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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.

˜ ™

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/
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olmadýðýndan görülemez. Bu anlayýþ ölüm
sonrasý âlemdeki þartlarýn dünya þartlarý-
na benzediði kanaatinden doðmaktadýr.
Fakat müellif burada ayný konuyu ele al-
dýðý Müteþâbihü’l-Æurßân’da meseleyi ir-
delediði kadar irdelememekte ve mezhe-
binin üslûbunu kullanmamaktadýr. Ten-
zîhü’l-Æurßân’daki son soru Nâs sûresiy-
le ilgilidir. Sûrede þeytanýn insana yapabi-
leceði kötülükten Allah’a sýðýnmanýn ge-
reði belirtilmekte ve bunun Mu‘tezile ta-
rafýndan ileri sürülen irade hürriyeti gö-
rüþüyle çeliþtiði iddia edilmektedir. Müel-
lif buna cevap olarak -sûrede cinlerin yaný
sýra insanlarýn da kiþiyi vesveseye soktu-
ðunun ifade edilmesinden hareketle- þey-
tanýn bu tür etkilerinin insanýn aklýný ve
þahsiyetini bozamayacaðýný söylemektedir.
Buna göre insan iradesini kullanarak bu
tür zararlý düþüncelerden kendini kurta-
rabilir. Þayet kulun her fiilini Cenâb-ý Hak
yaratmýþ olsaydý vesvese telkin eden cin-
lerden ve insanlardan Allah’a sýðýnmanýn
bir anlamý kalmazdý (Tenzîhü’l-Æurßân, s.
489).

Kadî Abdülcebbâr kitabýn sonunda yir-
mi beþ sûreden seçtiði, Tirmizî rivayetine
göre (“Da.avât”, 82) farklýlýk arzeden dok-
san dokuz ilâhî ismi çok kýsa ifadelerle
açýklamakta, Kur’an okumanýn, dua ve ni-
yazlarýn makbul sayýlmasý için bu isimle-
re ait muhtevanýn göz önünde bulundu-
rulmasýnýn þart olduðunu belirtmekte, ar-
dýndan dua ve niyazlarda uyulmasý ge-
reken bazý hususlara temas etmektedir.
Esasen kendisi el-Mu³nî adlý eserinin V
ve XX/2. ciltlerinde sayýlarý 200’e yakla-
þan ilâhî isimleri þerhetmiþtir. Daha çok
müellifin kendine has istidlâllerine, onun
baðlý bulunduðu mezhebin görüþlerine,
âyetlere, az sayýdaki hadis ve haberlere
dayanýlarak telif edilen eser Dârü’l-kütü-
bi’l-Mýsriyye’deki yazma nüshasýna (Tefsîr,
nr. 330) dayanýlarak Râgýb el-Ýsfahânî’nin
Mušaddimetü’t-tefsîr’i ile birlikte basýl-
mýþtýr (Kahire 1329, s. 393-431). Dârü’n-
nehdati’l-hadîse tarafýndan da yayýmlanan
eser üzerine (Beyrut, ts.) Metin Bozkuþ
yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1990, Er-
ciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü).
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Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin
el-Mev²û£ât’ýna dair

Süyûtî’nin kaleme aldýðý üç eser için
Ebü’l-Hasan Ýbn Arrâk

(ö. 963/1556)
tarafýndan yazýlan muhtasar

(bk. el-MEVZÛÂT).
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(bk. NÜZÛL).
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TEODOR KASAP

(1835-1897)

Rum asýllý gazeteci, yazar
ve çevirmen.
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10 Kasým 1835 tarihinde Kayseri Tavla-
sun’da (önceleri Aydýnlýk, bugün Kayseri
Melikgazi merkez köyü) doðdu. Kayseri’nin
ünlü Kasapoðullarý ailesinden olup doku-
zu erkek, beþi kýz on dört kardeþin en bü-
yüðüdür. Babasý Serafim (Sefer) Kasapoð-
lu, yörenin ünlü kumaþçýlarýndandý. 23 Ce-
mâziyelâhir 1272 (3 Mart 1856) tarihli pa-
saportunda adý Todori Sakar þeklinde geç-
mektedir (Turgut Kut arþivi). Teodor Ka-
sap (Theodor Kasapis), on üç yaþýnda ba-
basýný kaybedince Ýstanbul’a gitti. Kapalý
Çarþý civarýndaki Astarcýlar Haný’nda ku-
maþçýlýk yapan bir Rum’un dükkânýnda çý-
raklýða baþladý. Bir yandan da Kuruçeþme
Rum Millet Mektebi’ne kaydoldu. Kendi
kendine Fransýzca öðrendi. Kýrým harbin-
den dönen ve Alexandre Dumas Père’in
kuzeni olan levazým subayý ile bir alýþveriþ
sýrasýnda tanýþtý. Bu subay, onun dile olan
merakýný ve Fransýzca çalýþtýðýný görünce
öðrenimine Paris’te devam etmesini sað-
ladý. Paris’te Alexandre Dumas Père’in özel
sekreterliðini yaptý (Hemmings, s. 186-187);

ler. Tenzîhü’l-Æurßân da tefsir türünden
bir eser olmayýp hidayetinden istifade et-
mek amacýyla okunmasý sýrasýnda Kur’an’ýn
doðru anlaþýlmasýný saðlamayý ve okuyucu-
nun aklýna gelebilecek meseleleri çözmeyi
hedefleyen bir kitaptýr. Müellif Kur’an’ýn
okunmasý esnasýnda ilk yöneliþle anlaþýla-
bilen beyanlara muhkem, anlaþýlamayan-
lara müteþâbih demiþ, ikinci grup âyetleri
Arap dilinin kurallarý ve ilâhî beyanýn ga-
yeleri doðrultusunda yorumlamaya çalýþ-
mýþtýr. Bu yönüyle Tenzîhü’l-Æurßân yi-
ne Kadî Abdülcebbâr’a ait Müteþâbihü’l-
Æurßân’dan ayrýlýr. Öyle anlaþýlýyor ki mü-
ellif, Müteþâbihü’l-Æurßân’da Mu‘tezile
mezhebine has görüþleri kanýtlamak is-
temiþ, bu eserinde ise Kur’an’ýn hidayet
yönü üzerinde durmuþtur.

Tenzîhü’l-Æurßân’da 114 sûre için ay-
rý ayrý baþlýklar açýlmýþ, “Þöyle bir soru yö-
neltilebilir” (rubemâ kýle) þeklindeki ibare
ile baþlayan cümlelerde meseleler soru
þeklinde ortaya konmuþ, ardýndan bun-
lara cevap verilmiþtir. Burada eserin adýný
oluþturan “Tenzîhü’l-Kur,ân .ani’l-metâ.in”
ifadesi muhtemelen, “Kur’an’ýn kendisine
yöneltilen eleþtirilerden tenzih edilmesi”
biçiminde deðil “Kur’an’ýn yöneltilebilecek
eleþtirilerden tenzih edilmesi” þeklinde dü-
þünülerek seçilmiþtir; çünkü Kur’an’a dair
kaydedilen yüzlerce sorunun daha önce
sorulmuþ olmasý mümkün deðildir. Eser-
deki ilk soru þöyledir: Bir iþe baþlarken ni-
çin “rahmân ve rahîm olan Allah’la” deðil
de “rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla”
diyoruz? Halbuki biz yardýmý Allah’ýn is-
minden deðil kendisinden istemekteyiz.
Bu soruya þöyle cevap verilmiþtir: Allah’ýn
ismi yüceltmek amacýyla anýldýðýnda O’nun
zâtý kastedilmektedir (Tenzîhü’l-Æurßân, s.
8). Yine “el-hamdü lillâh” ifadesinde Allah
kendini övmektedir; halbuki bize, “el-Ham-
dü lillâh deyin” gibi bir emir verilmeli de-
ðil miydi? Bunun cevabý da þöyledir: Söz
konusu ibareden maksat þükrün emredil-
mesi ve bunun nasýl yapýlacaðýnýn öðre-
tilmesidir. Zira sûrenin, “Ancak sana kul-
luk eder ve ancak senden yardým dileriz”
meâlindeki devamý hazfedilen “deyin” fi-
ilini ifade etmektedir (a.g.e., s. 9).

Eserde temas edilen hususlardan biri de
Ehl-i sünnet ile Mu‘tezile arasýnda tartýþ-
ma konusu edilen rü’yetullah meselesi-
dir. Kadî Abdülcebbâr, Kýyâme sûresinde
geçen, “Rablerine bakacaklardýr” meâlin-
deki ifadeyi (75/22-23), “Rablerinin mükâ-
fatýný umup bekleyeceklerdir” þeklinde yo-
rumlamýþtýr. Çünkü ona göre Allah cisim

TEODOR KASAP


