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ÖNSÖZ 

Dinsel düşüncenin gelişimi açısından belirli alanlardaki görüşleri bilinmeyen 

şahısların incelenmesi önemsenmelidir. Ekollerin öğretileri, belirli dönemlerin sosyal 

ve politik tavırlarının etkisinde geliştiğinden ve sistemleştiğinden, ekollerden 

bağımsız olarak üretilen düşüncelerin daha nesnel olduğu söylenebilir. 

Kelam ilminin tarihsel süreçte geçirdiği önemli evrelerden birisi, felsefi düşünce 

ve teolojik düşüncenin birleştirilmesidir. Bu evrenin önemli kişilerinden olan 

İsfehânî’nin incelenmesi, aynı zamanda bu evrenin genel özelliklerini belirlememize 

de yardımcı olacaktır. Çünkü İsfehânî, felsefi bilgiyi kelam ilminde kullanmakla 

kalmamış, Kur’an tefsirinin bir parçası haline de getirmiştir. Beşeri zihnin üretimi 

olarak felsefi bilginin kelam ilminde kullanılmasını hazırlayan zeminin 

çözümlenmesi, bu evrenin başlangıcında yer alan kişi ve ekollerin görüşlerinin 

açıklanmasını gerektirir.  

Bu çalışma giriş ile birlikte dört bölümden oluşmaktadır. Giriş; araştırma 

hakkında genel bilgilerle birlikte, İsfehânî’nin yaşamı, eserleri, kelam yöntemi ve 

anlambilim hakkındaki düşüncelerini içermektedir.  

Birinci bölüm; İsfehânî’nin Tanrı hakkındaki düşüncelerini içermektedir. Tanrı 

hakkındaki onun ayrıştığı ve özelleştiği düşüncelerine yer verilmektedir. Tanrı 

konusu kelam ilminin en temel konulardan biri olmasından ötürü, diğer konular şu 

veya bu şekilde bu konuyla bağıntılıdır.  

İkinci bölüm; Genel olarak kelam eserlerinde göz ardı edilen insan konusuna 

ayrılmıştır. İnsan ile ilişkili olarak insanın yaratılışı, insanın neliği, insanın fiilleri 

konuları incelenmiştir. Bununla amacımız, insanı kelam ilminin ana konularından 

biri olarak belirlemek ve insan merkezli bir teolojinin imkanında odaklaşmaktadır. 

İnsan fiilleri, insana izafe edildiğinden doğrudan insan konusunun içerisinde 

değerlendirilmiştir.  

Üçüncü bölüm; Vahyin zihninde ortaya çıktığı insan türüne ait elçinin gerekliliği, 

nitelikleri, mucizelerinin incelendiği elçilik konusuna özel kılınmıştır. Kelam ilmi, 

Allah-alem ilişkisini incelemekte ve ilişkinin sözlü iletişimi elçi aracılığıyla 

gerçekleştiğini benimsemektedir.  
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Dördüncü bölüm ise; İsfehâni’nin diriliş hakkındaki görüşlerini içermektedir. 

Diriliş, insan fiillerine olumlu katkısı açısından kelam araştırmalarında temel 

konulardan birisidir. Ancak kelamcıların incelemelerinde dönemsel tartışmaların 

etkisiyle diriliş inancının insan fiillerine olumlu katkısı ötelenmiş, incelemeler daha 

çok dirilişin mahiyeti üzerinde odaklaşmıştır. 

Bu çalışmam esnasında İsfehânî’nin Arapça yazma ve basılı eserlerinin 

okunmasında yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Erkan Yar’a ve çalışmamın her 

evresinde görüşlerine başvurduğum tez danışmanım Prof. Dr. Ahmet Akbulut’a en 

içten teşekkürlerimi sunarım. 

Elazığ-2011      Özden Kanter EKİNCİ 
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GİRİŞ 

 

A. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Tarihsel bir kişi, ancak kendi özgün görüşleriyle varlık bulur ve diğerlerinden 

ayrışır. Araştırma konusu belirli bir dönemde yaşamış bir şahıs olunca, bizim için 

asıl önemli olan bu şahsın görüşleridir. Buna bağlı olarak araştırma yöntemimiz de 

bu görüşlerin ortaya konulmasına ilişkin olması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmada kullanacağımız yöntemler şunlardır:  

1. Çözümleme Yöntemi/tahlil: İsfehânî, çözümlemeyi/tahlîl; “genel ilkelere 

varmak için bileşik bir şey gördüğünde maddenin kendisinden bileşerek oluştuğu ve 

onun yapısından ayrışmadığı ilkeleri ortaya koymak olarak tanımlamakta” ve bu 

tanımı bir gömlek gördüğünde gömleğin bir elbise olduğu, elbisenin kumaştan, 

kumaşın da pamuktan olduğunu, pamuğun bir bitkiden elde edildiği ve onun da dört 

unsur yani hava, su, toprak ve ateş yani sıcaklıktan oluştuğunu bilmek şeklinde1 

örneklendirmektedir. Bileşik varlıklar söz konusu olduğunda çözümleme, bileşik 

varlığın bileşenlerini ortaya koymak iken, görüşler söz konusu olduğunda 

çözümleme görüşlerin yapısını belirlemektedir. Dolayısıyla tahlil; çözümlenecek 

nesneye göre farklılaşır. Bir maddenin çözümlenmesi, onu oluşturan temel 

elementleri açığa çıkarmak iken, matematiksel bir problemin çözümlenmesi o 

problemin dayandığı temel ilkeleri ortaya koymak biçiminde olur. Bu nedenle tahlil, 

çözümlenen nesnenin ayrıntılarında ve bileşenlerinde yapılmaktadır. Bu yöntemin 

amacı İsfehânî’nin görüşlerini kendi kelam sistemi içerisinde açıklamak ve mensup 

olduğu kelam ekolünün sistemi ve diğer kelam ekollerinin sistemlerini dikkate alarak 

görüşlerini açık ve belirgin olarak ortaya koymaktır.  

Bir kelamcının itikadi görüşlerinin belirlenmesi, her şeyden önce bir görüşün o 

kişiye aitliğinin kesin olarak belirlenmesiyle mümkündür. İsfehânî’nin görüşlerinin 

kendisine nispeti, kendi eserlerinin mevcut olmasından ötürü sorun 

oluşturmamaktadır. Onun eserlerinin kendisine nispeti konusunda da herhangi bir 

   
1  İsfehânî, Muhammed b. Hüseyin, el-İtikâdât, thk. Şimrân el-Iclî, Beyrut 1988, 41. 
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tartışma yoktur. Bu nedenle, onun görüşlerini ilk olarak kendi eserlerinden ortaya 

koymak daha doğrudur. Bu belirlemede, onun görüşlerini farklı eserleriyle 

karşılaştırmaya da özen gösterildi. Yazma eserlerinin tahkik edilmesi, eserin farklı 

nüshalarının karşılaştırılması ilkesine dayandığından, tahkik edilmiş eserlerinin 

kullanılmasını önemsedik. 

Görüşlerin çözümlenmesinde, görüşlerin delillerinin belirlenmesi önem 

kazanmaktadır. Çünkü bir konudaki görüş, ancak bir delile dayanması ile doğruluk 

kazanır. Herhangi bir delile dayanmayan bir görüşün geçerliliği yoktur. Delil; 

kendisiyle bir şeyin bilgisine ulaşılan şeydir.2 Bir görüş de, kendi özüyle var olmaz 

ve ancak delil ile var olur. Söz konusu kelam ilmi olduğunda, görüşlerin delilleri akli 

veya naklidir. Akli delil, kesinlik arz etmekte iken, nakli delil yoruma elverişlidir. 

Çoğu kere de nakli deliller, naklin anlamının özgün yorumlarının açığa 

çıkarılmasından çok, nakil için oluşmuş yorumların naklin kendi anlamı olarak 

meşrulaştırılmasından ötürü sorun oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak bir kelamcının 

bir dinsel metini yorumu, delilin delaletinin kesinliğinin belirlenmesini gerekli 

kılmaktadır. 

Fikirlerin çözümlenmesi, yöntemin çözümlenmesini de gerekli kılar. Hasan 

Hanefi, geleneksel kelamcıların yöntemlerini imansal yöntem, savunmacı yöntem ve 

diyalektik/cedel olarak belirlemektedir. Bu yöntemleri de gerçeği açığa çıkarmada 

elverişli olmamaları nedeniyle olumsuzlamaktadır.3 İmansal yöntemi, bir nesneyi 

doğrulamayı içermesinden ötürü, o nesne hakkında incelemeyi geçersiz kılmakta ve 

teslim olma tavrını geliştirmektedir. Halbuki doğrulama, bir nesne hakkında ilk tavır 

değil, son tavırdır ve sorgulamalardan sonra bir tavır olarak ortaya çıkar. Diğer bir 

deyişle bir şeye, tahkik etmeksizin iman etmek, o şey hakkında araştırma yapmanın 

önünde engel oluşturmaktadır. Savunma, ancak fikirlerin kesin delillerinin inşa 

edilmesinden sonra mümkün olur. Kelam ilminde görüşler fırkaların görüşleri olarak 

ortaya çıktığından ve bu da şahsın kendi görüşünü inşasının önünde engel 

oluşturduğundan, savunma da çoğu kere fırkaların görüşlerinin savunulması şeklinde 

gerçekleşmektedir. Cedelde ise, amaç gerçeği açığa çıkarmaktan çok hasmın 

görüşlerini geçersiz kılmaya dönüşmektedir.   

   
2  İsfehânî, Râğıb, el-Müfredât fî Ğaribi’l-Kur’an, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1986, 126. 
3  Hanefi, Hasan, Mine’l Akîde İla’s Savra, Kâhire, trs., 94-107. 
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2. Karşılaştırma yöntemi/mukârene: Karşılaştırma, benzer varlıklar arasında 

olur ve amacı da karşılaştırılan varlıkların benzer ve ayrışan niteliklerini ortaya 

koymaktır. Düşünce söz konusu olduğunda karşılaştırma, ilk olarak fikrin 

özgünlüğünü belirleme görevini üstlenir. Karşılaştırmada zaman ve mekan boyutu 

önem arz eder. Bir düşünürün yaşadığı zaman ve mekan, onun düşünsel evreni 

hakkında bilgi verir. Bu nedenle karşılaştırma yöntemi eş zamanlı ve art zamanlı 

olarak uygulanmalıdır. Buna bağlı olarak İsfehânî’nin yaşadığı yer ve zamanın 

belirsizliği, önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu yöntem, İsfehânî ile ilişkili olarak 

onun özgün fikirlerini belirlemede etkili olacağı gibi, onun bağımsız kelamcı olduğu 

yargısını kanıtlamada da etkili olacaktır. İnsanın etki eden ve etkilenen varlık olması 

nedeniyle onun etkilendiği ve etkilediği kişilerin belirlenmesinde bu yöntem elverişli 

olmaktadır. Bu yöntem ile bir kelamcının kelam ilmine yaptığı özgün katkıyı 

belirlemek de mümkündür.  

3. Eleştiri yöntemi/nakd: Eleştiri sözcüğü her ne kadar dilimizde olumsuz bir 

anlam ifade etse de, asıl olarak bir görüş hakkındaki olumlu ve olumsuz 

değerlendirmeleri ifade eder. Eleştiri yöntemiyle amacımız, İsfehânî’nin 

düşüncelerini doğruluk ve tutarlılık yönlerinden incelemektir. Çünkü inançlar hak ve 

batıl olarak nitelenmekte iken, görüşler ancak doğru ve yanlış olarak nitelenebilir. 

Bununla ilintili olarak da her düşünce “doğrulanabilir” olma özelliğini taşımalıdır. 

Bu doğrulama; dinsel bilimler alanında görüşlerin akla uygunluğu ve nakle 

uygunluğu açsından yapılabilir. Ancak, her görüşün bir de olgusal karşılığı vardır ve 

olguda bir görev üstelenir. Bu nedenle de, görüşlerin sosyal temellerinin incelenmesi 

ve olgusal karşılıklarının ortaya konulması, doğrulamanın temel hedefleri arasında 

yer alır. Tutarlılık ise; görüşler arasındaki mantıksal bağlantıdır ki, bu da, kelamcının 

görüşlerini ifade ettiği metnin dilinde değil de öğretisinde ortaya çıkar. Bu durumda 

tutarlılık; görüşlerin bütünselliğini ifade ettiği gibi, çelişik olmamalarını da ifade 

eder.  
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B. İSFEHÂNÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

1. Hayatı 

İsfehânî’nin asıl adı Ebu’l-Kâsım el-Huseyin b. Muhammed el-Mufaddal er-

Râğıb’tır.4 İsmi kendi eserlerinde bu şekilde yer almakla birlikte, er-Râğıb el-

İsfehânî olarak şöhret bulmuştur.5 Ebu’l-Kâsım Künyesi ile de bilinmektedir. 

Doğduğu yere nispetle de İsfehânî ismini almıştır. Lakabı ise er-Râğıb’tır.6 İsfehânî 

ismi aynı yerde doğan pek çok kişi için kullanılmış olmasından ve er-Râğıb isminin 

de ayırt edici olmasından ötürü, bu isim daha çok yaygınlık kazanmıştır. Edebiyat 

alanında önemli eserlerden biri olarak bilinen Muhâdârâtu’l-Udebâ adlı eseri 

Muhâdârâtu’r-Râğıb ve ahlak eseri de Ahlâku’r-Râğıb şeklinde meşhur olmuştur.7 

İsfehânî’nin, Müfredât adlı eserinin 409/1108 tarihli bir yazmasındaki nota göre 

343 yılı Recep ayının başlarında8 İsfahan’da doğduğu belirtilmektedir.9 Çeşitli 

kaynaklarda onun ölüm tarihinin 502 olarak gösterilmesi, İsfehânî’nin Muhâdarâtu’l-

Udebâ adlı eserinde 322-399/934-1008 yılları arasında hüküm süren Büveyhî 

hükümdarları ve valilerinden söz etmesi ve bazılarının meclislerinde bulunduğunu 

bildirmesinden hareketle onun vefatının 502/1108 ile örtüşmeyeceği 

belirtilmektedir.10  

   
4  İsfehânî, el-İtikâdât, 13; İsfehânî, ez-Zeria ilâ Mekârimi’ş-Şerîa, thk. Ebu’l-Yezîd Ebû Zeyd el-

Acemî, Dâru’s-Selâm, Kahire 2007, 59; Müfredât adlı eserinde ise el-Mufaddal yerine el-Fadl 
geçmektedir. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, (müellifin önsözü). 

5  Suyûtî, Celâluddin, el-Muzhir fî Ulûmî’l-Luğati ve Envâiha, Kahire trs, 1/201. 
6  Zehebî, Şemsu’d-Dîn Muhammed b.Ahmed b. Osmân, Siyer’u E’lami’n-Nubelâ, Müessesetu’r-

Risâle, Beyrut 1996, 13/341. 
7  Bkz. Zebîdî, Muhammed Murteza el-Hüseynî, Tâcu’l-Ârûs Min Zevâhiri’l-Kâmus, thk. Mustafa 

Hicâzî, Matbaat’u Hukûmeti’l-Kuveyt, Kuveyt 1985, 22/36; Ziriklî, Hayru’d-Dîn, A’lâm 
Kâmus’u-Terâcim, Dâru’l-İlm’i li’l-Melâyîn, Lübnan 2002, 2/255; Râğıb’ın biyografisine yer 
vermeyen bazı tabakat eserleri için bkz. Ebû Ya’lâ, Ebû’l-Hüseyin Muhammed b., Tabâkâtu’l-
Hanâbile, thk. Abdurrahmân b. Muhammed b. el-Usûmin, Suudi Arabistan, 1999; Subkî, Alî b. 
Abdulkâfî, Tabâkâtu’ş-Şâfiiyyeti’l-Kubrâ, thk. Mahmûd Muhammed et-Tenâhî- Abdulfettâh 
Muhammed el-Hılv, Dâr’u İhyâi Kutubu’l-Arabiyye, trs.; İbn Asâkir, Ebu’l-Kâsım Ali b. el-Hasan 
b. Hibetullah ed-Dımışkî, Tebyîn’u Kizbi’l-Müfterî Fîmâ Nusibe’l-İmâm’i Ebî’l-Hasan el-Eş’arî, 
Dâru’l-Kitâb el-Arabî, Beyrut 1991; İbnu’l-Kiftî; Târihu’l-Hukemâ, Leipzig 1903. 

8  M.S. 954 yılının Kasım ayında. 
9  Kara, Ömer, “Râğıb el-İsfehânî”, 34/398; Suyûtî, onun beş yüzlü yılların başında yaşadığını 

belirtmektedir. Bkz. Suyûtî, Celâlu’d-Dîn, Buğyetu’l-Vuât fî Tabâkâti’l-Luğaviyyîn ve’n-Nuhât, 
thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhîm, Dâru’l-Fikr, Basım yeri mevcut değil, 1969, 2/297; Zehebî 
(ö.748),  kelamcıların zekilerinden birisi olarak nitelediği İsfehânî’nin yaşamı ve vefatı hakkında 
bir bilgiye erişemediğini belirtmekle birlikte, “inşallah bu vakitte yaşıyordur” demektedir. Bkz. 
Zehebî, Siyer’u E’lami’n-Nubelâ, 13/341. 

10  Kara, Ömer, “Râğıb el-İsfehânî”, 34/398; İsfehânî’nin doğum ve ölüm tarihlerini kesin olarak 
belirlemek, elimizdeki veriler doğrultusunda sorunludur ki İsfehânî hakkında araştırma yapanlar, 
onun doğum ve ölüm tarihini belirlemedeki sıkıntılara işaret etmektedirler. Bu sorun, İsfehânî’nin 
yaşamı ve görüşleri hakkındaki bilgi azlığından kaynaklanmaktadır. Alimlerin doğum ve ölüm 
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İsfehânî’nin yaşamı ve hocaları hakkındaki bilgi sahibi olmayışımızın temel 

nedenleri, onun kendi eserlerinde kendisinden ve hocalarından söz etmemesi ve 

ondan sonraki alimlerin de ondan söz etmemeleridir. Bunun nedeni, Râğıb’ın Ehl-i 

Sünnet alimi olmasına rağmen, bu şemsiye kavram içerisinde yer alan Eşarilik, 

Mâturîdîlik, Hadis Taraftarlığı, Zahirilik, Tahavilik gibi herhangi bir ekol içerisinde 

yer almamasından kaynaklanmış olsa gerektir. O, bu ekollerin içerisinde 

değerlendirilmediğinden, bu ekollere ait tabakat ve teracim eserlerinde de ondan söz 

edilmemiştir. Ancak onun Eser Ehli’nin görüşlerini dile getirdiğini ifade etmesi, 

görüşlerinin büyük günah, iman tanımı, imamet anlayışı, insan fiilleri vs. konularda 

Ehl-i Sünnet içerisinde yer alması nedeniyle onu Ehl-i Sünnet içerisinde herhangi bir 

eğilime bağlı olmayan “kendine özgü kelamcı” olarak değerlendirmek mümkündür. 

2. Eserleri 

İsfehânî; edebiyat, tefsir, kelam ve ahlak alanlarında çeşitli eserler vermiştir. Bu 

eserlerin alan bakımından çeşitliliği, onun pek çok alanda eserlerinin olduğuna işaret 

etmektedir. Râğıb’ın eserleri hakkında bazı çalışmalar mevcuttur.11 Kendi eserlerinde 

yapmış olduğu atıflara göre bu eserleri zamansal öncelik bakımından şu şekilde 

sıralayabiliriz.  

     

tarihleri, görüşlerinin, hocalarının ve öğrencilerinin zikredildiği tabakat türü eserlerde, ona yer 
verilmediğinden veya çok az yer verildiğinden, bu tür eserlerde onun yaşamı hakkında bilgi 
bulmak mümkün olmamaktadır. Çeşitli mezheplere mensup alimlere ilişkin tabâkât kitaplarında 
onun hakkında herhangi bir bilgi mevcut olmadığı gibi, çeşitli ilimlere ilişkin oluşturulan tabakat 
eserlerinde de onun hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İsfehânî’nin dil bilimleri, ahlak, 
kelam, tefsir alanlarında eser veren bir alim olması nedeniyle bu disiplinlerle uğraşan alimlerin 
yaşam öykülerinin yer aldığı ilmi disiplinlere ilişkin tabakat eserlerinde onun hakkında bilginin 
çok az olması veya hiç olmaması dikkat çekicidir. Bkz. Zehebî, Siyer’u E’lami’n-Nubelâ, 13/341; 
Ancak Zehebî’nin bu şekildeki temennisine uyarak İsfehânî’nin onun yaşadığı döneme yakın bir 
zamanda yaşadığını söylemek imkansızdır. Adnervî, onun ölüm tarihini h.535 olarak vermektedir. 
Bkz. Adnervî, Ahmed b. Muhammed, Tabakatu’l-Müfessirîn, thd. Süleymân b. Sâlih el-Hizzî, 
Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hikem, Suudi Arabistan 1997, 1/169. Carl Brockelmann ise, bu tarihi 
h.502 olarak vermektedir. Bkz. Brockelmann, Carl, Târihu’l-Edebi’l-Arabi, trc. Abdulhalim en-
Neccâr, Dâru’l-Mearif, trs., 5/209; Ancak Rağıb’ın yaşamı hakkında araştırma yapanların ortak 
kanaati, eldeki verilere göre onun V/XI. Yüzyılın ilk çeyreğinde vefat ettiğidir. Bkz. Sârîsî, er-
Ragıb el-İsfehanî, 45; Kara, Ömer, “Râğıb el-İsfehânî”, 34/398. Bir alimin ders okuduğu 
hocalarının ve ders verdiği öğrencilerin bilinmesi, hocalarından etkilenmiş olması ve öğrencilerini 
de etkilemiş olmasından hareketle kendisi hakkında da bilgi verir. Ancak İsfehânî’nin hocaları ve 
öğrencileri hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Yolcu, İsfehânî’nin dil 
ilimlerini ve Arapçayı, Rey şehrinin tanınmış âlimlerinden ve Arap dilinin büyük üstatlarından 
Muhammed b. Alî b. Ömer Ebu Mansûr el-Cebbân’ın (ö. 326/938) yanında okuduğunun 
düşünülebileceğini söylerken, Cebbân’ın zamanında ve O’nun bulunduğu yerde yaşamış olmasına 
dayanmaktadır. Bkz. Yolcu, agm, 113. Ancak Rağıb’ın eserlerinde bu görüşün ortaya çıkmasına 
kaynaklık edecek herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

11  Nâhî, Salahuddîn b. Abdullatîf, el-Hâvâlid min Ârâi’r-Râğıb el-İsfahânî, Dâr’u Ummâr, Ammân 
1987; Yolcu, Mehmet, “Ragıb el-İsfehani”, 117-122. 
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a. Kitâbu’z-Zerîa ilâ Mekârimi’ş-Şerîa:12 Ahlaka dair olan bu eserini İsfehânî, 

Allah’ın takva sahipleri için bir şeref kıldığı kulluk makamına insanın nasıl 

ulaşacağını, oradan da Allah’ın sıddikler ve şehitler için bir şeref kıldığı hilafet 

makamına nasıl yükseleceğini belirtmek için yazdığını söylemektedir.13 Bu eserin 

isminde yer alan kerem, Allah’ın nitelenmesi durumunda onun iyilik ve nimet 

vermesini, insan nitelendiği zaman da ondan ortaya çıkan övülen ahlak ve fiilleri 

ifade eder.14 Râğıb’ın, Müfredat ve el-İtikâdât adlı eserlerinde bu eserinden 

bahsetmesi, bu eserin daha önce telif edildiğini göstermektedir.15 Filozoflar ve 

kelamcılar ahlaka ilişkin eserler yazmışlardır. Bunlar arasında İbn Miskeveyh, Gazâlî 

ve Fahrettin Râzî’nin eserleri sayılabilir. İsfehânî’nin kendi eserlerinde İbn 

Miskeveyh’in ismini zikretmesi, onun eseri ile İbn Miskeveyh’in eseri arasında ilişki 

kurulmasına neden olmuştur.16 İbn Miskeveyh ahlakı; “nefsi fikir ve görüş 

olmaksızın fiil işlemeye çağıran bir hal”17 olarak tanımlarken, İsfehânî de “ahlak; 

nefsi fikir ve görüş olmaksızın fiil işlemeye iten hal” olarak tanımlamıştır.18 İsfehânî, 

halk ve hulkun asıl itibarıyla aynı olduğunu, yaratma anlamındaki halkın gözle 

kavranılan heyetler, şekiller, suretlere özel olduğunu, ahlak anlamındaki hulkun ise 

basiretle kavranılan güçler ve seciyelere özel olduğunu söylemektedir.19  

b. Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Saadeteyn: Rağıb bu eserini “değerli 

üstaz” olarak nitelediği kişi için yazdığını belirtmektedir ki, bu kişinin vezir Ebû’l-

   
12  Bu eser hakkında bkz. Tahrânî, Tahrânî, Aga Bozorg, ez-Zerîa ilâ Tesânifi’ş-Şîa, Dâru’l-Edvâ, 

Beyrut 1983, 10/28. Hamevî, bu eserin ismini ez-Zerîa ilâ Meâlimi’ş-Şerîa şeklinde 
zikretmektedir. Bkz. Hamevî, Yakut b. Abdullah er-Rûmî, Mu’cemu’l-Udebâ, İrşâdu’l-Erîb ilâ 
Marifeti’l-Edîb, thk. İhsân Abbâs, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 1993, 3/1156; Adnervî, bu eserin 
ismini ez-Zerîa ilâ Mehâsini’ş-Şerîa olarak belirtmektedir. Bkz. Adnervî, Tabakatu’l-Müfessirîn, 
1/169; aynı şekilde bkz. Ziriklî, A’lâm, 2/255; Brockelmann, bu eserin Farsça tercümesinin 
varlığından söz etmektedir. Brockelmann, age, 5/211. 

13  İsfehânî, ez-Zeria, 60. 
14  İsfehânî, el-Müfredât, 646. 
15  İsfehânî, el-Müfredât, (Müellif mukaddimede bahsetmektedir) 
16  Bkz. Sârîsî, er-Râğıb el-İsfehânî, 274. 
17  İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk fi’l-Edeb, Dâru’l-Kütübu’l-İlmiyye, Beyrut 1985, 25. 
18  İsfehânî, ez-Zerîa,  96. 
19  İsfehânî, el-Müfredât, 225; İsfehânî, ez-Zerîa, 96; Hâcı Halife, Keşfu’z-Zunûn adlı eserinde, 

Gazâlî’nin ez-Zerîa’yı yanından ayırmadığına ve ondaki güzellikleri övdüğüne ilişkin bir bilgiye 
yer vermektedir. Bkz. Hacı Halife, Keşfu’z-Zunûn an Esâmi’l-Kütüb’i ve’l-Funûn, Mektebetu’l-
Müsennâ, Bağdat, 1941, 1/827; Bununla birlikte o, bu isimde bir eseri Gazâlî’ye de nispet 
etmektedir. Bkz. Hacı Halife, age, 1/826; Bunun da ötesinde Gazâlî’nin, Mizânu’l-Amel adlı eseri 
incelendiğinde, bu eserin, sufilerin ilim bakımından diğerlerinden faklılaşmaları ve mezhebin 
anlamı ve insanların mezhep bakımından farklılaşmaları kısımlarının dışındaki diğer bilgilerin bazı 
yerlerde eklemelerle birlikte İsfehânî’nin bu eserinin aynısı olduğu görülmektedir. Bkz. Gâzâlî, 
Ebû Hâmid, Mizânu’l-Amel, thk. Süleymân Dünyâ, Dâru’l-Meârif, Mısır 1964. 
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Abbâs el-Mufaddal b. Muhammed ed-Dabbî20 olduğu belirtilmektedir.21 İsfehanî, bu 

eserine ismini verdiği iki yaratılış ile dünya ve ahiretteki yaratılış, iki mutluluk ile de 

dünya ve ahiretteki mutluluğa gönderme yapmaktadır.22 Bu eser elimizde 

mevcuttur.23 

c. el-Müfredât’u fî Ğarîbi’l-Kur’ân:24 İsfehânî’nin, birçok baskısı yapılan bu 

eseri Türkçeye de tercüme edilmiştir.25 Sonraki dönemlerde dilciler ve müfessirler 

İsfehânî’nin bu eserine çok sayıda atıf yapmaktadırlar.26  

d. Durretu’t-Te’vîl fî Müteşâbihi’t-Tenzîl: Çeşitli eserlerde İsfehânî’nin bu 

isimde bir eserinden bahsedilmektedir. Ancak Durretu’t-Tenzîl ve Ğurretu’t-Te’vîl 

isminde bir eserin Hatîb el-İskâfî'ye (ö.420)27 ait olduğu ileri sürülmektedir ki bu 

eser basılmış halde mevcuttur.28  

e. Tefsir: Yolcu, tefsirinin adını Tefsîru’l-Kur’âni’l-Kerîm olarak zikretmekle 

birlikte, Râgıb’ın bizzat kendisinin Hillu Müteşabihâti’l-Kur’ân kitabında Kafirûn 

sûresini anlatırken “Biz Câmiu’t-Tefsîr kitabımızda buna birkaç açıdan cevap verdik” 

sözüne dayanarak tefsirinin adının Câmiu’t-Tefsîr olduğunu belirtmektedir.29 Onun 

bu eserine, genel olarak isminden söz edilmeksizin tefsir olarak bahsedilmesi ve 

elimizdeki basılı nüshada Tefsîr olarak yer alması nedeniyle, Tefsîr olarak atıfta 

bulunacağız. Bu tefsirin, giriş kısmından Mâide süresinin sonuna kadar olan kısmı 

   
20  Bu kişi İbn Ebû’d-Dabbî’dir. Bkz. Yolcu, “Râğıb el-İsfehânî”, 121. 
21  Yolcu, “Râğıb el-İsfehânî”, 121. 
22  İsfehânî, iki oluş ve iki mutluluk anlayışını Kur’an ayetlerine dayandırmaktadır. İlk yaratılış için 

“Andolsun ilk yaratılışı biliyorsunuz. O hâlde düşünseniz ya” (Vâkıa 56/62), ikinci yaratılış 
için “Sonra Allah sonraki yaratmayı da yapacaktır” (Ankebût 29/20), ilk mutluluk için “Size 

verdiğim nimeti hatırlayın” ( Bakara 2/40, 47, 1/22) ve ikinci mutluluk için de “Mutlu 
olanlar cennettedirler” (Hûd 11/108) ayetlerine atıfta bulunmaktadır. Bkz. İsfehânî, 
Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 7.  

23  Ziriklî, A’lâm, 2/255; Brockelmann, age, 5/211. 
24  Suyûtî, Buğye, 2/297; Firuzâbâdî, el-Bulğa, 122; Hamevî, bu eserin ismini Kitâbu’l-Müfredât’i fî 

Tefsîri’l-Kur’ân şeklinde zikretmektedir. Bkz. Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ, 3/1156; Brockelmann, 
age, 5/210. 

25  İsfehânî, Râğıb, Müfredat/Kur’an Terimleri Sözlüğü, trc. Mehmet Yolcu-Abdulkadir Güneş, Çıra 
Yayınları, İstanbul 2006. 

26  Firûzâbâdî (ö.817), bu eseri “anlamlarında dengi olamayan” olarak nitelemektedir. Bkz. 
Firuzâbâdî, Muhammed b. Yakub, el-Bulğa fî Terâcim’i Eimmet’in-Nahvî ve’l-Lüğa, thk. 
Muhammed el-Mısrî, Dımışk 2000, 122; Bu eser hakkında bazı araştırmalar mevcuttur. Bkz. 
Hudvâre, Ömer, el-Bahsu’s-Dilâlî Inde’r-Râğıb el-İsfehânî Min Hilâl’i Kitâbihi el-Müfredât fî 
Ğaribi’l-Kurân’i, Yüksek Lisans Tezi, Câmiatu’l-Cezâyir, 2005-2006. 

27  Hatîb el-İskâfî’nin asıl adı Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh el-İsbehânî’dir.  
28  İskâfî, Hatîb, Durretu’t-Tenzîl ve Ğurretu’t-Te’vîl, thk. Muhammed Mustafa Aydın, Mekke 2001.  
29  Yolcu, Mehmet, “Râğıb el-İsfehânî”, 117; Hamevî, onun tefsirinin ismini Kitâb’u Tefsîri’l-Kur’ân  

(bkz. Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ, 3/1156) ve Ziriklî ise onun tefsirini Câmiu’t-Tefâsir olarak 
zikretmektedirler. Ziriklî, A’lâm, 2/255. 
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mevcuttur. Râğıb’ın, usul konularını içeren tefsirinin mukaddimesinin pek çok kez 

basımı yapılmıştır. Tefsirinin önsözü Fâtiha sûresi ve Bakara’nın baş tarafları ile 

birliktedir. Ahmet Ferhât’ın tahkiki ile Kuveyt’te Dâru’d-Da’va tarafından 

basılmıştır.30 Bununla birlikte giriş, Fâtiha ve Bakara sureleri Muhammed Abdulazîz 

Bisyûnî tarafından tahkik edilerek yayımlanmıştır.31 Tefsirin Âl-û İmrân suresinin 

başından Nisâ suresinin 113. ayetine kadar olan kısmı Şiddî tarafından tahkik 

edilerek yayımlanmıştır.32 Bu tefsirin Nisâ suresinin 114. Ayetinden Mâide suresinin 

sonuna kadar olan kısmı ise Serdâr tarafından tahkik edilerek yayımlanmıştır.33 

İsfehânî, bu tefsiri yazmadaki amacını “sahabe ve tabiinin ve onlardan sonra gelen 

selefin işaret ettikleri ayrıntıları içeren açık nükteler olarak Kur’an’ın tefsir ve 

tevilini yapmak; bununla da sırrı açığa çıkaran ve gönülleri aydınlatan şeyleri 

açıklamak” olarak belirlemektedir.34 İsfehânî, tefsirinde yöntem olarak ayetleri 

oluşturan sözcüklerin sözlük anlamlarını açıklayarak başlamakta, ayetin anlamıyla 

ilişkili hadislere yer vermekte, ayetin anlamına ilişkin sahabe, tabiin ve selefin 

bazılarının sözlerine atıfta bulunmakta ve kendi yorumu ve tercihlerini 

zikretmektedir.35 Beydavi’nin müfessir Razi gibi İsfehânî’nin tefsirine dayandığı, 

onun tefsirini tahkik eden Maraşlı tarafından da ifade edilmektedir.36 

İsfehani, tefsirinde çeşitli kelam ekollerine reddiyelerde bulunmaktadır. Özellikle 

Mutezilenin çeşitli konulardaki fikirleri olumsuzlanmaktadır. Sözgelimi “Faiz 

yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar”37 ayetinin 

tefsirinde, Mutezilenin şeytanın vesvese vermekten başka insan üzerinde bir etkisinin 

olmadığı görüşüne yer vermekte ve bu ayetin şeytanın insan fiillerine etkisini ispat 

   
30  Yolcu, Mehmet, “Ragıb el-İsfehani”, 117; Onun bazı konulardaki görüşlerini inceleyen Nâhî, 

çalışmasının ekinde bu girişe yer vermektedir. Nâhî, Salahuddîn b. Abdullatîf, el-Hâvâlid min 
Ârâi’r-Râğıb el-İsfahânî, ss. 79-134. 

31  İsfehânî, Râğıb, Mukaddime ve Tefsîru’l-Fâtiha ve’l-Bakara, thk. Muhammed Abdulazîz Bisyûnî, 
Külliyetu’l-Âdâb bi Câmiat’i Tantâ, Tantâ 1999. 

32  İsfehânî, Râğıb, Min Evvel’i Suret’i Âl-û İmrân Hatta’l-Âyet’i 113 Min Sureti’n-Nisâ, thk: Adil b. 
Alî eş-Şiddî, Dâru’l-Vatan, Riyâd 2003. 

33  İsfehânî, Râğıb, Mine’l-Âyet’i min Sureti’n-Nisâ ve Hatta Âhir’i Sureti’l-Mâide, thk: Hind binti 
Muhammed b. Zâhid Serdâr, Külliyetu’t-Da’va ve Usûli’d-Dîn Câmiat’u Ummu’l-Kurâ, Dâru’l-
Vatan, Mekke 2001. 

34  İsfehânî, Tefsîr, 1/1. 
35  İsfehânî’nin tefsirinin yöntem açısından daha geniş çözümlemesi hakkında bkz. Sarîsî, er-Râğıb 

el-İsfehânî, 205-216. 
36  Beydâvî, Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, tkh. Abdurrahman 

Maraşlı, Dâr’u İhyâu’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut h. 1418, (Muhakkikin takdimi), 7. 
37  Bakara 2/275. 
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ettiğini söylemektedir. Genel olarak Mutezilenin görüşlerini verdikten sonra, Cübbâî 

ve Ebû Hâşim gibi Mutezile alimlerinin görüşlerini de ayrıca zikretmektedir.38  

İsfehani, tefsirinde isim olarak zikretmese de filozofların görüşlerine de çok sık 

yer vermekte ve felsefi terimleri kullanmaktadır. Sözgelimi “Allah yolunda 

öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu 

bilemezsiniz”39 ayetinin tefsirinde filozofların tanıklık edilen ölümün, ruhun bedeni 

terk etmesi olduğu, amelleri iyi olan insanın ruhu ile kıyamete kadar nimet göreceği 

ve amelleri kötü olanın da azap göreceğini söylediklerini ve bu görüşlerini de deliller 

ve burhanlar ile desteklediklerini ifade etmektedir.40 Aynı şekilde “Ey iman edenler! 

Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine/ulu’l-emre 

“ de”41 ayetinde yer alan “yetki sahipleri” ifadesi ile kastedilenin Şia’nın ev 

halkı/ehl-i beyt olduğu, Ebu Hureyre’nin seriyyeleri yöneten komutanlar olduğu,  İbn 

Abbâs’ın fıkıh ve din ehli olduğu görüşlerinin hepsini de doğru olarak nitelemekte; 

yetki sahiplerinin dört tane olduğu, nebilerin hükümlerinin avam ve havasın 

zahirlerine ve batınlarına olduğunu, yöneticilerin hükümlerinin avam ve havasın 

batınlarına değil de zahirlerine olduğunu, filozofların hükümlerinin havasın 

batınlarına olduğunu ve vaizlerin hükümlerinin de avamın batınlarına olduğunu 

söylemektedir.42 Bu belirlemede, filozofların görüşlerinin havas için geçerli olduğu 

ve onların görünen eylemleriyle ilişkili olmadığı belirtilmiştir. İsfehani, filozofların 

görüşlerine tefsirinde yer verdiği gibi cevher, araz, suret gibi felsefi terimlere de yer 

vermektedir. 

f. Muhâdârâtu’l-Udebâ ve Muhâverâtu’ş-Şuarâ ve’l-Buleğâ: İsfehânî’nin 

edebiyatla ilişkili eserlerinden birisi olan bu eser, onun isim belirtmeksizin 

“efendimiz” dediği kişinin istekleri doğrultusunda ediplerin sözleri ile şair ve 

belağatçıların diyaloglarını içermektedir. Bu eserin pek çok baskısı yapılmıştır. O, bu 

eserinde kendi görüşlerinden çok, önceki alimlerin ibretli sözlerine yer vermektedir. 

Belirlenen konuların ilk olarak tanımları yer almakta ve onunla ilişkili olarak 

edebiyatçıların, filozofların, sufilerin ibretli sözlerine yer verilmektedir. Sözgelimi 

eserin ilk konusu akıl hakkındadır. Aklın tanımı, aklın övülmesi, faziletlerin akla 
   

38  İsfehani, Tefsîr, 1/579. 
39  Bakara 2/154. 
40  İsfehani, Tefsîr, 1/348. 
41  Nisâ 4/59. 
42  İsfehani, Tefsir, 3/1288. 
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gereksinimleri, aklın yok olması durumunda takvanın da yok olacağı, hevaya 

uymaktan sakınmak vb. konular akıl maddesinin içeriğini oluşturmaktadır. İnceleme 

konusunun tanımı yapıldıktan sonra, konu hakkında nesir ve şiirlere atıfta 

bulunulmaktadır.43 

g. Mecmuu’l-Belâğa: Râğıb’ın Muhâdârâtu’l-Udebâ adlı eserine benzer bir 

tarzda yazdığı bu eser, tahkik edilmiş olarak elimizde mevcuttur.44 Muhâdârât adlı 

eserinde olduğu gibi, konu başlıkları “had” olarak isimlendirilmekte ve başlıklar 

benzerlikler arz etmektedir. Eseri tahkik eden Sârîsî, iki eser arasındaki benzerliğe 

dikkat çekmektedir.45  

h. el-İtikâdât: Bu eser, farklı kişiler tarafından tahkik edilmiştir. İlk olarak 

Muhammed Lukmân tarafından Kitâbu’l-İtikâd adıyla yüksek lisans tezi olarak 

tahkik edilmiştir.46 Lukmân, bu tahkikinde Chester Beatty Libraryde mevcut olan tek 

bir nüshayı kullanmıştır. Eserin bu yazma nüshası bende de mevcuttur. Bendeki 

nüsha ile tahkik edilmiş nüshayı karşılaştırdığımda, son derece fazla okuma 

hatalarının olduğu görülmektedir. Bu eserin diğer bir tahkiki ise Şimrân el-Iclî 

tarafından el-İtikâdât adıyla yapılmış ve yayımlanmıştır.47 Iclî’nin, bu tahkikinde 

birden çok nüshadan faydalanarak tahkik etmesi nedeniyle, ben de bu nüshayı 

kullanmayı tercih ettim. Kaynaklarda İsfehânî’nin Tahkîku’l-Beyân fî Te’vîli’l-

Kur’ân adlı bir eserinden de bahsedilir ki, İsfehânî de bu isimle bir eser yazdığını ve 

bu eserinde şeriatın hükümleri ve faziletleri arasındaki farkı açıkladığını 

belirtmektedir.48 O bu eserinde, Kur’an’da ifade edilen insanın Allah’ın halifesi 

olmayı hak etmesi için edinmesi gereken fiilleri incelediğini, Allah’ın halifesi de 

ancak nefsin temizlenmesi ile olunabileceğine, ibadetlerin de ancak bedenin 

temizlenmesi ile yapılabileceğine işaret ettiğini söylemektedir.49 Brockelmann, her 

   
43  Bu eser hakkında bkz. Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ, 3/1156; Tahrânî, ez-Zerîa, 20/128.  
44  İsfehânî, Râğıb, Mecmuu’l-Belâğa, thk. Muhammed Abdurrahmân es-Sârîsî, Mektebetu’l-Aksâ, 

Ürdün 1986. 
45  İsfehânî, Râğıb, Mecmuu’l-Belâğa (Muhakkikin önsözü), 21; Râğıb’ın bu eserinde kullandığı bazı 

tasvirler, Joseph Sadan tarafından konu edinilmiştir. Bkz. Sadan, Joseph, “Bakirelerin Şaçları ve 
Yıldızlı Gökler”, trc. Ömer Kara, Nüsha, Yıl: III, Sayı: 10, Yaz 2003, ss.63-81 ve Yıl:III, Sayı: 11 
Güz 2003, ss. 65-82. 

46  İsfehânî, Râğıb, Kitâbu’l-İtikâd, thk. Muhammed Lukmân, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Câmiat’u Ümmi’l-Kurâ, h. 1406.  

47  İsfehânî, Muhammed b. Hüseyin, el-İtikâdât, thk. Şimrân el-Iclî, Beyrut 1988. 
48  İsfehânî, ez-Zeria, 59-60. 
49  Bu eser hakkında bkz. Tahrânî, ez-Zerîa, 26/174. 
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ne kadar bu eserin Meşhed’de olduğunu ifade etse de,50 bu eser diğer yazmalar 

kütüphanelerinde mevcut değildir. Sarîsî, onun söz konusu ettiği bu nüshayı elde 

ettiğini söylemekte ve eserin içeriğine ait başlıkları zikretmektedir. Brokelmann’ın 

ifade ettiği eserdeki başlıkların, el-İtikâdât’taki başlıklarla aynı olduğu 

görülmektedir.51 

i. Risâletu’n Fî Zikri’l-Vâhid’i ve’l-Ehad’i:  İsfehânî, bu risalesinde vâhid ve 

ahad sözcükleri arasındaki anlam farklılığını ve Allah hakkında kullanılmaları 

durumundaki anlamlarını açıklamaktadır. İsfehânî, bu risalesinde genel olarak bu 

sözcüklerin anlamlarını açıklamayı hedeflese de, asıl olarak onun Allah hakkında 

konuşma dili olarak olumsuz dili benimsemesi fakat bu sözcüklerin olumlu dili ifade 

etmesi nedeniyle bu sözcükler olumlu olsalar bile gerçekte olumsuz dili içerdiklerini 

açıklamak içindir. Tanrı hakkında konuşma dili olarak olumsuz dili benimseyen 

filozoflar da, genel olarak bir hakkında görüşler ileri sürmüşlerdir. İsfehânî’nin bu 

eseri basılı olarak mevcuttur.52 

j. Risâletu’n fî Âdâbi’l-İhtilât’i bi’n-Nâs’i: İsfehânî, birlikte yaşamın 

gerekliliği ve kurallarına ilişkin yazdığı bu risaleyi, diğer eserlerinde de şeyh olarak 

söz ettiği Büveyhiler veziri İbrahîm ed-Dabbî’nin meclisinde gerçekleşen, 

insanlardan uzak yaşamın mı yoksa insanlarla birlikte yaşamın mı daha faziletli 

olduğu tartışmasının, kendisine gelmesi üzerine yazdığını belirtmektedir.53 Bu 

risalede, dostluk ve mahabbet sözcüklerinin anlamları açıklanmakta, “insan tabiatı 

itibarıyla medenidir” sözü odağında sosyal yaşamın gerekliliği ve yalnız yaşamın 

mekruh olduğu belirtilmekte ve mahabbetin diğer canlılara değil de, insana özgü 

olduğuna dikkat çekilmektedir. 

k. Risâletu’n fî Faziletu’l-İnsân bil’l-Ulûm: İsfehânî, “üstaz” olarak nitelediği 

İbrahîm ed-Dabbî’nin ilimlere olan sevgisi ve teşviki nedeniyle, olgun faziletin ve 

sonsuz saadetin insanın faydalı ilimleri elde etmesine ilişkin doğru ilkeleri içeren bir 

   
50  Brockelmann, age, 5/211; Aynı şekilde bkz. Brockelmann, Carl, “Râğıb İsfehânî”, 9/593. 
51  Sârîsî, er-Ragıb el-İsfehani, 52. 
52  İsfehânî, Râğıb, “Risâletu’n Fî Zikri’l-Vâhid’i ve’l-Ehad’i”, Resâilu’r-Râğıb el-İsfehânî, thk. 

Abdurrahmân es-Sârisî, Âlemu’l-Kütübu’l-Hadîse, Ürdün 2005, ss. 24-45. 
53  İsfehânî, Râğıb, “Risâletu’n Fî Âdâbi’l-İhtilât’i bi’n-Nâs’i”, Resâilu’r-Râğıb el-İsfehânî, thk. 

Abdurrahmân es-Sârisî, Âlemu’l-Kütübu’l-Hadîse, Ürdün 2005, ss. 71-148, 71. Sârisî, İsfehânî’nin 
“şeyh” olarak söz ettiği kişinin Büveyhiler veziri İbrahîm ed-Dabbî olabileceğini söylemektedir. 
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risale yazma arzusundan hareketle bu risaleyi yazdığını belirtmektedir.54 O, bu 

amacına uygun olarak, bu risalede insanın diğer canlılara üstünlüğü, aklın fazileti, 

aklın türleri, ilim öğrenenin ve ilim öğretenin benimsemesi gerekli ilkelerden söz 

etmektedir. İlimlerin en faziletlisinin istenilen şeyin en faziletlisiyle ilişkili olduğu, 

istenilen en faziletli şeyin elde edildiği zaman gitmeyen ve kazanıldığında başkası 

tarafından çalınmayan ebedi kalış olduğu belirtilmektedir.55 İsfehânî, bu risalede 

incelediği bazı konulara ez-Zerîa adlı eserinde de değinmektedir. 

l. Risâletu’n fî Merâtibu’l-Ulûm ve’l-A’malu’d-Dünyeviyye: İsfehânî, bu 

risalesinde dinsel ilimleri/ulûmu’-diyâne genel olarak aracısız elde edilenler yani 

zorunlu bilgi, inceleme yoluyla elde edilenler56 aklın yardımı ile birlikte nübüvvet 

aracılığıyla elde edilenler ve kendisine mevhibi ilimler de denilen gerçeklikler 

ilmidir/Ulumu’l-Hakâik. Gerçeklikler ilmi de yakini elde etmek olarak; Dünya işleri 

ise kötülüklerden kaçınmak, iyilikler yapmak, fiilin insan için zevkli hale gelmesi 

için iyilikleri yapmaya devam etmek ve zahir yerine batın ile tasarrufta bulunmak 

olarak belirlemektedir.57 

İsfehânî’nin bunların dışında bazı eserlerinden de söz edilmektedir ki, bu eserleri 

hakkında eserlerin isimleri dışında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bu eserleri 

arasında Kitâb’u Ahdâk’i Uyûni’ş-Şi’r,58 Efânînu’l-Belâğa,59 Kitâbu’l-Ahlâk,60 

Şerefu’t-Tasavvuf,61 Edebu’s-Satranc62 sayılabilir. 

3. Mezhebi 

İsfehânî’nin mezhebi konusunda çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. Bunun nedeni 

bazı kaynaklarda onun mutezili olduğuna ilişkin ileri sürülen fikirlerdir. Suyûtî, 

İsfehânî’yi Mutezili olarak zannettiğini fakat Fahruddin Râzî’nin Tesisu’t-Takdîs adlı 

eserinde onun Ehl-i Sünnet imamlarından olduğuna dair bir bilgiye rastlamasından 

ötürü zannının değiştiğini söylemekte, pek çok kişinin onu Mutezili zannetmesi 

   
54  İsfehânî, Râğıb, “Risâletu’n fî Faziletu’l-İnsân bil’l-Ulûm”, Resâilu’r-Râğıb el-İsfehânî, thk. 

Abdurrahmân es-Sârisî, Âlemu’l-Kütübu’l-Hadîse, Ürdün 2005, ss. 159-195, 159. 
55  İsfehânî, Râğıb, “Risâletu’n fî Faziletu’l-İnsân bil’l-Ulûm”, 180. 
56  İsfehânî bununla alemin hadis olduğu ve Allah’ın var ve bir olduğu bilgisini kast etmektedir. 
57  İsfehânî, Râğıb, “Risâletu’n fî Merâtibu’l-Ulûm ve’l-A’malu’d-Dünyeviyye”, Resâilu’r-Râğıb el-
İsfehânî, thk. Abdurrahmân es-Sârisî, Âlemu’l-Kütübu’l-Hadîse, Ürdün 2005, ss. 209-236. 

58  Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ, 3/1156. 
59  Adnervî, Tabakatu’l-Müfessirîn, 1/169; Ziriklî, A’lâm, 2/255. 
60  Ziriklî, A’lâm, 2/255; Brockelmann, age, 5/211. 
61  İsfehânî, bu eserinden tefsirinde söz etmektedir. Bkz. İsfehânî, Tefsîr, 1/169, 185.  
62  Brockelmann, age, 5/211. 
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nedeniyle bu bilginin önemli olduğuna değinmektedir.63 Suyûtî’nin bu görüşü, onun 

eserlerini incelemek suretiyle ulaştığı bir görüş değildir. Çünkü o, İsfehânî’nin 

eserlerini incelediğinden söz etmemekte, sadece onun üç eserine ulaştığını 

belirtmektedir. Fakat Suyûtî, el-Muzhir adlı eserinde onun sünnet imamlarından 

olduğunu belirtmektedir.64  

İsfehânî’nin Şia’ya mensup olduğuna ilişkin iddialar doğru değildir. Bir kimsenin 

Şii oluşu her şeyden önce onun imamet konusundaki görüşlerinde ortaya çıkar. 

İmamet konusunda o, bir Müslüman’ın Allah’ın “Allah sizden iman edenleri ve 

yararlı işler yapanları yeryüzünde halife kılacaktır” sözünde var olduğu üzere onlar 

içerisinden özel halifeler çıkardığına inanması gerektiğini Allah’ın, elçisi dünyadan 

çıktıktan sonra halifeler çıkarmayı vad ettiğini, Hz. Muhammed’in “hilafet benden 

sonra otuz senedir. Sonra krallık olur” dediği varid olmasaydı, ondan sonra 

Müslümanların işlerini idare edenlerin halife olması anlamına geleceğini65 

belirtmektedir. Ancak İsfehânî, Hz. Muhammed’den sonraki otuz yıl içerisinde bu 

göreve gelenlerin hilafetlerinin sıhhatini doğrulamak, onlardan sonrakiler hakkında 

ise susmak ve durumlarını Allah’a havale etmek gerektiğini de söylemektedir.66 

Hadislerde bildirilen ilkelere bağlılığı nedeniyle İsfehânî, onların halife olarak 

isimlendirilmesine karşı çıksa bile, “Allah’a itaat ediniz, elçiye itaat ediniz ve sizden 

yetki sahiplerine itaat ediniz” ayeti ve “siyah başlı Habeşli bir köle bile olsa 

emirinize itaat ediniz” hadisine göre, onların hükümlerini ve antlaşmalarını 

doğrulamak ve onlara itaat etmek gerektiğini de belirtmektedir.67 Dolayısıyla 

İsfehânî, Hz. Muhammed’den sonra imamların nass ve tayin yoluyla yönetime 

gelmesine inanmak şeklinde bir imamet öğretisini kabul etmemektedir. 

İsfehânî, kendi döneminde yaşayan bir guruptan söz ederken, “reisleri kendisini 

gizlemeyen bir gurup, müminlerin emirinin destekçisi olduğunu açıktan söylemekte 

ancak müminleri onunla sapıklığa götürmekte, müminlerin emirini övmekte ve onu 

   
63  Suyûtî, Buğye, 2/297; Her ne kadar Suyûtî, Râzî’nin eserinin ismini Tesisu’t-Takdis olarak zikretse 

de, onun bu isimde bir eseri mevcut değildir. Ancak Râzî Esâsu’t-Takdîs adlı eserinde duyularla 
işaret edilmeyen varlıkların ispatı konusunda Gazâlî ve Râğıb’ı da “ashabımızdan” olarak 
nitelemektedir. Bkz. Râzî, Fahruddîn, Esâsu’t-Takdis, thk. Ahmet Hicâzî es-Sekâ, Mektebat’u 
Külliyyâti’l-Ezheriyye, Kahire 1986, 16-17. Muhtemelen Suyûtî, bu ifadeye dayanarak onun Ehl-i 
Sünnet alimlerinden olduğu yargısında bulunmaktadır.  

64  Suyûtî, el-Muzhir, 1/201. 
65  İsfehânî, el-İtikâdât, 30. 
66  İsfehânî, el-İtikâdât, 30. 
67  İsfehânî, el-İtikâdât, 31. 
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sevdiklerini açıkça söylemekteyken, sahabe ve elçinin hanımlarını yermektedirler”68 

demektedir. Hz. Ali’yi ve ev halkını sevmek/tevellâ ve onları sevmeyenlerden 

uzaklaşmak/teberrâ Şia’nın temel inançları arasında yer almaktadır. Aynı şekilde 

Şia, ev halkına karşı tutumlarını dikkate alarak bazı sahabeler hakkında yergi 

ifadelerini de kullanmaktadır. İsfehânî, eleştirdiği bu gurubun ismini vermese de Şii 

bir guruba işaret ettiği açıktır. Dolayısıyla o, Şia ekolüne mensup olmak şöyle 

dursun, Şii gurupların söz ve eylemlerini eleştirmektedir.  

Râgıb el-İsfehânî’nin Şii olduğuna ilişkin iddialar arasında, onun Hz. Ali’yi 

“müminlerin emiri” olarak nitelemesi ve onun sözlerine atıfta bulunması yer 

almaktadır. İsfehânî eserlerinde Hz. Ali’nin sözlerine çokça atıfta bulunmakta ve 

onun sözlerinden nakiller yapmaktadır. Sözgelimi tevhit konusunda Hz. Ali’nin 

“tevhit; onu vehm etmemendir” ve tatilden ayrılmak ve teşbihi reddetmekle kalbin 

doğrultulması, tatile yöneldiğinde durması ve teşbihe yöneldiğinde de inkar 

etmesidir” sözlerine atıfta bulunmaktadır.69 Hz. Ali’nin sözleri, Şerif er-Râdî 

tarafından Nehcu’l-Belâğa adıyla bir eserde toplanmıştır. Şii alimler onun sözlerinin 

şerhlerini yaptıkları gibi Mutezile alimlerinin de bu eseri şerh etmeleri, Hz. Ali’ye 

nispet edilen sözlerin yaygınlığını beraberinde getirmiştir. Onu nitelerken de bazen 

“müminlerin emiri Ali” demekte ve bazen de “müminlerin emiri” diyerek onun 

sözlerine atıfta bulunmaktadır. Ancak onun Hz. Ali’nin sözlerine atıfta bulunması, 

onun Şii olduğuna işaret etmez. İsfehânî, genel olarak Hz. Ali’yi müminlerin emiri 

olarak nitelediği gibi, diğer halifeleri de müminlerin emiri olarak nitelemiştir.  

İsfehânî’nin Mutezile kelam ekolüne bağlı olduğu iddiası da doğru değildir. 

Eserlerinde Mutezile’nin çeşitli konulardaki görüşlerini olumsuzlamaktadır. 

Sözgelimi Allah’ın ahirette görülmesi, insan fiillerinin yaratılması, büyük günah 

işleyen bir kimseden mümin isminin olumsuzlanması ve onun ahiretteki durumu gibi 

temel konularda Mutezilenin görüşlerini reddetmektedir. Bunun da ötesinde bazı 

yerlerde Mutezile alimlerini küçümseyici ifadeler de kullanmaktadır. Örneğin 

Allah’ın ahirette görülmesi konusunda, Mutezilenin duyumsananların bilgisinden 

akledilenlerin bilgisine geçemediğinden Allah’ın ahirette görülmesini inkar ettiğini 

   
68  İsfehânî, el-İtikâdât, 14. 
69  İsfehânî, el-İtikâdât, 76. 
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belirtmekte,70 benzer nitelemeyi misak ayetini Mutezilenin mecaz olarak 

yorumlamasında da yapmaktadır.71  

İsfehânî’nin Eşarilik mezhebine bağlı bir alim olduğu görüşü de tutarlı değildir.72 

Rağıb’ın, Eşari’nin görüşlerini eleştirdiği yargısı doğrudur. O, pek çok konuda 

Eşarilerin görüşlerini Ehl-i Eser’in görüşünden ayrı olarak vermekte ve kendisinin 

Ehl-i Eser’in görüşünü kabul ettiğini açıklamaktadır. Sözgelimi dünyadaki kötülükler 

konusunda ekollerin görüşlerini açıklarken, Eşarilere göre Allah kullarına dilediğini 

yapacağı ve bunu gerektiren bir hikmetin olmasının da gerekli olmadığı görüşlerine 

yer vermekte ve Ehl-i Eser’in görüşünü ise, Allah’ın fiillerinde hikmetin gerekli 

olduğu şeklinde açıklamaktadır.73 Ayrıca insan fiillerinin insana nispeti konusunda 

Eşari ile özdeşleşen edinim/kesb teorisinin savunuculuğunu yapmamakta ve hatta hiç 

söz etmemektedir. Bunun da ötesinde, kabir azabının ruhsal oluşu, Kur’an’ın ahiret 

hakkındaki bazı anlatımlarının simgesel oluşu vs. konularında, Eşarîlik ekolünün 

görüşlerinden farklı görüşleri benimsemektedir. Eşari alimlerinin yer aldığı tabakat 

kitaplarında ona yer verilmemesi de, onun Eşarî olduğu savını yadsımaktadır. 

Sözgelimi İbn Asâkir74, Eşarî’nin görüşlerini benimseyen alimler arasında 

İsfehânî’ye yer vermemektedir.75   

İsfehânî’, inanması durumunda bir Müslümanın kurtuluşa ereceğini söylediği 

genel ilkelerin Mâlik b. Enes, Leys b. Sa’d, Evzâi, Süfyân Sevrî, İbn Uyeyne, Şafiî, 

Ahmet b. Hanbel ve diğer imamlar gibi İslam imamlarından geldiğini 

belirtmektedir.76 Ancak yolunu takip ettiği alimler arasında Ebu Hanîfe’yi 

zikretmemesi dikkat çekicidir. İsfehânî, kelam konularını incelerken sadece nasslara 

bağlı kalmaması ve akli çıkarımlarda bulunması, görüş/re’y taraftarı olan Ebu 

Hanîfe’yi izlemesini de gerektirirdi. Ancak Ebu Hanîfe’nin Mürcie ekolüne mensup 

   
70  İsfehânî, el-İtikâdât, 102. 
71  İsfehânî, el-İtikâdât, 198. 
72  Sârîsî, onun Eşarî olduğunu ifade etmektedir. Bkz.Sârîsî, er-Ragıb el-İsfehanî, 48; Kara, itikadi 

bakımdan Ehl-i Sünnet olduğunu beyan eden Ragıb’ın, bazı konularda kendilerini eleştirse de 
Eş’arî mezhebine bağlı olduğunun anlaşıldığını söylemektedir. Bkz. Kara, “Râgıb el-İsfehânî”, 
34/398. 

73  İsfehânî, el-İtikâdât, 252. 
74  Ölümü Hicri 571. 
75  Bkz. İbn Asâkir, Tebyîn’u Kizbi’l-Müfterî Fîmâ Nusibe’l-İmâm’i Ebî’l-Hasan el-Eş’arî, Dâru’l-

Kitâb el-Arabî, Beyrut 1991. 
76  İsfehânî, el-İtikâdât, 79.  
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bir alim olarak tanımlanmasının,77 İsfehânî’nin ona atıfta bulunmasına engel 

oluşturduğu söylenebilir. İsfehânî’nin görüşlerini izlediği bu alimler, aslında farklı 

kelam ekollerinin benimsediği ve görüşlerini kabul ettiği kişilerdir. Hadis taraftarları 

Ahmet b. Hanbel’in görüşlerini kabul etmekteyken, Eşariler de genel olarak Şafiî’nin 

görüşlerini takip etmektedirler. Bu alimler her ne kadar ameli mezheplerin kurucusu 

olarak kabul edilse de, onların dönemlerinde inanç ve amelin birbirinden ayrılmadığı 

düşünüldüğünde, inanç konularına ait görüşlerinin varlığı da açıktır. İsfehânî’nin bu 

alimleri birlikte zikretmesi, asıl olarak onda uzlaştırma düşüncesinin etkili 

olmasındandır. Çünkü bu alimlerin ortak özelliği, farklı eğilimlere sahip olsalar da 

Ehl-i Sünnet kelam ekolü içerisinde olmalarıdır. 

İsfehânî, genel olarak eserlerinde ve özel olarak da kelam konularını incelediği 

eserinde, kendisinin Ehlu’l-Eser’in görüşlerini kabul ettiğini belirtmektedir. Bu 

terim, İslam düşüncesinin oluşum sürecinde akıl/nazar ve eser/nakl olarak oluşan iki 

temel eğilimden birisi için kullanılmaktadır. Bu ayrışma genel olarak dinsel 

bilimlerde de görülmektedir. Sözgelimi tefsirin, rivayet tefsiri ve dirayet tefsiri 

olarak sınıflandırılması da buna dayanmaktadır. Bu durumda Eser Ehli 

isimlendirilmesinin, bir ekolün ismi olmanın ötesinde, nakli yani kitap, sünnet, 

sahabe sözlerini tek delil olarak kabul eden eğilimlerin genel adı olduğu söylenebilir. 

Eşari, Makâlât’ında Eser Ehli’nin sadece nesh konusundaki görüşüne atıfta 

bulunmaktayken, Ehlu’s-Sünne, Ehlu’s-Sünne ve’l-İstikâme, Ehlu’s-Sünne ve’l-

Hadîs, Ashâbu’l-Hadîs, Ehlu’s-Sunne ve’l-Cemaa’nın çok sayıdaki görüşüne atıfta 

bulunmaktadır.78 Ancak Eşari, ana fırkaları tasnif ederken diğer fırkalarla birlikte 

Abdullah b. Küllâb’ın ashabı olarak Küllâbiyye ekolünü ve Ashâbu’l-Hadîs ekolünü 

saymaktadır.79 Bağdâdî ve İbn Hazm’ın mezheplerin görüşlerini anlattıkları 

eserlerinde ise Ehlu’l-Eser ismine rastlanılmamaktadır. Ancak Yumnî,80 Eser 

Ehli’nin genelinin daha çok bilineni değil de daha çok teslim olunanı tercih 

   
77  İtikadi mezheplerin tasnifi ve görüşlerinin yer aldığı milel ve nihal türü eserlerde Ebû Hanîfe 

Mürcie fırkalarına mensup biri olarak gösterilmektedir. Bkz. Eşarî, Ebu’l Hasen Ali b. İsmail, 
Makâlât’ul-İslâmiyyîn ve İhtilâfu’l-Musallîn, thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut 
1990, 1/219-220.  

78  Bkz. Eşarî, Makâlât, 1/285, 350, 2/144, 163, 165, 279. 
79  Eşarî, Makâlât, 1/65. Eşari, bir başlık altında Ashâbu’l-Hadîs ve Ehlu’s-Sunnet’in genel 

görüşlerini de aktarmaktadır. Eşarî, Makâlât, 1/345-350. 
80  Hicri 840’da ölmüş bir alimdir. 



 

 

17 

 

ettiklerini, kelamcıların da selefin yönteminin teslim olma yöntemi ve kendilerinin 

yönteminin ise bilgi yöntemi olduğunu itiraf ettiklerini söylemektedir.81  

C. RÂĞIB el-İSFEHÂNÎ’NİN KELAM SİSTEMİ 

İsfehânî’nin kelam sistemini belirlemeden önce, kelam ilminin gelişim evrelerinde 

onun yerine değinmekte yarar vardır. İslam inançlarının savunulması ve bir bütün 

olarak dinin dışa karşı savunulması, kelam ilminin kavramsal ve öğretisel olarak 

gelişmesine etki etmiştir. Müslümanların oluşturdukları siyasal yapıların neden 

olduğu sorunlar ise iç etki olarak zikredilmelidir.  

Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan sorunların neredeyse genelinin, 

fıkıh ilminden ayrılarak bağımsız bir kimlik kazanan kelam ilminin inceleme alanıyla 

ilişkili olduğu görülmektedir. Sözgelimi Şehristânî, Hz. Muhammed’in vefatıyla 

başlayan olayları kırtâs olayı, Usâme ordusunun sefere çıkıp çıkmaması, ölümünde 

Hz. Ömer’in onun ölmediği ve yükseltildiğine ilişkin telakkisi, Hz. Muhammed’in 

defin edileceği yer, imamet, Hz. Ebû Bekir döneminde Fedek arazilerinin durumu, 

onun zekat vermeyenlere savaş açması ve kendisinden sonra Hz. Ömer’in halife 

olmasına ilişkin görevlendirmesi, Hz. Osman’a biat, Hz. Ali döneminde Cemel ve 

Sıffîn savaşları olarak zikretmektedir.82 Her ne kadar Müslümanlar arasında çeşitli 

siyasal sorunlar ortaya çıksa da, bu sorunların oluşturulan içtihatlar ile çözümlendiği, 

bu çözümlerden ikna olmayan insanların da çeşitli oluşumlar içerisinde olduğu 

görülmektedir. Emeviler döneminde ortaya çıkan siyasal tutumların dinselleştirilmesi 

çabası ve bu tutumların çoğunun bir şekilde inançlarla ilişkili olması, muhalif 

tutumların gelişmesini de beraberinde getirmiştir.83 

Kelam ilminin oluşum ve gelişim evreleri incelendiğinde, ilk olarak Emevilerin 

siyasal tavırlarını meşrulaştırmak üzere ürettikleri hadis geleneği ile desteklenmiş 

inançların oluşturulması ve biçimlendirilmesinin söz konusu olduğu söylenebilir. Bu 

dönemdeki fetihlerle birlikte diğer dinlere mensup kişilerin ve toplulukların 

Müslüman toplumlarda yaşaması, onların inançlarına karşı dinsel inançları savunma 

çabasını beraberinde getirmiştir. Bu dönemde özellikle de Müslümanlar ve 

   
81  Yumnî, Izzu’d-Dîn, Îsaru’l-Hak ale’l-Halk, Dâru’l-Kütübu’l-İlmiyye, Beyrut 1987, 166. 
82  Şehristânî, Abdulkerîm, el-Milel ve’n-Nihal, Dâru’l-Kütübu’l-İlmiyye, Beyrut 1990, 10-18. 
83  Sahabe döneminde ve Emevi iktidarının ilk dönemlerinde oluşan siyasal olayların dinsel 

düşünceyi etkilemesi ve siyasal düşüncelerin dinsel temellerinin inşa edilmesi hakkında bkz. 
Akbulut, Ahmet, Sahabe Devri İktidar Kavgası, Ankara 2000, 220-236. 
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Hıristiyanlar arasındaki İsa’nın84 ezeliliğine/yaratılmamışlığına veya 

sonradanlığına/yaratılmışlığına ilişkin tartışmalar zikredilmeye değerdir. Buna 

ilaveten Mecusilik inancını benimseyen insanların Müslümanlarla birlikte yaşama 

zorunluluğu, bu dine ait inançlara karşı genel olarak İslam inançlarını veya özel 

olarak iktidar tarafından oluşturulan inançları savunma gereksinimini de ortaya 

çıkarmıştır.85 

Bu sosyal ve siyasal şartlarda gelişen kelam ilminin evrelerinin asıl olarak kelam 

ve felsefe ilişkisi bağlamında tasnif edilmesi, kanaatimizce bu evrelerin 

belirlenmesinde bir kıstas olarak kabul edilebilir. İktidarın etkisinden kurtulmak 

üzere merkezin dışında gelişen Mutezili düşüncenin, ilk olarak felsefi bilgiyi 

kullandığı ve inançların akli temellerini oluşturma çabası içerisine girdiği 

söylenebilir. Merkezde ise akli bilgiye karşı selefin inançlarını benimseme 

yönteminin varlığı görülmektedir.86 

Eşarî’nin Bağdat’a gelmesinden sonra buradaki Hadis Taraftarlarının oluşturduğu 

hakim anlayışa karşı, felsefi terimlerin kelam ilminde kullanılabilirliğini savunması, 

önemli bir aşama olarak kabul edilebilir. Eşarî, yazdığı bir risalesinde, kendilerine 

düşünme ve inceleme ağır gelen bazı kimselerin geleneğe eğilim duyduklarını, 

usûli’d-dînde inceleme yapanları da dalalet ile itham ettiklerinden söz etmekte; 

cisim, araz, hareket, sükûn, cüz ve tafra gibi konularda konuşmanın imkanına ve en 

genel anlamda kelam yapmanın gerekliliğine değinmektedir.87  

Eşarî’den sonra onun geliştirdiği öğretiyi benimseyen alimlerin bazı felsefi 

terimleri kullandıkları görülmektedir. Sözgelimi Allah’ın cisim olmadığı, cevher 

olmadığı, araz olmadığı gibi görüşler, bu gelenek içerisinde yer almıştır. Ancak 

   
84  İsa’nın Allah’ın kelamı yani kelimesi olduğu “Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, 

seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, 
ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır” (Âlû İmrân 3/45) ayetinde yer almaktdır. 

85  Mecusilik Kur’an’da el-Mucûs şeklinde yer almaktadır. Mecûsilik her şeyin ana kaynağı olarak 
nur ve zulmeti kabul etmektedir. Mecusiliğin bu inançları kelam eserlerinde eleştirilmektedir. Bkz. 
Bâkıllânî, Ebû Bekr, Muhammed b. Tayyib, Kitâbu’t-Temhîdu’l-Evâil’i ve Telhîsu’d-Delâili, Thk. 
Imâdu’d-Dîn Ahmed Haydar, Müessesetu’l-Kütübu’s-Sekâfiyye, Beyrut 1987, 87-92. 

86  Sözgelimi Berbehârî (ö.329), eserinde iktidarın inançlarını konu edinmektedir. Bkz. Berbehârî, 
Muhammed b. el-Hasan b. Alî b. Halef, Şerhu’s-Sünne,  Thk. Ahmed el-Cümeyzî, Riyâd h. 1462; 
Gazâlî ise siyasi otoritenin isteği doğrultusunda Batinilerin görüşlerini olumsuzlamakta ve 
iktidarın görüşlerini savunmaktadır. Bkz. Gazâlî, Ebû Hâmit, Fedâihu’l-Bâtıniyye, thk. 
Abdurrahmân Bedevî, Kahire 1964. 

87  Eşarî, Ebu’l-Hasan, Risâletu’n fî İstihsâni’l-Havd’i fî İlmi’l-Kelâm’i, Basım yeri ve yılı mevcut 
değil, 87-89. 
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felsefe ve kelamın birbirine karıştığı diğer bir deyişle felsefi kelamın 5. yüzyılın ilk 

çeyreğinde yaşayan Rağıb el-İsfehânî ile başladığı söylenebilir.88  

Kelam alimlerinin eserlerinde kullandığı sistem, kelam konularını açıklamada ve 

kendi sistemini inşa etmede etkilidir. Kelam sistemi bir bütünü ve bütünün kendi 

içerisinde düzenli işleyişini ifade eder. Genel olarak kelamcılar eserlerinde iki sistem 

kullanmışlardır. Bunlardan birincisi Mutezile kelam ekolünün sistemidir ki bu sistem 

beş temel ilkeye yani usû’l-hamseye dayalı bir sistemdir. Ehl-i Sünnet kelamcılarının 

sistemi ise, ilk dönem kelam eserlerinde ortaya çıkmasa bile konuların aklın veya 

vahyin alanına girmesine göre sistemleştirilmiş ve konular akılla bilinenler/akliyyât 

ve sem’ ile bilinenler/semiyyât olarak isimlendirilmiştir. Zat, sıfat, insan fiillerinin 

yaratılması ve iyilik ve kötülük konuları akılla bilinenleri oluşturmaktayken, 

nübüvvet, mead, isimler ve hükümleri ve imamet konuları nakille bilinen konuları 

oluşturmaktadır.89 İsfehânî’nin kelam eserinde ise, bu şekilde bir sistematik mevcut 

değildir.  

İsfehânî, dinlerin asılları ve ihtilafları konu alan bir bölüm ile eserine başlamakta 

ve Ehl-i Sünnetin tümünün ittifak ettikleri görüşleri açıklamaktadır. Eşari’nin de el-

İbâne adlı eserine sünnet ehli ve bidat ehlinin görüşlerini açıklayarak başladığı 

görülmektedir.90 İsfehânî, bu girişte ihtilaf edilen kelam konularında sünnet ehlini 

tanımlayıcı genel ilkelere yer vermekte ve bu konuların ayrıntılı açıklamalarını 

eserinin bölümleri olarak oluşturmaktadır. İmamet konusunda sünnet ehlinin 

görüşüne bu girişte yer vermesine rağmen, kelam eserinin bir bölümü olarak bu 

konuyu oluşturmamakta ve imamet konusunu tartışmamaktadır. Halbuki onun 

   
88  Seyyit Hüseyin Nasr, felsefe ve kelam arasındaki etkileşimi Mutezilenin egemen olduğu 

başlangıçtan 3/9. yüzyıla kadar olan ilk dönem; Eşarî teolojisinin oluştuğu ve geliştiği, kelam ve 
felsefe arasında karşıtlık ve sıkça da iç içe oluşun var olduğu 3/9. yüzyıldan 5/11. yüzyıla kadar 
olan dönem; felsefe ve kelam arasında güçlü bir karşıtlığın hüküm sürdüğü Cüveynî ve Gazâlî’den 
Râzî ve Şehristâni’ye kadar olan dönem 5/11. yüzyıldan 7/13. yüzyıla kadarki dönem;  felsefe ve 
kelam arasında inşa edilen 7/13. Yüzyıldan 10/18. yüzyıla kadarki barışçı dönem ve 10/18. 
Yüzyıldan modern zamanlara kadar olan dönem şeklinde sınıflandırmaktadır. Bkz. Nasr, Seyyed 
Hossein, İslamic Philosophy from İts Orgin to the Present, New York Press, New York 2006, 49-
51; Her ne kadar Nasr, ikinci dönemi Cüveynî ve Gâzâlî gibi Eşari kelamcıları ile başlatsa da; asıl 
olarak bu dönemin ilk kelamcısının Râğıb olduğu, ancak siyasal ve sosyal nedenlerle onun 
fikirlerinin yaygınlaşmadığı, Abbasileri tehdit eden siyasal ve düşünsel örgütlenmelerin ortadan 
kaldırılmasına bu alimlerin görev almalarından ötürü onların başlangıç olarak kabul edildiği 
söylenebilir. 

89  Ehl-i Sünnet kelam ekolünün kelam sisteminin bölümleri hakkında bkz. Hanefi, Mine’l-
Akîde,1/178-194.  

90  Eşari, el-İbâne adlı eserine bu şekilde başlamaktayken, el-Luma adlı eserinde bu şekilde bir giriş 
mevcut değildir.  
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döneminde yaşayan Ehl-i Sünnet kelam ekolüne mensup alimler, imamet konusunu 

tartışmaktadırlar.91 Onun bu konuya eserinde yer vermemesinin, kendi yaşadığı 

düşünsel ve siyasal çevreden kaynaklandığı söylenebilir.  

İsfehânî, diğer eserlerine olduğu gibi kelam eserine de “İşte Allah onların 

kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir”92 ve “O, 

inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur/sekine indirendir”93 

ayetlerine atıfta bulunarak başlamaktadır ki, bu ayetlerde “ruh ile desteklemek” ve 

“güven indirmek” ifadelerinin bu atıflara gerekçe oluşturduğu söylenebilir. O, “biz 

bununla inançta batılı değil de hakkı, sözde yanlışı değil de doğruyu, fiilde de kötüyü 

değil de iyiyi yaparız”94 derken, insanın inanç, söz ve fiillerine etki eden fıtratına 

işaret ettiği söylenebilir.  

İsfehânî’nin kelam sistemi el-İtikâdât adlı eserinde açık bir şekilde yer almaktadır. 

O, bu eserine dinlerin asılları, ihtilaflar ve Ehl-i Sünnet’in tümünün kabul ettiği 

görüşlere yer veren bir girişle başlamaktadır.95 Bazı kelam eserlerinde gördüğümüz 

varlık teorisi ve bilgi teorisine, onun eserinin girişinde rastlanılmamaktadır. O, bu 

konuları kazanılmış Allah bilgisinin öncülleri olarak incelemektedir. Her ne kadar 

İsfehânî, bu kısmı eserin bir bölümü olarak tasnif etmişse de, bunun giriş olarak 

tanımlanması daha doğrudur. Çünkü kelam eserleri genelde ister Mutezilenin ve 

isterse Ehl-i Sünnetin olsun Tanrı konusu ile başlamaktadır.96 Kelamcının eserine bu 

belirleme ile başlaması, kendi kelam görüşlerini belirlemesi açısından önemlidir. 

Eşari de el-İbâne adlı eserine her ne kadar bir sistemi inşa etmese de, bidat 

taraftarlarının ve sünnet taraftarlarının görüşlerini inceleyerek başlamıştır.97 İsfehâni 

bu bölümde dinlerin altı tane olduğu ve bunların kendi aralarındaki ihtilaflarını, 

kurtuluşa eren fırka hadisinde belirtildiği üzere fırkaları bidat fırkaları ve kurtuluşa 

eren fırka olarak belirlemekte, bu ümmetin ayrıldığı asılların sayısının yedi tane 

   
91  Örneğin bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’t-Temhîd, 467-476; Bağdâdî, Usûli’d-Dîn, 270-281; Cüveynî, el-
İrşâd, 425-428. 

92  Mücadele 58/22. 
93  Feth 48/4. İsfehânî, bu ayette yer alan sekine sözcüğünün anlamına ilişkin bazı görüşler ileri 

sürmektedir. Sekinenin inanan bir insanın iman etmesini sağlayan kalbinde oturan bir melek 
olduğu, akıl olduğu, insanda korkunun giderilmesi olduğu bu görüşler arasında yer almaktadır. 
Bkz. İsfehânî, Tefsîr, 1/509, el-Müfredât, 346.  

94  İsfehânî, el-İtikâdât, 14.  
95  İsfehânî, el-İtikâdât, 28-31. 
96  Bâkıllânî, Kitâbu’t-Temhîd, 43; Bağdâdî, Usûli’d-Dîn, 68; Cüveynî, el-İrşâd, 28; Îcî, el-Mevâkıf, 

266; Abdulcebbâr, Şerh, 151;  
97  Eşari, Ebu’l-Hasan, el-İbâne fî Usûli’d-Diyâne, Beyrut 1991,  22-30. 
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olduğu, bunların da Allah’ın zatı, sıfatları, fiilleri, vaîd, imân, Kur’ân ve imâmet 

asılları olduğunu ve bu asıllarda Ehl-i Sünnet’in ittifak ettiği görüşlere yer 

vermektedir.98  

İsfehânî kelam sisteminin bölümleri, kazanılmış Allah bilgisi, mevhibi Allah 

bilgisi, elçilik, genel olarak ruhsal varlıklar ve özel olarak melekler, cinler, şeytanlar, 

Allah’ın Kitabı, Ahiret günü, Kader, iman, islam, va’d ve vaîd şeklindedir. Allah 

bilgisinin kazanılmış Allah bilgisi ve mevhibî Allah bilgisi olarak ayrıştırılması, 

onun mevhibi Allah bilgisini kabul etmesi ve önemsemesinden kaynaklanmaktadır.99 

Diğer kelam eserlerinde olduğu gibi İsfehanî’nin kelam sisteminde de insanı 

inceleyen bir bölüm bulunmamaktadır. Her şeyden önce bazı çağdaş kelamcıların 

ifade ettikleri üzere insan merkezli bir teoloji geliştirmek için, kelam ilminin insanı 

bir konu olarak incelemesi kaçınılmazdır.  

Kelamcılar melek ve kitabı bağımsız bir konu olarak incelemedikleri ve diğer 

konularla ilişkili olarak inceledikleri halde, İsfehânî bu konuları bağımsız bir konu ve 

sistemin bir elemanı olarak ele almıştır.100 Onun bu yaklaşımının kelam ilmi 

açsından önemli olduğu söylenebilir. Melek ilmi, Cebrail’in vahiy indirmesi ile 

ilişkili olması nedeniyle nübüvvetin konusu değil; meleklerin çeşitli olayları yöneten 

varlıklar olması nedeniyle ayrı bir konudur. Aynı şekilde konunun gerek Kur’an’ın 

indiği dönemdeki ilk muhatapların algıları ve gerekse dinsel metinlerde cin ve şeytan 

gibi varlık kategorilerinin yer alması nedeniyle incelenmelidir. Bunun da ötesinde, 

melek inancına farklı yaklaşımlar getirmek suretiyle Allah-evren ilişkisini sağlayan 

kanunları bu ilmin içerisinde kabul eden anlayışlar da bulunmaktadır. İsfehânî’nin 

kitap konusunu sistemin bir ögesi olarak kabul etmesi de tutarlıdır. Kelamcılar, kitap 

yani Kur’an ile ilişkili olarak Kur’an’ın yaratılmış olup olmaması konusunu 

tartıştıkları halde, Kur’an’ın ve genel olarak kitabın özelliklerini konu 

edinmemişlerdir. İsfehânî’nin kelam eserinde kitap konusundaki incelemeleri, 

tefsirinin mukaddimesinde de aynı ibarelerle yer almaktadır.101 Ancak kelam ilminin, 

kitap hakkındaki incelemeleri, tefsir usulü ilminden farklıdır. Kelam ilmi kitabı 

   
98  İsfehânî, el-İtikâdât, 25. 
99  İsfehânî, el-İtikâdât, 32-33. 
100 İsfehânî, el-İtikâdât, 145-190. 
101  İsfehânî, kelam eserinde yer verdiği Allah’ın kitabının içerdiği söz türleri, tefsir ve tevilin anlamı, 

müteşabih ayetler hakkındaki tutum vs. konulara, tefsirinin mukaddimesinde de yer vermektedir. 
Bkz. İsfehânî, Tefsîr, 1/46. 
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Tanrı’nın sözlerinin olguda yer alması bakımından inceler, kitabın kaynağı, 

anlaşılabilirliği, amacı, önceki kitaplarla ilişkisi vs. konularını ele alır. Dolayısıyla 

kelam ilmi kitabı sadece belirli bir elçiye indirilmiş bir vahiy olarak değil; Tanrı-

insan ilişkisini düzenleyen genel ilkeler olması açısından inceler. 

Ehl-i Sünnet ekolüne mensup alimlerin kelam eserlerinde insan fiillerinin 

yaratılması yani halk’u efâli’l-ibâd konusu akıl ile bilinenler bölümünün bir konusu 

iken, İsfehânî’nin sisteminde kader ve kaderin sırrına vakıf olmanın zorluğu şeklinde 

yer almaktadır. Bununla birlikte iyilik ve kötülük yani el-husn ve’l-kubh problemi 

diğer eserlerde bağımsız bir konu olarak yer almaktayken o, iyilik ve kötülük 

problemine kader tartışmalarından önce yer vermekte, alemdeki iyilik ve kötülüğün 

kaynağını kader anlayışı ile ilişkilendirmektedir.102 

D. İSFEHÂNÎ VE ANLAMBİLİM/SEMANTİK 

Anlambilim; anlamı inceleyen bir bilimdir ve genel olarak dilbilimin alt dalıdır. 

Sözcüklerin anlamları, dilbilimin konusu olduğu gibi felsefenin ve kelamın da 

konusudur. İngilizcede anlambilimin karşılığı olarak semantics sözcüğü 

kullanılmaktadır.103 Türkçede, İngilizcedeki okunuşu dikkate alınarak semantik 

sözcüğü kullanıldığı gibi, semantiğin anlamı inceleyen bir bilim olması nedeniyle de 

anlambilim olarak isimlendirilmektedir.104 Semantik; anlamın anlamını inceleyen bir 

bilimdir. Türkiye’de her ne kadar bir yöntem olarak ifade edilse de, o sadece bir 

yöntem değildir. Semantiğin kelam ilmi açısından bir yöntem olması, bu bilimin 

kendisinin yöntem olmasından değil; sözlerin anlam çözümlemelerinin kelam 

ilminde kullanılmasındandır.105  

Sözcüklerin eş zamanlı ve art zamanlı anlamları ve anlam değişimleri, diğer 

ilimlerde olduğu gibi kelam ilmi açısından da son derece önemlidir. Her şeyden önce 

inançlar sözcüklerle ifade edilir. Kişinin inançsal kimliği hakkındaki nitelemeler 

sözcüklerin anlamlarıyla doğrudan ilintilidir. Geleneksel olarak bu ilimde ortaya 

   
102 İsfehânî, el-İtikâdât, 250-255. 
103  Anlambilim sözcüğünün karşılığı olarak İngilizcede semantics, Fransızcada semantique sözcüğü 

kullanılmaktadır. Bkz. Palmer, F. R. Semantics: A New Outline, Cambridge Univercity Press, 
Cambridge 1976, 1-2. 

104  Bkz. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1990, 3/145. 
105  Hüseyin Atay, Nesefi’nin Tabsiratu’l-Edille adlı eserini çözümlemesinde Nesefî’nin yöntemini 

“semantik metod” olarak isimlendirmekte ve Nesefî’nin ilim sözcüğünün tanımı hakkındaki 
çözümlemelerini bu yönteme örnek olarak sunmaktadır. Bkz. Nesefî, Ebu’l-Mûîn Meymûn b. 
Muhammed, Tabsiratu’l-Edille fî Usûli’d-Din, Thk. Hüseyn Atay, D.İ.B. Yayınları, Ankara 2004, 
(Muhakkik Hüseyin Atay’ın eser hakkında yazdığı giriş), 1/13.  
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çıkan tartışmalar da sözcüklerin anlamlarıyla doğrudan ilişkilidir. Sözgelimi Allah 

hakkında kullanılan sıfatların gerçek anlamda veya mecazi anlamda olduğu, sıfatlar 

konusundaki tartışmanın özünü oluşturmaktadır. Mümin, kafir, müşrik, fasık, 

münafık gibi insanlar hakkında kullanılan isimler hakkındaki tartışmalarda da, 

öğretisel etkiler ile birlikte sözcüklerin anlamları etkilidir. 

Anlam; Arapçadaki ma’nâ sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ancak 

Arapçada tefsîr ve tevil sözcükleri de ma’nâ sözcüğüne yakın anlamdadır.106 

İsfehânî’ye göre anlam; lafzın içeriğini açığa çıkarmaktır ki Arapların anati’l-arz’u 

bi’n-nebât sözünden alınmıştır.107 Ancak İsfehânî, anlamın farklı düzlemlerdeki 

varlığı için farklı adlar kullanılmış olsa bile, özü itibarıyla aynı şey olduğu 

görüşündedir. O, “anlam; zihinde/nefis olursa ilim, fikre dönüşürse görüş/rü’ye, dilde 

gerçekleşirse söz/kelam, el ile yazılırsa kitap olur”108 demektedir. Bu durumda anlam 

ilk olarak zihinde oluşmakta, kavramlarla ifade edilmekte, lafızlarla söz ve yazı 

olarak dile getirilmektedir. İsfehânî, bir varlığın farklı hallerine göre farklı adlarla 

ifade edilmesini anlaşılır kılmak için pamuk analojisini kullanmaktadır. Buna göre, 

pamuk kendi halinde pamuktur. İplik durumuna getirilirse iplik olur. Örülünce 

kumaş olur ve dokununca da gömlek veya cübbe olur.109 Bu durumda anlambilim 

zihinde oluşumu ile birlikte; kavramın, sözün ve yazının zihinde oluşan anlamı ifade 

etmede ne derece elverişli olduğu çözümlenmelidir.  

İsfehânî, tefsirin kendisiyle kastedileni sözle açığa çıkarmak anlamına geldiğini 

belirtmekte ve bu sözcüğün etimolojik olarak sifr sözcüğünün değişmesiyle 

oluştuğunu, ancak sifr ve fisr sözcükleri arasında anlam farklılığı olduğu 

görüşündedir. Bu farklılık ise; fisrin anlamın açığa çıkarılmasına ve sifrin ise 

cevherlerin açığa çıkarılmasına özel olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim 

sahibinin mizacı hakkında tabibe bilgi vermesi nedeniyle idrarın içerisine konulduğu 

şişeye Araplar fisr demekteyken, maskenin yüzden ve imamenin baştan 

   
106  İsfehânî, el-Müfredât, 523; İsfehânî, bir diğer eserinde ise Mana; Arapların falanca bunu kastetti 

sözlerinden alınmış olup, kapalı bir sözden kastedilen şey demektir.  Arapların esir için ânî 
demelerinden dolayı, bunun lafzın altında kendisiyle kastedilen içerik olduğu da söylenmiştir. 
İsfehânî, el-İtikâdât, 14. 

107  İsfehânî, el-Müfredât, 523.  
108  İsfehânî, el-İtikâdât, 178. 
109  İsfehânî, el-İtikâdât, 178. 
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çıkarılmasına sifr demektedirler.110 İsfehânî’ye göre tevil ise; Söz veya fiilin 

hakikatini zahirinin gerektirmediği ilk haline getirilmesidir ve bir şeyin dönmesi için 

kullanılan âle-yeûludan tefîl vezninde gelmiştir.111  

Kur’an’da tefsir ve tevil sözcükleri kullanılmaktadır. Tefsir sözcüğü sadece 

“Onlar sana bir mesel getirdikçe, biz sana hakkı ve en güzel yorumu getiririz”112 

ayetinde kullanılmaktayken, tevil sözcüğü olayların/ehâdis yorumu,113 

rüyaların/ahlâm yorumu,114 müteşabihlerin yorumu115 bağlamlarında 

kullanılmaktadır. Ancak bu sözcüğün anlamı özellikle alim kul ve Musa arasında 

geçen olayın anlatımında, alim kulun olayların içyüzünü anlatmak için bu sözcüğü 

kullanmasında açığa çıkmaktadır. Alim kulun gerçekleştirdiği olayların iç yüzünü 

yani nedenlerini alim kul bilmekteyken, Musa bu olayları dış görünüşleri ile 

algılamaktadır ve nedenleri hakkında bilgi sahibi değildir. Bu nedenle Alim kul, 

Musa’ya “Şimdi sana sabredemediğin şeylerin içyüzünü/tevîl anlatacağım” ve “İşte 

senin, sabredemediğin şeylerin içyüzü/tevîl budur”116 demektedir. Buna ek olarak 

İsfehânî, bu anlatımda, onun fiilinin zahirinin onun kastını haber vermesinden ötürü 

ve rüya yorumu anlamında bu sözcüğün kullanılmasının ise rüyaların çoğunluğunun 

zahirinin bir şeyi gerektirmesi, batınının ise başka bir şeyi gerektirmesinden ötürü 

olduğunu belirtmektedir.117  

Tefsîr ve tevîl sözcüklerinin anlam farklılıklarının belirlenmesi, bu sözcüklerin 

Arap dilinde ve Kur’an’da ayrı ayrı kullanılması nedeniyledir ki bu durumda 

sözcüklerin eş anlamlı sözcükler olmadığı ortaya çıkmaktadır. İsfehânî’ye göre tefsir 

   
110  İsfehânî, el-İtikâdât, 178; Aynı şekilde bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 372-373; İsfehânî, Tefsîr, 1/10; 
İbn Fâris, fesrin bir şeyin açıklamasına dendiğini, tabibin suya bakarak onun hakkında karar 
vermesine de fesr ve tefsire denildiğini belirtmektedir. Bkz. İbn Fâris, Mu’cem’u Mekâyisu’l-Luğa, 
4/504. İbn Manzûr da, fesrin beyan anlamına geldiğini söylemektedir. İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl 
Cemaluddîn, Lisânu’l-Arab, Beyrut 1990, 5/55. 

111  İsfehânî, el-İtikâdât, 179; İsfehânî, başka bir eserinde ise tevîl sözcüğünün bir şeyi aslına 
döndürmek anlamındaki evl sözcüğünden geldiğini, dönülen yere me’vel denildiğini ve bununla 
ilişkili olarak tevîlin ister bilgi ve isterse fiil olsun bir şeyi kendisiyle kastedilen gayeye 
döndürmek olduğunu belirtmektedir. İsfehânî, el-Müfredât, 38. Aynı şekilde bu sözcüğün 
kullanıldığı nesneler ve olaylar, sözcüğün anlamının döndürmek olduğunu desteklemektedir. 
Sözgelimi yönetileni, kendisinin hak ettiği şeye çevirmek olarak siyaset için iyâle denilmektedir. 
İsfehânî, el-İtikâdât, 162; İsfehânî, Tefsîr, 1/11.  

112  Furkân 25/33. 
113  Yusûf 12/6, 21, 101. 
114  Yusûf 12/44, 100. 
115  Âlû İmrân 3/7. 
116  Kehf 18/78, 82. 
117  İsfehânî, el-İtikâdât, 179. 
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daha geneldir ve her tevil tefsirdir fakat her tefsir tevil değildir. Bu iki yönden 

böyledir. Birincisi; muhatapta biçimlenen her lafız, daha kolay olması nedeniyle 

açıktır. Buna o tefsirdir denilir. Fakat onun için tevil denmez. İkincisi ise; tevil tekil 

lafızlar için değil de, sadece bileşik lafızlar için kullanılır. Tefsir ise her iki lafız için 

kullanılır. Tevilin alanı geniştir.118 Bu durum sözcüğün anlamının bir sözcüğünün 

anlamının muhatapta açık olması nedeniyle tefsir denilmesi ve sözcüğün muhatabın 

zihninde açık olarak bir şeye delalet etmesi anlamındadır. İşte bu nedenle tefsir 

bileşik olmayan müfret sözcüklerde geçerli olmakta ve tevil de bileşik sözcüklerde 

geçerli olmaktadır. İsfehânî, bu sözcükler arasındaki anlam farklılığını “kendi elinizle 

kendinizi tehlikeye atmayınız”119 sözünün, arzulardan soyutlamayan bir kimsenin 

bunu yorumlamasıdır. İnsanın savaşta yüz kişiye saldırması, azık almaksızın çöle 

girmesidir.120 Ancak tevil ve tefsirin aynı anlamda olduğuna ilişkin görüşler de 

bulunmaktadır.121  

Bu durumda sözcüğün bir lafzı ve bir de anlamı vardır. Lafız ile anlam arasında 

bir ilişki vardır. Lafız ve anlam arasındaki ilişki de, Zeyd ve Amr için insan 

sözcüğünün kullanılmasında olduğu gibi lafız ve anlamda birliktelik olarak mütevâtı’ 

olarak isimlendirilir. Adam ve at sözcüklerinde olduğu gibi lafız ve anlamda ayrılığa 

mütebâyin denir. Kılıç için husâm ve samsâm sözcüklerinin kullanılmasında olduğu 

gibi lafızda değil de anlamda birliktelik olursa müterâdif denir. Göz sözcüğünün 

organ ve su kaynağı anlamında kullanılmasında olduğu gibi lafızda birliktelik ve 

anlamda farklılık olursa müşterek denir. Vuran ve vurma sözcüklerinde olduğu gibi 

lafzın ve anlamın bazısında birliktelik olursa müştak denilir.122 Lafız ve anlam 

arasındaki bu tür ilişkiler, asıl olarak lafzın delaletiyle ilgilidir. İsfehânî, delâleti; 

kendisi vasıtasıyla bir şeyin bilgisi elde edilen şey olarak tanımlamakta ve lafzın 

anlama delaletini bu bağlamda zikretmektedir.123 

Sözcüklerin gerçek anlamları ve mecazi anlamları, kelam ilminde pek çok 

sorunun odak noktasıdır. Özellikle haberi sıfatların anlaşılmasında, sözcüklerin 

   
118  İsfehânî, el-İtikâdât, 162 
119  Bakara 2/195. 
120  İsfehânî, el-İtikâdât, 179. 
121  İbn Manzûr, İbnu’l-A’rabî’nin tefsir ve tevilin aynı anlamda olduğu görüşüne atıfta bulunmaktadır. 

Bkz. İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 5/55. 
122  İsfehânî, Tefsîr, 1/2.  
123  İsfehânî, el-Müfredât, 246. 



 

 

26 

 

gerçek anlamlarına dayanan öğretiler ve mecazi anlamlarına dayanan öğretilere göre 

fırkaların oluştuğu söylenebilir. İsfehâni, hakikatin124 bazen anlam ve bazen de 

sözcükler hakkında kullanıldığını belirterek, anlam hakkında kullanıldığında bir 

şeyin gerçek olduğunu ve ona işaret ettiğini haber verdiğini, lafız hakkında 

kullanılmasında ise nakil, artma ve eksilme olmaksızın dilin aslında konulduğu şey 

olduğunu ve aksinin ise mecaz olduğunu belirtmektedir.125 Fakat dil açısından önem 

arz eden şey, lafız hakkında kullanımıdır. Bununla birlikte İsfehânî, hakikat ve 

mecazın tekil sözcüklerde ve tümcelerde olmak üzere iki kısmından söz etmektedir. 

Tümcelerdeki mecaza örnek olarak, bazı alimlerin Hz. İbrahim’in “ben hastayım”, “o 

benim kız kardeşimdir” ve “belki de büyüğü yapmıştır” sözlerinin hakikat olarak 

anlaşılması nedeniyle onun üç kez yalan söylediğini belirttiklerini, ancak bunlardaki 

doğru anlamın düşünülmesi durumunda bunların yalan olmadığını söylemektedir.126 

Sözcüklerin anlamlarının genel/umûm ve özel/husûs oluşu, anlambilimin 

konusunu oluşturur. Kelam ilmi açısından da özellikle büyük günah işleyenin 

mümin, kafir veya fasık isimleriyle anılmasında etkilidir. Sözgelimi “kim bir mümini 

kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir”127 ayetindeki kim 

sözcüğünün kasten bir mümini öldüren herkes için genel olduğu veya salt o kişiyi 

mümin olmasından ötürü öldürene özel olduğu konusu tartışmalıdır. Bununla birlikte 

Eşari, “Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine 

atacağız”128 ayetinde yer alan “men” sözcüğünün bazen bütünü bazen de bir kısmı 

ifade ettiği görüşündedir.129 İsfehânî ise genellik ve özelliğin üç çeşit olduğunu ve 

bunların da mutlak genellik, mutlak özellik ve bir yönden genellik ve bir yönden 

özellik olduğunu belirtmektedir.130 

   
124  İsfehânî, hakikat sözcüğünün hak sözcüğünden türediğini belirtmekte ve hak sözcüğünün 

anlamları hakkında şunları demektedir: “Hak sözcüğü iki şekilde kullanılır. Birincisi “ölüm 
haktır”, “diriliş haktır”, “hisap haktır” sözlerimizde olduğu gibi varlığı hikmet gereği olan varlığa 
denilmektedir. İkincisi ise “falancanın diriliş hakkındaki inancı haktır” sözünde olduğu gibi bir 
şeyin kendi varlığına uygun inanç anlamına gelmektedir. Bkz. İsfehânî, Tefsîr, 1/15.  

125  İsfehânî, Tefsîr, 1/15. 
126  İsfehânî, Tefsîr, 1/17. 
127  İsfehânî, Tefsîr, 1/19. 
128  Nisâ 4/30. 
129  Eşarî, Ebu’l Hasen Ali b. İsmail, Kitâbu’l-Luma’ fi Redd’i Ala Ehli’z-Zey’i ve’l-Bid’a, matbaat’u 

Mısr, Kahire 1955, 127-129. 
130 İsfehânî, Tefsîr, 1/19. 
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E. BİLGİ VE VARLIK KURAMLARI 

1. Bilgi Kuramı 

Bilgi kuramı; her ne kadar felsefenin bir dalı ise de, kelam ilmi için de çok 

önemlidir. Aralarındaki fark, filozofların bilgi hakkındaki incelemeleri temel konu, 

kelam ilminde ise tali konu olmasıdır. Bilgi kuramı; bilginin neliği, olabilirliği, 

kaynağı, elde ediliş araçları vs. konularını inceler.131  

a. Bilginin Tanımı 

Bilginin tanımı konusunda kelamcıların birlikteliğinden söz edilemez. İsfehânî 

bilgiyi “bir şeyi gerçekliği/hakikât ile kavramak/idrâk” şeklinde tanımlamaktadır.132 

İdrak da; “bir şeyin sonuna ulaşmak”133 olduğuna göre, öznenin, nesnenin 

gerçekliğine ilişkin ulaştığı bütün her şeye sahip olması demektir. Bu tanımda ve 

diğer kelamcıların bilgi tanımında bilginin iki elemanı olan özne ve nesne ile ilgili 

kullanılan terimler, bilginin anlamının belirginleşmesinde etkili olmaktadır. 

Kelamcıların bilgi tanımlarında nesne ile ilişkili olarak hakikât ve mâhiyet terimleri 

kullanılmaktadır. Özne ile ilişkili olarak ise idrâk, itikâd, marifet terimleri kullanılır. 

Bilgi tanımında özne ile ilişkili olarak itikâd sözcüğünün kullanılması, daha çok 

Mutezile alimlerinde görülmektedir.134 Ehl-i Sünnet alimlerinden de bilgiyi özne ile 

ilişkili olarak marifet veya kişiyi alim kılan anlam olarak tanımlayanlar vardır.135 Bu 

terimlerin anlamları, kelamcının bilgi kuramına doğrudan etki etmektedir.  

İsfehânî, bilgi tanımına uygun olarak bilgiyi iki kısma ayırmaktadır. Bunlardan 

birincisi; bir şeyin özünü kavramak ki bu bir mefüle geçişlidir, ikincisi ise; bir şeyin 

kendisi için var olmasıyla onun varlığı veya kendisinden olumsuzlanması nedeniyle 

onun yokluğuyla bir şey hakkındaki yargıdır ki bu da iki mefüle geçişlidir.136 O, 

birinci anlama örnek olarak “Onun bilgi hakkındaki bu kısımlandırması, gerçekte 
   

131 Bkz. Atay, Hüseyin, “Bilgi Teorisi (İlmin İmkanı)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, ss. 1-39. 

132  İsfehânî, el-Müfredât, 513; İbn Miskeveyh ilmi; “nefsin, varlıkların suretlerini gerçeklikleri üzere 
kavraması” şeklinde tanımlamaktadır. Bkz. İbn Miskeveyh, el-Hevâmil, 52, 134-135.  

133  İsfehânî, el-Müfredât, 242. 
134  Mutezile alimleri bilgi tanımında öznenin fiilini itkâd sözcüğü ile ifade etmektedirler. Abdulcebbâr 

ise önceki Mutezile alimlerinden farklı olarak bilgiyi “incelediği şey konusunda bilenin nefsinde 
sukunu gerektiren mana” olarak tanımlamaktadır. Abculcebbâr ve diğer Mutezile alimlerinin ilim 
tanımı için bkz. Abdulcebbâr, Ebu’l-Hasan, Muğnî fi Ebvâbi’t-Tevhîd ve’l-Adl, (en-Nazar’u ve’l-
Meârif), thk. İbrâhim Medkur – Tâhâ Hüseyin, Basım yeri ve yılı mevcut değil, 12/13; Nesefî, 
Tabsiratu’l-Edille, 1/9-10.  

135  Eşari’ye göre ilim; kişiyi alim kılan şeydir. Bkz. Eşarî, Luma’, 30; Bakıllânî’ye göre ise ilim; 
malumun neliği hakkındaki marifedir. Bkz. Bakıllânî, Temhîd, 25. 

136  İsfehânî, el-Müfredât, 513. 
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bilgi tanımının açıklamasıdır. Birincisinde özne bir şeyin kendisine yönelmekte, 

ikincisinde ise bir şey hakkında, kendisinde var olan bir özellik veya yok olan bir 

özellik yönünden verilen yargıdır ve bu yargı da onun özüyle ilişkili değildir.  

Her ne kadar İsfehânî, ilmi bir şeyi gerçekliği ile kavramak olarak tanımlasa da, 

ilim ve marife arasında bir ilişki de kurmaktadır. Buna göre marife; “bir şeyi tefekkür 

ve etkilerini incelemek/tedebbür ile kavramaktır.”137 Görüldüğü üzere ilim ve 

marifenin her ikisi de kavramak/idrâk sözcüğü ile açıklanmaktadır. Her iki sözcük de 

kavramayı ifade edince, aradaki farklılığı o, marifenin ilimden daha özel olmasıyla 

açıklamaktadır. Ona göre; marife ilimden daha özeldir ve marifenin zıddı inkar 

olmasına karşın ilmin zıddı cehalettir. Bu farklılık insanın Allah’ı bilmesini ifade 

ettiği sözcüklerde de açığa çıkmaktadır ki bir kimse Allah’ı bilir/arefe denilir fakat 

bir kimse Allah’ı bilir/alime denilmez.138 Burada ilim ve marife sözcüğünü bilgi 

olarak ifade etmemiz, bu sözcüklerin Türkçede bilgi sözcüğüyle ifade 

edilmesindendir. Ona göre insanın Allah’ı bilmesini ifade etmek için marife 

sözcüğünün kullanılması, insanın Allah’ın zatını kavrayamaması, fakat onun 

yarattıklarını yani etkilerini düşünmek suretiyle onu kavramasından 

kaynaklanmaktadır. Allah için kullanıldığında ise Allah’ın bilmesi marife sözcüğü ile 

değil de ilim sözcüğü ile ifade edilir. 

İsfehânî’nin ilim tanımında nesne ile ilişkili olarak mahiyet değil de hakikat 

terimini kullanması, bu iki terim arasındaki anlam farklılığına dayanmaktadır. Ona 

göre mahiyet; “bir varlığın başkalarından ayırt edildiği formu ile oluşan şeydir.”139 

Bu tanıma göre mahiyet, varlığın hakikatinden başka bir şeydir ve asıl olarak varlığı 

başkalarından ayırt eden özellikleriyle ilişkilidir. Hakikat ise; varlığı sübut bulan 

şeydir. Bu sözcük varlık hakkında kullanıldığı gibi inanç, söz, fiil hakkında da 

kullanılır.140  

b. Bilginin Gerçekliği 

Genel olarak kelamcıların bilginin olabilirliği konusunda herhangi bir şüpheleri 

mevcut değildir. Kelam eserlerinde varlığın gerçekliği ve insanın varlık hakkında 

bilgi edinmesi konusunda şüphe eden, felsefi öğretilere cevaplar verilmektedir. 

   
137  İsfehânî, el-Müfredât, 495. 
138  İsfehânî, el-Müfredât, 495. 
139  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neşeteyn, 35. 
140  İsfehânî, el-Müfredât, 180. 
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Sözgelimi Nesefi, akaid hakkında yazdığı risalesinin girişinde, varlıkların 

gerçekliğinin sabit olduğunu ve varlıklar hakkındaki bilginin de gerçek olduğunu 

ifade etmektedir.141 Bu ve benzeri ifadeler, bilginin gerçekliğini ve elde edilmesini 

yadsıyan felsefi öğretilerin olumsuzlanması bağlamında, genel olarak kelam 

eserlerinde yer almaktadır. İsfehânî, bilginin gerçekliğini kabul ettiğinden, bu 

şekildeki bir tartışmaya eserlerinde yer vermemektedir. 

c. Bilgi Elde Etme Yolları 

Kelam ilminde, bilgi elde etme yolları genel olarak beş duyu, doğru haber ve akıl 

olarak kabul edilmektedir. İsfehânî, bilgi elde etme yollarını ayrı bir konu olarak 

incelememekte, kazanılmış Allah bilgisi için gerekli olan öncüller bağlamında yer 

vermekte ve bu yollar arasında Allah bilgisi için geçerli ve gerekli olan yolları 

belirlemektedir. İsfehânî’ye göre insanın herhangi bir çaba sarf etmeden ve elde 

etmek için uğraşmadığı bilgi ve insanın elde etmek için çaba sarf ettiği bilgi olmak 

üzere iki kısımdır. Bunlar da; Allah’ın insana doğuştan verdiği ilham, aklın bidayeti 

ile oluşan ma’kulât, duyular, hayal, ve vahiydir. Onun bilgi edinme yollarının ilki 

olarak ilhamı sayması, genel olarak insanın doğasında var olmasından 

kaynaklanmaktadır. O, ilhamı çocuğun memeden emmeye yönlendirilmesi ve onu 

istediği zaman da ağlaması gibi doğuştan elde edilen bilgiler ile örneklendirmektedir. 

Dolayısıyla bilgi aracı olarak ilham, sufilerin iddia ettikleri, Allah tarafından 

kendilerine verilen bilgi kast edilmemektedir. Bu yaklaşım, “nefse ve onu 

düzenleyene, ona kötülükleri ve iyilikleri ilham etti”142 ayetindeki ilham sözcüğünün 

anlamıyla uyum içerisindedir. Bununla birlikte o, Kur’an sözcüklerinin anlamlarını 

açıklarken ilhamı, bir şeyin zihne ilka edilmesi olarak tanımlamakta ve Allah 

tarafından verilene özel olduğunu belirtmektedir.143  

Kelamcılar tarafından bedihi bilgi olarak isimlendirilen ve herhangi bir akıl 

yürütme olmaksızın elde edilen bilgi, İsfehâni tarafından aklın bidayeti ile oluşan 

makulât olarak isimlendirilmektedir. Bu bilginin elde edilmesi için düşünceyi 

kullanmaya gereksinim duyulmadığı, bunun nasıl ve ne zaman elde edildiğinin 

bilinmediği şeklinde nitelenmektedir. Sözgelimi bir cismin aynı zamanda iki yerde 

   
141  Bkz. Taftazani, Saduddin, Şerh’ul Akaid’in Nesefiyye, thk. Ahmed Hicazi es-Seka, Kahire 1987, 

13. 
142  Şems 91/7-8. 
143  İsfehânî, el-Müfredât, 689. 



 

 

30 

 

bulunmayacağı veya bir şeyin bütününün parçasından büyük olduğu bilgisi, bu tür 

bir bilgidir. Duyularla elde edilen bilgiler; dokunma, tatma, koklama, işitme ve 

görme olmak üzere beş türden oluşmaktadır. Nefsin duyu ile tasavvur ettiği ve 

duyumsananın yokluğundan sonra gördüğü hayal de, bilgi elde etme yollarından 

birisidir. Allah’ın vahyetmesi ile kalpte edinilen bilgi ise, sadece elçilerde 

gerçekleşmektedir. İsfehâni bu bilgi için “onu senin kalbine güvenilir ruh indirdi”144 

ayetine atıfta bulunmaktadır.145  

İnsanın çaba göstermesi ve incelemesi sonucu elde ettiği bilgiler ise, akıl ile 

ilgilidir. İsfehânî, bunları şu şekilde sıralamaktadır: 

Birincisi; eserden müessir, hareketten hareket ettirici, fiilden failin bilgisidir. 

Sözgelimi insan bir bina veya hareket görür ve bir inşaatçı veya hareket ettiricinin 

olduğunu bilir. Bir duman gördüğünde, bunun ateş veya yangın nedeniyle olduğunu 

bilir.  

İkincisi; hareket, eser ve fiilin bilgisine bir hareket ettirici, müessir veya fail 

nedeniyle olduğunun bilgisidir. Sözgelimi bir insan bir inşaatçı, bir hareket ettirici 

gördüğünde onun bir binasının veya hareketinin olduğunu bilir. Veya ateş 

gördüğünde onun nedeniyle yangın veya duman olduğunu bilir.  

Üçüncüsü; Çözümlemedir/tahlil ki o da genel ilkelere varmak için bileşik bir şey 

gördüğünde, maddenin kendisinden bileşerek oluştuğu ve onun yapısından 

ayrışmadığı ilkeleri ortaya koymaktır. Sözgelimi, bir kimse bir gömlek gördüğünde 

gömleğin bir elbise olduğu, elbisenin kumaştan, kumaşın da pamuktan olduğunu 

bilir. Pamuk bir bitkiden elde edilir ve o da dört unsur yani hava, su, toprak ve ateş 

yani sıcaklıktandır. Bu rukünlerden her biri, unsur ve suret yani cevher ve arazdandır.  

Dördüncüsü; Birleştirmedir/terkib ki buda tahlilde yapılanın zıddıdır.  Bu da 

basitlerden onun bileşenlerine gitme yöntemidir. Allah’ın “Biz insanı, çamurdan bir 

özden yarattık. Sonra onu nutfe olarak sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra onu 

alakaya, alakayı da mudgaya çevirdik. Mudgayı kemiklere dönüştürdük ve bu 

kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. 

Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir”146 ve “Ey insanlar! Ölümden 

   
144  Şuara 26/193. 
145  İsfehânî, el-İtikâdât, 40. 
146  Müminûn 23/13-14. 
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sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, hiç şüphesiz biz sizi 

topraktan yarattık”147 ayetlerinde buna dikkat çekmektedir.  

Beşincisi ise; Benzerlik/şebih bilgisidir. Nitekim Allah diriliş ve nüşur konusunda 

“O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. 

İşte siz de, böyle diriltileceksiniz”148 sözünde buna dikkat çekmekte ve ölümünden 

sonra ölünün diriltilmesinin, ölümünden sonra toprağın bitkilerle diriltilmesi gibi 

olduğunu açıklamaktadır.149 

İsfehânî, aklın ilk yaratılan cevher olduğu ve cevherlerin de en şereflisi olduğunu 

belirtmektedir. Bu görüşünü de Allah ilk olarak aklı yarattı hadisine 

dayandırmaktadır.150 Aklın ilk nesne olabilmesi için onun araz olması gerektiği 

görüşünü de eleştirerek, aklın cevher olduğu, arazların ise bir cevher olmadan var 

olmasının imkansızlığını belirtmektedir. İlk yaratılan varlığın neliğine ilişkin çeşitli 

öğretilerde farklı nesneler zikredilmektedir. Yine hadislerde Allah’ın ilk olarak 

kalemi yarattığı da zikredilmektedir151 ki İsfehânî bu hadisi de kader anlayışını 

açıklarken zikretmektedir. İlk yaratılan nesne ile ilgili görüşlerin, ilk yaratılanın ilk 

olması yönünden değerli olması anlayışı ile birlikte, kader inancını kabul edenler 

açısından da kaderi yazacak bir nesnenin olmasına dayanmaktadır.  

2. Varlık Kuramı 

Kelam ilmi, var olması yönünden Tanrı’yı incelediği gibi, mümkün varlık 

olmaları yönünden de alemdeki bütün varlıkları başlangıç ve sonları yönünden 

inceleme konusu edinmiştir. Kelamcıların olabilirli/mümkün varlıkları başlangıç ve 

sonları yönünden incelemeleri de, asıl olarak varlık hakkında bir teori üretmek 

amacından kaynaklanmamaktadır. Kelam ilminde bu konunun incelenmesi, Tanrı’nın 

varlığa etki eden fiilleri yönünden ele alınmakta, bazen de varlıktaki düzenin illetinin 

Tanrı olmasında son bulmaktadır. Kelam ilminin bu yönünün, onun Tanrı merkezli 

   
147  Hac 22/5. 
148  Zuhrûf 43/11. 
149  İsfehânî, el-İtikâdât, 40-42. 
150  İsfehânî, ez- Zeria, 133; İsfehânî, akıl sözcüğünün etimolojisini verirken, aklın güç halindeki akıl, 

fiil halindeki akıl, ğarizi akıl ve kazanılmış akıl için verilen genel bir isim olduğunu belirttikten 
sonra, dil açısından devenin kaçmaması için bağlanmasından ibaret olduğunu, bunun da, Arapların 
duyumsanan varlıkların isimlerini düşünülenler için kullanmaları adetlerinden kaynaklandığını 
belirtmektedir. 

151  Bu hadis Buhâri ve Müslim’in Sahih’lerinde yer almamaktadır. Ancak Ashabu’l-Hadis ekolüne 
mensup alimlerin eserlerinde yer almaktadır. Bkz. Acurrî, es-Şerîa, 83; Firyâbî, el-Kader, 77; 
Bununla birlikte bu hadiste ifade edilen kalemin ilk olarak yaratılan madde olması, önceden 
belirlemeci kader anlayışlarını desteklemektedir. 
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bir ilim olarak anlaşılmasından ortaya çıktığı söylenebilir. Bu nedenle varlık, asıl 

olarak kelam ilminin temel konularından birisidir.  

Varlık kuramı, duyularla algılanabilen somut varlıkları/mahsûsât konu edindiği 

gibi, duyularla algılanamayan ve tamamen akli olarak varlığı hakkında bir yargıda 

bulunduğumuz soyut varlıkları/makulât da inceler. Felsefe; varlığı temel konu 

edindiğinden, varlık teorisine ilişkin görüşler asıl olarak filozofların öğretilerinde 

ortaya çıkmaktadır. Felsefi öğretilerde varlık kuramı varlığın tanımı ile 

başlamaktayken, İsfehânî’nin öğretisinde varlığın tanımı üzerinde durulmamaktadır. 

O, Kur’an terimleri sözlüğünde bazı sözcüklerin anlamlarını açıklarken felsefi bilgi 

kullanmaktayken, varlık/vucûd hakkında bir tanım söz konusu değildir. Sadece 

varlığın kısımlarından söz edilmektedir.152  

İsfehânî’nin görüşlerinde varlığın tanımından çok kısımları yer almakta ve varlık 

pek çok yönden çeşitli kısımlara ayrılmaktadır. İsfehânî, varlığın şu şekilde bir 

kısımlandırmasının yapıldığını belirtmektedir. Onun aktardığı bu kısımlandırmada 

varlıklar başlangıç ve sonları dikkate alınarak yapılmaktadır. Buna göre varlıklar, 

başlangıcı ve sonu olmayan, başlangıcı ve sonu olan ve başlangıcı olup da sonu 

olmayan varlıklar olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Başlangıcı ve sonu olmayan 

varlık sadece Tanrı’dır. Başlangıcı ve sonu olan varlıklar ise ilk yaratılışında insan ve 

dünyadaki diğer cevherlerdir. Başlangıcı olup da sonu olmayan ise ikinci 

yaratılışında insandır.153  

Sözkonusu kısımlandırma, somut ve soyut varlıklar hakkındaki akli ve duyusal 

çıkarımlara dayalı olarak yapılmıştır. Bu sınıflandırmada başlangıç ve sonu 

yönünden varlıkların ele alınışı, Tanrı’nın başlangıcı ve sonu olmayan bir varlık 

olması, onun dışındaki varlıkların ise onun yaratması ve özelliklerini vermesi ile 

başlangıçlarının ve sonlarının olması amaçlanmaktadır. Ancak insanın ilk 

yaratılışında başlangıcı olsa bile, ikinci yaratılışına başlangıcı olan ve sonu olmayan 

olarak nitelenmesi, İsfehânî’nin düşüncesi açısından da tutarlı değildir. Çünkü o, 

insanın asıl olarak ruhu ile insan olduğu ve onun ilk yaratılışından sonraki bedensel 

bozuluşunda ruhsal olarak varlığını devam ettirdiğini kabul etmektedir.154  

   
152  İsfehânî, Tefsîr, 1/267; İsfehânî, el-Müfredât adlı eserinde ise duyu, şehvet, gazap ve akıl 

vasıtasıyla vücuttan söz etmektedir. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 806. 
153  İsfehânî, el-Müfredât, 806. 
154  İsfehânî, el-İtikâdât, 212. 
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İsfehânî’nin varlıkları kalan/bâkî ve bozulan/fâsid olarak sınıflandırması da asıl 

olarak Allah’ın varlıklara etkisinin açıklamasına dönüktür. Ona göre kavranılan 

varlıklar ulvi cisimler, hava, su, ateş ve toprak olarak dört unsurdur. Maden ve 

taşlardan oluşan cansızlar, bitki ve ağaçlardan oluşan gelişen varlıklar, hava, su ve 

yerde yaşayan hayvanlar ve insan olmak üzere altı kısımdır. Bütün bunların hepsi de 

üç kısımdır. Birinci kısım; başlangıçtaki varoluşundan sonuna kadar kendisinde 

değişme ve bozulmanın geçerli olmadığı varlıklardır. Allah bunların yok olmasını 

istediği zaman, ancak bunlar yok olur. Bunlar da ulvi cisimlerdir. İkinci kısım; 

bozuluşun bütünde değil de parçalarında geçerli olduğu varlıklardır. Bunlar da dört 

unsurdur. Üçüncü kısım da; Bozuluşun türde değil de bütününde ve parçasında 

geçerli olduğu varlıklardır. Bunlar da bitki, hayvan ve insandır.155 Onun, varlıkları bu 

şekildeki sınıflandırmasında yer alan ulvi cisimlerin varlıklarının başlangıcından 

sonuna kadar bozuluştan korunduğuna ve baki olduğuna dair görüşü, filozofların gök 

cisimleri hakkındaki anlayışlarından alınmıştır., Filozofların gök cisimleri hakkındaki 

görüşlerinin de, astronomi ilminin nesnel verileri doğrultusunda yeniden 

değerlendirilmesi zorunludur. Dört unsurun bütünlerinde değil de parçalarında 

bozuluşun gerçekleştiği savı ise, aynı şekilde felsefi bilgidir. Elementlerin 

bulunmasından sonra gelişen fizik ilmi açısından dört unsur olarak ifade edilen hava, 

su, toprak, ateşin görünen ve algılanan yapıları yerine, bu nesnelerin atomlardan 

oluşan varlıklar olduğu ve onlar için analiz ve sentezin geçerli olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bitki, hayvan ve insan olmak üzere canlı varlıkların türünde değil de parça 

ve bütününde bozuluşun geçerli olduğu varlıklar olarak tanımlanması da, 

günümüzdeki genetik ilmi açısından da tutarlı değildir. Bu nedenle kelamcıların ve 

filozofların varlığın yapısı hakkındaki görüşlerinin, günümüz bilimsel verilerine göre 

yeniden değerlendirilmesi gereklidir.  

Filozofların varlık kuramlarında olduğu gibi, kelamcıların varlık kuramlarında da 

varlık mertebeleri öğretisi yer almaktadır. Varlıkların mertebelerinin belirlenmesi, 

varlıkların birbiriyle olan ilişkilerini açıklamaktadır. İsfehânî, “varlıklar bazısı 

bazısına göre derecelenmiştir. Bu ya akli derecelendirme ya da duyusal 

derecelendirme iledir. Bu durum, dört unsurun pamuğun varlığından önce var olması, 

pamuğun varlığının da kumaşın varlığından önce olması ve kumaşın da gömlekten 

   
155  İsfehânî, el-İtikâdât, 43. 
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önce olması demektir. Noktanın varlığının, çizginin varlığından önce olması, 

çizginin düzlemden önce, düzlemin cisimden önce, cismin gelişme gücünden önce, 

gelişme gücünün hayattan önce, hayatın ilimden önce var olması da bunun 

gibidir.”156 Râgıb el-İsfehânî’nin varlıkların mertebelerinin duyusal veya akli olarak 

yapıldığını belirtmesi, varlıkların akli varlık veya duyusal varlık olmasından 

kaynaklanmaktadır. Kumaş örneğinde, kumaşın bileşenlerinin kumaştan önce varlığı 

duyusal olarak gerekli olduğu gibi, düzlemden önce de noktanın varlığı akli olarak 

gereklidir.  

İsfehânî’ye göre “bunlardan her biri kendisinden sonrakinin, ondan önce herhangi 

bir şey düşünülemeyen başlangıçtaki varlık sebebidir. Bununla birlikte o kendisinden 

sonra gelen bütün şeylerin varlık sebebidir. Bu şuna benzer: Bir ikiden önce, iki de 

üçten öncedir. Bir diğer sayıların varlık sebebidir ve ondan oluşur ve onda son bulur. 

O düşünülse bile ondan müstağni olur. Öyleyse birin etkisi bütün sayılarda mevcuttur 

ve her sayının birle nitelenmesi doğru olur. On birdir, yüz birdir, bin birdir 

denilebilir. Fakat birin, diğer sayılarla herhangi bir şekilde nitelenmesi doğru olmaz. 

Birin herhangi bir şeyle sayılması mümkün değildir. Her sayı kendisiyle 

çarpıldığında, bir sayısı hariç ya artar ya azalır. Biri birle çarptığınız zaman kendi 

zatından çıkmaz. Bunun gibi bütün varlıklar Allah’a ihtiyaç duyar fakat o, onlardan 

müstağnidir. Aynı şekilde onun etkisi bütün varlıklarda vardır. Fakat varlıklardan 

hiçbir şey onda yoktur. Her varlık onda son bulur ve onu kaldırdığınız zaman 

varlıklar da kalkar. Fakat bütün varlıkların yokluğu düşünülse bile, o yok olmaz.157 

Varlığın bu şekilde mertebelere ayrılmasında kelamcının zihninde asıl olarak 

Tanrı’nın bütün varlıkların nedeni olduğu ve kendisinin de bir nedene dayanmadığını 

da kanıtlama arzusu vardır. Diğer kelamcılarda olduğu gibi İsfehânî de, varlık 

konusunu bağımsız bir konu olarak değil de diğer konularla ilişkili olarak 

incelediğinden, bu nedenle varlık konusunu diğer konularla ilişkili olduğu yerlerde 

incelemek gerekmektedir.  

   
156  İsfehânî, el-İtikâdât, 47. 
157  İsfehânî, el-İtikâdât, 48. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TANRI 

Allah konusu, kelam ilminin en temel konusudur ve kelam eserleri de bu konuyla 

başlar. İsfehânî, inançlara ilişkin yazdığı eserinde bu konuyu “Allah bilgisi, Allah’ın 

birliği ve Allah bilgisinin açıklanması ve türleri” olarak adlandırmaktadır.158 Ehl-i 

Sünnet kelamının sistematik hale gelmesinden sonra bu konu, akliyyât/ilahiyyât 

konularının ilki olmuştur. Mutezile kelam ekolünün ilk konusu tevhit konusudur ki, 

bu da Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgilidir.159 Ehl-i Sünnet açısından sıfatlar zattan 

ayrı olarak var olduklarından, zat ve sıfatlar ayrı konular olarak akliyyât bölümünün 

içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar İsfehânî zattan ayrı olarak sıfatların varlığını 

kabul etse de, zat ve sıfatlara ilişkin incelemelerine tek bir başlık altında yer vermesi 

nedeniyle, zat ve sıfatları bu konunun alt konuları olarak ele alındı. 

A. TANRI’NIN ZATI 

Kelam ilminde Allah’ın zatı konusu, Allah’ın varlığının incelendiği bir bölüm 

olarak bütün konulardan önce yer alır. Bunun nedeni, diğer bütün varlıkların ona 

dayanması ve ancak Allah’ın varlığının ispatından sonra bir anlam kazanmasıdır. 

İsfehânî, Allah’ın varlığı ve sıfatları konusundaki bütün görüşlerini Allah 

bilgisi/marifetullah alanı içerisinde kabul etmektedir.160 Buna ek olarak o, varlık ve 

bilgi kuramlarına da, bu konunun açıklanmasında gereksinim duyulan konular 

bağlamında yer vermektedir. 

1. Allah Bilgisi ve Türleri 

Kelam ilmi Tanrı konusuna, Allah bilgisinin imkanı ile başlar. Çünkü bir şey 

hakkında konuşma, ilk olarak onun varlığının bilgisi ile olasıdır. Burada tartışma 

konusu, Allah bilgisinin zorunlu yani fıtri veya kazanılmış yani akıl yürütme yoluyla 

   
158  Bkz. İsfehânî, el-İtikâdât, 32. 
159 Bkz. Abdulcebbâr, Şerh, 151-298. 
160 İsfehânî, el-İtikâdât, 32. 
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mı olduğudur. İsfehani, insandaki Allah bilgisinin bedihi, kazanılmış ve mevhibi 

olmak üzere üç mertebede olduğunu belirtmektedir.161 Bu, genelden özele doğru 

yapılan bir sıralamadır. Bedihi bilgi her insanda mevcutken, kazanılmış bilgi akıl 

yürütme yetkinliği olanlara ve mevhibi bilgi ise elçilere özeldir.  

Bu sınıflandırmaya göre bedîhî bilgi, Allah’ın varlığına ilişkin bir bilgidir ki, 

insanın bu bilgisi Allah’ın varlığı hakkındaki genel bilgisidir. O, bu bilgi ile her 

insanın inkarcılıktan kurtulması ve inanan ismini kazanması için gerekli olan bilgiyi 

kast etmektedir. Diğer kelamcıların iman kısımlandırmalarında yer alan tahkiki 

imana değil de icmali imana işaret etmektedir. Çünkü Allah’ın varlığı hakkındaki bu 

bilgi, en alt bilgi seviyesindeki insanda vardır. Bu bilginin bedîhî olmasının anlamı 

da budur.  

İkinci mertebede ortaya çıkan bilgi kazanılmış bilgidir. Bir kimse kazanılmış bu 

bilgi ile onun zatı, soyutlanan sıfatları yani münezzihe, birliği ve övgü yani 

mümeccide sıfatları hakkında bilgi sahibi olur ve muattıla, müşrik, benzetmeci ve 

mülhit olmaktan kurtulur.162 Bu durum, insanın Allah’ın varlığı hakkındaki yaratılış 

özellikleri ile sahip olduğu bilgisinden sonra, onun zatı ve sıfatları hakkında bilgi 

sahibi olmasının zorunluluğuna da gönderme yapar. O, insanın bu mertebedeki 

bilgisinin yokluğu nedeniyle yaptığı muattıla, müşrik, müşebbihe ve mülhit 

isimlendirmelerle, kelam ekollerine gönderme yapmamaktadır.. 163Dolayısıyla bütün 

bu olumsuz nitelemelerden kurtulmak için, insanın bu konularda bilgi öğrenmesi 

gereklidir. İsfehânî’nin üçüncü mertebede zikrettiği bahşedilmiş bilgi ise, onun 

tanımlamasına göre hidayet yoluyla ulaşılan bilgidir.164  

a. Bedîhî Allah Bilgisi: İsfehânî’ye göre bedihi olan tek bir çeşit bilgidir ki bu 

da insanın Allah hakkındaki genel bir bilgisidir. Bu bilgi, insanın inkarcı olmaması 

için gereklidir.165 İnkarcılık anlamına gelen cahd; asıl olarak zihinde ispatlanmış bir 

şeyi olumsuzlamak ve zihinde olumsuzlanmış bir şeyi de ispat etmek anlamına 

   
161  İsfehânî, el-İtikâdât, 32. 
162  İsfehânî, el-İtikâdât, 32. 
163 Muattıla; Allah’ın varlığına iman etmeyen herkes için kullanılan genel bir isimlendirmedir. 

Müşrik; Allah’ın varlığına inanmakla birlikte ona zatında ve fiillerinde ortak koşanları 
tanımlamaktadır. Müşebbihe; onun hakkında insan biçimciliği kabul etmek anlamına gelir ki, 
kelam ekolleri içerisinde de bu anlayışı kabul edenler bu isimle adlandırılmıştır. Mülhit ise, Allah 
için gerekli olan sıfatlar hakkındaki sapkınlıktır. 

164  İsfehânî, el-İtikâdât, 33. 
165  İsfehânî, el-İtikâdât, 32. 
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gelmektedir.166 İnkarcılığın bu sözcükle ifade edilmesi durumunda, kişi zihninde var 

olan bilginin zıddı bir tavrı benimsemiş olmaktadır. Dolayısıyla onun inkarcılık 

anlamında bu sözcüğü kullanması, inkarcı bir kişinin zihninde fıtrî olarak var olanın 

zıddına bir inancı benimsemiş olmasına da gönderme yapmaktadır. 

Fıtrat sözcüğü, kök olarak bir şeyi uzunlamasına ikiye ayırmak anlamına 

gelmektedir. Bu kökten türeyen ve Allah’ın bir ismi olarak Kur’an’da yer alan 

fâtır,167 bir varlığın ve herhangi bir fiil için elverişli bir bünyenin var edilmesi 

anlamındadır. İsfehânî’ye göre insandaki bir yeti olarak fıtrat ise; onun imanı 

bilmesini sağlayan bir güç168 olarak tanımlamaktadır. İnsan türünde yaratılışta var 

olan bu özelliklerini “doğa” sözcüğü ile ifade etmek mümkündür. Fakat asıl olarak 

fıtrat sözcüğü, sadece insanın yaratılış özellikleri anlamında onun doğasına işaret 

etmemekte, aynı zamanda bütün varlıkların doğasına işaret etmektedir. Ancak 

İsfehânî ve onun gibi düşünenler açısından fıtrat, insanda bir yeti olarak iman 

yönünde bir tavrı içermektedir.  

İsfehani, insandaki Allah bilgisinin fıtri ve dolayısıyla zorunlu olduğunu şu 

şekilde açıklamaktadır: “Bu bilgi, herhangi bir ayrım olmaksızın ergen olan her 

kişinin ortak olduğu aklın başlangıcında var olan bilgidir. Akıl sahibi herkes 

kendisinin yaratılmış olduğunu, kendisinin de kendini yaratmadığını ve kendisinden 

ayrılmayan bir amaç için yaratıldığını bilir. Fakat bu kişi kendisinin kim olduğunu ve 

niteliklerini ancak düşünme ve istidilal yoluyla bilir.169 Bununla birlikte o, “Biz, 

Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz 

   
166  İsfehânî, el-Müfredât, 133; Kur’an’da bu sözcük, genel olarak ayetlerin inkarı bağlamında 

kullanılmaktadır (Hûd 11/59; Ankebût 29/47, 49; A’râf 7/51 vd.).  Sadece bir yerde nimetin inkarı 
anlamında kullanılmıştır.(Nahl 16/71); Askerî, cühd sözcüğünün inkar sözcüğünden daha özel 
olduğunu, cühdün açık olan ve görünen bir şeyi inkar etmek ve inkarın ise görünen olsun veya 
olmasın bir şeyi inkar etmek anlamına geldiğini belirtmektedir. Askerî, Ebu Hilâl, el-Furûku’l-
Luğaviyye, thk. Hüsâmüddin el-Kudsî, Beyrut trs., 46.  

167  Allah’ın bir ismi olarak fâtır sözcüğü Kur’an’da kullanılmaktadır. Bu kullanımların hepsinde fâtır 
göklerin ve yerin yaratılmasıyla ilişkilidir. Bkz. Enâm 6/14; Yusûf 12/101; İbrâhîm, 14/10; Fâtır 
35/1; Zümer 39/46; Ancak fiil olarak diğer varlıkların yaratılması anlamında kullanımlar da 
mevcuttur. Bkz. Tâhâ 20/27; Yâsîn 36/22 vd. 

168  İsfehânî, el-Müfredât, 575; Zemahşerî ise fıtratı, “hak dini kabul etmek için insandaki cibilliyet” 
olarak açıklamaktadır. Bkz. Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, Esâsu’l-Belâğa, thk. Abdurrahim 
Mahmut, Dâru’l-Marife, Beyrut, trs.344. 

169  İsfehânî, boya/sıbğa sözcüğünün anlamı hakkında ise, terimler sözlüğünde Hıristiyanların 
çocuklarını doğumlarının yedinci gününden itibaren yıkadıklarını ve bunun da boya olduğunu 
iddia ettiklerini, Tefsirinde ise Hıristiyanlarla birlikte Yahudilerin de bu eylemi yaptığını 
söylemektedir. Tefsirinde fıtratın boya olarak isimlendirilmesinin insana verilen güçlerin 
başlangıçları dikkate alındığında boyanan nesnenin süsü yerine geçtiğini söylemektedir. İsfehânî, 
Tefsir, 1/324; Krş. el-Müfredât, 405. 
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ona ibadet edenleriz”170 ayetinde yer alan boya sözcüğünün, Allah’ın, bizi 

hayvanlardan ayıran aklın var ettiğini ve bizim de onunla Allah bilgisini, adaletin iyi 

olduğu bilgisini elde ettiğimizi ve diğer ayetlerde yer alan fıtrat sözcüğü ile de buna 

işaret edildiğini söylemektedir.171 

İnsandaki Allah bilgisinin fıtri yani zorunlu olduğu görüşünün karşısında, bu 

bilginin kazanılmış yani akıl yürütme yoluyla elde edildiği görüşü yer almaktadır.172 

Allah bilgisinin fıtrî oluşu savı, olgusal olarak bazı insanların Allah’ı inkar etmesinin 

neden veya nedenlerinin açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. İsfehânî, insanın 

doğasında iman etmek olduğu halde, insanların Allah’ı inkar etmelerinin, asıl olarak 

dış etkenlerden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Çünkü O, “Hakka yönelen bir 

kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı 

tutun. Allah’ın yaratmasında bir değişiklik yoktur”173 ayetine dayanarak, inatçı 

kimselerin bu fıtratı değiştirmeye yeltenseler de ona güçlerinin yetmeyeceğini 

belirtmektedir. Ona göre, ayette yer alan “Onun yaratmasında bir değişiklik yoktur” 

ifadesi, insanın doğasında var olan bu bilgiyi, onların yok etmeye güçlerinin 

yetmeyeceğine dikkat çekmektedir.174  

Kur’an’da da, insanın yaratılış özellikleri gereği Allah bilgisini elde etme 

yetkinliğine dikkat çekilmekte, inkarın ise dış nedenlerine değinilmektedir. 

Sözgelimi, “Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri hâlde 

nefisleri sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkâr 

ettiler”175 ayeti, inkarcıların kendi zihinlerinde var olan bilginin zıddına bir tavır 

benimsediklerine dikkat çekmektedir. 

İsfehânî’nin insandaki Allah bilgisinin fıtri olduğuna delil gösterdiği “Allah 

Ademoğlunun sırtlarından zürriyetlerini aldı”176 ayeti hakkındaki yorumu dikkat 

çekicidir. İsfehânî’ye göre “bu ayette onların kendilerini besleyen, rızıklandıran, 

   
170  Bakara 2/138. 
171  İsfehânî, el-İtikâdât, 34. 
172  Mutezile, Allah bilgisine ancak akıl ile ulaşılabileceğini kabul etmektedir. Abdulcebbâr, delilleri 

akıl, kitap, sünnet ve icma olarak belirledikten sonra, Allah bilgisine ancak akıl ile 
ulaşılabileceğini söylemektedir.172 Akıl da istidlal yapmaktadır. Mutezile bilginlerinden Ebû 
Hâşim’in (ö.321) Allah’ı delil ile bilmeyenin kafir olduğunu söylediği aktarılmaktadır. Bkz. 
Yüksel, Emrullah, Sistematik Kelam, İz Yayınclık, İstanbul 2009, 32. 

173  Rûm 30/30. 
174  İsfehânî, el-İtikâdât, 36. 
175  Neml 27/14. 
176  A’râf 7/172. 
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çocukluktan yaşlılığa nakleden, mümin veya kafir olsun herkese bir olgunluk veren 

Rabb’lerinin olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu ikrar, onların akıllarında var olan 

bilgi ile onların nefislerinin itirafıdır. Bu, onların bedensel dilleri ile yaptıkları bir 

ikrar olmayıp, onların ruhani dilleri ile yaptıkları ikrardır.”177 İsfehânî’nin buradaki 

ikrarı bedensel dil ile değil de ruhsal dille yapılan bir ikrar olarak yorumlaması, bu 

bağlamda yer alan anlatımları gerçek anlatım olarak yorumladığına işaret etmektedir. 

Ancak bu ayette yer alan anlatımların simgesel olarak yorumlanması, İsfehânî’nin 

kabul ettiği görüşü açık olarak destekleyecektir.178 Çünkü insanın kendisinde var 

olan yetkinliği inkar etmesi ve atalarının yoluna uyduğunu belirtmesi, onun 

kendisinde var olan bu gücün farkında olmadığına gönderme yapmaktadır. 

Dolayısıyla insanın kendisinde var olan gücün varlığından habersiz olması iç etken, 

ataların dinine uymak ise dış etken olarak insanın davranışlarına etki eden 

etmenlerdendir.179  

b. Kazanılmış Allah Bilgisi: İsfehânî, kazanılmış Allah bilgisinin türlerini  şu 

şekilde açıklamaktadır: “Kazanılmış Allah bilgisi dört türlüdür. Bunlar da; insanın 

inkarcı olmaması için gerekli olan onun zatı ve kim olduğu bilgisi, insanın ortak 

koşan olmaması için gerekli olan birliğinin bilgisi, insanın benzetmeci olmaması için 

gerekli olan onun soyutlamacı vasıflarının ve diğerlerinden farklılıklarının bilgisi, 

“Allah’ın isimleri konusunda ilhada düşenler”180 ayetinde kastedildiği üzere bir 

kimsenin mülhit olmaması için gerekli olan onun övgü niteliklerinin bilgisidir.”181 

Bedihi bilgi insan türünün bir özelliğinden ortaya çıkmakta yani fıtrî iken, onun 

   
177  İsfehânî, el-İtikâdât, 36. 
178 Bu anlatımın simgesel olarak yorumlanması hakkında bkz. Yar, Erkan, Ruh-beden İlişkisi 

Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2000, 67. 
179 İnsandaki Allah bilgisinin fıtri oluşu, genel olarak Ehl-i Sünnet kelamcıları tarafından kabul 

edilmektedir. Şehristânî, insanın arınmış fıtratının, fıtratın zorunluluğu ve düşüncenin bedihiliği ile 
hakim, alim, kadir bir yaratıcının olduğuna tanıklık ettiğini ifade etmektedir. Buna bağlı olarak 
Şehristani, dehrilerin gerçekte bir yaratıcıyı inkar etmediklerini fakat onun alemin varlığının 
nedeni olmasını inkar ettiklerini söylemektedir. Bkz. Şehristani, Nihâye, 124; Mâturîdî 
alimlerinden Nesefî de, Allah bilgisi konusunda kelamcıların zorunlu/zarûri ve akıl 
yürütme/nazarî olmak üzere iki yöntemi benimsediklerini, Ebû Hayyân et-Tevhîdî gibi alimlerin 
de bu iki yöntemi birleştirmeye çalıştıklarını, kendisinin ise Allah bilgisinin zorunlu olduğu 
yöntemini tercih ettiğini belirtmektedir. Bkz. Nesefî, Meymûn b. Muhammed, Bahru’l-Kelâm, 
Mektebet’u Dâru’l-Ferkûr, Basım yeri mevcut değil, 2000, 10; Bu iki eğilimi birleştiren Ebû 
Hayyân et-Tevhîdî ise, Allah bilgisinin akıl yönünden zorunlu, duyu yönünden de istidlali 
olduğunu söylemektedir. Bkz.  Tevhîdî, Ebû Hayân, el-Mukâbesât, thk. Hasan es-Sendûbî, Mısır 
1929, 205. 

180  A’râf 7/180. 
181  İsfehânî, el-İtikâdât, 32. 
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sıfatları hakkındaki bu bilgi istidlale gereksinim duymaktadır. Kazanılmış Allah 

bilgisinin hedefi, insanı Allah hakkında inkarcılıktan, ortak koşmaktan, 

benzetmecilikten ve ilhattan kurtarmaktır. Bu bilginin akıl yürütmeye gereksinim 

duymasından ötürü İsfehânî, bu bilgiye cedel ehli ve filozofların yöntemleriyle 

ulaşılabileceği kanaatindedir.182  

İsfehânî, Allah bilgisinin bedihi, kazanılmış ve bahşedilmiş olmak üzere üç 

çeşidinin olduğunu belirtmektedir. O, bu bilgileri insana kazandırdığı düşünce ve 

tavırlar üzerine değil de, insanı kurtardığı olumsuz inanç ve tavırlar üzerine inşa 

etmektedir. Bedihi ve kazanılmış bilgi, asıl olarak insanı inkarcılığın her çeşidinden 

kurtarmaktadır. Bedihi bilgi, her insanda var olduğundan, insan onunla inkarcılıktan 

kurtulmaktadır. Kazanılmış bilgi de Tanrı’nın zatını bilmek, birliğini bilmek, 

olumsuz sıfatlarını bilmek ve olumlu sıfatlarını bilmek ile gerçekleşmektedir. Ona 

göre, kazanılmış bilgi ile istidlalde bulunmada cedel ehli ve filozoflar, farklı 

yöntemleri kullanmaktadırlar. Cedel ehli türleri, cinsleri ve cevherleri yönünden 

alemi yaratmadaki Allah’ın gücü ile istidlalde bulunmakta iken, filozoflar alemdeki 

varlıkları illetleri ve maddeleri yönünden incelemekte ve istidlalde 

bulunmaktadırlar.183 

Râgıb el-İsfehânî, kazanılmış Allah bilgisi için bazı girişlere gereksinim 

duyduğumuzu belirtmektedir. Bunlar da; kendisiyle bilgilere ulaştığımız yollardır.184 

Onun bu yaklaşımı, bilgi ve varlık teorilerini felsefede olduğu gibi bağımsız bir konu 

olarak değil de, kazanılmış Allah bilgisinin öncülleri olması nedeniyle incelediğini 

göstermektedir.  

c. Mevhibî Allah Bilgisi: İsfehânî’nin, velilere ve nebilere ait olan Allah bilgisi 

olarak tanımladığı bu bilgi ile bu kişiler yakini bilgi sahibi olmaktadırlar. O, bu 

bilgiyi “hidayet yoluyla elde edilen bilgi” olarak tanımlamakta, bu görüşü için 

“Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır”,185 “Bizim uğrumuzda 

cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz”186 ve “İşte böylece 

İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme 

   
182  İsfehânî, el-İtikâdât, 33. 
183  İsfehânî, el-İtikâdât, 33. 
184  İsfehânî, el-İtikâdât, 39. 
185  Muhammed 47/17 
186  Ankebût 29/69 
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erenlerden olsun”187 ayetlerine atıfta bulunmakta ve bu ayetlerde hidayet yoluyla 

onun bilgisinin verilmesine işaret edildiğini belirtmektedir.188 Rağıb’ın bu 

yaklaşımında, insanların bu bilgi ile kazanacağı nitelikler ve isimlerle tanımlamak 

yerine, bu bilgi ile insanın ne olmadığı tanımlanmaktadır. Sözgelimi insan onun zatı 

ve kim olduğu bilgisini edindiği zaman, bununla o, mümin olmaktadır. Onun bu 

açıklamalarında bir şeyi olması gerekenle tanımlamak yerine olmaması gerekenle 

tanımlamak arzusu vardır. Fakat o bununla, Allah’ın varlığı ve sıfatları konusunda 

ortaya çıkan farklı inançların hangi alanlarda gerçekleştiğini belirtmek de 

istemektedir. Rağıb el-İsfehânî, Allah bilgisinin mevhibi olarak verilmemesi 

durumunda kişinin düşeceği durum hakkında, diğerlerinde olduğu gibi herhangi bir 

nitelemede bulunmamaktadır. Bunun nedeni, bu bilginin elçilere ait olmasıdır. 

Dolayısıyla bu bilgi kendisine verilen insanlar, o bilgi ile bu ismi kazanmaktadırlar. 

2. Allah’ın Varlığının Delilleri 

İnsandaki Allah bilgisi fıtrî olmasına karşın, Allah’ın varlığının delilleri 

hakkındaki bilgisi kazanılmış bilgidir. Bu delillerden en çok kullanılanı ise hudûs ve 

imkân delilleridir.   

a. Hüdus Delili 

Kelamcılar, Allah’ın varlığını alemin hadis olduğu yargısı ile açıklamakta ve bu 

delili “hudus delili” olarak isimlendirmektedirler. Aslında bu delil, her bilgi 

seviyesindeki muhataplarına uygun dil ve anlatım özelliklerine uygun olarak 

Kur’an’da da anlatılmaktadır. Bu anlatımlarda, varlıkların sonradan yaratıldıkları ve 

bir yaratıcıya olan gereksinimlerine atıflar vardır.189 Kelamcıların bu delili 

açıklamaları, alemin sonradan yaratıldığı, her sonradan yaratılanın da bir yaratıcısı 

olduğu ve alemin yaratıcısının da Allah olduğu şeklindedir. Hudûs; ister araz olsun 

ve isterse cevher olsun, bir şeyin yok iken var olmasıdır.190 Bu delil, genel olarak 

kelamcılar tarafından kullanılmıştır.191  

   
187  En’âm 6/75 
188  İsfehânî, el-İtikâdât, 33. 
189  Kur’an’da Allah’ın varlığının kanıtlanmasında en çok vurgu yapılan şey, varlıkların/nedenli bir 

yaratıcı/neden olmadan var olmayacaklarıdır. Kur’an’da nedensellik delili hakkında bkz. Atay, 
Hüseyin, İslam’ın İnanç Esasları, A.Ü.İ.F. Yayınları, Ankara 1992, 36-38. 

190  İsfehânî, hudûsu bu şekilde tanımladığı gibi muhdesi de “yok iken sonradan var edilen şey” olarak 
tanımlamaktadır. Bu da, ya bizzat kendisinde söz konusu olur ya da sonradanlığı bir başkasının ya-
nında meydana gelmesi itibariyledir. “Yeni bir güç elde ettim” deyimi bu şekildedir. Bkz. İsfehânî, 
el-Müfredât, 158. Topaloğlu, bu sözcüğün Kur’an’daki anlamları hakkında şunları söylemektedir: 
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İsfehânî, varlıkların ve muhdeslerin bir mucid ve muhdiste son bulması ve bu 

mucid ve muhdisin de bir, ezeli ve özüyle varlığı zorunlu, aciz değil de güçlü, cehalet 

göstermeyen alim, hata etmeyen hakîm olması gerektiğini belirtmektedir.192 Allah’ın 

varlığının bu yöntemle ispatlanmasında kullanılan alemin sonradan yaratıldığı 

önermesinin dışındaki diğer önermeler olan her sonradan yaratılanın bir sonradan 

yaratıcısının olduğu ve bu yaratıcının da sonradan yaratılan varlıkların niteliklerinden 

farklı olduğu önermeleri aklidir. Dolayısıyla bu delil açısından, ilk olarak alemin 

sonradan yaratıldığının ispatlanması kaçınılmazdır.  

İsfehânî, alemin yaratılmış varlıklardan oluştuğunu “düşünesiniz diye her şeyden 

iki eş yarattık”193 ayetinin felsefi bir yorumuyla temellendirmektedir. Buna göre, 

eş/zevc sözcüğü sadece erkek ve dişi gibi canlı varlıkların cinsiyetini belirleyen 

nitelik değildir. Asıl olarak varlıkların biri diğerinden ayrılmayan cevher ve suretten 

oluşmasını açıklamaktadır. Ona göre, cevher ve suret arasındaki ilişki, birinin 

varlığının diğerinin varlığını gerektirdiği ve birinin yokluğunun da diğerinin 

yokluğunu gerektirdiği bir ilişkidir. İsfehânî bu durumu ateş, duman ve alev 

arasındaki bir ilişkiyle açıklamaktadır. Buna göre alev; ateş ve dumandan oluşur. 

Duman var olmak için ateşe gereksinim duyar. Ateş de var olmak için dumana 

gereksinim duyar. Bu ikisinin toplamı da alevi oluşturur. Cisim; uzunluğu, genişliği 

ve derinliği olan cevherdir. Cevher olmazsa, onun uzunluğu, derinliği ve genişliği de 

olmaz.194  

     

“Hudûs kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de yer almamakla birlikte, aynı kökten gelen çeşitli türevler otuz 
altı ayette geçmekte, ancak bunların çoğu “söz, kıssa, rüya, efsane” gibi hudûsün terim anlamıyla 
ilgisi olmayan mânalar içermektedir. Beş ayette ise aynı kökten türeyen kelimeler “icat etmek, 
yeniden meydana getirmek” şeklinde hudûs terimine yakın anlamlar ifade etmekte, fakat bunların 
sadece birinde meydana getirme fiili Allah'a nispet edilmektedir. Topaloğlu, Bekir, “Hudûs”, TDV 
İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1998, 18/305. 

191  Eşarî, alemin sonradan yaratıldığını kanıtlamak için insanın kendi yaratılışından örnekler 
vermekte, onun embriyo halindeki oluşum evreleri ve çocukluktan yaşlılığa kadar olan gelişim 
evrelerine gönderme yaparak, varlıkların kendisinde değişim ve intikal gibi sonradan olan 
varlıkların niteliklerinin geçerli olmadığı bir varlık tarafından var edildiklerini söylemektedir. Bkz. 
Eşarî, el-Luma’, 17-19. 

192  İsfehânî, el-İtikâdât, 48. 
193  Zâriyât 51/49. 
194  İsfehânî, el-İtikâdât, 33; Aynı şekilde bkz. İsfehânî, el-Müfredat, 316; İsfehânî, “Orada temiz 

eşler/ezvâc vardır” (Bakara 2/25) ayetinin yorumunda eş/zevc sözcüğünü açıklerken “her şeyden 
iki eş yarattık” ayetine de atıfta bulunmakta ve eşliliğin sayı veya bileşiklik bakımından ikilik 
anlamına geldiğini, bununla da Allah’ın her yönden tek ve onun dışındakilerin ise herhangi bir 
yönden çift olduklarına dikkat çekildiğini ifade etmektedir. Ona göre eşlik/zevciyye bir şeyin 
muhdes olmasını gerektirir. Bkz. İsfehânî, Tefsîr, 1/127. 
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O, bu ayetteki zevc sözcüğünün cevher ve suret olarak yorumlamasını, bu 

sözcüğün Kur’an’daki diğer kullanımlarıyla da ilişkilendirmektedir. Kur’an’ın “onda 

her türden değerli çiftler bitirdik”195 ayetinde, ona göre sayıyı dikkate almaksızın 

varlığın bileşik olmasına ve bitki ile de sadece bitkiye değil bütün varlıklara işaret 

edilmiştir. Bitki sözcüğünün bu anlamda kullanımına ise, “sizi yerden bitirdi” ayetine 

atıfta bulunmaktadır. Bununla birlikte, “o, size gökten yağmur indirendir. Böylece 

onunla sizin için yerden çeşitli bitkileri çıkardık”196 ayetinde, tek bir zatta cevher ve 

suretin birleşmesiyle oluşanlara  dikkat çekilmiştir.197  

Sözkonusu ayetteki zevc sözcüğünün madde ve suret olarak açıklanmasına, 

tefsirlerde rastlanılmamaktadır.198 Genel olarak tefsirlerde bu sözcük, Allah’ın 

varlığının değil de, birliğinin delili olarak yorumlanmıştır. İsfehânî ise bu ayeti, onun 

birliğinin delili olarak değil de, alemin hadis oluşunun delili olarak kullanmaktadır. 

Bununla birlikte onun zevc sözcüğüne yüklediği, varlığın madde ve suretten oluştuğu 

anlamı, felsefi bilgidir ve felsefe eserlerinin tercümesinden sonra gelişmiştir. Bu 

nedenle de bu anlamın Kur’an’ın ilk muhataplarının zihninde olması düşünülemez.199  

   
195  Nûh 71/17. 
196  Tâhâ 2053. 
197  İsfehânî, el-İtikâdât, 51. 
198  Mukâtil, ayetteki “iki eş” sözcüğünü Allah’ın varlıkları gece ve gündüz, dünya ve ahiret, güneş ve 

ay, kara ve deniz, kış ve yaz, soğuk ve sıcak, kolay ve zor şeklinde iki sınıf olarak yaratması 
olduğu, bununla da yaratılanlarda onun eşi ve benzerinin olmadığına işaret edildiğini 
belirtmektedir. Bkz. Mukâtil b. Süleymân, Ebu’l-Hasan el-Belhî, Tefsîr’u Mukâtil b. Süleymân, 
thk.  Abdullah Mahmut Şahâte, Dâr’u İhyâi’t-Turâs, Beyrut h.1423, 4/133; Taberî, “iki eş” 
sözcüğü hakkındaki farklı görüşleri her şeyin saadet ve şekavet, hidayet ve dalalet gibi iki tür 
olarak yaratılması, varlıkların erkek ve dişi olarak yaratılması şeklinde önceki alimlerin görüşlerini 
verdikten sonra, kendisinin Mucâhid’e nispet edilen yaratılan her şeyin kendisine muhalif bir 
ikincisinin yani zıddının olduğu ve onlardan her birinin de eşinin/zevc olduğu şeklinde görüşü 
tercih ettiğini belirtmektedir. Bkz. Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, Tefsîru’t-Taberî 
Câmiu’l-Beyân an Tefsîr’i Âyi’l-Kur’ân, thk. Abdulmuhsin et-Turkî, Kahire 2001, 21/553-556; 
Zemahşerî de bu ayeti hayvanlardan her şeyin çift yani dişi ve erkek olarak yaratılması şeklinde 
anlamaktadır. Bkz. Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâik’i Ğavâmidi'l-Tenzil ve 
Uyûnu'l-Ekâvil'i fi Vucûhi't-Te'vil, Kahire 1986, 4/404. Râzî ise bu görüşü mantıkçıların görüşü 
olarak zikretmektedir. O bu görüşü şu şekilde açıklamaktadır: “Mantıkçılara göre burada şey ile 
kast edilen cinstir. Cinsin de altında en az iki tür/nev’ vardır. Allah her cinsten de cevherden iki tür 
yaratmıştır. Bunlardan biri maddi ve diğeri de soyuttur/mücerred. Maddi olanda gelişen/nâmî ve 
cansız/câmid, gelişen de idrak eden ve bitkiler, idrak edende düşünen/nâtık ve düşünmeyen/sâmit 
cevherlerden oluşmaktadır.” Bkz. Râzî, Fahruddin, et-Tefsîru’l-Kebîr, Mısır, h.1207, 28/227. 

199  Ayetteki “iki eş” ifadesi, canlı varlıkların üremeleri için gerekli olan dişi ve erkek cinsiyetlerini 
ifade ettiği söylenmektedir. Bununla birlikte canlı varlıkların üremeleri, sadece dişi ve erkek 
aracılığıyla olmamakta, eşeyli ve eşeysiz üreme türlerinin varlığı da görülmektedir. Bu ifadenin 
diğer ayetlerde canlı varlıklardaki dişi ve erkek cinsiyetlerine işaret etmesi hakkında bkz. Bakara 
2/35, 102, 230;  Nisâ 4/1 vd. 
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İsfehâni, alemin sonradan yaratıldığını ispatlamak için Kindi ve İbn Miskeveyh 

gibi filozoflar tarafından da kullanılan hareket delilini de kullanmaktadır. O, bu delili 

sadece ayetlerle ilişkilendirmek dışında felsefede olduğu gibi kullanmıştır. O, alemin 

hadis olduğuna Allah’ın “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 

birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden 

gemilerde…”200 ayetinde dikkat çekildiğini belirtmekte ve bu ayeti şu şekilde 

açıklamaktadır: “Alemdeki bütün varlıklarda değişimin çeşitli türleri vardır. 

Değişimlerin tümü altı tanedir. Bunlar da oluş/kevn, bozuluş/fesâd, 

genişleme/rubuvv, daralma/izmihlâl, niteliksel değişme/istihâle ve yer 

değiştirmedir/tenakkul. Oluş; spermin canlı olmasında olduğu gibi cevherin 

noksanlıktan olgunluğa çıkışıdır. Bozuluş; spermin ölümünde ve hayvanın ölümünde 

olduğu gibi, cevherin olgunluktan noksanlığa çıkışıdır. Genişleme; insanın 

şişmanlaması veya çocuğun büyümesinde olduğu gibi, bir varlığın yönlerindeki 

artmadır. Daralma; insanın zayıflaması veya bir şeyin kurumasında olduğu gibi, bir 

varlığın yönlerindeki noksanlıktır. Niteliksel değişme; siyahın beyazlaması veya 

beyazın siyahlaşması, soğuyanın ısınması veya ısınanın soğumasında olduğu gibi, bir 

varlığın niteliklerine ilişkin değişimdir. Yer değiştirme; bir varlığın, bir kimsenin bir 

beldeden diğer bir beldeye intikalinde olduğu gibidir.”201  

Alemdeki varlıklarda var olan değişim ile alemin hadis olduğunu delillendirmede 

çeşitli varlık kategorilerindeki değişim konusunda İsfehânî, filozoflardan 

ayrılmaktadır. Ona göre, varlıklar üç kısımdır. Bir kısmı gece ve gündüz gibi göz 

kırpması kadar bir süre dahi sabit olmaz. Bir kısmı bitkilerde olduğu gibi kendisi için 

çokça değişim olduğu varlıklardır. Çünkü bitkilerde oluş, bozuluş, genişleme, 

daralma, niteliksel değişim geçerli olup, sadece onlar zatı ile yer değiştirmezler. 

Diğer bir kısım ise; hayvanlarda olduğu gibi değişimin bu altı türünün kendisi için 

geçerli olduğu varlıklardır. Diğer bir varlık gurubu da vardır ki devamlı olarak kendi 

hali üzere kalır ve Allah alemi sonlandırmayı isteyinceye kadar bozuluş onun için 

geçerli değildir. Fakat onda hiçbir şekilde yer değiştirme yoktur. Bunlar da ulvi 

cisimlerdir. Bütün bu değişimler, ona erişen ve ona tasallut eden sonradan olmadır. 

   
200  Bakara 2/164. 
201  İsfehânî, el-İtikâdât, 53; Hareketin bu şekilde sınıflandırılması için bkz. Kindî, “fi’l-Felsefeti’l-

Ûlâ”, Resâilu’l-Kindî el-Felsefiyye, thk. Muhammed Abdulhâdî Ebû Reyde, Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 
Mısır 1950, 117. 
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Nitekim değişimler ona tasallut etmiş, emre boyun eğmiş ve zayıf olmuştur. Zayıf 

olan ve emre boyun eğen bir varlığın ezeli olması da muhaldir.202 Bununla birlikte 

İsfehâni, insan, hayvan ve bitkilerde geçerli olan oluş, bozuluş, genişleme, daralma 

ve niteliksel değişimin onlarda geçerli olmadığını belirtmekte fakat onların ezeliliği 

ve ebediliği fikrini yadsımaktadır. O, “bir kimse onların emre boyun eğdiğini bilirse, 

onların ebedi olduğunu düşünmez. Onları inceleyen, onların emre boyun eğmiş 

olduklarını ve onların altındakilerin sonradan yaratılmış olmalarıyla onların da 

sonradan yaratılmış olduklarını bilir”203 demektedir.  

İsfehânî, gök cisimlerinin muhdes olduklarını Kur’an’da Hz. İbrahim ile ilişkili 

olarak anlatılan bir olayla açıklamakta ve bunu Allah’ın varlığının en güçlü delili 

olarak nitelemektedir. Ona göre, Hz. İbrahim’in kavmi gök cisimlerini ilah 

edindiklerinde, Hz. İbrahim onların muhdes olduklarını açıklamak istemiştir ki bu 

olay “İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı 

gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun”204 ayetinde açıklanmıştır. İbrahim 

kavmine onların bir Rabb’ı olduğunu öğrettiğinde, onlar göksel cisimlerden birine 

inandılar. İbrahim onlara hatalarını öğreterek, O’nun kim olduğunu öğretmek istedi. 

Göksel cisimlerden en küçüğü olan yıldız ile başladı. O, “Bu benim Rabb’imdir” 

dedi. Ayı, daha büyük ve etkisi de daha çok olduğunu görünce, ona yönelerek “Bu 

benim Rabb’imdir” dedi.  “Güneşi daha parlak gördüğünde” ki güneş etki 

bakımından daha güçlü olmanın da ötesinde diğerlerinin reisi olarak ve ışıklarını da 

onun verdiğini görünce ona yöneldi. Bütün bunların hepsinde yer değiştirme ve hadis 

olmanın diğer belirtileriyle yaratmanın eserini görünce, onların yaratılmış ve 

yapılmış olduklarını, kendisi yaratılmış ve yapılmış olmayan bir muhdis ve sâniinin 

olduğunu bildi. Bu nedenle varlıklar cansızlar gibi hareket eden ve etmeyen, insan 

gibi hareket eden ve hareket ettiren, Allah gibi hareket etmeyen ve hareket ettiren 

olmak üzere üçtür. Hareket eden her şey, bir hareket ettiriciye gereksinim duyar. O, 

bu cisimleri hareket ediyor gördüğünde, onların muhdes olduklarına dikkat çekti. 

Onların hareketlerinin üzerinde bir hareket olmasaydı, onun aşağısındaki varlıkları 

hareket ettirmenin sebebi olurdu. Buradan da onları hareket ettirenin, kendisi hareket 

   
202  İsfehânî, el-İtikâdât, 53. 
203  İsfehânî, el-İtikâdât, 53. 
204  Enâm 6/75-78; Kur’an’da Hz. İbrahim ile ilgili olarak anlatılan bu olayın alemin hudûsu 

bağlamında kullanılması için bkz. Eşarî, el-Luma’, 22-23. 
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etmeyen bir hareket ettirici olduğunu bildi. Çünkü eğer o da hareket etseydi, o da 

kendisinden daha güçlü bir hareket ettiriciye gereksinim duyardı. Feleku’l-A’lâ’dan 

daha güçlü bir hareket ettirici yoktur. Öyleyse onun üzerinde olan hareket 

ettiricisinin ondan başkası olması gerekir”205  

b. İmkan Delili 

Allah’ın varlığını kanıtlamak için filozoflar tarafından kullanılan “imkan delili”, 

kelamcılar tarafından da kullanılmıştır. Kelamcılar bu delile dayanarak Allah’ı 

varlığı zorunlu yani vâcibu’l-vucûd olarak isimlendirmişlerdir. İsfehânî, Allah 

hakkında varlık denilmesiyle ancak onun yokluğun karşıtı olarak var olduğunun kast 

edildiğini söylemektedir. Ona göre, “bu iki şekilde söylenir. “İnsan vardır” sözünde 

olduğu gibi onda fiil anlamı ifade edilmeksizin yokluğun karşıtı olarak denilir. 

İkincisi ise onda fiil anlamı ifade edilmesidir. Bu da iki şekilde olur. Onlardan 

birincisi duyusal varlık, ikincisi de aklî varlıktır. Allah hakkında o mevcuttur 

denildiğinde, yokluğun karşıtı ve akli varlık kast edilir.”206 Ancak Kur’an’da varlık 

anlamında mevcut sözcüğü kullanılmadığı gibi, Allah’ın varlık vermesi anlamında da 

icât sözcüğü kullanılmamaktadır. 

İsfehânî, Allah’ın, varlığı zorunlu olan varlık olduğunun delilini şu şekilde 

açıklamaktadır. “Onu varlık olarak farz ettiğimizde ve düşündüğümüzde bu üç 

şekilden birisiyle olur. Ya varlığı zorunlu, ya varlığı imkansız ya da varlığı 

olabilirlidir. Varlığı zorunlu olan, var olmadığı farz edildiğinde, onda muhal gerekli 

olur. İki tane ikinin varlığından dördün oluşması gibi. Varlığı imkansız olan, var 

olduğu zaman onda muhal gerekir. İkinin ve üçün varlığından dördün oluşması gibi. 

Varlığı olabilirli ise; var veya yok farz edildiğinde, ondan muhal gerekmez. Kışın 

yağmurun yağması gibi. Varlığı zorunlu olan iki kısımdır. Birincisi; varlığı zorunlu 

olanın zatı için değil de başka bir şey için olmasıdır. Dördün var olması için iki ve 

ikinin olmasının gerekmesi gibi. Başkası için değil de kendi zatı için varlığı zorunlu 

olan Allah’tır. Varlığı zorunlu olan, var farz edilmediği durumda ondan muhal 

gerekli olandır, varlığında onu var eden bir şeye gereksinim duymayandır ve ezeli 

olandır. O da Yüce Allah’tır.207 

   
205  İsfehânî, el-İtikâdât, 54. 
206  İsfehânî, el-İtikâdât, 56. 
207  İsfehânî, el-İtikâdât, 57. 
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Kendi zatı için varlığı zorunlu olanın sadece bir olması doğru olur. Zatı için 

varlığı zorunlu olanı iki farz ettiğimiz zaman, onda muhal gerekli olur. Çünkü bu 

ikincinin bir şeyin ikincisi, onun da ilk olması gerekir. İkincisinin oluştuğu bir şey 

olmaması, onun zatı ile var olması demektir. O şey ile o, varlığında başka bir şeye 

ihtiyaç duyması demektir. Varlığı zorunlu olan, varlığında zatından başka bir şeye 

gereksinim duymayandır. Böylece varlığı zorunlu olanın ancak bir olması doğru olur. 

O da Allah’tır.208  

Allah için hiçbir şekilde terkibin olmadığının, duyumsanan olmadığının, akledilen 

olmadığının delili ise şudur. O, eğer bileşik olsaydı, onun oluşmasını sağlayan 

elemanlar ondan önce olurdu. Bileşiklerin, bileşik olmayan bir birleştiricide son 

bulması gerekir. Bu da ezeli olan Allah’tır. Öyleyse onun bileşik olmaması 

gerekir.209  

3. Zorunlu Varlığın Birliği  

Tevhit konusu kelam ilminin ana terimlerinden birisidir. Kelam ilminin tevhit ilmi 

olarak isimlendirilmesi de, bu konunun kelam ilmi açısından önemini belirtmektedir. 

Allah’ın birliği konusunda kelamcıların açıklamaları genel olarak birliğin neliği ve 

birliğin kanıtlanmasında odaklaşmaktadır. Çeşitli topluluklarda ortaya çıkan Allah’a 

zatında veya fiillerinde ortak koşma olgusu nedeniyle, kelam ilmi diğer sıfatlara 

oranla birliğin açıklanmasını daha çok önemsemiştir.210  

İsfehânî, her şeyden önce şirki bir din olarak kabul etmektedir. O, “Şüphesiz, iman 

edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah’a ortak koşanlar var 

ya; Allah, kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir”211 ayetinin 

yorumunda, imar edilmiş bölgelerde yaşayan toplumların benimsedikleri meşhur 

dinlerin altı tane olduğunu söylemektedir.212 Bu ayette, Kur’an’ın ilk muhataplarının 

   
208  İsfehânî, el-İtikâdât, 57. 
209  İsfehânî, el-İtikâdât, 57; Allah’ın varlığının delilleri konusunda geniş bilgi için bkz. Topaloğlu, 

Bekir, İslam Kelamcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı (İsbât-ı Vâcib), Ayyıldız 
Matbaası, Ankara 1981, 49-110.  

210  Mutezile kelam ekolünün beş temel prensibinin ilkinin tevhit olması da bunu göstermektedir. 
Hatta Mutezile kelam ekolü ehlu’t-tevhîd olarak isimlendirilmiş ve onların bu konudaki görüşleri 
isimlendirmede öne çıkarılmıştır. Ehl-i Sünnet kelam ekolü de Allah’ın birliğini açıklamayı, 
önemli bir kelam konusu olarak kabul etmiştir. Birliğin neliğinin açıklanması onun zatının 
tekliğini ve benzersizliğini açıklamayı amaçlamakta iken, birliğin kanıtlanması da olgusal olarak 
ortaya çıkan, ona ortak koşma şeklindeki inançları olumsuzlamayı içermektedir. Çünkü şirk, 
tevhidin karşıtıdır. 

211  Hacc 22/17. 
212  İsfehânî, el-İtikâdât, 23. 
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bilgi sahibi olduğu dinler belirtilmiştir. Aşkın olana tapınmayı ifade eden bir inanç 

sistemi olması nedeniyle şirkin bir din olarak tanımlanması tutarlıdır. İsfehânî’ye 

göre, şirkin üç çeşidi vardır. Birincisi; ezeli olan tek fakat ibadet edilenin çok olması. 

Farklılıklar olmakla birlikte puta tapanların görüşü böyledir.213 İkincisi; ibadet 

edilenin tek, ezeli olanın çok olması. İki ezeli ilkeyi kabul eden Mecusiler daha sonra 

da İbn Zekeriyya ve destekçileri tarafından yeniden gündeme getirilen görüş 

böyledir.214 Üçüncüsü de; ibadet edilen ve ezeli olanın çok olması. Bu görüş de 

Hıristiyanlığa ait bir görüştür.215 Böylece o, Hıristiyanların Hz. İsa sonrası dönemde 

ortaya çıkardıkları üçlü birlik/trinity olarak isimlendirdikleri baba, oğul ve kutsal 

ruhun ezeli oldukları inancından dolayı, onları müşrik olarak nitelemektedir.  

İsfehânî, ahad ve vâhit sözcüklerinin farklı anlamlarda olduğunu 

belirtmektedir.216 Allah’ın birlik sıfatının ahadiyyet değil de vahdaniyet olarak 

isimlendirilmesi de bu anlam farklılığına dayanmaktadır. İsfehânî, Allah’ın birlik 

sıfatını vahdâniyet olarak isimlendirmektedir. Ona göre, vâhid lafzı müşterek lafızdır 

ve dört şekilde kullanılır. Bu şekillerden her birinde bir yönden birlik olmakla 

birlikte, bir yönden de çokluk vardır. Allah için kendisinde çokluk olmayan yön 

kesin olarak kullanılır.217  

Bu dört şekilden birincisi; “insan ve at cins olarak birdir”, “Zeyd ve Amr tür 

bakımından birdir” sözümüzde olduğu gibi cinsteki veya türdeki ortaklıktır. İkincisi; 

bitişiklik yönünden birliktir. “Bir şahıs” sözümüzde olduğu gibi yaratılış “bir 

meslek” sözümüzde olduğu gibi sanat yönünden. Üçüncüsü; denginin olmaması 

bakımından birliktir. Bu da “güneş tektir” sözünde olduğu gibi yaratılış yönünden 

veya “falanca zamanının biriciğidir” ki bunun için o, benzeri olmayan kişidir de 

denilir- sözünde olduğu gibi fazilet iddiası bakımından sözlerimizde vardır. 

Dördüncüsü; kendisinde parçalanmanın imkansız olmasıdır. Bu parçalanmanın 

   
213  İsfehânî, el-İtikâdât, 68-69. 
214  İsfehânî, el-İtikâdât, 68-69; Kur’an, gerek Hz. Muhammed’den önceki elçilerin gönderildiği 

topluluklarda var olan ortak koşma inancını ve gerekse onun dönemindeki müşriklerin inançlarını 
çeşitli bağlamlarda dile getirmektedir. Bu anlatımlarda, onların bir olan Allah’a iman ettikleri fakat 
putlara kendilerini Allah’a yaklaştırmaları gerekçesiyle tapındıkları belirtilmektedir. Bkz. Zümer 
39/3.  

215  Tabip ve filozof olan İbn Zekeriyya Muhammed b. Ebû Bekr er-Râzî; Allah, külli nefs, ilk heyûla, 
zaman ve mekan olmak üzere beş kadim ilke olduğunu iddia etmektedir.  

216  İsfehânî, Müfredât adlı eserinde ahat ve vâhit sözcüklerini ayrı maddelerde zikretmektedir. 
İsfehânî, el-Müfredât, 12, 808. 

217  İsfehânî, el-İtikâdât, 70. 
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olmayışı toz zerreciğinde olduğu küçüklüğü, elmas gibi katılığı, nokta gibi 

düşüncede veya sayıdaki bir gibidir.218 

İsfehânî’ye göre, bunlardaki birlik arizidir. Bu nedenle bunları bir yönden birlikle 

nitelemek doğru olduğu gibi diğer bir yönden çoklukla nitelemek de doğrudur. Cins; 

türlerin çokluğu, tür de şahısların çokluğunu ifade eder. Bitişik olanda da çokluğun 

varlığı açıktır. Örneğin güneş şahıs bakımından bir olsa da, o bir alana sahiptir. Buna 

rağmen o, tek olarak nitelenir. Küçüklük, katılık ve bölünmeyen de bunun gibidir. 

Nokta ise yazının başlangıcı olmasından ötürüdür. Sayıdaki bir ise, kendisiyle çok 

olmaktadır. Vâhit ise Allah hakkında kullanılır ve bunun önceki anlamlarla bir 

ilişkisi yoktur. Bunun da ötesinde onu zatında hiçbir şekilde çoklukla ve sebeplerden 

bir sebeple nitelemek doğru olmaz. Bu anlam, “de ki O Allah birdir”219, “onlar 

sadece bir olan ilaha kulluk etmekle emrolundular”220, “bir ve kahhâr olan Allah’tan 

başka ilah yoktur”221 ayetlerinde vardır.222  

İsfehânî, ahad sözcüğünün iki şekilde kullanıldığını, bunlardan birincisinin, yalnız 

olumsuzluk, ikincisinin ise olumlu anlamı ifade etmek için kullanıldığını 

belirtmektedir. Ona göre, olumsuzluğa özgü olan ahad, konuşanların cinsini 

kuşatmaz ve toplanma ve ayrılma yoluyla azı da çoğu da içine alır. Sözgelimi, “evde 

bir kimse yoktur” sözü, evde ne bir ne iki ne de daha fazla kimsenin, ne toplanmış 

halde ne de dağınık halde bulunduğunu ifade eder. Vâhid sözcüğünün olumluda 

kullanılanı ise, üç şekilde gelebilir: Birincisi: Onluk sayılara eklenmiş olan bir 

sayısıdır. On bir ve yirmi bir sayılarındaki bir gibi. İkincisi: Bir kelimesinin isim 

tamlamasında tamlayan veya tamlanan olarak birincisi anlamında kullanılmasıdır. 

“Sizin birinciniz, efendisine şarap içirecek”223 ayetindeki gibi. Birinci gün yani ilk 

   
218  İsfehânî, el-Müfredât, 808, el-İtikâdât, 68-69, Tefsîr, 1/211; O, birlik hakkında yazdığı risalesinde 

de vâhid sözcüğünün anlamını beş gurupta toplamakta, ancak söz konusu bu eserlerinde bir gurup 
olarak belirlediği özellikleri, bu eserinde ayrı gurup olarak zikretmektedir. Bkz. İsfehânî, “Risâle fî 
Zikri’l-Vâhid”, 28-29; Âmîdî, filozoflar ve kelamcıların biri/vâhid sayısal birlik, bitişiklik 
bakımından birlik, bileşiklik bakımından birlik, tür bakımından birlik ve cins bakımından birlik 
olarak kısımlandırdıklarını söylemektedir. Bkz. Âmîdî, el-Mubîn, 114; Beyhakî, vahit sözcüğünün 
anlamları hakkında şunları söylemektedir. 1. Ondan başka ilahın olmaması. 2. Onun zatının 
başkasıyla çoğalan bir zat olmaması. 3. Ondan başka kadimin olmaması. Bkz. Beyhakî, Ebû Bekr, 
Kitâbu’l-Esmâ ve’s-Sıfât, thk. Abdullah b. Muhammed el-Hâşidî, Mektebetu’s-Suvadî, Basım yeri 
ve yılı mevcut değil, 1/49. 

219  İhlâs 112/1. 
220 Tevbe 9/31. 
221  Sâd 38/61. 
222  İsfehânî, el-İtikâdât, 70. 
223  Yûsuf 12/41. 
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gün, ikinci gün yani pazartesi ifadeleri de bunun gibidir. Üçüncüsü ise; Ehâdın 

mutlak bir vasıf olarak kullanılmasıdır. Bu da ancak Yüce Allah'ın vasfı olarak 

kullanılır. “De ki o Allah birdir”224 ayetinde bu durum söz konusudur.225 

İsfehânî’ye göre vâhid ve ahad sözcükleri arasındaki fark ise şu şekildedir. “Bu 

iki sözcüğün anlamı Allah’ı nitelemekte aynı olsa da, konumlarının aslı yönünden 

farklıdırlar. Vâhit sözcüğünün lafzı fâil vezninden olduğundan konum yönünden iki 

şeye işaret eder. Bunlar da o şeyin zatı ve birliğidir. Örneğin siyah sözcüğü o şeyin 

zatına ve siyahlığına işaret eder. Ahad ise, mastar olması yönünden salt birliğe işaret 

eder. Bunun aslı vahaddir ve vav harfi hemzeye dönüştürülmüştür. Bu 

dönüştürmeden sonra Allah’ı nitelemeye özel kılınmıştır. Vahid ise tek anlamında 

başkasının niteliği olarak kullanılır.”226  

Kelamcıların, Allah’ın kendisinde çokluk ve bölünme olmayan bir olduğunu ifade 

etmek için sözcüklerin semantik anlamlarını incelemeleri, Allah’ın birliğini insanın 

zihnindeki birlikten ayırmak içindir. İnsanın bir sözcüğünü kullandığı nesneler, 

gerçekte çokluğu veya bölünmeyi ifade etmektedir. Allah hakkında kullanılan birlik 

ise, insanın nesneler hakkında kullandığı birlikten farklıdır. Onun hakkında 

kullanılan birliğin dış dünyada ondan başka bir varlıkta olmamasından ötürü, bu 

birliğin insan tarafından kavranılması bu semantik çözümlemelere gereksinimi ortaya 

çıkarmaktadır. Bu çözümlemeleri gerekli kılan diğer bir neden ise, felsefenin İslam 

dünyasına girmesinden sonra filozofların düşüncelerindeki birlik hakkındaki 

çözümlemelerdir. Hatta Tanrı’nın birliğinin, kelam ilminden çok felsefede tartışıldığı 

söylenebilir. Sözgelimi Fârâbî’nin bir ve birlik hakkındaki risalesinde, birin 

anlamları çözümlenmektedir ki, bu çözümlemelerin bir kısmı İsfehânî’nin 

çözümlemelerinde de yer almaktadır.227 

Kelamcılar, Allah’ın birliğinin nakli delili olarak “Eğer göklerde ve yerde 

Allah’tan başka ilahlar olsaydı, o ikisi de bozulurdu”228 ayetini delil olarak 

   
224 İhlâs 112/1. 
225 İsfehânî, el-Müfredât, 12, “Risâle fî Zikri’l-Vâhid”, 34. 
226 İsfehânî, “Risâle fî Zikri’l-Vâhid”, 38-39. 
227  Bkz. Fârâbî, Ebû Nasr, Kitâbu’l-Vâhid ve’l-Vahdet’i, thk. Muhsin Mehdî, Mağrib 1990. Bu eser 

Türkçeye tercüme edilmiştir. Bkz. Fârâbî, “Bir ve Birlik”, trc. Cevdet Kılıç, Fırat Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008), s. 441-466; Aynı şekilde Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin birin 
anlamı hakkındaki çözümlemeleri de İsfehânî’nin çözümlemelerine benzemektedir. Bkz. Tevhîdî, 
el-Mukâbesât, 286-289.  

228  Enbiyâ 23/22. 
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sunmaktadırlar. Âmidî, Allah’ın birliğini kanıtlamak için geliştirilen delilleri 

incelerken, filozofların varlığı zorunlu olanın bir olmasının gerekliliği,  Mutezileden 

bir gurubun Allah’ın varlığının ancak sonradan yaratılmış varlıklarla bilinebileceği 

ve bu varlıkların da bir olan bir müreccihe olan gereksinimleri ve çoğunlukla Eşari 

kelamcıları tarafından ileri sürülen temanu’ deliline yer vermektedir.229 İsfehânî, 

Allah’ın zatında tek olduğuna ve ortağının olmadığına bu ayetle bağıntılı olarak 

“Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle 

olsaydı, her ilâh kendi yarattığını kendinden yana çeker ve mutlaka birbirlerine 

üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların nitelemelerinden uzaktır”230 ayetini de delil 

olarak sunmakta ve “bu ayetler, onun iki olması durumunda birini diğerinden 

ayıramayacağımızı, zatıyla diğerinden ayrı olarak var olmayacağını ve ayrı olarak 

var olması durumunda da onların her birinin fiillerinin de ayrılacağını haber 

vermektedir. Çünkü bunların ikisinin ya güçte eşit olmaları veya farklı olmaları 

gerekirdi. Eğer ikisinin güçleri farklı olsaydı, onlardan biri diğerine üstün gelirdi ve 

yenik düşen denginin fiillerinden ayrılırdı. Onlardan her biri kendi var ettiği ortağına 

güç yetirseydi, her biri kendi yarattığına giderdi. Bu durumda da her ikisinin de fiili 

olmazdı. Allah, “her ilah kendi yarattığını kendinden yana çeker” sözünde onların 

eşitliğine, “birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı” sözünde ise onların ondaki 

farklılığına dikkat çekmektedir”231 demektedir. 

Kelamcılar tarafından “temânu’ delili” veya “tevârud delili” olarak isimlendirilen 

bu delil,232 içeriği bakımından akli çıkarımları ifade etmektedir. Evrendeki düzenden 

yani bozulma olmamasından hareketle, düzeni devamlı kılan ve bozulmayı 

engelleyen bir yaratıcının birliğinin kanıtlanması, aynı zamanda akli bir yargıdır. 

Çünkü evrendeki düzenin var olan biçimiyle devamı, ilahların çokluğunu yadsımakta 

ve tek bir ilahın olduğunu belirtmektedir. 

   
229  Âmîdî, Ebkâr, 2/93-97; Eşari ve onun görüşlerini benimseyen kelamcıları bu delili kullanmaları 

için bkz. Eşarî, el-Luma’, 22; Bâkıllânî, Kitâbu’t-Temhîd, 46; Bağdâdi, Abdulkâhir b. Tâhir b. 
Muhammed, Kitâb'u Usûli'd-Dîn, İstanbul h.1928, 85; Cüveyni, Ebu’l Meali Abdu’l Melik, 
Kitâbu’l-İrşâd ila Kavâtiu’l-Edille fi Usûli’l-İtikâd, thk. Es’ad Tamim, Beyrut 1985, 52-60; 
Şehristânî, Ebu'l Feth Muhammet b. Abdulkerim, Kitâb'u Nihâyetü’l İkdâm fi Ilmi’l Kelâm, Basım 
yeri ve yılı mevcut değil, 94. 

230  Müminûn 23/91. 
231  İsfehânî, el-İtikâdât, 70.  
232  Bkz. Âmîdî, Ebkâr, 2/93; Nesefî, Tabsiratu’l-Edille, 17109; Îcî, el-Mevâkıf, 278-279; Taftâzânî, 
Şerhu’l-Mekâsıd, 4/34-35; Bir filozof olarak İbn Miskeveyh, bu ayetteki anlamı Allah’ın birliğinin 
en şerefli delili ve onun dışındakileri olumsuzlayan bir delil olarak görmektedir. İbn Miskeveyh, 
el-Hevâmil, 64. 
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İsfehânî, Allah’ın birliğini kanıtlamak için temânu’ delili ile birlikte, filozoflar 

tarafından ileri sürülen varlığı zorunlu olanın yani vâcibu’l-vucûdun bir olmasının 

gerekliliği delilini de kullanmaktadır. O, zorunlu varlığın bir olmasının gerektiğini 

ise şu şekilde açıklamaktadır: “Kendi zatı için varlığı zorunlu olanın sadece bir 

olması doğru olur. Zatı için varlığı zorunlu olanı iki farz ettiğimiz zaman, ikinin 

muhal olması gerekli olur. Çünkü bu ikincinin bir şeyin ikincisi, onun da ilki olması 

gerekir. İkincisinin oluştuğu bir şey olmaması, onun zatı ile var olması demektir. O 

şey ile o, varlığında başka bir şeye ihtiyaç duyması demektir. Varlığı zorunlu olan, 

varlığında zatından başka bir şeye gereksinim duymayandır. Böylece varlığı zorunlu 

olanın ancak bir olması doğru olur. O da Allah’tır.”233 Zorunlu varlığın bir olması 

gerekliliği, asıl olarak filozofların zorunlu varlık tanımlarında açıktır. 

4. Zorunlu Varlığın Benzersizliği 

Kur’an’da Allah hakkında yer alan “onun benzeri bir şey yoktur”234 anlatımı, 

genel olarak kelamcıların Allah’ın benzersizliği konusuna değinmelerine ortam 

hazırlamıştır. İsfehanî’nin Allah’ın birliği hakkındaki açıklamalarında, onun 

benzersizliği de açığa çıkmaktadır. Arapçada benzerlik anlamında misl ve şibh 

sözcükleri kullanılması ve bu sözcüklerin anlam farklılıkları nedeniyle o, bu iki 

sözcüğün anlamlarını şu şekilde açıklamaktadır: “Benzerlik/mümâsele; iki şeyin her 

ikisinin özsel veya ilintisel veya birinde özsel diğerinde ilintisel olarak herhangi bir 

anlamda ortak olmasıdır. Her benzerlik şu üç yönden birinden ayrı olmaz. Bu 

benzerlik cins yönünden olursa buna denklik/nidd denir. Benzerlik nicelik yönünden 

olursa buna eşitlik/musava denir. Benzerlik nitelik yönünden olursa buna da 

benzerlik/şibh denir. Bu nedenle ne zaman “bu nedir?” diye sorduğunda o şunun 

dengidir, bu kaçtır? diye sorduğunda o şunun eşitidir veya “bu nasıldır?” diye 

sorduğunda da o şunun benzeridir denir. Bu durumda da cevap doğru olur. Bu 

sıraladığımız denklik, eşitlik ve benzerlik konusunda misl sözcüğü kullanılır. 

Benzerlik bunların hepsinden geneldir.”235  

Allah’ın benzersizliği öğretisi, alemdeki varlıklar aracılığıyla da kanıtlanmaktadır. 

Bu nedenle İsfehânî, bu alemdeki varlıklar arasında benzerliklerin olduğunu 

   
233  İsfehânî, el-İtikâdât, 57; Râzî de filozofların kullandıkları bu delili kullanmaktadır. Bkz. Râzî, el-

Metâlibu’l-Âliye, 2/135-136. 
234  Şûrâ 42/11. 
235  İsfehânî, el-İtikâdât, 60. 
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belirtmektedir. Ona göre “Allah, kendisinde hiçbir şekilde bileşiklik olmadığından ve 

hiçbir neden onda ortak olmadığından, “hiçbir şey onun benzeri değildir.”236 Bu söz 

bütün yönlerden doğru olur ve onda herhangi bir istisna yaparak şunlar dışında 

demek doğru olmaz. Onun hakkında “O, şunun benzeridir” denildiğinde, bu söz de 

bütün yönlerden yanlış olur ve onda herhangi bir istisna yaparak “şu şey dışında” 

demek doğru olmaz. Bunun nedeni Allah’ın cinsinin, nasıllığının, niceliğinin, onunla 

başka bir şey arasında herhangi bir anlamda onun zatına giden bir ortaklığın 

olmamasıdır. Öyleyse Allah’ın ““hiçbir şey onun benzeri değildir” buyurduğu gibi, 

onun bir benzeri yoktur.”237 

B. TANRI’NIN SIFATLARI 

1. Allah Hakkında Konuşma Dili 

Allah hakkında konuşurken kullanacağımız olumlu dil/ispat veya olumsuz 

dil/nefy, kelamcıların ve filozofların farklı düşünceler ileri sürdükleri konuların 

başında yer alır. Kur’an Allah hakkında konuşurken genel olarak olumlu dil kullanır 

ve hatta olumsuz dilin kullanılması azdır. İspat dili “Allah bilendir”, “Allah 

görendir” şeklinde olumlu ifadelerin onun hakkında kullanılması anlamına 

gelmektedir ki, bu dil Kur’an’da egemendir. Olumsuz dil ise “o… değildir” 

şeklindeki sözlerimizden oluşur ki, “değildir” şeklinde başlayan ifadeler Kur’an’da 

çok az yer almaktadır.  

İsfehânî, filozoflardan bir gurubun Allah’ın ispat sıfatlarıyla değil de ancak selbi 

yani olumsuz sıfatlarla nitelenebileceğini söylediklerini belirtmektedir. Onlar bu dili 

kullanırken “O, cevher değildir”, “O duyumsanan değildir”, “O hareketli değildir”, 

“O’nun şekli yoktur” şeklinde önermeler kullanmaktadırlar. İsfehânî onların olumlu 

dil değil de olumsuz dil kullanmalarının gerekçesini, ispat sözcüklerinin bileşikliği 

vehm ettireceği, bunun da Allah’ın, değişmesine göre değişen bazı anlamlar için bir 

yer olmasını gerektireceğini, Allah’ın da bunlardan yüce olduğu238 şeklinde 

açıklamaktadır. İsfehânî, filozofların Allah hakkında “salt inniyet”, “gerçek hüviyet” 

gibi terimleri kullanmalarının da, ona ortak koşmamak amaçlarıyla ilişkili olduğunu 

   
236  Şûrâ 42/11. 
237  İsfehânî, el-İtikâdât, 60. 
238 İsfehânî, el-İtikâdât, 79; Sözgelimi Kindî, ezeli olanın kaim oluşunun başkasından olmadığını, 

cinsi olmadığını, fesadı olmadığı vs. şeklinde olumsuz ifadeler kullanmaktadır. Kindî, “fi’l-
Felsefeti’l-Ûlâ”, 113-114. 
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belirtmektedir.239 Ancak İsfehânî, filozofların Allah hakkında olumsuz bir dil 

kullanmalarını ve Allah ve varlıklar arasında ortaklık oluşturmamak için özel 

terimler kullanmalarını, şeriata aykırı bir görüş olarak nitelemektedir. Çünkü kendisi 

de, Allah’ın zatı hakkındaki görüşlerinde genel olarak filozofların delillerini ve 

terimlerini kullanmaktadır. Onun filozofların bu konudaki görüşleri konusunda bu 

şekilde bir nitelemede bulunmasının, asıl olarak onun Hadis Taraftarlarının 

görüşlerini kabul etmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Filozoflar gibi sufiler de, Allah hakkında konuşmada olumsuz dili tercih 

etmektedirler. İsfehânî de, kendi tutumunu desteklemek için bazı sufilerin 

görüşlerine atıfta bulunmaktadır. Sözgelimi o, sufilerden bazı alimlerin “Allah’ı 

soyutlamak, onu birlemek, övgü sıfatlarıyla nitelemek ona ortak koşmaktır” 

dediklerini aktarmakta ve soyutlama, ona ilişen her şeyden onu olumsuzlamak, övgü 

sıfatlarıyla nitelemek ise onu güçlü, bilen, acıyan gibi onu ondan başka sıfatlarla 

nitelemek olduğunu söylemektir.”240 Allah hakkında olumsuz dil kullanmak tevhit 

ilkesini güçlü bir şekilde açıklamaya yardımcı olsa da, inanan insanda Tanrı 

tasavvurunun oluşmasında etkili değildir. Diğer bir deyişle Allah’ın varlıklara ilişkin 

her nitelikten soyutlanması, sonuçta onu hiçbir varlıkta bulunmayan niteliklerinin 

olduğu yargısına götürse de, Tanrı tasavvurunun oluşması ve Kur’an’ın Allah 

hakkında olumlu dil kullanmasını açıklamak açısından gereklidir.   

2. İsimlerin Belirlenmesi 

Allah hakkında kullanılacak isimlerin tevkîfi veya akli olması, kelamcılar arasında 

tartışma konusudur. Mutezile, anlamı doğru olan, beşerin kavrayışında doğru olan 

her ismin Allah için kullanılabileceğini söylemektedir. Bu ekol, haberi sıfatları da 

muhal gördüğünden dolayı tevil etmektedir. İsfehânî, Eser Ehli’nin, sem’in 

doğruluğuna delalet etmesi nedeniyle hakkında sem’ olan şeylerin ve ümmetin icma 

ettiği isimlerin Allah hakkında kullanılabileceğini bunun dışındakilerin de 

reddedildiğini kabul ettiğini belirtmekte ve bunu doğru bir görüş olarak 

   
239 İsfehânî, el-İtikâdât, 98; Allah hakkında olumsuz dilin kullanımı, filozoflar tarafından tercih 

edilmektedir. Sözgelimi Müslüman filozoflardan İbn Miskeveyh, Allah’ın olumlu/icâb yoluyla 
değil de olumsuz/selb yoluyla bilineceğini belirtmekte ve Allah’ın varlıkların ilki, yaratıcısı, faili 
olduğu bilindikten sonra onun özsel vasfının veya özsel olmayan vasfının olmayacağını, bu 
nedenle de onun hakkında olumlu dil kullanılamayacağını ve bunun da ondan bütün nedenleri ve 
anlamları olumsuzlamayı gerektirdiğini söylemektedir. Bkz. İbn Miskeveyh, Kitâbu’l-Fevzi’l-
Asğar, Beyrut h.1319, 26-27. 

240  İsfehânî, el-İtikâdât, 70. 
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nitelemektedir. O, bu konudaki kendi görüşünü, Hz. Ali’ye tevhidin anlamı 

sorulduğunda “tatilden ayrılmak ve teşbihi reddetmekle kalbin doğrultulması, tatile 

yöneldiğinde durması ve teşbihe yöneldiğinde de inkar etmesidir” sözüne uymak 

gerektiği şeklinde açıklamaktadır.241 Ancak bu sözde, insanın hem sıfatları inkar 

etmesi ve hem de onları varlıklardaki sıfatlara benzeterek inanması reddedilmektedir. 

Bununla birlikte, isimler konusunda takınılacak tavırdan söz edilmemektedir.  

3. Sıfatların Kısımları 

Tanrı’nın sıfatları, onun hakkında konuşurken kullanılan dilin olumlu ve olumsuz 

olmasıyla bağıntılı olarak kısımlandırılmaktadır. Her ne kadar kelamcılar farklı 

isimler kullansalar da, bu sıfatlar genel olarak dilin olumlu olması durumunda 

olumlu/subûtî-îcâbî, dilin olumsuz olması durumunda da soyutlamacı/tenzîhî 

kısımlarına ayrılmaktadır. İsfehânî, Tanrı’nın sıfatlarını tenzîhî ve temcîdî şeklinde 

isimlendirerek iki kısma ayırmaktadır. Tenzîhî isimlendirmesi, genel olarak 

kelamcılar arasında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, temcîdî isimlendirmesi 

yaygın değildir. İsfehânî’nin Tanrı hakkında olumlu dil kullanmayı bu şekilde 

isimlendirmesi, onun asıl olarak filozoflar gibi soyutlamacı dili tercih etmesi, olumlu 

dili ise sadece vahiyde olduğu için kullanması ve ona ilave anlamlar katmaması 

içindir. Çünkü ona göre temcîd, kuldan Allah’a olursa sözlü ve güzel sıfatların 

zikredilmesi, Allah’tan kula olursa, onun kuluna fazilet vermesi anlamına 

gelmektedir.242 İsfehânî’nin soyutlamacı sıfatları övgü sıfatlarına göre öncelemesi, 

Allah’ın tenzih sıfatlarının bilgisine dayanmasında ortaya çıkmaktadır. Sözgelimi, 

ona göre soyutlamacı sıfatların birinci türü “O, doğurmamış ve doğmamıştır”243 ve 

“onu uyuklama ve uyku tutmaz”244 ayetlerinde olduğu gibi lafız ve anlamda tenzihi 

ifade ederken, ahad sözcüğünün lafız bakımından isbat olmasına rağmen ikiliği 

olumsuzladığı görülmektedir.245  

Sıfatların ikinci türü olan övgü/temcîd sıfatları da iki kısma ayrılmaktadır. 

Birincisi; ilk-son, açık-gizli, öldüren-dirilten gibi ikili olarak söylenen sıfatlardır. 

İkincisi ise; alîm, hakîm, bağışlayan, acıyan sıfatlarında olduğu gibi tekli veya ikili 

söylenen sıfatlardır. İsfehânî, bu çeşit ikili kullanımların, Allah’ın emir, nehiy, va’d, 
   

241  İsfehânî, el-İtikâdât, 70. 
242 İsfehânî, el-Müfredât, 703. 
243  İhlâs 112/3. 
244  Bakara 2/255. 
245  İsfehânî, el-İtikâdât, 76. 
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vaîd, ihbar ve hüküm içeren Kur’an ayetlerinin sonunda yer aldığını belirtmektedir. 

Bunun amacının, onun emrinin yüceliğine işaret ederek muhatapların nefislerinde 

emir ve yasakların önemini artırmayı ve onları yerine getirmeyi onların bilinçlerine 

yerleştirmek olarak belirlemektedir. Öldüren ve dirilten gibi zıt anlamlı ikili 

isimlerde de, diriltenin başka ve öldürenin de başka olduğunu iddia eden Mecusilerin 

bu görüşlerinin geçersiz kılınması da vardır.246 İsfehânî’nin ayetlerin sonunda yer 

alan ikili söylenen isimler konusunda metinle ilişkili olarak değerlendirmeleri tutarlı 

olmakla birlikte, Mecusilerin inançlarının reddedildiği şeklindeki yargısı tutarlı 

gözükmemektedir. Aynı şekilde bu anlatımların söz konusu dinin inançlarıyla 

ilişkilendirilmemiş olduğu görülmektedir. Kur’an’ın ilk muhataplarının Mecusilik 

hakkında bilgisinin sınırlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle de, onların düalist 

inançlarının bu ayetlerin sonundaki ifadelerle olumsuzlanması, uzak bir ihtimal 

olarak gözükmektedir. 

Tanrı’nın isimleri konusunda İsfehânî’nin diğer bir bölümlemesi, mutlak ve 

mukayyet şeklindedir. Ona göre, örneğin Allah’ın “Herkesin kazandığını görüp 

gözeten Allah inkâr edilir mi?”247, “Allah göklerin ve yerin nurudur”248 ayetlerine 

göre ona nûr ve kâim denmez. İkincisi ise; sadece bir lafzın karşılığında söylenen ve 

onun dışında söylenmeyendir. Örneğin Allah’ın “Onlar bir tuzak kurdular. Farkında 

değillerken Allah da bir tuzak kurdu”249 ayeti bunun gibidir.250 Bu sınıflama, aslında 

Allah’a aklın uygun gördüğü isimlerin verilmesinin uygunluğuna da işaret 

etmektedir. Çünkü insanların fiilleriyle ilişkili olarak ortaya çıkan bu fiiller, Allah 

tarafından kendisine verilmektedir. Sözgelimi hilekar/mâkir tek başına olumsuz bir 

anlam taşımakta ve kötü bir eyleme işaret etmektedir. Fakat bu ismin anlamı, ayetin 

bütünlüğünde ortaya çıkmakta ve hilekar olanlara karşı hilekarlık, ancak onların 

hilelerini boşa çıkarmak anlamına gelmektedir. Aynı şekilde Allah’ın müşriklerle 

alay ettiği “Allah onlarla alay etmektedir”251 ayetinde yer almaktadır. Bu fiilin faili 

olan Allah hakkında, alay eden/müstehzî ancak kayıtlı olarak kullanılabilir.  

   
246  İsfehânî, el-İtikâdât, 81. 
247  Ra’d 13/33. 
248  Nûr 24/35. 
249  Neml 27/50. 
250  İsfehânî, el-İtikâdât, 81. 
251  Bakara 2/15. 
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İsfehânî, isimlerin diğer bir yönden ikiye ayrıldığını ve bunun da Allah, Rahman, 

Rahîm isimlerinde olduğu gibi lafzın özel olması ve bilen ve güçlü isimlerinde 

olduğu gibi lafzın ortak olması olduğunu belirtmektedir. Ona göre ortak/müşterek 

lafızlar yedi kısımdır. Onlardan her biri kullanıldığında onun lafzı arazlara işaret 

eder. Birincisi; azîm gibi niceliğe işaret etmesi. İkincisi; diri gibi niteliğe işaret 

etmesi, Üçüncüsü; mevcût gibi izafete işaret etmesi, dördüncüsü; kadîm ve bâkî gibi 

zamana işaret etmesi, beşincisi; rab ve mâlik gibi mülkiyete işaret etmesi, altıncısı; 

rahîm, rauûf ve vedûd gibi edilgiye işaret etmesi ve yedincisi de; alî gibi yere işaret 

etmesidir. İsfehânî, isimlerin bu şekilde türlere ayrılmasını, Aristo’nun kategorilerine 

göre yapmıştır.252 Onun kategoriler anlayışı, Müslüman filozoflar ve kelamcılar 

tarafından da kullanılmıştır. Aristo mantığında arazlara işaret eden dokuz kategori 

vardır. İsfehânî, bu kategorilerden fiil ve konum kategorilerini zikretmemiştir. Bunun 

nedeni, fiil kategorisinin bir eyleme gönderme yapması ve konum/vad’ kategorisinin 

de varlığın konumuna gönderme yapması ve her ikisinin de Allah hakkında imkansız 

olmasıdır. 

a. Soyutlanan/tenzîhî sıfatlar: Soyutlanan sıfatları ona vermemizin amacı, 

İsfehânî’ye göre asıl olarak insanı benzetmeci/müşebbih olmaktan çıkartmaktır.253 

Çünkü ispat sıfatları onda bir anlamı çağrıştırmaktayken, soyutlamacı sıfatlar ondan 

bu anlamı gidermektedir. Herhangi bir anlamın onda varlığının düşünülmesi de 

onunla yaratılmış varlıklar arasında bir benzerliği ortaya çıkaracaktır. İşte bu nedenle 

İsfehânî, soyutlanan sıfatları incelemeye onunla yarattıkları arasındaki benzerliğin 

olumsuzlanması ile başlamaktadır. O benzerliği “iki şeyin her ikisinin özsel/zâtî veya 

ilintisel/arazî veya birinde özsel diğerinde ilintisel olarak herhangi bir anlamda ortak 

olması” olarak tanımlamakta ve benzerliğin üç yönden birinden ayrı olmayacağını 

belirtmektedir. Bu benzerlik cins yönünden olursa buna denklik/nidd denir. Benzerlik 

nicelik yönünden olursa buna eşitlik/musava denir. Benzerlik nitelik yönünden olursa 

buna da benzerlik/şibh denir.254 Ancak benzerlik/misl sözcüğü bu üç kısım hakkında 

da kullanılır. Ona göre benzerlik bunların hepsinden geneldir. Siyah at ve siyah inek 

   
252 İsfehânî, el-İtikâdât, 82. 
253  İsfehânî, el-İtikâdâd, 74. 
254  İsfehânî, el-İtikâdât, 74; O, bu terimin anlamını Kur’an terimlerini açıkladığı sözlüğünde de aynı 
şekilde vermektedir. Ancak burada nidd sözcüğünün cevherlerdeki ortaklığı, şibh sözcüğünün 
nitelikteki ortaklığı, musavî sözcüğünün nicelikteki ortaklığı, şekl sözcüğünün de miktar ve 
alandaki ortaklığı ifade ettiğini belirtmektedir. İsfehânî, el-Müfredât, 701. 
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gibi denk olmayan iki şey benzer olabilir. İki siyah atta olduğu gibi iki benzer şey 

denk olabilir.255  

Allah ile varlıklar arasında bir benzerliğin olmadığı “hiçbir şey onun benzeri 

değildir”256 ayetinde ifade edilmektedir. İsfehânî, bu ayetin yorumunda misl 

sözcüğünün kef harfi ile birlikte kullanılmasının da olumsuzlamayı tekit etmek için 

olduğunu, bununla da misl ve kef sözcüklerinin kullanılmasının doğru olmayacağına 

dikkat çekildiğini söylemektedir. O, bu ayette hakkında misl sözcüğünün sıfat 

anlamında olduğuna ve bununla beşerin kullandığı anlamıyla sıfatların onun için 

kullanılmayacağına dikkat çekildiği şeklinde bir yorumu da aktarmaktadır.257 Ona 

göre, iki farklı bileşimden oluşan iki şey hakkında “o diğerinin benzeridir” veya 

“benzeri değildir” dediğimizde bu iki söz bir yönden doğrulanır ve bir yönden de 

yanlışlanır. Mesela “hayvan insanın benzeridir” dendiğinde, bununla hayat 

bakımından ondaki benzerlik kastedilirse bu doğrudur. Fakat bununla akıl 

bakımından benzerlik kastedilirse bu yanlıştır. Aynı şekilde “hayvan insanın benzeri 

değildir” dendiğinde de, bununla akıl kastedilirse bu doğru olur, hayat kabul edilirse 

bu yanlıştır. Kendisi için benzerlik doğru olan her şeyde, benzer olmayan şeyler 

istisna edilir ve “bu şey hariç bu bunun benzeridir” veya “şu şey dışında o onun 

benzeri değildir” denilir. Bu da doğrudur. Allah ise kendisinde hiçbir şekilde 

bileşiklik olmadığından ve hiçbir neden onda ortak olmadığından, bu söz bütün 

yönlerden doğru olur ve onda herhangi bir istisna yaparak şunlar dışında demek 

doğru olmaz. Onun hakkında “O şunun benzeridir” denildiğinde bu söz de bütün 

yönlerden yanlış olur ve onda herhangi bir istisna yaparak şu şey dışında demek 

doğru olmaz. Bunun nedeni Allah’ın cinsinin, nasıllığının, niceliğinin, onunla başka 

bir şey arasında herhangi bir anlamda onun zatına giden bir ortaklığın 

olmamasıdır.258  

İsfehânî, tenzih sıfatlarının iki kısım olduğunu bunlardan birinci kısmın lafız ve 

anlamda soyutlamacı olanlar olduğunu ve bunların “o, doğmamıştır, 

doğrulmamıştır”259 ve “onu uyuşukluk ve uyku tutmaz”260 ayetlerinde var olduğunu, 

   
255  İsfehânî, el-İtikâdât, 74. 
256  Şûrâ 42/11. 
257  İsfehânî, el-Müfredât, 701. 
258  İsfehânî, el-İtikâdât, 75. 
259  İhlâs 112/3. 
260  Bakara 2/155. 
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ikinci kısmın ise; lafızda değil de anlamda soyutlamacı olanlar olduğunu, sözgelimi 

bizim “bir” sözümüzün, lafız olarak ispat olsa bile, anlam olarak ikiciliği 

olumsuzladığını söylemektedir.261 İsfehânî’nin Allah hakkında konuşmamızda ispat 

anlamına gelen sözcükleri dahi soyutlama ve olumsuzlama olarak yorumlaması, 

onun tenzih dilini tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak Kur’an’da bu 

lafızların ispat lafızları olarak kullanılması, bizim de bu lafızları ispat anlamında 

kullanmamızı gerektirir.  

Kelamcıların Allah’ın zatı üzerinde düşünmeyi engelleyen görüşleri ve bu 

görüşlerini desteklemek için kullandıkları hadisler ve sahabe sözlerinin gerçekliğini 

sorgulamak gerekir. İsfehânî, “Onlar göklerde ve yerdeki hükümranlığı düşünmezler 

mi?”262 ayetinde belirtildiği üzere biz düşünmekle emr olunmuş fakat Hz. 

Muhammed’in “onun ayetleri hakkında düşününüz, Allah hakkında düşünmeyiniz”263 

sözünde denildiği üzere onun hakkında düşünmekten yasaklandığımızı 

söylemektedir.264 Bu bağlamda o, Ebu Bekir’in “onun hakkındaki bilginin amacı, 

onun hakkında bilgi sahibi olmadaki noksanlığı bilmektir” sözüne, Ali’nin “tevhit; 

onu vehm etmemendir” sözüne filozofların “her ne vehm edersen bil ki Allah ondan 

başkadır” ve sufilerin “Allah bilgisinin amacı, hangi varlığın o olmadığını bilmektir, 

onun ne olduğunu bilmek değildir” sözlerine de atıfta bulunmaktadır.265 Onun atıfta 

bulunduğu bu sözlerin ortak yanı, Allah’ın zatı hakkında düşünmenin yanlışlığıdır. 

Aynı zamanda bu sözler, onun hakkında soyutlayıcı bir dil kullanmanın gerekliliğine 

de işaret etmektedir. Bu da onun, Allah hakkında olumsuz dil kullanmanın olumlu dil 

kullanmaktan daha üstün olduğu görüşünü desteklemektedir. 

b. Övgü Sıfatları: Allah hakkında olumlu dil kullanmamızı ifade eden bu 

sıfatların isimlendirilmesi, kelamcılar arasında bu sıfatlar hakkında tartışmaların 

çokluğu nedeniyle önem arz etmektedir. İsfehânî bu tür sıfatları övgü/mümeccide 

olarak da isimlendirmektedir. Allah’ın bu sıfatlarla nitelenmesi temcîd olarak 

isimlendirilmektedir. Temcîd sözcüğünün aslı olan mecd, Arapların “deve için geniş 

   
261  İsfehânî, el-İtikâdât, 76. 
262  A’râf 7/185. 
263  İsfehânî, el-İtikâdât, 75. İsfehânî’nin hadis olarak zikrettiği bu sözü,  Beyhakî İbn Abbâs’ın sözü 

olarak “Her şey hakkında düşününüz fakat Allah’ın zatı hakkında düşünmeyiniz” şeklinde 
vermektedir. Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sıfât, 2/43. 

264  İsfehânî, el-İtikâdât, 76. 
265 İsfehânî, el-İtikâdât, 77. 
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bir otlağın olması” sözlerinden gelmektedir. Buna bağlı olarak mecd sözcüğü, 

cömertlik ve iyilikte çokluğu ifade etmektedir. Temcîd ise kuldan Allah’a sözlü 

olmakta ve onu güzel sıfatlarla anmak anlamına gelmekte iken, Allah’tan kula doğru 

da ona fazilet vermek şeklinde fiili olarak gerçekleşmektedir.266  

Allah hakkında kullanılan övgü sıfatlarının akli veya tevkîfî olması, Ehl-i Sünnet 

ve Mutezile kelam ekolleri arasında tartışma konusudur. İsfehânî’nin de belirttiği 

üzere genel olarak filozoflar, Allah’ın ispat sıfatlarıyla değil de ancak olumsuz 

sıfatlarla nitelenebileceğini söylemekte ve bununla bağıntılı olarak “O, cevher 

değildir”, “O duyumsanan değildir”, “O hareketli değildir” “O’nun şekli yoktur” gibi 

olumsuz önermelerle onu ifade etmişlerdir.  Hatta Allah hakkında olumsuz dil 

kullanmanın filozofların yöntemi olduğu söylenebilir. İsfehânî, onların bu 

görüşlerinin nedenini ispat sözcüklerinin bileşikliği vehm ettireceği, Allah’ın, 

değişmesine göre değişen bazı anlamlar için bir mahal olmasını gerektireceği; 

Allah’ın da bunlardan yüce olduğu ve Allah ile akledilenleri birleştirilmesinin de 

ortaklığı/şirk gerektireceği olduğunu belirlemektedir.267 Ancak o, filozofların ispat 

ifade eden sözcüklerin Allah için kullanılması konusunda filozofların bu sözünü 

“şeriata aykırı bir söz” olarak nitelemektedir. Bu konuda onun filozoflardan ayrıldığı 

nokta, olumsuz dilin Allah hakkında kullanılması değil, filozofların olumlu dilin 

onun hakkında kullanılması durumunda bu sıfatlarının bileşikliği çağrıştıracağıdır.  

İsfehânî, Mutezilenin bu konudaki görüşünün anlamı doğru olan, beşerin 

kavrayışına doğru olan her ismin Allah için kullanılabileceği ve haberi sıfatların da 

muhal olduğu şeklinde vermektedir.268 Dolayısıyla Mutezile bu tür sıfatları ve ilahi 

isimleri akli olarak kabul etmekte, asıl olarak anlamlarını dikkate almaktadır.  

İsfehânî, Eser ehlinin bu konudaki görüşünün, semi’n doğruluğuna delalet etmesi 

nedeniyle hakkında sem’ olan şeylerin ve ümmetin icma ettiği isimlerin Allah 

hakkında kullanılabileceği, bunun dışındakilerin de reddedildiği şeklinde 

vermektedir.269 Bu görüş, Allah hakkında kullanılan isim ve sıfatların ancak vahiy 

tarafından belirlenebileceğini ifade etmektedir. Ancak kullanılacak isimler ve 

sıfatlarla ilişkili olarak ümmetin icmasının da kabul edilmesi, ayet ve hadislerde ona 

   
266  İsfehânî, el-Müfredât, 702-703. 
267  İsfehânî, el-İtikâdât, 79. 
268  İsfehânî, el-İtikâdât, 76. 
269  İsfehânî, el-İtikâdât, 79. 
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verilen isim ve sıfatlar dışında bazı isim ve sıfatların da verilebileceğidir. Dolayısıyla 

bir dönemdeki alimlerin ona verilmesini uygun gördüğü isimler ve sıfatların 

verilebilmesi de uygun görülmektedir. Bu anlayış, Allah hakkında Arap dili dışındaki 

diğer dillerde ona verilen isim ve sıfatlar konusunda da sorun oluşturmaktadır.  

İsfehânî, isimler ve sıfatların tevkîfî olduğu konusunda Ehl-i Sünnetin görüşünü 

doğru bir görüş olarak nitelemekte ve “Allah’ın güzel isimleri vardır ve onu onlarla 

çağırın”270 ayetiyle buna işaret edildiğini ileri sürmektedir. Bununla da onun 

muhataplara göre kararlaştırılmış isimleri olduğuna, başkasıyla değil de onlarla onu 

çağırmanın gerekli olduğuna dikkat çekildiğini ifade etmektedir.271 Ancak bu ayette 

isimlerin kaynağına ait herhangi bir belirleme yoktur. Sözkonusu isimlerin güzellikle 

nitelenmesi, insan zihninde anlamı güzel olan isimlerin ona verilebileceğine de işaret 

etmektedir. Bununla birlikte farklı dilleri kullanan toplumların kendi dillerinde 

anlamları güzel olan isimleri onun hakkında kullanmalarının uygunluğuna da 

gönderme yapar. Çünkü sadece Arap diliyle konuşan insanlar onunla iletişim 

kurmamakta, diğer dilleri konuşan insanlar da Allah ile iletişim kurmaktadır.  

İsfehânî, Ehl-i Sünnetin isimlerin tevkîfî oluşuna ilişkin ileri sürdüğü “bunlar 

insan aklına bırakılmış olsaydı, tarzındaki gerekçeyi ise şu şekilde açıklamaktadır: 

“Bu isimlerin çoğunluğu bizim bilgimize göre azîm ve kebîrde olduğu gibi niceliksel, 

hayy ve kâdirde olduğu gibi niteliksel, kadîm ve bâkîde olduğu gibi zamansal, alî ve 

müteâlîde olduğu gibi mekansal, rahîm ve vedûdda olduğu gibi edilgisel olarak arazı 

gerektirir. Bu durumda da bizim bilgimize göre olan bu anlamların, Allah hakkında 

kullanılması da doğru olmazdı. Hakikatler ehline göre onların akli anlamları olduğu 

için, onların Allah hakkında kullanılması uygun olur.”272 Onun sıfatlar hakkındaki bu 

nitelemeleri, araz kategorilerinden oluşmaktadır. Ancak insanın kullandığı ve kendi 

zihninde anlamları olan bu arazların, bazen derecelendirilmiş sıfatlar ve bazen de 

mutlaklık nitelemesiyle kullanıldığı görülmektedir.  

 İsfehânî’nin sıfatlar konusundaki yaklaşımı, benzetmeci ve yadsımacı tavırların 

dışında orta yol olarak tanımlanabilir. Benzetme tavrını benimseyen ekoller, 

kullandıkları dil yönünden insan biçimci Tanrı tasavvurunu benimsemekteyken, 

sıfatları inkar eden ekoller açısından da Tanrı tasavvuru zorlaşmaktadır. İsfehânî’nin 
   

270  A’râf 7/180. 
271  İsfehânî, el-İtikâdât, 79-80. 
272 İsfehânî, el-İtikâdât, 80. 
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uyulmasını gerekli gördüğü Hz. Ali’nin “tatilden ayrılmak ve teşbihi reddetmekle 

kalbin doğrultulması, tatile yöneldiğinde durması ve teşbihe yöneldiğinde de inkar 

etmesidir” sözü273 her ne kadar onun anlayışını desteklese de, sıfatlar konusunda 

belirgin bir anlayışı içermediği de söylenebilir.  

4. Zat-Sıfat İlişkisi 

Zat-sıfat ilişkisi, Allah’ın zatı üzerinde bir anlam ifade eden subuti sıfatlar için söz 

konusudur. Çünkü birlik gibi sıfatlar zat üzerine artık/zâit bir anlam ifade 

etmemektedir. Tanrı’nın sıfatlarının zatıyla ilişkisi, aynılık, başkalık veya ne aynılık 

ne başkalık şeklinde kelamcıların öğretilerinde yer almaktadır. Zat-sıfat ilişkisinin bir 

kelam problemi olarak ortaya çıkması, asıl olarak Müslümanların felsefi kavram ve 

öğretileri tercüme ederek kelam ilminde kullanmalarından sonra olduğu 

bilinmektedir. Somut varlıkları madde ve suret, cevher ve araz olarak tanımladıktan 

sonra, benzer bir ilişki Tanrı hakkında konuşma sırasında da ortaya çıkmıştır. Zat 

sözcüğü Kur’an’da, Arap dilinde var olduğu şekliyle zû ismi eril ve dişil olarak 

kullanılır ve anlamı kullanıldığı yere göre farklılaşır.274 Fakat hiçbir şekilde, 

sıfatlardan ayrı olarak Tanrı’nın özüne işaret eder bir şekilde kullanılmamıştır. Aynı 

şekilde, sıfat sözcüğü de Kur’an’da Allah hakkında kullanılmamaktadır. Sadece bir 

ayette vasf sözcüğü isim olarak kullanılmakta, diğer ayetlerde ise insanın Allah’ı 

nitelemesi olarak fiil kipinde geçmekte ve çoğunlukla da Allah’ın inkarcı ve 

müşriklerin nitelemelerinden uzak olduğu açıklanmaktadır.275 Dolayısıyla 

İsfehânî’nin eserlerinde vurgu yaptığı, Allah hakkında sadece Kur’an ve hadiste 

geçen niteleme ve isimlerin kullanılması ilkesine bağlı kalarak, zat ve sıfat 

sözcüklerini de Allah hakkında kullanmaması gerekirdi. Ancak Kur’an’da Allah 

hakkında nefs sözcüğü kullanılır ki, bunun anlamı da onun kendisinden ayrı bir 

nefsinin olduğu değil, dönüşlü zamir olarak kendisi anlamında olduğudur.276  

   
273 İsfehânî, el-İtikâdât, 80. 
274  Hasan Hanefî, zât sözcüğün Kur’an’da; 1. Bilincin kapsamı (“Allah zihinlerde olanları bilir” (Âlû 
İmrân 3/119 vd.) 2. Varlıkları sıfatları için vasıf (“Burçlar sahibi gök” (Burûc 85/1) 3. Hareket ve 
bir yerdeki yöneliş (“Onları sağa ve sola çeviriyorduk” (Kehf 18/18) anlamlarında kullanıldığını 
belirtmektedir. Bkz. Hanefi, Mine’l-Akîde, 2/76. 

275  Vasf sözcüğü “dediler ki: “şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. 
Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet ölü doğrasa o zaman hepsi onda ortaktır. Allah bu 
nitelemelerinin/vasf cezasını verecektir” (En’âm 6/139) ayetinde yer almaktadır. Bu sözcüğün fiil 
kipinde kullanımları için bkz. En’âm 6/100; Zuhrûf 43/86; Saffât 38/159 vd. 

276  Nefs sözcüğü Allah hakkında şu ayetlerde kullanılmaktadır. Âl-û İmrân 3/28; En’âm 6/54; Tâhâ 
20/41; Mâide 5/116. İsfehânî, nefs sözcüğünün ruh anlamında olduğu belirttikten sonra, bu 
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Kur’an’da, her ne kadar sadece Allah’ın isimlerinden söz edilse de, kelamcıların 

öğretilerinde Allah hakkında isim, sıfat ve vasf sözcükleri kullanılmaktadır. İsfehânî 

ismi; muhatabın kendisine yöneltileni anlaması için zatlardan bir zatın özelliği olarak 

kılınan lafız; sıfatı, zatın hallerinden bir hal ve vasfı ise; niteleyenin sözü yani “o 

şöyledir”, “o şöyle değildir” demesi şeklinde tanımlamakta, sıfat lafzının bazen vasf 

lafzı yerine, vasf lafzının da zine ve vezn, ıdde ve va’d sözcüklerinde olduğu gibi 

sıfat lafzı yerine geçtiğini belirtmekte ve ismin konum itibarıyla sıfattan daha genel 

olduğunu belirtmektedir.277 

İsfehânî, Allah’ın isimlerinin en şereflisinin Allah lafzı olduğunu ileri sürmekte ve 

bunun gerekçesini ise bu lafzın ona özel ve onda kimsenin ortak olmaması ve hiçbir 

şekilde başkasından türememiş olması olarak belirlemektedir. O, bu lafız hariç 

Allah’ın isimlerinin tümünün sıfatlar olduğunda icma edildiğini anımsatmaktadır. 

Bununla birlikte o,  Allah lafzında ihtilaf olduğunu bazılarına göre onun alem isim ve 

bazılarına göre de onun türemiş isim olduğunu da belirtmektedir. Fakat Allah 

lafzının Kur’an’dan önce de Araplar arasında olduğu bilinmektedir ki Kur’an’da da 

buna işaret vardır. Bununla birlikte bu lafzın sami dillerinde var olduğu da 

görülmektedir. Bu durumda Allah isminin etimolojik çözümlemesinde bu dillerdeki 

karşılıklarının da incelenmesi gerekir.278  

İsfehânî, Allah’a verilen isimlerin şeriatta olması durumunda uygunluğu 

şeklindeki görüşü, bazı sufilerin varlıkların ona gereksinim duymalarından ötürü 

yaratıkların maşuku olduğu sözlerinin yanlışlığında daha açık olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü maşuk ismi Kur’an’da Allah hakkında kullanılan bir isim 

olmamakla birlikte, sufiler tarafından kullanılmaktadır. İsfehânî, bu sözcüğün ona 

     

sözcüğün Allah hakkında kullanıldığında onun zatı anlamına geldiğini belirtmektedir. Ancak onun 
da ifade ettiği gibi bu ayetlerde nefs sözcüğünün tamlayan ve  Allah’a işaret eden hu zamirinin de 
tamamlanan olarak yer alması bunun başkalığı gerektireceği şeklindeki itirazlara da, bu 
kullanımlarda iki şeyin ispatının sadece ibare yönünden olduğunu ve Allah’ın ise her yönden 
ikilikten uzak olduğu şeklinde cevap vermektedir. İsfehânî, el-Müfredât, 764. 

277  İsfehânî, el-İtikâdât, 86. 
278  Bazıları onun alem olmasının doğru olmadığını söylemektedirler. Çünkü alem isimler, bu ismin 

kendisine verildiği varlığın zihinde tasavvur edilmesi için zikredilmesi isimlendirilene işaret yerine 
geçer. Allah ise işaret ve düşünceden uzaktır. Denildiğine göre onun aslı, velâhedir. Esâde ve 
eşâhe sözcüklerinde olduğu gibi vav hemzeye dönüşmüş, sonra da ondaki hemze düşmüştür. Ona 
elif ve lam harflerinin girmesiyle Allah olmuştur. O asıl olarak meful konumuna mevdu mastardır. 
Onun bu şekilde isimlendirilmesi, varlıkların boyun eğme, güçsüzlük veya ihtiyari olarak onları 
tutması ve koruması için ona ihtiyaç duymasındandır. Nitekim Allah “Şüphesiz Allah, gökleri ve 
yeri, yok olup gitmesinler diye tutuyor” (Fâtır 35/41) demektedir. Bkz. İsfehânî, el-İtikâdât, 85. 
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verilmesi doğru olmadığını, onunla kast edilen anlam doğru olsa bile, şeriatta var 

olmamakla birlikte düşünülen olması nedeniyle caiz olmadığını belirtmektedir.279  

İsfehânî, sıfatların zatın aynısı veya başkası olması konusunda konuşmanın bidat 

olduğunu belirtmekle birlikte, bu konuda görüşlere yer vermektedir. Ona göre “bu 

sıfatların onun aynısı mı veya başkası mı olduğu veya onun aynısı olmadığı gibi 

başkası da olmadığı konusunda söz söylemek de terk edilmelidir. Bütün bunlar 

bidattir ve sahabe ve tabiin bu konularda susmuşlardır. Bunun da ötesinde bu 

konularda fikir söylemek Allah’ın “onun isimleri konusunda ilhada düşenleri terk 

ediniz”280 ayetinde ifade edildiği üzere isimler konusunda ilhaddır.281 Her ne kadar 

İsfehânî, bu konuda söz söylemeyi sahabe ve tabiinin yolundan sapma ve hatta ilhad 

olarak değerlendirse de, ondan önce yaşayan kelamcıların ihtilaf ettikleri konuların 

başında sıfatların zatın aynısı ve başkası olması gelmektedir. Eşarî, sadece çeşitli 

kelam ekolleri arasında değil, aynı zamanda aynı ekole mensup alimler arasında da 

bu konudaki çok sayıda ihtilaftan söz etmektedir.282  

İsfehânî, sıfatların zatın aynısı veya başkası olması konusunda fikir ileri sürmeyi 

bidat olarak nitelendirdiği gibi, sıfatların kadim olduğu görüşünü de eleştirmekte ve 

bu konuda araştırma yapmama tavrını benimsemektedir.283 Bununla birlikte o, Eser 

Ehlinin görüşlerini savunmakta, fakat sıfatların kadim olduğu görüşlerini ise tutarlı 

bulmamaktadır. Sıfatların zatla ilişkisi bağlamında ileri sürülen anlayışları ilim, 

kudret ve hayat sıfatı bağlamında sınıflandırmaktadır. O, Allah’ın sıfatlarının 

varlığını kabul etmeyenler, zatıyla bildiğini söyleyenler, sıfatların bizim için 

kullanıldığında ve Tanrı için kullanıldığında anlamlarının değişmeyeceğinden 

   
279  İsfehânî bu görüşü kabul eden sufilerin şu rivayete dayandıklarını belirtmektedir. Abdulvahit b. 

Zeyd elçinin Allah’ın şöyle dediğini rivayet etmektedir: “kulum benimle çokça iştiğal ederse, onun 
nimeti benim sorunum olur. Kulum böyle yaparsa, o bana aşık olur ben de ona aşık olurum.” Bkz. 
İsfehânî, el-İtikâdât, 85. 

280  A’râf 7/180. 
281  İsfehânî, el-İtikâdât, 28. 
282  Bkz. Eşari, Makâlât, 1/230-237. 
283  İsfehânî, el-İtikâdât, 28; Eşari kelam ekolüne mensup alimler, Allah’ın hayat, kudret, ilim, irade, 

semi’, basar ve kelam olmak üzere yedi sıfatının olduğu ve bunların kadim olduğunu kabul 
etmektedirler. Bkz. Gâzâlî, Muhammed Ebu Hâmid, Kitâbu’l-İktisâd fi’l-İtikâd, Dâru’l-Kütübu’l-
İlmiyye, Beyrut 1983, 53-83; Aynı şekilde bu yedi sıfattan farklı olarak tekvîn sıfatının varlığını 
kabul eden Mâturîdîler de tekvin sıfatının kadim olduğu görüşündedirler. Mâturîdî alimlerinden 
Nesefî, tekvinin mükevvenden ayrı olduğunu, tekvinin ezeli olduğunu ve Allah’ın ezelde yaratıcı 
olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda o, tekvîn, tahlîk, halk, îcâd, ihdâs, ihtira’ ve ibda’ 
sözcüklerinin de aynı anlamda olduğunu belirtmektedir. Bkz. Nesefî, Ebu'l-Muîn, et-Temhîd fi 
Usûli'd-Dîn, thk. Habibullah Hasan Ahmed, Kahire, 1986, 28. 
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hareketle bu sıfatların anlamlarını, tevhit sıfatının gereği olarak bileşik olmama, 

çokluk içermeme ve benzetmeyi ifade etmeme noktasında eleştirmektedir. O bu 

görüşleri eleştirirken, asıl olarak tevhit sıfatının anlamlarında odaklaşmaktadır. 

Sıfatları, Allah’ın zatıyla kaim anlamlar olarak kabul edenlerin görüşlerini 

İsfehânî, bu anlamların onun zatıyla kaim olması durumunda Allah’ın diğer bileşik 

varlıklar gibi bileşik olmasını gerektireceği, Allah’ın da bundan uzak olduğu, çünkü 

bunun kabul edilmesinin, tevhidi geçersiz kılmakla kalmayıp ilahlığı da geçersiz 

kılacağı şeklinde eleştirmektedir.284 Her ne kadar İsfehânî, bu görüşü kimlerin kabul 

ettiğine işaret etmese de, bu görüş Mâturîdî alimlerinin görüşüdür. Sözgelimi Nesefî, 

“diri olanın hayat olmadan diri olması imkansızdır. Kudret ve ilim olmadan güçlü ve 

alim olması da imkansızdır. Diğer sıfatlar da böyledir. Öyleyse Allah’ın hayatının 

olduğu ve hayatın da onun zatıyla kaim bir sıfat olduğunu biliriz. İlim, kudret, semi 

ve basar da böyledir”285 demektedir.  

İsfehânî’ye göre Allah hakkında ilim, kudret ve hayatın anlamı, ondan cehalet, 

acizlik ve fenanın kaldırılmasıdır.286 O, eser ehlinin görüşünü, genel olarak 

bileşikliği, çokluğu ve benzetmeyi gerektirmeyeceği şeklinde değerlendirmektedir. 

Ona göre “bunun anlamı sadece Allah’ı noksanlıklardan soyutlamaya işaret etmek 

içindir. Bu açıktır ve Allah’ın “hiçbir şey onun benzeri değildir, o işitendir, 

görendir”287 ayetini de olumsuzlamaz.”288  

İsfehânî, sıfatların bizdeki anlamları ile Allah hakkında kullanılması durumunda 

anlamlarına açılım getirmekte ve bu sözcüklerin beşer hakkında kullanılması 

durumunda, bir şekilde onların zıtlarının da kullanılmasının ve istisnanın doğru 

olacağını ifade etmektedir. Örneğin falan şu konuda bilgilidir, şu konuda bilgisizdir, 

şuna gücü yeterlidir, şu konuda güçsüzdür, bir halde diridir, bir halde ölüdür,  , o 

   
284  İsfehânî, el-İtikâdât, 86. 
285  Nesefî, Tabsiretu’l-Edille, 1/261. 
286  Eser Ehlinin görüşü olarak belirttiği Allah’ın diri, alim, güçlü vs. olduğu, onun için güç, hayat ve 

ilim olduğu fakat bunların bizim için kullanıldığındaki anlamlarından Allah’ta herhangi bir şey 
olmadığı şeklinde ifade etmektedir. Buna göre bilenin, Allah dışında kullanıldığında anlamı, 
herhangi bilinen bir şeyi tasavvur etmek için gerekli olan heyeti gerektiren bir heyete özeldir. 
Güçlü, bizim için kullanıldığında onunla kendisinden fiil ortaya çıkan heyet kastedilir. İlim ve güç, 
ilişkili fiilleri yapmanın doğru olduğu iki heyet için kullanılan iki isimdir ve bu da bileşikliği 
gerektirir. Bunlar Allah için kullanıldıklarında, alimin anlamı ondan hiçbir şeyin gizli kalmaması, 
güçlünün anlamı hiçbir şeyden güçsüz kalmaması, dirinin anlamı da onun için fenanın uygun 
olmaması anlamına gelir. Bkz. İsfehânî, el-İtikâdât, 87. 

287  Şûrâ 45/11. 
288  İsfehânî, el-İtikâdât, 87-88. 
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ancak buna güç yetirebilir denilir. Fakat bunların Allah hakkında kullanılmasında 

onların zıtlarının kullanılması ve onda herhangi bir şekilde istisna yapılması caiz 

değildir.289 İsfehânî, sıfatların Allah ve insan hakkında kullanımı arasındaki diğer bir 

farkın da şu şekilde olduğunu belirtmektedir. Buna göre övgü ve yerginin üç 

mertebesi vardır. Bunlar da başlangıç, orta ve sondur. Bu ilim, hayat ve güç 

sıfatlarında insanlar başlangıç evresindedirler. Allah ise bu mertebelerin en 

üstündedir. Bu nedenle Allah “her bilenin üstünde her şeyi bilen bir alim vardır”290 

demektedir. Bu nedenle bazı kimseler, bu sözcükler Allah hakkında 

kullanıldıklarında o hakiki anlamdır, beşer hakkında kullanıldıklarında ise mecazidir 

demişlerdir.291 

İsfehânî’nin sıfatlar konusunda Ehl-i Sünnetin görüşünden ayrıldığı en önemli 

nokta, sıfatları kadim olarak nitelemekten kaçınmasıdır. Çünkü o, anlamı nitelik, 

zaman, mekan veya edilgi olan bir şeyi gerektiren her lafızla onu nitelemekten 

akıllarımızın geri durması gerektiğini, belirtmektedir. Ona göre şeriatta onun ilminin 

kadim olduğu var olmadığına göre, bu konuda susmak gerekir.292 Fakat özelikle onun 

sıfatların kadim olarak nitelenmesi durumunda ortaya çıkacak kadimlerin 

çokluğu/teadddu’l-kudemâ ilkesini gerektirmesi şeklinde bir anlayışla karşı 

çıkmaması ve sadece nasslarda sıfatların bu şekilde nitelenmemesi nedeniyle 

sıfatların kadim olarak nitelenmesine karşı çıkması dikkat çekicidir. İsfehânî’nin bu 

tavrının, Mutezilenin sıfatların kadim olduğu görüşünü eleştirirken başvurduğu 

kadimlerin çokluğu delilini kullanmaktan sakınmasından ortaya çıktığı söylenebilir. 

Bununla birlikte o, sıfatların kadim olduğunda icmanın var olduğu görüşüne de karşı 

çıkmakta ve icmanın varlığının gerçekleşmediğini ileri sürmektedir.293 Ancak 

Allah’ın sıfatlarının kadim olduğuna ilişkin icma, pek çok Ehl-i Sünnet kelamcısı 

tarafından ifade edilmektedir. Bağdâdî, “hayat, kudret, ilim, irade, semi’, basar ve 

kelam olmak üzere bu yedi sıfatın ezeli olduğuna ve kadim olarak adlandırılmasında 

ashabımız icma etmiştir” 294 demektedir.  

   
289  İsfehânî, el-İtikâdât, 88. 
290  Yusûf 12/76. 
291  İsfehânî, el-İtikâdât, 88. 
292  İsfehânî, el-İtikâdât, 89. 
293  İsfehânî, el-İtikâdât, 89. 
294  Bkz. Bağdâdi, Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed, Kitâb'u Usûli'd-Dîn, İstanbul h.1928, 90. 
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Her ne kadar İsfehânî, sıfatların kadim olduğu görüşüne karşı çıksa da genel 

olarak Ehl-i Sünnet alimleri sıfatların kadim olduğu görüşündedirler.295 Sözgelimi 

Eşari, Allah’ın ezelde bilen, güçlü, işiten ve gören olduğunu söylemekte ve bir 

canlının/hayy olanın ilim ile nitelenmediği durumda ilmin zıddı olan bilgisizlik/cehl, 

şüphe/şek ve afetler ile niteleneceği, Allah da ezeli olarak canlı olduğuna göre onun 

ezeli olarak bilen olarak nitelenmemesi durumunda bilenin zıtlarıyla niteleneceğini, 

onun ilmin zıtları olan cehalet, şüphe ve afetlerle nitelenmesi durumunda da bilen 

olamayacağını, çünkü ilmin zıddı kadim olursa onun ortadan kalkmayacağını 

belirtmektedir.296 

5. Haberi Sıfatlar 

Kur’an’da Allah hakkında kullanılan nitelemeleri haberi sıfatlar olarak 

isimlendirmemiz, bu ismin yaygınlığından kaynaklanmaktadır. İsfehânî, bu tür 

sıfatları incelemesine ve hakkında yargıda bulunmasına rağmen, bunlar için herhangi 

bir ad kullanmamaktadır. Kur’an’ın anlatımlarında Allah ile ilişkili olarak arş ve 

kürsî sözcükleri yer almaktadır. Bu iki sözcüğün birlikte açıklanması, gerek anlam ve 

gerekse yorum bakımından yakın olmalarından kaynaklanmaktadır. Kelamcılar, hem 

bu anlatımları yorumlamak ve hem de bunları genel sıfatlar öğretisi ile 

ilişkilendirmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu kavramlar etrafındaki anlayışlar 

sonucunda, Kur’an’ın bir ayeti Allah’ın diğer sıfatlarını içerse de içerisinde bu 

sözcük olmasından ötürü “ayetu’l-kursî” olarak isimlendirilmiştir. Buna ilaveten 

sadece arşa istivayı konu alan eserler de yazılmıştır.297  

Arş ve kürsî, insanın kendi kullandığı nesneler için ürettiği olgusal karşılıkları 

olan sözcüklerdir. İsfehânî de, duyumsanan şekliyle arşın/taht, kralın oturduğu oda 

veya döşeme, üzüm asmasının üzerine konduğu şey anlamında olduğunu298 

belirtmektedir. Arş; çatıyla örtülü her şey için kullanılır. Kralın arşı kullanımı ise, o 

   
295  Eşarî, el-Luma’, 25; Bağdâdi, Usûli'd-Dîn, 90; Nesefî, et-Temhîd, 171-172; Şehristânî, Nihâyetu’l-
İkdâm, 181. 

296  Eşarî, el-Luma’, 26. 
297  Örneğin İmamu’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin babası Abdullah b. Yûsuf el-Cüveynî (ö.438), 

Risâletu’n fî İsbâtı’l-İstivâ ve’l-Fevkıyye adıyla bir eser yazmıştır. Cüveynî, Abdullah b. Yûsuf, 
Risâletu’n fî İsbâtı’l-İstivâ ve’l-Fevkıyye, thk. Ahmet Muâz b. Ilvân Hakkî, Dâru’t-Tuveyk, Riyad 
h.1419. 

298 İsfehânî, el-İtikâdât, 103; el-Müfredât, 493. 
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makamın yüceliğindendir.299 Kürsü ise; gerçek anlamında üzerine oturulan şey 

demektir.300 İsfehânî, Allah’ın arş ve kürsüsünün, beşerin bilmediği ve sadece 

Allah’ın bildirdiği kadar bildiği şeyler olduğunu, bu ikisini, beşerin katında gerçekte 

sadece isim olarak bilindiğini ve bu nedenle de tasavvurlarının da gerçekleşmediğini 

belirtmektedir.301 Ona göre, insan, ancak kendisini veya benzerini duyumsadığı 

şeyleri tasavvur edebilir. Bizim duyumsadığımız arş, kralın oturduğu oda veya yaygı, 

üzüm asmalarının yukarı kaldırılması yani çatı durumuna getirilmesidir. Allah’ın 

arşının bunlarla bir ilişkisi yoktur.302  

İsfehânî, insanın bir varlığın kendisini ve benzerini duyumsadığı şeyleri tasavvur 

edebileceği yargısında haklı olsa bile, arş ve kürsî hakkındaki bu yargısında şu iki 

sorunu çözüme kavuşturması gerekirdi. Bunlardan birincisi din dili açısından 

Tanrı’nın insanın mahiyetini bilemeyeceği bir varlığı neden insanın mahiyetini 

bildiği varlıklara verdiği bu isimlerle anlattığıdır. Diğeri ise Kur’an’ın yorumuna ait 

bir anlayış açısından, Tanrı’nın insanın mahiyetini bilemeyeceği bir şeyi Kur’an’da 

pek çok yerde neden anlattığıdır. Halbuki beşerin duyumsadığı alanda mahiyetini 

bildiği bu sözcükler ve bunlarla ifade ettiği olgular, beşer açısından bir anlam ifade 

etmektedir. Bu sözcüklerin Tanrı hakkında kullanıldıklarında bu anlamlarının 

geçersiz kılınması suretiyle anlamsızlaştırılması ise; bunların sadece bir iman nesnesi 

haline getirilmesi demektir.  

İsfehânî, Kur’an’da arş hakkında kullanılan “yüce arş sahibi”303 ve “dereceleri 

yükselten arş sahibi”304 ayetlerinin, onun memleketi ve otoritesine işaret ettiği 

şeklindeki yorumları da zikretmekte305 fakat bu yorumlara katıldığını 

belirtmemektedir. Ona göre, “O, Arş’ın sahibidir. Vahyi kullarından dilediğine 

indirir”306 ayetinde arşın şerefine işaret edilmektedir.307 İsfehânî, Allah’ın kürsî ve 

arşını beşeri düzlemde kendisinin ve benzerinin olmadığı ve duyumsanan varlıklarla 

   
299  İsfehânî, el-Müfredât, 493; Zemahşerî, arş sözcüğünün asıl anlamının yükseklik olduğunu, ateşin 

alevini yükseltmek anlamında arreştu’n-nâr denildiğini belirtmektedir. Bkz. Zemahşerî, Mahmud 
b. Ömer, Kitâbu’l-Fâik, Haydarâbâd, trs., 1/231.  

300  İsfehânî, el-Müfredât, 945. 
301  İsfehânî, el-İtikâdât, 103. 
302 İsfehânî, el-Müfredât, 493. 
303  Burûc 85/15. 
304 Mümin 40/15. 
305 İsfehânî, el-Müfredât, 103.  
306 Mümin 40/15. 
307 İsfehânî, el-İtikâdât, 104. 
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tasavvur edilemeyeceğini belirttikten sonra, Mutezilenin yorumunu sadece değeri 

olmayan bir görüş olarak nitelemektedir.308 Fakat asıl olarak bu anlatımları mecazi 

olarak yorumlayan görüş, onun gibi anlatımları gerçek anlatımlar olarak yorumlayan 

ve anlatımda yer alan nesneleri tasavvur etmeksizin iman nesnesi olarak kabul eden 

anlayışın tam karşısındaki görüştür.  

İsfehânî; Hz. Muhammed’in “Kürsünün katında yedi gök ve yedi yer ancak çorak 

bir yere atılan bir halka gibidir. Kürsî de arşın yanında böyledir”309 sözünü ve “Arş'ı 

su üstünde iken”310 ayetini yorumlayarak arşın üst felek, kürsünün de yıldızlar feleği 

olduğu rivayetlere atıfta bulunduktan sonra, “bu lafızları duyumsanan şeylerle 

tasavvur etmekten sakınmalısın” şeklinde uyarıda bulunmaktadır.311 Bu durum, arş 

ve kürsiyi tamamen insan tasavvurunun dışına itmektedir. 

İnsanın bir organının ismi olan yüz/vech sözcüğü, Allah hakkında 

kullanılmaktadır. Sözgelimi “Allah’ın yüzü dışındaki her şey yok olucudur”312 ve 

“Onun üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi Rabbi’nin yüzü 

kalıcıdır”313 ayetlerinde insana ait bir organ, Allah’ı nitelemek için kullanılmıştır. 

Genel olarak selef alimleri, Allah’ın yüzünün varlığına inanmanın gerekliğini 

belirtmişler314 ve onun yüzünün bizim yüzümüz gibi olmadığını söylemişlerdir. 

Eşarî, bu tür sıfatların niteliksiz/bilâkeyf ve benzetmesiz/bilâteşbih olarak kabul 

edilmesi gerektiği görüşündedir.315 Ancak sonraki alimler Allah hakkında kullanılan 

yüz sözcüğünü tevil etmişlerdir.  İsfehânî, yüz sözcüğünün Allah hakkında kullanılan 

ayetlerde bu sözcüğün onun zatını ifade ettiğini söylemektedir. Dolayısıyla o, bu 

ayetleri onun zatı dışındaki her şey yok olucudur şeklinde anlamaktadır. Ancak yine 

de o bu görüşleri “belki” ve “ denildi ki” şeklindeki sözcüklerle ifade etmektedir.316 

İnsana ait bir organın ismi olan yüz sözcüğünün, gündelik yaşamda da mecazi 

anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanımlarda da bu sözcük, insanın 

kendisini ifade etmektedir.  

   
308 İsfehânî, el-İtikâdât, 105. 
309 Bu hadis, sahih kabul edilen hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Ancak bazı kelamcıların 

eserlerinde hadis olarak yer almaktadır. Bkz. Beyhâkî, el-Esmâ ve’s-Sıfât, 2/301. 
310 Hûd 11/7. 
311 İsfehânî, el-İtikâdât, 104-105. 
312 Kasas 28/88. 
313 Rahmân 55/26-27. 
314 Eşarî, el-İbâne, 58. 
315 Eşarî, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmâîl, el-İbâne fi Usûli’d-Diyâne, Dâru’l-Kâdirî, Beyrut 199, 58. 
316 İsfehânî, el-Müfredât, 807. 
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 Bir organ olarak el/yed sözcüğü, Kur’an’da Allah hakkında kullanılmaktadır. 

İsfehânî’nin de belirttiği gibi, insanın iş yaparken çoğunlukla elini kullanması 

dolayısıyla el sözcüğünün mecazi anlamları da çoğalmıştır. İsfehânî, el sözcüğünün 

insanın bir organı şeklindeki gerçek anlamının dışında nimet, sahiplilik, güç gibi 

mecazi anlamlarını zikretmektedir.317 Bu sözcüğün kullanıldığı “Onu kendi ellerimle 

yarattım”318 ve “Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizle hayvanlar yarattık da 

onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar”319  ayetlerinde yer alan el/eller sözcüğünün, 

başkasının değil de sadece Allah’ın yaratmasından ibaret olduğunu, “Allah’ın eli 

onların ellerinin üzerindedir”320 ayetindeki anlamının onun yardımı, nimeti ve gücü 

olduğu ve Yahudilerin Allah’ı “eli kapalı” olarak nitelemelerine karşın Allah’ın 

kendisini “eli açık” olarak nitelemesini anlatan ayetteki321 “eli açık” ifadesinin onun 

nimet vermesi/cömert ve “eli kapalı” ifadesinin de nimeti kısması/yani cimri 

anlamında olduğunu belirtmektedir.322  

Görme duyusunun organı olan göz, Kur’an’da tekil ve çoğul olarak Allah 

hakkında kullanılmaktadır. “Gemi, inkâr edilen kimseye bir mükâfat olarak 

gözetimimizde yüzüyordu”323 “Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimde 

yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım”324 ayetlerinde ayn Allah 

hakkında kullanılmıştır. İsfehânî, bu ayetlerdeki gözün korumamız ve gözetimimiz 

anlamında olduğunu belirtmekte ve Arap dilindeki aynu’llahi ileyk yani Allah seni 

korusun ifadesine gönderme yapmaktadır.325  

İnsanın bir organı olarak cenb yani yan “Rabbinizden size indirilenin en güzeline 

uyun ki kişi, “Allah’ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay hâlime! Gerçekten 

ben alay edenlerden idim” demesin”326 ayetinde Allah için kullanılmıştır. İsfehânî, 

bu sözcüğü “onun emrinde ve bizim için belirlediği sınırlarda” şeklinde 
   

317  İsfehânî, el-Müfredât, 846. 
318  Sâd 38/75. 
319  Yâsîn 36/71. 
320  Feth 48/10. 
321  Mâide 5/64. 
322  İsfehânî, el-Müfredât, 846; Cüveynî, iki elin kudret anlamında olduğunu belirtmektedir. Bkz. 

Cüveyni, Kitabu’l-İrşâd, 146; Âmidî de, bu konuda Eşari’nin iki elin zat üzerine zait subuti sıfatlar 
olduğu şeklindeki görüşünü vermekte ve Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğunluğunun eli kudret olarak 
yorumladıklarını zikretmektedir. Âmidî, Seyfuddîn, Ebkâru’l-Efkâr fî Usûli’d-Dîn, thk. Ahmed 
Muhammed el-Mehdî, Dâru’l-Kütüb’i ve’l-Vesâiku’l-Kavmiyye, Kahire 2004, 1/453-456. 

323  Kamer 54/14. 
324  Tâhâ 20/39. 
325  İsfehânî, el-Müfredât, 829. 
326  Zümer 39/56. 
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yorumlamaktadır.327 Bu ayetteki yan sözcüğünün huzur anlamında olması da 

muhtemeldir. Bu durumda da ayet, insanın Allah’ın huzurunda işlediği günahlardan 

ötürü pişmanlık duymasını anlatır. Buna benzer bir anlam yakınlık ve beraberlik 

sözcüklerinin Allah hakkında kullanılmasında söz konusudur. “Andolsun insanı biz 

yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah 

damarından daha yakınız/kurb”328 ayetinde yakınlık, “Allah, şöyle dedi: 

“Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim/ma’a. İşitirim ve görürüm”329 ayetinde ise 

beraberlik Allah için kullanılmıştır. İsfehâni, uzaklığın karşıtı olan yakınlık 

sözcüğünün yer, zaman, izafet, güç gibi gerçek anlamlarının olduğunu, Allah’ın kula 

yakınlığının ise, kula fazilet ve feyz vermesini ifade ettiğini; maiyetin ise yer, zaman 

ve şeref bakımından birliktelik şeklinde gerçek anlamlarının olduğunu, ancak Allah 

ile ilişkili olarak kullanıldığında onun yardımı anlamına geldiğini belirtmektedir.330 

6. Allah’ın Ahirette Görülmesi 

Kelam ilminde zat konusuyla ilişkili olarak tartışılan Allah’ın ahirette görülmesi, 

aslında ahiretle ilişkili bir konudur. Bu konunun mead konusunda tartışılmaması 

Mutezilenin Allah’ın dünya veya ahirette görülmesini tevhidi ortadan kaldıran bir 

anlayış olarak kabul etmesinden kaynaklanmaktadır.331 Ehl-i Sünnet’in bakış açısıyla 

Allah’ın ahirette görülmesi, inananlar için bir nimet ise, bu durumda Ehl-i Sünnet 

kelam sisteminde bu konunun mead konusu içerisinde tartışılması gerekirdi. Ancak 

bu ekole mensup alimlerin eserlerinde de bu konu zat konusuyla ilişkili olarak 

tartışılmaktadır.332 Diğer taraftan bu konu, belirli dönemlerde önemli kelam konuları 

arasında yer almıştır. Eşari’nin Mutezileden ayrılmasından sonra Hadis 

Taraftarlarının görüşlerini benimsediğini belirtmek için yazdığı İbâne adlı eserinde 

bu konuya eserin başlangıcında yer vermektedir.333 Bunun nedeni, Allah’ın ahirette 

   
327 İsfehânî, el-Müfredât, 139; Âmidî, selefin bu ayetteki yan sözcüğünü bir organ olarak değil de, 

nefsânî sıfatların üzerinde zait anlam olarak anladıklarını, bu ihtimalin imkansız olduğunu, 
Allah’ın yanından kastın Allah’ın emri olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, 
1/458. 

328 Kâf 50/16. 
329 Tâhâ 20/46; Krş.  
330 İsfehânî, el-Müfredât, 714. 
331 Bkz. Abdulcebbâr, Şerh, 232-277. 
332 Bkz. Cüveynî, el-İrşâd, 166; Îcî, el-Mevâkıf, 299; Şehristânî, Nihâyetu’l-İkdâm, 356. 
333  Eşari bu eserinde genel olarak kelam konularına yer vermemekte, sadece o dönemde tartışılan ve 

bir ekole mensubiyeti belirgin olarak ifade eden konulara yer vermiştir. Bu konular da Allah’ın 
ahirette görülmesi, Kur’an’ın yaratılmışlığı, insan fiilleri vb. şeklindedir. O, bu eserinin 
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görülmesi hakkındaki görüşün, çeşitli ekollere mensubiyeti belirleyen görüşler 

arasında yer almasındandır. 

Allah’ın ahirette görülmesi sorunu, Kur’an’ın bazı ayetlerine atıfta bulunularak 

çözümlendiğinden, bu ayetlerde yer alan sözcüklerin anlam alanlarının belirlenmesi, 

bu konudaki görüşün oluşmasında etkilidir. İsfehani, bu inancın Allah’ın 

görülmesi/rüyetullâh olarak isimlendirilmesinden olacak ki, asıl olarak rüyet 

sözcüğünün anlamlarında odaklaşmaktadır334. Eşari ise, Allah’ın ahirette 

görülmesinin en önemli delilini “gözler o gün parlar. Rabblerine bakarlar”335 ayeti 

olarak görmesinden olacak ki, bakmak/nazar sözcüğünün anlamlarında 

odaklaşmaktadır.336 Eşari’nin bakmak sözcüğünün anlamında odaklaşması, 

Mutezilenin bu ayetin yorumunda nazarın bakmak anlamında olmadığı savının etkili 

olduğu söylenebilir.  

İsfehani, rüyet anlamını belirlerken şunları söylemektedir: “Arapların dilinde ben 

gördüm iki yönden denilir. Birincisi; tek bir mefule geçişli ve ikincisi de iki mefule 

geçişlidir. Bir mefule geçişli olanı dört anlama gelir. Birincisi; görme duyusu ile 

kavramaktır. Bu bizim dünyada bildiğimiz görmedir. Bu da ancak renkler, cisimler 

ve onların şekillerinde olur. Bu anlamda bu fiilin mastarı rü’yettir. İkincisi; uykuda 

olduğu gibi tahayyül ve vehm ile kavramaktır. Bunun mastarı rü’yâdır. Üçüncüsü; 

düşünce ve bakış ile kavramaktır. Bu anlamda iyi bir fikir gördüm yani reeyt’ü 

re’yen ceyyiden denilir. “Falanca kavradı” veya “Ebu Hanife’nin görüşü” şeklindeki 

sözlerimiz bu anlamdadır. Bunun mastarı re’ydir. Dördüncüsü de; basiret ile 

kavramaktır. Müminlerin emirinin ona “Rabb’ini gördün mü?” denildiğinde 

“görmediğim bir şeye kulluk etmem” demesi ve “onu nasıl gördün?” denildiğinde de 

“gözler onu, gözlerin müşahedesi ile görmez, fakat kalpler onu imanın hakikatleri ile 

görür” demesi buna örnektir. Allah’ın “Rabb’inin gölgeyi nasıl uzattığını görmez 

     

başlangıcında Ahmet b. Hanbel’in görüşlerini benimsediğine vurgu yapmaktadır. Bkz. Eşari, 
İbane, 20. 

334  İsfehânî, el-İtikâdât, 96-97. 
335  Kıyâme 75/22-23. 
336  Eşarî, bu ayetteki bakmak/nazar sözcüğünün görmek anlamında olduğunu belirtmektedir. Ona 

göre bakmanın dört anlamı vardır. Bunlar da; “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!” 
(Ğâşiye 88/17) ayetinde inceleyici bakışı/nazaru’l-itibâr, “Onlar ancak, çekişip dururlarken 

kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar” (Yâsîn 36/49) ayetinde bekleyici 
bakış/nazaru’l-intizâr, “Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak” 
(Âlû İmrân 3/77) ayetinde duygusal bakış/ nazaru’t-taattuf ve gözler o gün parlar. 
Rabblerine bakarlar” (Kıyâme 75/22-23) ayetinde ise görmek anlamındadır. Eşarî, el-İbâne, 35. 
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misin?”337 ve “Rabb’inin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?”338 sözleri de 

bunun gibidir. İki fiile geçişli olanı ise; bir şey hakkında o böyledir ve şöyle değildir 

şeklinde karar vermekten ibarettir. “Zeyd’i ileri atılmış olarak gördüm” şeklindeki 

kullanım buna örnektir. Bu görme güçlü bir delile dayanırsa o ilim olur; herhangi bir 

belirtiye dayanırsa o da zan olur. “Zeyd’i dışarıda görüyorum” demenin “Zeyd’in 

dışarıda olduğunu zannediyorum” demek gibi olmasıdır.339  

İsfehani, görme sözcüğünün anlamını belirlerken, bir yandan insanın görmesini ve 

diğer yandan da Allah’ın varlıkları görmesini açıklamayı hedeflemektedir. Çünkü 

ona göre Allah’ın varlıkları görmesi, zikredilen görme çeşitlerinin en şereflisidir. 

Çünkü bu görme, bir duyuyla, herhangi bir renk aracılığıyla, tahayyülle, vehimle, 

düşünmekle ve incelemekle değildir. Allah bunlardan yücedir.340 Dolayısıyla 

Allah’ın görmesi her ne kadar görme olarak isimlendirilse de, insana ait görme 

çeşitlerinden başkadır. Ancak görme olgusu ve bu olguyu ifade eden bir fiil olarak 

rüyet, gerçek anlamda insanın bir duyu organı ile nesneleri kavramasını ifade eder. 

Allah’ın bir ismi olarak basir ise; insanın görmesinden farklıdır. Basîr isminin Allah 

ile ilişkili olarak kullanılması, insanın nesneleri görme duyusu ile kavramasından 

kaynaklanmaktadır.341 

Allah’ın ahirette görüleceğini ileri süren Ehl-i Sünnet, bu görüşüne Kur’an’dan 

ayetleri delil olarak kullanmaktadır. Onun görülmesini yadsıyan Mutezile de ayetlere 

dayanmakta ve akli çıkarımlarda bulunmaktadır. Sözgelimi Abdulcebbâr, Allah’ın 

ahirette görülmesini, nakli ve akli deliller ile olumsuzlamaktadır.342 İsfehani, 

“kulların kıyamet gününde Allah’ı görmeleri, hikmet sahipleri ve Hadis 

Taraftarlarınca kitap ve sünnette açıklandığı şekliyle kabul etmişlerdir” dedikten 

sonra, Allah’ın ahirette görüleceğini kabul edenlerin “Rabbim! Bana kendini göster, 

sana bakayım”343 ayetine atıfta bulunduklarını; görmenin imkansız bir şey olmasının 

muhal olduğunu belirtmektedir. Allah’ın elçisinin bunu istemesi de elçinin Allah 

hakkında uygun olan ve imkansız olan konusunda bilgisiz olmasının da muhal 

   
337  Furkân 25/45. 
338  Fîl 105/1. 
339  İsfehânî, el-İtikâdât, 96-97; İsfehânî, el-Müfredât, 303-304. 
340  İsfehânî, el-İtikâdât, 97. 
341  İsfehânî, görme/basar sözcüğünün anlamının gören organ ve idrak eden kalbin gücü olduğunu 

belirtmektedir. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 64.  
342  Abdulcebbâr, Şerh, 232-277. 
343  A’râf 7/143. 
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olduğunu söylediklerini aktarmaktadır.344 İsfehani’nin de belirttiği üzere, Allah’ın 

görülmesi hakkında “gözler o gün parlar. Rabblerine bakarlar”345 ayeti ve “bedir 

gecesinde ayı gördüğünüz gibi Rabb’inizi göreceksiniz. Bunda zorlanmazsınız”346 

hadisi delil olarak sunulmaktadır.347  

Sözkonusu hadis, görme olayını daha açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. 

Allah’ın görülmesinin, bir sorun olarak tartışılmasının Hz. Muhammed döneminde 

olduğunu söylemek zor gözükmektedir. Bu konu eğer tartışılmış olsaydı, Hz. 

Muhammed’e sorulan sorularla ilişkili olarak ayetlerde açıklamaların yer alması 

beklenirdi. Çünkü Kur’an’da ilk muhatapların sordukları sorulara cevap teşkil eden 

açıklamalar bulunmaktadır.348 Vahyin tamamlanmasından sonraki dönemlerde ortaya 

çıkan bazı tartışmalar hakkında ortaya atılan hadislerin, belirli görüşleri açık bir 

şekilde ifade etmesi, bu hadislerin söz konusu görüşler doğrultusunda sonradan 

üretildiği izlenimini de doğurmaktadır. İsfehani, bu haberin sahabeden yirmiden fazla 

kişi tarafından rivayet edildiğini, onlardan hiçbirinin de onu inkar etmediklerini, 

tabiunun tümünün de bunu kabul ettiklerini ve bu hadisteki benzetmenin de görünene 

değil de görmenin gerçekliliğine döndüğünü söylemektedir.349 

İsfehani, Allah’ın görülmesini inkar eden Mutezilenin akli delilleri ve nakli 

delileri yorumuna reddiyelerde de bulunmaktadır. O, Mutezilenin Hz. Musa’nın 

Allah’ı görme isteğini anlatan ayette yer alan “beni göremezsin” ifadesini 

olumsuzlama olduğu ve bunun da dünya ve ahreti içine aldığını söylediklerini 

aktarmaktadır.350 Ancak İsfehani, bu olumsuzlamanın, hareketiyle zamanın oluştuğu 

feleğin hareketiyle sınırlı olduğu,351 yani dünya için geçerli olduğu görüşündedir. 

Mutezilenin görmeyi olumsuzlayan bir delil olarak kullandığı “gözler onu idrak 

edemez, O gözleri idrak eder”352 ayetine atıfta bulunarak, onun bu şekilde kendisini 

   
344  İsfehânî, el-İtikâdât, 97. 
345  Kıyâme 75/22-23. 
346  Buhârî, Muhammed b. İsmâil, Sahih, Bâb’u Fadl Salati’l-Asr, thk. Muhammed Zuheyr b. Nasru’n-

Nâsır, Basım yeri mevcut değil, h. 1422, Hadis No: 541. Kelamcıların bu hadisi rüyetullâh 
konusunda delil göstermeleri hakkında bkz. Eşarî, el-Luma’, 34. 

347  Bkz. Eşarî, el-İbâne, 34. 
348  Kur’an, muhataplarının Hz. Muhammed’e ruh (İsrâ 217/85), din günün zamanı (Zâriyât 51/12), 

hilaller (Bakara 2/189), infak edilecek şeyler (Bakara 2/210), haram aylar (Bakara 2/217) vb. 
konularda sorular sorulduğunu belirtmekte ve bu sorulara cevap verilmektedir. 

349  İsfehânî, el-İtikâdât, 98. 
350  İsfehânî, el-İtikâdât, 98. 
351  İsfehânî, el-İtikâdât, 98. 
352  Enâm 6/103. 
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övdüğü ve bu övgünün de hiçbir halde ondan kaldırılmasının uygun olmadığı353 

şeklindeki görüşüne ise şu şekilde cevap vermektedir: “Övme iki kısımdır. Birincisi 

onların dedikleri gibidir. Diğer bir kısmın da bazı hallerde bunun aksi olması caizdir. 

Örneğin ilim ve af etmek bazı hallere göre değişir. Kralların heybeti ve halktan 

gizlenmeleri de şekildedir. Krallar bu ikisiyle bazen övülür ve bazen de bunun aksi 

olur. Çünkü bunun anlamı gözlerin onu gerçek bilgi ile kavramayacağı ve 

bilmeyeceğidir. Allah ise varlıkları gerçeklikleri ile bilir.”354 Aynı şekilde o, bu 

ayetle bağıntılı olarak, Müslümanların çoğunluğunun bunu bir organ ile kavramak 

olarak anladıklarına,  işaret etmekle birlikte vehimler ve anlayışlar olarak onu 

görmek anlamında da olduğunun söylendiğini belirtmektedir. Ayrıca bu konuda Hz. 

Ali’nin “tevhid; onu vehm etmemendir” ve “idrak ettiğin her şey ondan başkadır” 

sözlerine atıfta bulunmaktadır.355 Gerçekte bu ayetteki bakmak ifadesinin beklemek 

anlamında olduğuna ayetin bağlamı işaret etmektedir. Kur’an’da genel olarak ahiret 

gününde inananların ve inkarcıların durumları aynı bağlamda yer almaktadır. Bu 

ayette inananların Allah’ın nimetlerini beklemelerinden ötürü umut ve sevinç 

psikolojileri belirtilmekteyken, sonrasındaki “O gün birtakım yüzler de asıktır. Bel 

kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar”356 ayetinde ise inkarcıların 

karşılaşacakları azaptan ötürü umutsuzluk ve keder psikolojilerine vurgu 

yapılmaktadır.  

Mutezile alimlerinin Allah’ın ahirette görülecek olması durumunda dünyada da 

görülmesinin caiz olacağı görüşlerine357 ise İsfehani, “görmeyi engelleyen şey 

incelik ve yoğunluksuz olmak, aşırı uzaklık ve engeldir. Onlar bütün bunların Allah 

için geçerli olmadığını söylemektedirler. Dolayısıyla onların bu dediklerinin de bir 

   
353 İsfehânî, el-İtikâdât, 99; Abdulcebbâr, bu ayette Allah’ın kendisini övdüğü/temedduh konusunda 

ümmet arasında bir ihtilafın olmadığı, ihtilafın sadece övmenin yönü itibarıyla olduğunu 
söylemektedir. O, bazı kimselerin Allah’ın dünyada ve ahirette görülmemesinin övgü olduğunu ve 
bazı kimselerin de onun dünyada görülmemesinin övgü olduğunu söylediklerini aktarmaktadır. 
Fakat ona göre övgü, onun görülmemesinde değil, onun gören fakat görülmeyen olmasındadır. 
Çünkü mevcut varlıkların çoğu da görünmezler. Bu nedenle salt görünmemek övgü sayılmaz. 
Dolayısıyla ona bir niteliğin eklenmesi gerekir ki o da onun gören fakat görünmeyen olmasıdır. 
Bkz. Abdulcebbâr, Şerh, 233.  

354 İsfehânî, el-İtikâdât 99; Abdulcebbâr, görmenin idrak ile birlikte kullanılması durumunda 
anlamının sadece görmek olduğunu söylemektedir. Abdulcebbâr, Şerh, 236. 

355  İsfehânî, el-Müfredât, 64. 
356  Kıyâme 75/24-25. 
357  Abdulcebbâr, Şerh, 233. 
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önemi yoktur”358 şeklinde cevap vermektedir. Buna ek olarak o, insanın üç tür 

görmesi olduğunu, bunların da renkli cisimleri görmesi, melekler ve cinler gibi 

ruhanileri görmesi ve kendisini var eden Allah’ı görmesi olduğunu, ifade 

etmektedir.359 Ancak İsfehânî’nin belirlediği bu görme türlerinden, ispatlanmış olan 

sadece insanın nesneleri görmesidir. Diğer görme türleri, kişinin kendi inançlarına 

göre kabul edilmektedir.  

Görmenin gerçekleşmesi için gören, görünen ve görme için gerekli koşulların 

oluşmasına gereksinim duyulur. Görünenin cisimsel olamayan niteliklere sahip 

olduğu ve bu niteliklerin dünya ve ahiret varlık düzlemlerine göre değişmediği bir 

gerçektir. Görme olayının gerçekleşmesi için gerekli dış şartların değişeceğine ilişkin 

bir yargı da, görmeyi kabul edenler tarafından ileri sürülmemektedir. Bu durumda 

görme, tamamen görenin yani öznenin nitelikleriyle açıklanmaktadır. İsfehânî, görme 

olayının gerçekleşmesi yani cisimlerin kavranılması için iki şeye gereksinim olduğu 

görüşündedir. Bunlardan birincisi; güneşin veya ayın ışığına ve ateşin veya lambanın 

ışığına gereksinim olduğunu fakat ruhsal varlıkları görmek için ise vehbedilmiş 

bilgiler olan bir güce gereksinim vardır. Bu da gözün görmesi gibi kalbin basiretidir. 

İkincisi ise; “Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere 

bulunan kimse gibi olur mu?”360 ve “Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar 

arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde 

kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu?361” ayetlerinde 

işaret edilen bir nura gereksinim vardır.362 Ancak vehbedilmiş bilgilerle oluşan güç 

ve görme için gerekli nur, insanın kendisinin elde ettiği şeyler olmayıp Allah 

tarafından verilmiştir.  

İsfehânî, görme olayının gerçekleşmesinin cisimlerdeki engelinin incelik, 

yoğunluksuz olmak, uzaklık, cismani engel olduğunu ve bunun da ister içerden olsun 

ve isterse suyun göze inmesi gibi dışarıdan olsun fark etmediğini söylemektedir.363 

Bu engelleri, nesnel görmenin engelleri olduğunu belirtmektedir. Ancak o, düşünce 

ile kavramanın ve basiret ile kavramanın engelinin ise, nefissel kirlilikler olan 

   
358  İsfehânî, el-İtikâdât, 99. 
359  İsfehânî, el-İtikâdât, 100. 
360  Zümer 39/22. 
361  Enâm 6/122. 
362  İsfehânî, el-İtikâdât, 100. 
363  İsfehânî, el-İtikâdât, 102. 
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karanlık olduğu, bunların da sapıklık, kindarlık, hilekârlık, kötülük vb. şeyler olduğu, 

bunların da şerefli görmeyi engelleyen pusu ve karanlıkla nefislerimizi doldurduğunu 

belirtmektedir.364 O bu görüşlerini temellendirmek için Hz. Ali’nin “örtü 

kaldırılsaydı da yakinim daha da artmazdı” sözüne ve “Ey Peygamberin ev halkı! 

Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor”365 ayetine 

atıfta bulunmaktadır. Ona göre, Allah’ı görme şerefin en üstü olduğuna göre, bu 

görme ancak temizlenenlerde ve arınanlarda ortaya çıkar ve bu nedenle de o dünyada 

değil ahiretteki dirilişte gerçekleşir. İsfehânî, kafirlerin nefislerinin bu kirlerden ve 

pisliklerden arınmadığından, onların göremeyeceğini belirtmektedir.  Bu görüşüne de 

“Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum 

bırakılacaklardır”366, “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu 

daha da şaşırmıştır”367, “İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki 

serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. 

Ancak Allah’ı yanında bulur da Allah onun hesabını tastamam görür… Kime Allah 

nur vermezse, onun için nur diye bir şey yoktur”368 ayetlerini delil olarak 

sunmaktadır.369 

   
364  İsfehânî, el-İtikâdât, 102. 
365  Ahzâb 33/33. 
366  Mutaffifîn 83/15. 
367  İsra 17/72. 
368  Nûr 24/39-40. 
369  İsfehânî, el-İtikâdât, 102. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İNSAN 

Klasik sistematik kelam içerisinde insanı konu alan bir bölüm bulunmamaktadır. 

Ehl-i Sünnet kelam sisteminde insan fiillerinin yaratılması/halk’u efâli’l-ibâd konusu 

yer alsa da, burada tartışılan insan fiilleri değil; Tanrı’nın insan fiillerinin yaratıcısı 

olmasıdır.370 Dolayısıyla bu ekolün incelemelerinde insan fiilleri sadece yaratıcısı 

yönünden incelenmektedir. Mutezile kelam sisteminde ise insan fiilleri adl ilkesiyle 

ilişkili olarak yer almakta ve insanın kendisinin fiillerinin yaratıcısı olduğu 

vurgulanmaktadır.371 Günümüzdeki bazı kelamcılar, insanın kelam ilminin konusu 

olmasının gerekliliğini vurgulamaktadırlar.  

 Kur’an’ın ilkelerinin odağında insanın olduğu görülmektedir. İnsanın tarihteki 

seyri anlatılmakta, yaşadığı zamana ilişkin ilkeler belirlenmekte ve geleceği 

hakkında bilgiler verilmektedir. Onun yeryüzündeki yaratılışı anlatılırken, onun 

görevi tanımlanmakta ve dünyada kurması istenen uygarlık hakkında 

yönlendirmelerde bulunulmaktadır.372 İsfehânî, insanı kelam sisteminin 

bölümlerinden birisi olarak oluşturmasa da, onun eserlerinde insanın temel bir konu 

olarak incelendiği görülmekte ve hatta Tafsilu’n-Neş’eteyn adlı eseri tamamen insanı 

konu edinmektedir.  

İnsan fiilleri, insanın yeryüzünde yaratılış amacı ile ilişkilidir. Bu nedenle insan 

fiilleri, onun yaratılış amacıyla ilişkili olarak fiillerinden sorumluluğu ilkesi ile 

birlikte incelenmelidir. Ehl-i Sünnet kelam sisteminin bir bölümünü oluşturan husn 

ve kubh da,373 insan fiilleriyle ilişkilidir. Çünkü iyi ve kötü nitelemeleri, sadece 

fiillerle ilişkilidir. 

   
370  Eşarî, el-Luma’, 91; Bağdâdî, Usûli’d-Dîn, 134; Îcî, el-Mevâkıf, 311; Taftâzâni, Şerhu’l-Mekâsıd, 

4/227; Nesefî, et-Temhîd, 278. 
371  Abdulcebbâr, Şerh, 323; el-Muğnî, 8/16. 
372  Bakara 30-37; Sad 38/26; Neml 27/62. 
373  Eşarilere göre husn ve kubh semi’le bilinir. Bkz. Bağdâdî, Usûli’d-Dîn, 323-324; Cüveynî, İrşâd, 

258; Taftâzâni, Şerhu’l-Mekâsıd, 4/282; Şehristânî, husnu, şeri’in yapanı övdüğü ve kubhu da 
şer’in yapanı yerdiği şeklinde tanımlamaktadır. Şehristânî, Nihâyetu’l-Ikdâm, 370; Râzî, 
Fahruddin, el-Metâlibu’l-Âliyet’u Min İlmi’l-İlâhiyye, thk. Ahmet Hicâzî es-Sekâ, Beyrut 1987. 
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A. İNSANIN YARATILIŞI 

İnsanın varlık cinsi ve birey olarak yaratılışı, Kur’an’ın pek çok ayetinde yer 

almaktadır. Ancak Kur’an’daki bu anlatımların yorumu, çeşitli asırlarda yaşayan 

kelamcılar arasında farklılaşmaktadır. İsfehânî, Kur’an’daki anlatımları dikkate 

aldığımızda ilk insanın yaratılışının yedi evrede olduğunu belirtmektedir. Ona göre 

bu evreler de; ilk ilke olarak toprak/turâb,374 toprak ve suyun bileşiminden oluşan 

çamur/tîn,375 en düşük bir değişimle havada değişen çamura işaret edilerek kuru 

çamur/hamein mesnûn,376 biçimi kabul edecek kıvama gelmiş olmasına işaret 

edilerek yapışkan çamur/tînu’n-lâzib,377 ondaki sesin işitilmesi ve kuruluğuna işaret 

edilerek kuru çamur balçığı/salsâlu’n min hemein mesnûn,378 ateşin etkisine 

elverişliliğinden ötürü pişmiş çamur balçığı/salsâlin kelfahhâr379 ve ruh 

üflenmesi/nefhu’r-rûh380 şeklindedir.381  

O, ilk insanın yaratılışı ile paralellik kurarak diğer insanların yaratılışının yedi 

evresinden de bahseder ki bu evreleri de süzülmüş çamur, nutfe, alaka, mudğa, 

kemik, kemiklere et giydirilmesi ve farklı bir yaratılış şeklinde açıklamaktadır.382 

Onun bu evreleri belirlemesinde dikkat çeken şey, birey olarak insanın yaratılışını da 

süzülmüş çamurdan başlatmasıdır. O bunu şu şekilde savunmaktadır: “Bu iki şekilde 

açıklanabilir. Birincisi Adem süzülmüş çamurdan yaratıldığı gibi, onun çocukları da 

süzülmüş çamurdan yaratılmışlardır. İkincisi ise; insan nutfeden oluşur ve o da hayız 

kanıyla gelişir. Bu ikisi de gıdadan oluşur. Gıda hayvandan, hayvan bitkiden ve bitki 

de süzülmüş çamurdandır.”383 

İsfehânî’nin, Adem’in yedi evrede yaratılışı hakkındaki Kur’an’ın anlatımlarını 

gerçek anlatımlar olarak kabul ettiği görülmektedir. Ancak onun ayrı evreler olarak 

kabul ettiği bu evreler, asıl olarak toprağın biçim vermeye elverişli hale gelmesi için 
   

374 Yaratılışın ilk maddesinin toprak olarak anlatıldığı ayetler için bkz. Âlû İmrân 3/59; Kehf 18/37; 
Hacc 22/5 vd. 

375  İnsanın çamurdan/tîn yaratıldığını belirten ayetler için bkz. En’âm 6/2; A’râf 7/12. 
376  İsfehânî, Adem’in yaratılışının yedi evresinden birisi olarak zikrettiği kuru çamur/ hemein mesnûn 

evresi Kur’an’da yer almamaktadır. Bu ifade salsâl sözcüğü ile birlikte kullanılmaktadır ki 
İsfehânî bu evreyi de farklı bir evre olarak belirlemektedir. İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 26. 

377  Sâffât 37/11. 
378  Hicr 15/26, 28, 33.  
379  Rahmân 55/14. 
380  Hicr 15/29; Krş. Sad 38/72.  
381  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 25. 
382  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 26. İsfehânî, insanın birey olarak yedi evredeki yaratılışı hakkında 

Müminûn 23/14 (Krş. Hacc 22/5) ayetine atıfta bulunmaktadır.  
383  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 26-27. 
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işlenmesini anlatmaktadır. Olgusal olarak bir heykel yapmak isteyen insan, toprağı 

bu evrelerden geçirerek biçim kazanacak kıvama getirmekte ve ona biçim 

vermektedir. Dolayısıyla Adem’in yaratıldığı maddelerin anlatıldığı Kur’an ifadeleri, 

gerçek anlatımlar olmanın ötesinde, temsili anlatım olarak kabul edilebilirler. Birey 

olarak insanın yaratılış evreleri hakkında ise, bu evrelerin Kur’an’ın ilk 

muhataplarının bilgi seviyesine göre anlatıldığı söylenebilir. Bu evreler, günümüzde 

görüntüleme teknolojilerinin gelişmesi sonucu embriyoloji tarafından daha ayrıntılı 

olarak açıklanmaktadır. 

 Kur’an, ilk muhataplarının bilgi seviyesine uygun olarak insanın nutfeden 

yaratıldığını ifade etmektedir ki nutfe spermlerin içerisinde bulunduğu sıvıdır.384 

Aynı şekilde nutfe tek başına insanın yaratılışının maddesi değil, ancak yumurta ile 

birleşmesi durumunda insanın varoluşu gerçekleşmektedir. Kur’an, ilk 

muhataplarının insanın yaratılışı hakkındaki bilgisine uygun olarak yumurtanın 

yaratılıştaki gerekliliğine vurgu yapmamaktadır. Çünkü Kur’an’ın insanın birey 

olarak yaratılışı hakkındaki anlatımlarının temel amacı, yaratılışın biyolojik 

evrelerini anlatmak değil, insanın yaratılış hakkındaki bilgisinden hareketle onun bir 

yaratıcısının olduğu bilgisine sahip olmasıdır. 

 Merkezine tabiatı değil de insanı alan anlayışlar açısından insan, alemin özü, 

özeti, seçkinidir ve alemdeki bütün güçleri kendisinde bulundurur.385 Bu anlayışa 

göre, alemde insanın bir şekilde benzemediği hiçbir varlık yoktur. O, sıcaklığı, 

soğukluğu, ıslaklığı ve kuruluğu yönünden dört unsur, cisim olması nedeniyle 

madenler, beslenmesi ve gelişmesi yönünden bitkiler, duyumsaması, hayal etmesi, tat 

ve acı alması yönünden hayvanlar, kızgınlığı yönünden yırtıcılar, saptırması ve 

aşırılığa iletmesi yönünden şeytan, Allah’ı bilmesi, ona ibadet etmesi yönünden 

melekler, çeşitli hikmetlerin toplamı olması yönünden korunmuş levha/el-levhu’l-

mahfûz, sözüyle varlıkların sureti insanın kalbinde var olması yönünden kalem/el-

kalem gibidir.386 Ancak İsfehânî’nin bu düşüncelerini Kur’an ayetleriyle 

   
384  Nutfe; saf su demektir. Onunla erkeğin suyu ifade edilir. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 756. 
385  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 28; Düzgün, Kur’an’da insanın hakim güç olarak görülmesine 

imkan tanıyan kavramsal yapıyı çözümlerken, Kur’an’ın, Allah’ın insana kendi ruhundan üflemiş 
olması, insanın halife olarak nitelenmiş olması ve alemin insanın emrine verilmesi/tashîr 
anlatımlarına gönderme yapmaktadır. Bkz. Düzgün, Şaban Ali, Sosyal Teoloji, Akçağ yayınları, 
Ankara 1999, 86-88. 

386  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 28-29. 
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ilişkilendirmesi dikkat çekidir. O, “O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı 

yaratmaya da çamurdan başladı”387 ayetini, her şeyin yaratılmasının 

tamamlanmasından sonra insanın yaratılması, insanın küçük alem ve alemin de 

büyük insan olmasından ötürü “yaratılmanız ve öldükten sonra diriltilmeniz, ancak 

bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir”388 ayetinde ifade edilen tek nefis ile bu 

alemin zatına işaret edildiği, “Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan 

yarattık”389 ayetindeki karışımdan kastın da insanın çeşitli varlıkların güçlerinden 

yaratılması olduğu şeklinde yorumlamaktadır.390 Ancak bu anlatımlarda, bu 

yorumlara imkan verecek işaretler ve anlamlar mevcut değildir.  

 İnsanın, olgun insan oluncaya kadar geçirdiği evreler hakkındaki İsfehânî’nin 

görüşü, insanın evriminden yana bir görüşü benimsediği izlenimi 

çağrıştırmamaktadır. Ona göre insan, ilk olarak ölü cansız/cemâd, sonra gelişen bitki, 

sonra hayvan ve olgunluk evresinde de beşeri fiillerin kendine özel olduğu insan 

olmaktadır.391 Onun bu görüşü, evrim teorilerinin dayandığı türler arası geçişi ifade 

etmemekte, birey olarak insanın gelişim evrelerini açıklamaktadır. O, insanın cansız 

yani ayetlerde ifade edilen toprak, çamur vb. durumuna ilişkin “sizi ölüyken 

dirilten”392 ayetine atıfta bulunmaktadır. İnsanın bitki haline ilişkin olarak atıfta 

bulunduğu “Allah, sizi yerden bitki olarak bitirdi”393 ayetini, insanın nutfe, alaka ve 

mudğa hali, hayvan halini insanın yaratılışı itibarıyla kendisine fayda veren şeyleri 

alması ve zarar veren şeylerden uzaklaşması ve insan halini de onda düşüncenin 

oluşması olarak yorumlaması, onun bu görüşüyle bireyin gelişim evrelerini 

açıklamayı hedeflediğini göstermektedir. 

B. İNSANIN MAHİYETİ 

İnsan sözcüğünün kökü hakkında dilciler arasında farklılıklar söz konusudur. 

Bazılarına göre insan sözcüğü görünmek anlamındaki e-n-s kökünden türemişken, 

bazılarına göre unutmak anlamındaki n-s-y kökünden türemiştir. İnsan sözcüğünün 

unutmak anlamındaki bir kökten türediğini söyleyenler, asıl olarak onun Allah’a 

   
387  Secde 32/7. 
388  Lukmân 31/28. 
389  İnsân 76/2. 
390  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 29. 
391  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 29. 
392  Bakara 2/28. 
393  Nûh 71/17. 
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verdiği sözü unutması kabulüne gönderme yapmaktadırlar. Buna göre insan Allah’a 

söz vermiş ve bu ahdini unutmuştur.394 İsfehânî, insan sözcüğünü görünmek 

anlamındaki e-n-s kökünden türetir ve ins sözcüğünün görünmeyen anlamındaki cin 

sözcüğünün zıddı, üns sözcüğünün ise nefretin zıddı anlamlarına değinir.395 

Nelik/mâhiyet ise; bıçak, kılıç, orak vb. varlıkların biçimi gibi bir şeyin başkasından 

ayrıldığı biçimi ile elde ettiği şeydir.396 Çünkü bu sözcük, soru edatı olan mâ ile 

zamir olan hiyenin birleşmesinden meydana gelmiş bileşik bir sözcük olup “o nedir?” 

sorusunun cevabı olan şeyleri ifade etmektedir. Türkçedeki ifadesiyle nelik, bu 

soruya verilen cevapları içermektedir. 

1. İnsanın Kendisi Hakkındaki Bilgisi 

İnsanın kendisini bilmesi gereği, kelamcılar, filozoflar ve sufiler tarafından 

belirtilmektedir. Bu bağlamda insan için ilk gerekli olan kendisinin bilgisi veya Allah 

bilgisi olduğu konusunda farklı düşünceler geliştirilmiştir. İsfehânî, filozofların 

bazen insan için gerekli olan ilk bilginin kendisi hakkındaki bilgi veya Allah bilgisi 

olduğu şeklindeki görüşlerinin olduğunu, asıl olarak bunların çelişik olmadığını; ilk 

olarak insanın kendisini bilmesinin öncelik sırasına göre yapılmış yani sınaî tertip, 

Allah bilgisinin en faziletli ve şerefli bilgi olmasından ötürü ilk olarak gerekli olduğu 

şeklindeki sıralama ise üstünlük ve saygınlık bakımından yapılan sıralama olduğu 

görüşündedir.397 

İsfehânî’nin de zikrettiği gibi, insanın kendisi hakkındaki bilgisini önceleyenler, 

hadis olarak veya yaygın bir söz olarak tanımladıkları “kim kendisini bilirse, 

Rabb’ini bilir”398 sözüne gönderme yapmaktadırlar. İsfehânî, bu sözü nitelerken, 

Allah’ın, içerisinde “Ey insan! Kendini bil ki Rabb’ini bilesin” sözünün olmadığı 

hiçbir kitap indirmemiştir” şeklinde bir rivayete atıfta bulunmaktadır.399 İsfehânî, 

insanın kendisi hakkındaki bilgisi ile kazanımlarını; insanın kendisi hakkındaki 

bilgisi aracılığıyla kendisi dışındakilerin bilgisini elde edeceği, insanın varlıkların 

toplamı olması dolayısıyla bu bilgi ile diğer varlıkların bilgisine erişeceği, kendisini 

   
394  İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 6/10. 
395  İsfehânî, el-Müfredât, 34. 
396  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 35. 
397  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 17. 
398  Bu sözün hadis olarak yer aldığı kelam eserleri için bkz. İsferâyinî, Ebu'l-Muzaffer, et-Tabsîr fi'd-

Dîn ve Temyizu'l-Fırkati'l-Nâciyeti ani'l-Fıraki'l-Hâlikin, Beyrut, 1988, 162. 
399  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 20. 
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bilenin alemi bileceği ve alemi bilenin de Allah’ın onu yaratmasına tanıklık edeceği; 

kendi ruhunu bilmesiyle ruhsal varlıkları ve onların bekalarını bileceği ve bedenini 

bilmesiyle de maddi varlıkları ve onların bozuluşlarını bileceği; nefsini bilenin onu 

yönetmeyi bileceği, onu en iyi şekilde yönetenin alemi yöneteceği ve böylece 

Allah’ın halifesi400 olacağı; kendi nefsini bilenin başkasında gördüğü kusurların 

kendi nefsinde gizli veya açık olarak var olduğunu bileceği ve böylece kimseyi 

ayıplamayacağı ve son olarak da kendisini bilenin Allah’ı bileceği şeklindedir.401  

Kendini bilme felsefesi, asıl olarak ahlak anlayışı geliştiren Yunan filozoflarından 

Sokrat’a ait bir felsefedir. İnsanın kendisi hakkındaki doğru kavrayışı, kendi 

güçlerini, zayıflıklarını, eylemlerinin iyiliği ve kötülüğünü, yaşamın anlamını, 

tabiatın anlamını bilmesini de beraberinde getireceğinden, insan dünyadaki 

yaşamında mutlu olacağı gibi, ahiretteki yaşamında da mutlu olacaktır. İsfehânî’nin 

insanın kendisini bilmesini önemsemesi, asıl olarak onun ahlak öğretisi geliştirmiş 

olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü ahlaki ilkelerin amacı, insan fiillerinden iyi 

veya kötüyü bilmesi ve böylece insanın dünyada ve ahirette mutlu olmasını 

sağlamaktır. Kur’an’da da insanın kendisi hakkında düşünmesini emreden anlatımlar 

bulunmakta,402 ancak bu bilgi Allah bilgisinin başlangıcı olarak görülmemektedir. 

Allah bilgisinin insan bilgisi ile ilişkilendirilmesinin, Allah’ın sıfatları açısından 

bazı sorunların oluşmasına da neden olduğu görülmektedir. Mâtûridî, kendini bilenin 

Allah’ı bileceği konusunda fikir birliğine varıldığı fakat onu bilmenin şekli üzerinde 

farklı görüşler ileri sürüldüğü; Seneviyyenin insanın kendi nefsinin içerdiği hayrı ve 

şerri bilince onlardan her birinin rab olduğunu da bileceği, Yahudilerin insanın 

cüzlerden oluştuğu gibi Allah’ın da cüzlerden oluştuğu, Müşebbihenin Rabb’in 

cisimden ibaret olduğu ve Cehm b. Safvân’ın da insanın yokken var olduğu, 

kendisinin şey, cisim, bilen, işiten, gören gibi sonradan yaratılmış olduğu bilgisine 

varınca Allah’ın bu gibi sonradan yaratılmış şeylerle nitelenemeyeceği bilgisine 

varacağı şeklindeki görüşleri aktarmaktadır. Ancak o bu sözü, kulun kendisini 

   
400  Halife sözcüğü, kök olarak önün zıddı olan arka sözcüğünden türemiştir. “Tehalefe fulânu’n an 

fulânin” ifadesi birinden sonra gelmeyi ve onun yerine geçmeyi ifade eder. Kur’an insanın 
yeryüzünde halife olarak yaratıldığını belirtmektedir. (bkz. Bakara 2/30; Sad 38/26; Neml 27/62) 
Ancak insan, Allah’ın halifesi olarak isimlendirilmemektedir. İnsan yeryüzünde halife kılınmıştır.  

401  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 17. 
402  Bkz. Rûm 30/8. 
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bilmesi ile kendisindeki yaratılmışlık hallerini bilmesi ve kendisinin hiçbir şekilde 

Allah’a benzemediği bilgisine sahip olması şeklinde yorumlamaktadır.403  

2. İnsanın Ruh ve Bedenden Bileşik Bir Varlık Oluşu 

İnsanın neliğine ilişkin tartışmaların kelamcıların eserlerinde yer alması, bir varlık 

olarak insanı açıklamayı amaçladığı gibi, ölümün mahiyeti ve ölüm sonrasını da 

açıklamayı amaç edinmektedir. İnsan hakkında tekçi/monist ve ikici/dualist bakış 

açılarının kelamcılar tarafından savunulduğu görülmektedir. Eşarî, kelamcıların insan 

hakkındaki anlayışlarını zikrederken, Ebû Huzeyl’in “iki eli ve iki ayağı olan 

görünen şahıs”, Ebû Bekir el-Asam’ın “kendisinde ruh olmayan tek bir cevher” 

şeklindeki insanı maddesel bir varlık olarak tanımlayan görüşlerine yer verdiği gibi, 

Bişr el-Mutemir’in “insan ruh ve cesettir. Bu ikisi birlikte insandır. Fiil işleyen ise 

ruh ve cesetten oluşan insandır”, Hişâm b. el-Hakem’in “insan, ruh ve beden olarak 

iki anlam için kullanılan isimdir. Beden ölümlü, ruh ise duyumsayan ve 

kavrayandır”, Nazzâm’ın “insan ruhtur fakat o bedenin her yerine yayılmıştır” 

şeklindeki görüşlerine yer vermektedir.404 Bu tanımlar, kelamcıların insan 

hakkındaki tekçi ve ikici bakış açılarını yansıtmaktadır.  

İnsanın ruh ve beden olarak iki unsurdan oluştuğunu savunan kelamcılar 

açısından, bedenin neliği genel olarak tartışma konusu edinilememektedir. Beden, 

kendisinde değişim ve bozulmanın geçerli olduğu bir unsur olarak tanımlanmıştır. 

İnsanın ruh ve beden olmak üzere iki şeyden oluştuğu anlayışı, genel olarak 

kelamcıların ve filozofların görüşlerinde mevcuttur. Bu ikici/düalist bakış açısına 

göre insan iki unsurdan oluşmaktadır. Ancak ruhun cisim veya cevher oluşu, 

kelamcılar arasında tartışmalıdır ki bu tartışma asıl olarak duyularla işaret edilmeyen 

varlıkların kabul edilip edilmemesiyle ilişkilidir. Duyularla işaret edilmeyen 

varlıkların varlığını kabul edenler ruhu cisim değil de cevher olarak kabul 

etmişlerdir. Bu özellikte varlıkların varlığını kabul etmeyenler ise ruhu soyut cevher 

olarak kabul etmişlerdir. İsfehânî’ye göre insan; duyumsanan beden ve akılla bilinen 

ruhtan oluşan bir varlıktır.405 Filozoflar genel olarak insan hakkındaki bu ikici 

   
403  Mâturîdî, Ebu Mansûr, Kitâbu’t-Tevhîd, thk. Fethullâh Huleyf, Kahire, trs., 102; İsferâyînî, hadis 

olarak aktardığı bu sözü, insanın kendisindeki noksanlıkların bilgisine ve Allah’ın da olgun olduğu 
bilgisine sahip olması olarak yorumlamaktadır. Bkz. İsferâyînî, et-Tabsir, 162.  

404  Eşarî, Makâlât, 2/24-26. 
405  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 35. 
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bakışlarını akli olarak temellendirirken, kelamcılar bu görüşlerini Kur’an ayetlerine 

dayandırmaktadırlar.  

Ruh ve nefis sözcüklerinin anlamı, hem günlük dil açısından ve hem de dinsel 

metinlerde bu sözcüklerin kullanılışı açısından diriliş öğretileriyle ilintilidir. Çeşitli 

tasavvufi anlayışlarda bu sözcüklere yüklenen anlamlar da, insan anlayışlarına etki 

ettiği gibi, diriliş anlayışlarına da etki etmektedir. İsfehânî, ruh sözcüğünün nefes, 

rahmet, Cebrâil ve bazı melekler, Kur’ân anlamında kullanıldığına dikkat 

çekmektedir.406 Ruh sözcüğünün bu anlamları ile birlikte insan öğretisinin ve 

bununla ilintili olarak diriliş öğretisinin oluşumunda Kur’an’ın “sana ruh hakkında 

soruyorlar. De ki o Rabb’imin emrindendir”407 ayetine verilen anlam bu öğretiyi 

doğrudan etkilemektedir. Çünkü insanı ruh ve bedenden oluşan bir varlık olarak 

anlayan öğretiler, Kur’an’ın bu ayetine atıfta bulunmaktadırlar.  

İsfehânî, nefs sözcüğünün ise Arap dilinde kan, kişi/zât ve ruh anlamlarında 

olduğunu söylemektedir. Nefsin ruh anlamında kullanıldığına ilişkin ise “nefislerinizi 

çıkarınız”408, “Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak 

Rabbine dön. Kullarımın arasına gir. Cennetime gir”409, “Allah, insanların ruhlarını 

öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin 

ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye kadar bırakır”410 ayetlerine atıfta 

bulunmaktadır. Râzî de eserlerinde ruhu soyut cevher olarak kabul eden 

kelamcılardan söz ederken İsfehânî ve Gazâlî’ye atıfta bulunmaktadır.411 

Kelamcılar her ne kadar ruhu yoğunluksuz cisim/cismu latîf veya soyut 

cevher/cevher mucerred olarak kabul etseler de, insanı ruh ve bedenden oluşan bir 

varlık olarak tanımlamada aralarında genel olarak bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir. İsfehânî de insanı ruh ve bedenden bileşik bir varlık olarak 

tanımlamakta ve buna “Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruh verdiğim 

zaman”412 ayetini delil getirmektedir.413 Diğer bir eserinde de o, insanı gözle 

   
406  İsfehânî, el-İtikâdât, 221-222; Krş. İsfehânî, el-Müfredât, 299-301. 
407  İsrâ 17/85. 
408  İsfehânî, el-İtikâdât, 222; Krş. İsfehânî, el-Müfredât, 764. 
409  Fecr 89/27-30. 
410  Zümer 39/42. 
411  Râzî, Esâsu’t-Takdis, 16-17; Râzî, Fahruddîn, el-Erbaîn fî Usûli’d-Dîn, Mektebet’u Külliyyâti’l-

Ezheriyye, Kahire 1986, 2/27.  
412  Hicr 15/29 
413  İsfehânî, el-Müfredât, 203. 
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kavranılan bir cisim ve basiret ile kavranılan bir nefisin bileşimi” olarak 

tanımlamakta ve “ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp ruhumdan 

üflediğimde ona secdeye kapanın”414 ayetini delil göstermektedir. Bu ayetteki ruh ile 

nefse işaret edildiğini, onun Allah’a izafe edilmesinin onu şereflendirmek için 

olduğunu belirtmektedir.415 Fakat insanı organizma bütünlüğü olarak tanımlayanlar, 

ruh üflemesi olgusunu organizmanın canlılığı olarak değerlendirmektedirler.416  

İsfehânî’ye göre ruhun varlığı delile gereksinim duymayacak kadar açıktır.417 Bu 

nedenle o, filozofların aksine nefsin varlığı hakkında sistematik bir kanıtlama 

faaliyetine girmemiştir.418 İsfehânî, ruh ve nefsi aynı anlamda kullanmaktadır. 

Felsefenin insan anlayışının kelamcılar tarafından kabul edilmesinden sonra, insan 

hakkındaki ikici/dualist anlayışlar dinsel metinlere atıfta bulunularak 

temellendirilmek istenmektedir. Ancak ruhun cisim değil de cevher olarak 

tanımlanması filozoflara ait iken, kelamcılardan çok az sayıda kişi ruhu cevher 

olarak kabul etmiştir. Bunların ilkinin de İsfehânî olduğu söylenebilir. Ondan sonra 

da bu görüş Gazâlî tarafından dillendirilmiştir.419 İsfehânî’nin ruhu soyut cevher 

olarak kabul etmesinde genel olarak filozofların ve özel olarak da İbn Miskeveyh’in 

etkisi olduğu söylenebilir. İbn Miskeveyh’e göre ruh; cisim, araz ve mizaç olmayıp, 

kendi özüyle kâim cevherdir. Onun zatı ölümsüzdür.420 

Filozofların, tanımın ilkelerine göre yaptıkları “insan düşünen hayvandır” 

şeklindeki tanımlarını İsfehânî savunmaktadır.  Bu tanımı yapanların nâtık sözcüğü 

ile sadece sözcük anlamını kast etmediklerini, aksine insana özel olan bütün 

anlamları kast ettiklerini söylemektedir. Ona göre insana özel olan bütün anlamlar 

nâtık sözcüğü ile ifade edilmiştir. Çünkü bir şeyin geneli, ondaki en özel şeyle, en 

şerefli şeyle ve onun ilkiyle ifade edilir.421 İsfehânî’nin bu ifadelerinden, insana özel 

   
414  Sad 38/71-72. 
415  İsfehânî, ez-Zerîa, 72; Krş. Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 35. 
416  Yar, İnsanın Bütünlüğü Sorunu, 81. 
417  İsfehânî, ez-Zerîa, 72. 
418  Bkz. Gafarov, Anar, “Râğıb el-İsfehânî”, 34/401. 
419  Gazâlî, Ebû Hâmid, Meâricu’l-Kuds, Kahire trs, 14-15. 
420  İbn Miskeveyh, el-Fevzu’l-Asğar, 33; İbn Miskeveyh, insanın nefis ve bedenden bileşik bir varlık 

olduğunu ve insanlığın bu ikisine birlikte verildiğini, faziletlerin bulunduğu nefsin insanın en 
şerefli parçası olduğu, diğer parçası olan cismin ise daha aşağı derecede olduğu ve bunun da onun 
bileşik olmasından ve değişmesinden kaynaklandığını söylemektedir. Bkz. İbn Miskeveyh, el-
Hevâmil ve’ş-Şevâmil, 27.  

421  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 35; İsfehânî, nutk sözcüğünün alışılan anlamının dilin ortaya 
çıkardığı ve kulağın algıladığı kesik sesler anlamında olduğunu belirtmekle birlikte, mantıkçıların 
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olan ve onu diğer varlıklardan ayırt eden şeyin, insanın düşünme gücü olduğu açığa 

çıkmaktadır. Ancak filozoflar, tanımı cins ve hassa ile oluşturduklarından “insan 

düşünen hayvandır” sözüyle insanın cins ve hassasını tanımda zikretmektedirler.  

İnsanın küçük alem olduğu düşüncesi, felsefi ve mistik öğretilerde dile 

getirilmektedir. İsfehânî, alem ile kast edilenin insan olduğu ve onun dışındaki her 

şeyin de onun için yaratıldığı görüşündedir. O, bu düşüncesini varlıkların 

oluşumlarında gereksinim duyduğu nesnelerle ilişkili olarak açıklamaktadır. Buna 

göre, dört unsurdan kast edilen bitkilerin oluşması, bitkilerden kast edilen 

hayvanların oluşması, hayvanlardan kast edilen beşeri bedenlerin oluşması, beşeri 

bedenlerden kast edilen düşünen ruhların oluşması, düşünen ruhlardan kast edilen de 

Allah’ın arzında halifesinin oluşmasıdır.422 Alemin insan eksenli yaratıldığı 

düşüncesi, Kur’an’da da zikredilmektedir. Sözgelimi “o her şeyin yaratılışını güzel 

yapan ve insanı da çamurdan yaratmaya başlayandır”423 ayetinde diğer varlıkların 

yaratılışı insanın yaratılışından önce zikredilmektedir. İsfehânî, bu ayeti, insanın 

alemdeki bütün güçleri kendisinde toplaması ve onun güçlerini kendisinde topladığı 

varlıklardan sonra yaratılması şeklinde yorumlamakta; bu anlayışıyla bağıntılı olarak 

da, alemde basit veya bileşik, ruhani veya cismani bütün varlıkların güçlerinin 

insanda var olduğunu ifade ettiğini söylemektedir.424 

İsfehânî’nin “insanın iki yurt için elverişli” yaratıldığı düşüncesi, asıl olarak ikici 

insan anlayışının gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlayışa göre varlıklar 

içerisinde insan, dünya ve ahiret olmak üzere iki yurt için elverişli yaratılmıştır. 

Allah, üç canlı türü yaratmış, bu türlerden biri olan hayvanlar dünya için, meleü’l-

a’lâ ahiret için ve insan da hem dünya ve hem de ahiret için yaratılmıştır. İnsan bu 

iki cevher arasındadır; hayvanlar onun altında ve melekler de onun üstünde yer alır. 

İnsanda bu iki alemin güçleri toplanmıştır. O, bedensel istekleri, beslenmesi, üremesi 

vs. yönlerden hayvana benzemekte; akıl, ilim, Allah’a kulluk etmek, doğruluk, vefa 

vs. özellikleriyle de meleklere benzemektedir.425  

     

konuşmanın kendisinden meydana geldiği gücü nutk olarak isimlendirdiklerini ve bu nedenle de 
insanı düşünen, ölümlü canlı/hayy olarak tanımladıklarını söylemektedir. Bkz. İsfehânî, el-
Müfredât, 757. 

422  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 45. 
423  Secde 32/75. 
424  İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 45. 
425 İsfehânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn, 36-37. 
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C. İNSANIN FİİLLERİ 

Kelam ilminde bu konu kader, kaza ve kader, insan fiillerinin yaratılması vs. 

farklı isimlerle anılmakla birlikte, insanın fiillerini incelediğimizden konuyu 

doğrudan insan fiilleri olarak isimlendirdik. İsfehânî bu konuyu “kader ve kaderin 

sırrına vakıf olmanın zorluğu” olarak isimlendirmektedir. Bu isimlendirme, aynı 

zamanda İsfehânî’nin kader hakkındaki yaklaşımını da ima etmektedir. Halbuki 

kader hakkındaki zorluk, insan fiillerinin yapısının karmaşıklığından ve 

açıklanmasındaki zorluktan değil, kaderin bir inanç nesnesi haline getirilmesinden 

sonra kelamcıların açıklamalarında ortaya çıkmaktadır. 

 İsfehânî, kader sorunu hakkında “bil ki, kader sorunu son derece tehlikeli, çok 

söz söylenebilecek ve sonuca ulaşmanın zor olduğu bir konudur. Onunla insanların 

çoğu dalalete düştüler, bazı topluluklar onun nedeniyle bütün dinlerden uzaklaştılar, 

genel olarak kader inancında veya ayrıntılarındaki görüşleriyle hak yoldan 

çıktılar”426 demektedir. Gazâlî de insanların kavrayışının noksanlığı nedeniyle bir sır 

olan kaderin insanlara ifşa edilmemesini önermektedir.427 

 Müslüman felsefecilerin de kaderin bir sır olduğu yargısında bulunmaları, bu 

söylemin belirli dönemlerde güçlü olduğuna işaret etmektedir. Sözgelimi İbn 

Sinâ’ya, sufiler tarafından dillendirilen “kaderin sırrını bilen kafir olur” sözü 

sorulduğunda, bu meselenin en muğlak konulardan birisi olduğunu belirttiği 

bilinmektedir. Ona göre bu konu sadece remizli olarak anlatılabilecek ve kapalı 

şekilde öğretilebilecek müşkillerdendir.428 

İsfehânî kader sorununun zorluğuna ilişkin diğer insanların sapkınlıklarına ve 

dinden uzaklaşmalarına atıfta bulunmakla birlikte, bazı hadislere de gönderme 

yapmaktadır. Ona göre, elçilerin ümmetleri arasında kader konusunda tartışmalar 

olduğu gibi elçilerin kendileri arasında da bu konuda tartışma yaşanmıştır. O, bu 

görüşünü temellendirmek için şu rivayete atıf yapmaktadır. Rivayet olunduğuna göre 

“Musa (as.) Adem (as.) ile karşılaştı. Ona “insanları saptıran ve onları cennetten 

çıkaran sen değil misin?” dedi. Adem de ona, “Allah'ın risaletiyle insanlar arasından 

seçtiği, kendisiyle konuştuğu sen değil misin? Allah’ın gökleri ve yeri yaratmadan 

önce kararlaştırdığı bir şeyden ötürü beni nasıl suçlarsın” dedi. Hz. Muhammed (as.) 
   

426  İsfehânî, el-İtikâdât, 249.  
427  Gâzâlî, Kâvâidu’l-Akâid, 124. 
428  İbn Sinâ, Ebû Alî, “Kaderin Sırrına Dair Risale”, Risaleler, Kitabiyat, Ankara 2004. 
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“Adem Musa ile tartıştı, Adem Musa ile tartıştı” demektedir.429 Aynı şekilde 

İsfehânî, Cibril ve Mikail’in kader konusunda ihtilaf ettiklerinin rivayet edildiğini de 

belirtmektedir.430 Onun atıfta bulunduğu bu rivayetler, aslında kader konusunun 

zorluğunu ifade etmek için sonradan oluşturulmuş rivayetlerdir. Çünkü Musa ve 

Adem’in varlıkları zamansal olarak farklı olduğundan, onların bir araya gelmeleri de 

mümkün değildir. Büyük meleklerin kendi aralarında tartıştıklarını ifade eden 

rivayetlerin de, onların Allah’a yakın olmalarıyla birlikte kaderin sırrına vakıf 

olmadıklarına işaret etmek üzere oluşturulmuş olması muhtemeldir.  

Kader konusunda Müslümanlar arasında ortaya çıkan ihtilafları ortadan kaldırmak 

için bir çözüm olarak bu konunun tartışılmasının yasaklanması tavrının benimsendiği 

söylenebilir. Kader konusundaki ihtilaflarla ilişkili olarak gelişen bu tavır, sorunların 

çözümü yerine tartışılmasının yasaklanması suretiyle çözümsüz bırakmak ve bu tavrı 

da çoğu kere bir iman nesnesi haline getirerek çözümsüzlüğü kökleştirmektir. 

İsfehânî, kader konusunda her ümmette ihtilaf olunca ve insanları dalalete götüren 

bir neden olunca Ebu Hureyre, İbn Abbâs, İbn Amr ve Muâz’ın (ra.) rivayet ettikleri 

bir hadiste Hz. Muhammed’in (as.) “Allah elçi gönderdiğinde, onların ümmetleri 

birlik içerisinde olmuşlardır. O ümmetlerin içerisinde bulunan Mürcie ve Kaderiyye 

onların bu birliğini bozmuşlardır. Bu nedenle Allah Kaderiyye ve Müricieye yetmiş 

bin elçinin diliyle lanet etmiştir”431 buyurduğunu söylemekte ve bununla kendi 

tavrını desteklemek istemektedir. Kader konusunda farklı yaklaşımlar geliştiren bu 

ekoller, Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıktığından, bu hadislerin sahih 

olması düşünülemez. Fırkaları yeren bu tür hadisler, fırkaların oluşumundan sonra 

üretilmiş olup, bir yandan fırkaların yerilmesi ve bir yandan da görüşlerin İslam dışı 

olarak nitelenmesinde rol oynamıştır. İsfehânî’nin atıfta bulunduğu hadis olarak 

rivayet edilen bir sözde de “Kaderiye bu ümmetin Mecusileridir. Onlarla ilişki 

   
429 İsfehânî, el-İtikâdât, 249; Bu hadis için bkz. Eşarî, el-İbâne, 97; Firyâbî, Hasan b. Müstfâd, 

Kitâbu’l-Kader, thk. Abdullah b. Hamd el-Mansûr, Edvâu’s-Selef, 1997, 92. Abkerî, Muhammed 
b. Batta, el-İbâne an Şeriat’il-Firkati’n-Nâciyet’i ve Münacebeti’l-Fıraki’l-Mezmûmet’i, thk. 
Osman Abdullah Adem el-Esyûbî, Dâru’r-Râye, Riyad h. 1415, 2/9. 

430  İsfehânî, el-İtikâdât, 249-250; Aynı şekilde bkz. Abkerî, el-İbâne 2/13-14; İsfehânî, Cibril ve 
Mikail’in kader konusunda ihtilaf ettiklerinin rivayet edildiğini belirtse de, bu rivayetin mevzu 
olduğu da belirtilmektedir. Bkz. İbnu’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevdûât, 1/274. 

431  İsfehânî, el-İtikâdât, 249; Bu hadisin muvzu olarak nitelenmesi hakkında bkz. İbnu’l-Cevzî, 
Kitâbu’l-Mevdûât, 1/276. 
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kurmayın, onlarla oturmayın, hastalarını sormayın, cenazelerine gitmeyiniz”432 

denilmesiyle ve bu ekol taraftarlarıyla sosyal ilişkilerin kesilmesi ve ötekileştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Müslüman topluluklarda kader hakkında ortaya çıkan farklı görüşlerin 

oluşturduğu tartışmaların önüne geçmek üzere oluşturulan tavır, kaderi ilahi bir sır 

olarak tanımlamak ve onun hakkında insanların konuşmalarını engellemek içindir. 

Gerçekte bu tavır sadece kader konusuyla da ilişkili değildir. Sözgelimi ruh hakkında 

insanların düşünce üretmelerinin engellenmesi de bu tavrın bir yansımasıdır. 

İsfehânî’ye göre, Hz. Muhammed’in (as.) kader konusunda konuşanlar için “Kader 

konuşulduğunda, susunuz” ve “kader hakkında konuşmayınız. Zira o Allah’ın 

sırrıdır”433 diyerek yasaklaması da onun zorluğuna işaret etmektedir.434 Bu hadisler, 

çeşitli dönemlerde ortaya çıkan kader hakkındaki farklı görüşleri bu konuda 

konuşmayı yasaklamak suretiyle koruma altına almak isteyen bir amaç 

doğrultusunda üretilmiştir. Bu hadisin diğer bazı rivayetlerinde, kader ile birlikte 

ashabım hakkında konuşulduğunda, Allah hakkında konuşulduğunda, yıldızlar 

hakkında konuşulduğunda şeklinde ifadeler de yer almaktadır.435 Bu konuların, Hz. 

Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan ve insanların hakkında ihtilaf ettikleri 

konular olması dikkat çekicidir. 

İsfehânî’nin, bu tavrını desteklemek için sığındığı diğer bir rivayet ise şu 

şekildedir. İbn Abbas’tan rivayet olunmuştur ki Üzeyir bu konuda Allah’a yalvardı 

ve Allah ona “Ey Üzeyir! Bundan sakın” diye vahy etti. O sonra tekrar yalvardı. 

Allah da ona “Ey Üzeyir! Bundan yüz çevir yoksa senin adını elçilik listesinden 

silerim” diye vahyetti.436 Ancak bu hadis, yatay düzlemde gerçekleşen beşeri 

diyalogların, insan-Tanrı dikey düzleminde biçimlenmesinden ibarettir. Allah, 

elçileri insanlar arasından kendilerine indirilen vahyi tebliğ etmek üzere seçtiğinden, 

   
432  İsfehânî, el-İtikâdât, 250; Bu hadisin yer aldığı kelam literatürü için kbz. Eşarî, el-İbâne, 23; Bu 

söz hadis kitaplarında da hadis olarak rivayet edilmektedir. Bkz. Ahmet b. Hanbel, Müsned, thk; 
Şuayb Aranut- Adil Mürşid vd.,Müessesetu’r-Risâle, basım yeri mevcut değil, 2001, Hadis No: 
5584, 9/415; İbnu’l-Cevzî, bu hadisi mevzu olarak nitelemektedir. Bkz. İbnu’l-Cevzî, Kitâbu’l-
Mevdûât, 1/275. 

433  Ebû Hayyan et-Tevhîdî, “kader konusuna dalmayınız çünkü o Allah’ın sırrıdır” şeklinde bir 
haberin olduğunu, bunun nedeninin ise hadislerin genel yararları gözetmesi nedeniyle kişinin 
susmasının da onun faydasına olduğunu söylemektedir. Bkz. Tevhîdî, Ebû Hayyân, Kitâbu’l-el-
İmta’ ve’l-Muânese, Basım yeri ve yılı mevcut değil, 1/224. 

434  İsfehânî, el-İtikâdât, 250. 
435  Abkerî, el-İbâne, 2/308. 
436  Beyhaki, el-Esmâ ve’s-Sıfat, 1/447.  
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Allah’ın bir elçinin ismini elçiler listesinden silmesi, Allah’ın bilgisi açısından söz 

konusu değildir. Bununla birlikte, o, “Allah’ın göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki 

varlıkların yaratıcısı ve yöneticisi olmakla birlikte bütün yarattığı varlıkların elde 

edemediği sırrının olmasında şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü Allah, “O, gaybı ve 

şahadeti bilendir. O razı olduğu elçilerinden başkasına gaybını bildirmez”437 ve 

“onlar, onun ilminden dilediği kadarından başkasını kavrayamazlar”438 

demektedir.”439 Fakat bu ayetlerde ifade edilen Allah’ın dilediği elçilerine dilediği 

bazı gaybi bilgileri bildirmesi, onlara özel bir bilgi değil, insan türüne özel bir bilgi 

olan vahiydir.   

1. Kötülük Problemi 

Ehl-i Sünnet kelamında kötülük problemi, her ne kadar iyilik ve kötülük/el-husn 

ve’l-kubh olarak ayrı bir bölüm olarak yer alsa da, İsfehânî, kötülük problemini 

kaderle ilişkili bir sorun olarak görmektedir. Bu ekole mensup alimler, ilk olarak 

insan fiillerinin yaratıcısının Allah olduğunu belirledikten sonra, dünyada var olan 

kötülükleri kaynağı yönünden çözümlemek istemektedirler. Ancak bu konunun insan 

fiillerine öncelenmesi, fiillerin yaratıcısını belirlemede etkili olmaktadır.  

İsfehânî, ilk olarak kötülük problemi hakkında oluşan görüşlere yer vermekte ve 

bunları eleştirmekte; ardından da Eser Ehli’nin görüşünü tercih etmektedir. İsfehânî, 

kötülük problemi hakkındaki görüşleri aykırılık durumuna göre ele almaktadır. Bu 

bağlamda Bekriyye’nin alemde kötülüğün olmadığı, elem sayılan şeylerin yalancı bir 

yanılsama ve batıl hayal olduğu,440 Mecusilerin iyiliği Allah’a ve kötülüğü şeytana 

dayandıran ikici anlayışları,441 Seneviyye’nin kötülükleri karanlığa ve iyilikleri ışığa 

dayandıran düalist anlayışı,442 tenasühçülerin ruhların saf yaratıldığı ve isyanları 

nedeniyle bir bedene Allah tarafından hapsedildikleri, Mutezile’nin insanın 

karşılaştığı delilik, hastalık, musibet ve fakirlik gibi şeylerin Allah’ın başkalarına 

   
437  Cin 72/26-27. 
438  Bakara 2/255. 
439  İsfehânî, el-İtikâdât, 260. 
440  Bekriyye; Bekr b. Uht’i Abdulvâhid b. Zeyd’e tabi olanlardır. Eşari, bu fırkanın Allah’ın kıyamet 

gününde bir suret yaratacağı ve o suret içerisinde insanlara görüneceği ve onlarla konuşacağı 
şeklindeki bir görüşüne değinmektedir. Bkz. Eşarî, Makâlât, 1/172; Bağdâdî ise Bekriyye 
fırkasının insanın beden değil de ruh olduğu düşüncesinde Nazzâm’a uyduğu, tevellüt görüşünde 
ise vurma anında acıyı Allah’ın yarattığı görüşüyle Ehl-i Sünnete uyduğunu zikretmektedir. Bkz. 
Bağdadî, Abdulkahir b. Tahir b. Muhammet, el-Fark beyne'l Fırâk, Beyrut 1985, el-Fark, 200. 

441  Mecusilerin alemdeki iyilik ve kötülük anlayışları için bkz. Bakıllânî, Kitâbu’t-Temhîd, 91. 
442 Seneviyyenin iyilik ve kötülük anlayışı hakkında bkz. Bağdâdî, el-Fark, 117; Şehristânî, 

Nihâyetu’l-İkdâm, 99. 
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ibret olsun diye yarattığı, Eşarîlerin Allah’ın kullarına dilediğini yapacağı ve bunu 

gerektiren bir hikmetin olmasının da gerekmediği443 görüşlerine atıfta bulunmakta ve 

bu görüşleri olumsuzlamaktadır.444  

İsfehânî’nin Eser Ehli, sufi ve filozoflara nispet ettiği görüş ise, Allah’ın 

fiillerindeki hikmetin kabul edilmesi bakımından diğerlerinden ayrışmaktadır. 

İsfehânî, “onlara göre Allah’ın fiilinde hikmet vardır. Bu hikmetlerin bazısı 

insanların önde gelenlerinden veya tümünden, onların anlayış noksanlıkları nedeniyle 

gizlenmiştir. Bilgisiz bir kimsenin onun hikmeti hakkındaki bilgisizliği, o hikmet 

hakkında bir yergi oluşturmaz. Onda güçsüz olanların, ona teslim olması gerekir. 

Hakkında araştırma yapmamamız emredilen kader, kimseye onu elde etmek için 

açmadığı şeydir. Nitekim Hz. Muhammed “Kader; Allah’ın sırlarından bir sırdır, 

onun sırrını ifşa etmeyiniz” demiştir”445 demektedir. Bu görüşü diğerlerinden farklı 

kılan şey, hikmetin yetkin kişiler tarafından anlaşılabileceği, fakat kaderin ise ilahi 

bir sır olduğu ve ifşa edilmesinin yanlışlığıdır. 

Dünyadaki kötülüklerin açıklanmasının, iyiliklerin açıklanmasına göre 

öncelendiği görülmektedir. Bu nedenle İsfehânî, dünyadaki kötülüklerin yararının 

açıklanması olarak konuyu isimlendirmektedir ki, bu isimlendirme asıl olarak 

dünyada mutlak kötülüğün olmadığı görüşüne dayanmaktadır. İsfehânî, iyilik ve 

kötülüğü mutlak ve kayıtlı kısımlarına ayırmakta, mutlak kötülüğü cehennem ve 

mutlak iyiliği de cennet olarak belirlemektedir. Çünkü ona göre mutlak kötülük her 

yer, zaman, durum ve insan için açık ve gizli olarak ve iyiliğe götürmeyen kötülük; 

kayıtlı kötülük ise fakirlik ve hastalıkta olduğu gibi herhangi bir yer, zaman, durum, 

herhangi bir kişi için kötü olandır.446 Kötülük ve iyilik problemi asıl olarak insanın 

dünyadaki varoluşu düzleminde tartışıldığından, bu varoluş düzleminin dışında 

cennetin mutlak iyilik ve cehennemin de mutlak kötülük olarak nitelenmesi tutarlı 

gözükmemektedir.  

İsfehânî, asıl olarak bu alemde mutlak kötülük var mıdır? sorusunu, filozofların, 

bu alemi incelediğimizde ve araştırdığımızda, bir yönden orada bir mutlak kötülüğün 

olmadığı, bir yönden kötülük sayılan şeylerin, diğer yönden veya yönlerden iyilik 

   
443  Bakıllânî, Kitâbu’t-Temhîd, 91. 
444  İsfehânî, el-İtikâdât, 250-251;  
445  Bkz. İsfehânî, el-İtikâdât, 252-253. 
446  İsfehânî, el-İtikâdât, 253. 
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olduğu yolundaki görüşleri doğrultusunda cevaplamaktadır. O, bu konuda inceleme 

yapmak isteyen bir kimsenin, varlıkların başlangıçlarını değil de sonuçlarını, görünen 

yönlerini değil de iç yönlerini incelemesi gerektiğini, bir yönden kötülük ve diğer 

yönlerden iyilik olan şeyler hakkında, onun kötülük olduğu yargısında 

bulunulamayacağını belirtmektedir.447 Bu bakış açısına göre, alemde kötülük olduğu 

yargısında bulunanların, aleme öznel baktıkları ve nesnel bakmadıklarına vurgu 

yapılmaktadır. Çünkü İsfehânî, ilahi inayetin, sadece bir bireye özel değil, 

yaratılmışların tümüne genel olduğu düşüncesindedir.  

Alemde mutlak kötülük olmayınca, bireyin varlıklar hakkındaki kötü nitelemeleri 

görecelidir. Bazen de bu kötülükler, iyiliklere ulaşmak için gereklidir. İsfehânî, her 

büyük iyiliğe küçük bir kötülükle ulaşılabileceği ve çok yarara az bir zararla 

ulaşılabileceği konusunda düşünürler arasında bir ihtilaf olmadığını belirtmektedir. 

Bunu bir örnekle açıklayan İsfehânî, saf akılların, kazanç elde etmek için 

yolculuktaki sıkıntı ihtimalini, yeterliliği elde etmek için sanatın yoruculuğunu, 

afiyete kavuşmak için de sıkıntı ihtimalini iyi karşıladıklarına vurgu yapmaktadır. 

Ona göre, insan, insan olduğu sürece meyveler, buğdaygiller ve etlerden beslenmeye 

gereksinim duyar. Onları da yazın ve kışın elde eder ki, bu ikisinde de sıcak ve soğuk 

vardır. İnsan sıcak ve soğuktan da bedensel olarak eziyet duyar. Hikmet; yokluğu 

kötülük olarak kabul edilen şeyin varlığının, böyle olmasını gerektirmektedir.448 

 İsfehânî, alemde mutlak kötülüğün olmadığı görüşüne, filozofların gözleme 

dayalı anlayışlarına vurgu yaparak da açıklamaktadır. O, “filozoflar, insanların 

kötülük olarak kabul ettiği şeylerde yılanların ve akreplerin zararları gibi yararlarının 

olduğunu çokça açıklamaktadırlar. Yine onlar, onların faydalarının ancak bu 

yöntemle ve birleştirme ile bilinebileceğini açıklamaktadırlar. Onların bazıları et 

yemekte ve bazıları da zehri toplamaktadırlar. Onlar; Kurtçuk, karınca, yılan, akrep, 

sivrisinek, pire, karasinek, kurbağa, yengeç gibi haşerelerin, su, toprak ve havada 

kaldıklarında vebaya neden olan küflerden yaratıldıklarını söylemektedirler. Allah 

onları ondan yarattı ve bu küfleri de onların besinleri kıldı. Böylece veba hastalığının 

nedenleri azalmaktadır. Bununla birlikte onların tümünde diğer bazı yararlar da 

   
447 İsfehânî, el-İtikâdât, 254. 
448 İsfehânî, el-İtikâdât, 254. 
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vardır”449 demektedir. Günümüzde evrendeki canlı ve cansız varlıklarla ilgili 

araştırma ve incelemelerin gelişmesi, bu varlıkların evrende düzen içerisindeki 

yerlerini ve önemlerini anlamamıza yardımcı olmaktadır.  

İsfehânî, insanların ilim ve amelde farklılaşmasını, hikmet temelinde 

açıklamaktadır. Ona göre, “Allah, var ettiği her şeyi, başkasının ona özel olanı tam 

anlamıyla yapmak için yerine geçemeyeceği ona özel bir fiil ile yaratmıştır. Bu şeyin 

keski ve mağaza gibi üretilmiş olması veya at ve katır gibi doğal olması arasında fark 

yoktur. İnsan da, Allah’ın “insanı ve cini ancak kulluk etsinler diye yarattım”450 

sözünde ifade edildiği gibi Allah’a ibadeti yerine getirmek üzere yaratılmıştır.”451 Bu 

durumda herhangi bir varlık, ister Tanrı tarafından yaratılmış ve isterse insan 

tarafından üretilmiş olsun, kendine özel bir fiil için vardır. Fakat insan dışındaki 

diğer varlıkların, iradeleri olmadığından ne için var edildilerse o nedene uygun 

olarak varlıklarını devam ettirmektedirler. İnsandan ise istenen kendi iradesiyle 

ibadet etmesidir. Ona göre, Allah’ın insanlardan ibadet etmelerini istemesi, onun 

ibadete ihtiyacı olmasından ötürü değildir. Allah alemlerden ganidir. Onların kendi 

yurtlarının yararlarına ve onlardan hiç birinin bağımsız olmaması için birbirlerine 

ilişkili ihtiyaçları gibi onlara dönen yararları içindir.452 İsfehânî’nin ibadetin insana 

dönen bir yarar için yaratıldığı yargısı, ibadetin insana dönük yararları nedeniyle 

tutarlı gözükmektedir. 

İnsanların yeryüzünde farklı işleri ve meslekleri yapmaları, İsfehânî’ye göre kendi 

aralarında yardımlaşmaları içindir. Dolayısıyla bu farklılaşma, insanın ihtiyaçlarına 

göre şekillenmekte ve her insan da gereksinimlerinin farklılığı nedeniyle diğerine 

gereksinim duymaktadır. Onun bu görüşüne uygun olarak “Dünya hayatında onların 

geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, kimini 

kimine, derece derece üstün kıldık”453 ayetini, insanların kazanç ve ticarette 

farklılaşmaları olarak yorumlamaktadır. İsfehânî, bu farklılığı açıklamak için “Eğer 

bütün insanlar bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine 

gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık”454 ve “Allah, 

   
449 İsfehânî, el-İtikâdât, 254. 
450 Zâriyât 51/56. 
451 İsfehânî, el-İtikâdât, 256. 
452 İsfehânî, el-İtikâdât, 256. 
453 Zuhrûf 43/32. 
454 Zuhrûf 43/323. 
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kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi”455 ayetlerine 

atıfta bulunmaktadır.456  

İsfehânî, insanların yaratılıştaki farklılığı öğretisi, asıl olarak Kaderiyyeye atfettiği 

“Allah’ın insanları ilim, başarı ve elde etme gücünde eşit yarattığı ve onlardan birini 

diğerine üstün kılmadığı” şeklindeki görüşlerini olumsuzlamak içindir. Fakat onun 

yaratılıştaki farklılık anlayışını, söz konusu ayetlerle temellendirmesi, tutarlı 

gözükmemektedir. Çünkü insanların ilim ve işte farklılaşmalarında, asıl olarak 

Tanrı’nın bilgiyi ve o işi o kişiye özgü olarak yaratmasından değil, insanların 

ihtiyaçları ve şartlar rol oynamaktadır. Bu nedenle de bir toplumda ve farklı 

toplumlarda insanların rızık yönünden farklılaşmasına, bu toplulukların yönetildiği 

politikaların etkisi yadsınamaz. Öyleyse farklılık, ilahi iradeden değil, insani 

iradeden kaynaklanmaktadır. Kulun hidayetini verdiği dostları ve dalaletini verdiği 

düşmanları, bir hikmete göredir. İnanan kimsenin zihnini genişletmesi ve onu 

başarıya ulaştırması, inkarcı kişinin zihnini daraltması ve başarısız kılması da buna 

işaret etmektedir. Mutezileden insanların yaratılıştaki eşitliği ilkesini vurgulayanlar 

da, asıl olarak Tanrı’nın adaletine gönderme yapmaktadırlar. 

2. Allah’ın İnkar Edeceğini Bildiği Kimseyi Yaratmasındaki Hikmet  

Kader konusunun sistematik çözümlenmesinde, bazı olguların açıklanması 

zorunludur. Bu olgulardan belki de en önemlisi, inkarcıların durumunun kader 

öğretisi açısından açıklanmasıdır. Belirli dönemlerde bu konunun bir sorun olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle alimler, eserlerinde bir problem olarak kafirin 

yaratılmasındaki hikmeti çözümleyen görüşlere yer vermişlerdir. İsfehânî, Allah’ın 

inkar edeceğini bildiği bir kimseyi yaratmasının hikmeti konusundaki görüşleri 

zikretmekte ve bu görüşleri olumsuzlamaktadır. Bu sorunun anlamsız olduğunu, 

yarar ve salah arasında bir fark olmadığı ve yokun yarar ile nitelenmesinin muhal 

olduğunu söyleyenlere, onların bu görüşlerinin cedel ile hasmı susturmada işe yarasa 

da, bu sorunun özüyle bağıntılı bir cevap arayan bir kimseyi ikna etmekten uzak 

olduğunu söylemektedir.457 Fakat onun eleştirdiği bu görüş, bu soruyu en ikna edici 

bir şekilde cevaplamaktadır. İnsanın inkarı ve imanı, bireyin bilinçli tercihi olarak, 

ancak varlık alanına çıktıktan ve akli melekelerinin gelişmesinden sonra 
   

455  Şûra 42/27. 
456  İsfehânî, el-İtikâdât, 257. 
457  İsfehânî, el-İtikâdât, 263. 
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gerçekleşmektedir. Dolayısıyla varlık alanına geçmeyen bir varlılığın inkar edeceği 

veya iman edeceği hükmü verilemez. Bu soru ancak, Allah’ın insanın iman ve 

inkarını ezeli bilginin konusu olarak kabul edenler açısından bir anlam taşır.  

İsfehânî, Allah’ın inkar edeceğini bildiği bir kimseyi yaratması konusunda bir 

topluluğun Allah’ın onları yaratmasının ebedi hayır için tariz olduğu şeklindeki 

görüşlerini vermekte ve bu görüşün ikna edici olmadığı, sonuçları bilen bir varlığın 

kast ettiği şeylerin gerçekleşmeyeceğini bilse bile kendisinde iyilik olan kasıtlı 

eylemleri yapması gerektiği şeklinde cevap vermektedir.458 Çünkü ona göre bir 

kimse çorak bir yere orada yetişmeyeceğini bilerek ekin ekse, onun yaptığı bu şey 

kötüdür. O, çorağın ekin vermeyeceğini bilse de eğer iyilik kast etmişse de 

böyledir.459  

İsfehâni diğer bir gurubun, Allah,  gerçek melik olduğuna göre, o mülkünde 

dilediğini yapar dediğini, onlara göre, bunda tanıklık ettiğimiz alemin dikkate 

alınmayacağını söylediğini, fakat tanıklık ettiğimiz alemde bir kölenin efendisi 

gerçekte onun zatının değil yararlarının efendisidir ve bu nedenle onu öldürmesi veya 

helak etmesi uygun olmadığı, bu nedenle de Allah’ın “O yaptığından sorgulanmaz 

fakat onlar sorgulanırlar”460 dediğini belirtmektedir.461 

İsfehânî’nin bazı filozoflara atfettiği bu alemde salah, bozuluş, iyilik ve kötülüğün 

cüzi şeylerde olmadığını ve külli şeylerde olduğu görüşünü kısmen desteklediği 

görülmektedir. Çünkü ona göre bu alemde bir yönden mutlak kötülük yoktur ve 

ondaki her kötülük göreceli; bir şey için bozuluş olan, başkası için salahtır.462 Aynı 

şekilde Allah hikmet sahibidir, kulları hakkında aslah olanı yapar, onun hikmetinden 

bilgisiz olmamız da bizim bilgisizliğimizden kaynaklanır.463 İsfehânî, Allah’ın 

hikmet sahibi olduğu ve hikmete uygun filler yaptığı düşüncesinde tutarlı olmakla 

birlikte, insanın bu hikmeti kavramakta yetersiz olduğuna ilişkin sunduğu “Çünkü o 

çok zalimdir, çok cahildir”464, “insan zayıf yaratılmıştır”465, “Allah bilir, siz 

   
458  İsfehânî, el-İtikâdât, 263. 
459  İsfehânî, el-İtikâdât, 263. 
460  Enbiyâ 21/23. 
461  İsfehânî, el-İtikâdât, 263. 
462  İsfehânî, el-İtikâdât, 263. 
463  İsfehânî, el-İtikâdât, 263. 
464  Ahzâb 33/72. 
465  Nisâ 4/28. 
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bilmezsiniz”466 “Size pek az ilim verilmiştir”467 ve “O, önlerindekini ve 

arkalarındakini bilir”468 ayetlerini bu bağlamda değerlendirmede tutarlı olmadığı 

görülmektedir. Bu anlatımlar, Allah’ın fiillerindeki hikmetin insan tarafından 

kavranamayacağını değil; Allah’ın ilminin mutlak olmasına karşın insanın bilgisinin 

sınırlı olduğunu belirtmektedir. 

Kelamcılar insan fiillerini açıklamada farklılaşsalar da, her insanın fiilinden 

sorumlu olduğu konusunda farklı fikirlere sahip değillerdir. Buradaki temel sorun, bu 

sorumluluğun nasıl açıklanabileceğinde odaklaşmaktadır. Bu bağlamda inkarcıların 

inkarlarından ötürü sorumlu olduklarında hiçbir kelamcının şüphesinin olduğu 

düşünülemez. Ancak inkarcının inkar fiilinin nedeninin Allah olarak kabul edilmesi 

ve Allah’ın bilgisi ile ilişkili olarak da onun, inkarcının fiilini fiilin varoluşundan 

önce bildiği anlayışları, inkarcının yaratılışındaki hikmetin açıklanmasını 

gerektirmektedir. Fakat İsfehânî’nin “cahilin o konudaki bilgisizliği, olgun hikmet 

sahibinin hikmet dışı hareket etmesini gerektirmez. Bu ilkeleri bildikten sonra, akıllı 

bir insanın bilgisiz olduğu konularda boyun eğmesi, Allah’ın hikmetinin olduğunu 

itiraf etmesi, o hikmetlerin gerçekliklerini kavramada kusurlu olduğu konusunda 

kendisini suçlaması, hikmet sahibi hakkında kuruntu, zan ve tahmin ile yargıda 

bulunmaması gerekir”469 sözü, bu hikmetin genel olarak insanlar tarafından 

kavranılamayacağı yargısına işaret etmektedir.  

3. “Allah’ın Dilediği Oldu ve Dilemediği Olmadı” Sözünün Anlamı 

İnsan fiilleri de dahil olmak üzere var olan her şeyin Allah’ın dilemesine uygun 

olarak gerçekleştiği öğretisi, çeşitli dönemlerde Müslümanlar arasında kabul gören 

bir öğreti olarak varlığını sürdürmüştür. Çünkü bu söz, insan fiillerinin önceden 

belirlendiği ve bu belirlemeye uygun olarak bu fiillerin gerçekleştiği yargısını 

desteklemektedir. Mâturîdî, bu sözü Müslümanların nesilden nesle aktardıkları bir 

söz olarak nitelendirmektedir.470 Eşarî ise Mutezilenin olmayan şeyi dilediğini ve 

onun dilemediği şeyin de olduğunu iddia ettiğini ve bu sözün Müslümanların icma 

ettikleri “Allah’ın dilediği oldu, dilemediği olmadı” sözüne aykırı olduğunu 

   
466 Bakara 2/216. 
467 İsrâ 17/85. 
468 Tâhâ 20/110. 
469 İsfehânî, el-İtikâdât, 250. 
470 Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, 291. 
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belirtmektedir.471 Ancak Tûsî, bu sözün, Allah’ın kafirden iman etmesini istemesi ve 

inkar etmesini istememesini engellemesi nedeniyle doğru olmadığı görüşündedir.472  

Bu ifadeyi İsfehânî, “Allah’ın mülkünde onun istemediği bir şeyin olması 

muhaldir. Onun mülkünde eğer onun istemediği bir şey olursa, bu ya onun 

bilgisizliğinden, ya gafletinden, ya da onu uzaklaştırmadaki güçsüzlüğündendir. 

Bunları Allah ile ilişkilendiren bir kimse, sınırı aşmış olur. Allah, hikmet sahibi, 

güçlü, yönetici, kâhir olarak bilindiğine göre, bu alemde sadece onun irade 

ettiklerinin olması ve hikmetinin gerektirmediğini de irade etmemesi imkan dahilinde 

olur” şeklinde açıklamaktadır.473  O, buna ek olarak, ilahi otoritenin fiillerinin beşeri 

otoritelerin fiillerini bir analojiyle anlatarak “hikmet sahibi bir yönetici, kendi 

yönetim alanında, halkından önde gelen bazı kişilerin o konudaki bilgisizlikleri 

nedeniyle kötü gördüğü bir şeyi yapabilir. Belki de onlar onun fiillerinin hikmete 

dayanan sonucunu bekleselerdi, onun yaptığı şeyi kötü görmeyeceklerdi. 

Yönetilenler, yöneticilerinin yönetimleri konusunda kendilerini suçlamalıdırlar. Bu 

durum onlarda var olan noksanlık yönünden beşerin yönetiminde gerekli olursa, 

insanların, onun yönetiminde kendileri için gizli olan şeyler konusunda gaybı ve 

şahadeti bileni suçlamamaları, onu hükmünde zalimlikle nitelememeleri, onlara 

hikmetin gizli kalması nedeniyle onun sözünü de yalanlamamaları gerekir”474 

demektedir.  

4. Kaza ve Kader 

İsfehânî, Arap diline göre kudret ve takdîrin bir şeyin niceliğini açıklamak 

anlamına geldiğini, Kaderehu, kadderahu denildiğinde, ona güç verilmesinin kast 

edildiğini söylemektedir.475 Görüldüğü gibi kader sözcüğünün sözlük anlamında 

insan fiillerinin Allah tarafından önceden belirlenmesine ilişkin herhangi bir anlam 

mevcut değildir. İsfehânî, Allah’ın varlıkları takdirinin iki yönü olduğunu, bunlardan 

birincisinin ona güç vermesi ve diğerinin de onu özel bir ölçüde, özel bir şekilde 

yaratması olduğunu belirtmektedir.476 İsfehânî, kader sözcüğünün bu anlamlarını 

   
471  Eşarî, el-İbâne, 22. 
472 Tûsî, Muhammed b. Hasen, el-İktisâd fimâ Yetaallaku bi’l-İtikâd, Beyrut 1986, 93. 
473  İsfehânî, el-İtikâdât, 265. 
474  İsfehânî, el-İtikâdât, 265. 
475  İsfehânî, el-İtikâdât, 265. 
476  İsfehânî, el-İtikâdât, 265; Nesefî de, kader sözcüğünün iki anlamı olduğunu, bunlardan birincisinin 

bir şeyin var olduğu sınır ve diğerinin de her şeyin zaman ve mekan; kendisi için sevap ve cezanın 
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çekirdek örneği ile açıklamaktadır. Allah, hurma çekirdeğini elma veya zeytin değil 

de hurma yetişmesi için düzenlemiştir. İnsanın spermini de, köpek veya eşek değil de 

insan olması için takdir etmiştir.477 Bu anlamlarıyla Allah’ın varlığı takdir etmesi, 

onu kendisine özel doğasında yaratması anlamına gelir. Bu genel anlamıyla Tanrı’nın 

bu fiili evrendeki bütün varlıkları içine almaktadır. İsfehânî, kazâ sözcüğünün ise; bir 

şeyi yapmak ve ondan ayrılmak, kendisinde ayrım meydana gelen kesme anlamında 

olduğunu ve bu nedenle de bazen beşeri fiiller için kullanıldığını belirtmektedir.478  

Kader ve kaza sözcüklerinin genellik ve özellik yönünden farklılıkları, kader 

öğretisi açısından önemli değildir. İsfehânî, kaderin kazadan daha genel olduğunu, 

onun ölçülebilen şeyler için bir ölçüt olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla ona göre 

kader, varlık alanına çıkması veya çıkmaması olabilirli olan şeydir. Kaza ise; onun 

ölçülmesi emri ve onun hakkında yargıda bulunma,479 yani onun ölçülene uygun 

olarak gerçekleşmesi halidir. Kaza ve kader sözcükleri arasındaki bu ayrım, 

İsfehânî’nin insan fiillerinin yaratılması konusundaki görüşlerinin temelini 

oluşturmaktadır. Kader ölçülen anlamına geldiğinden, onun hakkında yargıda 

bulunmak veya bulunmamak mümkündür.480 Diğer bir deyişle, onun varlık alanına 

çıkması veya çıkmaması mümkündür. Kaza ise; gerçekleştikten sonra ondan dönüş 

yoktur. Hatta İsfehânî, Müslümanların, Allah’ın kazasından geriye dönüşün mümkün 

olmadığında icma ettiklerini söylemektedir.481 İsfehânî’nin kader ve kaza sözcükleri 

hakkındaki görüşleri şu örnekte daha belirginleşmektedir. Ona göre; “Allah’ın, 

olabilirli olanları varlık alanına çıkardığı veya çıkarmadığı bilinmektedir. Bu şuna 

benzer. Bir hurma çekirdeği, bilkuvve hurmadır. Belki de Allah’ın emri ile birinin 

ekmesi, sulaması ve bakması ile hurma olacaktır. Onu eken ve sulayan olmazsa, o 

olabilirlikten varlığa geçmez. Bir kimse onu ekerse fakat onun hurma olmasını 
     

olması şeklinde gerçekleşmesi oluğunu söylemektedir. Nesefî, Tabsira, 2/311; Tûsî ise, kader 
sözcüğünün yaratma anlamında olduğunu belirtmektedir. Tûsî, el-İktisâd, 96. 

477  İsfehânî, el-İtikâdât, 266. 
478  İsfehânî, el-İtikâdât, 265; Semantik çözümlemeleri önemseyen Nesefî, Arapçadaki kaza 

sözcüğünün dört ayrı anlamından söz etmektedir. Bunlar da; Kâdının yargılamasında olduğu gibi 
bir şey hakkında hüküm vermek, “Allah sadece ona kulluk etmenizi emretti/kadâ” (İsrâ 17/23) 
ayetinde olduğu üzere emir, kadeyt’u emre kezâ, inkada’l-amr kullanımlarında olduğu gibi 
ayrılma/bitirme, bu meselede olduğu gibi onunla fiil irade edilmesi, “İsrail oğullarına kitapta 
bildirdik/kadeynâ” (İsrâ 17/4)  şeklindedir. Bkz. Nesefî, Tabsira, 2/310-311; İsfehânî’ye yakın bir 
dönemde yaşayan Tûsî’ye (ö.460) göre ise, kaza sözcüğünün yaratma, hüküm, emir ve 
bildirme/i’lâm anlamları vardır. Bkz. Tûsî, el-İktisâd, 94. 

479 İsfehânî, el-İtikâdât, 266. 
480 İsfehânî, el-İtikâdât, 267. 
481 İsfehânî, el-İtikâdât, 267. 
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engelleyen bir afet gelirse, yine o varlık alanına çıkmaz. İnsanın kendisine iyilik 

verilmesi için duası, olabilirli olanın varlık alanına çıkmasını istemesi; bir şeyin 

uzaklaştırılması için dua ise, olabilirli olanın varlık alanına çıkmamasını 

istemesidir.”482 

 Fırkaların ayrıştığı bazı görüşlerini temellendirmek için, sahabeden ve tabiinden 

bazı kişilerin görüş ve uygulamalarına atıfta bulunmaları, tabakat kitaplarında 

belirgin olmakla birlikte kelam görüşlerinin açıklanmasında da belirgindir. Bu 

konuda, Hz. Ömer’in taun hastalığından kaçarak Şam’dan ayrılması ve Ebû 

Ubeyde’nin “Kaderden mi kaçıyorsun?” sorusuna onun “Hayır. Allah, kendisinde 

fayda olmayan şeyi emretmez. Ben Allah’ın kazasından, Allah’ın kaderine 

kaçıyorum” demesi, kader konusunda atıfta bulunulan rivayetlerin başında 

gelmektedir.483 Fakat Hz. Ömer’e atfedilen bu sözde, kaza ve kader sözcükleri, 

kişinin kendi zihnindeki anlamlarıyla var olmaktadır. İsfehânî, kazayı henüz 

gerçekleşmemiş kabul ettiğinden, Hz. Ömer’in sözünü, “Allah’ın kazasından 

Allah’ın kaderine kaçıyorum” şeklinde nakletmektedir. Çünkü ona göre Hz. Ömer 

burada, kader kaza olarak gerçekleşmeden önce ondan kaçışın mümkün olduğuna 

dikkat çekmiştir.484  

Kader konusunda Hz. Ali’nin Sıffîn’den dönerken bir yaşlı adamla arasında geçen 

konuşma, onun görüşü olarak nakledilmektedir. Lafızsal olarak uzun bir şekilde yer 

alan bu rivayet, özü itibarıyla Hz. Ali’ye savaşın Allah’ın kaza ve kaderi ile mi 

gerçekleştiğini sorması üzerine onun “evet” cevabı ile birlikte “her tepe ve dağa 

çıkışlarının ve vadiye inişlerinin Allah’ın kaza ve kaderi ile gerçekleştiği” şeklinde 

cevap vermesi, yaşlı adamın nasıl kendilerinin bu hallerinin hiç birine 

zorlanmadıkları ve mecbur kılınmadıkları, oysa bunların kaderde olduğu, her şeyin 

de Allah’ın kaza ve kaderiyle gerçekleştiği sorusuna karşılık onun, kaza ve kaderin 

kesin, zorunlu ve kaçınılmaz olduğunun sanılması, eğer öyle olsaydı Allah’ın 

mükâfat ve cezalandırmasını, va’dinin ve vaidinin düşeceği şeklinde cevap 

vermesidir.485 Önemli konularda Hz. Ali’ye nispet edilen görüşlerin, onun Sıffîn 

dönüşü ile ilişkilendirilmesi anlamlıdır. Bu anlatımda ise, asıl konu kaza ve kaderin 

   
482 İsfehânî, el-İtikâdât, 268. 
483 İsfehânî, el-İtikâdât, 265 
484 İsfehânî, el-İtikâdât, 268. 
485 İsfehânî, el-İtikâdât, 268. 
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değişebilirliği vurgulanmakta ve bununla bağıntılı olarak insanın fiillerinden 

sorumluluğu açıklanmaktadır. 

İrade, meşiet ve izin sözcüklerinin semantik açıdan çözümlenmesi, bu sözcüklerin 

anlamlarının açıklanmasına katkı sağlayacağı gibi, kader sorunsalının çözümünde de 

etkili olacaktır. İsfehânî irade sözcüğünün kökenini şu şekilde açıklamaktadır. 

“İradenin aslı, râde yurâdudan gelir. Bir şeyi istemekte nazik bir şekilde tekrar tekrar 

istemek anlamına gelir. İstenilen şey geçip gittiğinden, tekrar istenir. Develer için 

“otlak aradı” denilir. Fulânu’n alâ kezâ erâdetuh’u aleyh’i ve revâdetu’u anh’u 

denildiğinde, onun hakkında bilgi istedi anlamına gelir. Bu sözcükte istemek anlamı 

olduğundan, buğday isteyene râid denilir. Onda naziklik olunca nazikliğe teşvik için 

ruveydan denilir. İrâdede elifin yer alması, insanın kendisini onun yöneticisi yapmak 

içindir. Mesela onu dövüyorum/adribuh’u denilir. Veya isnada iradenin olması 

nedeniyledir. Buna örnek olarak ben övüyorum/ahmudu, yeriyorum/ezummu 

kullanımları verilebilir.”486 İsfehânî, bu sözcüğün etimolojik çözümlemesinde, 

sözcüğün “istemek” anlamına, bu fiilin gerçekleşmesinde “nazikliğe” ve bu fiilin 

yöneticisinin kişinin kendisi olduğuna vurgu yapmaktadır. 

İsfehânî, iradenin Allah’tan başkası için kullanıldığında bir şeye eğilim göstermek 

anlamına geldiğini belirtmekte ve bu eğilim göstermenin de ya boyun eğdirme/tashîr 

ya şehvet ve ya da görüş ve düşünce/fikr, ru’ye ile olduğunu belirtmektedir. İsfehânî, 

bu sözcüğün söz konusu anlamlarına ilişkin Kur’an’dan ve dilden deliller 

sunmaktadır. Boyun eğdirme anlamına örnek olarak Allah’ın “yıkılmaya yüz tutmuş 

bir duvar”487 sözünü, eşek arpa istiyor veya insan yemek istiyor sözünü, düşünce ve 

görüş ile eğilim göstermek anlamına örnek olarak falanca kişi namaz kılmak istiyor 

sözünü ve Allah’ın “Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir 

hazırlık yaparlardı”488 sözünü örnek vermektedir.489 Bu çözümlemelerde, o ister 

zorlama ile olsun, ister şehvet ile olsun ve isterse de düşünce ile olsun cansızların, 

hayvanların ve insanın eğilimlerinin bu sözcükle ifade edildiği görülmektedir.  

İsfehânî’ye göre irade sözcüğü Allah hakkında kullanılması durumunda anlamı 

kasıtdır. Çünkü eğilim anlamı Tanrı hakkında olumsuz bir anlamdır. Hatta İsfehânî, 

   
486 İsfehânî, el-İtikâdât, 269. 
487 Kehf 18/77. 
488 Tevbe 9/46. 
489 İsfehânî, el-İtikâdât, 270. 
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bu sözcüğün eğilim anlamından ötürü bazı kelamcıların Allah’ı onunla nitelemeyi 

uygun görmediklerini de nakletmektedir.490 Fakat asıl olarak İsfehânî’nin irade ile 

ilişkili olarak özgün niteleyebileceğimiz görüşü, Allah’ın özüyle, kadim bir irade ile 

veya hadis bir irade ile irade ettiği; eğer hadis bir irade ile irade ediyorsa onun bir 

yerde mi olduğu yoksa bir yerde olmadığı mı konusunda söz söylemekten 

çekinmesidir. Çünkü ona göre, salt akla bırakıldığında onun hakkında ortak lafızları 

kullanmaktan kaçınmak gerekir. Ona ortak lafızların verilmesi ise, sadece şeriatta 

olmasından ötürüdür.491  

Kelamcılar irade ve meşiet arasında ayrım gözetmeseler de, İsfehânî, bu 

sözcüklerin anlamları arasında ayrım gözetmektedir. Bu ayrımda, irade ve meşiet 

sözcüklerinin kökenlerindeki anlamlarından hareket etmektedir. Ona göre, “meşiet, 

bir şeyi var etmek ve onu doğruya iletmektir. Buradaki şey varlıktan ibarettir. O, asıl 

olarak şâenin mastarıdır. Onunla Allah nitelendiğinde, dileyen/şâî kast edilir. Onun 

dışındakiler için kullanıldığında ise anlamı istenendir/meşâe.”492 Allah’ın “o her 

şeyin yaratıcısıdır”493 sözü bu ikinci anlamdadır.494  

İsfehânî’ye göre, irade; istenilenin varlığını kesin olarak gerektirmez. O, bazı 

alimlerin Allah’ın “Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez”495 ve “Allah kulları 

için zulüm istemez”496 sözlerinin bu anlamda olduğunu söylediklerini aktarmaktadır. 

Çünkü zorlukların ortaya çıktığı, çokça zulümlerin olduğu bilinmektedir.497 Meşiet 

ise; dilenenin var olmasını gerektirir. Bu nedenle Müslümanlar “Allah’ın dilediği 

oldu” ve “dilemediği olmadı” demektedirler.498 Bu durumda meşiet, Allah diledikten 

sonra insanda ortaya çıkar. İnsanın iradesi ise, öncesinde Allah’ın iradesi olmadan 

gerçekleşir. Bu nedenle Allah “Allah sizin dilemenizi diledi”499 demektedir.500 Bu 

ayet, çeşitli alimler tarafından farklı yorumlanmaktadır. Önbelirlemeci kader 

anlayışını benimseyenler, bu ayeti “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” şeklinde 

   
490 İsfehânî, el-İtikâdât, 270. 
491 İsfehânî, el-İtikâdât, 270. 
492 İsfehânî, el-İtikâdât, 270. 
493 Ra’d 13/16. 
494 İsfehânî, el-İtikâdât, 270. 
495 Bakara 2/158. 
496 Mü’min 40/31. 
497 İsfehânî, el-İtikâdât, 271. 
498 İsfehânî, el-İtikâdât, 271. 
499 Tekvîr 81/29. 
500 İsfehânî, el-İtikâdât, 271 
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yorumlamaktadırlar. Yukarıdaki ayeti, İsfehânî’nin meşiet sözcüğünün anlamlarına 

ilişkin çözümlemelerinden hareketle “Allah sizin dilemenizi diledi” şeklinde tercüme 

ederek, insanın dilemesinin Allah’ın daha önceden insana verdiği dileme yetkinliği 

olarak dikkate aldık.501 

İsfehânî’nin irade konusundaki görüşü temelde, herhangi bir fiilin Allah’ın iradesi 

olmaksızın ya da ya fiilin zatında veya fiilin nedenlerinde onun dilemesi olmaksızın 

olması mümkün olmadığı ilkesine dayanmaktadır.502 Çünkü ona göre izin, herhangi 

bir ilim ve ilim de iradenin aslı olunca, irade edileni emretmek, izin olmaktadır.503 

Bununla ilişkili olarak, “bütün varlıklar, Allah’ın izininden sonra olurlar. Fakat onun 

izini bazen o şeyin özünde ve bazen de fiilin ancak kendisiyle gerçekleştiği bazı 

nedenlerinde olur. Allah eğer sihirbaza yaptığı şeyde izin vermezse, o gerçekleşmez 

ve o ancak o şey için Allah’ın tashiri ile olmaktadır. Olunca da o, sihirbazın fiilinde 

gerçekleşmiştir. “Ben izin vermediğim sürece, falanca seninle konuşmayacak” 

denildiğinde, bu izin, konuşmanın kendisiyle bağıntılı olduğu gibi onun 

sebeplerinden birisiyle de bağıntılı olabilir. Örneğin ona onun konuşma niyetine ve 

karşılaşmasına izin vermek gibi.”504  

İnsan fiillerinin çözümlenmesinde önemli konulardan birisi de, varlıkların kitap, 

levhu’l-mahfûz ve imâmda var olduğu şeklinde inançlardır. İsfehânî’ye göre “kitabın 

aslı, bir şeyi elde etmek bazısını bazısına eklemektir. İsfehânî, varlıkların kitap, 

korunmuş levha ve imamda var oluşunu açıklamak için, bu sözcüklerin 

çözümlemelerini yapmaktadır.” Ona göre, lafız olarak düzenlenmiş olana kitap 

dendiği gibi, yazılarak düzenlenmiş olana da kitap denilir. Allah’ın “elif lam mim. Bu 

kitap”505, “Bu, ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır”506, “onlar Allah’ın kalplerine 

iman yazdıklarıdır”507, “bizi şahitlik edenlerle beraber yaz”508 “Allah, “Şüphesiz ben 

   
501  Bu ayetin anlamları için bkz. Akbulut, Sahabe Devri, 289. 
502  İsfehânî, el-İtikâdât, 272; Ona göre izin asıl olarak ezeneden gelir. Ezentuh’u dendiğinde onun 

kulağına isabet ettirdim demektir. Ezentu bikeza ilâ kezâ demek, ona kulak verdim demektir. 
Üzün, dinleme yoluyla bilgi elde etmektir. Âzentuh’u bikezâ demek ona bildirdim demektir. 
İste’zantuh’u fî kezâ feezine lî;” ondan bana izin vermesini istedim o da bana izin verdi” 
anlamındadır. Bunun anlamı “o beni işitiyor ve beni işittirdi” şeklindedir. Bkz. İsfehânî, el-
İtikâdât, 2702-273.  

503  İsfehânî, el-İtikâdât, 272. 
504  İsfehânî, el-İtikâdât, 273. 
505  Bakara 2/1-2. 
506  Fussilet 41/3. 
507  Mücâdele 58/22. 
508  Âl-û İmrân 3/53. 
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ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır”509 sözlerinde de bu durum 

vardır.510 

İsfehânî, ibarelerin kitapta yazılış yönünün şu şekilde olduğunu belirtmektedir. 

Ona göre, varlıkların dört varlığı vardır. Onun zatındaki varlığıdır ki, onlara 

cevher/ayân denilir. İnsan düşüncesindeki varlıktır ki, bu anlamlardır. Lafzındaki 

varlıktır ki, bu ibaredir. Yazılışındaki varlıktır ki, bu da yazısal varlıktır. Yazısal 

varlık varlıkların sonuncusudur. Çünkü varlık ancak ezberlendikten ve lafıza 

döküldükten sonra yazıda varlığı gerçekleşir. Bir varlık, yazı ile sabitlendiği ifade 

edilirse, bu ancak tekit içindir.511  

Bu sözcükler, Kur’an’da pek çok kez kullanılmaktadır. Sözgelimi, Allah’ın, 

“Gökte ve yerde gâib hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitap’ta/kitâbu’n-mubîn 

olmasın”512,  “Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir 

tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta/kitâbu’n-mubîn 

olmasın”513, “Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta/ummu’l-kitâb mevcuttur, çok 

yücedir, hikmetlerle doludur”514, “Yanımızda koruyan bir kitap vardır”515, “Biz, her 

şeyi apaçık bir kitapta/imâmu’n-mubîn bir bir saymışızdır”516 ayetleri hakkında 

İsfehânî şunları söylemektedir: “Bu ayetlerde ifade edilen olguların “Birincisi; bunlar 

Allah’ın bilgisinde olan şeylerden ibarettir. Nitekim Allah’ın “Allah her şeyi ilmiyle 

kuşatmıştır”517 ve “Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur”518 sözlerinde bu 

ifade edilmiştir. İkincisi ise; bunun gerçek yazmadan ibaret olduğudur. Fakat iki tür 

yazma vardır. Birincisi cisimsel yazmadır ki bu beyaz üzerine siyah ile sabitlenir. 

Beşeri yazma bu şekildedir. Onunla hak, batıl, doğru, yanlış, kötülük ve iyilik yazılır. 

Allah, “De ki: “Musa’nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça 

kâğıtlar hâline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; sizin de, 

babalarınızın da bilmediği şeylerin size öğretildiği Kitab’ı kim indirdi?”519 sözünde 

   
509  Mücâdele 58/21. 
510  İsfehânî, el-İtikâdât, 274. 
511  İsfehânî, el-İtikâdât, 274. 
512  Neml 27/75. 
513  En’âm 6/59. 
514  Zuhrûf 53/4. 
515  Kâf 50/4. 
516  Yâsîn 36/12. 
517  Talâk 65/62. 
518  Sebe 34/21. 
519  En’âm 6/91. 
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buna işaret etmiş ve beşer eliyle kağıtlarda yazılmasında onda yanlışın olmasının 

mümkün olduğuna dikkat çekmiştir. Allah’ın “Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı 

yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” 

derler”520 sözünde ikisi arasında elin zikredilmesi, ele yazılanın soyut kitaptakinin 

hilafına yanlış olabileceğine dikkat çekmek içindir. Allah Kur’an hakkında “Ona ne 

önünden ne de ardından batıl gelemez”521 ve “Onun önünden ve ardından takip eden 

melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar”522 demektedir.523  

İsfehânî, Allah’ın dört yazmasının olduğundan söz etmektedir. Bunlar da;  

1. Apaçık imamda/imâmu’n-mubîn ki bu kitapların anasında olanıdır. Böylece 

gaypları bilen Allah’ın ilmine işaret edilmiştir.  

2. Korunmuş levhada/levhu’l-mahfûz olanıdır. Onunla işleri yönetici ve taksim 

edici meleklere yol göstermek için onları orada sabitleştiriyor. Onlar onunla yerine 

getirilmesi gerekenleri yaparlar. Allah “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp 

bırakır. Ana kitap/ummu’l-kitâb O’nun yanındadır”524 sözünde ona işaret etmektedir. 

Silme, ondan ayrılan, sabit bırakmak ise kesin olarak yapılması gerekene işaret 

etmektedir. 

3. Allah’ın varlıkları yaratmasıdır. Bu yazmalardan biridir. Bu da tasvîr olarak 

ifade edilmiştir ki, Allah’ın “sizi yarattık. Sonra size şekil verdik/tasvîr”525 sözünde 

vardır. 

4. Allah’ın “sizin üzerinizde değerli yazıcılar olarak koruyucular vardır”526 

sözünde zikredilen değerli yazıcıların yerine getirdikleri yazmadır.527  

İsfehânî’nin Allah’ın yazmaları konusundaki bu kısımlandırması, özellikle 

Kur’an’da yazmak eyleminin kullanıldığı anlatımlardan hareketle yapılmıştır. Bu 

yazmalardan, korunmuş levhadaki ve değerli yazıcıların yazmaları gerçek yazma 

olarak anlaşılmış olsa da, diğer biçimleri Allah’ın ilmi ve yaratması olarak 

algılanmıştır. Fakat bütün bu yazmaların, bazı olayların insan zihninde oluşması için 

mecazi olması muhtemeldir. Sözgelimi değerli yazıcıların insan fiillerini yazmaları, 

   
520  Bakara 2/79. 
521  Fussilet 41/42. 
522  Ra’d 13/11. 
523 İsfehânî, el-İtikâdât, 274-275. 
524  Ra’d 13/39. 
525 A’râf 7/11. 
526 İnfitâr 82/10. 
527 İsfehânî, el-İtikâdât, 275-276. 
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insan fiillerinin Allah’a gizli kalmayacağı ve ahirette de insana bildirileceğinin 

mecazi bir anlatımı olması olasıdır.  

İsfehânî, Eser Ehlinin insan fiillerini Allah’ın yarattığı görüşüne atıf yapmakta ve 

onlar bu görüşlerinde “O, her şeyin yaratıcısıdır, ona kulluk ediniz”,528 ve “Her şeyin 

yaratıcısı Allah’tır. O, birdir, mutlak hâkimiyet sahibidir”529 ayetlerinin zahiri 

anlamlarına dayandıklarını belirtmektedir.530 Fakat o, insan fiillerinin her ne kadar 

fiil, amel, kesb yönünden insana nispet edilse de, yaratma yönünden Allah’a 

nispetinin doğru olduğu kanaatindedir. Ona göre yaratma/halk üç yönlü 

kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi; gerçekleşmiş takdir için kullanılır. İkincisi; 

ibda’ anlamında kullanılır. Allah’ın “Gökleri ve yeri yarattı/halk”531 ve “göklerin ve 

yerin yaratıcısı/bedi’”532 ayetleri buna örnektir. Üçüncüsü de; tekvîn için kullanılır. 

Allah’ın “onu topraktan yarattı”533 sözü buna örnektir.534 

5. Zorlama/cebr ve havale etme/tefvîd yoktur 

İnsan fiilleri konusunda temel sorun, insan fiillerinin failinin kimliği ve bu fillerin 

insan ile ilişkilendirilmesi konusunda odaklaşmaktadır. Eşarî’nin geliştirdiği edinim 

teorisi/kesb, insan fiillerinin yaratıcısının Allah olduğu, insanın ise bu fiilleri kesb 

ettiği ilkesine dayanmaktadır. Ancak kesb teorisi Eşarî’den önce farklı biçimlerde 

vardı. Eşarî, Zeydiyyenin insan fiillerinin yaratılması konusunda iki guruba 

ayrıldığını, bir gurubun insan fiillerinin Allah tarafından yaratıldığını iddia ettiğini ve 

diğer gurubun ise insan fiillerinin Allah’ın yaratması ve ihdas etmesi ile olmadığı 

aksine kulların ihdas ettiği, var ettiği ve yaptığı kesbi olduğunu iddia ettiklerini 

belirtmektedir.535 Aynı şekilde Dırâr b. Amr’ın insanın fiilinden başkasında ortaya 

çıkan hareket ve sükunun Allah’ın onun için yarattığı kesbi olduğu 

nakledilmektedir.536 Bu anlayışlarda kesb, Eşarî’nin kullandığı anlamın dışında bir 

anlam ifade etmektedir.  

   
528  En’âm 6/102. 
529  Ra’d 13/16. 
530  İsfehânî, el-İtikâdât, 278. 
531  En’âm 6/14. 
532  Bakara 2/117. 
533  Âl-û İmrân 3/59. 
534  İsfehânî, el-İtikâdât, 278. 
535  Eşarî, Makâlât, 1/74. 
536 Eşarî, Makâlât, 2/300. 
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İnsan fiilleri konusunda kelamcıların benimsediği genel olarak üç eğilimden söz 

edilebilir. Bunlar da zorlama/cebr, seçim/ihtiyar ve her ikisinin olumsuzlanmasından 

hareketle ikisinin arasında bir görüştür. Ancak İsfehânî’nin biçimlendirdiği bu 

önerme “zorlama ve kader yoktur” veya “zorlama ve seçim yoktur” şeklinde değildir. 

İsfehânî, söz konusu bu eğilimi “zorlama ve havale etme yoktur” şeklinde ifade 

etmektedir.537 Bu önermede zorlama, kulların fiillerinde onu fail olarak göstermeyen 

eğilimi, havale etme de kulların fiillerini failini insan olarak gösterme eğilimi ifade 

etmektedir. Zorlamanın Cebriyeye nispet edilmesi ve havale etmenin de Kaderriyye 

nispet edilmesinden sonra üçüncü bir eğilimin bu şekilde isimlendirilmesi, daha çok 

Şii alimler tarafından yapılmaktadır. Hatta onlar “zorlama ve havale yoktur, iş bu 

ikisi arasındadır” şeklinde ifade etmektedirler.538 İsfehânî’nin kader anlayışını bu 

şekilde ifade etmede, önceki Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşüne dayanma arzusu ile 

birlikte Şii alimlerinden etkilendiği söylenebilir. Fakat bu düşünce, varlığı yönünden 

zorlama ve havale etmek görüşlerine gereksinim duyduğu gibi, her iki görüşün 

olumsuzlanmasına dayanması yönünden de, diğer iki düşünceye gereksinim 

duymaktadır. Bu düşünce insan fiilleri hakkındaki görüşün, bu ikisi arasında bir şey 

olduğu anlayışına dayanmaktadır.  

Bu görüşü kabul edenlere göre cebrin olmadığının delili şudur: “Bu şekildeki bir 

görüşün Allah’ın insanın inançta hak ile batılı, sözde doğru ve yanlışı, fiillerde de iyi 

ve kötüyü ayırt etmesi için ona özel kıldığı, böylece onu halife kıldığı ve onu 

şereflendirdiği aklın düşünce, görüş gibi yararlarını ortadan kaldıracak olmasıdır. 

Allah, “biz insanoğlunu şereflendirdik ve onları karada ve denizde taşıdık”539 

   
537  İsfehânî, el-İtikâdât, 285; İsfehânî, başka bir eserinde bu ifadeyi hadis olarak nakletmektedir. Bkz. 
İsfehânî, el-Müfredât, 120; Cebr; asıl olarak bir çeşit zor kullanarak bir şeyi düzeltmektir. İcbâr 
ise; asıl olarak, başkasını bir diğerini ıslah etmeye zorlamaktır. Fakat salt anlamda zorlamak/ikrâh 
için kullanılması da yaygındır. İsfehânî, el-Müfredât, 120.  İhtiyar ise; asıl olarak hayr 
sözcüğünden alınmıştır. Hayr; akıl, adalet, fazilet, yararlı şey gibi herkesin arzuladığı şeydir ve 
kötülüğün/şerr karşıtıdır. İhtiyar ise; hayr sözcüğünden türemiştir. Daha iyi olanı istemek ve 
yapmaktır. Bazen hayır olmasa da insanın hayır olarak gördüğü şeyler için de kullanılır. İsfehânî, 
el-Müfredât, 232. İbn Miskeveyh ise ihtiyarı şu şekilde tanımlamaktadır: “İnsanın bir şeyi ihtiyar 
etmesi/seçim demek, kendisi için hayırlı olanı yapması demektir. Bu şey de, ya gerçekte hayırlıdır 
ya da kendisi için hayırlı olmasa da o kişi onun hayırlı olduğunu zannetmektedir.” Bkz. İbn 
Miskeveyh, el-Hevâmil, 223.  

538  Eşarî, bu görüşü Rafızılerin insan fiilleri hakkındaki görüşleri bağlamında onlardan bir fırkanın 
görüşü olarak zikretmektedir. Eşarî, Makâlât, 1/114; Şehristânî, bu şekildeki bir görüşü Şii 
fırkalarından olan Bâkıriyye ve Caferiyyeye nispet etmektedir. Şehritânî, el-Milel ve’n-Nihal, 
1/167. 

539  İsrâ 17/70. 
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demektedir. Allah’ın en şerefli varlık olan aklı vermesi ve sonra da onun yararını 

ortadan kaldırması kötüdür. Aynı şekilde eğer insanın aklının yetmediği bir fiil 

olursa, ona “bunu neden yaptın?”, “bunu neden yapmadın?” gibi şeyler söylenmez ve 

o da “onu şu nedenden ötürü yaptım” gibi cevap veremezdi.540 İsfehânî, cebr 

düşüncesini olumsuzlarken, insanın yaratılış özelliklerini ve insanın fiillerinden ötürü 

sorgulanabilirliğini dikkate almaktadır. Zaten insan fiilleriyle ilişkili bir öğretide, 

açıklanması gerekli iki temel etken, insanın yeryüzündeki yaratılış amacına uygun 

olarak görevini tanımlamak ve bununla bağıntılı olarak onun fiillerinden 

sorumluluğunu açıklamaktır. 

İsfehânî, insanın fiillerinin insana bırakılmasının/tefvîd olmazlığını, “bu iş 

insanlara bırakılmış olsa, bir kimse özürlü olduğu bir şeyde özürlü olmazdı” şeklinde 

akli bir delile dayandırmaktadır.541 Bu iki görüşün olumsuzlanmasından sonra, asıl 

olarak insan fiilleriyle ilişkili olarak “zorlama ve havale yoktur, bu ikisi arasındadır” 

tezi, asıl olarak bir fiilde insanı ve Tanrı’yı belirli yönleri itibarıyla fiilde etkili 

kılmaktır. Mutezile, insanın kendi fiilinde Allah’ı herhangi bir yönde etkili kılmak 

istemezken, asıl olarak adalet ilkesinden hareket etmektedir. Çünkü insan fiilinde 

Allah’ı fail olarak kabul etmek adalet ilkesini, Allah’ın fiilinde insanı fail olarak 

belirlemek de, tevhit ilkesini geçersiz kılmaktadır. 

6. Fiilin Türleri ve Birden Çok Faile Nispeti 

İnsandan pek çok fiil ortaya çıkmaktadır ki, bu fiillerin tümü insana nispet 

edilmemektedir.542 Bu nedenle bu fiiller zorunlu/zarûrî ve istençli/irâdî olmak üzere 

iki kısma ayrılmaktadır. İsfehânî, insanın solunum yapması gibi zorunlu fiillerin 

gerçekte insana nispet edilemeyeceğini ve o konuda insana neden yaptın diye 

sorulamayacağını; istençli fiillerin ise insanın tercihiyle ve övgü, yerginin, bu tür 

fiillerle ilişkili olduğunu söylemektedir.543 İnsan fiillerinin zorunlu ve istençli 

   
540  İsfehânî, el-İtikâdât, 285. 
541  İsfehânî, el-İtikâdât, 282. 
542  Arapçada, insan fiillerini ifade etmek için fiil, amel, sun’, kesb gibi sözcükler kullanılmaktadır. 
İsfehânî, fiili müessir tarafından yapılan tesir olarak tanımlamakta ve onun var etmesiyle olsun 
veya var etmesiyle olmasın, bilgi ile olsun veya bilgi ile olmasın, kasıtlı olsun veya kasıtlı olmasın 
bütün her şeyi kapsadığını söylemektedir. Ona göre bu sözcük insan, hayvan, cansız her varlık için 
söylenir ve amel sözcüğü de bunun gibidir. Ancak sun’ sözcüğü bu ikisinden daha özel bir anlama 
sahiptir. Sun’; fiil var etmektir. Her sun’ fiildir fakat her fiil sun’ değildir. Sun’, fiilin insana ve 
hayvana nispet edildiği gibi bitki ve cansıza nispet edilmez. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 423, 519, 
575-576; İsfehânî, ez-Zerîa, 294. 

543  İsfehânî, el-İtikâdât, 284. 
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kısımlarına ayrılmasında ve insanın istençli fiilleriyle fiil işlemesinde, kelamcılar 

arasında bir farklılık yoktur. Farklılık; bu fiillerin Tanrı’ya veya insana nispetinde 

açığa çıkmaktadır.  

İsfehânî, insanın fiillerinin kendisinden başkasına nispetini temellendirmek için 

fiilin gerçekleşmesi için gereksinimleri çözümleme ihtiyacı duymaktadır. Ona göre; 

“Fiilin insandan ortaya çıkması, kendi fiili olamayan bazı şeylere gereksinim duyar. 

Örneğin yazmak fiili kendisinde var olan, alet gibi kendisiyle var ettiği, zaman ve 

mekan gibi kendisinde var olduğu, kendisi tarafından bilinen biçim gibi şeylere 

gereksinim duyar. Bu da ya ilham, ya terci’ ya da öğretme yoluyla Allah tarafından 

verilmiştir. Bunların aslı da Allah’a döner. Filozoflar, sanatların asıllarının Allah 

tarafından verildiğini söylemektedirler. Bu sabit olunca, insanın yaptığında etkisi 

gerçekten azdır. Örneğin insan yazıyı yazmaya elverişli parlatılmış cisimler, 

kendisiyle yazıyı var ettiği kalem, mürekkep, el; kendisinde var olan zaman ve 

mekan; yazı olarak kendi zihninde tasavvur ettiği şeylerin hepsi, kendi fiili ve kendi 

var etmesi değildir. Kendi fiili olarak ortaya çıkan, onun varlıklardaki tasarrufudur ve 

bu nedenle fiil kendisine nispet edilir. Kesb, amel ve sun’ ile işaret edilen de budur. 

Bunu düşünürsek, kesbin kabul edilmeyen bir anlam olduğu iddiasının oluşturduğu 

şüphe de giderilmiş olur.”544  

Fiilin yapısının çözümlenmesi suretiyle fiil için gerekli şeyleri ve bunda insanın 

etkisini belirlemenin, insan fiilinin yapısını anlamamıza yardımcı olacağı 

yadsınamaz. Ancak fiilin gereksinimlerinin ilham, terc’i veya öğretme yoluyla Allah 

tarafından verildiği yargısının, tutarlı olduğu söylenemez. İlham yoluyla verilmeyle, 

Allah’ın insanda yarattığı güçler kastedilirse, insanda bu güçlerin varlığının Kur’an 

tarafından onandığı görülmektedir. Sözgelimi “nefse ve onu düzenleyene, 

kötülükleri/fücûr ve iyilikleri/takvâ ona verene”545 ayetinde, iyilik ve kötülük yapma 

gücünün insana verildiği belirtilmektedir. Olayların tekrar etmesi/terci’ yoluyla 

verilmede,546 tekrar eden olayların dayandığı ilkeleri ve kanunları çözen de insanın 

kendisidir. Bunların öğretme yoluyla insana verilmesi ise, Allah’ın insanı öğrenen 

   
544  İsfehânî, el-İtikâdât, 284. 
545 Şems 91/7-8. 
546  İsfehânî, terci’ sözcüğü hakkında şöyle demektedir; “Kur’ân okurken ve şarkı söylerken makam 

ile sesin terennüm edilmesi ve bir sözün iki veya daha fazla tekrar edilmesidir. Ezan ile ilgili 
olarak tekrar edilmesi de bu anlamdadır. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 276.  
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varlık olarak yaratması şeklinde de anlaşılabilir.547 Sözgelimi Nuh’a (as.) gemi 

yapmasını emreden Allah’ın, ona geminin nasıl yapılacağını öğrettiğini ve onun da 

Allah tarafından kendisine öğretilen şekilde gemiyi yaptığını söylemek için elimizde 

herhangi bir kanıt yoktur. Onun kendi döneminde var olan gemi inşasıyla ilgili 

bilgilere ve teknik imkanlara göre gemi inşa ettiğini söylemek de mümkündür. 

Bir fiilin birden fazla yönleri itibarıyla birden fazla faile nispetinin olabilirliği, her 

ne kadar kader sorununu açıklamada yetersiz kalsa da, bir fiilin birden fazla failinin 

olduğu ve fiilin bu faillerin her birine nispetinin imkanının açıklanmasıyla ara bir 

çözüm sunmaya yardımcı olan açıklamadır. İsfehânî “çoğu kelamcıların fiile bir 

yönden bakınca, bir fiilin bir veya daha fazla faile nispetinin doğru olmadığını 

düşündüler. Fakat fiillerin gerçekliklerini dikkate alsalardı ve Kur’an’daki sözcükleri 

ve hatta insanların adetlerinde ortaya çıkan şeyleri inceleselerdi, farklı bakış 

açılarıyla bir fiilin iki ve daha fazla faile nispetinin doğru olduğunu anlamada 

zorlanmazlardı”548 demekte ve bir fiilin birden çok faile nispetini imkansız görenleri 

fiilin anlamını ve Kur’an’daki kullanımlarını çözümlememekle nitelemektedir.  

İsfehânî, bir fiilin varlığı için gerekli olan nedenleri belirleyerek, fiilin birden çok 

faile nispetini açıklayabilmektedir. Ona göre, bir fiilin var olması için gereksinim 

duyulan sebepler on tanedir. Bunlar da; 

a. Marangoz gibi fiilin kendisinden ortaya çıktığı fail.  

b. Odun gibi onun işlediği unsur.  

c. Onu, oturak veya kapı olarak odunda var etmesi gibi marangozun zihninde 

bildiği biçim.  

d. Marangozun bulunduğu zaman. 

e. Marangozun bulunduğu yer.  

f. El veya ayak gibi kendisiyle bitişik veya testere, keser veya delgi gibi 

kendisinden ayrı olan marangozun kendisiyle işlediği alet.  

g. Ücretini almak için kapı yapmak gibi yakın amaç. 

h. Kapı ile evleri korumak gibi uzak amaç. 

ı. Edindiği örnek. 
   

547  Kur’an’da Allah’ın insana öğretmesi bazı bağlamlarda kullanılmaktadır. Bu bağlamlar da, Allah’ın 
vahiy yoluyla elçisine öğretmesi, (Bakara 2/129, 151, 251, 282; Nisâ 4/113;Yusûf 12/68 vd.), 
insana beyanı öğretmesi (Rahmân 55/4), Adem’e isimleri öğretmesi (Bakara 2/31), elçisine 
Kur’an’ı öğretmesi (Rahmân 55/2), insana bilmediğinin öğretilmesi (Alak 96/5) şeklindedir. 

548  İsfehânî, el-İtikâdât, 285. 
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i. Kendisine sanat öğreten bir usta. Bir fiil bütün bunlara nispet edilir.”549  

İsfehânî’nin bir fiilin var olması için gerekli nedenlerden hareketle, fiilin bütün 

bunlara nispet edilebileceği görüşü, failin birden çok olmasının doğruluğunu 

açıklamaz. Kader sorunu açısından bir fiilin varlığı için gerekli nedenlerin neliği 

değil, asıl olarak fiili yapan failin istenci ve fiili önemlidir. Nitekim onun verdiği 

marangoz örneğinden hareketle, bütün nedenlerin varlığı gerçekleşmiş olsa bile, 

marangozun fiili olmadan kapının varlığı düşünülmeyeceğine göre, asıl olarak diğer 

nedenler değil de marangozun fiili önem arz etmektedir. 

İsfehânî’nin bu görüşü temellendirmek için “Allah ölümleri anında nefisleri 

öldürür”550 ve “sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi öldürür”551 ayetlerine 

atıfta bulunmakta ve öldürmenin faili olarak Allah’ın ve görevlendirilmiş meleklerin 

gösterilmesinin bir fiilin birden çok faile nispetinin lehinde bir delil olarak sunsa 

da,552 bu ayetler bu görüşü doğrulamamaktadır. İlk ayette nefislerin öldürülmesinin 

faili olarak Allah gösterilmesi, ikinci ayette ise ölüm meleği gösterilmesi veya 

bunların da dışında ölümün tamamen ölüm için var edilmiş ölüm kanunlarına göre 

gerçekleştiği ileri sürülse de, ölüm olgusunun birden çok faili olduğu anlamına 

gelmemektedir. Fail tektir fakat bir olgunun farklı inanç ve kabullere göre farklı 

açıklamaları vardır. Bu farklı açıklamalar, bir fiilin birden çok failinin olduğunu 

doğrulamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, varlığı yaratanın Allah olmasından 

ötürü, alemdeki bütün fiillerin failini Allah göstermek doğru olacaktır. Ancak, var 

olan bir fiilin ancak bir gerçek faili vardır ve diğer failler mecazidir.  

İsfehânî, bir fiilin birden çok faile nispetinin olabilirliğine ilişkin hidayet ve 

dalalet örneğindeki açıklamaları da, aslında gerçek failin bir olduğunu 

olumsuzlamamaktadır. O, “Allah hidayete erdirdi, elçi hidayete erdirdi, Kur’an 

hidayete erdirdi, onun kavrayışı hidayete erdirdi denilir. Bütün bunlarla onun tek 

olan hidayeti kast edilir ancak fiil bütün bunlara nispet edilir. Dalaletin sebepleri ve 

ondan doğan dalalet, her ne kadar onu dalalete götüren Allah olmasa da sapıtan bir 

   
549  İsfehânî, el-İtikâdât, 285;  İsfehânî, ez-Zerîa, 287-289; İbn Miskeveyh ise bir fiilin gerçekleşmesi 

için kesin olarak dört unsurun var olmasının gerektiğini söylemektedir. Bunlar da; fiilin 
kendisinden ortaya çıktığı fail, fiilin kendisinde oluştuğu madde, fiil işlemeye götüren amaç, failde 
var olan biçimdir. Bunun dışındaki alet, zaman ve sağlıklı bünye her fiil için gerekli değildir. İbn 
Miskeveyh, el-Hevâmil, 221-222.  

550 Zümer 39/42. 
551 Secde 32/11. 
552 İsfehânî, el-İtikâdât, 285; İsfehânî, ez-Zerîa, 287. 
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kimsenin sapıtmasının ilk sebebi Allah olduğundan “falancayı Allah saptırdı” denilir. 

Sapıtmadan sorumlu şeytan olduğundan “onu şeytan saptırdı” denilir veya dalalete 

götüren falanca kişi olunca “onu falanca saptırdı” denilir. Sapıtıncaya kadar terk 

edilmesinden ötürü de onu “nefsi onu dalalete götürdü” denilir” demektedir.553 Fakat 

hidayet ve dalalet fiilinin söz konusu örneklerde de görüldüğü üzere bir tek faili 

vardır. Kişinin hidayet ve dalaletine neden olan fail değişmekte, son tahlilde sapıtma 

fiilinin faili ise kişinin kendisi olmaktadır.  

7. Fiil-Güç İlişkisi 

Fiilin güçle olan ilişkisi, kelamcıların insan fiillerine ilişkin görüşlerine göre 

farklılık içermektedir. Bu farklılık; gücü ifade etmek için kullanılan terimlerin 

farklılığından değil, fiil için gerekli olan gücün fiilden önceliği/kable veya 

birlikteliğinde/maa ortaya çıkmaktadır.  

Güç anlamında Arapçada farklı sözcükler mevcuttur. Bunlar da; kudret, kuvvet, 

tâkat, vus’ ve istitaat sözcükleridir. İsfehânî, kudret sözcüğünün takdir anlamındaki 

kadr sözcüğünden türediğini ve yaratılmış varlıklar için kullanıldığında “yaratılmış 

varlığın bünyesine özel gücün ismi” anlamında olduğunu belirtmektedir.554 Ancak o, 

kudret sözcüğünün Allah hakkında kullanılması durumunda ise, ondan güçsüzlüğün 

olumsuzlanması” anlamına geldiğini, Allah dışındaki hiçbir varlığın mutlak kudret 

ile nitelenemeyeceğini söyler.555 Bu sözcüğün varlıklar ve Allah hakkında 

kullanılmasındaki farklılığının oluşması, Allah’ın mutlak güce sahip olması ve onun 

herhangi bir fiiline ilişkin güçsüzlüğünün muhal olması şeklindeki Allah’ın sıfatları 

hakkındaki inançla ilişkilidir. Kuvvet sözcüğü kelamcıların terminolojisinde güç 

anlamında kullanılmakta ve Kur’an’da mukît şeklinde Allah hakkında 

   
553 İsfehânî, el-İtikâdât, 285; İsfehânî, ez-Zerîa, 288. 
554 İsfehânî, el-İtikâdât, 279. 
555 İsfehânî, el-Müfredât, 285; Bu sözcük, Kur’an’da, Allah’ın ismi olarak kâdir (Enâm 6/37, 65 vd.), 

kadîr (Bakara 2/20, 106, 109 vd.) ve muktedir (Kehf 18/45) şeklinde kullanılmaktadır. İsfehâni, 
kâdir sözcüğünün hikmetin gerektirdiğine göre dilediğini yapan, ondan fazla veya noksan olmayan 
anlamına geldiğini ve bu nedenle de Allah’tan başka bir varlığın bununla nitelenmesinin doğru 
olmadığını söylemektedir. İsfehânî, el-Müfredât, 596; İsfehânî, kudret ve kuvvet sözcükleri 
arasında farklılık olduğu şeklindeki şu görüşlere yer vermektedir: “Bazıları kudret ve kuvvet 
arasındaki farkı şu şekilde açıklamaktadırlar. Onlar, ateşin yakma gücü gibi bir varlıktaki tashîr 
yoluyla oluşan şeye kuvvet demişlerdir. Buna kudret denmez. Fakat varlığın onunla iş yapması ve 
yapmaması imkan dahilinde olan şey için ise kudret demişlerdir. Bazıları da bir şeyin kendisini ve 
zıddını yapmaya elverişli olan için kudret, sadece birini yapmaya elverişli olan için ise kuvvet 
demişlerdir. Bu nedenle ateşin yakma kudreti, suyun da ıslaklık kuvveti denilmiştir. Bu ikisine de 
kudret denmez. İsfehânî, el-İtikâdât, 280.  
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kullanılmaktadır.556 İsfehânî vus’ sözcüğünü; yapılan işin değerinden çok olan kudret 

anlamında557 ve tâkat sözcüğünün ise bir şeyi çevreleyen gerdanlığa benzetilerek, 

onunla kuşatılan şeyin miktarı için kullanıldığını belirtmektedir.558 İsfehânî’ye göre, 

“takatımızın yetmediği şeyi bize yükleme”559 ayetinde yer alan tâkat sözcüğünün 

anlamı, yapması bizim için zor olanı demektir ve bizim kudretimiz dahilinde olan 

şeyi bize yükleme demek değildir.560 İsfehânî vus’ sözcüğünü ise; yapılan işin 

değerinden çok olan kudret anlamında olduğunu belirtmektedir.561 

Kelamcıların insan fiilleriyle ilişkili terminolojisinde söz konusu sözcükler 

kullanılmış olsa da, asıl olarak fiil ile ilişkili gücü ifade etmek için istitaât sözcüğü 

kullanılmaktadır. İsfehânî, istitaât sözcüğünün tav’ sözcüğünden istifâl vezninde 

türetildiği, muhakkiklere göre onun anlamının, insanın bir fiili ihdası veya tasavvuru 

istemesine imkan veren şey olduğunu söylemektedir. Bu da, belirli bir bünye, onun 

etki etmesine uygun bir madde, eğer fiil yazma gibi bir aletle yapılıyorsa alettir.562 

Bu durumda yazma fiili ile ilişkili olarak yazan, yazmayı var etmesi için bu dört şeye 

de ihtiyaç duyar. Bir kimse yazma için ihtiyaç duyduğu bu şeylerden birinden veya 

birkaçından yoksun olursa, onun yazmaya gücü yetmez denilir.563 Ancak 

muhakkiklerin bu görüşleri, istitaâtı fiili için kişide bulunması gereken güç olarak 

değil, fiilin gereksinim duyduğu bünyede veya dışarıda var olması gerekli nesneler 

olarak dikkate almalarından ortaya çıkmaktadır.  
   

556  Nisâ 4/85; Bu ayette yer alan mukît sözcüğü hakkında güçlü/muktedir, koruyucu, şahid gibi 
anlamlar verildiğini belirten İsfehânî, bunun anlamının Allah’ın onları koruması ve 
devamlılıklarını sağlaması şeklinde onların üzerinde kâim olması olduğunu söylemektedir. 
İsfehânî, el-Müfredât, 626.  

557  İsfehânî, el-İtikâdât, 280. 
558  İsfehânî, el-İtikâdât, 280, el-Müfredât,  423. 
559  Bakara 2/286. 
560  İsfehânî, el-İtikâdât, 280; Allah’ın kullarını güç yetiremedikleri şeylerle sorumlu tutması/et-

teklîf’u mâlâ yutâk konusunda kelamcılar arasında ihtilaflar söz konusudur. Mutezile ve Mâturîdî 
alimleri, güç yetirilemeyenin teklifini uygun görmezken, Eşari alimleri bunu uygun 
görmektedirler. Bu ayetin anlamı, iki anlayış açısından farklılaşmaktadır. İsfehânî, bu ayetin 
anlamının “yapılması zor olan şeyleri bize yükleme” olduğunu belirtirken, diğer ayetlere de atıfta 
bulunmaktadır. Ona göre Allah insana onun için zor olan şeyleri yükler ve bu nedenle de o, 
“Onların ağır yüklerini kaldırır” ve “senin yükünü kaldırdık” demektedir. Bu ifadelerin anlamı 
“senin yükünü hafiflettik” ve “terk edilmesi günah olan ibadetleri sana yükledik” demektir. Bkz. 
İsfehânî, el-İtikâdât, 280, Tefsîr, 1/599.  

561  İsfehânî, el-İtikâdât, 280. 
562  İsfehânî, el-İtikâdât, 280; İsfehânî, gücü yetenlerin haccetmesinin farziyetini anlatan (Bakara 2/97) 

ayeti yorumunda, istitaât sözcüğünün fiil hakkında bilgi anlamında zihinsel güç, fiili yapmaya güç 
yetirebilmesi için bedeninin sağlıklı olması anlamında bedensel güç ve fiili yapabilmesi için 
gerekli olan araç anlamında dışarıdan gerekli güç anlamına geldiğini ve bu üçünün tamamlanması 
durumunda gücün tamam olacağını söylemektedir. İsfehânî, Tefsîr, 2/739. 

563  İsfehânî, el-İtikâdât, 281. 
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İnsan fiilleri açısından çözümlenmesi gereken sorun, güç için kullanılan sözcükler 

ve bunların anlamlarının ötesinde, gücün fiilden önceliği veya birlikteliğidir. Fiile 

ilişkin gücün fiilden önce insanda var olması durumunda insan, bu gücüyle yapmak 

istediği fiili gerçekleştirmektedir. Ancak gücün fiilden önce var ve fiil ile birlikte var 

olması durumunda, güç de bir yaratıcıya gereksinim duymaktadır. Bununla bağıntılı 

olarak insan fiillerinin yaratıcısının Allah olduğunu söyleyenler, gücün fiil ile birlikte 

var olduğunu söylemekte ve insan fiillerinin yaratıcısının kendisi olduğunu 

söyleyenler de gücün fiilden önce var olduğunu söylemektedirler. Mutezile, fiil için 

gerekli gücün fiilden önce var olduğunu,564 Ehl-i Sünnet ise fiil ile birlikte var 

olduğunu söylemektedir.565 Cehm bin Safvan’ın, insanın hiçbir şeye gücünün ve 

istitaatın olmadığını iddia ettiği de belirtilmektedir.566 İsfehânî ise gücün fiilden 

önceliği ve sonralığı konusuna değinmemektedir.  

8. Kulların fiillerinin Allah’a Nispeti 

Kulların fiillerinin Allah’a nispet edilmesi ve onun Allah’ın kaza ve kaderi ile 

olduğunun belirtilmesi olgusu, kader anlayışının temelini oluşturmaktadır. İsfehânî, 

“hangi lafızla ifade edilirse edilsin, kul tarafından gerçekleştirilen bir fiil için, “o 

Allah’ın kaza ve kaderi iledir” denilir ve bu fiil “yedi” ve “içti” sözlerinde olduğu 

gibi Allah’a nispet edilmeyen özel bir lafız olsa da değişmez”567 derken, insanın 

bütün fiillerinin ona nispet edilmesinin olabilirliğinden söz etmektedir. İsfehânî bu 

görüşüne, Kur’an’da, fiillerinde Allah’ın rızasını gözeten elçilerin ve velilerin bazı 

fiillerinin Allah’a nispet edilmesini delil olarak sunmaktadır. Ona göre, sözgelimi, 

“Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı”568 ve “onları siz öldürmediniz, fakat 

Allah onları öldürdü”569 ayetlerinde söz konusu durum vardır. Bu ayetlerde 

insanların fiillerinin Allah’a nispet edilmesi, fiilin faili olarak değil, insanın savaşta 

düşmanlarına üstün gelme ve onları öldürmek suretiyle varlıklarına son verme fiilini, 

tanrısal emirlere uygun olarak yapmasından dolayıdır. Onları öldürme fiilinin failinin 

Allah olarak kabul edilmesi, öldürmenin nedeni olan savaşmak fiilinin faili olarak da 

   
564  Abdulcebbâr, Şerh, 390. 
565  Eşarî, el-Lüma’, 56; Bâkıllânî, et-Temhîd, 324-325; Nesefi, Temhid, 53; Râzî, Meâlîm, 83. Güç-

Fiil ilişkisi konusunda bkz. Yazıcıoğlu, Mustafa Sait, Maturîdî ve Nesefî’ye Göre İnsan Hürriyeti 
Kavramı, Akid Yayıncılık, Ankara 1988, 77-90. 

566  Şehristâni, el-Milel, 1/73. 
567  İsfehânî, el-İtikâdât, 287. 
568  Enfâl 8/17. 
569  Enfâl 8/17. 
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Allah’ı göstermek anlamına gelir. Bu ayetin dışında öldürme/katl sözcüğünün faili 

olarak Allah’ın gösterildiği bir ayet mevcut değildir. 

İsfehânî’nin kulların fiillerini Allah’a nispet etmenin olabilirliğine ilişkin sunduğu 

diğer deliller de, gerçekte bu nispeti ifade etmekten uzaktır. Ona göre Kur’ân’da bazı 

yararlı ve zararlı şeylerin, Allah’ın kendisine yapılmış ve onunla birlikte yapılmış 

olduğuna dikkat çekilmiştir. Sözgelimi “Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş 

olurlar”570 ve “Şüphesiz Allah ve Resûlünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lânet 

etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır”571 ayetlerinde ve “Kim bir 

mümine eza ederse, bana eza etmiş olur, bana eza eden de Allah’a eza etmiş olur” ve 

“Allah kıyamet gününde kuluna ben açtım, sen beni doyurmadın, ben çıplak idim, sen 

beni giydirmedin, susamış idim bana su vermedin der. Ona “sen izzetin Rabb’i iken 

bunlar sana nasıl yapılır?” denilir. O da, “benim kulum böyleydi. Onu doyursaydın, 

giydirseydin, içirseydin, bunları bana yapmış olurdun” dedi” hadislerinde bu durum 

vardır.572 Her ne kadar İsfehânî, bu ayetleri delil olarak sunsa da, bu ayetlerde gerçek 

fail ve gerçek meful olarak Tanrı’nın gösterilmemiş olduğu ve bu fiillerin Tanrısal 

iradeye uygunluğu nedeniyle Tanrı ile ilişkilendirilmiş olduğu söylenebilir.  

Bir insanın kendi hak edişi/istihkak olmaksızın elde ettiği fayda ve zararların 

açıklanması kader sorunsalı açısından önemlidir. Bu olgu, tevfîk ve hızlân olarak 

isimlendirilmektedir.573 İsfehânî, tevfîkin asıl olarak vifâk kökünden türediğini ve 

bunun da uyuşma anlamına geldiğini belirtmektedir. Kavramsal olarak ise; insana 

arız olan ve herhangi bir işin gerçekleşmesinin sebebi olan semavi bir haldir. Bu ne 

zaman yerilmiş olursa ona da hizlân denilir. 574 Bu terimlerin anlamları konusunda 

farklılıklar olmamakla birlikte Allah’ın adaleti açısından bazı sorunların 

çözümlenmesini gerekli kılmaktadır. İsfehânî, Allah’ın yardım etmesinin veya 

   
570  Feth 48/10. 
571  Ahzâb 33/57. 
572  İsfehânî, el-İtikâdât, 288; Kur’an’da diğer bazı anlatımlar daha vardır ki İsfehânî’nin bu bakış 

açısıyla değerlendirildiğinde bir fiilin birden çok faile nispetini ifade etmektedir. Sözgelimi vahyi 
indirenin Allah ve Cibril olduğunu belirten anlatımlar mevcuttur. Ancak Kur’an’da Cibril’in vahyi 
indirdiği sadece bir ayette geçmekte (Bakara 2/97; diğer iki ayette ise vahiyle ilişkili olarak 
geçmemektedir bkz. Bakara 2/98; Tahrîm 66/4) diğer ayetlerde ise çeşitli nitelikleri 
zikredilmektedir. Bu bağlamda rûhu’l-kuds (Nahl 16/102) ve rûhu’l-emîn (Şuarâ 29/193) 
nitelikleri Cibril’in nitelikleri olarak yorumlanmaktadır. Vahiy indirme fiilinin failinin Allah 
olduğu ise Bakara 2/23, 41, 90, 91 vd. ayetlerinde mevcuttur.  

573  Bunlar saadetu’l-cedd ve şekâvetu’l-cedd, devlet ve hırmân, ikbâl ve idbâr olarak da 
isimlendirilirler. Bkz. İsfehânî, el-İtikâdât, 289. 

574  İsfehânî, el-İtikâdât, 288. 
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yardım etmemesinin iki yönü olduğunu belirttikten sonra, bu iki yönden birinin 

insanın kendi zatında olduğunu belirtmekte ve bunu “kişinin, övülen bir fiili veya 

yerilen bir fiili yapmak için nefsinde bir dürtü bulması” olarak açıklamaktadır. Bu 

açıklama, insanı iyi veya kötü bir fiili yapmak için kendi zihnindeki iç nedenin 

varlığına vurgu yapmaktadır.  

Tevfîk ve hizlânın ikinci açıklama biçimi, bir kimsenin bir fiile yöneldiğinde onda 

daha önceden aklına gelmeyen övülen veya yerilen bir durum gerçekleşmesi 

şeklindedir. İsfehânî, bunu bir kimsenin kuyu kazması esnasında orada bir hazinenin 

çıkması veya namaza giderken bir kimsenin kuyuya düşmesi şeklinde 

örneklendirmektedir. Bu olayların “rastlantı” sözcüğü ile açıklanmaması ve tevfîk 

sözcüğü ile açıklanması, ezeli kader anlayışı ile birlikte anlamlı olur. Bu nedenle 

önceden belirlenmiş fiiller anlamında kader inancını kabul edenler, genel olarak 

tevfîk ve hızlanın Allah tarafından olduğu inancını da kabul etmektedirler.575 

Rastlantı, Tanrı tarafından ezelde belirlenmemiş ve insan tarafından da fiile 

başlanırken önceden belirlenmemiş olaylar için kullanılmaktadır. Tevfîkde ise; 

doğrudan doğruya tanrısal bir yardım söz konusudur. İsfehânî ve diğerleri, tevfîk 

anlayışı ile kulun dua etmesini açıklamak imkanı bulmuşlardır.  

9. Kaza ve Kader Sonucu Ortaya Çıkanlara Teslim Olmak 

İsfehânî, kaza ve kader olarak gerçekleşenlere teslim olmayı şerefli bir tutum 

olarak nitelemekte ve insanın ulaştığı mertebelerin en büyüğünün alemde küçük veya 

büyük her şeyin Allah’ın kaza ve kaderi ile olduğuna inanmak, böylece teslim olmak, 

alemde ortaya çıkan kötülükleri batini olarak inkar etmemek ve şeriatta emredilmesi 

nedeniyle zahiri olarak inkar etmek olduğunu söylemektedir.576 Fakat onun bu tavrı 

desteklemek için atıfta bulunduğu nasslar, gerçekte bu tavrı olumlamamaktadır. O, 

teslim olma tavrına “Allah’a temiz kalp ile gelenler hariç”577 ayetine ve “kim benim 

kazama rıza göstermez ve belalarıma sabretmezse, kendisine başka bir Rab 

arasın”578 hadisine atıfta bulunmaktadır.579 Fakat bu ayet ve hadiste, teslim olmanın 

   
575  Nesefî, Bahru’l-Kelâm, 66. 
576  İsfehânî, el-İtikâdât, 290. 
577  Şuarâ 26/89. 
578  Bu hadise, sahih kabul edilen hadis kaynaklarında rastlanılmamaktadır. Ancak kaza ve kadere 

teslim olmayı bir tutum olarak benimseyen Hadis Taraftarlarının eserlerinde mevcuttur. İsfehânî, 
“kazama rıza göstermez ve belalarıma sabretmezse” şeklinde hadise yer vermekte iken, bazı 
rivayetlerde “kazama rıza göstermez ve kaderime teslim olmazsa” şeklindedir. Bkz. Bkz. Beyhâkî, 
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olumlu bir tutum olduğuna herhangi bir işaret yoktur. Bu ayetin öncesinde kıyamet 

gününde mal ve çocukların fayda vermeyeceği ifade edilmekte ve ancak kişinin 

kendi fiili olarak arınmış bir zihnin insanı kurtaracağına işaret edilmektedir. Söz 

konusu hadisin ise anlam yönünden de sahih olması düşünülemez. Eğer Allah 

tarafından belirlenmiş bir kaza varsa buna rıza göstermemek, en genel anlamda 

inkarcıların tavrı olarak kabul edilebilir. Halbuki Allah inkarcıların Rabb’i olduğu 

gibi, alemdeki bütün varlıkların da Rabb’idir.580 Bu hadisin ise, kader ve kazaya karşı 

teslim olma tavrını desteklemek üzere üretildiği söylenebilir. Kaza ve kadere teslim 

olma tavrı da, siyasi iradenin isteklerine boyun eğmeyi ifade etmektedir. 

Kaderin bir inanç nesnesi olarak inşa edilmesi ve dinsel temellerinin 

oluşturulmasının bir süreçte gerçekleştiği bilinmektedir. Kaderin, insan fiillerinin 

önceden belirlendiği ve değişmez olarak yazıldığı şeklinde algılanması, beşeri 

fiillerin gerekçelendirilmesinde rol oynadığı görülmektedir. Bu sürecin, kaderin 

inanç ilkesi olarak belirlenmesi yani siyasal görüşlerin gerekçelendirilmesi, inanç 

nesnesi olarak belirlenen kaderin dinsel temellerinin inşa edilmesi ve teorik yapısının 

oluşturulması, belirlenen yapıya aykırı gelişen görüşlerin ortadan kaldırılması 

şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.581  

Kader, bir inanç nesnesi olarak Kur’an’da yer almamaktadır. Kur’an’da 

inanılması emredilen nesneler âmene fiilinin ba harfi ile geçişli olması ile ifade 

edilmektedir. Bu kullanımlarda Allah, melekler, kitaplar, elçiler ve ahiret günü 

olarak yer almaktadır.582 Kaderin bir iman nesnesi olarak belirlenmesi ise hadislerde 

geçmektedir.583 İman nesnelerinin Kur’an’da tespitine ilişkin ilkeler geliştiren Atay, 

bu ilkeleri iman edilmesi emredilenler, iman edilmesi övülenler, iman edilmemesi 

yerilenler, inkar edilmesi durumunda, bunu inkar edenlerin tehdit edilmesi şeklinde 

     

Ebû Bekr, Şuabi’l-İmân, Mektebetu’r-Ruşd, Riyad 2003, 377; Tûsî, el-iktisâd, 96; Haysemî, 
Mecmeu’z-Zevâid, 7/207. 

579  İsfehânî, el-İtikâdât, 290. 
580  Allah kendisinin “alemlerin Rabb’i” olduğunu söylemektedir. Bkz. Fâtiha 1/1. 
581  Akbulut’un, Emevilerin siyasal uygulamalarına karşı oluşan tepkileri kaderî, cebrî ve mürcî olarak 

tanımlaması, her şeyden önce bu tepkilerin ilk olarak kader inancıyla ilişkili olarak ortaya çıktığını 
göstermektedir. Çünkü kaderî ve cebrî adlandırmaları doğrudan doğruya kader konusundaki bir 
inanca göre yapılmıştır. 

582  Bakara 2/3, 4; Âlû İmrân 3/114; Nisâ 4/39, 136, 152, 171 vd. 
583  İman esaslarının belirlenmesinde en önemli rolü, Cibril hadisi olarak isimlendirilen hadisin yer 

aldığında şüphe yoktur. İsfehânî, bu hadisi Cibril hadisi olarak isimlendirmeksizin kaderin iman 
nesnesi olarak belirlendiği şekliyle eserlerinde zikretmektedir. Bkz. İsfehânî, el-İtikâdât, 293; 
İsfehânî, et-Tefsîr, 293. 
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sınıflandırmakta ve bu sınıflandırmaya göre de Kur’an’da iman esaslarının Allah, 

melekler, kitaplar, peygamberler ve ahiret olmak üzere beş tane olduğunu 

belirtmektedir.584 Bunlara ek olarak Kur’an’da gayb da iman edilmesi gerekli 

nesneler olarak geçmektedir ki, bu bakış açısıyla gayb bağımsız bir iman nesnesi 

olmak yerine diğer iman nesnelerinin bir niteliği olarak değerlendirilebilir.585 

Kaderin bir iman nesnesi olarak inşa edilmesinden sonra dinsel temellerinin 

oluşturulması evresinde, insan fiillerinin Tanrı tarafından önceden belirlendiğine 

ilişkin deliller oluşturma çabasının varlığı görülmektedir. Bu evrede, Kur’an’da 

kaderi destekleyen açık bir anlatımın var olmaması, bazı ayetlerin bu bağlamda 

yorumlanması veya hadislerin ihdas edilmesi olgusunu doğurmuştur. Doğrusu kader 

inancının meşrulaştırılmasında Cibril hadisi olarak isimlendirilen anlatım önemli bir 

rol oynamıştır. Bu hadisin bu şekilde isimlendirilmesi dahi, imanın gerçekleşmesi 

için doğrulanması gerekli nesnelerin Allah tarafından belirlendiği amacını 

taşımaktadır. İsfehânî, bu hadisin bazen iman nesnesi olarak kaderin yer aldığı ve 

bazen de kaderin yer almadığı iki rivayetini de kullanmaktadır. İsfehânî’den önce 

siyasal etkilerle biçimlendirilen kader anlayışının amacının İsfehânî’nin 

biçimlendirdiği “kaza ve kader sonucu ortaya çıkanlara teslim olmak” şeklindeki bu 

yargı olduğu söylenebilir.586  

Sonuç olarak İsfehânî’nin kader ve kaza konusundaki görüşleri, kaderin 

değişmezliği ve kazanın ise varlık alanına çıkıp çıkmamasının olabilirliği üzerine 

kurulmuştur. İrade ve meşiet, genel olarak kelamcılar tarafından aynı anlamda da 

kullanılmış olmasına rağmen, onun farklı anlamlarda kullanmış olduğu 

görülmektedir. Fakat onun kader konusunda temel tartışmalar olan, gücün fiilden 

önceliği ve beraberliği konusundaki tartışmalara ve Kur’an’da yaratma fiilinin insan 

için kullanılmasından hareketle insanı kendi fiilinin yaratıcısı olarak kabul eden 

anlayışlara kaynaklık eden anlatımlara değinmemiş olduğu görülmektedir.  

D. İNANÇLA İLGİLİ DİĞER TERİMLER 

İnsanın fiilleri konusu kelam ilminde ihmal edildiği veya en azından Tanrı’nın 

fiilleriyle ilişkili olarak açıklandığı halde, insanın isimleri konusu Ehl-i Sünnet 

   
584  Atay, İslam’ın İnanç Esasları, 29-30. 
585  Bakara 2/3. 
586  İlk dönem kader risaleleri ve tartışmalar hakkında bkz. Güler, İlhami, Allah’ın Ahlâkîliği Sorunu, 

Ankara 1998, 77-115. 



 

 

119 

 

sistematik kelamında “isimler ve hükümler” başlığı altında, Mutezile sistematik 

kelamında ise “va’d ve vaîd” konusunda işlenmiştir. Fakat her iki ekolde de bağımsız 

bir konu olarak insanın isimleri incelenmemekte, insanın bu dünyadaki durumundan 

çok, ahiretteki yeri yani hükümlere yer verilmektedir. İnsan konusu kelam ilminde 

bağımsız bir konu olarak yer almalı ve onun isimleri de incelenmelidir.  İsfehânî bu 

konuyu “iman, islam, va’d ve vaîd” olarak isimlendirmektedir. Ancak o, isimlerin 

anlamları hakkında semantik çözümlemelere yer vermesine rağmen, bu isimlere göre 

biçimlenen va’d ve vaîd konusuna yer vermemektedir. Gerçekte bu konu 

Mutezile’nin Allah’ın va’d ve vaîdinin değişmeyeceği ilkesi ve aynı zamanda insanın 

bu dünyadaki isimlerine göre dünya ve ahiretteki kazançları yönünden yani tarihsel 

ve güncel olarak önem arz etmektedir. Buna ilaveten İsfehânî, bu sözcüklerin kelam 

ilmi açısından çözümlemesini yapmaktan çok, dildeki ve Kur’an’daki anlamları 

üzerinde durmaktadır.  

Izutsu, iman kavramının semantik açıdan dört tanım noktası olduğunu, bunların da 

öznesi, nesnesi, fiil ve dış tezahür biçimleri olduğunu belirtmektedir.587 İmanın 

semantik tahlillerinde zikredilen bu yapı, şirk, inkar gibi insanın diğer isimlerinde de 

geçerlidir. Kelamcıların öğretilerinde iman ve diğer isimler, daha çok öznesi 

açısından incelenmekte, dış tezahürleri yani amelle olan ilişkisi çoğunlukla 

ötelenmektedir. 

 İsfehânî, iman sözcüğünün asıl olarak güvenden/emn geldiğini ve kalbin sükunu 

ve itminanına dendiğini belirtmektedir. Ona göre iman sözcüğü iki yönde 

kullanılmaktadır. Birincisi “ona iman ettim” sözündeki âmenenin mastarıdır. Bunun 

anlamı “onu güvende kıldım” demektir. Yüce Allah, “O, güven veren ve 

gözetendir“588 buyurmaktadır. İkincisi de; “filan inandı” sözündeki âmenenin 

mastarıdır. Bu kullanım övüyorum ve yeriyorum gibidir. Ba harfi ile geçişli olur ve 

Allah’a inandı denilir. Doğrulama anlamı bundan ortaya çıkar.589 İman sözcüğünün 

anlamı konusunda kelamcılar, onun anlamının doğrulama/tasdîk olduğunu ifade 

etmektedirler.590 Hatta Eşari, bu sözcüğün tasdik anlamını pekiştirmek için Kur’an’ın 

ayetlerine atıfta bulunmakta ve Arap dilinde bunun anlamının doğrulama olduğunu 

   
587 Izutsu, İman Kavramı, 21. 
588 Haşr 59/23. 
589 İsfehânî, el-İtikâdât, 292. 
590  Eşarî, Luma, 123. 
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belirtmektedir.591 Fakat İsfehânî’ye göre doğrulama anlamında iman; ancak onunla 

birlikte nefsin onun doğruluğuna güvendiği ve onun gerçekliği konusunda sükuna 

vardığında oluşur. Çünkü tasdik; buna denildiği gibi bundan başka şeyler için de 

denilir.592  

İsfehânî, imanın kendisi ile birlikte güven ve doğruluğunda sükun anlamına 

geldiğini belirtmesine karşın, “Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları 

görmüyor musun? Onlar “cibt”e ve “tâğût”a inanıyorlar”593 ayetinde iman 

sözcüğünün insana güven vermeyen ve kalbi de sükuna erdirmeyen varlıklar 

hakkında kullanılmasını ise, insanın batıla yakini olarak inanması ve onda güven 

bulmasının muhal olduğu, bunun bir topluluğun yerilmesi sırasında zikredildiği, 

onların bilgisizlikleri ve düşüncelerinin azlığı nedeniyle batıla yönelmeleri, gerçeğe 

yönelmeleri gibi olduğu594 şeklinde cevap vermektedir. Ayette, Allah dışındaki diğer 

varlıklara inanmakla ilişkili olarak iman fiilinin kullanılması, bu varlıklara inanan 

kişinin yanlış da olsa imanlarının varlığı anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle 

batıla iman, bu inancı benimseyen kişiye inancından ötürü güven vermekte yani 

güven, inanılan varlıklarda değil kişinin kendi bilişsel yapısında ortaya 

çıkmaktadır.595  

Dil açısından iman, her ne kadar güven ve insanın zihinsel olarak sükun ve 

itminanını ifade etse de, asıl ihtilaflar imanın sözlük anlamından çok terim anlamında 

ortaya çıkmaktadır. İsfehâni, imanın terim anlamları hakkındaki bu ihtilafları 

zikretmekte ve kendisi de imanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel 

olduğunu kabul etmektedir.596 Bir kelamcının iman tanımı, onun kendi görüşünü 

ifade ettiği gibi, onun ekolünü belirlemede de önemli göstergelerden birisidir. Çünkü 

   
591  Eşarî, Luma, 123. 
592  İsfehânî, el-İtikâdât, 292; Krş. İsfehânî, el-Müfredât, 31-32. 
593  Nisâ 4/51. 
594  İsfehânî, el-İtikâdât, 292. 
595  Hamdi Yazır, “Eğer siz bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da bir yara almıştır. İşte günleri 

insanlar arasında döndürür dururuz” (Âlû İmrân 3/140) ayetinin yorumunda “kafirlerin batıla 
inanmalarının kuvveti, müminlerin hakka inanmalarının kuvveti ile karşılaştırıldığı zaman, 
kafirlerin batıla olan imanında daha çok bir şiddet ve kuvvet varsa, o kafirler o müminlere galip 
gelebilirler. Bu galibiyet batılın hakka üstün gelmesi değil, inanılan şeyi bir tarafa bırakmak, bir 
imanın diğer bir imana galip gelmesi demektir. Çünkü ilgilendiği şeye bakmaksızın mutlak iman, 
mutlak küfre mutlak galiptir” demektedir. Bkz. Yazır, Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 
1979, 2/1183. 

596 İsfehânî, el-İtikâdât, 293. 
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kelam ekollerinin ayırt edici görüşlerinden en önemlisi, iman konusunda ortaya 

çıkmaktadır.  

Kelam ekolleri, imanı sadece zihinsel bir eylem/tasdik, sosyal alandaki ilişkiler 

açısından zihindekinin dil ile açıklanması/ikrar ve bunlara ek olarak belirlenmiş 

eylemlerin organlarla yerine getirilmesi/amel olması konusunda farklı görüşleri 

benimsemişlerdir. İsfehâni, bir fırkaya atıfta bulunmasına karşın, onun sadece inanç 

olduğunu söyleyenlerin Hz. Muhammed’in “iman, Allah’a, meleklerine… 

inanmaktır” sözünü ve Allah’ın “iman edenler ve salih amel işleyenler”597 sözünde 

olduğu gibi onun her zaman amelden ayrı olarak zikredilmesini delil 

getirmişlerdir598demektedir. 

 İsfehâni’ye göre, imanın ikrar olduğunu söyleyenler, kendisine İslam anlatılan ve 

kendisinin de “Allah’a ve elçisine iman ettim” diyen cariyenin, organlarıyla amelleri 

hakkında bilgisine vakıf olmadığı halde Hz. Muhammed’in “onu azat ediyorum, 

çünkü o inanmıştır” demesini delil getirmişlerdir. Amellerin imandan olduğunu 

söyleyenler ise, Allah’ın “Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir” sözünü –ki 

bunun anlamı sizin Beytu’l-Makdis’e doğru olan namazlarınızı demektir- ve “Hz. 

Muhammed’in “iman yetmiş küsur kısımdır. En üstünü Allah’tan başka ilah 

olmadığına tanıklık ve aşağısı da eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır” ve 

“iman; kalp ile bilmek, dil ile ikrar etmek ve organlarla amel etmektir” sözlerini delil 

getirmişlerdir.599 

İsfehanî, bir kimseye iki şekilde mümin denilebileceğini, bunlardan birincisinin 

hanif ilkeleri kabul edene verilen bir isim olduğu ve diğerinin de tanım yoluyla 

olduğunu belirtmektedir. O, birinci kullanıma örnek olarak Musa’nın (as.) dinini 

kabul edene Yahudî, İsa’nın (as.) dinini kabul edene de Hıristiyan denilmesini 

göstermektedir. Buna delil olarak da Allah’ın “iman edenler, Yahudiler ve 

Hıristiyanlar…” ayetini göstermektedir. İmanın tanım olarak kullanılmasına ise Hz. 

Muhammed’in “iman kalp ile bilgi, dil ile ikrar ve organlarla amel etmektir” sözüne 

atıfta bulunmaktadır. Ona göre bunun anlamı, geleneksel/taklidî imanın, miras, nikah 

vb. dünyaya ait işlerde yakini olarak gerçekleşen iman yerine geçtiğidir.600 Onun, 

   
597 Bakara 2/25. 
598 İsfehânî, el-İtikâdât, 293. 
599 İsfehânî, el-İtikâdât, 294. 
600 İsfehânî, el-İtikâdât, 295. 
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imanın anlamı ve işleviyle bağıntılı bu görüşleri, özellikle büyük günahın insanı 

imandan çıkarmayacağı ve sosyal yaşamda kişinin imanıyla ilişkili olarak 

gerçekleşen fiillerin geçerliliğine vurgu yapmak içindir. Fakat burada atıfta 

bulunulan hadisin, imanın tanımına ilişkin kelam ekolleri arasında ortaya çıkan 

ihtilaflara bağlı olarak yapılan tanımlarından birini ifade etmek üzere oluşturulmuş 

olduğu söylenebilir.  

İsfehânî’ye göre büyük günah işleyenlere mümin isminin verilmesi ve aynı 

zamanda da imanını olgunlaştırması için kişinin teşvikini içermektedir. O, bu 

görüşünü temellendirmek için akli bir kanıt kullanmaktadır. “Kendisi için menzileler 

ve dereceler olan her şey için, onun bütün dereceleri ve son noktasına varan için bu 

isim verildiği gibi ona başlayana da ve onun içinde olana da bu isim verilir. Yargı 

yönünden başlangıç ve son arasında uzak bir alan olsa da fark etmez. Durum böyle 

olunca onda son noktaya varan için mümin denildiği gibi iki tanıklık sözünü 

söyleyerek ona girene de mümin denilir” demektedir.601 Bu durumda iman, 

başlangıç ve sonu olan bir süreçtir ve bu süreçte kişinin yaptığı ameller, o kişinin 

imanını olgunlaştırmaktadır. Bu anlayışla bağıntılı olarak Allah’ın “Ey iman edenler! 

Allah’a ve elçisine iman ediniz”602 sözünde iman edenlerden iman etmelerinin 

istenmesi, imana giren insanların imanlarını olgunlaştırmaları için bir emir ifade 

etmektedir.603  

İmana giren bir kişinin imanını olgunlaştırması sürecinin her aşamasında onun 

için mümin isminin kullanılması, bir yandan imanından dolayı büyük günah işleyen 

bir kimseden mümin ismini olumsuzlamamada etkili olduğu gibi, diğer yandan da 

imanda artma ve eksilmeyi de etkiler. İsfehânî’ye göre, süreci ve sonucu olan her şey 

için, ona giren ve sonuna erişmeyen için, bir defasında bu yargının kullanılması bir 

defasında da bu yargının kullanılmaması doğru olduğu gibi, hem ona nispet etmek ve 

ondan olumsuzlamak da doğrudur. Hem ona nispet etmemek ve hem de ondan 

olumsuzlamamak da doğrudur.604 Dolayısıyla imana giren bir insan tanıklık sözlerini 

söylemesiyle imana girdiğinde mümin olarak isimlendirildiği gibi, bu sürecin sonuna 

ulaşmadığı durumda da mümin olarak isimlendirilir. Aynı şekilde onun hakkında bu 

   
601 İsfehânî, el-İtikâdât, 296. 
602 Nisâ 4/136. 
603 İsfehânî, el-İtikâdât, 296. 
604 İsfehânî, el-İtikâdât, 296. 
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ismin kullanılması uygun olduğu gibi, ondan bu ismi olumsuzlamamak da doğrudur. 

O bu görüşünü yemek yiyen bir kişi örneği ile açıklamaktadır. Bu örneğe göre, 

yemeğe başlayan fakat onu bitirmeyen bir kimse için falan kişi yedi denir. Bunun 

anlamı onun yemeğe başladığıdır. O kimse için yemedi de denir. Çünkü henüz 

yemeği bitirmemiştir. Bu durumda onun için hem yedi denilir ve hem de yemedi 

denilir. Yani ona başladı fakat onu tamamlamadı. Aynı şekilde onun için yemedi ve 

yemeği terk etmedi de denilir. Yani bunu yapmadı ve sonuna da erdirmedi.605  

Büyük günah işleyen bir kimseye mümin isminin verilmesini olumsuzlayan veya 

olumlayan görüşler açısından, hadisler önemli bir kanıt oluşturmaktadır. Kendi 

teolojisinde hadisleri delil olarak kullanan alimler açısından, görüşlerine karşıt olan 

hadislerin yorumlanması kaçınılmazdır. Sözgelimi “Kim Allah’tan başka ilah yoktur 

derse o mümindir. Zina etse de hırsızlık yapsa da” ve “zina eden mümin olarak zina 

etmez, hırsız mümin olarak hırsızlık yapmaz, içki içen mümin olarak içki içmez” 

rivayetleri, her ne kadar büyük günah olarak tanımlanan bir fiili işleyen bir kimseyi 

mümin olarak nitelese de, imanla birlikte bu fiilleri işleyenlerin durumunu anlatan bu 

hadisler, o kişinin bu fiilleri olgun bir iman ile yapmayacağı şeklinde 

yorumlanmaktadır.606 İsfehânî, imanda istisna olarak tanımlanan, bir kimsenin 

“inşallah ben müminim” demesini de bu bağlamda değerlendirmekte ve Hz. 

Muhammed’in (as.) ashabına “sen mümin misin?” diye sorulduğunda, “inşallah ben 

müminim” şeklinde cevap vermelerini, aslında imanlarının olgunluğu konusunda 

kesin bir yargıları olmamasına bağlamaktadır.607  

İmanın neliğine ait tartışmalarda en çok “Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: 

“İman etmediniz, fakat boyun eğdik” deyin”608 ayetinin anlamı etrafında 

odaklandığında şüphe yoktur. Çünkü bu ayette iman ve islam birlikte kullanılmakta, 

bir topluluğun fiillerine ilişkin tanımlamayı içermektedir. İsfehânî, bu ayetin 

anlamının Araplar imanlarının olgunlaştığını düşündüklerinde, Allah’ın onlara siz 

imanınızı açıklamak suretiyle güvene girdiniz, fakat imanın tamamlanması, sizin için 

henüz oluşmadı dediğini söylemektedir. Bununla birlikte, o, bazı kötülükleri 

yapanlar hakkında atıfta bulunulan “Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, sözüne 

   
605 İsfehânî, el-İtikâdât, 296. 
606 İsfehânî, el-İtikâdât, 296. 
607 İsfehânî, el-İtikâdât, 297. 
608 Hucrât 49/14. 
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bağlı olmayanın dini yoktur”, “namazı olmayanın imanı yoktur, zekatı olmayanın da 

namazı yoktur” şeklindeki rivayetlerin anlamının bu olduğu düşüncesindedir.609 

İsfehânî’ye göre, bu hadiste imanın namazla olgunlaştığına, namazın da zekatla 

olgunlaştığına dikkat çekilmiştir.610 Her ne kadar o, bu hadisleri bu şekilde 

yorumlasa da, bu hadislerin ibadetleri yerine getirmeyenlerin din dışına çıkarılmasını 

isteyen bir coğrafyada üretilmiş oldukları bilinmektedir. 

1. İmanın Artması ve Eksilmesi 

İmanın artması ve eksilmesiyle bağıntılı olarak kelam ekolleri arasında ortaya 

çıkan görüş ayrılıkları, asıl olarak iman tanımından kaynaklanmaktadır. İsfehani’nin 

de işaret ettiği üzere, imanın artmayacağı ve eksilmeyeceğini kabul edenleri, onu 

imanın salt söz olduğuna inananlar oluşturmaktadır. İman salt söz olunca bu da 

insanın Allah’ın varlığı ve elçisinin hak olduğu gibi iki şahadette yer alan nesneler 

başta olmak üzere, iman ilkelerinin söz ile ifadesinden ibarettir. İmanın artacağı ve 

eksileceğini kabul edenleri de, amelleri imanın bütünden bir cüz olarak kabul edenler 

oluşturmaktadır.611 Dolayısıyla amellerin artmasıyla iman artmakta ve amellerin 

azalmasıyla da iman eksilmektedir. İsfehânî, üçüncü bir guruptan daha söz 

etmektedir ki onlar da imanın artacağını fakat eksilmeyeceğini söylemektedirler. 

İsfehânî, onların bu görüşünün iman tanımlarının doğru inanç olmasına 

dayandırmalarından kaynaklandığını bildirmektedir. Buna göre insanın bilgisizlikten 

ilme çıkması ve o kişinin ilminin artmasına göre onun imanının da artmasının 

mümkün olduğunu; bir kimsenin kendisini ilimden yakine ondan da bilgisizliğe 

çıkarmasının ise imkansız olduğunu söylemişlerdir.  

İsfehânî, imanın artması ve eksilmesi görüşünü Kur’an ayetlerine atıfta bulunarak 

da kanıtlamak istemektedir. Onun atıfta bulunduğu “Herhangi bir sure 

indirildiğinde, içlerinden “Bu hanginizin imanını artırdı?” diyenler olur. İman etmiş 

olanlara gelince, inen sure onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine 

müjdelerler”612 ve “Ey iman edenler! İman ediniz”613 ayetlerden birincisinde, imanın 

artması, ayetin kendi ifadesinde mevcut iken, ikinci ayet “sizi iman yönünden arttıran 

   
609 İsfehânî, el-İtikâdât, 297. 
610 İsfehânî, el-İtikâdât, 297. 
611 Bkz. Âcurrî, Ebu Bekir Muhammed b. el-Hüseyin, eş-Şerîa, thk. Muhammed hamid el-Fakiy, 

Dâru’l-Kütübu’l-İlmiyye, Beyrut 1983, 119-132. 
612  Tevbe 9/124. 
613  Nisâ 4/136. 
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şeyleri elde ediniz” şeklinde yorumlanmaktadır. İmanın artması her ne kadar 

Kur’an’da bir sözcükle ifade edilmişse de, eksilmesi herhangi bir ayette ifade 

edilmemiştir. Artan bir şeyin eksilebileceği akli ilkesinden hareketle, imanın 

azalması da imanla ilişkili olarak kullanılmıştır. İmanın artması ve eksilmesi 

konusunda atıfta bulunulan hadisler, bu olguyu daha açık bir şekilde ifade 

etmektedir. Sözgelimi İsfehânî’nin atıfta bulunduğu “İman bir beyaz nokta olarak 

ortaya çıkar”614 rivayeti, bu inancın lehinde bir delil olarak kullanılmaktadır. Hadis 

olarak rivayet edilen bu söz, her ne kadar mecazi olarak insanın kötülüklerle 

kuşatılmasını ifade etse de, kötü amellerden sonra tövbe veya Kur’an’ın bir ifadesi 

olarak amellerin boşa çıkarılması olgusu karşısında, inanan kişinin durumu 

hakkındaki sorulara cevap vermemektedir. 

2. Kelime-i Şahâdet ve Kelime-i Tevhidi İnkar Etmeyen Bir Kimseden İman 

İsminin Olumsuzlanmasının Kötülüğü 

Kelam ekollerinin ihtilaf ettikleri temel konulardan birisi olan, iman-amel 

ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan, mümin ve fasık isminin kime verileceği 

konusunda İsfehânî, iki tanıklığı inkar etmediği sürece bir kimseden mümin isminin 

kaldırılamıyacağını söylemektedir. İsfehânî, bu görüşünü iki temele 

dayandırmaktadır. Bunlardan birincisi onun iman tanımıyla ilişkilidir. Mümini iki 

yönlü olarak açıklayınca -bunlardan birisi bir kimsenin iki tanıklığı açıklaması ve 

diğeri de nefsi inancı ile özelleşendir- birinci yönden bu kişiye mümin denileceğini 

belirtmektedir. İkinci olarak ise o, şeriatın ondan iman ismini olumsuzlamayı 

yasakladığı şekilde açıklamakta ve bazı ayetlere atıfta bulunmaktadır. Bu atıflarda, 

kendi görüşünü destekleyen ayetlerin tercih edildiğini söylemek mümkündür. Bunun 

dışında ayetlere atıfta bulunarak iman isminin büyük günah işleyenden 

olumsuzlanmasını ileri süren Hariciler ve Mutezileye karşı, onların atıfta 

bulundukları bu ayetleri tevil etmektedir.  İsfehani’den önce büyük günah işleyen 

iman etmiş kişilerin isimlendirilmesi için kullanılan dindar fasık/el-fâsuku’l-millî 

terimini, o kullanmamaktadır.615 Bunun nedeni, onun, din ve millet sözcükleri 

   
614  Ali (ra.)’ın rivayetine göre Hz. Muhammed “iman bir beyaz nokta olarak ortaya çıkar. İman 

arttıkça beyazlık artar. İman olgunlaştığında da kalp tamamen beyazlaşır. Nifak da siyah bir 
nokta olarak ortaya çıkar. Nifak arttıkça siyahlık da artar. Nifak olgunlaştığında ise kalp tamamen 
kararır” demiştir. Bkz. İsfehânî, el-İtikâdât, 298. 

615  Kelamcılar, imanını açıklamakla birlikte büyük günah işleyen bir kimseyi tanımlamak için bu 
terimi kullanmakta ve genel olarak da bu konuda tartışmaları bu terim etrafında yürütmektedirler. 
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arasında anlam farklılığı olduğu görüşüdür. Bu kavram; iman eden bir kişinin haram 

olduğuna inanmakla birlikte, bu fiilleri yapan kişiye verilen bir isimdir. Buna 

ilaveten, yine büyük günah işleyen imanlı bir kimseyi nitelemek için kullanılan kıble 

ehli/ehlu’l-kıble terimini de kullanmamaktadır. Kıble ehli terimi, her ne kadar namaz 

ibadeti için kıbleye yönelme eylemi dikkate alınarak kullanılsa da, asıl olarak İslam 

dinini kabullenen kişileri ifade eden bir terim olarak kullanılmaktadır. Eşari de, 

Müslümanları ifade etmek için musallîn terimini kullanmıştır.616 Bu terim de en 

genel anlamda sadece namaz kılanları değil, kendisini Müslüman olarak 

açıklayanları ifade etmektedir. 

İsfehânî’ye göre şeriat iki tanıklığı inkar etmediği sürece bir kimseden mümin 

isminin olumsuzlanmasını yasaklamıştır. O, bu görüşünü “Size selâm veren kimseye, 

“Sen mümin değilsin” demeyin”617 ve “Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız 

sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana 

uğrayanların ta kendileridir”618 ayetlerine atıfta bulunarak açıklamaktadır.619 Büyük 

günah işleyen bir kimseyi kafir olarak niteleyen anlayışlar açısından, hakkında ebedi 

cehennemde kalacağı şeklinde vaîd bulunan bir müminin kasten öldürülmesini ifade 

eden ayetin yorumu ve genel olarak büyük günah olması nedeniyle adam öldürenin 

kimliğine ilişkin belirlemeler etkili olmaktadır. İsfehânî’nin, inananlara hitapla 

birlikte, kasten öldürmede kısasın gerekliliğini bildiren ayet konusundaki çıkarımları, 

büyük günah işleyen bir kimsenin kafir olarak nitelenemeyeceği konusunda 

belirleyici olmaktadır. Ona göre, söz konusu ayette “Ey iman edenler! Öldürülenler 

hakkında size kısas farz kılındı” ve sonrasında  “Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve 

rahmettir” ifadelerinde Allah adam öldüren bir kimseyi mümin olarak isimlendirmiş, 

     

Eşari ve onu takip eden alimler, büyük günah işleyen imanlı bir kişiyi imanından ötürü mümin ve 
günahından ötürü de fasık olarak isimlendirmektedirler. Bkz. Eşarî, el-Luma’, 123.  

616  Eşarî’nin kendisinden önceki Müslümanların görüşlerini içeren bir eserine koyduğu Makâlâtu’l-
İslâmiyyîn ve İhtilâfu’l-Musallîn ismi, özenle seçilmiş bir isimdir. Onun, bu ismin, görüşlerini 
açıkladığı tüm Müslümanları kapsamasına dikkat ettiği söylenebilir. 

617  Nisâ 4/94; Bu ayet, meallerde her ne kadar “size selam verene” olarak tercüme edilse de, size 
teslim olana veya “Müslüman olduğunu açıklayana” şeklinde tercüme edilmesi doğrudur. Ayetin 
iniş nedeni hakkındaki rivayetler, bir akın sırasında Allah’ın varlığını ve Hz. Muhammed’in onun 
elçisi olduğunu söyleyen bir kimsenin, ganimet elde etmek için öldürülmesi ve mallarına el 
konulması olduğu belirtilmektedir. Zaten ayetin anlatım biçiminde de bu anlam mevcuttur. Bu 
ayette, dünya menfaatleri olarak ganimet vb. şeyler elde etme arzusuyla, kendisinin Müslüman 
olduğunu açıklayan bir insanın öldürülmesi yasaklanmıştır. Bu anlam için bkz. Taberî, Tefsîr, 
7/351-352.  

618  Münafıkûn 63/9. 
619  İsfehânî, el-İtikâdât, 299. 
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ortasında onu kardeşi olarak nitelemiş, sonunda da bunun bir hafifletme olduğunu 

belirtmiştir. Sonra da Allah onların hepsine “Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz 

ki kurtuluşa eresiniz!” demiştir.  Burada onları mümin olarak isimlendirmiştir.620  

Büyük günah işleyen imanlı bir kişinin imanı sorununun, kelamcılar arasında bir 

sorun olarak tartışılmasında, İslam dinini kabul eden bir kişinin mümin ve Müslüman 

olarak isimlendirilmesi etkili olduğu gibi, bu terimlerin Kur’an’da kullanımları da 

etkili olmaktadır. İsfehânî’ye göre iman âmeneden alındığı gibi, İslam da silmden 

alınmıştır. İslam iki yönden söylenir. Birincisi; Allah’ın “kendi özümü Allah’a teslim 

ettim” sözünde olduğu gibi geçişli, diğeri de “filanca teslim oldu” sözünde olduğu 

gibi geçişli değildir. Bu, esenliğe girdim demektir. İslam da; kulun esenliğin 

gerektirdiği şeyleri elde etmesidir. Kim ki imanın etkilerini izhar ederse, Allah da 

onu cehennemi haram kılmak suretiyle esenlikte kılar.621 O, kelamcıların islam ve 

iman hakkında ihtilaf ettiklerini belirttikten sonra,  bazı kelamcıların bu ikisinin aynı 

anlamda olduğunu kabul ettiklerini ve bu görüşlerine de “Orada bulunan müminleri 

çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık”622, ayetlerini 

delil getirdiklerini belirtmektedir. Bu iki sözcük genel olarak Mâturîdî kelam 

ekolünde aynı anlamlarda kullanılmıştır.623 Fakat ona göre, bu ikisinin bazı yerlerde 

aynı anlama gelen müradif sözcükler oldukları doğrudur fakat o ikisinden kastedilen 

şey farklıdır. İman güvenden gelir ve kalbe özgüdür. İslam ise, esenlikten gelir ve 

bedene ve organlara özgüdür.624 Bu tanımla, hadis olarak da rivayet edilen iman ve 

İslam’ın temellerini açıklayan rivayetlere de uygun düşer. Bu durumda iman 

tamamen zihinsel bir eylem, İslam ise bedensel eylemlerdir.  

İsfehânî’ye göre bu iki terim birbirinden farklıdır. Hz. Muhammed iman ve islamı 

ayrı olarak açıklamış ve aynı şekilde Kur’an’da “Araplar biz inandık dediler. De ki 

siz inanmadınız fakat esenlikte olduk deyiniz” ayetinde bunlar ayrı zikredilmiştir. 

Allah “Bedeviler iman ettik dediler” sözünde bu dine gireni İslam olarak ispat etmiş 

ve onlardan imanı olumsuzlamıştır. İman ve İslam arasındaki bir diğer fark da, 

   
620  İsfehânî, el-İtikâdât, 296. 
621  İsfehânî, el-İtikâdât, 296. 
622  Zâriyât 51/35, 36. 
623  Nesefî, “imanın tasdik olduğu bilinince, iman ve islamın aynı şey olduğu da bilinir. Bu iki isim 

müteradiftirler. Her mümin müslimdir ve müslim de mümindir” demektedir. Bkz. Nesefî, Tabsira, 
2/425. 

624  İsfehânî, el-İtikâdât, 301. 
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imanın ilim ve tasdik yönünden denilmesi ve islamın da ameller yönünden 

denilmesidir.625  

3. İnançla İlgili Diğer Terimlerin Anlamları 

Kişilerin inançlarını tanımlamak için kullanılan mümin ve Müslüman terimleri 

yanında, Kur’an’da Allah’ı inkar edenleri ifade eden bir terim olarak kullanılan kafir 

ve fasık sözcüklerinin, bazı kelam ekolleri tarafından büyük günah işleyen imanlı 

kişileri ifade etmek için kullanılması, bu sözcüklerin anlamlarının açıklanmasını 

önemli kılmaktadır. Küfür dil açısından içerdiği bir şeyi açığa vurmanın imkansızlığı 

anlamına gelir. Bu gizlilik/setr sözcüğünden daha geneldir. Bu nedenle “kafir gece” 

denilir. Tohumu toprağa eken çiftçi için kâfir veya tohumun kâfûru denilir. Orada 

oturan kişileri gizleyen köy için küfr sözcüğü kullanılır.626 İsfehânî’ye göre, kafir, 

mutlak anlamda şeriatın temellerinden birini kaldıran için bir isim olarak söylense 

de, kafirlerin elde ettikleri bir şeyi elde etmektir. Çünkü mutlak ismi fail bir fiili çok 

yapan için kullanılır. Ondan en küçük bir parçayı yapana denilir. Mesela Araplar 

yedi, içti, dövdü derler. Hz. Muhammed’in “kim namazı terk ederse kafir olmuştur” 

sözü ve Allah’ın “kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, kafirlerin ta kendisidir”627 

sözü de bunun gibidir. Bu, o kimsenin kafirlerin fiillerini yaptı demektir.628 

İsfehânî’nin namaz kılmayanları kafir olarak niteleyen hadisi ve Allah’ın indirdiği ile 

hükmetmeyenleri kafir olarak niteleyen ayeti, bu fiilleri yapanlardan mümin isminin 

olumsuzlanmayacağı şeklindeki genel görüşü ile uyumluluk içermektedir. Bu 

yaklaşım, güncel olarak inkar etmemekle birlikte bazı dinsel emirleri yerine 

getirmeyenler hakkında uygulanan tekfiri de geçersiz kılmaktadır.  

İsfehânî, şirkin asıl olarak ortaklıktan geldiğini belirtmekte ve Allah’a ortak 

koşmak, onun eşi veya benzerinin olduğunu kabul etmek anlamına geldiğini 

söylemektedir.629 Ona göre şirk iki kısımdır. Birincisi; Kişi onunla dinden çıkar. Bu 

   
625  İsfehânî, el-İtikâdât, 302. 
626  İsfehânî, el-İtikâdât, 296; Krş. İsfehânî, el-Müfredât, 653. 
627  Mâide 5/44. İsfehânî, bu ayetin tefsirinde Haricilerin bu ayete dayanarak Allah’ın herhangi bir 

hükmünü terk edenin kafir olduğunu iddia ettiklerini, onların dışındakilerin ise Allah’ın hükmünü 
inkar ederek hükmetmeyenlerin kafir olduklarını söylediklerini belirtmektedir. Ona göre bunun 
anlamı, salt Allah’ın hükmü olduğu için onunla hükmetmeyenlerin kafir olduğu şeklindedir. Bkz. 
İsfehânî, Tefsîr, 4/361-362. 

628  İsfehânî, el-İtikâdât, 306; Özellikle Ashabu’l-Hadis ekolüne mensup alimler namazı terk edenin 
kafir olduğu görüşündedirler. Sözgelimi Âcurrî, çok sayıda hadise ve selef görüşüne atıfta 
bulunarak namazı terk edenin kafir olduğunu iddia etmektedir. Bkz Âcurrî, eş-Şerîa, 133-136. 

629  İsfehânî, el-İtikâdât, 306. 
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zikrettiklerimizdir. Allah’ın “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla 

bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kimseler için bağışlar”630 sözü onlar 

hakkındadır. Şirkin diğer çeşidi ise kişiyi dinden çıkarmaz. Riya bunun gibidir. Allah 

“Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar”631 ve “De ki: “Şüphesiz ben 

ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam”632 sözlerinde ve 

Hz. Muhammed’in “riyanın en düşüğü şirktir” sözü buna işaret etmektedir.633 Onun 

şirki kısımlara ayırması ve bir kısmının insanı dinden çıkaracağını ve diğer kısmının 

da insanı dinden çıkarmayacağını belirtmesi, hadislerde riyanın şirk olduğunun 

belirtilmesini kapsaması içindir.  

İnsanın inançlarıyla ilişki bir ismi olarak kullanılan ilhat, asıl olarak bir şeyden 

ayrılmaktır. Bunun için lahide ve elhade denilir. Kabir lahdi da buradan 

gelmektedir.634 Bununla birlikte İsfehânî, ilhadın iki türünden söz etmektedir. 

Bunlardan birincisi fıtratta olur. Bu da Allah’ın fıtratından ayrılmak, rablığı inkar 

etmek, onun fiillerini inkar etmektir. Büyük küfür budur. İkincisi ise; onun 

isimlerindeki ve sıfatlarındaki ilhattır. Bu da onların anlamlarını teşbih ve kötü bir iş 

gerektirecek şekilde yönleri dışında kullanmaktır. Allah’ın “onun isimlerinde ilhada 

düştüler”635 sözünden bu kastedilmektedir.636  

Nifakın anlamı ve münafık isminin kimler için kullanılacağı, kelamcılar nezdinde 

tartışmalıdır. İsfehânî, nifakın sözlük anlamının insanların çoğunluğuna göre asıl 

olarak tarla faresinin yuvasına “münafık” denmesinden geldiğini belirtmektedir. 

Çünkü tarla faresinin yuvasının iki girişi vardır. Bu iki girişten birinden saldırıya 

uğradığında diğerinden kaçar. Onun oraya girmesi anlamında nifak sözcüğü 

kullanılır. Allah’ın “eğer gücün yetseydi, yerde bir delik açmak isterdin”637 

sözündeki nefak bu anlamdadır.638 Ancak İsfehânî münafığı; “imana ve küfre 

yönelen ve iki taraftan birini benimseyen, din ve dünya işlerinde herhangi bir şey ile 

   
630  Nisâ 4/48. 
631  Yusûf 12/106. 
632  Cin 72/20. 
633  İsfehânî, el-İtikâdât, 306. 
634  İsfehânî, el-İtikâdât, 307; Krş İsfehânî, el-Müfredât, 676. 
635  A’râf 7/180. 
636  İsfehânî, el-İtikâdât, 307. 
637  Enâm 6/35. 
638  İsfehânî, el-İtikâdât, 296; İsfehânî, diğer bir eserinde ise tarla faresinin yuvasının nâfikâ olarak 

isimlendirildiğini belirtmektedir. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 766. İtikâdât adlı eserin diğer bir 
yazma nüshasında da nâfikâ olarak geçmektedir. 
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karşılaştığında birinden diğerine giren kimse”639 olarak tanımlamakta ve bazı 

kimselerin bu anlamın asıl olarak alışverişteki nifaktan geldiğini de söylediklerini ve 

buna göre münafığın; kalbiyle inanmadığı halde Müslümanların genelinde harcadığı 

şeyi istediği anlamına geldiğini belirtmektedir.640   

Hasan Basrî ve Katâde’nin, büyük günah işleyene/mürtekibu’l-kebîre münafık 

ismini kullandıkları rivayet edilmektedir.641 İsfehânî ise, “nifak; iman ve küfür 

arasında bir derece olunca, münafık hakkında onun sözü yönünden ve bedeniyle 

namazda olması vb. yönlerden mümin demek; her iki gurubun fiilini bir araya 

getirmesi nedeniyle mümin kafir demek; her iki gurubun niteliklerinin eşit olması 

yönünden de mümin ve kafir değil demek doğrudur”642 demektedir. Ancak bu 

isimlendirmeler, münafığın benimsediği tavır veya görüş ile içerisinde bulunduğu 

topluluğun inançları dikkate alınarak yapılmış isimlendirmelerdir. Bununla birlikte 

kelamcıların münafığın tanımı ve hükmü konusunda çaba harcadıkları kadar, nifak 

olarak nitelenen fiilleri üreten toplumsal yapıyı çözümleme konusunda çaba 

harcamadıklarını söylemek mümkündür. Çünkü nifak asıl olarak bireyin 

davranışlarında ortaya çıkar. Toplumdan ayrı olarak yaşayan bir insanı mümin veya 

kafir olarak nitelemek mümkün olduğu halde, bir kimsenin münafık olmasını 

gerektiren davranışlar ancak toplum içerisinde ortaya çıkar. Sözgelimi iman ve inkar 

konusundaki baskı, kişilerde nifak davranışlarını geliştirir. İman ve inkar, sözde 

ortaya çıktığı halde, nifak ancak davranışlarda ortaya çıkar. Nifak sözle ifade 

edilmediğinden, onun alametlerinden söz eden çok sayıda hadis bu nedenle ortaya 

çıkmaktadır.643  

İsfehânî’ye göre nifak iki çeşittir. Birincisi; imanın aslındaki nifaktır. Allah buna 

verilecek azabın büyük olduğunu söylemektedir. İkincisi de; riyada olduğu gibi bazı 

   
639  İsfehânî, el-İtikâdât, 308. 
640  İsfehânî, el-İtikâdât, 308. 
641  İbn Hazm, Ebu Muhammed Alî b. Ahmed ez-Zâhirî, el-Fasl fi Milel ve'l-Ehva ve'n-Nihal, Beyrut 

1986, 3/128.  
642  İsfehânî, el-İtikâdât, 308. 
643  Nitekim İsfehânî, bu konuda “şu üç özellik kimde bulunursa, o kişi namaz kılsa da, oruç tutsa da, 

hacca gitse de, umreye gitse de ve Müslüman olduğunu iddia etse de o münafıktır. O kimse 
kendisine emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünden 
döner” hadisine, bu özellikler dört tane olarak zikreden ve bunlara ek olarak “tartıştığında 
haksızlık yapan” özelliğinin zikredildiği rivayete ve Huzeyfe’nin, münafığın kim olduğu 
sorulduğunda “kendisini Müslüman olarak niteleyen fakat onunla amel etmeyen kişidir” şeklinde 
cevap vermesine gönderme yapmaktadır. İsfehânî, el-İtikâdât, 308. 
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amellerdeki nifaktır.644 Onun, nifak hakkında bu kısımlandırmayı yaparken, 

Kur’an’daki anlatımları dikkate aldığı söylenebilir. İmanın aslındaki nifak, 

inkarcılıktır. Bu nedenle Kur’an’da münafık ile kafir genel olarak aynı bağlamda 

geçmektedir. Bununla bağıntılı olarak münafıklar kalplerinde hastalık olanlar olarak 

nitelenmiş ve onların cehennemde oldukları belirtilmiştir.645 

Mutezile’nin büyük günah işleyen bir kimseyi fasık olarak isimlendirmesi, genel 

olarak iman-amel ilişkisi açısından önem arz etmektedir. Mutezileye göre büyük 

günah işleyen bir kimse mümin ve kafir değildir. Mutezilenin beş temel prensibinden 

birisi olan el-menzilet’u beyne’l-menzileteyn ilkesinde de genel olarak büyük günah 

işleyenin mümin ve kafir olmadığı, fasık olduğu açıklanmaktadır.646 Abdulcebbâr, 

bir kimsenin büyük günah işlemekle yergiyi/zemm, laneti, hafife almayı ve ihaneti 

hak etmesinden, halbuki şer’i olarak mümin isminin övgü, tazim ve dostluğu hak 

eden için kullanılmasından hareketle ona mümin denilemeyeceğini belirtmektedir.647 

İsfehâni ise fıskı; “terk etmenin gerekliliğini kabul etmekle birlikte kötülükleri 

işlemek ve dinin yasakladıklarını yapmaktır. Bu nedenle denilmiştir ki fasık; 

benimsediği şeriatındaki görüşü faziletlilerin görüşü olan, fakat fiilleri de cahillerin 

fiilleri olan kişidir” şeklinde tanımlamaktadır.648 Bu ifadeler, onun fasıkı mümin 

olarak kabul ettiğine işaret etmektedir. 

Dalalet ve hidayet, kelam ilminde asıl olarak kaynağı yani insanın dalalet ve 

hidayetinin faili açısından konu edinilmiştir ki bu tartışma da asıl olarak insan 

fiilleriyle ilişkilidir. Ancak insana verilen bir isim olarak dâl ve ona bu ismin 

verilmesini gerektiren fiilleri, insanın isimleri konusuna aittir. İsfehânî’ye göre “dâl; 

iyiliğe inanmak ve güzeli yapmak isteyen fakat doğru olmayanı doğru ve iyi 

olmayanı da iyi zanneden kimsedir. Her şeriatta fasıklık ve dalalet vardır. Bir kimse 

o şeriatın haramlarını çiğnerse sözgelimi ona Hıristiyan fasık, onun şeriatının 

gereklerini yapmazsa dalalete düşmüş, onun şeriatının şartlarını gözetirse de dindar 

Hıristiyan denilir.”649 

   
644  İsfehânî, el-İtikâdât, 308. 
645  Bu ayetler için bkz. Bakara 2/138; Nisâ 4/140, 145; Tevbe 9/67, 97 vd. 
646  Abdulcebbâr, Şerh, 701. 
647  Abdulcebbâr, Şerh, 702. 
648  İsfehânî, el-İtikâdât, 308; Krş. İsfehânî, el-Müfredât, 572. İsfehânî, fasıkın kafirden, zalimin de 

fasıktan daha genel olduğunu belirtmektedir.  
649  İsfehânî, el-İtikâdât, 309; İsfehânî, dal sözcüğü hakkında ise şunları söylemektedir. “Delâl; doğru 

yoldan uzaklaşmaktır ve hidayetin zıddıdır.” Krş. İsfehânî, el-Müfredât, 440-442. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ELÇİLİK 

Elçilik, kelam ilminin temel konularından birisidir. Allah elçi aracılığıyla insana 

vahiy indirmekte ve elçi de kendisine indirilen vahiy doğrultusunda insana rehberlik 

etmektedir. Allah’ın, kendisi ile insan arasındaki iletişim için insan türüne ait bir 

bireyi görevlendirmesi, bir iman esası olarak belirlenmiştir. Kelam ilminde elçilik 

konusunun biçimlenmesi ve tartışılmasında, bu kurumun tanımı ve ilişkili terimlerin 

anlamlarının çözümlenmesi, hükmü ve gerekliliği, elçinin nitelikleri, elçinin 

doğrulayıcıları/mucizeler konuları yer almaktadır.650 Kelamcıların elçilikle ilgili 

olarak bu konuları belirlemelerinde, kelam ilminin amacı ile birlikte kendi 

dönemlerindeki iç ve dış tartışma ve saldırıların etkili olduğu söylenebilir. Ancak 

geleneksel kelam ilmi, elçinin sosyal işlevlerini ve toplumu dönüştürmedeki rolünü 

konu olarak incelememiştir.  

A. ELÇİLİĞİN ANLAMI VE HÜKMÜ 

Diğer kelam konularında olduğu gibi, elçilik konusu da terimlerin anlamlarını 

belirleme ve bununla ilişkili olarak Allah-insan arasındaki iletişimi sağlayan bir 

beşerin Allah tarafından görevlendirilmesinin olabilirliği tartışılmaktadır. 651 Çünkü 

elçilikle ilgili diğer konular, elçilikten ne anlaşıldığı ve onunla ilgili olarak oluşacak 

yargıdan sonra anlam kazanacaktır. 

1. Nebî ve Resûl Sözcüklerinin Anlamı  

Türkçede elçilik sözcüğüyle ifade ettiğimiz kurum, Arapçada nübüvvet ve risâlet 

sözcükleri ile ifade edilmektedir. Bu olgunun karşılığında iki sözcüğün kullanılması, 

hem bu sözcüklerin ifade ettikleri anlam faklılığı ve hem de bunların Kur’an’da ayrı 

olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İsfehânî, nebî sözcüğünün kökenini 

incelerken, bu sözcüğün iki kökten gelmiş olabileceğini söylemektedir. Bunlardan 

birincisi; nebinin geçmiş ve yaşanan zaman hakkında gayptan haber vermesi 

nedeniyle haber anlamında faîl veznindeki nebe sözcüğünden ve ikincisi ise; 
   

650  Sözgelimi bkz. Cüveynî, el-İrşâd, 302-357; Îcî, Abdurrahman b. Ahmet, el-Mevâkıf fî Ilmi'l-
Kelâm, Kahire, trs., 337-370; Taftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd, 5/5-82.  

651  Bkz. Cüveynî, el-İrşâd, 302; Gazâlî, el-İktisâd, 121; Îcî, el-Mevâkıf, 342. 
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yükseklik anlamına gelen nübüvve sözcüğünden türetilmiş olmasıdır.652 O, bu 

sözcüğün kökü hakkındaki açıklamalarında ayetlere atıfta bulunmakta; ilk anlamın 

Allah’ın, İsâ peygamberin “yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı size haber 

veririm”653 sözünü haber vermesini anlatan ayette ve ikinci anlamın da “eğer 

isteseydik onu onlarla yüceltirdik”654 ayetinde mevcut olduğunu belirtmektedir.655  

İsa peygamberin sözünde nebee sözcüğü kullanılmış ve bununla yaşanılan bir 

zamanda diğer insanlara gizli olan bir şeyin haber verilmesi ifade edilmiş olsa bile, 

kendisine ayet verilerek yüceltilmeyi anlatan diğer ayette bu sözcük kullanılmamakta 

ve ref’ sözcüğü kullanılmaktadır. Bu nedenle bu ayetteki anlatım, nebi sözcüğünün 

köküne ilişkin bir bilgiyi içermemekte, sadece elçilerin makamlarının yüceliğine 

işaret etmektedir. Buna ilaveten bazı kelamcılar nebi sözcüğünün köküne ilişkin 

olarak bu sözcüğün yol anlamına gelen nebiy sözcüğünden türediğine656 ilişkin bir 

bilgiye İsfehânî, yer vermemektedir. Resul sözcüğü ise, gönderilen anlamındadır.657  

İsfehânî, elçilik hakkında “Allah ve onun akıl sahibi halifeleri arasındaki 

elçilik”658 ve “insanların dünya ve ahiret alanlarında akıllarının yetersiz kaldığı 

konularda hastalıkların kaldırılması”659 şeklinde iki tanım vermekte ve bazı 

muhakkiklerin de bu iki tanımı birleştirerek nübüvveti “her iki dünyanın 

yararlarından ihtiyaç duydukları şeyi sağlamak için Allah ve akıl sahipleri arasındaki 

   
652  İsfehânî, el-İtikâdât, 118; İsfehânî, nebe sözcüğünü “kendisiyle ilim veya zann-ı ğâlib oluşan 

büyük yararı olan haber” olarak tanımlamakta ve habere asıl olarak nebe denilebilmesi için bu üç 
şeyi taşıması gerektiğini belirtmektedir. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 732. Bu sözcüğün haber 
anlamındaki nebee sözcüğünün fâil anlamında faîl vezninde olmasına ilişkin bkz. İbnu’l-Esîr, en-
Nihâye, 5/3; Bu sözcüğün yükseklik anlamı hakkında bkz. Zamahşerî, el-Fâik, 2/262. Askerî’ye 
göre de haber ve nebe arasında fark vardır. Nebe; haber verilenin bilmediği bir şeyi bildirmek ve 
haber ise haber verilenin bildiği veya bilmediği bir şeyi bildirmektir. Bkz. Askerî, el-Furûk, 41. 

653  Âl-u İmrân 3/49. 
654  A’râf 7/176. 
655  İsfehânî, el-İtikâdât, 118. 
656  Bkz. Taftazanî, Şerhu’l-Mekâsıd, 5/5; Âmîdî, Ebkâr, 4/7; İsfehânî, hemzesiz şekilde nebiy 

sözcüğünün aslında hemzeli olduğunu ve hemzenin terk edildiğine ilişkin nahivcilerin sözlerine 
atıfta bulunmakta ve bunun anlamının yücelik olduğunu, onun nebi olarak isimlendirilmesinin ise 
onun yerinin diğer insanlardan üstün olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. İsfehânî, el-
Müfredât, 734.  

657  İsfehânî, resul sözcüğünün köküne ilişkin olarak şu bilgileri vermektedir. Rusl asıl olarak teenni 
ile göndermektir. Kolayca yürüyen deve için nâketu’n-risletu’n denilir. Bir kimseye rahat bir 
şekilde gitmesi emredildiğinde alâ rislik denilir. Bazen de gönderme fiili düşünülür ki resûl 
sözcüğü buradan türetilmiştir. İsfehânî, Müfredât, 284. Nebî ve resûl anlam çözümlemeleri 
hakkında bkz. Bağdâdî, Usûli’d-Din, 153-154; Yar, Erkan, “Müslüman kelamında Elçilik”, 
İslam’da Peygamber İnancı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2009, 115-117.  

658  İsfehânî, el-İtikâdât, 119. 
659  İsfehânî, el-İtikâdât, 119. 
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elçilik”660 olarak tanımladıklarına vurgu yapmaktadır. Fakat bu tanımlarda o, elçiliği 

nübüvvet veya risalet sözcükleriyle ifade etmemekte, yine elçilik anlamına gelen 

sefâret sözcüğünü kullanmaktadır. Buna bağlı olarak da elçiliğin gerçekleştiği iki 

varlık düzlemi olarak Allah ve insan zikredilmekte, elçinin gönderilme amacını 

belirlemek için de, onun insana rehberlik etmek için gönderildiği ve tebliğ ettiği 

ilkeler ile insanın dünya ve ahiret konularında bilgilendirildiğine dikkat 

çekilmektedir.  

 İsfehânî’nin elçilik öğretisinde, felsefi elçilik öğretilerinde görülen fakat 

kelamcıların öğretilerinde görülmeyen, insan türü içerisinde elçinin varlıksal 

üstünlüğü anlayışının varlığı görülmektedir. Bu anlayışa göre, elçi olarak seçilen 

kişinin meleklerin de üstünde derece bakımından şerefli ve mertebe bakımından da 

üstün olması gerekir. O, bu öğretiyi şu şekilde açıklamaktadır: “Allah varlıkları iki 

kısım olarak yaratmıştır. Bunlar da; cisimsel olanlar ve cisimsel olmayanlardır. 

Cisimsel olanlar cansızlar, bitkiler, hayvanlar ve insan olmak üzere dört türdür. Her 

tür kendi altındaki türden üstün olarak yaratılmıştır. Bitkiler cansızlardan, hayvanlar 

bitkilerden, insanlar hayvanlardan ve melekler de insanlardan üstündür. Bu türlerde 

türün en üst sınırında yer alan varlıklar vardır. Cansızlar içerisinde mercanda büyüme 

izleri görülmekte ve onun dalları vardır. Bu nedenle o bitkisel cansızdır. Bitkiler 

içerisinde de hayvanlar sınırında olanlar vardır. Hurma ağacında erkeklik ve dişilik 

vardır, hayvandaki saçlar ve kıllar gibi onun da lifleri vardır, onun başı kesildiğinde 

gövdesi kurur. Bu nedenle hurma, kendisi ile hayvan arasındaki benzerlikten ötürü 

hayvansal bitkidir. Hz. Muhammed “Halanız hurmaya hürmet ediniz”661 demiştir. 

   
660  İsfehânî, el-İtikâdât, 119; Bu tanımlar gerçek elçiyi ve nebîyi belirlemekle birlikte onu sahte 

elçiden ayırt etmeyi de amaç edinmektedir. İsfehânî, Allah tarafından gönderilen elçi ve kendisi 
elçilik iddiasında bulunan arasındaki farkın açıklanması konusunda İbn Miskeveyh ile aynı görüşü 
paylaşmaktadır. Her ikisi de, filozoflar ve nebiler için gerekli olan nitelikleri bilen için bu farkın 
açık olduğunu ifade etmekte ve nebiler için gerekli vasıfların sahte elçilerde olmadığı 
görüşündedirler. Her ikisine göre de sahte elçi, bu özellikleri ortaya çıkarmak için kendisini 
zorluyor. Buna ilaveten onlarda mucizelerin ortaya çıkması imkansızdır. Sahte peygamber eğer bir 
sihir, şa’beze, niranciyât benzeri bazı şeyler getirirse, onun yaptığı bu şeyler zamanındaki aklını 
kullanmayanlar için gizli olsa da, filozoflar için bunun gizli kalması imkansızdır. Bkz. İsfehânî, 
İtikâdât, 132-133; Krş. İbn Miskeveyh, el-Fevzu’l-Asğar, 118-120. 

661  İsfehânî’nin hadis olarak naklettiği bu söz, sahih kabul edilen hadis kitaplarında geçmemektedir. 
Ancak bazı hadis eserlerinde hurma hakkındaki hadisler içerisinde zikredilmektedir. Bu hadisin 
devamında hurmanın Adem’den geri kalan topraktan yaratıldığı ve onun başkası tarafından 
döllendirildiğine dikkat çekilmiştir. Bkz. İbnu’l-Cevzî, el-Mevdûât, 1/184; Hurma ağacı, 
Kur’an’da “Doğum sancısı onu bir hurma ağacına sevketti. “Keşke, dedi, bundan önce ölseydim 
de unutulup gitseydim!” (Meryem 19/23) “Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, 
olgun hurma dökülsün” (Meryem 19/25) ayetlerinde Meryem ile ilişkili olarak geçmekte, ancak bu 
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Maymun, at ve fil gibi bazı hayvanlar da insan sınırına yaklaşırlar. Bu hayvanlar 

çeşitli sanatları öğrenmekte ve bilgi yönünden medeni insana yaklaşmaktadırlar662  

İnsanlar arasında hem ilim ve irfanının çokluğu yönünden ve hem de Rabb’ine 

olan ibadeti yönünden melekler sınırında yer alanlar vardır. Bunlar, meleksel 

insandır. Nitekim Allah “bu insan değil, ancak şerefli bir melektir”663 demektedir. 

Bu nedenle şair; “sen insan değil, bir meleksin, göğün içerisinden bir sesle inen” 

demektedir. Her türün sonunun, üstündeki türün ilki olduğu söylenemez. Allah 

“Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin”664 demektedir. İnsanlar kısım 

kısımdır. Yaptıkları kötülükler dolayısıyla hayvanların üst mertebesinde yer alanlar 

vardır ki bu “onlar ancak hayvanlar gibidir”665 ayetinde nitelenmiştir. İnsanlardan 

bazıları da yaptıkları iyilikler dolayısıyla meleklerin mertebesinde yer alırlar. Bu ikisi 

arasında yer alan orta bir kısım daha vardır ki, bunlar da yaptıkları iyilikler 

dolayısıyla meleklere yaklaşır, yaptıkları kötülükler dolayısıyla da hayvanlara 

yaklaşır. Allah, Kur’an’da kendine zulmeden, muktasid ve sâbık666 nitelemeleriyle 

buna işaret etmektedir. Nebinin Allah’tan aldığı vahyi insana iletmesi için melekler 

sınırında olması gerekir ki seçilmiş olsun. Allah (c.c.) “Andolsun size kendinizden 

öyle bir elçi gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok 

düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir”667 sözüyle buna dikkat 

çekmiştir.668 

Elçinin insan türü içerisindeki üstünlüğünü temellendirmek için ileri sürülen bu 

görüşün amacı, konunun çözümlenmesinde etkili olacaktır. Bu öğreti, ondan önce 

İhvan-ı Safa669 ve İbn Miskeveyh670 felsefesinde de görülmektedir. İhvan-ı Safâ’da 

     

öğretilerde yer alan özelliklerine değinilmemektedir. Meryem’in bu fiillerinin hurma ağacı ile 
ilişkilendirilmesi, onun yaşadığı bölgede hurma ağacının yaygınlığının ötesinde bir anlamı 
içermemektedir.  

662  İsfehânî, el-İtikâdât, 120. 
663  Yusûf 12/31. 
664  Mülk 67/3. 
665  Furkân 25/44. 
666  İsfehânî, bu görüşü için “Biz, bu ilahi vahyi kullarımızdan seçtiklerimize miras olarak bahşettik. 

Onlardan bazısı kendilerine zulmeder, bazısı ara yolu tercih eder, bir kısmı da Allah'ın izniyle 
iyilikte başı çekenlerden olur. Bu en büyük fazilettir” (Fâtır 35/32) ayetine atıfta bulunmaktadır. 

667  Tevbe 9/128. 
668  İsfehânî, el-İtikâdât, 120-121; İsfehânî, ez-Zerîa adlı eserinde de, insanın hayvanlara olan 

üstünlüğünün hem bedensel ve hem de nefissel olduğunu belirttikten sonra bazı hayvanların bazı 
sanatları öğrenmeleri bağlamında fil ve maymunu zikretmektedir. İsfehânî, ez-Zerîa, 78. 

669  İhvan-ı Safâ’nın risalelerinde ay altı ve ay üstü varlıkları içeren varlık kategorisi yer almaktadır. 
Bu varlık kategorileri ve özellikleri özet olarak şu şekildedir. Ay altı varlıklar madenler, bitkiler, 
hayvanlar ve insandır. Bu kategorilerde yer alan varlıkların sonunda yer alan ilkinde yer alan ile 
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bu anlayış genel olarak varlık mertebelerinin belirlenmesinde, İbn Miskeveyh 

felsefesinde olduğu gibi İsfehânî’nin öğretisinde ise, elçinin ruhlar alemine tanıklık 

etmesi ve vahiy almasının temellendirilmesinde yer almaktadır. Fakat Safâ Kardeşler 

ve İbn Miskeveyh bu öğretiyi temellendirmek için ayetlere ve hadislere atıfta 

bulunmazken, İsfehânî, nasslara atıfta bulunmaktadır. İsfehânî’nin atıfta bulunduğu 

“Halanız hurmaya hürmet ediniz” hadisi, insan ile hurma ağacı arasında maddesel 

bir ilişki içermektedir; Ancak bu hadisin, hurmanın Arapların yaşamındaki 

öneminden ötürü hurmanın elde edildiği ağacın da saygınlığına işaret etmek için 

üretilmiş olması olasıdır. Kur’an’ın, “Bu insan değil, ancak şerefli bir melektir” 

ifadesi, bir mertebeyi değil, insanın, fiziksel ve akli güzellikleri meleklere 

benzetmesini, “onlar ancak hayvanlar gibidir” ifadesi ise insanın ayırt edici bir 

özelliği olarak aklını kullanmamak suretiyle kötü fiiller yapanların fiilleri yönünden 

hayvanlara benzetilmesini ifade etmektedir ki, bu benzetmeler ilk olarak insan 

tarafından yapılmıştır. Kur’an’da yer alan kendine zulmeden, muktasid ve sabık 

isimleri ise, insanların davranışları yönünden sınıflandırılmasını ifade etmektedir. Bu 

nedenle bu öğreti dinsel temellerden yoksundur.  

Bu öğreti, evrimci teorilerde olduğu gibi türler arası geçişi içermemektedir. 

Alimlerin, kendi bilgi birikimleri ile varlıklar ve özellikleri hakkında elde ettikleri 

veriler dikkate alınarak yaptıkları bir tanımlamadır. Bu mertebeleri belirleyen 

     

ilişkilidir. Madenlerin ilki toprak ile sonuncusu da bitki ile bağıntılıdır. Bitkilerin sonuncusu 
hayvanlarla ve hayvanların sonuncusu da insan ile bağıntılıdır. İnsan türünün en üstünde yer 
alanlar ise meleklerle bağıntılıdır.  

Madenlerin ilki kireç ve tuz, sonu ise mantar ve pamuktur. Bunların meyve ve yaprakları 
yoktur. Bitkilerin madenlerle bağıntılı ilki yosun, hayvanlarla bağıntılı sonu ise hurmadır. Hurma 
cismi yönünden bitki, nefsi yönünden hayvandır. Çünkü onda, hayvanların fiilleri vardır. Hayvan 
mertebesinde yer alan varlıkların ilki, bitki mertebesinde yer alan varlıkların sonuncusu ile 
bağıntılıdır. Sonrasında insanın geldiği hayvanların mertebelerinin ise, farklı yönleri vardır. Bu 
durum, insanın faziletlerin kaynağı ve iyilikleri kendisinde bulunduran varlık olmasından ve bir 
tek hayvan türünün de bunları içermemesindendir. 

   Hayvanlar içerisinde maymunda olduğu gibi bedensel biçim bakımından ve güzel ahlakı olan 
at gibi ahlak bakımından yaklaşanlar, güvercin gibi ünsiyetli kuş, fil gibi kalbi zeki olan, papağan 
gibi çeşitli sesler çıkaran, karınca gibi ince işler yapmak suretiyle insana yaklaşanlar vardır. 
İnsanların mertebeleri içerisinde ise alt mertebede sadece duyusal olanları bilen, sadece bedensel 
iyiliklerden anlayan,  sadece dünya güzelliklerine istek duyan vs. vardır. Kendisinden sonra melek 
mertebesinin geldiği insan mertebesinin üst mertebesinde ise gönülleri gaflet uykusundan ve 
bilgisizlik donukluğundan uzaklaşmış ve ilimler ve irfanlarla yaşamını sürdüren, cevherinin 
saflığıyla ruhlar alemine tanıklık eden, oradaki varlıkları yakini olarak görenler vardır. Bu varlıklar 
da, bedensel olanlardan arınmış soyut varlıklar olarak meleklerdir. İhvânu’s-Sefâ, Resâil,  4/273-
282.  

670  İbn Miskeveyh’in varlık mertebeleri ve bu mertebede yer alan varlıkların özellikleri İhvânu’s-
Sâfâ’daki gibidir. Bkz. İbn Miskeveyh, el-Fevzu’l-Asğar, 85-92; Tehzîbu’l-Ahlâk, 58-60.  
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alimlerin, evrendeki bütün maden, bitki, hayvan ve insan türlerini incelemek 

suretiyle bu şekildeki bir derecelendirmeyi yaptıkları da söylenemez. Çünkü 

günümüzde varlık türlerini inceleyen bilim dalları, yeni varlık türlerini ortaya 

çıkarmaktadırlar. Bu bilgiler ancak belirli bir dönemin varlık türleri hakkındaki 

malumâtının ötesinde bir anlama sahip değildir. İnsan türünün mertebelerinin 

belirlenmesinde, hayvanlara yakın en alt mertebe olarak İhvânu’s-Safâ herhangi bir 

ırka gönderme yapmazken, İbn Miskeveyh’in ve İsfehânî’nin ise Zencilere ve 

Türklere gönderme yapması, ancak etnik ayrımcılık ve etnik milliyetçilik ile 

açıklanabilir. Çünkü insan türüne ait olan bireyler, Tanrı tarafından aynı fıtrâtta 

yaratılmıştır. İnsan türünde edilgin olarak var olan bu özelliklerin etkin hale 

getirilmesi, sosyal, siyasal, ekonomik gibi dış şartlarla ilişkilidir. Elçinin vahiy olarak 

tebliğ ettiği sözler, elçinin ruhsal varlıklar alemine tanıklık etmesi suretiyle değil, 

Tanrı’nın bu sözleri Melek Cibril ile elçiye göndermesi biçiminde ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü Kur’an’da vahiy, aşağıdan yukarıya doğru değil, yukarıdan 

aşağıya doğru bir olguyu ifade etmektedir. 

2. Elçiliğin İmkanı 

Allah’ın insanlar arasından bir bireyi elçi olarak seçmesi konusundaki yargı, genel 

olarak vâcib,  mümkün ve müstahil olarak nitelenmektedir.  

Allah’ın elçi göndermesinin vacip olduğu yargısı, filozoflara ve Mutezileye aittir. 

Mutezileye göre, Allah’ın elçi göndermesi vaciptir. Abdulcebbâr, Allah’ın elçi 

göndermesinin güzel olduğu ve bundan kastın da her türlü kötülüğün ondan 

olumsuzlanması gerektiğini; Allah’ın elçi göndermede doğru bir amacı olunca 

ondaki bütün kötülüklerin de olumsuzlanmış olacağından hareketle onun vacip 

olduğunu söylemektedir.671 Ehl-i Sünnet alimleri de Mutezile ve filozofların elçilik 

konusundaki vacip yargılarına işaret etmektedirler.672 

Ehl-i Sünnet, hiçbir fiilin Allah için vacip olmayacağı genel yargısından hareketle, 

Allah’ın elçi göndermesinin de mümkün olduğu yargısında bulunmaktadır. Gâzâlî, 

Allah’ın kullar için aslah olanı yapmasının vacip olmadığını, Allah’ın elçiler 

göndermesinin vacip olmadığını, göndermesi durumunda bunun kötü ve muhal 

   
671  Abdulcebbâr, el-Muğnî, 15/19. 
672  Bkz. Îcî, el-Mevâkıf, Kahire, trs., 342. 
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olmadığını; aksine mucizeler ile onların doğruluğunu açığa çıkarmasının mümkün 

olduğunu söylemektedir.673 

Allah’ın varlığını kabul ettikleri halde onun elçi göndermesini yadsıyan 

Müslüman olarak nitelenen herhangi bir ekol veya kişi mevcut değildir. Elçilere 

imanın bir iman nesnesi olması nedeniyle asıl olarak elçiliği inkar eden bir görüşün, 

İslami anlayışları içerisinde kabul etmek de imkansızdır. Kelamcılar genel olarak 

elçilik kurumunu inkar eden bir anlayış olarak Berâhime’nin görüşlerine atıfta 

bulunmakta ve elçiliği reddetme nedeni olarak da, onların, insanda aklın varlığının 

gerçeği bilmede yeterli oluşu, şeriatlarin aklın kötü gördüğü bazı şeyleri emretmesi 

ve elçinin bilinmesi için gerekli şartların oluşmayacağı görüşlerine dikkat 

çekmektedirler.674 Buna reddiye olarak gelişen kelam öğretilerinde, genel olarak 

Allah’ın akla aykırı olan bir şeyle elçileri göndermeyeceği ispat edilmektedir.675 

İsfehânî ise, Allah’ın elçi göndermesi hakkında vacip veya mümkün şeklinde bir 

yargıda bulunmaksızın, elçiler göndermenin kullar için mutlaka olması lazım gelen 

zarûriyyât olarak görmektedir. Ona göre insanlar, uhrevi cüzi ve külli yarar ve 

zararlarını bilmede noksandırlar. Bazı kimseler genel olarak külli olanları bilseler de 

cüzi olanları bilmezler. Durum böyle olunca Allah elçi göndermekle ister avam ve 

isterse havas olsun kullarına iyilikte bulunmuştur.676 Doğrusu ise; “Kur’an’a göre, 

Allah insana peygamber göndermekle insana iyilikte bulunmuştur.”677 

B. NÜBÜVVET SAHİBİNDE BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER 

Kendisine elçilik görevi verilen kişilerde bulunması gerekli hallerin zikredilmesi, 

bir yandan bu hallerin bilinmesini amaç edindiği gibi, diğer yandan da onların 

korunmuşluğunun kendilerindeki bu haller nedeniyle ortaya çıktığını anlatmak 

içindir. Çünkü İsfehânî, ismetin onların günah işlemelerinin engellenmesi olarak 

gören anlayışları olumsuzlamakta ve asıl olarak elçi seçilen kişinin kendisindeki bu 

haller nedeniyle elçi olduğunu belirtmektedir. İsfehânî’nin zikrettiği bu hallerin 

   
673  Gâzâlî, el-İktisâd, 102; Ehl-i Sünnetin Allah’ın elçi göndermesinin mümkün olduğu yargısı için 

bkz. İcî, el-Mevâkıf,  342. 
674  Abdulcebbâr, el-Muğnî, 15/19. 
675  Abdulcebbâr, el-Muğnî, 15/19. 
676  İsfehânî, ez-Zerîa, 156; İsfehânî, “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, 

peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, mutlak güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” (Nisâ 4/165) ayetinin tefsirinde konu ile ilgili düşüncelerini 
ifade etmektedir. Bkz. İsfehânî, Tefsîr, 4/165-310.  

677  Akbulut, Ahmet, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Ankara 1992, 14. 
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bazıları elçinin kendisi ile ilişkiliyken, diğer bazıları da elçinin gönderildiği toplum 

ve yaşam şartlarıyla ilişkilidir.  

İsfehâni, nebinin en şerefli bir nesilden olması ve bunda da herhangi bir 

noksanlığın olmaması gerektiğini belirtmekte ve bu görüşü “Şüphesiz Allah, Âdem’i, 

Nûh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip 

âlemlere üstün kıldı”678 ayetine dayandırmaktadır. Ona göre “onların temizlenmiş 

olmaları, onların soylarının temizliğine ve neseplerinin karışıklıklardan 

arındırılmasına işaret eder. Çünkü her şey iyilik ve kötülükte aslına döner. Bunun 

için Allah Teâlâ “İyi ve elverişli beldenin bitkisi, Rabbinin izniyle bol ve bereketli 

çıkar. Kötü ve elverişsiz olandan ise, faydasız bitkiden başkası çıkmaz”679 

demektedir.”680  

Kelamcıların elçinin soyu hakkındaki bu görüşleri, Arap toplumlarında nesebin 

önemi ve bununla bağıntılı olarak toplumsal kabullenme ile ilişkilidir. İlk ayette 

elçilerin seçilmiş olmaları ile vurgulanan onların soylarının temizliğine değil, önceki 

topluluklarda mabede adanarak dinsel bir gelenek içerisinde yetişmiş olmalarına 

gönderme yapılmaktadır. İkinci ayette ise bitkilerin yetişmesine elverişli toprakta iyi 

ürün alınması elverişsiz toprakta da kötü ürün alınması, bitkinin gereksinim duyduğu 

maddelerin elverişli olmasıyladır. İnsan ise eğitimle davranış geliştirme özelliğine 

sahiptir. Bunun da ötesinde, bu görüşleri “Rabbi şöyle buyurmuştu: “Ben seni 

insanlara önder yapacağım.” İbrahim de, “Soyumdan da” demişti. Bunun üzerine 

Rabbi, “Benim ahdim zalimleri kapsamaz” demişti”681 ayeti ve gönderilen elçilere 

baba, çocuk ve yakınlarının itaat etmediklerine dair anlatılan örnekleri 

yadsımaktadır.682 

İsfehânî’nin, gönderilen elçilerin bedensel noksanlıklardan korunmuş ve yaratılış 

bakımından eksikliklerden arınmış olmalarının gerektiği683 konusundaki görüşleri de, 

toplumların engellilere karşı tutumlarından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar o, 

bunun onların fiillerini gereği gibi yerine getirmeleri için olduğunu söylese de, bütün 

   
678  Al-u İmrân 3/33. 
679  A’râf 7/58. 
680  İsfehânî, el-İtikâdât, 123. 
681  Bakara 2/12. 
682  Bu örnekler bağlamında Hz. İbrahim’in babası, Hz. Nuh’un oğlu ve Hz. Muhammed’in yakın 

akrabalarının tutumları zikredilebilir. Bkz. Enâm 6/74; Hûd 11/42; Tebbet 111/1-5.  
683  İsfehânî, el-İtikâdât, 123. 
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özürlerin bu fiili yerine getirmeye engel oluşturacağını söylemek zordur. Çünkü 

körlük gibi bazı engeller, elçinin görevini yerine getirmesine engel oluşturabilse de, 

sözgelimi topallık gibi bazıları da engel oluşturmayacaktır.  

İsfehânî’nin elçinin bir niteliği olarak gördüğü, onun kötü ahlaktan temizlenmiş 

ve güzel ahlakla donatılmış olmasının gerekliliği, diğer kelamcılar tarafından geniş 

olarak incelenmemiştir. Onun, bunu elçi için bir gereklilik olarak görmesi ve ayrıntılı 

olarak incelemesinin, ahlak ile ilgilenmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Ona göre 

“güzel ahlak dört faziletten ortaya çıkar ve yirmi özelliği kendisinde bulundurur. 

Bütün bunlar bir araya gelince, insan gerçek anlamda güzel ahlaka sahip olur. Bu 

dört fazilet de iffet, şecaat, hikmet ve adalettir. İffetten emanet, haya ve vakar ortaya 

çıkar. Şecaatten; Doğal afetler anında şükür ile birlikte cömertlik, insanlar arası 

olaylarda meydana gelen musibetler anında ise sabır ile birlikte orta yolda olma 

davranışı gelişir. Bu sıfattan kanaat, rıza ve bela anında sebat, dünya işleriyle az 

uğraşma, akla uygun olarak şehveti kamçılamak ortaya çıkar. Hikmetten ezberleme, 

anlama, düşünme, dilde kalp ile zikretme gücü ortaya çıkar ki neredeyse o 

gördüğünü ve işittiğini unutmaz. Adaletten de hikmet, rahmet, yumuşak davranış, 

kolay anlaşma doğar. Bir kimsede bu manalar oluşunca o kimsede hürriyet, zarf, 

mürüvvet ve cömertlik erdemleri oluşur. Hürriyet; insanın kendisine egemen olması 

ve onu heva ve onun sebep olduğu kötülüklerden özgürlüğe çıkarmasıdır. Hz. 

Peygamber  “insanlar iki çeşittir. Bunlar da nefsine uyarak onun kölesi olan ve 

nefsini uydurarak onu köle edendir”684 demektedir. Zarf; bütün güzelliklerin 

içerisinde olduğu kap demektir. Bu, kap anlamına gelen zarfa benzerliğinden ötürü 

böyle isimlendirilmiştir. Mürüvvet ise, iyilikleri kendisinde bulundurmasıdır.”685 

İsfehânî, elçiler için gerekli gördüğü ahlaki özellikleri, genel olarak insanın nefissel 

faziletlerinden ortaya çıkan özellikleri olarak da görmektedir.686 

Elçinin kendisinde bulunması gereken haller ile birlikte, tebliğ ettiği ilkelerde 

bulunması gereken özellikler de vardır. İsfehânî, elçinin davet ettiği şeylerin akla 

uygun olması gerektiğini, bunun aksine yani onun akla uygun olmayan şeye davet 

etmesi durumunda insanların ona eğilim göstermeyeceğini687 söylemektedir. O, akla 

   
684  Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 22/332; Beyhakî, Şuabi’İmân, 7/506.  
685  İsfehânî, el-İtikâdât, 124. 
686 İsfehânî, ez-Zerîa, 116-118. 
687  İsfehânî, el-İtikâdât, 125. 
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uygun olmayan şeylerin tebliği ve toplumun buna olumsuz tepkisi bağlamında 

Zerdüşt, Mani ve Mazdek’in iddia ettiği şeylere onları çağırmasını örnek 

vermektedir. Mani’nin insanların faydasına olan imar etme ve kazanç elde etme gibi 

şeyleri yasaklaması ve Mazdek’in de soyun bozulmasına neden olan zina vb. eğilim 

gösterilmeyen ve iltifat edilmeyen fiilleri mübah kılmasını688 zikretmektedir. Ancak 

ilahi kaynakla ilişkilendirilen sözlerin, bu kaynağın toplumlardaki yüceliği nedeniyle 

kabul edildiği görülmektedir. Sözgelimi Tanrı’nın birliği akli olarak kabul edilmesi 

gereken bir ilke iken, üçleme gibi bir inancın dinsel temele dayalı olarak 

Hıristiyanlar tarafından kabul edildiği görülmektedir.  

Elçinin gönderildiği zaman ve yer ile ilgili haller olarak İsfehânî, dinin bozulmuş 

ve onun yeniden kendi döneminde derleyip toplayan birine güçlü bir ihtiyacın olduğu 

bir dönemde ve yerde gönderilmesi gerektiğine689 vurgu yapmaktadır. Ona göre “elçi 

de onu ya ıslah etmek ve özgün şekline getirmek ya da kendi dönemindeki en yararlı 

şekline getirmek suretiyle yapar”.690 Bu görüş, bozulmamış bir dinin varlığı 

durumunda yenisinin gönderilmesinin gereksizliğine de vurgu yapmaktadır.  

Elçinin kendisinden önceki elçi tarafından bildirilmiş olmasının gerekliliği, 

kelamcılar tarafından kabul edilmektedir. İsfehâni, elçinin kendisinden önceki 

elçilere Allah tarafından bildirilmek suretiyle müjdelenmiş olması ve bu yönüyle de 

düş sahibi ve akıl sahibi insanlar tarafından anlatılması gerektiğini söylemekte ve bu 

görüşüne delil olarak İsa peygamberin kıssasında geçen “benden sonra gelecek, 

Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici”691 ayetini delil olarak sunmaktadır.692 

Ancak bu ifade elçinin kendi tebliğ ettiği ilkeler içerisinde yer almaktadır. 

Günümüzde Hıristiyanların elinde mevcut İncil’de bu ifadeye rastlanılmamaktadır. 

İsa tarafından Hz. Muhammed’in bir elçi olarak müjdelendiğinin, Hıristiyanların 

kutsal kabul ettikleri kitapta yer alması, her dininin kendisinden öncekini ortadan 

kaldırması yani nesh  etmesi nedeniyle geçersiz olacaktır.  

Elçinin ergenliği ve cinsiyeti problemi kelam ilminde bir sorun oluşturmakta iken, 

İsfehânî rüşte farklı bir anlam yüklemekte, cinsiyet problemine ise değinmemektedir. 

O, rüşdü ergenlik anlamında değil, “Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu 
   

688  İsfehânî, el-İtikâdât, 125. 
689  İsfehânî, el-İtikâdât, 125. 
690  İsfehânî, el-İtikâdât, 125. 
691  Saff 61/6. 
692  İsfehânî, el-İtikâdât, 125. 
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yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk”693 ayetinde ifade edilen 

rüştü kast etmektedir. Ona göre “rüşt; üç yönetimi düzenlemek suretiyle kendisinden 

razı olunan bir sistemi ortaya koymada yetkinliktir. Bu üç yönetim de; kişinin 

kendisini yönetmesi, malını ve evini yönetmesi ve beldeleri ve orada yaşayan 

insanları yönetmesidir. Ancak elçilerin rüştü ile başkalarının rüştü arasında fark 

vardır. Elçilerin rüştünde egemen olan Ruhu’l-Emîn iken, başkalarının rüştünde 

egemen olan insanlardan herhangi bir kimsedir.”694 İsfehânî, bu görüşüyle elçilerin 

vahiy meleğinin denetim ve gözetiminde olduğunu kabul etmektedir. Elçilerin 

cinsiyeti konusunda ise Eşariler ve Mâturîdîler farklı görüşleri benimsemektedirler. 

Eşariler, nassların zahiri anlamlarını dikkate alarak kadınlardan nebi olacağını fakat 

resul olamayacağını ileri sürmekteyken, Mâturîdîler kadınların nebi ve rasul olarak 

görevlendirilmelerinin imkansızlığından söz etmektedirler.695  

İsfehânî, elçide bulunması gereken bazı haller bağlamında Allah Teâlâ’nın fazlı 

ile ona bir ikramda bulunması veya bir çağrısına icabet etmesi ve Allah’ın kendi 

katından ona bir sekine, kendi katından bir ruh, duygu ve duyularını yönlendiren bir 

nur vermesi şeklindeki görüşleri, çeşitli ayetlerin yorumlarından kaynaklanmaktadır. 

Nitekim o, bu görüşüne Musa’nın (as.) “O, Ey Rabb’im gönlüme ferahlık ver. İşimi 

kolaylaştır”696 dediğinde onun çağrısına “İstediğin sana verildi ey Musa!”697 

denilerek icabet edilmesini delil getirmektedir. 

 Diğer yandan Allah’ın Musa (as.) için “sana tarafımızdan bir sevgi 

bırakmıştım”698 ve “seni seçtim”,699 İsa (as.) hakkında “Allah’ın Meryem’e ulaştırdığı 

kelimesi ve ondan bir ruhtur”700 ve Muhammed (as.) için “İşte sana da, emrimizle, 

bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, 

kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık”701 

demesine atıfta bulunmaktadır.702 Allah’ın bazı elçilerinin çağrısına icabet ettiği 

   
693  Enbiya 21/51. 
694  İsfehânî, el-İtikâdât, 126. 
695  İbn Hümâm, el-Müsâyere, 34; Kadınlardan peygamber gelip gelmediğine ilişkin tartışmalar 

hakkında bkz. Bahçeci, Muhittin, Peygamberler ve Peygamberlik, Türdav, İstanbul 1977, 87-89. 
696  Tâhâ 20/25-26. 
697  Tâha 20/35. 
698  Tâhâ 20/39. 
699  Tâhâ 20/13. 
700  Nisâ 4/171. 
701  Şûrâ 42/52. 
702  İsfehânî, el-İtikâdât, 127. 
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Kur’an’da belirtilmesine rağmen, bütün elçilerin çağrılarına icabet ettiğine ilişkin 

anlatımlar yer almamaktadır. Sadece her elçinin icabet edilen çağrılarının olduğunu 

ve Hz. Muhammed’in de bunu şefaat olarak ahrete bıraktığını belirten hadislere 

rastlanılmaktadır.703 İsfehânî, bu belirlemesinde daha çok Kur’an’da elçilerle ilgili 

yer alan anlatımlardan hareket etmektedir. Ancak bunun genel bir ilke olarak 

benimsenmesi, Kur’an’da gönderilen tüm elçilerin çağrılarına icabet edildiğini 

belirten anlatımlar olmaması nedeniyle tutarlı değildir.  

Elçinin nitelikleri konusundaki kelamcılar arasında en önemli problemin ismet 

konusunda olduğu görülmektedir. İsfehânî, “elçinin gönderilmiş olduğu insanları 

kendisinden daha büyük olana yöneltmemesi için kendisinden affedilmesi kolay olsa 

bile herhangi bir zellenin ortaya çıkmaması gerekir”704 derken, bunu onların güzel 

ahlaka sahip olmalarıyla ilişkilendirmekte ve ismetin onların günahlara güç 

yetirmeyecek şekilde engellenmiş oldukları görüşünü yadsımaktadır. Ona göre 

“ismet; lügatte şiddetli engelleme anlamına gelir. Bu da ya zorlama ya da engelleme 

ve emir ile olur. Elçinin küfür, fısk, işlerinde yalan söylemek, hükümlerinde 

bilgisizlikten korunmuş olması gerektiğinde alimler icma etmişler fakat elçilerin 

korunmuşluklarının şekli konusunda ihtilaf etmişlerdir. Kimisi korunmuşluğun onları 

günahlardan engelleyen bir engel olarak Allah’ın bir fiili, kimisi “Andolsun, kadın 

ona istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf da ona istek 

duyacaktı”705 ayetinde belirtilen Yusuf’un (as.) durumunda olduğu gibi açık bir işaret 

ile onların isteklerinin giderilmesidir. Kimisi de onların küçük suçları ve günahları 

yapacaklarını ve bunun da onlara engel olacağını söylemişlerdir. Bunun da, onların 

seçilmiş olmaları ve yüceliklerinden dolayı olduğunu belirtmişlerdir. Muhakkiklere 

göre, onların korunmuşlukları, elçilik için seçilenin nitelikleri olarak güzel hasletlerin 

onlara özgü kılınmasıdır”706 

İsfehânî’ye göre, onların günahlara güç yetiremeyecek şekilde günahlardan 

engellenmiş olduklarını söyleyenlerin görüşü hatalıdır. Çünkü Allah insanı diri, 

düşünen, ayırt edici ve seçen olarak yaratmıştır. Allah “Şüphesiz biz onu yola koyduk. 

   
703  Buhârî’de yer alan bir hadiste Hz. Muhammed “her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. 

Ben de duamı, Allah dilerse kıyamet gününde ümmetime şefaat olarak ayırmak istiyorum” ifadesi 
yer almaktadır. Bkz. Buhârî, Sahîh, Kitâbu’d-Deavât, 6304 nolu hadis, 8/67. 

704  İsfehânî, el-İtikâdât, 126. 
705  Yusûf 12/24. 
706  İsfehânî, el-İtikâdât, 142-143. 
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O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder”707 ve “Biz ona iki göz, bir 

dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu göstermedik mi?”708 demektedir. İnsanı bu 

yapıdan çıkarmak, onu insanlıktan çıkarmaktır. Çünkü bu insan olmanın 

özelliklerindendir. Bu nedenle Allah elçisine “De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir 

insanım. Bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor”709 

buyurmaktadır. Kendisinde günahın gerçekleşmesi mümkün olmayandan, taatın 

gerçekleşmesi de mümkün olmaz. Çünkü bu ikisi karşıttır. Kim kendisinin itaatkar 

olarak nitelenmesini gerektirmeyecek uygun bir fiil işlerse, o kimse sevabı da hak 

etmez. Muhammed’in (as.) gücü günah işlemeye yetmeseydi, “Eğer Allah’a ortak 

koşarsan elbette amelin boşa çıkar”710 denmez ve diğer vaid ifadeleri söylenmezdi. 

Bu nedenle onun kötülük işlemekten çevrildiğini söylemek de doğru değildir. Çünkü 

bu onu sevabı hak etmekten de çıkarır. Allah’ın “Eğer Rabbinin delilini görmemiş 

olsaydı, Yûsuf da ona istek duyacaktı”711 sözü, Rabbinin burhanını hatırlaması için 

ona isteğinin olmamasını gerektirir. Allah elçisine “Eğer biz sana sebat vermiş 

olmasaydık, az kalsın onlara meyledecektin”712 demektedir. Öyleyse ismet, daha 

önce zikrettiğimiz pek çok hasletin bir araya gelmesiyle gerçekleşir. 

İsfehânî’nin elçilerin ismet niteliği hakkındaki görüşlerini de, onun elçiler için 

gerekli haller konusundaki görüşleri ile birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü o, 

ismet niteliğini elçinin bu hallere sahip olması şeklinde açıklamaktadır. İsfehânî, 

elçinin küfür, fısk, işlerinde yalan söylemek, hükümlerinde bilgisizlikten korunmuş 

olması gerektiğinde alimlerin icma ettiklerine fakat elçinin korunmuşluğunun biçimi 

konusunda ihtilaf ettiklerini belirtmektedir.713 Kelamcıların elçinin korunmuşluğu 

öğretisiyle, aslında elçinin tebliğ ettiği vahyin Tanrı tarafından kendisine indirildiğini 

güvence altına almak istemektedirler. İsfehânî’nin de işaret ettiği gibi korunmuşluk 

öğretileri, elçiyi günahlardan engelleyen bir engel olan Allah’ın bir fiili, kimisi açık 

bir işaret ile elçinin kötü bir fiile dönük isteğinin giderilmesi, onların küçük suçları 

   
707  Dehr 76/3. 
708  Beled 90-7-9. 
709  Kehf 18/110. 
710  Zümer 39/65. 
711  Yusûf 12/24. 
712  İsrâ 17/74. 
713  İsfehânî, İtikâdât, 142. İsfehânî, ismetin lügatte şiddetli engelleme anlamına geldiğini; bunun da ya 

zorlama ve ya da engelleme ve emir ile olduğunu söylemektedir. İsfehânî, İtikâdât, 142; İsfehânî, 
el-Müfredât, 504. 



 

 

145 

 

ve günahları yapacakları ve bunun da onlara engel olacağı şeklindedir.714 Fakat bütün 

bu tanımlarda korunmuşluk öğretisi, elçinin tüm fiillerini içerir şekilde 

yapılandırılmaktadır. O kendi öğretisini ise, elçinin korunmuşluğunun elçilik için 

seçilenin netelikleri olarak belirlediği güzel hasletlerin onlara özgü kılınması olarak 

belirlemekte ve bunun muhakkiklerin de görüşü olduğunu söylemektedir.715  

Elçilerin ismet sıfatının “onların günahlara güç yetiremeyecek şekilde 

günahlardan engellenmiş olmaları” şeklinde açıklayan görüş İsfehânî’ye göre 

hatalıdır. Çünkü Allah insanı diri, düşünen, ayırt edici ve seçen olarak yaratmıştır. 

Allah “Şüphesiz biz onu yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük 

ederek kat eder”716 ve “Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu 

göstermedik mi?”717 demektedir. İnsanı bu yapıdan çıkarmak, onu insanlıktan 

çıkarmaktır. Çünkü bu, insan olmanın özelliklerindendir.718 Bu açıklama, insan 

türünün bir ferdi olan elçilerden ona ait özelliklerin soyutlanmasının imkansızlığı 

üzerine inşa edilmektedir. İsfehânî, her ne kadar elçilerin beşeri niteliklerinin 

vurgulanması için ayetlere atıfta bulunmakta ise de, asıl olarak bu akli bir 

açıklamadır.  Ona göre Allah’ın elçisine “De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir 

insanım. Bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor”719 demesi 

de onun beşeri niteliklerinin vurgulanması anlamındadır. Fakat o, bu ayeti elçinin 

kendisine indirilen vahyin korunması olarak yorumlamamakta; elçilerin seçilmeyi 

hak eden özellikleri nedeniyle bütün eylemlerinde korunduklarını kabul etmektedir.  

İsfehânî’nin, korunmuşluğun elçilerin günahlara güç yetiremeyecek şekilde 

günahlardan engellenmiş oldukları şeklinde anlaşılmasına bir diğer eleştirisi, 

kendisinde günahın gerçekleşmesi mümkün olmayandan, taatın gerçekleşmesinin de 

mümkün olmayacağı şeklindedir. Ona göre, “çünkü bu ikisi karşıttır. Kim kendisinin 

itaatkar olarak nitelenmesini gerektiremeyecek uygun bir fiil işlerse, o kimse sevabı 

da hak etmez.” O, bu şekildeki anlayışa karşıt nakli bir delil olarak, “Eğer Allah’a 

   
714  Elçinin açık bir işaret ile kötü fiile dönük isteğinin giderilmesi olarak korunmuşluğu tanımlayanlar 

“Andolsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf 
da ona istek duyacaktı” (Yusûf 12/24) ayetine atıfta bulunmaktadırlar. Bkz. İsfehânî, İtikâdât, 143. 

715  İsfehânî, İtikâdât, 143. 
716  Dehr 76/3. 
717  Beled 90-7-9. 
718  İsfehânî, İtikâdât, 143. 
719  Kehf 18/110. 
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ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar”720 ayetine atıfta bulunmakta ve eğer 

Muhammed’in (as.) gücü günah işlemeye yetmeseydi bu şekilde denmez ve diğer 

vaid ifadeleri söylenmezdi.721 İsfehânî, korunmuşluğun elçilerin günahlara güç 

yetiremeyecek şekilde engellenmiş olmaları şeklinde anlaşılmasını olumsuzlamada 

tutarlıdır. Ancak onun, elçilerin insan türünün diğer fertlerinden farklı yaratılmış 

oldukları düşüncesinde tutarlı olmadığı söylenebilir.  

İsfehânî’nin, Allah insanların cibilliyetini farklı kıldığı, bu nedenle Allah’ın “O, 

bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır”722 dediği, Allah’ın bazılarını savaş 

için daha elverişli, bazılarını çiftçilik için, bazılarını da ilim için daha elverişli 

kıldığı, aynı şekilde onlardan bazılarını da nübüvvet ve risalet için daha elverişli 

yarattığı, bu nedenle de Allah’ın “Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme 

özelliği ile ihlâslı kimseler kıldık Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin 

kimselerdendir”723 dediği724 şeklindeki görüşünün de tutarlı olmadığı görülmektedir. 

Çünkü insanların meslek bakımından farklılıkları ve bazı işler için elverişli olmaları, 

onların doğuştan gelen özelliklerinin de ötesinde çevresel şartlardan 

kaynaklanmaktadır.  

C. ELÇİLERİN MUCİZELERİ VE VELİLERİN KERAMETLERİ 

Gerçek elçilerin bilinmesi ve yalancı elçilerden ayırt edilmesi, aslında çok yönlü 

bir sorundur. Kelamcılar genel olarak bu sorunu, mucize olayı ile çözmeye 

çalışmaktadırlar. İsfehânî, her nebinin, beşerin nefislerinin sükun bulacağı ve onu 

kendisine davet ettiği şey konusunda ikna olacağı bir mucizesinin olması gereklidir 

dedikten sonra mucizeyi; “insan gücünün tasarrufta bulunmakta ve yapmakta noksan 

kaldığı nakzedici fiil” olarak tanımlamakta ve bunun Allah ile insan arasında elçilik 

iddiasında bulunan kimseye özel olduğunu725 söylemektedir. Mucizenin Allah ile 

   
720  Zümer 39/65. 
721  İsfehânî, İtikâdât, 143-144. 
722  En’âm 6/165. 
723  Sad 46-47. 
724  İsfehânî, İtikâdât, 144. 
725  İsfehânî, el- İtikâdât, 128; Mucize sözcüğünün türediği acz sözcüğünün aslı bir şeyden geri 

kalmaktır. Örf olarak bir fiili yapmadaki noksanlığın ismi olmuştur. İsfehânî, Müfredât, 484. Ayet; 
apaçık alamet, gerçekliği açık olan her şey için kullanılabilir, açıklığı ortaya çıkmamış şeylerden 
asla ayrılmaz. Bir kişi onların açık kısmını kavradığında, onun bizzat idrak edemediği diğer 
tarafını da kavradığını anlar. Çünkü onların her ikisinin de hükmü aynıdır. Bu mahsûsât hem de 
ma'kûlât alanlarda açıktır. Mesela bir kişi izlediği yolun şartlar ne olursa olsun işaretsiz ol-
mayacağını biliyorsa, işareti bulduğunda, yolu da bulduğunu bilir. Aynı şekilde bir şeyin 
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insan arasında elçilik iddiasında bulunan kimseye özel olduğunun belirtilmesi, 

nakzedici fiil yaptıkları iddiasında bulunan diğer kişileri ve fiillerini olumsuzlamak 

içindir. 

 Kelamcılar arasında mucizeyi inkar eden kimse bulunmamaktadır. Ancak 

elçilerin mucizelerini yadsıyan bir ekol olarak Berâhime’ye atıfta bulunulmakta ve 

mucizenin imkanı bu bağlamda ele alınmaktadır. İsfehânî isim vermeden mucizenin 

cevazını inkar etmek suretiyle elçiliği kabul etmeyenlerin, mucizeyi imkansız 

gördüklerini belirtmekte, Allah’ı ve onun gücünün her şeye yettiğini kabul eden bir 

kimsenin nübüvveti kabul etmemesinin de muhal olduğunu söylemektedir. Ona göre, 

buna inanan bir kimse cevheri var eden birinin onun özelliklerini değiştirmeye 

gücünün yeteceğini de bilir.726 Halbuki mucizeyi yadsıyanlar, Allah’ın gücünün 

mutlaklığına olan inançsızlıklarından değil, elçinin mucize olarak gerçekleşen fiilinin 

diğer insanların fillerinden ayırt edilmeyeceği ilkesinden hareket etmektedirler.727  

Mucizelerin tasnifi, diğer elçilerin mucizeleri ve Hz. Muhammed’in mucizesini 

özellikleri yönünden açıklamakta etkili olmaktadır. Çünkü Kur’an’da diğer elçiler 

hakkında anlatılan mucizeler duyusal, Hz. Muhammed’in mucizesi olarak belirlenen 

ise akli mucize olarak Kur’an’dır. İsfehânî mucizeleri duyusal ve akli olmak üzere iki 

kısma ayırmakta ve duyusal mucizeleri Nuh tufanı, Salih’in devesi, İbrahim’in ateşi, 

Musa’nın asasında olduğu gibi gözle görülen ve tanıklığın gerçekleştiği olaylar 

olarak tanımlamaktadır.728 Akli mucizeler ise; basiret, görüş ve düşünce ile 

kavranılan olaylardır.729 Duyusal mucizeler ve akli mucizelerin etkisi, duyu ve akıl 

ile elde edilen bilgilerin gücü ve etkisine indirgenmektedir. İsfehânî’ye göre de 

duyusal mucizeler, gerçekleşen olay ile kendisi tarafından yapılan yönteme ve yapma 

işleri arasındaki farkı ayırt etmesi nedeniyle avamı daha çok etkilemekte ve onların 

akıllarında daha çok iz bırakmaktadır. Delil ve şüphe arasındaki fark konusunda bilgi 

     

yaratılmış olduğunu öğrendiğinde, onun bir yaratıcısının da olması gerektiğini bilir. İsfehânî, el-
Müfredât, 40. 

726  İsfehânî, İtikâdât, 128. 
727  Mucizeyi inkar edenler olarak kelam kitaplarında yer alan Berâhime’ye en güçlü delilleri Bakıllânî 

sunmaktadır. Bkz. Bakıllânî, et-Temhid, 126-156; Aynı şekilde bkz. Gazâlî, el-İktisâd,  121-126. 
728  İsfehânî, İtikâdât, 128. 
729  İsfehânî, İtikâdât, 129. 
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sahibi olan, hokkabazlık, sihir hileleri, nirancât ve tevcîhât ile elde edilenleri bilen 

için bu, onlar kadar etkili olmamaktadır.730 

 Akli mucizeler İsfehânî’ye göre “güç bakımından daha açık, doğrulanmaya daha 

elverişlidir ve şüpheden daha uzaktır. Fakat onu gönderilmiş olan elçinin niteliklerini 

inceleyen ve onun zikrettiği şeyleri anlayan gerçek alim ancak bilir. Avamdan olan 

bir kimsenin bu tür mucizeleri ne görüş olarak ve ne de düşünce olarak anlaması 

mümkün değildir. Duyusal mucizeleri avamdan olan bir kimse için onun 

gerçekleştiği yargısından başka herhangi bir katkısı da yoktur. Avamın mucizelerin 

bilgisi konusunda fazla nasibi yoktur.”731 Havas ve avam ayrımı; mucizelerin akli ve 

duyusal olarak tasnifinde ve bu sosyal sınıflar katındaki etkisinde de yapılmaktadır. 

Buna ilaveten, akli mucizelerin duyusal mucizelere üstünlüğünü, duyusal 

mucizelerin bir zaman dilimiyle sınırlı olması ve akli mucizelerin ise devamlılık arz 

etmesi olarak da belirlenmesi mümkündür.  

Elçilerin dışında diğer insanlar tarafından da gerçekleştirilen olağanüstü olayların 

varlığının kabul edilmesi, kelamcıları mucize ve velilerin gerçekleştirdikleri adetin 

hilafına olayları tanımlama zorunda bırakmıştır. İsfehâni, elçilerin mucizeleri 

velilerin kerametleri gibidir dedikten sonra, mucize ve keramet adeti bozma, 

yönetme, yapma ve gücün üstünde olması yönünden aynı olarak nitelemektedir. Ona 

göre mucize ve keramet arasındaki fark, elçilerde mucizenin başlangıçta ortaya 

çıkması fakat velilerde kerametin ibadetlere gayret göstermelerinden sonra ortaya 

çıkmasıdır. Ayrıca, mucizede meydan okumanın gerekli olmasına rağmen, keramette 

meydan okuma olmamasıdır.732 Bu belirlemede, mucize ve keramet arasında olayın 

neliği yönünden fark olmadığı, farkın sadece olayın kişinin iddiasıyla ilişkili olarak 

zamanı ve kişi açısından işlevi ile ilişkili olduğu görülmektedir.  

   
730  İsfehânî, el-İtikâdât, 129; Bir olaya tanıklık edenler tarafından adetin hilafına olarak algılanan 

insanlar tarafından yapılan çeşitli olaylar vardır. İsfehânî bunlardan şa’beze, sihir ve nirancâttan 
söz etmektedir. Ancak İbn Sinâ, garip olayların doğa aleminde üç ilkeden kaynaklandığını 
belirtmektedir. Bunlardan birincisinin nefsani durum, ikincisinin kendine özgü bir güç ile 
mıknatısın demiri çekmesi örneğinde olduğu gibi elementsel cisimlerin özellikleri ve üçüncüsü de 
göksel güçlerdir. Göksel güçlerle yersel cisimlerin karışımları arasında konumsal yapılarla 
özelleşmiş veya onlarla etki veya edilgi yeteneği nitelikleri olan özel yersel nefislerin güçleri 
arasında garip olayların meydana geldiği ilişkilerden ortaya çıkmaktadır. Sihir birinci kısma, 
mucizeler, kerametler ve nirencât ikinci kısma, tılsımlar da üçüncü kısma girerler. İbn Sînâ, Ebû 
Alî, el-İşârât ve’t-Tenbihât, thk. Süleymân Dünyâ, Dâru’l-Meârif, Mısır 1968, 4/158-159. 

731  İsfehânî, İtikâdât, 129. 
732  İsfehânî, İtikâdât, 130. 
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Ehl-i Sünnet tarafından kabul edilen velilerin kerametlerinin imkanı ve 

gerçekleştiği görüşüne karşı en güçlü delil Mutezileden gelmiştir. İsfehânî, 

Mutezilenin bu olayların elçiden başka ve onun zamanından başka bir zamanda ve 

bir kimsede ortaya çıkması durumunda bunun elçilik konusunda şüphelerin 

oluşmasına neden olacağı görüşüne atıfta bulunduktan sonra bunun bir bilgisizlik 

olduğunu bizzat mucizenin kendisinin gösterdiğini söylemektedir. O’na göre, 

kerametler Hz. Muhammed’in ümmeti içerisinde gerçekleştiği gibi, önceki elçilerin 

zamanında da gerçekleşmiştir.733 Ona göre; “Eğer Allah’ın onunla desteklediği kişi 

kendisine davet ederse bu durum ortaya çıkar. Fakat Allah onun elçisinin elçiliğini 

destekleyen bir kimsede bunu ortaya çıkarırsa ve o kimse de Allah’ın kullarını kendi 

derecesine çıkmak için teşvik ederse, bu durum elçiliğin desteklenmesi anlamına 

gelir.”734 Bu görüşleriyle o, velilerin kerametlerini onadığı gibi, elçinin 

doğruluğunun kanıtlanmasında bir delil olarak da görmektedir.  

Mucizelerin elçilere göre farklılaşması ve elçilerde gerçekleşen mucizelerin 

benzerliği, mucizeler ve mucizelerin gerçekleştiği zaman ve mekanın özellikleri 

arasındaki ilişkinin varlığını ortaya çıkarmıştır. İsfehânî bu ilişkiyi “mucizenin şartı” 

olarak isimlendirmekte ve bu şartı da “mucizenin elçinin gönderildiği topluluğun 

tabiatına uygun ve onların görüşleriyle uyumluluk arz etmesi gerekir” şeklinde 

belirlemektedir. Ona göre “Musa’nın (as) mucizelerinin çoğunluğu kavminin 

duyuları ile algılayabilmesi için duyusal mucizelerdir. Onlar akli olanları kavrama 

konusunda yeteneksizdiler. Muhammed’in (as.) mucizelerinin çoğunluğunun akli 

olması, onun ashabının üstün akli yeteneklerinin olmasındandır.”735 Bu durumda 

onun gönderildiği toplumun akli bir ilke olan tevhit ilkesine karşı duruşunun 

nedenlerinin de açıklanması gerekir ki bu nedenlerin de sosyal ve ekonomik nedenler 

olması mümkündür. 

   
733  Bunun önceki elçiler döneminde ortaya çıktığı da bilinmektedir. Nitekim birisi Süleyman’a (as) 

“ben onu sen göz açıp kapatıncaya kadar getiririm” Neml 27/40. demiştir. Aynı şekilde Meryem 
de yaz yiyeceklerini kışın kış yiyeceklerini yazın yanında bulduğunda “bu sana nereden geldi?” 
sorusuna karşılık “o Rabb’imin katındandır” demiştir. Hz. Muhammed’in “Ümmetim içerisinde 
görüşünde isabet eden ve düşünceler kalbine doğan kimseler vardır. Ömer de bunlardandır” Bu 
hadis çoğu kaynakta “Her ümmet içerisinde ...” şeklinde geçmekte iken İsfehânî “benim ümmetim 
içerisinde” şeklindeki rivayeti kullanmıştır. İsfehânî, İtikâdât, 130. 

734 İsfehânî, İtikâdât, 143. 
735  İsfehânî, İtikâdât, 131. 
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İsfehânî, insanlara bir elçi göndermek istediği zaman, ona verdiği mucizenin de 

onların isteklerine uygun olmasının Allah’ın adeti olduğu görüşündedir. Ona göre 

bunun nedeni, bir elçi gönderildiği dönemdeki yaygın şeylerle ilgili bir mucize ile 

geldiği zaman, onun kabul edilmesinin kolaylaştırılması ve elçinin mertebesinin 

yüceliğinin bilinmesidir ki bu da elçilerin gönderildiği zamanın gereklerine göre 

farklılık arz etmektedir. Hz. Musa gelmeden önce sihir çoğalmış ve bu konuda 

insanların iddiaları fazlalaşmıştır. Hz. Musa geldiğinde ona verilen mucize onların 

yaptıklarına bilfiil benzemektedir. Fakat onlar sihrin kurallarını bildikleri halde, onun 

benzerini meydana getirememişler ve güçsüz kalmışlardır; onu kabul etmek zorunda 

kalmışlardır.736 Ancak elçilerin gönderildiği toplumlar onlara verilen mucizeler 

karşısında neden olumsuz tavır takındıklarının da psiko-sosyal nedenlerinin 

açıklanmasını gerekli kılar. Çünkü Kur’an’da gönderilen elçilere karşı imanı 

olumsuzlayan davranışlar anlatılmaktadır. 

Hz. İsa’nın sağaltma mucizelerinin, ondan önce tıp ilminin yaygınlaşması olarak 

açıklandığı gibi737 İsfehânî’ye göre Hz. Muhammed’in zamanından hemen önce de 

iki çeşit ilim gelişmiş ve insanların bu ilimlerdeki iddiaları çoğalmıştır. Onlardan 

birisi aklidir ki bunlar da kehânet, ibâret, arafet ve rüya tabirleridir. Diğeri ise 

lafızsaldır ki bu Allah’ın lafızları şiirsel, işitsel ve hitabet olarak düzenlemesidir. 

Onun döneminde kahinlik, arraflık ve fesahat güçlü olunca,  ona verilen mucize de 

bu yönde olmuştur. Hz Muhammed (sa) onların yaptıklarının türünden bir şey 

getirince, kendilerine sunulan mucizeye karşı güçsüz kaldılar.738 İsfehânî’ye göre, 

onların güçsüzlük ve noksanlıklarını daha etkili kılmak için onun bir benzerini 

meydana getirmeleri kendilerinden istendi. Buna karşılık onlardan bazı inatçı kişiler 

ancak bazen “istesek biz bunun benzerini elbette söyleriz”739, bazen “Kur’an ona bir 

   
736  İsfehânî, İtikâdât, 131. 
737  İsfehânî, bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: “Hatta tıp hiçbir zaman onun zamanındaki gibi 

gelişmemiştir. O, Allah katından kendisine verilen mucizelerle geldiği vakit, onlar onların 
benzerini meydana getirmekten aciz kalmışlar ve onun üstünlüğünü kabul etmek zorunda 
kalmışlardır. Bu nedenle Câlinûs İsa’dan (as.) bahsettiğinde, onun alacalık hastalığını 
iyileştirmesini övmüş fakat ona iman etmemiştir. O, ölüleri dirilttiği zaman ona boyun eğdi ve onu 
kabul etti. İsfehânî, el-İtikâdât, 132. 

738 İsfehânî, İtikâdât, 132. 
739  Enfâl 8/31. 
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defada toptan indirilseydi ya”740 ve bazen de “Bundan başka bir Kur’an getir”741 

dediler.742  

D. Hz. MUHAMMED’İN ALLAH’IN ELÇİSİ OLMASI 

Hz. Muhammed’in elçiliğinin bilinmesi veya diğer bir ifadeyle onun elçiliğinin 

doğruluğunun kanıtlanması, Müslümanların ilişkide bulunduğu diğer din 

mensuplarının önceki elçileri doğruladıkları halde onun elçiliğini 

doğrulamamalarından ortaya çıkmaktadır. İsfehânî, onun elçiliğinin sıhhatini daha 

önce zikrettiğimiz elçiler için gerekli niteliklerle ilişkili olarak yapmaktadır. Ona 

göre, “o, hem baba tarafından ve hem de anne tarafından en şerefli bir soydandır. O 

güzel bir ahlakla nitelenmiştir. O, teorik ve pratik ilimlerden doğru akla uygun 

şeylere çağrıda bulunmuştur. Onun yaşadığı zaman, bir elçinin gelmesini 

gerektiriyordu. O zamanın insanları elçilerin fetret dönemindeydiler ve bir elçinin 

gelmesi de temenni ediliyordu. Onun ortaya çıktığı yer, herkes tarafından ittifak 

edildiği üzere uygundu.”743 Bu kanıtlama biçimi yani elçilik için gerekli niteliklerin 

onda varlığı şeklinde onun elçiliğinin doğruluğunun kanıtlanması, diğer kelamcıların 

öğretilerinde rastlanılmamaktadır. Diğer kelamcılar onun elçiliğinin doğruluğunu 

daha çok duyusal ve akli mucizelere dayandırmaktadırlar.  

İsfehânî, Hz. Muhammed’in hadislerde yer alan duyusal mucizelerini kabul 

etmektedir.744 Ancak bu haberlerin, ahad haberler olduğu itirazı ile birlikte, asıl 

olarak diğer peygamberlerin ümmetlerinin kendi peygamberleri hakkında 

benimsedikleri duyusal mucizeler ve buna ilaveten Kur’an’ın da diğer elçileri 

anlatırken söz konusu ettiği önceki elçilerin duyusal mucizelerinin, çeşitli 

dönemlerde toplumsal bilinçte onun da duyusal mucizeleri olması gerektiği görüşünü 

oluşturmuş olması ve bununla ilişkili olarak da bu rivayetlerin üretilmiş olması 

muhtemeldir. İsfehânî ve diğer Ehl-i Sünnet kelamcılarının kabul ettikleri bu duyusal 

   
740  Furkân 25/32. 
741  Yunûs 10/15. 
742  İsfehânî, İtikâdât, 132. 
743  İsfehânî, Hz. Muhammed ile ilişkili bu özellikler için Mâide 5/19; Fâtır 35/42; Şûrâ 42/7 ayetlerine 

atıfta bulunmaktadır. 
744  Cüveynî, Hz. Muhammed’in Kur’an dışında sayılamayacak kadar mucizelerinin olduğunu 

belirtmektedir. Ancak ona göre bu mucizelerle ilgili rivayetler ahad olsa bile, onların toplamı kesin 
bilgi ifade eder. Cüveynî, el-İrşâd, 296; Gazâlî, Hz. Muhammed’in duyusal mucizelerinin ahad 
haberlerle varid olduğu itirazını, onun tarafından gerçekleştiği iddia edilen rivayetlerin tek başına 
ahad haber olsa da bu haberlerin toplamının tevatür derecesine ulaştığını söylemektedir. Bkz. 
Gazâlî, el-İktisâd, 131.  
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mucizeler de kütüğün inlemesi, kurtla konuşması, elindeki çakılların tespih etmesi, 

ayın yarılması, ağacın kendisine gelmesi, hayvanın içindeki zehri haber vermesi, 

parmaklarının altından suyun çıkması, dokunuşuyla hasta koyunun iyileşmesi 

şeklindedir.745 İsfehânî, Hz. Muhammed’in gayptan haber vermesine ilişkin olarak 

onun “kalkınız Habeş kralının namazını kılalım. Çünkü o öldü” demesi, Fars kralının 

elçisine “benim Rabb’im senin rabbini öldürdü” demesi, Ammâr’a “seni azgın bir 

topluluk öldürecek” demesi gibi hadisçilerin topladığı haberleri örnek vermektedir.746 

Halbuki Kur’an’da gaybı Allah’tan başkasının bilmeyeceği ilkesi yer almakta ve Hz. 

Muhammed’in vahiy dışında gayptan haber verdiğine ilişkin bir ifade yer 

almamaktadır.747  

Hz. Muhammed’in akli mucizesinin ise Kur’an olduğu İsfehânî tarafından da 

kabul edilmektedir. Ona göre, “bizim peygamberimizin mucizelerinden birisi de 

kendisine önünden ve arkasından batıl ilişmeyen748, Allah’ın benzerini, benzer on 

sure veya bir sure getirememeleri nedeniyle Arapları azarladığı Kur’an’ı 

getirmesidir.”749 Kur’an’ın, Hz. Muhammed’in akli mucizesi olduğunda genel olarak 

kelamcıların ittifak ettikleri söylenebilir. Fakat Kur’an’ın icaz yönü yani onun lafız 

veya anlam bakımından mucize olması, Kur’an’ın icazı hakkında çözümlenmesi 

gerekli sorunlardan birisidir. İsfehâni, Kur’an’ın icazının lafız ve anlamın her ikisini 

de kapsadığı görüşündedir. Ona göre; “Kur’an’ın lafız güzelliği, anlamının 

olgunluğu, gayptan haber vermesi, kahinlerin, arrâfların ve yıldızlara bakarak 

gelecekten haber verenlerin onun benzerini meydana getirmede yetersiz kalmalarına 

neden olmuştur. Önde gelen filozofların da bunda güçsüz kalmaları, onun her 

yönüyle bütün güzellik türlerini içerdiğini gösterir.”750  

   
745  İsfehânî, İtikâdât, 134; Bu mucizeler çeşitli rivayetlere atıfta bulunularak kelamcılar tarafından 

kabul edilmektedir. Bkz. Cüveynî, el-İrşâd, 296; Harputi, Abdullatif, Lütfi, Tenkıhu’l-Kelâm fi 
Akâid-i Ehli’l İslâm, İstanbul, h.1330, 286-296;  Bununla birlikte nübüvvetin delillerini konu alan 
bağımsız eserlerde de, onun elçiliğinin delilleri bağlamında bu mucizeler zikredilmektedir. Bkz. 
Beyhâkî, Ebu Bekr Ahmed b. El-Huseyin b. Ali, Delîlu’n-Nübüvve ve Marfiet’i Ahvâl’i Sâhibi’ş-
Şerîf,  thk. Abdulmuti Kal’aci, Dâru’l-Kütübu’l-İlmiyye, Beyrut 1988; Mâverdî, Ebû’l-Hasan Alî 
b. Muhammed, A’lâmu’n-Nübüvve, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut 1986, 78-116. 

746  İsfehânî, el-İtikâdât, 134-135. 
747  Gaybı sadece Allah’ın bildiğini ifade eden ayetler için bkz. En’âm 6/59; Yunûs 10/20 vd.; Hz. 

Muhammed’in gaybı bilemeyeceğini ifade eden ayetler için bkz. En’âm 6/73; Hûd 11/31 vd. 
748  Kur’an’ın bu özelliği Fussilet 41/42 ayetinde yer almaktadır. 
749  İsfehânî, İtikâdât, 135. 
750  İsfehânî, el-İtikâdât, 135. 
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İsfehânî, Kur’an’ın icazı hakkındaki görüşlerini tefsirinin girişinde daha ayrıntılı 

olarak açıklamaktadır. İsfehânî’nin Allah’ın kelamı olması dolayısıyla ilimlerin en 

şereflisi olarak gördüğü tefsir ilminin girişinde Kur’an’ın icazından bahsetmesi, bu 

konuyu tefsir ilminin bir konusu olarak da görmesinden kaynaklanır. Bu girişte o, 

anlam ve lafzın nazm ile ilişkisini incelemektedir. Ona göre Kur’an’da icaz, fesahatle 

ilgili icaz ve insanların onun benzerini meydana getirmeye yöneltme vardır. 

Fesahatle ilgili icaz, Kur’an’ın lafız ve mana olan unsuru ile ilişkili değildir. Çünkü 

onun lafzı, onların lafızlarıdır. Nitekim Allah da “Arapça Kur’an”751 ve “bu kitap”752 

demekte ve kitabında sözünü oluşturan harflerin bileşimi olduğuna dikkat 

çekmektedir. Fesahat onun anlamları ile de ilişkili değildir. Çünkü bu anlamların 

çoğunluğu önceki kitaplarda mevcuttur. Allah, “O, elbette ki öncekilerin kitaplarında 

da var”753 ve “Önceki kitaplarda olanların apaçık delili onlara gelmedi mi?”754 

demektedir. Onlar da, gayptan haber vermede olduğu gibi anlam yönünden 

mucizedirler. Dolayısıyla anlam yönünden icaz, Kur’an’ın Kur’an olmasıyla ilişkili 

değil; aksine gayptan haber verme ile ilişkilidir. Bu da nazmda da olur başkasında da 

olur. Bu metin Farsça, Arapça veya başka bir dilde olsun fark etmez. Öyleyse Kur’an 

özel nazmı ile Kur’an’dır. Çünkü özel nazmı ile şiir, şiir olur; söylev de söylev olur. 

Nazm Kur’an’ın biçimi, lafız ve anlam ise onun unsurlarıdır. Bir şeyin biçiminin 

değişmesiyle o şeyin hükmü ve ismi değişir; unsuru değil. Örneğin yüzük, küpe ve 

halhal biçimlerinin değişmesiyle isimleri ve hükümleri değişmesine karşı, unsurları 

olan altın ve gümüş değişmez. Öyleyse Kur’an’a özel icaz, onun kendine özel nazmı 

ile ilişkilidir.”755 

İsfehânî’nin Kur’an’ın icazını anlam ve lafız icazının ötesine taşıması ve onun 

kendisine özgün nazmına indirgemesi, lafız ve anlamı nazmın unsurları olarak 

görmesiyle ilişkilidir. Bu durumda Kur’an’ın nazmı, diğer kitapların nazmından 

farklıdır. Onun kendisine özgün metin yapısı, bir ölçüye göre söylenen şiir de 

değildir, sonlarının bir uyuma göre söylendiği söz olarak seci de değildir.756 Bu 

durumda da Kur’an’ın “özel manzum” yapısının özelliklerinin ortaya çıkarılmasını 

   
751  Yusûf 12/2; Tâhâ 20/112; Fussilet 41/3; Şûrâ 42/7. 
752  Bakara 2/1. 
753  Şuarâ 26/196. 
754 Tâhâ 20/133. 
755  İsfehânî, Tefsîr, 1/43-44. 
756  İsfehânî, Tefsîr, 1/44. 
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ve bundaki özgün yapının çözümlenmesi suretiyle onun icazının kanıtlanması 

gereklidir. Ancak Kur’an’ın Allah’tan olduğunun kanıtı “Hâlâ Kur’an’ı düşünüp 

anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından olsaydı, mutlaka 

onda birçok çelişki bulurlardı”757 ayetidir.  

E. VAHİY 

İsfehânî’ye göre vahyin aslı ince işarettir ve bu bazen doğrudan işaret ile ve bazen 

de sözle, yazmayla ve mesel getirmekle olur. O, vahyin bu anlamı için “ibadet 

yerinden halkının karşısına çıktı ve onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diye 

işaret etti”758 ayetine atıfta bulunmaktadır.759 Bununla birlikte o, hayvanlar ve beşere 

ilka olunan ilhamın da vahiy olarak ifade edildiğini belirtmekte ve vahyin bu anlamı 

için de “Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti”760 ve “Mûsâ’nın annesine, onu 

emzir…diye vahyettik”761 ayetlerine atıfta bulunmaktadır.762 Ancak o, vahyin işaret 

anlamından elçilerin zihinlerine yerleştirilen söz anlamına geçişine ilişkin herhangi 

bir görüş belirtmemektedir.  

İsfehanî, Allah’tan kullarına olan vahyinin kalbe atmak, görünme olmaksızın 

kulakta işitme ve görünen bir şahsın kendisine yöneltileni gönderilmiş olan elçiye 

işittirmesi ile olacağını belirtmekte ve bu görüşüne “Allah, bir insanla ancak vahiy 

yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona 

dilediğini vahyeder”763 ayetini delil getirmektedir.764 Ona göre bu üç menzilenin en 

yakın olanı kalbe atma, sonra işitme ile ilka etme ve sonra da görünen şahsın sözü 

gelir.765 Onun bu yorumunda, ayette yer alan beşer sözcüğünü insan türü olarak değil 

de elçi, resul sözcüğünü de peygamber değil de melek olarak anladığı açığa 

çıkmaktadır. Ancak ayetteki beşer sözcüğünü insan türü ve resul sözcüğünü de 

peygamber olarak değerlendiren ve bu ayetin Allah-peygamber iletişimini değil de 

Allah-insan iletişimini belirlediği; buna göre iletişim dillerini sezgisel dil, örtülü dil 

   
757  Nisâ 4/82. 
758  Meryem 19/11. 
759  İsfehânî, el-İtikâdât, 139; İsfehâni diğer bir eserinde ise vahyi “hızlı işaret” olarak 

tanımlamaktadır. İsfehânî, Müfredât, 809. 
760  Nahl 16/68. 
761  Kasas 28/7. 
762  İsfehânî, el-İtikâdât, 140. 
763  Şûrâ 42/51. 
764  İsfehânî, el-İtikâdât, 140. 
765  İsfehânî, el-İtikâdât, 140. 
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ve sözlü dil olarak değerlendiren yorumlar bulunmaktadır.766 Bunlara ek olarak 

İsfehânî, vahiy meleği olan Cibril’in Muhammed’e bazı Arapların suretinde, belirli 

bir kişi olarak Dıhyetu’l-Kelbî suretinde ve hatta bazı zamanlarda da kendi heyeti ve 

özgün suretinde geldiğini de kabul etmektedir.767 Onun bu kabulünde, kendi felsefi 

düşüncesinin değil de bazı rivayetlerin etkili olduğu görülmektedir. Çünkü vahiy 

meleğinin elçiye bazı Arapların suretinde geldiği, rivayetlerde mevcut olsa da, 

meleğin kendi suretinde gelmesi imkansız gözükmektedir.  

Elçiye vahyin gelişi ile ilgili en önemli sorunlardan birisi doğru rüyadır. İsfehânî 

doğru rüyanın Muhammed (as.) için elçiliğin kırk altı cüzünden bir cüz kılındığını 

söylemekte ve Allah’ın elçiliğin bu cüzünü, halleri farklı olsa da insanlardan pek 

çoğuna verdiğini de söylemektedir. Hatta o, bu görüşüne “Allah elçisinin rüyasını 

gerçekleştirdi.”768 ayetini delil getirmekte ve Allah’ın doğru rüyayı vahiyden bir cüz 

olarak peygamberimize özgün kıldığını belirtmektedir. Halbuki bu ayet, elçiye 

rüyada vahyedilmesini veya rüyanın vahyin bir çeşidi olmasını değil, diğer 

insanlarda da olduğu gibi onun rüyasının da olguda gerçekleşmesi anlamındadır. 

Bunun da ötesinde rüyanın yoruma gereksinim duyması ve yorumun da 

yorumlayanın işaretlere yüklediği atıfların doğru ve yanlış olma ihtimali, rüyada 

vahyin imkansızlığına işaret etmektedir.769 

   
766  Yar, Erkan, “Allah-İnsan Arasındaki İletişimin İmkanı ve Dili”, Tabula Rasa, Yıl:2, Sayı: 5, 

Mayıs-Ağustos 2002, 142-145. 
767  İsfehânî, İtikâdât, 140; Başka bir eserinde de meleğin elçiye gelmesini “belirli bir surette” olarak 

tanımlamaktadır. İsfehânî, el-Müfredât, 810.  
768  Feth 48/27. 
769  İsfehânî, rüyada verilen vahyin iki çeşit olduğunu; bunlardan birincisinin yoruma gereksinim 

duymayan açık ve diğerinin de yoruma gereksinim duyan simge şeklinde olduğunu belirtmektedir. 
Bkz. İsfehânî, Tefsîr, 1/82. 



 

 

156 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİRİLİŞ 

İsfehânî, dirilişe ait konuları incelediği bölümü ahiret günü yani el-yevmu’l-âhir 

olarak isimlendirmektedir ki Kur’an’da da ikinci varoluş bu şekilde 

adlandırılmaktadır.770 Ancak kelam eserlerinde, bir terim olarak dönüş yeri ve dönüş 

zamanı anlamına gelen meâd terimi kullanılmaktadır.771 Bu terimin kullanılması, 

çoğunlukla kelamcının diriliş hakkındaki öğretisinden kaynaklanmaktadır. Dirilişte 

ruhun bedene iadesinin kabul edilmesi ve aynı zamanda mebde ile ilişkili olarak fiil 

halinde Kur’an’da kullanılması, bu sözcüğün tercih edilme nedeni olduğu 

söylenebilir. Diriliş inancı, imanın temel esasları arasında yer almaktadır.  

Dirilişe ilişkin kelam tartışmaları ve incelemeleri genel olarak dirilişin imkanı, 

dirilişin nasıllığı yani bedensel veya ruhsal ya da ikisinin birlikte oluşu konularında 

odaklaşmaktadır. Kelamcılar arasında meâdın nasıllığı konusunda farklılıklar olsa da, 

imkanı ve gerçekleşeceği konusunda herhangi bir farklılık yoktur. Nitekim İsfehânî 

de, Müslümanlar arasında dirilişin nasıllığı konusunda ihtilaf edilmiş olsa bile, ba’s, 

nüşûr, sevap ve ceza konusunda birliktelik olduğunu belirtmektedir.772 Bu görüş 

birlikteliğinin, diriliş inancının Kur’an’da çeşitli yorumlara imkan vermeyecek 

şekilde açık olmasından kaynaklandığı bilinmektedir. 

Ölümden sonra diriliş ve yaşamı ifade etmek üzere kelamcılar tarafından farklı 

terimler kullanılsa bile, genel olarak meâd terimi tercih edilmektedir. İsfehânî de, bu 

konuyu mead teriminin odağında açıklamaktadır. Bununla birlikte o, haşr günü, ba’s 

günü, neşr gününün de kıyamet günü anlamında kullanıldığını belirtmektedir. Bu 

yaratılış düzlemine “ahiret günü” denmesi, hem Kur’an’daki kullanıma ve hem de 

sözcüğün kendi anlamına dayanmaktadır. Âhir, ilk anlamındaki evvel sözcüğünün 

karşıtı; âher de bir anlamına gelen vâhidin karşıtıdır. İkinci yaratılış “ahiret yurdu” 

olarak isimlendirildiği gibi, ilk yaratılış da “dünya yurdu” olarak 
   

770  Kur’an’da insanın tekrar yaratılacağı ikinci varoluş için çeşitli isimler kullanılmaktadır. Daha çok 
el-yevmu’l-âhir ismi kullanılmaktadır. Bkz. Bakara 2/8, 62, 177 vd. 

771  Örneğin bkz. Taftâzânî, Saduddîn, Şerhu’l-Mekâsıd, thk. Abdurrahmân Umeyra, Beyrut 1989, 
5/82; Cüveynî, bu konuyu iâde terimiyle ifade etmektedir. Cüveynî, el-İrşâd, 313.  

772  İsfehânî, el-İtikâdât, 191. 
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isimlendirilmektedir.773 İsfehânî, meâd teriminin anlamının dönüş olduğunu, 

kendisine dönülen zaman veya kendisine dönülen mekan için kullanıldığını 

belirtmektedir.774 İkinci yaratılış için kullanılan ba’s sözcüğünün aslı bir şeyi hareket 

ettirmek ve yönlendirmektir. Araplar baastu’l-baîr dediklerinde devenin yürütülmesi 

ve hareket ettirilmesini ifade ederler. Allah’ın ölüleri diriltmesinin anlamı ise, onları 

çıkarması ve kıyamete doğru yürütmesidir.775  

Dirilişin ba’s sözcüğüyle ifade edilmesi, ölülerin yeniden yaratılması ve var 

edilmesi olgusunu ifade etmesinden ötürüdür. Bununla birlikte bu sözcüğün 

Kur’an’da çok sayıda mecazi anlamlarda kullanımı olsa da İsfehânî, İsa’nın ölüleri 

diriltmesi ve bazı velilerin ölüleri diriltmesinin de imkanından söz etmekte ve bunu 

sözcüğün anlam alanında kabul etmektedir. Çünkü ona göre ba’s; birisi tözlerin, 

cinslerin, türlerin yoktan var edilmesi gibi Allah’a özgü olanı ve diğeri de İsa ve bazı 

velilere özgü olanı içermektedir.776 Bu durumda Allah’ın diriltmesi yok olana varlık 

verme anlamına gelmekteyken, insanlara nispet edilen diriltme ise bu anlama haiz 

değildir. Diriliş anlamında kullanılan haşr sözcüğü hakkında ise o, “haşr; bir 

topluluğu yerinden çıkarmak ve onları savaş vb. şeylere sürmektir. Rivayette: 

“kadınlar, haşir edilmez” denmiştir ki bunun anlamı “onlar savaşa götürülmez” 

şeklindedir. Bu fiil, hem insan hem de diğer varlıklar için kullanılır. Kıtlık, onların 

tüm mallarını alıp götürdü demektir. Haşr, sadece topluluklar için kullanılır”777 

demektedir. Kıyamet günü anlamında kullanılan neşr ise asıl olarak elbisenin 

neşrinden alınmıştır.778 Bu kullanımların hepsinde, sözcüklerin asıl anlamlarının 

olgusal olduğu ve insanların bilgisi dahilinde olan bazı nesne ve olaylar için 

kullanıldığı görülmektedir.  

Dirilişin akli kanıtlarının ortaya konulması, nakli kanıtlarının belirlenmesinden 

daha önemlidir. Diriliş inancı, ilahi vahye dayanan dinlerde vardır ve genel olarak bir 

dine iman etmeyenler dirilişi inkar etmişlerdir. Dirilişin ancak vahiy ile bilinebileceği 

   
773  İsfehânî, el-Müfredât,  14.  
774  İsfehânî, el-Müfredât,  525. 
775  İsfehânî, el-Müfredât,  68.  
776  İsfehânî, el-Müfredât,  68; Ba’s sözcüğünün Kur’an’da bu anlamda kullanılması için bkz. Bakara 

2/56; En’âm 6/36; A’râf 7/14 vd. 
777  İsfehânî, el-Müfredât, 171; Haşr sözcüğünün ahiret günüyle ilişkili olarak kullanılması hakkında 

bkz. Bakara 2/103; Âlû İmrân 3/103; Nisâ 4/172 vd. 
778  İsfehânî, elbise, sayfa, bulut, nimet ve sözün neşrinin, yayılması/dağılması anlamında olduğunu 

belirtmektedir. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 750; Bu sözcük Kur’an’da diriliş anlamında 
kullanılmaktadır. Bkz. Mülk 65/15; Furkân 35/3, 40 vd. 
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tavrının yanında, dirilişin akli kanıtlarının olduğu tavrı da geleneksel kelamcılar 

tarafından benimsenmiştir. İsfehânî, bu inancın nakli delillerinden çok akli delillerini 

önemsemektedir. Onun dirilişi akli delillerle kanıtlaması, bizzat insanın kendi 

yaratılış özelliklerinin onun yeniden yaratılmasını gerekli kıldığı ilkesine 

dayanmaktadır. O, “insanı yücelten ve yeryüzündeki her şeyi onun için yaratan 

Allah’ın olgun hikmeti, onun yaşamını bu kötü ve aşağılık dünya yaşamıyla 

sınırlandırmasını gerektirmez. Nitekim Allah “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin 

için yaratmıştır”779 demektedir.780 Ancak bu ayette bu olgun hikmete 

değinilmemekte, sadece mevcut yaratılış düzleminde insanın konumundan 

bahsedilmektedir. Ona göre, Allah’ın akıl, düşünce, siyaset, yönetim ve bunların 

içerdiği pek çok şeyi insana özgü kılması, insanın yaratılmasında başka bir amacın 

olduğuna delildir ki Allah, “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar 

döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”781 sözüyle buna dikkat çekmektedir.782 Aynı 

şekilde ona göre bu durum onun yaratılmasıyla amaçlananın, onun dünyada yeme, 

içme ve barınmasından başka bir kastın ve kendisinde son bulduğu bir olgunluğun 

olmasını gerektirir. Bu da aklın sınırlarını aşmakta ve rivayet edilen “dünya geçiş 

yeri, ahiret ise kalış yeridir. O sizin bedenlerinizi yarattı. Karar kılıncaya kadar 

bedenleriniz bir yurttan diğer yurda nakledilir” sözünde işaret edileni doğrulamaktan 

başka olanak bırakmamaktadır.783  

İsfehânî’nin aklın imkan alanında kabul ettiği şey, sadece dirilişin olacağıdır. Ona 

göre akıl, ba’as ve nüşurun olacağını gerekli görse bile, onun halleri konusunda karar 

verememektedir. O, “gerçekten de aklın bu konuda karar vermesine imkan yoktur ve 

bu konuda yaratma ve emrin kendisine ait olduğu varlığın, elçilerin diliyle ortaya 

çıkan sözlerine uymaktan başka yol da yoktur”784 demektedir. İbn Sînâ da meadı 

şeriat yolu ile ispat etmekten ve peygamberin verdiği haberi doğrulamaktan başka 

yol olmadığını söylemektedir.785 İsfehânî’ye göre buradaki zorluk iki şeyden 

kaynaklanmaktadır. Birincisi; iade/meâd bilgisinin başlangıç/mebde bilgisine bağlı 

   
779  Bakara 2/29. 
780  İsfehânî, el-İtikâdât, 192. 
781  Müminûn 23/115. 
782  İsfehânî, el-İtikâdât, 191-192. 
783  İsfehânî, el-İtikâdât, 192. 
784  İsfehânî, el-İtikâdât, 192. 
785  İbn Sinâ, Hüseyin Ebu Alî, Kitâbu’n-Necât, Dâru’l-Âfâki’l-Cedîde, Beyrut, trs. 326. 
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olması nedeniyle başlangıç bilgisinin zorluğudur. Bu nedenle Allah “Şüphesiz O, 

başlangıçta yaratmayı yapan sonra da onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre daha 

kolaydır”786 demektedir. İkincisi ise; Bütün kavranılan varlıkların oluş ve bozuluş 

yani el-kevn’u ve’l-fesâdla ve gelişme ve daralma içerisinde olduğu görülmektedir. 

Hatta dünyadaki her şeyin bir göz kırpması süresince dahi kendi hali üzere kalmadığı 

söylense bile bu doğrudur. Bu nedenle Allah onu çöldeki seraba787 ve rüzgarın 

savurduğu çerçöpe788 benzetiyor. Ahiret ise kalma yeridir. Bunu, Allah’ın “Sizin 

yanınızdaki tükeniyor, Allah katında olan ise kalıcıdır”789 sözü açıklamaktadır.”790  

İsfehânî ve diğer kelamcılar tarafından iade başlangıç ile ilişkilendirilse de791 bu, 

iade ve başlangıcın aynı nitelikli olarak gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. 

Çünkü ayette başlangıçta evreni var etmesi nedeniyle onu bozulmasından sonra 

tekrar var etmesinin “daha kolay” olarak nitelenmesi, insanın yapılan bir şeyi ikinci 

defa yapmanın daha kolay olduğu şeklindeki bilgi ve tecrübesinden 

kaynaklanmaktadır. Dünyanın değişken ve ahiretin değişmez olması ise ancak Tanrı 

tarafından belirlenmiş bir gerçek olarak kabul edilmesi gerekir.  

İsfehânî, ahiretin hallerinin insan tarafından kavranılmasının zorluğunu genel bir 

ilke ile de açıklamakta ve “kendisi veya benzeri kavranılamayanın, tasavvur 

edilmesinin de mümkün olmadığı bilinmektedir. Sözgelimi körler ışıkları 

kavrayamazlar” demektedir.792 Ona göre bu genel bir ilke olsa da meadın tasavvur 

edilmesi de zordur ve ancak Allah’ın onu kavramak için zihnini açtığı kul, basireti ile 

onu kavrar. Örneğin İbrahim’e göklerin ve yerin hükümranlığı gösterilmiştir.793 Hz. 

Ali “eğer örtü kalksaydı, yakinim artmazdı” demektedir. Harise de, “nefsimi 

dünyadan saflaştırdım. Sanki birbiriyle yardımlaşan cennet ehline ve birbirine destek 

çıkan cehennem ehline bakıyorum” demektedir. Durum böyle olunca, kıyamet 

hallerinin tümünün benzetme yoluyla anlatıldığı sabit olmuş olur. Nitekim Allah 

   
786  Rûm 30/27. 
787  “İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su 

sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz.” Kehf 18/45. 
788  “Onlara dünya hayatının örneğini ver: O, gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle 

yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgârın 
savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.” Kehf 18/39. 

789  Nahl 16/96.  
790  İsfehânî, el-İtikâdât, 192. 
791  Kelamcıların başlangıç ve iade arasında ilişki kurmaları hakkında bkz. Gazâlî, el-İktisâd, 133-134. 
792  İsfehânî, el-İtikâdât, 192. 
793  “İşte böylece İbrahim’e göklerin ve yerin hükümranlığı hakkında bir bakış açsısı kazandırdık ki, 

kalben mutmain kimselerden olsun.” En’âm 6/75. 
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“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vadolunan cennetin durumu şudur: Orada 

bozulmayan su ırmakları vardır”794 demektedir.795  

Aklın, kendi alanına girmemesi nedeniyle ahiretin halleri konusunda noksan 

kaldığı yargısında İsfehânî tutarlı olsa bile, Allah’ın onu kavramak için zihnini açtığı 

kulun basireti ile onu kavrayacağı yargısında tutarlı değildir. Hz. İbrahim’in göklerin 

ve yerin varoluşları ve varlıklarının devamının dayandığı kozmik yapıyı 

çözümlemesi, şu anda var olanın onun tarafından kavranılmasıdır. Nitekim İbn Kesîr, 

bu ayeti “onun gökleri ve yeri incelemesi ile onların Allah’ın mülkünde ve 

yaratmasındaki birliğine ve ondan başka ilah olmadığına delalet ediş biçimi ona açık 

oldu”796 şeklinde yorumlamaktadır. Hz. Ali’nin sözünde, onun dirilişe olan inancının 

kesinliğine gönderme yapılmaktadır. Harise’nin sözü ise, cennet ve cehennem ile 

ilgili sonraki dönemlerde oluşan anlayışların ve anlatımların oluşturduğu tasavvuru 

ima etmektedir. 

A. YAŞAM VE ÖLÜMÜN MAHİYETİ 

Yaşam ve ölüm sözcüklerinin anlamları, bu sözcüklerin gerçek anlamlarıyla 

birlikte mecazi anlamlarda da kullanılmaları ve aynı zamanda ölüm ve diriliş 

olgularını açıklamaları nedeniyle önem arz etmektedir. İsfehânî’nin, dil bilimleriyle 

uğraşan bir alim olması nedeniyle, bu sözcüklerin anlamlarını çözümleme ve bunları 

kendi ölüm ve diriliş düşüncesiyle ilişkilendirme gayreti içerisinde olduğu 

görülmektedir. İsfehânî, bu sözcüklerin anlamlarıyla ilişkili olarak; bitki, hayvan ve 

insanda var olan gelişme gücü hayat ve bunun yitirilmesi de ölüm; hayat bitkide 

değil de hayvan ve insanda var olan duyu ve hareketi sağlayan güç, bunun yitirilmesi 

ölüm; düşünce ve bakışın kendisiyle sağlandığı insana özel bir güç hayat, bunun 

yokluğu ölüm; devamlı sevap olarak uhrevi yaşam ve devamlı azap olarak uhrevi 

ölüm797 anlamlarına yer vermektedir. Yaşam ve ölüm sözcüklerinin bu anlamları, 

dünyadaki canlılığın özelliklerini açıklamak gibi olgusal ve aynı zamanda 

Kur’an’daki kullanımlarını çözümlemek içindir. Yaşam ve ölüm sözcükleri 

hakkındaki İsfehânî’nin belirlemelerinde, sadece ilk anlam, bu sözcüklerin gerçek 

anlamıdır.  
   

794  Muhammed 47/15. 
795  İsfehânî, el-İtikâdât, 193. 
796  İbn Kesîr, Ebû’l-Fidâ İsmâil, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, tk. Mustafa es-Seyyid Muhammed vd., 

Müesseset’u Kurtuba, Kahire 2000, 6/95. 
797 İsfehânî, el-İtikâdât, 199; Krş. İsfehânî, Tefsîr, 1/134. 
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Yaşam ve ölüm sözcüklerinin bu şekilde sıralanan gerçek ve mecazi anlamlarının 

dışında, diriliş inancı açısından önemli olan, gerçek ölümün neliğidir. Mecazi 

anlamlar ise, kişilerin gerçek ölüm hakkındaki anlayışlarına dayanmaktadır. İsfehâni 

ölümün anlamının “bedenin kendisinde olduğu ruhtan, güçten ve yaşamdan 

sıyrılması ve ruhun ondan ayrılması”798 olduğunu belirlemektedir ki, bu tanım insanı 

ruh ve bedenden oluşan varlık olarak tanımlayanların ölüm hakkındaki tanımlarıdır. 

Her ne kadar o, tanıma bedenin ruhtan, güçten ve yaşamdan sıyrılması olarak 

ifadesini eklese de, güç ve yaşam ruh nedeniyle ortaya çıktığından, asıl olarak ölüm 

ruhun bedenden ayrılması olarak kabul edilmektedir. Bu tanımı kabul edenler, 

Allah’ın “sizler ölüydünüz dirilttik, sonra öldürür ve sonra da diriltiriz”799 sözünün 

anlamının da bu olduğu görüşündedirler.800 Bununla birlikte bu ayet, insanın varoluş 

evrelerini açıklayan bir özelliğe de sahiptir. Dolaysıyla bu ayetteki öldürme ve 

diriltme veya varlığın durumuna ilişkin ölülük ve dirilik halleri açıklanmaktadır. 

Ancak ayetteki emvât ifadesinin yorumu, insanın yaşam evrelerini belirlemede temel 

noktadır.  

Bu sözcüğü insanın canlılıktan önceki durumu yani yokluk olarak anlayanlar, ilk 

diriltmeyi dünyadaki varoluş olarak yorumlamaktadırlar. İkinci diriltmenin 

açıklanması da kabir azabını kabul edenler veya tenasüh inancını kabul edenler 

tarafından farklı yorumlanmaktadır. İkinci diriltme kabirdeki yaşam olarak 

anlaşılması durumunda ahiretteki diriltme ayette yer almamaktadır. Aynı şekilde 

ruhun tekrar beden edinmesi olarak yeniden bedenlenmenin kabul edilmesi 

durumunda da diriliş inancı geçersiz olmaktadır. İşte İsfehânî; birinci ölümün, 

cansızın ölü olması nedeniyle insanın cansız olduğu duruma işaret ettiği 

görüşündedir. Çünkü toprak, su vs. gibi şeyler ölüdürler demektedir. Ona göre ölü ve 

diri arasında bir vasıta yani varlık düzeyi yoktur.801 İsfehânî’ye göre insanın ilk 

yaşamı Allah’ın onda ruh yaratmasıdır ki bu bilinen yaşamıdır. İkinci yaşam ise haşr 

gününde diriltmedir ki bu da Allah’ın “Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin”802 

sözünde dile getirilmektedir.803  

   
798  İsfehânî, el-İtikâdât, 201. 
799  Bakara 2/28. 
800  İsfehânî, el-İtikâdât, 201. 
801  İsfehânî, el-İtikâdât, 201. 
802  İsfehânî, el-İtikâdât, 201.  
803  İsfehânî, el-İtikâdât, 201; İsfehânî, Tefsîr, 1/134. 
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B. KABİR AZABI 

Ölümün kendisine yakınlaştığı bir kimsenin halleri, asıl olarak kelam ilminin ve 

özel olarak da meâdın bir konusu olmamasına rağmen, İsfehânî bu konuda 

açıklamalarda bulunmaktadır. Konu, ölümün yaklaştığı anda insanın imanının 

geçerliliği tartışmasını içerir. Bu, meâdın konusu değil, Ehl-i Sünnet kelamı 

açısından, el-esmâ ve’l-ahkâm konusuna ait bir tartışmadır. Mead açısından bu 

konunun önemi; ölümün neliği, yaşam ve diriliş olgularının çözümlenmesine etki 

etmiş olmasıdır. Bir kimsenin ölümünün yaklaştığı zamana ait kullanılan sözcükler, 

bu kişinin durumuna ait inanç hakkında bize bilgi vermektedir. İsfehânî, bunun için 

muhtadar sözcüğünü kullanmaktadır ve bu terimi ister çocuk, isterse akıllı veya deli 

insan olsun, ölümün kendisine geldiği kimse olarak tanımlamaktadır.804 Bu sözcük 

isim olarak olmasa da fiil kipinde Kur’an’da da vardır.805  

Ölümün bir kimseye geldiği zamanı İsfehânî, ahiretin ilk hali olarak 

isimlendirmekte; tövbenin dünyaya ait bir eylem olması nedeniyle onun tövbesinin 

geçerli olmadığı ve dünyaya tekrar dönmesinin mümkün olmadığını 

belirtmektedir.806 Fakat Kur’an’da çok sık olarak anlatılan ve insan psikolojisi olarak 

vurgulanan şey, ölüm geldiği anda insanın iyi ameller yapmak için yaşamına devam 

etmeyi arzulaması şeklindedir. İnsanın yaşamı boyunca, daha önce yaşadığı 

dönemlere daha kaliteli yaşam için dönme arzusu ve en son olarak da yaşlılık halinde 

geçliğine dönme arzusu vardır. Allah, cennette yaşam süren insanların değil de 

cehennemde kötü şartlarda yaşam süren insanların imkansız olmasına rağmen tekrar 

dünyaya dönme arzularının olacağını da belirtmektedir.807  

Kelam literatüründe kabir azabı inancı, isimlendirme ve kabri tanımlama 

konusundaki tartışmalar ile başlamaktadır ki, bu tartışmaların kabir yaşamı öğretisi 

ile ilişkisi vardır. İsimlendirme konusundaki sorun, bu konunun kabir azabı, kabir 

azabı ve nimeti, kabir halleri vs. sözcüklerin kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü bu sözcükler, bu inancı biçimlendiren ve temellendiren kişinin genel 

amaçlarını da belirlemektedir. Bu konu kelam literatüründe genel olarak “kabir 

azabı” şeklinde isimlendirildiği gibi, bu inancın delili olarak kullanılan haberlerde de 

   
804  İsfehânî, el-İtikâdât, 207. 
805  Bakara 2/133, 180; Nisâ 4/18. 
806  İsfehânî, el-İtikâdât, 209.  
807  Fâtır 35/37. 
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“kabir azabı” olarak isimlendirilmektedir. Bu isimlendirme, haberlerde var olan bir 

ismin konu başlığı veya inancın ismi olarak kullanılmasına dayanmaktadır.  

Kabir hakkındaki belirlemelerde, kabrin belirli bir mekan olmasının ötesinde, 

insan bilgisinde var olan çeşitli ölüm biçimlerini içine almasına dikkat edilmektedir. 

Bu nedenle de sadece toprağa defin edilenler hakkında azabın geçerli olmadığı, 

ölümden sonra herkes için geçerli olduğu belirtilmektedir. Buna işaret eden İsfehani, 

Kabir azabı ifadesi ile yanma, boğulma, yırtıcıların ve balıkların yediklerinden arda 

kalanlar gibi diğer ölüm şekillerinin dışında sadece defin edilen kişiye özel bir durum 

kastedilmemekte; bütün bunların hepsi kastedilmekte ve ölünün bütün hallerini 

kapsayan genel bir sözcük olarak kullanıldığını808 söylemektedir. Bu nedenle 

kelamcılar, her ne kadar ölen bir kimsenin konulduğu yer olarak kabre izafeten azabı 

isimlendirmiş olsalar da, bununla insanın ölüm ve diriliş arasındaki zaman ve mekanı 

kast etmektedirler.  

İsfehani, kabir azabı inancını kanıtlamak için ayetleri delil olarak kullanmamakta, 

hadisleri delil olarak kullanmaktadır. Bu hadisler, kabir azabı inancını kabul eden 

diğer Ehl-i Sünnet kelamcıları tarafından da kabir azabının varlığı için delil olarak 

kullanılmaktadır ki809 bu hadisler kabir azabını bir inanç olarak belirlemekten çok, 

insanları bazı kötü fiillerden arındırmak için kabir azabının engelleyici olarak 

kullanılmasını içermektedir. Bu hadisler, içerik olarak kabir azabına neden olan kötü 

fiilleri ve Hz. Muhammed’in bu azaptan Allah’a sığınmasını anlatmaktadır. 

İsfehâni’nin, Kur’an’dan herhangi bir ayeti bu inancın delili olarak tevil etmek 

suretiyle dahi olsa göstermemesi ve tamamen hadislerle sabit olmuş bir inanç olarak 

ele alması dikkat çekmektedir. 

İsfehânî’nin kabir azabı inancı hakkındaki yaklaşımında dikkat çeken ikinci 

özellik, onun kabir azabının mahiyetine ilişkin herhangi bir açıklama ve tartışmayı 

dillendirmemiş olmasıdır. Halbuki bu azabı inkar eden ekoller, bu inancı delillerinin 

yokluğu ve mahiyeti yönünden çözümlemeye tabi tutmaktadırlar. İsfehânî’nin kelam 

   
808  İsfehânî, el-İtikâdât, 219; Kabir sözcüğü Kur’an’da kullanılmaktadır. Bu kullanımlarda kabre 

koymak/akbare şeklinde fiil (Abese 80/21), ölülerin defin edildiği yer/kabr ç. kubûr (Tevbe 9/84; 
Hacc 22/7; Fâtır 35/22 vd. ) ve kabirlerin bulunduğu yerleşke/makbere ç. mekâbir (Tekâsur 
102/yer almaktadır. İsfehânî, Tekâsür Suresinin başlangıcında de yer alan hatta zurtumu’l-mekâbir 
ifadesindeki mekâbir sözcüğünün ölümden kinaye olduğunu söylemektedir. Bu durumda anlam 
“Ölünceye kadar çokluk sizi helak etti” şeklinde olur. Bkz. İsfehânî, Müfredât, 499.  

809  Örneğin bkz. Eşari, el-İbâne, 247-248; Gazâlî, el-İktisâd, 136. 
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eserinde kabir azabının açıklanması bağlamında şehitlik hakkında ayrıntılı 

açıklamaları, şehitlere “ölüler” denilmemesini anlatan ayetle ilişkili olarak yer 

almamakta; şehitliğin tanımı, çeşitleri ve hükmü yer almaktadır.810 Ancak tefsirinde 

şehitlerin ölümlerinden diriltilecekleri güne kadar zamandaki yaşamları ayrıntılı 

olarak yer almaktadır. Ona göre ayetteki şehitlere “ölüler” denmemesi, aksine onların 

“diriler” olduğu ifadesini Mutezilenin, onlar için hesap gününde ölümün olmaması 

ve yaşamın olması şeklinde yorumlaması doğru değildir. Onun bu ayetle ilişkili 

olarak doğru kabul ettiği yorum; bazı müfessirlerin görüşü olarak da aktardığı onlara 

dinsel bir yargı olarak ölüler denilmemesi, müşriklerin dediği gibi, onlara ölüler 

denilmemesi, aksine onlar dinde diridirler denilmesidir.811 Bu yorum, şehitlerin diğer 

insanların ölüm sonrası hallerinden farklı bir yaşam biçimine sahip olmadıklarını 

anlatmakta ve onlar hakkında ölüler denilmesinin dinsel bir yargı olarak 

yasaklanmasını içermesini ifade etmesi bakımından tutarlıdır. Dolayısıyla onların 

ölüm sonrası varlıksal durumları diğer insanlardan farklı değil; onlar bu 

isimlendirmeyi sadece fiilleri dolayısıyla hak etmektedirler. 

İsfehânî, ölümden sonra kabirde herhangi bir biçimde ve seviyedeki bedensel bir 

yaşamdan söz etmemekte; ruhun bedenden sonra varlığını devam ettirmesi 

anlamında ruhsal bir yaşamdan bahsetmektedir. Onun, filozofların ve Hadis 

Taraftarlarının görüşü olarak da aktardığı, tanıklık edilen ölümün ruhun bedeni terk 

etmesi olduğu, iyilik yapanların ruhları ile nimet gördüğü ve kötülük yapanların da 

ruhları ile azap gördüğü yargısının delillere dayandığı şeklindeki görüşüne göre, 

kabir azabı ve nimeti ruhsaldır. Bu görüşünü o, “ruhların varlığını kabul edenler ve 

onu dikkate alanlar, ruhun bedeni terk etmesinden tekrar ona iade edilinceye kadar 

Allah’ın da haber verdiği gibi illiyyinde veya siccinde olacağını, ruh için bedenin bir 

elbise, kalıp, ev veya binek olduğunu söylemişlerdir. Bu durumda Kur’an’da ve 

haberlerde varit olan gerçeklikleri anlamada zorlanmayız”812 demektedir. 

Kelamcılar arasında kabir azabının ruhsal olacağı düşüncesini ifade edenler 

bulunmaktadır. Sözgelimi İbn Hazm (ö.457), kabir fitnesi, azabı ve sorgulamasının 

bedeni terk etmesinden sonra sadece ruh için olduğunu ve kişi kabre konulsun veya 

konulmasın herhangi bir farklılığın bulunmadığını söylemekte ve bu görüşüne 
   

810  İsfehânî, el-İtikâdât, 220-223. 
811  Tefsir, 1/347. 
812  İsfehânî, el-İtikadât, 220. 
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Kur’an’dan deliller sunmaktadır.813 Ancak genel olarak Ehl-i Sünnet alimleri kabirde 

ruhun bedene iadesi ile azabın ve nimetin gerçekleşeceği görüşündedirler.814 

Sözgelimi Gazâlî’ye göre Allah’ın, ölüye azabı kavraması için hayat vermesi, 

sorgulamada da soruları işitmesi ve cevaplaması için gerekli organlara hayat vermesi 

mümkündür.815 Ancak insan bir bütün olarak kabul edildiğinde, herhangi bir organın 

organizmadan ayrı ve bağımsız olarak hayat kazanması ve sorulara cevap vermesi 

düşünülemez. 

C. MEADIN NASILLIĞI 

İsfehâni, meadın nasıllığı konusunda insanların farklı görüşler ileri sürdüğünü ve 

bu görüşlerin farklılaşmasının da asıl olarak onların varlığın başlangıcı konusundaki 

görüşlerinden kaynaklandığını ifade etmektedir. O, diriliş konusundaki kendi 

görüşünü açıklarken de bunun varlığın başlangıcı konusundaki görüşlerle ilişkili 

olduğunu söylemektedir. Buna bağlı olarak farklı din ve görüşlerde ortaya çıkan 

diriliş anlayışlarını, bu konudaki kendi görüşünü açıklamadan önce vermektedir. 

Diğer dinlerin ve anlayışların diriliş konusundaki düşüncelerinin bilinmesi, kişinin 

kendi diriliş düşüncesini ve kendi İslam anlayışındaki bu öğretiyi inşa etmesinde 

etkili olduğu söylenebilir. Bu durum aynı zamanda kelamcıların kelam ilminin diğer 

bütün konularını açıklamalarında da görülmektedir. Diğer dinler ve mezheplerin 

diriliş öğretilerine bir eserde yer verilmesi ve bunların olumsuzlanması, asıl olarak 

kişinin kendi görüşünün doğruluğuna dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. Bu 

nedenle İsfehânî, aykırılığı uzaktan yakına doğru sıralamaya tabi tutarak tenasüh 

taraftarlarının, Seneviyyenin ve filozofların görüşlerine yer vermektedir.  

İsfehânî, varlığın başlangıcı hakkındaki ihtilaflara bağlı olarak, meadın nasıllığı 

konusunda da ihtilaf edildiğini belirtmekte ve meâdın bilinmesi için, başlangıca ait 

görüşlerin bilinmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.816 Bu bağlamda tenasüh inancını 

kabul edenlerin, Allah’ın başlangıçta insanı nimetlerle dolu bir yaşam içerisinde en 

güzel biçimde yarattığı, insanların eşit yaratıldığı, herhangi bir şeye gereksinim 

duymadıkları, onların birbirlerine karşı haset etmeleri ve düşmanlıkta 

bulunmalarından ötürü ruhlarını farklı bedenlere koyduğu ve bunun da onlar için bir 
   

813  İbn Hazm, el-Fasl, 4/67.  
814  Bkz. Gazâlî, el-İktisâd, 132;  
815  Gazâlî, el-İktisâd, 132; Nesefî, et-Temhîd, 350; Taftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd, 5/117; Îcî, el-

Mevâkıf, 382; Harputî, Tenkîhu’l-Kelâm, 323. 
816  İsfehânî, el-İtikâdât, 193. 



 

 

166 

 

ceza olduğu yolundaki inançlarına817 değinmektedir. Tenasüh inancını 

benimseyenlerin ahiret hakkındaki inançları ise insanların amellerine göre farklı 

bedenlerde varlıklarını devam ettirmelerine dayanmaktadır. Işık ve karanlığın iki 

alem olduğu düalist anlayışını benimseyen Seneviyye’nin, ışık aleminin yöneticisi 

Allah ile karanlık aleminin yöneticisi şeytan arasındaki çatışma sonucu dünyada 

sıkıntılar içerisindeki insanın, dünyanın kötülük ve belalardan temizlenmesi ve 

insanların tekrar eski mutlu günlerine dönmeleri ile son bulmaktadır.818 İsfehâni bu 

görüşlere ek olarak yıldız ilmi ile uğraşanların, kadim filozofların alemin 

başlangıcının toprak, ateş, hava, su olduğu görüşlerine de yer vermektedir.819 Farklı 

din ve düşüncelerde oluşan ölüm sonrasına ait inanç ve öğretilerin, asıl olarak insanın 

fiillerinden sorumlu olduğu ilkesini geliştirmek üzere oluşturulduğu düşünülebilir.  

İsfehânî, meadın nasıllığı konusunda Hak ve Eser Ehli’nin, zatların, bu zatların 

tözlerinin ve ilintilerinin ancak Allah’ın yaratması ile zatlar ve ilintiler oldukları, 

hâdis olanlarının Allah’ın hâdis olmalarını yaratması ve bâki olanların da ancak 

Allah’ın onları bâki olmalarını yaratması ile olduğu, bâkî olmayan bir şeyin Allah 

onun bekasını yaratmadığı için baki olmadığı şeklindeki görüşlerine yer vermekte ve 

bu görüşün lehinde deliler ileri sürmektedir.820 Bu görüş, asıl olarak maddedeki 

değişim ve bu değişimi maddede var eden bir yaratıcının olduğu düşüncesine 

dayanmaktadır. Bu görüşe göre “Allah’ın koruması dışındaki her şey, bir göz 

kırpması kadar bile devamlı kalmaz. Nitekim Allah, “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, 

yok olup gitmesinler diye tutuyor. Andolsun eğer onlar yok olur giderlerse, O’ndan 

başka hiç kimse onları tutamaz”821 demektedir.”822 Bu şekildeki bir düşünce, ruhun 

bedenden önce ve sonra varlığının Allah tarafından ona verilmiş bir özellik olmasını 

açıklamak için geliştirilmiştir. Ancak tartışma, töz ve ilintilerin özelliklerini Allah’ın 

yaratıp yaratmamış olmasında değil; Allah’ın ruhları bedenlerden önce ve sonra 

varlıklarını devam edecek şekilde yaratıp yaratmadığındadır.  

İsfehânî’nin Eser Ehli’nin görüşü olarak isimlendirdiği bu görüş, gerçekte bütün 

Ehl-i Sünnet ekolleri tarafından da kabul edilmektedir. Bu görüş, Allah’ın ruhları 

   
817  İsfehânî, el-İtikâdât, 194. 
818  İsfehânî, el-İtikâdât, 194. 
819  İsfehânî, el-İtikâdât, 195. 
820  İsfehânî, el-İtikâdât, 196. 
821  Fâtır 35/41. 
822  İsfehânî, el-İtikâdât, 197. 
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bedenlerden önce yarattığı anlayışına dayanmaktadır. Bu görüş taraftarları her ne 

kadar “ben çamurdan bir beşer yaratıyorum. Onu düzenlediğim ve ruhumdan 

üflediğim zaman, ona secde edin”823 ayetini bu görüşlerine delil olarak sunsalar da, 

bu ayetteki ruh üflemesi bedenlerden ayrı olarak yaratılan ruhların bedenlerle 

ilişkilendirilmesini değil, insanın bedensel olarak canlılığını ifade etmektedir. Aynı 

şekilde bu görüşün lehinde kullanılan “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. 

Onlar da, “Evet, şahit olduk” demişlerdi. Böyle yapsak da kıyamet günü “Biz 

bundan habersizdik” dersiniz. Ya da, “Bizden önce babalarımız Allah’a ortak 

koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz” dersiniz”824 ayeti de, aslında insanın 

yaratılış özelliklerini açıklayan ve bu özellikler içerisinde de onun sorumluluk 

yüklenme yeteneği belirtilmekte ve yargılanma evresinde de cezadan kurtulmak için 

sunacağı iç ve dış gerekçelerin geçersiz olduğu belirtilmektedir. Buradaki iç gerekçe 

insanın kendi yetkinliğini inkar edişi ve dış gerekçe ise çevresel etkilerden kurtulma 

yetkinliğini yadsımasıdır.825 

D. İNSANIN RUHU VE BEDENİ İLE YARATILMASI 

Dirilişin ruhsal, bedensel veya her ikisi ile birlikte olacağı anlayışları, kelamcılar 

ve filozoflar arasında taraf bulmuştur. İsfehânî’nin de işaret ettiği gibi filozoflar, 

insanın bedensel değil de sadece ruhsal olarak varlığını devam ettireceği 

görüşündedirler. İsfehânî, Batınilerin de ruhsal dirilişi kabul ettiklerini 

belirtmektedir.826 Ancak İsfehânî, ruhun bedene iade edilmesi şeklinde dirilişin 

gerçekleşeceğini belirtmekle birlikte, ruhsal dirilişi savunan filozoflar ve Batiniler 

için herhangi bir nitelemede bulunmamaktadır. Ondan sonra gelen Gazâlî, filozofları 

bu konudaki görüşlerinden ötürü tekfir etmektedir. Gazâlî’ye göre filozoflar 

çoğunlukla ilahiyat konularında hata etmişlerdir ki bu hatalarının toplamı da yirmi 

temel konudadır. Bu konulardan üç tanesinde onları tekfir etmek ve geri kalan on 

yedi konuda da onların bidat ehli olduklarını söylemek gerekir. Bu üç konu ise; a. 

bedenlerin diriltilmeyeceği, sevap ve ceza görenin soyut ruh olacağı, cezaların ve 

   
823  Sad 38/71-71. 
824  A’râf 7/172-173. 
825  Bu ayetin yorumu için bkz. Yar, İnsanın Bütünlüğü Sorunu, 66-67. 
826  İsfehânî, el-İtikâdât, 224. 
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acıların ruhsal olacağı, b. Allah’ın cüzileri değil de küllileri bileceği, c. Alemin 

kadim ve ezeli olduğu şeklindeki görüşleridir.827  

Ehl-i Sünnet ekolüne bağlı kelamcılar, ruhun bedene iadesi ile dirilişin 

gerçekleşeceğini söylemektedirler. Hatta İsfehânî, “insan kesin olarak ruhu ve bedeni 

ile birlikte yaratılır ve haşr olunur demekte” ve Kur’an’ın pek çok ayetinde kendi 

görüşlerine işaret edildiğini belirtmektedir. O, ruhun bedene iadesiyle dirilişin 

gerçekleşeceğine delil olarak “Evet bizim, onun parmaklarını bile düzenlemeye 

gücümüz yeter”828 ve “Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi 

ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”829 ayetlerini delil sunmaktadır.830 

Ancak bu ayetlerde parmakların düzenlenmesi veya kemiklerin toplanması, bedensel 

bir diriliş için delil olsa bile, ruhun bedene iadesi için delil olmazlar. Çünkü diriliş 

sonrası bedenin inşasında en önemli sorun, inşa edilen bedenin daha önce dünyada 

oluşmuş beden ile ayniliğidir. Eğer kişisel kimliğin taşıyıcısı olarak ruh kabul edilir 

ve bedende kişisel aynilik aranmazsa, bu durumda beden herhangi bir bedene 

dönüşür. İnsan iskeletinin kemiklerden oluşması nedeniyle, insanların soruları 

kemiklerin inşası üzerine olmuş, en kısa kemiklerin insanın parmaklarında yer alması 

nedeniyle de parmak kemiklerinin dahi ahirette yaratılacağı belirtilmiştir. Dirilişi 

inkar edenlerin sorularının kemiklerin nasıl yaratılacağı ile ilişkili olması, bedenin 

kemikler dışındaki parçalarının toprağa dönüşmesi ve kemiklerin duyularla kavranılır 

şekilde var olmasındandır. 

 İsfehân’nin ruhun bedene iadesi şeklindeki diriliş öğretisini, aklın da gerektirdiği 

bir biçim olarak görmesi dikkat çekicidir. O, “akıl da bunun böyle olmasını 

gerektirmektedir” dedikten sonra bu anlayışı şu şekilde temellendirmektedir. “Allah 

insanı ıslah edici olarak yaratmıştır. Allah, ulvi alemde varlıklar yaratmıştır ki bunlar 

   
827  Gâzâlî, Ebu Hâmid, el-Munkiz’u Mine’d-Delâl, thk. Cemîl Salîba-Kâmil Iyâd, Dâru’l-İnâs, Beyrut 

1967, 83-84; Gâzâlî, Ebu Hâmid, Tehâfutu’l-Felâsife, Tehâfüt’ül Felâsife, Thk. ve Tkd: Süleyman 
Dünya, Dâru’l-Meârif, Kahire 1987, 282. 

828  Kıyamet 75/4; Bu ayetin “Bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter” şeklinde 
tercüme edilmesi, parmakların kişisel ayırt edici çizgileri içerdiği şeklindeki güncel bilginin bu 
ayete yüklenmesi sonucudur. Benn (ç) benân; parmak demektir. Parmakları oluşturan kemikler, 
insan bedenindeki en kısa kemiklerdir. Parmakların tesviye edilmesi, kemiklerin uygun şekilde 
düzenlenmesi anlamına gelir. Bu ayetin öncesinde kemiklerin toplanması ve ardından da 
parmakların düzenlenmesinden bahsedilerek, parmak kemiklerinin diğerlerinden ayırt edilmesi, 
parmak kemiklerinin çokluğu ile birlikte düzenli işleyişi hakkındaki insan bilgisinden 
kaynaklanıyor olabilir. Bu sözcüğün anlamı için bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 80.  

829  Yâsîn 36/78. 
830  İsfehânî, el-İtikâdât, 224. 
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meleklerdir. Suflî alemde varlıklar yaratmıştır ki bunlar da hayvanlardır. Bir de bu 

iki alem için varlık yaratmıştır ki o da insandır. Allah bu iki alemin güçlerini insana 

vermiştir. Bunlar da; Allah’a kulluk ve kendi hilafeti konusunda akıl, bilgi, düşünce 

ve marifedir. Hayvansal güçler ise şehvet, savunma, beslenme ve eğitimdir. İnsan bu 

güçleriyle her iki alem için de elverişlidir.  Bir kimse, zamana bağlı olarak değişen 

ve bozulan dört unsurdan bileşik olan beden için devamlı kalış yani beka nasıl 

elverişli olur? derse, ona Allah’ın bedenleri kendisinde bozulma, değişme, erime ve 

yokoluş olmayacak şekilde iade edeceği şeklinde cevap verilir” demektedir.831 

İsfehân’nin bu görüşleri, ahiretteki bedenin dünyadaki bedenden başkalığını 

gerektirmesi nedeniyle çelişiktir. Çünkü aklın, ruhun bedene iadesi ile dirilişin 

gerçekleşeceği şeklindeki bir yargıda bulunması, ancak bu dünyadaki bedenle ilişkili 

olarak gerçekleşebilir. Fakat ahirette var edilecek bedenin bu dünyadaki bedenden 

özellikleri yönünden farklılığı da aynı kişiler tarafından ileri sürülmektedir.  

 İsfehânî’nin “sizi bilmediğiniz bir şekilde yaratacağız”832 ayeti hakkındaki 

değerlendirmeleri ise bu görüş paralelindedir. Ona göre, “burada Allah’ın bedenleri 

dünyada alışık olduğumuz değişimlerden koruyacağına ve bizim de bu dünyada 

korunmuş bedenlere tanıklık etmediğimize dikkat çekilmektedir.”833 Buna ilaveten o, 

“Allah’ın gücünü bilen bir kimse, onun birinci yaratmada yorulmadığını da bilir. 

Nitekim Allah “biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar bir kuşku 

içindedirler”834 demekte ve bedenin güçlerini değiştirmeye gücünün yettiğini ve onu 

yok oluşun değil de kalışın geçerli olduğu şekilde yaratacağını reddetmemektedir” 

demektedir.835 Dolayısıyla cennet ve cehennemin özellikleri dikkate alınarak 

biçimlenmiş beden, dünyada tanıklık ettiğimiz bedenden farklı olacaktır. Bedenin bu 

özellikte yaratılması ise yine Allah’ın mutlak gücüne vurgu yapılarak çözümlenmek 

istenmektedir. Bu durumda dirilişe iman, nasıllığını açıklanmış, nakli ve akli 

temellerini inşa edilmiş bir varoluşa iman yerine, her şeye gücü yeten mutlak bir 

güce imana indirgenmektedir. 

İsfehâni’nin, ahiretteki dirilişi ruhun bedene iadesi ile gerçekleşeceği yargısından 

sonra, Kur’an’da kıyamet günü ile ilişkili olarak anlatılan organların konuşturulması, 
   

831  İsfehânî, el-İtikâdât, 224. 
832  Vâkıa 56/61. 
833  İsfehânî, el-İtikâdât, 224-225. 
834  Kaf 50/15. 
835  İsfehânî, el-İtikâdât, 225. 
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yüzlerin beyazlatılması ve karartılması ifadelerinin gerçek veya mecazi olarak 

algılanmasının imkanından söz etmektedir. O, “Allah, kıyamet gününde organların 

insan aleyhinde tanıklık edeceğini bildiren şeyleri zikretmektedir. Allah, “O gün biz 

onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına 

şahitlik eder”836 ve “Nihayet cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, 

yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler”837 

buyurmaktadır.”838 şeklinde bu görüşünün dinsel temellerini zikretmekte ve bazı 

alimlerin bunu duyumsanan şekilde tasavvur ettiklerini ve duyumsanan işitmenin 

oluşması için bu organlarda konuşmanın olması gerektiğini söylediklerini 

belirtmektedir.839 İsfehânî’ye göre bu görüşte olanlar, bunu söylerken ifadelerin 

zahirlerini ve dünyada alışık olduğumuz şekli dikkate almışlardır.840  

İsfehâni, isim vermeden bazı alimlerin görüşü olarak zikrettiği organların 

konuşturulmasının duyusal değil de düşünsel olduğu görüşünü de dillendirmektedir. 

Bu anlatım; kavratmak, anlamak, dikkate almak ve düşünmek içindir. Çünkü bu 

organlarda yaptıkları fiiller ve kendilerine özel haller ortaya çıkmaktadır. Dikkat 

çekmek şeklindeki bu anlatım, dünya hayatında insanların hoşlandıkları bir sözdür.841 

Ancak İsfehânî organların konuşturulması hakkındaki bu iki görüşün de geçerli 

olduğunu,  kulakların işiteceği şekilde organları konuşturmasının Allah’ın gücünün 

ötesinde olmadığı, aynı şekilde Allah’ın, organların dünyada iken yaptıklarını 

anlayacağımız bir bilgi yaratmasının da uzak olmadığını söylemektedir.842 Onun, 

organların konuşturulmasına ilişkin anlatımları gerçek ve mecazi anlatımlar olarak 

kabul eden bu iki farklı görüşü de geçerli olarak kabul etmesi, Kur’an’daki ifadeleri 

zâhirini dikkate alan yöntemin etkisinden kurtulamadığını göstermektedir. Belağat 

alanında derin bilgi sahibi olan bir alimin, bu anlatımlardaki simgeleri ve onların 

atıflarını çözümlememiş olması düşünülemez. Çünkü bu anlatımların bir teması ve 

bir amacı vardır. Ağızların mühürlenmesi ve organların konuşturulmasındaki amaç, 

ağzın yalan söylemesi ve fiili işleyen olarak organların da doğruyu söylemesi ise, 

   
836  Yâsîn 36/65. 
837  Fussilet 41/20. 
838  İsfehânî, el-İtikâdât, 233. 
839  İsfehânî, el-İtikâdât, 233. 
840  İsfehânî, el-İtikâdât, 233. 
841  İsfehânî, el-İtikâdât, 233. 
842  İsfehânî, el-İtikâdât, 234. 
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organ olma yönünden ağız da diğer organlar da aynıdır. Organların, insan fiillerinin 

araçları olması nedeniyle, bütün organlar insanın iradesine uygun olarak iş 

yapmaktadırlar ve organizmadan ayrı olarak fiil işlemeleri mümkün değildir.  

Dünya yaşamında insanların üzüntü, keder ve suçluluk durumlarının da yüzlerinin 

kararması; sevinç ve mutluluk durumlarında ise yüzlerinin beyazlaması olarak ifade 

edilmesi nedeniyle, ahiretteki bu hallerin de aynı ifadelerle Kur’an’da yer aldığı 

görülmektedir. İsfehânî, inananların yüzlerinin beyazlatılması ve inkarcıların 

yüzlerinin de siyahlaştırılmasını duyumsanan şekilde anlayanlar, bunun inanların 

inkarcılardan ayrı olarak bilinmesi için olduğunu söylediklerini, bazıları da yüzlerin 

beyazlatılmasının sevinçten ibaret ve siyahlaştırılmasının da hüzünden ibaret 

olduğunu kabul ettiklerini söylemektedir.843 Kelam eserinde o, her ne kadar bu 

anlayışlar hakkındaki tercihini belirtmese de, Kur’an terimlerini incelediği eserinde 

yüzlerin beyazlatılmasının sevinç, karartılmasının da keder anlamına geldiğini kabul 

eder.844 Çünkü yüzlerin beyazlatılması ve karartılmasının sevinç ve keder olması, 

Kur’an’da pek çok ayette mevcuttur ki İsfehânî de bu ayetlerdeki anlatımların dünya 

ile ilişkili olduğunu kabul eder.845 Beyazın sevince ve karanın da keder ve üzüntüye 

atıfta bulunan birer simge olmaları, beyaz ve kara renklerinin atıflarına ilişkin 

toplumsal kabullerden kaynaklanmaktadır. 

E. CENNET VE CEHENNEM 

Diriliş sonrası mekanlar olarak cennet ve cehennemi nitelemek için kullanılan 

sözcüklerin, dünyada var olan mekanlara ve niteliklere işaret etmesi, bunlarla ilgili 

anlatımların yorumunda her zaman etkili olmaktadır. İsfehânî cennetin asıl olarak 

ağaçları olan bahçe olduğu, onlarla gizlenmesi nedeniyle bu şekilde 

isimlendirildiğini belirtmekte ve cennetin bahçe anlamında kullanımı hakkında 

“güzel bir bahçenin durumu gibidir”846 ve “Derken kendine zulmederek bahçesine 

girdi”847 ayetlerine atıfta bulunmaktadır.848 O, cennetin dünyada var olan bir 

gerçekliğe isim olarak kullanılan bahçe sözcüğü ile ifade edilmesinin, ya 

yeryüzündeki bahçeye benzemesi ya da onun sahip olduğu kavrayışların noksan 

   
843  İsfehânî, el-İtikâdât, 234. 
844  İsfehânî, el-İtikâdât, 234. 
845  Bu ayetler için bkz. Nahl 16/58; Kıyâme 75/22-24; Abese 80/38-41. 
846  Bakara 2/65. 
847  Kehf 18/35. 
848  İsfehânî, el-İtikâdât, 237; İsfehânî, el-Müfredât, 138. 



 

 

172 

 

kaldığı nimetlerin kullara dünyada gizlenmiş olmasından ötürü olduğunu söylemekte 

ve bu görüşü için “Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için 

saklanan göz aydınlıklarını bilemez”849 ayetinde gönderme yapmaktadır.850 

 İsfehanî, cennet ve cehennem hakkında Kur’an ve hadislerde anlatılan cennetin 

dereceleri,851 cennet ashabının önde gelenler ve yakın olanlar olarak ayrılması,852 

cehennemin yedi kapısının ve cennetin de sekiz kapısının olduğu853 cennetin, göğün 

yedinci katında ve cehennemin de aşağıların aşağısında olduğu, cennet ashabı ve 

cehennem ashabı arasındaki konuşmaları854 ifade eden anlatımlar hakkında “bunlara 

gözü ile değil de basireti ile bakanların ve duyusal olmayan bir şekilde dikkate 

alanların onu bilmeleri zor değildir”855 demektedir. Çünkü göz, duyu organı olarak 

duyumsananı yani nesnel olanı kavramakta, basiret ise akli olanı kavramaktadır.  

İsfehânî’nin, cennet ve cehennem ile ilgili bazı anlatımların gerçek anlatımlar 

olmadığı görüşünü cehennemin bekçileri olduğunu ifade eden “Derileri kavurur. 

Üzerinde on dokuz vardır. Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık”856 

ayetini ve sırat hakkındaki hadisi yorumunda da açıktır. O, bu ayeti cehennemdeki 

görevli meleklerin yedi yıldız ve on iki burç sayısı olan on dokuz adet olduğu 

şeklinde yorumlamakta ve sırat hakkındaki hadisi de Hz. Muhammed’in onu 

somutlaştırması olarak değerlendirmektedir.857 Halbuki Ehl-i Sünnet kelamcıları sırat 

hakkındaki hadislerde yer alan anlatımları gerçek anlatımlar olarak 

yorumlamaktadırlar.858 Ona göre, “Allah cennet ve cehennemi, kulların bazı 

kavrayışları ile anlayışlarını oluşturmaları için somut örnekler ve görüntü lafızlar ile 

farklı şekillerde anlatmıştır. Bütün bunlar, kendisi ile kastedilen anlamla çelişmeyen 

   
849  Secde 32/17. 
850  İsfehânî, el-İtikâdât, 235; İsfehânî, el-Müfredât, 138. 
851  İsfehânî cennetin dereceleri olduğu görüşüne İbn Abbas’ın “cennet yedi tanedir. Firdevs cenneti, 

Adn cenneti, Naim cenneti, Ebedilik yurdu/dâru’l-huld, Sığınma cenneti/cennetu’l-me’va, Esenlik 
yurdu/dâru’s-selâm, Illiyyindir” sözüne ve “cennet yüz derecedir. En üstünü Firdevs’tir” hadisine 
atıfta bulunmaktadır. İsfehânî, el-İtikâdât, 238. 

852  İsfehânî’nin atıfta bulunduğu ayetler Vâkıa 56/10-11, Dehr 76/5, Mutaffifîn 83/22-28 şeklindedir. 
853  “Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya 

onlardan bir grup ayrılmıştır” (Hicr 15/43-44) 
854  Bkz. A’râf 7/44, 50. 
855  İsfehânî, el-İtikâdât, 240. 
856  Müddessir 74/29-31. 
857  İsfehânî, el-İtikâdât, 240. 
858  Gazâlî, sıratı insanların üzerinden geçtiği cehennem üzerine uzatılmış köprü olarak tanımlamakta 

ve kıldan ince kılıçtan keskin köprü üzerinden geçişi de Allah’ın gücü ile ilişkilendirmektedir. Ona 
göre bu havada yürümekten daha çok şaşılacak bir şey değildir. Allah bunun için insanda güç 
yaratacaktır. Gazâlî, el-İktisâd, 138. 
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işaretler ve temsillerdir.”859 İsfehânî, bu temsillerin anlaşılması için savaş hakkındaki 

nitelemeleri kullanmakta ve “bir kimse savaşı nitelediği zaman onun öğüten bir 

değirmen, kızgınlaştığı zaman tutuşmuş bir ateş, süslenmiş gelin, konuşan yaşlı, 

düşük yapan gebe, kısır döngü gibi zahiri olarak birbiriyle çelişen nitelemeler 

kullanır. Fakat bunların misaller ve işaretler olmaları nedeniyle gerçekte aralarında 

bir çelişki yoktur. Bu da belağatlar ve istiareler konusunda uğraşanlar için açıktır” 860 

demektedir.  

1. Mîzân/Amellerin Tartılması 

Kur’an’daki amellerin tartılmasına ilişkin anlatımların yorumu, kelamcılar 

arasında sorunludur. Bu anlatımların gerçek veya mecazi anlatımlar olarak kabul 

edilmesi, kelamcının bir yorum yöntemi olarak zahiri veya batini yorumu kabul 

etmesi ve ahiretle ilgili inancıyla ilişkilidir. İsfehânî, mîzân ve mikyâlin duyusal veya 

akli olsun bir şeyin miktarını bilmede kullanılan bir isim olduğunu belirttikten sonra, 

Allah’ın her şey için bir ölçü yarattığını, şiirin ölçüsünün aruz, sözün ölçüsünün sarf 

ve nahiv, duyusal olanların ölçüsünün de mühendislik olduğunu söylemektedir. Aynı 

şekilde ona göre tartma; bir şeyi düzgün yapmak ve onun miktarını bilmektir ve 

Allah, kendisiyle adalet bilinen her şeyi mizan olarak isimlendirmiştir.861 İnsanın 

gündelik fiillerinde fiile uygun ölçü kullanması, onun akıl sahibi bir varlık 

olmasından ileri gelmektedir. Asıl olarak da akıl, her işi bir ölçü ve düzene göre 

yapmayı tanımlayan bir isimdir. İşte bu nedenle İsfehânî, insanın gündelik 

yaşamında çeşitli ölçü biçimleri ve birimlerinin kullanmasından ötürü Allah’ın, 

“Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve 

ölçüyü /mîzân indirdik”862 ayetine vurgu yapmaktadır. Ona göre, O, her elçiye bir 

kitap verdiği gibi bir de mizan vermiştir. O da kendisiyle, inançta hak ile batılın, 

sözde doğru ve yanlışın ve fiillerde de iyi ve kötünün bilindiği şeydir.863  

Amellerin tartıldığı tartıyı gündelik yaşamda kullanılan şekliyle somut bir nesne 

olarak tanımlayan hadisler mevcuttur. İsfehânî’nin “birisi nurdan ve diğeri de 

karanlıktan iki kefesi vardır” şekildeki hadis ve “Kıyamet günü için adalet terazileri 

   
859  İsfehânî, el-İtikâdât, 241. 
860  İsfehânî, el-İtikâdât, 241. 
861  İsfehânî, el-İtikâdât, 235; Aynı şekilde bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 819. 
862  Hadid 57/25 
863  İsfehânî, el-İtikâdât, 235. 
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kuracağız”864 ayeti hakkındaki nitelemeleri, bunları somut bir nesne olarak 

değerlendirmediğini göstermektedir. O, “Akli olanlar konusunda uzmanlaşmamış ve 

arap dilinin genişliğini ve istiarelerini bilmeyenler, bunu insanların kullandıkları tartı 

gibi duyusal bir tartı olduğunu söylemişlerdir”865 demekte ve bu şekildeki bir 

tanımlamayı kabul etmemektedir.  Fakat o, hadisleri anlam yönünden herhangi bir 

eleştiriye tabi tutmadan kabul etme tavrını burada da benimsemektedir. Çünkü bu 

hadiste tartının kefelerinin birinin ışıktan diğerinin de karanlıktan olarak nitelenmesi, 

Araplar tarafından da bilinen bazı dinsel geleneklerdeki düalist anlayışları 

yansıtmaktadır. Amellerin tartılmasının duyusal veya düşünsel yorumlanması, 

ekollerin dinsel metinlere zahiri veya batini yaklaşım yöntemlerinden 

kaynaklanmaktadır.  

İsfehânî, duyusal yorumların amellerin ağırlıklarının ortaya çıkması için Allah’ın 

onları cisimleştireceğini, onların iyiliklerini bir kefeye ve kötülüklerini de bir kefeye 

koyacağı, amellerin sayfalarının tartılacağı şeklinde olduğuna değinmektedir.866 

Halbuki ona göre Allah, tartıdan gani olduğu gibi, saymak ve denemekten de 

münezzehtir. Bunlar lafız ve bilgilerimiz yönünden zikredilmiştir. Allah’ın bizim 

iyilik ve kötülülerimiz hakkındaki bilgisi, duyumsanan tartmalarında 

gerçekleşmesinin üstünde gerçekleşmektedir. Akıl için akledilenlerin mümkün olan 

tartması, duyumsanandan daha çok gerçekleşmektedir. Akıl ile bir çekirdeğin binde 

birini tartmak ve bunu gerçekleşmiş bir bilgi olarak bilmek mümkün iken, bunu duyu 

ile yapmak mümkün değildir.867 Bununla birlikte, Kur’an’ın ahirette kulların 

amellerinin tartılacağına ilişkin anlatımlarının, dünyada insanın ölçü ve tartıda 

adaletli olmasına gönderme yaptığı da söylenebilir. 

2. Şefaat 

Şefaat; Allah’a aracı vasıtasıyla yaklaşmayı ifade etmesi açısından tevhidin, 

elçiliğin, velililiğin ve Şia inançları açısından imametin konusudur.  Ahirette büyük 

günah işleyen mümini kurtarıcılığı açısından ise elçiliğin konusudur.868 Geleneksel 

   
864  Enbiyâ 21/47. 
865  İsfehânî, el-İtikâdât, 235. 
866  İsfehânî, el-İtikâdât, 235; Gazâlî, yazıcı meleklerin yazdıkları sayfaların tartılacağını söylemekte 

ve bunu ifade eden bir hadise yer vermektedir. Gazâlî, el-İktisâd, 137. 
867  İsfehânî, el-İtikâdât, 235. 
868  Akbulut, şefaat olgusunu elçiliğin konuları arasında kabul etmektedir. Bkz. Akbulut, Nübüvvet 

Meselesi, 99-109. 
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inanç sistemleri açısından da elçilerin, velilerin ve imamların büyük günah işlemiş 

insanın günahının bağışlanmasındaki aracılıkları açısından da ahiretin konusudur. 

Allah’a bazı varlıkları aracı olarak kabul etmek şeklindeki inanç, asıl olarak İslam 

öncesi Arapların Allah’a ortak koşma inançlarının nedeni olarak yer almaktadır.869 

Elçilerin, velilerin ve imamların kendisine intisap edenleri ahirette azaptan 

kurtaracağı inancı, bu dinsel otoritelere karşı bağlılığı arttırmaktadır. Ancak asıl 

olarak şefaat inancı, ahirette gerçekleşmekte, Ehl-i Sünnet inançları açısından 

şefaatçinin aracılığıyla büyük günah işleyen kişi yani mürtekibu’l-kebîre günahından 

dolayı edindiği azaptan kurtulmakta ve Mutezile inançları açısından ise cennette üst 

mertebelere erişmektedir. İsfehânî, kelam konularını incelediği eserinde şefaat 

konusuna değinmemekte; Kur’an’da geçen sözcükleri incelediği eserinde ve şefaat 

inancının yer aldığı ayetlerin tefsirinde bu konuyu ele almaktadır. Şefaatin ahirette 

gerçekleşecek olması nedeniyle bu konuyu, diriliş konuları arasında inceledik.  

Şefaat sözcüğü, kökeni bakımından olarak bir şeyi benzerine katmak anlamına 

gelmekte ve tekin zıddı olarak çift anlamını ifade etmektedir.870 Bu sözcüğün 

kullanıldığı “çifte ve teke”871 ayetinin yorumunda İsfehânî, çiftin, bileşik olmaları 

itibarıyla, varlıklar ve tekin ise kendisi için her yönden birlik geçerli olması itibarıyla 

da Allah olduğunun söylendiğini belirtmekte ve buna delil olarak da “biz her şeyden 

çift yarattık”872 ayetine atıfta bulunmaktadır.873 Terim olarak şefaat ise; yardımcı 

olmak için başkasına katılmak ve onun için istekte bulunmaktır.874 Buna ek olarak o, 

şefaatin, çoğunlukla saygı ve mertebe bakımından üstün olanın daha aşağıda olana 

katılması biçiminde kullanıldığına dikkat çekmektedir.875 Bu durumda şefaat, ihtiyaç 

içerisinde bulunan insanın bu ihtiyacını gidermek için yetki sahibi bir kimse katında 

bir kimsenin aracılık etmesi anlamına gelmektedir. 

Kelam ekollerinin, şefaat öğretileri özellikle iman konusundaki görüşleriyle 

ilişkili olarak biçimlenmektedir. Hariciler açısından büyük günah işleyen bir kimse 

   
869  İslam öncesi Arapların bu inançlarını konu alan ve onları olumsuzlayan ayetler için bkz. Yunûs 

10/18; Zümer 39/43; Enâm 6/94. 
870  İsfehânî, el-Müfredât, 386; Hukuk terimi olarak şufa’, şef’ sözcüğünden türemiştir ve bir mülkü 

kendi mülküne katmak için satılan mülkteki önceliği ifade etmektedir. İsfehânî, el-Müfredât, 386; 
İsfehânî, Tefsîr, 1/181. 

871  Fecr 89/3. 
872  Zâriyât 51/49. 
873  İsfehânî, el-Müfredât, 386.  
874  İsfehânî, el-Müfredât, 386; İsfehânî, Tefsîr, 1/181. 
875  İsfehânî, el-Müfredât, 386.  
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kafirdir ve ebedi olarak azabı hak etmektedir. Bu nedenle onun için şefaatin geçerli 

olması düşünülemez. Mutezile kelam ekolü büyük günah işleyen bir kimseden 

mümin ismini olumsuzlamakta ve onun için ebedi azabın geçerli olduğunu kabul 

etmektedir. Ancak onlara göre şefaat; Allah'ın şefaatçiler aracılığıyla cennete giren 

müminlerin derecelerinin yükseltilmesi şeklinde olacaktır.876 Bununla birlikte bazı 

Mutezile alimlerine göre şefaat, sadece küçük günahlar için geçerlidir.877 Şia, büyük 

günah işleyen bir kimseden mümin ismini olumsuzlamadığından, şefaati, günahından 

ötürü cehennemi hak eden bir müminden hak ettiği azabın şefaatçiler aracılığıyla 

düşürülmesi şeklinde kabul etmektedir.878 Şia’nın şefaat anlayışının, elçilerin şefaati 

ile birlikte daha çok imamların şefaatinde odaklaştığı görülmektedir. Bu inancıyla 

Şia, dünya yaşamında imamlara itaati güçlendirmiş olmaktadır. Ehl-i Sünnetin Şefaat 

anlayışı ise, günahından ötürü azabı hak eden bir imanlıdan, şefaatçiler vasıtasıyla 

hak ettiği azabın geçersiz kılınması ve o kişinin cennete konulması şeklindedir.879 

Ehl-i Sünnet’in büyük günah işleyen bir kimseden iman ismini olumsuzlamaması ve 

onun bağışlanmasını caiz görmesi, bu şekildeki bir yaklaşımı benimsemesine imkan 

vermektedir. 

Kur’an’da, ahirette şefaatçiler aracılığıyla günahlardan ötürü hak edilen azabın 

affedilmesi şeklinde bir şefaat anlayışından söz edilmemektedir. Kur’an ayetleri, 

İslam öncesi dönemdeki Arapların şefaat anlayışını yadsımakta,880 dünya işlerinde 

yapılan aracılığın konusunun iyi olması durumunda uygun ve iyi olmaması 

durumunda da uygunsuz olduğuna881 ahirette ise şefaatin geçerli olmadığına882 vurgu 

yapmaktadır. Bununla birlikte Kur’an, kişinin ancak kendi kazançlarının karşılığını 

göreceğini ifade etmektedir.883 Putların Allah’a yaklaşmak için şefaatçiler olarak 

kabul edilmesinde ve dünyadaki şefaatin de konusuna göre uygunluğunda diğer 

alimler gibi İsfehânî’nin de herhangi bir şüphesi yoktur. Sözgelimi, “Kim güzel bir 

   
876  Abdulcebbar, Şerh’u Usuli’l-Hamse, 688.  
877  Abdulcebbar, age, 699.  
878  Tûsî, el-İktisad, 207. 
879  Bkz. Cüveynî, Kitâbu'l-İrşâd, 330; Nesefî, et-Temhîd, 98; Şehristânî, Nihâyetu'l-İkdâm, 476.  
880  Akbulut, Hz. Muhammed’in Kıyamet gününde müminlerin günahkar olanlarına şefaat edeceğini 

bildiren bir ayetin olmadığını belirtmektedir. Bkz. Akbulut, Nübüvvet Meselesi, 107. 
881  Yunûs 10/18; Zümer 39/43; Enâm 6/94; “İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak 

kimdir?” (Bakara 2/255) ayetinin de, asıl olarak putperestlerin bu inançlarını reddeden bir anlamı 
içerdiği görülmektedir.  

882  Nisâ 4/85 
883  Bakara 2/48, 254. 
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aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir aracılık 

ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter”884 ayetini o, 

“kim başkasına yardımcı, şefaatçi ve iyi ve kötü fiilinde şefi’ olursa, onun fayda ve 

zararına ortak olur”885 şeklinde yorumlamaktadır.  

Ahirette şefaatin varlığı konusunda Ehl-i Sünnet’in delilleri genel olarak 

hadislerden oluşmaktadır. Bununla birlikte ayetler de şefaat inancının lehinde 

yorumlanmaktadır. İsfehânî, şefaatin Kur’an’da sabit olduğu görüşündedir.886 

Kur’an’da, ahiret gününde şefaatin olmayacağını belirten Kur’an ifadeleri, genel 

olarak bu ekole mensup alimler tarafından tevil edilmektedir. İsfehânî, “Öyle bir 

günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir 

kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da 

edilmez”887 ayetini, Yahudilerin “bizler nebilerin çocuklarıyız ve onlar biz günah 

işlesek de bizim için şefaatçi olurlar” şeklindeki iddialarının reddedilmesini ifade 

etmesinden ötürü yani ayetin bağlamını dikkate alarak, şefaatin Yahudiler için 

olmaması şeklinde yorumlamaktadır.888 Bu ise ayetin anlamının özelleştirilmesi yani 

Yahudilere tahsîs anlamına gelmektedir. Bu ise Kur’an’ın muhatabanın tüm insanlar 

olması olgusuyla çelişmektedir. Kur’an ayetlerine parçacı yaklaşmak, Müslüman 

geleneğinin yanlış yaklaşımlarından biridir.  

3. Cennette Yeme ve İçme 

İsfehânî, bir yandan cennette olanların dünyada sadece isimleri olduğu 

düşüncesini benimserken, dünyadaki yaşam şartlarının bir gereği olan yeme ve içme 

olgularını cennet ve cehennem ile ilişkili olarak tartışmaktadır. Cennette yeme ve 

içmenin bir sorun olarak tartışılması, tatların ve acıların bu olgularda ortaya çıkması 

ve bununla ilintili olarak dinsel metinlerde cennet ve cehennemde yeme ve içme ile 

ilgili anlatımların çokluğundan kaynaklanmaktadır. Yeme ve içme hakkındaki 

anlatımların dinsel metinlerdeki çokluğu, insanın dünya yaşamında tat ve acıları 

çoğunlukla bu olgularla bilmesiyle ilişkilidir. Bu nedenle tat ve acı da, gerçek 

anlamda ancak dilin bir işlevi olarak tatma duyusunu oluşturmaktadır. Cennet ve 

cehennemde yeme ve içme, dirilişin ruhsal olacağını ve bununla ilişkili olarak tat ve 
   

884  Nisâ 4/85 
885  İsfehânî, el-Müfredât, 386; İsfehânî, Tefsîr, 3/1358-1359. 
886  İsfehânî, Tefsîr, 1/182. 
887  Bakara 2/48. 
888  İsfehânî, Tefsîr, 1/182. 
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acıların akli oluşunu savunan filozoflar açısından tamamen anlamsızdır.889 Filozoflar, 

bu nedenle dinsel metinlerde yer alan yeme ve içme hakkındaki anlatımları simgesel 

anlatımlar olarak kabul etmekte ve bu konudaki görüşleri de bedensel dirilişi 

savunanların görüşlerini olumsuzlama bağlamında ele almaktadırlar.  

İsfehânî, Materyalistlerin cennette yeme ve içmeyi imkansız gördüklerini 

belirttikten sonra onların bu konudaki şüphelerinin, yeme ve içme, açlık ve 

susuzluktan ortaya çıkmakta, açlık ve susuzluğa da bedende meydana gelen 

değişimlerin neden olması, bedendeki artıkların toplanması, onları dışarı atmayı ve 

boşaltmayı gerekli kıldığı, yenilen yemeğin bir kısmının bedendeki eksikliklerin 

yerine geçen beden için besin ve gıda olduğu ve bir kısmının da onun için fazlalık 

olduğu, midenin onu öğüttüğü sonra bedenden gaita, tükürük, ter, yel gibi yollarla 

fazlalık olarak dışarı attığının bilindiği, bütün bunların devamlılık ve kalış yurdunda 

değil de oluş ve bozuluşun geçerli olduğu alanda olmasına dayandığını 

belirtmektedir.890 Materyalistlerin bu bakışı, insanın dünya hayatında yeme ve 

içmeye olan bedensel gereksinimleri ve beslenme sonunda artıkların boşaltılması ile 

ilişkilidir. Bu bakış açısıyla beden oluş ve bozuluşun geçerli olduğu dünya 

yaşamında varlığını devam ettirmek için gıdalara gereksinim duymaktadır. 

İsfehânî, cennette yeme ve içmeyi imkansız gören bu görüşe “bu yaklaşımın 

bedenlere ve yiyeceklere dünyadaki gibi bakmaktır. Onlar da dört unsurun 

bileşiminden oluşmuştur ve onlar için değişimler geçerlidir. Onlar, Allah’ın bedenleri 

daha önce de değindiğimiz gibi kendisi için afetlerin geçerli olmadığı bir biçimde ve 

yiyecekleri de posasız yaratmaya gücü olduğunu bilmemektedirler”891 şeklinde cevap 

vermektedir. Ancak bu cevap, ahirette bedenlerin farklılığını ve hem de kendisinde 

tat ve acıların var olduğu yiyecek ve içeceklerin farklılığını kabullenmek anlamına 

gelecektir. Bu durumda ismin gönderme yaptığı gerçekliği tasavvur etmek mümkün 

olmayacağından, anlatım da kendisinden beklenen amacının ortaya çıkmamasını 

gerektirecektir. İsfehânî’nin “afetlere arız olan bileşimleri anlamak şunları 

bilmediğimiz sürece zordur. Allah var ettiği her şeyi, o şeyi o yapan bir anlam için 

var etmiştir. O da onunla o ismi kazanır. Örneğin kılıç formu ve kendisindeki anlamı 
   

889  Gâzâlî, filozofların, şehevi gücün lezzetinin iştah duyulana ulaşmak, görme gücünün lezzetinin 
güzel bir surete bakmak olduğu gibi, akli gücün lezzet ve gıdasının akledilenleri kavramak 
olduğunu söylediklerini aktarmaktadır. Bkz. Gâzâlî, Tehâfutu’l-Felâsife, 282.  

890  İsfehânî, el-İtikâdât, 245; İsfehânî, Tefsîr, 1/245. 
891  İsfehânî, el-İtikâdât, 245. 
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ile bu şekilde isimlendirilmiştir. Bıçak ve hançer de bu şekildedir. Onlardaki demir 

nedeniyle değildir. Durum böyle olunca su, içki, süt, bal gibi yiyeceklerin onunla 

kast edilen kendine özel yararları vardır. Nitekim lambadan kast edilen ışıktır; 

maddesi ve büzur, fitil, duman gibi ekleri değildir. Su ile kast edilen hayatın 

korunmasıdır ki buna Allah’ın “biz her şeyi su ile canlı kıldık”892 ayeti işaret 

etmektedir. Aynı şekilde o, bal ile bedenin korunması, içki ile sevincin ortaya 

çıkması ve kederin yok olması kast edilmektedir”893 derken, yiyecek ve içeceklerin 

var edilmelerinde insana dönük bir kasıt olduğuna dikkat çekmiştir.  

İnsan dünyada bazı maddelerden tat alsa da, oluş ve bozuluş evrenindeki bu 

nesnelerde bazı bozuluş ve noksanlıkların olduğu da görülmektedir. Cennette var 

edilecek bu nesnelerde, dünyada var olan bu noksanlıkların arındırılması da 

kaçınılmazdır. Çünkü cennet ebedi kalış yeridir ve bozuluşların geçerli olduğu bir 

alan değildir. İşte İsfehânî cennette var edileceği bildirilen nimetler için dünyada var 

olan noksanlıklarının giderileceğine ilişkin Kur’an’daki anlatımları da dikkate alarak 

giderileceğini belirtmektedir. Şöyle demektedir İsfehânî, “Bal ile tadıldığında tatlılık 

veren şey oluştuğundan, o kusurlarından arındırılarak bu anlam oluştuğunda kast 

edilen de elde edilmiş olur. Allah, “Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen 

süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır”894 

diyerek buna işaret etmektedir. Bu yiyecekleri bozan şeyler olumsuzlanmış ve 

bununla orada tadı oluşturan bir maddenin olmadığına; noksanlıklardan arınmış 

tatların olduğuna dikkat çekmiştir. Onlarda güzel olan şeyler var edilmiş, kötü olan 

şeyler ise olumsuzlanmıştır. Bu nedenle Allah “başlarının dönmeyeceği ve sarhoş 

olmayacakları”895 demektedir. Allah eşlerin niteliği hakkında “Onlar için orada 

tertemiz eşler vardır”896 demekte ve dünyadaki kadınlarda olan bazı kötü niteliklerin 

   
892  Enbiyâ 21/30. 
893  İsfehânî, el-İtikâdât, 245. 
894  Muhammed 47/15. 
895  Vâkıa 56/19. 
896  Bakara 2/25; İsfehânî, bu ayetin burada zikretmediğimiz kısımlarıyla ilişkili olarak “altlarından 

ırmaklar akan cennet” ifadesini, ağaçlarının altından sular akan bahçe olarak yorumlamaktadır. 
“Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu daha önce bize verilen rızık!” 
diyecekler” ifadesinde yer alan bu/hâzâ işaret isminin yok olan ve bozulan bir şeye işaret 
etmediğini, çünkü bu işaret isminin bazen var olan cevherlere işaret ettiği gibi bazen de tür ve 
cinse işaret ettiğini söylemektedir.  O, bununla asıl olarak türlerin aynı olduğu fakat bu 
yiyeceklerin tatlarının farklı olduğuna dikkat çekmektedir. Aynı şekilde o İbn Abbâs’a nispet ettiği 
“dünyada onun benzerleriyle rızıkladık” sözünü de buna delil getirmektedir. Ona göre buradaki 
benzerlik keyfiyetteki benzerliktir. “Halbuki bu rızık onlara benzer olarak verilmiştir” ifadesinin 
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onlarda olmadığına dikkat çekmiştir.”897 Onun, bu ifadelerinin cennette olacağı 

belirtilen su, süt, şarap ve süzme bal gibi ifadeleri gerçek ifadeler olarak algıladığı 

görülmektedir. 

Kur’an’da, cennetteki nimetlerin noksan niteliklerinden arındırılmış olarak 

anlatılması, bu varlıkların gerçekliğine atıfta bulunmak için değildir. Çünkü insan bu 

nimetleri dünyada bildiği maddesel özellikleri ile bu şekilde isimlendirmekte ve 

kullanmaktadır. Sözgelimi içki, kendisindeki sarhoş edici niteliği ile içki olarak 

isimlendirilmekte ve kullanılmaktadır. Ondan bu niteliğinin giderilmesi, onun içki 

olarak isimlendirilmesini ortadan kaldırdığı ve meyve suyu gibi başka bir isimle 

adlandırılmasını gerektirdiği gibi, onda içki olduğu haldeki tadı da ortadan 

kaldıracaktır. Kur’an’daki anlatımlarda yer alan bal, süt, su gibi yiyecek ve 

içeceklerdeki durum da aynıdır.  

İsfehânî’nin Kur’an’da yer alan ahiret hakkındaki anlatımların gerçekliği veya 

simgeselliği konusundaki tavrını net olarak ortaya koymak mümkün olmamaktadır. 

Sözgelimi “De ki: Size, onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî 

kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır”898 ayetinin 

yorumunda, bu ayette ahirette olanların dünyada olanların türünden olmadığına 

dikkat çekildiğini, belirtmektedir. Buna ilaveten “Onlar orada bevl etmezler ve 

dışkılamazlar. O, sadece derilerinden misk kokusu saçarak dışarı çıkar” şeklindeki 

bir hadisi ve İbn Abbas’a nispet edilen “Cennette olanların dünyada sadece isimleri 

vardır” sözünü de nakletmektedir. Söz konusu hadiste yeme ve içmeden kaynaklanan 

artıkların, dünyada alışık olduğumuz biçimden farklı olarak bedenin dışına 

atılacağına dikkat çekilmekteyken, cennette olanların dünyada sadece isimleri olduğu 

görüşü de ahiretteki yiyecek ve içeceklerle birlikte diğer nimetlerin de dünyada 

sadece isimlerinin oluğuna vurgu yapmaktadır. İsfehânî’ye göre “bunları uzak gören 

bir kimse, ancak bedenleri değişen ve yiyecekleri de bozulan olarak tasavvur eder ve 

     

de onlara isim ve renk olarak benzediği ve tat ve hakikat olarak benzemediği şeklinde 
anlamaktadır. Ancak o, bazı müfessirlerin bunların hakikat değil de benzetme olduğu görüşüne yer 
vermekte ve bunu olumsuzlayan bir görüş ileri sürmemektedir. İsfehânî, Tefsîr, 1/125-126.  

897  İsfehânî, el-İtikâdât, 246. 
898  Âlû İmrân 3/15; Bu ayetin tefsirinde İsfehâni, burada Allah’ın, en aşağı düzeyde olan dünya 

nimetleri, ortada olan cennet ve nimetleri ve en üst seviyede olan onun rızasına olmak üzere üç 
nimetine dikkat çektiğini belirtmektedir. İsfehânî, Tefsîr, 2/457. 
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böylece onların içlerinde artıkların olmamasını inkar eder. Fakat bir kimse basireti ile 

bu şeylere baksa, ağırlığı olmayan kokusu olan misk kokusu veya tanıklık etmek için 

ondan daha üstünü olan edebiyat ve gerçek ilimler gibi dünya gıdalarını incelese, 

çünkü yiyecekler bedenlerin gıdası olduğu gibi bunlar da ruhların gıdasıdır, isim 

olarak bu ikisini bir araya getirir.”899  

4. Cennet ve Cehennemin Yaratılmış Olup Olmadıkları  

Cennet ve cehennemin yaratılmış olup olmadıkları sorunu, kelam ekollerinin 

çözümlemesi gerekli ana konuları arasında yer almaz. Ancak kelam ekollerinin bu 

konuda görüş ileri sürmeleri, Kur’an’daki bazı ayetlerin açıklanması bağlamında yer 

almaktadır. İsfehânî, kelamcılardan bir gurubun cennet ve cehennemin yaratılmış 

olduklarını kabul etmediklerini ve o ikisinin ebedilik üzere yaratılacağını 

söylediklerini aktarmaktadır.900 Ancak cennet ve cehennemin yaratılmış olmadıkları 

düşüncesi, Mutezile ve Haricilerden bir gurubun görüşüdür. Eşari, Ehl-i Sünnet’in o 

ikisinin yaratılmış olduğunu söylediğini, bidat ehlinden pek çok kişinin de onların 

yaratılmamış olduğunu söylediklerini aktarmaktadır.901 İbn Hazm ise o ikisinin 

yaratılmamış olduğunu söyleyenleri Mutezile ve Haricilerden bir gurup, onların 

yaratılmış olduğunu söyleyenlerin ise Müslümanların çoğunluğu olduğunu ileri 

srümektedir.902  

Âmidî, Eşarilerin, kelamcıların çoğunluğunun o ikisinin yaratılmış oldukları ve şu 

anda var olduklarını kabul ettiklerini, Mutezileden Cübbâî, Bişr b. el-Mutemir 

(ö.210/825) ve Ebû’l-Hüseyin el-Basrî’nin de bu görüşe uyduğunu, ancak bunların 

arasında o ikisinin fani olup olmayacakları konusunda odaklaştığını ifade 

etmektedir.903 Mutezile, cennet ve cehennemin şu anda var olmalarının herhangi bir 

işlevlerinin olmamalarından ötürü gereksiz olduğu tezini ileri sürmekte ve Adem’in 

yaratıldığı cenneti de dünya bahçesi olarak yorumlamaktadır.904  

İsfehânî, cennet ve cehennemin yaratılmış olduklarını belirttikten sonra, Adem ve 

eşinin yaratıldığı huld cennetinin, onların arzuları dikkate alınarak bu şekilde 

isimlendirildiğini, insanın ebedilik üzere yaratıldığını ve insanın bir yurttan diğer bir 

   
899  İsfehânî, el-İtikâdât, 246. 
900  İsfehânî, el-İtikâdât, 242. 
901  Eş’arî, Makâlât, 2/168. 
902  İbn Hazm, el-Fasl, 4/81; Krş. Bağdâdî, Usûli’d-Dîn, 237. 
903  Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, 4/227. 
904  İsfehânî, el-İtikâdât, 242. 
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yurda nakl olduğunu söylemektedir.905 O, Allah’ın bütün varlıkları yok ettiğinde 

cenneti ayrı tutar mı? sorusuna, müfessirlere nispet ettiği bununla gök ve yer ehlinin 

kast edildiği görüşüne yer vermektedir.906 Ancak İsfehânî, Allah’ın onları yok etmesi 

ve sonra da tekrar var etmesi, gizlediği bir hikmet için olduğunu, şayet o, onların 

varlıklarını devam ettirse ve yok etmese bunun da muhali gerektirmeyeceği 

görüşündedir.907 İsfehânî, bu görüşleriyle cennet ve cehennemin yaratılmış 

olduklarını ancak dünyanın sonunda her şeyin fena bulacağından hareketle her 

ikisinin de fena bulacağı ve tekrar yaratılacakları tezlerine karşı çıkmaktadır. 

Bununla birlikte o, cennet ve cehennemin varlıklarının devam edeceği veya yok 

edildikten sonra tekrar yaratılacakları tezlerini de imkan dahilinde görmektedir. 

 

 

   
905 İsfehânî, el-İtikâdât, 242. 
906 İsfehânî, el-İtikâdât, 243. 
907 İsfehânî, el-İtikâdât, 244. 
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SONUÇ 

 

Rağıb İsfehânî, hicri 5. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış bir kelamcıdır. 

Kaynaklarda onun yaşam öyküsünden bahsedilmemesinin nedeni, onun, Ehl-i Sünnet 

ekolüne bağlı bir kelamcı olmasına rağmen, bu ekol içerisinde yer alan belirli bir 

eğilime mensup olmamasından kaynaklanmaktadır. Bununla bağıntılı olarak onun, 

Ehl-i Sünnet dışında bir ekole mensup olduğu iddiaları, onun görüşleri 

incelendiğinde doğru olarak nitelenemez. İsfehânî’nin kendisini Ehl-i Eser gibi bir 

ekole bağlı göstermesi ve bu ismin de ashâbu’r-re’y dışında olan herkesi kapsaması 

nedeniyle, onu Ehl-i Sünnet içerisinde bir kelamcı olarak nitelendirmek mümkün 

gözükmektedir.  

İsfehânî, dinsel ilimlerin pek çok alanında eserler vermiştir. Tefsir alanında telif 

ettiği eserinde, Kur’an sözcüklerinin anlamlarını açığa çıkarmak için çaba harcaması, 

onun dil bilimlerine olan hakimiyetinin bir neticesidir. Tefsir çalışmasında 

sözcüklerin anlamlarına ilişkin yaptığı çözümlemeleri, Kur’an sözcüklerinin 

anlamlarına yer verdiği eserinde görmek de mümkündür. Tefsirinde yaptığı 

çözümlemeler, sonraki pek çok müfessir için yol gösterici olma özelliğini 

taşımaktadır. Ahlak alanında yazdığı eserinde, kendisinden önce yaşamış alimlerin 

ahlak öğretilerinden de etkilenerek, dinsel ahlak ile felsefi ahlakı birleştirmiştir. 

Edebiyat alanındaki eserlerinde ise, kendinden önce yaşamış filozof, kelamcı, sufi ve 

zahitlere ait edebi ve hikmetli sözleri toplamak suretiyle, bu alanda eşsiz örnekler 

sunmuştur. İsfehânî’nin, ihmal ettiği ve kendisine ait bir yönteminden söz 

edemeyeceğimiz tek alan ise, hadis alanıdır. Onun hadis alanına ilişkin bir eseri 

olmadığı gibi, eserlerinde kullandığı hadislere ilişkin herhangi bir doğruluk ölçütü de 

geliştirmemiş olduğu görülmektedir.  

İsfehânî, nakli delillere önem verdiği gibi, akli delillere de önem vermektedir. 

Akla verdiği önem, onun felsefi bilgiyi kullanmasında da görülmektedir. Onun 

dönemine kadar gelişen Ehl-i Sünnet ekolü, genel olarak nakli delilleri 
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kullanmaktayken, o, akli delilleri de nakli deliller derecesinde kullanmaktadır. Bunun 

da ötesinde o, aklın iyiliği konusunda yargıda bulunduğu emirleri ve aklın kötülüğü 

konusunda yargıda bulunduğu yasakları akli emir ve yasaklar olarak 

isimlendirmektedir. Şeri emir ve yasakları da, aklın iyiliğini ve kötülüğünü bilmede 

noksan kaldığı emir ve yasaklar olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda aklı ölçüt olarak 

kabul etmektedir.  

İsfehânî’ye göre akli emir ve yasaklar ile dinsel emir ve yasaklar arasındaki 

ayrım, akli olanın zamanın değişmesiyle değişmemesi ve onun için neshin geçerli 

olmamasıdır. Kur’an’ın anlamları konusunda belağatçıların fesaheti, fakihlerin 

hükümleri, kelamcıların akli delilleri, eser ehli’nin de kıssaları konusunda bilgi 

sahibi olacaklarını söylemektedir. Ayrıca o, kelamcıların akli delilleri ortaya 

koymalarının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Kur’an’ın yorumlanması konusunda 

bir müfessirin akli delilleri bilmesi gerekliliğine dikkat çekmektedir. Nübüvvet 

anlayışında ise elçilerin getirdikleri mesajın aklın ilkelerine uygun olmasının 

gerekliliğini savunmaktadır. 

Râgıb İsfehâni, kelam düşüncesinde ve tefsirinde hadisleri delil olarak 

kullanmakta ancak bu hadislerin doğruluklarını araştırmamaktadır. O, akli emir ve 

yasaklamalarda akli delillere; şer’i emir ve yasaklamalarda ise muhkem bir ayete ve 

açıklayıcı bir sünnete başvurmanın gerekliliğine inanmaktadır. Aklın alanına giren 

kelam konularında felsefi bilgiyi önemsemekte iken, vahyin alanına giren konularda 

hadisleri şer’i delil olarak kullanmıştır. Kelam ilminin ele aldığı çoğu konunun Hz. 

Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan tartışmalarla ilgili olduğu 

düşünüldüğünde, O’nun bu tartışmalarla ilişkili sözlerinin olması gerçekçi değildir. 

İsfehânî’nin inançlara dair yazdığı eseri ise, önceki kelamcılarda görülmeyen bazı 

farklılar içermektedir. Kelam sisteminin bölümleri olarak kitap ve melek konularını 

zikretmesi, bu konuların bağımsız alanlar olarak incelenmesinin bir örneğini 

oluşturmaktadır. Bu konuların bağımsız bölümler şeklinde oluşturulması, bu 

alanlarda sistematik düşüncelerin geliştirilmesine katkı yapmış olsa gerektir. Bununla 

birlikte, mezheplerin kelam sistemlerinden bağımsız bir kelam düşüncesi geliştirmek 

Kur’an kelamı olarak isimlendirilecekse, İsfehânî’nin kelam yöntemi örnek teşkil 

edecek bir niteliktedir. Çünkü kitap ve melek Kur’an’da bir iman nesnesi olarak yer 

almaktadır.  
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İsfehâni’nin, Tanrı’nın zat ve sıfatlarını, sıfatların zattan ayrı olarak ezeli 

olduklarının kabul edildiği bir dönemde, Tanrı bilgisinin kısımlarıyla ilişkilendirmesi 

dikkat çekicidir. Onun, Tanrı’nın zatı hakkındaki bilgiyi zorunlu bilgi ve sıfatları 

hakkındaki bilgiyi de kazanılmış bilgi ile açıklaması, Tanrı hakkında sistematik bir 

düşünce geliştirmek adına önem arz etmektedir. Tanrı hakkında konuşmanın dili 

olarak olumsuz dili tercih etmesinde, filozoflar ve sufilerden etkilenmiş olduğu 

düşünülebilir. O, bu tavrına uygun olarak Tanrı hakkında olumlu dili, sadece dinsel 

metinlerde mevut olması nedeniyle kullanmış, olumlu ifadelerin dahi gerçekte 

soyutlamacı dilin özelliklerini taşıdığına özel vurgu yapmıştır. Buna ek olarak, çeşitli 

dönemlerde tartışma konusu olarak çeşitli fırkaların ayrışma noktalarından birisini 

oluşturan zat ve sıfat ilişkisine değinmemiş ve ilgilenmemiş olması, bu tartışmaların 

dışında kalmak arzusunu taşıdığını göstermektedir.  

İsfehânî, kendi dönemine kadar kelam ilminin konusu olmayan insanı, kelam 

sisteminin bağımsız bir konusu olarak incelememişse de, insanı konu alan bağımsız 

eserler vermiş olması, bu konuyu önemsediğinin göstergesidir. İnsan fiillerinin 

ölçütü olarak ahlaki değerleri incelemiş olması, insan fiillerini kelamcıların tartıştığı 

alanın dışında inceleme imkanı vermiştir. Tür ve birey olarak insanın yaratılışını 

incelemekle birlikte, insanın yeryüzündeki görevini belirlemek için daha çok çaba 

göstermiştir. Diğer bir deyişle o, insanın mahiyetinden çok fiilleriyle ilgilenmiştir. 

İnsanın fiilleri konusunda geleneksel Ehl-i Sünnet öğretisini, sistematik bir hale 

getirdiği söylenebilir. Bir fiilin birden çok faile nispetine ilişkin öğretisinin akli ve 

nakli temellerini inşa etmesi, kendisinden önceki dönemlerde oluşan kesb anlayışına 

yeni bir biçim ve açılım getirmiştir. Büyük günah işleyen bir kimsenin mümin olarak 

isimlendirilmesi şeklindeki geleneksel Ehl-i Sünnet anlayışı, onun tarafından da 

dillendirilmiştir. 

İsfehânî’nin elçilik öğretisi, önceki öğretilere göre farklılıklar içermektedir. O, 

Allah’ın elçi olarak seçtiği kişiyi varlıksal olarak insan türünün en üstünü görmekte 

ve melekler alemiyle ilişkisini açıklama çabası içerisine girmektedir. Bununla 

bağıntılı olarak, çeşitli felsefi öğretilerde varlık bulan elçinin varlıksal üstünlüğüne 

ilişkin görüşlerin dinsel temellerini inşa etme çabasına girmiştir. Elçilerin 

gönderildikleri mesaj ile birlikte yer ve zamanın niteliklerini de dikkate alarak, 

elçinin niteliklerinden çok elçinin halleri öğretisini geliştirmiştir. Bu öğretiyle, 
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elçinin gönderildiği yer ve zamanın özelliklerine dikkat çekilmiş, elçinin nitelikleri 

ahlaki temelde açıklanmıştır. Elçilerin korunmuşluğu öğretisini de, elçileri insan 

olmaktan çıkaracağı gerekçesiyle eleştirmiş ve onların korunmuşluklarını ahlaki 

değerlere bağlılıklarıyla açıklamıştır. 

İsfehânî’nin kabir azabı inancına kelam eserinde yer vermemesinin nedeninin, bu 

konudaki kendi düşüncesinin geleneksel düşüncelerden ayrı olması olduğu 

söylenebilir. Çünkü kabir azabının ruhsal yani ruhun bedenin bir parçasına iade 

edilmeksizin olması, ahirette dirilişin de ruhsal olacağı düşüncesini çağrıştıracaktır. 

Nitekim ondan sonra Gazâlî, azabın ve nimetin duyusal değil de akli yani ruhsal 

olacağı görüşlerinden dolayı filozofları tekfir etmiştir. Onun, kabir hayatında azap ve 

nimetin varlığı konusunda kendi döneminde var olan rivayetlerin etkisinde kaldığı, 

ruhsal olarak yorumlamasında ise bu konuda nassların olmaması ve aklın da dağılmış 

olan bedene ruhun iadesini imkansız görmesi olabilir. İnsanın defin edildiği yer 

olarak kabir, insan tarafından duyu organları ile algılanmaktadır.    

İsfehânî’nin, diriliş konusundaki bazı düşünceleri de geleneksel Ehl-i Sünnet 

düşüncesinden farklılık arz etmektedir. Kabir azabının varlığına inanmakla birlikte 

kabir azabının ruhsal olduğu görüşü, bu farklılıklardan en önemlisidir. Bunun da 

ötesinde o, ahiretle ilgili Kur’an’ın anlatımlarının bazı simgesel öğeler içerdiğini de 

düşünmektedir. Bu görüşleriyle o, filozofların ölüm sonrası ile ilişkili olarak tatların 

ve acıların akli olduğu yargılarından etkilenmiş gözükmektedir. Nitekim kabir 

azabının ruhsal olduğu düşüncesi de, tat ve acıların sadece duyumsanan tat ve 

acılardan ibaret olmadığını desteklemektedir. O, her ne kadar akli tat ve acıların 

duyumsanan tat ve acılardan daha üstün olduğunu kabul etse de, cennet ve 

cehennemle ilişkili olarak Kur’an’ın anlatımlarında yer alan duyusal tat ve acıların 

varlığını kabul etmiş; ancak bunların dünyadakilerle aynılığı konusunda geleneksel 

anlayışlardan ayrışmıştır. Bununla bağıntılı olarak o, cennet ve cehennemde olanların 

dünyada sadece isimlerinin olduğu görüşünü benimsemiştir.  

İsfehânî, meâd konusunda kendi dönemindeki tartışmalara cevap vermeyi 

öncelediğinden, şefaat gibi konulara kelam eserinde yer vermemiştir. Ancak şefaat 

konusunun yer aldığı ayetleri yorumunda bu konudaki görüşlerini açıklamış ve Ehl-i 

Sünnet’in kabul ettiği şekilde şefaatin var olduğu görüşünü benimsemiştir. Onun bu 

görüşü benimsemesi, kendi iman anlayışı açısından bir sorun oluşturmamaktadır.  
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Özet 

Ekinci, Özden Kanter, Rağıb İsfehânî’nin Kelam Anlayışı (Kelamda 

Semantik Yöntem), Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Akbulut, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 197 s.  

Rağıb İsfehânî, çeşitli mezheplere mensup olmakla nitelense de kendisini Ehl-i 

Sünnet kelam ekolüne mensup bir alim olarak tanımlamaktadır. O, tefsir, kelam, 

edebiyat ve ahlak alanında eserler vermiş ve sonraki alimlere etki etmiştir. Felsefenin 

ilkelerini kelam ilminde geçerli kılan ve kelam konularını felsefenin ilkelerini de 

dikkate alarak inceleyen ilk kelamcı olarak kabul edilebilir. 

Allah hakkındaki görüşlerini, bilgi türlerini dikkate alarak açıklamaktadır. Allah 

hakkında konuşurken, sıfatların zatın aynısı veya başkası olduğu şeklindeki 

geleneksel kelam tartışmalarından uzak kalmıştır. Allah hakkında konuşma dili 

olarak olumsuz dili/tenzîh benimser ve olumlu dili/temcîd sadece ayetlerde 

olmasından ötürü savunur, ancak bu ifadelerin dahi olumsuz dili içerdiğini söyler. 

Allah’ın varlığının kanıtları konusunda felsefi delilleri de kullanır. 

İnsanı kelam ilminin konuları arasında incelememiş olsa da, insan hakkında 

görüşleri mevcuttur. İnsanın yaratılışı konusunda Adem’in yaratılışı ve insan türüne 

bireylerin yaratılış evreleri arasında paralellik kurmaktadır. İnsanın maddi olmayan 

ruh ve maddi olan bedenden oluştuğunu kabul etmektedir. İnsanın fillerinin yaratıcısı 

olarak Allah’ı kabul eder ve kader konusundaki görüşünü “zorlama ve havale etme 

yoktur” şeklinde ifade etmektedir. Asıl olarak o, insanın fiillerinin ahlaki temellerini 

inşa etmek için uğraşmıştır. 

Elçilik konusunda, elçinin konumuna varlık kategorileri içerisinde ayrı bir yer 

vermekte ve onu insan türünün en üstünü göstermektedir. Elçilik kurumunun yapısı 

ve elçilerin mucizeleri konusunda geleneksel Ehl-i Sünnet görüşlerini kabul 

etmektedir. Elçinin korunmuşluğunu ise, Allah’ın bir fiili ile korunmuş olmasının 

onu insan türünün dışına çıkaracağı gerekçesiyle reddetmekte ve onun benimsediği 

sıfatları nedeniyle korunmuş olduğunu savunmaktadır. 

Diriliş konusunda, insanın ruh ve bedeniyle birlikte diriltileceği inancını kabul 

etmekte, ancak kabir azabının ruhsal olacağını savunmaktadır. Ahiret hakkındaki 

Kur’an’ın anlatımlarının ve bazı hadislerde var olan anlatımların simgesel olarak 

anlaşılabileceği kanaatini dillendirmektedir.  
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Abstract 

Ekinci, Özden Kanter, The Theology of Raghib Isfahânî (The Semantical 

method in Theology), Doctorate Thesis, Advisor: Prof. Dr. Ahmet Akbulut, 

Ankara University Institute of Social Science, 197 p. 

Raghib Isfahânî, belonging to various sects, but also describes himself theology 

school of Ahl al-Sunnah and it’s a member. He worked exegesis, theology, literature 

and ethics. His has been given effected subsequent scholars. He drawed 

philosophical principles in theology.  In this regard he can be considered as the first 

theologian. 

He explane his wives about God with the types of information. When he is talking 

about God, he is keep clear of traditional discussions like is the atributies are same of 

the person or else of the person. As a talking about God he embrace negative 

language and he defance positive language/temcîd due to on verses. But even if those 

statements contain negative language tells. About the philosophical proofs of the 

existence of God also uses the evidence. 

Although he didn’t look over the human among the subjects of theology, he has 

got wives about human. On the Adam's creation and people creation he establishes a 

parallel. He expected that human consist of soul and body. Intangible human spirit 

and the body consists of material is considered. He says that God is the creator of 

human actions. His wiev about predestination is like a no compulsion and no 

commintment. On the other hand he tried to establish of etical basics of huham 

action.  

On the prophethood, he characterize site of the prophet in the category of being 

and determined his above all human being.  He expects traditional Ahl Sunnah 

opinions on the foundation of prohethood and miracles. On the blamless of prophet 

he rejected his protection by God and says that he doesn’t sin because of his 

attribitiues. 

About the resurrection, he says that the human will resurrect with his soul and his 

body. Simply he says that the torment of the grave is spiritual. He affirm that 

experession of Quran and hadith may be understand as a symbolically.   


