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md.). Bir âyette de Allah’ýn insaný dilediði
sûrette terkip edip þekillendirdiði belirti-
lir (el-Ýnfitâr 82/8). Bu âyetler genelde Al-
lah’ýn varlýðýný ve özellikle birliðini ifade
etmekte, Tîn sûresinde de beyan edildiði
üzere (95/4) insana güzel bir sûret kazan-
dýrýldýðýný dile getirmektedir.

Musavvir hem Ýbn Mâce (“Du.â,”, 10)
hem Tirmizî’nin (“Da.avât”, 82) esmâ-i
hüsnâ listesinde yer almýþ, tasvir kavramý
da çeþitli hadis rivayetlerinde Allah’a izâ-
fe edilmiþtir (Wensinck, el-Mu£cem, “svr”
md.). Hz. Ali’nin naklettiðine göre nama-
zýn çeþitli merhalelerinde farklý dualar oku-
yan Resûl-i Ekrem secde halinde þu niyaz-
da bulunurdu: “Allahým! Senin rýzan için
secdeye kapandým, sana iman edip bütün
varlýðýmla teslim oldum. Benim yüzüm
kendisini iptidaen yaratan, sonra insana
has þekle büründüren, iþitme ve görme
organlarýyla donatan yüce varlýða secde
etmektedir. Yaratýp düzenleyenlerin en gü-
zeli olan Allah’ýn kudret ve sanatý pek yü-
cedir!” (Müslim, “Müsâfirîn”, 201-202; Ebû
Dâvûd, “Salât”, 119; Tirmizî, “Da.avât”, 32).
“Sizden biriniz hemcinsini dövmeye mec-
bur kalýrsa yüzüne vurmasýn, zira Allah
Âdem’i onun sûretinde yaratmýþtýr” me-
âlindeki hadis (Buhârî, “Ýsti,cân”, 1; Müs-
lim, “Cennet”, 28, “Birr”, 115) dil âlimleri,
hadisçiler ve kelâmcýlar tarafýndan çeþit-
li þekillerde yorumlanmýþtýr. Bu yorumlar
arasýnda “onun sûreti” ifadesindeki zami-
rin Allah’la deðil Âdem veya dövülen in-
sanla ilgili olduðu, zamirin Allah’a dön-
mesi halinde ise “O’nun en güzel biçimde
yarattýðý sûret” mânasýna geldiði belirtil-
miþtir (Lisânü’l-£Arab, “svr” md.;
Fahreddin er-Râzî, Esâsü’t-tašdîs, s. 110-
120; Ýbn Hacer, V, 492; XII, 262-263).

Son üç âyetinde Allah’ýn on yedi ismini
ihtiva eden Haþr sûresinin son âyetindeki
hâlik, bâri’, musavvir isimleri (59/22-24) ay-
ný konuda ve iç içe mânalar dizisini mey-
dana getirir. Yaratma kavramý çerçevesi-
ne giren bu mânalarýn ilki hâlik kelimesi-
ne ait olup sözü edilen eylemin konusunu
oluþturan þeyin (mahlûk) var olma zama-
nýný ve alabileceði sayýsýz þekillerden birini
planlayýp belirleme (takdir) biçiminde te-
celli eder. Bâri’ “yarattýðý þeye maddî açý-
dan þekil verip hacim kazandýran” mâna-
sýna gelir. Yaratmanýn nihaî kademesini
teþkil eden musavvir ise mahlûkun fizikî
ve ruhî portresini belirleyip “halk eylemini
sona erdiren” anlamýný ifade eder. Bu so-
nuncu taným eþref-i mahlûkat olan insa-
nýn yaratýlýþýna hastýr (Abdülkahir el-Bað-
dâdî, vr. 195b; Gazzâlî, s. 79-82; ayrýca bk.

BÂRÝ’; HÂLÝK). Eþ‘arî, musavviri “maddî
bakýmdan þekil veren” mânasýna alýrken
Mâtürîdî bunun psikolojik yönüne de iþa-
ret etmektedir. Hattâbî ise Cenâb-ý Hakk’ýn
birbirlerini tanýyýp ayýrt etmeleri için in-
sanlarý farklý fizyonomilere sahip kýldýðýný
vurgulamakta, fakat hepsinin de ayrý bir
güzellik taþýdýðýný söylemektedir. Abdül-
kerîm el-Kuþeyrî, Kur’an’da Allah’a nisbet
edilen tasvir kavramlarýnýn insana yönelik
olduðunu, Cenâb-ý Hakk’ýn sûret güzelliði-
ni sadece beþer türüne izâfe ettiðini, Tîn
sûresinde ise onu en güzel biçimde yarat-
týðý gerçeðine yemin ettiðini (95/4), ayrý-
ca zât-ý ilâhiyye ile müminler arasýnda sev-
gi baðýnýn bulunduðunu (el-Mâide 5/54)
belirterek yaratýcýnýn lutfettiði bu imtiyaz
karþýsýnda insanýn duyarlý davranmasýnýn
gerektiðini mistik ifadelerle dile getirmiþ-
tir. Allah’ýn fiilî sýfat ve isimleri içinde yer
alan musavvir hâlik, bâri’, muhyî, mübdi’
ve muîd isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde
bulunur.
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Sözlükte “bir þeyi bir tarafa doðru eð-
mek, onu kesmek; bir þeye yönelmek” an-
lamlarýndaki savr kökünün tef‘îl kalýbýndan
türemiþ bir sýfat olan musavvir “þekil ve
özellik veren” demektir (Kåmus Tercümesi,
“svr” md.). Ýbn Sîde buradaki þekil ve özel-
liðin (sûret) cisme yönelik olduðunu söy-
lemiþ (Lisânü’l-£Arab, “svr” md.), Râgýb
el-Ýsfahânî ise “hacimli varlýklarýn (a‘yân)
þekillendiði ve baþkalarýndan ayrýlýp özel-
lik kazandýðý þey” diye tanýmladýðý sûre-
tin duyularla ve akýlla algýlanan olmak üze-
re ikiye ayrýldýðýný belirtmiþtir. Birincisi at
ve insan gibi maddî nesnelerden ibaret
olup herkes tarafýndan müþahede edilir.
Ýkincisi akýl, basiret vb. mânevî özellikler
olup özel bilgi ve birikime sahip kimseler-
ce idrak edilir. Kur’ân-ý Kerîm’de Allah’a
nisbet edilen tasvir fiilleri her iki özelliði de
kapsamaktadýr (el-Müfredât, “svr” md.).

Tasvir kavramý beþ âyette zât-ý ilâhiyye-
ye nisbet edilmiþtir; bunlarýn üçü mâzi,
biri muzâri kalýbýyla, biri de musavvir þek-
lindedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “svr”
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