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ÖZET Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı ayetlerdeki kullanımların anlamlarıyla ayetlerdeki kelimeler 
ve  ifadeler “müşkil” olarak mütalaa olmuştur. Söz konusu müşkil kelimeler ve ifadelerden biri de 
“yedullâh” ifadesidir. Farklı ayetlerde geçen “yedullah Allah’ın eli” ifadesinin belli bir cisim veya 
parçalardan oluşmuş bir uzuv mu yoksa mecazi bir anlatım mı olduğu alimler arasında müzakere 
konusu olmuştur. Nesefî tefsirinde Allah’ın ahirette görülüp görülmeyeceği meselesiyle ilgili ayet-
ler müşkil bağlamında ele alınmıştır. Müslüman kültür tarihinde sınırlı duyulara sahip insanların 
ahirette Yüce Allah’ı nasıl göreceği ayrıca kelamî  mesele olarak müzakere ve münakaşa olunmuş-
tur. Konuyla ilgili ayetleri Ebu’l Berekat En-Nesefî de ele almış ve bu kelamî müzakerata dahil 
olmuştur. Ona göre “Allah’ın eli” ifadesindeki “el”den kasdedilen “Allah’ın yarattıklarında var 
olan bir uzuv değil, mecazi bir anlam” olduğudur. Nesefî, ru’yetullah ile ilgili müzakeresinde ise 
Ehl-i Sünnet’in görüşünü destekler şekilde ayetlerin anlamlarından Allah’ın ahirette görüleceği 
sonucunu çıkarmaktadır. Bu itibarla Nesefî “ru’yetullah ve yedullah” meselesiyle ilgili ayetlerin 
zahiri anlamlarının ötesinde bir anlama ve açıklamada bulunmakta ve literatürde müşkil olarak 
kabul edilen konuyla ilgili ayetleri anılan yaklaşımla izah etmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Nesefî; müşkil; ruyetullah; yedullah; mecâz 
 
 

ABSTRACT The words and expressions in the verses in the meanings of the uses in some of the 
verses in the Qur'an have been considered as “mushkil”. One of the words and phrases that are 
used in this context is the expression “yedullah”. It has been the subject of negotiations between 
scholars in different verses who explain the expression of "the hand of God" in different ways 
such as a limb made up of a certain body or parts and a metaphorical expression. The question of 
whether Allah will be seen in the Hereafter was dealt with in Nasafi exegesis in the context of 
mushkil. People with limited feelings in the history of Muslim culture have been debated and 
debated about how to see Almighty Allah in the Hereafter and also as a theological issue. Ebu'l 
Berekat En-Nasafi also handled the verses related to the subject and was included in this kalamî 
issues. According to him, the “hand” in the expression of “the hand of God” is not a limb that ex-
ists in the creation of God, but has a metaphorical meaning. Nasafi supports the view of the Ahl-i 
Sunnah in his discussion of ru’yetullah and deduce from the meanings of the verses that Allah 
will be seen in the Hereafter. In this respect, Nasafi has an understanding and explanation beyond 
the meanings of the verses related to the subject of “ru'yetullah and yedullah” and explains them, 
which are regarded as mushkil in the literature, according to such a comprehension. 
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bakıldığında kelâmî mezhepler arasındaki tartışmalara vâkıf olduğu görülmektedir. Müfessir bu ilmî bi-

rikimini Umdetu’l-Akâid adlı eserinin şerhi olan el-İ‘timâd fi’l-İ‘tikâd adlı eserde ortaya koymuştur. Bu 

eser kelâmî meseleleri tamamıyla ihtiva eden sekiz kısım ve elli dört fasıldan oluşmaktadır. Bahsi geçen 

sekiz kısımda işlenen meseleler, ilahiyat, nübüvvet, irade, kaza ve kader, iman, sem’iyyât, muhtelif ba-

hisler ve imâmet sorunudur. Bu eserde müellif genel itibarıyla Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin Tabsıratu’l-
Edille’si ile Nûreddin es-Sâbûnî’nin el-Kifâye fi’l-Hidâye’sini kaynak edinmiştir. O, el-İ‘timâd’da Ebu’l-

Muîn’in et-Tabsıra’da yaptığından farklı olarak Mâturîdî ile Eş’arî kelam anlayışının birbiriyle örtüştüğü 

yönleri ortaya çıkarmaya çalışmıştır.1 

Nesefî’nin bu kelâmî birikimi Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl adlı tefsirinde de karşımıza 

çıkmaktadır. Nesefî birçok tartışmalı kelami konuda görüşlerini ifade etmektedir. Bu yönelimin en net 

göstergesi Nesefî Tefsiri’nin mukaddimesinde yer almaktadır. Bu tefsirin tekvin edilmesindeki gayenin 

ne olduğuyla ilgili eserin mukaddimesinde şu ifadelere yer verilmektedir: “İsteğine icabet etmem zaruret 

arz eden biri benden te’vilat hususunda, i’rab ve kıraat vecihlerini cami, bedi’ ve işaret ilminin incelikle-

rini havi, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemeat’in görüşleriyle mücehhez, yolunu kaybetmiş bidatçıların saçmalıkla-

rından arındırılmış, bıktıracak kadar uzun olmadığı gibi anlamın heder olmasına yol açacak kadar da kı-

sa olmayan orta büyüklükte bir kitap yazmamı istedi.”2 Bu ifadelerden anlaşıldığına göre ilim ve kültür 

merkezi olan bu coğrafyada tefsir alanında özellikle mezhebî noktada ortaya çıkan şartlar Nesefî’yi böyle 

bir eseri oluşturmaya itmiştir. Nesefî’nin mukaddimesinde dile getirdiği Ehl-i Sünnet’in görüşleri doğ-

rultusunda yorumlarda bulunulacağı ve karşıt görüşlerin bu bakış açısıyla değerlendirileceğidir. Bu iti-

barla Medâriku’t-Tenzîl metninin yazılma amaçlarından birisi olan bu bakış açısı, kelami konularda 

Nesefî’nin yorumunu önemli hale getirmektedir.3 Nesefî mezhebî anlamda birçok tartışmaya konu olan 

ve ayetlerde zikredilen “ ruyetullah ve yedullah” meselesini müşkilu’l-kur’an açısından nasıl ele almak-

tadır? O konuyla alakalı “Teşbih ve tecsîm fikrini benimseyenler yani yüce Allah’ın el, yüz, göz, ayak 

gibi beşeri unsurlara sahip olduğunu, bu sebeple yaratılmışlara benzediğini ve cisim olduğunu”4 iddia 

edenlere karşı ilgili ayetlerde gerekçeleriyle birlikte cevap vermektedir. Konuyla ilgili ayetlerin Ulû-

mu’l-Kur’ân’da Müşkilu’l Kur’an başlığında ele alındığı görülmektedir. Bu itibarla Nesefî’nin ayetlerle 

ilgili görüşlerine geçmeden önce, müşkil ve müşkille ilgili kavramların sınırlarını çizmek gerekmektedir. 

    I. MÜŞKİL VE MÜŞKİL’E YAKIN KAVRAMLAR 

MÜŞKİL  

Sözlükte “zihnî karışıklığa yol açmak, karışık olmak” gibi anlamlara gelirken,  Kendisinin şekline girene 

ve neticede ona benzeyene, tanımında güçlük çıkardığı için müşkil ismi verilmistir.5 İşkâl mastarından 

ism-i fâil olanl müşkil kelimesi, terim olarak çeşitli ilim dallarında farklı şekillerde tanımlanmıştır. Ulû-

mu’l-Kur’ân’da “Kur’an âyetleri arasında ilk bakışta var olduğu sanılan ihtilâf ve tenâkuz durumuna” 

müşkil; bu durumları inceleyen ilme de “müşkilu’l-Kur’ân” denmiştir.6 Müşkil’in bazı tanımları şöyledir: 

                                                           
1 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, (Beyrut, trsz,) c. 1, s. 119. 
2 Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, tah. Yusuf Bideyvi, (Dâr-u İbn-i Kesir, Beyrut, 2011), c. 1, s. 24. 
3 Sıddık Baysal, Ebu’l-Berekât En-Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzil ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eserinde Tefsir- Te’vîl İlişkisi, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi, Ankara,2015, s.31. 
4 Recep Önal, Kelam Tarihinde Haberi Sıfatlara Yaklaşımlar ve Ebu’l Berekat En-Nesefî’nin Konuya Bakışı, Kelam Araştırmaları Dergisi, (2016), c.14, s.2, 
ss.382-384. 
5 İbn Manzur, Cemalu’d-Din Muhammed b. Mukerrem, Lisanu’l-Arab, Beyrut, 1956, c. 11, s. 356.  
6 İsmail, Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 179; Adem Yerinde, “Müşkil Ayetler ve Etrafında Oluşan Bilimsel Edebiyat,” SÜİFD, 2007, 16, s. 31; Ferhat Koca, 

“Müşkil” DİA, TDV yay., c. 32, s. 164. 
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Dinleyenin üzerinde bir süre düşünmeden gerçek manasını anlayamayacağı kelamdır.7 Kendisinden kas-

tedilen mana, kapalı ve gizli olan lafza denir.8   

Lügat ve kavram tanımlarını değerlendirdiğimizde müşkilde bir anlam karışıklığı ve kapalılığı oldu-

ğu sonucuna ulaşırız. Bu sonuca göre müşkile; “lafızdan kaynaklanan bir nedenden ötürü ancak bir kari-

ne veya kapsamlı bir düşünce ile anlaşılabilen lafızdır”9 diyebiliriz. Tefsir usulü açısından değerlendiril-

diğinde Kur’an’daki herhangi bir lafzın yapısı veya ayet içerisindeki konumundan dolayı ciddi bir çalış-

ma veya araştırma neticesinde anlaşılabilen kelimeler ve ayetlerdir.10 

Müşkilu’l-Kur’an hakkında ilk konuşanın Abdullah ibn Abbâs olduğu ve onun bazı ayetler hak-

kında duraksadığı, cevap vermeyerek Allah’a havale ettiği rivayet edilmektedir.11 Müşkilü’l-Kur’an 

alanında ilk müstakil eser yazan ise İbn-i Kuteybe’dir. İbn-i Kuteybe müteşabih ve müşkil kavram-

ları arasında bir benzerlik kurmaktadır. O, manaları farklı olan iki lafzın zahirde birbirine benze-

mesine müteşabih demektedir. İbn-i Kuteybe, bu tanımdan lafzî müteşâbihleri anlamakla birlikte, 

manasında kapalılık ve belirsizlik bulunan her lafzı da müteşabih olarak kabul etmektedir. Dolayı-

sıyla müşkil ile müteşabih ifade yapıları arasındaki kapalılıktan kaynaklanan bir benzerlik kurmak-

tadır. Dolayısıyla sebebi ne olursa olsun anlamında kapalılık olan her lafzı “müşkil” olarak tanımla-

maktadır.12 

Nesefî ise “müşkilu’l-Kur’ân” meselesiyle ilgili olarak ayetler arasında ilk bakışta görünen ihtilafla-

rın Kur’an tefsirinin gerekliliğini ve önemini daha da artırdığını vurgulamaktadır. Bu itibarla yapılan 

tefsir çalışmalarını müşkillerin giderilmesi açısından önemli görmektedir. Nesefî Kur’an’da herhangi bir 

ihtilaf olamayacağını göstermeye çalışmakta, ayetler arası geçişlere çok sık başvurmadan ayeti kendi içe-

risinde yorumlayarak işkali gidermektedir. 

MÜTEŞÂBİH  

Teşâbüh mastarından türeyen müteşâbih kelimesi “benzeşen, ayırt edilmesi zor olacak şekilde birbirine 

benzeyen” demektir. Terim olarak mana yönünden birden fazla ihtimal taşıdığından anlaşılmasında güç-

lük bulunan lafız veya sözü ifade eder. Müteşâbih ayette yer alan bir lafız konumuna göre başka ayetler-

de farklı manalara gelebilir, ancak her birinin kastedilebilir olması açısından anlamlar birbirine benzer, 

bundan dolayı hangi mananın kastedildiği açıkça bilinemez.13 

Ragıb el-İsfehânî muteşabih ayetlerin manasını anlama açısından üç kısımda incelenebileceğini ifa-

de eder. Bilinmesi mümkün olmayan muteşabihler ki bunları sadece Allah bilir. Kıyametin kopma za-

manı ve huruf-u mukatta bu çeşittendir. İkincisi, sebeplere tutunarak manasına ulaşılabilen garip keli-

meler, muğlak hükümler gibi. Üçüncüsü ise bu ikisinin arasında olanlardır. Bunları ilimde rusûh sahibi 

olan bazı kimseler bilebilir. İlimde rusûh sahibi olmayanlardan gizlenmiştir.14 

                                                           
7 Yakup Çiçek, “Müşkilu’l Kur’an,” MÜİFD, (1995), 13, s. 81. 
8 Sabri Demirci, Kur’an’da Müşkül Ayetler, (İstanbul, Nesil yay., 2005), s. 19. 
9 Abdulcelil Candan, Kur’an Okurken Zihne Takılan Ayetler, (İstanbul, Düşün yay., 2014), s. 22; Bkz. Adem Yerinde, “Ahkam Ayetlerinin Tefsirinde Sünne-

tin Yeri,” (Yayımlanmış Doktora Tezi), MÜSBE, İstanbul, (1997), s. 341. 
10 Abdulcelil Candan, Kur’an Okurken Zihne Takılan Ayetler, s. 22. 
11 Zerkeşî, el-Burhan fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân,  (Daru’l-İhyai’l-Kütübi’l-Arabiy, 1957-1958), c. 2, s. 45; Suyûtî, el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân (Mısır, 1949), c.2, s. 28. 
12 İbn Kuteybe, Te’vilü Müşkili’l Kur’an, (Kahire, 1973), s. 102; Muhammed Aydın, Kur’an’da Benzer Ayetlerdeki Anlatım Farklılıkları, (Adapazarı, Değişim 

yay., 2001), s. 25; Adem Yerinde, “Müşkil Ayetler ve Etrafında Oluşan Bilimsel Edebiyat,” SÜİFD, (2007), s.16, s. 32. 
13 Yusuf Şevki Yavuz, “Müteşabih” DİA, TDV yay., 2006, c. 32, s. 204. 
14 Râgıp İsfahânî, el-Müfredât fi Garîbu’l-Kur’an, (Mısır, 1961), s. 156; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, ss. 129-130; Sabri Demirci, Kur’an’da Müşkül Ayetler, 

(İstanbul, Nesil yay., 2005), s. 22. 
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Tefsir usulü uleması genel olarak müteşâbihatı iki kısma ayırmışlardır. İlki muhkemle15 karşılaştırıl-

dığında anlamı bilinebilen, ikincisi ise anlamını bilmeye, kavramaya imkan bulunmayan ayetlerdir. An-

lamakta zorluk çekilen bu ayetlerle Kur’an üzerinde tefekkürün devamlılığı sağlanmaktadır. Bu ayetler, 

Kur’an’ın, her çağda değişen gereksinim, tecrübe ve bilgilere göre farklı yorumlanmasına imkan vermek-

tedir. Bu da Kur’an’ın anlamca zengin ilahi bir kitap olduğunun delili olarak görülmektedir.16 

MUHTELİF 

Sözlükte “birbiriyle uyuşmamak, birbirine denk olmamak” anlamındaki ihtilâf mastarından türeyen 

muhtelif kelimesi17 hakiki ve zahiri ihtilaf olarak ikiye ayrılır. Birbirinden ayrı iki sözde hakiki ihtilaf 

vardır. Birbirinin aslında değil de sadece görünüşünde zıtlık bulunan iki kelime arasında ise zahiri ihtilaf 

mevcuttur.18 Muhtelif olarak adlandırılan sadece bu görünüşteki ihtilaftan kaynaklanan anlam karmaşası 

müşkil kavramıyla yakından ilgilidir. Nitekim Kur’an’ı Kerim’de bu kavramların birbirinin yerine kulla-

nıldığı görülmektedir. Nisa suresi 4/82. ayette; “Onlar Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah’tan 

başka birinin katından gelmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.”19 Kur’an çevirilerinde ihtilaf keli-

mesi, muhtelif, çelişki gibi kelimeler aynı anlamı karşılayacak şekilde kullanılmaktadır. 

MÜCMEL 

İcmâl mastarından türetilen mücmel kelimesi sözlükte “ayrıntısı çıkarılmamış hesap, tafsilâtlı olarak 

açıklanmamış söz, müphem, kapalı” gibi anlamlara gelir.20 Tefsir terimi olarak; kendisinden ne murat 

edildiği anlaşılamayan manası kapalı lafızlardır.21 Bu tanıma göre mücmel olan ayette manalar çoğalır ve 

kastedilenin onlardan hangisi olduğu net bir şekilde belli olmaz.22 

Ayetlerde geçen müşkil, muhtelif ve mücmel ifadelerin anlaşılabilmesi için ilk başta ayetleri 

Kur’an’ın bütünlüğü çerçevesinde değerlendirmeye ihtiyaç vardır.23 Bu değerlendirme sonucunda 

mübeyyen ayetler olarak adlandırılan kapalılığı açıklayan ayetlere ulaşılabilir.24 Anlaşılması güç herhan-

gi bir ayetle ilgili açıklayıcı bir ifadeye Kur’an’da ulaşılmadığı takdirde ise hadise başvurulmalıdır. Örne-

ğin, namaz kelimesi lügatte dua anlamında olmasına rağmen mücmel yani manası kapalı bir kelimedir.25 

Kur’an’da geçen manası kapalı buna benzer kelimeler hadis yoluyla anlaşılabilmektedir. Nitekim Nesefî 

“müşkilu’l-Kur’ân” meselesiyle ilgili ayetlerin anlaşılması noktasında sık sık hadislere başvurarak işkali 

gidermektedir. 

    II. RU’YETULLAH MESELESİ 

Allah’ın ahirette görülebilmesi meselesi bütün mezhepler arasında tartışma konusu olmuştur. Mutezile 

mezhebi konuyla ilgili ayetleri te’vil ederken Allah’ın görülmesinin muhal olduğunu savunurken Ehl-i 

                                                           
15 “Muhkem” tefsir ve hadis ilimlerindeki terim anlamı genel kabule göre başka bir ihtimal taşımayan açık mânalı âyet ve hadisleri ifade eder. DİA, TDV 
yay., 2006, c.31, s.42. 
16 Halis Albayrak, Tefsir Usûlü, (İstanbul, Şule yay., 1998), s. 167. 
17 Ayhan Tekineş, “Muhtelifu’l hadis”DİA, TDV yay., 2006, c. 31, s. 74. 
18 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir tarihi ve Tabakatu’l-Mufessirin, (İstanbul), c.1, s.153; Yakup Çiçek, “Müşkilu’l Kur’an,” MÜİFD, 13, (1995), s.79. 
19 Salih Akdemir, Son Çağrı Kur’an, (Ankara, Ankara Okulu yay., 2015), s. 90. 
20 Ferhat Koca, “Mücmel”, İslam Ansiklopedisi, TDV yay., c. 31, s. 453. 
21 Suyûtî, el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân (Mısır, 1949), c. 2, s. 18; İsmail, Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.182 
22 İsmail, Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 182. 
23 Halis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, (İstanbul, Şule yay., 2009), ss.47-56. 
24 İsmail, Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 183. 
25 Suyûtî, el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân (Mısır, 1949), c.2, s.18. 
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Sünnet Allah’ın görülmesinin mümkün olduğunu iddia etmektedir.26 Bu meseleyle ilgili ayetlerde ilk 

bakışta ortaya çıkan anlam zıtlığı müşkil olarak kabul edilmektedir.27 En’âm suresi 6/103. ayette ilk ba-

kışta Allah’ın görülemiyeceği anlamı çıkarılabilirken, Kıyamet suresi 75/22-23, Yunus suresi 10/26 ve 

A’raf suresi 7/143. ayerlerde Allah’ın görülebileceği zikredilmektedir. Bu ayetler arasında ortaya çıkan 

anlam zıtlığı hem müşkil hem de kelamî bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nesefî Ru’yetullah me-

selesini Ehl-i Sünnet’in görüşü doğrultusunda ele almakta, En’âm suresi 6/103. ayeti dikkate alarak mü-

minlerin cennette Allah’ı göremeyeceklerini ileri süren Mutezile mezhebinin görüşünü eleştirmektedir. 

Mutezile mezhebi, Allah’ı bütün yaratılmışlık niteliklerinden uzak tutarak onun görülmesinin imkansız 

olduğu görüşündedir.28 Konuyla ilgili ayette; “Gözler onu idrak edemez ama o, gözleri idrak eder. O, en 

gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”29 Buyrulmaktadır. 

“Gözler asla onu ihata edemez.” Nesefî, bu ayette ret edilenin ru’yet değil, idrak yani kavrama, algı-

layış olduğunu mütalaa etmektedir. İdrak; görülen bir varlığın çevresine ve tüm sınırlarına vakıf olmak 

onu bilmek ve öğrenmektir. Oysaki sınırları ve cihetleri muhal olan, kendisi için böyle bir şey asla söz 

konusu olmayan bir varlığın idraki, algılanıp kavranması muhaldir. Ru’yeti ise böyle değildir. Bu ayette 

ru’yetten idrak olayı ilim ile kuşatılabilir, anlaşılabilir bir duruma getirilmiş olmaktadır. Bu itibarla ret 

olunan şey, tüm çevre ve sınırları kuşatılabilme gereği olan şeylerdir. Yoksa ilim ve bilgi manasında ku-

şatma demek değildir. Dolayısıyla ayetin anlatmak istediği gerçek bizzat temeddüh yani övünmedir. Bu 

da ru’yetin sabit ve var olmasını gerektirmektedir. Çünkü görülmesinin muhal olduğunun kabul edilme-

si halinde onun methi de söz konusu olmaz. Zira görülemeyen her şey aynı şekilde idrak de olunamaz.30 

Temeddüh ru’yetin gerçekliğiyle birlikte idrakin olmaması, nefyedilmesi, zattan sonluluk ve sınırlan-

dırma eksikliğinin kaldırılmasıdır. Dolayısıyla bu ayet Ehl-i Sünnetin lehine bir delildir. Ru’yeti kabul 

etmeyenler bunun doğal sonucu olarak Allah’ın malum ve var olduğunu da kabul etmemeleri gerekir. 

Yani mademki görülemiyor, o halde malum ve var değildir sonucu ortaya çıkmaktadır.31 

Nesefî Kıyamet suresi 75/23. ayetin tefsirinde: (Onlar) Rablerine bakacaklar. (O’nu göreceklerdir.) 

Keyfiyetsiz, yönsüz ve mesafe durumu olmaksızın Rablerine bakacaklar.32 Yunus suresi 10/26. ayetin tef-

sirinde; güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Nesefî burada geçen “ziyade” keli-

mesini Aziz ve Celil olan Yüce Allah’ı görme ödülü, şeklinde yorumlamaktadır. Nitekim Hz. Ebu Bekir, 

Huzeyfe, İbn Abbas, Ebu Musa Eş’arî ve Ubade İbn Samit’ten de bu şekilde rivayet olunmuştur.33 

Suheyb’den gelen rivayete göre, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Cennet ehli cennete girdiklerinde, 

her eksiklikten münezzeh olan Allah: “Sizin için daha fazla olarak artırmamı istediğiniz bir şey var mı?” 

diye soracak, onlar da: “Rabbimiz! Sen bizim yüzlerimizi ağartmadın mı? Sen bizi cehennem ateşinden 

kurtarıp cennete koymadın mı?” diye cevap verecekler. İşte bu sırada Yüce Allah aradaki perdeyi kaldı-

racak ve kulları da cennette Allah’a bakıp duracaklar. Doğrusu cennettekilere Rablerine bakmaktan daha 

sevimli ve daha üstün olan bir mükafat verilmiş değildir.34 

                                                           
26 Bedrettin Çetiner, Ebu-l Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefi ve Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eseri, (İstanbul, MÜİFAV Yay., 1995), s.79. 
27 Razî, Mefatihu’l Gayb, En’âm suresi 6/103, Kıyamet suresi 75/22-23, Yunus suresi 10/26. ayetlerin tefsrine bknz.; Sabri Demirci, Fahruddin Razi’de 
Müşkilu’l Kur’an Meselesi, Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2003, ss. 72-73.  
28 Ramazan Altıntaş, Kelam, (Ankara, grafiker yay., 2012), s. 99. 
29 En’âm suresi, 6/103. 
30 Nesefî, Medârik, c. 1, s. 527. 
31 Nesefî, Medârik, c. 1, s. 528. 
32 Nesefî, Medârik, c. 3, s.583; Bekir Topaloğlu, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, s. 100. 
33 Nesefî, Medârik, c. 2, s. 18. 
34 Nesefî, Medârik, c.2, s.18; Müslim, Sahih, thk. Muhammed Fuad Abdulbaki, (Beyrut, Daru ihyai’t turasi’l Arabî), c. 1, 5, B 80; Tirmizî, Cami’u’s Sahih, ( 
Beyrut, Kitabu-l Fikr, 1995); Ahmed b. Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnaûd, (Beyrut, Müessesetür Risale, 1999), C.31, S. 265 c.7, s.269,(no. 2552); İbn Mâce, 
Süneni İbn Mace, (Beyrut,Dar’ul-İhya’il-Kutub’il-Arabiye, 1953), c. 1, s. 67, (no. 187). 
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Nesefî A’raf suresi 7/143. ayetin tefsirinde de kapsamlı bir şekilde ru’yetullah meselesine değinmiş-

tir. Ayette şu şekilde buyrulmaktadır: “Mûsa tayin ettiğimiz vakit (Tura) gelip de Rabbi onunla konu-
şunca,  “Rabbim! Bana kendini göster; seni göreyim” dedi.” Nesefî’ye göre; Bu cümledeki “  َ��َْ�ِإ 	ُْ�أَ� ” kavli 
 fiilinin ikinci mefulüdür. İlk mefulü ise mahzuftur çıkarılmıştır. Yani bu, “Bana zatını göster de ”أَِر�ِ�“

seni göreyim” demektir. Yani “Bana tecelli etmek suretiyle seni görmem için öyle bir imkan ver ki, seni 
görebileyim.” Bu ayet Ehl-i Sünnet lehinde Yüce Allah’ın görülebilirliğinin delilidir. Çünkü Hz. Mûsa 

Allah’ın görülebileceğine iman ediyordu ki, onu görmeyi istedi. Zira Allah hakkında doğru olmayan bir 
şeye iman etmek veya itikatta bulunmak küfürdür. Hz. Mûsa’dan ise böyle bir şeyin beklenmesi müm-
kün değildir. “Sen beni asla göremezsin.” Yani böyle fani bir gözle istekte bulunmakla beni görmen 

mümkün değildir. Ancak bâki ve kalıcı olan bir gözle, Allah’ın lütuf ve ihsanı sayesinde bu olabilir. Yine 
ayetin bu kısmı da Ehl-i Sünnet’in lehinde bir delildir. Çünkü yüce Allah burada, “Ben asla ve hiçbir 

zaman görülemeyeceğim” diye ru’yetin cevazını ortadan kaldırmamıştır. Eğer Allah görülebilir olmamış 
olsaydı, mutlaka görülemez olduğunu bildirirdi. Çünkü bu gerçekten açıklanması gereken ve ihtiyaç du-
yulan bir konudur.35 Ayetin devamında yüce Allah mümkün olan bir şeyden misal getirerek ihtiyaç du-

yulan açıklamayı yapmaktadır. 

 “Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin, buyurdu.”36 

Yüce Allah görülmesini dağın yerinde kalıp kalamayacağına bağlamaktadır. Bu da mümkündür. Bir 
şeyin mümkün olan yani olabilir olana taalluk etmesi, onun imkanına mümkün olacağına bir delildir. 

Kaldı ki Allah Hz. Mûsa’nın böyle bir şeyi istemekten umudunu kesmedi, bundan dolayı ona azar da et-
medi. Eğer böyle bir şey muhal olsaydı, olamayacak bir şey istenseydi, Allah mutlaka Hz. Mûsa’yı azarlar 
ve ona itapta bulunurdu. Nitekim Allah Hz. Nuh’un oğlunu boğulmaktan kurtarılmasını istediği zaman 

azarlamış ve ona itapta bulunmuştur.37 

 “Rabbi dağa tecelli eder etmez” Nesefî’ye göre;  yani zuhur edince, Yüce Allah keyfiyeti anlatıla-
mayacak ve bilinemeyecek bir şekilde zuhur edip çıktığında anlamındadır. Ebu Muhammed Maturîdi 

diyor ki: Yüce Allah’ın dağa tecelli etmesi, İmam Eş’arî’nin dediği gibidir. “Allah dağda hayat, bilgi ve 
görme özelliğini yarattı. Nihayet o da bunlar sayesinde Rabbini gördü.” İşte bu da Allah’ın görülebilece-
ğine ilişkin nasstır.38 

Fahruddin Razî ise ru’yetullah ile ilgili olarak Mutaffifin suresi 83/15. ayeti şu şekilde yorumlamak-

tadır: “Hayır, şüphesiz ki onlar (kafirler), o gün Rablerinden kesin olarak mahrumdurlar.”  Bu mahrumi-

yetin, kafirlere has olduğunun beyanı, müminlerin Allah’ı görmekten mahrum olmayacaklarına delalet 

eder.39 Razi’nin konuyla ilgili görüşü Nesefî ile birçok noktada örtüşmektedir. 

Nesefî konu ile ilgili ayetleri değerlendirirken müminlerin ahirette Allah’ı göreceğini savunarak 

Ehl-i Sünnet’in görüşleri doğrultusunda kelam mezhepleri arasındaki münakaşalara dâhil olmuştur. Mu-

tezile mezhebinin görüşlerini sık sık eleştirmiş ve Allah’ın cennette müminler tarafından görülebilece-

ğini inkar edenleri cehalet, bilgisizlik ve tutarsızlıkla nitelendirmiştir. Nesefî konu ile ilgili ayetleri ele 

alırken ayetler arası geçişlere yer vermemiştir. Razî’nin yaptığı gibi müşkil olarak kabul edilebilecek di-

ğer ayetleri birlikte zikretmemiş, ru’yetullah meselesiyle ilgili ayetleri bulundukları surelerde açıklama-

ya çalışmıştır. Nesefî konuyla ilgili ayetleri müşkil olarak ifade etmese de kelamî açıdan değerlendirmiş 

                                                           
35 Nesefî, Medârik, c.1, ss. 601-602. 
36 A’raf suresi, 7/143 
37 Nesefî, Medârik, c.1, s. 602. 
38 Nesefî, Medârik, c. 1, s. 602; BekirTopaloğlu, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, s. 99. 
39 Fahruddin Râzî, Mefatihu’l-Gayb, (Beyrut, 1990), c. 12, s. 102. 



Mehmet AKIN                                                                                 NESEFÎ TEFSİRİNDE MÜŞKİLU’L-KUR’AN AÇISINDAN “RUYETULLAH VE YEDULLAH” 
 

Journal of Islamic Research 2017;28(1)  

73 

ve yorumlamıştır. Bu anlamda Nesefî kelamî tartışma konusu olan ayetlerdeki anlam belirsizliğini gi-

dermiş müşkili ortadan kaldırmıştır.40 

    III. YEDULLAH MESELESİ 

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen bazı ayetlerde kullanılan ifadelerden neyin kastedildiğini ilk bakışta anla-

mak güçtür. Bu ayetlerdeki kullanımların hakikat mi mecaz mı olduğuyla ilgili belirsizlikler vardır. Bu 

belirsizliklere konu olan ve farklı ayetlerde geçen Allah’ın eli ifadesinin belli bir cisim veya parçalardan 

oluşmuş bir uzuv mu yoksa mecazi bir durum mu olduğu tartışma konusu olmuş ve bu ayetler müşkil 

olarak kabul edilmiştir.41 Konuyla ilgili ayetlerde yüce Allah şu şekilde buyurmaktadır: “Yahudiler, Al-

lah’ın eli bağlıdır (sıkıdır), dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Al-

lah’ın elleri açıktır, dilediği gibi verir.”42  

Yahudiler Hz. Muhammed’i yalanladıklarında, yüce Allah onlara verdiği bol imkanları, malları ek-

siltti. Oysa Yahudiler daha önce mal varlıkları bakımından çok zengindiler. Artık eskisi gibi mal ve ser-

vet edinemeyip gelirleri azalınca Finhas adındaki Yahudi şöyle demeye başladı: “Allah’ın eli bağlıdır, sı-

kı ve cimridir.” Bu Yahudi’nin böyle konuşması üzerine diğer Yahudiler de bu söylenen sözden hoşnut 

oldular ve onlar da bu şekilde Finhas’ın görüşlerine ortak oldular.43 Nesefî’ye göre; bu ayette geçen “Elin 

bağlı ve açık olması” ifadesi, mecazi bir ifadedir. Ve iki anlama gelmektedir. Birincisi cimrilik manasına 

gelirken, ikincisi de cömertlik anlamındadır. Nitekim yüce Allah’ın şu ayeti de bu manayı açıklamakta-

dır: “Elini boynuna bağlayan gibi tamamen yardımdan elini kesme (cimri olma); (İnfak konusunda israf 

derecesinde de) elini açık tutma. Sonra (hem Allah tarafından hem de insanlar tarafından) kınanır bir 

duruma gelirsin.”44  

Buradaki anlatımla elin varlığının kanıtlanması, bağlı ve açık oluşu anlamında değildir. Burada me-

cazi bir mana vardır. Örneğin omuzuna kadar kolu kesik olan bir kişi herhangi birine fazlasıyla yardım-

da bulunmuş olsa, bu kolsuz kimse için de onun bu yardımı sebebiyle, “başkalarına yardım etmede ada-

mın eli ne kadar da açıktır” denir. Oysa adamın eli ve kolu tamamen kesiktir. Demek ki burada kast olu-

nan mana cömertliktir.45 

Nesefî, ayetteki “ ِّهللا �َُ�” kavlinde “Allah’ın eli” kelimesini, müfret yani tekil olarak geldiği halde “ �َْ�

�ُ��طَ�َ�نِ �َ�َ ْ�اهُ َ ” kavlinde “el” kelimesinin ikil olarak gelmiş olmasını, Yahudilerin söylediklerini ve inkârla-

rını reddetmek anlamında yorumlamaktadır. Bu bir cömertlik manasını içermektedir.46 Bununla birlikte 

yüce Rabbimizin sonsuz manada cömert olduğunu ve asla cimri olmadığını kanıtlamak içindir. Cömert-

liğin sembolü ve anlatımı kişinin verdiğini iki eliyle vermesidir. Bu bakımdan söz konusu ifade mecazi-

dir.47 

 “Allah’ın eli” tabirine mecâzi bir anlam yükleyen Nesefî, benzer ifadeler içeren başka bir ayeti ise 

şu şekilde yorumlamaktadır: “Muhakkak ki, Sana biat edenler, Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli 

                                                           
40 Mehmet Akın, Nesefî Tefsirinde Müşkilu’l Kur’an, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2016, ss. 118-123. 
41 Sabri Demirci, Fahruddin Razi’de Müşkilu’l Kur’an Meselesi, Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2003, ss. 137-139. 
42 Maide suresi, 5/64. 
43 Nesefî, Medârik, c. 1, s. 459. 
44 İsra suresi, 17/29. 
45 Nesefî, Medârik, c. 1, s. 459. 
46 Şerif er-Radî, Telhîsu’l-Beyân fî (an) Mecâzâti’l-Kur’ân, trcm. İsmail Durmuş, Kur’an Mecazları, edt. Mustafa Çağrıcı, KURAMER Yayınları, İstanbul, 2016, 
s. 54. 
47 Nesefî, Medârik, c. 1, s. 459. 
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onların eli üzerinedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ah-

de vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”48 

“Muhakkak ki, Sana biat edenler Allah’a biat etmektedirler”; diyerek hayal yoluyla onu tekid etmiş-

tir. Allah azalardan ve cisimlerden münezzeh olduğu halde biat edenlerin ellerinin üzerindeki 

Resulullah’ın elinin Allah’ın eli oluğunu kastederek “Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.” demiştir. 

Mana: “Peygamber ile yapılan anlaşmanın aralarında hiçbir fark olmaksızın Allah ile yapılan anlaşma 

gibi olduğunun ifadesidir.49 Bu itibarla ayetlerde geçen “Allah’ın eli” tabirlerinin mecazi bir anlamda 

kullanıldığı, bir cisim veya uzuv olamayacağı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu şekilde Nesefî müşkil 

olarak kabul edilen “Allah’ın eli” ifadesindeki anlam belirsizliğini ortadan kaldırmaktadır. 

    SONUÇ 

Kur’an-ı Kerim bütün çağlarda insanlara rehber olacak bir kitap niteliği taşımaktadır. Onun ilk muha-

tapları Kur’an’ı en doğru şekilde anlayıp hayatlarına tatbik etmişlerdir. Ancak sonraki çağlarda ortaya 

çıkan anlamadaki zorluklar tefsirlere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bir anlama sorunu diyebileceğimiz 

Müşkil’ul Kur’an ayetlerin zahiri anlamlarına yoğunlaşmanın neticesinde ortaya çıkmıştır. Oysaki ayet-

lerin nüzul sebepleri ve Kur’an içerisindeki diğer ayetlerle ilişkisi bağlamsal olarak dikkate alındığında 

anlamsal belirsizlikler ortadan kalkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Kur’an’ın bütünlüğü ve tarihsel sü-

reçte ayetlerin inmesine sebep olan olayların bilinmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin sebebini açık bir 

şekilde “ruyetullah ve yedullah” meselesinin anlaşılmasında görmekteyiz. Ebu’l Berekat En-Nesefî 

Medârik metninde yazılma amacına uygun olarak kelami tartışmalara dahil olmuş, “ruyetullah ve 

yedullah” meselesinde Mutezile mezhebini sık sık eleştirmiştir. Kendisi bu gibi kelamî konularda Ehl-i 

Sünnet’in görüşü doğrultusunda yorumlarda bulunmuştur. Ayetler arasındaki geçişlere fazla yer verme-

den çözümlemeler yapmış, özellikle müşkil kabul edilen ayetleri bir arada zikretmemiştir. Allah’ın 

ahirette görülebileceği konusunda En’am suresi 6/103. Ayetteki “gözler onu idrak edemez” ifadesini “id-

rak”in ne olduğundan hareketle çözmeye çalışmıştır. A’raf suresi 143. ayetin yorumunda ise Hz. Mu-

sa’nın isteğine karşı Allah’ın zikrettiği görülme şartının var olabilecek bir duruma taalluk etmesi sebe-

biyle ru’yeti mümkün görmektedir. Ru’yetullah meselesinde Ehl-i Sünnet’in görüşüne uygun bir şekilde 

Allah’ın görülebileceğini düşünen Nesefî’nin yedullah meselesindeki görüşü Allah’a sonradan yaratıl-

mışlarda var olan bir uzuv şeklindeki elin isnad edilemeyeceğidir. Eşi benzeri olmayan Allah’ın Maide 

suresi 5/64 ve Fetih suresi 48/10 ayetlerinde zikrettiği “el” kelimesi uzuv değil mecazi bir kullanımdır. 

Nesefî kelami tartışmalara konu olan bu ayetlerdeki müşkilleri açıklayarak muhtemel anlam karmaşala-

rını kaldırmaya çalıştığı değerlendirilebilir. 

                                                           
48 Fetih suresi, 48/10. 
49 Nesefî, Medârik, c. 3, s. 335. 
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