ģeklinde kısaca te‟vil etmiĢtir.Müellifin özellikle kademe verdiği
anlamın kaynağı Ģu âyet olsa gerektir: َ َن َ ََلَُم َقَ َد ََم
ََّ ينَ َآمنُواَأ
َ َّاسَوبَ ِّش َِر َالَّ ِذ
َ لَر ُج ٍَلَ ِمْن ُه َمَأَ َْنَأَنْ ِذ َِرَالن
ََ َِّاسَ َع َجبًاَأَ َْنَأ َْو َحْي نَاَإ
َِ أَ َكا َنَلِلن

ْ
ْ
َ
َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٌَ ِال َالْ َكافُرو َن َإِ ََّن َ َى َذا َلَ َساحٌَر َ ُمب
ي
ََ َق َعْن ََد َ َرّّب َْم َق
َ ص ْد
َ "İnsanları uyar! Müminlere, Rab’lerinin üstün sadakat makamı vereceğini

müjdele!" diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti?Onun için mi kâfirler: "Besbelli ki
bu, sihirbazın teki!" dediler.” (Yunus, 10/2) Âyette yer alan “kadem” kelimesi yüce bir makam mevki Ģeklinde
anlaĢılmıĢtır.
Ġbnü‟l-Arabî‟nin mukaddimede te‟vil ettiği bir diğer hadis ise Ģu Ģekildedir: Kul nafile ibadetlerle bana
yaklaşır. Ta ki ben onu severim. Onu sevdiğim zamanda onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı
olurum.” (Buhârî, Rikak 38)
Açıkça anlaĢıldığı üzere bu hadis, müteĢâbihtir. Zira beĢere ait bazı uzuvlar Allah‟a nispet edilmiĢtir.
Fakat Ġbnü‟l-Arabî, hadise farklı bir açıdan yaklaĢmıĢtır. ġöyle ki hadiste yer alan muhteva esasen Allah
Resûlü‟nelutfedilen bir meziyetten söz etmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse Kur‟an‟da yer alan bazı
âyetlerde Allah Resûlü‟nün konumuna iĢarette bulunulmuĢ ve ona hitaben “Onların mallarından, kendilerini
temizleyecek ve tezkiye edecek zekât miktarı al.” (Tevbe, 103) denmiĢ ve peĢinden “Allah kullarının tevbelerini kabul
eder ve onlardan zekat alır.” (Tevbe, 104)buyrulmuĢtur. Başka bir ayette Allah Resûlü’nün eliyle biat etmek, Allah’ın
eliyle biat etmeye benzetilmiştir. (Fetih, 10) Yine Kur’an’da “Attığında sen atmadın, Allah attı.” (Enfâl, 6.)âyetiyle de
Allah Resûlü‟ne ait bir eylem Allah‟a isnad edilmiĢtir.
Ġbnü‟l-Arabî, ilahi kelamda yer alan bu ayetleri serd ettikten sonra, yukarıdaki hadiste zikredilen
durumların, daha rahat anlaĢılabileceğini ifade etmiĢtir. Zira bir kul, Allah katında sevildiği zaman, ondan
meydana gelen fiiller, Allah indinde makbul ve muteber olan ruhanî ve ulvî nurlardan neĢ‟et etmektedir. Hz.
Peygamber Allah tarafından sevildiği zaman, ondan sadır olan fiiller, adeta Cenab-ı Hakk‟a isnad edilmiĢ
olmaktadır. Öyleyse hadiste Allah‟ın, rızasını tahsil eden kulun kulağı gözü eli ve ayağı olması meselesi bu
Ģekilde anlaĢılmalıdır. ġurası muhakkaktır ki Allah Teâlâ uzuvdan münezzehtir. Fakat Allah, davranıĢlarında
belirgin bir rolü olan kalbi insana bahĢetmiĢtir. Ġnsan kalbinin Ģehadet âlemine göre değil de gaybâlemine
göre Ģekillenmesi durumunda, insana ait uzuvlar kalbin peĢinden gidecek ve böylece gözler, mücerret göz ile
değil kalb ile görmeye muvaffak olacaktır. Bu yorumuyla Ġbnü‟l-Arabî, davranıĢların merkezine kalbi
koymaktadır. Ġnsan, tutum ve davranıĢlarında kalbin sesini dinler, ondan gelen esintilere göre hayatını ikame
ederse, hadisteki mahbubiyet seviyesine yükselmiĢ olacaktır.(Ġbnü‟l-Arabî(1977),105-106)
Ġbnü‟l-Arabî‟nin mezkûr hadisle alakalı bu yaklaĢımı, kitabın genelinde sıklıkla kullanılan hatta eserin
kaleme alınma gayesidir. O, müteĢâbih lafızların yorumunda, sathî ve lafzî yorumlara girmekten sakınmıĢ, o
rivayeti teyit eden, açan veya daha farklı bir yönünü ortaya koyan âyet ve hadisleri kritik ederek yorumlar
geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Müellifin bu konudaki metodunu özetlemek gerekirse, o, müteĢâbih lafızların tecsim
ve teĢbihe kail olmadan anlaĢılmasının zaruretine dikkat çekmiĢ, bunun da en muteber yolunun kitap ve
sünnetin muhkematından istifa etmek olduğunu sarih bir biçimde vurgulamıĢtır.
Müellifin metoduna kısaca temas ettikten sonra Ģimdi eserde ele alınan müteĢâbih lafızların
yorumuna geçmek mümkündür.
3. Reddü’l- Müteşâbihde Ele Alınan Müteşâbih Rivayetlere Örnekler
Ġbnü‟l-Arabî, söz konusu eserinde genelde haberi sıfatlardan oluĢan müteĢâbihleri konu etmiĢtir.
Eserde muhkem nasslaraircâ edilmek sûretiylete‟vîle konu edilen müteĢâbihnassları Ģöylece sıralamak
mümkündür: Sûretle ilgili hadîsler, Allah‟ın vechi hakkında âyet ve hadîsler, ru‟yetle ilgili rivayetler, sem,
basar, „ayn ile ilgili âyet ve hadîsler, Allah‟a isnâd edilen nefs kelimesiyle ilgili âyet ve hadîsler, kurb, yed,
kadem, Allah‟ın kelâmı, cenb, fevkiyyet, isrâ hâdisesi, istivâ, nuzûl, mecî, ityân, maiyyet, indiyet, Allah‟a izâfe
edilen eyne edatı, Allah‟ın gülmesi, razı olması ve gazab etmesine dâir rivayetler. MuhyiddinĠbnü‟l-Arabî,
zikredilen konuları baĢlıklar altında ele almıĢ ve müteĢâbih ifadelerin, muhkemlere ircâ edilerek nasıl
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anlaĢılması gerektiğine dair görüĢleri zikretmiĢtir. MüteĢâbih rivayetin Kur‟ân‟da delili varsa önce onu
zikreden MuhyiddinĠbnü‟l-Arabî, değilse sadece hadîslerde yer alan rivayetleri değerlendirmiĢtir. Ġbnü‟lArabî‟nin metodunu daha iyi ortaya koyabilmek için baĢlıklar halinde bazı rivayetlere yaklaĢımını ortaya
koymak istiyoruz.
Allah’a İzafe Edilen Sûretin Manası
Ġbnü‟l-Arabî‟nin eserinde te‟vil ettiği ilk hadis suret hadisidir. Ona göre suret, diğer müteĢâbihlerdeki
hakikatlerin anlaĢılmasında câmî bir isim olduğundan öncelikle te‟vil edilmeye layıktır. Buhârî‟de yer alan
uzun bir rivayette Ģöyle bir bilgi nakledilmiĢtir:

َت
َ َِّورَةَِال
َ َُِاّلل
ََّ ََفَِإذَاَأ َََت ََنَ َربُّنَاَ َعَرفْ نَ َاهَُفَيَأْتِي ِه َُم،ّتَ ََيْتِيَنَاَ َربُّنَا
ََّ كَ َى َذاَ َم َكانُنَاَ َح
ََ ّْللَِ ِمن
ََّ َنَ ُعوَذَُ ِِب:َفَيَ ُقولُو َن،َنَ َربُّ ُك ْم
ََ َأ:ول
َُ َفَيَ ُق،تَيَ ْع ِرفُو َن
َ َِّورَةَِال
َ َُِاّلل
ََّ َفَيَأْتِي ِه َُم
ُّ َف
ُّ َفَ َغ َِْي
َ الص
َ الص
ََ َْفَيَ ُقولُو َنَأَن،َنَ َربُّ ُك ْم
ََ ولَأ
َُ َفَيَ ُق،يَ ْع ِرفُو َن
ُتَ َربُّنَاَفَيَ ْت بَ ُعونََو

“Allah onlara, evvelce tanıdıklarından başka surette gelip: Ben sizin Rabb'inizim! buyuracak. Onlar (Rabb'lerini o tecellî
ile tanıyamadıkları için); Biz Sen 'den Allah 'a sığınırız, Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır,
Rabb'imiz bize gelince, biz O'nu tanırız! diyecekler. Allah onlara bu defa da tanıdıkları surette gelip: Ben sizin
Rabb'inizim! buyuracak. Onlar da: Sen bizim Rabb'imizsin! diyecekler.” (Buhârî, Rekâik, 52)
Hadis metninde açıkça görüldüğü üzere Allah‟a sûretisnad edilmiĢtir. Ġbnü‟l-Arabî, hadisin bu
sebeple müteĢâbih rivayetler arasında yer aldığını, muhkem âyet ve hadislere ircâ edilerek makul bir Ģekilde
anlaĢılmasının gerekli olduğunu ifâde etmiĢtir. Ġbnü‟l-Arabî‟ye göre kıyamet günü Allah‟ın geldiği suretin bir

hakikat bir de mazhariyet yönü vardır. ġöyle kiَُك َة
َِ ف َظُلَ ٍَل َ ِم ََن َالْغَ َم
َ َُِاّلل
ََّ َ “ َهلْ ْيَْنظُُرو َن َإََِّّل َأَ َْن َ ََيْتِيَ ُه َُمOnlar (akılları sıra),
َ ِام َ َوالْ َم ََلئ

buluttan gölgelikler içinde Allah’ın ve meleklerin gelip, haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirilivermesini mi
bekliyorlar?”(Bakara, 2/210) âyetindehakiki suret, bulut olmaktadır. Fakat buradan anlaĢılan mana, Allah‟ın
buluttan gölgelikler Ģeklinde kullarına bir çeĢit tecelli de bulunmasıdır. Bunun hakikati ise peygamberler
vasıtasıyla mahlûkata bildirilen Allah‟ın âyetleri olmaktadır.(Ġbnü‟l-Arabî(1977),s. 108-109) Nitekim sahih
hadislerde de geçtiği gibi, bazen Allah‟ın âyetlerinin hakikati, bulut örneğinde olduğu Ģekliyle Ģahıs Ģeklinde
geçmektedir. Söz gelimi “Kıyamet günü, Bakara ve Âli İmrânSûreleri, tıpkı bir bulut gibi gelirler.” (Müslim,
“Salâtü‟l-müsâfirîn”,252)hadisinde Allah‟ın kelamı olan ve Allah‟ın zatından ayrı düĢünülemeyen kelamının
bir insan Ģeklinde geldiği haber verilmiĢtir. Öyleyse bu iki sûrenin buluttan gölgelikler Ģeklinde gelmesi sabit
olduğuna göre Allah‟ın da gelmesi sabit olmaktadır.
Ġbnü‟l-Arabî, hadiste yer alan suretin amel olduğundan söz etmiĢtir. Zira bazı kaynaklarda amellerin
değiĢik suretlerde Ģahsa büründüğü nakledilmektedir. Söz gelimi kabirde Müslümana, salih amellerinin güzel
bir insan suretinde; facir birine ise iĢlemiĢ olduğu faydasız amellerin kötü bir surette geleceği ifade edilmiĢtir.
Yine ölümün bir koç; meleklerin insan; mal mülkün yılan suretinde temessül edeceği bilinmektedir. ġu kadar
var ki ameller arazdır, fakat cisim ve cevher olmamasına rağmen, amellerin temessül etmesi vâkî oluyor ise
Allah Teâlâ‟nın hadiste haber verilen sûretinin, amellerin temessülü Ģeklinde anlaĢılması uzak bir ihtimal
değildir. Burada maksat, beĢerin meseleyi anlamasına katkı sunmaktır. Yoksa Allah Teâlâ‟nın insan sûretinde
gelmesi, onun bir sûrete sahip olduğu Ģeklinde anlaĢılmamalıdır. Müminler tarafından Allah‟ın görülmesi,
herkesin kendi amelinin sûretine göre olmaktadır. Yani, kiĢi dünyada amellerine ne ölçüde dikkat etti ise
ahirette o Ģekilde rabbisinemülakî olacaktır.(Ġbnü‟l-Arabî(1977),112-113)
Ayrıca Ġbnü‟l-Arabî, rivâyetlerde yer alan Allah‟ın Âdem‟i kendi sûretinde veya Rahmân‟ınsûretinde
(bkz. Buhârî, “Ġsti‟zan” 1; Müslim, “Birr” 115) yaratmasıylaalakalı da önemli tespitlerde bulunmuĢtur. (Sûret
hadisiyle alakalı değiĢik rivayetler ve görüĢler için bkz. Kahraman, (2003) s. 51-79) Ona göre insan, kendisinde
kâinata dair bütün hakikatlerin cem edildiği müstesna bir varlıktır. Bu yönüyle insan, Allah‟ın bütün isim ve
sıfatlarının mazharı konumundadır. Bundan dolayıdır ki yer ve gökte vazifeli melekler ona secde etmiĢtir.
Yani Allah insanı ilahî kudret ve azamate delil teĢkil edecek bütün tecellilere kabil donanımlı bir Ģekilde
yaratmıĢtır. Bu sebeple hadiste Allah‟ın Âdem‟i kendi sûretinde yaratması, onu kendisine ait bir takım isim ve
fiillerin tecellisine mazhar kılması demektir.(Ġbnü‟l-Arabî(1977) 114)
Bir bakĢaifâdeyle bu hadîsin, en güzel sıfatlarla muttasıf olan Allah‟ın, kendisinde bulunan sıfatların
her birinden bir nüveyi Hz. Âdem‟e vermesinin meseli Ģeklinde anlaĢılması da uzak bir ihtimal değildir. Zira
kâinat içerisinde özel bir donanıma sahip olarak yaratılan insan, aklını kullanabilme, faydasına olan Ģeyleri
fikretme gibi temel özellikleri itibariyle yeryüzünde halife tayin edilmiĢtir. Kâinatın yegâne sahibi Allah
tarafından bu Ģekilde tavzif edilen insanoğlunun, Allah‟ın suretinde yaratılmıĢ olmasını teĢbih ve tecsime
düĢmeden bu Ģekilde yorumlamak tutarlı gözükmektedir.
Ezcümle Ġbnü‟l-Arabî hadislerde yer alan Allah‟ın kıyamet gününde bir sûret Ģeklinde gelmesini,
amellerin sureti Ģeklinde anlamıĢ, bu yaklaĢımını da diğer rivayetlerle teyit etmiĢtir. Allah‟ın Âdem‟i kendi
suretinde yaratmasını ise, bazı isim ve sıfatlarına insanı mazhar kılması Ģeklinde yorumlamıĢtır.
Allah’a İzafe Edilen VechinManası
Âyet ve hadislerde Allah‟a vech sıfatının izafe edildiği görülmektedir. Âyet ve hadislerde yer alan
vechin bilinen anlamıyla uzuv manasında olmadığı açıktır. Bu gerekçeden hareketle ünlü müfessir Râzî,
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vechin ya Allah‟ın zatından ya da rızasından kinaye olduğunu müdellel bir Ģekilde ifade etmiĢtir. (er-Râzî,
(1986) s. 155- 156) MuhyiddinĠbnü‟l Arabî ise daha farklı açıdan meseleye yaklaĢmıĢtır. Söz gelimi müellif “O
gün Allah’ın vechi hariç her şey helak olacaktır.” (el-Kasas, 28/ 88)âyetinde yer alan vechi, tevhid nuru Ģeklinde
anlamıĢtır. Ona göre Allah, sema ve arzın nurudur. Ġbnü‟l-Arabî bu yaklaĢımına Hz. Peygamber‟in “Kendisiyle
karanlıkların aydınlandığı vechinle/nurunla sana sığınıyorum” Ģeklindeki duasını delil getirmiĢtir. (Bkz.
Abdurrezzak, el-Musannef, 5/156) Yine

ِاّلل
ََّ َ ُ“فَأَيْنَ َما َتُ َولُّوا َفَثَ ََّم َ َو ْجَوNereye

yönelirseniz yönelin Allah’ın vechi

oradadır.”âyetinde (Bakara, 2/115) yer alan sır da böylece anlaĢılmıĢ olmaktadır.
Ayrıca Ġbnü‟l-Arabî “Biz size ancak Allah’ın vechinden dolayı rızık veririz.” (el-Ġnsan, 76/9) ve “Sadece ve
sadece yüce Rabbinin vechini ister .” (el-Leyl, 92/20) âyetlerindekivechin ihlas manasında olduğunu söylemiĢtir.
Zira ona göre Ġslam Ģeriatinin aslı tevhid nurudur. Onun mazharı ise ihlastır. Ġhlas bir Ģeyi sadece Allah‟ın
rızası için yapmak demektir.(Ġbnü‟l-Arabî(1977),116-117.)
Buna göre müellif, vechin ya tevhid nuru manasında ya da o tevhidin en önemli göstergesi olan
ihlasla yorumlamaktadır. Âyetlerin muhtevasına bakınca bu Ģekilde bir anlamın uzak olmadığı
anlaĢılmaktadır.
Allah’a Mekân İzafesi
Kur‟ân-ı Kerim (Yûsuf, 12/76; el-Feth, 48/10.) ve Hz. Peygamber‟den nakledilen bazı hadîslerde
“fevka” lafzının değiĢik anlamlara geldiği ve bu rivayetler yorumlanırken kelimenin en uygun anlamının
tercih edildiği görülmektedir. Buna göre cihet anlamı ifade eden “fevka” lafzınınrütbe ve kudret bildirme
anlamlarına dikkat çekilmiĢ, Allah‟ın kahır ve kudret yönüyle her Ģeyin üstünde olduğu bu edat ile
vurgulanmıĢ olmaktadır. Yoksa bu edatla cihet anlamı ifade edilmiĢ değildir.(Ġbnü‟l-Arabî (1977), 196)Ġbnü‟lArabî‟ye göre âyet ve hadislerdeki fevka edatının Allah‟ın bir mekânla sınırlama manasında olmadığına dair
yine naslardan deliller söz konusudur. Söz gelimi “Nereye yönelirseniz yönelin orada Allah’ın rızası vardır.” “Biz
size şah damarınızdan daha yakınız.”gibi âyetlerde Allah‟ın bir mekânla mukayyet olmadığı ortaya konmuĢtur.
Naslarda yer alan fevka edatına zahiri anlam verilmesi halinde bu âyetlerle tearuz söz konusu olmaktadır.
Öyleyse Kur‟an ve sünnetin muhkematı esas alınarak bu tür rivayetlere daha sağlıklı bir anlam verileceği
aĢikârdır. Ayrıca Hz. Peygamber‟den nakledilen “Kulumun bana en yakın olduğu zaman dilimi secde anıdır”
hadisi de (Müslim, “Salât” 42 (215).fevka edatının manasını anlamaya yardımcı olmaktadır. Zira bu hadiste
de Allah‟ın bir mekânlatakyid edilmesi nefyedilmiĢtir.
Bu genel izahlardan sonra Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabî, âyet ve hadislerin cem edilerek te‟vil ve tefsir
edilmesinin zarureti üzerinde durmuĢ ve fevka edatını mutlak yükseklik manasında almanın tenzîh ilkesine
münâfi olduğunu vurguladıktan sonra, bu edatın Allah Teâlâ hakkında kullanılması halinde mutlak yücelik
ve hakiki yüksekliğin kastedilmiĢ olabileceğine iĢaret etmiĢtir.(Ġbnü‟l-Arabî (1977), 196)Ona göre, “fevka”
lafzının taĢımıĢ olduğu “uluvv” yani yüksekte bulunma ve yücelik anlamı, izâfî ve hakîki olmak üzere iki
türlüdür. Mahlûkat hakkında kullanıldığında izâfî anlam, Cenâb-ı Hak‟la ilgili kullanıldığında ise hakîki
anlamı esas alınır ki bununla Allah‟ın bütün cihetlerden ve mekânlardan uzak mutlak hâkimiyeti ifade
edilmiĢ olur.(Ġbnü‟l-Arabî (1977), 197-199)
Nasslarda yer alan edatlardan bir diğeri de eyne edatıdır. Hadîs kitaplarında nakledildiğine göre bir
câriye azat edilmek için Allah Resûlü‟nden (s.a.v.) yardım istemiĢti. Bunun üzerine Allah Resûlücâriyeye
“Allah nerededir?” diye sual buyurdu. Câriyesemâyı iĢaret edince Allah Resûlü (s.a.v.),“Onu azad edin, zira o
mü’min bir kadındır.” buyurmuĢtur.(Müslim, “Mesâcîd” 33; Ebû Dâvûd, “Salât” 171)
Yine “Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir.” âyetinde de benzer bir durum söz konusudur.
Açıkça bilindiği üzere Arap dilinde “eyne” edatı, bir kimsenin hangi mekânda olduğunu öğrenmek için
kullanılan bir edattır. Bunun yanı sıra bir kimsenin yüksek konumunu, mekânını ve değerini ifade etme
sadedinde de kullanılmaktadır. Allah‟ın bir mekânla kayıtlanmasının muhal olduğunu ifade eden Ġbnü‟lArabî‟ye görenasslarda yer alan bu ifadeyle muhataplar her nerede olursa olsun Allah‟ın onlarla birlikte
olduğu haber verilmiĢ olmaktadır. Yoksa burada kâinata hükmeden Allah‟ın bir mekânla sınırlandırılması
asla söz konusu değildir. (Ġbnü‟l-Arabî(1977),261)
Netice itibariyle ifade etmek gerekirse nassların bütünü ele alındığında Allah‟ın sadece bir mekânla
kayıtlanması tevhid düĢüncesine zıttır. Olması gereken Allah‟ın kâinata hâkim ve muktedir olmasıdır.
Yapılacak yorumların da bu eksende olması gerekmektedir. Bu sebeple Ġbnü‟l-Arabî, mekânsal sabitlik
manasını akla getiren edatları zamandan ve mekândan soyutlayarak Allah‟ın herĢeyin üstünde hâkim olduğu
ve her mekânda hazır ve nazır olduğu Ģekliyle anlamaktadır.
Allah’a İstivâ Fiilinin İzafe Edilmesi
Ehl-i sünnet âlimleri olmak üzere birçok mezhep ve ekole mensup ulema arasında ciddi tartıĢmalara
sebebiyet veren müteĢâbihifadeler arasında “istivâ” lafzı önemli bir yer tutmaktadır.(Vural, (2014) 263)
Pekçokâyet ve hadiste Allah‟ın arĢa istivâ ettiğinden söz edilmiĢtir.Dilde istivâ lafzı, bir yere oturmak,
yerleĢmek ve bir yere hükümran olmak gibi anlamlara gelmektedir.(Ġbnü‟l-Arabî(1977),214.) Bu anlamıyla
kelimenin Allah Teâlâ hakkında kullanılması uygun değildir. Ġbnü‟l-Arabî istivâ ile ilgili yaklaĢımına
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geçmeden önce, ilk olarak kelimenin dildeki kullanımına temas etmiĢtir. Bu kapsamda ifade etmek gerekirse
istivâ dilde, iftial manasına gelen bir kelime olup, adalet ve orta yol manalarına gelmektedir. Bununla birlikte
kelimenin farklı kullanım sahasıda vardır. Bunları Ģu Ģekliyle özetlemek mümkündür:a.Yönelmek. Bu anlamı
Herevî, ünlü dil bilgini Ferrâ‟dan nakletmiĢtir. b. Mutedil orta yollu olmak. Bu görüĢ Herevî‟ye aittir. c.
Hükümran olmak, d.Ġstikametigözetmek e. Yükselmek.
Sonraki dönemlerde kelimeye verilen bu farklı manalar üzerinde istivânın mahiyeti te‟vil edilmiĢtir.
Nitekim Herevî, istivâyı, orta yolu tutmak; ĠbnArafe ise yönelmek Ģeklinde yorumlamıĢtır.Ġbnü‟l-Arabî, bazı
âlimler tarafından istivâya hükmetmek manası verildiğini fakat hükmetmenin dilde zıddı olan bir kimseye
hâkim olmayı iktiza edecek Ģekilde kullanılmasından yola çıkarak bunun tenkit edildiğini ileri sürmüĢtür.
Yine Ġbn Abbas‟tan gelen bir rivayete göre o istivâya “Emri ve Ģe‟ni yüce oldu.” manası vermiĢ olsa da Ġbnü‟lArabî‟ye göre bütün bu yaklaĢımların hepsi muhtemel manaları ifade etmektedir. Fakat Ġbnü‟l-Arabî َ ت
َْ استَ َو
ْ َو

ِ ْ َ “ علَىGemi Cudi Dagına oturdu” (Hud, 11/44)âyetinde olduğu gibi istivâyı, istikrar; bir yere temekkün
َي
َ
ِّ اْلُود

etme manasında anlayıp, bunu Allah‟a isnad etmenin sakıncalı olduğunu beyan etmektedir. Ona göre
istivâ‟nın diğer manaları olan mutedil olmak, yücelmek ve yükselmek manaları ihtimal dairesinde olsa da
mekânla irtibat manasını anımsatan istikrar anlamı uygun düĢmemektedir.
Burada yeri gelmiĢken selefin bu tür naslar karĢısındaki metodundan söz etmek isabetli olacaktır.
Bilindiği üzere sonraki devirlerde selefin metoduna en net delil olarak Ģu hadise delil görülmektedir: Ġmam
Mâlik kendisine “Rahman Arş’a istivâ etti.”âyetinde (Tâhâ, 20/5.) geçen istivânın mahiyeti hakkında soru soran
kimseye “Ġstivâ malum, keyfiyeti meçhul, ona iman etmek vacip, onun hakkında soru sormak bid„attir.”
Ģeklinde cevap vermiĢtir. Ġbnü‟l-Arabi‟ye göre ilk dönemlerde benimsenen bu yaklaĢımın en temel gerekçesi
dile olan aĢinalık sayesinde Ġslâmî metinlerin kolayca anlaĢılır nitelikte olmasıdır. Burada Ģunu özellikle
vurgulamak gerekirse Ġslam dini Müslümanların sual ve sorguda bulunmaksızın nasları anlama gayretine
girmelerine razı değildir. Selefin bu yöntemi ilk dönemlerdeki muhtemel fitnelerin önünü alma gayretine
matuftur. Nitekim sonraki dönemlerde dil bilgisinden mahrum kimselerin ortaya çıkması ve nasslar etrafında
bir takım Ģüphelerin kafaları karıĢtırır hale gelmesi sebebiyle âlimler te‟vil metodunu geliĢtirmiĢlerdir. Ġbnü‟lArabî, Ģu âyetten yola çıkarak anlaĢılması zor nassların beyan edilmesinin zaruretine iĢarette bulunmuĢtur

َسَ َماَيَ ْشتَ ُرون
ََ يَلَفَبِْئ
ًَ ِوهَُ َوَر َاءََظُ ُهوِرِى َْمَ َوا ْشتَ َرْواَبَِِوَََثَنًاَقَل
َ َّاسَ َوََّلَتَكْتُ ُمونََوَُفَنَ بَ ُذ
َِ ابَلَتُبَ يِّنُن ََّوَُلِلن
ََ َينَأُوتُواَالْ ِكت
ََ اقَالَّ ِذ
ََ َاّللَُ ِميث
ََّ ََخ َذ
َ َوإِ َْذَأ

“Vaktiyle Allah Ehl-i kitaptan “Kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız, Onu asla gizlemeyeceksiniz”
diye teminat almıştı. Fakat onlar bu ahdi önemsemeyerek kulak ardı ettiler, onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir
alışveriş!” (Âl-i Ġmrân, 3/187)
Açıkça görüldüğü üzere bu âyettenassların beyan ve tebliğ edilmesine bir iĢaret söz konusudur. Bu
çerçevede Ġbnü‟l-Arabî, istivânın “seva” masdarından türediğini, bununda adalet manasına geldiğini ifade
etmiĢ ve bu manadan yola çıkarak Allah‟ın arĢa istivâsını “adil olması ve adaletle hükmetmesi” Ģeklinde te‟vil
etmiĢtir. Müellif bu görüĢüne Ģu âyeti delil getirmiĢtir:

َطَََّلَإِلََوََإََِّّلَ ُى ََوَالْ َع ِز َُيزَا ْْلَ ِك ُيم
َِ اّللَُأَن ََّوَََُّلَإِلََوََإََِّّلَ ُى ََوَ َوالْ َم ََلئِ َك َةَُ َوأُولُوَالْعِلْ َِمَقَائِ ًماَ ِِبلْ ِق ْس
ََّ ََش ِه ََد

“Allah’tan başka tanrı bulunmadığına şahid bizzat Allah’tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim
adamları da bu gerçeğe, aziz ve hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah’tan başka tanrı olmadığına
şahittirler.” (Âl-i Ġmran, 3/18)
Buna göre Allah‟ın arĢa ve semavataistivâ etmesi, adaletle hükmetmesi demektir. Bütün bunlar ise
Allah‟ın mahlûkatında dengeyi ve muvazeneyi gözettiği anlamı çıkmaktadır.Ġbnü‟l-Arabî, âyetlerden yola
çıkarak Allah‟a isnad edilen istivânın iki çeĢit olduğunu izah etmektedir:Ġlki Allah‟ın semavâtaistivâ
etmesidir. Bu âyette yer alan istevâ fiili ile harf-i ceriylemüteaddî olarak kullanılmıĢtır. Semaya istivâdan
haber veren âyetlerĢu Ģekildedir:

ِ
ِ َِ فَ ْاْلَر
َاتَ َوُى ََوَبِ ُك َِّلَ َش ْي ٍَءَ َعلِ ٌيم
ٍَ اءَفَ َس َّو ُاى ََّنَ َسْب ََعَ ََسَ َاو
َِ الس َم
ََ ِاستَ َوىَإ
َّ َل
ْ ََّضَ ََجي ًعاَ َُث
ْ َ َُِى ََوَالَّذيَ َخلَ ََقَلَ ُك َْمَ َما

“O’dur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök
halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir.” (Bakara, 2/29)

ِ َِ السم
ِِ
ِ َِ الَ ََلاَولِ ْْلَر
َي
ََ ِاستَ َوىَإ
َ ضَائْتيَاَطَ ْو ًعاَأ ََْوَ َك ْرًىاَقَالَتَاَأَتَْي نَاَطَائع
ْ َََُّث
ْ َ َ ََ اءَ َوى ََيَ ُد َخا ٌَنَفَ َق
َ َّ َل

“Sonra iradesi bir gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere Ģöyle buyurdu:“Ġsteyerek de olsa,
istemeyerek de olsa emrime gelin!” onlar da: “Gönüllü olarak geldik.” dediler.” (Fussilet, 41/11)
Ġbnü‟l-Arabi‟ye göre bu âyetlerde yer alan istivâ, Allah‟ın semaları hikmetli ve adaletli bir Ģekilde
yaratması demektir. Öte yandan Allah‟ın arĢa istivâsını konu edinen âyetlerde ise Allah‟ın, âlem-i halk ve
âlem-i emr‟de vahdaniyetini tarif eden adaletiyle tecellî ettiği haber verilmiĢtir. Bir baĢka ifadeyle arĢa istivâ,
Allah‟ın mahlûkatı yarattıktan sonra, kâinatı adaletle idare etmesi demektir. Nitekim bu husus konuyla ilgili
Ģu âyette açıkça görülmektedir:
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ِ ِ َ َِض
ََل
ََ َوهَُأَف
َ اعبُ ُد
ََّ َشَيُ َدبَُِّرَ ْاْل َْمََرَ َماَ ِم َْنَ َش ِفي ٍَعَإََِّّلَ ِم َْنَبَ ْع َِدَإِ ْذنَِِوَذَلِ ُك َُم
َِ استَ َوىَ َعلَىَالْ َع ْر
ََ اتَ َو ْاْل َْر
َِ الس َم َاو
ََّ َإِ ََّنَ َربَّ ُك َُم
َّ َاّللَُالَّ ِذيَ َخلَ ََق
ْ َاّللَُ َربُّ ُك َْمَف
ْ ََّفَست ََّةَأَََّّيٍَمَ َُث
تَ َذ َّكُرو َن

“Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arşı üzerinde hükümrân olan, her işi yerli yerince
çekip çeviren Allah’tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, O’nun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz, bu
vasıflara sahib olan Allah’tır. Öyleyse O’nu bir tanıyarak, yalnız O’na ibadet ediniz. Hâla gerçekleri düşünmeyecek
misiniz?” (Yunus, 10/3)
O halde ortaya Ģu sonuç çıkmaktadır. Semaya istivâdan haber veren âyetlerde Allah‟ın semalara
yönelip onları, hikmet ve adaletle yaratmıĢ olması murad edilmiĢken; arĢa istivâsından haber veren ayetlerde
ise Allah‟ın kâinatı yarattıktan sonra, kâinata hükümran olması kasdedilmiĢtir. Öyleyse ilkinde istivâ fiilinin
ilâ harfi cerine; ikincisinde ise “alâ” harfi cerinemüteaddi olması oldukça yerindedir. Zira bir Ģeye hükmetme,
muktedir olma, idare etme gibi durumları ifade ederken, bu manaları muhtemil bulunan “alâ” harfinin tercihi
son derece yerindedir. (Ġbnü‟l-Arabî(1977),217-218)
Allah’a İzâfe Edilen Dahk, Rıza ve Gazab Sıfatları
Ġbnü‟l-Arabî, Allah Teâlâ‟ya isnad edilen dahk rıza ve gazab gibi sıfatların müteĢâbih olduğuna
kaildir. Zira bu sıfatların zahiri anlamları beĢere ait birtakım duygularla benzerliği andırmaktadır. Bu sebeple
muhkemlere irca edilerek te‟vil edilmeleri gerekir. Rıza ve gazab sıfatları hem âyetlerde hem de hadislerde
yer almasına rağmen; dahk sıfatı ise sadece hadislerde görülmektedir. Bu sıfatların yorumuyla ilgili Ġbnü‟lArabî, sûret ve temessül üzerinden konuya yaklaĢmaktadır. ġöyle ki Allah‟ın dahki ve rızası, kulun salih
amellerinin suretiyle kuluna yönelmesi demektir.Zira dahkin aslı, kalbin bir Ģeye meyletmesidir. Böylece
Allah‟ın dahki, kulunun salih amellerinden müteĢekkil bir surette tevhid ruhuyla kuluna ikbal etmesi
demektir. Bu Ģekilde yorumlanmak kaydıyleĠbnü‟l-Arabî, dahk sıfatının Allah‟a nispet edilmesini uygun
bulmuĢtur.
Burada Ģöyle bir hususa dikkat çekmek gerekirse Allah‟a izafe edilen vech sıfatı, Allah‟ın zatından
veya rızasından kinaye Ģeklinde yorumlandığına göre, beĢeri kullanımlar esas alındığında, tebessüm ve
hoĢnut olma halini ifade eden dahk ve rızanın, kula yönelmekten, ondan razı olmaktan bir sembol Ģeklinde
anlaĢılması uzak bir ihtimal değildir. Zira kelimenin yaygın anlamını, zatıyla ve sıfatlarıyla müĢâbehetten
münezzeh olan Allah hakkında düĢünmek zaten tutarsızdır. Öyleyse müteĢâbih lafızların en önemli gayesi,
fizikî âlem ile metafizik âlem arasındaki bilgi alıĢveriĢini sunmak, bir baĢka deyiĢle âli, anlatılmaz olan
mahrem bilgileri ve dilin sınırları içerisinde müĢkil olan konuları, beĢerin ünsiyet kesbettiği formatlarla ona
takdim etmek demektir. Hal böyle olunca rivayetlerde yer alan dahki ve rızayı mecâzî anlamda düĢünmek
kaçınılmaz olmaktadır.
Ġbnü‟l-Arabî dahki, Allah‟ın kulundan razı ve hoĢnut bir Ģekilde ona yönelmesi Ģeklinde
ِ إِذَاَح
yorumladıktan sonra bu görüĢüne hadislerde yer alan Ģu muhkem bilgiyi delil getirmektedir: َُن َأَتَتْ َو
َُ ضََرَالْ ُم ْؤِم
ُ

ِ ِ َّ َ ُ“م ََلئِ َك َةMü’minin ölüm anı geldiğinde, rahmet
ِ اء َفَي ُقولُو َن َاخرِجي َر
َضبَان
ٍَّ ان َ َوَر
ٍَ َاّللِ َ َوَرْْي
ََّ َ َِل َ َرْوح
ََ ِك َإ
َِ اضيََةً َ َم ْر ِضيِّا َ َعْن
ْ ب َ َغ َِْي َ َغ
َ الر ْْحََة َِبَ ِر َيرةٍَ َبَْي
َ ََ ض
َ
َ ُْ

melekleri beyaz ipek elbiselerle gelirler ve Mü’minin ruhuna hitaben: “Sen Rabbinden razı, O da senden razı olarak, sana
karşı gazaplı olmayan Rabbinin rahmetine ve katına çık” derler.” (Nesai, Cenâiz, 9) Ġbnü‟l-Arabî‟ye göre hadiste,
Allah‟ın dahki, rızası ve gazab sıfatlarına temas edilmektedir.
O halde Allah‟a atfedilen dahk, rıza ve gazab gibi sıfatlar, amellerin durum keyfiyetine göre Allah‟ın
kuluna yönelmesi, ondan razı olması veya tam aksi durumu ifade etmektedir. Esasen bu yaklaĢım, beĢeri
uygulamalarla da örtüĢmektedir. Zira tebessüm ve güleryüz, muhataba karĢı duyulan kalbi alakanın bir
remzidir. Tam tersi ise gazabı ortaya koymaktadır. Aksi halde Allah‟a ait olan tenzih ilkesi ihlal edilmiĢ
olacaktır.
Allah’ın Kurb/Yakınlık İzafe Edilmesi
MüteĢâbihler arasında kurb lafzı da yer almaktadır. Cenab-ı Hakka atfedilen bu sıfat, Ģu âyetlerde
sarih bir biçimde yer almaktadır: َ ب َلَ َعلَّ ُه َْم
َ َِ ل َ َولْيُ ْؤِمنُوا
َ َِ ان َفَلْيَ ْستَ ِجيبُوا
َِ َّاع َإِذَا َ َد َع
َِ يب َ َد ْع َوَة َالد
َُ يب َأ ُِج
ٌَ ن َقَ ِر
َِّن َفَِإ
َِّ ك َ ِعبَ ِادي َ َع
ََ ََوإِذَا َ َسأَل

َ“يَْر ُش ُدونKullarım Beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim.

Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selâmete
ersinler.”(Bakara, 2/186) َ يد
َِ ب َإِلَْي َِو َ ِم َْن َ َحْب َِل َالْ َوِر
َُ “ََوََْن َُن َأَقْ َرBiz ona şahdamarından daha yakınız.”(Kaf, 50/16)Bazı hadislerde
de bu kelimenin Allah‟a izafe edilecek Ģekilde yer aldığı görülmektedir:

ِ ِ
ِ ََّ ِ“ وإِ ْن َتَ َقَّرب َإKulum
َ اعا
ً ت َإِلَْيو َذ َر
ُ ْل َبِش ٍْْب َتَ َقَّرب
َ
َ

bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira’ yaklaşırım”(Bkz. Buhârî, “Tevhîd” 15; Müslim, “Zikr” 2,3)
Âyet ve hadislerde yer alan kurbun hakiki manada olmadığı açıktır. Zira Allah‟ın kuluna olan
yakınlığı değiĢmez. Uzaklık kula ait bir durumdur. Ġbnü‟l-Arabi‟ye göre kulun Allah‟tan uzaklaĢması,
kendisini Allah‟a yaklaĢtıracak deliller ile arasına perdenin girmesi demektir. Kul iman ve icabetin derecesine
göre Allah‟a yakınlık kesbedecektir. Böylece kul, Rabbisine yakınlık kazanmıĢ olur.
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Ġbnü‟l-Arabî‟ye göre kulun Allah‟a yakınlığından maksat, Allah‟ın iman nuruyla kulunu kendi
nuruna iletmesidir. Müellif buna delil olarak kurb-u ilahiden söz eden ilk âyetin sonundaki Ģu pasajı delil
getirmiĢtir: ن
َ بَلَ َعلَّ ُه َْمَيَْر ُش ُدو
َ َِلَ َولْيُ ْؤِمنُوا
َ َِ“ َفَلْيَ ْستَ ِجيبُواÖyleyse onlar da dâvetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki

doğru yolda yürüyerek selâmete ersinler.”(Bakara, 2/186)Bu ayete göre Allah‟ın kuluna yakınlığı, hidayet nuruyla
onu doğru yola sevketmesidir.
ِ ب َإِلَي َِو َ ِمنْ ُك َم َولَ ِك َن َََّل َتُب
Öte yandan kurb-u ilahiden söz eden diğer bir ayet ise Ģu Ģekildedir:ن
َ صُرو
ْ ْ َْ
ْ َُ “ َوََْن َُن َأَقْ َرBiz
ise, ona sizden daha yakınız, ama siz göremezsiniz.” (Vakıa, 56/85)Ġbnü‟l-Arabî‟ye göre bu âyet, Allah‟ın kuluna
yakınlığının Allah Teâlâ her türlü mekândan münezzeh olmakla birlikte hakiki manada bir yakınlık olduğunu
ifade etmiĢtir. ġayet âyette ilim, kudret ve sıfatları cihetiyle bir yakınlıktan söz edilmiĢ olsaydı, âyetin sonu َ ّل
ََ

ِ  تُبĢeklinde değilde  ّل َتعلمونĢeklinde nihayet bulurdu. Âyetin “Siz göremezsiniz” Ģeklinde bir kayıtla
َصُرون
ْ

bitmesi, mezkûr yakınlığın hakiki manada ve görme ile idrak edilebilecek bir yakınlık olduğunu ortaya
koymaktadır. Zira basar Ģeklinde ifade edilen görme yetisi, manevi sıfatların görülmesiyle alakalı olmayıp,
daha ziyade görülen nesnelerle ilgilidir. (Ġbnü‟l-Arabî(1977),149) Ġbnü‟l-Arabî‟nin bu yaklaĢımını tutarlı
görmek oldukça zordur. Zira Allah‟ın kula yakınlığını maddi bir yakınlık olarak görmek, bazı yanlıĢ
anlamalara yol açabilecektir. Doğrusu Allah‟ın kullara yakınlığını, fiziki âlemin lisanıyla doğrudan
kayıtlamak sakıncalı olsa gerektir. Her ne kadar müellif, mekândan münezzeh olma kaydını düĢse de bu tür
bir izah meseleyi zora sokmaktadır.
Ayrıca يد
َِ ب َإِلَْي َِو َ ِم َْن َ َحْب َِل َالْ َوِر
َُ “ َوََْن َُن َأَقْ َرBiz ona şahdamarından daha yakınız.”(Kaf, 50/16)âyetinde ilahi yakınlığın

Ģah damarına tafdil edilmesi, Ġbnü‟l-Arabî tarafından Ģöyle yorumlanmıĢtır: Vesvese ġeytan‟a ait bir
durumdur. ġeytan bir hadiste de ifade edildiği gibi insanoğlunun kan dolaĢımının cereyan ettiği
damarlarında dolaĢır. Bu ifâdeyle Allah Teâlâ, Allah‟ın kuluna vesvesenin cereyan ettiği bu damarlardan
daha yakın olduğunu haber vermektedir. (Ġbnü‟l-Arabî (1977),149)
Sonuç
Ġslami metinler, muhkem ve müteĢâbih naslardan teĢekkül etmektedir. Ġlk bakıĢta anlaĢılmasında
zorluklar bulunan müteĢâbih nasların anlaĢılmasında öncelik hakkı muhkemlere aittir. Zira Kur‟an ve
hadislerde bir yerde kapalı izah edilen bazı lafızların bir baĢka yerde daha açık ve net bir biçimde ortaya
konduğu görülmektedir. Bu da nassları anlamada bütüncül yaklaĢımının önemini ortaya koymaktadır. Bu
bağlamda Ġbnü‟l-Arabî, sufi kimliğinin yanı sıra müteĢâbihlerin yorumuyla ilgili muhkem naslara irca etmeyi
bir prensip görmüĢ, makalenin baĢında da vurgulandığı üzere bu konuyla ilgili kaleme aldığı eserini de
Reddülmüteşâbihile’l-muhkem diye isimlendirmiĢtir. Müellif eserinde öncelikle baĢlıklar halinde müteĢâbih
nasları vermiĢ, akabinde ise tespit edebildiği ölçüde diğer ayet ve hadislerin muhtevasını da esas alarak
yorumlar ortaya koymuĢtur.
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