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TENZÝH

11) esas alarak tenzihî / selbî sýfatlarý it-
tifakla kabul etmiþtir. Selef âlimleri zâhirî
mânalarý bakýmýndan teþbihi andýran ha-
berî sýfatlarý te’vil etmediklerini ileri sür-
müþlerse de “yed, vech, ayn” gibi kelime-
lerin lafzî / beþerî muhtevalarýný da (el,
yüz, göz) zât-ý ilâhiyyeye nisbet etmemiþ,
böylece icmâlî te’ville yetinmiþ, dolayýsýy-
la tenzih ilkesini korumuþtur. Ýslâm filo-
zoflarý ile Mu‘tezile kelâmcýlarý ise teþbih
endiþesinden dolayý tenzihte bir anlamda
aþýrýlýða kaçmýþlar, filozoflar sübûtî sýfat-
larý zât içinde saklamaya temayül göste-
rirken Mu‘tezile âlimleri mâna sýfatlarýný
sýfat listesi dýþýnda býrakmýþlardýr (bk. SI-
FAT). Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, tenzihte aþý-
rý davrananlara atýfta bulunarak Allah’ýn
zâtýna sýfat veya isim nisbet etmenin ben-
zeþmeye yol açmadýðýný söylemiþtir. Çün-
kü insanlar duyulur âlemdeki algý meka-
nizmasýnýn dýþýnda herhangi bir idrak im-
kânýna sahip deðildir. Binâenaleyh zât-ý
ilâhiyye hakkýnda naslarda yer alan beyan-
larý ancak bu idrak çerçevesinde anlaya-
bilir. Fakat ayný naslar hiçbir þeyin Allah’a
benzemediðini vurgulu ifadelerle defalar-
ca tekrarlamaktadýr. Böylece kiþi, tevhid
ilkesini tenzih çerçevesinde zâtýn ispatý ve
ispat çerçevesinde teþbihin nefyi gibi bir
zihin fonksiyonu icra etmektedir (Kitâbü’t-
Tev¼îd, s. 146-148).

Tenzihî (selbî) sýfatlar sayýlamayacak ka-
dar çoktur. Ne kadar âcizlik, eksiklik ve ya-
ratýlmýþlýk özelliði varsa o kadar tenzih ko-
nusu mevcuttur. Ancak eðitim ve öðre-
timde kolaylýk saðlamak, yazýlacak eserle-
rin planý konusunda bir bütünlük oluþtur-
mak amacýyla kelâm âlimleri bunlar ara-
sýndan altý temel konu seçmiþtir: Vücûd
“yokluðu düþünülmemek”, kýdem “varlý-
ðýnýn baþlangýcý olmamak”, beka “varlýðý-
nýn sonu olmamak”, muhâlefetün li’l-ha-
vâdis “yaratýlmýþlara benzememek”, ký-
yâm bi-nefsihî “varlýðý için baþkasýna ihti-
yaç duymamak”, vahdâniyyet “þeriki bu-
lunmamak.” Akaid ve kelâm kitaplarýnda
tenzihî sýfatlar hakkýnda bazý ifadelerin
kullanýlmasý bir gelenek halini almýþtýr: Al-
lah araz, cisim ve cevher olmadýðý gibi her-
hangi bir þekle bürünmüþ veya sýnýrlan-
dýrýlmýþ da deðildir. Yine O kemiyet ve ha-
cimden, basit ve birleþik olmaktan münez-
zehtir, sonlu deðildir. Allah Teâlâ mahiyet
ve keyfiyetle nitelendirilemez. O mekân
tutmaz, üzerinden zaman geçmez. Hiç-
bir þey O’na benzemez, hiçbir þey O’nun
ilim ve kudretinin dýþýnda kalmaz (Nec-
meddin en-Nesefî, s. 31 vd.; krþ. Sâbûnî, s.
23-25; Abdüllatif Harpûtî, s. 178 vd.). Mû-

sâ Hüseyin Câbir et-Tenzîhâtü’l-ilâhiyye
fi’l-fikri’l-Ýslâmî baþlýklý bir doktora tezi
hazýrlamýþtýr (1402/1982, Câmiâtü Ümmi’l-
kurâ külliyyetü’þ-þerîa, Mekke). Teþbih ko-
nusunda kaleme alýnan eserler de tenzih
meselesini açýklýða kavuþturmaktadýr.
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Kadî Abdülcebbâr’ýn
(ö. 415/1025)

Kur’an hakkýnda nazým
ve anlam yönünden

ileri sürülebilecek itirazlara
cevap verdiði eseri.
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Tam adý Tenzîhü’l-Æurßân £ani’l-me-
¹â£in’dir. Müellif önsözde, kiþinin ilim tah-
sili çabalarýnda göz önünde bulundurmasý
gereken hedefin dini ve dünyasý için fayda-
lý þeyleri geliþtirmek ve yaratýcýsýna kulluk
etme yollarýný öðrenmekten ibaret oldu-
ðunu söylemekte, bunun da ancak Kur’an’ý
okuyup mânasýný kavramaya çalýþmak ve
Allah’a yönelmekle gerçekleþebileceðini be-
lirtmektedir. Kur’an’da öðütlerin yaný sý-
ra yasaklarýn ve diðer hususlarýn bulundu-
ðunu, kiþinin bunlarý düþünmesi halinde
Allah’ýn kitabýnýn kendisine yeterli olacaðý-
ný ifade etmektedir. Nitekim Hz. Peygam-
ber ümmetinin ihtilâfa düþmemesi için
onlara içeriðinde geçmiþ ve geleceðin bil-
gisi bulunan, hükmüne göre hareket eden-
lerin doðru yola ulaþacaðý, onu terkeden-
lerin sapýklýða düþeceði, Allah’ýn hidayet
nurunu ve doðru yolu temsil eden (krþ.
Ýbnü’l-Esîr, I, 332) Kur’an’a sarýlmasýný tav-
siye etmiþtir. Kadî Abdülcebbâr, Kur’an’-
dan faydalanmanýn ihtiva ettiði mânalarý
öðrenmek, özellikle muhkem ve müteþâ-
bih âyetleri bilmekle saðlanabileceðini söy-
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Allah’ýn yaratýlmýþlýk
özelliklerinden arýnmýþ

olduðuna inanýp
bunu ifade etme anlamýnda

kelâm terimi.
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Sözlükte “her türlü kötü ve nâhoþ þey-
den uzak olmak” anlamýndaki nezâhet kö-
künden türeyen tenzîh “kusur ve ayýplar-
dan uzaklaþtýrmak” demektir. Terim ola-
rak “zât-ý ilâhiyyenin âcizlik, eksiklik ve ya-
ratýlmýþlýk özelliklerinden arýnmýþ olduðu-
nu benimseyip ifade etme” þeklinde tarif
edilir (Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “nzh” md.;
et-Ta£rîfât, s. 93; Lisânü’l-£Arab, “nzh” md.).
Sýfat Cenâb-ý Hak için düþünüldüðünde
“O’nun zâtýna nisbet edilen mâna” diye ta-
nýmlanýr. Bu mânalarla (mefhum, muhte-
va) zât arasýndaki nisbet olumlu ise “sübû-
tî sýfatlar”, olumsuz ise “tenzihî / selbî sý-
fatlar” ortaya çýkar; “Allah bilendir”; “Allah
fâni deðildir” gibi. Tenzih, ulûhiyyet maka-
mýyla baðdaþmayan anlam ve kavramlarý
(nitelikleri) O’ndan nefyetmek veya -me-
kân / mesafe tasavvuru olmaksýzýn- uzak-
laþtýrmak, bir anlamda Allah’ýn ne olma-
dýðýný belirtmektir.

Tenzih tevhidin baþka bir ifadesidir. Kur-
’ân-ý Kerîm’de nezâhet / tenzih kavramý
yer almaz. Ancak Ýslâmiyet’in temel ilkesi-
ni oluþturan ve birçok kavramla dile geti-
rilen Allah’ýn birliði hususu vahyin temel
örgüsünü teþkil eder. Bu baðlamda “mut-
lak mânada yaratýlmýþlýk üstü” anlamýna
gelen, doksandan fazla âyette ve birçok
hadiste görülen (Wensinck, el-Mu£cem, II,
390-395) tesbih ile bununla ayný mânada
kullanýlan takdis, ulüv (teâlâ) ve tebâreke
kavramlarý zikredilebilir (Topaloðlu – Çe-
lebi, s. 313). Kur’an’da 150’den fazla yer-
de geçen þirk kavramý (hadis rivayetleri
için bk. Wensinck, el-Mu£cem, III, 108-118),
ayrýca “küf’” (küfüv) ve “nid” (Kur’an’da ço-
ðul þekli “endâd”) kelimeleri tenzih ilkesi-
ni pekiþtirir. Esmâ-i hüsnâ içinde yer alan
evvel-âhir, bâký, alî, celîl, mâcid-mecîd, vâ-
hid ve zü’l-celâl isimleri tenzih niteliði ta-
þýr. Yine Kur’ân-ý Kerîm’de 100’ü aþkýn yer-
de zikredilen ilâh kelimesi, nefiy edatý veya
ifadesiyle (“lâ ilâhe illâ hû”) Cenâb-ý Hakk’ý
þeriki bulunmaktan tenzih eder (ayný ma-
hiyetteki hadis rivayetleri için bk. a.g.e., I,
77-79).

Ýslâm âlimleri tenzihe yönelik birçok ilâ-
hî beyan içinden, “Hiçbir þey O’nun benze-
ri deðildir” meâlindeki âyeti (eþ-Þûrâ 42/


