MÜTESELLÝM

caklarda kuvvetli ailelere mensup mütesellimlerle yörenin önde gelenleri ve özellikle âyan arasýnda sýk sýk menfaat çatýþmalarý ortaya çýkýyordu. Her ne kadar mütesellimler yetki bakýmýndan âyanlardan
üstün idiyseler de önemli iþleri görmekte halk ile devlet arasýnda aracýlýk yapan
âyanlar bu sýrada büyük servetler ediniyorlardý. Bazý aileler zaman zaman mütesellimlik, zaman zaman da âyanlýk görevini yürütmekteydiler. Bir kýsým mütesellimler âyanlarla anlaþarak çeþitli suistimallere
ve yolsuzluklara karýþabiliyordu. Bu arada
topladýklarý vergiyi zimmetlerine geçirdikleri de olurdu.
Mütesellimlerin yolsuzluk ve baskýlarýyla ilgili þikâyetler çoðalýnca XIX. yüzyýlda
bunlarýn tayininde deðiþiklikler yapýldý. Devlet idaresindeki merkezîleþme çabalarýnýn
bir neticesi olarak mütesellimlerin özellikle Ýstanbul’dan ve dergâh-ý âlî kapýcýbaþýlarý ile diðer büyük rütbeli görevliler arasýndan seçilmesi esasý getirildi. II. Mahmud
döneminde sancaklarýn büyük çoðunluðu
Mukataat Hazinesi’ne baðlandýðýndan Anadolu, Sivas, Maraþ ve Adana eyaletleri de
bu hazinece tayin edilen vali ve mutasarrýflar tarafýndan yönetiliyordu. Hamîd-ili,
Teke-ili, Hudâvendigâr, Eskiþehir, Aydýn,
Niðde, Kastamonu, Karesi, Bolu, Viranþehir, Ankara, Çankýrý, Saruhan, Beyþehir, Kýrþehir, Çorum, Ýçel, Kocaeli sancaklarý bu
hazineye baðlýydý ve bunlarýn mütesellimleri de doðrudan doðruya hazinece tayin
ediliyordu. Bu sancaklarýn bir kýsmý 1832’de Mansûre Hazinesi’ne nakledildiðinden
mütesellimler de o hazinece görevlendirilmeye baþlandý. Eyaletlerde redif askerî teþkilâtý kuruluncaya kadar mütesellimler asker toplayýp istenilen yere göndermekle
yükümlü oldular. Mütesellimlerin büyük
bir kýsmý bu görevi yerine getirdiyse de bir
kýsmý bu konuda baþarý gösteremedi. Diðer taraftan mutasarrýflarýn yerli unsurlardan mütesellim tayin etmesi XVIII. yüzyýlda olduðu gibi bu yüzyýlda da bazý yerlerde sürdü. 1839’da Tanzimat Fermaný
ile devlette yeni bir düzenlemeye gidilirken mütesellimlik kurumu da ele alýndý.
Düzeltilmesi mümkün görülmediðinden
kaldýrýlarak yerine sancaklarýn yalnýzca malî
iþleriyle uðraþmak ve eyalet defterdarlarýna yardýmcý olmak üzere muhassýllýklar
teþkil edildi.
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Mâna yönünden
birden fazla ihtimal taþýdýðý için
anlaþýlmasýnda güçlük bulunan
lafýz veya ifade.
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Teþâbüh masdarýndan türeyen müteþâbih kelimesi “benzeþen, ayýrt edilmesi zor
olacak þekilde birbirine benzeyen” demektir. Terim olarak mâna yönünden birden
fazla ihtimal taþýdýðýndan anlaþýlmasýnda
güçlük bulunan lafýz veya sözü ifade eder.
Müteþâbih âyette yer alan bir lafýz konumuna göre baþka âyetlerde farklý mânalara gelebilir, ancak her birinin kastedilebilir olmasý açýsýndan anlamlar birbirine benzer, bundan dolayý hangi mânanýn kastedildiði açýkça bilinemez. Müteþâbihin karþýtý
olan muhkem ise “anlam yönünden baþka bir ihtimal taþýmayan açýk mânalý nas”
demektir.
Kur’ân-ý Kerîm’de teþâbüh masdarýndan
türemiþ kelimeler dokuz âyette yer almakta olup bunlarýn altýsý terim anlamýyla ilgili deðildir. Üç âyetten ikisi literatürde “müteþâbihat âyeti” diye anýlan, Kur’an âyetlerini muhkem ve müteþâbih gruplarýna ayýran Âl-i Ýmrân sûresinin 7. âyetinde, diðeri de “sözün en güzeli” olan Kur’an’ý “müteþâbih kitap” þeklinde niteleyen Zümer
sûresinin 23. âyetinde geçmektedir. Müteþâbih konusu incelenirken üzerinde durulan muhkem kavramý dört âyette yer almaktadýr. Bir âyette peygamberlerin tebliðine þeytanýn kendi fikirlerini karýþtýrmak
istediði, fakat Allah’ýn bunlarý izâle edip
âyetlerini saðlamlaþtýrdýðý açýklanmakta
(el-Hac 22/52), bir diðerinde “muhkem bir
sûre” ifadesi geçmektedir (Muhammed
47/20). Hûd sûresinde (11/1) Kur’an âyetlerinin muhkem kýlýndýðý belirtildikten sonra bunlarýn iyice açýklandýðý bildirilmiþ, mü-

teþâbih âyetinin yer aldýðý Âl-i Ýmrân sûresinde ise önce muhkem, ardýndan müteþâbih âyetler söz konusu edilmiþtir.
Âlimlerin büyük çoðunluðu birincisinde
Kur’an’ýn bütünü için muhkem, ikincisinde müteþâbih ifadesi kullanýlan Hûd ve
Zümer sûrelerindeki nitelemelerin zýt deðil yakýn anlamlý olduðu görüþündedir. Bu
bakýþ açýsýna göre Kur’an’ýn bütünüyle
muhkem olmasý Allah’tan gelmiþ bir kelâm vasfý taþýmasý, lafýz ve mânalarýnýn
eriþilmez bir üstünlüðe sahip bulunmasý,
baþka hiçbir mesajýn onun etkinliðini ortadan kaldýrmasýnýn düþünülememesi biçiminde anlaþýlmýþtýr. Kur’an’ýn bütünüyle
müteþâbih olmasý da doðruluk, saðlamlýk,
çeliþkiden arýnmýþlýk, lafýz ve muhteva bakýmýndan eriþilmez üstünlük, insanlýðýn
mutluluðuna rehberlik ve Hz. Peygamber’in nübüvvetini temellendirme açýsýndan âyetlerinin uyumlu oluþu þeklinde yorumlanmýþtýr (Kadî Abdülcebbâr, s. 20-21;
Fahreddin er-Râzî, Esâsü’t-tašdîs, s. 230231; Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, s. 82). Ýslâm âlimleri ilgili âyetlerde geçen bu anlamdaki müteþâbihlere “müteþâbih-i âm”,
muhkemlere de “muhkem-i âm” adýný vermiþ, Âl-i Ýmrân sûresinde söz konusu edilenlere ise “müteþâbih-i hâs” ve “muhkem-i hâs” demiþlerdir (Ýbnü’l-Vezîr, s.
89-90).
Kelâm ve tefsir ilimlerinin önemli birer
terimi haline gelen müteþâbih ve muhkemin geçtiði Âl-i Ýmrân sûresinin 7. âyetinde belirtildiðine göre Kur’an âyetlerinin bir grubu kitabýn esasýný teþkil eden
muhkemler, diðerleri de müteþâbihlerdir.
Kalplerinde doðruluktan sapma eðilimi
bulunanlar fitne çýkarmak ve te’vile sapmak arzusuyla kitabýn müteþâbihlerine
uyarlar, halbuki müteþâbihlerin te’vilini sadece Allah bilir. Burada Kur’an’ýn esasýný
muhkem âyetlerin teþkil ettiðine ve müteþâbihlerin bunlarýn ýþýðý altýnda anlaþýlmasý gerektiðine iþaret edilmiþ, ayrýca müteþâbih âyetlerin te’vil edilmeye elveriþli
bulunmasýna mukabil muhkemlerin buna
elveriþli olmadýðýna dikkat çekilmiþtir. Müfessirlerin âyetin nüzûl sebebi hakkýnda
naklettiði rivayetlerin birinde belirtildiðine
göre Necranlý bir grup hýristiyan Resûl-i
Ekrem’e gelmiþ, onunla Hz. Îsâ hakkýnda
tartýþarak þöyle demiþtir: “Sen Îsâ’nýn Allah’ýn ruhu ve kelimesi olduðunu söylemiyor musun?” Peygamber de “evet” deyince onlar bunu Hz. Îsâ’nýn Allah’tan doðmuþ bir ruh olduðu biçiminde te’vil etmiþ
ve Ýncil’de mecazen “baba” (eb) diye nitelenen Allah’ý gerçek anlamda Îsâ’nýn babasý olarak yorumladýklarý gibi Nisâ sûre-
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sindeki âyeti de (4/171) te’vil yoluyla Hz.
Îsâ’nýn ulûhiyyetine delil saymýþtýr. Diðer
bir rivayete göre ise bu âyetin nüzûl sebebi aralarýnda Ebû Yâsir b. Ahtab’ýn da bulunduðu bir grup yahudiyle ilgilidir. Yahudiler, Ýslâm dini mensuplarýnýn yaþayacaðý
süre konusunda Resûl-i Ekrem’le tartýþmaya giriþmiþ, hurûf-ý mukattaa ile istidlâl ederek ebced hesabýna dayalý rakamlar ileri sürmüþ, bunun üzerine söz konusu
âyet nâzil olmuþtur. Katâde gibi bazý âlimler de bu âyetle müteþâbihleri kendi görüþlerine göre te’vil etmek isteyen bid’atçýlarýn kastedildiðini söyleyerek buna Yahudilik, Hýristiyanlýk ve Mecûsîliðin yaný sýra Sebeiyye, Havâric, Kaderiyye, Mücessime ve Cehmiyye’nin de dahil edilmesi gerektiðini ileri sürmüþtür (Taberî, VI, 186199). Resûlullah döneminde yaþayan Ehl-i
kitap hakkýnda nâzil olduðu bildirilen rivayetler tarihî gerçeklere uygun görünmekle birlikte hak yoldan sapma eðilimi taþýyan herkesin bu âyetin kapsamýna dahil
edilmesi mümkündür. Zira kaynaklarda Âl-i
Ýmrân sûresinin ilk seksen âyetinin Medine’de Hz. Peygamber’le tartýþan Necranlý
hýristiyanlar hakkýnda indiði belirtilmektedir. Taberî, ilgili âyetin daha ziyade hurûf-ý
mukattaayý ebced hesabýna göre te’vil etmeye çalýþan yahudilere yönelik bulunduðuna iliþkin rivayeti tercih etmiþse de
(a.g.e., VI, 195-196) bu rivayetin güvenilirliði konusunda tereddütler vardýr (Ahmed Hasan Ferhâd, III/5 [1986], s. 186; ayrýca bk. HURÛF-ý MUKATTAA). Anlamlarý kesin olarak bilinen muhkemler ise Ýslâm’ýn
inanç, ibadet ve davranýþlara iliþkin temel
esaslarýný ortaya koyan âyetlerdir (Taberî,
VI, 170-174). Sözü edilen âyette fitne aramakla nitelendirilen kimseler, müteþâbihleri þüpheye düþürme ve karýþýklýk çýkarma aracý olarak görüp arzularýna uygun
biçimde yorumlayanlardýr.
Müfessirlerin tamamý, Âl-i Ýmrân sûresinin 7. âyetinden hareketle Kur’an’ýn muhkem âyetlerle müteþâbih âyetlerden oluþtuðunda ittifak etmiþtir. Çaðdaþ tefsir yazarlarýndan Süleyman Ateþ ise Kur’an’da
müteþâbih âyetlerin bulunmadýðýný, Âl-i
Ýmrân sûresinde söz konusu edilen müteþâbihlerin Kitâb-ý Mukaddes’teki müteþâbihlerle ilgili olduðunu ileri sürmüþtür.
Zira âyetlerin anlamýnýn açýk ve anlaþýlýr
olduðu bizzat Kur’an’da ifade edilmiþtir
(Hûd 11/1; en-Nahl 16/103; en-Nûr 24/3436). Sahâbîlerin Kur’an âyetlerini te’vil ettiklerine dair kesin bilgi bulunmadýðý, ayrýca Kur’an’ýn anlamý konusunda ihtilâfa
düþmedikleri dikkate alýnýnca müteþâbihleri te’vil edenlerin hýristiyan âlimleri oldu-

ðu anlaþýlýr (Yüce Kur’an’ýn Çaðdaþ Tefsiri,
II, 14-16). Süleyman Ateþ’in bu iddiasý, Hz.
Peygamber’in Kur’an’ý anlamak için gayret sarfetmek gerektiðine iliþkin sözlerinin ve ashabýn bunu yerine getirmeye çalýþtýðýna dair bilgilerin yaný sýra baþta müteþâbihat âyeti olmak üzere Kur’an’ýn beyanlarý ve müfessirlerin icmâýyla baðdaþmamaktadýr.
Hadislerde müteþâbih kavramý geçmekle birlikte anlamý ve tanýmý hakkýnda bilgi
mevcut deðildir; sadece Hz. Peygamber’in
müteþâbih âyetlere uyanlardan sakýnmak
gerektiðini söylediði belirtilmiþtir (Buhârî, “Tefsîr”, 3/1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 2).
Bununla birlikte hadis mecmualarýnda ve
özellikle rivayete dayanan tefsirlerde Resûl-i Ekrem’in yanlýþ anlaþýlma ihtimali bulunan bazý âyetlerin doðru mânalarýný açýkladýðýna dair bilgiler yer almaktadýr. Meselâ ashaptan bazýlarý, imanlarýna zulüm
karýþtýrmayanlarýn hidayete eren kimseler olduðunu anlatan âyetteki (el-En‘âm
6/82) “zulüm” kelimesine “kiþiye yapýlan
haksýzlýk” mânasý verince Hz. Peygamber
söz konusu zulmün “Allah’a ortak koþmak”
anlamýna geldiðini söyleyerek müteþâbihin te’vilini yapmýþtýr (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, II, 153). Sahih kabul edilen bazý hadis
metinlerinde müteþâbih nas grubuna giren kelime ve ifadeler bulunmaktadýr. Çoðu Allah’ýn sýfatlarý, cennet ve cehennemin tasvirine dair olan bu hadisler âlimler
tarafýndan yoruma tâbi tutulmuþtur. Fahreddin er-Râzî’nin Esâsü’t-tašdîs’i âyetlerin yaný sýra müteþâbih hadisleri de içermektedir.
Literatürde müteþâbihlerin te’viline dair
ashabýn tutumuyla ilgili fazla bilgiye rastlanmamaktadýr. Sadece Hz. Ömer’in müteþâbihler hakkýnda soru soran Subeyð adýndaki bir kiþiyi cezalandýrdýðý nakledilir (Dârimî, “Mukaddime”, 19). Onun bu tavrý,
kendi döneminde yahudilerin Kur’an’ý çeliþki taþýyan bir kitap diye itham etmeleri ve müteþâbihleri emelleri doðrultusunda te’vile kalkýþmalarýyla irtibatlý olmalýdýr
(Mahmûd Kâmil Ahmed, s. 138). Nitekim
ilk dönem kelâmcýlarýndan Câhiz’in önce
yahudilerin, ardýndan yoðun biçimde hýristiyanlarýn, bilgileri az veya imanlarý kalplerinde henüz kök salmamýþ olan halkýn zihnini karýþtýrmak amacýyla müteþâbihlere
baþvurduklarýný belirtmesi, ayrýca Ehl-i kitabýn Arap dilinde mecaz, istiare, kinaye
gibi anlatým tarzlarýnýn bulunduðunu bilmeden müteþâbihlere yanlýþ mânalar verdiðine dikkat çekmesi bunu teyit etmektedir (el-MuÅtâr, s. 65-66, 83-84).

Ehl-i kitabýn müteþâbihleri Ýslâm dininin aleyhinde istismar etmeye baþlamasýndan sonra hadis âlimleri, fitneye vasýta kýlmak amacýyla müteþâbihlerin te’vilini yapanlarý uyaran âyetin lafzî mânasýna önem
vermiþ, müteþâbihlerin mânasýný irdelemeye þiddetle karþý çýkmýþ ve buna giriþenleri sapýklýkla itham etmiþtir. Tesbit edilebildiðine göre ilk defa Hâricîler, Kur’an’ýn
içerdiði hükümleri belirlemek için ayný konuya dair muhkem ve müteþâbih âyetleri
birlikte incelemiþ ve lafýzlardan genel hükümler çýkarýrken dil kurallarýnýn yaný sýra
eski Arap þiirlerindeki kullanýmlarýna baþvurmuþtur (Ýbn Rüþd, s. 150; Mahmûd Kâmil Ahmed, s. 38, 139). Ahmed b. Hanbel
ise ilâhî sýfatlara dair müteþâbihleri ilk defa Cehm b. Safvân ve taraftarlarýnýn yanlýþ
bir te’vile tâbi tuttuðunu, daha sonra bu
te’villerin Ebû Hanîfe ve Amr b. Ubeyd’in
görüþlerine uyanlarca benimsendiðini nakleder (er-Red, s. 66-67). Ehl-i kitabýn müteþâbihlere tutunarak Kur’an’ý ve Hz. Peygamber’i eleþtirmeye devam etmeleri karþýsýnda Mu‘tezile âlimleri önce Hâricîler’in,
ardýndan Cehm b. Safvân’ýn te’vil yöntemini benimseyip Ýslâm akaidine iliþkin bazý yorumlar geliþtirmiþtir. Baþta Vâsýl b.
Atâ ve Amr b. Ubeyd olmak üzere Mu‘tezile âlimleri “meâni’l-Kur’ân” ve “müteþâbihü’l-Kur’ân” adýný verdikleri eserlerinde
muhkem ve müteþâbih âyetleri belirleyip
içerdikleri mecazi mânalarý açýklamak suretiyle mülhidlerin ve Ehl-i kitabýn eleþtirilerine cevap vermeye çalýþmýþlardýr. Kadî
Abdülcebbâr’a kadar geliþen çalýþmalar sonunda müteþâbihlerin muhkemlerin ýþýðý
altýnda yorumlanma yöntemleri belirlenmiþ ve bunun dinî, aklî ve dil bilimi ilkeleri
dikkate alýnmak suretiyle gerçekleþtirilebileceði kanaatine varýlmýþtýr.
Müteþâbihlerin te’vile tâbi tutulmasý konusunda paralel bir anlayýþ Sünnî kelâmcýlarý çevresinde de benimsenmiþtir. Bu
hareket önce Semerkant civarýndaki Hanefiyye-Mâtürîdiyye âlimleri, daha sonra
Basra yöresinde Eþ‘ariyye kelâmcýlarý arasýnda kendini göstermiþtir. Ancak gerek
Mu‘tezile gerekse Mâtürîdiyye ve Eþ‘ariyye âlimleri naslardan hangisinin muhkem,
hangisinin müteþâbih olduðu konusunda
farklý görüþler ileri sürmüþ, her ekol mensubu benimsediði ilkeleri doðrulayan âyetleri muhkem, bunlara karþý gibi görünenleri müteþâbih kabul etmiþtir. Ahmed b.
Hanbel’in öncülüðünde oluþan Selefiyye ise
âyetlerin bir kýsmýnýn diðerlerine aykýrý anlam taþýmasýnýn düþünülemeyeceði gerekçesiyle te’vile ihtiyaç bulunmadýðýný, müteþâbihlerin aklî ve dil bilimi ilkelerinin ýþý205
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ðýnda deðil Resûl-i Ekrem’e ve ashaba nisbet edilen rivayetler çerçevesinde anlaþýlmasý gerektiðini söylemiþtir. Muhkem ve
müteþâbihlerin tam olarak belirlenmesinde görüþ ayrýlýðý bulunmakla birlikte dilin
ifade etmekte yetersiz kalmasý sebebiyle
haberî sýfatlara iliþkin âyetlerin müteþâbih olduðu konusunda ihtilâf yoktur. Âlimlerin çoðunluðu konusu ne olursa olsun
birden fazla anlama gelen veya anlamý kapalý olan âyetleri, hurûf-ý mukattaayý, kader ve kýyamet ahvali gibi gayb âlemini ilgilendiren hususlarla mânalarýna uzman
kiþilerin vâkýf olabileceði kevnî âyetleri müteþâbih kabul etmiþtir. Bu kadar çok âyetin müteþâbih grubu içinde kabul edilmesini Kur’an’ýn yarýsýndan fazlasýnýn anlaþýlamamasý gibi bir sonuç doðuracaðý gerekçesiyle tutarlý bulmayanlar vardýr (Mustafa Sabri Efendi, IV, 422-425, 440-443).
Dinin ana ilkelerini içeren muhkemlerin
ýþýðýnda müteþâbihlerin muhtemel mânalarýndan hangisinin kastedildiðini belirlemek mümkün olduðuna göre, müteþâbihlerin sayýsýnýn çokluðu sebebiyle Kur’an’ýn
yarýsýndan fazlasýnýn anlaþýlmamýþ olacaðý iddiasý isabetli görünmemektedir. Din
âlimleri bunun önüne geçmek ve anlamý
kapalý olan âyetleri açýklamak üzere deðiþik yöntemler geliþtirmiþtir (bk. MUHKEM).
Bazý kelâm ve tefsir âlimleri, Kur’an’daki peygamber kýssalarýnýn lafzî müteþâbih denebilecek bir özelliðe sahip bulunduðunu söylemiþtir. Meselâ ayný muhtevanýn deðiþik sûrelerde farklý lafýzlarla ifade
edilmesi, bir yerdeki lafýz diziliþinin diðerine uymamasý, lafýzlar arasýnda takdim ve
tehir yapýlmasý, lafzýn farklý yerlerde nekre
veya mârife biçimine girmesi bu tür içinde
mütalaa edilebilir (Bedreddin Ýbn Cemâa,
s. 47-53; Taþköprizâde, II, 524-525). Mânevî müteþâbihlerin bir kýsmýnýn muhteva ve
mahiyeti sadece Allah tarafýndan bilinir.
Yirmi dokuz sûrenin baþýnda yer alan hurûf-ý mukattaa bu gruba girer. Duyu ve
akýl yoluyla bilinemeyen ruh, melek, arþ,
kürsî, levh, kalem, sûr, sâat, dâbbetü’larz, cennet, cehennem gibi varlýk ve olaylarýn yaný sýra ilâhî zat ve sýfatlarýn mahiyetine iliþkin âyetler de bu tür müteþâbihler içinde mütalaa edilir. Bunun yanýnda
mâna ve muhtevasýnýn bilinmesi bir delile
veya yoruma baðlý olan, daha çok insan hayatý ve uygulamalarýna dair âyetler mutlak
deðil izâfî müteþâbih niteliði taþýr. Ýlimde
derinleþmiþ âlimlerce (râsihîn) aklî, dinî,
ilmî ve dil bilimi verilerine baþvurularak yapýlan yorumlar sayesinde bu tür müteþâbihlerin anlaþýlabileceði genellikle kabul
edilmiþ, ancak yapýlan yorumlarýn kesin ol206

mayacaðýna dikkat çekilmiþtir. Âyetlerdeki
teþâbüh umum - husus gibi kemiyet, vücûb - nedb gibi keyfiyet, nâsih - mensuh gibi zaman, örf ve âdetlerin gerçekleþmesi
gibi mekân, namazýn þartlarý gibi fiilin kendisiyle doðru veya yanlýþ olmasýný saðlayan
þartlarla ilgili olabilir (Râgýb el-Ýsfahânî, elMüfredât, “þbh” md.; Elmalýlý, II, 1038-1040;
Osman b. Ali Hasan, s. 479-486).
Müteþâbihatýn te’vili konusunda genellikle iki anlayýþ ortaya çýkmýþtýr. Evzâî, Süfyân-ý Sevrî, Mâlik b. Enes ve Þâfiî’nin yaný
sýra muhaddisler ve Selefiyye’nin çoðunluðu te’vili reddetmiþ, Hasan-ý Basrî’den
itibaren mütekaddim bazý âlimlerle hemen
bütün kelâmcýlar ve sonraki âlimler mânalarý sadece Allah tarafýndan bilinenleri hariç müteþâbihlerin belli usul ve kurallar çerçevesinde te’vile tâbi tutulabileceðini kabul etmiþ ve bunu fiilen gerçekleþtirmiþtir.
Bunlardan baþka Þîa ve mutasavvifenin
kendilerine has bazý telakkileri bulunmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de, mânasýný Allah’tan baþka kimsenin bilemeyeceði veya belli niteliklere sahip kiþilerin özel gayretlerle
yorum yapabilecekleri âyetlerin bulunmasý ayrý bir fikrî tartýþma ve inceleme konusu olmuþ, tarihte ve günümüzde çeþitli
gruplar Kur’an’ýn bu ifade þeklini istismar
ederek ondan özel amaçlarý doðrultusunda faydalanmak istemiþtir (bk. BÂTINÝYYE).
Kur’ân-ý Kerîm’de ve az miktarda bazý
hadis rivayetlerinde müteþâbih özelliði taþýyan naslarýn bulunmasýnýn hikmetlerinden biri, dinin hem kaynaðý hem de bazý
konularý açýsýndan aþkýn bir kurum niteliði
taþýmasýdýr. Ýlâhî dinlerde en büyük esas
(aslü’l-usûl) kâinatý yaratan ve yöneten Allah’ýn kendisidir. O’nun zâtýnýn ve mahiyetleri açýsýndan sýfatlarýnýn duyular ve genellikle bunlara baðlý olarak çalýþan akýl yoluyla idrak edilemeyeceði bilinmektedir.
Bunun yanýnda ölüm sonrasý hayata ait
tasvirler, cin, melek ve þeytan gibi gayb
âlemine giren konular da gözlem ve tecrübelerin dýþýnda bulunmaktadýr. Bu hususlarda dinî metinlerin verdiði bilgiler,
dünya tecrübelerine baðlý olarak daima
farklýlýk arzedecek nitelikte yaklaþýk (müteþâbih) idrakler þeklinde olacaktýr. Þunu da
belirtmek gerekir ki dünya hayatý Cenâb-ý
Hakk’ýn “ruhundan üfleyip” yarattýðý insan
türü için bir imtihan ve geliþme merhalesi
olup her bir fert ölümden sonra yaratýcýsýna dönecektir. Çeþitli imtihanlardan geçirilerek yetkinlik kazanacak olan insan, yaratýcýsýna karþý her þeyi irdelemeyip yerine göre teslimiyet faziletini kazanmalýdýr.
Yaratanla yaratýlan arasýndaki münasebet

karþýlýklý hak ve vecîbe esasýna deðil kuldan teslimiyet, Allah’tan nihayetsiz rahmete bürünmüþ sevgiden ibarettir. Esasen
müteþâbih âyetinin sonunda ilimde derinleþmiþ olanlarýn muhkem ve müteþâbihlerin hepsine teslimiyetle inandýklarý ifade
edilmektedir. Kur’an âyetlerinin bir kýsmýnýn müteþâbih oluþu aslýnda bu ilâhî kelâma zenginlik ve derinlik kazandýrýr. Týpký
nesir veya þiir halindeki edebî metinlerde
olduðu gibi çeþitli zaman ve coðrafyalarda farklý kültürlere sahip insanlar tarafýndan okunduðunda okuyucunun kültürüne
göre farklý anlayýþlarýn ortaya çýkmasý tabiidir. Kur’an baþlangýçtan günümüze kadar lafzý ve okunuþu ile aslî hüviyetini korumuþ tek ilâhî kitaptýr. Buna karþýlýk bazý
âyetlerinin yorumlanmasýndaki fikrî hareket onun için bir eksiklik deðil bir meziyet
olarak kabul edilmelidir. Müteþâbihler konusunda ilk dönemlerden itibaren çeþitli
eserler kaleme alýnmýþtýr. Bunlarýn içeriði
genellikle müteþâbihlerin tesbiti, te’vile
tâbi tutulup tutulmayacaðý, te’vili benimseyenler için nasýl yorumlanacaðý þeklindedir (bk. TE’VÝL).

™ FIKIH. Hanefî usul âlimleri baþlangýçta müteþâbih terimini “birden fazla mânaya ihtimali olan söz” þeklinde açýklarken
V. (XI.) yüzyýlýn baþlarýndan itibaren açýklýk - kapalýlýk bakýmýndan yapýlan lafýz ayýrýmý içine yerleþtirerek “en çok kapalýlýk taþýyan lafýz” anlamýnda kullanmaya baþlamýþlardýr. Ýlk döneme ait anlayýþýn temsilcilerinden Kerhî ve Cessâs’ýn, müteþâbihin teklifî hüküm içeren ifadeler hakkýnda
da söz konusu olabileceði ve birden fazla
ihtimale açýk olmayan muhkeme hamledilmek suretiyle kapalýlýðýnýn giderilebileceði kanaatini taþýdýklarý anlaþýlmaktadýr.
Meselâ Mâide sûresinin 89. âyetinde kefâret gerektiren yeminden söz edilirken
kullanýlan “akd” fiilinin þeddesiz okunuþu
(“akadtüm” kýraati) iki mânaya açýktýr: Sözlü olarak yapýlan yemin (ileride bir iþi yapma veya yapmama hususunda and içme),
kalpteki istek ve yöneliþ. Þeddeli okuyuþ
ise (“akkadtüm” kýraati) bunlardan sadece
birincisini ifade etmektedir. Bu durumda
þeddesiz okuyuþ tek anlam taþýyan okuyuþa göre yorumlanýr ve yemin kefâretinin sadece mün‘akid yeminde, yani ileriye
dönük bir vaad içeren sözlü and içmede
gerekli olduðuna, mün‘akid olmayan (mâzideki bir durumla ilgili) yeminde vâcip sayýlmadýðýna hükmedilir. Debûsî’den sonra Hanefî usul eserlerinde kabul gören ve
yerleþik hale gelen anlayýþa göre ise müteþâbih, “dünyada hiç kimsenin bilemeye-
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ceði kadar veya sadece ilimde derinleþmiþ
kiþilerce bilinebilecek ölçüde kapalýlýk taþýyan lafýz” þeklinde tanýmlanýr olmuþtur.
Bu anlamýyla müteþâbihin örneklerine teklifî hüküm içeren ifadelerde rastlanamayacaðý kabul edildiðinden bu terimin fýkýh
usulü terminolojisinde muhkemin karþýtý
olarak yer almasý tamamen teorik olup
kapalýlýk bakýmýndan yapýlan lafýz ayýrýmýný tamamlamaktan baþka iþlevi bulunmamaktadýr (M. Edîb Sâlih, I, 311-325). Mütekellimîn metodunu benimseyen usulcüler ise lafzýn kapalý oluþunu ifade etmek
üzere mücmel ve müteþâbih terimlerini
kullanýrlar. Ancak bu iki terimin birbiriyle
iliþkisi konusunda farklý yaklaþýmlar vardýr
(bk. MÜCMEL).
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Kådî Abdülcebbâr’ýn
(ö. 415/1025)
müteþâbih kabul ettiði
bazý Kur’an âyetlerini inceleyip
yorumladýðý eseri.
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Lafýz ve mâna yönünden birden fazla ihtimal taþýdýðý için anlaþýlmasýnda güçlük
bulunan âyetler (müteþâbihü’l-Kur’ân) hakkýnda müfessir Mukatil b. Süleyman’dan
(ö. 150/767) itibaren müstakil eserler yazýlmýþtýr. Kadî Abdülcebbâr kitabýnýn mukaddimesinde, eserini Kur’an’ýn muhkem
âyetlerini müteþâbihlerinden ayýrmak ve
bunlarýn doðru þekilde anlaþýlmasýný saðlamak amacýyla kaleme aldýðýný belirtmekle beraber (s. 38-39) adýyla ilgili herhangi
bir beyanda bulunmamaktadýr. Tenzîhü’l-Æurßân £ani’l-me¹â£in adlý eserinin
mukaddimesinde Kur’an’ýn muhkem ve
müteþâbihlerini ayýrmak üzere mushaf
tertibine göre bir kitap yazdýðýný, burada

müteþâbih âyetlerin mânalarýný ve bazý kiþilerin hataya düþme sebeplerini açýkladýðýný belirtmekte (s. 7), el-Mu³nî’de ise Kitâbü’l-Müteþâbih (XVI, 395) ve Beyânü’l-müteþâbih fi’l-Æurßân (XX/2, s.
258) adlý eserine atýfta bulunmaktadýr.
Hâkim el-Cüþemî, Þer¼u’l-£Uyûn’da
(s. 369) onun eserlerini sýralarken Müteþâbihü’l-Æurßân’a da yer vermektedir.
el-Mu³nî ve Tenzîhü’l-Æurßân’daki ifadelerinden müellifin Müteþâbihü’l-Æurßân’ý hayatýnýn erken dönemlerinde kaleme aldýðý anlaþýlmaktadýr.
Müteþâbihü’l-Æurßân iki kýsýmdan oluþmaktadýr. Birinci kýsmýn baþýnda, eserde
ele alýnacak âyetlerde müellifin tartýþmalý gördüðü konularý “mesele” baþlýðý altýnda incelediði on iki maddelik bir giriþ bulunmakta (s. 1-39) ve bu kýsým Yûsuf sûresinin ilgili âyetlerinin incelenmesiyle sona ermektedir (s. 398). Ra‘d sûresiyle baþlayan ikinci kýsým mushafýn sonuna kadar
devam etmektedir (s. 709). Ardýndan gelen hâtimenin (s. 711-738) baþýnda, müellif cebir taraftarlarýnýn ileri sürdükleri görüþlere mesnet olmak üzere tutunduklarý âyetlerin zâhirî mânalarýnýn kendilerini
desteklemediði þeklinde kitabýnýn ilk sayfalarýnda verdiði hükmü yeterince açýkladýðýný ve bu husustaki izahlarýnýn tefsire
dair eserlere dayandýðýný belirtir. Daha sonra on altý mesele halinde ilcâ (icbâr), teklif, lutuf, mefsedet, tevfik, hýzlân, dua gibi
konularda Mu‘tezile’nin görüþlerini özetler ve bunlarýn kitabýn anlaþýlabilmesi için
gerekli olduðunu söyler. Böylece eser müteþâbih âyetlerin zikredildiði ve te’villerinin yapýldýðý 905 mesele ile tamamlanýr.
Kadî Abdülcebbâr zâhirî mânalarý tevhid ve adalet ilkelerine uygun düþen âyetleri muhkem, bunlara aykýrý görünenleri
müteþâbih kabul eder. Müteþâbih âyetleri
mushaf tertibi içinde ele alarak kendi mezhebinin prensipleri istikametinde deðerlendirir, düþüncelerine aykýrý bulduðu görüþlere cevap vermek üzere deðiþik yöntemlerle te’viller yapar. Bu yöntemlerden
biri Kur’an’ý Kur’an’la yorumlamaktýr. Tevhid ve adlin gerekliliði çerçevesinde Kur’an’ýn delil oluþu aklî bir bilgiye dayanmasý ile mümkündür. Aksi takdirde bir kýsýr
döngü oluþur (s. 7-8). Ýkinci yöntem müteþâbihlerin aklî delillere baþvurularak açýklanmasý þeklidir. Ýslâm âlimlerinin Kur’an’da anlamsýz herhangi bir þey bulunmadýðý,
onda mevcut her âyetin mutlaka bir mânaya delâlet ettiði, muhkemi veya müteþâbihiyle birlikte bütün âyetlerin aklî delile
uygun biçimde anlaþýlmasý gerektiði konusundaki görüþ birliðine dikkat çekerek
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