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Kudret, mülkiyet, 
hâkimiyet mânasýnda
Allah’a nisbet edilen 
zâtî sýfatlardan biri.˜ ™

Sözlükte “el” anlamýndaki yed mecaz ve
kinaye yoluyla “güç-kudret, mülkiyet, hâ-
kimiyet, nimet-lutuf, yardým-destek” gibi
mânalara gelir (Lisânü’l-£Arab, “ydy” md.;
Kåmus Tercümesi, IV, 1238-1239). Kelime
sekizi müfred, üçü tesniye, biri çoðul ka-
lýbýnda on iki âyette Allah’a nisbet edilir
(M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “yed” md.).
Bu âyetlerde belirtildiðine göre yahudiler
Allah’ýn elinin sýký olduðunu iddia edince
Cenâb-ý Hak, “Ýki eli de açýktýr” ifadesiyle
geniþ cömertliðini beyan etmiþ (el-Mâide
5/64), Hudeybiye Antlaþmasý’nda Allah’ýn
elinin (destek ve himayesinin) biat eden as-
habýn ellerinin üzerinde bulunduðu belir-
tilmiþ (el-Feth 48/10), bunun yanýnda Al-
lah Teâlâ semayý kendi elleriyle (kudretiy-
le) yarattýðýný, bütün hükümranlýðýn yaný
sýra hayýr ve lutfun da kendi elinde oldu-
ðunu ve bunlarý dilediðine vereceðini bil-
dirmiþtir (ez-Zâriyât 51/47; el-Mü’minûn
23/88; Âl-i Ýmrân 3/26, 73). Yed kelimesi
çeþitli hadis rivayetlerinde de Allah’a nis-
bet edilir. Hadislerde Allah’ýn iki elinin de
sað el (hayýrlý, lutfedici) olduðu ifade edil-
miþ (Müslim, “Ýmâre”, 18), O’nun yardým
elinin ve himayesinin cemaatin üzerinde
bulunduðu (Ýbnü’l-Esîr, s. 1007), müminin
sadaka niyetiyle verdiði bir hurmayý Uhud
daðý büyüklüðüne ulaþýncaya kadar elin-
de çoðalttýðý (Müsned, II, 418), Âdem’i eliy-
le (bizzat) yarattýðý ve Tevrat’ý eliyle (bizzat)
yazdýðý kaydedilmiþtir (Müsned, I, 281; II,
248; Buhârî, “Enbiyâ,”, 3). Kur’ân-ý Kerîm’-
de sözlük anlamý “sað, sað el”; “güç-kud-
ret, kemal”; “hayýr, uður” olan yemîn keli-
mesi (Lisânü’l-£Arab, “ymn” md.) zât-ý ilâ-
hiyyeye izâfe edilmekte (ez-Zümer 39/67;
el-Hâkka 69/45), ayný kelime hadis rivayet-
lerinde de yer almaktadýr (Müsned, II, 242,
313, 500; Müslim, “Ýmâre”, 18; Tirmizî, “Tef-

sîr”, 5/3; Ýbn Mâce, “Mukaddime”, 133; Ýb-
nü’l-Esîr, s. 1010). Yine Kur’an’da sözlük
anlamý “almak, tutmak, avucunda tutmak,
sahip olmak”, “daraltmak” olan kabz kav-
ramý Allah’a nisbet edilmekte (el-Bakara
2/245; el-Furkan 25/46), ayný kavram ha-
dislerde de geçmektedir (Wensinck, el-
Mu£cem, “kbç” md.). Bu kavramýn yer al-
dýðý âyetlerdeki mânasý “Allah’ýn rýzký da-
raltmasý” ve “gölgeyi murat ettiði yöne
çekmesi” þeklindedir. Kabza ile yemîn ke-
limelerinin geçtiði âyette ise (ez-Zümer
39/67) kýyamet gününde bütün yeryüzü-
nün Allah’ýn kabzasýnda (mülkiyet ve hâ-
kimiyetinde, Mâtürîdî, XII, 368-371) ve gök-
lerin de sað eliyle (kudret) dürülmüþ olaca-
ðý beyan edilmektedir (krþ. Lisânü’l-£Arab,
“kbç” md.).

Naslarda Allah’a nisbet edilen yed, ye-
mîn ve kabz kavramlarýnýn anlamý hakkýn-
da âlimler farklý görüþler ileri sürmüþtür.
Bu kavramlarýn hakikat mânasýnda olup
naslarda belirtildiði gibi Allah’ýn iki elinin
bulunduðunu ileri süren ve sayýlarý çok az
olan Müþebbihe ile Mücessime bir yana
(Beyhaký, s. 417; Ýbnü’l-Cevzî, s. 12-13),
aralarýnda bazý farklýlýklar bulunmakla bir-
likte Selefiyye ile kelâmcýlar meseleye dair
bazý yorumlar ortaya koymuþtur. 1. Yed,
yemîn ve kabz Allah’ýn keyfiyeti bilinme-
yen zâtî sýfatlarýdýr. Bunlara yaratýklarýn-
kine benzeyen “el” anlamý verilemeyece-
ðinde þüphe yoktur; bununla birlikte zâ-
hirî mânalarý dýþýnda “kudret, nimet, yar-
dým” gibi mecazi anlamlar da yüklenerek
te‘vil edilemez. Zira böyle bir te’vil dil bi-
limi açýsýndan tutarlý görünmez. Meselâ
Allah’ýn Âdem’i iki eliyle yarattýðýný ifade
eden âyete, “Âdem’i iki kudreti veya iki
nimetiyle yarattý” mânasý verilemez. Ya-
hudilerin, “Allah’ýn eli sýkýdýr” þeklindeki id-
dialarýna karþýlýk, “Aksine O’nun iki eli de
açýktýr” buyurulmasý da (el-Mâide 5/64)
O’nun zâtýna iki el nisbet edilmesi gerek-
tiðini kanýtlar. Bu sebeple Allah’ýn, yara-
týklarýn eline benzemeyen ve zâtýnýn bir
parçasýný teþkil eden organ anlamýna gel-
meyen iki elinin bulunduðuna inanmak
icap eder. Nitekim hayat, ilim gibi ilâhî sý-
fatlarda da “yaratýklarýn sýfatýna benze-
meyen” kaydý konulmaktadýr. Allah’a sol
el nisbet edilmez, çünkü sol el eksiklik ve
güçsüzlük anlamý taþýr. Hadiste yer alan,
Allah’ýn iki elinin de sað el olduðuna iliþ-
kin beyanlar da bunu göstermektedir. Yi-
ne hadiste yer alan, kýyamet günü Allah’ýn
yerküreyi bir eline, gökleri de diðer eline
alacaðýna dair ifade de bunu ortaya koy-
maktadýr. Selefiyye’ye mensup âlimlerle
Ebû Hanîfe ve Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî gibi

na ait olduðu, dolayýsýyla onlarýn Türk so-
yuna mensup bulunduklarý söylenmiþtir.
Ancak güvenilir rivayetlerin hiçbirinde Ye’-
cûc ve Me’cûc ile Türkler arasýnda bir bað-
lantý kurulmamýþtýr. Bu yakýþtýrmalarýn,
Gog ve Magog’un doðudan çýkacaðý iddi-
asýnýn yer aldýðý Ehl-i kitap’tan veya Türk-
ler’e düþman olan topluluklardan kaynak-
landýðýný söylemek mümkündür (Çelebi,
s. 128-132). Sonuç olarak Ye’cûc ve Me’-
cûc, Kur’an’da ve sahih hadislerde zikre-
dilir; ancak bu isimlerin birer özel isim mi
yoksa cins ismi mi olduðu tartýþmaya açýk-
týr. Geçmiþte yaþadýklarý ve gelecekte or-
taya çýkacaklarýna dair Kur’an’da yer alan
bilgiden hareketle Ye’cûc ve Me’cûc’ün ya-
þadýklarý yerden çýkarak dünyaya yayýlýp
çevrelerine zarar veren, her yeri yakýp yý-
kan topluluklar olduðunu, tarihte geçtiði
gibi gelecekte de bu niteliði taþýyan top-
luluklarýn ortaya çýkacaðýný söylemek isa-
betli görünmektedir.

Fiten ve melâhim kitaplarýnda yer veri-
len Ye’cûc ve Me’cûc bahsine dair müsta-
kil kitaplar da kaleme alýnmýþ olup bazý-
larý þunlardýr: Seyyid Hâþim Feyyâz el-Hü-
seynî, Yeßcûc ve Meßcûc beyne’l-¼aš¢-
šati ve’l-Åayâl (Kum 1325); Mehmed
Tevfik, Ye’cûc ve Me’cûc (Ýstanbul 1327);
Mûsâ Cârullah (bk. bibl.); Ukkaþe Abdül-
mennân et-Tîbî, Yeßcûc ve Meßcûc: Øýfâ-
tühüm ve £adedühüm ve mekânühüm
ve šý½½atü ¬i’l-šarneyn ma£ahüm (Ka-
hire 1989); Abdülhamîd Muhyiddin, Yeß-
cûc ve Meßcûc (Kahire 1414/1994); Þefî‘
Mâhî Ahmed, Yeßcûc ve Meßcûc: Fitne-
tü’l-mâ²î ve’l-¼â²ýr ve’l-müstašbel (Ri-
yad 1416/1996); Abdülhamîd Hiþâm Ke-
mâl, Yeßcûc ve Meßcûc (Kahire 1998);
Ömer Faruk Kutay, Kur’ân-ý Kerîm Âyet-
lerine Göre Ye’cûc ve Me’cûc (Ýstan-
bul 1950); Muhammed Ali Lâhûrî, el-
Mesî¼u’d-Deccâl ve Yeßcûc ve Meßcûc
(Lahor 1931, 1932).
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Rehin akdinde taraflarýn
veya mahkemenin kendi adlarýna

korumasý için rehin malý tevdi ettiði
güvenilir kimse

(bk. REHÝN).
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Hz. Mûsâ’ya verilen
mûcizelerden biri.

˜ ™

Yed-i beyzâ (beyaz el), Tevrat’a ve Kur’an’a
göre Hz. Mûsâ’nýn peygamberliðini kanýt-
lamak için gösterdiði bir mûcizedir. Tev-
rat’ta anlatýldýðýna göre Mûsâ, kayýnpede-
ri Midyan kâhini Yetro’nun sürüsünü otla-
týrken Horeb (Sînâ) daðýnda bir ateþ görür
ve ateþin içinden seslenen Tanrý, onu pey-
gamber olarak seçip Ýsrâiloðullarý’ný Mý-
sýr’daki Firavun’un zulmünden kurtarmak-
la görevlendirdiðini bildirir. Mûsâ, kavmi-
nin kendisinin Allah tarafýndan gönderil-
miþ peygamber olduðuna inanmayacakla-
rý endiþesini dile getirince Allah, “Tâ ki ata-
larýnýn Allah’ý, Ýbrâhim’in, Ýshak’ýn ve Ya‘-
kub’un Allah’ý rabbin sana göründüðüne
inansýnlar diye” kendisine asâ ve yed-i bey-
zâ mûcizelerini verir. Allah, Mûsâ’nýn yýla-

na dönüþen asâsýndan sonra ona elini koy-
nuna sokmasýný emreder. Mûsâ elini koy-
nundan çýkardýðýnda onun kar gibi beyaz
lekelerle kaplý olduðunu görür. Tanrý elini
tekrar koynuna sokmasýný söyler; Mûsâ
bu defa elini koynuna sokup çýkardýðýnda
eli eski haline döner ve kendi teni gibi olur
(Çýkýþ, 4/1-7). Tevrat’ýn yed-i beyzâ mûcize-
si anlatýmýnda Hz. Mûsâ’nýn eli sanki cüz-
zamlý birininki gibi beyaz lekelerle (tsara-
at) kaplýdýr. “Tsaraat” kelimesi Türkçe’ye
genellikle “cüzzam” diye çevrilmekte ve
cüzzama benzer belirtiler gösteren bir has-
talýk olduðu kabul edilmekle birlikte tsa-
raatýn cüzzamdan ayrýldýðý ve özellikle ifti-
ra, dedikodu gibi kötülükler yüzünden or-
taya çýkan bir tür rahatsýzlýk olduðu ileri
sürülmektedir. Tevrat’ta (Levililer, 13 ve
14) vücutta ortaya çýkan bu tür rahatsýz-
lýklarýn sebepleri, türleri ve bunlara karþý
yapýlmasý gereken þeyler anlatýlmaktadýr.
Yahudilerin yorumuna göre Hz. Mûsâ, Ýs-
râiloðullarý’nýn kendisine inanmayacakla-
rýný söyleyerek onlara iftirada bulunmuþ-
tur; iftiranýn cezasý ise tsaraattýr. Bu se-
beple elinin beyaz renkte lekelerle kaplan-
masý bir mûcize oluþunun yanýnda Mûsâ
için de bir nevi cezadýr (Tora ve Aftara, II/
31; III/213-245; Ginzberg, III, 230).

Kur’ân-ý Kerîm’e göre de Hz. Mûsâ aile-
siyle birlikte Medyen’den dönüþünde dað-
da gördüðü ateþe yaklaþtýðýnda Allah ona
hitap eder ve kendisini elçi olarak seçti-
ðini bildirir. Ardýndan elindeki asâyý yere
atmasýný emreder ve asâ yýlana dönüþür,
daha sonra elini koynuna sokmasýný, onu
çýkardýðýnda kusursuz bembeyaz olacaðýný
haber verir ve, “Bu iki þey, senin rabbin ta-
rafýndan Firavun’a ve onun çevresindeki
seçkinlere gönderilen bir elçi olduðunu gös-
teren alâmetlerdir” der. Böylece büyük
mûcizelerden bir kýsmý gösterilmiþ olur
(Tâhâ 20/22; en-Neml 27/12; el-Kasas 28/
29-32). Kur’an’da Tevrat’ýn aksine Mûsâ’-
nýn elinin cüzzamlý deðil kusursuz ve bem-
beyaz olduðu belirtilir. Müfessirler de keli-
meyi “kusursuz, lekesiz” diye açýklamak-
tadýr (Taberî, XVI, 157-158). Yine Kur’an’a
göre Hz. Mûsâ, Firavun’un yanýna giderek
Allah’ýn elçisi olduðunu ve Ýsrâiloðullarý’ný
serbest býrakmasýný istediðini söyler. Fi-
ravun ondan Allah’ýn elçisi olduðuna dair
bir iþaret ve alâmet getirdiyse onu gös-
termesini ister. Bunun üzerine Mûsâ asâ-
sýný yere býrakýr ve asâ yýlana dönüþür; da-
ha sonra da elini yukarý kaldýrýr ve bir de
bakarlar ki eli bembeyaz, ýþýl ýþýldýr (el-A‘râf
7/104-108). Rivayete göre asânýn yýlana dö-
nüþtüðünü gören Firavun yýlandan korkar
ve Mûsâ’ya kendisini koruduðu takdirde

bazý kelâmcýlar bu görüþtedir (Ýbn Huzey-
me, I, 193-198; Eþ’arî, s. 125-140; Beyha-
ký, s. 416-419; Beyzâvî, s. 190; Beyâzîzâde,
s. 186). 2. Naslarda Allah’a atfedilen yed,
yemîn, kabza ve kef gibi, zihinde organ
anlamýný çaðrýþtýran ve Allah’ýn parçalar-
dan oluþtuðunu akla getiren bütün kav-
ramlar, hakikat manasýnda olmayýp me-
caz veya istiare niteliði taþýdýðýndan dil-
deki kullanýmlar dikkate alýnarak te’vil
edilmelidir. Aksi takdirde teþbih ve tecsî-
me düþmekten kurtulmak mümkün ol-
maz. Buna göre yed ve yemîn, Allah’ýn
yaratýcýlýðý ve yüceliðinin kemalini dile ge-
tiren, her þeyin O’nun hükümranlýðýna bo-
yun eðdiðini belirten kudretini ve yara-
týklarýna lutufta bulunduðunu bildiren ni-
metini, bazan da emrini ve hükmünü ifa-
de eder. Yed kelimesinin tesniye kalýbýn-
da yer almasý kudret ve nimetinin büyük-
lüðünü anlatma amacý taþýyan ve müba-
laða ifade eden bir kullanýmdýr. Hadisler-
de Allah’ýn iki elinin de sað el olduðunun
belirtilmesi yed kelimesinin mecazi anla-
ma geldiðine iþaret etmektedir. Kabz (kab-
za) ve kef de “kudret ve hükümranlýk” mâ-
nasýndadýr. Kelâmcýlarýn çoðunluðu ile Ýb-
nü’l-Esîr ve Ýbnü’l-Cevzî gibi bazý Selefîler
bu görüþtedir (Kadî Abdülcebbâr, s. 228;
Nesefî, I, 131; Ýbnü’l-Cevzî, s. 11-12, 52-
53).

Allah’a izâfe edilen yed ve onunla eþ an-
lamlý ya da baðlantýlý diðer kavramlarýn zâ-
hirî ve hakikat mânasýnda kullanýlmadýðýný
âlimlerin büyük çoðunluðu kabul etmek-
tedir. Selefiyye mensuplarýnýn bu kavram-
larý te’vil etmekten kaçýnmasý teþbih me-
selesini ortadan kaldýrmamaktadýr. Zira
söz konusu kelimelere “el, sað el; tutmak,
avucunda tutmak” gibi mânalar verilme-
si kaçýnýlmaz þekilde insan zihninde yara-
týlmýþlara özgü bazý organ ve fiilleri çaðrýþ-
týrýr. Bunlarýn yaratýlmýþlara has organ ve
fiillere benzemediðini söylemek de soru-
na çözüm getirmemektedir, çünkü insan
ancak yaþadýðý âlemdeki nesne ve olaylarý
algýlayabilmektedir. Yed kelimesinin bazý
naslarda tesniye olarak kullanýlmasý, Türk-
çe’de “iþe iki elle sarýlmak” sözünde ol-
duðu gibi kemal mertebesinde iþ görmek
demektir. Yemîn (sað el) de ayný konum-
dadýr. Esasen bu tür kelime ve kavramlar
Arapça sözlüklerde kelâmcýlarýn yaptýðý te’-
villere paralel olarak þiirlerden örneklerle
çokça zikredilmektedir.
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