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ÖNSÖZ 

Tann. teistik dinler söz konusu olduğunda bütün teolojik a-
çıklama biçimlerinin temel referansıdır. Teistin dînî bir evrende yaşa-
dığı ilk ve temel kategori olan tasdik'ten, diğer ibadet ve ritüelleTfc. 
kadar her eylem biçimi, bir veya diğer şekilde, doğrudan veya dolaylı 
olarak Tann "ya atıfta bulunur. Bu nedenle Tann hakkında konuşmak, 
bir teist için kaçınılmaz olduğu gibi, özellikle İslâm Dinî bağlamında 
Tann hakkında konuşan yine bizzat Tanrı nm kendisidir. Bu bağlam-
da teistik veya teolojik dilin tutarlılığı ve anlamı, geleneksel teolojinin 
olduğu kadar çağdaş teolojinin de önemli bir sorunudur. Günümüze 
gelinceye kadar ortaya konulan muazzam teolojik inşalar birikimi, 
büyük ölçüde müminin Tann hakkında konuştuğu dilin anlamı ve 
tutarlılığım belirlemeye yöneliktir, denilebilir. 

Mümin, özellikle hakkında konuşulan varlık Tann olduğunda 
önemli güçlüklerle karşı karşıya olduğunun farkındadır. "Ahmet, San-
dalye, Ağaç vardır" tüyebildiğimiz tutarlılıkta, "Tanrı vardır" ifade-
sini de kullanabilmemize karşılık, her iki önermede "varlık" terimi eşit 
bir düzlemi ve mantıkî statüyü paylaşmamaktadır. Bu, Tann hakkında 
konuşurken, her zaman somut ve doğrudan bir dil kullanımını oldukça 
güçleştirmektedir. Bu nedenle teolojik dil. çoğu kere, somut olmaktan 
çok soyut, doğrudan olmaktan çok dolaylı, mecâzî ve metaforiktir. Bu 
bağlamda görme olgusu, beşeri tecrübede diğer açıklama ve söz ediş 
biçimlerine göre daha doğrudan ve somut bir anlatımdır. Öyleyse, 
Tann'mn görülebilirliği tezi. -bir şekilde tutarlılık ve anlamlılığı gös-
terilebilirse- teolojinin Tann hakkında konuşurken karşı karşıya geldi-
ği çıkmazlara çıkış yolu ve genel bağlamda da din diline önemli bir 
katkı sağlayabilir. Çünkü sonlu ile Sonsuz arasındaki temel ilişki 
biçimi olan /»w«/faitlı, büyük ölçüde soyut, öznel ve içe-dönük (kal-
bî)tür. Oysaki Tann'mn görülmesi tezinde, somut ve dışa-döniik bir 
ilişki biçimi önerilmektedir. Ru"yetullah olgusunun herhangi bir an-
lam boyutunda tutarlılığı gösterilebilirse, teolojik dil önemli bir somut 
içerik kazanmış olacaktır. Tann'mn mutlak aşkınlığı karşısında, beşeri 
potansiyeldeki yetersizlikler, teolojik dili büyük ölçüde negatif ko-



nıısnıa biçimlerine mahkum etmekle birlikte, teist her /aman 
olumsuzlamalarla konuşmak istemez. Dinî söylem içinde bir takım 
somut içeriklerin ve anlam boyutlarının yakalanması, teistik imgeleme 
önemli bir açılun ve genişlik kazandırabilir, görünüyor. 

Probleme epistemolojik bir gözle de bakılabilir. Çünkü epis-
temolojide olduğu gibi. ru'yetullah'da da görme, ilişkinin kendisi veva 
taraflarını değil, hepsinin bileşimiyle meydana gelen sonucu anlat— 

•maktadır. Bu araştırmada problem, yer yer tartışılan sorurum 
çpisteınik bağlamlarına da değinilmekle birlikte, büyük oranda çö-
zümlemesi bir yaklaşım içinde ele alınacaktır. Ancak, epistemolojide 
bilginin oluşumu ve kesinliğini büyük ölçüde ilişkinin tarafları ve ne-
liği belirlediğine göre, görme olgusu'nun neliğini belirleyebilmek ve 
teolojik dile katkısını belirginleştirmek için ilişkinin taraflanna refe-
ransta bulunmak kaçınılmaz olacaktır. Bu yapıtta ortaya koyduğumuz 
hedef tartışma evreni, ilişkinin tarafları, vani Tann ve insandır. Aslın-
da problem daha geniş bir evrende Tann-insan ilişkisinin kapsamlı bir 
analizini gerektirmekle birlikte, araştırmamızda bu ilişkinin görme 
eylemi açısından tartışması yapılacaktır. İlişkinin taraflanndan biri, 
daha doğrusu görme eyleminin objesi olduğu düşünülen Tann'nın 
alışıldık varlık statülerini nihai derecede aşan bir varlık oluşuna yapı-
lan vurgu, objenin "aşkın" boyutunu merkeze almayı kaçınılmaz kıla-
caktır. Bu ise Tann'nın Varlığının ne-liğini ve beşeri tecrübe açışın-
dım anlamım elevereıı ontolojik perspektifi gerekli kılar. 

Bu alanda derinlemesine bir araştırma yapılmaması bir yana, 
yapılan araştırmalar genelde aynı metodolojik perspektiften, yani bir 
mezhebe, gruba göre mantığı açısından bakılarak incelenmiştir. Bu 
durumda problemin merkezine Tann'yı alarak, Tann ya göre mesele-
nin boyutlanm ve imkanını tartışan bir aıaşürma mevcut değildir. 
Aslında Tann'yı merkeze alan bir yaklaşım (teosentrik) bir açıdan 
insan-merkezli de (antroposenirik) olacakür Çünkü görme olgusunun 
nesnesi ister sıradan fenomenler isterse de Tann olsun her bir durum-
du süje insan olmaktadır. Teolojinin merkez problemi. Tannsal alanı 
beşeri anlayış için anlaşılır kılmaksa (bu anlama ünan öğesini de içe-
rir). bu durumda ru 'yetullah tartışmalannda asıl problem de sahih 
ulûhiyet anlayışı ile gönne olgusu arasındaki ilişkinin, Tann'mn aş-
kınlığı bağlamında ne anlama geldiğini sorgulamak olacaktır. Bu 
nedenle "ru yetullah"ı bir problem olarak tanımlama, ilahî güç ve 
kudret açısından değil, sonlu ve sınırlı bir insan yetisi açısından ol-



Önsöz IX 

inaktadır. Öyleyse ru 'yetullah'la ilgili bir tartışma da problemin insanî 
boyutuna yapılacak vurgu son derece önemlidir. 

Tartışma evrenimizle ilgili özgün çalışmalar bulunmamakla 
birlikte, problemin daha geniş bağlamda Tanrı-insan ilişkisine indir-
genebilmesi ve özelde de Tann'yı ve inşam merkeze alışı. 
ru'yetullah'ın bütün teolojik yapıtlarda bir veya diğer şekilde tartışıl-
masına yol açmışür. Bu nedenle araştırmamız esnasında geleneksel 
çözümlemeler için. Klasik Kelâm kaynaklama ve Mezhepler tarihine 
ilişkin yapıtlara, aykın düşüncelerin tespiti ve tahlili için Mutezilî ve 
Şiî eserlerine ve çağdaş bazı çözümlemeler içinde günümüz batı dün-
yasında yapılmış çalışmalara başvurulmuştur. 

Araştırmamız, araştırma metodolojimizi açığa vuran ve gele-
neksel İslâm Kelâm'ı içinde Tann'nın anlaşılmasına yönelik yakla-
şımlan çözümleyerek sınırlılıklannı belirleyen kapsamlı bir girişle 
birlikte üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm, problemin aşkın, 
boyutunu merkeze alır. Ahırette gerçekleşecek olan gönne ilişkisinin 
objesi olarak düşünülen Tann'nın varlığı, mahiyeti ve aşkınlığını ve 
son tahlilde de böylesine aşkın bir varlığın beşeri bilgi ve anlayış 
alanına girip ginneyeceği alanındaki tartışmaları içermektedir ve bü-
yük oranda ontolojik bir çözümlemedir. İkinci Bölüm, bir duyu aracı 
olarak göz ve ona atfedilen bir eylem biçimi olarak "görme"' olgusu-
nun etimolojik ve kavramsal çözümlemelerine aynlmış ve çerçevesi 
belirlenmeye çalışılan anlamın, dünya yaşamında beşeri tecrübe içinde 
imkanı sorgulanmıştır ve büyük oranda tartışılan problemin epistemik 
boyutlarına atıflan ıçcnnektedır. Üçüncü Bölüm ise, öteki yaşamda 
rü 'yet olgusunun Tann "ya atfım mümkün gören teolojik paradigmanın 
analiziyle ilgilidir. Bu alandaki rasyonel kurgulardan, nassa dayalı 
yorumlara ve aykırı düşüncelere kadar oldukça kapsamlı bir anlam 
evreniyle ilgili tartışmalara yer verilmiştir. 

Yeri gelmişken, hem öğrenciliğim hem de akademik yaşa-
mımda teşvik ve eleştirileriyle bilimsel araştırmalan sevdiren değerli 
bilim adanılan Prof.Dr.Cihat TUNÇ ve Prof.Dr.Muhittın BAĞÇE-
c r 'ye ve aynca bu çalışmam esnasında eleştirel yaklaşımları ve yo-
nıınlanyla katkıda bulunan değerli meslektaşlanma şükrarılanmı sun-
mak isterim. 
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GİRİŞ 
TEOLOJİDE PARADİGMA ARAYIŞLARI 

VE RU'YETULLAH 

Tann'nın görülebilmesi şeklinde Türkçe'leştirebileeeğimiz 
ve teolojik dil içinde Ru 'yetullah sözdizimiyle karışımıza çıkan prob-
lem. bir eylem olarak "Tann'yı merkeze alması nedeniyle bütün teo-
lojik tartışma formlannda önem ve aktüalitesini korumasına rağmen, 
geleneksel teoloji içinde bu alandaki inşaların, şeklim büyük ölçüde 
tarihî malzeme içinde kazanması, bir anlamda onu tarihsel bir olgu 
haline de getirmektedir. Tann. bizatihi her çeşit zamansal nitelendir-
menin dışında oluşuyla tarihîn bir olgusu değilken,1 Tann'mn ve do-
layısıyla dinin geçmiş ve modern toplumlar için taşıdığı anlam ve 
önem: farklı din, mezhep ve kişilere göre belirginleşen Tann anlayış-
ları ve tasavvurlan büyük ölçüde tanhseldir ve yorumsaldır. Kuşkusuz 
Ru 'yetullah alanındaki herhangi bir düşünce grubunu ve mezhebi 
merkeze alan bir tartışma da, bir anlamda tarihi malzemeyi tartışmak 
anlamına gelecektir. 

Ru 'vetulah olgusu İslâm Kelâm tarihinde oldukça belirgin bir 
konuma sahip olmuştur. Allah'ın görülmesi doktrini yanında ve karşı-

Batılı Hristivaıı teolog Karen Armstrong "Tanrı anlayışlarının" düşünsel ve 
tarihsel bovutunu koııu edindiği yapıtına "Tanrı nm Tarihi" (Çev.Oktay Özel 
vd. Ayraç Yav.. İstanbul. 1998) adını verdiği görülmektedir. Ancak yazarın bu 
araştırması büyük ölçüde Tann'nın zatını merkeze alan bir araştırına değildir. 
Daha çok tarihin devinimi içinde farklı düşünce gruplarının ve dinlerin "Tanrı 
tasavvurlarının tarihini" tartışmaktadır. Bir anlamda zamansal. beşeri ve yo-
rumsal olanı ele almaktadır. Bu nedenle bu tarzdaki isimlendirmeler. Tann'nın 
zamanın içinde yer alan bir varlık olarak değerlendirilebilmesınin imkanını ı-
mâ etmez 

Günümüzün çağdaş ve sekliler toplumlarında dinin anlamıyla ilgi tartışmalar 
için bkz.Wcssels. Antonie. "The Role of Religion m Present-Day Secıılar 
Socielv ' ", Studies in Interreligious Dialogue. Orbis Books. Vol.8. No:l. 1998. 
s. 172-188. Nortbounıe. Loıd. Modern Dünyada Din, Çev.Şahabeddin Yalçın. 
İnsan Yay.. İstanbul. 1995. 96s. 



sında edinilen statü, büyük ölçüde klasik fırkalar tarihinin sayfalan 
içinde yer almış aykırı görüşlerin herhangi birinin rengini almada bir 
"aidiyet" durumu belirlemiştir. Bu anlamda Sünnî düşüncenin önemli 

belirleyici görüş ve ayırt edici renklerinden birisini, kuşkusuz Allah'ın 
ahirette görülebilirliğini kabul etme oluştunnaktadır.1 

Allah'ı gönne beşerî düzlemde bir sorumluluk veya etkinlik 
değil, dünyevî çabalann sonucunda erişilen uhrevî bir lütuf olarak 
görülmektedir. Bu anlamda böyle bir olgu beşeri yetkinlik alanın 
dışına taşmakta ve Tann'nın iradesine refere edilmektedir. Böyle bir 
mutluluğa kavuşmak, bireyin kişisel tutum ve davranışlannın sonucu-
dur. Teolojinin merkezî görevi, sonucu belirlemek değil, geçmiş ve 
gelecekten çok. şimdinin anlam ve önemini tartışmaktır. Çünkü sonu-
cu belirlemek Tann'nın yetkinlik alanına ginnektedir. Bir başka de-
yişle. sonuç gerçekleşecekse gerçekleşecektir, eğer gerçekleşecekse, 
onun gerçekleşmesi şimdinin değerlendirilmesini önemli kılmaktadır. 
Bu anlamda teoloji, büyük ölçüde. Tann-insan-alem üçgeni içinde 
süren ilişkiler ağını insan için anlamlı ve anlaşılabilir kılmaya çabalar. 
Ru 'yet bir sonuç olduğuna göre, Kelâm'ın merkezî değil, ancak ikincil 
bir tartışma konusu olabilir. 

Bu anlamda, büyük ölçüde normatif yönüyle4 öne çıkan Ke-
lâm ilmi içerisinde Ru'yetullah alanındaki 'tartışmalar, çoğunlukla 
kuramsal ve teoriktir, yani görme olgusunun tecrübî yönü ve pratiği 
yaşanılan bu hayat boyutunun ötelerine uzanmaktadır. Bu alanda yü-
rütülen argümanlar, böyle bir olgunun imkanı'Ve daha çok da teknik 
boyutuyla ilgilidir. Burada teknik boyutla kasümız bir açıdan teoloji-

1 Sünnî düşüncenin üzerinde ittifak ettiği ve onun belirteçlerinden olan bir kriter 
kuşkusuz. Ru'yetııllah doktrinini kabullenme oluşturur. Bu nedenle 
Ru yetullah. Sünnî düşüncenin bir konsensüs alanı ve önemli determinantla-
rından birisi olarak görülür. Bağdadî. Abdulkâlıir Tâlıır b Muhammed, el-
Fark Bevne'l-Fırak. Tah.Muhammed Muhviddjn Abdulhamîd. Beyrut, 1990. 
s.335: Isferâvînî. Ebû'l-Muzaffer. et-Tab.sırfı 'd-F)în. Tah Kemâl Yûsuf el-Hût. 
Beyrut. 1983. s. 157. 

4 William Chittick. İslâm Kelâm'ını pek çok alanda normatif (kural koyucu) 
bulur. Bu tezini özellikle İslâm teologlarının Tann'nın anlaşılmasında mutlak 
tetızıhiliği savunmalarıyla temellendirır Ona göre. Tann'yı mutlak aşkınlığı ı-
çinde anlama. O nu insanlardan nihai derecede uzaklaştıracaktır ve böyle bir 
kabul. Kelâm ın kural koyucu mantığından kaynaklanmaktadır. Chittick. I a-
rolmanm Htmıtlan. Çev.Turan Koç. İstanbul, 1997. s.30. 



ıiin ıç-tekniğini. yani geliştirilen kuramların Aşkın düzleme aykırı 
düşmemesi mantığına uygunluk ve diğer açıdan da görme eyleminin 
beşeri alandaki teknik kaynaklanılın (göz. mesafe, ışık, yön vs.) Tan-
n'yı gönnek söz konusu-olduğunda işlerliğim tartışmaktadır. 

Yalnızca tarihsel malzemeyi günümüze taşımak, bu araştır-
manın temel amacı olmayacaktır. Ancak bu tarihî malzemeyi doku-
nulmaz kılacağımız ve olduğu gibi. kabul edeceğimiz anlamına da 
gelmiyor. Özellikle Allah'ın görülmesi tezinin düşünsel boyutunu 
belirleyebilıne bir anlamda tarihsel materyalin analizini de gerektirir. 
Önemli olan tarihsel malzemenin doğmaükleştirilmeınesi, onunda bir 
yorum ve bakış açısı oluşunu bilincinde olmak ve gerektiğinde yeni 
bakış açılan getirilebilmektir. Önemli olanı gerçekleştirebilmek, tarihî 
birikimin imkanını ve bütünüyle reddini değil aksine, derinlemesine 
bir analizini, dayanaklannı belirleme ve bir anlamda yeniden yorum-
lamayı zorunlu kılar. Ancak bu, Allah'ın görülmesi doktrinine ilişkin 
geçmişin teolojik kurgulannın ve bu kurgular üzerinde kurulan inanç-
ların yanlış olduğunu söylemek anlamına da gelmiyor. Belki bu kur-
gulanıl tahlililınden hareketle, yeni kurgulara ulaşılıp ulaşılamayaca-
ğını veya da bir anlamda metafizik bir konu olan diğer boyutuyla da 
Tann'nın bilgisi kapsamında olan Ru 'yetullah tezinin insan için daha 
anlaşılır ve anlamlı kılınıp kılınamayacağı sonınudur. Elbette ki bütün 
araştmııalarda. araştırıcının bir takım değer yargılanna ve inançlara 
sahip olması kaçınılmazdır. Problem araştıncınm, teologun veya filo-
zofun bir takım inançlara sahip olması değil, ortaya koyduğu bilimsel-
düşünsel inşaların tutarlılığı, anlaşılabilirliği ve uygun biçimde 
temellendirilip temellendirilmediğidir. Özellikle bir insanın kendi 
inanç alanım incelemeye alması oldukça zor olabilir. Ancak araştınna 
sona erdiğinde araştınnacınm yeniden ve daha canlı biçimde, yeni bir 
bakış açısıyla ayağa kalkıp inancına bu yem dinamik pencerenin ay-
dınlığından bakması ve onu daha anlaşılır kılması mümkündür. 

Tarihin derinlikleri içinde oluşmuş teolojik yorumlann belli 
ölçüde devrin rengini taşıması garip karşılanmamalıdır. Her düşünce 
belli ölçüde yaşadığı devrin çocuğudur. Bu bir başka açıdan da bütün 
ilimleri dinamik kılan bir boyutu, sürekli değişime karşı açık olma. 
yani değişen koşullara cevap verebilecek bir canlılığa ve dinamizme 
sahip olmayı ifade eder. Bu bir anlamda teolojinin tarihî bir olgu ol-
maktan çıkanlıp yaşanan bir bilim haline getirilmesine bir başka de-



yışle "tarihin çocuğu" olmaktan çok "zamanın çocuğu" olmasını sağ-
layacaktır.' 

Geleneksel teolojinin önemli çıkmazlarından birisi kuşkusuz 
bütün tez ve anti-tezlerinde her zaman bir "e göre" mantığının işletil-
mesidir. Dalıa açık bir anlaümla çoğunluğun (cumhurun veya kelâm 
bağlamında Sünnî düşüncenin)6 dışındaki bütün aykırı görüşler, bir 
anlamda hedef kitle olarak benimsenmiş ve oluşturulan kelâmî kur-
gular büyük ölçüde bu aykırı görüşlere göre şekillendirilmiştir. Aynı-
sı m Ru'yetullah tartışmasında da görmek mümkündür. Bir başka de-
yişle burada da hedef kitle, büyük ölçüde Ru 'yeti olumsuzlayanlar ve 
özelde de Muteziledir. Aslında bütün geleneksel bilimlerin olduğu 
kadar, geleneksel ve hatta çağdaş teolojinin de amacı Kur an ın anla-
şılmasıdır veya anlaşılır kılınmasıdır. Bu bağlamda Kelâm daha spesi-
fik boyutta "Allah'a inanma'nm anlamı ve beşer için anlaşılabilirliği 
konusuna yönelmiştir. Hiçbir zaman asıl amaç gelenek-modernite 
veya aykırı görüşlerin yok edilmesi sorunu değildir. Bu bağlamda 
çağdaş teolojinin önemli amaçlarından biri "temel amaca nasıl ulaşıla-
bileceği" sorusunu gündeme taşımak ve olabildiğince kapsamlı ce-
vaplar bulabilmektir. Bu nedenle bu araştırmamızda temel amaç, genel 
olarak imanın anlaşılması ve özelde de Allah'ın görülebilirliği konu-
sundaki aykırı görüşleri keşfedip, onları imhâ etmek olmayacaktır ve 
bunu yaparken hiçbir grup. fırka veya mezhebi (bid'ât. zındık vs.) gibi 
sıfatlarla nitelemeyecek, her birini önemli teolojik birikimler olarak 
dikkate alacağız. Bu bağlamda geliştirdiğimiz tutum. Kur'an'ın anlam 
bütünlüğü açısından, kişileri, grupları veya mezhepleri değil, aksine 
görüşleri tartışmak veya da onların tartışmalarını uygun biçimde ge-
rekçelendirip gerekçelendiremediklerine bakmak olacaktır. 

Kuşkusuz bunu gerçekleştirebilmenin bir yolu. birinin çağdaş inşalar içinde 
kök salmış düşünce ve dili dikkate almasıyla olacaktır. Bkz. Pannenberg. 
Wolfhart, An Irıtroduction to Systematic Theology, T&T Clark Ltd.. 
Edinburgh. 1991. s.7. 
Genel olarak İslâm kültüründe bütün diğer geleneksel bilimlerde olduğu gibi, 
teolojide de /cwa/konsensus terimi önemli bir kullanıma sahiptir. Kelâm bağ-
lamında. bu kullanımın büyük ölçüde spekülatif olduğunu düşünüyoruz. Çün-
kü icıııadan söz edilen yerlerde, sözkoııusu düşünürün mensup olduğu Mezhe-
bin düşünürlerinin bir ittifakı mümkün olabilmekte ve o konuda ilgili devrin 
bütün düşünürlerini dikkate alan güçlü bir iddia bulunmamaktadır. Benzer bir 
yaklaşım Cımıhur sözcüğü içinde düşünülebilir 



Ru 'yelııUah alanındaki bir argüman Sön anlamda bir "Tan-
n'nın anlaşılması" sorununa indirgenebilir Bu bağlamda. Tann'nın 
görülmesiyle ilgili daha spesifik bir tartışmaya ginneden önce. gele-
neksel teolojinin bu alandaki yaklaşımını (ki bu daha çok tenzihidir) 
tespit ederek, onun imkan ve kısıtlılıklarını tartışma evrenine sokmak 
ve bu alanda alternatif bir paradigma belirlemek önemlidir. Bizim bu 
aşamada önerip tartışacağımız alternatif paradigma kuşkusuz, tenzihle 
birlikle teşbihi de hesap katan bir yaklaşım olacaktır. Geleneksel teo-
loji bir yana. bu bir anlamda Kur'an'ın somut anlatım tekniğine de 
uygun olacaktır. Elbette bizim yapacağımız şey aşın literalist düşünce 
gruplarının (Müşebbihe ve Mücessime gibi) kaba bir antropomorfizm 
önerisi olmayacaktır. 

I.Tenzihçi Yaklaşımlar 
İlkel olanlardan Yahudilik. İslâm ve Hıristiyanlık gibi semavî 

dinlere kadar, inancın nihaî amacı olarak Mutlak'ı belirleyen bütün 
dinlerde, yapılan konuşma biçimleri bir veya diğer şekilde "Tanrı'' 
terimi üzerinde odaklaşmaktadır. Bu nedenle "Tanrı", bütün gelenek-
sel dinlerin merkez terimidir. Bir başka açıdan da özellikle ed-Din in 
kendisi bizatihi Tanrı nın mutlak otoritesine dayanır. Bu durumda bu 
dinler içinde geliştirilen anlatım biçimlerinin "Tann" terimini dışlayıcı 
bir tutuma girmeleri düşünülemez. Tanrı, bütün teolojik inşa biçimle-
rinin standart terimi olmaktadır. Buna ek olarak da sistematik teoloji-
nin en kapsamlı konusudur. Eğer sistematik teolojiyi literal anlamıyla 
ele alırsak, o Tann'nın (genel bağlamda da vahyin) sistematik bir 
incelenişini vadeder.8 Bu özelliği onu empirik verileri araştıran bilim 
ve insan aklından yola çıkan felsefeden ayırır.9 

Teoloji teriminin semantik bir analizi de, kelimeyi bütün di-
ğer anlamlarından çok. Tanrı terimi üzerine yoğunlaştırmaktadır. 
Terimin ontolojik yapısı 7'eo/Tann ve /ogicbilgi olmak üzere iki teri-
mi içermekte ve ikisinin birleşiminden meydana gelen birleşik yapı ise 
Taıın'ıun özel aıüaşıın ve anlatım biçimini ifade etmektedir. "Teoloji" 
kavramı, dinlerin kendi temel iddia ve kabullerini formüle etme ve 

Ross. James F . Plıilosophical Tlteology, The Boobs-Merril Company Inc... 
New York. 1969. s.35vd. 

s Panneııberge. A>ı hılrodııcrion lo Systcmatic Tht-ology. s. 8, 
s Ormerod. Neil. lntroduchıg Conlcmponuy Theoiogies. E.J.Dvvyer. Australla. 

1990. s.39. 



rasyonel olarak teınellendirme işlevini yerine getirmek üzere tarih 
içinde, bir bilim dalını anlatmaktadır10 Teoloji bir anlamda iç-
disipliner (interdisipliııer) bir hareket olduğuna göre, konum ve statü 
açısından oluştuğu dini geleneklere göre farklılıklar taşıması doğaldır 
Örneğin bir Hıristiyan Teolojisiyle karşılaştırıldığında. İslâm kcia.... 
işlevsel açıdan farklı karakterler sergilemektedir.11 İslâm açısından 
teolojinin konumu, onun belirleyicisi veya Özdeşi değil, kendi içinde 
oluşmuş bir alt disiplindir ve din tarafından oncelenmektedir. Aslında 
teolojinin Tann bilimi olarak tanımlanması pratik bir değer taşır ve 
araştırma evrenini sınırlar.12 Bir başka deyişle, Kelam Kutsal Otori-
\dKur an'm bir özdeşi değil, yorumu ve anlaşı'm biçimidir. Dahası da 
bir anlamda Kur'an'ın inanç alanındaki temel kabullerinin sistematik 
bir biçimde formüle edilişi ve her çeşit kuşku durumundan arındırıla-
rak rasyonel dayanaklarını arama şeklindeki beşeri çabanın adı ol-
maktadır.'' 

Teolojiyi/A."elâm'ı. "Tann" terimi ve onun çevresinde odakla-
şan bir bilim olarak belirleme, içerik olarak onu, Allah'ın varlığı, 
birliği, aıılaşımı ve anlatımına ilişkin ifade biçimlerini belirleme ve 
bunlara rasyonel gerekçeler arama işleviyle ilişkilendirmektedir.14 Bu 

Bkz. Bromiley, Geoffrey W.. " T h e o l o g y B a k e r s Dictionary of Theology. 
Baker Book House. USA, 1988. s.518-520. 

11 İslam için birinci dereceden önemli olan Kelâın/theology değil, dindir. Günlük 
ibadetlerini aksatmayan alabildiğine büyük bir çoğunluk Kelam'la ilgili olarak 
hiçbir şey bilmez; buna karşılık, bunların hepsinin Din'le belli düzeyde aşina-
lıkları vardır. Bir insan Kelam olmadan da iyi bir Müslüman olabilir. Ayrıntılı 
bir açıklama için bkz. Chittick. William-Murata Sachiko. islâm'ın Vizyonu, 
Çev.Turan Koç, İnsan Yay., İstanbul, 2000, s.339. 
Clarke. William Newton. An Outline of Christian Theology, Edinburgh. 1912. 
s. 1. 

" Taftazanî. Saduddın. Şerhu'l-Mekâsıd, Tali.Abdurrahman Umeyra. Beyrut,, 
1989. 1/136: Icî. Abdurrahman b. Ahmed. el-Mevâkıf' Beyrut, Trs..; s.7. 
Cürcânî. Seyyid Şerif. Şer/tu 'l-Mevdkıf, Mısır, 1907.1/34. 

1J İslâm. Kelâm ı tarihî bir disiplin oluşunun kazandırdığı "zamansallık" karakte-
ri nedeniyle, tartışma evrenini "gelişen kogmtif ve sosyolojik girdilere göre" 
yeniden inşa etme ve belirleme hedefini korumaya çalışmış ve alanını değişen 
durumlara göre yeniden belirleme yoluna gitmiştir. Ancak Klasik İslâm'ı teo-
lojinin de. temel ilgi alanını Allah'ın zat ve sıfatları oluşturmaktadır. Bkz. Bu 
konuda bkz. Îcî. el-Mevâktfs.l: Taftazâni. Şerhu 'l-Mekâsıd'. 1/173: el-Behıy. 
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nedenle İslâm'da teoloji, dinin değişmeyen ve statik yönünü değil, 
aksine değişebilen, yenilenen dinamik karakteri olan tarihsel bir di-
siplini ve tarihsel oluşu nedeniyle de "zamansal" olan bir olguyu ifade 
eder. Değişim, kaçınılmaz sosyal gerçekliktir. Tarihî süreç içinde 

oluşan herhangi bir disiplin, eğer güncelliğini korumak, aktif bir güç 
oluşunu sürdürmek istiyorsa, sürekli değişen dünyada tutunacak bir 
yer edinmesi ve çevresindeki gelişmeleri dikkate alıcı ve kendini bu 
değişimlere göre yeniden yapılandıncı bir "pozitif bir tutum" benim-
semesi kaçınılmazdır. Tıpkı "sosyal miras"a lakayt kalmanın, bizim 

• millet olarak kendi kimliğimizi tesis etmek için hiçbir "kaynağımız" 
olmadığı duygusunu meydana getirmesi gibi, aym şekilde "sosyal 
değişım'e lakayt kalma da kaynaklarımızın bizi etrafımızı çevrele-
yenden oldukça farklı bir dünyaya bağladığı duygusunu meydana 
getirir.15 Bu nedenle bütün geleneksel bilimler gibi. Kelam'm da temel 
amaçlahndan (mekâsıd) sapmadan, her çeşit biçimsel ve metodolojik 
(vesâil) değişeıııe açık bir disiplin oluşunun sağlanması, modern top-
lumların yaşamlarında aktüahtcsini//£fevse#ığ/m koruyabilmesi açı-
sından kaçınılmaz gibi görünüyor, 

. İslam'da imanın objelerini (inanılacak nesneleri) belirleme.; 
.", Kur an ın mutlak otoritesine dayanır; bir başka açıdan bu, bütün beşe-

ri oluşumların (teoloji de dahil) hiçbir rasyonel ve hayali kurguyu 
dogmatikleştiremeyeceği ve bir inanca dönüştürmeyeceğini ima eder. 
Kur an ın genel bütünlüğü, imanın konusunu oluşturan objeler açısın-
dan herhangi bir değişikliğin olmadığım öngörmesine rağmen,16 her 
peygamberin tecrübesinde var olan tarihsel eylem alanının değiştiğini 
de bir realite olarak kabul eder. Öyleyse İslâm Kelâm'ı da, Kur'anı 
anlama ve iddialarım temellendirme amacı doğrultusunda, her nesil ve 
çağ için onu yeniden yorumlayarak, dinamik yapışım sürdürebilecek 
bir ontolojik ve metodolojik değişikliği gerçekleştirebilecek "para-

Muhaınmed. İshinı Düşüncesinin İlâhî Yönü. Çev. Sabri Hizmetli. Fecr Yay. 
Ankara. 1992. s.39. 
Bu alanda kapsamlı bir tahlil için bkz. Sıddıkî, B.H., "islam: Syrıthesis of 
Tradition and Change". TheQuraııic Horizons. October-December. 1998. 
Kur anın bu perspektifi, tarih içinde oluşan teolojik formülasvoıılarda da 
kendisine yer bulmuştur. Örneğin Ebu Hanife. inanılacak şeyler bakımından. 
yerdekiler ile göktekiler (insanlar ile meleklerin) imanın birbirine eşit oluşun-
dan söz eder. Ebu Hanife. Nu'man b. Sabit. et-bikhu 't-Ekber. Beyrut, 1984, 
s. 126. 



digma değişimine" sahip olabilmelidir. İslâm Kelâm ı içinde, yeni 
metodolojik inşa biçimleri arama ve bir başka anlatımıyla Yeni Ilm-ı 
Kelâm arayışları, böylesi bir paradigma değişimine olan ihtiyacın 
somut göstergeleri olarak düşünülebilir. Teolojideki paradigma deği-
şiminin en temel nedenlerinden birisi yeni "kültürel g/'rc&"Terin ortaya 
çıkışı olabilir. Teolojik bağlamda hem itizale karşı mücadele hem de 
diğer kültürlerle temasın, teolojik paradigmaya pozitif katkı sağladığı 
söylenebilir. 

Burada yapmaya çalıştığımız şey, elbette ki geleneksel teolo-
jinin aksayan yönlerini tespit etmek ve modern zamanların temel beşe-
ri gereksinimleri açısından bazı alternatifler belirleme olmayacaktır. 
Bunu gerçekleştirme bir zorunluluk olmasına karşılık, Allah 'm görül-
mesi ile ilgili bir araştırma kapsamında, sözü gereksiz yere uzatmak 
anlamına gelebilir. Çünkü teoloji, Tanrısal alanı, beşeri düzlemi, evre-
ni ve kısacası dini anlayış biçimlerini de kapsayabilecek çağrışımlara 
sahiptir. Ancak bu bizim teolojinin aksayan yönlerini tartışmayacağı-
mız anlamına da gelmiyor. Elbette ki burada teolojiyi, ancak onun 
geleneksel olarak belirlenen merkez problemi olan "Allah"ı anlama ve 
anlatma görevini, yani sınırlı bir anlamda teolojiyi tartışacağız. 

Teolojinin kuramsal olarak inşam ve topyekün evreni açık-
lama ve anlamlandırma girişüninde, Allah'ı merkeze alan (teosentrik) 
bir yöntem izlemesi, onun bir veya diğer şekilde Tann'dan söz ediyor 
olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bir başka açıdan da. Kur'an açısın-
dan probleme bakıldığında, Tanrı hakkında konuşan bizzat Tann'mn 
yine kendisidir. Allah. Kur'anda çeşitli açılardan kendini beşeri anla-
yışa açar. Sıradan konuşma biçimlerinde izlenen yöntem ve anlamlılık 
kriterini. Tann hakkında konuşma'söz konusu olduğunda aynı tutarlı-
lıkta uygulamak mümkün görünmüyor. Çünkü her şeyden önce hak-
kında konuşulan varlık, bütün sonlulan sonsuz derecede aşan "Büs-
bütün Başka" Mutlak Gerçeklik tir.1' Tann hakkında konuşmanın 
imkanı ve anlamlılığı, çağdaş teolojinin temel sorunlanndan biri ola-
rak görülebilir. Bir problemdir, çünkü hakkında konuşulan varlık, 
teologla aynı varlık düzlemini paylaşmamaktadır. Bu nedenle çağdaş 
teoloji de. merkez problem, Allah'ın varlığı ve sıfatlannın ispatından 

r 42.Şûra-11 



çok. Tann'nın var oluşundan söz etmenin bizim için ne anlama geldiği 
ve teolojik dilin anlamlılığı sorununa doğru kaymış görünüyor.1" 

Tann'dan söz etmek ve O'nu anlatmakla biz, bir başka açı-
dan -mahiyet itibanyla- bizi nihai derecede aşan bir şeyden söz et-
mekteyiz19 Bir teologun mutlaka açıklık kazandırması gereken şey, 

' teolojinin her ne kadar ilahi sırn anlamaya yakınlaşsa bile. hiçbir 
zaman onu kuşatamayacağıdır. Tann hakkında konuşması, bilmesi, 
anlaması ve son anlamda iman etmesi istenen varlık, bütün eksiklikle-
riyle. aceleciliğiyle ve zaaflanyla insandır. İnsan, Tann hakkında 

' konuşurken de, beşeri dili kullanır ve kullandığı sözcükler öncelikli 
anlamlanın beşeri tecrübedeki referanslanndan kazanırlar. Nesneler 
İle sözcükler arasında varlığı kabul edilen temsil, eksik bir analojidir20 

pir başka deyişle sözcükler, temsil ettikleri nesnelerin birebir değil, 
takribi göstergeleridirler. Bu durumda beşeri düzlemde bile objesini 
tam olarak temsil edemeyen sözcükler. Aşkm bir düzleme transfer 
edildiğinde, nasıl ve hangi anlamda kullanılmaktadırlar? Olgusal ger-
çekliklerin anlaümmda yeterli olamayan sözcüklerin, Allah hakkında 
kullanımı, kuşkusuz yeterli olamayacaktır. Bir başka açıdan da söz-
cüklerin. beşeri dilde kazandıkları kaba anlamlanyla literal olarak 

.Allah'a atfı, katı bir antropomorfizmle sonuçlanacaktır. Böyle bir 
iliteralizmin varsayılması, Tann'mn uzay-zaman düzleminde iş gören 
herhangi bir nesne konumuna d üşü rü 1 m es iy 1 c//?k re.s7//ıt ile özdeş 
görülebilir.21 Tann'mn anlaşımı ve anlaümında karşılaşılan bu güçlük, 
teologları. Tann'ya atfedilen sözcüklere, literal anlamlan dışında, 
mecazi, negatif, analojik anlam çerçeveleri içinde ele almakla sonuç-
lanmıştır. Bu. Allah hakkında herhangi bir anlam düzeyi sağlayabilirse 
de. sözcüklerin literal anlamlan dışına her çıkış belli bir açıdan anlam 
kaybını da beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Ancak tersi bir 
dununda. Allah'a atfedilen sözcüğü.yalnızca mecazi, analojik veya da 
sembolik olarak ele almakta, hem bir anlamda sözcüğün içini boşallt-

18 Hick. John. God <vıd The Universe of God. (Essavs in the Philosophy of 
Religion). Oneworld Publıcation Ltd., Oxford, 1993. s.l . 

" Kıııg. Robert İL. The Meaııing of God, Fortress Press. Philedelphia. 1973. 
s.2(X ' : 

~u Sözcüklerle nesneler arasındaki ilişki ve sözcüklerin nesneleri temsili konu-
sunda ayrıntılı bir araştırma için bkz Foucault. Michel. Kelimeler ve Şeyler, 
Çev. M. Alı Kılıçbay. imge Kitabevi. Ankara. 1994. 
Tıllich. Paul. Dynamics ofFailh. Harper Torchbooks. New York, 1965. s 52. 



mak hem de ilalıî varlığı "dar bir anlama" lıasretme problemiyle karşı 
karşıya kalacaktır. Bu nedenle, sözcüklerin Allah'ı atfedilip anlamlan-
dırılışında çoğulcu bir yaklaşım kaçınılmaz gibi görünüyor. Daha açık 
bir anlatımla, teolojik dil yalnızca literal. analojik ve alegorik değil, 
tümünü eşit şekilde dikkate alan bir yaklaşım içinde yer bulabilecektir. 

Düşünce tarihimiz, dinin temel iddialarına bakış, onları oku-
yuş ve anlamlandırışta takip ettikleri metodolojik paradigmalar açısıiı-
dan bir Kelâınî disiplinler çoğulculuğuna tanıklık etmektedir. Bu fikri 
oluşumlarda büyük ölçüde zamanın siyasal ve kültürel hareketliliğinin 
payı olduğu düşünülürse, teolojik paradigmaların kalıcı bir parametre 
değil, zamansal bir olgu oluşları ileri sürülebilir. Tarihî süreç içinde 
oluşan teolojik gruplar ve bu gruplar içinde oluşturulan teolojik kur-
gular. Tann sorununa yaklaşımlannda izledikleri farklı metotlarla da 
bir çoğulcu yapı sergilemektedirler. Tann hakkında konuşma, atfedi-
len nitelikler ve bu niteliklerin anlamlılığı konusunda ortaya koyduk-
ları inşalar, kabaca antropomorfıst/fe.j'6;7zf/ (Kerrâmiyye, Mücessime, 
Müşebbihe vb.) ve tenzihçı (Mu tezile) şeklinde kategorize edebilece-
ğimiz radikal eğilimlerden, her iki yaklaşımı daha yumuşak bir biçim-
de bütünleştiren sentezlere (Sünnî paradigma) de rastlamak mümkün-
dür. 

Tann'ya atfedilen sözcüklerle ilgili karşılaşılan güçlükler, bir 
yandan Tann'nın rasyonel bir biçimde anlaşılabileceği bir anlam ala-
nını belirleme, diğer yandan da O nun sonlu nesnelere benzetilme-
si/teşbih'ten sakınma kaygısı, teolojik söylemde büyük ölçüde olum-
suz (negatif/selbî) dil i öne çıkarmıştır. Çünkü beşeri yetiler, ilahî 
varlığı kavrayabilecek kapasitede değildir. Bir başka açıdan da bu 
Tann'mn aşın derecede soyutlaştmlarak. O nun anlaşılabilecek bir 
mahiyete sahip olmayacak derecede "basit" oluşu tezine yol açmış-
tır." Diğer bir bakış açısından da Allah'ın ebediliği ve basitliği, Tann 
hakkında konuşurken bize güven veren şeylerin bir parçası olmakta-
dır13 Selbî dil. Tann'mn ne olduğundan çok ne olmadığıyla ilişkilidir. 
Bu bağlamda gelenekset İslâm kültürü içinde oluşan, teolojik dil de 
büyük ölçüde tenzihçidir. 

~ Davıes. Brian. "Classical Tlıeism and The Doctrine of Divitte Simplicity", 
Laııguage. Meaııing and God. ed. Brıan Davıes. London, 1987. s.52. 
Bıırrel. David B . "Distinguishing God From the H'orlcF, Language. Meaning 
and God. ed. Brıan Davies. London. 1987. s.77. 



Tann hakkında pozitif betimlemelerde karşılaşılan sonullar. 
negatif dile olan güveni tazelemiştir. Bu durumda Tann en iyi şekilde 
şeİpii dil içinde anlatılabilir. Onu tam olarak negatif kavramlar nitelen-
dirilebilir. Bü. objesinin sonlu olmadığım ima eden ve aynı derecede 
mutlak^ son derece yüce ve değişmez gibi diğer nitelendirmeleri de 
içeren "Sonsuz" kelimesinin kendisiyle başlar. Sonsuz varlık, pozitif 
olarak tanımlanamaz, zira tanımlar karşılaştırma yapar; tanımladıkla-
rını ya bir şeye benzetirler yada onu bir şeyden ayırt ederler. Eğer 
ayırt ederse, bu durumda başa dönülmüş olur; tanımlanan obje ayırt 
edildiği şey değildir. Ya benzetme yaparlarsa? Fakat sonsuz küllidir, 
dolayısıyla benzetilebileceği kendinden başka bir şey yoktur.21 Beşeri 

' akıl açısından Tann tanımlanamazdır. Burada tanımlanamaz oluş, 
herhangi bir nesnenin bilişsel bir düzeyinin var oluşunu yadsımaz, 
aksine kognitif imalanna sahip olduğumuz ancak sahip olduğumuz dil 
ve düşünce kategorilerimize uymayacak derecede geniş nesnelerle 
ilgili bir betimleme biçimidir. Çünkü Tann, insan ve evrendeki tecel-
lilerinde kendini, çoğu kere beşeri anlayışa paradoksal biçimde göste-
rir. Tann hem her yerde hem lüçbir yerdedir. İnsan onun suretinde 
yaratılmış olmasına rağmen, Tann'nın bir aynanın yansıtacağı hiçbir 
sureti yoktur. Mutlak varlığı tarif edilemez kılan şeylerden birisi, ilahi 
basitliği ihlal edecek farkların yokluğunda gizil aynmlan korunurken, 
bütün imkanlann onda somut olarak nasıl toplandığım tasavvur ede-
mememizdir. 

Bu bağlamda, Tann hakkında konuşmak söz konusu oldu-
ğunda. Kelam ın bakış açısı tenzihi vurgular. Allah her şeyden farklı-
dır; dolayısıyla Allah hakkında söylediğimiz her şey. onu başka şeyler 
lıakkında söylediğimiz anlatım biçimlerinden farklı kılacak şekilde 
yorumlaımıak durumdadır. Allah soyutlamalara dayanılarak tartışılır. 
O, görünüşler dünyasından sürekli "tecrit edilir" ve çok uzakta tutulur. 

1 Kelam'm kullandığı dil ve düşünme biçimi genellikle soyuttur, ve 
çoğu insan Kelam'm dilini kuru ve sıkıcı bulur.2' Özellikle Kelâm 
Gazali (0.505/1111) sonrası dönemde birbirinden ayırt edilemeyecek 

"4 Smith. Huston-Griffin. David Rey. Unutulan Hakikat, Çev.Latif Boyacı, İnsan 
Yav., İstanbul. 1998. s.53. 
Chittick-Murata. İslâm 'm Hzyonu, s.361. 



derecede felsefıleşmiş ve soyutlaşmıştır.26 Aslında kavranılaırıaz bir 
şey hakkında konuşmak genelhkle kavranması bizzat zor olan bir dil 
kullanmayı gerektirir. İnsanların çoğu eşyayı soyutlamaya dayanarak 
değil, fakat somut ve elde mevcut olana dayanarak, yani teşbih saye-
sinde anlarlar. Kelam'm bakış açısından teşbih tehlikelidir. Allah'ın 
hazır olduğunu söylemek akıldışı bir şeydir. Bu sebeple de, Kur'an'ın 
Allah'ın hazır olduğunu scjylüyor gibi göründüğü yerlerde, Kelam, 
ayetleri O nun gaib olduğunu tespit edecek şekilde okumakta ısrar 
eder. 

Aslında savunmacı bir görev üstlenmiş olan Kelâm, temelde 
İslâm'ın inanç esaslarım diğer öğretiler karşısında savunma ve bozul-
masına engel olma ve temellendirme görevini yerine getirir, ama bü-
tün bunları yetine getirirken tenzihe dayalı bir yöntem izler. Salt ten-
zihe dayalı olarak anlaşılan bir Tann veya da eşit biçimde yalmzca 
Aşkınlığma vurgu yapılan bir Tann, beşer için pek fazla anlam taşı-
mamaktadır. Çünkü böyle bir Tann, insanın taleplerine cevap verebi-
len. dualanna karşılık veren, kendisine şah damarından daha yakın ve 
son anlamda da sevebileceği bir Tann değil, aksine insanın korkabile-
ceği. saygı duyabileceği türden bir Tann'dır.2' Bir başka deyişle teo-
lojinin tasvir etttiği "rasyonel" Tanrı, sıradan bir müminin duygusal 
dünyasını tatmin edebilecek, Kur'an'ın betimlediği Allah tasavvuruyla 
farklılıklar taşımaktadır. 

Mutezile'ıün başı çektiği diğer adalet ve tevhit ehli gruplar, 
yüce Allah'ın zatını tenzih etme, Müşebbihe ve Haşeviyye düşünce-
sinden uzak dumıa eğilimini, soyutlamanın en ileri boyutlanna var-
dınnışlardır. Bu bağlamda Tann'ya pozitif ve betimleyici bir takım 
nitelikler atfetmek yerine daha çok selbî nitelemelerle yetinmişlerdir. x 

Tann'nın anlaşılmasına ilişkin rasyonel analizler, Allah'ın bilinemcz-
liği, her şeyden münezzeh oluşu veya "karşılaştınlamazlık" olarak 
belirlediği şeyi tenzih olarak adlandınr. Bu bağlamda rasyonel düşün-

26 îbn Haldun. Mukaddime, Çev.Zakır Kadın IJgan. M.E.B.Y, istanbul, 1991. 
11/534. 
Chittick-Mıırata. İslımı in Vizyonu, s.362. 

~8 Kâdî Abdulcebbâr b Ahnıed. Şerhu'l-Ustili'l-Hamse, Tah.Abdulkerim Os-
man. Beyrut. 1988. s,195vd. Eş'ârî. Ebû'l-Hasen Ali b İsmail, Makdldtıı'l-
İshimiyyin ve'lıtilâfi'l-Musalltn, Tah.Muhammed Muhyiddin Abdulhanıîd, 
Beyrut. 1990. 1/235. 



ce (veya akıl), sıfatlan Allah'tan olumsuzlayarak O'nun karşılaştın-
lamazlığını savunmaktadır.29 Antropomorfıst fırkalar, Allah'ı özüne 
layık yüceliği içinde görnıe ölgunluğuna erişememişlerdi. Bu nedenle 
Mutezile. Allah'ı bütün yaratılmışların eksikliklerinden anndırmaya 
çalışırlarken, bu zihni berraklığı anyordu. aslında bu düşünce İslam 
dininin öngördüğü tevhit ilkesinde somutlaşmıştır.10 Genellikle Al-
lah'a bir takım olumsuzlamalar düzeyinde nitelikler atfedilmiş ve 
tamamıyla olmasa da büyük ölçüde pozitif nitelemelerden kaçınııuş-
lardır. Bu ise onların tevhit ve tenzih noktasında bir anlamda tecrit 
(soyutlama) düzeyine ulaştıklannı göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir. Bu tezlerine istinaden Allah'ın zatı ile sıfatlan arasında 
ayrım anlamına gelecek her türlü açıklamayı terk etmişlerdir. Bu du-
rumda radikal tenzihçi yöntem açısından Tanrı'nın anlaşılması söz 
konusu olduğunda yalmzca bir "öz"den söz edilebilecektir ve özün 
dışında herhangi bir niteliği düşünmek rasyonel olamayacaktı. Bu bir 
anlamda Allah'ı kendine layık yüceliği içinde anlayabilmenin tek olası 
rasyonel açıklama biçimiydi. 

Bir tarafta Allah'ın sonlu nesnelerle özdeşleştirilmesi anla-
mına gelen haşevilik ile diğer tarafta da Tann'nın tamamen soyut bir 
biçimde açıklanışmı gerektiren tenzihçilik şeklinde belirlcnebilecek bu 
iki radikal eğilim karşısında Sünnî paradigmanın gelişimi bir anlamda 
onlann taşıdıklan potansiyel problemlerden sıynlmayı hedeflemiştiy-
se de. o da temelde tenzihçiydi. Bu bağlamda oluşan teolojik paradig-
ma, Allah ile yaratıklan arasında bir mesafe tayın etmeye yönelmiştir. 
Teologlar, günlük hayatın somut ilgilerinden kopuk soyut bir dil kul-
lanmak suretiyle. Târin'nın dünyadan uzaklaştınlmasma katkıda bu-
lunmuşlardır. Bu durumda teoloji tenzihi bakış açısının öylesine etki-
sinde kalmıştır ki, sonunda Tann soyutlaşarak gözden kaybolmuştur. 
Tanrî. ulaşılması imkansız olan göğünde, yalmzca bazı teologların 
hususi ilgilerinin konusu haline gelmiştir.31 

Şu ana kadar söylediklerimiz, elbette ki, Tann hakkında ko-
nuşurken olumsuz dil kullanmanın yanlışlığım ima etmemektedir. Bir 

29 Chittick. William. Hayal Alemleri (İbn Arabî vc Dinlerin Çeşitliliği Meselesi). 
Çev. Mehmet Demırkava. Kaknüs Yay., istanbul. 1999, s.40-41. 

1,1 Ammara. Muhammed, Mutezile vc İnsanın Özgürlüğü Sorunu, Çev.Vahdettin 
İnce. Ekin Yav.. İstanbul, 1998. s.7t. 

31 Chittick. Varolmanın Boyutları, s.33. 



nesneyi tanımlarken olumlu dil kadar, olumsuz dili kullanmakta dilin 
filolojik kuralları içinde mümkündür ve konuşma dilinde başvurula-
bilecek bir yöntemdir. Belki de belli durumlarda Tann hakkında konu-
şurken olumsuz dile başvurulması. O nu yanlış olarak tanıtmaktan 
sakınmanın en iyi yolu olduğu da söylenebilir. Bir nesne hakkında 
konuşurken, yalnızca herhangi bir çeşit konuşma biçimine başvurma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak negatif dili, Tann hakkında 
konuşmanın tek olası yöntemi olarak belirleme. Tann-insan ilişkisi 
açısından mümkün olabilecek potansiyel imkanlar açısından bir sınır-
lama. bir engelleme anlamına gelebilir. Çünkü sonlu bir varlığın Son-
suz olanı anlaması. O ndan söz etmesi, imkansız değilse de, her Iıangi 
bir nesneden söz edebildiği kadar kolay da değildir. Bu nedenle Aşkın 
varlığın olabildiğince fazla farkında oluş veya bu amaca yönelik temel 
beşeri eğilim, böyle bir sınırlamayı zorlamaktadır. Eğer Tann hakkın-
da konuşmak başka, açılardan da rasyonel bir biçimde sürdürülebiliyor 
ve bunun O nun aşkınlığı açısından herhangi bir sorun doğurmadığı 
gösterilebiliyorsa, bu durumda beşeri potansiyeli yalnızca belli bir 
konuşma biçimiyle sınırlamak, bir çeşit indirgemecilik anlamına gele-
bilir. Taıın lıakkuıda konuşmanın imkanım yalmzca negatif dilin kap-
samına hasretmek, metaforik. alegorik, temsili, sembolik ve analojik 
anlatım biçimleri başta olmak üzere olası pek çok konuşma biçimini 
dışta bıraktığından en azından beşeri tecrübenin önemli bir kısmım es 
geçmekledir. 

Sünnî paradigma içinde gelişen klasik teoloji de, Haşeviyye 
ile Mutezile arasında dalıa ılımlı bir çizgi izlemiş ve bir denge durumu 
oluştunnaya çalışmışsa da, o da genel metodolojik çizgi olarak tenzıh-
çidir. Bu bağlamda Klasik Kelâm, Tann'nın cisim, cevher, araz v s . y ! 

olmadığına ilişkin negatif anlatım örnekleriyle doludur. Bu açıklama ! 

biçimleri, pozitif açıklama biçımleriyle karşılaştırdıklarında, daha 
düşük düzeyde bir anlam düzeyi sağlayabilirler. Örneğin bir insan, bir 
geminin var oluşunu açıkça bilebilir. Ancak o, isimlendirilen objenin 
ne olduğunu (bir varlık veya olay) veya bir töz veya bir ilinti olup 
olmadığını bilemez. Sonra ikinci kişi geminin bir ilinti olmadığım 
öğrenir. Üçüncü biri bir mineral olmadığım, dördüncüsü onun yeryü-
zünde biten bir bitki olmadığını, altıncısı tahtalar, kapılar gibi düz bir 
nesne olmadığım, yedincisi yuvarlak olmadığım söyler. Bu sekiz kışı 
de sürekli olumsuz nitelikler kullanmak suretiyle "doğru bir gemi" 



kavramına ulaşmışlardır.32 Bir başka açıdan "çeyrek" kavramını ele 
alalun. Ben 'çeyrek "in ne olduğunu bilmiyorum, bütün bilebildiğim 
onun bir zaman ölçüsü birimi olduğudur. Şimdi varsayalım ki çeyrek 
hakkında konuşan insanları dinliyorum. Oldukça çabuk keşfedebildi-
ğim şey. onun dans ve kertenkele olmadığıdır. Ancak çizilen tablo 
tamamen karamsar bir tablo da değildir. Tam olarak neden söz edildi- . 
ğini bilmesem de. artık genel anlamda neden söz edildiğini bilebil-
mekteyim. Artık çeyrek hakkında araştırma yapmam gerektiğinde, 
kütüphanenin hangi raflarına bakmam gerektiğini bılebilıyorum 33 Bir 
başka anlatımla, negatif bildirimler, bize tam bir bilişsellik ve anlaşı-
labilirlik düzeyi sağlamıyorlar, ancak belli bir boyutta sağlıyor görü-
nüyorlar. 

Bu açıklamalar doğruysa, Tann hakkındaki biliş düzeyimizin 
yalnızca ulumsuz 'stVoi anlatımlara hasredilmesi, beşeri bilinci sınırla-
maktadır. Bu durumda. Tann 'ya ilişkin bilincimizi yükseltmek ve 
kullandığunız dili geliştirmek ve olası her çeşit anlatım biçimine baş-
vurarak kapsamlı bir teolojik dil geliştirmek yeni teolojik paradigma-
nın temel kriteri" olmalıdır. Özellikle İslâm dinî söz konusu olduğunda, 
Kur'an'ın ortiıva koyduğu metot. Tann'nın beşeri anlayışa daha yakın 
olan somut anlatım örneklerine başvurmak şeklinde görünüyor. Bu 
teolojik dil. Tann'yı beşeri anlayışa yakınlaştıran olası bütün öğeleri 
eşit şekilde ciddiye almalı ve son anlamda yalnızca selbi ve soyut 
anlatım biçimlerine davalı bir dil değil, eşit şekilde mecazî, sembolik, 
analojik ve temsili anlatım biçimlerim de bünyesinde toplayan bir 
senteze ulaşmalıdır. Oluşan yeni paradigma, yalnızca insan zihninde 
teorik düzeyde ifadesini bulabilen soyut kuramsal anlatımlar yerine, 
beşeri tecrübenin tümünü dikkate almaya yönelik şümûllü bir tutum 
geliştinnelidir. 

Teolojide önemli bir paradigma değişimi de, objektif bir bi-.f« 
lim olarak teolojiden, bir bilme süreci olarak teolojiye geçişte yaşana- • 
bilir. F.ski paradigmada teolojik hükümlerin objektif olduğuna, mümin 
insandan ve bilme sürecinden bağımsız olduğuna inanılırdı Buna 
karşılık yeni-paradigma, sezgisel, sevgisel, mistik vb. kavramsal ol-
mayan bilme yollan üzerinde düşünmenin de mutlaka teolojik söyle-

3" Davies. Introdnction ta Tlıe Philosophy of Religion. s.24. 
" Yeşilyurt. Temel. "İnaııç Önermelerinin Biliş.seUiği", Kelamda Bilgi Problemi 

Sempozyumu. Bursa, 15-17 Eylül 2000. s.9. 



rne dahil edilmesi gerektiğini kabul eder.34 Bunların dikkate alınması, 
beşeri tecrübenin tam da özüne aüfta bulunur. Bir başka deyişle, salt 
teorik-kavramsal anlaüm biçimlerinden daha somut ve ampirik anla-
tım biçimlerine geçiş yaşanmaktadır Daha açık bir anlatımla Tann'yı 
bilme sürecinde, insanın somut ilgi ve tecrübelerine atıfta bulunularak, 
aşın bir teorikleştinnenin önüne geçilebilir gibi görünüyor. 

2. Tenzih ve Teşbih Dengesi 
Allah, mahiyeti, itibarıyla mutlak münezzehtir ve bu 

tenzihîliği içinde beşeri anlayış açısından bilinmezliğini korumaktadır. 
Bu Allah'm mutlak ve aşkın veçhesidir. İlahı gerçekliğin aşkın-
hk/tenzîh ile tamını, alemdeki ve kutsal metinlerdeki Allah'ın görünür 
"ayetleri"ni tatmin edici bir şekilde açıklayamadığından, Allah hak-
kında tatmin edici bir anlaşım düzeyi sağlamayabilir.35 Bu, bir başka 
açıdan da. Tann'nın mutlak aşkınlığına yapılan vurgunun, son anlam-
da Tann'yı insanlardan uzaklaştırması ve tecrit etmesi anlamına gelir. 
Mutlak aşkınlığı içinde anlaşılan bir Tann, Kur'an'ın beşeri idrake 
sunduğu, onlan duyan, işiten, dualanna cevap veren, yardımlanııa 
koşan ve şah damanndan daha yakın olan bir Tann anlayışına uygun 
düşmemektedir. Tann'nın aşkın veçhesi, hiçbir suretle kavranamaz. 
Çünkü beşeri akıl, ancak aşkınlığı sonlu olgu ve olaylarla olan ilişkisi 
içinde anlayabilir. Olgu ve olaylardan bağımsız bir biçimde kendi 
aşkınlığı içine çekilen bir ulûhivet, son anlamda beşer için anlaşılmaz 
kalacaktır. Bu anlamda Tann. beşer zekasının kavrayabileceği her 
türlü sıfat ve bağlardan münezzeh olduğundan, bize tümüyle meçhul 
kalır.36 Beşer, önceden bazı sıfatlarla nitelendirmeksizin ve şu ya da 
bu suretle kayıtlamaksızın herhangi bir şeyi ne düşünebilir ve nede 
onun hakkında konuşabilir. Bu nedenle kayıtsız şartsız münezzehliği 
ve aslî tecridi bakımından Allah, beşerin bilgisine ve idrakine konu 
olamaz, Tann'nın varlığım bilmek söz konusu olduğunda, yapılabile-
cek ilk ve önemli şey. O'na bir takım isim ve sıfatlar atfetmekle işe 
başlamaktır. Bir açıdan, Allah'ı bilmekten söz etmek, bizzat O nun 

34 Çapta. FritjoC Kainata Mensup Olmak, Çev.Mücahit Bilici, İnsan Yay., İstan-
bul. 1996, s 157, 

3" Chıttick. Havai Alemleri, s.40. 
56 Izutsu, İhı Arabi'nin Fıısûs'undaki Anahtar-Kavramlar, Çev.Ahmed Yüksel 

Özemre. Kakııüs Yay.. İstanbul. 1998. s.45. 
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Zat ını değil, isim ve sıfatlarından söz etmek anlamına gelmektedir.3 

Tann sonsuzdur, problemi tersinden özetleyecek olursak sonlu olan 
hiçbir şey nihai olamaz. Kendimizin kişiler olması nedeniyle Tann "da 
mahiyetin bir kısmının veya bir yönünün bize benzediğini görmek 
eğilimindeyiz. Tann hakkında konuştuğumuzda, çoğu kere neyi kas-
tettiğimizi bilemeyiz. Bilmek, bir mümin için pek ö kadar önemli de 
olmayabilir. Çünkü müminin Tann ile olan ilişkisi, dinîdir, akıl yü-
rütmeye dayalı değildir. Burada teist için önemli olan, Tann'nın nasıl 
biri olduğunu bilmek değil. O nunla ilişkiye geçmektir.38 Pek çok 
teolog Tann'yı bilmeyi altıncı his türünden bir şey olarak düşünür. 
Eğer bu doğruysa, bu altmcı his diğer beşinden oldukça farklı olmalı-
dır.39 Ancak bunun niteliğim ve diğerlerinden farklılığını ortaya koya-
bilmek de o kadar kolay görünmüyor. 

Yukanda tenzihçi bakış açısından belirtildiği gibi, elbette ki 
Tann'nın ne olmadığını söylemek, beşer için bir anlaşılabilirlik düzeyi 
sağlayabilir. Ancak yalnızca bir şeyin ne olmadığını söylemek, ger-
çekte onun ne olduğuyla ilgili hiçbir bir tanımlama vermeyebilir. Bir 
başka anlatımla Tann hakkında yalnızca olumsuzlamalarla konuşan 
biri. onun hakkında çok az şey söyleyebiliyor demektir. Tann hakkın-
da yalnızca negatif dil kullanmak, bir anlamda da, bilme ile cehalet, 
olumlulama ile oluınsuzlama ve Allah'ı bilme ile bilmeme arasını cem 
etmek anlamına da gelebilir.40 Bu tarz bir anlaşml düzeyi, bir mümin 
için tatmin edici olmayabilir. Tann hakkında konuşan insanlar, yalnız-
ca olumsuzlamalarla konuşmak istemezler. Negatif anlatımlar yanın-
da. bir takım pozitif anlatım biçimlerine başvurulduğu da görülmekte-
dir. Bir anlamda böyle bir yöntem Kur'an'ın Tann'yı tanıtım biçimine 
uygun düşmektedir. Kur'an açısından Allah'a pek çok pozitif nitelik 
atfedildiği görülmektedir. Tann hakkında bir takım pozitif nitelemeler 
kullanmanın imkanı, insanın varoluşsal boyutuyla ilişkisine yapılacak 

Bir açıdan Allah'a ilişkili bilgimizin imkanım soruşturmak. O'na sıfatlar 
atfetmenin imkanı ve anlamını sorgulama girişimi olmaktadır. Bkz. Hanefi. 
Hasan. Mine 'l-Akide ila's-Seıre (et-Tevhîd), Kâhire. Trs. 11/64. 

38 Mitchell. Basil. "Jheology and Falsiflcatian", Religious Language and the 
Problem of Religious Knovvledgc. ed. By Ronald E Santoni. London. 1968, 
s.326. 

" Martin. C.B.. "A Religious IVay of Knoning". New Essays in Philosophical 
Thcology, ed. Antony Flew and Alasdair Mclntyre, New York, 1964, s.80. 

"I. Hanefi. Mine'l-Akide, U/72. 



bir vurgu için ilk adım olabilir. Allah, insanın varoluşunu belirleyen 
bir gerçekliktir Bu durumda, Taıın'mn büsbütün farklı oluşu, O nun 
bizim varoluşumuzu belirleyen gerçeklik oluşu şeklindeki bir başka 
anlatımla kuvvetli bağımlılığı içinde bir anlama kavuşur. Eğer bu 
gerçekleştirilemezse, anlatım yalnızca Tann'nın insandan oldukça 
farklı bir şey. bir metafıziksel varlık, göksel dünyamn bir çeşidi, gizil 
güçlerin bir kombinasyonudur ve son olarak da irrasy onel oluşu sonu-
cuna ulaşılabilir.41 Bu bağlamda, Tann'nın olgu ve olaylarla ilişkisine, 
insanın varoluşsal boyutuyla olan bağlanüsı içinde içkinlığine vurgu 
yapmak kaçınılmaz gibi görünüyor. İki bakış açısı arasındaki denge-
nin korunması, böylece Allah'ın hem uzak, hem yakın, hem gaib, hem 
hazır olduğunun farkına vanna, Tann ya ilişkin anlayışımıza yüksek-
lik kazandırabilir. Allah'ın batini ve zahirî veçheleri arasındaki ten-
zihçi bakış açısuıdan var olduğu düşünülen köklü zıddiyeti yeni bakış 
açısından tahlil etmenin imkanını ortaya koyabilmek önemlidir. 

Allah'ın zahirî ve bâtını, aşkın ve içkin veçheleri tenzih ve 
teşbihti vurgulayan görünüşte birbirine zıt ama gerçekte bir uyum 
içinde ele alınabilecek yeni bir anlayış biçimi sağlayabilir. Özellikle 
bu kavramlar, Tann'nın anlaşılması bağlanımda geleneksel teolojinin 
(Kelâın İlmi) anahtar terimleridirler. Her iki terimde Kelâm İlmi nin 
başlangıç yıllanndan beri Tann konusundaki tartışmalarda olağanüstü 
rol oynamışlardır. Tann konusunda geliştirilen bütün pozitif ve negatif 
yaklaşımlar bu iki terim açısından değerlendirilmiştir. Etimolojik 
olarak "herhangi bir şeyi, bir nesneyi bulaşıcı, pis şeylerden uzak 
tutmak, arıtmak'" anlamına gelen "nezzehe" fiilinden türetilmiş olan 
tenzih kelimesi Kelâm İlmi'nde "Allah'ın bütün eksikliklerden kesin-
likle ârî oluşunu beyan ve telakki etme" anlamıyla özdeşleşmiştir.4^ 
Eksiklikler ise, bu kapsamda, en cüzi mertebede bile olsa beşerinkini 
andıran bütün nitelikler ve cismanî bir varlık olarak bize beşeri hatır-
latan sıfatlar anlamındadır.43 Bu anlamda gelişen tenzih düşüncesi. 
Allah'ın her türlü eksiklikten, sonluluktan ve dünyevî herhangi varlık 

41 Bultnıan: Rudolf. ~"What Scnxe i.s There to Speak ofGod\ Religious Language 
and Problem of Religious Knovvledge. ed.Ronald E. Santoni. London. 1968. 
s. 190. 

4" Tahânevî. Muhammed Alı, Keşşâfu Istılâhâti'l-Funûn ve'l-Ulûm, Beyrut, 
1996.1/518 

43 Izutsu. İbn Arabi'nin Fıısûs'undaki Anahtar Kavramlar, s.80. 



veya nesneye benzetilmesinden ululanmasını ifade eden bir kavram 
olarak terminolojideki yerini almıştır. Bir başka deyişle de tenzih, ilahi 
erişilmezliğin ve aşkınlığın bir anlatımıdır. Zaten Aşkın ve Mutlak 
olan Tann da. kendine yaklaşmaya yönelik bütün beşeri çabalan boşa 
çıkaran ve hangi şekliyle olursa olsun beşer kavrayışım hayal kırıklı-
ğına uğratan bir Gayb olduğundan sağduyunun da doğal olarak tenzi-
he eğilimi vardır.44 Bir başka açıdan da bu, .sonlu nun Sonsuz, içkin 
olamn Aşkın olan, daha açık bir şekilde de, bir kulun Yüce yaratıcı 
karşısındaki tutumunu; beşeri akim İlahı akıl karşısındaki acziv etini 
ortaya koyuyor gibi görünüyor. 

Allah'ın lıayat, bilgi, irade, güç, merhamet, cömertlik ve nzık 
verme gibi niteliklerini ele alalım. Bu nitelikler Allah'a aittir, ama 
bunlar yaratıklarda da bulunur. Tüm ilahi isimler bir çeşit teşbih akla 
getirir; çüıikü bunlar Allah'ın şöyle şöyle olduğunu düşünmemize 
imkan verir. Gerçi "O na benzer hiçbir şey bulunmadığım" bilsek de, 
Allah'ı isimlendirir isimlendirmez, 'zihnimizde O'nun neyebenzediği-
ne ilişkin bir kavram yaratınz. Bu tarz bir yaklaşım, Tann 'nın sonlu 
varlıklara benzetilmesi kaygısından kaçınmak amacıyla, sonlu varlık-
lara atfedilbbilen niteliklerin Allah'a atfedilmesini. tenzih düşüncesi 
açısmdân mahzurlu bulabilir.45 Çünkü bu tarz bir kabule göre benze-
ştin, asgari bir nitelikte bile olsa gerçekleşmektedir.4'' Tann'nın sonlu 
varlıklara benzetilmesi kaygısından ' hareketle bir takım sıfatlann 
olümsuzlanmasına kadar götüren anlayış, aslında bir anlamda hangi 
durumlarda benzeşimin gerçekleşeceği durumuyla ilgili bir sorundur. 
Bu durumda yapılması gereken şey, Allah'a hem bir takım pozitif 
sıfatlar atfedebilme ve hem de bunun sonucunda herhangi bir benze-
şimin meydana gelmediğini gösterebilmektir, Bir başka deyişle hem 
Allah'a bir takım olumlu sıfatlar atfetme ve hem de bir şekilde bunun 
mecaza başvunnadaıı, gerçek anlamıyla olabileceği bir anlam boyutu-
nu yakalayabilmektir. Eğer bu yapılabilirse, Allah hakkında birtakım 
pozitif sıfatlar kullanılabilir ve bunun, sonlu ve Sonsuz varlık arasında 
bir benzeşime yol açmadığı düşünülebilir. Çünkü benzeşmenin tam 

"" I zutsu. İbıı A rabı »in Fusüs undaki .Anahtar Ka\>ram]ar. s 80. 
45 Neselî. EbûT-Berekât Ahmed b. Mahmûd, el-Umde fı 'l-Akâid, Süleymantye 

Kütüphanesi. Fatih Bölümü: 3085. Vr.3a. 
46 Nesefî. Ebû'l-Muîn. Tabsıratul-Edille, Tah. Claude Selâme, Dımaşk. Î993. 
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anlamıyla gerçekleşebilmesi, benzeyen ile benzetilen arasında her 
yönden benzerliğin meydana gelmesi, ve bu benzeşimin biri diğerinin 
yerini alabilecek şekilde tam olabilmesi gerekir.47 Bu durumda sonlu 
varlıklar için kullanılabilen bir takım pozitif niteliklerin Tanrı içinde 
herhangi bir mecaza başvurmadan kullanılabilmesi ve bunun herhangi 
bir benzeşime yol açmaması mümkündür. Ayette yüce Allah'ın nef-
yettiği48 benzerlik de "mutlak benzerlik"tir. 

Bu açıklama tutarlı biçimde sürdürülebilirse, Allah'a atfedi-
len ve sonlu varlıklar içinde kullanılabilen pozitif nitelemeler, herhan-
gi bir benzeşime neden olmayacaktır. Çünkü Tanrı için kullanılabilen 
niteliklerle, insanlar için kullanılan nitelikler arasında "derece" farkı 
bulunmaktadır. Tanrı hakkındaki teolojik anlatımlar, bilim adamları-
nın sıkça kullandıkları bir ifadeyle "takribi" veya teologların kullan-
mayı tercih ettikleri bir ifadeyle "analojik'tir. Yani, Tanrı ile duygu ve 
zekamız yoluyla Tann'nın sonsuz başkalığını onaylayarak öğrendiği-
miz her şey arasında belli bir benzerliği tasdik ederiz. Tann her zaman 
için benzer, her zaman için sonsuz "farklı"dır.49 Bu anlamda bir anla-
tım biçimi. Tanrı nın aşkın mahiyeti açısından sorun oluşturmaz. Zira 
Tann'ya atfettiğimiz her nitelikle birlikte, aynı zamanda O nun sonsuz 
başkalığını da onaylamaktayız. Bilmeyi ve bilmemeyi içeren bu para-
doksun yarattığı şaşkınlık bizi dünyevi düşüncelerin yukansına, ifade 
edilemez gerçekliğin kendisine taşıyabilir.50 Tann'nın mutlak varlık 
oluşunda kuşku bulunmamakla birlikte, mutlaklık O nun yegane ka-
rakteri değildir. O. mutlaktan daha fazla bir varlıktır: mutlaklık O nun 
tabiatının sadece bir yanıdır. Mutlaklık kadar mutlak izafilikte O na 
aittir. Tann "yi yücelten. O nun değişmezliği ve kendi-kendine yeterli-
liği değil, yaratılışın her basamağım kendi varlığına dahil ederek bü-
tün varlıklan aşabilen yetkin bir kapasiteye sahip olmasıdır.51 

Halbuki tek yanlı savunulan tenzihi anlayışta, Tann'nın vur-
gulu biçimde "dışta'lez-Zâhir olduğu bir mana söz konusudur. Gücü 
ve huşu dolu yüceliği içerisinde O, bizlerden köklü biçimde başka. 

4 Nesefı. el-l'ıııde. Vr.3a. 
43 "O nıın benzeri hiçbir şey yoktur" (42.Şûra/11). 
49 Capra. Kainata Mensup Olmak, s.42. 
50 Armstrong. Tanrı nm Tarihi . s. 175. 
51 Hartshorne. Charles. "Dine ve Felsefeye Göre Tann", Âlemden Allah'a. 

Çev.Mehmet Avdın. Ufuk Kitapları. İstanbul, 2000. s. 131 
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sonsuz derecede uzak ve dolayısıyla " göklerin yerden olduğu kadar 
yüksektir". Bununla birlikte elbette, "bize şah damarımızdan", "nefes 
alıp verişlerimizden, daha yalandır" zira "onda yaşar, hareket ederiz, 
varlığımız da ondadır." Mutlak bir gerginlik içindeki aşkınlık ve 
içkinlik ikilisinden biri üzerindeki hakimiyetimizi kaybedersek haya-
tımızdaki maneviyat çöker.52 Bu nedenle simyasal anlatım, paradoksal 
bir biçimde Tanrı'yı "merkezi her yerde olan ve çevresi hiçbir yerde 
olan bir daire" misaliyle anlatır.33 Daha açık bir anlatımla bu, Allah'ın 
hem her yerde hazır ve nazır oluşunu ve hem de hiçbir yerde bulun-
mayışım ifade etmektedir. 

Nihai gerçeklik söz konusu olduğunda, her ne kadar kendini 
insan ve evreni de kapsayan somut gerçeklikler içinde açığa vuruyor-
sa/m-/// da. onun bütün her şevin ötesinde olan veçhesi de hiçbir 
zaman dikkatten uzak tutulmamalıdır. Çünkü beşer düşüncesi, her ne 
kadar kendisine benzeyen bir Tanrıyı istese de, böyle bir Tanrı anlayı-
şı beşeri anlayışı tam olarak tatmin edemez. Çünkü, algılayabildiğimiz 
ve bizim gibi olan bir Tanrı nın kendisine ibadet etmemizi isteyeme-
yeceği açıktır. Zihinlerimizin son derece yetersiz kabı içerisine sıkıştı-
rılmış olsaydı, gözlerimizi başka tarafa çevirmez, hiçbir ürperti yaşa-
mazdık. o zaman dini korku/töA-va veya mehâfetullah da olmazdı. " 

Tann'nın yalnızca soyut terimlerle anlatımı veya bir başka 
anlatımla da her zaman Tann'nın ne olmadığından söz ed\ş/negatif dil 
bir teisti tatmin edemeyebileceği gibi, dinî tecrübenin de bir kısmım es 
geçmektedir. Çoğu kere pozitif anlatımlar, Mutlak gerçekliğe ancak 
kıyas yoluyla veya da analoji yoluyla uygulanabilirler. Bir başka de-
yişle. sonsuza ilişkin bilinçAvezg/ ne kadar gelişirse, sonluyla arasın-
daki uzaklık o kadar büyük görünür ve daha az lafzi pozitif sıfatlar 
telaffuz edçr.55 Daha da önemlisi salt rasyonel anlatımlar, Tann'nın 
anlaşılması söz konusu olduğunda, insan için tatmin edici açıklama 
sağlayamayabilir. Elbette ki Allah'ın ve içte (enfûs) ve dıştaki (afak) 
delillerinin bilinmesi açısından akim önemli bir yeri olmasına karşılık, 
Aşkın alanı anlamlandınnada yalnızca rasyonel yetilere güvenmek. 
Tann'yı keşfetmenin uygun aracı olmayabileceği şeklinde itirazlara 

s" Smith-Griffin. Unutulan Hakikat,, s.26. 
53 Smith-GrilTm. Unutulan Hakikat,, s.34. 
54 Smith-Griffin. Unutulan Hakikat, s.52. 
55 Smith-Griffin. Unutulan Hakikat, s.54. 



maruz kalabilir. Tarihî süreç içinde Mutezile'ye yöneltilen önemli 
suçlamalardan birisi, onların Aşkın alanı aşırı rasyonalize ederek, son 
anlamda Allah'ı bütün gizemli niteliklerinden sıyırmaları ve O'nu 
hiçbir dinî değeri olmayan soyut bir kTormül"e dönüştürdükleri şek-
lindeydi.56 İslam düşüncesi içinde Eş'ârî düşüncenin doğup gelişimi, 
temelde Mutezile'ııin aşkın alana ilişkin rasyonel değer biçimlerine 
ilişkin radikal bir tepkiye dayamrsa da, sonunda Eş'âriliğin de 
Hanbeliliğin agnostik tutumunu savunmada. Mutezile akılcılığına 
başvurduğunu söylemek mümkündür. 

Tenzihi anlamak. Allah'ın uzaklığım, bambaşkalığını, aşkm-
lığını ve erişilemezliğini kavramaktır. Teşbihi anlamak ise, Allah'ın 
yakınlığını, benzerliğini, îçkinliğini ve erişilebilirliğini anlamaktır. 
Birinci bakış açısından, temel vurgu başkalık üzerine yapılmakta; 
ikinci bakış açısından ise, temel vurgu benzerliğe olmaktadır. Kısaca, 
Teşbih üzerinde aşırı vurgu, insanları birçok tanrıya kulluk etmeye 
sevk etmek gibi daha kompleks bir durumla karşı karşıya getirmekte-
dir. 

Kur an ve Sünnet etrafında yoğunlaşan geleneksel anlayışlar 
ve oluşan teolojik inşalar birikimi bir yana bırakılırsa, Kur'an'ın öğre-
tisi. kuramsal/föonA: olmaktan dana çok pratik ve dinamik bir karakter 
taşır. Kur'an'ın ve onun vazettiği ed-Dîn in amacı büyük ölçüde insan 
davranışlarına rehberlik etmek, onları kontrol etmek ve yönlendir-
mektir. Bu nedenle Kur'an'ın ortaya koyduğu Allah kavramı, büyük 
ölçüde işlevseldir51 Mu'tezile'nin Allah'ı anlama konusunda takındığı 
rasyonel tutum ve bunun sonucu kullandığı yoğun mücerret dilin kar-
şısında, Kur'an'ın olgu ve olaylara müdahale eden işlevsel Taıın'sına 
dönerek tenzihe olduğu kadar, teşbihe de vurgu yapma amacım güden 
Sünnî paradigma, metodolojik olarak Mutezilenin rasyonel çizgisinde 
hareket ediyordu. Bir başka deyişle, hem Allah'ın bizim için bilinebi-, 
lir olıışunu/içkinliğini hem de anlayışımızın ötelerine uza-
mnJaşkmhğını açıklamak için akıl ve mantığı kullanmıştır. Bir başka 
açıdan Sünni paradigma aslında. Tann'nın herhangi bir insan düşün-
cesi gibi tartışılan ve çözümlenen bir kavrama indirgenmesine karşıy-
dı. Bu bağlamda, bilgi, güç, yaratma, irade gibi ilahi sıfatlar gerçek 

Armstrong. Tanrı nın Tarihi, s.220. 
i-uziur Rahman. İslâmi Yemlenme (Makaleler II), Çev.Adil Çiftçi, Ankara, 
1999. s. 13. 
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sıfatlardı ve ezelden beri Allah'a aittiler. Ama bunlar Allah'ın zatın-
dan ayrıydılar, çünkü Allah özünde tekti, yalın ve birdik8 Ancak Al-
lah'a atfedilen bu nitelikler, İlâhî Zat Ta ilişkileri bakımından "Zat'w 
ne avnı ne de gavri" oluşları nedeniyle herhangi bir teşbihi ve teçsimi 
gerektirmezler.5^ Daha açık bir anlatımla da, Allah'ı bütün eksiklik-
lerden ve sonluluklardan arındırmayı amaçlayan tevhîd (Tenzih) ilke-
sine aykırı düşmemektedir. Görünüşte paradoksal gibi görünen bu 
anlatım. Allah'm anlaşımı açısında önemli açılımlar sağlayabilir. 

Kur'an "in ortaya koyduğu Allah fikri, insanla ilişkisi yanın-
da, evrenin hakikat değerini belirlemeye de katkı sağlar. Allah müm-
kün olan her türlü mükemmeliyetin ötesinde, ama aynı zamanda bu 
mükemmellik haritasının her noktasında bulunuyor olması, Allah 
kavramının iç-mantığmın bir gereğidir. Bir başka deyişle aşkmlık-
içkınlik iç içe bir görünüm arz eder. Tann'nın yalnızca aşkın oluşuna 
yapılan kesif vurgu. Kuran ın kendisinin değil, daha sonra oluşan 
teolojik geleneklerin izlerini taşır. K u r a n d a Tann. evren ve insanda 
gerçekleşen pek çok olgu ve olayla ilişkisi içinde sunulur.60 

"Bir şeyi başka bir şeye benzetmek ya da benzer telakki et-
mek" anlamına gelen "şebbehe" fiilinden türetilmiş olan teşbih (smile-
Comparasion) sözcüğü de Kelâm İlmi nde "Allah'ı yaratılmış, sonlu 
nesnelere benzetmek" anlamına gelmektedir.61 Kelâm tarihinde ka-
zanmış olduğu tenninolojik anlama bakılırsa, daha açık bir ifadeyle 
"Allah'ın ellerinin, ayaklarının, yürümesinin, nzasınm, kızgınlığının 
vs. olduğunu" belirten Kur'an ayetlerine dayanarak Tanrı ya cismani 
ve beşeri nitelikler yakıştıran Kelâm gruplannın tenzih karşıtı tutumla-
nnı ifade etmektedir. Elbette ki bunun doğal sonucu. Tann'nın sonlu-
laştınlması. nesneye, insana, puta vs. dönüştürülmesi ve O'nu insan-
biçimci duruma getirmek anlamına gelmektedir. Geleneksel Kelâm 
ilmi açısından bu iki eğilim, her zaman bir birinin karşısında yer al-

58 Matürîdî, Ebü Mansûr. KUâhu l-Tevhid, Tah.Fethullah Huleyf. İstanbul. 1979, 
s. 14.47-48; 

59 Cüvevnî. İmâmu'l-llarameyn Ebü'l-Mealî, kitdbu 1-İrşad, Tah.Es'ad Temîm. 
Beyrut. 1992. s. 132: Nesefi.7aftsıra«f 'l-Edille, 1/200: Taftazânî, Şerhul-
Mekdstd. IV 69. 

6" Fazlur Rahman. İsldmî Yenilenme, s. 13 
61 Kavramın geniş bir açılımı için bkz. Tahanevî. Keşşaftı lstılahâti'l-Funûn, 

1/433-445. 



mış. hiçbir şekilde birbiriyle uzlaşamaz iki radikal tutum olarak öne 
çıkmıştır Elbette ki kaba anlamıyla bir antropomorfizmin savunulabi-
lir bir yanı yoktur. Çünkü katı bir insan biçimcilik, Paul Tillich'in 
ifadesiyle son anlamda putlara iman etmekten başka anlama gelmeye-
bilir.62 Bu anlamda bir iman ise, bir iman olmaktan çok, imanın çarpı-
tılmış biçimine dönüşmektedir. Çünkü imanın nihaî ilgisi Müteal bir 
Tanrı olmak zorundadır. 

Bu durumda, Tann'nın beşeri anlayışa daha anlaşılır bir 
düzlemde sunulması noktasında, tenzih ve teşbih arasındaki bu aşıla-
maz ikilemin giderilebilmesi için, her ikisinin de bir denge düzeyinde, 
bir birinin karşısında yer alan değil, bir birinin yanulda. destekçisi 
olarak anlaşılabileceği bir anlam çerçevesinin belirlenebilmesi önem-
lidir. Bu bağlamda tenzih'i Yüce Allah'ın her türlü beşeri yetimn 
ötesinde yer alan Mutlakhk veçhesine ve teşbih 'i de Allah'm beşer 
açısından bilinebilir, anlaşılabilir ve anlatılabilir olan veçhesine ham-
ledebilmek mümkün görünüyor. Ancak burada belki Allah'ın beşer 
açısından bilinebilir olan boyutuna bir anlamda teşbih adım vermek, 
kelimenin Kelâm terminolojisinde sahip olduğu tarihsel çağnşımlar 
nedeniyle yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu nedenle biz, tenzih 
veya teşbih terimlerine başvurmak yerine, meramımızı ifade eden ve 
biraz daha esnek bir çağnşıma sahip olan ve yukanda işaret ettiğimiz 
anlamda teşbih teriminin neden olabileceği yanlış anlaşılınalan do-
ğurmayacak Aşkın ve içkin kavramlarına başvuracağız. Aşkınlığı ve 
İçkinliği bir denge düzeyinde anlamlandırarak, böyle bir metodolo-
jiyle Allah'ı anlamaya çalışmak, aslmda Kur'anî terminoloji ile de 
uyum halinde görünmektedir. Çünkü Kur'an açısından Tann hem 
nesnel dünyada kendini izhar etmekte hem de hiçbir şeye benzeme-
mektedir. Bir açıdan her şeyden önce olmakta {el-Ewel) bir başka 
açıdan da her şeyden Sonra var olan da (e/-Ahir) yine o olmaktadır. 
Bir açıdan beşer aklı yönünden, evrende olgu ve olaylardaki tecellile-
riyle varlığı apaçık (ez-Zâhir) olmasına karşılık, diğer yandan, Mut-
laklığı ve Aşkınlığı içinde ve kendi uluhıyetine özgü mahiyeti açısın-
dan oldukça gizli, beşer idrakinin ötesinde (el-Bâtın)dir.61 Bir başka 

6" Tillich. Dynarnis ofFaitlı, s.52. 
" 57.Hadîd/l. Yüce Allah'ın el-Evvel. el-Ahir, ez-Zahir, el-Bâtiıı isimlerinin 

ayrıntılı bir açıklaması için bkz. Râzi, Fahruddin Muhammed b. Ömer. 
Levamiu 'l-Beyyınât Şerhu Esmaillahi Tedla ve s-Sıfat, Ta lik: Taha Abdurrauf 



anlatımla Kur'an. yalnızca aşkın veya yalmzca içkin olan Tann'ya 
değil, aynı zamanda hem Aşkın hem de içkin olan Taıırı'ya iman et-
melerini ister. Bir yandan müminin gayba imam övülürken, diğer 
yandan da Allah, kendini beşeri idrake açarken, nesnel dünyaya dik-
katleri çekmekte, düşünceye ve oradan çıkarılacak ampirik-rasyonel 
sonuçlarla görülen alemden/a/«w-/ şehâdet görülmeyen aleme/ö/<?w~; 
gayb geçiş yapmalarım istemektedir.64 Bir başka deyişle hazır olan 
gaib olanın delili olarak sunulmaktadır. Bu, Tanrı'yı bilme ve anlama 
girişimimizde önemli imalar taşır. Allah'ı bilme-anlama girişimimiz-
de. Allah'ın aşkın boyutunu/fewz//H dikkatten uzak tutamayacağımız 
gibi. onun beşeri anlayışa açık olan içkin boyutunu AaJteşbih eşit şe-
kilde dikkate almamız gerekmektedir. Tann'yı bilmeye ilişkin 
epistemik çabamızda, aşkın ve içkin boyut, bu alandaki bilgimizin 
tamamlayıcı unsurları olmaktadırlar. 

Bu durumda önemli olan, bunların her ikisini de birbiriyle u-
yumlu ve birbirlerinin tamamlayıcısı durumunda görmek; her ikisini 
de denge düzeyinde tutabilecek bir anlayış geliştirmek olacaktır. Aş-
kınlık ve içkinlik arasındaki dengenin, herhangi biri lehinde bozulma-
sı. (Aşkınlık lehinde bozulduğunda da içkinlik lehinde bozulduğun da) 
her ikisi de beşeri anlayışı kısıtlamaktadır. Hangi yönde olursa olsun 
girişilebilecek tek yanlı bir tutum, anlayış düzeyi olarak denge düzeyi-
nin oluşturulduğu zamandakine eşit olamayacaktır. 

Allah kendisini olgu ve olaylarla, onlardaki harikulade işle-
yişle ve son anlamda tecellileriyle insanî anlayışa açar. Ancak bütün 

Sa'd. Beyrut, 1990. s.325-335, Tilmsânî, Afîfüddin Süleyman, Esmâü'l-
Hüsnd, Çev.Selahaddin Alpay, İstanbul, 179-180. 
Temelde "şâhid"in "gâib"e delil olarak kullanılması, önemli bir Kur'an'ı 
olgudur. Kur'an pek çok ayetinde metafizik gerçekliklerle ilgili beşeri anlayışı 
geliştirme bağlamında, bu gerçekliklerin dünyevî ve olgusal karşılıkları üze-
rinde düşünmeye teşvik eder. Ahırete ilişkin dünyadaki misillerini düşünmek, 
bir Yaratıcının var oluşunu bilmek için. meydana getirdiği eserlerden hareket 
etmek Kur an ın temel hareket metodudur. Şahidin Gaîb'e delaleti konusu, te-
olojik tartışmalarda da kendine yer bulmuştur Örneğin Sünni paradigmanın 
güçlü temsilcilerinden biri olan Matürîdî (ö.333/944). bunun imkanından söz 
der. Ancak böyle bir delaletin tafsili bir delâlet değil, ancak kabaca (icmâlen) 
bir delâlet biçimi olduğunu ifade eder. Örneğin bir kitap, yazarına delâlet eder. 
Ancak katibin ne-liğine ilişkin pek fazla anlaşım düzeyi sağlamayabilir. 
Matürîdî. Kildbu l-Tcvhid. s.27-29. 



bunlara bakarak denge teşbihiiçkinlik lehinde bozulursa, yine tek yanlı 
olma hatasına düşme ve anlayışımızı sınırlama tehlikesiyle karşı kar-
şıya olmaktayız. Çünkü yalmzca Allah'ın aşkınhğı boyutunu tercih 
ederek onu tenzih eden kimse gibi, yalnızca onun içkinliğinden hare-
ketle içkini iği teşbih İlığı içinde anlayan kimse de kendini sınırlandır-
mış olduğu için Taıın hakkında ulaştığı bilgi düzeyi çok daha sınırlı-
dır.65 

Bu durumda beşeri anlayış, İlahi olanı anlama girişiminde 
Aşkınlığı olduğu kadar, içkinliği de dikkate almalıdır. Allah'ı anlar-
ken, insan aklı, beşeri terminolojiden hareket ettiği için, ne kadar 
soyut dil kullanırsa kullansın son anlamda beşeri bir dil kullanacaktır. 
Beşeri dil içinde kalındığı sürece, herhangi bir oranda teşbihten ka-
çınmak mümkün değildir. Çünkü insan, ancak çevresindeki nesneleri 
birbirleriyle karşılaştırarak, birbirlerine olan benzerliklerini ve ayrı-
lıklarını ortaya koyarak tanımlayabilir ve anlayabilir. Bu nedenle belli 
düzeyde ve anlamda teşbihe başvurmak kaçınılmazdır. Kur'an, kendi-
ni beşeri idrake açarken, bir takım müieşâbih anlatım biçimlerine 
başvurmaktadır. Ancak burada teşbih, Allah'ın herhangi bir nesne, 
olgu ve olaya benzetilmesi şeklinde dar bir çerçevede değil, aksine 
oldukça geniş ve genel bir surette (icmalen) olmakta; ve asla somut ve 
belirli bir surette meydana geldiği düşünülmemektedir. 

Eğer şu ana kadar söylediklerimiz doğruysa, Tann'nın anla-
şılıp anlatılmasında ideal olan yöntem, ne yalnızca aşkınlığı vurgula-
yan tenzih ne de içkinliği vurgulayan leşhıh'ür: aksine her iki köklü 
eğilimi "aşkın bir anlam çerçevesi" ndc birleştirebilen düşüncedir. 
Çünkü insan. Allah'ı anlama çabasında yalnızca teşbih boyutunu ön 
plana çıkarırsa, bu durumda putperestliğe düşmüş olur. İslâm düşün-
cesi içinde gelişmiş ve yalnızca Allah'ın ıçkhûiğmılleşbıhiliğmı vur-
gulamış olan, Müşebbihe ve Kerrâmiye'nin düşmüş olduğu hata bura-
dan kaynaklanmaktadır. Yani yalmzca içkinliğe vurgu yapıp, Tan-
n'nın aşkın boyutunu dikkate almamalandır. Böyle bir anlayışta ten-
zihe tamamen set çeken saf bir teşbih ten söz etmek mümkün olabil-
mektedir. 

Bu bağlamda anlayışın sağlamlığı, akim tenzihi tesis ettiği 
yerde vehim yardımıyla teşbihi ve vehmin teşbihi tesis ettiği yerde de 

li5 Kutsıı, İhn Arabi 'nin Fusûs 'undaki Anahtar Kavramlar, s. 88. 



akıl yardımıyla tenzihi vurgulamaktır. Böylece her şey, ne tenzihin 
teşbihten ve ne de teşbilıin tenzihden aynlamadığı sıkı bir organik 
birliğe irca edilmiş olmaktadır. İşte 'O 'na benzeyen hiçbir şey yoktur; 
ve Semi' ve Basir olan O'dur "6e mealindeki ayet de bu duruma işaret 
etmekte olup Allah burada kendini hem tenzih hem de teşbih aracılı-
ğıyla tasvir eder.67 Bu bağlamda ilâhî isimler ve sıfatlar hem episte-
molojik hem de ontolojik olarak, görünmeyen ile görünen arasında bir 
köprüdür.68 

2. Bir Ara Durum Olarak Ru'yetullah 
Genel olarak her çeşit epistemolojik çabada ve özelde de Al-

lah'ı bilme ve anlama girişiminde, bir çeşit ontoloji varsayılmaktadır. 
Ontoloji bir varlık öğretişidir ve varlığa ilişkin genel ve kurgusal ta-
nımlar sistemini içerir.69 Kur'an ontolojisi açısından probleme bakıl-
dığında, varlık hiyerarşisi temelde görülebilen/ye/îdcfef ve görüleme-
yenjgayb şeklinde iki temel kategoriye ayrılmaktadır Sahip olduğu 
nitelikler yönüyle mutlak varlık olaiı Allah, bütün alt düzeydeki varlık 
kategorilerini kuşatır. Ama Kur'an görünmezi tanımlarken, öyle anla-
şılıyor ki gözlerimizin pratikte erişemeyeceği değil, fakat tersine ilke 
olarak erişilemez olanı kastetmektedir.70 Bu nedenle önemli ve değerli 
olan iman. yalnızca görülebilir varlık düzlemlerine olan inanç değil, 
görülemeyeni de içine alacak şekilde71 engin bir boyut taşımaktadır. 

Bütün varlık kategorilerini kapsayan Aşkın bir varlık katego-
risine sahip olan Allah'ı görüp göremeyeceğimiz şeklindeki bir tartış-
ına, temelde yalnızca rasyonel kurguların bir sonucu değildir. Tanı 
anlamıyla mahiyetini bilip anlayamayacağımızı düşündüğümüz bir 
varlık kategorisini görebileceğimizden söz etmek bir anlamda rasyo-
nel kurgularla çelişik görünüm sergiliyor. Pratik dinî yaşantımızda 
telkin edilen akide, Tann'nın görülebilirliği tezinin olumsuzlanışını 

42. Şûra'11. 
Izutsu. İbni Arabi 'nin. Fusüs undaki Anahtar Kavramlar, s. 105. 

68 Chittick. William. Hayal Alemleri s.37. 
® Bkz. Fralov. Ivan. Felsefe Sözlüğü, Çev.Aziz Çalışlar, İstanbul, 1997, s.363; 

Demir. Ömer-Acar. Mustafa, Sosyal Bitimler Sözlüğü, İstanbul, 1993. Ağaç 
Yayınları, s.271. 

" Chittıck-Murata. İslâm in Vizyonu, s.147. 
1 Kur aıı. görülemeyene inanmayı, müminin önemli bir niteliği olarak belirle-
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imâ etmektedir. Küçük yaşlardan beri, aile ortamından temel eğitim 
aşamasına kadar, pek çok platformda, Allah'ın cisim, nesne ve çevre-
mizi kuşatan varlıklar cinsinden bir varlık olmadığı ve belirgin bir 
yerinin olmadığı telkin edilmektedir. Bir başka deyişle inandığımız 
Allah, yaratıklarına nispet edilen niteliklerden münezzehliği içinde 
bize sunulmaktadır. Bizim gördüğümüz ve ilkesel olarak görülebile-
ceğini kabul ettiğimiz varlıkların çoğu, ontolojik hiyerarşi de alt kate-
gorilere ait nitelemelerdir. Bu durumda bütün var olanların yaratıcısı 
konumunda olan Zorunlu Varlığın, varlıklara atfedilen görülebilme ile 
nitelenemeyeceği açıktır. Bu nedenle "Tanrı görülebilir mi" şeklindeki 
bir som, geleneksel öğretilerimiz açısından imgelemimize son derece 
yabancı gelebilir. Bir başka açıdan da, teolojik düzeyde tartışılan Al-
lah'ın görülebilirliğine ilişkin öğretilerin, dini pratiğe pek de fazla 
yansımadığı ve bunun sonucu olarak da sıradan insanların imgelemin-
de "tenzihi anlayış" in yer tuttuğu söylenebilir. 

Bu alandaki teolojik kurguların ortaya çıkışı ve Allah'ın gö-
rülebilirliğine ilişkin Sünnî paradigmanın oluşumu, daha çok 
Kur'an'ın anlatım üslubu içinde yer alan bir takım anlatım biçimlerin-
den kaynaklanmaktadır: Teoloji de bir anlamda Kur'aıı'ı anlama ve 
okuma biçimi olduğuna göre, Tann'nın görülebilirliğine ilişkin tas-
virlere lakayt kalması düşünülemez. Çünkü bir anlamda da bu 
(Ru'yetullalı), teolojinin merkez problemi olan Allah'ın bilinmesi ve 
anlaşılabilirliği konusu içinde yer almaktadır. Kur'an, bazı ayetlerde 
Allah'ın yüzünden söz ettiği gibi, " her nereye dönersek dönelim ora-
da Allah'ın yüzüyle karşılaşacağımızdan da söz etmekte,73 ve bir pey-
gamberinin kendisini görme yönündeki bir talebini tartışmaktadır. Bu 
bağlamda K u r a n ı anlamaya çalışan bir dinî disiplinin. Kur an ın bu 
tarz anlatımlannı dikkate almaması düşünülemez. 

Ru'yetullah konusu, geleneksel teolojinin temel konulanndan 
birisi haline dönüşmüştür. Hatta öylesine temel kabullerden birisi 
olarak düşünülmüştür ki. pek çok Kelâmcı. Allah'ın görülebilmesi 
tezini, Sünnî düşüncenin belirleyici görüşleri arasında saymış ve bu 
alanda Sünnî geleneğin ittifakından söz edilmiştir.74 Böyle bir ittifakın 
olup olmaması bir yana. bu alandaki bütün tartışmalar hem bizatihi 

72 2.Bakara/l 15. 272: 13.Ra'd/22; 30.Rûm/38. 39; 55.Rahmân/27: 76.İnsan/9 
"Nereyi- dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır" (2. Bakara/115). 

74 Cürcânî. Şerlm I-Mevdkıf VIII/115. 



Kur an a hem de Hz Peygaınber'in açıklamalarına önemli atıflarda 
bulunmaktadır. Ru'yetullah ile ilgili bir araştırmada, bu tezin temel 
Kur'anî dayanaklarının isabetliliği kadar. Hz. Peygamber'e yapılan 
atıfların gerçekliği konusu da son derece önemlidir. Zaten araştırma-
mız büyük ölçüde bu atıflar, onların isabetliliği ve bunlar etrafında 
dolaşan geleneksel okuma biçimleri üzerinde biçimlenecektir. Ancak 
bu aşamada önemli olan, böyle bir düşüncenin, yani Allah'ın göriils-
bilirliği tezinin (bu aşama da dünyaya veya ahirete tahsis yapmadan) 
bir şekilde kabul edilmesinin, aşkınhk ve içkinlik (tenzih-teşbih) den-
gesi açısından önemli açılımlar getirebileceği olgusudur. Çünkü söz 
konusu edilen görme, her şeyden önce bir beşeri olgudur ve beşeri 
kabiliyetlerin işlevine ilişkin bir açıklama getirmektedir. Zira bilgiye 
erişme sürecinde ğörme, önemü bir veriye ulaşma aracıdır. Bir başka 
perspektiften bakıldığında, görme eyleminin yalnızca beşeri bir olgu 
olarak değil, aynı zamanda ilâhî bir nitelik olarak da belirlendiği gö-
rülmektedir- Hatta yukarıda atıfta bulunduğumuz, Allah'tan her çeşit 
benzerliği olumsuzlayarak mutlak tenzihiliğini doğrulayan ayet" m 
devamı. Allah'ın gören ve işiten oluşu şeklinde iki önemli nitelik 
belirlemektedir. Bu mümkün olmakla birlikte, bizim tartışma konu-
muz bu değildir Allah'ın gören ve işiten oluşunda ve bununda ötesin-
de bütün kemal sıfatlarıyla nitelenişinde Sünnî paradigma açısından 
bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü Ru'yetullah terimi, daha çok 
insanın Allah'ı görebilmesinin imkanına ilişkin bir beşerî konumu 
anlatmak için kullanılmaktadır.75 Sünnî paradigma böyle bir görme 
tezinin imkanım kabul etmekle birlikte, bunun Tanrı açısından her 
hangi bir teşbihe yol açmayacağı düşüncesinde birleşmektedir. Çünkü 
Allah'ın görülmesi ilke olarak kabul edilmekle, bu görme eyleminin 
nasıllığı belirleme konusunda bilınmezcılagnosX\V. bir tutuma girildiği 
görülmektedir. Bir başka deyişle de, görmenin nasıllığına ilişkin a-
çıklamalar Allah'ın anlaşılabilirliğine ilişkin pozitif bir katkı sağlamak 
yerine, "görülecektir, ancak bildiğimiz görme türünden bir görme 
değildir" şeklinde bir negatif açıklama biçimi tercih edilmektedir. Bu 
bağlamda "görme", ancak "nasıllığı bilinmeyen bir görme" tarzında 
yapılan bir açıklama, bir anlamda "görmenin ne-liği konusunda hiçbir 
olumlu açıklamada bulunmamaktadır. 

5 Bağdadi. Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir et-Temîmî. UsMu'd-Dîn. Dâru'l-
Medîne. Beyrût. Trs. (İstanbul. 1928 Tarihli baskıdan ofset), s.97. 



Kelâm ilmi gelişim sürecinde ortaya konulan inşalar birikimi 
bir an için bir yana bırakırsa, eğer bu anlamda, yani teşbihi gerektir-
meyecek bir tarzda "Allah'ı görme" mümkünse, böyle bir kabulün 
tenzih-teşbıh dengesi açısından önemli bir ilerlemeye sağlayacağı 
açıktır. Çünkü Allah'ı anlama ilişkin temel beşeri girişim, "AJlah'ı 
görme" gibi somut, doğrudan, bizzat tecrübeye dayanan bir açıklama 
biçimiyle güçlendirilmiş olmaktadır. Yani Allah'ı bilme ve anlama 
eylemimiz empirik bir temele kavuşturulmuş olacaktır. Ru'yetullah'ı 
bir ara durum olarak başlığa taşıyışımızın önemli bir nedeni, hareket 
noktası olarak beşeri yetileri esas olması nedeniyle teşbihi çağrıştıran, 
ancak Allah'ın aşkınlığı açısuıdan sorun oluşturmayacak bir anlam 
çerçevesine kavuşturulması nedeniyle de "tenzihe" yaklaşan ve iıe? 
ikisini de dengeleyen bir açıklamaya kavuşturulmuş görünmesidir. 
Dalıa açık bir anlaümla Ru'yetullah, teşbih ve tenzih arası bir açıkla-
ma biçimi getirmektedir. Böylesi bir açıklama biçimi ise, salt tenzihi 
veya teşbihi merkeze alan açıklama biçimlerine nispetle artı bir şeyler 
söyleme anlamına gelebilir Ru'yetullah'ın mümkün oluşu'nun teolo-
jiye sağlayacağı bu olumlu katkı, elbette ki Aşkın bir Tanrı'yı temel 
girişimlerine referans kabul eden dinler için geçerli olabilir. Çünkü bu 
kabul, aşkınlık bağlamında Allah'ın görmenin imkanı ve bunun ola-
bilmesi halinde beşeri anlayışta meydana gelen "aşkın-içkin" gerili-
minin76 azaltılmasında önemli bir katalizör görevi üstlenebileceğidir. 
Tersi bir durumda, yani somut içeriğe sahip bir tanrı fikrini merkeze 
olan teolojiler açısından böylesine olumlu bir katkı ve açılım düşü-
nülmeyebilir. Çünkü bunlar açısından zaten tanrı, beşeri bir olgudur, 
bir nesnedir ve insan diğer nesneleri görebildiği gibi onu da doğal 
olarak görebilir. 

Tanrı "nııı aşkın boyutuna yapılan vurgu, beşeri ve sonlu olanın, Aşkın ve 
Ebedî olanla ilişkisi söz konusu olduğunda, bu ilişkinin mahiyetini sorgular-
ken. beşeri anlayış açısından bir kriz. bir başka deyişle, Aşkınlık-içkinlik geri-
limi doğurmaktadır. Her zaman "aşkıncı" akidenin, Tanrı yı beşeri düzlemle 
ilişkilendirnıesi ve bu ilişkiyi açıklayabilmesi, Tanrı-İnsan arasındaki somut ve 
sıcak ilişkinin, bir başka açıdan soğuk ve soyut terimlere kurban edilmesi an-
lamına da geliyordu 
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TANRI'IN AŞ Kİ NUGIIMÜTEALLİĞİ 

I.TANRI'IN "NE-UK/MÂHÎYETİ 
Yahudilik. Hıristiyanlık ve İslâm gibi ilâhî menşeli dinlerin 

hemen hepsinde "Allah" kavramı, bütün teolojik tartışmalarda merke-
zî bir yere salıiptir.Bu nedenle bu dinlerin değişik formülasyonlannda, 
yürütülen her argüman şöyle veya böyle Allah'ın varlığı problemiyle 
ilgili olmaktadır.1 Tanrı-merkezli dinlerin hepsinin imân manifestola-
rında birinci derecede vurgu, Müteâl bir Tanrı kavramı üzerinde ger-
çekleşir. İlgilenilınesi, bilinmesi, benimsenmesi ve sonuçta da imân 
edilmesi istenen obje burada veya şurada şeklinde işarette bulunabile-
ceğimiz, çevremizi kuşatan varlıklardan bir varlık değil, bildiğimiz her 
varlık kategorisini nihaî derece aşan bir varlık olan Allah'tır. Bu se-
beple. inanılan Aşkın Obje'nin "nasıl bir varlık" olduğu sorusu İslâm 
Kelâmının da başta gelen sorunları arasında yer alır. Bu nedenle, bir 
dinin kabullerini rasyonel olarak temellendirme amacına yönelik ola-
rak oluşturulan bütün teolojiler gibi, İslâm kelâmının da birinci dere-
ceden konusu Allah'ın varlığı ve nitelikleri üzerinde odaklanmakta-
dır.2 İslâm düşünce tarihinde ortaya çıkan bütün düşünce ekollerinin 
önde gelen amaçlarından birisi, kuşkusuz Allah'ın varlığını bilme ve 
aşkınlığını koruyabilecek bir anlayış çizgisi belirlemek olmuştur. 
Rasyonalist düşünüş biçimleriyle tanınan ekollerin başmda gelen 
Mutezile nin Allah'ın sıfatlan konusunda yönelttiği eleştiriler. O nun 
biricikliğine halel getirme endişesinden kaynaklanmaktadır.3 Bir baş-

Ross, Philosophical Tlıeology, s.35vd. 
Râzî. Fahruddin. el-Metâlibu'l-Aliyye mine't-İlmi'l-İlâhiyye, tah.Ahmed 
Hicâzî es-Sekâ. Dâru'l-Kutubi'l-Arabı, Beyrut, 1987, 1/37;, Îcî, el-Mevâhf s.7; 
Taftazânî. Şerhu Y-A/eAvisırf,1/173; Behiy, İslâm Düşiincesinin ilâhî Yönü, s.39: 
Topaloğlu. Bekir, Kelâm İlmi (Giriş), Damla Yay., İstanbul, 2000, s.50. 

3 Mutezile nin bu konudaki endişeleri için bkz. Kâdî Abdülcebbar, Şerhu'l-
Usûli'I-Hamse, s. 167-190; F.ş'âri. Makâlât, 1/238-243; Şehristânî. Kbu 1-Feth 
Muhammed b. Abdılkerim. el-Milel ve'n-Nihal, Tah Muhammed Seyvıd 
Keylânî. Beyrut, i r s . 1/44. 



ka açıdan da onlar, teoiojik olarak Allah'ın aşkınlığını koruyabil menin 
rasyonel temellerini arama çabası içindeydiler. 

Kelâm alanında günümüze kadar asırlardır tartışılan deliller, 
Allah'ın varlığına olan inancın makul olduğunun gösterilmesi için 
ortaya konmuş beşerî çabanın, fikir bakımından en yüksek düzeydeki 
ifadesidir. Günümüze değin pek çok düşünür sahip oldukları dinsel 
inançların kabul edilebilirlik değerine sahip öluşu, bir şekilde (aklî 
veya naklî), doğnılanabilırliği, anlamlı oluşu ve delille desteklenebile-
ceği ve bunların da ötesinde bu iddialarının doğruluk ve yanlışlıkları-
nın entelektüel düzeyde tartışılabileceği iddiasında bulunmaktadır 4 

Yürütülen argümanlar sonuçta "Müteâl bir, Allah'ın Varlığı" 
fikriyle sonuçlanmaktadır. İslam düşünürlerinin tartışa geldikleri im-
kan, hudûs, gaye ve nizam vs. delillerin hepsinde Müteal bir Allah'ın 
var oluşuna ilişkin rasyonel temeller aranmaya çalışılmıştır. Bu ne-
denle ön plana "Allah" ve "varlık" terimleri çıkmaktadır. Müteal bir 
Allah'ın var oluşu tezinin, hem Kelâm tarihi boyunca yürütülen teoio-
jik inşaların hem de ileride ele alacağımız "Allah'ın ahirette görülme-
sinin imkanı" tartışmalarında da önemli bir rol oynadığım düşünüyo-
ruz. Çünkü insanın bilişsel eylemlerinin .konusu veya bir başka deyişle 
duyu aktının objesi olan şey mutlak olarak "varlık'tır ve bu bağlamda 
Ru'yetullah olgusu bir anlamda da pntolpjiktir. Bu nedenle Allah'ın 
varlığının nasıl bir varlık olduğu, diğer varlıklarla olan ilişkisi veya 
müşterek olarak varlık terimini atfettiğimiz diğer varlıklar arasında 
"Allah'ın varlığının statüsünün ne olduğu" gibi sorular. Allah'ın nasıl 
bir varlık olduğunun veya daha da öte de O nun mahiyetini araştırma-
da cevaplanması gerekli sorular arasında yer alırlar. Çevremizi kuşa-
tan nesneler için kullandığımız gibi Allah içinde kullanabildiğimiz 
"varlık" nedir ve ne ifade etmektedir? Bir varlık çeşidi olarak Allah'ın 
varlığı, mutlak anlamda varlık kavramının ifade ettiği anlam dışında 
ne gibi unalar taşımaktadır? İnsanoğlunun bilme eyleminin objesini 
oluşturan varlık, lam anlamıyla bilinebilir mi veya bir başka anlamda 
Allah'ın varlığı ne derece de bilinebilecektir? Şu halde Allah'ın varlı-
ğının nasıl bir varlık olduğunu belirlevebilmede ontolojik bazı ayrın-
tılara yer vermek belli ölçüde faydalı olabilir. Bizde önceliği, genel 
olarak varlık kavramına verecek ve sonra da bir varlık kategorisi ola-

4 Davies. Introdııctıoıı ta the Ptıilosoplıy of Religıon, s. 1 



rak ZonınJu Varlık la (vacıbu'l-vücud) 'varlığın nasıllığı" sorusuna 
cevap aramaya çalışacağız. 

Allah'ın görülmesine//?» 'yetullah ilişkin geliştirilen teolojik 
inşalar ve ortaya konulan rasyonel çabalar, büyük ölçüde "varlık" 
terimine atıfla bulunmakta. Allah'ı görebilmenin aklî imkanını ortaya 
koyabilmede "Allah'ın var oluşu" tezi önemli bir hareket noktası 
olarak benimsenmektedir. Eş arı düşünceye dayalı olarak geliştirilen 
"varlık delili" (burada "varlık delili"" ifadesi felsefi düşüncedeki onto-
lojik delilden biraz farklı düşünülmektedir) ve buna bağlı olarak o-
luşturulan tez ve antitezler açısından probleme bakıldığında, 
Rıı 'yetullah sorunun kapsamlı bir analizine ulaşma, ontolojik bir be-
lirlemede bulunmayı kaçınılmaz kılıyor görünüyor. Çünkü beşerî 
düzlemde "görme" olgusunun gerçekleşebilmesi, kaçınılmaz bir şekil-
de "varoluşu"' gerekli kılmakta, yani bir başka anlatımla ancak var 
olan nesneler görülebilmektedir. Tıpkı bilgiprobleminin açıklanma-
sında başvurulan bir bilgi ontolojisine yapılan kaçınılmaz atıf gibi, 
görme eyleminde de -eğer kullanımı uygunsa- bu "görme ontoloji-
si" m ihtiyaç var gibi görünüyor. Bir açıdan da eğer Eş âri düşüncenin 
bu alandaki çabalan, görme olgusu ve özellikle de Allah in görülmesi 
açısından bir değer taşıyacaksa. varlık sorunuyla ilişkisinin netlik 
kazandınhııası gerekebilir. 

Bir başka perspektiften de. araştırma evrenimizin "Allah in 
aşkınlığı bağlamında Ru'yetullah"sorunu oluşu dikkate alınırsa, aş-
ktnlık ile varlık, aşkınlık ile Ru yel veya da mantıksal bir sonuç olarak 
varlık ile Ru yet (çünkü mantıkî çıkanında A=B. B=C ise, bu durum-
da A=C'dir) arasındaki varoluşsal ilişkinin tespiti, konunun ele almışı 
açısından önemli bir çıkış sağlayabilir görünüyor. Aşkınlık 
(transcendence) teriminin temelde5 "farklı o/u.ş ve başkalık"fi anlamına 
geldiği düşünülürse. Allah in Aşkınlığı şeklindeki bir söz diziminde 
son anlamda, varoluş düzleminde Allah'ın diğer varlık kategorinden 
başkalığını ve farklılığını dışa-vuran bir anlama geleceği açıktır. Bu 

' "Temelde'""diyoruz, çünkü "aşkm/lranscendence" terimi, kullanımı tanımından 
kolay olaıı bir kavramdır. Genelde de Tanrı'nm evrenle ve insanla ilişkisi söz 
konusu olduğunda son anlamda O nım konumunu açıklamak amacıyla kulla-
nılmaktadır. Geniş bilgi için bkz. Slater. Peter. The D\>namics af Heliğimi 
Harper ARou Publıshers. London. 1978. s.64vd. 
Marchant. George J.C.. "Transcendence". B.D.T. s 527. 



durumda bizatihi varlık teriminin hem sonlu varlıklara hem de Sonsuz 
Varlık'a atfedilişindeki teolojik ayrımlar gibi. diğer yandan da bilme 
veya görme gibi terimlerin de hem sıradan sonlu nesnelere hem de 
Aşkın varlığa atfedilişindeki teolojik incelikleri belirleyebilmek de 
önemli görünüyor. Daha açık bir anlatımla bir ağacı, insanı veya Gü-
neş'i görebildiğimizi söylediğim ralıatlıkta "Allah'ı görebildiğimi" 
söyleyebilmek kolay görünmüyor. 

Allah'ın görülmesi olgusunun reel imkanım belirlemede, hem 
beşer için anlaşılır olabilmek hem de Allah'ın aşkmlığı ile çelişmemek 
önemlidir. Çünkü bir anlamda bu. İslâm'ın merkezî bakış açısını teşkil 
eden "tevhid ilkesi"\m\ gereğidir. Ru 'yetullah'h ilişkili olarak oluştu-
rulabilecek bir Ru 'yel kuramı, beşeri yetilere atıfta bulunuşu yönüyle 
teşbihi (antropomorfist) ve Allah'a atıfta bulunuşu yönüyle tenzihi 
olacaktır. Bunlardan birincisi beşeri tecrübeyi, diğeri ise Ta tın Bilimi 
(ilahiyat) ilgilendirmektedir. Ru'yet Kuramı bu ölçütler içinde ele 
alınacaksa. bir yandan genel olarak ontolojiyi, diğer yandan da Al-
lah'ın Varlığı nı dikkate almalı ve ilahı varlığın kendine özgü nitelik-
lerim görmezlikten gelen değil, dikkate alıcı, özümseyici bir anlayış 
modeli geliştirilmelidir. Bu bağlamda genel olarak varlığın kategorik 
(zorıınlu/olurhı) belirlenimi ve bu hiyerarşi içinde Allah'ın Varlık 
statüsünü belirlemek önemlidir. 

1.1.Varlık Kavramı 
Biz insanlar olarak, bu dünyada varlıkların sonsuz derecede 

çeşitliliğiyle kuşatılmış olarak yaşarız. İç içe yaşadığımız, dokunup 
kokladığıııuz ve duyularımızla doğrudan veya dolaylı ilişkiye girdi-
ğimiz bu nesnelere "varlık" diyoruz. Ontolojik gerçeklik ve bu ger-
çekliğin bizim bilip-etmeleriinizle plan ilişkisi. İslam metafiziği açı-
sından önemli bir konuma sahiptir. İslam düşüncesi içerisinde gelişti-
rilen metafizik düşünce büyük ölçüde varlığa ait özelliklerin (müm-
kün. vacip, mümteni") incelenmesine dayanır. Yukarıda da işaret edil-
diği gibi. özelde metafizik bir olgu olarak Ru yetııllah sorunu da. ras-
yonel bir kurgu içinde temel referans olarak VorM-"terimine atıfta 
bulunmaktadır. 



İslam düşüncesi içerisinde gelişen "bilgi kuramı" her zaman 
ontolojiyle olan yapısal ilişkisi içinde düşünülmüştür. Çünkü ister 
felsefi ister bilimsel ve isterse de dini olsun, bilgi her şeyden önce 
"var olan şey" in bilgisidir.8 Dinî bilginin imkanı, kaynağı ve değeri 
alanındaki tartışmalar, ontolojiden soyutlanarak düşünülemezler. Bu 
nedenle bilme sorunu varlık sorunundan ayırt edilemeyecektir; bilgi-
nin özel çeşitlerinin metot, kriter ve kaynaklarının ontolojik bir anali-
zi. insan bilgisini mümkün kılan koşulların ontolojik bir anlamını 
varsayacağını önennektedir. Bilme, var olmayı varsaymaktadır. Biliş-
sel davranış ve metodolojik prosedür, eğer keyfi inşalardan öte bir şey ; 
olacaksa, onların uygulanabilirlik yeterliliği ve yasallığını belirleyen 
bu düzenler içindeki bölgeler, varlık düzenleri ve kasdî inşalara gön-
derme yapmalıdır.'' Aynı şekilde, Allah'ın özüne ilişkin bilgimiz ve o 
bilgimizin derecesi de. büyük ölçüde O'nun varlığı ve mahiyetiyle 
doğru-orantılı olarak düşünülmektedir. Allah'ın görülebılirliğini kabul 
eden yaklaşımlar görme eylemini bilme eylemi ile karşılaştırma yolu-
na gitmektedir. Bir başka açıdan da görme bilginin oluşum sürecinde 
önemli bir kaynak olan beş duvu içerisinde yer almaktadır. Bilgi bir 
anlamda bilgi kaynaklan tarafından toplanan verinin bir takım soyut-
lamalarla oluşturulmuş kesin formu olduğuna göre. görme de duyu-
sal/mahsıısât alana ilişkin önemli bir veri toplama aracıdır. Bir sonuç 
olarak bilgi gibi. bir araç olarak görme'nin de ontolojiden tecrit edil-
mesi düşünülemez. 

Bilginin objesi konumunda olan varlığın bir gerçekliğe sahip 
olup-ohnadığı sorunu. Yunan Felsefesi "nin Sokrat öncesi filozoflan 
arasında da kendisine yer bulmuştur.10 Sofistler haricinde hiçbir grup 

İslâm'a davalı olarak belirlenebılecek bir bilgi kuramının çerçevesi için bkz. 
Maruf. Muhammed. "İshımic Tlıeeory of Kııov/ledge", Iqbal Revievv, Vol.37. 
No.l . April. 1W6. ss.95-100. 

s Varlık ve bilgi arasındaki ilişkinin kapsamlı bir analizi için bkz. Polanyi. 
Micheal. "Knomug and Being", edited by Marjorie Grene, The Universıtv ot 
Chicago Press. U S A, 1969. ss.123-137. 

9 Schrag. Calvin O.. "Onlology and The Pos.sıbüity of Relgioııs Knovledge". 
Religioııs Language and The Possibilitv of Religious KnoWİedge. Edited by 
Ronald E. Saııtonı. Bloomington. 1968. s 201. 

lu Sofistler, gerçeklikliğin (truth) göreliliği üzerinde ısrar etmişlerdir. Bu tezleri 
ııedenivlede kaçınılmaz bir biçimde, gerçekliğin inkarcıları, veya genç insanla-
ra "kötü nün iyi" ve "adaletsizliğin adalet" gibi nasıl gösterilebileceğinin yo-



varlığın hakikati ve ona ilişkin bilginin gerçekliği konusunda şüphe 
etmemiş ancak, bilginin kaynağı konusundaki görüşler birbirinden 
farklılık arz etmiştir.11 Sofistler, tabiat hakkında bildiğimiz şeylerin ne 
kadan gerçekten objektiftir ve ne kadarı insan aklının ürünüdür? soru-
suyla işe başlamışlar ve neticede objektif bilginin imkânım reddeden 
bir tutum takınmışlardır.12 

Varlığın bir realiteye sahip olup-ohnadığı meselesi, oluştu-
rulacak bir metafizik düşünce için merkezi öneme sahip görünüyor. 
Çünkü biz. "varlık" terimini "olurlu". "zorunlu" ve "mümteni" var-
lıkları da kapsayacak şekilde kullanıyoruz. Bu nedenle varlık terimini 
olası gerçeklik kategorilerinin dışında, tutmak, bir teistin "Tanrı var-
dır" dediğinde. Tanrıya atfettiği varlık terimini de anlamsız kılacaktır 
İslam Kelamına ilişkin yapıtların pek çoğunda varlığın gerçekliği 
konusu merkezî önemini korumuştur.11 Genellikle eşyanın gerçekliği, 
şeylere ilişkin bilgimizin imkanıyla olan ilişkisi içinde ele alınmıştır. 
Bilginin süje-obje ilişkisinden ibaret oluşu, şu veya bu varlığın değil, 
mutlak olarak varlığın gerçekliğini zorunlu kılmaktadır. İnsamn keııdı 
kendisinin bir varlığa sahip oluşunun farkına varışı, bilginin kesinliği 
ve varlık hakkında düşüncelerin inşası için ilk ve müşterek zemini 
oluşturmaktadır." Çünkü reel bir varlığa sahip olmayan şeyleri "gör-
mek" veya "bilmek' ten söz edemeyiz. 

İslam teologlarının şeylerin gerçekliği ve bu gerçekliğe iliş-
kin bilgimizin imkanı konusundaki tavırları oldukça açıktır. İnsan 
zihninde meydana gelen bilgi ile. hariçteki gerçekliği birbirine uygun-
dur. Yaşamak için hareket etmek zorunda olduğumuza göre, hareket 
ve işlerimiz arasında daha iyi olanı seçip bir vargıya sahip olmak 
durumundayız. Bu ise varlık hakkında erişebileceğimiz bilgi ile müm-
kün olmaktadır. Şeylerin gerçekliğinin inkarı, bizi bütün yargılarımız-

lunu öğrettikleri suçlamasıyla karşılaşmışlardır. Stunıpf. Samuel Enoch. 
Plıılo.sophy. History and Probletus, Secoııd Edıtion. McCîraw-Hill Book 
Company. Nevv York. 1977. Book I. s.33. 

" Russel. Bertıand. Histoıy ofWestern Philosoplıy, London, 1954, s.98. 
Dağ. Mehmet. "Eş'art Kelâmında Bilgi Problemi", I.İ.E.D. Sayı:4, Ankara. 
1980. s. 97. 

w Nesefi. el-I'mde, Vr. 2a. Neşeti. Tabmratü'l-Edılle, 1/12; Taftazâııî. Saduddiıı. 
Şerhu't-Aktiid, Tali. Alımed Hicazı es-Sekâ. Kahire. 1987. s. 13. 

M (Hirsoy. Kenan. Ekzishms ve Felsefe (-'zerine Düşünceler. Ankara. 1998. s.20-



dan vazgeçmeye götürür ki artık yaşamak, bizim için anlamsız de-
mektir. Aynı şekilde günlük yaşantılarımız yanında, dinin gerçeklikle-
ri olan Allah, ahiret gibi meselelerin doğrulanması, var olanlar hak-
kındaki bilgimizin imkanına dayalıdır.15 Bizim Tanrı hakkındaki bil-
gimiz açısından da. bu dolaylı bilgiyi bize veren karşımızda bütün 
nesnelliğiyle duran varlıktır. Somut varlıklar konusundaki bilgimizin 
mümkün oluşu, Miiteâl varlığa ilişkin bilgimiz için de bir temel teşkil 
etmektedir Çünkü Allah'ı:bilmenin bir yolu da. O na dış dünyanm 
yani âlemin şahadet etmesidir. Bütün somutluğuyla dış dünya. O nun 
varlığının bir delilidir.16 Zaten Allah'ın varlığına ilişkin delillerin 
çoğunluğu^ evrenin ontolojik gerçeklığine/var/ıgtna dayandırılmakta-
dır. Diğer taraftan da tutarlı bir biçimde 'varlık" terimini Allah'a da 
atfedebıldiğimize göre. varlığın gerçekliğini yadsıma, son tahlilde 
Allah'ın varlığım olumsuzlayan bir yaklaşımla da sonuçlanabilir. Bu 
ise Allah hakkında bütün bilişsel çabalarımızın sonuçsuz kalması 
anlamına gelir, çünkü varlığı olumsuzlanmış bir Tanrı'ya olumlu veya 
olumsuz hiçbir nitelik atfedeıneyiz. Bu ise Allah'ı bilme gibi, O'nu 
görebilme tezinden söz edebilmeyi de eşit şekilde anlamsız kılar. 

Türk bilgini Ebû'l-Berekât en-Nesefi (ö.710/1310), probleme 
daha somut bir yaklaşım sergiler. İnsanın var olması ve varlığım şu 
ana kadar.devam ettirebilmesi, onun varlık hakkındaki bilgisine da-
yanmaktadır. Zira canlılığın devam etmesi için yerine getirilmesi ve 
kaçınılması gereken şeyleri bilmiyorsa varlığım devam ettiremeye-
cektir.1 ' Bu açıklamalar, dış dünyadan elde edilen bilgilerin gerçek 
dışı oluşu iddiaları yüzünden "ben "e ait bilginin de aynı şekilde süb-
jektif olacağı iddialarını da geçersiz kılınmaktadır. Ben e ilişkin bilgi-
nin olumsuzlanması veya diğer açıdan bilginin atfedilebileceği bir 
"ben "in olmaması, "ben" için "görme, işiüne, konuşma" gibi bir takım 
pozitif niteliklerin imkanından söz edebilmeyi de geçersiz kılar. 

Bununla birlikte varlık, yeknesaklık arz ettiğinden süjelere 
göre değişen bir olgu değildir.18 Varlığın bir reel gerçekliğini kabul 

15 Yüksel. F.mrullah. Amidi'de Bilgi Teorisi, İstanbul. 1991. s.32. 
16 Mâturidî. Kitâbıı'l-Tevlıid. s.45. 129. 
17 Nesefî. çl-İ'linıdd, Vr.2b. 
18 Evrendeki olgu ve olayların "varlık" olarak yeknesak olmalarına karşılık, 

nitelik olarak sürekli bir değişim halinde olmaları, insanların onları farklı 
farklı algılamalarına yol açmaktadır. İslâm teologları, bu algı farklılıklarının 



etmemekte ısrar edenlere, eziyet edilmesi önerilmektedir. Eğer varlı-
ğın fiili bir gerçekliği yoksa, inkarcının bunu algılayamaması ve dola-
yısıyla kendisine edilen eziyetten yakınmaması gerekmektedir.19 Du-
rum böyle sonuçlanmayacağı için de. nesnelerin rölatif olmadığı ve 
gerçekliliklerinin süjeye göre değişen bir konumda olmadığı açıklık 
kazamnaktadır. Yukarıda varlığın gerçekliği konusunda olumsuz tu-
tum içinde olanlara uygulanan yöntem, geleneksel Kelâm1 m cedelci 
metodolojisi içinde geliştirilmiş ve nesnel bilim açısından doğruluk ve 
ahlâkîlik açısından tartışmaya açık olmasına karşılık, özde ampirik bir 
doğrulama yöntemine başvurması açısından önemli imâlar taşnrıakta-
dır. 

Varlık teriminin açıklık kazanması, yaratıcı bir Tanrının is-
patında önemli bir işleve sahip olacaktır. Tanrının varlığım ispat et-
meyi amaçlayan delillerin çoğu -ontolojik, kozmolojik, teleolojik vs-
varlık terimini çıkış noktası olarak kabul etmektedir. Örneğin kozmo-
lojik. ontolojik. teleolojik deliller varlığın mahiyet ve niteliklerini 
başlangıç noktası kabul ederek zorunlu varlığa ulaşmayı hedeflemek-
tedir.20 

Ebû Nasr el-Farabî (Ö.339/950). varlık ve mahiyet düalizmi-
ni. Tanrı nın varlığını ispatta bir basamak olarak görmekte ve varlığı 
tanımlanamayacak kadar zillinde açık-seçik ve yerleşik bir kavram 
olarak değerlendirmektedir.21 Ancak şunu ifade edelim ki bizim ama-
cımız ne ontolojinin bir tarihçesini belirlemek ne de seçkin düşünürle-
rin varlık kavramına yaklaşımlarını tartışmaktır. Bu türden tartışmalar 
bağımsız ilgili alana tahsis edilmiş araştırmaların konusu yapılabilir. 

Varlık nedir? Varlık terimini insan zihni için apaçık olabile-
cek bir düzeyde tanımlayabilir miyiz? Biz günlük olağan dilde ağacın, 
tahtanın, silginin, masanın, tavşanın varlığından söz edebildiğimiz 

bilginin imkanı aleyhinde gerekçe oluşturamayacağı düşüncesindedirler.Bkz. 
Matüridî. Kıtahıı l-Tevlıid, s. 153 Bununta birlikte kelamcılann bu alandaki 
tartışmaları büyük ölçüde cedelidır 

19 Nesefı. Tahsıratıı l-Edille, 1/12. 
"" Bkz Hick. John. Philosoplıy of Religion. Prentice-Hall. Inc.. Nevv Jersey. 

1983. s. 15. 20. 23: Davıes. An Inlrodııclıon lo The Philosoplıy of Religion. 
s.24. Wainwriglıt. Wıllıam. Philosophy of Religion, Califomıa, 1998. s.4. 32. 
38. 48. 

?1 Farâbî. F.bûNasr. Lyıinıı'l-Mesaıl. Kâlıire. 1910. s.2. 



anlamda. Allah'ın varlığından da söz edebilmekteyiz. Daha açık bir 
ifade ile aramızda olan. karşımızda ve hemen şurada olan nesnel ger-
çekliklere atfettiğimiz ' varlık" terimini, bizi aşan. tecrübemizin öte-
sinde bulunan, "büsbütün başka" (muhalefettin li'l-hevâdis) ilâhî var-
lığa da atfetmekteyiz. Acaba böyle bir kullanımda varlık terimine 
hangi anlamlar yüklenmektedir'.'' Veya sıradan varlıklara atfettiğimiz 
"varlık" terimini literal anlamda Allah için de kullanabiliyor muyuz? 
Gündeme giren bu ve benzeri sorular, varlık teriminin bütün var o-
lanlarda bir "ortak terim" olup-olmadığı sorununu doğurmaktadır. 
Varlığın bütün var olanlarda ortak tenin olup olmaması sorunsalına, 
varlık-malıîyet arasındaki ilişkinin niteliği açısından çözümler aran-
makta ve bu yapılırken de "varlık" terimi, zorunlu, olurlu ve imkansız 
olmak üzere bir kategorilcndirmeye tabi tutulmaktadır. 

1.2.Varlığın Tanımı 
İslâm düşüncesinde, varlık kavramının açık ve seçik oluşu, 

bundan dolayı da her çeşit kavramsal analiz öncesi düzeyde anlaşıl-
ması gerektiği şeklinde "varlık" terimiyle ilgili önemli bir tespit ya-
pılmaktadır. Bu bağlamda, varlık mefhumunun, zilmimizde kendili-
ğinden ortaya çıkan bir şey oluşu ve bedihîliği üzerinde durulmakta-
dır.22 Varlık terimiyle ilgili geliştirilen bu tez, "varlık" ve "yokluk" 
kavramlarının, apaçık tasavvur edilebilen terimler oluşunu gerektirir. 
Çünkü varlık ve yokluğun apaçık oluşu şeklindeki bu doğrulama (tas-
dik). yapılan bu tasavvura dayanmaktadır. Zira "varlığımı" bilmem, 
var olduğumu bilmekten bir cüzdür.23 Apaçık olanın kendisine dayan-
dığı şey. apaçık olmaya daha elverişlidir.24 Örneğin, gündelik hayatta 
"x"dir" yahut "x vardır", "bir masa vardır" yahut "masa mevcuttur" 
türünden bir' önerme duyduğumuzda bununla kastedilen şeyi hemen 
anlarız. Bu anlama, anlık bir hadisedir; herhangi bir düşünmeye ihti-
yaç duymadan kastedilen şeyin ne olduğunu anlar ve buna göre tepki-
de bulunuruz. Herhangi bir çıkarım sürecinin aracılığı olmadan zilmi-
mizde bu şekilde ortaya çıkan şey hiç şüphesiz varlığın mefhumu-

2r Taftazâııî. Şerlııı 'İ-Mekdsıd, 1/297. 
J Râzî. Fahruddîıı. Medhmu Usüli'd-Din. Kahire. Trs. s.25. 
"J Râzî. Fahruddm. kildbu'l-Kitdbu'l-Muhasscıl, Takdim ve Tah.Hüseyin Alay, 

Mektcbeui Dan't-Türâs. Kâh ire. 1991. s. 147'. Icı. el-Mevdkıf. s.43; Cürcâni. 
Şerlin 1-Mcvâkıf, 1177. 



dur.^ Bir başka deyişle varlık mefhumu, zillinde açık. seçik ve yerle-
şik bir anlam taşımaktadır. Yalmzca varlık mefhumu değil, mefhumun 
açık seçik oluşu yargısı da açık seçiktir. Çünkü ondan daha açık ve 
seçik bir hüküm bulunmamaktadır. Bu mefhum hiçbir şeye indirge-
nemez; fakat diğer bütün mefhumlar nihai olarak ona indirgenebilir. 
Çünkü varlık, herhangi başka kavram gibi bir kavram olmakla birlikte, 
o bütün kavramların en evrensel olanıdır.26 "İnsan" kelimesinin telaf-
fuz edildiğini duyduğumuzda, derhal bu kelimeye tekabül eden bir 
şeyin farkma varırız. Bilincimizde bir şeyin varolduğunu anlarız. Zih-
nimize bir şey kaydolmaktadır. İşte bu. kavram-öncesi düzeydeki 
"insan" mefhumudur. 

Klasik mantıkçılar tanımın genelde iki şekilde yapılabilece-
ğini ifade etmişlerdir, birincisi öze göre (had), ikincisi ilintiye göre 
yapılan tanımlardır." Tanımda bazen tanı inhinan mahiyetin yapıcı 
unsurlarına değil, bilakis, özün oluşumundan sonra gelen kavramlara 
itibar edilirse, bu tanım had olmayacaktır. Çünkü itibar öze ait olana 
değildir, öyleyse tanım da özsel olmayacak ve özüri bilgisini künlıüyle 
ifade etmeyecektir. "İnsan konuşan bir lıayvandır" ifadesinde olduğu 
gibi. ikinci türe giren ilintiye göre olana da "restti" denilmektedir2* 
Bu sebeple İbn Sina (Ö.428/1057) varlığın 'tanım ve resme ihtiyaç 
duymadan doğrudan kavrandığım ifade etmektedir9. Farâbî 
(ö.339/950)'ye göre de varlık', anlatılamayacak, tammlanamayacak 
derecede zihinde açık. ve yerleşik bir anlam taşımaktadır. Kendisinden 
önce başka bir tasavvurun yardımına ilıüvaç duyulmadan düşünülüp, 
tasavvur edilebilen bir kavramdır. Onu açıklamak, ondan daha açık ve 
geniş anlamlı bir söz ile mümkün olur Halbuki Oridaıı daha açık an-
lamlı bir söz yoktur. Bir kimse 'vücud" kavramını sözle izah etmek 
istese, bu. zilini bu yönde uyarmaktan ibaret olmaktadır. Dolayısıyla 
vücud kavramım tarif, ancak bu manalara tembih mahiyetinde 61-

Izutsu. Toshihiko. İslâm'da Varlık Düşüncesi, Çev.İbrahim Kalın. İstanbul. 
1995. s.90. 

26 Mulhal. Stephen, Heidegger ve ' Varlık ve Zaman, Çev.Kaan Öktem. İstanbul. 
1998. s.22. 

2" Öner, Nccati. Klasik Mantık, Ankara. 1991. s.36. 
28 Bıııgol. Abdülkuddus. Klasik Mantık in Tanını Teorisi, Ankara. 1993. s.88. 
25 İbn Sına. eş-Şifâ (İhihiyât). Takdim.İbrahim Medkûr. Tah. Said Zayed. (Baskı 

yeri ve tarihi yok). I '29. 



maktadır/" Varlık, herhangi bir şeyin mahiyetine giren ve onu meyda-
na getiren cüzlerden bir cüz olmadığı gibi. böylece lüçbir anlamın 
mahıv etine de girmez.'' 

Falıruddin Razî (Ö.606/1209) de. varlığın tanımlanamayacağı 
tezinin taraftarlarından biridir. Râzi nin düşüncesine göre de. tanım iki 
şekilde yapılabilir: Birincisi, bilinen bir nesne aracılığıyla bilimneyen 
bir şeyin düşünülmesi anlamına gelir. İkincisi de. tarif edilen bizatihi 
kapalı ve örtük bir nesne olduğunda, dikkat çekici bir işaret ile ona 
dikkat çekmektir. Ancak varlık teriminin birinci anlamda tanımlana-
bilmesi mümkün görülmemekte ancak ikinci anlamda olabileceği 
ifade edilmektedir. Bununla birlikte bazı düşünürler, varlığı "kendisini 
bilmek ve ondan bildirimde bulunmak mümkün olan nesne" olarak 
tanımlamaları nedeniyle bunu birinci anlamda da olası görmüşlerse 
de. varlığın bu tarzda tanımlanması pek tutarlı görünmemektedir. 
Çünkü böyle bir tanımda varlık için hepsi de müteradif olan ve bu 
nedenle de bazı kapalılıklar barındıran "ma" ve "ellezi" gibi lâfızlar 
kullanılmaktadır.32 İkinci olarak da yapılacak olası bir tanımlamanın 
doğruluğunu bilmek varlık teriminden daha örtük bir anlama sahiptir. 
Çünkü doğruluk, bu varlık teriminin, varlığının imkansızlığım barın-
dınnayışından ibarettir. Bu durumda varlığı bilmek, onun imkansız 
olmayışını bilmeyi öncelemektedir." 

Aynı şekilde varlığın "kendisinden bildirimde bulunulan nes-
ne" olarak tanımlanışı da problemli görünüyor. Çünkü bildirim (ha-
ber) açıkça olumlama (ispat) veya olumsuzlama (nefıy) yoluyla bili-
nenin bir başka bilinene nispetini gerektiren sözdür. Bunların her biri 
ise ancak varlık terimiyle bilinebilmektedir. Bu durumda bu, döngü 
gerektirmektedir. Öyleyse burada üç noktaya açıklık kazandırmamız 
gerekmektedir: birincisi, varlık ziline gelen açık ve ilk tasavvurdur: 
ikincisi, tanımı mümkün değildir; üçüncüsü, tasavvur olarak da zihne 

Farâbî. Uyûnu 'l-Afesâil. s.2: 
"1 Atay. Hüseyin. Farabî ve İbn Sina 'ya Göre Yaratma, Ankara, 1974. s.9. 

Tanım hıçbİT zaman kendisinden daha kapalı olan bir terimle yapılmamalıdır 
Tanımlamada kesin ve açık anlamlı lafızlar kullanılmalı, mecaz kullanımı gibi 
şüphe uyandırıcı ifadelerden kaçınılmalıdır. Zira bu tür anlatımların kullanımı, 
tanımın amacına ters düşmektedir. Bkz. Nesefî. Tabsıratü'l-EdiUei1/6: Nescü. 
el-i tinıdd, Vr.3b. 

11 Razî. el-Alehdhistı'l-Maşrikiyye. 1/97. 



gelen ilk tasa\-vurdur.34 Bir işin olumluluk ve olumsuzluk şıklarından 
birinden uzak kalamayacağını bilmek gibi ilk pkla gelen apaçık bir 
bilgidir. Bu durumda da tasavvur tasdiki öncelemektedir.35 Bu bilgi, 
varlık veya yokluğun tasavvuru tarafından öncelerimektedir. İlk akla 
geleni önceleyen nesnenin ilk akla gelen olması daha elverişlidir. 
Öyleyse tasavvur ilk akla gelen şeydir. Aynı zamanda insanın kendi 
varlığım bilmesi, kazanılmış bir bilgi (mükteseb) değildir. Çünkü 
varlık, onun var oluşunu bilmenin bir cüzüdür. Tikel olanı (cüz ü) 
bihnek. tümel olanı (küllü) bilmeyi öncelemektedir. Bu durumda 
insanın varlığı bilmesi, kendi varoluşunu bilmesinden önce gelmekte-
dir. Öyleyse, kazanılmış olmayan bilgiyi önceleyenin, kazanılmış 
olmaması daha uygun görünüyor." 

Varlığın tanımının mümkün olmayışına gelince, bu alanda 
olası olan iki alternatifinde mümkün olmamasından kaynaklanıyor 
gibi görünüyor. Çünkü varlığın tarifi ya kendi kendisiyle veya da 
kendi içinde veya dışında olan bir nesne ile olabilir. Bunlardan birin-
cisi geçersizdir, çünkü o. bir nesnenin bilinmeden önce bilmiyor ol-
masına gerektirir. İkincisi de geçersizdir, zira varlığın bütün cüzleri 
varoluşsaldır veya değildir. Eğervaroluşsal ise, bu durumda tek bir 
varlığın pek çok varlığı olması gerekir. Aynı zamanda bu bir nesnenin 
bir benzerine muhtaç olması anlamına gelir. Eğer varoluşsal değilse, 
cüzlerin birleşimi anında, ya onun için bir varlık sıfatı meydana gelir 
veya gelmez. Böyle bir nitelik meydana gelmezse, bu dunımda varlık 
var ohnayan durumların birleşiminden ibaret kalmaktadır. Eğer onda 
böyle bir nitelik meydana gelirse, bu bütün varlıkta da müessir olur. 
Bu oluşum bizatihi varlıkta değil, varlığı kabul edende ve failde olur. 
Bu ise varlığın kendisiyle tanımlanması, kendi içinde olanla değil, 
kendi dışında olanla olması gerektiğini ifade eder.1' 

Aym şekilde varlığın kendi kendisiyle tanımlanması tutarlı 
görünmüyor. Çünkü gerçekliğin varlığını ve varlığın onunla niteleni-

34 Razî. uI-Afebâlıisu 'l-Maşrikiyye, L'98. 
55 Biz bir gerçekliği kavradığımızda, hakkında olumlu ve olumsuz bir yargıda 

bulunmaksızın neyse o oluşu bakımından onu açıklamak tasavvurdur. Hakkın-
da olumlu veya olumsuz bir yargıda bulunulursa, bu da tasdiktir. Btz Razî. 
M fiilinin (!sııli'd-Din, s.18. Kitdbu'l-Mulıassal, s.81. 
Râzi. sl-Mehdhisıt'l-Maşrikiyye, 1/98. 

5 Razî. el-Mebdhisu'l-Maşrikiyye, I/l 00. 



şini bilemediğimiz sürece, durum bizim için tanımlanmış olmaz. Var-
lığın onunla nitelenmesi, onun için var olma niteliğinin sabit oluşun-
dan ibarettir. Aym şekilde mutlak varlığı, onun bir parçasıyla tanım-
lamak basit olanın bileşik olanla tanımlanması demektir Bu düşünü-
lemeyeceğine göre, varlığın gerçekliğinin tanımlanamayacağı kesinlik 
kazanmış olur.38 Ayrıca varlığın tanımında yine varlıktan hareket etme 
bir kısır döngüyle sonuçlanacâkür. Tanımda "çelişki ve kısır döngü-
nün bulunmaması" tanımın varoluşsal belirleyicileri arasında yer al-
maktadır. Örneğin ilmin âlimle, varlığın varlıkla tanımlanışı, bir şeyin 
kendi kendisiyle tanımlanması anlamına gelecektir ve son anlamda 
tanımlanan, bilinmezliğini koruyacak ve tanımdan beklenen apaçıklı-
ğa erişilemeyecektir.39 

Falıruddin Râzî (Ö.606/1209) eksenin de, varlığın tanımlana-
mayışıyla ilgili argümanlara bakıldığında, büyük ölçüde varlığın ta-
nımlanabilir bir içerikten yoksun oluşuna, istisnasız bütün var olanlara 
ait oluşu nedeniyle genel oluşuna ve bu nedenle bir tanımlama girişi-
minin başarıyla sonuçlanmasının düşünülemeyeceğine vurgu yapıl-
maktadır. Varlığın tanıınlanamayacağına ilişkin bir sonuç çıkarma, 
düşünce gücünün eksik oluşundan, belirli bir tanımlamanın başarısız-
lığını anlayarak, bu başarısızlıktan yola çıkıp her türden açıklamanın 
başarısızlığına meşru olmayan biçimde kalkışmaktan başka bir şey 
değildir. Bir sınıfın kapsamını sınırlamak suretiyle "varlık'ı tanımla-
yamıyor olmamız, sadece varolanların kendisi ile niteliklerini uygun 
biçimde analiz etmeye yarayan bir açıklama türünün "varlık"ın açık-
lanmasına hiç uygun olmadığını göstermektir. 

Tamın, bir had ve resimle olabilmektedir. Tanımlamanın 
İıad" ile yapılması, tutarlı görünmüyor. Çünkü tanım (had) cins ve 
ayrımdan oluşmaktadır. Tanımın resm ile oluşu da, "had" ile oluşun-
dan pek farklılık arz etmemektedir. Zira böyle bir hüküm çıkarmada 
biz, varlığı, tanımlanması düşünülen bir şeyden daha açık olarak bulu-
ruz. Ancak Râzi bu görüşü zayıf bir göriiş olarak değerlendirmektedir. 
Ona göre tanımın, cins ve ayrımdan oluştuğu şeklindeki görüşün ge-
çersizliği. mantık kuralları açısından olmaktadır. Tanımın cins ve 
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ayrımdaıı oluşmadığı şeklindeki görüş ise, delıllendirilmiş ve iddialı 
bir görüş olmaktan uzaktır.40 

"Varlık'ın ilk akla gelen şev olarak tanımlanışı ise oldukça 
genel bir açıklama biçimidir. Genel olan. özel olanın bir parçasıdır. 
Tümel olanı bilmek, tikel olanı bilmeye dayanmaktadır. Bu durumda 
bir nesneyi bilmek, kesinlikle ondan daha açık olan bir şeyi bilmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Varlık ise en açık olandır. Varlıkla ilgili yapılan 
bu y o r u m u n da, "güçlü" bir açıklama oluşunu ileri sürmek mümkün 
görünmüyor. Çünkü genel olanın özel olanın bir parçası oluşu şeklin-
deki görüş, mutlak anlamda böyle değildir. Çünkü genel bir haricî 
nitelik, nitelenenin bir parçası (cüzü) olamaz.. Bu bağlamda varlık, 
haricî bir nitelik olmaktadır.41 Varlık, ilk ve en temel kavramlardan 
bindir. Bir alanda yargıda bulunurken, daha nihaî olanlardan çıkartı-
lamavacak temel öncüller varsa, kavramlar alanında da temel olarak 
işlev gören kavramlar vardır. Eğer hiçbir temel kavram ve küllî dü-
şünce olmasaydı, sonsuza kadar gitmemiz gerekirdi. Bu yüzden vücûd 
ve birlik kavramları, gerçekliğe uyguladığımız tüm diğer kavramları-
mızın dayandığı en genel başlangıç noktalarıdır. Onların bu nitelikleri, 
tanımlanamaz oluşlarının da nedeni olmaktadır. Son anlamda varlık, 
hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın bildiğimiz, hiçbir çıkarım sürecinin 
aracılığına ihtiyaç duymadan insan zihninde doğal olarak ortaya çıkan 
ve diğer tüııı kavramların nihaî olarak indirgenebildiği bir "temel" 
(basic) kavramdır. O. açık-seçik ve apriori olduğundan herkes tarafın-
dan bilinebilıııe imkanından söz edilebilir. Bu metafizik sezgiye en 
azından herkesin en asgari düzeyde sahip olması gerekir. 

Şu ana kadar söylenenler, büyük ölçüde "varlık" terimin, ilk 
ve temel kavram oluşunu belirlemeyi amaçlıyor görünüyorlar. Ancak, 
anlaşılmış veya idrak edilmiş olmak, "varlık" teriminin özdeşi değil-
dir. Bununla birlikte, ters açıdan, bütün anlayışı (idrak) belirleyen 
varlıktır. Vücud idrak vasıtasıyla bilinmesine karşılık idrakin ötesinde 
bir şeydir. Bir kimse görme işitme, koklama, tatma ve dokunma gibi 
duyularından birisiyle bir şeyi kavradığında ve hem o nesnenin hem 
de kendi kavrama fiilinin idrakine vardığında, o şeyin mevcut olduğu-
nu söyler. Halbuki bir nesnenin var oluşuyla kastedilen şey, idrak 
etmiş olmasından farklıdır Onun kastettiği, nesnenin bu idrak fıilin-
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den önce ve sonra, ve hatta müdriklerin idrakinden önce ve sonra 
kavranılabılecek bir durumda olduğudur. Bu. o şeyin kendi içinde 
müdrik tarafından idrak edilebilecek bir durumda olmasından dolayı 
böyledir. Ve nesne, herhangi bir müdrik tarafından idrak edilmeden 
önce bu halde olacaktır. Böylece her ne kadar mevcudun farkına idrak 
aracılığıyla varıyorsak da, mevcudu "idrak edilmiş bir şey' olarak 
tanımlamak yahut 'idrak edilecek bir şey' olarak tanımlamak doğru 
değildir. Viicud, mevcut nesnelerin farkına varılır varılmaz manası 
anlaşılan kelimeler kategorisine aittir. Bu nedenle lügat açısından 
açıklanması ve bir dilden diğerine tercüme edilmesi hariç, vücııd ke-
limesi hiçbir tamına muhtaç değildir.42 Ayrıca, vücud mefhumunun 

'bedihî ve apriori olarak ele alınması, bu mefhumun tanımlanamaz 
olüşunu gösterir. Mefhum tüm tanımlara karşı koyar. Çünkü vücud bir 
gerçeklik olarak tüm kavramsal analizlerin ötesinde olmasına rağmen 
bir mefhum olarak kendisinden daha açık ve seçik bir şey bulunmaz. 
Varlığın tanımlanamaz oluşu, tanımlanabilir bir içeriğe salüp olmayı-
şından değil, aksine kendisini tanımlayabilmek için kullanılabilecek 
daha açık kavramın bulunmayışından kaynaklanmaktadır. 

"Varlık'ın tanımlanması tartışmalarının teolojik imaları, 
"Allah'ın görülmesi" tezinin imkanına ilişkin önemli anlam alam 
sunabilir. Genel olarak varlığın tanımlanabilirliğini belirleme, varlık 
hiyerarşisi içinde kendine özgü statüsüyle yer alan Allah'ın varlığının 
da tanımlanabilmesi ve idrakine ilişkin açıklama getiriyor görünüyor. 
Tanımlama bir anlamda belirlemede bulunma, sınırlar koyma ve kav-
ramlar oluşturarak tanımlanan nesneye açıklık kazandırma olduğuna 
göre. tanımlanabilen şeylerin görülebilir oluşunu ileri sürebilmek de 
mümkün görünüyor. Her ne kadar anlaşılabilirlik (idrak) tanımın bir 
koşulu olmamakla birlikte, genel olarak tanımlanabilen nesnelerin 
idrak edilebilir oluşu, varlık'm tanımlanabilmesi durumunda idrak da 
edilebileceği ve dolayısıyla da görme olgusuna konu olabileceği an-
lamına gelebilir Çünkü idrâk, görme, anlama, bilme eylemlerinden 
sonra gelmektedir. Daha açık bir anlatımla görme, bilgiye erişmenin 
ve anlamanın (idrakin) bir aracı olmaktadır. 

Varlığın tanımlanması konusundaki negatif kabul, özel bir 
anlamda yalnızca Allah'ın varlığı için değil, genel anlamda "varlık" 
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için bir kategorik sınıflamadır. Görme olayım, varlığın tanımlanabil-
irle ve tanımlanamazlığıyla ilişküendirme. son anlamda var olan hiçbir 
nesnenin görülemeyeceği şeklinde "saçına" hir sonuca götürebilir. 
Çünkü kendilerine atfedilen "varlık" teriminin son anlamda apaçıklığı 
nedeniyle tanımlanamazlığını kabul etsek bile. pek çok nesneyi göre-
bilmekteyiz. Probleme tersinden bakarsak bjı da. varlık teriminin tu-
tarlılıkla atfedilebildiğini, düşündüğümüz biitün "var olanların" görü-
lebilirliği tezini kabul etmemin anlamına gelecektir. İleride görüleceği 
gibi, Allah'ın görülmesi tezine1 ilişkin rasyonel girişim, büyük ölçüde 
"varlık" terimiyle ilişkilendirilebilmektedir. Bu durumda varlık teri-
minin atfedilebildiği her varlığı herhangi bir zaman sınırlamasına 
gitmeksizin (dünyada, ah i ret t e veya rüyada gibi) var olduğu surece 
görebilmemiz gerekmektedir. Halbuki dünya yaşamında Tanrı, Me-
lekler vs. başta olmak üzere pek çok Varlığı, var olduklarını düşün-
memize rağmen görememekteyiz. Öyleyse. Allah'ın varlığı söz konu-
su olduğunda, diğer var olanları görülebilir, Allah'ı ise görülemez 
kılan şeyin ne olduğuna açıklık kazandırmak gerekir. Burada Allah'ın 
varlığım diğer var olanlardan farklı kılan özellik (mâhiyet), dünya 
yaşamında göremeyişîmizin de bir anlamda nedeni olmaktadır. Bir 
başka deyişle Allah, sahip olduğu bu özellik nedeniyle diğer var o-
lanlardan nihaî derecede farklıdır vc beşeri anlayış, duyum ve idrak 
O nu tam olarak anlamaktan aciz kalmaktadır. Bu bağlamda Tanrı yı 
diğer var olanlardan farklı kılan bu özelliğe açıklık kazandırmak, 
tartışma evrenunize bir genişleme, daha doğrusu bir netlik kazandıra-
bilir gibi görünüyor. 

1.3.Varlık-Ne-lik/Mahiyet İlişkisi 
İslam'da epistemolojinin temel ilkelerini belirlemek, büyük 

ölçüde ontolojinin temel özelliklerinin belirlenmesini gerektirmekte-
dir. Kur'an'a dayalı olarak geliştirilebilecek bir bilgi kuramında bilgi 
yalnızca sonlu varlıkların bilgisi değil aynı zamanda Aşkın varlığın 
bilgisini de içermektedir. Bu nedenle bilgi tanımlanırken hem beşeri 
bilgiyi hem de Tanrı nın bilgisini kapsayacak bir tanıma ulaşma gay-
reti göze çarpmaktadır,43 Bu nokta da. ontoloji insanın Tanrı hakkın-
daki bilgisi için de temel çıkış noktasım sağlamaktadır. Bütün gerçek-
liğiyle âlem. Tann bilgisine ulaşmanın bir vasıtası oluşu bir tarafa. 
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çevremizi kuşatan bütün varlıkların birtakım nitelikleri de bu konuda 
insanın Sonsuz'a ilişkin bilgisine bir açılım kazandırıyor görünüyor. 
İşte İslâm'ın varlık düşüncesinde varlık-mahiyet arasındaki ilişki, bu 
noktadan İslâm düşünürlerini görmezlikten gelemeyecekleri bir alanı 
oluşturur. Örneğin Farâbi'nın ontolojisi büyük ölçüde düalist bir gö-
rünüm arz etmektedir. Tanrı bilgisine ulaşmanın bir yolu, varlık ile 
mahiyet arasındaki ikilik/rtvr/w olmaktadır. O, varlık-mahiyet ayrımı-
nı. Tanrının varlığım ispatta bir basamak olarak kullanır.44 Ontoloji-
deki bu ikilem. İslâm düşüncesinde ontolojik-metafıziksel düşüncenin 
ilk adımını oluşturur. Böylece her şeyde ikili bir ontolojik ilke bulun-
maktadır. Dünyada karşılaşüğumz her şey 'mahiyet' ve 'varlık'tan 
oluşmuştur. 

Yaşamımız boyunca varlıkların sayısız çokluğuyla karşı kar-
şıya gelmekteyiz. Kendimizi sonsuz sayıda varlıklarla kuşatılmış 
buluruz ve sonsuz sayıdaki nesnelerin bilincinden kurtaranlayız. An-
cak karşılaştığımız bu nesnelerin hiçbiri diğerinin aynısı değildir. 
Hiçbir varlık diğerinin özdeşi değildir, örneğin bir kaya parçası ile bir 
armut birbirinin aynı değildir, taş taştır, elma elmadır. Ancak bütün 
var olanlar "varlık" (vücud) gibi ortak bir mefhumu paylaşırlar. Bu 
nedenle varlık, bütün var olanlar arasında müşterek bir kavramdır.45 

Elına, armut, taş, ağaç, insan hepsi bir birinden farklı varlıklar olması-
na karşılık hepsine aynı yüklemi hamletmekteyiz. 

Bu durumda varlık, bütün var olanların katıldığı ortak unsur-
dur. Bütün var olanları birbirinden ayrı kılan şey ise mahiyettir. Hiç 
şüphesiz elmanın mahiyeti armudunkinden, taşınki insanınkinden 
farklıdır. Ancak burada. İslâm felsefesinde mahiyetin başlıca iki an-
lamda kullanıldığını da belirtmekte fayda görüyoruz: l.bir şey hak-
kında 'o nedir' sorusuna verilen cevaba atıfta bulunan özel manada 
(bi'l-ma'nal-ehass) mahiyet: 'ma huve' ya da mâ hiye' o nedir?' 
sorusu bu manadaki mahiyet kelimesinin köküdür. 2. Bir şeyi o şey 
yapan şeve. yani nesnenin en temel hakikatine atıfta bulunan 'genel 
manada' (bi'l-ma'na'l-a'am) mahiyet: bu ikinci manada mahiyet, ma 

4J Farâbî. F.bû Nasr. Pususu l-Hikem. Mısır. 1907. s.57-58; Farabî, İsmail b. El-
Hüseyn. Şerhu Fusûsi'l-Hikem, İstanbul, 1291. s.8. 
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bıhi hiive hü (o şey ile kendisi olan şey) ifadesinden gelmektedir.46 

Ancak İbn Sına, mantıki mahiyetle, zihnî mahiyet arasında ayrım 
yapar. O halde, mantıkta mahiyeti, bir şeyin ne olduğu sorulduğu 
zaman verilen cevap teşkil eder. Her şeyin zihnen tasarlanan bir mahi-
yeti vardır. Aklık, karalık, insanlık, zihnen kavranan birer mahiyet 
olup dışarıda bulunmazlar. Ne iseler o olmaları, onların mahiyetleri 
demektir.4' 

Tek bir somut nesneden, biri varlık diğeri de mahiyet olmak 
üzere iki farklı mefhuma ulaşmak mümkündür. Bir taşı ele aldığımız-
da. zihnimiz taşı ikiye ayırmaktadır: 1.Nesnenin 'bir taş olması' yahut 
'taşlığı' ve'2.fiili, bir varlık olması. Bunlardan birincisi nesnenin diğer 
varlıklardan ayrıldığı 'öz', ikincisi ise aracı 'vücud'dur. Ve zihnimiz-
de oluşturduğumuz bu iki farklı mefhum, dış gerçeklik dünyasında bir 
ve aynı nesneye atıfta bulunurlar. Nesnenin taş oluşu ve nesnenin var 
oluşu şeklinde oluşturulabilecek iki önermenin öznesi aynı olduğun-
dan, bu öznenin temsil ettiği somut nesne tek bir nesne, yani hiçbir 
boşluğa imkan tanımayan ontolojik bloktur. Fakat nesne iki farklı 
yükleme sahip olduğundan kendi içinde aynı zamanda iki farklı yönü 
barındırır. Şimdi buradaki problem şudur: somut nesnenin sahip oldu-
ğu bu iki yön iki farklı 'gerçekliğe'mi sahiptir. Her ikisinin de aynı 
anda gerçek olmaması mümkün değildir. Eğer öyle olsaydı, somut 
nesne "gerçekliğini" bütünüyle kaybeder ve dünyada 'gerçek" olan 
hiçbir şey kalmazdı. Bu iki yönün aynı anda gerçek olması da aynı 
derece de muhaldir, çünkü bu durumda bir taşın "taş-lığı" ile 
"vücud 'unun iki farklı ve bağımsız, 'gerçekliğe" tekabül etmesi gere-
kirdi. Her iki yönden de gerçek olsaydı taş. gerçekte tek bir varlık değil 
fakat iki unsurdan oluşmuş bir şey olurdu. Yani gerçekte 'bir' olan bir 
taşın 'iki' farklı şey olması gerekirdi. Birbirinden bağımsız somut 
'gerçeklikler" olan iki şeyin terkibi, yan yana konmuş bir taş. bir insan 
misali gibi olurdu. Bu durumda vücud. mahiyetin bizatihi tahakkuku 
olmayacaktır: zira bu faraziyeye göre. "malüyet" kendi tahakkukuna. 
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"vücud" da kendi tahakkukuna sahip olacaktır.48 Bu durumda bunlar-
dan biri asıl. diğerinin de itibarı olması lazım gelir. İşte varlık-mahiyet 
ilişkisi derken de. biz. önümüzde duran bir somut nesne (bir taş) hak-
kında konuşurken 'bu bir taştır' ve 'vardır' dediğimizde, asıl mesele 
taşın zihin-dışı gerçekliğinin bu kavramlarından hangisine ikincil ve 
ârızi olarak değil, öncelikle ve zatî olarak tekabül ettiğim belirlemek 
olacaktır. 

Varlık-mahiyet arasında belli bir ilişkinin olması kaçınılmaz-
dır. Eğer bunlar birbirinden bütünüyle farklı olsaydılar ve aralarında 
lüçbir ilişki bulunmasaydı özne-yüklem birliği suretinde bir araya 
getirilmeleri hiçbir zaman mümkün olmazdı. Bir önermede farklılık ve 
ikilik yönü mahiyetten kaynaklanmaktadır. Önermenin öznesi, yükle-
minden farklıdır, çünkü 'insan' kavramı yahut 'mahiyet i, 'yazabilir 
olma" sağlar çünkü 'yazabilir olma' yüklemin dış gerçeklik dünyasın-
da. 'insan" öznesinin var olduğu aynı 'vücud' sayesinde mevcuttur. 
"İnsan' kavramı hiç şüphesiz 'yazabilir olma' kavramından farklıdır. 
Fakat bu iki kavram bazı durumlarda kavraın-dışı gerçeklik dünyasın-
da bir ve aynı nesneye uygulanabilir.49 Bu nesneye ilişkin olarak hem 
'o bir insandır' hem de 'o yazabilen bir varlıktır' diyebiliriz. Buradaki 
özdeşliği sağlayan vücud'dur. 

İslam düşüncesinde varlık-mahiyet ikilemini en bariz, şekilde 
savunan ilk kışı Farabî idi. O, varlık-mahiyet ayrımını, onları Al-
lah'tan ayırmak için yapmıştı. Hatta bunun Farabî'nin gerçek zekasını 
gösterdiği ve St.Thomas'ın da ondan etkilendiği iddia edilmiştir.50 

Farabî'nin bu düşüncesindeki en önemli kavram 'ânz.'51 kavramdır. 
Mahiyete uruz eden "vücud'dan bahsederken, zihinde yani aklın so-
mut bir nesneyi kavramsal unsurlarına ayırdığı kavramsal tahlil düze-
yinde vuku bulan bir olaya mı atıfta bulunuyor? Yoksa zihin-dışı 
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gerçeklik dünyasında vuku bulan gerçek bir olaydan mı bahsediyor? 
Etrafımızda bulunan her bir nesnenin bir 'mahiyet' bir de "vücud u 
vardır. "Mahiyet" 'vücud' ile aynı değildir. İnsanın mahiyeti varlığıyla 
aym olsaydı, onun malüyetini zihnimizde canlandırdığımızda, vücu-
dunu da canlandırmış olmamız gerekirdi. Yani insan, 'ne-liğini' zih-
nimizde temsil ettiğimizde, "dir-liğinı" da temsil etmiş olacak, yam 
varlığım bilecektir. Dahası, her mahiyeti zillinde temsil etme faaliyeti, 
zorunlu olarak onun varolduğu hükmünü getirecekti. 'Vücud' da bu 
nesnelerin 'mahiyetine dahil değildir. Aksi halde 'vücud" onların aslî 
bir kurucu unsuru olur ve mahiyet'in temsili onsuz eksik olurdu. Bu 
dunıındaysa vücud u mahiyet ten zihinde bile ayırmak imkansız 
hale gelirdi: öyle ki mesela 'vücud' ile 'insan", 'bir cisim olma' ve bir 
hayvan olma" ile aynı değerde olurdu. Böylece, nasıl insanı insan ola-
rak anlayanlar, onun bir cisim yahut bir havyan olduğundan şüphe 
etmiyorlarsa, aynı şekilde onun mevcut olduğundan da hiç şüphe 
etmeyeceklerdir. Fakat gerçekte durum böyle değildir.52 Çünkü varlık, 
hiçbir mevcut nesnenin kurucu unsura değildir. Dolayısıyla onun 
dışarıdan uruz eden bir lazım olması gerekir. Ancak vücud, mahiyete 
mahiyet dolayısıyla uruz eden niteliklerden biri olması düşünülemez. 
Bir nesne ancak tahakkuk halinde olduğu zaman kendi niteliklerinin 
kaynağı ve mebdei olabilir. Bir şey ancak tahakkuk ettiğinde bir takım 
şeyler ona uruz öder Ve o şey bu niteliklerin sebebi olur. Çünkü bir 
niteliğin uruz ettiği niteliği gerektiren nesne, onun sebebidir. Bu du-
rumda bir şeyin vücudunun bizzat kendi mahiyeti olması hariç vücud 
lüçbir zaman bir mahiyetin gerektirdiği bir şey olamaz. Vücud. zuhur 
ettiği kaynağın malüyetinden başka bir şey olması gerekir Öyleyse 
mahiyet, vücudun hiçbir şekilde kaynağı olamaz. Dolayısıyla vücudun 
mahiyete mahiyetin dışındaki bir şeyden gelmesi gerekir. Vücudu 
mahiyetten ayırt edilebilen ve kurucu unsurlarından biri olmayan her 
şey, vücudunu kendisinin dışındaki bir şeyden alır. Sebepler zinciri, 
"mahiyet"i 'vücud undan ayırt edilemeyen bir Mebde'de son bulur."' 

Varlık ile mâhiyet arasındaki ayrım. Farâbî'de diğerlerine 
nispetle daha belirgindir. Her bir şeyin bir varlığı bir de mahiyeti var-
dır. Fakat her biri diğerinin aynı da değildir. Mahiyet varlık olmadığı 
için mahiyeti kavrayan, tasarlayan varlığı kavrayıp tasarlayamaz 

5" Izutsu. İslâm 'da l'arlık Düşüncesi, s.l 16-1 17. 
53 Izutsıı. islâm da l arlık Düşüncesi, s 118. 



Varlık kavramı mahiyetin anlamına girmez. Yani varlık mantık açı-
sından mahiyetin ne türüdür, ne cinsidir ve ne de faslıdır. Varlık sözü 
mahiyetlerin lazımıdır, aynhnaz zorunlu ilintisi demektir. Bu nedenle 
insanın mahiyetini kavrayan, insanın varlığım kavramış o l m a z . V a r -
lık mahiyete katılan bir nesne değildir ve mahiyet varlığı gerektirmez. 
Zira bir şeye kaülan nesne, o şeyin zatından dolayı ona katılmış ola-
maz. Aslında katılmak demek, şeyin zatından değil demektir. Bu du-
rumda varlık, mahiyetten kaynaklanmadığına göre, bir başkasından 
gelmektedir. Çünkü madem ki mahiyeti varlığından ayrıdır, varlığını 
başkasından alması gerekir. Varlık ona başkasından gelmiştir.55 Öy-
leyse. mahiyete varlık verecek kimdir? Eğer varlık kendisinden gele-
cek olan nesnenin de varlığı ile mahiyeti ayrı ise, o zaman onun mahi-
yeti varlığı nereden aldı diye sorulacak ve bu sonsuza gidecektir. İşte 
Farabî. bu sonsuzluğun imkansızlığından istifade ederek, daha doğru-
su bu imkansızlığın zoruyla varlık ile mahiyeti bir Var da özdeşleşti-
riyor. Böylece bu "Var", varlığı mahiyetinin aym olmasından ötürü 
başkasına ihtiyacı yoktur, daha açık ifadesiyle bu varlığın mahiyeti 
yoktur, onun hakikati, hüviyeti varlığının kendisidir. Bu ilk varlıktır.56 

ı Bu aşamada Farabî varlığı iki kategoriye ayırmaktadır. Birincisi, kendi 
özüne nispetle varlığı zorunlu olmayan varlıktır. Bu varlık "mümkün 
varlık" adını almaktadır. Diğeri ise, özüne nispetle, varlığı zorunlu 
olan varlıktır ki. buna da "Zorunlu Varlık" denilmektedir.57 Mümkün 
varlığın mahiyeti dikkate alındığı zaman varlığının zorunluluğu ge-
rekmez. Çünkü onda. mahiyet ve varlık ikiliği söz konusudur. Bu 
nedenle olurlu varlıklardaki varlık-mahiyet düalizmini ortadan kaldı-
ran ve onların gerçeklik kazanmasını sağlayan, böylesine bir varlık-
mâlıivet düalizmini taşımayan Zorunlu Varlık tarafından gerçekleşti-

l,. rilmektedir. 

Varlığı zorunlu olmayan, mümkün varlığın, var olmayışını 
!] düşünmek de çelişki doğurmaz.58 Mümkün varlıklar varlık yönünden 
- ' eksik olan. var olma ile var olmama arasında bulunan sonraki varlık-

lardır. Başka bir deyişle, buların var olmaları da. var olmamaları da 
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mümkündür. Doğrusu bu iki durum, birbirinden' uzak iki uç olup, bu 
iki uçtan her birinin karşıümn var olması söz konusudur. Mümkün 
varlığın karşısında yokluk vardır. Yokluk, var olması mümkün olan 
şeyin var olmamasıdır.59 Varlığın metafıziksel bir taksimini yapan 
Farâbî, ınalul-illet silsilesinin sonsuza kadar' devam edemeyeceğini, 
malüyet ve varlığı aynı olan bir İlk Sebep te60 son bulmasının zorun-
luluğunu mantıksal bir sonuç olarak ortaya koymaktadır. 

Farâbî'nin mümkün varlıklardakı varlık-mahıyet düalizmin-
den hareketle, bu düalizmin bulunmadığı bir Zorunlu Varlık'a ulaşma-
sı. esas itibarıyla Kelâmcılann imkan delilini aıumsaünaktadır. Ancak 
d, 'mümkün varlık var olunca, başkasıyla zorunlu olur"61 ifadesiyle bu 
tezine farklı bir boyut kazandırmaktadır. Kendiliğinden mümkün olan 
varlık. Zorunlu Varlık'tan bu varlığım aldığında, zorunlu hale dönüş-
mektedir. Filozofun bu anlayışı! Kelâmcılann ontolojik anlayışlarında 
rastlayamadığımız bir kabuldür ve biraz da onun sudûr görüşünden 
izler taşımakladır. 

Farabr nın halefi İbn Sina (ö.428/1057)"nın görüşleri de esas 
itibarıyla Farabî ile benzeşmektedir. Onun metafiziği de büyük ölçüde 
varlık ve onun niteliklerinin incelenmesine dayanır. Bir şeyin'gerçek-
liği o şeyin var oluşuna bağlıdır ve bir objeyi bilmek dc nihayette tüm 
nasıllık ve niceliklerini belirleyen evrensel varoluş zincirindeki onto-
lojik yerini bilmektir.62 İbn Sina'nın varlık incelemesi, ontolojisinin 
tamamını karakterize eden iki temel özelliğe dayanır. Bu özellikler bir 
yandan bir şeyin özü veya mahiyeti ve varoluşu 'vücud'dur, öte yan-
dan onun gerçekliliği, mümkün olması ve olmamasıyla ilgilidir Ma-
hiyet zilini bir kavramdır. Her nesnenin bir mahiyeti vardır. Aklık, 
karalık, renk, insanlık. ıttantıkça cins. tür, fasıl, bunların kendileri 
olarak ne iseler o olmaları yönünden mahiyet sahibidirler. Mahiyetleri 
ve hakikatleri ne iseler o oluşları yönüyledır 63 İbn Sina, mahiyetin 
varlıktan farklı olduğunu düşünür, çünkü her şeyin kendine has bir 
hakikati vardır ve buna o şeyin mahiyeti denir. Bir şeyin kendine özgü 
hakikati, ispata bağlı olan varlık gibi bir şey değildir. Çünkü eğer şu 

59 Farabî. Mebâdiu l-Mevaidât, Çev.Mehmet Aydın. İstanbul. 1980. s 23. 
60 Farabî. Mebadiu 'l-Mevcüdâl, s.23. 
61 Farabî. dynnu'l-Mesâil. s.4. 
4" Nasr. Seyvid Hüseyin. Vç Müslüman Bilge, İnsan Yav.. İstanbul. Trs.. s.36. 
" İbn Sına. Şifa (İlâhiydi). 1/31. 



şeyin hakikati vardır, bu hakikat ya görünürde ya zihinde ya da ikisini 
de kapsayan mutlak anlamda vardır dersen, bu şeyin anlaşılır 
muhassal manası olur "4 Bu. bizim bir şeyi varolup olmadığını dikkate 
almaksızın mahiyetiyle tasavvur edebileceğimiz anlamına gelmekte-
dir. Çünkü varlık ne bir şeyin mahiyeti, ne de varlık dışında mahiyeti 
olan şeylerin mahiyetlerinin bir parçasıdır.65 İnsan ne zaman bir varlık 
hakkında düşünürse, hemen genel zilün yapısı içinde o şeyin iki farklı 
özelliğini birbirinden ayırır: bu özelliklerden biri 'o nedir" (mâ hiye) 
sorusuna cevap vermek için kullanılan her şeyi kuşatan o şeyin özü 
veya malüyeti. diğeri de varoluşudur. Bir insan zillinde bir ağaç kav-
ramını düşündüğünde, ağaç fikri veya şekil, biçim, renk ve ağacın 
özünü oluşturan daha başka lıer şeyi içeren mahiyetiyle bir atın dış 
dünyada varoluşu arasında zihninde bir ayrım yapabilir. Zihinde ma-
hiyet bir nesnenin mahiyetini şu veya bu biçimde onun var olması 
veya olmamasıyla ilgili olmaksızın düşünebilme anlamında varoluştan 
bağımsızdır. 

Varlık-mahiyet düalizminden hareketle İbn Sina da, varlığı, 
mümkün ve zorunlu olmak üzere iki kısımda ele alır.66 İbn Sina'nın bu 
varlık kategorileri Aristocu bir formüle edişe dayalı olmayıp tama-
mıyla kendisine özgüdür.67 O daha sonra bu kategorilendirmeyi varlık-
mahiyet temelinde açıklamaya çalışır. Bir nesnenin mahiyeti üzerinde 
düşünülür ve onun şu veya bu biçimde evrende varolamayacağı kav-
ranılırsa. böyle bir şey mümkün değildir. Eğer bir nesnenin var olması 
veya olmaması denkse, yani var olması veya varolmaması durumunda 
bir çelişki veya imkânsızlığa yol açmayacaksa, bu mümkün bir varlık-
tır. Son olarak eğer mahiyet varoluştan ayrılamaz ve yokluğu saçmalık 
veya çelişkiye yol açacaksa. bu gerekli, yani zorunlu varlıktır. 

İbn Sina. varlığın mahiyete sonradan arız olduğunu ve ona 
dışandan geldiğini kabul etmesine rağmen, bu mahiyet-varlık görüşü-
nü felsefesinin tek temel noktası saymak yanlış olur. En azından o. 
varlık-mahiyet ayrımını, felsefesinin başlangıç noktası yapmıyor 
Böyle yapmış olsa Allah'ın varlığı dahil bütün varlıkların aynı esas 

64 Câbirî. Mulıammed Âbid. Arap-İsldm Kültürünün Akıl Yapısı, Çcv Burhan 
Köroğlu-Hasan Hacak-Ekrem Demirli. Kitabcvi. İstanbul. 1999. s.568. 
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altında mütalaa edilmesi gerekirdi. Ancak o dâ Farabî gibi Allah'ın 
varlığım, varhk-malüyet ayrımını uyguladığı diğer varlıklardan ayırı-
yor.6*; ' 

İbn Sina'ya göre varlık, mahiyeti olan şeyler için bir arazdır, 
yani bu şeyler varlıklarım sonradan kazanmışlardır. Varlığın tanımın-
da onu meydana getiren nitelikler daima ;dışanda tutulur. Fakat öz, 
varlıktan ayrı ise bu takdirde özün varlığı nasıl açıklanır? Öz, salt 
yokluk değildir; karşıtı olan varoluşa karşı koyma aplanunda fakat 
dıştaki.imkanında varlığı alıncaya kadar onun yokluğu, vardır,69 Varlı-
ğın niahiyete eklenen bir şey oluşu tezi. mahiyetin varlıktan önce 
olduğu anlamına da gelmektedir. Bu görüş İbn Sina metafiziği açısın-
dan doğru olmakla birlikte, ancak zihni tasavvur düzeyinde böyledir. 
Spınut gerçeklik dünyasında ise ikisinin birbirine önceliğinden söz 
etmek mümkün değildir. Görünen bir şeyde varlık ve mahiyetin birbi-
rinden ayrılması veya farklılaşması söz konusu olmayıp, bu ikisi tek 
bir öz oluştururlar. Bu yüzden bir şeyin mahiyetiyle hüviyeti birbirin-
den farklı değerlendirilir. Bir şeyin mahiyeti onun zihni varlığıdır. 
Hüviyeti ise onun dış varlığıdır. Bir şeyin hüviyeti, yani dış dünyada 
meydana gelmesi yönüyle varlığı, o şeyle ilgili bilgimizden daha ön-
cedir. Çünkü bir şeyle ilgili bize ulaşan ilk veri, o şeyin dış dünyadaki 
varlığıyla ilgilidir. Daha sonra o şeyin hakikatini yani mahiyetini 
kavrarız. Ama bir şeyin dış dünyada bir varlığı olup olmadığım dik-
kate almaksızın bir fikir veya tasavvur gibi sadece zihindeki varlığı 
yönünden ele alıp daha sonra kendi mahiyetinden yola çıkarak onun 
dış dünyada var olması mümkün müdür yoksa imkansız mıdır diye 
araşünnaya kalkarsak, bu durumda bizim bilgimize göre o şeyin ma-
hiyeti varlığından önce gelir. Öyleyse varlıkla mahiyetin öncelik son-
ralık açısından yer değiştirmesi sadece zillinde söz konusudur. 0 Böy-
lece İbn Sina'da selefi Farabî gibi iki çeşit varlık grubu belirliyor. Biri 
mahiyeti varlığından ayrılan ve ayn olarak düşünülebilen ve bundan 
da herhangi bir nıanükî çelişki gerekmeyen varlık, diğeri, mahiyeti 
olmayan yani mahiyeti varlığının aynı olan varlık. Mahiyetleri ayrı 
olan varlıklar sebeplidir, varlığının sebebi vardır. Çünkü mahiyetine 

* Atav. Farabi ve İbn Sina da Yaratma, s.21. 
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varlığı katacak birine ihtiyaç duyar. Diğeri ise sebebe ihtiyacı olma-
yan. yani, varlığı kendiliğinden olan Zorunlu varlıktır " 

Mahiyetin, mahiyet olarak 'o nedir" şeklinde belirebilmesi ı-
çin mahiyetin mukavviminin veya ınukavvim unsurlarının beraberce 
bulunması zorunludur. 2 Şimdi acaba varlık kavramı, mahiyetin bir 
ınukavvimi, onun inşa edici bir unsuru, ondan ayrılmayan zatî bir 
parçası olabilir mi? Farabî ve İbn Sina'nın varlık ve mahiyeti birbirin-
den ayırdıklarını ifade etmiştik. Örneğin, bir üçgenin dış dünyada 
varlığa sahip olup olmadığı hakkında şüphe edilebildiği halde üçgen 
kavramı bilinebilir, üçgen denince zihinde; üç kenar, bir alandan iba-
ret bir şekil canlanır. Fakat bununla onun harici varlığı kesin olarak 
bilinmiş olmaz. Aynı şekilde bir insan zihninde yüz dolar olduğunu 
düşünebilir, ama bu düşüncesi ve bilgisi gerçekte cebinde bu paranın 
oluşunu gerektirmez. 3 Yani bir anlamda mahiyeti makul bir şekilde 
düşünüp aklederken. onun reel gerçekliğinden kuşku duyabiliyoruz. 
Bundan varlık-ile mahiyetin ayrı şeyler oluşu sonucuna ulaşmak 
mümkündür. Çünkü varlık-mahiyet aynı şey olsaydı, bu durumda 
biiinenle-bilirimeyenin aynı şey olması lazım geldir.74 Bu durumda 
mâdem ki varlık mahiyetten ayrı olarak.düşünülebilmekledır. öyleyse 
varlık mâhiyetin lazııh bir parçasını oluşturmamaktadır ve ayrı oluşları 
da pekala düşünülebilir 

1.4.0lurlu Varlıklar 
İmkân sözcüğü, "mkn" fiilinden veya 'mükne ve mekine" 

köklerinden gelmektedir. "Mckıı" çekirge ve kertenkele gibi hayvanla-
rın yumurtasına denilir. Bu kökten gelen imkân, bu hayvanların yu-
murtalarını yumurtalıklarında meydana getirmek, biriktirmek anlamla-
rını ifade eder. Aynı zamanda kudret, güç 'imkan ve kudretli kılmak' 
anlamlarım da ifade etmektedir.15 Sözcük ilerde gelişebilecek, tesir 
gösterecek güç anlamlarını ifade etmektedir. Bu iki anlam başlangıçta 
pasif haldedir. Bir varlığın yumurtası veya bir şeyi meydana getirecek 

71 Ibri Sina. Şifti (İlahiyat). 1/37. 
Olguııer. Fahrettin. Uç Tiirk-lslâm Mütefekkiri İbn Sina, Fahruddin Rdzi ve 
S'asirtıddıaı Tusi Düşüncesinde Idroluş. K.B.Y.. Ankara. 1985, s 45 

' Hick. John. Phılosophy ofReligion, Prentice-Hall. Inc, New Jersey. 1983. s.19. 
4 Razî. el-Mebdhisu'İ-Maşrikiyye, 1/115: Icî. el-Mevdkıf s.49. 
5 Fîrûzâbâdî. Mecduddin Muhammed b. Yakub, el-Kdmûsu l-Muhit, Dâru l-

Fikr. Beyrût. 1995. s. 1113. 



güçle aym anlama gelir. Bu anlamda imkân yumurtlama, daha doğru-
su yumurta hazırlama, veya bir şeyi meydana getirecek güce sahip 
kılma, varlık ortaya çıkaracak kudret, güç kaynağı vs. anlamlara gel-
mektedir.76 

Istılahı olarak ise, bir varlığın özünün varlık veya yokluğunu 
gerektirmemesi anlamına gelmektedir.'7 Bu anlamda imkânın iki ö-
zelliği öne çıkmaktadır. (1) özü varlık ve yokluğunu gerektirmemesi 
ve (2) var veya yok olabilmesi için kendi zatı dışında başka birine 
ihtiyaç duyma. 8 Akıl bir varlığın başkasına muhtaç oluşuna hükmetti-
ğinde, bunun zorunlu sonucu olarak onun özü gereği var veya yok 
olamayacağı sonucuna ulaşmak mümkündür. Bu durumda mümkün, 
hem varlığım hem de yokluğunu düşünmekten çelişiklik gerekmeyen 
nesnedir7" veya özü dikkate alındığında varlığı gerekmeyen, eşit şekil-
de yokluğu da düşünülebilen varlıktır.80 

Özü gereği mümkün olan. bir başka deyişle özüne (zatına) 
nispetle zorunluluk gerekmeyen veya yokluğunu düşünmek bir çelişki 
oluşturmayan nesnelere, hem varlığın hem de yokluğun eşit şekilde 
yüklenebilmesi gerekir. Çünkü olumluluk ve olumsuzluk (varlık ve 
yokluk) taraflarından birisi diğerine göre öncelikli olursa, bu durumda 
özü gereği mümkün olan nesnenin yoklukla temasım engellemiş olur 
ve bu varlık mümkün varlık değil, özü gereği zorunlu varlık olmuş 
olur. Eğer yoklukla temasım engellemezse, önceliklik gücü de bazeıı 
var olma bazen yok olma şeklinde varsayılınca ortaya var olma ve yok 
olma anlarının seçimini yapma problemi çıkar eğer bu seçim bir seçi-
ciye bağlı olmadan oluşursa, eşit ağırlıktaki mümkün şeçisiz bir seçim 
sonucu ortaya çıkar. Eğer bu seçim bir seçiciye bağlıysa, yeterli önce-
lik taşımıyor demektir. Buıiun sonucunda varlığı ve yokluğu kabule 
yatkın olan bir şeye. bunlann her "ikisinin de yüklemlenebilirliği ortaya 
çıkar." 

Mümkin varlık özü gereği varlık ve yokluk taraflarına eşit 
mesafede bulunduğuna göre. bu durumda özü açısından iki taraftan 

6 Alay. Ftırabi vv jhn Sina da Yaratma, s.31-31. 
Cürcânî. et-Ta rifât, s.58. 
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biri diğerine göre daha elverişli olamaz.1*2 Varlık ve yokluk şıklarına 
eşit uzaklıkta bulunan mümkinin taraflarından birinin diğerine tercihi 
ancak bir seçiciyle olur. Bu durumda mümkin varlık, ayrı başka bir 
sebep olmadan var ve yok olamaz. Çünkü varlık ve yokluk malüyete 
göre eşit olunca, tercih eden bulunmadan bir tarafı tercih etmek im-
kansızdır.*3 Bunun bir tercih edici olmadan olamayacağının bilinmesi, 
akıl sahiplerinin karakterinde olduğu gibi, çocukların doğasında bile 
vardır. Bir çocuğun yüzüne tokat attıktan sonra bu tokatm kendiliğin-
den atıldığım iddia etsen, çocuk bu konuda kesinlikle seni haklı bul-
mayacaktır" 

Mümkin olanın müessire olan ihtiyacı onun hadis oluşundan 
dolayı değil, imkanından kaynaklanmaktadır. Çünkü sonradan oluş, 
varoluşla ilgili bir niteliktir ve hiyerarşik olarak varoluştan sonra gelir. 
Varoluş ise yaratma sonrasıdır. Yaratma, eserin yaratıcıya olan ihtiya-
cı sonrasıdır. Eserin ihtiyacı ise sebebinden, sebebin parçasından ve 
şartından sonra oluşur. Eğer sonradan olması, eserin ihtiyacının sebebi 
olsa, ya da o sebebin bir parçası veya şartı olsa, bir şeyin kendi kendi-
sinden hiyerarşik sonralığı sonucu ortaya çıkar ki, bu imkansız bir 
durumdur.85 Ayrıca oluş (hudûs) var olanın varlığında bir nicelik ol-
duğundan. onun varlığından sonradır. Varlık kadirin olurluya tesirin-
den sonradır. Olurlu da muhtaç olduğu nedenden sonradır. Eğer neden 
sonradan oluş olsaydı, bir nesnenin kendisinden geri de olması gere-
kirdi.^ Özü gereği mümkün olanın tercih edilmesi kendinden önce 
gelen bir gereklilik ve sonra gelen bir gereklilik iledir. Önceki, mües-
sirden çıkışı, çıkmamasına ağır basmadıkça var olamayışıdır. Sonraki 
ise, onun varlığı yokluğuna zıt olduğundan yokluğu mümkün oluşuna 
da zıt olacaktır ve bunun için gerekliliği zorunlu kılar. Mümkün var-
lıkların lüçbiri, bu gerekliliklerden uzak değildir, ancak bu gereklilik 
içeriden değil, dışarıdandır.*' 

Yürütülen argümanlardan hareketle diyebiliriz ki, mümkııı 
varlığın kendine özgü bazı karakteristik özellikleri vardır. Her şeyden 

s~ Râzî. Kitdbu l-Multassal. s.204. 
83 Râzî. KiUihu l-Muhassal, s. 194. 
84 Râzî. Mealinin I'stili d-Ditı s.29. 

R â z M e a l i n i » T!sûlı'd-Din, s.29 
Râzî. Kitdbu 'l'Muhassal. s 206 

87 Râzî. KitdbU l-Mulıassal, s.205. 



önce mümkin. varoluşa ve yokoluşa eşit mesafede bulunduğu için. 
geçmişinde bir yokluk bulunmaktadır. Var olabilmesi veya yok ola-
bilmesi için mutlak şekilde bir sebebe muhtaçtır. Mümkin. mümkin 
kaldıkça müessirden müstağni olamaz. Bu nedenle mümkin varlığın 
üzerinden ne kadar zaman geçerse" geçsin bir müessir bulunmadıkça 
varlık veya yokluğun daha elverişli oluşundan söz edemeyiz. 

"İmkân"" terimi, İslam düşüncesinde özellikle Allah'ın varlı-
ğının ispatı açısından önemli bir yer işgal etmiştir. Bu nokta da filolo-
jik açıdan mühür vurmakta kullanılan bir alet olarak ' hat cm'. yazı 
yazmakta kullanılan bir alet olarak 'kalem' denildiği gibi. Allah'ın 
varlığını göstermesi bakımından da âlem,88 duyu ve akıl yoluyla kav-
ranabilen, Vârlığf düşünülebilen, bilgi edinmeye alet ve vasıta olan, 
Allah'ın dışındaki bütün gerçekliğin adı olarak kullanılmıştır.89 Al-
lah'ın dışındaki varlıkları temsil eden âlem, kelâmcılar tarafından bir 
imkânlar alam olarak algılanmıştır. 

i, Varlığı iki kategori de ele alan İslam kelamcıları. mahiyeti 
(neyse o oluşu) açısından asla yokluk kabul etmeyen varlığa Zoruıüu 
Varlık, mahiyeti itibarıyla yokluğu kabul eden varlığa da Mümkin 
Varlık adım, vermişlerdir. Gerçekliği mahiyeti açısından yokluğu ka-
bul edebilen varlık, özü gereği olurlu olarak isimlendirilen varlıktır,90 

Özü gereği olurlu plan varlıkta varlık, mahiyetten ayrıdır.91 

Her mümkin varlık, sonradan meydana gelen varlık olmakta-
dır. Çünkü öncesinde yokluk bulunan bir başka deyişle "var olmama" 
tarafını da bir olasılık olarak barındıran mümkin varlık, gerçeklik 
kazandığında yokluktan sonra varlık alanına çıkmaktadır. Bu nedenle 
hadistir."" Zaten bir şeyin sonradan meydana gelmiş olması, geçmişin 
de yokluğun bulunuşunu gerekli kılmaktadır. Böyle bir varlığın var 

88 İbıı Manzur. Lisdnu'l-Arab. XII/420. 
w Bağdadî. IJsülu'd-Din, s.23; Cüveynî, el-Akidetii 'n-Nizânüyye, İstanbul. Tıs. 

s 16; Râzî. Fahruddin, el-Erbam f i Usîli'd-Dîn. Tah. Alımed Hicâzî es-Sekâ. 
Kahire. 1986. s.19; Yazır. Elmalılı Muhammed Hamdı. Hak Dini Kur an Dili. 
(Sadeleştirilmiş) İstanbul, Trs. 1/82; Keskin. Halife, islam Düşüncesinde Al-
lah-AIem İlişkisi. Beyan Yay., İstanbul. 1996, s.69. 

911 Râzî. el-Erbdin. s. 19. 
91 Razî. Lübdbu'l-İşdrât ve't-Tenbihâl, Tah: Ahnıet Hicâzî es-Sekâ. Kâhıre. 

1986. s.131-132. 
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oluşu için bir sebebe ihtiyaç duyacağı açıktır 93 Kelâmcılar. Allah'ın 
varlığını ve birliğini delillendirme girişimlerinde âlemin top yekun 
bütün cüzlenvle mümkün ve dolayısıyla hadis olduğu olgusundan 
hareket ederler. Çünkü âlem töz ve ilintilerden oluşmuştur94 

Kendisinden önce yokluk bulunan veya varlık ve yokluk şık-
kını bir imkan olarak kabul eden mümkin varlıklar veya benzer şekil-
de âlem, varlık ve yokluk şıklarına eşit uzaklıkta bulunmaktadır. 
Müınkın olan varlıkların varlık veya yokluk şıklarından birisine has-
redilmesi ise ancak etkin bir müessirin tesiriyle olacaktır. Bu etkin 
sebep bütün imkanların kendisinde son bulduğu Zorunlu Varlık olma-
lıdır.95 

Mümkin varlıkların var veya yok olabilmeleri için ihtiyaç 
duydukları etkin sebep, kendisi dışında olmalıdır Çünkü sebebin 
kendisi olması halinde ne kadar geriye gidilirse gidilsin yine bir imkan 
durumuyla karşılaşılacak ve varlık asla gerçeklik kazanamayacaktır. 
Ayrıca bir şeyin kendi kendinin nedeni olabilmesi mümkün değildir. 
Çünkü mümkün varlığın öncesinde zorunlu olarak yokluk bulundu-
ğundan. bu "yok olan bir şeyin kendini icadı" anlamına gelecektir.96 

Böylece kelâm alimleri, mümkün varlığın gerçeklik kazanabilmesinde 
veya bir başka anlamda mümkün olan varlıklar yekünü olan alemin 
var olabilmesinde, bir Zorunlu Varlığın etkin rol oynayıcılığını kaçı-
nılmaz bir sonuç olarak belirlemektedirler. 

İmkân kavramı İslam felsefesinde de önemli bir yer işgal et-
miş ve Farâbî'nin düşüncesinde özel bir yorum kazanmıştır. Farabî 
imkan sözcüğünün, tıpkı vailık kavramı gibi tanımlanamayacak ve 
tasavvur edilemeyecek kadar açık olduğunu bu konuda ancak zihnin 
ona karşı uyanlabileceğini ifade eder.97 

Farâbî'ye göre varlığı mümkin olanın yok oluşunun düşü-
nülmesi bir çelişki doğurmaz.98 Mümkin varlıklar varhk yönünden 
eksik olan, var olhıa ile var olmama arasında bulunan sonraki varlık-

93 > Bilmen. Ömer Nasuhı, Muvazzafı İlmi Kelâm, İstanbul. Trs. s 114 
: .Nesefi. el-Uiude. Vr.lt». , 

95 .Neseiî.el-İ'iimâd Vr.lOb. 
,v Nesefi. el-İlimâd, Vr. 14a. 
97 Farâbî, Daava Kalbiye. Çev.H Zıya Ülken-Kıvamuddin Burstan. ( Farabî 

isimli eser içinde). Ankara. Trs. s.l 17. 
f t^ ı 98 Farabî. Uyıinu'l-Mesâil, s .4:DaavaKalbiyye, s.l 17. 



lardır. Başka bir deyişle, bunların var olmaları da var olmamaları da 
mümkündür. Doğrusu bu iki durum, birbirinden uzak iki uç olup, bu 
iki uçtan her birinin karşıtının var olması söz konusudur. Mümkm 
varlığın karşısında yokluk da vardır Yokluk, var olması mümkün olan 
şeyin olmamasıdır." Bu durumda mümkin varlık var olması için bir 
illete muhtaçtır.100 Şu halde varlığı kendisinden olmayan her mevcu-
dun varlığı mümkindir. Varlığı mümkin olan her şeyin varlığı başka-. 
smdandır. Böylece mümkin varlığın, varlığının başkas ına dayanması 
zorunlu olur. Çünkü mümkin varlıkların birbirlerine illet ye , malûl 
olarak sonsuza kadar uzaması olası değildir. Zira illeün malulden önce 
bulunması zorunludur.'01 Buradan hareketle Farabî, illet-malul silsile-
sinin varlık ve mahiyeti'bir olan İlk Sebep'te son bulmasını mantıksal 
bir çıkanın olarak ortaya koymaktadır. Farâbi'nin imkân kavramıyla 
ilgili bu analizi aslında özü itibanyla Kelâmcilann imkân ve hudûs 
kavramlanyla ilgili yomnilanndan farklı değildir. Ancak 'mümkin 
varhk var olunca bankasıyla zorunlu olur'102 şeklindeki görüşüyle 
Kelamcılardan ayrılmakta ve konuyu felsefenin problematiği içine 
çekmektedir. 

1.5. Zorunlu Varlık 
Müteal bir Tann'nın varlığına olan inanç ve onun var oluşu-

nu makul olarak gösterebilme çabalan, bütün teolojiler gibi, İslâm 
Kelâmının da temel tartışma evrenini ve belki de en önemlisini oluştu-
rur. Eski ve yeni felsefeler içinde pozitivizmi bir kenara bırakırsak. 
Allah problemine yer vermeyen felsefe yoktur.103 Daha da genelleş-
tinnek gerekirse, .Allah'ın varlığım ispat etmek veya an azından böyle 
bir varlığa inanmanın makul oluşunu gösterme, her mümini şöyle 
veya böyle meşgul eüııektedir. Bu nedenle. Allah'ın varlığını ispat 

Farâbî. Mebddiu l-Mevcûddl, s.23. 
Farâbî. Uyûnu 'l-Mesâil, s.4, Daava Kalbiyve, s. 17: Zenon Risalesi, Çev. H 
Ziya Ülken-Kıvamuddin Bursları. ('Farabî' adlı eser ıçmde). Ankara. Trs. 
s 109. 
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hususunda gerek İslâm alimleri ve gerekse eski ve yeni filozoflar 
birtakım aklî metotlar geliştirmişlerdir. Böylece bu ispat yollan Kelâm 
İlmi nin müstakil konusu haline geldiği gibi, münferit olarak yazılmış 
isbat-ı vâcib risaleleri de, konunun ayrı bir bilim dalı olarak ele alındı-
ğı izlenimini vermektedir.104 Ancak Kelâm'a ilişkin bütün yapıtlarda, 
Allah'ın Varlığı'na ilişkin ortaya konulan delillerin hepsinde müşterek 
unsur, her birinin sonuçta bir Zorunlu Varlık'ta son bulmasıdır. İster 
alemdeki güzellik ve estetiğe dayalı uyumun sonucunda ulaşılan 
Güzelliştirici (Sârvi'. Muhsin), ister İmkân Delilinin bütün evrenin 
imkân halinden varlık alanına çıkabilmek için dayandığı İlk Neden 
(el-Evvel. el-Mubdi) olsun ve isterse de Hudûs Delili'nin ulaştığı 
Etkin Neden (Müessir) olsun hepsinde, evrenin genel karakterini yan-
sıtan imkân durumunu geçebilmek hep bir Zorunlu Varlık sayesinde 
olmaktadır. Bu durumda bu zorunlu varlık, bütün mümkün olan var-
lıklar âleminde aktif iş gören ancak onlar türünden olmayan bir varlık 
olmalıdır. Bir başka deyişle bu. varlık-mahiyet ayrımı sonucunda, 
varhğı ve mahiyeti aynı olan, mümkün varlıklardaki gibi varlık-
mahiyet düalizmini taşımayan105 varlıktır. 

Daha önce var olanların Mümkin ve Zorunlu olmak üzere i-
kiye ayrıldığını ifade etmiştik. Acaba biz Zorunlu Varlığı nasıl tanım-
lamalıyız? Veya Zorunlu Varlık nedir? Ancak her iki' soruya tam bir' 
cevap bulmak mümkün değildir. İkinci soru ise Allah'ın mahiyetini 
soruşturmayı amaçlamaktadır. Zira varlığı zorunlu olan tek varlık 
Tann'dır. Bu soruya cevap aramak, bir anlamda Tanrı'nm tanımlan-
ması ve anlaşılması sorununa geri dönmek anlamına gelir. Bu nedeiıle 
Tanrıyı kavramlarla ifade etmek, bir anlam çerçevesi belirleyerek 
tanımlamak hedeflemektedir. O nun mahiyetinin anlaşılması da tanı 
olarak mümkün değildir. Tanını, kendisinden daha açık bir kavramla 
yapılmak zorundadır. Halbuki zorunlu varhğı tanımlamak için daha 
açık bir kavrama ulaşmamız zor görünüyor. Bu sebeple, zorunlu ola-
nın, tasavvuru da zorunludur. Tanımlama ihtiyacı yoktur. O'nu ta-
nımlamak isteyen ancak, onun yokluğunun imkansız oluşunu veya 

1"J Yörük. İsmail. Şt'msü'd-Din Muhammed b. Eşref el-Hüseyni es-
Semerkandi'nin Belli Başlı Ke'ıdmi Görüşleri (Allah ve İmân Anlayışı), (Ba-
sılmamış Doktora Tezi). F.rzurutn. 1987, s.53. 
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yokluğunun mümkün olmayışını söyleyebilir.106 Bu tarz bir tanımla-
ma. seM/negatif bir tanımlama olup, belli oranda bir anlayış düzeyi 
verebilmesine karşılık, gerçekte hakikî bir tanımlama anlamına gel-
meyebilir. 

Zorunlu Varlığı tanımlamada, "zorunlu" terimine başvurmak, 
yani "bir şeyi kendi kendisiyle tanımlamak" tutarlı görünmeyebilir. 
Çünkü bir nesnenin kendi kendisiyle tanımlanması imkansızdır. Bu, 
bir nesnenin kendisini bilmenin, kendisinden önce olmasını gerektirir 
ki bunun düşünülmesi makul olmayan bir sonuca götürmektedir. Ken-
di kendisiyle tanımlanamayacağı gibi, onun bir parçasıyla da tanımla-
namaz. Çünkü basit olanın parçası olamaz. Kendisinin dışında olan bir 
nesneyle de tanımlanamaz. Çünkü dışsal bir nitelik mahiyet bakımın-
dan onunla müşterek olamaz.10. Bu durumda Zorunlu Varlık kendi 
özüyle tanımlanamadığı gibi, dışardan herhangi bir nesneyle de ta-
nımlanamaz. 

Zorunlu terimi, yokluğunun düşünülmesi ünkansız olan bir 
başka deyişle varlığı kendi özü gereği olup var olması için hiçbir nes-
neye ihtiyaç duymayan varlıktır.108 Zorunlu Varlık, kendi özü gereği 
varlığa hak kazanmıştır. O ancak varolan olarak tasavvur edilebilir. 
Ancak Özü gereği Zorunlu oluşu, aklî bir tasavvur nedeniyle değildir. 
Akıl onu öyle düşünse de düşünınese de. zorunlu varlıktır.109 Dolayı-
sıyla onda varlıkla mahiyet arasında bir ikilik yoktur. Onun mahiyeti 
varlığı, varlığı mahiyetidir: O varlığım kendi dışında bir şeyden al-
maz, böylece varlık onun mahiyetine kaülan bir şey değildir.110 Mahi-
yeti de onun varlığı için bir sebep olamaz, çünkü sebep varlıktan önce 
gelir. Zorunlu Varlık için ise varlıktan önce bir varlık olması mümkün 
değildir. Onun illeti de yoktur. Her yönden zorunlu varlıktır. Eğer bir 
illeti olsaydı, varlığı o illetle olmuş olurdu. Bu durumda da özüne 
nispetle varlığı gerekli olmazdı.111 Bu nedenle, Zorunlu varlık diğer 
var olanlarla karşılaştırıldığında, kendine özgü bazı nitelikler taşımalı-

106 Icî. el-Mevâkıf, s.68; Cürcânî. Şerhu 'l-Mevâktf, III/105. 
"' Râzî. Lubâbil 1-İşârât. s. 146. 
"ıs Cürcânî, et-Ta 'rifdt, s.304: Şerhu 'l-Mevâkıf III/106; Tunç, Cihat. Kelâm 

(Sistematik). E.Ü.Y. Kayseri. 1997. s.25. 
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"" Câbirî. Arap-İslâm Kültürünün Akılyapısı. s.570. 
111 İbn Sina. Şifâ (llahiyât). 1/37-38. 



dır. Bu nitelikler, onda arizı bir durum değil, var oluşsal öğeler ol-
maktadır. 

1.5.1 .Zorunlu Varlığın Özelliklen 
Özü gereği Zorunlu olan varlık, olurlülük göstergesi olan ve-

ya bir şekilde olurluyu çağrıştıran niteliklerden uzak olarak düşünül-
mektedir. Çünkü imkân durumlarının toplamı var olabilmek için kendi 
kendilerine neden olamamakta ve birbirine neden oluş tarzındaki var 
oluş (teselsül) sonsuza kadar sürmektedir. Bu noktada bütün olurlu 
varlıkların var olabilmeleri için son merhalede Özü gereği Zorunlu 
Varlığa dayanmaları gerekli olmaktadır. Bu sebeple, bu Nihaî Neden, 
olurlular cinsinden olmayan bir varlık olmalıdır. Çünkü olurlular cin-
sinden olan bir varlık olması durumunda, neden silsilesinin onda sona 
ermesi imkansız duruma gelecek ve bizzat nihaî neden olarak görülen 
varlık da bir nedene ihtiyaç duyacaktır. Bu neden olurlu varlıklarda 
görülen bütün niteliklerden uzaktır. Özüne nispetle varlığı gereken, 
yok olmasının düşünülmesi bile çelişkiyle sonuçlanan bir Varlık ol-
malıdır; 

Zorunlu varlığın zorunluluğu kendi özünden gelmektedir.112 

Var olması gibi. varlığının zorunlulukla nitelenişi de bir başkasından 
dolayı değildir. Çünkü bir başkasıyla zorunlu duruma gelen varlıklar, 
mümkün varlıklar olmakta ve onlara "Başkasıyla Zorunlu" adı veril-
mektedir. Halbuki Nihaî Neden olarak görülen zorunlu varlık, başka-
sıyla zorunlu olan değil, Özü gereği Zorunlu Varlık (vâcip li 
zatihi)tır.u3 Bu durumda özü gereği Zorunlu olmak, başkasına bağımlı 
olmamak anlamına gelmektedir Onun bir başka şekilde, hem özüyle 
hem de başkasıyla Zorunlu olması da düşünülemez. Çünkü bu çeli-
şenlerin bileşimi anlamına gelecektir.114 Zaten zorunlu oluşun en be-
lirleyici özelliklerinden biri, başkasına ihtiyaçla nitelenmemesidir.115 

Bu durumda Zorunlu varlığın, onu başkalarından ayıran kendine özgü 
bir varlığı, mevcudiyeti vardır.116 

112 İzmirli. Yeni Itm-ı Kelam, 1/247. 
m Câbıri. Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı s 562. 569. 
1,4 Râzî. Kitdbu'l-Mulıassal, s.177; Meâlimu Usûli'd-Din, s.28. 
115 Icî. el-Mevâkrf, s.68; Cürcânî. Şerhü'l-Mevdkıf, IH/107; Tunç, Kelâm (Siste-

matik), s.25: 
116 Cürânî. Şerhu'l-Mırvâktf, 111/107. 



Klasik teizmin karakteristik bir özelliği Tanrıyı nihaî basitlik 
içinde tanıtmaktır."' Onlar bununla, Tanrının hiçbir varlıkla karşılaş-
tırma kabul etmez ve kavranılamaz oluşunu, bu nedenle O nun hiçbir 
kategoriye ait olmadığını ve bizim nesneleri tanımladığımız kavramsal 
donanımlardan beri oluşunu kastederler. Zorunlu Varlık diğer varlık-
larla benzerlik anlatan veya onlarla karşılaştırma yapma imkanı veren 
hiçbir yapıya sahip değildir. Bu nedenle olurlu varlıkların bir niteliği 
olan parçalardan oluşmamıştır. Çünkü her bileşik olan kendi parçala-
rına muhtaç olacakür. Parçası kendi gayrı olduğuna göre bu durumda, 
parçalardan oluşmuş olması halinde, Zorunlu Olan başkasına muhtaç 
duruma düşecektir.118 Başkasına gereksinim duyan varlıklar, olurlu 
varlıklar olup. Özü gereği Zorunlu Varlık değillerdir. Allah'ın özü 
gereği zorunlu varlık oluşu, mefhumu subûti değildir. Aksi halde ya 
mahiyetin tümünü, ya bir parçasını ya da onun dışında bir, şeyi ifade 
eder. Birincisi tutarsızdır, zira saf akıl, zatıyla zorunlu olan ile, salt 
zatla zorunluluk arasındaki farka hükmeder. Ve yine Yüce Allah'ın 
hakikati bilinmez, oysa zaüyla zorunlu olduğu bilinmektedir. İkincisi 
de tutarsızdır, çünkü mahiyetin dışında olan her nitelik mahiyete 
muhtaçtır. Kendi öz gerçeği yoktur. Başka şeye muhtaç olansa zatıyla 
mümkündür. Dolayısıyla başkasıyla zorunludur.119 

Allah'ın özü gereği zorunlu varlık oluşunda, "zorunluluk" te-
rimi. onun zâtı üzerine artık (zâit) olarak düşünülemez. Çünkü eğer 
gereklilik varlığı gerektiriyorsa, bu durumda fer'i olaıı. asıl olana asıl 
olur ki. bu muhaldir. Eğer. varlık tâbi ise, özü bakımından mümkün 
olan başkasıyla gerekli olur ve özü ile gerekli olan özü ile olurlu ol-
muş olur ve bu durumda özü ile gerekli olan özü ile olurlu olması da 
uygundur. Aynı şekilde gereklilik, müessirinin gerekliliğinden ötürü 
gerekli olur ve bu gereklilikten önce sonsuza giden başka bir gerekli-
lik ortaya çıkar ve imkânsız olan zincirleme gerekir,120 

Özü bakımından gerekli olan. her yönden gereklidir. Zirâ sa-
bit olan ve yok olan bir nesne ile nitelendiğini varsaysak, bu onun 
özünün gerçekleşmesine kâfi gelmez. Çünkü o nesnenin kendisi için 

" Davies. "Classical Theism..", s.51. 
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meydana gelmesi veya ondan alınması dış bir nesnenin varlığına veya 
yokluğuna bağlıdır. Böylece onun özü. bu oluşun veya yokluğun 
meydana gelişine dayanır. Başkasına bağlı olan. başkasına bağlı olmuş 
olur. "Öyle ise özünden ötürü gerekli olan başkasına bağlı olur ve böy-
lece özünden ötürü olurlu olur ki. bu doğru değildir. Bu delil ancak, 
izafetlerin dışarıda varlıkları olmadığım kabul etmekle ylirür.121 

Zorunlu Varlığın hiçbir şekilde geçmişinde, var olmadığı bir 
an düşünülemez. Geçmişte yokluğu düşünülemeyeceği gibi gelecekte 
de düşünülemez. Eğer bu doğru olsaydı, o zaman, varlığı, yokluğunun 
sebebinin yok olmasına bağlı olurdu. Yani özü gereği zorunlu olan bir 
başkasına muhtaç dunıma düşmüş olurdu. Başkasına muhtaç olan ise 
zorunlu değil, olurlu olmanın bir niteliğidir. Başkasına bağlı olan özü 
bakımından olurlu olur. Bu nedenle özü gereği zorunlu olan. ancak 
özünün gerektirdiği bir takım nitelendirmelerle nitelenebilir.1-2 

1.5,2. Zorunlu Varlığın İspatı 

Zorunlu Varlığın ispatında, varlığın zorunlu ve olurlu şeklin-
de iki kategoriye ayrılması önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü Al-
lah'ın dışındaki bütün var olanlar sahip oldukları nitelikler nedeniyle 
olurlu varlıklar kategorisi içerisinde kalmaktadır. Mümkün varlıklar, 
yalnızca imkan alanında bulunduklarına göre, varlığı yokluğundan 
daha öncelikli değildir. Öyleyse, bu durumlardan birinin meydana 
gelmesi, bir şeyin varlığından veya yokluğundan dolayıdır.-Mümkün 
varlık, bütün parçalarıyla birlikte olurludur. Bu nedenle mümkün 
varlıkların kendi kendiliğinden var olmaları veya kendi kendilerinin 
illeti olmaları mümkün değildir. Çünkü mümkün varlıkların öncesinde 
"yokluk" bulunmaktadır. Bu durumda "yok olanların kendi kendileri-
ni" \a r etmesi gibi irrasyonel bir sonuca gidilmektedir. Ayrıca illet, 
malûlden önce bulunmalıdır. Kendi kendisinin illeti olması durumun-
da. bir şeyin kendi kendisini öncelemesi gerekir ki bu imkansızdır.""' 
Dolayısıyla her mümkün olan şeyin varlığı kendi dışındaki bir nedene 
bağlıdır. Bu dış neden ya zorunludur ya da mümkündür. Zorunlu ise 
bu zaten istenen dunundur. Mümkün ise o da var olmak için başka bir 
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şeye muhtaçtır.1"'4 Bu suretle zincirleme olarak sonlu veya sonsuz 
birçok imkan karşısında sonsuza kadar uzayan bir illet-malûl zinci-
riyle karşı karşıya kalmaktayız. Bu durumda mümkün varlıkların, var 
olabilmeleri ve yokluktan varlık alanına çıkmaları ancak kendileri 
dışında ve onlar cinsinden olmayan bir Zorunlu Varlık tarafından 
olabilir. Daha önce mümkün varlıklar konusunda bu konuya değindi-
ğimiz için burada fazla ayrıntıya girmeyi gerekli görmüyoruz. 

1.5.3. Zorunlu Varlık ve Mâhiyet 
Mâhiyet, bir şeyi o şey yapan nesne veya bir şeyin kendisi a-

çısından neyse o oluşudur.125 Arapça "mâ-hiye" kelimelerinin bileşi-
minden oluşan, mahiyet sözcüğü bir şey baklanda 'o nedir" sorusuna 
verilen cevaba atıfta bulunmakta veya da bir şeyi o şey yapan şeye 
veya bir nesnenin en temel hakikatine göndermede bulunmaktadır. Bu 
durumda Allah için mahiyet, Allalfı Allah olarak bilmemizi mümkün 
kılan O nun hakikatidir. Yukarıda varlık-mahiyet ilişkisini irdelerken 
genel anlamda mahiyete de değinmiştik. Burada ise daha özel bir 
anlamda, yani Zorunlu Varlık/Tanrı ve mâhiyet ilişkisini tartışacağız. 

İslam felsefe tarihinde. Farâbi'nin ve onu takip eden dönem-
de de İbn Sinâ'nın varlık-mahiyet ayrımını Zorunlu varlığın ispatı için 
önemli bir hareket noktası olarak ele aldıklarına değinmiştik. Çünkü 
Allah, diğer varlıkların aksine varlık-mahiyet düalizminden beri olan 
bir başka deyişle varlık ve mahiyetin aynı şey olduğu tek varlıktı. Bu 
görüş İslam kelâmcılan arasında da hem kabul görmüş, hem de bir 
takım karşıt görüşleri de doğurmuştur. Tann'da varlık ile mahiyetin 
aynılığı tezi önemli bir formülasyon olarak ortaya konulmuştur Çün-
kü bir anlamda Allah'ta Varlık-mahiyet aynılığı. O nu diğer varlıklar-
dan ayırt eden önemli bir kriter olmaktadır. Çünkü varlık bütün var 
olanlar arasında müşterek bir kavram olarak kabul edilmektedir. Ben 
"Ahmet 'in, "taş'ın, "ağaç"ın varlığından söz ettiğim gibi, aynı şekilde 
"Tann "nın varoluşundan da söz edebilmekteyim. Yani burada sözü 
edilen varlıklar farklı olmakla birlikte hepsinde "varlık" ortak bir 
yüklem olmaktadır. İşte diğer varlıklarla Zorunlu Varlığa atfettiğim 
"varlık" terimi "varlık-mahiyet'" ilişkisi açısından farklı statülere sahip 
olmaktadır. Bu nedenle Zorunlu Varlığın aksine, olurlu varlıklarda 

1-4 Câbiri. Arap-İshîmKültürünün Akdyapısı, s.571. 
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varlık, mahiyetten ayn olmaktadır.'26 Zorunlu Varlıkta varlık-mahiyet 
ilişkisi konusunda ise filozoflar ile kelâmcılar arasında anlaşmazlık 
bulunmaktadır. Filozoflar, varhğı, Zorunlu Varlıkta mahiyetinin ve 
hakikatinin aynısı: olurlu varlıklarda ise zat ve mahiyet üzerine artık 
görmüşlerdir.12' 

Kelâmcılardan Eş'âri ekolu, bütün var olanlarda varlık ve 
mahiyetin özdeş oluşu tezini benimsemiştir. Çünkü ayn olması duru-
munda, neyse o oluşu bakımından mahiyetin mevcut olmaması gere-
kirdi O zaman da "yok unda var oluşla nitelenmesi gerekir, bu ise bir 
çelişkidir. Çünkü 'yok' teriminin zıddı tek bir kavram olup o da "va-
roluş 'tur. Aynı şekilde varolanlar zorunlu ve olurlu olmak üzere iki 
kısma ayrılmaktadır. Yapılan bu taksim de müşterek bir taksimdir. 
Eğer varlık kavramı tekbir kavram olmasaydı, böyle bir sınıflandırma 
da yapılamazdı. Bir başka açıdan, varoluş bütün var olanlarda tek bir 
nesnedir. Var olanlar var oluşları açısından aralainnda ayrım yoktur.128 

Ancak mahiyetin ne mevcut ne de ma'dum oluşla nitelenemeyeceği, 
şeklindeki bu görüş, itiraza maruz kalmıştır.129 

İkinci görüş ise yukarıda da temas edildiği gibi felsefecilerin 
görüşüdür. Onlara göre ise varlık. Zorunlu Varlıkta mahiyet ile özdeş, 
olurlularda ise mahiyet üzerine artık olmaktadır. Çünkü eğer Vacip 
Varlıkta, onun varhğı mahiyetiyle kaim olsaydı bu durumda, mahiye-
tine muhtaç duruma düşerdi. Başkasına muhtaç durumda olan ise, bir 
illet gerektiren, bu nedenle de olurlu varlık olmaktadır.130 

Üçüncü bir görüş ise, varlığın hem Zorunlu olanda hem de 
olurlu varlıklarda mahiyet üzerine artık oluşu görüşüdür. Çünkü ma-
hiyet, neyse o oluşu açısından yokluk kabul eder. Bir başka deyişle, 
ben bir üçgenin fiilen var olup olmadığım bilmeme rağmen, veya 
onun fiili varlığına ilişkin bilgim konusunda kuşkum olmasına karşı-
lık, bir üçgenin mahiyetini düşünebilmekteyim. Bu durumda üçgenin 
fiili varlığından, onun mahiyetini ayırarak düşünmek ınümkündüir Bu 
nedenle varlık, malüyet üzerine artık olmalıdır.131 

116 Razî. Liibdbu l-İşdrdt, s.131-132. 
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Maiiiridî kelâmcılarmdan EbûT-Muin en-Nesefi 
(ö.508/114)'ye göre ınahiyet -ki o bunun yerine maiyyet sözcüğünü 
kullanır- cinslik bildirmekten ibarettir. O, mutlak anlamda varlığın 
ötesindedir. Bunun delili ise, insanların bir şey hakkında "bu nedir" 
diye sorduklarında bununla "onun ne tür bir şey" oluşunu kastetmele-
ridir. Filologlara göre de "mıdır" sözcüğü mutlak anlamda varlığı 
soruştururken, "nedir" sorusu ise varlığın cinsini araştırmaktadır. 
"Kaç" (kem) sorusu miktarım, "nasıl" sorusu (keyfe) niteliğini, "ne 
zaman" (meta) sorusu zamanım, "nerede" (eyne) sorusu ise yerini 
öğrenmeyi amaçlamaktadır.132 Mantıkçılara göre cins, "o nedir" soru-
sunun cevabında tür olarak farklı şeylere delalet eden isimken, tür "o 
nedir" sorusunun cevabında şahsiyet olarak farklı şeylere delalet eden 
isimdir. Bu noktada Nesefi, mahiyetin cinsten ibaret oluşunu filologla-
rın ve maııükçıların bu açıklamalarına dayandırır. Çiınkü cinsleri 
bulunun her şey, cinslik bakımından diğer cinse benzemektedir. Bu 
durumda bir anlamda mahiyetten söz etmek aradaki benzerlikten söz 
etmek anlamına da gelmektedir.133 Ebû Hanife'ye nispet edilen "Al-
lah'ın bir mahiyeti vardır ki onu kendisinden başkası bilmez" şeklin-
deki görüşü de değerlendiren Nesefi, bu rivayetin doğru olmadığı 
kanaatindir. Çünkü böyle bir görüşü ne onun mezhebinin ileri gelenle-
rinden biri ve ne de onun mezhebini en iyi bilen biri olan Matüridî 
savunmamıştır. Böyle bir görüş doğru olsa bile, bundan cinsi Soruştu-
ran bir mahiyet kastedilmemiştir. İddia edildiği gibi, mahiyet terimi, 
Allah ile yaratükları arasında bir benzerliğe götürmez. Çünkü Allah, 
kendi özünün dışındaki bütün çağrışımlardan yüce ve sonradan olanlar 
arasında bir eşi benzeri olmaktan münezzehtir. Bu nedenle burada 
Yüce Allah için mahiyetin ispaü, onun hakkında başkalarına benzerlik 
değil, aksine benzerliği nefyetmek için kullanılmaktadır. Kim Allah'ı 
gerçekten bilirse. O nun ne olduğunu da bilir İşte bu onun mahiyeti-
nin ispatıdır. Ancak o Allah'ın bilinebilir oluşunu söyleyebilir.134 Bu 
yoruma göre. Allah için mahiyet ispaü. onun diğer varlıklara benzerli-
ği sonucuna götürmeyecektir. 

Şimdi mahiyeti soruşturmayı hedefleyen terimleri Allah'a 
uygulayarak. Allah için "o nedir" sorusunu sorduğumuzda, bu soruyla 
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"onun ismi" nedir sorusunu kastetmiş olmamız mümkündür. Tıpkı 
Firavunun "Alemlerin Rahbi dediğin nedir"u5 ve yine Yüce Al lalı'ın 
Musa(as)'ya yönelttiği "şu sağ elindeki nedır"]V' sorularına benze-
mektedir. Her ikisinde de isim sorulmaktadır. Hatta buna Hz. Musa "o 
asanıdır" şeklinde cevap vermiştir. Allah'ın zatıyla ilgili bu soruya 
cevap vermek gerekirse cevap, o Rahmandır, Rahimdir, Rabdır. Ha-
liktır, Alimdir vs. şeklinde olmalıdır. Eğer "o nedir" sorusuyla sıfatı-
nın ne olduğunu soruyorsan, cevap Semi, Basirdir şeklinde olmalıdır 
"O nedir" sorusuyla Allah'ın mahiyetini soruşturmayı kastedersen, bu 
durumda da cevap, Allah her çeşit benzerlikten münezzehtir şeklinde 
olmalıdır. Böyle bir soruyla onun fiili kastediliyorsa cevap, o yaratıcı-
dır; onun neden meydana geldiği soruluyorsa, cevap o bir şeyden 
meydana gelmemiştir, tersine her şeyi meydana getiren O'dur şeklinde 
olmalıdır.137 Bütün bunlar Allah'ın mahiyete sahip olduğunu söyle-
menin O nun başka varlıklara benzediğini söylemek anlamına gelme-
diğini gösterir. 

Nesefi Zorunlu Varlıkta varlığın mahiyet üzerine artık olup 
olmaması sorunu üzerinde açık bir görüş bildirmemekle birlikte, yuka-
rıdaki argümanlardan, onun varlık ve mahiyeti özdeş gördüğünü de 
söylemek mümkündür. Çünkü o, Allah'ın mahiyeti ve varlığını araş-
tırmayı amaçlayan bütün soruları Allah'ın zât, isim, sıfat ve fiillerine 
indirgeyerek cevaplamakta ve doğrudan olmamakla birlikte dolaylı bir 
şekilde varlık-mahiyet ayniliğini de benimsemiş görünmektedir. Çün-
kü varlık-mahiyet ayrımı, Zorunlu Varlık ta bir anjamda teşbihe yol 
açmaktadır. 

Eş'ari düşüncenin önemli temsilcilerinden biri olan 
Fahruddin er-Râzî (606/1209), Zorunlu Varlık ta varlığın, mâhiyeti 
üzerine artık olamayacağı kanaatindedir: 

"'Çünkü varlık, mâhiyetten müstağni ise, varlık onun niteliği değil-
dir O, mahiyetten müstağni değilse, özüne göre olurlu ve müessire 
muhtaç olur. Ve o müessir mâhiyetten başka ise, özünden ötürü ge-
rekli olan başkasıyla gerekli olmuş olur Eğer müessir bir mahiyet ı-
se, o gereklilik varlığı gerektirirken a)ya vardır b) ya da yoktur. Bı-
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rıncisi muhaldir, zira mâhiyet bu varlıkla var olsa, tek varlık kendi-
sinin şartı olur. Eğer, mahiyet varlıktan başkası ile var ise, mâhiyet 
ıkı defa var olmuş olur. Eğer değilse, bu da muhaldir. Çünkü, eğer 
yok olanın varlığa müessir olmasını uygun görürsek, Allah Teâlazun 
failliğı ile kendi varlığına delil getirmek bizim için mümkün olmaz 
Çünkü yokun vara tesin açıkça muhaldir".'38 

Yukarıda, Razi'nin Eş'arî ekolüne mensup oluşuna yaptığı-
mız atıf bir açıdan önem taşımaktadır. Bu noktada onun bu görüşü, 
bütün var olanlarda varlık-mâhiyet özdeşliğini savunan Eş'ârilik görü-
şüyle de paralellik arz etmektedir. Tann'nın var olması durumunda 
diğer varlıklarla eşit olacağı düşüncesiyle, Onun varlığım inkar e-
denlere Râzî, "Taıın da varlık ve mahiyetin aynı olduğu" teziyle karşı 
çıkmaktadır. Bu açıdan Tann ile diğer varlıklar arasındaki benzerlik 
yalnızca var oluş açısından olmaktadır, oysaki mahiyetler birbirlerin-
den farklıdır.139 Pek çok düşünür e (Razi'nin deyimiyle Kelâmcı'ya) 
göre, bütün 'zat'lar zat oluşları bakımında eşittirler. Ancak bazı zatlar 
diğerlerinden bazı özel niteliklerle aynlmaktadır. Bir sonraki aşamada 
da Allah'ın zaünın, zât oluşu yönüyle diğer varlıkların zatlanna eşit 
oluşunu iddia etmişlerdir. Ancak Yüce Allah, kendi ulûhiyetine layık 
özel bir nitelikle diğer zatlardan ayrılmaktadır Allah'ı diğer varlıklar-
dan ayıran nitelikler ise, varlığının zorunluluğu, tam etkin bir kudret, 
ve her şeye nüfuz eden ilimdir140 Râzî'ye göre Allah'ın zaü, bütün 
oluşumlardan münezzeh olan müstakil bir zattır ve zatı nedeniyle 
diğer varlıklardan farklıdır.141 Yani burada Allah'ın zatını diğer var-
lıklardan ayıran, onun zâtına artık olan bir nitelik değil, bizzat kendi-
sidir. Çünkü O. zaünda eşi benzeri olmayan bir tektir, zâtı bakımından 
ne benzeri ne de ortağı bulunabilir, zâtının ne başlangıcı ne de sonu 
yoktur.' Kendi özü gereği zorunlu bir varlık olduğu gibi, yine kendi 
özü gereği bütün diğer var olanlardan farklı olmaktadır. Allah'ı diğer 
varlıklardan ayırt edebilmek için zaüna artık olan başka niteliklere 
ihtiyaç yoktur. 

" 8 Râzî. Kitdbu l-Muhassal, s. I 88. 
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Allah'ın kendine özgü mahiyeti ve bu mahiyetin varlıkla öz-
deş oluşu, bir başka açıdan Allah'ı bilme ve özel olarak da Ru 'yetullah 
açısından herkesi tatmin edebilecek açıklık- derecesinde açıklama 
yapmayı zorlaşürmaktadır. Çünkü Allah, varlık-mahiyet özdeşliğine 
sahip tek varlıktır ve O nun bu niteliği diğer varlıklardan nihai dere-
cede farklı kılmaktadır. Bu bağlamda, diğer varlıklara ilişkin bilgimizi 
ve onları görebildiğimiz ölçüde bir görme olgusunu aym anlamda ve 
harfi harfine Zorunlu Varlık'a uygulamak imkansız değilse de, o kadar 
kolay da görünmüyor. Çünkü ortaya koyabildiğimiz açıklama, ne 
kadar kapsamlı ve net olursa olsun, son anlamda Allah'ın bir veçhesi, 
eskilerin malûm-u meçhul dedikleri gibi, bizim için bilinmezliğini ve 
kavranılamazlığım korumaktadır. Belki de bu bir anlamda, aşkın olu-
şun gereğidir. 

Tanrı "da varlık ve mahiyetin aynılığı tezi, bir açıdan da 
O nun bizim ait olduğumuz varlık kategorisinin (olurlu varlıklar) 
dışında bir varlık kategorisi (zorunlu varlık) içinde değerlendirilmesini 
kaçınılmaz kılmaktadır. Bu durumda yapılması gereken, var olan 
ancak varlığı bizden farklı olan bir Tann'yı bilmek ve de onu göre-
bilmekten söz edeceksek, bunun nasıl olabileceğim belirlemek olacak-
tır. Çünkü bilme ve görme yetimizi ne kadar geliştirebilirsek ve yük-
seklik kazandırabilirsek kazandıralım, ulaşılan sonuç bizim beşeri 
sınırlılıklarımızla karşı karşıya gelecektir. Bu durumda öyle bir anla-
tım biçimi geliştirilmelidir ki, hem Allah'ın bu farklı statüsünü "fen-
dine özgü " bir biçimde anlamak, O nu sonlulaştırıp beşeri sınırlılık-
larla karşı karşıya getirmemek, hem de bir şekilde bizim O nu "görme, 
anlama ve bilme"den söz edişimizi mümkün kılmalıdır. 

2-TANRI'NIN MÂHİYETİNİ İDRÂK 
"Varlık" kavramı bütün var olanlarda müşterek bir kavram 

olmasına karşılık, varlık-mahiyet ilişkisi açısından varlıkların başlıca 
iki grubu ayrılmasından hareketle. "Allah vardır" diyebiliyoruz. Bunu 
söylerken kullandığımız varlık terimi şu veya bu varlığın varoluşun-
dan söz ederken kullandığunız "varlık" terimiyle müşterek bir anlam , 
taşımaktadır Ancak varlık terimini atfettiğimiz Allah'ın dışındaki 
hiçbir varlık türü, özü gereği zorunlu olan ve dolayısıyla 
olumsuzlanması çelişki doğuran bir varlık türü değildir. Kısacası bir 
teist için, kendisini çepeçevre saran herhangi bir varlığın inkar edilme-
si veya varolmadığımı! düşünülmesi açık bir çelişki ifade etmezken, 



Allah'ın var olmadığını düşünmek onun için açık bir çelişki anlamına 
gelebilir. Bu nedenle onun için Allah'ın varlığı, asla olumsuzlanması 
düşünülemeyen zorunlu bir gerçekliktir Çünkü "zorunlu olma" onun 
sahip olduğu ulûhiyet tasavvurunda zaten mevcuttur. Tann hem var-
sayımsal olarak, hem metafıziksel olarak hem de reel olarak Zorunlu 
Varlık tır. Ancak burada Tann'nın zorunluluğu mantıksal imlamın 
zorunluluğu' değildir. O. inanan biri için, Tann'nın tam gerçekliği, 
yıkılma/lığı veya her türlü sınırlamadan bağımsız oluşu anlamına da 
gelebilir. Yani bir başka anlatımla "zorunluluk" Tanrıya atfedilen bir 
niteliktir, bizim Tann hakkındaki iddialanmızm bir niteliği değildir.143 

Bu durumda "varlık" Allah'a atfettiğimiz zâti bir niteliktir, bu nedenle 
ona "sıfat-ı nefsiyye" de denilmiştir.144 Tarife sığmayacak kadar açık 
ve net bir kavram olan "vücud", Yüce Allah'ın en evvel bilinmesi ve 
inanılması gereken sıfatıdır.145 "Vücud" mefhumu, bütün var olanlar 
arasında müşterek bir kavram olduğu için hem varlığı zorunlu olana 
hem de mümkün olana aynı ölçüde delalet eder.146 Yine de mukayyet 
manada, her şeyi içine alan, mütemâdi ve tek olan, bu nitelikleri nede-
niyle de "keyn ve fesat kabul etmez" telakki olunan Yüce Allah'ın 
vücudu daha küllisi olmayacak derecede bir külli kavram olduğundan 
dolayı tarif edilemez.147 

"Zorunlu Varlık ve Mahiyet" başlığı altında ifade edildiği gi-
bi. vücud un zât üzerine zait olup olmaması sorunu, Kelamcılarca 
filozoflar arasında tartışma konusu yapılmıştır. Kelâmcılann çoğunlu-
ğu. varlığı zorunlu varlıkta da mümkün varlıkta da zât üzerine artık 
görmüşlerdir.148 Bir kısım kelamcılar ise, zorunlu varlıkta zât üzerine 

113 Rainer. A.C.A. "Can üod's Existence be Disproved?". Nevv Essays In 
Phılosophical Theology:_Edited by Antony ITew and Alasdair Maclntyre, The 
Macmillan Company, Nevv York, 1970, s.70. Ayrıca "Zorunlu Varlık" derken 
Tann'ya atfedilen zorunluluğun anlamı ve farklı açılımları konusunda geniş 
bilgi için bkz. Adams Robert M.. "Divine Necessitv", The Concept Of God. 
ed. Thomas V. Morris, Oxford University Press, New York, 1987, s.42vd: 

141 Harputî. Abdüllatif Tenkîhu l-Kelâm fi Akaidi Ehli'l-İsldm, İstanbul. 1330. 
s. 180; İzmirli. Yeni İlmi Kelâm, 1/254-256 

145 İzmirli. Yeni İlmi Kelâm, 11/87. 
14< Râzî. Mealinin Usûli d-Din. s.25. 
14' Yürdagür. Metin. Allah ın Sıfatlan İstanbul. 1984. s.147. 
148 Gölcük Şerafettin-Toprak. Süleyman, Kelâm, Konya. 1988. s. 182; Yürdagür. 
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artık olmadığı görüşündedirler.1^9 Bu tartışmanın tabii bir sonucu 
olarak "vücud" un bir sıfat olup olmaması tartışması doğmuştur. 
Vücud un zât üzerine artık oluşunu kabul eden kelâmcılarm çoğunlu-
ğu, vücud u müstakil bir sıfat olarak mütalaa etmektedirler.150 Ancak 
"vücud" ister müstakil bir sıfat olarak kabul edilsin ister edilmesin. 
Allah için tanımlayıcı bir unsur olmaktadır. Yani bir anlamda Allah 
hakkında söz söylemek söz konusu olduğunda belki de O nun hakkın-
da söyleyebildiğimiz en kesin söz "O nun var oluşu'nu söylemekten 
ibaret olmaktadır. Bu nedenle Allah hariç hiçbir varlığın varolmayışını 
düşünmek bir çelişkiye götürmez. Bu durumda Allah bütün olurlu-
luklann nihai açıklaması olan "Zorunlu Varlık 'tır. 

Bu durumda kendi özü gereği zorunlu olan ve içinde bulun-
duğumuz bütün olurlu varlık kategorilerini nihaî derece aşan Allah 
nasıl bir varlıktır? Veya bilen varlıklar olarak bizim Allah'ın varlığına 
ilişkin bilgimiz nasıl bir bilgidir ve ne gibi objektif kriterlere dayanır? 
Dahası da Allah'ı nasıl bilebiliriz? Veya daha ileri bir soruşturmayla 
bir objeyi bütün ayrıntılarıyla araştırıp bir takım bilişsel test süreçle-
rinden geçirerek elde ettiğimiz türden bir bilgiye, Allah'ın varlığım 
inceleyerek ulaşabilir miyiz? Bilgi ile varlık arasında ve konumuz 
bağlamında da Allah'ın varlığıyla ilgili olarak ne türden bir ilişki 
olacaktır? 

Duyu aktınm obje ile ilişkiye geçmesiyle oluşan algı ve bun-
lar sonucunda ulaşılan bilgi, objenin bilinmesi anlamına gelebilse bile. 
onun tam anlamıyla idraki anlamına gelmeyebilir. Çünkü "idrak" 
objeyi bütün boyutlarıyla kuşatmak anlamına gelmektedir.151 Bu du-
rumda, Allah'ın varlığını veya bir başka deyişle O'nun var oluşunu 
bilebiliriz, diyebiliriz: Ancak aynı kolaylıkla Allah'ın varlığım idrak 
ettiğimizi söylemek en azından gerçeği yansıtmayacaktır. Çünkü son 
anlamda Allah, bizim her türlü algımızın ve O'na ilişkin bütün anla-

149 Şeyhzâde. Abdurrahim, Nazmu'l-Ferâid ve Cemu'l-Fevâid fi Beydni'l-
Mesdili İleli Vekaa fılıd el-İhiildf beyne'l-Mdturidiyye ve'l-Efâriyye fî'l-
Akdid. Mısır. 1317. s.5. 

150 Akşehirî. Ahmed b. Oğuzdanişmend el-Hanefı. el-İnlikâd fi Şerhi Umdeti'l-
İ'tikâd., Sülevmamye Kütüphanesi. Fatih Bölümü. No.3083/1, Vr.l8b; Niksâri. 
Şemsuddin Muhammed b. İbrahim. Şerhu Umdetı I-Akâid, Sülcymanıye Kü-
tüphanesi. Fatih Bölümü, No:5362. Vr.l9b. İzmirli. Yeni İlmi Kelâm, 1/88. 
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tunlarımızın ötesinde kalmaktadır. Bu sebeple "Tanrı hakkında " der 
Hıristiyan teolog Eckhart "ne söylerseniz söyleyin gerçekle ilgisi yok-
tur"152 Bu, bizin Allah'a ilişkin bilgi ve anlatımlarımızın imkanım 
dışlamaz, aksine Allah'ın varlığı söz konusu olduğunda onların ne 
derece yetersiz kaldıklarına vurgu yapar 

"Ahmet vardır" veya "Masa vardır" dediğimde, Ahmet ile 
varlık, masa ile varlık arasında var olan özne-yüklem ilişkisi "Allah 
vardır" dediğimizde ne anlama gelmektedir? Veya bir başka deyişle 
böyle bir önermede "varlık" terimi Allah kavramına ne gibi bir anlam 
katmaktadır? Büyük İslam düşünürü Kindî, varlık hakkındaki bilgimi-
zin, "mıdır"( hel). "nedir' (mâ), "hangisidir" (eyyu) ve "niçin" (limâ) 
şeklindeki dört terime verilen cevaplardan olıiştuğunu söyler.153 Ben-
zer bir öğreti İbn Sina Felsefesi için de söz konusudur. O da bir şeyin 
bilgisini araşünıken bu dört soru üzerinde durur. Ona göre de bu so-
rulardan ilki, mutlak ve mukayyet tarzda bir şeyin var-olup olmadığım 
araşürmaya yönelik olan "var mı" sorusudur. Allah var mıdır? Veya 
Uzay var imdir? sözleriyle konunun mutlak tarzda kendi özünde var 
olup olmadığı araşünlmaktadır. Bu soruyla bilinmek istenen bir ta-
savvur değil, tasdiktir. Varlığı araştırmaya yönelik ikinci soru "nedir" 
sorusudur. Bu soru ile araştırılan bir tasdik değil, bir tasavvurdur. Bu 
da ya bir "ad" m ne ifade ettiği, ya da bir şeyin özünde ne olduğu yön-
lerinden olmaktadır. Üçüncü soru "niçin" dir. Bu soru da "var mıdır" 
sorusunun cevabında vaki olan tasdikin illeti araştırılır ya da kendi 
özünde varlığın sebebi sorulur. Dördüncüsü ise "hangi şeydir" sorusu-
dur ki, bu da, varlığım ve sebebini bildiğimiz şeyin özüne ait sıfatları 
ile veya hassaları ile şeyi başkalarından ayn kılan özelliklerini arama-
ya matuftur. Söz konusu özellikler, mahiyetin yapıcı unsurları olma-
yıp, ondan aynlamayan ve ayrılabilen niteliklerdir.1^4 Bu anlatımlara 
göre "mıdır" sorusu mahiyetin araştırılmasına yönelik bir sorudur. Bu 
sorunun cevabı ise bir tasavvurdur. Her araştırma bir zihni faaliyeti 
öngördüğüne göre. eşyanın mahiyetini araştırmayı, daha genel bir 

ıs" Huxlev. Aldous. Kalıcı Felsefe, Çev.Latif Boyacı. İnsan Yay., İstanbul, 1996, 
s. 129. 
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ifade ile tasavvurlarımızı bize kazandıran bir zihnî faaliyet de olmalı-
dır. Bu zihinsel faaliyet ise "tanım" olmaktadır.155 

O zaman, "Allah vardır" ifadesirideki "varlık" için de, bu dört 
terimi anlamlı ve tutarlı bir şekilde uygulayabilir miyiz? "Mıdır" soru-
su. varlığın mahiyetini sorgular iken. her mahiyetin bir cinsi oluşu 
nedeniyle "nedir" sorusu da bu cinsi soruşturur. "Hangisi" sorusu 
varlığın faslım oluşturur. "Nedir ve hangisidir" sorulan ise ikisi bir-
likte mahiyetin türünü soruştururlar. "Niçin" sorusu ise onun tamam-
layıcı sebebini (gayesini) araştırmaktadır. Bunlann hepsi de sonuçta 
bir nesnenin tanımlanmasını hedeflemektedir. Eğer Mcpherson'un 
dediği gibi, 156 Allah'ın varlığım bir ifade edilemezler alanına ve so-
nuçta da irrasyonel bir alana atmayacaksâk, yukandaki terimleri uy-
gulayarak O nun varlığım tam olarak tanımlayabilecek miyiz? Al-
lah'ın varlığı söz konusu olduğunda, ele alınması gereken kavram 
mutlak anlamda varlığın yanında, Zorunlu varlık olmaktadır.157 Bir 
başka deyişle İslam teologlannın ifadesiyle Vâcibu'I- Vücûd'tur. Bu 
durumda. "Allah vardır" önermesi zorunlu bir gerçeklik olarak ortaya 
konulmakta ve doğruluğu apaçık olarak kabul edilmektedir. Çünkü 
zorunlu varlık, mahiyeti var olmak olan varlık olmaktadır.158 

Varlığın anlaşılmasını hedefleyen soruların, sonuçta varlığın 
tanımlanması amacına yönelik olduklanm ifade ettik. Halbuki mutlak 
anlamda varlık söz konusu olduğunda, karşımıza "varlığın apaçıklığı" 
tezi çıkmaktadır Birçok İslam teologuna göre varlık, mutlak anlamda 
varlık olarak koşulsuzdur. Bu nedenle varlık, varlık tabirinden başka 
bir şeyle açıklanamaz. Ancak onun tasavvuru ruhta doğrudan doğruya 
yer alır. Varlık fikri ruhta ilk var olan kavramdır! Bu kavram kendi-
sinden daha iyi bilmen şeyler yardımıyla meydana gelmiş değildir; 
aksine o kendiliğinden bilinen ilk kavramdır.159 Bu durumda varlık 

155 Bingöl. "İbn Sina 'da Mantıki Mahiyet... ", s.142. 
156 McPherson. dinî anlatımların anlamlılığı ve kognıtitlıği sorununu aşmak 
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bütün kavramların ilki oluşu nedeniyle, onu açıklayacak kendisinden 
daha iyi bilinen bir kaVram yoktur, yani daha açık bir anlatımla "var-
lık" kavramı apaçık bir kavramdır. Bu nedenle de varlık kavramı ta-
nımlanamaz. O halde genel olarak varlık terimi için ve özelde de Al-
lah'ın varlığı için yukarıda tanımı hedefleyen sorulan yöneltmek bir 
anlamda anlamsız sayılabilirler. Ancak Vücud mefhumu bedihidir ve 
hemen kavranır: fakat vücudun dış gerçeklik dünyasında tekabül ettiği 
şeyi göstermek istediğimizde vücud'dan i daha müphem bir şeyin ol-
madığını gerçeğiyle karşılaşılırız. Vücud kelimesi hepimizin bildiği 
bir anlama sahiptir. Açık bir anlama sahip olduğundan onun dış dün-' 
yada bulunan bir şeye tekabül etmesi gerekir. Fakat bu şeyin ne tiir bir 
gerçeklik olduğunu ve hangi fiili dunımlara delalet ettiğini açıklamak 
son derece güçtür Bunu açıklamak Tann'yı açıklamak kadar zordur. 
Tanrıya inanan bir insan yakinen O'rrun farkındadır; onun hazır bulu-
nuşunu tüm benliğiyle lüsseder. Fakat Tann'nın gerçekten ne olduğu-
nu açıklaması istendiğinde, zorluklarla1 karşılaşacaktır.1® Yani bir 
anlamda insan zihni için en açık bir kavram olarak kabul edilen varlık 
kavramı bile, bir başka açıdan belirsiz kalmaktadır. Varlığa olgulara 
karşılık gelen yöniı açısından baktığımızda, hariçte bire bir dengini 
bulmakta zorlanıyoruz.; Yani tam anlamıyla "varlık"' bir anlamda bi-
zim için açık hale gelmiyor. Bu durumda Zorunlu varlığın ne kendi-
sinden başka bir varlıkla ve ne de kendisiyle tanımlanması mümkün 
değildir.161 Bir başka deyişle. Allah'ın.varlığım kavramsal düzeyde 
açık hale getirerek tanımlayabilmcmiz kolay görünmüyor. 

İnsanın bilip idrak edebildiği şeyler genellikle var olan şey-
lerdir. Bu nedenle eşyanın bir gerçekliğe sahip oluşu ve bu gerçekliğin 
bilinebilir oluşu, bilginin imkanım belirler.162 Bir başka deyişle "nasıl 
bilirim':'" sorusuna İliın teorisi cevap verirken, "neyi bilirim?" sorusu-
na da Varlık teorisi cevap v e r m e k t e d i r B u nedenle tüm bilişsel 
süreci ve daha ötede de idraki etkileyen varlıktır. Ancak 'idrak edilmiş 
olmak' varlık ile özdeş olmadığı gibi. varlığın bir ön şartı da değildir. 

1611 Izutsu, İslam 'da Varlık Düşüncesi, s.95. 
161 Razî. Lübdbii'l-İşdrdt, s.146. 
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Vücud, idrak ile bilinmesine karşılık, idrakin ötesinde bir şeydir.164 

Biri. beş duyusu aracılığıyla bir şeyi kavradığında ve hem o nesnenin 
hem de kendi kavrama fiilinin farkına vardığında, o şeyin mevcut 
olduğunu söyler. O nesnenin varoluşuyla kast ettiği şey, idrak edilmiş 
olmasından farklıdır. Onun kastettiği, nesnenin, bu idrak fiilinden 
önce ve sonra kavranılabilecek bir durumda olduğudur. Bazı insanla-
rın idraki, diğerleriyle aynı olmayabilir. Bu durumda, bu insanların 
onlan idrak edememesi, onların var olmalarına engel oluşturmaz. 
Çünkü lıiç kimsenin idrak edemediği varlıkların bulunması mümkün-
dür. Bu nedenle idrak varoluşun zâti bir parçası değildir. 

Böylece her ne kadar mevcudun farkına idrak aracılığıyla va-
rıyorsak da. mevcudu idrak edilmiş bir şey' olarak tanımlamak yahut 
'idrak edilecek bir şey" olarak belirlemek doğru olmayabilir. Vucüd, 
mevcud nesnelerin farkına varılır varılmaz manası anlaşılan kelimeler 
kategorisine aittir. Bu nedenle lügat açısından açıklanması ve bir dil-
den diğerine tercüme edilmesi hariç, vücud kelimesi hiçbir tanıma 
muhtaç değildir.'65 Diğer yandan "idrak"' kavramı pek çok anlama 
gelebilen çok anlamlı bir terimdir. Örneğin "idrak etti"' denildiğinde, 
onunla bazen ona erişebilmesi, bazen onu anlaması, bazen ihata ede-
bilmesi, bazen meyvenin olgunlaşması vs. kastedilir. Allah ne bütün 
ayrıntılarıyla bilinebilir ne de idrak edilebilir. Çünkü idrak bir şeyi 
bütün boyutlarıyla kuşatma, ve künhüne vakıf olmaktan ibarettir. 
Halbuki Allah'ın mahiyetini bütün künhüyle bilemeyiz.'6'1 Varlığı 
idrak etme ve bilme, aklın ilk fonksiyonu olarak kabul edilmesine 
rağmen, görüldüğü gibi. Zorunlu varlığı idrâk konusunda aym şeyi 
söylemek pek mümkün görünmüyor. Çünkü zorunlu varlık, zât, mahi-
yet ve hakikat olarak, (üzerinde bir fikri beraberlik sağlanamamasına 
rağmen) bir ve aynıydı. Bu durumda Allah'ı idrak etmek demek, onun 
zât, mâhiyet ve hakikatini, sonuç itibarıyla da tam olarak Allah'ı idrak 
etmek anlamına gelecektir. Bunun beşer için tam olarak gerçekleşe-
bilmesi demek. Allah'ın aşkın veçhesini yadsımak anlamına gelebilir. 

Bazı düşünürlere göre Allah'ın hakikati bilinemez. Örneğin, 
Farabı. zorunlu varlığın hakikatinin bilinemeyeceğini, onun hakkında-
ki bilgimizin varlığının zorunlu oluşunu bilmemizden ibaret olduğunu 
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ileri sürmektedir.'67 Yüce Allah'ın hakikatinin bilinemeyeceği görü-
şünde olan düşünürlere göre, bizim Allah'tan bilebildiğimiz yalnızca 
olumsuzluklar (selbiyât)tır. Bu Tann'nın anlaşılamaz gizemli nesneler 
sımfına ait olduğu anlamına gelmemektedir. O, Allah'ın hiçbir katego-
riye ait olmadığını, onun bizim nesneleri tanımladığımız kavramsal 
donanımla algılayabileceğimiz mahiyetten yoksun oluşunu imâ eder 
Bu nedenle Allah nihaî derecede basittir. O nun herhangi bir anlaşılır 
anlamda mahiyeti yoktur.16* Bir başka deyişle biz Allah'ın ne oldu-
ğundan çok. ne olmadığım bilebilmekteyiz. Bu, O'nun cisim olmama-
sı. cevher olmaması ve ilinti olmaması anlamına gelmektedir. Şüphe-
siz, mahiyet, başkasının kendisinden selb edilmesine mugayirdir. 
Göreliliklere gelince, güçlü ve bilgin olan gibi sözlerdir. Mahiyetin bu 
göreliliklere aykırı olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Allah'ın kudretin-
den bizce bilinen, olabilirlik yolu ile tesiri gerektiren bir durum oluşu-
dur. Kudretin mahiyeti bilinmez, kudretten anlaşılan, bu gereklilik ve 
özel tesirdir.lw 

Allalı'm ilim sıfatıyla ilgili olarak, bizim bilebildiğimiz, onun 
işleri sağlam yapmayı gerektiren bir durum oluşundan başka bir şey 
değildir. Bu ilmin mahiyeti değildir. Çünkü o, ilim sonucunda meyda-
na gelen eserden başka bir şeydir. Bu ise Allah'ın niteliklerinin bizcc 
bilinemez oluşunu gösterir. Araştırma, insaflıca, bizün Allah'ın hak-
kında olumsuzluk ve göreliliklerden başka bir nesne bilemediğimize 
delalet edince ve bu ikisini bilmenin mahiyeti bilmeyi gerektirmediği 
anlaşılınca. Allah'ın hakikatini bilemeyeceğimiz sabit olur.170 Bu 
noktada bizim bilebildiğimiz, Allah'ın eksik niteliklerden uzak, ilim. 
kudret, yaraüna gibi yetkin niteliklere sahip, ezelî ve ebedî bir varlık 
oluşudur.1 1 Ayrıca duyularla algılayamadığımız veya içimizde bul-
madığımız, ya da aklımızla tasarlayamadığımız veya bu üçünden 
biriyle meydana gelmeyen nesneyi, tasarlamamız mümkün görünmü-
yor. Ulûhiyet'ın mahiyeti, bu üç kısmın dışında olduğundan bizim için 
bilinmezliğini korumaktadır.172 
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Allah'ın mahiyetinin bilinmezliğiyle ilgili görüşlerin belli bir 
dereceye kadar doğruluk paylarım kabul etmek gerekiyor. Çünkü O. 
her şeyden önce içinde bulunduğumuz dünyanın bir üyesi olarak ta-
nımlanamaz. Hatta Zorunlu Varlığın hiçbir şekilde tanımı da mümkün 
değildir. Çünkü tanım bir anlamda sınırlamak anlamına da gelmekte-
dir. Bu nedenle fiziksel objeleri duyularla algılayıp, aklımızla idrak 
ettiğimiz anlamda. Allah'ın mahiyetini idrak etmenin imkanının söz 
etmek, O nu sıradan objeler konumuna düşürecektir. Ancak, Allah'ın 
mahiyetinin tamamen bizim idrak kapasitemizin dışında olduğunu 
iddia etmek de bir anlamda. Allah'ın derin bir gizem içinde bulunuşu 
sonucuna götürür. Bu ise ulûhiyetin agnostik bir anlaşımından başka 
bir şey değildir.171 Bu nedenle belli bir dereceye kadar Allah" m haki-
katini bilebileceğimizin imkanım kabul etmek durumundayız. Çünkü 
insan Allah'ı tam anlamıyla bilme gücüne salüp değildir. Yine de 
O nu bilmeye mecburdur. Bir başka açıdan da mutlak anlamda Al-
lah'ın hakikatini bilemeyeceğimiz iddiasını sürdürmek, son alamda, 
O'nun hakkında bütün bildiklerimizin hakikat dışı olması anlamına 
gelir ki bu, insan için Allah'ı bilebilme imkanını tümüyle hiçleyen 
radikal bir tutumdur. 

Allah'ın hakikatına ilişkin beşeri bilginin imkanına ilişkin ö-
nemli bir açılım Falıruddin Râzî'den gelmiştir. Râzî, kelâmcılann 
çoğunluğunun da bu görüşte olduğunu belirtir.174 Bu düşünürler "Al-
lah'ın varlığım bilmenin mümkün oluşu" tezinden hareket ederler. 
Allah'ın varlığım bilmek mümkündür. Kelâm tarihinde pek çok düşü-
nür, Allah'ın var olduğuna olan inançlarım ve bu inançlarının makul 
oluşunu göstermek için delil aramış ve bu bir realite olarak ortadadır 
Allah'ın varlığı bilindiğine ve varhğı ile zâtı aynı olduğuna göre. bu 
durumda O'nun zatını da bilmemiz gerekmektedir. Yoksa bir nesne 
bir yönden hem bilinen hem de bilinmeyen olur. Bu bir imkan olarak 
düşünülebilmekle birlikte, son anlamda Tanrı paradoksal bir biçimde 
bizim için hem bilinebilir hem de gizemli kalmaya da devam edecek-
tir. Ama bunun nedeni Allah'ın bilinebilir bir varlık ve mahiyete sahip 
olmayışından değil, beşeri kapasitenin sınırlılığından kaynaklanmak-
tadır. Bu bağlamda insana düşen, Tanrı ya ilişkin bilgimizi yadsımak 
değil, ona olabildiğince yükseklik kazandırmaktır. 
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Bir başka açıdan "idrâk" bir anlamda bir çeşit soyutlama an-
lamına da gelebilir. Herhangi bir nesnenin suretinin maddesinden ve 
nicelik, nitelik, yer. durum, mekan vb. gibi maddesel ilişkilerinden 
belirli ölçüde soyutlanarak kavranmasıdır. Gerek hayvanlarda gerekse 
insanlarda beş duyu adı verilen dış duyularda meydana gelen soyutla-
ma işlemiyle iç duyularla, hayal, hayal gücü ve kuruntu yetilerinde 
meydana gelen soyutlama işleminin ölçüleri birbirlerinden farklıdır. 
Bu soyutlama işlemi en yüksek derecesine kuramsal akılda ulaşılır.17' 
İleride Allah'ın ahirette görülmesinin imkanına ilişkin, ileri sürülen 
akıl yürütmelerde daha aynnüh olarak değineceğimiz gibi, Ehl-i Sün-
net kelamcılanndan bazılarının da benzer görüşler ileri sürdükleri 
görülmektedir. Bu kelamcılar, duyumu, idrak ya da kavramadan ayı-
rırlar. Onlara göre, işitme, görme, koklama, tat alma ve dokunma gibi 
duyumlar bu alemde Allah'ın adetine göre belli bir düzen içinde mey-
dana gelmektedir. Ancak bizde bilgiyi meydana getiren idrak ya da 
kavramadır. İdrak ya da kavramanın ise duyumla ilgisi yoktur. Ona 
ancak mecazi anlamda duyum diyebiliriz. Nitekim "filan şeyi kokla-
dım ama kokusunu idrak edemedim', vs. deriz. Bu da gösteriyor ki. 
duyumlardan idraklerin kendileri anlaşılamaz. İdraki ya da kavramayı 
mümkün kılan, söz gelişi, görmede ışınlar, işitmede titreşen havanın 
kulak deliğine girmesi, dokunmada sıcaklığın duyumlanması vb. ol-
mayıp. varlıktır. O halde idrakin şartı, duyumlardan farklı olarak, 
varolmanın kendisidir.116 Böylece kelamcılar idrak ya da kavramanın 
bir maddi ilişkilerden soyutlama işlemi olduğunu belirtmek isterler ve 
Allah'ın cennette görüleceği şeklindeki itikadı görüşlerini bu episte-
molojik temele dayandırırlar.177 Bu durumda, nasıl nesnelerin kav-
ranması maddî ilişkilerin kavranması değilse, Allah'ın görülmesi veya 
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hakikatinin idraki de manevî bir görme, manevî bir kavrama olması 
için bir imkansızlık yoktur. Daha açık söylemek gerekirse, Allah'ın 
görülmesi konusu bir soyutlama işlemi olarak alınarak, somut nesnele-
rin idrâkinden farklı bir kategoriye yerleştirilen "idrâk" teriminin 
"Allah'ın hakikati" için kullanımında da bir sorun çıkarmayacağı 
düşünülebilir. Çünkü Allah'ın varoluşunu idrâk imkansız değildir. 

Yürütülen argümanlardan hareketle denilebilir ki, Allah'ta 
varlık ve mahiyetin özdeşliği ciddi bir varsayım olarak benimsendiği-
ne göre, bu durumda Allah'ın varlığının mümkün oluşu, belli ölçüde 
O'nun hakikatine ilişkin bilgimizin de imkanından söz etmeyi gerekti-
rir. Bu durumda önemli olan bu bilginin nasıllığını, yöntemini belir-
lemektir. Bu çıkmazı aşmada da yine önemli bir çıkış yolu, Allah'ın 
aşkın ve içkin veçhelerinin bir denge düzeyine oturtulmasında arana-
bilir. Mutlak anlamda varlık gibi, mutlak anlamda mahiyet de beşeri 
bilginin kognitif kapasitesini aşmaktadır ve herhangi bir kavramsal 
analiz konusu yapılamamaktadır. Bir başka açıdan da Allah'ın künhü-
nü bilemeyişimiz, bu Aşkın veçheye ilişkin olmaktadır. Ancak mahi-
yeti bir takım niteliklerle (havâss) kayıtlayarak bilebilmek mümkün-
dür. Bu durumda Allah'a nispet edilen her nitelik belli derecede O nu 
beşeri anlayışa yaklaştıracaktır.178 

Ancak Allah'ın her türlü beşeri nitelendirmeyi ve anlayışı a-
şan boyutunu da kabul etmek durumundayız. Anlayışımız ne kadar 
mükemmel olursa olsun, ilâhî varlığın anlaşılması söz konusu oldu-
ğunda, yine de O. bizim her türlü kavramsal nitelendirmemizin öte-
sinde kalmaktadır. Allah'ın varlığı, duyularla "şurada" veya "burada" 
şeklinde işaret olunamayan bir varlıktır. Yani bu bir mekan veya za-
man içinde algılayacağımız bir varlık değildir. O hiçbir yön ve cihette 
bulunmamaktadır.1 '9 Ancak Duyularla işaret olunamayan bir gerçekli-
ğin, anlaşılabilir olmayışı iddiasım Râzî doğru bulmamaktadır. Çünkü 
değişik şahıslar arasında ortak insanlık ölçüsü işaret edilebilir bir 
gerçeklik olmasına karşılık, irrasyonel değildir ve anlaşılabilir. Aynı 
şekilde insanın bütün psişik davranışları, aşk, utanma vs., duyularla 
işaret olunamayan ama hissedilebilen davranış biçimleridir. Aksine 
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burada işaret edilemeyen bizzat duyunun kendisidir.'80 Bu nedenle. 
Yüce Allah'ın varlığı ve varlığının hakikatini bir anlamda bilebiliyor, 
ve onun hakkında yetersiz cümlelerle de olsa söz söylememize kanlık, 
bir başka açıdan da -aşkınlık boyutu itibanyla- o bizim anlayışımızı 
nihaî derecede aşmaktadır. Ancak insanın Allah'a ilişkin eriştiği anla-
yış derecesi ne olursa olsun, sonuçta o, insan bilgisinin sınırlannı 
aşmakta, ve son anlamda "inanılacak bir hakikat" olarak değerler 
alanına girmektedir. Yani bu daha çok bir algılama sorunu değil, i-
nanma sorunu olmaktadır.181 

3. TANRI VE AŞKINLIK 
Allah, ferdin bireysel ve toplumsal yaşantısını belirleyen bir 

varlıktır. Çünkü Allah yaratandır, insan ve evrenin varlığını devam 
ettirendir ve özellikle insana hidayeti verendir. İnsanı gerek şahıs 
gerekse toplumla birlikte hesaba çekecek de yine O'dur. Bireyin imân 
akünın da ana referansı olan Allah, hem bireyi ve hem de eşit şekilde 
toplumu ilgilendirmektedir. Çünkü son tahlilde imân, insanın bütün 
bireyselliğiyle Aşkın olan karşısındaki yöneliş, kabulleniş, onunla 
ilgili kesin karar ve son olarak da bütün bu içsel /kalbi olaylann bir 
dışa-vurumunu (ikrân) içerse, veya bir başka anlatımla kendi doktrinci 
formülasyonlan ve dogmatik formlan içinde anlaşılsa da, aynı zaman-
da o, bir kolektif bilinci!toplumsal imâm182 da yansıtmaktadır. Bu 
nedenle kişinin inandığı bir varlık olarak Allah'ı bilmesi, tanıması ve 
sonuçta da imân etmesi, dinî yaşantının önemli bir öğesi olmuştur ve 
olmaya da devam edecektir. Ancak olgu ve olaylara ilişkin İslâmi 
görüşleri gözden geçirirken hiçbir zaman unutulmaması gereken temel 
husus, Müslümanlann her zaman Allah'a, ilgi konularının başında yer 
venniş olmalandır. Allah'm her insanî çabada temel bir rol oynaması 
olgusu son derece açık olmuştur. 

Bütün semavî dinler gibi, İslâm vahyinin temel amaçlarından 
birinin de Allalı'm mahiyetine ilişkin bütüncül öğretinin açıklanması 
olduğunu söylemek mümkündür. Her sahih din Allalı'm birliğini ve 
O nun sonsuz Hakikatinin farklı yönlerini açıklamaya çalışmıştır 
İslâm Dini ise. Allah'ın mahiyetine ilişkin bütüncül öğretiyi, kendine 
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özgü aşkınlığı içinde ama beşeri dil içinde ortaya koymaya ve tarif 
etmeye ç a l ı ş ı r . Ç ü n k ü İslam bütün insanları, kendisini aşkın refe-
ransları içinde tanıma yeteneğine sahip olarak tanımlar. Bu, bütün 
insanların paylaştığı doğal bir kabiliyet, bir fıtrat ya da bir sağduyu-
dur.184 Allah, hem evvel, hem âhir, hem aşkın hem içkin, hem insanın 
sonsuz derecede ötesinde hem de şah damarından daha yakın, hem her 
şeyin mebdei hem meadı. hem insanı ve kainatı yaratan hem de so-
nuçta onları imha edendir. Bu nedenle hem hayatı hem de ölümü ve-
ren odur. Her şey O n a dönecektir. 

Kur an ın Allah öğretisinde, O nun birliğinin her şeyin üs-
tünde oluşuna vurgu yapılmaktadır. "De ki Allah birdir, doğmuş ne de 
doğrulmuştur".'85 Herhangi bir şekilde O'nun ınutlaklığına halel geti-
recek bir ilişki içine sokulamaz; hiçbir şeye benzetilemez186 ve "hiçbir 
şey O'nun dengi olamaz"'.18' Bu nedenle İslâm ulûhiyet tasavvurunda 
Allah'ın mutlak aşkınlığı içerisinde anlaşılması veya bir başka deyişle 
"tehvid" ilkesi son derece önemlidir. İslâm'da tevhid, bütün teolojik 
bakış açılarının standart temidir ve müslümanın tefekkür, sanat, mima-
ri ve estetiğinde oldukça belirgin bir rol oynamıştır.'88 Dolayısıyla bu 
ilke, Allah'ın diğer bir takım aracılar içinde -putlar vs.-anlaşılmasını 
dışlamaktadır. Bu nedenle bir Müslüman, herhangi bir varlığın, ilahî 
varlığı temsil etmesi, kişileştirmesi ya da yönetmesinde ve ona hük-
metmesinde hiçbir ortak kabul etmez. Göklerin ve yerin yaratıcılığın-
da hiçbir ortak kabul etmediği için, kendi varlığı kendi özüyle kaimdir 
ve O, bizim gözlerimizin onu idrakinden ve onu nitelendirmek için 
atfettiğimiz nitelemelerden de uzaktır.189 Bu bağlamda O, tevhîd ilkesi 
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temeline oturtulmayan her çeşit beşeri kurgunun da ötesinde yer a-
lir.190 

"Aşkm/miiteâr sözcüğü harfi harfine (literally) bir anlamla 
"yukarı tırmanmak" anlamına gelir. O, "alışılmış sınırları aşan" olarak 
tanımlanır. Aşkın olabilmek, belli sınırların üstüne çıkmak, bir şeyin 
üzerinde yer almaktır.191 Tanrının aşkınlığmdan söz ettiğimizde, şu 
anlamda konuşuruz. Tann bizim üstümüzde ve ötemizdedir. Bu O n a 
mutlak yücelik ve büyüklüğünü verir. Sözcük Tannnın dünya ile olan 
ilişkisini betimlemek için kullanılır.192 Ayrıca "aşkın" sıfatı dünya ve 
insanlık düzeyinin fevkinde, yaşanılan âlemin imkân ve sınırlanın 
aşan: fakat onu izah edip anlam vermemiz için temel oluşturan varlı-
ğın yüklemidir. Bu anlamda Yüce Allah, "Mutlak Aşkın Varlık" ola-
rak anlaşılmıştır.1''1 Bu nedenle Allah'ın aşkınlığı yönüyle. O nun 
hakkında düşünür ve konuşurken, hangi açıdan bakarsak bakalım, 
hiçbir olgu Allah kavramına tam bir açıklık getirememektedir. Çünkü 
O, tam anlamıyla tecrübî bilgi alanına girmez, dolayısıyla biz, bilimsel 
bir objeyi kavradığımız gibi Allah'ı kavrayamıyoruz.194 

Aşkınlık. Allah'ın dünya üzerinde mutlak yüceliğine işaret e-
der. O. dünya üzerinde mutlak bir güce sahiptir. Dünya onun karşısın-
da hiçbir güce sahip değildir. Aşkınlık Tannyı helak edici ihtişamı 
içinde betimlemektir. O, tannyı diğer yaratıklardan ayıran sonsuz 
mesafeye işaret eder.195 Ancak Allah'ın aşkınlığı üzerine yapılan vur-
gu. Allah'ı makul bir şekilde anlaşılamayan ve anlatılamayan "kayıp 
bir obje" konumuna düşürür. Çünkü Rudolf Bultman'ın dediği gibi'9 , 

"Büsbütün başka/oj'fott olan bir Tann düşüncesi, eğer Kadır-i Mutlak 
bir Tann dan söz edilccckse. Tann. öncelikle araştırmam gereken 
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benden ayrı bir şeyse, bulmam için ilk önce kendimden kaçmalıysam, 
bundan dolayı bir anlam ifade etmez". "Tanrı dan büsbütün başka 
olarak söz etmek" diye devam eder Bultman, "yalnızca ben, insanın 
fiili durumunu Tanrı'dan söz etmek isteyen ama edemeyen; kendi 
varlığından söz etmek isteyen ama bunu da yapamayan bir günahkar 
olarak gördüğüm zaman anlam ifade edecektir".197 Bu durumda, Allah 
hakkındaki konuşmalarımızda yapılması gereken en anlamlı davranış, 
suskunluğu tercih etmek olacaktır. Çünkü "sözle ifade edilemeyen 
bazı nesneler vardır. Hiç kimse onları söylemediği sürece, bir problem 
yoktur. Ancak herhangi biri onu söylemeye kalkarsa sonuçlarına kat-
lanmalıdır. Teologların söylemeyi denedikleri şeyler söylenemezler 
kategorisine aittirler".198 Bu şekilde formüle edilen bir Tanrı anlayı-
şıyla pozitivıst düşüncenin de bir alıp veremeyeceği olamaz.199 Bu 
durumda düşünce tarihinin akışı içinde bütün teologların Allah ile 
ilgili yapıp ettikleri ve özel anlamda Kelâmcılann Allah hakkındaki 
bütün söylemleri bir yanılgıdır ve abesle iştigal olmaktadır.200 Böyle 
bir kabul, Allah'ı anlaşılamaz ve ifade edilemezler alanına atmak veya 
başka bir deyişle irrasyonel bir varlık olarak kabul etmek anlamına da 
gelmektedir. 

Halbuki Allah'ın varlığı, düşünmek isteyen kimseler için an-
laşılır bir dunıma getirilebilir ve böylece o, "'akıldışı/irrasyonel", veya 
"anlamsız" olmaktan çıkmakla kalmaz, aynı zamanda bir "Temel 
Hakikat" halini de alır.201 Bir başka anlatımla Kur'an duyumcu ve 
tecrûbi bilgi kuramlarının aksine, gerçekliği dışsal duygularla algıla-
nan dünyaya indirgemeıniştir; böylelikle, gerçekliğin anlamım smırla-

197 Bultman. "H'luıt Sense Is There io Speak of God\ s. 190. 
198 Mcpherson. "Religkm as The Inexpressıbte". s.l 32-133 
199 Mcpherson. "Positivism andReligion". R.L.P R.K, s 54-55 
200 Özellikle analitik felsefe içinde gelişen bilgi ve anlam arayışları, anlamı ampi-

rik alanla sınırlayarak anlamını sınırlamıştır. Oluşan bu anlamlılık kriteri açı-
sından. bütün teolojik anlatımlar, Tann ve hatta Tanrı nın var olduğunu söyle-
yebilmek bile anlamsızlar kategorisi içinde değerlendirilmiştir Bu nedenle bir 
teolog. Tanrı hakkında konuşmakla büyük bir yanılgı içine düşmektedir Bkz. 
Aver. A Julıes. l.anguage, Truth and Logic, Penguin Books. England. 1990, 
s 9: Ferre, Frederıck. Din Dilinin Anlamı, Çev.Zeki Özcan. Alfa Yay . İstan-
bul. 1999. s.23-34. 
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yarak Allah'ı gerçeklik kategorisinin dışında bırakmaz. Aksine İs-
lam'da Allah, hem gerçeklik hem de Hakikat olarak kabul edilir; zaten 
Arapça el-hakikah da bu iki anlamı birden taşır. Gerçekten hakikat 
terimiyle ilişkili olan el-Hakk da Allah'ın bir ismidir.202 

Ayrıca Rudolf Otto'nun kutsalı arayışında bulduğu en önemli 
bulgu, insanların kutsalı tanımlarken zorluklarla karşılaştığıydı. Otto 
şunu fark etti. insanlar kutsal hakkında belli şeyler söyleyebilse de. 
açıklamaya meydan okuyan bir unsur her zaman vardır. Bu unsur 
irrasyonel değildi. O bizim aklımızın sınırlarının üstünde oldukça akıl 
üstü de değildi. İnsanın kutsalla ilgili tecrübesinde sözcüklere dökü-
lemeyen ekstra bir şey vardı. Otto bunu "artı" diye adlandırmaktadır. 
O, insanların ifade etmek için kelimeleri bulmakta zorlandığı kutsalla 
ilgili tecrübesinin bir parçası olan artıdır. O yeterli bir tanımlamaya 
meydan okuyan ruhanî bir unsurdur.203 Otto buna "mysterium 
tremendum" yani "ürkütücü gizem" adını verdi. Otto'nun ifadesiyle 
bu ürkütücü gizem veya Tann'nın inşam ve bütün beşeri tecrübeyi 
aşan boyutu, ulûhıyetin anlaşılamayan negatif bir boyutu değildi, 
aksine pozitif bir değer yüklüydü. Bu nedenle Müteâl bir ulûhiyet 
anlayışı, iddia edildiğinin aksine bir akıl-dışıhk anlamına gelmeyebi-
lir. ' 

Ancak İslâm düşüncesinde, Allah'uı aşkınlığı ile içkinliği a-
rasındakı hassas dengeye de önemli atıflarda bulunulmaktadır. Çünkü 
ulûhiyet konusundaki düşüncede, aşkınlık-içkinlik dengesinin, içkinlik 
lehine bozulması durumunda sonuç Panteizmle204; aşkınlık lehinde 
bozulması durumunda ise Dcizmle205 sonuçlanmaktadır. Kelâmcılann 
özellikle akıl üzerinde önemle durması ve onlann bakış açışım savu-
nanlann ilahî aşkınlığa ve tenzihe sanlınalanna. bu arada ilahî 

~"2 Nasr. Sevvid Hüseyin. Bir Kutsal Bilim İhtiyacı, Çcv.Şehabeddin Yalçın. 
İnsan Yay.. İstanbul. 1995. s.24. 

2111 Sproul. Rc, The Holiness of God, s.63. 
2(M Panteizm: (God-is-all-ism) Tann'nın doğayla veya bir bütün olarak evrenle 

özdeş oluşuna inaçtır. Geniş bilgi için bkz Hick, Philosoplıy of Religion, s.6. 
Erdem. Hüsamettin, Panteizm ve Valıdet-i Vücud Mukayesesi, Kültür Bakanlı-
ğı Yay., Ankara, 1990. s.12-20. 
Deizm: Terim, kavram olarak yıllar önce evreni yaratmış ve ona artık müda-
hale etmeyerek kendi haline bırakmış "yitik tanrı" anlayışını ifade etmektedir 
tarihsel açıdan ise. on sekizinci yüzyıl İngiliz Deistlerine atıfta bulunmaktadır. 
Bkz. Hick. Philosoplıy of Religion, s.5; Avdın. Din Felsefesi, s.173. 



içkinliğı. teşbihi ve her yerde hâzır ve nâzır olmayı görmezlikten gel-
melerine izin verir. Bu Allah'ın doğal düzenle ilişkisinin, çok yüzey-
sel bir yaklaşımın dışında önemsenmeyebileceği anlamına gelir.206 

Allah'a öylesine bir aşkınlık verildi ki, O. neredeyse insani dünya ile 
ilgisiz hale geldi. Bu ise Deizmin "emekliye ayrılmış ve kendi gök 
kubbesine çekilmiş tanrı anlayışı "m çağrıştırmaktadır. 

Allah'ın evrenden ve insanın yapıp-etmelcrinden tecrit edile-
rek aşın bir tenzih düşüncesine götüren bir girişim, O nu insanları 
görüp gözeten, onlann dualarına cevap veren, yardımlanna koşan ve 
şah damarlanndan daha yakın olan bir gerçeklik olmaktan uzaklaştırır. 
Aşın rasyonalize edilmiş böylesine bir tevhit anlayışı, Allah'ın mutlak 
bir biçimde üstün oluşu iddiasına götürür. Bu İslâm kelâmcılannııt 
nonnatif (kural koyucu) bakış açılannı yansıtmaktadır. Ancak böyle-
sine aşınya kaçan bir aşkınlık anlayışında Allah, insanın ulaşamaya-
cağı ötelere çekilmekte ve hemen hemen bütünüyle Celal ve Kahr 
sıfatlanna dayanılarak anlatılmaktadır. 

Böylece teologlar, hayatm somut ilgilerinden kopuk soyut bir 
dil kullanmak suretiyle Allah'ın dünyadan uzaklaştırılmasına katkıda 
bulunmuşlardır. Ulûhiyetin aşkm boyutuna yapılan aşın vurgu ve 
bunun sonucunda da tamamen soyut dil kullanımı sonucunda Allah 
tamamen soyutlaşarak gözden kaybolmuştur. Bu tarzda anlaşılan bir 
ulûhiyet anlayışının Tannsı, ulaşılması imkansız olan göğünde, dü-
şünce tarihinin kıyısında köşesinde kalmış oyuncular olan teologların 
hususî ilgilerinin konusu haline gelmiştir.207 Bu tarzdaki bir aşın ten-
zihi anlayışta, evrende ve insanın kendi içinde Allah'ı bulabilmesi 
oldukça zorlaşmaktadır. Böylece Tann bütün insanlığın tanrısı ol-
maktan çıkııuş ve yalnızca rahipler, bilim adamlan ve teologlardan 
oluşan birtakım teknokratlara bırakılmıştır. Aynca böyle bir aşırılık, 
Allah'ı soyut ve gerçek olmayan bir dereceye indirgemek suretiyle 
hiççiliğe/nihilizme ve şüpheciliğe/.v£/;/;.v/zme yol açmaktadır. 

Bu nedenle ulûhiyette, aşkın ve içkin boyutlan arasındaki 
dengenin korunması ve iki taraftan biri lehine bozulmaması son dere-
ce önemlidir. Kur an vahyine dayalı olarak geliştirilen öğreti de. Allah 
aşkınlığını ve mutlaklığını muhafaza etmiştir ve etmektedir. Bu öğreti 

M Chittıck. Varolmanın Boyutları, s 9. -»(17 . . 



aynı zamanda mutlak, sonsuz ve mükemmel olan Allah'ın metafizik-
sel bir öğretisine tam olarak ulaşmada gerekli bilgeliği de elde edebi-
lecek kifayette onlara izin verdiği gibi, bu bilgeliği Kuş seslerinde, gül 
kokusunda. Sevgili nin sesi ve nefesinde ve Allah'ın Yüz'ünü yaratı-
lanların gerçek perdesinde temaşa etmede bulunanlara da müsaade 
eder ~uS Yani bir anlamda Allah i gerçeklik olarak anlamak, dünyayı 
salt basit bir hiçlik olarak değil, göreceli bir gerçeklik anlamında ger-
çek olmayan olarak kavramak demektir ve nihaî gerçeklik, tüm evren-
sel imkânların, hatta onun da ötesinde doğaüstü her türlü imkanın 
kaynağım içinde barındırır. Çünkü O, her şeye kadirdir ve her şeyin 
melekûtü209 O'nun elindedir. 

Ş.I.Tanrt'nın Nesneleştirilmesi/ Nesneleştirmenin 
İmkansızlığı 
İslâm inancının ilk manifestosu "Allah'ın varlığına ve birli-

ğine" kesin olarak inanıp şahitlik etmekle başlar. İmânda en yüksek 
düzeyi temsil eden bu görürcesıne tanıklık/Z/zsara, inanılacak varlıkla 
ilgili her çeşit çoğulcu yaklaşımları (şirk, ortak koşma vs.) dışlamak-
tadır. Böylesine bir tanıklık, Allah'ın dışında herhangi bir varlığın 
O nu temsil etme, onun yerine geçme veya da diğer türlü Allah'ın 
kişiselleştirilmesi, cisimleştirilmesi imkânını kesin olarak reddetmek-
tedir. Bu aynı zamanda herhangi bir sureti veya nesneyi Allah'ın var-
lığına ya da bilinçlerinde ki Allah tasavvuruna ortak koşmamaya ve 
Allah'la ilgili söz ve yazılarında O'nun yüceliğiyle bağdaşmayan bir 
anlatını biçiminin de reddini içerir. 

Bu nedenle Müslüman, düşüncesinde, dilinde, sanatında her 
zaman Allah'ın bu aşkınlık boyutunu göz önünde bulundurmuş, sanat 
ikonık tasvirlerden çok soyut çizgilere, kullandığı dil de doğrudan ve 
somut olmaktan çok dolaylı ve soyuta doğru kaymıştır. Allah'ın anla-
tımında ve beşerî anlayışa ulaştırılmasında tercihini her zaman Al-
lah'ın tenzilü yanında kullanmış, O'nun temsiline ve tasvirine izin 
vermemiştir. En gelenekçisinden en rasyonalistine kadar -Seleften 
Mutezile'ye- her İslâm teologu, bütün yapıp etmelerinde tevhîd ve 
tenzih ilkesini temel ilke durumuna getirmiştir. 

~"s Nasr. Bir Kutsal Bilim İhtiyacı, s.25 
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Allah hakkında konuşurken kullanılan dil özenle seçilmiş 
sözcüklerden oluşmaktadır. Allah hakkında bir çeşit bilişsel düzeyin 
imkanım benimseyen Müslüman teologlar, beşerî dildeki sözcüklerin 
harfi harfine bir kullanımla Allah'a atfedilmesinin de bir takım so-
runlar taşıdığının farkındaydılar. Tanrı hakkında konuşmanın imkanı 
ve anlamlılığı konusunda katı ampirik doğrulama kurallarını benimse-
yip, anlamlılığı, doğrulanabilirliğe indirgeyen Manükçı pozitivist tavır 
takınım210 bir yana bırakılırsa, inanan biri için Allah hakkında konuş-
mak mümkündür ve inancının rasyonel temellere dayandığı gösterile-
bilir. 

Mutezile başta olmak üzere bir çok fırka, Allah'ın aşkınlığını 
savunmak amacıyla ortaya çıktı ve ilâhî sıfatların beşerî dildeki an-
lamlarıyla literal olarak Allah'a atfedilmesin! "tevhid" ilkesine aykırı 
bularak, onların mecazi olarak anlaşımının daha uygun olacağını ileri 
sürdüler.211 Çünkü beşeri dilin Allah hakkında doğrudan kullanımı, 
çoğu kere O nun insanlara benzeülmesiyle sonuçlanmakta, bu da 
O nun aşkınlık boyutuna halel getirmekteydi. Bunun karşısında biraz 
daha ılımlı bir çizgi izleyen teologlar ise kısmen böyle bir kullanımın 
imkanım reddetmeyerek onun "Allalı'm insanlara benzetilmesi anla-
mına gelmeyeceği"ni göstermeye çalışmaktaydılar.212 

Allah'ın aşkmhğımn vurgulanmasında, O'nun her an karşı-
laşüğımız, gördüğümüz, hissettiğimiz, dokunduğumuz olgu ve olay-
lardan uzak oluşunun gösterilmesi, önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü 
benim beş duyumla algılayabildiğim nesneler alanına giren her şey, 
sonlu, koşullu ve geçicidirler. Bu nedenle ulûhiyetin aşkın, koşulsuz 
ve sonsuz doğasıyla bağdaşık bir yönleri bulunmamaktadır. Sonlu 
nesneler dünyasıyla Allah arasında bir yaratan-yaratılan, neden-sonuç 
ve sonlu-sonsuz ilişkisi söz konusudur. Sonlu ile sonsuz, koşullu ile 
koşulsuz arasındaki arasında bir aynileştirmenin, aşkın ulûhiyet tasav-
vuru açısından doğuracağı sakıncalar açıktır. 

Olgular dünyası, "var" olmaları açısından. Aşkın Varlık ile 
müşterek bir boyutu içerirkea sonlu, geçici oluşları ve oluş-bozuluş 

"l0 Bkz. Aver. Langııage Tnıth and Logic, s.9; Aydın. Mehmet. "Allah ın Varlı-
ğının Akliliği" İslamî Araştırmalar, Sayı:2, Ekim 1986, s.13. 

"" Bkz.Kadı Abdülcebbar. Şerhu İ-Usûli 'l-Hamse, s.151: Eş'ârî, Makâlâtü 'l-
İslâmiyvin, II/238: Şehristânı, et-Kûlel, 1/44. 



(kevn ve fesat) kabul etmeleri açısından da yaratan-yaratılan arasında-
ki dikey ayrılık çizgisini net bir şekilde gösterirler. Bu nedenle bütün 
nesneler dünyası nedenlilik yönüyle bir nihaî nedene bağımlıdırlar. Bu 
sebeple, olgular dünyasının ontolojik bir bağımsızlığı bulunmamakta-
dır. Bu durumda yaratıcı güç, yaratılmış nesneler dünyasının dışında, 
onların bu oluş ve bozulma kabul eden doğalarım taşımayan ve onlara 
etki eden bir "İlk Neden" veya "Zorunlu Varlık" olmalıdır. 

Allah'ın sonlu nesneler dünyasından (cisimlerden) uzak olu-
şunda. Kelâm âlimleri O'nun "mutlak cisimden " beri oluşu yanında, 
cismin varoluşsal analizini yaparak, cisim ve cismin özelliklerini çağ-
rıştıran bütün tenzih karşıtı olgulardan arındırılmasına çalışmışlardır. 
Bunu yapabilmek için cismin "ne-liği" ve varoluşsal öğelerinin belir-
lenmesi, bu alanda yapılacak bir girişim için ilk adım olmalıdır. Ci-
sim, parçalardan oluşmuş, hâdis. üç boyutu bulunan bileşik cevherlere 
verilen addır.213 Bu nedenle cisimler doğaları gereği, oluşum kabul 
etmektedir. Oluşum ve parçalardan bileşimi kabul eden nesnelerin 
aynı şekilde parçalara bölünme ve ayrışma kabul etmesi de düşünüle-
bilir. Boyutlara sahip olmaları yönüyle de evrende yer kaplar, bir yön 
ve mekanda bulunurlar. 

Allah'ın büsbütün başka (muhâlefetü'n-li"l-havâdis) oluşu, 
onun sonradan yaratılmışların, sonlu ve koşullu varlıkların hiçbirisine 
benzememesııu ifade eder.214 Bu nedenle Allah'ı cisimlerden tenzili 
etme yolundaki bir girişim, cisim ve cisme eşlik eden cevher, araz gibi 
onun varoluşsal unsurlarından da Tanrının arındırılmasını içerir. 

Sonradanlık. oluşum ve dağılma kabul ediş özellikleri215 ile 
cisimler ele alındığında, Allah'ın bu anlamda cisim oluşla ve onların 
nitelikleriyle nitelenmesi düşünülemez. Bu anlamı kastederek "Allah 

Nesefi. el-Umde. Vr.2b; el-İ'timdd. Vr.7a: Cüveynî, el-İrşâd, s.61; Akşehirî. 
el-İntikad, Vr.l6a; Kutluer. İlhan. "Cevher1', Maddesi. D İ.A. İstanbul. 1993. 
VI1'453. 
Cüveynı. el-jrşad. s.54; Harputî. Tenkihu l-Keldm, s.185-186. 

: ı s Bu nitelikler "cisim oluş'un temel nitelikleri olmaktadır. Bkz Matündî, 
Kitdbu't-Tevhîd, s 38: Cüveynî, eş-Şdmil fi Usûli d-Dîn< Tah.Helmut Klupher. 
Kâlııre. 1988. s.49. Nesefi. Tabsıratü'l-Edılle, 1/134; Râzî. Liibdbu'l-İşardt, 
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C7.s7w<//r"diyen Yahudiler. Kerrâmiyye ve bazı aşırı şiî fırkalar216 hem 
bir isimlendirme, hem de irrasyonel sonuçlar doğuran bir "anlamlan-
dırma yanlışı içindedirler.217 Çünkü cisim, parçalardan oluşmuş olan 
anlamına gelir ve bir insanın diğerinden daha cesim olduğu söylendi-
ğinde onunla mübalağa anlamı değil, aksine boyca, kiloca yani daha 
fazla parçanın bileşiminin olduğu kastedilir. Yani boyu, kilosu, cismi 
büyük olan insan için "cesim bir insan" denilmektedir.218 Oluş ve 
dağılma kabul etme, parçalardan meydana gelme gibi özellikleri taşı-
yan cisimler ancak "sonradan olma" ve "yaratılmış oluşun" göstergc-
sidirler. Bu nedenle Allah'a ıtlakı uygun düşmez.219 Bu sonuç, cisim-
lerin niteliklerinin analizinden hareketle bu niteliklerin ulûhiyete uy-
gun düşmeyeceğim öngören bir aklî istidlaldir. 

Bir başka açıdan ise, "cisim" teriminin Allah'a ıtlakı, isimle-
rin tevkifıliği ilkesiyle de çelişmektedir. Naslarda Allah'a cisim deni-
lebileceğine dair bir rivayet bulunmamaktadır 220 Bir başka anlatımla 
"cisim" Allah'ın bir ismi değildir.221 Naslarda atfedilmeyen bir ismin 
Allah'a atfı konusunda, eğer atfedilen isim Allah'ın zat ve sıfatlarında 
bir eksikliğe, çelişkiye, bir başka deyişle "bir hata'oluşturmuyorsa, 
bunun Allah'a atfından kaçınılmalıdır, eğer ulûhiyet anlayışı açısından 
bir eksiklik ve yanlış ifade ediyorsa, bu durumda bunun Allah'a aklen 
izafesi düşünülemez.222 Bu konuda dinin verdiği cevazla yetinmek 
gerektiği düşünülmektedir. Bu aşamada "Allah'a şey denilebildiği 
halde cisim demek neden mümkün olmasın? Şeklinde yapılabilecek 
bir itiraz da yersizdir. Zira Allah'a şey denilebileceği nassen-23 varit 

M Bu fırkaların görüşleri için bkz. Nesefi, Tahsıratii 1-Edille, 1/119; Icî, el-
Mevâkıf, s.271; Cüveynî, el-İrşâd, s.61. 
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221 Mâlüridi. Kıldbu t-Tevhid, s.38. 
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olmuştur Cismin "var olan mevcuda delâlet etmesi yönüyle"224 ele 
alınması da onun Allah'a ıtlakım mümkün kılmaz. Çünkü bu dini 
metinlerde yer almadığı gibi, onun bu anlamında ele alınması da söz-
lük anlamına uygun düşmemektedir 225 Zira cisim, oluşum ve bozulma 
kabul eden, parçalardan oluşmuş sonlu varlıklar için kullanılmaktadır 
Bu nedenle cismin bu anlamları kastedilmeksizin yalnızca "varlık" 
anlamıyla düşünülmesi keyfi bir biçimde sözlük anlamının dışına çıkış 
anlamına gelebilir 

Allah'ın cisim oluşunun kabul edilmesi tezi (literalist 
teçsimci yaklaşım), anlam bakımından da irrasyonel sonuçlara götür-
mektedir. Tek bir ilim, kudret, irade vb. niteliklerin, birçok parçanın 
bileşkesi olan cismin her bir parçasına ayn ayrı izafe edilmesi imkan-
sızdır. Zira bir tek niteliğin birden çok mahalle kıyamı düşünülemez. 
Cismin her bir parçasının belli bir dereceye kadar ilim, kudret, irade 
vb. kemal sıfatlarıyla nitelenmiş olması da, her bir parçanın ilah düze-
yine çıkarılması sonucunu doğurur. Bu niteliklerin hiçbirisiyle nite-
lenmiş olmaması, onun bu sıfatların zıtlanyla nitelenmesini gerektirir. 
Bunların zıtlan eksiklik ifade ettiğinden, onlarla nitelenenin hadis 
olması zorunludur O halde, cisim, ister bütün olarak isterse ayrı ayrı 
parçalar olarak ele alınsın, hadistir. Ezeü ve ebedî olan Allah'ın cisim 
türünden bir varlık olmaması gerekir.226 Bu nedenle Yüce Allah'ın 
tasavvur edilebilir bir cismi yoktur. Özü cisimlerin özüne benzemediği 
gibi. yakınlığı da cisimlerin yakınlığı cinsindcn değildir.22 

Cisimlerin oluşum kabul etme özellikleri ve sonradanlıklan 
açısuıdan bir mekanda bulunmaları zorunludur. Bu nedenle onlara 
"şurada veya burada" şeklinde işaret dc edilebilir. Kendisine bir şekil-
de işaret edilebilen nesneler bileşik olup. bölünme kabul ederler. Çün-
kü şurada bulunuşu burada bulunuşundan, sağı solundan farklı ola-
caktır. Bu niteliklere sahip bir cisim ancak olurluluklalimkânla nitele-
nebilir. Bu durumda mümkün olan. parçalardan oluşan, parçalarına 

Bkz. Cüveynî. el-İrşâd. s.61 
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muhtaç olan nesneler, kadîm olamazlar, sonradan olmuşlardır ve bu 
nedenle ulûhiyetuı hiçbir niteliğine yaraşır boyutları yoktur.228 Buna 
karşılık. Yüce Allah'ın aşkın karakteri, O'na işaret edilebilir herhangi 
bir nitelik atfedilmesini engeller. 

Yüce Yaratıcının cisim oluşu, onu diğer sonlu, bileşik var-
lıklara benzer duruma düşürmektedir. Cismin, cisim oluşu açısından 
hakikati, tek bir şeydir. Eğer Yüce Allah cisim olsaydı, cisim oluşu 
açısından diğer cisimlere benzerdi229. Sonsuz olanla sonlu nesneler 
arasındaki böylesine bir benzerlik iddiası, Allah'm hiçbir şeye benze-
mediğini ifade eden âyetle de230 çelişmektedir. Cismin hakikati tek bir 
şey olduğu için, bütiin cisimler cisim oluşları açısından mahiyetçe 
birbirlerine benzemektedirler. Bu nedenle Allah'ın cisim oluşu şeklin-
de ki bir kabul "O nun hiçbir şeye benzemezliği" ilkesiyle apaçık bir 
çelişki oluşturur.231 

Probleme sonlu gerçeklikler açısından bakıldığında, iki sonlu 
nesne örneğin "insan" ile "at" terimleri cisim oluşları yönüyle birbirle-
rinin aynıdırlar. Sonludurlar, parçalardan oluşmuşlardır, oluşum ve 
dağılma kabul edebilirler. Ancak at ile insanın birbirinin aym olmadığı 
da bir olgu olarak kabul edilmek zorundadır. Onlar sahip oldukları bir 
takım durum ve nitelikler açısından birbirlerinden farklıdırlar. Bu 
durumda "at insana benzemektedir" denilemez. Ancak bu tarz bir 
açıklama, Aşkın varlık açısından düşünüldüğünde, sorun biraz daha 
farklı bir boyut kazanmaktadır. Yani "Allah'a cisim denilebilir ve bu 
O nun diğer cisimlere benzemesini gerektirmez" dememiz doğru bir 
anlam ifade etmeyebilir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 
cisimler mahiyetleri bakımından bir başka deyişle cisim oluşlan yö-
nünden birbirlerinin aynıdırlar. Onların birbirlerinden farklı oluşlarını 
sağlayan, onların durum ve nitelikleri olmaktadır. Bu nedenle onların 
farklılıklarını sağlayan, onların özleri değil, sahip oldukları nitelikler-
dir. başka bir deyişle ilintilerdir. Biraz önceki örneğe dönersek, at ve 
insan özler/zâtları yönüyle birbirlerinin aynı olmalarına karşılık, ilin-
tileri yönüyle birbirlerinden farklı cisimler olmaktadır. İlintiler, gelip 
geçici olan. bir başka deyişle zorunlu olmayan olurlu durumlar veya 

223 Razî. el-htı'sdılu l-Hamsûn, s 33. 
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nitelikler olmaktadır. Öyleyse Yüce Allah'ın cisim olması durumunda, 
cisim oluş yönüyle diğer cisimlerle aynı ve sahip olduğu mümkün 
nitelikler yönüyle diğer varlıklardan ayn ise, O, özünde mümkün 
nitelikler taşıyor demektir ki bu kadim bir yaratıcı düşüncesiyle tutar-
lılık arz etmez. Ayrıca Allah'ın cisim oluşu yönüyle diğer cisimlerle 
aynı ve sahip olduğu özel bir mahiyet açısından onlardan farklı oluşu 
şeklindeki bir telakki, onun zatında iki farklı yönü barındıran bir çok-
luk anlamına da gelecektir.231 Bir açıdan onlara benzer, bir açıdan da 
benzer olmamak, onun iki ayn parçadan oluşmuş olması anlamına 
gelir ki, bu cisimlerin niteliklerinden olan oluş ve dağılmayı/kevn ve 
fesat Allah'a atfetme anlamına gelmektedir. Bu ise Allah'ın bileşik bir 
varlık oluşunu kabul etmekle eşdeğerdir.2" 

Allah'ın birliğini ve doğma, doğrulma ve eşi benzeri olma gi-
bi niteliklerden münezzeh oluşuna "De ki: O, Allah birdir. Allah 
Sanıed'tir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yok-
tur"2H ayetleri vurgu yapmaktadır. Âyetlerin Hz. Peygambere Al-
lah'ın mahiyetiyle ilgili bir soru sorulması üzerine nazil olduğu belir-
tilmektedir.235 O halde bu ayet açık anlama sahip bir başka deyişle 
muhkem bir ayet olup müteşabih değildir. Çünkü Yüce Allah onu 
ihtiyaç anında indirmiştir. Bu ise onun muhkem olmasını gerektirir. 
Ayette Allah'ın "bif/ahad oluşuna yapılan vurgu, O'ndan cisim olu-
şu, yer ve yönde bulunuşunu olumsuzlamaktadır. Cismin en asgarisi 
iki cevherden oluştuğuna göre, bütün cisimler bileşiktirler ve "ahad' 
sözcüğünün ifade ettiği birliğe uygun düşmemektedir. Çünkü "ahad" 
sözcüğü "birliği" mübalağalı bir biçimde ifade etmektedir.236 Zira bir 
oluş parçalara muhtaç olmayışı gerektirir. Ancak bileşik olanlarda 
başkalanna ihtiyaç söz konusu olabilir. Aynca Allah'tan her türlü 
muhtaç oluşu olumsuzlayan "samed" sözcüğü de onun cisim olmayı-
şım göstermektedir.237 Her cisim bileşiktir, bileşik başkasına muhtaçtır 
ve başkasına muhtaç olan ise "samed" olamaz. 

232 Râzî,Esâsü't-Takdis, s.37. 
233 Râzî. el-Mesdilu'l-Hanısûn, s.33. 
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Hiçbir yönde bulunmayan, var olan nesnelerin hiçbirisine 
hiçbir şekilde benzemeyen bir varlık olduğunu kabul etmek bir an-
lamda, O nun varlığının imkansız oluşu anlamına da gelebilir. Bu 
nedenle, Allalı'm bir açıdan cisim, araz. cevher gibi, sonradan oluşu 
çağrıştıran bütün nesnelerden uzak oluşu vurgulanırken, bir başka 
açıdan da var olan ancak var olanların hiçbirisine benzemeyen, cismin 
hiçbir niteliğini taşımayan ne alemde ne de alemin dışmda olan bir 
varlığın ispatı. Aşkın bir Allah'ın ispatı açısından önem taşımaktadır. 
Bu nitelikleri taşıyan bir varlığın var oluşu, aklen apaçık ve bu ne-
denle kabul edilmesi zorunlu olan bir gerçeklik değildir. Çünkü eğer 
böyle olsaydı, bu durumda, onu herkesin zorunlu olarak kabul etmesi 
ve bu konuda bir anlaşmazlığın bulunmaması gerekirdi.238 Halbuki 
bütün teologların da kabul etüği gibi, Tann hakkındaki anlaümlanmız 
kesin bir karakter taşımak yerine, takribi ve analojiktir. 

Filozoflar, kendisine "var" diye işaret olunabilen ancak ne ci-
sim ne de cismi çağrıştıran nitelikleri bulunmayan varlıklar bulunabi-
leceğini kabul etmişlerdir. Birkaç fırka hariç bütün ekoller, Allah'ın 
bir mekanda bulunuşu, cisim ve araz oluş gibi niteliklerden tenzih 
edilmesi konusunda fikir biriliği içindedirler. Akıl, varlıkların yer 
kaplayanlar, bir mekanda bulunanlar ve bulunmayanlar şeklinde sı-
nıflandırılmasını kabul edebilir. Bunda aklî bir imkansızlık bulunma-
maktadır.239 

İnsan olarak, sayısız nesnelerce kuşatılmış bir dünyada yaşa-
rız. Bütün nesnelerin varoluşsal öğeleri arasında "tözler" ve "ilintiler" 
yer alırlar. Allah'ın aşkınlığını, yani nesneler dünyasımn ötelerinde 
oluşunun gösterilebilmesi, yalnızca cisimlerin değil, onun varoluşsal 
unsurlarının da ötesinde olmasını gerektirir. Bu ise "töz" ve "ilinti" 
terimlerinin tahlilini ve Aşkın Varlık'ın bunların oluşturduğu bir evre-
nin de ötelerinde oluşunun gösterilebilmesi demektir. "İlinti/Araz" 
sözlükte "devamı olmayan şey" anlamına gelir240 ve kararsızlığı, aslî 
olmayışı ve devamsızlığı ifade eder.241 Arazların "geçicilik" ifade 
eden bu anlamlarını Kur'an'ın "sız geçici dünya malını istiyorsu-

238 Râzî, el-Metdlihu l-Aliyye, II/9. 
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nuz ayeti de doğrulamaktadır. Bu ayette dünya gelip geçici bir yer 
oluşu nedeniyle "araz" diye isimlendirilmiştir.243 Bir başka ayette de 
Yüce Allah Ad Kavminden söz ettiği "Nihayet onu. vadilerine doğru 
yayılan bir bulut şeklinde göriince: Bu bize yağmur yağdıracak yaygın 
bir buluttur, dediler. Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. 
İçinde acı azap bulunan bir rüzgârdır T244â yetinde ise gökyüzünde 
dolaşıp kaybolan ve yağmur getireceği umulan bulutlara "araz" de-
nilmektedir. Çünkü bunlar gelip geçici olup devamlılıkları yoktur.243 

Hareket, sükûn, renk, oluş gibi birtakım arazların bir birlerini izleyen 
zaman süreçlerinde meydana gelişleri, bir başka deyişle siyahın olu-
şumu beyazın yok oluşunu, hareketin oluşumu sukûnun yok oluşunu 
izlemesi, onları değişime açık hale getirmekte, bu ise onları sürekli-
likten mahrum kılarak geçiciliğe mahkum kılmaktadır.246 Bu dummda, 
hem sözlük anlamları açısından yapılacak bir etimolojik analiz, hem 
de "araz" teriminin Kuranı kullanımı onların "gelip geçicilik" ifade 
edişlerini doğrulamaktadır. Öyleyse gelip geçi olan nesnelerin sürek-
lilikleri de yoktur.'47 

Yapılan bu açıklamalara dayanarak "ilinti" terimi, "varlığı 
sürekli olmayan"248 veya "varlığı kendisiyle kâim olacağı bir özü 
gerektiren"249 şeklinde tanımlanmıştır ve bu anlam onun sözlük anla-
mından alınmışür. Her iki anlamda arazlardan sürekliliği/Z>eA:«y( oluın-
suzlaıken. onların bir mevzuya olan ihtiyaçlarını vurgulamaktadır.250 

Bu durumda ilinti, ancak cevher ve cisimlerle bulunabilen ve kalıcılığı 
olmayan şeyler karşılığı olarak kullanılan bir kavram olarak ele alın-
maktadır.231 İlintilerin, var olabilmeleri için mutlaka bir mevzuya ve 
mahalle ihtiyaçları vardır.252 Varlıkları kendilerinden olmayan ve var 
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olabilmelerim başka varlıklara borçlu olan her şeyi ilinti mefhumu 
kapsamında değerlendirebiliriz.251 Bu tanım, Allah'ı ilinti kavramının 
dışında bırakmaktadır. Çünkü varlığı ezelî ve ebedî olan bir Tann 
inancında gelip geçiciliğe yer bulunmamaktadır. Arazlann bir başka 
şekilde tanımı da "kendi özüyle var olamayan" şeklinde yapılmıştır. 
Cevherler bu tanımın dışında kalmaktadır ve Allah'ın sıfatlan da baş-
kasıyla var oluşlan nedeniyle bu tanımın kapsamına girmemektedir. 
Sürekliliği olmayan her şeyin hâdis oluşu ve kadim olmayışı açıktır. O 
halde kadîm olan Tann'nın ne zatmda ne de sıfatlannda ilintilere 
benzerliği söz konusu olamaz.251 

Eğer arazların sürekliliği/fcefaisı olduğu düşünülürse, bu sü-
reklilik ya kendisiyle veya bir başkasıyla kaim olacaktır. Kendisiyle 
kaim olması imkansızdır. Kelamcılann çoğunluğuna göre, arazın 
arazla kıyamı düşünülemez.255 Zira olurlu olan nesnelere atfedilen 
"süreklilik/AeÂrâ" niteliği bir ilintidir. İlinti ise, zat'a artık bir manadan 
ibarettir. Bu sürekliliğin başkasıyla birlikte var olması durumunda ise, 
sürekli olan başkası olacaktır.256 Bu argümanlar, ilintilerin sonradan-
lıklanm belirleme amacına yöneliktir. 

Ayrıca ilintilerin hadis oluşlan algı ve tecrübe yoluyla da is-
patlanabilir. Bir cismin hareket halindeyken durması, duruyorken 
hareket etmesi, bu iki oluşun -hareket-sukûn- sonradanlığını göster-
mektedir. Diğer ilintilerin durumu da bunlardan farklı değildir. Cismin 
maruz kaldığı bu iki oluşun nedeni, cismin kendisi olamayacağına 

253 Sâbûnî. Nureddin, el-Bidâye fî Usûli'd-üîn, Tah.Bekir Topaloğlu, Ankara, 
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göre harici bir illet olmalıdır.25' Hareketin var olmasıyla sukünun. 
sukunün var oluşuyla da hareketin yok olması her ikisinin de hadis 
oluşunu göstermektedir. Halbuki kadim olanın yok olması düşünüle-
mez. Çünkü kadim olan, varhğı zorunlu olandır, aksi takdirde ya o-
lurlu veya mumteni' olacaktır ki. her ikisi de onun var oluşuyla im-
kansız olmaktadır. O halde, birbirine eşit konumda olan varlık veya 
yokluk şıklarından birinin tercihi bir müreccihle olabilir.258 Böylece 
ilintilerin var oluşunun ispatı için ifade edilen deliller aynı zamanda 
onların sonradan oluşlarını da içermektedir. Siyah bir cismin -örneğin 
saçın- bir müddet sonra beyaza dönüşmesi mümkündür. Bu durumda 
cisim aynı kaldığına göre siyahlık onun ya kendisinden veya dış bir 
etkenden geliyor demektir. Çünkü siyahlığın zatından olması duru-
munda saçtaki siyahlığın devam etmesi ve beyaza dönüşmemesi gere-
kirdi. Çünkü siyahlığın sebebi olabilecek cisim, aynen durmakta ve 
mahiyetinde de herhangi bir değişiklik olmamaktadır. O halde, saçtaki 
siyahlık kendi zatının dışında bir anlam ifade eder ve siyahlığın yok 
olmasıyla da bu anlam varlığım yitirmiş olur, 

O halde sürekliliği olmayan ilintilerin zorunlu oluşlarından 
veya bir başka deyişle kadîm oluşlarından söz edilemez Halbuki Al-
lah zorunlu varlıktır. Sonsuza doğru ne kadar gidilirse gidilsin, O'nun 
var olmadığı bir zaman diliminin bulunması imkansızdır. Ayrıca ilin-
tiler. var olabilmeleri için bir mahalle muhtaç olup, varlıkları kendile-
rinden olmadığı gibi, kendilerinden bir fiilin meydana gelişi de düşü-
nülemez. Böylece, arazların bünyelerinde barındırdıkları bu eksiklik 
ifade eden nitelikler nedeniyle Allah'a hiçbir benzerlikleri olmadığı 
gibi, O'nun da hiçbir şekilde bunlara benzemeyeceği açıktır. Ayrıca 
Allah, kadir, hay, âlim gibi sıfatlara sahip olmasına karşılık bu nite-
liklerin hiçbirisini, ilintilere nispet etmek mümkün değildir. 

Varlığı zorunlu olan ilinti değildir. Her ilinti mahalle muh-
taçtır. Özü gereği zorunlu olan muhtaç olamaz. Madde ve suret de 
değildir, çünkü onlardan her biri diğerine muhtaçtır. Değişim kabul 
etmez. Çünkü o. neyse o oluşu bakımından, bir şeyin var oluşu ve yok 
oluşu bakımından yeterliyse, bu varoluş veya yok oluşun onun zatının 
sürekliliğiyle sürekli olması gerekir. Eğer yetmez ise. bu dunımda da 
değişiklik gerekir. Bu durumda zatı bu başkasının varlığından aynla-
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maz. Bu durumda yokluğu da üçüncü birinin varlığına muhtaç olur. 
Bu ise O nun da özü gereği mümkün olması anlamına gelir. Sıfatla-
rından bir sıfatta değişiklik kabul eden biri, özü gereğin mümkün olur. 
Özü gereği zorunlu olan özü gereği mümkün olamaz.259 Çünkü Yüce 
Allah ın oluşum ve bozulma kabul etmesi ve cismin özelliklerini ta-
şıması mümkün değildir.260 

Allah'ın cisim oluşunun olumsuzlanması, bir bakıma onun a-
raz ve cevher oluşunun oiumsuzlanmasını da içermektedir. Çünkü 
cisim, bir anlamda bileşik cevherlere verilen bir isimdir. Ancak cisim 
oluşun olumsuzlanmasının, aym zamanda araz ve cevher oluşu da 
olumsuzlayıp olumsuzlamayacağı sorusu gündeme gelebilecektir. Bu 
nedenle Müslüman düşünürler, Allah'ın arazlardan tenzihi konusunu 
da ayn bir konu halinde ele almışlardır. Allah'ın araz olmayışına ya-
pılan vurgu, daha çok araz kavramının, geçiciliği, sonradanlığı, kendi 
özüyle var olamayış gibi taşıdığı bir takım nitelikler nedeniyle ol-
maktadır. Zira kendi özüyle kaim olmama ve kendisini tutacak bir 
mahalle ihtiyaç duyma, arazların zorunlu niteliklerinden olmaktadır. 
Allah ezelî ve ebedî olan, ve hiçbir cisme benzemediği gibi, cismin 
hiçbir niteliğini de taşımadığı için. O, "araz" da değildir. 

Tann'nın ilinti olmayışının belirlenmesi, bir açıdan ilintilerin 
"başka mahalle" ihtiyaç duyuşlanndan hareketle, "kendi kendilerine 
yer tutan" cevherlere benzeyip benzemediği kuşkusunu akla getir-
mektedir. Allah'ın aşkmlığının tam olarak gösterilebilmesi, O'nuıı 
cisim ve cismiyeti çağnştiran (töz, ilinti vs.) her çeşit açıklama biçi-
minin ötesinde oluşunu gerektirir. Bu bağlamda Allah'ın cismin nite-
liklerinden uzak oluşunun tam olarak sağlanabilmesi açısından tözler-
den uzak oluşunun da gösterilebilmesi önem arz edebilir. Töz sözcüğü 
"asıl, mahiyet" anlamlarına gelmektedir.261 veya bir başka anlatımla 
her hangi bir çeşit "araz'ı kabul eden şeydir. İyilik ve fazilette seçkin 
insanlara "yüksek cevher sahibi" denildiği gibi; güzel ve sağlam do-
kunulmuş elbise için de "cevher gibi elbise" tabiri kullanılmışür.262 

Aynı şekilde maddenin temel taşı sayılan, bölünemeyen en küçük 
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parçalan olan atomlara da cevher denilmiştir. Zira onlar maddenin 
aslî, esası ve en küçük yapı taşlandır.261 Ancak buradaki maddenin aslı 
oluş, felsefenin kabul ettiği "ilk kadim madde" anlamında heyülânî bir 
asıl değildir. Kastedilen asıl oluş maddenin onlardan oluşmuş olması 
yönüyledir. Yüçe Allah'ın bileşik nesnelerin, cevherlerin maddenin 
aslı oluşu anlamında, aslı ve özü olduğunu söylemek mümkün değildir 
ki, cisimler ondan oluşmuş olsunlar.264 Cevherlerin mekanı da yoktur 
eğer mekanı olsaydı o mekanda yine bir cevher olur ve bu sonsuza 
kadar devam ederdi.255 Zaten cevherin/ovn in mekana ihtiyaç duyma-
ması, onun "kendiliğinden var olan ve var olabilmesi için bir mekana 
ihtiyaç duymayan ^ev"266 şeklindeki tanımından da çıkarılabilir. 

Aynca tözün kelâmcılar tarafından "bir mevzuda bulunma-
yan" veya bazen "ilintileri kabul eden varlık" şeklinde tanımı da ya-
pılmıştır.267 İlintiler süreklilikleri olmayan ve kendi özleriyle buluna-
mayan nesneler olmalan dolayısıyla, Yüce Yaratıcının cisim ve ilinti 
olmayışı gösterilüıce, bu durumda varlıklan başhca iki kısımda ele 
ahnak mümkün görünmektedir. Birincisi, süreklilikleri olmayan ve 
kendi özüyle kıyamı düşünülemeyen varlıklar ki bunlar ilintilerdir. 
İkincisi de süreklilikleri imkansız olmayan ve kendi özleriyle kıyamı 
mümkün olanlar ki bunlar da tözlerdir. Yüce Allah'ın ilinti olmadığı 
ortaya konulduğuna göre bu durumda O'nun bakî ve bir mekana ihti-
yaç duymayacağı da açıktır. Halbuki cevherler kendi özleriyle kaimdir 
ve var olmalan için bir mahalle ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu durum-
da Allah'ın cevher oluşla nitelenmesi düşünülemez mi? Bir başka 
açıdan da Allah'ın "töz" olarak kabul edilmesi, "aşkınlık" açısından 
herhangi bir problem oluşturur mu? 

Kelâm literatürümüzde bu, Allah'ın cevher oluşla nitelene-
meyişiyle ilgili tartışmalarda, genellikle Hıristiyanlann Alİah'a cevher 
niteliği atfettiğine yer verilerek eleştirilmektedir. Onlar bu konuda 
"cevher"in "kendi özüyle kaim olma" şeklindeki tanımına dayanarak 
bunun doğru ve tutarlı bir tanım olduğunu ve bu anlamda Allah için de 
cevher niteliğinin kullanılabileceğini savunurlar. Çünkü sahip oldukla-

2 " Nesefi. el-!finde. Vı\2b: el-İ'timdd. Vr.lSa. 
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n üç boyutlu (uknum-u selâlese) ulûhiyet anlayışlannda, Allah bütün 
uknumların aslı ve esası olmaktadır.268 Ancak "cevher"in "kendi ö-
züyle kâim" şeklindeki tamını "cevher" için uygun bir tanımlama 
olmadığı da ileri sürülebilir Cevherin sözlükte "asıl ve aslî oluş" gibi 
anlamlarına dayanarak, onun "kendi özüyle kaim oluşu" sonucuna 
ulaşmak mümkün değildir. Çünkü sözlük anlamı, onun "asıl" anla-
mında oluşunu göstermektedir ve herhangi bir şekilde "kendi özüyle 
kaim oluş" anlamım içermemektedir. Bir kavramı, sözlük anlamının 
dışına çekerek tamamen farklı bir anlamda tanımlamak, tanımı geçer-
siz kılacaktır.269 Zira cevher sözcüğünde, filolojik açıdan, onun özüyle 
kâim oluşundan söz edişi mümkün kılacak bir anlam bulunmamakta-
dır.2 0 Bu durumda kavramın etimolojik bağlamı dışında bir anlam 
çerçevesinde ele alınması açık bir yanılgı olacaktır. Ancak bu tarz bir 
istidlal yalnızca kavramsal düzeyde kaldığı için pek tutarlı bulunma-
yarak eleştirilebilir.271 Bu durumda cevherlerin tanımına yönelik ta-
mamen kavramsal boyuttaki bu eleştiriye dayanarak bir sonuca ulaş-
mak yerinde olmayacaktır. 

İlintilerin sonradan oluşlan ve kendilerini tutacak bir mahalle 
olan ihtiyaçlan, onların kadim varlık düzeyine erişmelerini kesin ola-
rak engellemektedir. Tözlerin kendiliğinden var olma ve var olmak 
için bir mekana ihtiyaç duymama nitelikleri her ne kadar ilintilere 
nispetle biraz daha artı bir nitelik olsa da, bu nitelik de onlann "ka-
dim" ohışlannı sağlamaya yetmemektedir. Çünkü ilintiler gibi tözler 
de hâdistirler. Tözlerin sonradan oluşları "ilinti ve tözlerin ayrılmazlı-
ğı" ilkesinden hareketle ispatlanmaya çalışılmıştır.272 İlintilerle birlikte 
tözlerin de hadis oluşlarının gösterilmesi, "töz kendi başına var olan 
ve var olması için bir mevzuya muhtaç olmayan şeklinde tanımlandı-
ğına göre, bu anlamda acaba Allah için "cevher" terimi kullanılabilir 
mi" şeklinde ki soruyu bertaraf etme amacına yöneliktir Hatta birta-
kım filozoflar Allah'a cevher denilebileceği görüşündedirler.2'3 Bu 
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durumda tözlerin hadis oluşlarının ispatı, Allah'ın cevher olmayışının 
belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Tözlerin ilintilerden uzak oluşu düşünülemediğine göre, bu 
durumda hadis olan ilintilerden uzak olmayan tözlerin de hadis olma-
ları gerekir. Tözlerin ilintilerden ayn bulunması düşünülemediğine 
göre. tözlerin ilintilerden önce oluşunu da düşünmek mümkün değil-
dir. Çünkü böyle bir kabul tözün ilintiden ayn bulunuşunu mümkün 
kılmaktadır. Bu imkansız olduğuna göre, bu durumda tözün zorunlu 
olarak ilintiden sonra veya onunla birlikte bulunması gerekecektir. Bu 
durumda hadis olan nesnelerle birlikte ve ondan sonra bulunan nes-
neler de zorunlu olarak hadis olacaktır. 

Bu tartışmalar ışığında diyebiliriz ki, tıpkı ilintiler gibi, on-
lardan ayn bulunamayan tözler de hadistir. Çünkü bir anlamda töz 
"ilintiler "i kabul eden, onlan tutan nesneler olmaktadır. Öyleyse hâdis 
olan tözlerin müteal bir ıılûhiyet anlayışında yer olmaması gerekir. 
Allah aşkın bir varlıktır ve bu aşkınlığı O ndan töz ve ilintilere olan 
her çeşit benzerliği dışlamaktadır. Bu bağlamda Allah'a "aşkınlık'' 
perspektifinden bakıldığında, her çeşit nesneleştirmenin, kişiselleştir-
menin ötesinde olduğu gibi, aynı zamanda nesnelerin varoluşsal par-
çacıklanm da nihaî derece aşmaktadır. Yüce Allah'ın bu niteliği, O'nu 
fenomenal dünyanın olgu ve olaylan ile özdeşleştiren (panteist yakla-
şım) ve beşerî durumlar içinde tasavvur eden (inkamasyon veya hulûl) 
her çeşit kurgusal yaklaşımı geçersiz kılmaktadır. Yüce Allah etkin bir 
bilgi ve güç kaynağı olması ve tecellisi açısından, her çeşit olgu ve 
olaya aktif müdahale ederken, aşkın karakteri yönüyle de nesneler 
cinsinden bir Varlık değildir. Zaten İslâm teologlanıun Allah'ın varlı-
ğına ilişkin belirledikleri en temel kanıt olan "sonradanhk delili" 
(hudûs). son anlamda evrene hükmedip onu yokluktan varlık alanına 
çıkaran gücün, sonlu nesneler türünden bir varlık olmamasını gerekti-
riyordu. Çünkü nesnelerin içinde bulunduğu konum gibi. Taun da 
sonlu bir varlık olsaydı, varoluş düzenindeki neden-sonuç zincirinin 
sona erdirilmesi mümkün olamamaktadır 

3.2.Literalist Fırka/Afücess/me'nin Tutarsızlığı 
Allah, insanlann sonlu ve sınırlı anlayışlarım sonsuz derece-

de aşan bir varlıktır. Bu nedenle onu tasvir için kullanılan beşerî dil 
sıklıkla çıkmazlarla karşı karşıya kalmaktadır. Tann hakkında konu-
şurken kullandığımız dil çoğu kere yetersiz kalmakta, bazen gizli bir 



agnostizme bazen de paradoksal bir anlatıma doğru gidilmektedir. 
Çünkü günlük dilden alınan sözcükler ve hemen hemen her sözcük, 
nesneleri (şeyleri) tam değil, eksik bir temsille göstermektedirler. 
Burada beşeri dilin Tann hakkında konuşurken düştüğü bu güçlük, 
hakkında konuşulan objenin bilinemez ve anlaşılamaz oluşundan 
değil, tersine konuşan varlık olarak insanın yetersizliklerinden kay-
naklanmaktadır. 

Yalnızca beşerî potansiyellerle ve koyu bir somut anlatımla 
Allah'ın anlaşımı veya başkalarına anlatımı beraberinde birtakım 
sorunları doğurmaktadır. Böyle bir anlatım çoğu kere de ya insan 
biçimci öğeler veya aşın somutlaşünlmış veya bir başka anlatımla 
cisimleştırilmiş bir ulûhiyet anlayışına götürmektedir. İşte 
"Mücessime", düşünce tarihinde Allah'ın aşırı somut bir aıılaünum 
tercih eden ve bu nedenle aşkınlığını yok eden görüşün temsilcisi 
olarak yerini almışür. Aslında Tann'nın anlaşılmasına ilişkin katı 
literalist bir yaklaşım ve kaba bir antropomorfizm, Tann yı nesneler 
dünyası içinde bir varlık gibi düşünmeye yol açması bir yana, beşeri 
anlayışın yükseltilmesi ve Allah'ı bilip anlamaya yönelik beşeri po-
tansiyeli ve anlayış derinliğini de sathileştirmektedir. Daha engin bir 
anlayış çerçevesi mümkünken, yalnızca literal anlayışı tercilı etmenin 
bir indirgemecilik anlamına gelebileceği ve anlamı sınırlayacağı göz-
den uzak tutulmamalıdır. 

Aşkınlık, Allah'ın İslâm düşüncesinde daima baş köşeyi tut-
muş olan birlik ve yüceliğini açıklayan bir terimdir. Daha önce işaret 
ettiğimiz gibi, Allah'ın eşi ve benzeri olmayışım274 ve gözlerin onu 
idrak etmekten aciz olduğunu275 vurgulayan ve Allah'ı beş duyunun 
algılama düzeyinin dışında tutan âyetler, böylesine bir aşkınlığm sa-
vunulmasında sağlam bir dayanak oluşturmaktaydı. Allalı'm rasyo-
nelleştiriimiş bir tenzihıliği tarafım tutan Mutezile, O'nun bir çok 
niteliğini de aşkınlığını savunmak uğruna olumsuzlamaktaydılar 
Daha sonra gelişen ve Ehl-i Sünnet diye adlandınlan ekoller de tavır-
lannı aşkın bir ulûhiyet anlayışı yönünde koymuşlardı. Bu nedenle 
ulûhiyetin aşkınlığı karşısında yer alan görüşler teşbîlı ve tecsîm. 
bunlann oluşturduğu gruba da "Müşebbihe" ve "Müccssime" adı 
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verilmiştir.2'6 Aşkın bir Tann anlayışı karşısında yer alan bu görüşler, 
Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767), Şiâ'dan Hişâm b. Hakem 
(ö. 190/805) ve sonralan da İbn Kerrâm (Ö.255/868) gibileri tarafından 
savunulmaktaydı ve kısaca "Allah'ın bir nesne düzeyine indirgenişi 
kabulünü" içermekteydi.277 

Aslmda bu, kısmen ıstılah üzerindeki bir anlaşmazlık idi. Er-
ken devrin bir mütekellimi olarak Hişam b. Hakem, Arapça'da müna-
sip bir felsefi tabir bulma hususunda ihtiyatlı hareket ediyor ve cisim 
ile de "fiziki bir cisim" değil, "mevcud", "şey" ve "kendiliğinden var 
olan' ı anlatmak istiyordu.278 Yine de o, yaratıcıyı insan biçiminde 
düşünmekte ve O'na sağdan, soldan, üstten, alttan çeşitli ölçülere 
salıip bir varlık atfetmekteydi.2'9 Abdullah b. Kerrâm'da ise Allah dört 
yönden kuşatılmış bir cisim olarak anlaşılmakta ve O'nun zatı sonra-
dan olanlann mahalli olarak görülmekteydi. Zira Allah arşta oturmuş 
bir biçimde tasavvur ediliyordu.280 Son anlamda Allah'a cevher ve 
arazların bazı nitelikleri veya bir başka anlamda cevher ve arazlardan 
oluşan cismin özellikleri atfedilmektedir. Yukanda temas ettiğimiz, 
İslâm Kelâmı içindeki töz ve ilinti konusundaki tartışmalar, bir yandan 
alemin sonradanlığını ispat ederek Yüce ve Müteâl bir yaraücının var 
oluşunu gösterme, diğer yandan da, töz ve ilintinin varoluşsal öğeleri-
ni belirleyerek, Yaratıcı ile yaratılan arasında bir mesafe belirleme 
amacına yönelikti. Dolaylı olarak da, teolojik tartışmalarda yer bulmuş 
olan bu literalist teçsimci anlayışlann reddine yönelik bir alt yapı 
hazırlanmaktaydı. 

Çoğunluğun anlayışım temsil ettiği iddiasında olan Sünnî te-
olojinin açıklamalannda, Allah'ın töz, ilinti ve cisim olmayışına ilişkin 
geliştirilen anlatımlar, aynı zamanda Mücessime'nin görüşlerini de 
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geçersiz kılma çabası olarak görülebilir. Çünkü bütün nesneler ve 
nesnel özellikler, sonradanlık göstergesidirler. Zira Tann'mn dışında 
varolanların oluşturduğu topyekün evren, töz ve ilintilerden meydana 
gelen bir "oluşum" (mürekkep)dur. Oluşum kabul eden her nesnenin 
tekrar geriye parçalarına bölünmesi de mümkündür. Oluşum ve da-
ğılma (kevn ve fesat) kabul eden nesnelerin daha büyük veya daha 
küçük şeklinde düşünülebilecek belli bir miktarının olması da müm-
kündür. Bu durumda bu nesnenin belli bir miktara tahsisi, ancak bir 
tahsis ediciyle olabilir.281 Allah, zatında noksanlık ve fazlalık kabul 
etmeyeceğinden cisim olarak tasavvuru imkansızdır. Ayrıca Yüce 
Allah için, birleşme, ayrılma vs. gibi sonlu nitelikler atfedilemez. 
Allah'a atfedilen birlik (vahdaniyet) niteliği de, sayısal anlamda bir 
birlik değildir,282 çünkü sayısal anlamda bir birlik, bir eksiğini ve 
fazlasını akla getirebilen bir anlam çerçevesinde düşünülebilir. 

Bu durumda, Allah'ın parçalardan oluşmuş bir cisim oluşunu 
kabul etme, ya bütün nesnelerin veya bir başka deyişle âlemin kadim 
oluşunu veya da yaratıcının hâdis oluşunu veya var olmayışını iddia 
etmeyi gerektirir. Bu ise İslâm düşüncesinin önemli bir prensibi olan 
"Allah'ın biricikliği" ilkesiyle çelişmektedir. Bu nedenle Allah'ın 
cisim olması düşünülemez.283 Ayrıca Allah'ın cisim oluşunun, bir 
başka anlatımla parçalardan oluşmuş olmasının kabulü durumunda, bu 
parçaların sonsuz ve sonlu oluşlan sorunuyla karşılaşmaktayız. Eğer 
sonsuza kadar gidiyorsa, böyle bir oluşumun olmaması ve onun oluş-
maması gerekirdi ve aynı zamanda bu âlemin her yönden sonsuz olu-
şunu gerektirirdi. Bu, bir başka açıdan, Yüce Allah'ın zatında bu cüz-
lerin birleşimi için muhassısm kim oluşu sorusunu da gündeme getir-
mektedir. Bu tespitlerden hareket edildiğinde, Allah'm parçalardan 
oluşmuş olma anlamında cisim oluşu mümkün görünmemektedir.284 

Allah'a cisim atfedenler, bununla başlıca iki anlamı kastet-
mektedirler Birincisi, cismin ihtiva ettiği, parçalardan oluşma, bo-
yutlara sahip olma gibi nitelikleri kastederek Allah'a cismiyyet atfet-
mektedirler. Bunlara göre Allah üç boyutlu bir cisimdir, cisim ve araz 

281 Sâbûnî. el-Bidâye. s.23. 
282 Ebû Hanıfe, el-Fıkhu'l-Ekber, s.22. 
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için caiz olan bütün oluşları (hareket, yükselme, ayrılma vs.) kabul 
etmektedir.285 İkincisi de cismin niteliklerini kastetmeyerek yalnızca 
"zâtıyla kâim olma" şeklinde bir anlamda Allah'a "cisim" atfetmekte-
dirler.286 

Birinci anlamda yani cisimlerin sahip olduğu nitelikleri kas-
tederek Allah'a cisim denilmesinin savunulur bir tarafı yoktur. Hiçbir 
cismi, değişken olan ve bu değişkenlikleri nedeniyle de sonradan 
oluşla nitelenen hareket, sükûn, birleşme ayrılma gibi bir takım ilinti-
lerden uzak düşünmek imkansızdır. Zaten cisimler tanımlanırken, 
cevher/toz ve ard/lmnilmtılerm oluşturduğu bir anlam çerçevesi 
içinde ele alınmakta ve onların oluşturduğu bir bileşikİmürekkeb nesne 
olarak tanımlanmaktaydılar. Bu nedenle, cisimler de, oluştuğu parça-
lar gibi sonradanlıkla nitelenmekte, bir başka deyişle kadim olmayıp 
yaratılmış nesneler olmaktaydılar. Bütün cisimler bu nitelikleri taşıma 
da birbirlerine eşittirler. Bu durumda Allah'ın cisim olarak adlandı-
rılması, O na sonlu ve koşullu varlıkların sahip olduğu eksik nitelikler 
atfetmekle aynı anlama gelmektedir ki bu imkansızdır.287 Çünkü bu, 
"yaratıcının birliği" ilkesiyle uyuşmayan,288 zatında parçalardan oluş-
muş olma anlamında çokluğu gerektirdiği gibi, bir başka açıdan soyut 
olanı somut olana, aşkın olanı içkin olana ve Allah'ı sıradan nesneler 
konumuna indirgemek anlamına da gelmektedir. Bu ise yaratıcının 
birliğini kabul etmemekle aynı anlama gelmektedir.289 Bir başka açı-
dan bir takım sonlu varlıkların (taş. ağa, put vs.) yüceltilerek Tanrı'ya 
özdeş hale getirilmesi anlamına gelen ortak koşma (şirk) mantığını 
çağrıştırmaktadır. Cisimlerin sahip oldukları nitelikler anlamında 
Allah'a cismin atfedilmesi, O'nun zatmda parçalardan oluşmuş olma, 
bölünme kabul etme gibi özellikleri nedeniyle çokluğa yol açmaktadır. 
Bunun kabul edilmesi durumunda bu her bir cüzün de kemal sıfatla-
rıyla nitelenmesi ve her bir parçanın ilim, irade, kudret sıfatına sahip 

*85 Kadı Abdülcebbar, Şerhu Usûlil-Hamse, 5.218. 
286 Nesefi. Tabsıratii 'l-Edille, 1/121. 
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288 Zira yaratıcının bırlenmesinın anlamı. O'nun Zatıyla. başkaları arasındaki 
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bir ilah olarak kabul edilmesi, yani bir yerine birçok ilahın kabul e-
dilınesi (taaddud-u kudemâ) gerektirmektedir. Ya da kemal sıfatlarıyla 
nitelenmezler ve onların zıtlanyla nitelenirler ki bu. sonradanhk ve 
eksikliğin göstergesidir.290 

İkinci anlamda yani cismin niteliklerini kastetmeksizin, ö-
züyle kâim olma anlamında veya "var olanlmevcûcT anlamında Al-
lah'a cisim denilmesi bir takım çıkmazlarla karşı karşıyadır. Zira daha 
önce de belirtildiği gibi, cismin böyle bir anlamla kodlanması, onun 
sözlük anlamıyla ve tanımıyla örtüşmez. Yani cisim kendi özüyle 
kaim olan varlığı ifade etmemekte aksine, sonradan olan bileşik nes-
neleri ifade etmektedir. Bu ise cisim sözcüğünün gerçek anlamı olma-
yıp saptırılmış bir anlamı olmaktadır.291 

Ayrıca Allah'a cisim adım vermek, isimlerin tevkifıliği ilke-
sini292 ihlal eden bir uygulamadır veya Allah'ı naslarda varit olmayan 
bir nitelik atfetmek anlamına gelmektedir. Cismin "özüyle kâim olan" 
anlamında tanımlanması da, sözlük anlamına aykırı oluşu nedeniyle 
filolojik açıdan uygunsuzluğu bir yana, Allah'a ıtlakını da meşru du-
ruma getirmemektedir.293 Yukarıdaki görüşe paralel bir çizgi izleyen 
Mutezile, cismin "kendi özüyle kaim olan varlık" anlamında Allah'a 
ıtlakını, rasyonalist bir yaklaşımla anlam bakımından doğru bulmakla 
birlikte, geçersiz ve tutarsız bir işlem olarak değerlendirir. Çünkü 
cismin bu tarz da tanımı, onun etimolojik kökenine veya bir başka 
deyişle yerleşik anlamına ters düşmektedir.294 

Cisim terimi, ister yerleşik anlamına uygun biçimde "sonlu 
nitelikleri çağnştıncı" biçimde, isterse de yerleşik anlamına aykırı 
olarak "özüyle kaim varlık" olarak ele ahnsm, Allah'a ıtlakı duru-
munda sonlu varlıkları, sonradanlığı ve yaratılmışlığı, oluşma ve bo-
zulmayı ve dolayısıyla eksik nitelikleri çağrıştırmaktadır. Oysaki 

2,0 Nesefi, et-Temhîd, s.9. 
291 Nesefi, et-Temhîd, s. 10. 
292 Allah'ın isimlerinin tevkifıliği konusunda geniş bilgi için bkz. Râzî, 
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Allah düşürıülebilen en mükemmel varlıktır Onun bu mükemmelliği, 
hem zatının hem de sıfatlarının her türlü eksikliklerden uzak oluşunu 
gerektirir. Bu nedenle Allah'ın hangi anlamda ele alınırsa alınsın ci-
sim oluşla nitelenmesi sahih bir Allah inanışıyla. Aşkın bir ulûhiyet 
kavramıyla bağdaşır bir tarafı yoktur. Allah ezelî ve ebedî olan, ne 
özünde ne de sıfatlarında çokluk ve bölünme kabul etmeyen, hiçbir 
yönden eşi ve benzeri olmayan Müteâl bir varlıktır. 

3.3. Mekân'ın Tanrısı/Tanrı'mn Mekansızlığı 
Dünyamız ve içinde bulunduğumuz her maddî varlık ve uzay 

boşluğunda bulunan güneş, gezegen ve yıldızlar atomların bir araya 
gelmesiyle oluşmuş bileşik varlıklardır.295 Bizi çepeçevre kuşatan bu 
nesneler, kendilerine "bu" ve "şu" şeklinde işaret edebildiğimiz, "bu-
rada" veya "şurada" şeklinde kendileri için yer belirleyebildiğimiz 
nesnelerdir. Bu nedenle bütün somut nesneler, sonlu, koşullu ve olurlu 
olan, asla bir Aşkın ulûhiyeti temsil edemeyen geçici varlıklar olmak-
tadırlar. Oysaki gerçek anlamda imanın içeriği sonsuz ve Aşkın olan 
Allah'tır. İmân aktııun sonlu varlıklara atfedilmesi veya bireyin sonlu 
varlıklarla olan sonsuz ilişkisini de bir anlamda iman diye isimlendir-
mek mümkün ise de bu ancak "putperest bir iman" olmaktadır 296 

Kur'an'ın nazil olduğu toplumda var olan ve putperestçe bir imana 
dönüşmüş olan tavır, Kur'an tarafından yerilen ve tasvip edilmeyen 
bir iman biçimidir. Çünkü onlar, sonlu nesnelere bir anlamda aşkınlık 
atfetmekte, kendi elleriyle yaptıkları maddi varlıkları Tann'mn temsilî 
figürleri olarak görmekteydiler. Yani somut olanın, maddi olanın 
yüceltilmesi söz konusuydu. Kur'an onların bu somut tanrılarının ış 
görmez, dünya ve ahirette kimseye faydası dokunmayan aul nesneler 
oluşuna dikkat çekerek, sonlu ve bir zaman ve mekan boyutunda yer 
tutan varlıkların Tann pozisyonuna yükseltilmesinin yanlışlığını gös-
termektedir.297 Bu durumda bütün somutluğuyla insanlar arasında 
bulunan, duyu organlarıyla algılanabilen, görülüp dokunulabilen nes-
nelerin "Tann" olamayacaktan açık bir biçimde vurgulanır. Bu du-
rumda Kur'an'ın Aşkın ulûhiyet perspektifinden soruna bakıldığında. 

Maddenin yapısı ve özellikleri için bkz. Bağçecı, Muhittin. Allah 'ı Bilmek vl> 
Nesefî 'ye Göre İmân, Kayseri, Trs, s. 13. 
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fenomenal dünyaya hasredilen, bir zaman ve mekan boyutunda düşü-
nülen ve hatta putperest Arapların yaptıkları gibi Kabe'nin içine yer-
leştirilen Tanrı'lar bir takım beşerî kurgu ve fanteziler olmaktan öteye 
geçmemekteydi.298 Daha açık bir anlatımla mekanın tanrısı, Kur'an'ın 
Tann "sı değildi, yalnızca beşeri yanılgı ve sapmalardan öteye geçmi-
yordu. 

Bu perspektiften probleme bakıldığında, aşkınlığm bir başka 
boyutu, aşkın olanın bir mekanda bulunmayışım ifade etmektedir 
Tann için bir mekan ve yön kavramının ispatı veya olumsuzlanması, 
onun inananlar tarafından görülebilmesinin imkanı doktriniyle de 
yakından ilişkisi bulunmaktadır. Çünkü ileride aynntılı bir şekilde 
durulacağı üzere, insanın günlük tecrübesinde görme kavramı, görme 
eylemine konu olan objenin bir yönde ve bir mekanda bulunuşunu 
gerektinnektedir. Bu nedenle Allah'ın görülebilmesinin imkanıyla 
ilgili bir tartışmada Allah'ın bir yönde bulunuşunu kabul eden yakla-
şımlar, O nu somut bir varlık olarak düşünen veya insan biçimci ola-
rak resmeden kabuller açısından bir problem bulunmamaktadır. Çünkü 
bir müşrik, şirk koştuğu nesneyi ve Hindu tapüğı ineği vs. görüp do-
kunabilir. Tek yapması gereken puthaneye gitmek ve görülebilecek 
nesne ile arasındaki geçici engelleri ortadan kaldırmaktır. Asıl prob-
lem yön ve mekandan uzak Müteâl bir varlığın görülüp görülememesi 
sorunudur. 

Daha önce işaret edildiği gibi, yer kaplama bir mevzuda ve 
kendisini tutacak bir mahalde bulunmak ilintilerin temel aymcı nite-
liklerini oluşturmaktaydı. Zaten bir yön ile nitelenme, bir mekanda 
bulunuşun bir alt kategorisi olmaktadır. Bir mekan başka bir mekana 
nispet edildiğinde "yön "ü299 oluşturmaktadır. Tartışma konumuz bağ-
lamında da, gören süje ile görülen objenin birbirine göre konumlan 
"yön" terimiyle anlatılmaktadır. İslam düşünce tarihinde bazı fırkalar 
Allah'a alt üst, sağ ve sol gibi cihetler, bazılan ise yücelik anlamım 
kastederek yalnızca üst cihet (fevkiyyet) atfetmişlerdir300 Ancak Tann 
için üst cihet düşünülmesi tarzındaki görüşe Râzî (Ö.606/1209) dünya-
nın yuvarlık oluşuyla istidlal ederek karşı çıkmaktadır. Dünya yuvar-
lak olduğuna göre. bir açıdan üst olarak düşündüğümüz yön bir başka 

398 İlgili ayetler için bkz. 7.A'râf/71. 12.Yûsu£'40: 53.Necm/23. 
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açıdan alt olabilmektedir. Eğer Allah bizim üstümüzde ise yeıyüzünün 
konumuna nispeten bir başka açıdan altta oluşu da düşünülebilir. Bu 
ise Yüce Allah için imkansızdır.101 Bu nedenle beşeri tecrübede en 
yüce ve şerefli yönün üst cihet olması nedeniyle Allah'a üst yön 
(fevkiyyet) atfetmenin makul bir tarafı yoktur. Bununla birlikte, ina-
nanların özellikle dualarında ellerini yukarılara açıp yaratıcıyı yukarı-
larda aramaları, Tanrı'mn bir mekanda bulunuşuna imadan çok, O'nun 
Yüceliğini vurgulamaya yönelik imalar taşımaktadır. Bir başka anla-
tımla bu durum, literal olmaktan çok sembolik ve mecazî bir anlam 
taşır. 

Mekan, boyutları (buudlan) bulunan ve cismin işgal ettiği 
boşluğa verilen bir isimdir.102 Cisme atfedilen boyut ise cisim ile kâim 
olan uzantılardır.303 Bu nedenle cihet, kendisine işaret edilebilen "şey" 
olup, subûtî bir durumdur.101 Mekanın bu tanımından hareket edildi-
ğinde. bir mekanda bulunuş, bir boyutta bulunuştan ibaret olmaktadır 
Bu ise mekanda bulunan için bir miktar, ölçü ve boyut ispat edebilme-
nin mümkün oluşunu gerektirir. Allah'ın bir mekanda bulunuşunu 
varsaymak, böyle bir kabulü de gerektireceğinden imkansız görül-
müştür. 

Allah ezelden ebede kadar var olan ve varlığı için bir başlan-
gıç ve son düşünmenin mantıksal bir çelişkiyi gerektiren Zorunlu 
varlıktır Bu nedenle Allah'ın bir mekanda bulunuşunu varsaymak, 
bulunduğu mekanm da kadim oluşunu gerektirmektedir. Çünkü kadim 
olanın sonradan olan bir mevzuda bulunması düşünülemez. Nitekim 
filozoflar Allah'ın kadim zat ve sıfatlarının evrenle olan ilişkisinden 
hareketle "alemin kadim oluşuna" hükmetmiştiler.305 Bu durumda 
eğer yaratıcı, bir mekanda bulunacaksa, kendisine özgü kadim bir 
mekanda bulunmalıdır. Allah'ın bir mekanda bulunuşunu kabul etme. 
âlemin kadim oluşunu kabul etme tarzındaki filozofların görüşleriyle 
paralel bir görüşü kabul etme sonucuna götürmektedir.306 Zira Al-
lah'ın bulunduğu kabul edilen mekan sonradan var olmuşsa, bu du-

301 Râzî, Kledhmu Usûli 'd-Din, s.43; el-Erbaîn, 1/160. 
302 Cürcânî. et-Ta rifdt, s.282. 
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rumda, o mekan var olmadan Allah'ın nerede olduğu sorusu gündeme 
gelmektedir. Çünkü Allah'ın var oluşu için bir başlangıç yoktur. Bu 
ise Allah'ın ezelden beri var oluşuyla birlikte mekanın da var oluşunu 
bir başka deyişle kıdemini gerektirir.307 Allah'ın bir mekanda bulunu-
şunun varsayılınasıyia, mekanın kadim oluşunun gerekmeyeceği tezi 
ise, Allah'm zâtının sonradan olanların mahalli olmasını gerektirecek-
tir ki bu imkansızdır. 

Yer kaplayan nesnelerin bir niteliği de parçalara bölünmeyi 
kabul etmeleridir. Her bölünebilen ise özü gereği olurlu olan varlıktır. 
Bu durumda bütün yer kaplayan bir başka anlatımla bir mekanda bu-
lunan nesneler, özü gereği olurlu olan nesnelerdir. Bu durumda özü 
gereği mümkün olmayan varlığın yer kaplamaması gerekir. Aym 
zamanda her yer kaplayan varlık sonradan olmadır. Yaratıcının bir 
mekanda bulunması halinde, O'nun da hadis olması gerekir ki bu 
imkansızdır.308 

Olurlu nesneler için bir mekanda bulunuş zorunlu olmaktadır. 
Bu nedenle mekanda bulunan cismin, mekan olmaksızın var olması 
düşünülemez. Bu durumda bu nesne, içinde bulunduğu mekana muh-
taç olmaktadır. Halbuki boşlukla/â309 mümkün olduğundan, bir me-
kan içinde herhangi bir obje var olmasa da bulunabilir.310 Bu, mekanın 
kendi başına, içinde bulunan nesne var olmadan bulunuşu mümkün 
oluşu anlamına gelirken, (bu açıklamaya göre) Yaratıcı, mekan bu-
lunmadan var olamamaktadır.311 Bu tez, yaratıcıyı mekana muhtaç 
duruma düşürdüğü gibi, mekana bir zorunlu varlığın niteliği, Zorunlu 
varlığı da olurlu varlıkların niteliklerinin atfedilmesini gerektirir. 

Yer tutan nesnelerin tamamı neyseler o a\uş\anlmahiyetleri 
bakımından birbirlerine eşittirler. Yaratıcının bir mekanda yer tutuşu-
nun kabulü halinde, onun mahiyetini somadan olanların mahiyetine 
tam olarak eşitlemek anlamına gelecektir. Sonlu ile Sonsuz, somut ile 
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Aşkın, yaratılmış ile Yaratıcı arasında tam bir eşitlik mümkün olmadı-
ğından, Yüce Allah'ın bir mekanda bulunuşu tutarlı olmamaktadır.312 

Ayrıca Allah'ın bir mekanda bulunuşunun kabulü bizi bir başka 
problemle de karşı karşıya getirmektedir. Bu durumda hangi mekanda 
olacaktır? Bir mekanda mı yoksa bütün mekanlarda mı? Belli bir me-
kanda bulunıiıası imkansızdır. Çünkü bütün mekanlar ve bu mekanla-
rın O na olan nispetleri eşittir. Bu durumda O'nun o belli mekana 
tahsisi için ya bir mahassısa ihtiyaç olacak veya kendiliğinden meyda-
na gelecektir ki her ikisi de imkansızdır. İkincisi ise bütün mekanların 
birbirleriyle karıştırılması ve eşitlenmesiyle sonuçlanır ki bu imkan-
sızdır.313 Halbuki Allah, bütün imkanların kendisinde son bulduğu 
Zorunlu Varlık'tı O nun da bir mahassise ihtiyacı olması durumunda, 
hiçbir şey, hiçbir zaman var olamazdı. Bu ise realiteyle bağdaşmayan 
bir sonuçtur. Bu, Tann'mn herhangi bir mekanda bulunması olgusunu 
olumsuzlar. 

3.4.Şey'iyyet'in Anlamı/Anlamın İmkânı 
'Şey' sözcüğü, 1bilinebilen ve kendisinden söz edilebilen nes-

ne' olarak tanımlanmaktadır.314 Bu anlam şey oluşlaİşey'iyyet nitele-
nen nesnenin var olmasını ve bu nedenle bilgiye obje olabilmesini 
gerektirir, yani ona epistemolojik açıdan ontolojik bir değer atfet-
mektedir. Kısaca var oluşu nedeniyle bilinebilen varlıktır. Bu anlamda 
genel olarak var olan ve bilinebilen bütün olurlulann ortak bir adı 
olarak 'şeyler'/e^yâ terimi kullanılmaktadır. Istılahta ise "hariçte ger-
çeklik kazanmış reel varlık'ı göstermektedir 315 Bu açıklamaya göre 
'şey' terimi, reel olanla (mevçûd) ile özdeş olmaktadır. Bu nedenle 
sübût (reel varlık), tahakkuk (reel olmanın gerçekleşişi) ve var oluş 
(kevn ve vücüd) eş anlamlı terimlerdir ve anlamlan apaçık biçimde 
kavranırlar.316 İşin doğrusu bir şeyin hariçteki gerçekliğidir ve bu da 
apaçıktır.31" 

312 Râzî. el-Erbain, L'149-l50. 
313 Râzî. Meâlimu üsûli d-Din, s.43; Eaâsü t-Takdis, s.33; el-Erbaîn, 1/159; Icî. 

el-Mevâkıf, s.271; Cürcânî,,Şerhu l-Mevdkıf VIII/30. 
314 Cürcânî. et-Ta'rifdt, s.170; Râzî. Fahruddin, Mefdtihu' l-Gayb (et-Tefsîru'l-

Kebir). Mısır. Trs. 1/117. 
315 Taftazânî. Şerhu'l-Akâid, s.13, Cürcânî, et-Ta'rifdt, s.170. 
316 Taftazânî. Şerhu'l-Akâid. s. 13. 
317 Ramazan Efendi, Haşiye Ala Şerhi l-Akâıd, İstanbul, 1965, s.38. 



İnsanın marifetullaha sahip olma ve Allah'ı gerçeklik olarak 
bilme imkanı vardır. Beşeri akıl Mutlak'ı bilebilecek biçimde yaratıl-
mıştır. Fakat bu bilgiyi elde etmek için metafizik bilgiye ve kesinliğin 
iki kaynağına, yani vahiy ve akla (intellection) ulaşmak gerekmekte-
dir.318 Bu nedenle, der Nasr: 

"'Nihaî gerçeklik olarak Allah, yalnızca en Yüce Zat değil, aynı za-
manda var olan her şeyin kaynağıdır da. Böylece O, aynı anda heuı 
Varlık-Üstü ve Varlık, hem de Zât olan Allah ve sonsuz Öz'dür".31'' 

Modern bilim gerçekliği yalnızca duyusal alana indirgese de, 
bu davranış gerçekliğin alanını daraltan indirgemeci bir yaklaşımdır 
ve modern bilimin bu tezi hiçbir zaman gerçekliğin tamamım verme-
mektedir.320 Eğer gerçeklik modern bilimin kaydettiği alam aşıyorsa, 
onun kaçırdığı frekansları yakalamak için başka antenler aranmalı-
dır.321 Allah, modern bilim için kabulü imkansız olmayan bir gerçek-
liktir ve bir teist için nihaî gerçeklik olmaktadır. Bu gerçekliğin bilin-
mesi beşeri bilgi için imkansız değildir. Yüce Allah hem zihinde hem 
de reel olarak düşünülebilen en mükemmel varlıktır. Kendisinden 
daha mükemmelini düşünmek mümkün değildir.322 Öyleyse Allah 
için, var olan, varlığı hariçte tahakkuk etmiş olan anlamında "şey'" 
sözcüğünün affedilmesinde her hangi bir anlam tutarsızlığı görülme-
mektedir. Halbuki 'cisim' sözcüğü için aym şeyi söylemek mümkün 
değildir. Çünkü hem filolojik hem de örfî açıdan cisim sözcüğü son-
luluğu, bileşimi ve dağılmayı hatıra getiren nesneler için kullanıl-
maktadır Bu nedenle Allah'ın ezelî ve ebediliğiyle ve her türlü eksik-

318 Nasr, Sir Kutsal Bilim İhtiyacı, s.16. 
319 Nasr, Bir Kutsal Bilim İhtiyacı, s.17. 
320 Smith-Griffın. Unutulan Hakikat, s.13; Sıddıkî. B.Husayn, "İslam and 

Modernty.A Dialogue", The Quranic Horizons, Vol.l.January-Macrh, 1996, 
s.l . 

321 S mitli, Unutulan Hakikat, s,21. 
322 Tann'nın düşünülebilen en mükemmel Varlık oluşu tezi, felsefî kelâm düşün-

cesi içinde, Tann'nın varlığına ilişkin önemli çıkanmlardan birisi olarak su-
nulmaktadır. Çünkü en mükemmel olabilme kaydı, düşünülen varlığın hem zi-
hinde hem de hariçte var oluşunu zorunlu kılmaktadır. Yalnızca zihinde var 
olan ve reel varlığı tartışmalı olan bir objenin mükemmel oluşundan söz edi-
lemez. Bu nedenle Tann'nın en mükemmel varlık olarak düşünülmesi. O'nun 
reel olarak da Var oluşunu gerektirmektedir. Bkz. Davies, introduetion to the 
Philosoplıy of Religion, s.56-57. 



liklcrden uzak oluşuyla çelişen bir anlama götürmektedir. Halbuki 
"şey" kelimesinin Allah için kullanımda ulûhiyet mefhumu açısından 
bir anlam bozukluğu yoktur ve 'hariçte var olan reel varlık (mevcûd)" 
anlamında Allah için şey sözcüğü kullanılabileceği düşünülmekte-
dir.323 

İslam filozofları ve kelamcılan Allah'a birtakım isim ve sı-
fatlar atfetme konusunda, özellikle O'nun başkasına benzememesi 
kurulma/aşkınlık özen gösteriyorlardı. Bu noktada bazı ilk döneni 
kelâmcılannın görüşlerinin de filozoflara paralellik arz ettiğini söyle-
mek mümkündür. Onlara göre yaratıklara ıtlak olunabilen sıfatların 
mecaza başvurulmadan hakiki anlamıyla Tann için kullanımı müm-
kün değildir. Çünkü bu, Tanrı ile mümkün varlıklar arasında bir teşbi-
hi gerektirir.324 Bu görüşe katılan düşünürlerden biri de Cehm b. 
Savfan (ö,128/745)'dır. O Allah'ı 'şey' olarak nitelemekten kaçınmış, 
ve insanlara da atfedilmesi mümkün olan nitelikleri Tann için kullan-
mamıştır 

Ancak birçok düşünür de, 'şey' teriminin 'reel varlık' şeklin-
deki anlamına dayanarak, başka cisimlerle Tann arasında herhangi bir 
benzerlik durumunu kastetmeksizın terimin Allah için kullanımını 
mümkün görmüşlerdir. İlk dönem kelâmcısı ve fakîhi Ebû Hanife 
(ö. 150/767) Allah'a şey sözcüğünün atfını mümkün görür. Ancak 
onun şey oluşla nitelenişi, diğer şeylere benzerliği veya onlan çağnş-
tırması yönüyle değildir. O'nun şey oluşunun anlamı, cisim, töz, ilinti, 
zıt, benzer, eş, ortak düşünülmeksizin var oluşu anlamındadır.326 Bir 
başka anlatımla Yüce Allah zât ve sıfatlanyla mevcuttur ancak bu 
diğer sonlu nesnelerin şeyliği türünden değildir. Ancak şey meful 
anlamında kullanıldığı zaman -Allah her şeye kadirdir cümlesinde 
olduğu gibi- bunun Allah'a ıtlakı mümkün değildir. Meful anlamı 
dışuıda kullanıldığında Allah'a atfı mümkün olmaktadır ve bununla da 

323 Nesefî. el-İ'timdd, Vr.l04a. 
324 Bkz. Farâbî, Arâu Ehli'l-Medineti'I-Fdzıla, Mısır. Trs., s.229; Şehrislânî, el-

Milel, 1/193; Nesefi, el-İ 'timdd, Vr.19; İşık, Kemâl, Mutezile'nin Doğuşu ve 
Kelamı Görüşleri. Ankara, 1967, s.67. 

325 Râzî, el-Mesdilu'l-Hamsûn, s.32. 
326 Ebû Hanife, el-Fıkhu 1-Ekber, Neşr. ve Çev. Mustafa Öz, (İmam-ı Azam ın 
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mutlak anlamda "var oluş" kastedilmektedir.12' Şey' Allah'a yalnızca 
varlık' anlamında atfedilebilir.328 Böyle bir kullanım, Allah'm müteal 

oluşu açısından da bir sorun teşkil etmez. 
Aslında bu konudaki tartışmaları kavram ve anlam açısından 

olmak üzere iki perspektiften ele almak mümkündür. Anlam açısından 
şev teriminin Allah'a atfedilmesi durumunda bundan O'nun aşkınlığı 
açısından bir sorun oluşmadığının ve anlam açısından ulûhiyet tasav-
vuruyla bir uyuşmazlığın olmadığının gösterilebilmesi gerekmektedir. 
Bu konudaki sorun, şey terimine, sonradan olanları çağrıştıran anlam-
lardan soyutlanmış mutlak mevcut anlamının yüklenmesiyle aşılmış-
tır.329 Yukarıda şu ana kadar yürüttüğümüz tartışmalar büyük oranda 
problemin bu yönüyle ilgili görünmektedir. 

Kavramsal açıdan ise, böyle bir sözcüğün Allah'a isim olarak 
verilmesinin din! meşruiyeti ile ilgili bir tartışmadır Kur'an'da Al-
lah'a isnat olunmayan birtakım isim ve sıfatların Allah'a izafe edilip-
edilemeyeceği, dolayısıyla Allah'ın isimlerinin tevkifi olup olmadığı 
tartışılmış. Mutezile kelâmcıları Kitap ve Sünnet'te geçmese bile 
Allah'a anlam açısından doğru olmak koşuluyla birtakım niteliklerin 
aklî olarak atfedilebileceği görüşünü benimsemişlerdir.330 Ancak ke-
lâmcıların çoğunluğu, isimlerin tevkifıliğini kabul etmektedirler.331 

Bazı düşünürler ise aklî olarak Allah'a bir isim atfedilebilmesi için, 
Allah'ın fiillerinden bir fiilin ona delâlet etmesi veya o sıfat kaldırıldı-
ğında Allah'a bir eksiklik anz olması şartım ileri sürmüşlerdir.332 İşte 
bu bağlamda Allah'a cisim, şey denilip demlemeyeceği tartışılmış, 
daha önce de belirttiğimiz gibi, Allah'a cisim denilmesi kavramsal 
açıdan nassa dayalı olarak doğrulanamadığı için kabul edilmemiştir. 

327 Âliyyu'l-Kâri. Şerhu Kitabi l-Fıkhi'l-Ekber, Beyriit. 1984, s.55-56. Bu terimin 
Allah'a ıtlakı konusunda gelen itirazlardan en önemlisi Mutezile ye aittir. 
Mutezile'nin temel hareket noktası da, "şey" teriminin Kur 'an 'da mefûl anla-
mında da kullanıldığı ve bunun ise sonluluğu. yaratılmışlığı çağrıştırdığı nok-
tasından olmuştur. Bkz. Râzî, Mefdtihu 'l-Gayb, 1/117. 
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Aynı kural (tevkifilik) açısından şey' sözcüğü ele alındığında, bunun 
Tann hakkındaki kullanımını nassa dayalı olarak doğrulamak müm-
kün görünmüyor. Allah'a "mevcut" anlamında 'şey' denilmesine 
tevkifilik kuralı da izin vermektedir. "De ki: Hangi şey şehâdetçe 
daha büyüktür? Benimle sizin aranızda Allah şâhitiir" 33 ayeti, bu 
tartışmanın Kur'anî dayanağı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca "O nun 
Zât indan başka her şey yok olacaktır"334 ayetine dayanarak da "şey" 
sözcüğünü Kur'an semantiği açısından doğrulamak mümkündür. 
Çünkü bu sözdiziminde "Allah'ın Zâtı" tümcesi, "her şey" mefhu-
mundan istisna tutularak ifade edilmiştir. Filolojik olarak istisnanın, 
istisna edilenin kapsamına girmesi düşünülebilir.335 Kur'an açısından 
da şey' varlıklara verilen isimdir ve Allah da 'var' olduğuna göre, 
O'na da şey' denilebilir.336 

Buna göre, 'şey' sözcüğü Kur'an'da varit olmuş olup mevcut 
ve sâbit anlamında kullanılmıştır. Çünkü özü gereği var olanın adı 
olmaktadır. Allah mevcut ve Özü/Zatı gerçek olan bir varlıktır. Ancak 
dinen varit olmamış herhangi bir ismin anlam bakımından "şey" söz-
cüğüyle karşılaştırılarak Allah'a atfı düşünülemez.33, 

"Şey" kavramıyla ilgili teologların sergilediği yaklaşım, Tan-
rı'mn anlaşımı açısından önemli bazı imalara sahiptir. Teologların 
terime yükledikleri anlam, cisimle cisim olmayış, aşkın oluşla içkin 
oluş. tenzih ile teşbih arasında orta bir noktaya göndermede bulunu-
yor. Bir yönüyle "şey" terimi bütün var olanların, sonlu, koşullu var-
lıkları nitelerken, bir başka açıdan bütün bu eksikliklerden soyutlana-
rak mutlak anlamda "varlık" ı ifade edecek biçimde kullanılmaktadır. 
Bu ise Tanrı'nın aşkınlığı ilkesi ile çelişmemektedir. Eğer bu mümkün 
ise. bunun taşıdığı anlam, Allah'm görülebilmesi ey lemi içinde düşü-
nülebilecektir. Çünkü duyu algısının objesi olmanın taşıdığı dünyevi-
lik. geçicilik ve soııluluk. "duyu algısı" kavramının taşıması muhtemel 
değişik anlamlar dikkate alınarak aşılabilir. Bir başka açıdan da, ula-

333 6 En"âm/19. 
334 28.Kasas/88. 
335 M ât ün di, Kitdbu t-Tevhid, s.40-43; Nesefi, Tabsıralü' l-Edille, 1/138; Râzî, el-
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şılan bu anlam boyutu, beşeri anlayış açısından aşkınlık-içkinlik geri-
liminin düşürülmesine katkıda bulunuyor görünüyor. 

3.5.'Sonlu'nun 'Sonsuz'a Teşbihi/Teşbih'in Tutar-
sızlığı 
İnsan, gözlemlenebilir ve belli koşullarda doğrulanabilir bir 

dünyadan, aşkın daha doğrusu Tanrısal alana yöneldiğinde, kendisini 
nihaî derecede aşan, büsbütün başka bir Varlıkla karşı karşıya gel-
mektedir. Bu varlık, başka sonlu gerçekliklerin hiçbirisine benzeme-
diği gibi138 son anlamda her çeşit sonlu anlaşım düzeyini da aşmakta-
dır. Gerçek anlamda, aşkın, nihai ve koşulsuz olan varlık, bir başka 
anlatımla varlığı zorunlu olan varlıktır Dinî açıdan insanın bilmesi, 
tanıması ve son tahlilde de iman etmesi istenen varlık, bu anlamda her 
türlü beşeri anlaşım düzeyinin üzerinde ise, Allah'a inanmak, dinî bir 
agnostizimle sonuçlanacaktır. Bu nedenle Tann hakkında konuşmanın 
imkanı ve anlamlılığı, din dilinin temel sorunlan arasında yer almak-
tadır. Dini bir bağlam içinde kalan, ve bu perspektiften konuşan biri, 
yalnızca gözlemlenebilir olandan söz etmiyor aym zamanda gözlemin 
ötesinde olandan da söz ediyor; yalnızca dünyanın bir parçası olandan 
değil, aynı zamanda onu aşan şeyden de söz etmektedir. Bu nedenle 
Hıristiyanlık, Yahudilik gibi dinlerde olduğu gibi, İslam ulûhiyet 
anlayışı da aşkın, gizemli ve anlaşılması zordur. Özellikle içinde bu-
lunduğumuz seküler çağda akla anlaşılması oldukça zor olan bir şey 
varsa, o da Tann kavramı tarafından temsil edilen bu aşkınlık boyutu 
gibi görünmektedir.339 

Aşkın bir Allah, erişilebilir dünyanın, bilinebilir varlık kate-
gorilerinin, tanımlanabilir objelerin ötesinde bulunmaktadır. Bir yan-
dan insana oldukça yalan340 onun sesini işiten, dualarına cevap veren, 
her yerde hazır ve nazır olan, bir başka açıdan da nihaî derece uzaktır. 
Bu sebeple, aşkınlığı açısından, bizim olağan düşünüş ve söz ediş 
biçimlerimizi zorlamaktadır. Gözlemlenebilir dünyada, varlık katego-
risinde, en alt kategori tözlerden oluşmaktadır. Gözlemleyebildiğimiz, 
dokunabildiğimiz ve belli ölçüler içinde test edip doğrulayabildiğimiz 
beşeri ve tabiî fenomenler, töz ve ilintilerin bileşiminden oluşmakta-

338 42-Şûrâ/l 1. 



dır. İçinde bulunulan dünya bağlamında, cisim, töz ve ilintiler dışında 
bir varlık kategorisi bulunmamaktadır. Daha önce de ifade edildiği 
gibi. Yüce Allah, bu varlık kategorilerinden hiçbiriyle özdeşleştirile-
mez. Bu nedenle O, aşkınlığı yönüyle gözlemlenebilir ve doğrulana-
bilir bütün varoluşsal kategorileri aşmaktadır 341 Ayrıca sonlu gerçek-
likler hakkında edinilen bilgiye, onların "ne-liği" ve "nasıl-lıği' m 
araştıran sorular yoluyla erişilir. Aym soruların Allah için sorulması-
nın tutarlılığı ve anlamlılığı bir yana, bu sorulara Allah'ın zâtı ve ma-
hiyeti açısından cevap bulabilmek ve bu cevabın olgusal gerçeklikler 
türünden anlaşılabilir olması da oldukça güçtür. Çünkü Allah nasıllık 
ve nicelikle nitelenemez ki, bu yönüyle araştırmaya konu olabilsin. Bu 
sebeple O'nun nicelik ve nitelik olarak da sonlu gerçekliklere benze-
mesi düşünülemez.34' Öyleyse Allah'ın varlığı, İslam düşüncesinde 
varlık kategorileri içinde biricik, bütün sisteme hakim olan merkezî bir 
kavramdır. Ancak nihaî derecede Müteâl bir varlığı bilme, inanma, 
varlığını doğrulama, insan için imkansız değil ise de, kolay da değil-
dir. Bu durumda insan yaratıcısını bilme imkanına sahip midir?Eğer 
insan için Allah'ın herhangi bir bilişsel düzeyinden söz edemeyecek-
sek, bu durumda O'nun hakkında susmayı ve bunun sonucu olarak 
Tann tenminin anlamsızlığım kabul etmiş duruma düşmüş olmakta-
yız. İşte bütün bunlar beşerî olanın, Allah'la ilişkisi bağlamında ortaya 
çıkan muhtemel sorunlardır. 

Allah hakkında konuşurken, kullandığımız dil, insanlann 
günlük dilden aldıklan, bir başka anlatımla anlamlan günlük tecrübe-
de doğrulanmış sözcüklerden oluşmaktadır. Günlük dil içinde doğru-
lanmamış. anlam kazanmamış sözcükler, bizim için bir açıdan yine 
kapalı kalacaktır. Yüce Allah Kur'an'da kendini tanıtırken, kullandığı 
dil, betimleyici olmaktan çok, çağnştıncı, birtakım beşeri ve tabiî 
fenomonlere atıfta bulunarak, ondan bu gerçekliklerim arkasında nihaî 
gerçekliğe geçişi salık veren bir dildir. Ailah kendini beşerî idrake 
açarken, kendisine ilim, kudret, istenç gibi nitelikler yanında, el, yüz, 
göz, v.s nitelikler de atfetmektedir. Yani bir taraftan sonsuz derecede 
aşkın bir Tann, diğer taraftan kendisini betimlemek için insan-biçimci 
nitelikleri, beşeri çağrişımlan hatıra getiren somut nitelikler kullan-
maktadır. Yani Kur'an'da Allah, soyut niteliklerle olduğu gibi, olduk-

341 Şchrıstânî, Nihâyetü 1-İkdâm s.103. 



ça somut niteliklerle de nitelenmektedir. Burada, insanla Allah arasın-
da, yaratılanla yaratan, koşullu olanla koşulsuz olan, sonlu ve sınırlı 
bir varlıkla, sonsuz ve aşkın bir varlık arasındaki bir ilişki söz konusu-
dur, bir başka deyişle Allah ile insan farklı varlık düzlemlerini pay-
laşmaktadır. 

O halde, Tann'ya atfedilen bu nitelikler nasd anlaşılacak ve-
ya bir başka deyişle beşeri dilde ki sözcüklerin bire bir anlamlanyla 
Allah'a atfedilmesi düşünülebilir mi? Bu nitelikler, beşeri niteliklerle 
ortak bir boyuta sahip olmakla birlikte, Tann'nın aşkınlığı birebir 
özdeşleştirme yoluna gidilmesini engellemektedir. Çünkü nitelenenler 
birbirlerinden farklı varlık düzlemlerini paylaşıyorlar. Bu nedenle, 
beşerî dilden alman sözcüklerin birebir anlamlanyla/Z/tera/ Allah'a 
atfedilmesi, veya bir başka deyişle Yüce Allah'm kendini nitelediği, 
el, yüz, göz vs. gibi antropomorfıst öğelerin doğrudan anlamlanyla 
Allah için kullanımı, dolaylı, çağnştıncı, metaforik herhangi bir anlam 
boyutuna gidilmemesi, sonuçta Allah'ı aşkınhğındaıı, dinî açıdan söz 
etmek gerekirse azametinden yoksun bırakmaktadır. Çünkü Allah'm 
sıfatlannın böylesine literal bir yorumu, Allah'ı, belli bir uzay ve 
zaman içinde eylemde bulunan, belli yerlerde ikamet eden, evrendeki 
başka herhangi bir varlık gibi olaylann akışım etkileyen ve onlardan 
etkilenen bir varlık oluşunun kabul edilmesi demektir.343 

Görüldüğü gibi, Allah'a atfedilen niteliklerin harfi harfine bir 
anlamda kullanımı, O'nun sonlu gerçekliklere benzetilmesi/re.^//! ve 
cisimleştirilmesiyle (teesim) sonuçlanmıştır Öyleyse, düşünce tari-
hinde doğup gelişen, doktrinler üreten teçsimci ve teşbihçi anlayışlar, 
bir anlamda Allah'ın bilinmesi, anlaşılması ve beşerî dille anlatılması 
sorununa indirgenebilir. Bir başka deyişle Allah'ı beşerî anlayışa 
indiren Kur'an anlatım biçiminin anlamı meselesidir. Bu anlatımlar 
Allah ile beşer arasında benzerlik ifade eden birtakım kalıp ifadelere 
yer vermesi nedeniyle "müteşâbihat" adını almışür. Müteşabihler, 
manasız ve boş sözler değil, manalarının çokluğundan dolayı belirli 
bir maksat tayini mümkün görünmeyen daha doğrusu ifade ettiği kap-
samlı hakikatleri insan zihninin yüklenemeyeceğinden dolayı kapalı 
görünen bir anlatımdır. Bu öyle bir beyandır ki. hakikat, mecaz, sarih, 



kinaye, temsil, tahkik, zahir, hafi gibi beyanın bütün şekillerini içine 
alır.344 

Bu ayetlerin anlamı değişik epistemik platformlarda tartışıl-
mış, değişik anlam kodlan yüklenmiş ve buna ek olarak bunlann 
literal kullanımı tarafını tutanlar da olmuştur. Somut bir Tann anlayı-
şına sahip olan dinler bir yana, aşkın bir ulûhiyet anlayışına sahip 
bütün dinlerde, aşın literalizm tarafım tutan gruplar var olagelmiştir 
İslâm düşüncesinde de Müşebbihe ve Mücessime gibi ekoller, Al-
lah'ın niteliklerinin katı literalist yorumunu tercih eden gruplar olarak 
yerini almışlardır.345 Özellikle Müşebbihe söz konusu olduğunda 
literalist bir yaklaşıma ek olarak, Tann ile diğer varlıklar arasında 
"şiddetli bir analoji'ye başvurulduğunu görmek mümkündür. 
Kur'an'ın bir realite olarak ortaya koyduğu bu niteliklerin literal yo-
rumundan hareketle, bu aşın uç yaklaşımlar, bir açıdan yaratıcıyı 
insan biçiminde, yaratıcının niteliklerini beşeri niteliklere benzetilme-
si, bir başka açıdan da insanların yaratıcı bir takım öğelerle nitelenme-
si şeklinde belirginleşmişlerdir.346 

Diğer fırkalar ise Allah'ın fizik ya da cismânî bir eli olama-
yacağım kabul etmekle birlikte, terimin mecâz dışı "çevirisinde" an-
lam kaybı olduğunu hissetmektedirler. Bu yüzden onlar, Allah'a atfe-
dilen teşbihi (antropomorfık) terimleri "bila-keyf' "nasıl olduğunu 
belirlemeksizin" veya bir kalıba koymadan, yani bunlar gerçek mi, 
mecazî mi diye sormadan, olduğu gibi anlamak gerektiğini ileri sür-
mektedir.347 Terimler mecazlar olarak alınır da, mecazî olmayan dile 
aktanlacak olursa birçok şeyin kaybedileceği tehlikesiyle karşılaşılır. 
Bu yüzden terimleri olduğu gibi kabul etmek ve bile bile epistemolo-
jik sorunlardan kaçınmak en iyi yoldur. Ancak bu da Watt'ın deyi-
miyle "incelikli bir safdillik" 348 olur. 

Aynca bu tarz. bir tavır Taıın'ya atfedilen antropomorfık te-
rimlerin doğurduğu güçlüklerin aşılmasından çok, agnostik bir tavır 
gibi görünmektedir. Bu anlatımların herhangi bir belirleme de bulun-
maksızın anlaşılması gerektiğini söylemek elbette ki Tann hakkında 
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hiçbir anlamlı şey söylenemeyeceğini söylemekten daha çok bir şey-
dir. Çünkü en azından nasıl oluşlan bilinmese de Tannya birtakım 
nitelikler atfedilebileceği tezini içermektedir. Ancak sonuçta "bu nite-
liklerin nasıllıklarını bilemeyeceğimizi" söylemek, Tannya günlük 
tecrübe içinde anlamlandıramadığını veya daha açık bir anlatımla 
benim günlük tecrübemde hem beşerî varlığa hem de Aşkın Varlığa 
uygulanabilecek bir anlam kategorisi bulamadığım bir takım terimle-
rin Tannya atfedilmesi demektir. Bu ise Tann hakkında pozitif bir 
nitelendirmede bulunma anlamına gelmeyebilir.349 

Burada şunu açıklamak da yarar görüyoruz ki, antropomorfik 
nitelemeler konusundaki yukanda özetlenen tavır, İslam düşünce 
tarihinde "Selefi yye'nın görüşünü yansıtmaktadır. Sonraki İslam 
teologlan (Halefıyye), düşüncelerini Kur'an'm genel bütünlüğü çer-
çevesine oturtarak, bu sıfatlara birtakım mecazî ve sembolik anlamlar 
yükleyerek bir açıklama yoluna gitmişlerdir. Tannnın eli, kudreti, 
vechi nzası olarak anlamlandınlmıştır. Elbette ki bu tutum, bizim için 
başka açıdan kapalı kalan Tannsal gizemin bir açıdan belli bir anlaşım 
düzeyini sağlamaktadır. Ancak sözcüklerin literal anlamlarından 
metaforik (mecâzî) ve sembolik anlamlarına doğru kayış, beraberinde 
belli ölçüde anlam kaybına yol açtığım da kabul etmek zorundayız. 

Tann hakkında konuşurken çoğu kere antropomorfîst öğeler-
den kaçınmamız mümkün olmamaktadır. Eğer Tann'ya ilişkin anlamlı 
bir şeyler söyleyecek isek, bilebildiğimiz en yüksek var oluş tarzı olan 
insana ait bazı nitelikleri, en azından yükselterek tannya atfetmek 
durumundayız. Ama bunu yaparken de çoğu kere Tann'nın cisimleşti-
rilmesi veya sonlu varlıklara benzetilmesi riskiyle karşı karşıya gel-
mekteyiz. Bu konuda dile düşen görev, anlayışımızı yükseltmekten 
başka bir şey değildir. Öyleyse dil, kendisinin ve doğrudan algıladı-
ğımız nesnelerin ötesine işaret edecek şekilde kullanılmalıdır.350 

Allah ile insan arasında benzerlik kurma, mitolojik düşünce-
nin hükmü altında bulunan felsefe başlangıcından, insan düşüncesinin 
gelişmiş safhalanna kadar, hatta büyük felsefi sistemler içinde de en 
ince kavramlara bürünmüş olarak varlığım sürdürmüştür. Dini gele-

349 Yeşilyurt, Temel. "Teolojik Söylemde Sembolik Öğelerin Yeri", Fırat Üniver-
sitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:4, Elâzığ, 1999, s. 44-47. 
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neklerde, Allah ile insan arasında mutavassıt tanrılar üretme veya 
Allah'ı beşeri niteliklerle niteleme görülmektedir.351 Yahudilik, Hıris-
tiyanlık gibi, İslam'da da, dini metinlerin kendi doğasından kaynakla-
nan ve Taıin'nm insan-biçimci tasvirleriyle kesişen anlaümlann bu-
lünduğuna yukarıda ifade etmiştik. Bu nedenle asıl problem, dini 
metinlerde yer olan bu anlatımların nasıl anlaşılacağı ve gerçekte bu 
anlatımların Allah ile insan arasında benzerliği çağrıştıran imâlara 
sahip olup olmadıklarının anlaşılmasına açıklık kazandırmak olacak-
tır. 

Probleme açıklık kazandırmada, "benzerlik" teriminin ne an-
lama geldiğinin belirlenebilmesi önemli bir çıkış noktası sağlayabilir. 
Terim, "bir şeyin mahiyetinin bütününde ortak olması, iki şeyin bir 
cinste birleşmesi" gibi anlamlara gelmektedir.352 Terimin bu anlamına 
oturtulan bir .'analizi, iki şeyin birbiriyle benzeşebilmesi için, her yön-
den birbirlerine katılımlarını, tamamıyla birbirlerinin aynı olmalarım 
gerektirmektedir. Bir başka açıdan terime bakıldığında, her açıdan 
birbirine katılmayan, birbirinin aynı olmayan iki farklı nesnenin ger-
çek anlamda birbirlerine benzerliklerinden de söz edilemeyecektir. 

"Benzerlik "in ne-liği ve oluşum koşullan İslam düşüncesin-
de, Allah'ın niteliklerinin anlaşılması açısından önemli sonuçlar doğu-
ran bir tartışmanın başlangıcım oluşturmaktadır. Benzerliğin bütün 
yönleriyle birbirine katılım değil de, en ufak bir nitelikte bile oluştu-
ğunu kabul eden bir görüş. Yüce Allah'ı Kur'an'da anlatılan pek çok 
niteliğinden yoksun bırakacaktır. Bu anlamda, ilim, kudret, irade vs 
yaratıkların nitelenmesi mümkün olan hiçbir sıfatın Allah'a izafesi 
mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, benzerliğin oluşumunu en asgari 
nitelikte bile mümkün gören bir kabul,'tavrını, bütün bu niteliklerin 
gerçek anlamlanyla Allah'a atfedilememesi ve gerçek anlamlarından 
mecazi anlamlarına geçişin zorunluluğu yönünde belirlemektedir. 
Tann'nın varlığını ispatta, "O nun başkasına" benzememesini hareket 
noktası kabul eden filozoflar353 ve İslam düşüncesinin rasyonalist 
tenzihçileri olan Mutezile ve batini gruplar benzeşimin salt nitelen-
dirme ve isimlendirme ile gerçekleştiği tezinden hareketle, Allah'a 
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hayy. ilim, irade, semi. basar gibi niteliklerin ıtlakım yaratıklarla ben-
zeştiği gerekçesiyle reddetmişlerdir.354 Örneğin Mu'tezile'ye göre, 
benzerlik en asgari müşterekle bile gerçekleşmektedir. Sonlu yaratık-
lara atfedilen ilmin başlıca üç niteliği bulunmaktadır: var olma, ilinti 
ve ilim. Var olma en genel niteliğidir; ilinti oluşu orta nitelik ve ilim 
oluşu da en asgari niteliktir Bu durumda ilme, var veya ilinti oluşun-
dan değil, en asgari olanıyla yani ilim oluşu yönüyle sahip olmakta-
dır.355 Böylesine bir kabul, Allah'ın beşer için anlaşılır bir biçimde 
anlaşınunı güçleştirmektedir. Zira, O'nun bir derecede insan için anla-
şılabilir durumda oluşunu sağlayan, bazı olumlu niteliklerin alfedilme-
sini de olumsuzlamakta, Allah'ı beşeri anlayışa yakınlaştırmak yerine 
daha da uzaklaştırmaktadır. 

Bu durumda Allah hakkında anlamlı ve tutarlı bir söz ediş bi-
çimi mümkünse, bunun nasıl olabileceğinin gösterilebilmesi gerekir. 
Acaba Allah hakkında sürekli olumsuzlamalarla konuşmayı mı sürdü-
receğiz, yoksa bir biçimde bazı pozitif nitelikler atfedebilecek miyiz? 
İnananlar inandıkları Aşkın varlık hakkında bir takım negatif söz ediş 
biçimleriyle oldukları kadar, pozitif biçimlerde de konuşmak isterler. 
Nitekim İslam düşünce tarihi içinde oluşan güçlü bir gelenek bunun 
imkanında ısrar etmiştir. Bunun imkanım ortaya koyma bir anlamda, 
Allah'a atfedilen bu sıfatların ortaya çıkardığı iddia edilen benzerlik 
sorununun da bir şekilde aşıldığı anlamına gelmektedir. 

Eş'arî düşünce ekolü ve bağlıları, benzerliği salt asgari nite-
liklerin bir benzerliği olarak görmemişlerdir. İki şeyin birbirine benzer 
oluşundan söz edebilmek için, birinin diğerinin yerine geçebilme 
imkanım sağlayabilmesi gerekmektedir. İki şeyin birbirinin aykırısı 
oluşundan söz etmek ise, birbirlerinin zıtlan oluşudurlar. Siyah ve 
beyazın birbirinin yerini tutmadığı kabul edilmesi gereken bir teorem 
olduğuna göre, işte bu aykırılık olmaktadır.356 Bu durumda benzerlik 
olgusu, bir objenin kendi içlemi içinde düşünülebilen bir kavram de-
ğildir. bir başka deyişle bir nesnenin kendi kendisine olan benzerlik ve 
aykırılığından söz edemeyiz. Bu durumda kavram, benzeyen ve ben-
zetilen olmak üzere iki tarafı var saymaktadır. Bu görüşe göre, iki 

354 Şehristânî. el-Milel, 1/193; Sabûnî. el-Bidâye, s.30; Nesefî, el-Umde, Vr.3a; el-
İ'timdd Vr. 19b. 

355 Sabûnî, el-Biddye. s.30. 
356 Cüveynî, eş-Şdmil, s.187; Nesefi, Tabsıratu l-Edille, 1/124. 



şeyin birbirine benzeşimini kabul edebilmek için, onların birbirlerinin 
yenni alabilecek biçimde, yani daha açık konuşmak gerekirse, yalnız-
ca, nitelik, varlık veya ilinti oluşlan açısından değil, bütünüyle birbir-
lerine tam bir uygunluğun bulunması söz konusudur. 

Aksi durumda, yani bir yönüyle birbirine benzeyip bir başka 
açıdan benzemeyen objelerin düşünüldüğü bir konumda, bir çeşit 
birbirine aykınlık söz konusudur ki, bu benzerliğin oluşum şartına 
uygun düşmemektedir. Çünkü iki şeyin birbirine olan aykınlıklan 
kesinleşirse, onların benzerlikleri düşünülemez. Çünkü iki şeyin birbi-
rine olan benzerüği, üzerlerine artık bir anlam nedeniyle değil, özle-
riyle kaim olan anlamlar nedeniyle olmaktadır. Bu nedenle aynlık, 
artık anlamlarda değil, tözlerde meydana gelmektedir. Bazı açılardan 
da olsa, bir bakıma farklı oluşla nitelenen iki objenin birbiriyle birebir 
örtüşmesinden söz edemeyiz.357 Bu durumda iki şeyin bir açıdan birbi-
rine benzer, başka açıdan da farklı oluşu düşünülemez. Öyleyse, bir 
şey bir açıdan benzer, başka açıdan farklı olabilir mi? Sorusu da ge-
çerliliğini yitirmektedir. 

Matüridi düşüncesinde ise, benzerliğin oluşumu, iki nesnenin 
benzeşiyor olması, onların bütün niteliklerinde (özel-genel) birlikte-
liklerini gerektirir. Bu nedenle benzerliğin bir veya öteki nitelikte 
meydana gelmesi, iki farklı nesnenin birbirine benzer oluşuna hük-
metmek için yeterli değildir.358 "Siyah" ve "bayaz" renkleri hadis, araz 
oluş ve renk olmalan bakımından ortak niteliklere sahip olmakla bir-
likte, ikisi arasında tam bir benzerlikten söz edilemez.359 

Benzerliğin oluşum koşuluyla ilgili bu son iki görüş (Eş'âri-
Matüridî) arasında aslında özde bir farklılık yoktur. Kanaatimizce 
farklılık yalnızca ifade ediliş biçiminde olmaktadır. Örneğin Eş'ârî 
düşüncesinin seçkin simalanndan birisi olan el-Cüveynî (0.478/1085) 
de, bir şeyin genel niteliklerde kendi zıddıyla ortak bir açıya sahip 
olabilmesini imkansız görmemektedir. Siyah beyazın aykınsı olsa da. 
her ikisi de var olmalan. renk ve ilinti oluşlan yönüyle birbirine ben-
zemektedirler. Aynca benzerlik ve aykırılık isimlendirme veya dil 
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yönüyle değil, aklî olarak var olan şeyler için düşünülür.360 Siyah-
beyaz, yaş-kuru, soğuk-sıcak gibi bütün zıtlar, hadis oluşları yönüyle 
birbirlerine benzemektedirler. Bu durumda tam bir benzediğin oluşa-
bilmesi için iki şeyin birbirine her yönden benzemesi, hiçbir yönden 
diğerine ters düşmemesi, biri diğerinin yerini alabilecek konumda 
olmalan gerekmektedir. Aynca "benzerlik" (mümâselet) kelimesi, 
birbirine benzemek (müşâbehet), birbirine nispet edilme (müdâhât), 
birbirine kanşma (müşâkele) ve birbirine eşit olma/musâvât gibi türle-
ri de kapsayan bir cins isimdir. Cins isimlerin bütün türlerine ıtlak 
edilmeleri mümkündür. Tıpkı "hayvan" isminin, insanlan ve hayvan-
lan içine alacak şekilde kullanılışı gibi. Dilciler de bu tür bir kulla-
nımdan kaçınmamışlardır.16' 

Ancak bizim için burada önemli olan "benzerli]?teriminin 
genel bir tartışması değil, aksine onun teolojik uygulaması ve özellikle 
de Allah'a birtakım olumlu nitelikler atfetmenin, sonradan olan var-
lıklara herhangi bir benzerlik meydana getirmeksizin, mümkün olup 
olmadığım tartışmak olacaktır. Benzerlik teriminin yukandaki analizi, 
yaratıklar için de kullanılabilen bir takım niteliklerin Tann'ya atfedil-
mesi durumunda oluşması olası bazı benzerlik kaygılarını bertaraf 
etmektedir. Çünkü yaratıklara atfedilen nitelikler ile Tann'ya atfedilen 
nitelikler arasında önemli ayrım bulunmaktadır. Her ne kadar var 
olma, ilinti oluş ve nitelik oluş bakımından beşeri ve ilahî nitelikler 
arasında bir fark yoksa da, mahiyetleri ve dereceleri itibanyla arala-
nnda var olan mesafe kapatılamaz. Bizde var olan herhangi bir nitelik, 
sonlu, koşullu ve geçici iken, Tann'ya atfedilen nitelik, ezeli, ebedi ve 
koşulsuz bir nitelik olmaktadır.363 Bu sebeple, ilahi niteliklerle beşeri 
nitelikler arasında birebir örtüşmeden söz edemeyiz. Çünkü benzerlik 
her yönüyle birbiriyle örtüşme, ve biri diğerinin yerini alabilecek 
şekilde özdeşleşmekten ibaretti. Halbuki böylesine bir özdeşleştirme 
yaratıcı-yaratılan farkını ortadan kaldıracaktır. 

Bu argümanlardan hareketle diyebiliriz ki. Yüce Allah ne zat 
ve ne de sıfatlan itibanyla sonradan ve koşullu olan yaratıklann hiçbi-
risine özdeş değildir. Her ne kadar Kur'an Yüce Allah'ı beşeri idrake 
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sunarken bazı dolaylı ve soyut anlatımlar yamnda. doğrudan ve somut 
anlatım biçimlerine de ilke olarak başvuruyorsa da, bu, din dilinin 
kendine özgü mantıkî statüsü içinde ele alınmalıdır. Bir başka deyişle 
bunlar dini bağlam içinde yorumlanıp bir anlama kavuşturulabilir. 
Bunlara yönelik onları dini bağlanımdan koparacak bir yaklaşım, din 
dilinin ve dini anlatımların saçmalığına hükmetmektedir. Kur'an belli 
bir ölçüde somut anlatım biçimlerine başvurmuştur. Kur'an'ın beşeri 
idrake sunduğu Allah, burada ve şimdi eylemde bulunan, bizi ve bütün 
evreni yöneten, bir takım kozmik oluşlan yönlendiren Yaratıcı bir 
güçtür. Bu anlatımlar, sonuçta Aşkın ve soyut bir referansa gönder-
mede bulunsalar da. anlatım yöntemi olarak somut, burada ve şimdi-
dirler. Yüce Allah bütün var oluşu elinde bulunduran mutlak güç olsa 
da, bu deterministik anlamda bir baskıcı güç değildir, Kur'amn insa-
nın hürriyet alanına yaptığı özel vurgu, inşam bu var oluş sürecindeki 
olaylara katmakta ve bir anlamda insana kendi kaderini belirleme 
yetkisi sunmaktadır. Bu anlamda insan ilim, irade, güç sahibi bir var-
hkür, ve kendi altındaki bütün varlık kategorilerine hükmetmektedir. 
Ancak bunların hiçbirisi yaratan-yaratılan arasında var olan açığı 
kapatmamaktadır. Yüce Allah eşsiz ve kıyas kabul etmez nitelikleriyle 
"benzersizliği" korumaktadır. Gerçek anlamda onun ne bir benzeri ve 
ne de dengi yoktur. Bu nedenle insandaki beşerî potansiyeller ne kadar 
mükemmel olursa olsun, İlahî Otorite karşısında sıfırlanmaktadır. Son 
anlamda Tann benzersizliği ile sonlu olan her şeyi sonsuz biçimde 
aşmaktadır. 

4.TANRI'YI BİLMENİN İMKÂNI 
Allah inancı, İslam düşüncesi içinde doğup gelişmiş her insa-

nı girişimde, bilim, sanat, mimariden tutun sıradan günlük davranış-
larda bile -İslam'ın bütün beşeri davranışlara Allah'ın adı ile başlama 
kuralına atfen- merkezi bir yer tutmaktadır. İslâm'ın ulûhiyet anlayışı, 
aşkınlık (transcendent) ve içkinlik (immanent) boyutlannın inkarını 
değil aksine bir denge düzeyine oturtulması tezine ağırlık kazandır-
maktadır İnsan başta olmak üzere bütün doğal fenomenlerin var edi-
cisi olduğuna inanılan Tann, insan duygu, düşünce ve dünyasının bir 
sonucu veya insanî usun bir tasanmı değildir. Bu nedenle inananlar. 
Allah'ın doğal olgu ve duyumsal suretlere benzetilmesinden titizlikle 
kaçınmışlardır. Allah bir 'burada ve şimdi' meselesi değildir. Eylem-
leriyle ve sahip olduğu nitelikleriyle burada ve şimdiyi etkilediği gibi. 
aynı zamanda inşam ve topyekün evreni de etkileyen kadir-i mutlak. 



alim-i mutlak Müteal ve münezzeh/aşkın bir Yaratıcı'dır. Bu aşkınlık 
boyutu yönüyle Allah, her türlü kavramsal nitelendirmeyi ve son an-
lamda da her çeşit beşerî biliş düzeyini aşmaktadır. 

Bu bağlamda, tam anlamıyla yalnızca Allah gerçek/e/-
Hakk\n, dolayısıyla O'nun dışındaki her şey gerçek dışı ve gelip 
geçicidir. O'nun zâtıİvechi dışında her şey bir gün yok olacaklardır.361 

Bu nedenle yaratılmışlığı, sonradanlığı, koşulluluğu, geçiciliği ve 
çoğulculuğu içeren topyekün evren, Allah'tan uzakta bulunur. Bir 
başka açıdan Allah da uzak/eZ-fia/ J'dir. O, hem kendisine hem de 
yaratıklara isnat edilen sıfatlara sonsuz şekilde sahip olması yönüyle 
Uzak'tır. İşte bu doktrin, teolojik uygulaması açısından ele alındığında 
Allah'ın aşkınlığı olarak bilinmektedir.364 Bütünüyle rasyonel temelle-
re dayalı bir tevhid anlayışı, Allah'ın, her şeyin mutlak biçimde üstün-
de olduğu iddiasına götürür. Yalnız bir tek Tann vardır, ve O, alemi 
mutlak ve topyekün kontrolle yönetir. Bu tenzihtir ve Kelam'm kural 
koyucu/«ormo///bakış açısı bunu temsil etmektedir.365 

Bu, bir anlamda, insan için Aşkın olana ilişkin herhangi bir 
biliş düzeyinin imkanının bulunmadığım söylemekle aynı anlama 
gelmektedir. Eğer Allah benim anlayamadığım, kavramlarla ifade 
edemediğim, varlığım makul bir biçimde gerekçelendiremeyeceğiııı 
kadar benden uzak, ötelerde ve aşkın ise, bu durumda ben "O'na iliş-
kin bilgimin imkanı" tezini nereye kadar sürdürebileceğim? Zira, 
Allah'ın anlaşılması yolunda girişilen her çabada rasyonel gerekçe-
lerle Allah'ın Aşkınlık boyutuna yapılan aşın vurgu, O'nu nihai dere-
cede insandan ve evrenden soyutlamaktadır. Böyle bir anlayışın sonu-
cu olarak Tanrı, insan için bilinip anlaşılabilir olmaktan çıkmakta ve 
insana şah damarından daha yakın, her an onu kontrol eden bir Yaratı-
cı olma niteliğini yitirmektedir. Çünkü akıl temelde indirgemecidir; 
bütünleri ele ahr ve onları parçalara bölerek açıklar. Bütünü göremez; 
çünkü yapısı gereği böler ve tahlil eder 366 Son anlamda anlayışın 
nicelikselleşmesi ilahi nitelikleri yaratıklardan soyutlamaktadır; çün-
kü, Allah'ın isim ve sıfatlarım matematiksel terimlerle anlatmak 
mümkün değildir. 

363 Bkz. 28.Kasas/88; 55.Rahman/27. 
364 Chittıck, Varolmanın Boyutları, s.27. 
365 Chittick, Varolmanın Boyutları, s.30. 



Bununla birlikte, insanın Tann bilgisine!" marifetullah^a. sa-
hip olma ve Allah'ı Gerçeklik olarak bilme imkanı vardır, çünkü beşe-
ri Akıl Allah'ı bilebilecek bir mahiyette yaratılmıştır. Bu sebeple in-
san, insan olarak, düşmüş ve kurtanlmaya muhtaç bir varlık olarak 
değil, ama Mutlak Varlığı kavrayabilecek bir akılla ve Mutlak Varlığa 
giden yolu seçebilecek bir iradeyle donatılmış bir varlıkür.367 İnsanlan 
"insan" kılan şey türe konulmuş özel biyolojik, toplumsal ve tarihsel 
sınırlamalar değil, onlara verilmiş olan,-kısmen de olsa- Sonsuz a ve 
Mutlak a nüfuz etme olgusudur. 

Müteal bir varlık olması nedeniyle Allah, duyu alemimizin 
dışındadır. Salt ampirik doğrulama kriterlerini esas olarak Allalı'm 
varlığım veya O nun varlığına ilişkin herhangi bir önermeyi test ede-
bilme imkanına sahip değiliz. Böyle olmasına karşılık, akıl, kalb ve 
buna bağlı olarak diğer bilgi verileriyle ve vahyin bildirmesi ile insan, 
Allah'ı bilme imkanına sahip bulunmaktadır.368 Örneğin John 
Locke'ye göre, her insan kendisine verilmiş olan akıl ışığıyla, her şeyi 
yaratan, sonsuz güç sahibi ve ezeli-ebedi bir Allah'ın var olduğunu 
bilebilir.369 Çünkü Allah, insan akimi kendisini bilip tanıyacak yeti-
lerle donatmıştır. Allah'ın varlığı akim bize bildirdiği en açık bir ger-
çekliktir ve aklın bu gerçekliği matematik bir kesinliğe sahiptir. İn-
sanlann bazılarının Allah'ın varlığı bilgisine ulaşamamalarının nede-
ni, kendi akıllarım yeterli ve doğru bir biçimde kullanmamalarıdır. 
Ancak insan Tann'nın varlığına ilişkin bilgiyi nereden ve nasıl elde 
edecektir? Locke'nin bu konudaki tutumu tamamen ampristtir. Ona 
göre biz, diğer bilip-etmelerimiz gibi Tanrı nın varlığı ile ilişkili bil-
gimizi de tecrübenin verilerinden hareketle elde ederiz. Bizim Tan-
n'nın varlığım direkt ve dolaysız bilmemiz mümkün olmadığı gibi, 
doğuştan bizde O'nun varlığı ile ilgili hazır bilginin/apriori bulunduğu 
görüşü de doğru değildir. Bu konuda söylenebilecek en ileri düzeydeki 
şey, insanın yaratılıştan Yüce Yaratıcı'yı tanıyabilecek kapasitede 
yaratılmış olduğudur. 

161 Schoun. Fritjof, İslam 'ı Anlamak, Çev. Mahmut Kanık. İz Yay., İstanbul, 
1999. s. 1. 

368 Topaloğlu, Bekir, Allah 'ın Varlığı, D İ.B.Y, Ankara, Trs, s,149vd; Macit, 
Kur 'an m İnsan-Biçimci Dili, s. 59 

369 Çetin. İsmail, John Locke'da Tanrı Anlayışı, Vadi Yay., Ankara. 1995, s. 103. 



İnsan, doğal fenomenlere yaklaştığı şekliyle objektif bir bi-
çimde metafizik varlığa yaklaştığı zaman, doğal gözlemlerden topla-
nan verilerle bir bilimsel hipoteze ulaşmaya hazır olduğu biçimde, bir 
Yaratıcı gücün varlığını kabule hazır oldukça, Yüce Allah insan için 
anlaşılabilir bir durumdadır. Fazlur Rahman'm dediği gibi,371 Allah'ın 
varhğı. düşünmek isteyenler için anlaşılır bir duruma getirilebilir ve 
böylece Allah'ın varlığı, "akıl-dışi' veya "anlamsız" bir inanç olmak-
tan çıkmakla kalmaz, aynı zamanda bir "temel hakikat" halini alır. 
Yeter ki ins^n yaratıcı bir gücün var olduğunu kabule hazır olsun, bu 
durumda yaratıcıyı bilmek insan akimin dışında ve ötesinde bir durum 
değildir. "Görmediği halde Allah 'a saygı duyan ve (kendisine hakikat 
anlatılınca) kalbini açık tutan herkesin (mükafatı büyüktür)"312, "Mu-
hakkik ki, bunda kalbi olan veya şahit olarak dikkatle kulak veren 
kimse için bir öğüt vardır"373. Tann bilgisi düşünen ve sonuçlar çıka-
rabilen her insan için mümkün olmakla birlikte, ona yalnızca kalbini 
ve gönlünü böyle bir bilgiyi kabule hazır bulunduranlar erişebilir. 
Tann'nın hem çok yakın hem de çok uzak oluşuna gelince, burada 
sorun, insanın inanması için uzun ve karmaşık kelam delilleri ile Al-
lah'ın varlığını ispatlamaya çalışmak değildir. Asıl sorun, bu kadar 
açık hakikatlere insanın dikkatini çekip bu hakikatleri Allah'ın "hatır-
latıcıları" yaparak insanın, imana nasıl davet edileceğidir. 

Eskiden beri çöllerde dolaşan çobanların ilkel lehçelerinden, 
mütefekkir filozofların yüksek nazariyelerinde, güzellik saçan sanat-
karların eserlerinde, duygulu şairlerin şiirlerinde, Allah ismi göze 
çarpmaktadır. Allah düşüncesi bizde bu kadar fitri, bu derece cibilli 
olmakla birlikte, yine de diğer bilgi ve düşüncelerimizin ortak şartları-
na tabiidir. Bilgi ve düşüncelerimiz nasıl gözlem, araştırma, irdele-
meyle gelişmekteyse Tann fikri de, dış alemin, ruhu kuvvetlerimizin 
araştınna ve irdelemeleri, aklımızın özgür ve mükemmel biçimde 
kullanılmasıyla gelişmektedir.3'4 

Kur an a göre işe yarayan, daha açık konuşmak gerekirse, 
hem doğal olgu ve olaylardan çıkarsamalarda bulunan hem de metafi-
zik varlıklar konusunda düşünüp sonuca ulaşan akıl, statik işlemez 

371 l azlur Rahman. Ana Konularıyla Kur an, s.36. 
372 50.Kâf733. 
373 5 0.Kâf/37. 
374 Günaltay, M.Şemseddin, Felsefe-i Ûlâ, İsta/ıbul, 1994, s.63. 



durumdaki akıl değil aksine işleyen akı T dır. Her insan da Allah'ı 
bilebilecek bir yetenek olarak akıl mevcuttur, ancak aynı aklın her 
insanda Aşkın Varlık'ı bilebilecek derecede gelişmiş olduğunu söyle-
mek zor görünmektedir. Kur'an topyekün evrene hitap etmekle bir-
likte, özellikle hitap edilen evren içinde insanın yeri bambaşkadır. 
Çünkü evren içinde O nu bilip tanıyacak. O nun Yaratıcılığım doğ-
rulayacak tek varlık insandır. Bu sebeple Kur'an, uyanlarla, düşünme 
ve araştırmaya olan teşviklerle insanda doğal bir yeti olarak bulunan 
bu aklı geliştirmeye ve Yaratıcı yı bilebilecek düzeye getirmeye ça-
lışmaktadır. Çünkü Kur an ın ortaya koyduğu gerçekliklerde ancak 
"aklını çalıştıranlar için deliller vardır ",3 5 

Sözlükte "men etmek, bağlamak, alıkoymak" anlamlarına 
gelen akıl,376 düşünmek ve delil getirmek suretiyle duyuların ötesini, 
gözlem yoluyla da duyulur nesneleri idrak eden bir cevher; duyulann 
idrak sınınnın sona erdiği noktadan başlayan, kalbin algıladığı bilgile-
ri ortaya çıkaran bir güç;377 son anlamda da iyilik ve kötülüğün ayırt 
edicisi ve Allah'ı bilmede kendisine dayanılan sağlam bir dayanak-
tır.378 Her ne kadar, duyularla ulaşılamayan, test edilip doğrulanama-
yan metafizik gerçeklikler alanında bize değerlendirmeler yapma 
gücüyle akıl. duyulann karşı karşıya kaldığı sınırlılıklan aşıp, hisse-
dilemeyen alemle ilgili bilgi sağlamakta ise de, akıl sahiplerindeki 
eksiklik, gaflet, şehvet, arzu ve tutkuların etkisiyle çoğu kere köreltilip 
yanıltılmaktadır.379 Zira insan kendi doğal yapısıyla eksik, sonlu, zayıf 
ve unutkan bir varlıktır. Bu nedenle çoğu kere kendi istek, arzu ve 
hırslannın etkisi altında kalmakta ve bu, onun doğal yeteneklerini tam 
anlamıyla yaşamasını engellemektedir Daha açık söylemek gerekirse 
insan, kendi insani durumunun bütün yeteneklerini yaşamaz.380 Bu 
durumda insana unuttuğu mısakm hatırlatılması gerekir. Aşkın bir 
varlığa olan inanç insanda fıtri olduğuna, her insanda doğru veya 
yanlış bulunabildiğine göre, bu durumda Kur'an'ın bu alandaki üslu-

375 3 0.Rûm/24. 
İbn Manzur. Lisanu l-Arab, Xl/458-459. 
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bu. fıtratta var olan ama insanın bu fıtratının tersine unutup yanlışa 
saptığı aşkın gerçekliğin tekrar tekrar hatırlatılması olmaktadır. 

Kur'an'ın Allah'ı bilme girişiminde ortaya koyduğu metot 
çoğu kere doğrudandır ve nesnel gerçekliklerin objektif araştırmasına 
dayanmaktadır. Yüce Allah, yaratıcı, her şeye gücü yeten, her şeyi 
bilen bir Yaratıcı yı bilebilmek için inşam doğal fenomenlerin nesnel 
gözlemine çağırmaktadır. Kur'an'ın "tefekkür etmez misiniz", "dü-
şünmez misiniz", "görmez misiniz"381 gibi ifadeleri, insanı bu tarz bir 
araştırmaya çağırışı bir yana, son anlamda, burada "tefekkür", "dü-
şünme" ve "görme" Allah'ın varlığını ispat eden delilleri mantık yo-
luyla kurmaya çalışmak veya Allah'ın varlığım çıkarmak anlamına 
gelmez; belki Allah'ı "keşfetmek", yani "bulmak" ve böylece basiretli 
bir şekilde idrakini geliştirerek akıl için bir perde teşkil eden gaflet 
bulutlarını dağıtmak demektir.382 

Aslında bu, bir anlamda beşeri bilginin kapasitesini ve alanla-
rını sorgulamak anlamına gelmektedir. Bilen bir varlık olarak insan 
neleri bilebilir ve bu bilgisi aşkın gerçekliği de içerebilir mi? İşte bu 
noktada Kur'an, Müteal Varlık olan Allah'ı insanın bilebileceğini ve 
daha da öte 094 ilişkin bu bilginin olabildiğince kesinliğe erişip so-
nunda onu benimseyip iman edebilmesinin imkanı vurgular. Zira 
insana böyle bir yeti verilmiştir ve yapılması gereken insanda var olan 
ve zamanla körelip fiziki gerçeklikler dışına nüfuz edemeyen bu yeti-
lerin geliştirilip "aslî form"una (yaratılıştaki özüne) kavuşturulması 
gerekmektedir. 

Ancak bilme eylemi, bilenIsilje ve bilinen/otye olmak üzere 
iki tarafı içermektedir. Tann'ya ilişkin bilgi söz konusu olduğunda, 
bilinen obje/7'a«n, bılen/.vM/e ile aynı varlık düzleminde bulunma-
maktadır Bu nedenle, bildik deneysel ve olgusal bilgi ile Tann'yı 
bilmeyiJmarifetullahı açıklamak güçleşmektedir. Öyleyse, bizim Tan-
n'ya ilişkin bilgimiz ne kadar mükemmel olursa olsun, gerçek anlam-
da bilmemiz söz konusu olmamaktadır. Bu durumda bizim O'na iliş-
kin bilgimiz Zat'ma yaraşır bir tarzda değildir. Bundan dolayı, Allah 

381 Kur'an'nın düşünmeye, araştırmaya ve sonuçlar çıkarmaya teşvik edici ayetle-
ri için bkz.7.A'râ 17176, 9.Tövbeİ26, 16 Nahl/44, 20.Tâhâ/89, 21 .Enbiyâ/44. 
36.Yâsin/68. 59.Haşr/21, 
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vahiy aracılığıyla kendisini insanlara bildirirken Zat'ına yaraşır tarzda 
değil, bize uygun düşen bir şekilde bildirmektedir. Kullandığı dil, bizi 
son derece aşan aşkın bir dil değil, beşeri bir başka anlatımla insan-
biçimci bir dildir. Allah'ın Zat'ı sınırsızlığı gerektirdiğinden, O, sınırlı 
varlıklar olan bizden, kendisini bu şekilde bilmemizi istemez. Aksine 
O, bize kendi sınırlılığımız bağlamında hitap eder. 

İnsan Allah'a ilişkin bilgisini şekillendirirken de ister istemez 
bunu beşeri terimler içinde yapacaktır. Bir anlamda ister sıradan ol-
gulardan söz edelim, isterse bütün bunları aşan Müteal Varlık'tan söz 
edelim, insan-biçimci yaklaşımlardan kaçınamayacağız. Ancak, 
William Chittick'in dediği gibi, İslamî antropomorfizm çok tann-
cı/politeist dinlerin dünya görüşlerinin hoş olmayan izahları aracılı-
ğıyla aşina olduğumuz türden kaba bir antropomorfizm değildir.383 

Tersine o, gerçekliği bürüyen rahmet, iyilik ve bilgeliğin tanınmasıdır. 
Bu anlamda bir insan-biçimcilik, Sonsuz, Koşulsuz olanı sonlu ve 
koşullu olana benzetmek değil, aksine Yaratıcı'yı, doğal olgularla olan 
ilişkisine vurgu yaparak insan için daha somut bir düzeyde bilme 
imkanı sunmaktır. 

Bu nedenle Müteal Varlık'ın insan için anlaşılabilir kılmışın-
da, O nun aşkınlığı kadar içkinliğine de eşit düzeyde vurgu yapmak 
son derece önemlidir. Her türlü doğal ve beşeri sınırlılıkların ötesinde 
ve eksikliklerden uzak olmasına rağmen, aynı zamanda her yerddher 
şeyde hazır ve nazır dır. Evrende hangi noktayı düşünürsek düşüne-
lim. O'nun da orada bulunması ama her noktayı aşmasıdır. Zira, Al-
lah'ın mümkün olan her türlü mükemmelliğin ötesinde, ama aym 
zamanda bu mükemmellik haritasının her noktasmda bulunuyor olma-
sı, Allah kavramının iç-mantığının bir sonucudur. 

İslam düşüncesi içinde doğup gelişen felsefî-kelamî düşünce 
içinde, Tann'nın aşkınlığına yapılan aşın vurgu, büyük ölçüde rasyo-
nel bakış açısından kaynaklanmaktadır. Bu bütünüyle Kur'an'ın bakış 
açısı olmayıp, biraz da kelamVteolojik tartışmalara dayanır. Kur'an'ın 
Allah'ı bize tanıtırken kullandığı metot, aşkın olduğu kadar içkindir 
de. Kur'an dikkatli bir biçimde incelenirse, yağmur yağmasından 
toplumlann yükseliş ve düşüşüne, savaş kaybetme, kazanma ve banş-
tan, kozmik varlıkların düzenli hareketlerine kadar bütün süreçlerin 



Allah'a atfedildiği görülür.384 Bir başka deyişle, Tanrı İslam açısından, 
dinî anlatım biçimlerinin temel referansıdır. Bu açıkça gösterir ki. O, 
sadece en aşkın değil, aym zamanda en-içkin olandır. Bu, Allah'ın 
yalnızca insanlardan aşkın değil, aynı zamanda hem alemde hem de 
insanın ruhunda hazır ve nazır olduğu anlamına da gelir. 

İslam vahyinin gerçek sebeb-i hikmetinin Allah'ın mahiyeti-
ne ilişkin eksiksiz ve bütüncül öğretinin açıklanması olduğu söylene-
bilir. İslamiyet, Allah'ın Mahiyeti'ne ilişkin (Divine Nature) bütüncül 
öğretiyi beşeri dilde mümkün olduğu kadarıyla ortaya koymaya ve 
tarif etmeye çalışır. Mutlak hakikat olan Allah, hem içkin hem aşkın, 
hem insanın sonsuz derecede ötesinde hem de ona şah damarından 
daha yakın, hem celal hem de cemal sıfatlarına haizdir.385 

Tann ile alem arasındaki dikey ikilik, iki tamamlayıcı bakış 
açışım ortaya çıkarmaktadır. Bir açıdan bakıldığında, Tann mutlak 
gerçektir ve alem tam anlamıyla gerçek dışıdır; başka açıdan ise ale-
min izafi bir gerçekliği vardır ve bu gerçeklik yalnızca Tann'dan 
gelir. Tann'nin gerçekliğini ve alemin gerçek dişiliğini vurgulayacak 
olursak Tann ve alemi aşılmaz bir başkalığa dayanarak kavranz. Tan-
n'yı, etkinliği ve sıfatlanyla alemi ortaya çıkaran olarak kavrayacak 
olursak, Tann ve alemi anlaşılamaz bir aynılığa dayanarak kavranz. 
Başka bir ifadeyle Tann hem aşkın hem içkindir. Tann'nin aşkınlığı 
açısından bakılınca dünya bir hiçtir. O'nun içkinliği açısından bakılın-
ca bir şeydir; çünkü dünya Tann'nın ona bahşettiği ilahi sıfat ve nite-
likleri izhar eder.386 

Bu yüzden Müslümanlar ağırlığı Allah'ı anlamaya, ve bu 
anlayışa dayalı olarak da, insanlaruı alemdeki rolünü anlamaya ver-
mişlerdir. İnsan olmaktan ne kastedildiğini anlamak isteyenler Tann 
olmaktan ne kastedildiğini anlamak durumunda kalmışlardır. "İlahi-
yat" İslami atılganlık ve girişim açısından tam bir merkezi konuma 
sahipti. İlahiyat derken kelam disiplininin dar anlamını değil, terimin 
en geniş anlamım, yani Kur'ani anlamım kastediyoruz. Eşyaya ilişkin 
Kur'ani görüşte "ilahiyat" sadece Allah'ı bilmek anlamına gelebilir; 
ve Allah'ı bilmek de O'nun ayâtının, yani "işaretlerinin'' anlamına 

381 Fazlur İslami Yenilenme, s.14. 
385 Nasr. Genç Müsliimana Modern Dünya Rehberi, s.43. 



bilmek demektir. Allah nasıl aşkınlığı, mutlakhğı ve benzersizliği 
dolayısıyla her şeyden gaib ise, içkinliği, sınırsızlığı ve benzersizliği 
dolayısıyla da aym zamanda her şeyde hazırdır. Bizim gerçek 
dişiliğimiz karşısında gerçekliğiyle bizden taleplerde bulunur ve göre-
celi gerçekliğimiz dolayısıyla biz de O nun taleplerine karşılık verme 
gücüne sahibiz. Ancak akıl, en iyi şartlarda bile, Allah hakkında yeter-
siz bir bilgi sağlar. O, Allah'ın sonsuz bir biçimde aşkın vc ebediyen 
bilinemez olduğunu anlayabilir; ama kendi kaynaklarıyla Allah'ın 
içkin ve her şeye tecelli ettiğini söyleyemez. Ama vahiy, akılla kavra-
nan aşkınlığı hayale başvuran içkinlikle uzlaştırmak suretiyle, Allah 
hakkında tam bir bilgi sunar. 

Allah Mutlak ve Müteal olan Zat'ı yönüyle, sıradan bir objeyi 
bilebildiğimiz anlamda insan için bilinemez olsa da, O, vahiy yoluyla 
insanlığa Kendisi hakkında bilgi vermektedir. İşte bu, Kur'an ve Ha-
dis'in takdim ettiği ve daha sonra da İslam Teologlarının geliştirip 
sistemleştirdikleri Allah'ın nitelikleri ve bu niteliklerin evrenle olan 
ilişkisiyle ilgili bir bilgidir. Bir olan Zat, farklı bakış açılarından görü-
nür ve bunların her biri bir sıfatla temsil edilir. Sonra sıfatların çoklu-
ğu, ilahi varlıkta, yaratıkların çokluğunun nihai kaynağı haline gelir. 
Allah salt vücuttur; Vücud'ün askerleri ilahi sıfatlar ve niteliklerdir ki 
vücud kendi saflığı içinde onlarla isimlendirilir. Allah kendisini on-
larla isimlendirdiği zaman biz onları bilmeye başlarız: Yaşayan, Bilen, 
Güçlü, Rahman, Hakim ve geri kalan hepsi. Her bir isim, izlerini al-
gılamaktan aciz olsak bile, alemdeki her şeyde etkisini gösterir. İsim-
ler her şeyde hazırdır; çünkü vücut hazırdır; aksi takdirde şeyler var 
olamaz.387 

Allah ve birçok şey tarafından paylaşılan sıfat ya da nitelikle-
ri anlatmak suretiyle, Allah'ın birliği ile şeylerin farklılığı arasında bir 
ilişki kurmak mümkündür. Bu niteliklere hayat, bilme, dileme, işitme, 
görme, rahmet ve acıma, yaratma ve varlığı devam ettirme gibi ilahı 
isimlerle işaret edilir. Bu isimler tek olan Allah'a verildiği gibi, şüphe-
siz aynı anlamda olmasa da, dünyada ki pek çok şeye de verilir. Ve 
O nun, kendi bilgisinde önceden tasarlanmış farklı farklı yaraüklarla 
olan ilişkisini bu isimlere dayanarak anlatmak mümkündür. Nitekim, 



biz ne zaman Allah'ın bir isim ve sıfatını zikretsek, Allah'ı bazı ya da 
tüıtı yaratıklarla ilişkilendiren bir niteliği zikrediyoruz demektir.388 

Kur'an Allah'ı bilme eyleminde bilgi kaynaklarının hemen 
her çeşidine göndermede bulunur. İnsan her şeyden önce içinde doğup 
büyüdüğü bir olgular dünyasında yaşamakta ve bu, onun yakın çevre-
sini teşkil etmektedir. Yakın çevresinde bulunan her şey, bir burada ve 
şimdi meselesidir, her an karşılaştığı, gözlemlediği, deneyimleriyle 
doğruladığı test edilebilir gerçekliklerdir. İnsanın ilk önce dikkatini 
çeken de bu yakın gerçekliklerdir. Bunların yalandan tetkiki ve neden-
sellik ilişkisi yoluyla bir İlk Neden'e ulaşmak mümkündür. İşte bu, 
Kur'an'da Tann'ya ilişkin bilginin izlediği ve beşer duyum ve tecrü-
besine hitap eden yöndür. Ancak Allah son anlamda her türlü tabii 
çevreyi aşan ve tecrübe ile doğrudan doğrulamaya açık olmayan bir 
varlıktır. Bu nedenle duyusal gerçekliklerden elde edilen datayı de-
ğerlendirip onlar hakkında soyutlamalar yapacak bir ikinci kaynak 
gereklidir. Bu noktada Kur anın ağırlıklı olarak insan biliş yetisi ola-
rak aklına hitap ettiği görülmektedir. Ancak duyular gibi akıl da mut-
lak ve yanılmaz bir bilgi kaynağı değildir. Yukanda da temas edildiği 
gibi bazen akıl sahiplerindeki değişik psikolojik koşullar altında hata-
ya düşebilmekte ve yanlış kararlar verebilmektedir. 

Aklın diğer bilgi kaynaklan arasında (duyular, sezgi, vahiy) 
bir çeşit denetleyici rolü üstlendiği inkar edilemez. Yani, duyular akim 
kontrolünde çalışır ve haber aklın kontrolünden geçerse ancak cpiste-
molojik bir önem kazanır. Akıl, duyu ve haber kanalıyla elde edilen 
bilginin doğru olup olmadığım veya bunların dışında kalan diğer hu-
suslann, ya da haberin herhangi bir hata veya yanlışlığı içerip içerme-
diğinin anlaşılabilmesi için başvurulabilecek yegane kaynaktır389 

Ancak akıl, sonradan oluşu, yanılma payının bulunabilmesi nedeniyle 
Mutlak Yaratıcı'yı bilme de önemli bir bilgi kaynağı olmasına karşı-
lık, tek bilgi kaynağı değildir. Bu noktada Tann'nın kendi kendini 
açmasına, bir başka deyişle vahye de ihtiyaç bulunmaktadır. 

O halde Allah'ı bilme eyleminde duyu, akıl ve vahiy kolektif 
hareket etmektedirler. Her birinin kendi bağlanımda sınırlılıklan bu-
lunmaktadır. Bu sınırlılıklan nedeniyle her biri salt kendileri açısından 

388 Chittick. Varolmanın Boyutlan. s.26. 
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ele alındıklarında yanılabilme olasılıkları söz konusudur. Ancak ko-
lektif faaliyetler her biri diğerinin eksikliklerini gidererek Allah'ı 
bilme de sonuca ulaşabilirler. Müteal Varlık'ı bilme girişiminde sonlu, 
sınırlı ve dünyevi bir varlık olan insanın çaresizliğini bir nebze olsun 
gidererek bir çeşit biliş düzeyi sağlayabilirler. Bunu söylerken, şunu 
gözden kaçırmamak gerekiyor ki, Yüce Allah son anlamda her çeşit 
biliş düzeyini aşmaktadır. Yani bilme araçlarımızdaki eksiklikleri ne 
kadar gidermeye çalışabilirsek çalışalım, erişilen bilgi Allah hakkın-
daki nihai bilgi değildir. Allah'a ilişkin, Zat'ı ile ilgili "niçin"' ve "na-
sıl" ile başlayan sorulara, daha açık bir anlatımla Allah'ın mahiyetini 
sorgulayan sorulara tatmin edici cevaplar bulmak zor görünmektedir. 
Ancak bu, Allah kavramının bilinemez, makul bir içeriği olmayan ve 
dolayısıyla da irrasyonel bir alana ait oluşu anlamına gelmez. Demek 
istediğimiz şu ki, sınırlı ve sonlu insanlar olarak bizler, verili yetileri-
mizle Yüce yaraücı hakkında bir çeşit bilgiye erişebiliriz, ancak son 
anlamda Allah bizim biliş düzeyimizle özdeş değildir. 

Allah'm bilinip aıılaşümasına yönelik her girişim, genel ola-
rak kullanılan ifadesiyle 'takribî" veya teologların kullanmayı tercih 
ettikleri bir ifadeyle ise 'analojik'tir. Yani biz, duygu ve zekamız 
yoluyla Allah'ın sonsuz başkalığını onaylayarak öğrendiğimiz her şey 
arasında belli bir benzerliği tasdik ederiz. Allah, her zaman için 'ben-
zer' ve her zaman için ^farklı*dır. 
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GÖRME DUYUSU ve TANRI 

1.DUYU ALGILARIMIZIN ÖZELLİKLERİ 
Süje'nm objdmalumat ile etkileşiminin sonucu olan bilginin 

oluşumu, güvenilirliği ve değeri gibi konular bilgi kuramının önemli 
problemleri arasında yer alırlar. Bilgi kuramı/epistemoloji insan bilgi-
sinin değeriyle ilgilenen felsefenin bir kolu olup, bilginin mahiyeti, 
kaynağı ve değeriyle ilgili teori olarak bilinmektedir.1 Günlük yaşam-
daki bilgiden, felsefi ve bilimsel bilgiye kadar farklı çeşitleri içeren 
bilginin herkesi memnun edebilecek bir tanımına ulaşmak da zor gö-
rünmektedir. Bilincin primitif bir gerçekliği olarak tanımlanamaz 
oluşu2 yamnda güneşin ışık vermesi ve ateşin yakmasını bilmek gibi, 
bilginin tarifini bilmenin de zorunlu oluşu nedeniyle tanımlanamaya-
cağı3 veya tammlanabilse bile ancak kendi kendisiyle tanımlanabile-
ceği aksine kısırdöngü gerekeceği4 şeklindeki tanımı olumsuzlayıcı 
görüşleri bir kenara bırakırsak oldukça geniş yelpazede bilgi tanımla-
nyla karşı karşıya gelmekteyiz. 

Kur an bilgiyi bir üstünlük ölçütü olarak belirleyip,5 bilginin 
peşinden gitmeyi salık vermesi ve insan için bilginin imkanından söz 
etmesine rağmen, Kur'an perspektifinden hareketle somut bir bilgi 
tanımına ulaşmak da mümkün görünmemektedir. Ancak bilgi hem 
Tann'ya hem de insana atfedilmektedir. Bu nedenle İslam teologlan 
bilgiyi tanımlama yolundaki uğraşlarında özellikle her iki bilgi türünü 

1 Cari, I- H.Henry, "Epistemology", B.D.T. USA. 1988, s.184. 
2 Dubray. C. A "Knowledge ". The Cat. F.nc., Vol.VIII. 
3 Razı, Meâlimıt Usnli d-Din, s.20 
1 Yüksel, Amidi de Bilgi Teorisi, s.54-55. 
5 Kur'an'a göre bir anlamda imân da bilgiye dayanır. Bir başka açıdan cahil 

olanlann hidayete ermelerinden de söz edilemez (5 Mâide/104); cehalet, imân 
etmeye hazır olmayış anlamına gelen kalbin mühürlenmesi olgusunun da bir 
nedeni olmaktadır (9.Tövbe/93); çünkü Allah, içte ve dıştaki ayetlenni ancak 
bilen topluluklar için açıklamaktadır (6.En'âm/97; 7.A"râ£'32; 9.Tövbe/İl; 
10.Yûnui'5); çünkü gören Ic görmeyen (35.Fâtır/19: 40.Gâfır/58). ölü ile diri 
(35.Fâtır/22) ve bilenle bilmeyen (39.Z.ümer/9) birbirinin dengi değildirler. 



de kapsayan bir tanıma ulaşmayı hedef seçmişlerdir. Bir anlamda 
herhangi bir şekilde bilgi tanımına yer verilmemesi, Kur'an'ın mutlak 
anlamda bir değer olarak kabul ettiği bilginin, yalmzca dinî bilgi değil 
her çeşit bilgiyi (faydalı olması koşuluyla) içerdiği anlamına da gele-
bilir. 

Bilme eylemi, bilen ve bilinen olmak üzere iki tarafı varsay-
maktadır. Ancak yalnızca bilen ve bilenin var oluşu bilginin oluşumu 
için temel koşul ise de, iki taraf arasında bir ilişkinin kurulabilmesi de 
bilginin meydana gelişi açısından kaçınılmazdır. Bu nedenle bilgi, 
süje-obje ilişkisinin bir sonucudur. Bir başka deyişle bilgi bir anlamda 
süje ile obje arasındaki bir dizi aktlarla oluşan bir bağdır. Süje objenin 
etkilerine duyumları, algılan, hisleri ve heyecanlan ile karşılık verir. 
Buna bağlı olarak, erişilen bilginin değeri ve kesinliğini büyük ölçüde 
bu "aracı faktörler" belirlemektedir. Bu nedenle bilginin değerim, 
bilginin oluşumunu sağlayan kaynaklann kesinliği ve güvenilirliği 
sağlar. 

Bilgi edinme sürecinde, obje-süje ilişkisi temel belirleyici 
faktör olmakla birlikte, bir şekilde objeden alınan bilgiler, kaba ve 
işlenmemiş (ham) halleriyle bilgi anlamına gelmemektedir. Bilginin 
oluşumu, duyu organlan aracılığıyla elde edilen verilerin, akıl tarafın-
dan süzgeçten geçirilmesi, işlenmesi ve soyutlanmasıyla meydana 
gelir. Bu bağlamda akıl, elde edilen data üzerinde ekleme, çıkarma 
gibi kriterlerden geçirerek soyutlamalar yapar ve ham veriyi her çeşit 
rasyonel çelişkiden arındırarak aklî doğruluğunu6 sağladıktan sonra 
bilgiye dönüştürür. Bir başka deyişle duyular aracılığıyla elde edilen 
lıam bilgi, ancak rasyonel bir süreçten geçerek mantıkî tutarlılığa 
kavuşur. Bu nedenle de, bütün bu sürecin son meyvesi olan bilgi, yan 
ampirik yan soyut bir işlemdir. 

Bizim amacımız, genel bağlamda, bilginin tanımı ve değeri 
sorununu tartışmaktan çok, duyu algılanmn bilginin oluşumu sürecin-
deki önemine dikkat çekmek ve duyulara dayanan/teeriiö/ bilginin 
değeri sorunuyla ilgilenmektir. Bir başka deyişle mutlak ve koşulsuz 
bilgi değil, genel olarak duyu verilerine özel olarak da görme duyusu-
na dayalı erişilen bilginin ne-liği ve değeri sorunudur. Buradan hare-

Heidegger, Martin, The Kietaphysical Foundations of Logic, trans. Michael 
Heim. lndiana University Press. Bloomington and İndianapolıs. 1984, s.52. 



ketle de. doğal olguların duyu tecrübesinin algı ve test süreçlerine açık 
oluşları anlamında. Tanrı hakkındaki bilgimizin değerini tartışmakta-
dır. Bu sebeple hedefimiz, doğal fenomenlerin veya bir "burada ve 
şimdi"ler dünyasının duyusal bilgiye açık oluşu anlamında Tann'nın 
duyusal algı ve test edilebilirlik açısından durumunu belirlemek ve bu 
bağlamda da O na ilişkin beşeri düzlemde, bir "görme" eyleminin 
mümkün olup olmayacağım tartışmak olacaktır. Çünkü görme duyusu, 
bilgiye erişim sürecinde önemli bir veriye erişim aracıdır. Eğer müm-
kün ise veya gerçekleşecekse, Allah'ın görülmesi olgusunu da bir 
anlamda sonlunun Sonsuz'u tecrübesi olarak değerlendirmek muhte-
mel görünüyor. Bu bağlamda eğer beşeri potansiyeller açısından bir 
anlamda ampirik bilgiye erişim imkanı varsa, bu, bir duyu organı 
olarak, görme olgusunun da Tann'ya atfedilip affedilemeyeceğini ve 
daha açık bir anlamda da "Tann'yı görmek" ifadesinin epistemolojik 
açıdan anlamını belirlemeye katkıda bulunabilir görünüyor. Tartışma 
evrenimiz açısından belirlediğimiz bu amaç, bizi, genel bir bilgi ku-
ramı belirlemek yerine, bilgi kuramı içinde duyu verilerinin ve özel-
likle de görme duyusunun konumu, özellikleri ve önemini tahlil etme-
ye yöneltmektedir. 

1.1.Bilgi Kaynağı Olarak Duyular 
Bilgiye ulaşma çabasmda duyular önemli bir yer tutar. İnsa-

nın doğuşundan itibaren çevresine ilişkin ilk bilgileri, yaşadığı alana 
ait duyusal ve sezgisel algılarına dayanır. Duyuların durumu, objektif-
liği ve onlarla erişilen bilginin değeri ve kesinliği gibi konular Antik 
Yunan düşüncesinden beri önemli bir tartışma konusu olagelmiştir. 
Sofistler dışındaki hiçbir düşünce grubu, varlığın gerçekliğine ve 
onlara ilişkin algıların güvenilirliği konusunda öylesine radikal bir 
olumsuzluk içine düşmemişlerdir. Ancak bilginin elde ediliş araçlan 
konusundaki görüşler birbirinden farklılık göstermiştir.7 

Duyular, insanın gerçekliklerin dışsal yönünü, bir başka de-
yişle duyu aktının konusu o\abi\cnJmuhsûsat alam konusunda bilgiye 
erişim araçlan olarak hizmet verirler. Her bir duyu organının kendine 
özgü bir bilgi alam vardır, o alanın bilgisine ancak onunla ilişkili 
kaynak aracılığıyla erişilebilir ve diğer duyumlarla birlikte akıl da 
erişilen algıyı soyutlayarak bilgi formuna dönüştürür. Görülebilir 

Russel. Hislorv of The IVestenı Philosohpy, s.98. 



alanlar görme, işitilebilir olanlar işitme, acı-tath vs. tatlar tat alma 
duyusuyla ve eşyamn sertlik ve yumuşaklığı ise dokunma duyusuna 
hitap ederler.8 Bu duyu alanlarının hiçbirisi diğerinin yerini alıp tam 
anlamıyla onun görevini yerine getiremez 9 Bu yönüyle her bir duyu, 
bir anlamda dış gerçekliği anlamlandırmanın kaçınılmaz araçtandırlar 

Akla ve vahye veya sezgiye nispetle duyulann objeleriyle o-
lan ilişkisi daha doğrudan ve somuttur. Objesiyie doğrudan bir ilişki 
içinde bulunurlar.10 Bir başka deyişle gerçekliğe ilişkin duyu algılan 
bizzat objesiyie karşı karşıya bulunan, onlan gözlemleyen, dokunan 
ve duyu aktım doğrudan objeye yönelten bir sürece tabidirler. 

Kur'an, bilgi edinme sürecinde duyu algılarına büyük bir ö-
nem atfeder. Her ne kadar Tann ve metafizik gerçeklikler bir anlamda 
her çeşit algıyı aşan bir görünüm sergiliyorsa da, Tann'nın varlığının 
anlaşılmasında da duyu verileri vazgeçilmez bilgi kaynaklandırlar. 
Kur'an, Tann'nın varlığının bilinmesi yönündeki kognitif bir girişim-
de, beşeri yeteneklerin, evrene ilişkin duyumlarına çağnda bulunur. 
Tann'nın bizim için bilinebilir olan yönü, insan ve evrende kendini 
açığa vuran Tannsal gerçekliklerde tecelli eden nitelikleri açısından 
olmaktadır. Bu nedenle Kur'an'da Tann'nın her bir sözü gibi, evrenin 
her bir fenomeni de Tannsal gerçekliği göstermesi bağlamında düşü-
nen akıllar için birer "ayet"tirler.11 Bir "burada ve şimdi"ler dünyası 
olan evren, bütün somut gerçekliğiyle karşımızda durmaktadır. Allah 
insanı hiçbir şey bilmez iken, var ederek ona kulak, göz, kalp vermiş12 

ve insanlardan bunlan uygun alanlarda kullanmasını istemiştir. İnsan 
görecek, işitecek ve bunlar kanalıyla aldığı verileri akıl süzgecinden 
geçirerek bilgiye ulaşacaktır.13 Aynca Kur'an dışsal olgulan birer alt 

Tunç. Kelam (Sistematik), s.20. 
9 Özcan, Matiirudi 'de Bilgi Problemi, s.46 
10 Cihan, Kamil, "İbn Rüşd'de Bilginin Kaynaklan" İbn Riişd Kongresi Bildiri-

leri, Kayseri, 1993, s.107. 
" Kur'an perspektifinde "ayet" terimi, hem Kur'an'ın her bir cümlesi hem de 

evrende Allah'ın varlığı ve birliğine delâlet eden "işaret" anlamında kullanıl-
mıştır. İlgili ayetlerin bazıları için bkz. 2.Bakara/106, 145, 248, 259; 3 . Â 1 - I 

İmrân/13, 49; 5.Mâıde/114; 6.En'âm/4; 7.A'raf773; 15.Hicr/88; 16.Nahi/ll ; 
17.tsrâ/12; 29.Ankebût/15; 30.Rûm/58; 34.Sebe/9, 36.Yâsin/41; 48 Fetih/20. 

13 Bkz.Nahl 16/78; Mülkü 67/23; Secde 32/99 
11 Uyanık, Mevlüt. Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi, Anka-



gerçeklik olarak ortaya koyarak, nihai gerçeklik olmadıklarını ifade 
eder.14 Ve insanın bu gerçeklikler konusunda bilgi sahibi olmasını 
mümkün görür." Çünkü Ku'anî epistemoloji de bilgi bir üstünlük 
kriteridir. Bir başka açıdan da Kur an beşeri düzlemde insanlar arasın-
da etnik ve bölgesel herhangi bir ayrım yapmaz, bunun yerine beşeri 
potansiyellere bağlı olarak kazanılmış bir statü olarak görebileceğimiz 
epistemik (bilgi) ve ahlâkî (takvâ) temelde bir ayrım öngörür. 

Kur'an açısından duyular, bilgi edinme sürecinde başvurul-
ması gereken önemli araçlar olmasına karşılık, tek araçlar değillerdir. 
Çünkü duyunun objesiyle olan ilişkisini ifade eden algı, her şeyden 
önce bir soyutlama girişimidir. Bir "x" objesinin "y" kokusunu verdi-
ğini algılama, objenin farklı duyumsanabilir nitelikleri arasında bir 
soyutlama yapmanın sonucudur. Bu nedenle duyulara dışarıda var 
olan şeyin kendisi değil, suretleri düşmektedir.16 Daha açık bir anla-
tımla, görülen duyulan tadılan vs. bizatihi nesnenin kendisi değil, 
nesneyle ilişkiden duyu organına yansıyan bir suret olmaktadır. Öy-
leyse toplanan algı sonuçlarının birleştirilmesi, ayrıştırılması ve yo-
rumlanarak bir sonuca ulaşılması duyuları aşan bir işleyiştir. Onları 
gözden geçirip, farklı duyumlar arasında ilişkiler kurmak akıl ile ol-
maktadır. Bu nedenle duyularla erişilen veriler akim değerlendirme-
sinden geçtikten sonra anlam kazanmaktadırlar. 

Ayrıca duyum ve algı yalnızca beş duyu ile gerçekleştirilen 
bir süreç değildir. Beş duyu yalnızca dışsal gerçeklikleri 
duyumlamaktadır. Halbuki beş duyunun alanım aşan, ancak yine de 
duyu tecrübesine konu olabilen sevinç, keder, neşe ve hatta kişinin 
"ben liği ancak kalbi bir duyumlama ile anlaşılabilmektedir. Bu se-
beple Kur an, bilgi edinme sürecinde kalbe de özel bir önem atfeder 
Hatta çoğu yerde kalbe, epistcmolojik bir görev yüklenerek, onun 

14 İslâm Epistemolojisinde Allah nihaî gerçeklik, bütün topyekün evren de 
(mâsivâ) alt gerçeklik kategorilerdirler Nihaî gerçeklik bilgisi beşeri potansi-
yeller açısından mümkün olmakla birlikte, mutlak değildir. Bu bağlamda alt 
gerçeklik kategorileri, nihai gerçekliğe ulaşmada önemli araçsal işleve sahip 
olabilirler. Bkz. Agvvan, A.R., "The Epistemological Dimension of Ecology: 
Some Jslamic Propositions", Jour. Of. Ob. Std., Vol.7, No 2. s.79-80. 

15 Maruf, Islamic Theory ofKnowledge, s.95. 
16 Şahın. Hasan. Mdtüridi 'ye Göre Din, Kayseri. 1987, s.74. 



yerine yine kalp anlamına da gelen fiıad terimi tercih edilmektedir.1' 
Kur'an'a dayalı olarak geliştirilmesi olası bir epistemolojide duyu, 
akıl ve kalp18 bir anlamda birbirini tamamlayıcı birer fonksiyon icra 
etmektedirler. Hariçten algılanan duyumlar, kalbin algılarıyla bütünle-
şerek olgunlaşmakta ve akıl süzgecinden geçerek de bilgiye dönüş-
mektedir. 

Bilgiyi tanımlama girişiminde, ortaya konulan tanımın kap-
sandı olabilmesi, olası bütün epistemik aygıtların kullanılması ve 
bunlardan hiçbirisinin devre dışı bırakılmamasını gerektirir. Yapılacak 
tanımının olabildiğince bütüncül/efradım cami olması, tanımın tutar-
lılığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle aklın ve sezginin ve 
daha geniş anlamda da vahyin saf dışı bırakılarak bunlar yerine duyu-
ların konulması şeklindeki indirgemeci tutum, yapılacak bilgi tanımı-
nın geçerliliğini de tartışılır hale getirecektir. Çünkü duyu verileri, 
tanıdığımız şeyler arasındadır; gerçekte bunlar tanıma yoluyla edinilen 
bilgilerin en açık ve çarpıcı örneklerini sağlarlar. Ancak bunlar tek 
örnek olsaydı, bilgimiz şimdi olduğundan çok daha sınırlı olurdu. Bu 
nedenle, bilgimizin doğruya yakın çözümlemesini yapabilmemiz için 
duyu-verilerinin dışmda başka şeyleri tanımayı da düşünmeliyiz.19 İşte 
bu, duyu verilerinin alanını aşan gerçeklikleri tanımada akıl, kalp ve 
vahiy vazgeçilmez bilgi kaynaklan olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Modern zamanlarla birlikte, geleneksel bilgiyi dışlayıcı bir 
süreç olarak gündeme giren bilimsel bilginin hakim güç haline geli-
şiyle birlikte, teosentrik/7anrı merkezli bir bilgi anlayışından 
antroposentrikmva/ı merkezli bir bilgi anlayışına doğru hızlı bir geçiş 
yaşanmıştır. Önceki paradigmada bilginin nihai objesi Tann iken, 
sonrakinde Tann elimine edilerek yerini duyularla algılanıp test edile-

Kur'an, hem "fuâd" sözcüğü hem de "kalb" sözcüğünü, bizatihi insanı bünye-
sinde işlev gören fiziksel bir organ olarak değil, aksine anlayan, düşünen, a-
raştıran ve son anlamda da imân eden bir anlam içinde ele alır. İlgili ayetler ı-
çin bkz.7.A'râf/179; 9.Tövbe/87,127; 17.İsrâ/36; 63.Münâfikûn/3. 

18 "Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme!" şeklindeki bir uyarıyı mütea-
kiben Kur'an'ın bilginin araçlan olarak kulak, göz. ve kalbi (fuâd) bir arada 
zikretmesi ve bunların eylemlerinden sorumlu olacağını zikretmesi oldukça 
dikkat çekicidir. Bir anlamda kalb, diğer duyu araçlarıyla (kulak ve göz gibi) 
ortak bir fonksiyon yüklenmektedir. Bkz. 17.İsrâ/36 

19 Russel. Bertrand. Felsefe Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabaicı Yay , 
İstanbul. 1994, s.42. 



bilir objeler dünyası almıştır. Bilginin aşkın kaynağı reddedilerek 
bilginin temel kaynağı insanın duyularına hasrediliyordu. Artık bilim-
sel olmayan bilginin, bir başka deyişle, duyu algılarının algı ve test 
edebilirlik alam dışında kalan bilgi önemsiz görülüyordu.20 Bunun 
sonucu olarak bilgi dünyası olgu dünyasıyla, bilgi süreci de mantıksal 
çıkanınla sınırlandırılmıştır. 

Pek çok deneyci kesin bilginin (veya anlamın) kaynağının 
yalnızca deneyimlerimiz olduğunu iddia etmekle kalmamış, aynı za-
manda bunun bilginin tek kaynağı oluşunu da savunmuşlardır Bu 
düşünürlere göre, bileceğimiz her şey gözlem yargılan ve bu tür yar-
gılardan yola çıkarak doğrulananlardan oluşmaktadır.21 Felsefi bir 
terim olarak deneycilik, sadece duyulanınızın bize anlattıklarım bile-
bileceğimizi ve her türlü çıkarıma buradan varacağımızı savunan gö-
rüştür 22 Deneyciler, tecrübe kavramından yalnızca duyu tecrübesini 
anlamışlar ve geçerli bilginin ya duyu tecrübesine dayanan veya da 
duyu algısının doğrulama kriterine göndermede bulunabilen bir bilgi 
olduğu tezini sürdürmüşlerdir.23 Ancak duyumcular daha fazlasını, 
bütün inançlanmızın duyulanınız sayesinde oluştuğunu iddia etmek-
tedirler.24 Örneğin Bacon bir deneyciydi, duyulan bilginin vazgeçil-
mez kaynağı olarak görüyordu. Nedensel gözlemlerin karşısında kont-
rollü deneye verdiği önem, bilim felsefecisi olarak onu üne kavuşturan 
başlıca iddiasıdır.25 

Amprist ya da deneyci filozofların en belli başlılan Locke, 
Berkeley ve Hume idi. Dünya hakkındaki bilgilerin bütün kaynaklan 
duyu verilerine indirgeniyordu. Bu tutumun klasik bir yansıması A-
risto'ya kadar gerilere gider. O "zihinde bulunan hiçbir şey yoktur ki 
daha önce duyularda bulunmuş olmasın'demiştir.26 Bu nedenle bütün 

20 Ömer, Demir, Bilim Felsefesi, Vadi Yay., Ankara, 1997, s. 15. 
21 Siegfried, F .P , "Empiricism". The Catholic Encyclopedıa, Vol.V, Online 

Editıon by Kevin Knight, Coprıght O 1999. Musgrave, Alan, Sağduyu, Bilim 
ve Kuşkuculuk (Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Bakış), Çev.Pelin Uzay, İstanbul, 
1997, s.33. 

22 Kuhn, Harold B., "Experience", Barker's Dictionarv of Theology, Edilor-in-
ChieC Everett Harrison, United States. 1988. s.207. 

23 Kuhn. "Experie>ıce". s.207. 
24 Musgrave. Sağduyu,Bilim ve Kuşkuculuk s 89. 
25 Musgrave. Sağduyu,Bilim ve Kuşkuculuk s.81 
2,1 Gaarder, Jostein. Sofı'nin Dünyası, Çev.Gülay Kutal, İstanbul, 1998, s.297. 



bilişsel davranışlar bir duyu verisine dayanmak zorundaydı. Bu du-
rumda "Tann", "sonsuzluk", "töz" gibi sözcükleri kullanmakla zihni-
mizi kötüye kullanmış olmaktayız. Çünkü bunlara ilişkin deneyim hiç 
kimsede bulunmamaktadır. Bu hipoteze bağlı olarak teolojik dil, an-
lamsızlıktan başka bir anlam taşımıyordu.27 

Örneğin John Locke'ye göre düşünüp bildiklerimiz görüp 
duyduklarımızdan oluşur. Bir şeyi duyumsamadan önce zihnimiz boş 
bir levhaitabula rasa dır. Bu durumda Eflatun un düşüncemizi zihin-
deki "idealara" dayandıran tezinin yerine, düşüncelerin kökenini tec-
rübeye dayandıran görüş alıyordu.28 Artık istisnasız bütün düşüncele-
rimiz duyumladığımız tecrübelerden kaynaklanmaktaydı. 

Ancak, diğer bilgi kaynaklan devre dışı bırakılarak yalmzca 
duyusal aygıtlan tek kriter olarak öne süren görüş ciddi bloklarla karşı 
karşıya gelmektedir. Çünkü diğer bilgi kaynaklan gibi, duyu algüan-
mn güvenilirliği sorusu da gündeme gelmektedir. Acaba duyulanınız 
bize ne derecede güvenilir bilgi sunmaktadır veya duyusal bilgimizin 
güvenilirliğini sağlayan kriterler nelerdir? Ne kadar çok gözleme da-
yanarak, sonucun kesinliğine hükmedebilmekteyiz? Halbuki duyula-
nınızın, objesiyie ilişkisi içinde veya bir başka anlaümla objenin algı-
lanması sürecinde bazı yamlsamalann olması da mümkündür. Örneğin 
gözlerimiz, etrafımızdaki nesnelerin şekil ve boyutu hakkında bize ne 
derece doğru bilgi vermektedir? Aym sütun uzaktan yuvarlak ve kü-
çük. ancak yakandan kare şeklinde ve büyük görünmektedir. Kar be-
yaz mıdır? Bazen öyle görünmektedir, ancak "sanlık hastalan" bize 
beyaz görünen şeylerin aslmda san, gözleri kanlanmış olanlar ise kan-
kırmızısı olduklarım söylemektedir. Şeker tatlı mıdır? Bazen öyle 
görünmektedir, ancak kendimizi iyi hissetmediğimiz zaman durum 
değişir.29 

Mahkemelerdeki görgü tanıklarının verdiği ifadelerin güve-
nilirliğini ölçmek için deneyler yapılmıştır. Bir topluluğun önünde 
sahte bir suç sahnelenecektir: diyelim ki maskeli bir adam camlı kapı-

Teolojik dili empirik açıdan kapsamlı bir tartışması için bkz Hume, Davıd, An 
lnquiry Concerning Hurrunı Understanding, Edited with An Introdııction bv 
Charles W.Hendel, Indıanapolis, 1979. s.122. 

8 Stumpi. Samuel Enoch, Philosohpy: History and Problems, New York, 1977. 
s.274. 
Musgrave, Sağduyu,Bilim ve Kuşkuculuk s.53. 



dan içeri dalacak ve masasında oturan başka bir adamı bıçaklayacak-
tır. Daha sonra topluluktaki herkese tek tek ne gördükleri sorulacaktır 
Verilen açıklamaların çok çeşitlilikte olması bilinen bir durumdur her 
görgü tanığı değişik ayrıntıları fark etmekte ve bunlardan söz etmek-
tedir 30 Dikkatli gözlem yapma konusunda eğitilmiş insanlar bile ön-
ceki kanılan yüzünden algısal hatalarda bulunabilirler. Dünyayı bir 
çocuğun masumiyetiyle gözlemleyebilmek her zaman mümkün olma-
yabilir Bu durumda, duyulann objesiyle ilişkisinin sonucu olan algı, 
bazen yanılgıya da konu olabilmektedir. Bu durumda biz duyulann 
sağladığı bilgiye ne derece güvenebileceğiz? Veya yukanda örnekle-
nen algı hatalarına veya da duyulan özürlülerin algılanndaki sapmala-
ra dayanarak duyusal bilginin kesinliğinden kuşku duymanın doğru-
luğu yeniden mi gözden geçirilmelidir. 

Burada önemle ifade edilmesi gereken husus, kesin bilgiyi 
sağlayan duyular, sağlam duyulardır. Her duyu kendi alanı içinde 
ancak sağlam iseler kesin bilgi sağlayabilirler. Sağlam olmayan ve bu 
nedenle alanıyla ilgili objesiyle tam bir ilişki içine giremeyen duyular 
kesin bilgi sağlayamazlar. Bu nedenle İslam düşüncesi içinde oluşan 
gelenekte bilginin kaynağı olarak görülen duyular, sağlam olan duyu-
\<\xlha\>ass-ı hamse-i sâlimedia. Duyular, sağlam olmalan koşuluyla 
kendi alanlarında kesin bilgi verirler.31 Bu bağlamda duyular kesin 
bilgi aygıtlandırlar ve onlann bilgi kaynağı oluşlarım inkar etmekle, 
bizzat o duyunun kendisini inkar etmek arasında bir fark bulunma-
maktadır.32 

Duyularla objeleri arasındaki algı da meydana gelen sapma-
lar, duyulann bilgi aygıtı oluşlarını dışlamak için yeterli gerekçeler 
sağlamazlar. Çünkü yansı suyun içinde olan çubukla karşılaştığımızda 
"çubuk eğridir" demez, bunun yerine çubuğun sadece eğriymiş gibi 
durduğunu ya da böyle göründüğünü ama gerçekte öyle olmadığım 
söyleriz.33 Bir başka açıdan, duyulann algılarında meydana gelen 
yanılmalann diğer bilgi kaynaklarına başvurularak doğrulanabilmesi 
de mümkündür. Bu nedenle, bilgi edinme sürecinde herhangi bir in-
dirgemeci olmayan yaklaşım açısından herhangi bir sorun bulunma-

1,1 Musgrave, Sağduyu,Bilim ve Kuşkuculuk s.69. 
31 Bâkillaııî, Kitdbu 1-Temitîd, s.29; 
33 Mâtundî. Kitdbu t-'Ievhid. s.7-9. 
3 Musgrave. Sağduyu,Bilim ve Kuşkuculuk s.67. 



maktadır. Çünkü duyulann adadığı veya yanıldığı alanlarda aklın, 
aklın atladığı ve yanıldığı alanlarda da haberin ve hissin devreye gire-
rek bu yamlsamalan doğrulaması mümkündür. Bilginin, tutarlı ve 
bütüncül bir biçimde tanımlanabildiği bir epistemoloji yalnızca duyu-
ların verilerine dayanan bir kuram değil, bütün olası bilgi aygıtlarım 
hesaba katan bir bilgi kuramı olmaktadır. Böylesi bir bilgi kuramı, 
bilginin yalnızca duyusal ve mantıksal çıkanm alanına indirgendiği 
bilgi kuramlarının karşı karşıya kaldıklan sınırlılıklardan uzaktır. Bu 
bilgi kuramı daha kapsamlı, tutarlı ve bütüncüldür. 

1.2.Duyu Algısının Alanı 
Epistemolojide bilgi ve ontoloji iç içedir. Bilginin gerçekliği-

ni kabul eden biri, ikincil olarak neyi bilebilirim sorusuyla karşı karşı-
ya gelmektedir. 'Neyi bilebilirim" sorusuna cevap arama bir anlamda 
hem bilginin kapsamını hem de bilgi alanlannı araştırmayı hedefle-
mektedir. Ancak bizim burada yapmaya çalışacağımız şey, bilginin 
alanım veya bir başka anlatımla bilinebilir şeylerin/ma/wma/'ın bir 
belirlemesini yapmak değil, daha spesifik bir bağlamda bilginin bir 
kaynağı olarak kabul edilen duyu algılan nın alanım belirlemektir. 
Çünkü bu çalışmamızda nihai amaç, bir görme duyusu olan "göz"ün 
algı alanının Tann'yı içerebilecek şekilde genişletilip genişletilemeye-
ceğidir. 

Bilgiye erişme metodu olarak yalnızca duyu algılarına indir-
genen indirgemeci yöntemin bakış açısında, bilginin alam yalnızca 
duyu tecrübesinin alanına giren veya daha açık bir anlatımla ya duyu-
lara konu olup onlann soyutlamalarına dayanan veya da herhangi bir 
duyu algısına göndermede bulunularak doğrulanabilen somut nesneler 
alam bilginin erişilebilir ve doğrulanabilir tek alam olmaktaydı. Bu-
nun dışındaki gerçeklikler ve özellikle de dini iddialara, bu bakış açı-
sından bir yer bulmak zor görünmektedir. Son tahlilde bu perspektif-
ten dini iddialann hiçbir doğrulabilir içeriği yoktur ve hiçbir doğrula-
nabilir anlama sahip değildirler34 

Bu durumda bilginin kapsamı daraltılmış ve yalmzca 
duyumsanabilir alana hasredilmişti. Duyulann tek kriter olarak ele 
alındığı bir kuramda, dini iddialan da içerebilecek kapsamlı bir bilgi 
anlayışından söz etmek en azından doğru olmayacaktır. Çünkü 

Bkz.Ayer, Language, Truth and Logic, s.13. 



duyumsanabilir alanın soyutlanmasıyla elde edilen ampirik bilginin 
konusu, doğa, dış dünya, uzay-zaman düzeni, fonomenal alan, duyu 
tecrübesi olarak tanımlanmaktadır.35 Bu nedenle Kant. "Neyi bilebili-
riz" sorusuna "fenomeni" cevabım verir ve numen'ı dışarıda tutar. 
Tanrı, ölümsüzlük; özgürlük ve ruhun gerçekliği gibi deney dünyasını 
aşan hususları bilemeyeceğimiz kanaatine varır.36 Zira duyu aktırun 
alam duyulurlardır. Duyulurlar ise, zaman ve mekan içerisinde bulu-
nan fenomenlerden oluşmaktadır. Bir fenomenin çeşitli nitelikleri 
vardır. Onların her biri, farklı duyular tarafından algılanır: Dolayısıyla 
algı aktının alam, duyulann algıladığı duyulur niteliklerdir. Her bir 
duyu farklı alan hakkında veriler sunmaktadır. Halbuki metafizik 
gerçeklikleri özellikle de Tann'yı bir zaman ve mekan boyutu içeri-' 
sinde düşünmek en azından Aşkın bir uluhiyet düşüncesine sahip 
dinler açısından imkansız görünmektedir. Öyleyse somut bir içeriği 
olmayan Tann inancını duyu aktuun alam içüıde düşünmek -duyu 
algısının duyumsanabilir alana özgü kılınması anlamında- imkansız 
görünmektedir. Çünkü bu anlamda duyu ve duyu aktı yalnızca fiziksel 
alanla sınırlı olarak düşünülmüştür. 

Özellikle Viyana Çevresi düşünürlerinin başı çektiği ve daha 
sonra Mantıksal pozitivizm olarak üne sahip olan düşünce biçimi, 
ampirizmin eksterim bir formuydu; mantıksal pozitivizme göre teori-
ler sadece gözlem yoluyla elde edilen olgulara başvuruyla ispat edile-
bildikleri ölçüde doğrulanabilirler ve aynı zamanda yalnızca bu tarzda 
türetüdikleri ve o ölçüde anlam kazandıklan düşünülür.37 Şiddetle 
bilginin değer yargüanndan arındınlması ve nesnel duyusal alana 
dayandınlması isteniyordu. Örneğin Max Weber bunu hiç görülmemiş 
olan bir tutkuyla talep etmişti. Bilim, deneysel ve mantıkî, genel-
geçerli ve zorlayıcı olarak tanınması gerekenle, ona açık olanla sınır-
lanmalıdır.38 

Schmidt, "Factual Knowledge", s.213. 
36 Kani, Immanuel, Arı Usun Eleştirisi, Çev.Azız Yardımlı, İstanbul, 1993. 

s.163. 
3 Chalmers. Alan. Bilim Dedikleri, Çev.Hüsamettin Arslan, Vadi Yayınlan. 

Ankara, 1997. s.26 
38 Jaspers. Kari. Felsefi Düşünüşün Küçük Okulu, Çev.Sedat Ümran. İstanbul, 

1995. 



Bütün bu bakış açılarında bilginin tek ve geçerli kriteri olarak 
duyular ön plana çıkarılmakta ve duyularda yalnızca fiziksel alanla 
sınırlandırılmaktadır. Bir başka anlatımla yalnızca bilgiyi tanımlama 
ve bilgiye erişme açısından bir indirgemecilik değil aynı zamanda, his, 
neşe, ızdırap ve insandaki "tanımlanamaz ben" tecrübesi gibi yine 
duyumsanabilir ancak fiziksel olmayan tecrübeleri dışta bıraküğı 
içinde çifte bir indirgemecilik söz konusu olmaktaydı. Bu durumda bir 
bakış açısı eğer gerçekliği ifade etmede yetersiz kalıyorsa, gerçekliği 
daha kapsandı ve daha tutarlı açıklayabilecek başka açıklama biçimle-
rine başvurulmalıdır. Eğer Mantıkçı pozitivist bakış açısı içerisinde 
dini tecrübenin bir yeri yoksa bu durumda, dini tecrübeyi bir başka 
şekilde anlamlandırabilme ve açıklayabilme imkanı bulunduğu sürece 
dini tecriibe anlamsız ve saçma olmayacaktır.39 Bu durumda yapılması 
gereken tecrübeyi bütüncül bir şekilde anlamlandırıp açıklayabilecek 
alternatif modellerin aranıp bulunmasıdır. Çünkü dini tecrübe bir 
gerçekliktir ve tarihsel süreç içerisinde bir takım insanlar böyle bir 
tecrübeyi yaşadıkları iddiasında bulunmaktadırlar. O halde yapmamız 
gereken Tecrübe ile Tanrı arasında bir ilişkinin muhtemel biçiminin 
olup olmayacağım veya bir başka deyişle Tann bilgimizin ampirik 
temellerinin bulunup bulunmadığının sorgulanması ve bu konuda bazı 
imalann yakalanmasıdır. 

1.3.Tann ve Tecrübe 
Aslında deney veya bir diğer ifadesiyle tecrübe, mükerrer de-

nemeler yoluyla edinilen verilere dayanarak aklın verdiği yargıya 
verilen bir isim olmaktadır.40 Burada tecrübenin içeriği yalnızca beş 
duyunun alanına giren, duyulup-gözlemlenebilir ve test edilebilir 
alanlardan ibaret değildir. Bunun yanında duyumsanabilir alam aşan 
aşkın gerçeklikler ve metafizik varlıklarla ilgili tecrübeden de eşit 

39 Teistik tecrübenin imkanı ve anlamlığı konusunda çok önemli çağdaş tartış-
malar söz konusudur. Lehte ve aleyhte pek çok şey söylenmiştir. Bu tartışma-
ların bir örneği için bkz. Forgie, J. Wiliam, "The Possibility of Theistic 
Experience", Religious Studies, Vol.34, Cambridge University Press, 1998. 
s.317-323. 

40 Tahanevî, Keşşâfu Istılâhâti'l-Funûn, 1/381. Bu anlamıyla tecrübe, insanın 
toplumsal ve tarihsel pratiğinin bir yanıdır, bilginin bir kaynağı ve varsayımlar 
ile kuramların doğruluğunun bir ölçütüdür. Geleneksel felsefî anlamda ise, dış 
dünyanın (fenomen) duyusal ampirik bir yansımasıdır. Frolov, Felsefe Sözlü-
ğü, s.104. 



şekilde söz etmek mümkündür. Çünkü en geniş anlamıyla tecrübe 
sözcüğü duyu algısı, hisler, duygular, hafıza, hatırlama, bilgi yargıları, 
ümitler, korkular ve inançları da, yani topyekün bilinç işlemlerini 
içerir.41 Çünkü yalnızca beş duyunun sınırlı alanına indirgenen bilgi, 
bilen ve bilinen düalizmini, tecrübenin bir sübjektivizmini, dünyanın 
soyutlaştınlışım ve doğa-gerçeklik arasında bir uçurumu önerirler.42 

Bu durumda tecrübe sözcüğü, bireyin dini gerçekliklerle ilişkisi içinde 
sahip olduğu imanım ve bu esnada sahip olduğu psikolojik yoğunluğu 
da içerebilir. Zira ampirik bilgi fenomenal alanın yanında, işlevsel 
tanımlamaları yapabilen olaylar ve objelerle ve bazı durumlarda ise, 
mantıksal-matematiksel ilişkilerle işlevsel olarak obje ve olaylarla 
ilişkide bulunan göztemlenemeyen olaylar ve objelerle ilgilenebilir. 

, Yaşanılan dini tecrübenin tam bir açıklamasını vermek veya 
nesnel bir betimlemesini yapmak her zaman mümkün olmayabilir. 
Çünkü dini tecrübeyle ilgili anlatılanlar, dini tecrübenin kendisiyle 
ilgili değil, onun yorumuyla ilgili olmaktadır ve büyük ölçüde de 
tecrübeyi yaşayan kişinin sübjektif anlatımlarına bağlı kalmaktadır.43 

Bütün bu güçlüklere rağmen yinede İslam düşüncesi içinde bu tecrü-
beyi anlatan muazzam bir literatür oluşmuştur. Burada amacımız dini 
tecrübenin imkanım tartışmak veya bu tecrübeyi yaşadığım iddia eden 
kişilerin iddialarına dayanarak onun bir betimlemesine erişmek değil-
dir İfade etmek istediğimiz şey, böyle bir tecrübenin mümkün olduğu 
ve bir takım insanların bu tecrübeyi yaşadıklarım iddia etmeleridir. Bu 
dununda tecrübe kavramı yalnızca duyumsanabilir alanın bir terimi 
olmaktan çıkmakta ve bireyin inanç yargılarım ve anlatımlanm da 
içerecek biçimde geniş bir kapsama sahip olmaktadır. Bizim tartışmak 
istediğimiz şey de, duyu aktırun alam içinde Tann ile bir ilişkinin 
mümkün olup olmadığı sorunudur. Bir başka açıdan da tecrübe sözcü-
ğünün yalnızca duyu aktı nin somut alanına hasredilmesinin en azından 
eksik olduğunu göstermektir. 

Genel olarak her bilgi için olduğu kadar dini bilgi için de bir 
bilgi ontolojisine ihüyaç duyulmaktadır. Bu tezin oluşumu, bilme 
sorununun varlık sorunundan aynlmayacağım, bilginin özel çeşitleri-
nin metot, kriter ve kaynaklannın ontolojik bir analizi insan bilgisini 

41 Kuhn. "Experıence", s.207. 
42 Schmidt, "FaclualKnowledge...'\ s.214. 
41 Avdın, Din Felsefesi, s.86. 



mümkün kılan koşulların ontolojik biranlaşımını varsayacağım öner-
mektedir. Bilme var olmayı varsaymaktadır. Bilişsel davranışlar ve 
metodolojik prosedürler, eğer keyfi inşalardan öte herhangi bir şey 
olacaksa, onların uygulanabilirlik yeterliliği ve yasallığını belirleyen 
bu düzenler içindeki bölgeler, varlık düzenleri ve kasdî inşalara gön-
derme yaparlar.44 Algılama, duyumsama, arzulama, sevme, inanma 
edimlerinde, bilinç işlemleriyle kendisiyle bağlantı kurabileceğim şey 
bana bir biçimde verilmiş olmalıdır. Bu anlamda, her bilinç ediminde 
bir "nesne"yle bağlantı kurulmaktadır ya da her bilinç ediminin yö-
neldiği bir "nesne" vardır.45 Bu durumda eğer biz Tann'ya "varlık" 
terimini mantıklı ve tutarlı bir biçimde atfedebiliyorsak ve bundan 
herhangi bir çelişki gerektirmiyorsa, bunun mantıki sonucu olarak 
O nun bilinebileceğini de iddia edebiliriz. Çünkü var olma, bilme 
eyleminin potansiyel imkanım da içerir. 

Ancak problem Tann'nın bilinip-biliıunemesi değil, Tann 
bilgisinin ampirik olarak temellendirilip temellerıdirilemeyeceğidir. 
Ampirik gerçeklikler bir duyu aktına başvurularak ve doğrudan göz-
lemde bulunularak test edilip doğrulanabilirler. Acaba Tann kavramı-
nın böyle bir doğrulama sürecine açık oluşu iddiasında bulunabilir 
miyiz? Veya duyu algısının doğrudan objesi olabilecek biçimde ampi-
rik bir muhtevaya sahip kavram mıdır? Bir inşam, bir ağacı veya so-
mut herhangi bir objeyi duyulanmla gözlemleyebildiğim şekilde Tann 
için bir gözlem imkanından söz etmek mümkün müdür? Gözlemlenen 
şeyler belli gözlemlenebilir niteliklere sahiptirler veya birbirleriyle 
gözlemlenebilir ilişkilere girerler.46 Bu durumda Tanrı bilgisinin am-
pirik açıdan bir değer ifade edişini ortaya koyacaksak, ya Tann kav-
ramının böylesine ampirik bir muhtevaya sahip olması veya da "ampi-
rik oluş' bir başka deyişle duyusal bilginin yalnızca fizik gerçeklikleri 
değil, aym zamanda metafizik gerçeklikleri de içerek şekilde tanımla-
nıp formüle edilmesi gerekecektir. 

Tann hakkında konuşurken başvurduğumuz bazı ifade bi-
çimlerinin, ampirik bazı olgulara atıflarda bulunması mümkündür. 

4 Schrag, "Ontology and the Possibility of Knowledge", s_201. 
45 Husserl, Edmund, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Çev.Harun Tepe, Dilim ve 

Sanat Yay., Ankara, 1997. s. 14. 
46 Braithvvaıte. R B., "An Empricist's View ofReligious Blief, The Phil. of Rel 

Ed Basıl Mictchell. Oxford tlniversitv Press. Hong Kong, 1991, s.72. 



Ancak şunu kabul etmek gerekir ki, her olası ampirik olguyu içeren 
bir önerme, ampirik bir önerme olmayabilir.47 Bir hipotezdeki kav-
ramlar açıkça direkt gözlem açısından tamamlanabilmeye ihtiyaç 
duymasına karşılık, gerçekte onlar, anlamlı bir anlama sahip olabil-
mek için dünyadaki olguların bir kısmıyla ve hiçbiriyle ilişkili olma-
malıdır. Eğer bir Tann varsa, dünya nasıl farklı olabilecek? Soru ce-
vaplanamaz ise, Tanrı'nin varlığına ampirik bir anlam verilemeyecek-
tir. 

Dinler tarihi biliminin ilk dönemlerinde, Tann'mn varlığı 
ampirik test edilmeye açık bilimsel bir hipotez olarak işlem görmüş-
tür. Elijah'ın BaaFın peygamberliğini kabulü, Baal'm değil, 
Yahve'nin fiziksel dünyayı kontrol ettiği hipotezini test edecek bir 
deneyimdi. Ancak bugün eğitimli müminler, Tann'yı metotla araştı-
nlabüir bir varlık olarak görmüyorlar, bundan dolayı da, teolojik ö-
nermeleri bilimsel önermelerin oluşturuldukları tarzda, doğa dünya-
sındaki olguların açıklaması olarak düşünmeyebilirler. 

Yukarıdaki açıklamalarımızda duyu algısının yalnızca fizik-
sel objelere hasredilmesinin, duyu algıları açısından bir indirgemecilik 
anlamına geldiği bu nedenle de duyu aktının alanım sınırlayan bir 
yaklaşım olduğu şeklindeki vurgumuz, bu konuda uygun bir çıkış 
noktası olabilir. Çünkü Tann kavramı açısından, her ne kadar Tann'yı 
insanlarla ve evrenle somut ilişkisi içinde tanımlarsa da, kendi özü 
açısından doğrudan duyu aktının atfedilebileceği bir içeriğe sahip 
oluşunu, Kur'an'ın aşkın uluhiyet düşüncesi açısından doğrulayabil-
memiz mümkün görünmemektedir. Sahip olduğu niteliklerle insan-
larla somut ilişkiler kurabilen Allah, diğer yandan insanların erişeme-
yecekleri kadar ötelerde/oy&f« olmaktadır. Bu durumda, Kur'an'ın 
aşkın Tann'sim, duyulann doğrudan ilgileri alanına indirgemek olası ' 
görünmediğine göre, yapılması gereken duyu tecrübesine ilişkin anla-
yışımızı aşkın gerçeklikleri de içerecek şekilde geliştirip yükseltme-
mizdir. 

4 Braitwaite, "An Ampricist's View...", s.75.Aslında duyular aracılığıyla elde 
edilen bilginin bizzat kendisine de, özü gereği ampirik olmayan akıl ve hafıza 
gibi bilgi araçlan eşlik etmektedir. Bu mutlak anlamda saf bir ampirik bilgiden 
söz etmeyi oldukça güçleştiren bir olgu gibi görünüyor. Bkz. Chilsom, 
Roderick M., Tlıeory ofK>ıowledge, Prentice-Hall Inc., London, 1966, s.49 



Ampirik bilgi işlevsel tanımlamaları yapabilen olaylar ve 
objelerle ilgilenirler ve bazı durumlarda ise, mantıksal matematik 
ilişkilerle işlevsel olarak obje ve olaylarla ilişkide bulunan gözlemle-
nemeyen olaylar ve objelerle ilgilenir.48 Bu nedenle ampirik bilgivi 
sadece olgusal ve fenomenel alana hasretmek ampirik oluşun alanım 
oldukça kısıtlamak anlamına da gelebilir. Her şeyden önce gerçeklik 
konusunda pek çok özel anlatımlar bulunmaktadır. Çoğu kere gerçek-
liği özetleyen genel anlatımlar, hipotezlere ait olan soyut anlatımlar ve 
bazen de gözlemlenemez olay ve objelerin anlatımıyla ilgili teoriler 
bulunmaktadır. Bilimler, tahmin ve organizasyonlar için hizmet veren 
mantıksal ve matematiksel enstrümanlar kullanmaktadırlar.49 Öyleyse 
gerçeklik, yalmzca doğrudan gözlemlenebilir alanda işlev görecek 
şekilde tanımlanan duyu aktinın erişebildiği şeyden ibaret değildir. 

Çağdaş felsefede ampirikçilerle başlayan ve daha sonra da 
Mantıkçı pozitivist düşünce ile güçlenen akım, "tecrübeye konu olma-
yan şevin, insan bilgisine de konu olamayacağı" yargısıyla sonuçlan-
mıştır. Bu durumda metafizik gerçeklikler, özellikle de Allah beşerî 
tecrübe tarafından kuşalılamayacağına göre, O nun hakkındaki iddia-
larınızın da bilgi olarak adlandırılması imkanı bulunmamaktadır. Bu 
durumda Allah'ın varlığını ispata çalışmak da, O'nun hakkındaki 
konnşjnalarınyyın anlamlı oluşundan söz etmek de anlamsızdır, çünkü 
beşeri tecrübe büyük ölçüde zaman ve mekan boyutu içerisinde cere-
yan etmektedir. Oysa Yüce Allah'm zaman ve mekan boyutunca ku-
şatılabılmesı düşünülemez. 

11 Döğnldan ve dolaylı olarak deneye dayanmayan hiçbir bilgi-
yi hatta matematiğin aksiyomlarını dahi deneye dayandıran ampirizm, 
netice de pozitivizme ulaşır. Viyana çevresi filozofları olarak bilinen 
bir grup düşünür, felsefeyi, bilimsel önermelerin test edilmesi ve dil 
felsefesi alanına hapsedecektir.50 

Neopozitivizm veya mantıkçı ampirizm, bilimsel kuramları 
yalmzca gözlenen olgulara ilişkin önermelerin tümevanmsal yolla 
genelleştirilmesinden ibaret şeyler olarak görme hatasma düşmekten 
daha baştan beri sakınmışlardır. Tam tersine, neopozitivizm, kuramsal 

48 Schmıdt, "FactualKnowledge'\ s.214. 
45 Schmidt, "FactualKnov/ ledge", s.214. 
50 Sevim, Seyfiıllah, İslam Düşüncesinde Marifet ve İbn Arabi, İnsan Yav., 

İstanbul, 1997, s.40. 



ifadelerden yola çıkmış ve bu kuramsal ifadelerin tümüyle gözleme 
ilişkin ifadelere indirgenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bununla ilgili 
neopozitivizm önenneler mantığına yönelip, genel bilimsel önermeleri 
tekil önermelerin doğruluk fonksiyonu olarak betimleyen bir program 
geliştirmiştir,51 İster duyusal alanın ötesinde gerçeklik kabul etmeyen 
ampirizm isterse de gerçekliği yalnızca duyu algılarıyla algılanıp test 
edilebilen alanla sınırlayan pozitivizm ve neopozitivizm açısından 
problemi ele alalım fark etmez, her iki bakış açısından da Allah'ın 
varlığını bu anlamda test edebilme imkanına sahip değiliz. Bu bakış 
açısından, sahip olunan metafizik kavramlar ve değerlerin duyu algıla-
n açısından test edilebilip doğrulanmış ve anlamlandırılmış hiçbir 
muhtevaları yoktu. Bu perspektiften artık bütün aşkm gerçeklikler gibi 
Tann kavramı da hatta Tann hakkında anlamlı ve tutarlı bir biçimde 
söz edebilmeli de anlamsızdı. Walters'in dediği gibi,52 artık Mutlak 
olan değerler gerçekleşmeyen rüyalar durumuna dönüşmüştü. Ancak 
vukanda da ifade ettiğimiz gibi, bilgiye erişim yolunun yalnızca ve 
yalnızca duyusal alana hasredilmesi şeklindeki bir kabulün bir indir-
gemecilik oluşu bir yana, böylesine dar çerçeveli bir yaklaşım bilgi 
alanım sınırlamakta ve gerçekliği de dışsal duyularla algılanan objeler 
dünyasına indirgemektedir, böylelikle de gerçekliğin anlamını sınırla-
yarak Allah'ı gerçeklik kategorisinin dışında bırakmaktadır. Elbette ki 
metafizik gerçeklikler, bilimsel süreçlere uygulanan kriterler açısından 
bire bir karşılaştırılamazlar. Ancak farklı metotlan takip etseler de son 
amaçta, yani gerçekliği arama ve anlamlandırma şeklindeki müşterek 
bir amacı paylaşmaktadırlar.53 

Allah'ın gerçeklik olarak anlaşılabilmesi ise gerçekliğin dü-
zeylerinin olduğunun ve gerçekliğin sadece "orada duran" ve tecrü-
beyle tarif edebildiğimiz psikolojik bir süreç olmadığım anlamak 
gerekir. Dünya, ancak tek Gerçek olan Allah'ı yansıttığı ölçüde ger-
çektir. Fakat aynı şekilde dünya, Gerçek olan Allah'ı sakladığı ve 
örttüğü ölçüde de gerçek"" olmayandır. "Her yerde" gördüğü ive tecrübe 
ettiği şeyin gerçek olduğunu ancak Allah'ı her yerde gören bir veli 

51 Stroker, Klisabeth. Bilim Kuranıma Giriş, Çev.Doğan Özlem, (Sundoğan Yay., 
Ankara. 1989, s.227. 

5" Walters. J.Donald, Modern Düşüncenin Krizi. Çcv.Şchabeddin Yalçın, İnsan 
Yay., İstanbul. 1995. s. 15. 

" Maruf, The Islamic Theory of Knowledge, s.98. 



iddia edebilir.54 Bu şekildeki bir bakış açısı, yani gerçiekliği yalnızca 
duyumsanabilir alana hasretmeyen ve gerçeklik alanım metafiziği de 
içerecek şekilde genişleten bu perspektif gerçek öncüleri deney ve 
ussalcılık olan modern bilimin gerçekliğin bir yönıine tekabül eden 
verilerine ve herhangi bir yüksek ilkeyle bağlan bulunmamasına kar-
şılık, kutsal bilim görüngü dünyasını aşan anlamlafa sahiptir. 

Bilgi sürecinin çeşitli öğeleri bulunmaktadır. Zira bilgi, bi-
len/süje ile bilinen/oZye'nin etkileşimi sonucu meydana gelen üründür. 
Obje-süje arasındaki ilişkiye, duyular, akıl, kalb, sezgi gibi değişik 
duyular aracılık etmekte ve bunlann kolektif çabalarının sonucunda 
bilgi oluşmaktadır. Kur'an'ın pek çok ayetinin bilgi edinme sürecinde 
bu aygıtlara çeşitli biçimlerde göndermelerde bulunduğunu gözlem-
lemek mümkündür. Belki Kur'an'm amacı bir epistemoloji geliştir-
mek olmadığından bunlann işlevlerine ve nasıl fonksiyon gösterdikle-
ri üzerinde ayrıntılı olarak durmaz. 

Görme, duyma, işitme, dokunma vs. duyu algılan büyük öl-
çüde olgusal aianalşehâdei alemi'ne, hasredilmektedir. Oysaki 
Kur an ın önemle dikkat çektiği alanlardan birisi de olgusaLalam aşan 
aşkın &wrfalem-i gaybtır. Bu nedenle Kur'an kapsam olarak olgusal 
alam aşan ve onun ötelerine uzanan, bir başka anlatımla bu görüngüler 
dünyasının geçici fenomenlerinin ötesine nüfiız ederek "reci"/kalıcı 
olam anlayabilecek bir bilgi yetisine de atıfta bulunur.55 Bir başka 
anlatımla Kur'an, inşam, değişen düzenlerin ötesindeki değişmeyeni 
aramaya çağınr. Çünkü bilgi ontolojisi açısından, bilişsel alam yalmz-
ca olgusal olanla sınırlamanın, epistemoloji açısından bir indirgeme-
cilik anlamına geldiğine daha önce yaptığımız vurgu,56 bilgi alanlan-
nın genişletilmesine olan ihtiyacı doğurmaktadır. İşte Kur'an'm ortaya 
koyduğu olgusal olmayan/gayi> alemi, bilgi ontolojisinin, yalmzca 
olgusal olanla sınırlandınlamayacak kadar kapsamlı olduğuna dikkat 
çekmektedir. 

İşte bu bilgi alanlanyla kurulabilecek olası bir ilişki hem 
epistemik, hem de duygusal ilişki içinde bulunmayı gerekli kılmakta-

54 Nasr, Bir Kutsal Bilim İhtiyacı, s.23. 
55 Bkz. 22 Hac 46. 
56 Çünkü böyle bir bilgi kuramı, aşkın alanları içermediği gibi, insanın bir takım 

olgusal olmayan psikolojik davranışlarını ve daha da önemlisi dini tecrübesini 
de dışlayan bir görünüm sergilemekledir 



dır. İnsan içinde bulunduğu psikolojik yoğunluğa ilişkin açıklama 
girişimini de bir iç tecrübe veya aşkın olanla ilişkili olduğunda "dini 
tecrübe" olarak adlandırmak mümkündür. Bu durumda kalbi ve du-
yuları da tecrübemizin kaynaklan olarak hesaba kattığımızda Tann'da 
dahil birçok soyut varlığı tecrübe konusu olarak kabul etmek müm-
kündür.57 İnsan bir anlamda gerçekliğin aracısız deneyimine de sahip 
olabilir. Duyusal algı ve bunun akabinde ki soyutlamalarla sınırlı 
kalınamaz Gerçekliğin mahiyetine daha ziyade Platon'un deyişiyle 
"kalp gözüyle" duyusal olmayan kavramlaştırma (preconceptual) ve 
dillendirme öncesi (prelmguistik) metafiziksel sezgilere salüp olun-
maktadır.58 

Sonlu ve koşullu varlık olan insanla, sonsuz, koşulsuz ve aş-
kın varlık olan Allah arasındaki ilişkiyi ifade eden imân terimi, bu 
bağlamın en iyi örneği olarak ileri sürülebilir. İmân nihai olarak du-
yulan ilgi ile başlayıp59 kuşku, zan bilgi gibi aşamalardan geçerek, 
son anlamda bütün bunlan aşıp Sonlu olanı Sonsuz Olan'a ulaştıran 
bir süreçtir. Bu nedenle iman bireyin dini yaşantısını ilgilendiren 
sübjektif boyutu kadar, toplumsal60 ve bir anlamda bilişsel süreçleri de 
içermektedir. Bir başka açıdan da iman, sonlunun sonsuzla buluşması-
nı ifade eden psikolojik deneyimi anlamlandırma girişimidir ve bun-
dan dolayı da bireyin Aşkın ile olan ilişkisinin "ne-liğini" ve "nasıllı-
ğını" formüle etmektedir. 

Bu perspektiften iman bireyin dini tecrübesini açığa vuran te-
olojik bir formülasyon, Tann'ya ilişkin bir tecrübesidir. İmana 
epistemik açıdan bakıldığında süje/bilen veya inanün sonlu varlık olan 
insan, obje/bilinen veya inanılan sonsuz varlık olan Allah'tır,61 bir 
başka anlatımla inanan/wöww inanma aktım Aşkın olana yöneltmek-
tedir. Bu bakış açısından Aşkın olanı insanın tecrübesinin bir objesi 
olarak düşünmek mümkün görünmektedir. 

İnsanın Tann'ya ilişkin bu deneyiminin kaynaklarına gelince, 
imanın oluşum sürecinde ilgi, zan bilgi gibi aşamalardan geçtiği dik-
kate alınırsa, olgusal bilgiye eşlik eden duyu organlarını hesaba kat-

5 Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, İnsan Yay.. İstanbul, 1992, s.122. 
58 Smith-Griffın, Unutulan Hakikat, s.190. 
59 Tillıch, Dynamics ofFaith, s.l 
60 Tillıch. Dynamics of Faith, s.22. 
61 Ö7,can. Haneli, Epistemolojik Açıdan İman, M.Ü.İ.F.V.Y. İstanbul, 1992, s.17 



manın yanında, asıl kaynak bunlann dışında kalan ve Kur'an'ın dikkat 
çektiği kalp olmaktadır. Kur'an epistemolojisinde kalp bir bilgi aygı-
tıdır, insanın bilme eylemine eşlik ederek onu Aşkın olanla ilişkiye 
geçirir.62 Kur'an, insanın imân tecrübesinde, onun Tann ile ilişkiye 
geçişinde kalbin önemine dikkât çekerek, kalbe yerleşmemiş veya 
kalbe ait olmadığı halde yalmzca sözlü olarak telaffuz edilen imam 
kabul edilebilirlik koşulunu yerine getirmediğine dikkat çekmiştir.63 

Bu durumda imanın gerçekleşme alanı olâri bireyin kalbi, onun Tann 
ile ilişkisinin merkez noktası olmaktadır. 

Eğer şu aria kadar yürüttüğümüz argümanlar doğru ise, bura-
dan hareketle, Tann'ya ilişkin bilgimizin ampirik temellerinin oluşun-
dan söz edebiliriz. Her şeyden önce Kur'an Tann'ya ilişkin bilgiye 
erişim sürecinde; insanın önüne oldukça somut bir metodoloji koy-
maktadır. Dağ, taş, insan ve canlıların yaratılışı ve bunlardaki hariku-
ladeliklere dikkat çeken Kur'an, bu görüngüler dünyasının arkasındaki 
Reel Olan ı aramaya çağırmaktadır. 

Bunun yanında yukanda dikkat çektiğimiz bireylerin iman 
tecrübelerinde olduğu gibi, imanın belirleyici alam olarak kalp ortaya 
konulmakta ve bunun nihai objesi ise Allah olmaktadır: Bilgi aktı, 
soyut ve somut olmak üzere pek çok alanla/malumat ilişkiye girmekle 
birlikte, bunlann bilgimize konu olma yollan değişiklik arz etmekte-
dir. İşte bu noktada duyular genellikle burada ve şimdiyi, bir başka 
anlatımla somut, karşımızda duran, görüp-dokunabildiğimiz nesneleri 
algılarken, bunlann arkasındaki Aşkın Gerçekliğe ilişkin bilgimizin 
kaynağı Olan duyu da "kalp"' olmaktadır. Bu nedenle doğal fenomenle-
re ilişkin tecrübe; somut ıkerl, dini ve mistik tecrübe soyuttur. 

61 Geniş bilgi için b k z S m g h , David Emmanuei, "Heart: The Way to Knomng 
RealityThe Bülletin, İnstıtute of Islamic Studies, Vol. 15, No. 1 -2, 1996 

63 Bkz. 49.Hucûrât 14; 3.A1-İ İmrân 167; 5 Mâide 41. Tarih içinde oluşan teolo-
jik tartışmalar içinde de, Kerrâmiyye haricinde imanın salt "sözlü anlatım"a 
dayandığı tezini savunan olmamıştır. (Bağdâdî, el-Fark, s.26; İsferâyinî. et-
Tabstr, s 115; Nesefi, Tabsıratü l-Edille, 1/799; Taftazânî, Şerhu l-Mekdsıd, 
V/178. Ancak oluşan genel teolojik konsensüs, imanın bir takım sözlü anla-
tımları içerse de (ikrar gibi) sah böyle bir anlatıma indirgenemeyeeeği yönün-
dedir. Bu düşünce ise, yukanda zikredilen ayetlerle gerekçelendirilmiştir. 
Matürîdî. Kitâbu t-Tevhid, s.371-372; Nesefi, el-İ timâd, Vr.78b-79a; Nesefi, 
Tabsıratü 'l-Edille, 1/799 



Analitik-ampirik işlem biçimleri yalnızca, kendi tanımladık-
ları bir deneyim biçimine tahammül ederler. Sadece fiziksel davranı-
şın yalıtılmış bir alanda, yemden üretilebilir koşullarda, istenildiği 
gibi değiştirilebilir özneler tarafından düzenlenen, denetimli bir bi-
çimde gözlfemlenişi, özneler arasında geçerli algılama yargılarına, 
hipotezler yalnızca mantıksal olarak doğru değil, ampirik olarak da 
uygun olacaklarsa, bu yargılar, kuramların üzerinde yükselmeleri 
gereken deneyim zeminini temsil ederler.64 Halbuki, bilinen yani 
"şey" yalnızca "nisbi maddiliğe sahip olan" duyulur nesneler değildir 
Niceliği ifade eden bu maddi şey, niteliği belirleyemez. Günlük dilde 
bazı yanlış kullanımlara rağmen gerçekte ölçen, nicelik değil, nitelik-
tir.65 Bu perspektiften Kur'an'a dayalı olarak geliştirilebilecek bir 
epistemolojinin, somut nesneler kadar soyut nesneleri de dışlamadığı 
tezinden hareketle, analitik-ampirik işlem biçimlerinden daha kap-
samlı oluşu ileri sürülebilir 

Ancak burada bizim Tann'ya ilişkin bilgimizi bir bakıma 
ampirik bir temele dayandırmamız, onun mutlak anlamda fiziksel 
fenomenlerin tecrübeye ve duyu algılanna açık oluşu anlamında bir 
olgu oluşu anlamında değildir. Çünkü şpn anlamda Tann bütün fizik-
sel alemi kuşatan ve aşan Müteal bir varlıktır. Bu nedenle fiziksel 
dünyamn algılanıp test edilebilir oluşu anlamında bir test sürecine açık 
değildir. Yine de buna rağmen doğal fenomenlerin test süreçlerine ve 
analitik felsefenin doğrulama ilkelerine açık olmamasına karşılık, 
beşeri tecrübenin kapsamı ve anlaşıın (lüzeyi dışında değildir. Bir teist 
Tann'ya ilişkin bilgisini ve son anlamda da imanım, oldukça mantıklı 
ve tutarlı bir biçimde açıklayıp sürdürebilir ve bundan da herhangi bir 
çelişki doğmaz. Ancak Aşkın alan, fenomensel alana nispetle farklı bir 
düzlemi temsil ettiğinden, ona ilişkin algı araçlanmızm da farklılık 
göstermesi doğal karşüanabilir. 

Allah'a ilişkin bilgimizin ampirik temellerini belirleme, bir 
başka açıdan Allah'ın görülmesi tezi açısından da önemli imalar taşır. 
Çünkü Ru yet"i kabul edenler, ve reddedenler arasındaki anlaşmazlık, 
Allah'ı duyu tecrübesinin bir objesi olarak mı yoksa duyusal alandan 

Habermas. Jürgen, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çev.Mustafa Tüzel. 
Kabalcı Yay . İstanbul. 1998, s.23. ' 
Filiz, Şahin, İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, İnsan Yay., İstanbul, 
1995. s 54. 



soyutlanmış soyut bir bilgiyle mi bilip bilemeyeceğimiz noktasında 
odaklaşmaktadır.66 Ancak Tann'nın duyu verilerinin doğrudan ilişkiye 
girebileceği bir mahiyetinin olmaması sonlu-sonsuz ilişkisini dolaylı 
hale getirirken, ilişkide merkezî görev*in kalbe yüklenmesi de ilişki 
biçimini soyutlaştırmaktadır. Bu nedenle Allah'a ilişkin bilgimizin 
ampirik temellerine ilişkin vanlan sonuç, kalbi bir rüyet (veya anlayış) 
için uygun bir anlam sağlayabilse de, literal anlamda bir görme olgusu 
için uygun gerekçe sağlamayabilir. 

2. GÖRME EYLEMİ/EYLEMİN ANLAMI 
Tann'nın görülmesine ilişkin tartışmalarda ön plana çıkan 

standart terim "görme" kavramıdır. Çünkü "Allah'ın görülmesi 
(Ru yetullah) söz dizimi, bir izafet terkibi olup başlıca iki terimden 
oluşmaktadır. Birincisi insana nispet edilen yönü, yani sonlu, zaman-
şal, beşeri ve duyusal olan görmeyi; ikincisi ise bu eyleme konu olan 
Sonsuz ve Müteâl olan Tann'yı temsil etmektedir. Birinci bölümde 
ortaya koyduğumuz tartışmalar daha çok Ru 'yetullah teriminin ikinci 
kısmım, yani Allah'ın varlık ve mahiyetini merkeze almaktaydı. Bu-
rada ise işin eyleme dönük yönünü, beşeri düzlemde gerçekleşen 
"görme" teriminin anlam ve mahiyetini belirlemeyi amaçlamaktadır 

Bu alanda bir belirlemede bulunma girişiminde belirleyici o-
lan, isimlendirmeden çok, verilen isme yüklenen anlam olmaktadır. 
Çünkü Ru 'yet teriminin Allah'a izafesi, bunun imkanı ve anlamı gibi 
tartışmalarda önemli olan terime yüklenen anlamın Allalı'm aşkın 
mahiyetiyle çelişip çelişmemesidir. Yoksa terime verilen ismin "gör-
me", "nazar", "lika" vs. olması değildir. Bir başka açıdan da terime 
duyusal algıyı çağnştırmayan, yani duyu algılarının konusu olan nes-
nel dünyaya teşbihi içermeyen soyut bir anlam yüklendiği takdirde, 
bunun Allah'a nispetinde herhangi teolojik sorun çıkmamaktadır. 

. Bunun tipik örneği, görme olgusunu "bilme" ve "kalbi biliş'Te açıkla-
yan yaklaşımlarda görülmektedir. Çünkü burada terim, literal anlamı 
dışında metaforik bir anlama çekilmekte, anlam soyutlaştınlmakta ve 
dolayısıyla Allah'ın aşkın doğasıyla bağdaşır hale dönüştürülmektedir. 
Aslmda görme olgusunun böylesine mecazî anlam alanına çekilişi ve 
kalbî bir görüşle veya bilmeyle açıklanışı, literal anlamda ele alındı-
ğında karşılaşılan sorunlardan kaçmak olarak da düşünülebilir. 

66 Hanefi, Mine 'l-Akîde, 11/295. 



Allah'ın görülebilirliği tezini sağlıklı bir temelde ele almak 
noktasında, Ru'yet teriminin ne-liğini ve anlamını belirlemek önem 
taşnnaktadır. Bir başka deyişle beşeri potansiyeller açısından tartış-
manın odak noktası olmaktadır. Çünkü eylemi gerçekleştirecek olan 
bütün eksiklik, cehalet vs sınırlılıklanyla birlikte insandır.6' Terime 
yüklediğim anlam, benim beşeri kabiliyetlerim açısından günlük tec-
rübemde yaşadığım görme olgusuna atıfta bulunmak suretiyle anlam 
kazanmaktadır. Sonra da beşeri tecrübede anlam kazandırılan terim. 
Aşkın varlığa atfedilmektedir Bu durumda Ru 'yetullah ile ilgili bir 
teolojik inşada bulunabilmek, bir anlamda terimin etimolojik tahlilili-
ni, ne-liğini ve yüklenen anlamın anlamım tartışmayı gerekli kılmak-
tadır. Bir başka deyişle bizim tartışacağımız şey, terimin anlamından 
da öte. anlamın anlamı olacaktır. 

Bütün tarihsel-geleneksel açıklama biçimlerini bir tarafa bı-
rakırsak, beşeri tecrübe, günlük olağan olgu ve davranışlarında her-
hangi "görme" olgusunu tecrübe etmektedir. En basit ve dolaysız 
tecrübelerimizi bile ele aldığımızda, önümüzde kaybolan denizi, sa-
ğımda solumda uzanan uçsuz bucaksız sahil şeridini ve onun arkasın-
daki kum tepelerini görüyor ve algılayabiliyorum. Bir başka deyişle 
çevremdeki nesneleri görüyor, algüıyor, anlamlandırıyor ve bir an-
lamda dünyayı kendi dünyama dönüştürüyorum. Bütün bu yapıp et-
melerimde algılarım olabildiğince açık ve nettir. Bütün bu parça parça 
gördüğüm imajları bir araya getiriyor, bütünleştiriyor ve anlamlandırı-
yorum. Bir başka anlatımla bu benim gerçekliği görme ve bilmeme 
imkan sağlıyor.68 Bu duyunun, bilgi ve hayat için büyük başarısı var-
dır. Şöyle ki, bu duyu sayesinde değil insan, diğer canlılar bile, sözge-
limi yangın mahalli, dağ kenarı, deniz kıyısı gibi tehlikeli bölgelerden 
zarara uğramaktan kendüerini korurlar.69 Görme olmaksızın insanın 

6 ' Kur'an pek çok ayetinde insanın eksikliklerine, sınırlılıklarına ve bilgisinin 
yetersizliğine dikkat çekmektedir. Bkz. 4.Nısâ/28; 21.Enbiyâ'37; 33.Ahzâb/72. 
İnsan beşeri düzlemde tamamen hür ve kendi eylemlerini gerçekleştirmede 
özgür olmasına karşılık, bu özgürlük İlahî düzleme nispet edildiğinde oldukça 
mukayyet ve sınırlı (Cüz'î) kalmaktadır. Çünkü son anlamda ilahî irade beşeri 
irade de dahil herşeyi kuşatmaktadır. (Bkz. 76.İnsân/30; 81.Tekvîr/29). 

68 Ellul, Jacquas, Sözün Düşüşü, Çev.Hüsamettin Arsian, Paradigma Yay., İstan-
bul, 1998, s.21. 

69 Cihan, A.Kamıl, İbn Sina ve Gazali de Bilgi Problemi, İstanbul, 1998, s. 113. 



gerçekliği kavrama, anlamlandırma ve kendini uzayda konumlandır-
, ,ması oldukça zor görünüyor. 

Genel olarak bilgi özel olarak da ampirik bilginin vazgeçil-
mez araçları olan beş duyunun, yerine getirdikleri işlevler algı (hiss) 
terimiyle ifade edilir. Ancak yukanda da temas edildiği gibi algı salt 
duyu organlannda olup biten bir süreç olmayıp, dış ortamdaki deği-
şikliğin duyu organım uyarması ve bu uyan nın organın normal miza-
cında oluşturduğu değişikliğin muhayyile tarafından değerlendirilip, 
ruh tarafından algılanması Şeklinde anlaşılmaktadır. Elbette ki bu algı-
uyancılar, duyu ve algılama sürecine göre, haricî (external), tahayyülî 
(imaginary) ve entelektüel şeklinde sımflandınlabılir.70 Bir anlamda 
her bir duyu algısının oluşumu haricî, tahayyülî ve entelektüel boyut-
lan içermektedir. Bu bağlamda görme eylemi (hassetu'l-basar), bir 
duyu orgam ve veri toplama aracı olan göze gelen uyancılann algıla-
narak, tahayyül ve entelektüel yetilerce işlenmesi sonucu meydana 
gelen bir olgu olmaktadır. Bu anlamda görme, açıp kapanmak sure-
tiyle görüntüleri alan uzva konulmuş bir güç olup, onunla renkler, 
ışıklar, miktarlar, güzellik ve çirkinlik algılanmaktadır.71 Ancak bütün 
bunlarda öne çıkan öğe, hepsinin duyumsanabilir nitelikler oluşu ve 
herhangi bir aşkın referansa sahip olmayışlândır. 

Bu niteliğiyle görme olgusu, nesnelere ait renk, şekil vs. fi-
ziksel nitelikleri belirleme yanında, onların güzellik ve çirkinliği gibi 
estetik değerleri de algılayabilirler. Çünkü "Göz" (ayn, eye) terimi 
genel olarak literal anlam taşır, yani gözün nesnelere ilişkin algısını 
ifade eder. Ancak terim oldukça sıklıkla da mecazî (fıgurative) olarak 
kullanılır. Göz literal anlamın dışında mecazî acılama taşındığında aklî 
ve manevî anlayışa karşılık gelir.72 Bununla birlikte, beşer için görme 
duyusunun imkanını kabul edilmekle birlikte, bu duyunun objesinin, 
yani görülebilir olan nesnelerin neler oluşu konusundaki bir uzlaşıdan 
söz edebilmek mümkün görünmüyor. Bu bağlamda filozoflar ancak 
renkli nesnelerin görülebileceğini belirtirken, Mutezile görülebilir 
nesnelerin alanım daha da sınırlayarak, yalnızca cisimlerin görülebile-

70 Maclyntre, Alasdair, "Visions", N.E.P.T, s.254. Isfahânî, Ragıb, el-Müfredâtfi 
Garibi '1-Kur'an, İstanbul, 1986, s.303. 

71 Bakillânî, Kitâbu t-Temhid s.29; Cürcânî, et-Ta 'rifâl, s.71. 
72

 ;WesseI. \Valter W., "Eye", B.D.T., s.207-208. 



ceği iddiasını sürdürür.73 Sünnî paradigma ise görme konusunda kap-
samı en geniş perspektife yayan bir bakış açışım savunur. Bu düşün-
ceye göre, var olabilme görülebilir olmanın temel koşuludur, bu ne-
denle var olan her şey görülebilir.74 Aslında biz burada bu tahlilleri 
Allah'ı görülebilirliği tezini açıklayabilmek için tartışmaktayız. Ancak 
görüldüğü gibi; RÜ yetullah doktrini İslâm düşüncesinde oldukça etkili 
olmuş ve İslâm düşünürlerinin duyu algılarını tanımlama ve taalluku-
nu belirleme gibi problemlere de uzanmıştır. Elbette ki Sünnî düşünce 
Allah'ın göriilebilirliğini mümkün kılabilmek için, bu konuda cisim 
olmayı değil, var olmayı temel kriter olarak,belirlemektedir. Özellikle 
Eş'arı ekolünün Allah'm ahirette görülebilirliğinin rasyonel temelle-
rini belirleme girişiminde "varol ma'yı belirleyici faktör olarak öne 
sürmesi, duyu organlarının işlevlerini tanımlama açısından da aym 
kriteri esas almalarım gerekli kılmıştır. Eş'ârî düşüncenin önde gelen 
isimlerinden birisi olan Abdulkahir el-Bağdadî, bilme, görme, işitme, 
irade ietme ve güç yetirmenin oluşumu için "varolmanı"nın dışında 
hiçbir koşulun gerekli olmadığı iddiasındadır.75 

Ancak burada Eş'ârî düşüncenin görme için "varoluş" dışın-
da herhangi bir koşul kabul etmeyişi, Ru 'yetullah doktrinini 
temellendirme açısından önemli bir hareket noktası sağlasa da, bu tarz 
bir yaklaşım "görme" den çok "görülebilir olma" terimini açıklıyor 
gibi görünüyor. çünkü görme eylemi ile eylemin objesi (yani görüle-
bilir olanlair) görme olgusunun iki farklı veçhesini oluşturmaktadırlar. 
Kur'an'ın Münafıklarla ilgili ortaya koyduğu bir anlatım biçimi görme 
için açık bir biçimde "ışığın" gerekli olduğunu ifade etmektedir. 
Kur an imanlarında iki yüzlü tutum takınanları, ateş yakan, etraf ay-
dınlanınca ateşleri Allah tarafından söndürülen ve ışık yok olunca 
karanlıkta kalıp göremez duruma düşen kişiler şeklinde tanımlar.75 Bu 

73 Ebû Haşim:«1-Cijbbâî (ö.321/933) başta olmak üzere Mu'tezile fırkası görüle-
bilir nesnelerin aneak, renkler, şekiller, cevherler ve ilintiler, yani cisimlerden 
ibaret olduğunu düşünürken, filozoflar bunu yalnızca renkler alanına hasret-
mişlerdir. Bkz. Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s.9, 98. 

74 Bağdâdî, Usûlü 'd-Din, s.9. 
" Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s.28, 97. 

6 "Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir ateş yakan kimse misa-
lidir. O ateş vanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığı-
nı giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) görmezler". 
(2.Bakara'17). 



anlatım apaçık biçimde görme olgusu ile onun bir koşulu olan ışık 
arasındaki ilişkiye vurgu yapıyor. Aslında gerçekte ayet sembolik bir 
anlatım içerse de,77 temsilde kullanılan öğeler nesnel dünyadan seçil-
mekte ve ateş ile ışık, ışık ile görme arasındaki doğrudan ilişkiyi be-
lirlemektedir. 

Gözün bir eylemi olarak meydana gelen görme, Arapça'da 
birbirinden farklı anlam boyutlarına sahip olmakla birlikte, temelde 
bir birine yakın anlamlara sahip oldukları düşünülen Ru 'yet, basar, 
likâ ve nazar gibi terimlerle ifade edilmektedir. Elbette ki bütün bu 
terimlerin görünüşteki kaba anlamlan göz aracılığıyla meydana gelen 
duyudur. Ancak terimlerin hem filolojik analizleri hem de Kur'an'ın 
onlara yüklediği anlam kodlan dikkate alındığında, bir duyu olmanın 
ötesinde çok daha derin teolojik imalar taşıyabilirler. Bir anlamda 
kavramların derinlemesine tetkiki, onlann duyu algısının ötesine giden 
bir soyutlama ve fiziksel olmayan bir görme anlayışım da ele veren bir 
anlama sahip olduklarım gösterir. 

Gözün duyusu, bakma, düşünme,78 görmek için gözlerini atf 
ve çevirmek, nazar etmek79 vs. anlamlara gelen nazar (sight, vısion), 
bir açıdan ilme ulaşmak için uygun ilmî ve zannî öncülleri düzenleme 
anlamına gelmektedir.80 Aym anlamda bir düşüncenin kuramsal yönü-
nü belirlemeye yönelik salt teorik inşalara dayalı düşünceye de nazari 
düşünce denilir.81 Bu anlamda öncesinde görme ve düşünme'ye ihti-
yaç duyan her bilgi, nazarî bilgi'dir.82 Mantıkçıklara göre, ilme ulaştı-
ran düşünce veya galip zan anlamına gelir. Elbette ki burada düşünce-
den amaç, akim (nefs) kasdî olarak anlamlara ulaşmasıdır.83 Terimin 

Yüce Yaratıcı, burada münafıkların konumunu belirlemek amacıyla temsilî bir 
anlatıma başvurmaktadır. Temsiller genelde, kapalı olan anlamı açığa çıkar-
mak ve gerçekliğin üzerindeki gizliliği gidermek amacıyla başvurulan yön-
temdir Râzî. Mefâtihu 'l-üayb, 1/73; Nesefi. Medâriku t-Tenzil, 1/23. 

78 İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, V/215, Fîrûzâbâdî, el-Kântûsu'l-Muhil, s.436. 
79 Sâmî. Şemseddin, Kâmûs-i Türki, Neşr.Ahmed Cevdet, Dersaâdet, 1317, 

s.272. 
80 Razî, Medlimu Usûli d-Din, s.21; Cürcânî, Şerhu l-Mevâkıf, I/l 89. 
81 Cürcânî, et-Ta'rifât, s.297. 
82 Bâkillânî, Kitâbu t-Temhİd s.27. Cevheri buna "göz ile düşünme" adını ver-

mektedir. Bkz. İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, V/215. Râzî, Zeynuddin 
Muhammed b. Ebî Bekr, Muhtâru s-Sihâh, Ammân, Trs, s 666. 

83 Tahanevî. Keşşâfu Istılah âti 'l-Funûn, 11/1705. 



bu anlamı esas alındığında, nazarın tutarlılığından (sahih) veya tutar-
sızlığından (fasit) söz edebilmek de mümkündür. 

Hadislerde rahmet, şefkat vs. anlamlarda da kullanılmıştır 
Beşeri düzlemde de nazar, sevginin göstergesidir. Bu bağlamda nazar 
terimim gözlere nispet edildiğinde, nesnelerle ilişkili olmakta, kalbe 
nispet edildiğinde ise, daha çok bâtinî bir anlama yönelik olmaktadır.84 

Nazar kelimesi "ila" harf-i ceriyle birlikte ve "yüz"le ilişkili olarak 
kullanılırsa, bu görme anlamına gelir.85 Burada kullanılan "yüz" teri-
mi, görme olgusunun süjesi olan bireye aitse, bu gerçek anlamda "ka-
fa" gözüyle görmeyi; eğer başka herhangi bir varlığa nispet ediliyorsa, 
bu durumda görme olgusunun objesini belirlemiş olur ve ilgili nesne-
nin görülmesi anlamına gelir. Teolojinin de' bir anlamda Kur'an'ı 
anlama ve anlamlandırma çabası olduğu düşünülürse, herhangi bir 
kavramın filolojik anlamım belirlemenin Kur'an'ıh doğru anlaşılması-
na katkıda bulunabileceği söylenebilir. Diğer bir açıdan da taıtışüan 
kavramın Kur an açısından kullanımını ve anlamım belirlemek, onu 
anlama çabasında parçacı yaklaşımlardan kaçınmak ve bütüncül anla-
şımının sağlaması açısından önemli olabilir; Allah'ın görülebilirhğiyle 
ilgili teolojik kurgular büyük ölçüde bunu Kur'an'ın kendi söylemine 
dayandırmaları, yani aklî gerekçelerden çok naklî boyutunu öne çı-
karmaları, Yüce Allah'ın gerçekten kendisini görme olgusunun bir 
objesi durumunda tanımlayıp tanımlamadığım tespit etmeyi gerekli 
kılmaktadır. Bu bağlamda Ru 'yetullah'la ilgili terminolojinin 
Kur an daki kullanımını belirlemek ve Yüce Yaratıcının muradım 
anlamaya çalışmak, tartışma evrenimiz açısından daha aydıiüatıcı 
olabilir. Bu ise bizim Ru yet ile ilgili temel kavramların filolojik 
analizinden çok Kur'an daki anlamım belirleyeceğimiz anlamına 
geliyor. 

Kur 'an geçmişte ve bulunulan andaki olgu ve olaylara bak-
ma, onlar üzerinde düşünmeye yönelik beşeri anlayışa çağn yaparken 
"nazar" terimine başvurur. Kur'an'm anlatım biçimi içinde önemli bir 
yer tutan meseller, beşeri anlayışı düşünmeye çağıran yaklaşımlar 
olarak görülebilir. Örneğin öldükten sonra dirilmenin imkanı ve anla-
mı konusunda beşeri anlayışa daha fazla açıklık kazandırabilme de, 

84 İbnuT-Esîr. Ebû's-Seâdet Mecdu'd-Dîn Muhammed el-Cezerî, en-Nihâye fî 
Garibi İ-Hadis ve 'i-Eser, Beyrut, Trs., V/77. 

85 İbnu'1-Esîr. en-Nihâye, V/78; İbn Manzûr. Li.ıânu'l-Arab, V/216. 



yıkılıp harap olmuş bir kasaba ömeklemine başvurulur. Allah onları 
öldürüp yüz sene bırakmış sonra tekrar diriltmiştir86 İnsandan bu olup 
bitenlere bakıp düşünmesini istemektedir. Bu anlamda "nazar1' sözcü-
ğü yukanda ifade ettiğimiz, mantıkî öncüllerden hareketle sonuca 
veya bilgiye ulaşma süreci olarak belirlenmektedir. Zira ayetin sonu 
"durum anlaşılınca, ondan Allah'ın her şeye kadir olduğu"bilgisine 
ulaşıldığını ifade etmektedir. 

Bu bağlamda Kur'an, benzer anlamlarda insanları, Allah ve 
Hz.Peygamber hakkında yalan uyduranların durumlarına,87 günahkar-
ların başlarına gelenlere,88 fesatçıların,89 zulüm edenlerin,90 bozgun-
cuların durumlarına,91 Allah'm aşkın alam beşeri anlayışa yakınlaş-
tırmak amacıyla açıkladığı ayetleri92 ve delillerine,93 insanların bir-
birlerinden üstün kılmışına ve farkhlıklanna,94 putperestlerin tapüklan 
tannlara,95 öldükten sonraki yaşam için yaptığı hazırlığa,96 neden 

86 "Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatılan özerine çökmüş 
(alt üst olmuş) bir kasabaya uğradı; "Ölümünden sonra Allah bunları nasıl di-
riltir acaba!?" dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı; sonra 
tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? dedi. "Bir gün yahut daha az" dedi. Allah ona: 
Hayır, yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır, fi-
şeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra 
tekrar dirilttik). Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona 
nasıl et giydiriyoruz, dedi Durum kendisince anlaşılınca: Şimdi iyice biliyo-
rum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi". (2.Bakara/259). 

87 4.Nisâ/50; 6.En'âm/24; 17.!srâ/48; 25 Furkân/9. 
88 7.A'râf/84. 
89 7.A'râf/103; 10.Yûnus/73; 
90 10.Yûnus/39; 28.Kasas/40. 
91 27.Neml/14. 
92 Kur 'an'da "işaretler" ve "deliller" olarak da anlaşılması mümkün olan âyât 

terimine oldukça çok atıfla bulunmaktadır. Bu atıflarla ilişkili olarak kelimenin 
dört ayrı anlamı ortaya konulabilir. 1-Allah'ın nimet ve kudretinin işaret olan 
tabiî olaylar, 2-Peygamberin göreviyle bağlantılı ve mesajın hakikatini doğru-
lamaya yönelik olaylar ve nesneler, 3-Bir elçi tarafından okunan ayetler, 4-
Kur'an'ın ve kitabın parçası olan ayetler. Bkz. Watt, W.Montgomery, 
Kur an a Giriş, Çev.Süleyman Kalkan, A.O.Y., Ankara, 1998, s.143-144; 
Chittick, Varolmanın Boyutları, s.76. 

93 5.Mâide/75; 6.En'âm/46, 65; 30.Rûm/50. 
94 17,İsrâ/21. 
95 20.Tâhâ/97. 
96 59.Haşr/18. 



yaratıldığına97 ve yiyip içtiklerine98 bakmaya çağırır. Bu anlatımların 
hiçbirisinde "nazar"' sözcüğü "yüz"' ile birlikte kullanılmamıştır ve 
örtülü olarak gözle bakma anlamım içerse bile, gerçekte düşünme ve 
düşünülen nesne konusunda bir bilgeye ulaşma çağrısıdır. Bazen de, 
Hz.İbrahim'in oğlunu kurtıan etmesine ilişkin anlatılan olayda, gördü-
ğü rüya konusunda oğlunun düşüncesini sorarken de aynı terimin 
kullanıldığı görülmektedir.99 

Terime Kur'an'ın yüklediği bir başka anlam ise, bekleme 
anlamıdır.100 Bekleme anlamı kastedilen ayetlerin hemen hepsinde 
henüz gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmesi beklenen geleceğe ilişkin 
bir olaydan söz edilmektedir. Onlardan bazıları mutlak biçimde gele-
cek olan ve gecikmesi bir an bile düşünülemeyen bir çığlığı beklerler 
(yenzuru)lcT. 01 Aynı şekilde Hz. Süleyman ile ilgili kıssada Belkıs'a 
hediye gönderdikten sonra nasıl davranacağını bekleyip anlama anla-
mında da102 aynı terimin kullanıldığı görülmektedir. 

"Nazar" teriminin gerçek anlamı dışında kullanıldığı bir baş-
ka anlam boyutu, ahirette insanların karşı karşıya gelecekleri bir olgu-
yu ifade etmektedir. Bunlar, Yüce Allah'ın inanmayanlara karşı şefkat 
ve merhametini esirgemesini anlatan ayetlerdir. Bu anlamda Türk-
çe'mizde yüzüne bakmama' yani biriyle ilgilenmeme, acımama, 
şefkat ve sevgi göstermeme anlamında kullanılan bir anlam söz konu-
sudur.103 Allah'ın rahmet ve şefkatini esirgeyeceği insanlar Allah'a 
karşı verdikleri sözü az bir bedelle değiştiren kimselerdir. Hesap gü-

, 7 86.'i arık. X 
59 80.Abese/24. 
" 37.Saöât/102. . 
100 "Bekleme" anlamı, terimin sözlük anlamında da yer tutmaktadır. Ancak terim 

bekleme" anlamına geldiğinde herhangi bir edatla kullanılmayıp, yalın olarak 
nesnesini alır. Bu durumda enzimi kalilen" şeklindeki bir cümle yapısı, mu-
hatabın beklemesini talep etmektedir. İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, V/216: 
Fîrûz.âbâdî. el-Kdmusu 'l-Muhît, s.436. 

101 38.Sâ'd/15. 
10- 27.Neml/35. 
103 Beşerî tecrübe içinde "nazar" terimi sevgi'nin göstergesi olmaktadır Bu an-

lamda nazar terimi, ihsan, rahmet ve şefkat anlamına gelmektedir. Bkz. İbn 
Manzûr. Lısânu l-Arab, V/216. 



nünde Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları 
temize çıkarmayacaktır.104 

Görme organının herhangi bir yöne yönelimi ve bu nedenle 
de onun eylemi olan "bakma" anlamına gelen ayetlerde mevcuttur. 
Diğer bir anlatımla bu ayetlerde herhangi bir mecazi anlatım yerine 
doğrudan anlatıma başvurulmakladır. Gerçekte "nazar" gözün bir 
eylemi olmakla birlikte "nazar etme", "nazar değme" vs. Türk-
çe'mizdeki kullanımlarında da mecâzı anlatımlara başvurulmaktadır. 
Literal anlamın örnekleri arasında bir süre indirildiğinde müşriklerin 
birbirine bakışmalarını ifade eden ayetle,105 Hz. İbrahim'in yıldızlara 
bakmasından106 söz eden ayetlerdir. Kuşkusuz bu alanın en açık ör-
neklerini ise, teologların Ru 'yetullah ile ilgili tartışmalarında en ö-
nemli dayanak olarak kullandıkları ayetler oluşturmaktadır. "Nazara" 
terimine yer verilerek, bizzat gözle görme anlamı kastedilen iki ayet-
ten biri Hz. Musa'nın Rabbine yönelik bir niyazım ifade eden 
"Rabbim bana kendini göster göreyim " şeklindeki talebidir.'07 Diğeri 
ise inananların cennetteki durumlarını, içinde bulundukları mutluluk 
durumunu betimleyen ayettir. Orada ise "nazara" sözcüğü bizzat 
"yüz" terimi ile birlikte "ila" edatıyla kullanılmıştır108 ve bu, gözle 
görme anlamına gelmektedir.109 Allah'ın görülmesine ilişkin Sünnî 
anlayış tahlil edilirken tartışılacağı üzere, bu alanda pozitif bir tutum 
içinde olan İslâm teologları, "nazar" teriminin özellikle Allah'ı gör-
meye delâlet eden ayetler söz konusu olduğunda "görme" anlamında 
kullanıldığım düşünürler ve bunun dışındaki anlamlarını bu ayetlerle 
ilişkili olarak tutarlı bulmazlar.110 

Basar, gözün nuru olup, görülebilir olanları görme eylemini 
gerçekleştirmektedir ve "görmek, bilmek, sezmek, görme duyusu ve 
göz'gibi anlamlara gelir.111 Kur'an bu işlevi yerine getiren yeti anla-

104 3Âl-i-lmrân/77. 
105 9.Tövbe/127. 
106 37.Saffât/'88. 
107 7.A'râ£ /143. 
108 75 Kıvâme 23 
109 Nesefi. Meddriku't-Tenzil, I V / 3 1 5 / . 
110 Eş'ârî, el-İbâne, s.13, Matürîdî, Kitâbu't-Tevhid. 

Temhid, s.309. 
" ' Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu'l-Muhit, s.317, Yürdagür, 

v/ıoı. 

79; Bâkillânî, Kitâbu't-

Metin, "Basar", Dİ.A, 



mında tekil olarak "basar" ve onun çoğulu olan "el-ebsâr"ı kullanır.112 

Bunun müteradifi bir kavram olarak da "ayn" veya "a'yun" terimleri-
ne yer verildiği görülmektedir."3 Kur'an'da işitme eylemi ile ilgili 
kullanılan "üzün" ve "semia" terimleri için Türkçe'mizde kulak teri-
mini kullanmamız gibi; "ayn" ve "basar"ı da ayırmayarak, ikisine de 
"göz" demekteyiz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmayarak "gör-
me" şeklinde bir mutlak terim kullanmamıza karşılık, aslında görme 
haricî ve bâtînî olmak üzeri iki açıdan gerçekleşmekte, birisi bu 
duyumsanan ve görülebilen evrenle bizi ilişkiye geçirirken diğeri 
görülmeyen alemle ilgili olmaktadır.'14 

Aynı şekilde nesnelerin gerçek yüzünü görme ve anlama ara-
cı olarak kalbin yetisine de basiret denilmektedir. Bir anlamda bunlar, 
Allah'm görme ve anlama yetisini var ettiği iki latif cevher gibidir-
ler."5 Gözün renk, ışık, şekil vs. nesnelerin niteliklerim algıMma ve 

" anlamlandırma yetişidir."6 Basar, bir şeyi bilme anlamına gelebildiği 
gibi, açıklık kazanma, yol gösterme anlamına da gelebilir."7 Bu an-
lamlara özdeş ve artık bir nitelik olarak da, Allah'ın nuruyla aydın-
lanmış kalbin nesnelerin gerçekliklerini görme gücüne de aynı kökten 
gelen "basiret" kelimesi eşlik etmektedir. Kur'an pek çok ayetinde, 
düşünüp ibret almaları için "basiret sahipleri" nz çağrıda bulunmakta-
dır."8 Bu bir anlamda nesnelerin suretlerini gören nefsin görme gücü-
ne özdeştir ki, filozoflar buna kutsi akıl veya nazarî akıl adını ver-
mektedirler.1'9. Görme eyleminin ne ile gerçekleştiği tartışmasında 
bazıları bunun özle (zat) bazdan ise araçlarla (vasıta) gerçekleşebile-
ceği düşüncesindedirler. Örneğin bir nesnenin görülmesini sağlayan 

112 10. Yunus/31; 14. İbrahim/42; 16. Nahl/78; 22. Hac/46; 23. Mümmun/78; 24. 
Nur/37; 32. Secde/9; 33. Ahzâb/10; 67. Mülk/3,4,23. 

113 20.Tâhâ/39; l l .Hûd/37; 23.Müminûn/27; 52.Tûr/48; 54.Kamer/14 
114 Gazâlî, Mişkdtü l-Envdr, s.8. 
115 Râzî. Kiefdtihu 'l-Gayb, 1/54. Temelde birçok anlama gelmekle temelde literal 

olarak gözle "bakma" anlamına gelen "nazar" teriminin etimolojik tahlili, aynı 
zamanda onun "kalple görme" anlamında kullanılabileceğini de imâ eder. Bkz. 
İbn Manzûr, Lisdnu 'l-Arab, V/215: Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu 'l-Muhit, s.436. 

116 Cürcânî, et-Ta'rifât, s.71. 
" Zemahşeri, Cârullah Ebû'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer, Esdsu'l-Belâğa, Tah 

Abdurrahnian Muhmûd. Dâru'l-Ma'rife, Beyrut Trs, s.23. 
118 3.Â1-İ İmrân/13: 24.Nûr/44; 59.Haşr/2. 
119 Cürcânî, el-Ta'rifdt, s.71. 



ışıktır, çünkü renk ancak ışık vasıtasıyla görülebilir. Ancak bir nesne-
ye ilişkin Ru'yetin gerçekleşebilmesi için görmenin hem zat hem de 
arazlarla gerçekleşmesi gerekir. Sonra bu göme olayı bir başka şeyle 
ilişkili olduğunda, o, ikinci bir görme olmuş olur. Örneğin gemiye 
nispetle geminin hareketini görme gibi.120 

Zeyd'in yüzüne baktığımızda, bu sûretle bizde en mükemmel 
veçhiyle bilgi meydana gelir. Sonra gözlerimizi kapadığımızda, yine 
onun sûreti gözümüzün önündedir. Ancak bu iki dunım arasında ayrı-
lık vardır. Her iki durumda da bilgi meydana gelmekle birlikte, görme 
olgusu bilmeye artık durum olarak oluşmaktadır. Bazıları buradaki 
fazlalılığı göz bebeğinin, görünenin şekil ve biçiminden etkilenişine 
verirlerse de bu tutarlı değildir. Çünkü bu etkileşim görmeye ve anla-
yışa (idrak) ters düşmektedir.121 Ancak görme olgusu yoklarla değil, 
var olanlarla ilişkili bir durumdur. Bu nedenle var olmadan önce bir 
şeyin görülebilmesi düşünülemez.122 

Aydınlık bir renk gördüğümüzde, burada iki çeşit görme ol-
gusundan söz etmek mümkündür. Birisi öncelikli olarak ışık, sonra 
zatla ikincisi de, önce renkle gerçekleşmektedir. Bu nedenle görme 
hangisiyle gerçekleşirse gerçekleşsin tam bir açıklık kazanmayla so-
nuçlanmaktadır. Aslında bütün duyular, ancak duyumsanabilir nesne-
leri algılayabilirler. Bu duyu aygıtlarından birisi olan göze dayalı 
duyumların kelamcılara göre, işitme duyumuna göre daha üstündür. 
Çünkü işitme yalmzca sesleri işitirken, göz bütün mevcudatı görebil-
mekte ve dolayısıyla daha kapsamlı olmaktadır.123 

Gözün bir duyumu olan "görme"nin nesnesinin ne olduğu 
konusunu belirlemek de, nesne kategorisi içerisinde değerlendirileme-
yen varlıkların görülüp görülemeyeceğini, yani her türlü sonluluk ve 
cısimlikten Müteal olan Tanri'yı görmenin imkanım belirleyebilmek 
açısından önem taşır. Bu alanda Mutezile ve filozoflar yalmzca renk-
ler, şekiller ve cisimlerin görünebilirliği tezini savunurlarken, Eş'âri 
var olan her varlığın görülebileceğim ve yok olanların görmeye konu 
olamayacağını; Abdullah b. Said el-Kalanisî ise kendi özüyle var 

120 Tahanevî, Keşşdfu Istılahâtî'l-Funûn, 1/337. 
121 Râzî. el-Metâlibu'l-Aliyye. III/l 87-189; el-Erbain, 1/266. 
122 Râzî. el-Metâlibu l-Aliyye, IH/192. 
123 Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s.10. 



olabilen her şeyin görmenin objesi olabileceği düşüncesindedirler.124 

Ancak Mutezilî düşünce bununda ötesinde Tanrı'mn herhangi bir şeyi 
görmesinin veya görmeye konu olabilmesinin imkanını kabul etme-* 
mişlerdir. Bu tezlerinden hareketle de Kur'an'ın Allah'ın görmesi 
veya görülebilmesi anlamına gelebilecek ayetlerini "bilmesi" anla-
mında yorumlamışlardır.125 

Terimin olağan kullanımı daha çok olgusal gerçeklikleri du-
yum aracı olarak öne çıkmaktadır. Bu anlamda "basar" bir duyu orga-
nı olup büiün! görünebilen şeyleri algılama yetisine sahiptir. Kur'an 
hem görme eylemi hem de bu eylemi gerçekleştiren alet anlamında 
gözü kullanıyorsa da, aynı aracın Allah'ı görmek için elverişli olup 
olmadığı konusunda bir açıklık yoktur. Daha da önemlisi Yüce Allah 
bizzat aynı terimi kullanarak "gözlerin Allah'ı idrak edemeyece-
ğf'ni126 ifade etmektedir. Bunun Allah'ı görme olgusunu 
olumsuzlayıp olumsuzlamadığı ve onun çevresindeki teolojik tartış-
malara sonraki bölümde yer verilecektir. Terimin literal anlamı dışın-
daki kullanımı olan ve kalbin bir eylemi olarak belirlenen "basiret" 
terimi ise daha soyut bir anlama sahiptir ve metafizik gerçekliklerle 
ilişki açısından en azından "teolojik dil içinde" daha problemsiz bir 
anlayış düzeyi sağlayabilir görünüyor. 

Allâh'm görülebilirliğine ilişkin tartışmalarda yaygın olarak 
kullanılan terim kuşkusuz "ru'yet"12' terimidir ve bu alandaki tartış-
riıâlardk bu terimle birlikte "Ru 'yetullah "şeklinde terminolojiye gir-
miştir. tlü'yet, bizzat gözle görme veya uyku halinde gerçekleşen rüya 
olgusu gibi bir anlamda metafizik görüş (visions) anlamına da gelebi-
lir.128 Elbette ki bu görme olgusu, ister gerçek gözle, ister gönül gö-
züyle veya hayal gücü ve akılla olstm, hepsinde terimin mutlak anla-

124 Bağdâdî. Usûlud-Dîn. s 97. 
125 Bağdâdî, Usûlü d Dîn s.98. 
126 Gözler O'nu idrâk edemez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, 

her şeyden haberdar olandır. (6.Enam/103). Mutezile düşünürleri bu ayetin 
Allah'ı görmeyi olumsuzladığı düşüncesindedirler. Bkz. Zemahşeri, Muhmûd 
b. Ömer, el-KeşşâfAn G avamızi t-Tenzih ve Uyüni'l-Ekdvil fîVucûhi't-Te'vîl, 
Kahire, 1987. .11/1 54. 

127 "Ru 'yer sözcüğü, Arapça görme anlamına gelen "rae" fiilinden bir mastar olup, 
dilin kendine özgü kuralları içiiıde "Ru'yet" formuna girmiştir. Bkz. İbn 
ManZûr, Lisdnu 'l-Arab. XIV/291. 

128 Zemahşeri. Esdsu l-f!elâğa, s 149 



mına yani görme olgusuna göndermede bulunulmaktadır. Her bir 
düşünce gnıbu kendi sistematiği içinde, terimin gerçek veya mecazî 
anlamım öne çıkaran açıklama biçimlerini tercih etmiş görünüyorlar. 
Görme anlamım ifade eden farklı terimlerin aralarındaki mevcut nüans 
farklılıkları bir tarafa bırakılarak, mutlak anlamda görme anlamının 
öne çıkması, terimin çok daha geniş bir perspektifte ele alınması ve 
yukanda tahlil ettiğimiz terimlerin birbirinin yerine kullanımını müm-
kün kılıyordu. Elbette ki bu Allah'm dünyada değil, aynı zamanda 
ahirette görülebilmesi anlamında da yapılıyordu. Görmenin nasıl ger-
çekleştiği konusunda üç farklı anlayış söz konusudur. 

Birincisine göre, gözden çıkan ışıklı bir cismin gözde ger-
çekleşen bir şekle dönüşmesidir. İkinci görüşün sahipleri olan 
Naturalistlere (Tabiiyyün) göre ise, gözün niteliği nedeniyle, hava 
vasıtasıyla görülen nesnenin suretinin göze yansımasıyla gerçekleşir. 

• Üçüncü görüş olarak filozoflar, görme olayının ışığın yansıması veya 
akis yoluyla değil, görme ile görülen arasında ışıkla yüklenmiş hava 
aracılığıyla gerçekleştiği düşüncesindedirler.129 Bütün bu anlatım 
biçimleri karşısında bir başka alternatif görüşe göre "görme" olgusu 
"bir çeşit bilinç" olarak açıklanmaktadır. Ancak bu bilinç nesnel bir 
durum değil, rölatiftir. Duyu sağlamsa, şartların mevcut olması duru-
munda görme olayi da gerçekleşir. Bunun gerçekleşmesi için ışığın 
varlığı veya suretin yansıması zorunlu değildir. Gören görünen karşı-
sında ise, herhangi bir ışık ve yansıma olmadan da Allah onda görme 
fiilini yaratabilir.130 

Görme olgusunun oluşumunda, mutlak anlamda görmenin 
herhangi bir koşula gerek duymadan gerçekleşebileceği düşüncesi, 
hem Ru 'yetullah doktrininin imkanım belirleme hem de bu anlamda 
önemli bir muhalefet olan Mutezilî düşünceyi bertaraf amacına yöne-
lik gibi görünüyor. Çünkü Mutezile açısından görmenin oluşabilmesi 
için zikredilen koşulların bulunması zorunludur. Ancak herhangi bir 
koşula bağh olmadan görmenin nasıl gerçekleşeceği veya da bu an-
lamda meydana gelen herhangi bir .anlamda görme olgusu için literal 
anlamda görme adının verilip-verilemeyeceği belirsizliğini korumak-
tadır. Beşerî potansiyeller açısından, günlük yaşamda her insan görme 
olayının gerçekleşmesinde bir çok koşulla karşı karşıya gelmekte, 

129 Tahanevî, Keşşâfu Isftldhâti 'l-Funûn, 1/338. 
130 Tahanevî, Keşşâfu Lstılahâti l-Funûn, 1/338. 



uygun mesafe, büyüklük, aydınlık ve yönde bulunmayan nesnelere 
ilişkin bir görmeden söz edememekteyiz. Daha açık bir anlatımla, 
herhangi bir koşula bağh olmadan herhangi bir görme olayı gerçekle-
şecekse bile, bunu beşeri tecrübe içinde anlamlandırabilmemiz müm-
kün görülmemektedir. 

Görme terimi gelecek bölümlerde tartışılacağı gibi, gerçek 
gözle, gönül gözüyle veya hayal gücüyle, akılla olmak üzere hangi 
açıdan ele alınırsa alınsın, mutlak anlamıyla dikkate alınmaktadır. Her 
ne kadar aralarında bazı kullanım ve nüans farklılıklarına karşılık, 
"mtişâhede", "rüyet", "ibsâr", "basiret", "likâ' ve "nazar" genelde 
görme anlamını anlatan kelimeler olarak kullanıldığı düşünülür.131 

Aslmda bu terimlerin taşıdıkları anlam ve incelikler, belli oranda ara-
larındaki farklılığı da göstermektedir. Ancak konuyla ilgilenen düşü-
nürler, bu terimlerin ayetlerdeki sentakslarım dikkate alarak onların 
görme eylemiyle ilişkilendirmişlerdir. Örneğin Ebû Hanife el-
Vasiyye' sinde "lika" teriminin "Allah'ı görme" anlamına geldiğini 
söyleyerek, bu alanda yeni bir terimle daha tanışmamızı sağlamakta-
dır.132 Aslında böyle bir anlayış, Kur'anın "O'na kavuşacakları gün, 
onların dirlik temennileri: 'Selam 'dır ve O, onlara üstün bir ecir ha-
zırlamıştır"133 ayetine gönderme yapmaktadır. Burada "lika" terimine 
görme anlamı yüklenmektedir. Çünkü bu terim, "selamlama" sözcü-
ğüyle birlikte kullanıldığında ancak görme anlamına gelebilmekte-
dir.134 "Lika" kavramının kapsamlı bir tahlili ve bunun görme anlamı-
na gelip gelmeyeceğine ilişkin tartışmalara sonraki bölümde yer veri-
lecektir. 

Görme terimi yalmzca görme duyusunun bir fonksiyonu ola-
rak, formel duyumlar için kullanılan bir terim değildir. Bunun dışında 
bilme, anlayış ve kalbi sezgi anlamında değişik anlam çerçeveleri 
içinde kullanıldığı da görülmektedir. Bu konuda Kur'an, terimin hem 
literal anlamda hem de mecazi anlamda kullanılışının açık örneklerini 
vermektedir. Örneğin Hz. İbrahim'e kesin iman edenlerden olması 

1,1 Pürcevâdı, Gökyüzünde Ayın Görüntüsü, s.23. 
132 el-Vasıyye, (İmam-ı Azam'ın Beş Eseri içinde), Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Vakfı Yayınlan, İstanbul, 1992, s.90. 
133 33 Ahzâb/44 
134 Nesefi, Meddriku t-Tenzü, III/306. 



için yerin ve göğün melekütünun gösterildiği ifade edilir.135 Peygam-
ber için mümkün kılman ve peygamberin de gördüğü "yerin ve göğün 
melekûtu" elbette dış duyu araçlarıyla görülebilecek bir olgu değildi. 
Bu nedenle burada peygamberlerin bu görmesi, terimin literal anlamı-
nın dışmda bir çeşit kalbî görme, bilme ve anlama olmaktadır.136 Çün-
kü peygamberler sıradan insanların sahip olmadıkları bilgiyle dona-
tılmışlardır137 Zaten Ru'yet terimi, tek nesne ile ilişkili olduğunda 
"görme", iki nesne aldığında bilme anlamına gelir.138 

"Görme" zorunlu olarak, görebilecek bir gözün ve cismin 
varlığı anlamına gelmez. Çünkü göz de görülebilecek nesne de bulu-
nabilir ama görme olayı gerçekleşmeyebilir. Bu anlamda görme iradî 
bir olgu olmaktadır. Bir başka açıdan da bu, bir anlamda görme olgu-
sunun bilme eylemine kıyaslanarak açıklayan yaklaşımları da doğru-
luyor gibi görünüyor. Çünkü epistemolojide bilginin oluşumu, süje ile 
obje arasındaki ilişki sonucunda meydana gelen ürünün adı olmakta-
dır. Aym şekilde de görme olgusunda da, görme aktının görülene 
yöneltilmesi sonucunda meydana sortuç olmaktadır. Bu nedenle gör-
meye eşlik eden. bakma, yönelme, karşı karşıya olma vs. kavramlar 
görmenin unsurları olmakla birlikte görmeye özdeş değildirler. Örne-
ğin "ileriyi görme" terimi ile "ileriye bakma" terimi arasındaki anlam 
farkı oldukça önemlidir. Bu ise görme teriminin bakma terimi ile 
açıklanamayacağı anlamına gelebilir. Öyleyse, nazar, görme için ge-
rekli olmakla birlikte, her zaman görme anlamına gelmeyebilir. "Hi-
lale baktım, ama göremedim" ifadesinde de olduğu gibi, nazarın ger-
çekleştiği her yerde, rüyetin gerçekleşmesi zorunlu değildir.139 

Görme terimini de tıpkı diğer duyu organlan gibi, insanın bi-
lip etmelerinde rol oynayan epıstemik bir terim olarak ele almak 
mümkündür. Bu nedenle gönne eyleriıine; bilme açısından izlenen 
prosedüre paralel bir biçimde, epistemik bir bakış açısından yaklaşılır-
sa, eylemin varoluşu aşamasında göTcn/süje, görülen/oi/e olmak üzere 
karşılıklı birbirisivle ilişkili iki tarafı gerekli kılar. Görme, bu süje-

135 "Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin 
melekûtunu gösteriyorduk" (6.En'âm/75). 

136 Gazâlî, Kimyâu's-Saâde,Beyrut, 1988, s.137. 
137 I8.Kehf/65. 
138 İbn Manzûr. Lisânu 'l-Arab, XIV/14; Razı, Me/dtihu 'l-Gayb. 1/189. 
ı w Beyâdî, İşdrdtu l-Merâm, s.204. 



obje ilişkisinin sonucu meydana gelen ürünün adı olmaktadır. Yani 
görmdürün, ne gören, ne duyu organı ve ne de görülen olmayıp, bü-
tün bunların ilişkisi ve bunun sonucunda da erişilen verinin soyutlan-
ması sonucunda oluşur. Görme her türlü vehmi ve hayalî öğeleri eli-
mine ederek, açıklık ve tamlık olarak nihaî dereceye ulaşır.140 

Epistemik bağlamda da başkasının ânlatısına/toiere dayalı bilgi, 
görmey d müşahede dayalı bilgi derecesine erişemez. (leyse'l-haberu 
ke 'l-a'yari). Bir başka anlatımla Ru'yet, bir şevin yalnızca gözle gö-
rülmesi değil, bu görme eyleminin açıklık ve tamlıkta nihaî dereceye 
ulaşmış olması demektir. 

Tann'nin görülebilirliğini kabul eden tezde, asıl problem, 
görme eyleminin oluşumunda varoluşsal unsurlarından olan 
süj e (gör mY t ilgili olmaktan çok, görme duyusunun görülebileceği 
iddia edilen aşkın varlıkla ilişkisi noktasından çıkmaktadır. Çünkü 
gören hazır, burada ve bizzat kendi kendisinin gören bir varlık oluşu-
na tanıklık etmektedir. Ancak görülen varlık, burada ve şimdiler dün-
yasında değildir. Bu nedenle görülebilme ile nasıl ilişkilendirileceği 
sorunu hala önümüzde durmaktadır 

2,1 .Görme Eyleminin Oluşum Şartları 
Dünya hayatmda, görmenin oluşumuna bir takım fiziksel ko-

şullar eşlik etmektedir. Görme duyusu için gerekli fiziksel koşullar, 
yani mesafe, ışık, yön vs. etkenler, görme eyleminin sağlıklı olabilme-
si, bir başka deyişle güvenilirliğini etkileyen koşullar olarak değerlen-
dirilebilir. Bu yönüyle de görme: eylemi, bilme eylemiyle oluşum 
süreci açısından büyük ölçüde benzerlik taşır. Bu nedenle Tanrı'nin 
görülebilmesinin imkanını benimseyen yaklaşımlar, büyük ölçüde 
Tann'ya ilişkin bilgimiz ile görme eylemi arasındaki benzerliğe sık 
sık atıfta bulunurlar.141 Bu fiziksel koşullar, bir bakıma da görme 
eyleminin önündeki engeller olarak da görülebilir. Örneğin göz-kapağı 
gözle, görülen şey arasında bir engel oluşturur. Görme olayının tam 
olarak gerçekleşebilmesi için bu engelin ortadan kaldınlması zorun-
ludur. Beşeri düzlemde görme görülenin biçiminin göze aksedişinden 
veya gözden çıkan ışının objeyle birleşmesiyle oluşur 142 Görme ey-

140 Gazâlî .Medricu'l-Kuds, s.l81 
141 Gazâlî, el-İktisâd. s.42. 
14: Râzî, Kitdbu'l-Muhassal, s.442. 



lemi ancak gerekli koşullar sağlandığı zaman gerekli tamhk ve açıklı-
ğa ulaşır. Bu perde kalkmadıkça, meydana gelen görme, salt bir ha-
yalden ibaret olmaktadır.143 Elbette ki görme eyleminin gerçekleşe-
bilmesinde. göz ile görülen cisim karşı karşıya bulunmalı ve araların-
da ışık olmalıdır.144 Olgusal düzlemde görme eyleminin gerçekleşme-
sini engelleyen nesneler arasında, örtü (saklı olma durumu), fazla 
letafet, fazla yoğunluk, aşın uzaklık veya yakınlık, görülebilen nesne-
nin görenin karşısında bulunmaması145 gibi etkenler söz konusu ola-
bilmektedir. 

Mutezile ye göre bizden birinin, bir nesneyi gördüğünü tu-
tarlı bir şekilde sürdürecekse, O'nun görme duyusu olan duyu orga-
nıyla gördüğü ve görülebilen nesnenin tam karşısında bulunması ge-
rekmektedir. Eğer bir insanın herhangi bir fiziksel arızadan uzak sağ-
lam görme organı var, görme için engel teşkil edebilecek unsurlar 
ortadan kaldırılmış ve görme yetisine de sahipse, bu durumda o nes-
neyi görmesi zorunludur. Eğer görme eylemi bu koşullan taşımıyorsa, 
o zaman görmenin imkanından değil, ancak bir imkansızlık durumun-
dan söz edebiliriz. Bir başka anlatımla görme eyleminde görme duyu-
sunun ve yetisinin etkisi bulunmaktadır.146 Gerekli koşullar bir araya 
gelmişse, görme olgusunun oluşumu kaçınılmazdır. Bir insan sağlam 
bir görme duyusuna sahipse ve objede bu nitelikleri taşıyorsa onu 
görebilmesi zorunludur. Eğer görme eyleminin gerçekleşmesi Tan-
n'nın onda görme fiilini yaratışına bağimlı olsaydı, Tann'nın onu 
yaratmaması ve bütün bu koşullar var olmakla birlikte görmenin ger-
çekleşmemesi gerekirdi ki bu imkansızdır.147 Bu şartların gerçekleş-
mesi durumunda görmenin oluşmaması demet karşımızda bulunan 
güneşi, dağı. ayı göremememiz anlamına gelir ki bu bilgisizlikten 
başka bir şey değildir Ancak Allah'ın görülmesi konusunda bu şartla-
nn aranması imkansızdır. Çünkü yukanda aranan altı şart, cisimlerin 
görülebilmesi için gerekli koşullardır. Oysaki yüce Allah cisim değil-
dir.148 

143 Gazâlî, Medricu 'l-Kuds, s. 181. 
144 Gazâlî, Medricu l-Kuds. s.45. 
145 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s.258. 
146 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu 'l-Usûli 'l-Hamse. s.248-249. 
147 Icî, el-Mevâkıf s.,250. 
148 Râzî. Medlimu Usûh d-Dîn, s.71. 



Mutezile nin görme eyleminin gerçekleşebilmesi için önerdi-
ği ikinci önemli ve zorunlu koşul, görme eyleminin objesinin, süjenin 
karşısında bulunmasının gerekliliğidir. Görme eyleminde objenin süje 
karşısında bulunması, görme eyleminin gerçekleşebilmesi için zorun-
ludur, çünkü ancak görme bu tarzda gerçekleşir.'49 AnCak bu karşılıklı 
bulunuş tezine yapılabilecek bir itiraz, bir insanın bu karşılıklı bulunuş 
koşulu olmadan kendi kendisini aynada görebilmesidir. Bununla bir-
likte Mutezileye göre bu itiraz yerinde olmakla birlikte, karşılıklı 
bulunuş koşulunu geçersiz kılabilecek boyutta değildir. Çünkü burada 
karşılıklı bulunuş söz konusu değil ise de, karşılıklı bulunma hükmün-
de bir durum söz konüsüdur. Çünkü ışınlar kendi odaklarından ayrıla-
rak. aynayla birleşir ve göz hükmüne geçerler, sonrada aksederek 1 

görüntüyü oluştururlar. Aynı şekilde iki ayna yerleştirilirse, bir insanın 
ensesini görebilmesi bile mümkündür, Ancak bu tarz bir örneklendir-
me karşılıklı bulunuş koşulunu ortadan kaldırmaz.150 

Olgular dünyası içinde, görme duyusu da diğer duyu organla-
rı gibi bir duyudur. Bu anlamda bütün beşeri duyu organlarının karşı 
karşıya kaldığı kısıtlamalardan görme duyusu da muaf değildir. Beşerî 
tecrübe içinde görme ancak belli koşullar içinde gerçekleşebilmekte 
ve bunun Ötesindeki herhangi bir; görme olgusunu anlamlandırmak 
kolay görünmemektedir. Şu ana kadar yürütülen görüşler dikkate 
alındığında, görme için ileri sürülen koşullar duyu organlarını sağ-
lamlığı. objenin görülebilir türden olması, fazla uzak ve yakın olma-
ması, soyut (latif) olmaması, engelin bulunmaması ve karşılıklı bulu-
nuş şeklinde özetlenebilir.151 

Görme olgusu için gerekli görülen bu koşular, beşeri ve olgu-
sal ve dolayısıyla da zamansal olan olguları tanımlama ve anlamlan-
dırmada işlev görebilirler. Özellikle semavî dinlerin Aşkın Tann lan 
söz konusu olduğunda, bu anlamda bir görme olgusundan söz edebil-
mek mümkün değildir. Çünkü Müteâl bir Tann, beşeri ve sonlu olanla 
karşı karşı bulunacak, onun gözüne yansıyacak vs. bir surete olmakla 
tanımlanamaz. Karşılaşılan bu güçlük, Allah'ın görülmesi olgusunu 
benimseyen düşünürleri Ru 'yet olgusunu soyut bir zemine oturtmaya 
itmiştir. Görme olayını, canlıda "varoluşsun dışında herhangi bir ko-

149 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu '1-Usûli 1-Hamse; > s.249. 
150 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu Usûli 1-Hamse, s.249. 
151 Taftâzânî, Şerhu'l-Akâid, s.53: Cürcânî, Şerhu 1-Mevâkıf, VI1I/135. 



şula ihtiyaç duymadan Allah'ın yarattığı bir yeti olarak tanımlayan bu 
düşünürler,152 görme olgusunun meydana gelişini "varoluş"la 
ilişkilendirir ve bunun ötesinde herhangi bir koşulu zorunlu görmez-
ler. Aslında Ru'yetı kabul edenler de, insan tecrübesi açısından görme 
olayının gerçekleşebilmesi için, Mutezile'nin ileri sürdüğü koşulların 
gerekliliğini kabul eder ancak bunlann zorunlu olmadığım iddia eder-
ler. Bu ise Allah'ın herhangi bir yön, mekan vs. sonlu niteliklerle 
kayıtlı olmayan bir görme ile görülebilmesinin mümkün oluşu anla-
mına gelir.'53 

Görme olgusu ne şekilde belirlenirse belirlensin, erişilen so-
nucun genel geçerliliğe sahip olması istenen bir olgudur. Belli varlık 
düzlemleri için geçerli, diğerleri için geçerli olmayan bir görme olgu-
su belirlemek, ulaşılan sonucu tartışılır duruma getirebilir. Eğer gör-
me'nin herhangi bir zamânsal ve mekansal özellikle kayıtlı olmaksızın 
imkanı belirlenecekse, bu imkan yalmzca Aşkın Varlık düzlemi için 
değil, bütün varlık düzlemleri için geçerli olmalıdır. Çünkü beşeri 
düzlem için gerekli olan koşullann Tann'yı görmek söz konusu oldu-
ğunda ortadan, kaldmlması, tanımın154 "genel geçerliliği "ne gölge 
düşürür. Böylesine yanlış bir temele oturtulmuş bir Ru 'yet kavramım, 
Allah'ın bilgisiyle karşılaştırarak açıklamak ise problemi daha da 
karmaşık hale getirir. Daha açık bir anlatımla, Yüce Allah'ın herhangi 
bir koşula dayalı olmaksızın bütün varolanları görmesinin imkanından 
hareketle, aynısının beşer içinde mümkün olabileceğini ileri sürmek 

152 Tahanevî, Keşşâfu Istıldhdti l-Funûn, 1/888. Aslında görmeyi bir lalam sonlu 
koşullara bağlayan ve bundan dolayı da Allah'ı görme tezini olumsuzlayan 
Mutezile'nin bu tutumu, sistematik olarak onların "özgürlük" ve "yaratma" 
doktrinleriyle de paralellik taşıyor. Bireysel özgürlükler açısından eylemlerin 
oluşumunu beşeri yetilere havale eden Mutezile, aynı şekilde beşeri bir eylem 
olgusunu da tamamen beşerî potansiyeller açısından tanımlaması oldukça do-
ğal karşılanabilir. Bu anlamda görme tamamen beşerî bir olaydır ve Aşkın ala-
nı kuşatamaz. Bkz.Bağdâdî, el-Fark, s.115; Usûlu'd-Din, s.135; Şehristânı, el-
Milel, 1/45; Icî, el-Mevâkıf, s . 3 l l ; Taftâzânî, Şerhu'l-Akâid, s.54, Gölcük, 
Şerafettin, Kelâm Açısından İnsan ve Fiilleri, Kayıhan Yay ., İstanbul, 1979, 
s. 167. 

153 Taftâzânî. Şerhu 'l-Akâid, s. 53. 
154 Razî, beşerî düzlemde görme olgusunun oluşumu için birtakım koşulların 

gerekli olduğunu, ancak bunun ilâhî varlık düzlemi için söz konusu edileme-
yeceğini iddia eder. Çünkü bu koşullar ancak nesneler dünyası için geçerlidir-
ler. Razî. Medlimu Usuli d-Din, s.71. 



yanlış bir kıyasa dayanır.155 Bu durumda görme'yi bütün varolanlar 
arasında ortak terim olan "varlık" ile ilişkilendirmek bu anlamda, 
genel bir çözüm sağlayabilir görünüyor. Ancak bunun Tann'yı gör-
menin kabul edilebilir bir illeti olup olmadığıyla ilgili tartışmayı daha 
sonraya bırakacağız. 

Herhangi bir koşula bağlı olmaksızın "varlık" la 
ilişkilendirilen görme terimine bir çeşit soyut anlam yüklenmektedir. 
Bu anlam her zaman ve platformda aynı olup, mahalline ve objesine 
nispetle farklılık göstermez. Böylesine bir soyut anlam koduyla yük-
lenen Ru 'yet olgusu, nesnel dünyanın olağan görme ilkelerinden farklı 
gibi görünüyor. Bu durumda yapılması gereken, oriün ne-liğini ve' 
nasıl gerçekleştiğini açıklamak olacaktır. Aslında o, bir çeşit idrak 
olup tahayyüle nispetle daha açık ve tamdır. Her hangi bir nesneye 
bakıp gözlerimizi kapadığımızda, onun bir şekli (sûreti) imgelem 
(tahayyül) ve tasavvur yoluyla dimağımızda oluşur. Ancak gözümüzü 
açtığımızda farkı anlanz. Bu zihinde var olana zıt, başka bir suretin 
idrakine yönelmez bir ayrımdır. Gözde, görme ile oluşan olay, hayalde 
oluşan surete de uygundur. Çünkü tahayyül bir dereceye kadar bir 
çeşit idraktir, ancak gözlerimizi açtığımızdaki duriım, salt hayaldeki 
imgeleme nispetle daha açıktır. Bu açıklık hayale nispetle görme ola-
rak adlandmlır.156 Bu nedenle görmdrüyet, gözde meydana gelen tam 
bir görme olayıdır. Tam görme ise, görme duyusu aracılığıyla bir şeyi 
olduğu gibi idrak etme, algılama anlamına gelir.157 Yoksa, Yüce Tan-
n'nın özüne ilişkin "görme" niteliği gibi öze ait bir nitelikle meydana 
gelen bir olay değildir.158 Dolunaylı bir gecede, aya bakıp gözümüzü 
yumduktan sonra, her ne kadar ayın görüntüsü gözümüz onunda dur-
maya devam ederse de, aya bakarken ki görünüm kuşkusuz, gözü 
yumduktan sonraki görünümden daha tam ve daha açıktır. Öncekinde 

135 Tann 'nm görmesi ile beşeri görme olgusu arasında oluşturan bu analojide, 
gâib'in şahide benzetilmesi söz konusudur, bu ise tutarlı bir sonuca götürme-
yebilir. Çünkü burada Tartışma konusu yapılan Tann'nııı bir eylemidir ve 
Tann beşeri düzlemdekinden farklı olarak görmek için bizim gibi sınırlı du-
yulara muhtaç değildir. Başka bir anlatımla, Aşkın alan için geçerli olan bir öl-
çütün, beşeri alan içinde geçerliliğim iddia etmek, uygun bir analoji anlamına 
gelmeyebilir. Kadı Abdülcebbâr, Şerhu'1-Usı/li '1-Hamse. s.250. 

156 Gazâlî, el-İktisdd, s.45. 
157 Taftâzânî, Şerhu l-Akdıd, s .5i . 
158 Tunç. Kelâm (Sistematik), s.138. 



bir anlamda bakma ile görme fiili arasında bir eş-zamanlılık varken," 
ikinci durumda zaman boyutu değişmekte ve bir çeşit düşünsel boyut 
devreye girmektedir. 

Güneşe bakıp gözü kapadıktan sonra gözde kalan artı durum 
bir görme değil, aksine göz bebeğinin etkilenişinden başka bir şey 
değildir, Göz bebeği ondan etkilenmiş ve görme olayı yok olduktan 
sonra da göz bebeğinde onun sureti kalmıştır. Uzaktan yeşil bir bah-
çeye uzun süre bakan kimse, sonra gözünü beyaz bir nesneye yöneltti-
ğinde, o nesneyi yeşil-beyaz görmesi mümkündür. Bu onun görmenin 
önceki durumundan etkilenişini ve zihinde oluşan suretin devam etti-
ğini gösterir. Kuvvetli ışık gözü işlev yapamaz duruma getirebilir. 
Kuvvetli bir beyaz da böyledir. Eğer göz bebeği ondan etkilenmeseydi 
durum böyle olmazdı. Bütün bunlar göz bebeğinin etkilenmesini gös-
terir. Bu nedenle ortaya çıkan bu artık şeye "görme" demlemez. Bu 
duyu organının öncesindeki durumdan etkilenişinden başka bir şey 
değildir.159 Görme, görme duyusunun etkilenmesi ve bilme üzerine 
artık bir durumdur.160 Filozoflar da, güneşe baktıktan sonra oluşan ve 
görmeden farklı olarak meydana gelen bu artı dunımu, göz bebeğinin 
etkilenişi ve objenin tesiri altında kalışı olarak açıklarlar161 Çünkü, 
uzun süre güneşe baktıktan sonra gözleri kapama sonrasında! insan 
zihninde güneşin bir hayali oluşur ki insan bunu kendinden uzaklaştı-
ramaz. Ayrıca sürekli yeşile bakma ve güçlü ışığa baktıktan sonraki 
durumlarda göz bebeği objenin büyük Ölçüde etkisi altında kalmakta-
dır. Benzer biçimde, uzun süre yeşil bir renge bakan kişinin, daha 
sonra gözünü karla dolu alana çevirdiği takdirde, algıda bir yanılgı 
oluştuğu ve önceki görme olayının etkilinden kurtulamadığı görüle-
bilmektedir. 

Bu olayın gözün biyolojik yapısı ve onunla gerçekleşen algı-
nın doğasıyla ilgili bilimsel açıklamalarla da desteklemek mümkün-
dür. Çünkü görme duyumuz olan göz, bir cisme yöneldiği zaman, 
algılanan cismin görüntüsü öncelikle gözün üçüncü tabakasındaki san 
nokta/sarı leke üzerinde oluşmaktadır. Bu görüntü saniyenin oıı altıda 
biri kadar kısa bir zaman diliminde oraya düşmektedir. Bu nedenle 

159 Cürcânî. Şerhu 'l-Me\-âhf. VIII'l 16. 
160 Râzî. el-Erbain 1/266. 

Icî. el-Mevâktf. s.299. 



bakılan nesneden göz çevrildiğinden sonra gözde kalan görüntü bu 
san noktadaki görüntüdür.152 

Eş'âri düşüncenin güçlü teologu Icî (ö. 756/13 55), bu artık 
durumun göz bebeğinin etkilenişi sonucu oluştuğu tezini kabul eder. 
Ancak gözü nesneden çevirdiğinde oluşan duruma gelince, bunda göz 
bebeğinin bir etkilenişinden söz etmenin mümkün olmadığı düşünce-
sindedir. Oluşan bu artı durum, göz bebeğinin etkilenişi değildir, 
böyle bir etkilenişin bir koşul olarak öne sürülmesi de tutarlı olamaz. 
Yüce Tann bir cisim veya cismin niteliklerini taşımaktan beri olduğu 
gibi, kendisine göz bebeğinin yöneltilebileceği bir yönde de bulun-
mamaktadır. O, kendi kullan için bedir gecesinde ayın apaçıklığı 
ölçüsünde açık olacaktır. İşte bu açıklık, görme olarak tanımlanan 
şeydir.163 Bir başka anlatımla yukarıda söz edilen etkileşimler, gözler-
deki göz bebeğinin etkilenişini gösterir, ancak görme ve dikkatle 
bakmadan ibaret olan anlatılan bu fazla işüı, bu etkilenme olduğunu 
imâ etmez. Çünkü burada amaçlanan göz bebeğinin etkilenmesi, ve 
bakılan nesnenin durumu veya da süjenin içinde bulunduğu fizyolojik 
ve psikolojik durum değil, sağlam bir duyu organının algılamasıyla 
oluşan sonuçtur ki görme olarak tanımlanan da bu sonuç olmaktadır. 
Bu anlamıyla görme bir çeşit algı, bilinç, idrâk ve anlama durumu 
olmaktadır. Buna bir anlamda bilgi demek de mümkündür. Ru 'yeti bu 
şekilde anlamlandırmak, eğer Ru 'yetullah tezinin tutarlılığı sürdiirüle-
cekse, zorunlu olmaktadır. Çünkü sonlu varlıklarda olduğu gibi, bakı-
lan nesnenin şeklinin zihinde oluşumu anlamına gelen bir görme olgu-
sunun Tann hakkında mümkün olmadığı açıktır.164 O halde burada 
rüyet ile kastedilen anlam tam bir açılma/fcej/^ ram'dır. 

Böylesine tam bir açıklığın ortaya çıkışı için herhangi bir ko-
şul gerekli değildir. Bu anlamda insanın bilme ve anlama yetisi olan 
akıl/intellect ile görme arasında bir analoji kurulabilir. Beşerî us, hem 
olgusal gerçeklikleri hem de eşit şeklide metafizik gerçeklikleri her-
hangi yön ve mekan sımrlaması olmaksızın düşünüp anlayabilmekte-
dir. Benzer biçimde, duyumsal suretlerin sınırlı ilişkilerinden soyut-
lanmış "tam bir açıklık'' anlamındaki bir görme olgusunun gerçekleş-
mesi için herhangi bir sımrlamaya gerek olmadığı da düşünülebilir. 

162 Tunç, Kelâm (Sistematik), s.140. 
Icî, el-Mevdkrf, s.300; Kemâl b. Ebî Şerî£ el-Musâmere, s.38. 

164 Taftazânî, Şerhu l-Mekâsıd, IV/181; Şerhu l-Akâid, s 51. 



İnsan tecrübesi içinde çoğu kere bütün koşullar eşit olmasına karşılık, 
bir nesnenin ancak belli bir kısmim görebilmekteyiz163 Veya bütün 
koşullar bulunmasına karşılık bazı nesneleri görememekteyiz.166 

Eş'ârî düşünce ekolü görmek için karşılıklı bulunuş koşulundan ka-
çınmak için, genel olarak görmenin tek illeti olarak "varoluşu" belir-
ler. Görmekten maksat, onun zatına nispetle açık hale gelmesidir. 
Gözün görülenlere nispeti içinde görülenin açık hale gelişi gibi. Gör-
me, görülenin 'görme duyusuna aksedişi/in/ifca'dir' şeklindeki itiraza 
gelince. Tann için bunun düşünülmesi de imkansızdır. Zira Tann'nın 
duyuya yansıyacak bir suretinin bulunması mümkün değildir.167 Gör-
me eylemindeki anlam ve anlamlılık fiziksel nitelikler olamazlar.168 

2.2.Görme ve İdrâk etme Arasındaki Ayrım 
Ru'yetullah'm imkanım kabıil edenlerin başvurduklan ö-

nemli bir ilke "idrâk" ile "Ru 'yet" terinden arasında var olduğu düşü-
nülen aynmdır. Terimlerin filolojik açıdan anlamlandınlması, özel-
likle Alİah'ın görülebilirliğihe ilişkin ayetlerin anlaşılması noktasında 
belirleyici olmaktadır. Çünkü iki terimin özdeşliğini kabul etme ve 
aralarındaki herhangi bir anlam farkım görmeme, son anlamda 
Ru'yetullah'm olumsuzlanmasıyla aym anlamda görülmüştür.169 Bu 
durumda "Gözler O'nu idrak edemez"vo şeklindeki genel bir 
olumsuzlama karşısında, "Allah'ın görülebileceği" tezi makul bir 
şekilde sürdürülmek isteniyorsa, görme ile idrâk arasındaki özdeşliğin 
bozulması kaçınılmaz görünüyor. Özellikle Ru 'yetullah söz konusu 
olduğunda. İmam Matüridî (ö.333/944)'nin en önemli hareket noktala-
nndan birisini kuşkusuz, bu varoluşsal aynm oluşturmuştur. Onun 

165 Cürcânî, Şerhu 'l-Mevâkıf, VIII/136. 
166 k î , el-Mevâkıf s.307. 
167 Cürcânî, Şerhu l-Mevâkıf, VIII/139. 
168 Davies, Introduction to the Philasophy of Religion, s. 136. 
, 6 ' Kur'an'ın "Gözler O'nu idrak edemez" (6.En'âm/103) şeklinde belirlediği 

genel ilke ve özellikle hiçbir gözün bu olumsuzlamanın dışında kalmaması için 
çoğul şekliyle "ebsâr" şeklinde ifade edilmesi, Ru'yetullah'\ 
olumsuzlayanlann önemli gerekçelerinden birini oluşturmuştur. Çünkü göze i-
zafe edilerek kullanılan "idrâk" terimi "görme" ile özdeş kabul edilmiş, "id-
râk"in olumsuzlanmasından, görme'nin de olumsuzlandığı sonucuna ulaşıl-
mıştır. Bkz. Bâkillânî, Kitâbu l-Temhîd, s.303-305, Bağdâdî, Usûlu'd-Din, 
s. 101; Râzî. el-Erbâin, 1/295, 

170 6.En'âm/103. 



Ru 'yetullah başlığı altında öncelikli ele alıp tartıştığı konu, kuşkusuz 
görme ve idrâk arasındaki ilişkidir. Maturidî'ye göre, eğer Allah'ın 
görülmesi mümkün olmasaydı, bu durumda ayette görme'nin 
olumsuzlanmasımn herhangi bir anlamı (hikmeti) olmazdı.171 

Sünni paradigma Allah'ı görmek için normal beşeri görme 
eyleminin vazgeçilmez koşulan olan göz ile Tann arasında bir ışık 
bulunması ve insan gözünde görülen şeyin bir suretinin oluşması veya 
gören ile görülen arasında bir mesafenin bulunması gibi kavranılan 
kabul etmez Ancak usûl alimleri görme eyleminin spesifik bir ilim mi 
yoksa ilmin ötesinde bir anlayış biçimi//'drâk olup olmadığı konusunda 
anlaşamazlar172 Eğer idrak etme, görme eylemi ile özdeş bir anlam 
düzlemine yerleşmiyorsa, bu durumda birinin olumsuzlânması diğeri-
nin de olumsuzlanmasmı veya da birinin imkansızlığından diğerinin 
de imkansızlığı gerekmeyecekti. Bir başka deyişle Tann'yı tam anla-
mıyla idrâk etmek beşerin takati içinde olmamakla birlikte, O'nu gö-
rebilmek mümkün olabilecekti. 

İmâm MaturîcE, tam olarak anlaşılamayan şeyin nasıl görüle-
bildiği şeklindeki itirazı, güneş, gölge vs. örneklemlerine başvurarak 
açıklamaya çalışır. Çünkü gölge görülür, ancak bu görülme ışığın 
varoluşuyla birlikte gerçekleşebilir. Aynı şekilde ay görülür, ancak 
ayın tam olarak mahiyetim anlayamayız.113 Bununla birlikte 
Maturidî'nin bu tezi yaşadığı dönem açısından bir hipotez ifade ede-
bilse bile, günümüz açısından bir spekülasyondan öteye gitmemekte-
dir. Çünkü artık ayın mahiyetim, ne-liğini vs. bilimsel açıklamalan 
yapılabilmektedir. 

Özellikle Mutezile'nin karşıt tezini çürütmeye yönelik rasyo-
nel inşalarda, söz konusu bu aynmın öne çıktığı görülmektedir. Çünkü 
ileride ele alınacağı üzere, Mutezilenin Ru'yeti olumsuzlarken dayan-
dığı en̂  önemli nakli desteklerden birisi "gözlerin Tanrı 'yı idraki"ni 
olumsuzlayan ayet olmaktaydı.174 İşte bu iki terimin birbirlerinden 
farkının belirlenebilmesi, Tanrı'nm görülebilirliğini tutarlı biçimde 
savunabilme açısından bir çıkış yolu sağlamaktadır. 

171 Maturidî, Kitdbu t-Tevhîd, s.77. 
172 Şehristânî, Abdü'.kerim, Nihayetti 'l-İkddmfi İlmi'l-Kelâm, (Baskı yeri ve tarihi 

yok), s.356. 
173 Maturidî, Kitdbu t-Tevh'ıd, s.81 -82. 
174 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu l-Usûii'l-Hamse. s.238. 



İdrâk terimini beşeri tecrübeye indirgeyerek analiz edersek, 
bizim pratikte günlük tecrübemiz içinde idrâk ile görme arasında ay-
rım yaptığımız bir gerçektir. Çünkü en basit tecrübelerimizde bile bir 
şeyi görme ile, o şeyin ne olduğunu anlama arasında ayrım yaparız. 
Bu, bir şeyi bilmek ve onun ne olduğunu idrak etmek ayrımına benzer. 
Kedi masayı görüyor olabilir, ancak eğer kedi masa kavramından 
haberdar (idrâk edemiyorsa) değilse, bu durumda masa üzerinde otu-
rup yemek yiyemeyecek veya üzerinde yazı yazamayacaktır. Bir şeyin 
ne olduğunu bilme, önermelerle ilgili bir durumdur ve söz konusu 
önermenin ortaya çıkabilmesi için gözlemcinin gerekli olan sözcük ya 
da kavramlara sahip olması gerekir. Görmek ise önermelerle ilgili bir 
durum değildir ve herhangi bir kavrama sahip olmayı gerektirmez. Bir 
şeyin ne olduğunu görebilmemizi mümkün kılan şey dil ya da kav-
ramların anlayışına önceden sahip olmamızdır.175 Bu durumda "idrâk" 
ile koşullandırılmış bir görme, mutlak anlamdaki görme olgusundan 
daha özel bir anlam taşır. Bu nedenle özel anlamın olumsuzlanması, 
mutlak anlamın olumsuzlanmasını gerektirmez.176 

Anlama, her bir varlıkla ilişkili olunca, bu durumda beş du-
yunun Tann'nın zat ve sıfatlanyla ilişkili olarak da düşünülebilmesi 
işe katılabilmesi gerekir. Bu ise zorunlu bir yargı olarak Tann'nın tat, 
koku alma ve dokunma duyularının da objesi olarak düşünülebilmesi-
ni mümkün kılar. Ancak görme duyusu ile, diğer duyular arasında 
farklılıklar mevcuttur. Dokunma, tat alma ve koku alma duyulan, 
ilişkilerden ibaret olup, bizatihi anlayış ve kavrayış değildirler. Anla-
yışlaraHdrâkât gelince, onların her bir varlıkla ilişkili olabilmesi 
mümkündür. Her bir varlığın görülmesinin imkanına delalet eden her 
şey, bütün anlaşımlar konusunda da uygun düşer.1 ' 

Görme olgusu, gözün idrake hazır hale gelişinden sonra ger-
çekleşmektedir. Çünkü görme gücü, benim gözümün bir nesneyi idrak 
edebilmesinin bir aracı olmaktadır.178 Duyular, ancak bilinç içinden 
hareketle çalışırlar. Bu hazırlık olmadan görme gerçekleşmez. İdrak 
olmadan gözle görme olgusu, idrake dönüşene kadar anlayışın eksik 
kaldığı hissi bir aksetmeden ibaret olmaktadır. Zaten görme ile idrak 

n s Musgrave, Sağduyu, Bilim ve Kuşkuculuk, s.83. 
176 Icî. el-Mevakıf, s.309. 
' ' Cüvevnî, el-İrşdd, s. 171. 
,78 Râzî, el-Mebâhisu'I-Maşrikiyye, 11/347. 



arasında ayran yapmanın nedeni de budur.179 Görmenin mümkün 
olduğu zamanda idrak mümkün değüdir. Çünkü gözle görme, algıyı 
(hissi) anlayış ve bir çeşit farkındalığa ulaştırdığı bir zamandaki al-
gı(his)chr. Ru'yet, gözle tamamların, ancak idrak yan bir şeyi anlama, 
bir şeyin mahiyetini ve anlamım bilmekle gerçekleşir.180 Bu anlamıyla 
idrâk, görme üzerine artık bir durum olmaktadır.181 

İdrâk, sözlükte amaca erişmek anlamına gelir.182 Filozoflar i-
se, bir şeyin akılda meydana gelen şekli anlamında bilginin özdeşi 
olarak değerlendirirler. Bu anlamı dikkate alındığında idraki duyusal, 
imgesel, aklî ve vehmi şeklinde kategorize etmek mümkündür.183 

İdrâk, idrak edüen şeyin (müdrek) suretini almak demektir. Bir başka 
deyişle de, bir şeyin hakikatinin mislini almaktır. Dolayısıyla idrakle 
bir şeyin harici hakikati değil, hakikatinin misli alınmaktadır. Zira 
hissedilen şey, harici hakikat olmayıp, onun duyu organında meydana 
gelen mislidir. Hissedilen şeyin mislinin bize ulaşmasıyla, o şeyin 
misli duyu organında yerleşir ve o şey böylece şuur edümiş olur. 

"İdrak" terimi, görüleni bütün açüanyla ihata etme anlamında 
kullamlmaktadn 184 Çünkü o, nail olma ve ulaşma anlamına gelir. 
Örneğin meyvenin olgunlaşmasını anlatmak için "edreketi's-semer" 
veya bir çocuğun buluğa erişini ifade etmek için "edrekel ğulam" 
denilir.185 Bütün bü anlamlanna ek olarak, Allah'ın göriilebilirliği 
tartışmalarını İlgilendiren asıl etimolojik anlamı, "göz" ifadesiyle 
birlikte kullanıldığında "görme" anlamına gelmesidir.186 Terimin diğer 
anlamlan konuiünda diğerleriyle aym görüşleri paylaşan Mutezilî 
düşünür Kadı Abdülcebbâr, terimin gözle kullanıldığında "görme" 
anlamına geldiği tezinden hareketle, "Ru 'yetullah " konusundaki ne-
gatif tutumunu bununla temellendirmeye çalışır187 Bu karşıt düşünce, 
burada "mutlak" anlamda görme ile "mukayyet" anlamda görme kav-

179 Hanefi, Mine '1-Akîde, 11/281. 
180 Hanefi, Mine'l-Akîde, 11/282. 
181 Ebû'\-\z, Şerhu t-Tahaviyye. s.99. 
182 İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, X/419; Fîrûzâbâdî, el-KdmüsuT-Muhîl, s.844; 

Râzî, Muhtdru 's-Sıhdh, s.203; Sâmî, Kamûs-i Turki, s.74. 
183 Cürcânî, et-Ta'rifât, s.36; Tahanevî, Keşşâfu Istıldhdti'l-Funûn, 1/129. 
184 Maturidî. Kitdbu 't-Tevhid, s.81; Icî, el-Mevâkıf s.309. 
185 İbn Manzûr, Lisânu l-Arab, X/419. 
186 Fîrûzâbâdî, vi-Kâmûsu l-Muhit, s.436; Râzî, Muhtdru s-Sıhdh, s.203. 
187 Kadı Abdülcebbâr. Şerhu 1-Usûli'l-Hamse, s.234. 



ramları arasında ayrım yapar. Çünkü tam bir kavrayışla nitelenen 
"görme", mutlak anlamdaki görmeden daha özeldir. Bu durumda onun 
olumsuzlanmasmdan, mutlak anlamdaki görmenin de olumşuzlanması 
gerekmez. Yani Tann'nın ihatası imkansız olduğundan, 'O'nu ihata 
etmenin olumsuzlanması, onu görmenin de olumsuzl^nmasmı gerek-
tirmez. Burada eğer birini olumsuzlayarak diğerini ispat etmek uygun 
değildir denilirse, bu durumda kullanımda "gördüm ancak idrak ede-
medim" denmesi görme ile idrak etme arasındaki anlam farklılığına 
işaret etmektedir.188 Bir nesneyi gördükten sonra insan zihninde olu-
şan hayal, idrak etmenin başlangıcıdır. Görme!Ru'yet ise, hayalî idra-
kin tamamlanması, kemale erdirilmesidir.189 Bu anlamıyla idrâk, 
"bakma" (nazar) ve "görme" (Ru'yet) üzerine artık biranlam taşır. Bu 
artık anlam "bakma" ve "görme" terimlerinin anlamlarında bulunma-
maktadır.190 

Bu noktada ru'yet-idrak, mutlak görme-mukayyet görme ara-
sında ortaya konulan aynm önemlidir ve bu alanda pozitif tutum ge-
liştirmeye çalışan düşünürlere önemli bir manevra alam sağlıyor gibi 
görünüyor. .Aslında idrâk terimi genel olarak kullanıldığında görmeyle 
ilişkili olmayıp temelde erişme/v«.™/ anlamına geliyor. Bir çocuk 
ergenlik yaşına ulaştığında bu Arap filolojisinde "edreke" terimiyle 
anlatıldığı gibi meyvenin olgunluğa erişmesi de yine aym terimle 
anlatılmaktadır. "İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları: 
İşte yakalandık! Dediler ",19' ayetinde de bunun bir örneğini görmek 
mümkündür.192 Bir şeyi görmek ve onu bütün boyutlanyla görebilmek 
bir anlamda "idrak etme" olarak adlandınlabilmesine ve bu bazen 
mümkün olabilmesine karşılık, bu gönne eyleminde obje, sonlu, yön 
ve taraflan olan bir nesne olmaktadır. Yüce Tann için böylesine yön 
ve taraflarının olması onun Aşkın boyutuyla çelişeceğinden dolayı, 
elbette ki O'nu görme ile kastedilen anlamın idrak etmek anlamında 
olamayacağı açıktır.193 Bu durumda idrak teriminin sınırlı bir şeyin 
kuşatılmasını içerişi, Allah için herhangi bir sınırlamadan söz edile-

188 Cürcânî, Şerhu 'l-Mevakıf, VIII/140. 
189 Gazâlî, Medricu l-Kuds, s.l 81, 
190 İbn Hazm, el-Fasl, III/3. , 
191 26 Şuarâhl 
192 Önlerinde deniz, arkalarında düşman, kaçacak yerleri kalmadığından, "le-

mudrakûn" yakalandık dediler. Nesefi, Medâriku t-Tenzil, 111185. 
193 Râzî, el-Erbain, 1/298. 



meyeceğine göre idrak edilemeyeceğini kabul etmek gerekmekteyken, 
iki terim arasında var olduğu düşünülen ayrım "Allah" m görülebilme-
si eylemini, idrâk edilebilmesinde!! ayırarak imkan dahiline sokmak-
tachr. 

İdrâk etme işi gözün dışındaki bir kuvvet tarafından gerçek-
leştirilmektedir. İdrak edilen bu kuvvetle öncelikle görülen şeyin he-
yeti resmolunmakta, henüz bu heyet kaybolmadan daha başka heyetler 
birbiri peşisıra onunla birleşmektedir. Bu nedenle idrak öncelikli ola-
rak gözle değil bir başka duyu tarafından gerçekleştirilmektedir. Göz 
müşahede ettiği şeyi ona iletir. Ve duyulardan toplanan veriler burada 
işlenerek idrake dönüştürülür. İşte bu idrak edici kuvvete "ortak duyu" 
(hiss-i müşterek) adı verilmiştir.194 

3.TANRCNIN DÜNYADA GÖRÜLMESİ 
Yaratılış düzleminde düşünen, akleden anlayan ve imân eden 

bir varlık olarak yerini alan insandaki ilgi ve hayret unsurunu, yalnız-
ca sonlu ve beşeri alana hasredilmiş merak ve araştırma tatmin ede-
memekte ve son anlamda beşerî ilgi nihai olarak "Aşkın" (veya meta-
fıziksel) alanlara yönelmektedir. Bir başka deyişle beşerî huzur bir 
anlamda kendi sııurlılıklannın ötesine geçmekle mümkün olabilmek-
tedir. Bir anlamda (zira imân, yalmzca bir ilgi değildir) imân da, 
yönelinen bu nihaî ılgı'V)~nin adı olmaktadır. 

İlginin nihâî olarak ilgi duyulan aşkın olan Tann'ya yönel-
tilmesi ve O'nu bilmeye yönelik temel beşerî girişim, Tann'ya ilişkin 
bilgimizin imkan ve sınırlılıklarını araştırmakta ve O'na ilişkin anlayış 
düzeyimizin olabildiğince geliştirilmesine çalışmaktadır. Bu bağlamda 
Tann'yı duyma, anlama, iman etme ve eğer mümkün ise "görebilme" 
en temel beşeri taleptir. Çünkü bilişsel düzlemde bilginin soyut ve 

w Gazâlî. Meâricu 'l-Kuds, s.47. 
1,5 İmânın nihaî ilgi olarak tanımı ünlü Hıristiyan teolog ve filozof Paul Tillih'e 

aittir. Tillıch, imanı nihai ilgi'nin adı olarak görmekte ve onun tek olası anla-
tım dilini ise, sembollerde görmektedir. Tillich. Dynamics of Faith, s. 1; Din 
Felsefesi, Çev. Zeki Özcan, İstanbul, 2000, s.86. Ancak İslâm imanı söz konu-
su olduğunda, yalnızca "ilgi" terimine başvurarak onu tanımlamaya çalışma 
kuşkusuz, yanlış değilse de yetersiz olacaktır. İslâm'da iman ilgi, zan, bilgi gi-
bi süreçlerden geçmekle birlikte, sonuçta bunların da hepsini aşarak öznel bir 
kesinliği ulaşmaktadır Bu nedenle Tillich'in imanı "ilgi" olarak tanımlayışı, 
Hıristiyanlık imanına özgü bir durum gibi görünüyor. 



teorik anlatımına nispetle, onun müşahhas şekli olarak görme bilgiye 
kapsamlı bir derinlik ve açılım kazandırmaktadır. Bilginin diğer form 
ve kaynaklarına bakıldığında, habere ve akıl yürütmelere nispetle 
"duyusal bilgi" ve tartışma evrenimiz bağlamında da "görme" daha 
ileri düzeyde bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle habere dayalı erişilebi-
len bilgi ne kadar kapsamlı olursa olsun, "müşahede"ye (leyse'l-
haberu ke'l-a'yân)196 dayalı bilgi derecesine erişemez. 

Allah'ın görülebilmesi meselesi, inananların ve Allah aşıkla-
rının dünyada özlemini çektikleri bir olgudur. Ahirette Allah'ı gönne 
ve bu eylemin dünya içinde olmasının arzu edilmesi, büyük ölçüde 
insanın yaratıcıyı bilme ve onu tanıma özleminden kaynaklanmakta-
dır. İnsanların inandıkları varlığı görmek istemelerinin, herhangi bir 
kibir ve inkar durumundan kaynaklanmadığı sürece ayıplanacak bir 
tarafı yoktur. Çünkü insanın doğasında. İmanın gerçekliklerini arama, 
araştırma ve merak olgusu yer almıştır Hz. İbrahim'in dirilmenin 
imkanına ilişkin, Kur'an'm197 hikaye ettiği ve yaşadığı test süreci bu 
tarzdan bir isteğin, meraktan, araştırmadan, imanda tatmin noktasının 
aranması saikiyle gerçekleşen bir istek olmasından kaynaklanıyordu 
Bu, Kur'an tarafından ayıplanmamış, aksine onun bu isteği olumlu 
karşılanmıştır. Bir başka açıdan ise inkarcıların, Hz. Musa'dan Allah'ı 
apaçık göstermesini istemeleri ise inatçı bir tartışmanın ve inkarın 
sonucu olduğu için yerilmiştir.198 Ancak bizim sorunumuz bu değildir. 
Yani insanların Tann'yı görme isteme talepleri değil, Tann'nın görü-
lebilecek bir mahiyette olup olmadığı veya bir başka açıdan teolojik 
inşalar birikimi nazara alındığında, kurarfısal düzeyde Allah'ı görme 
iddiasının dünyada veya ahirette, herhangi bir şekilde makul olup 

1,6 Topaloğlu, Bekir, Kelâm İlmi (Giriş), İstanbul, 2000, s.74. 
197 "İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. 

Rabbi ona. Yoksa inanmadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! İnandım, fakat kalbi-
min mutniain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah: Öyley-
se dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başı-
na onlardan bir parça koy. Sonra da onlan kendine çağır; koşarak sana gelirler. 
Bil ki Allah azizdir, hakimdir, buyurdu." (2.Bakara/260). 

198 "Bir zamanlar: Ey Musa ' Biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız, 
demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı." 
(2 Bakara/55) Benzer anlamdaki diğer ayetler için bkz.4.Nisâ/l 53; 6. 
En'âm/47. 



olmadığı ve bunun Allah'ın aşkınlığı açısından ulûhiyete ters diişüp 
düşmediğidir. 

Allah'ın gorülebilirliği konusundaki bir tartışma da sorunlu 
olan, beşeri düzlemde görmenin imkan veya olumsuzluğu değil, bu 

?beşen .düzlemde yakarıda da işaret .edildiği-gibi, beşeri potansiyel 

nitelikler sonrasında gerçekleşebilecek bir olgudur. Çünkü bu nitelik-
lere .-sahip olmayan birisinden "görme" eyleminin meydana gelişi 
tasavvur edilemez. Bu bağlamda aslında görme olgusuna ilişkin bir 
tartışma, sıfatlar konusunun bir ayrıntısı olmaktadır. Aynı tartışma, 
görme olgusu Tann'ya atfedildiğinde de söz konusudur. Bir anlamda 
Ru 'yetullah alanında söylenenler de, Allah'a bir takım sıfatların atfe-
dilebilmesi ve diğer bir takım sıfatlarının korunması (muhalefetü'n 
li'l-hevâdis) amacına yönelik olarak "tartışmalar" içinde yer alır.199 

Bir anlamda da Allah'ın âşkın karakterinin muhafazası ve teşbih-
tenim kurgularının yol açtığı eksikliklerden tenzih edilebilmesi bağ-
lamının önemli bir tartışmasıdır. Çünkü Ru'yetullah'm imkanı ve 
imkansızlığı büyük oranda teolojiler açısindan teknik bir imkân veya 
imkansızlık yani Allah'ın sahip olduğu nitelikler ve aşkın karakter 
açısından bunun teknik olarak mümkün olup olmadığı sorununa indir-
genebilir. 

Ançak özellikle Allah'ın sıfatlan konusundaki yoğun tartış-
malar ve bu bağlamda oluşan radikal uçlar göz önüne alındığında, 
Allah'ın görülüp görülmemesi problemi büyük ölçüde, farklı gruplar 
arasında belirleyici bir kriter haline dönüşmüştür. Özellikle 
Ru 'yetullah, Sünnî paradigmanın önemli belirleyicileri arasında yer 
almaktadır. Bu tartışmaya ileride tekrar yer verilecektir. Kelâm ilmi 
gelişim sürecinde bu alandaki tartışmaların şiddeti ve Allah'ın görül-
mesi konusunuH kazandığı tarihî önem, onu sıfatlar konusunun bir alt 
•başhğı -olmaktan-çriagmış ve Kelâm Ümi'ne ilişkin bütün önemli ya-
^Hliann Jrtfm^Aflfay gj^rrâştfr Hatta' Sünnî, düşüncenin 
iki önemli temsilcisinden biri olan Eş'ari'mn el-İbâne'sinin ele aldığı 
ilk kelâmî tartışmanın "Ru yetullah"olması,200 problemin tarihî öne-

\ Çünkü 

m , Hanef i ,Mme'TAkide , 11/263. 
200 Eş'âri, el-İbâne, s.13. 



mini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Belki de Ru 'yetullah tar-
tışmalarının Kelâmı yapıtların müstakil konulan haline gelişinde, 
problemin tarihî önemi yanında, özellikle sıfatlar konusundaki kuram-
sal tartışmaların sona ermesinin de etkili olduğu düşünülebilir.201 

Allah'ın görülebilirliği sorununa ilişkin önemli tartışma nok-
talarından birisi kuşkusuz görme eyleminin gerçekleşme anıyla ilgili 
olmuştur. Tann'nın ne zaman görülebileceği ve bu zamanın yalnızca 
ahiret yaşamına özgü olup olmadığı ve dünyada veya bir başka açıdan 
da rüyada Allah'ı görmenin mümkün olup olmadığı konusunun da 
teolojik tartışmalarda yer işgal ettiğini gözlemlemek mümkündür. 
Özellikle somut bir uluhîyet anlayışına202 sahip fırkalar, Tann'yı gör-
me eylemini herhangi bir zamana özgü kılmadan, bütün zamanlarda 
imkanım savunurlarken, bazı inanç gruplan da dünya yaşamının veya 
bir başka anlatımla geçici, sonlu ve değişken dünyada bunun mümkün 
olmadığım, ancak bütün bunlardan sıynlmış olan ahiret yurdunda 
mümkün olabileceğini ifade etmektedirler. 

Tann'nın görülebilirliği konusunda, görme olgusunu herhan-
gi bir koşulla kayıtlamadan, her zaman ve her yerde mutlak imkanını 
savunan teşbihçi yaklaşımlar203 ile, O'nun bütün eksikliklerden anndı-
nlması konusuna özel vurgu yaparak Zat'ından her çeşit pozitif nite-
lendirmeyi (sıfatlan) olumsuzlayan tenzihçi yaklaşımlar karşısında, 
bütün görüşlerinde olduğu gibi, bu alanda da bir orta yol izleme çabası 
içinde olan Sünnî düşünce, sorunu, bir anlamda iki düşüncenin bir orta 
noktasmı bularak, yani görme olgusunu dünya yaşamında değil. 

201 Hanefi, Mine 1-Akide. 11/236. 
202 Ulühiyet'in aşkın olması gerektiğini işaret eden Paul Tillich, somut içerikli 

uluhiyetin ve böylesine bir uluhiyete bağlılığı bir putperestlik çeşidi ve ya 
kendi anlatımıyla "putperest imân" olarak adlandırmaktadır. Bkz. 
TillichJJynamics ofFaith, s.10. Çünkü bütün teistik dinlerde, imânın nihaî o-
larak yöneldiği obje, Aşkın bir Varlık olan Tann'dır. Bu bağlamda Kur'an da 
iman edip ibadet etmeye layık varlık olarak Allah'ı bırakıp da, kendi yaptıkları 
şeylere inanıp tapmayı "putperestlik" ve bu eylemi de bir çeşit anlamsızlık ola-
rak nitelemektedir. Bkz. 5. Mâide/76; 10. Yûnus/104; 21. Enbiyâ/66; 29 
Ankebût/17, 60. Mümtehine/4. 

203 Naslar karşısında literalist yorumlarıyla bilinen teçsimci fırka Mücessime. 
Allah'ı görülebilme zamanıyla ilgili herhangi bir kayıtlama yoluna gitmeye-
rek. O'nun dünya ve ahirette görülebileceğini iddia eder. İbn Hazm, el-Fasl, I-
11/2. 



ahirelte ilişkin bir gerçeklik sayarak aşmaya çalışmaktadır. Ancak bu 
bir anlamda, mutlak anlamda görme olgusunun doğurduğu düşünülen 
teolojik sorunlardan kaçmak ve problemi beşeri tecrübe açısından test 
edilip doğmlanamayan bir alana çekmek anlamına da gelebilir. Bu 
nedenle, dünya yaşamındayken mümkün olmayan ve gerçekleşeme-
yen bu eylemin, önündeki engelin süjedeki herhangi bir eksiklikten 
mi yoksa görülebilen varlığın doğasından kaynaklanan herhangi bir 
nedenden mi kaynaklandığı ve ahıret yaşamında neyin değişip de 
dünyada imkansız olan şeyi mümkün hale getirdiğinin netlik kazandı-
rılması gerekmektedir. 

Allah'ın görülebilmesine ilişkin tartışmalarda, ileride değini-
leceği gibi. Allah'm ahirette görülebilmesi konusunda nassâ dayalı bir 
zorunluluk (nassen vâcib) belirlenip bu, akli bir imkân ile desteklenir-
ken. aynı tutumun Allah'ın dünyada görülmesi teziyle ilgili sürdürü-
lemediği görülmektedir. Bu nedenle dünyada Allah'm göriilebilirliğini 
kabul veya reddetmenin Teolojik Kurgular içinde herhangi bir prob-
lem doğurmadığı, bu konuda asıl anlaşmazlık konusunun Allah'ın 
ahirette görülmesi iddiasını kabul ve reddeden gruplar arasında geçti-
ğini söylemek mümkün görünüyor. Çünkü böyle bir olayın dünyada 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda. Sünnî düşünce içinde de 
bir konsensustan söz etmek mümkün görünmemektedir.204 Ahiret 
yaşamında Allah'ı görmenin imkanı konusunda konsensusa ulaşan 
Sünnî paradigma, dünya yaşamında bunun imkanı sorununa gelince, 
açık bir delil olmaması nedeniyle birbirlerinden farklı düşünceleri 
paylaşmışlardır. Çünkü ahiret yaşamı dünya yaşamının sağladığından 
daha geniş ve kapsamlı olasılıklara imkan verebilir. Bu açıdan ahirette 
Allah'ın herhangi mesafe ve yön isnadmda bulunmadan görülebilece-
ği iddiası sürdürülebilirken, aynısı dünya şartlan içinde kolaylıkta 
sürdürülememektedir. Dünya yaşamında bile göz, çok kuvvetli ve çok 
zayıf ışıkta göremez. Örneğin dünyada güneşe bakamaz iken ahirette 
bakabilir. Bu nedenle görme duyusu olan gözün sahip olduğu imkan-
lar ahiret aleminde daha kapsamlı hale geldiğinden, dünya yaşamında 
görme olgusu için geçerli olan koşullar düşünülmeksizin de ahirette 
görme eylemi gerçekleşebilir.205 Bir başka açıdan da ahirette Tann'yı 

204 Harpûtî, Tenkihu l-Keldm, s.222. 
205 Hanefi, Mine'l-Akide, ü/283. Ancak düşünürler, dünya yaşamında Allah'ı 

görmenin imkansızlığını "beşeri yetiler'' açısından açıklama yolunu tercih et-



görme olgusuyla ilgili konsensusa ulaşmanın kolayhlığı, ahiret alemi-
ne ilişkin gerçeklikler konusunda akim ve hissin kesin olarak bilip 
belirleyebileceği bir şey bulunmadığından, bu alanda varsayımda 
bulunmanın daha kolay oluşundan kaynaklanmış olabilir. 

Tann'nın dünyada görülebilirliği iddiası, büyük ölçüde 
O'nun beşeri düzlemde bir şekilde duyusal deneyime obje olabildiği 
anlamına gelebilmektedir. Bu ise, Tann ile gerçekleştiği öne sürülen 
bireysel deneyimler yanında, Tann tecrübesine sahip olduğunu öne 
süren kişilerin bireysel tanıklığına dayanmaktadır.206 Örneğin bir insan 
hiç Kabe'yi görmemiş veya Papa ile karşılaşmamış olabilir, ancak 
Kabe'yi gören veya Papa ile karşılaşan birinin tanıklığı onun yeterince 
gerçek oluşuna inanmam için bir gerekçe oluşturabilir. Acaba Tann 
tecrübesine sahip olduğunu iddia eden birinin tanıklığı, Tann'nın 
dünyada görülebilirliği lehinde yeterli bir gerekçe sağlayabilir mi?207 

Dinî tecrübe bağlamında böyle bir görme olgusu yaşanmış olsa bile, 
bunun gerçek anlamda bir görme anlamına gelip gelmeyeceği ve tec-
rübeyi yaşayan kişinin dışındakiler içinde nesnel bir gerekçe sağlayıp 
sağlayamayacağı da eşit şekilde tartışılabilir. Çünkü burada tartışma 
konusu olan "gözle görme" olgusudur ve beşeri olgular içinde kalmak 
gerekirse bu, gözün bir duyumu olarak düşünülmektedir. Bu anlamda 

mekle birlikte, sonuçta bunu Tann'nın bir eylemi olarak görürler. Çünkü 
Ru yetullah tezini kabul edenler, bunu Allah 'ın iyi kullarına bir ikramı ve lutfıı 
olarak görme eğilimindedirler. Bu nedenle, bu geçici (ebedî yaşam olgusuna 
nispetle) yaşamda görme olgusunun imkansızlığı, Allah'ın dünyada bunu lüt-
fetmemesi ve bu nedenle gözde görmenin aksini yaratması olarak değerlendi-
rmi ş t i r . Ebû Abbas el-Kalânîsî ve Hadis Ehli nin Kelâmcılar takımının bunun 
imkansızlığını "dünyada yaratıklann gözlerindeki zayıflığa" bağladıklan akta-
rılır. Aynı görüşler Ebû'l-Muin en-Nesefî tarafından da paylaşılmıştır. Bkz. 
Nesefi, Tabsıratü 'l-Edille, 1/420. 

206 Davies, Introduction to the Phılosophy of Religion, s.121. 
207 Çağdaş teolojik tartışmalarda, dînî tecrübe kavramı inancın rasyonelliğini ve 

doğrulanabilirliğini göstermede, önemli bir faktör olarak görülmekte ve bu ne-
denle ciddiye alınmaktadır Bu alandaki bazı çağdaş tartışmalar için bkz. 
Wayne, Profoud, "Explaining Religious Experience", C.P.O.R.E.. ed. Douglas 
Geıvett-Brendan Sweetman, Oxford University Press, Ne w York, 1992, s.336-
352; Alston. William P., "Religious Experience and Religious Belief", 
C.P.O.RE, s.295-303; Hick, John, "The Rationality of Religious Belief, 
C P.O R E. s 304-319. 



tecrübeden kastımız, dinî tecrübeden çok, ampirik, yani gözün nesne-
lere ilişkin duyumu olmaktadır. 

Bir mistiğin, yaşadığı sezginin derinliği içinde, Tanrı hakkın-
da bazı gerçekliklerle karşı karşıya bulunuşu iddiasını taşıyabilir. Bu 
yöntemleriyle belli hakikatleri keşfettikleri bile ileri sürülebilir Hatta 
sûfiyane anlayışta âşık, aşktan direkt olarak ilahî sulara geçtiğini, 
Allah'ı perdesiz olarak gördüğünü ve "Tevhid"le O nunla bir olduğu-
nu (fenâ fıllah) iddia edebilir.208 Ancak keşiflerinin deneysel gözlem-
lerimizle doğrulanıp doğrul anmadıklarını görmek için hangi bildi-
rimlerle anlatıldıklarına bakmak gerekmektedir 209 Burada mistiğin 
yaşadığım iddia ettiği ilişki büyük ölçüde soyut bir ilişkidir ve duyum-
sal anlamda test edilebilir bir anlam çerçevesi veya doğrulanabilir 
önermeler kümesi içinde ifade edilemezler. 

Dünyada algının konusu olabileceği bir başka anlatımla da 
görülmesinin mümkün oluşu iddia edilen varlık İslam'm müteal Tan-
rı'sı olunca durum biraz, daha farklı bir konum kazanmaktadır. Çünkü 
İslam gibi aşkın uluhiyet fikrine sahip dinlerde, kendisine ampirik bir 
göndermede bulunabileceğimiz bireyin Tann ile kişisel birlikteliğine 
sahip değiliz. Zira bir mistiğin deneyiminin konusu yaptığı şey/Tanrı 
teoloji açısından oldukça önemli, merkezi bir terimdir210 Bir başka 
deyişle, eğer mistik yaşadığı deneyimde, bir takım olgusal gerçeklikle-
re refere de bulunuyorsa, özellikle de Tann'nın gözle görülmesi gibi 
duyusal fenomenler alanına ilişkin bir değer yargısına atıfta bulunu-
yorsa, bunun değerini ölçmede, duyusal doğrulama biçimleri açısın-
dan bir değer taşıyıp taşımadığına bakmak gerekmektedir. Bu nedenle, 
dünyada Allah'ın görülebilirliği iddiasına, genel olarak mistiklerin 
deneyimleriyle ilişkili anlatımlar eşlik etmektedir. Burada önemli olan 
mistiğin yaşadığı iddia edilen211 Tannyı görmeye ilişkin tecrübesi 
veya o tecrübesinin anlatımının bilgi verici bir önerme tarzı olmayıp. 

208 Smıth, Margaret, Bir Kadın Strfi: Rabia, Çev.Özlem Eraydın, İnsan Yay ., İstan-
bul, 1991, s.129. 

209 Ferre, Din Dilinin Anlamı, s.25 
210 Levvıs, H . D , Whiteley. C.H.. " T h e Cognitive Factor in Religious 

Experience.", Religious Language and The Problem of Religious Knowlcdge, 
ed.Ronald Santonı, Bloomignton, 1968.S.254. 

211 Bir iddia diyorum, çünkü onun yaşadığı tecrübeyi olgusal anlamda veya bir 
başka şekilde test edebilme imkanına sahip değiliz. Bu nedenle ne kadar nes-
nel bir biçimde anlatılabilirse anlatılsan. her zaman öznel kalmak zorundadır 



yalnızca kendi bireysel tecrübesine ve içinde bulunduğu psikolojik 
- < duruma göndeanede böiunnyor oünasıda\ Bunun bir yanılgıdan ibaret 

olmadığını gösterebilecek ehmizde yeterli bir kanıt bulunmamaktadır. 

. «Ancak hangi açıdan e k alınırsa olsun,, dünyada Tann 'jçı. gö-
rebilme tezini, ttoğjulayabüeceğiınız nesnel bir kntere sahip değiliz. 
Allah'maşlajîîdoğası, beşeri dııyııiarm Tann'nmzatı ile doğrucan bir 

K ilişkisine izin vermemektedir-Mistik tecrübenin imkanım ve değerini 
- takdir etmek mümkün olmakla birlikte veya bir başka açıdanda çağ-

• daş ieolojık tartışmalarda dinî tecrübeye, dınîinançların doğn^anabi-
liriiği açısmdan önemü işlevler yüklenebilmesine karşılık,2'2 şalt dinî 
tecrübeden hareketle Allah'ın zatına ilişkin "görülebilir"şeklinde bir 
yargıya ulaşmak mümkün görünmüyor 

Tann'nın beşerî duyunun doğrudan objesi olamayışının tek-
nik imkansızlığı, bir başka açıdan da atıfta bulunduğumuz gibi, sınırlı 
beşerî kapasitemizdir. Çünkü beşerî potansiyeller açısmdan Allah'a 
atfedilen "tam açıklık" anlamındaki bir görme/inkişaf bu sonlu ve 
koşullu alemde gerçeklik kazanamamaktadır.: Beşeri arzu ve istekler 
böylesine tam bir inkişafın önündeki önemli engellerdir. Ba2ı insanlar 
bu zaaflanm kontrol altına alabilseler de bu tam anlamıyla dünya 
yaşamında gerçekleşememektedir. Ancak insanlar kabirlerimden diril-
tilip de kalpler dünyevi arzulardan anndınldiklannda daha fazla açık-
lık ve kemalin gerçekleşmesi önündeki engellerinde ortadan kalktığı 
düşünülmektedir.213 Bu nedenle, Tann'nın gerçek anlamıyla görüle-
bilmesinin ancak ahiret yaşamında gerçekleşebileceği kabul edilmek-
tedir. 

Allah'm dünyada görülebilirliğinin aklî imkansızlığı yanında 
naklî doğrulamasını yapabilmemizde mümkün değildir. Kur'an bu 
alanda bize pozitif bir yargıya ulaştırabilecek herhangi bir anlatım 
sunmamaktadır. Dahası da Kur'an'ın Allah'ın dünya yaşamında gö-

. rülebılmesıne yönelik insanlar açısından yapılan-her iki talebi dç (biri-
.. -si Hz..Musa'ya diğeri de inkarcılara ait) o3umsuzlanmıştır ve ^Bah 'ın 

.dünya yaşamında insan tarafından göriikbileceğme açık ve gî feı i e r -

'12 Hick, "7'he Raüanality -ofReligious Retıef, s.304. 
Gazzâlî, el-İktisâd s .45^6. 



hangi bir imâ taşımamaktadır. Aksine her iki ayetin de delâletleri 
bunun imkansızlığını göstermektedirler.214 

Allah'ın dünya yaşamında görülemeyeceğine ilişkin 
Kur'an'ın ortaya koyduğu bu genel olumsuzlanıadan kuşkusuz Hz. 
Peygamber'de istisna tutulmamıştır. Bu konudaki genel ilkeyi Kur'an 
şöyle belirtiyor. 

"Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konu-
şur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yüce-
dir, hakîmdır."215 

Burada oldukça genel bir biçimde (yani peygamberi de hariç 
tutmaksızın) beşeri olanla ilâhî olan sonlu ile sonsuz arasındaki ileti-
şim şekilleri belirleniyor. Allah kendisiyle iletişimin ancak vahiy, 
perde arkasından ve peygamber gönderip vahyetme yoluyla gerçekle-
şebileceğini ifade ediyor.216 Ayetin ne açık ne de örtülü anlamında 
Allah ile yüz-yüze görüşme ve dolayısıyla da görmeye delâlet eden bir 
anlam çerçevesi yoktur. Bunun da ötesinde, Hz. Peygambere "şaçn de 
Rabbini gördün mü" diye sorulduğu ve ayetin bu soru üzerine nazil 
olduğu ifade edilmiştir.217 Bununla birlikte, Allah'ın görülebilir oluşu-
nu ve bu olgunun gerçekleşebilmesini her hangi bir zaman kaydı ol-
madığı tezinin savunucularının en güçlü dayanaklarından birisi de 
kuşkusuz, yine Hz. Peygambere dayanmaktadır. Kur'an'ın Hz. Pey-
gamberin dinî tecrübesi içinde yer verdiği ve Mekke ile Beytu'l-
Makdis arasındaki bir manevî yolculuk şeklinde hikaye ettiği218 ve 
kalan kısmı da nebevî literatür tarafından tamamlanarak "miraç" adını 
alan harikulade olay, bir sonlu-Sonsuz buluşmasına sahne olduğu ve 

214 7.A"râf7143;2.Bakara/55. 
215 42,Şûra/51. 
216 Zemahşeri, et-Keşşâf, IV/233. 
217 Beyazı, İşârâtu l-Merâm, s.211. Tirmizî'nin aktardığı bir rivayette de Hz. 

Peygambere Rabbini görüp görmediğinin sorulduğu, Peygamberin de cevap 
olarak "O nurdur, nasıl göreyim" buyurduğu ifade edilir. Tirmizî, Sünen, 
V/369 (Tefsîru' l-Kuran 53). 

218 "Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) 
kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya 
götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, gören-
dir." (17.1srâ/l). 



Hz. Peygamber'in doğrudan doğruya Allah'ı gördüğü iddia edilmek-
tedir. 

Böyle bir iddianın Kur'an'ın genel perspektifi içinde test e-
dilebilme imkanı bulunmamaktadır.' Çünkü Kur'an Tann'nın inkarcı-
ların Allah'ı apaçık görme taleplerine karşılık verdiği olumsuz cevap 
bir yana, sonlu-Sonsuz ilişkisinin (bu sonlu Varlık bir peygamber de 
olsa) ne şekilde olabileceğini beyan eden ayet, (min verail hicab) da 
bu tarzda bir doğrudan görüşmenin imkanım dışlamakta ve beşeri 
varlığın Allah'la iletişim biçiminin imkanlarım belirlemektedir. Bu 
bağlamda Hz. Peygamberin miraçta Allah'ı gördüğüne ilişkin riva-
yetlerin sıhhat durumlan bir yana (bu bir bakıma hadis araştırmalarına 
bırakılmalıdır) anlam açısından Kur'an'a başvurularak doğrulanabıl-
ıne imkanı bulunmamaktadır. Çünkü Kur'an yukanda ifade ettiği 
genel ilke ile böylesine bir yüz-yüze görüşme olgusunu olumsuzlar. 

Böyle bir anlatım biçimine, yani Hz. Peygamber'in miraçta 
Allah'ı gördüğüne ilişkin anlatımların Hadis literatürü içinde de yer 
bulduğunu görmekteyiz. Bu konudaki tek ve önemli rivayet İbn Abbas 
(Ö.6&/687) kaynaklı olup, peygamberin Allah'ı iki defa gördüğünü 
beyân etmektedir.21'9 Ancak bu rivayet Hz. Aişe (Ö.58/678) başta ol-
mak üzere pek çak bilgin tarafından ciddi biçimde kritize edilmiştir.220 

Bu konuyla ilgili'önemli bir tartışma kuşkusuz, Kur'an'ın "Andolsun 
ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür,"221 "And olsun 
(Muhammed) onu bir kez daha inerken görmüştür'''222 ayetlerine iliş-
kin yapılmıştır: İbn Abbas(ö.68/687)'dan "Muhammed Rabbini iki 

219 "Allah, Ru'yeti ile kelamını, Hz. Musa ve Muhammed arasında taksim etti. 
Musa Rabbi ile iki defa konuştu, Muhammed de iki defa gördü ", Tirmizî, Sü-
nen, V/368 (Tefsîru'l-Kur'an 53). 

220 Bu rivayetler "Muhammed Rabbini gördü", "gösterildi" şeklinde farklı biçim-
lerde aktarılmıştır. Tirmizî, Sünen, V/368. Bunlar Buharî ve Müslimin koşulla-
rını karşılamakla birlikte onlarda yer almamıştır. Zerkeşî, Bedruddin, Hz. 
Aişe nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, Çev. Bünyamin Erul, Ankara, 2000, 
67-68. Hz. Aişe bu rivayetlerle ilgili olarak "Her kim Muhammed'in Rabbini 
gördüğünü iddia ederse, büyük laf etmiş olur" dediği ve böyle bir sözü duy-
manın onun tüylerini diken diken ettiğini söylediği aktarılır. Buharı, Sünen, 
IV/100, (BıduT-halk 7); l irmı/ı. Sünen, V/368. (TefsiruT-Kur'an, 53). 

221 81.Tekvîr/23. 
222 5 3.Necm/13. 



defa görmüştür "223nakledilen rivayet de bu ayetin açıklanışıyla 
ilişkilendirilmiştir. İbn Abbas'ın dışında bu ayeti Allah'ı görme olarak 
açıklayan başka düşünürlerde mevcuttur. Bunlardan birisi Malatî 
(ö.377/987)'dir. Bununla birlikte Malâtî'nin yorumuyla İbn Abbas'ın 
yorumu arasında önemli bir farkhlık bulunur. Çünkü Malâtî, buradaki 
görmenin Cennete ait bir olgu olduğunu, sonrasında gelen "Cennetü 'l-
Me'vâ da onun yanındadır" ayetinin bunu açıkladığım ve peygambe-
rin Allah'ı Cennette gördüğünü ifade eder.224 O'nun bu yaklaşımı İbn 
Abbas'ın görmeyi dünya yaşamına özgü kılan açıklamasıyla çelişir. 
Bu alandaki diğer düşünce ise İbn Rüşd'e (Ö.595/1198) aittir. Allah'ın 
beşer için anlaşımuu mümkün kılan önemli bir sembolün "Nûr" tem-
sili anlatımı olduğunu belirterek, Miraç'ta Peygamberin bunu görmüş 
olabileceğini belirtir.225 Ancak Kur'an yorumcuları burada sözü edilen 
görme olayında, görülenin Cebrail oluşunda müttefiktirler. Bu durum-
da anlam "Muhammed Cebrail 'i hakiki suretinde gördü" şeklinde-
dir226 ve Hz. Peygamber'in Allah'ı gördüğüne üişkin açık veya zımnî 
herhangi bir ima taşımamaktadır. Yukarıdaki rivâyetlerle ilgili olarak 
da sahih olanmuı, Hz. Aişe'den gelen rivayet olduğu227 bunda da Hz. 
Peygamberin Cebraıli gördüğü ifade edilmektedir.228 Allah'ın dünya 
yaşamında görülmesi muhtemel görmeyen İınâmiyye Şiâsı ise, Miraç 

223 Tirmizî, Sünen, V/368 (Tefsiru'l-Kur'an, 53). 
224 Malatî, et-Tenbih, s.61. 
225 İbn Rüşd, el-Keşf, s.256. Müslimde yer alan Hz. Peygamber'in Nur'u gördü-

ğünü ifade eden bir anlatıra, İbn Rüşd'ün bu açıklamasına önemli bir destek 
sağlıyor görünmektedir. Müslim, Sahih. 1/419 (İmân 273). 

226 Nesefi, Medâriku 't-Tenzîl, İV/336; Zemahşeri, el-Keşşâf, IV/713. Yazır, Hz. 
Peygamber'in Cebrail'i, ufakta gerçek sûretiyje gördüğünü ve bunun Hira'dan 
sonra gerçekleştiğini ifade eder. Bu durumda Kur'an'ın bu ayetleri Hz Pey-
gamber'in Cebrail'i,hakiki şekliyle iki kere gördüğüne açıklık kazandırmakta-
dır. Aslında buradaki tartışma "hu" zamirinin merciiyle ilgili olmakla birlikte, 
meşhur ve benimsenen görüşün, ofiun Cebrâil'e raci oluşu y ö h ü n d e d i r i / ^ 
Dini, VII/292-293; IX/29. Bu görmede kastedilenin Allah olmadığını belirten 
Mevdûdî, eğer Allah'ı görmüş olsaydı bunun daha açık biçimde anlatılması 
gerekirdi/Çünkü Kur'an'ın anlatımıyla Hz. Musa Allah'ı görmek istemiş, an-
cak görememiştir, yani ona bil şeref verilmemiştir. Eğer bu şere£ Hz. Pey-
gambere verilmiş olsaydı, Allah onu açıkça beyan ederdi, der. Bkz. Mevdûdî, 
Ebu'l Al'â, Tejhimu'!-Kur"c(n, Çev:M: Han Kayani, Y.Karaca ve diğerlerinden 
oluşan kurul, İnsan Yay., İstanbul, 1996, VI/20. 

227 Mevdûdî, Tefhim, Vl/23. 
22? Buhârî, Sahih, IV/100, (Bidu'l-Halk 7); Tirmizî, Sünen, V/368. 



olgusunu kabul etmekle birlikte, bu alanda varit olan hadisleri tartış-
malı bularak reddeder. Miraç gibi inanç alanına giren bir konudaki 
rivayetlerin kesin olması^ zorunlu görür.229 Selefi yorumlarıyla bili-
nen EbuT İz, bu konu tartışmalı olmakla birlikte gerçek olanın. O nun 
Rabbini gözleriyle değil, kalbiyle görmüş olmasıdır, demektedir.230 

Bir başka açıdan İslam Hadis Edebiyatı içinde "Cibril Hadi-
si" diye meşhur olan hadis, bu alanda bize önemli göstergeler sun-
maktadır. Hz. Peygamber imân, İslâm ve ihsanı tanımladığı bu hadi-
sinde, özellikle el-İhsdn 't tanımlarken, Allah'ın dünyada görülüp 
görülemeyeceğine ilişkin önemli bir kriter sunmaktadır. O açık bir 
biçimde "O'nu görüyormuş gibi ibadet etmelisin, çünkü sen O'nu 
görmezsin ama O seni gör«r"23'demek suretiyle, insanın dünyada 
Allah'ı göremeyeceğini ifade etmektedir. Bu anlatım iki açıdan ö-
nemlidir: 

1 .Bu anlatımda, örneğin, bir çeşit "sanki mantığıJas if işle-
mektedir. Bu anlatım biçiminin kendine özgü mantığı, gerçek olmayan 
bir şeyin sanki gerçekmiş gibi anlatımını içerir. Bir insanın sanki ce-
binde yüz milyonu varmış gibi hareket etmesi ve ona dayanarak bir 
ayakkabı alması düşünülemez. Çünkü sanki mantığıyla sahip olduğu 
düşünülen para, gerçek bir para olmayıp, yalmzca varsayımsaldır ve 
gerçekte yoktur2 2 Bir başka deyişle, "sanki" ile anlatılan bildirimler, 
anlatılan objenin gerçekliğine ilişkin hakikate uygun bir bildirim de-
ğildir. Bu durumda Allah'ı sanki görüyormuş gibi davranışta bulun-
mak, Tann'nın mahiyetinin görülebilir oluşuna ilişkin herhangi bir 
sırn ifşa etmez. 

2.Beşeri düzlemde, insanın Tann'yla ilişkisinin yoğunluk ka-
zandığı ve dinamik olduğu anlardan birisi, kuşkusuz ibadet anlandır. 
İnsan namazda, secdedeyken, huşu içinde, kendisini Tann'ya bir baş-
ka zamanda olduğundan çok daha yakın hisseder. Daha açık bir anla-

229 Sâbir-î Tebrizî, Muhammed, Caferi Mezhebine Göre Dinin Esaslan. 
Çev.Hüseyin Perviz Hatemi, İstanbul, 1965, s. 13. 

230 Ebû'l-İzz, Şerhu't-Tahaviyye, s.128. 
231 Buhârî, Sünen, 1/21, (İmân 37); Müslim, Sahih, 1/128-135, (İmân 1); Tirmizî. 

Sünen, V/8 (İmân 4). 
232 Hz Peygamber'ın "sanki görüyormuş gibi" şeklindeki bu anlatımı, içinde 

yaşanılan dünyada, Tann'yı görmeye ilişkin bir olguyu olumsuzladığı düşün 
cesindeyiz. Yoksa Allah'ın varlığına ilişkin bir bildirim değildir. 



tımla, insanın Tann'ya en yakın olduğunu düşündüğü anlar, bireysel 
vecd ardandır. İnsanın namazda ve özellikle secde anındaki yakınlığı-
nı Kur'an'a dayalı olarak da doğrulamak mümkündür. Yüce Allah 

! peygamberine secde etmek suretiyle Rabbine yakınlaşmasını salık 
vermektedir.233 Bu nedenle kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde 

,,, anı olarak görülmüştür. Kul bunun tadına ulaştığında, Rabbine yak-
; laşmış olur.234 Halbuki, Hz. Peygamberin, insanın Tann'yı göremeye-

ceğini ifade ettiği an, insanın şuadan bir zamanı değil, aksine ibadet 
anıdır Bu durumda ibadet anlarında görülemiyorsa, bir başka zaman-
da dünya yaşamında görülebilmesi de mümkün değildir. Bir başka 
açıdan mistik tecrübe açısından probleme bakılırsa, ibadet halinde 
görülemeyen bir Tann'nin mistik vecd durumunda nasıl görülebildiği 
de rasyonel açıdan izahı zor bir problemle karşı karşıya getirmektedir. 

Tann'nın dünyada görülebilmesinin teknik235 imkansızlığı 
yanında, sonlu, değişken ve sınırlı dünya yaşanunda Ru 'yer in imka-
nını Kur'an ve Sünnet perspektifinden test edemememiz, Allah'ın 
ahirette görülebileceği konusunda erişilen konsensüsü bozmuştur. 
Örneğin Eş'âri ekolünün ahirette Allah'ın görülmesinin imkanı halin-
deki ittifakının dünyada görülmesinin imkanı konusunda yerini bir 
anlaşmazlığa bıraktığını görüyoruz.230 

Âşık'ın Ma'şûk'a kavuşmasını en büyük amaç olarak kabul 
eden mistik yaklaşımlar içinde de, dünyada gözle görme olayının 
gerçekleşmesi olgusu kuşkuyla karşılanmışür. Farklı anlatım biçimleri 

, bulunmakla birlikte, bazı sûfıler, böyle bir görme iddiasını açık bir 
yanılgı olarak değerlendirirler. Örneğin Ebu Nasr es-Serrâc 
(0.378/988) Tann'yı dünyada gördüğünü iddia edenlerin bu düşünce-
lerini bir şeytan hilesi ve aldatmacadan ibaret görür. Onlar "Allah'ı, 

233 "Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!" (96.Alak/19). 
Bu ayet insanların namaza devam etmeleri ve bu vesileyle Rablerine yakın-
laşmalarını istemektedir, diyen Zemahşeri, Hz. Peygamberin "kulun Rabbine 
en yakın olduğu yerin secde olduğu" şeklindeki bir ifadesine de yer verir. 
Zemahşeri, el-Keşşâf, İV/779. 

234 Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, Ravdatu t-Tdlibiîn ve 
Umde tu s-Sâlikin, Beyrut, 1994, s.46. 

235 

Teknik imkanla, beşeri tecrübe içinde görme olgusunun doğası ve Allah'ın 
aşkın mahiyeti arasında doğrudan bir ilişkinin imkansızlığı ve buna ilişkin te-
olojik varsayımları kastediyoruz. 

236 Cürcânî, Şerhu'1-Mevâkıf VIII/l 15. 



sanki bir taht ve koltuk üstünde otunıyor ve nurları etrafını aydınlatı-
yor" şeklinde düşünürler. Bu düşünceler, bir vehim ve kuruntudan 
ibarettir.237 Serrac şöyle devam eder: "kulun bilmesi gerekir ki, dün-
yada gözlerin gördüğü nûr ve benzeri şeylerin hepsi mahlûktur. Allah 
ile arasında hiçbir benzerlik yoktur. Bu nûr, Allah'ın sıfatlarından 
olmadığı gibi, bu tür şeylerin hepsi yaratıktır.238 Benzer bir anlatımı 
K.uşeyri (ö.469/1076)'de de görmek mümkündür. Hatta o, böyle bir 
görme olgusunun keramet olarak gerçekleşmesini bile mümkün gör-

. 239 mez. 
4.TANRI'NIN RÜYADA GÖRÜLMESİ 
İnsanın Tann ile olan ilişkisi ve bu ilişkinin anlamına ilişkin 

yapılan yorumlar ve bu yorumlan anlaşılabilir kılmada karşılaşılan 
güçlükler, büyük ölçüde teolojik dili soyutlaştırmış ve daha da öte 
negatif bir dil kullanımına zorlamıştır. Benzer bir güçlüğün Allah'm 
görülebilmesi olgusuyla ilgili olarak da yaşandığım söylemek müm-
kündür. Geçici ve sonlu varlık düzlemim paylaşan, oldukça farklı bir 
varlık düzleminde bulunan Tann'yı görmesi olgusu, aklî açıdan im-
kansız görülmemişse de, bu imkanın anlam ve yorumunu, daha da öte 
oluşturulan bu sonlu-sonsuz ilişkisinin nasıllığını test edilip-
doğrulanabilir bir anlam çerçevesi içine sokabilmek oldukça zor görü-
nüyor. 

Bir açıdan Ru 'yetullah doktrinini kabul etme, diğer taraftan 
böyle bir kabulün imkan ve aklilîğini savunabilme da karşılaşılan 
güçlü engeller, teolojik düşünceyi böyle bir vmkanı farklı zaman ve 
boyutlarda savunma çabasına yöneltmiştir. Yukanda ifade ettiğimiz 
gibi, Allah'ın dünyada görülebileceğini iddia etmek ve bunun imkanı-
nı göstermek beşerî yetiler açısmdan oldukça zor görünüyor. Beşerî 
potansiyeller ve bu bağlamda da görme duyusu, sınırlı, koşullu ve 
Tann'nın dışında pek çok görülebilir olanı göremeyecek durumdadır. 
Bu bağlamda böylesine sonlu-sonsuz ilişkisini mümkün kılacak bi-
çimde bir görme olgusunu beşerî tecrübe içinde anlamlandırabilmemiz 
mümkün görünmüyor. Teologların bu arayışlan çerçevesinde, bütün 
diğer teolojik kurgularda olduğu gibi, somut bir düzlemde değil, soyut 

237 Serrâc, Luma', s.432'. 
238 Serrâc, Luma ", s.433 
239 Kuşeyri, Ebû'l-Kâsım Abdi'l-Kerım b. Havazin en-Neysâbûrî, er-Risaletü'l-

Kuşeyriyye, Beyrût, 1993, s.360. 



ve metafizik bir düzlemde açıklamalar yaptıklarım görüyoruz. Tan-
n'yı dünyada görmek mümkün değilse, bu bağlamda biraz daha faıkh, 
soyut ve aşkın düzlemlerde bunun imkanı gösterilebilir. Bu aşamada 
başvurulan iki açıklama biçiminde birisi, onun ahirette (daha sonra 
incelenecektir) diğeri ise rüyada gerçekleşebileceği tezleridir. Çünkü 
rüyalan da beşeri tecrübe içinde değerlendirmek mümkün olmakla 
birlikte, insanın duyumsal tecrübeleri nispetle daha soyut ve bir an-
lamda da aşkın bir karakter taşımaktadır. Bir başka anlatımla, duyula-
nn algılanna dayanan duyumsal tecrübelerde aktif işlem gören duyu-
lar, rüyada devre dışı kalmakta ve bunlar yerine bireyin soyut gerçek-
likleri olan ruh, nefs veya kalbi diyebileceğimiz diğer duyumlara göre 
daha soyut yetileri aktif duruma geçmektedir. 

4.1. Rüyanın Doğası 
Rüya olgusunu, ister bireyin yaşamındaki ciddi bir "vaka", 

isterse de "psikolojik bir yanılgı" olarak görelim her iki durumda da 
beşeri tecrübe içinde yer alan bir gerçeklikten söz etmemekteyiz. Kav-
ramı, nasıl tanımlarsak veya hangi anlam kodlarım yüklersek yükle-
ydim, tarih boyunca insanoğlunun ilgisini çekmiş, bir bakıma da onun 
gündelik yaşantısını etkileyip yönlendirmiştir. Yalnızca bununla da 
kalmamış, bilinçaltını açığa vuran bir olgu olarak rüya, çağdaş tıp ve 
psikolojinin de ilgi alamnda yer almıştır. Bir başka anlatımla pozitif 
bilimlerin gelişmesi rüya olgusunun göz ardı edilmesini değil, aksine 
onun bilimsel yollardan yeni bir anlaşımına yol açmıştır. Kindi, rüya-
lar hakkında söz söylemenin incelikli bir konu ve uzmanlık isteyen bir 
alan oluşunu belirtir.240 Çünkü bir şeyle ilgili bilgi sahibi olmak, o 
şeyin mahiyetini her yönüyle bilmeye bağlı olmaktadır. Uyku ve rüya 
da nefisle ilişkili olduğuna göre, rüya hakkında söz söylemek genel 
bağlamda nefsin doğasını ve yetilerini bilebilmeyi gerekli kılmakta-
dır.241 

240 Kindi, Felsefi Risaleler, s 138. 
241 Rü'yanın ne-liğmi ve anlamını açıklamanın güçlüğü ve Kindî'nin işaret ettiği 

gibi incelikli bir konu oluşu, büyük ölçüde onun, ruh, nefs gibi kavramlara re-
feransta bulunularak açıklanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü riiyatann a-
çıklanmasında başvurulan bu iki terim konusunda birbirinden faklı açıklamala-
ra rastlamak mümkündür. Bir başka açıdan da heT iki terimin tanımlanması ve 
mahiyetlerinin belirlenmesi pek o kadar kolay görünmüyor. Bunlar tanımla-
nırken de büyük ölçüde, nıh terimi nefis terimiyle, nefis terimi de ruh terimiyle 



Rüyalar, ruhun bir çeşit görmesi (müşahedesi),242 ve bu ne-
denle de gaybî bir olgu olarak düşünülmüştür. Bu anlamda o, bazen 
ilahî teyitle gerçekleşen ruhanî bir olaydır. Bu tarzda gerçekleşen bir 
rüya ilahî bir açılım olarak değerlendirilmiştir.241 İbn Haz m, bir insa-
nın rüyasında kendisini, yanımızda uyurken Londra'da, Çin'de gör-
mesini veya kafası kesik ve ölü görmesinin aklen ve hissen mantıklı 
olmadığım belirtir. Bununla birlikte rüyanın farklı türlerinin bulundu-
ğunu da bir gerçek olarak kabul eder. Şeytan, dünyevî meşgaleler, 
korku ve sevginin etkisinde kalınarak görülebilen türleri bulunabile-
ceğini ifade eder. Bununla birlikte o, Peygamber dışındakilerin rüya-
sının doğruluğunun ancak gerçekleştikten sonra bilinebileceği düşün-
cesindedir.244 Bu tarzda ilahî bir teyitle desteklenen rüyalar, büyük 
çoğunlukla da Tanrı ile insanlar arasında aracılık görevini üstelenen 
peygambere özgü olmakta ve Tann'nın beşeri alana açılımının bir 
anlamda bu çeşit rüyalar vasıtasıyla olduğu düşünülmektedir. Çünkü 
rüyalar, diğer bir takım sembolik olgularla kişisel ilişki içine girme de 
bir anahtar görevini üstlenmektedirler.245 Özellikle Hz. Peygamber'in 
risâletinin ilk yıllarında kendisine ilâhî bilginin bir takım, "gerçek 
rüyalar" yoluyla ulaşması, bu alanın en iyi örneklerini oluştunırlar. 

Felsefi gelenek içinde de rüyaların bu aşkın karakterine ya-
pılan vurgulara tanıklık etmek mümkündür. Rüya'nın mahiyetine 
ilişkin müstakil bir risale yazan el-Kindî, rüyayı, ruhun (nefsin) fizik-
sel duyulan kullanmayı terk ettiği bir durum olarak tanımlar.246 Böy-
lece rüya gören kişinin rüyada gördüğü ve işittiği şeylerin kaynağı 
fiziksel duyular değil, onun anlaümıyla suret oluşturucu özel bir fizik-
sel meleke (el-kuvve eI-Musawire)'dir. Duyumsanan nesneleri fizik-

açıklanmava çalışılır Terimlerin özdeşliğini savunanlar kadar, ayrı oluşunu 
iddia edenlerde bulunmaktadır. Bu konudaki tartışmalar ve farklı düşünceler ı-
çin bkz Râzî. el-Metdlibul-Aliyye, VII/69, 101, 129, 139, 263, 279, 289, 383. 
387. el-Mebdhisu'l-Maşriktyye, 11/231, 421; Yar, İnsanın Bütünlüğü Sorunu, 
s.40-58. 

242 Beyâdî, İşdrdtu 'l-Merâm s. 157. 
243 Tahanevî, Keşşâfu Istılahâti'l-Funûn, 1/886; Rüyanın mahiyetine ilişkin bazı 

telakkiler için bkz. Eş âri, Makaldtu l-İsldmiyyîn, 11/120-121. 
244 İbn Hazm, ei-Fasl, V/19-20. 
245 Chetwynd, Tom, Dictionary of Symbols, An lmprint of Harper Collins 

Publishers, London. 1982, s. 127. 
246 Kindî, Felsefi Risaleler, s. 140. 



sellikleri içinde gösteren duyulardan farklı olarak, fantezi ya da düş-
gücü, nesneleri saf halleri içinde, maddi olmayan suretleri içindeki 
halleriyle canlandım. Belki de bu nedenle fiziksel alemde imkansız 
olmasına karşılık, insan rüyasında kanatlanıp uçabilir. Çünkü süje, 
rüyada hiçbir şekilde fiziksel algılarına bağımlı olmamaktadır. Bu 
anlamda uykuda görülen şekillerin daha mükemmel ve daha tam oluşu 
iddia edilir Zira rüya gerçekleşen bir duyum değil, tasarlamadır ve 
tasarlama gücü duyu gücünün elde edemediklerini de tasarlar.247 

Rüyada gerçekleşen görine, duyulann tümüyle devre dışı ka-
lışıyla meydana gelen hayale ilişkin bir olaydır ki, hayal duyulann 
gözlemlerinin galebesiyle bir takım nesneleri görebilir.248 Bu tarz 
görme biçimleri de hiçbir anlam kategorisine oturtulamayan/ed'ğas-M 
ahlâm ve rüya-yorum ve anlamlandırma biçimleri çerçevesinde belli 
bir anlam zeminine oturtulabilen kısımdır ki buna da "gerçek rü-
yalrüya-ı sâliha" adı verilmektedir.249 Bu türden rüyalar, vehim ve 
hayal, değersiz ya da yanlış şeylere değil, "remiz oluşa" delalet et-
mektedirler.250 Bu son kategoriyi oluşturan ve belli düzlemde bir an-
lam çerçevesine oturtulabilen rüyalar İbrahim(as)'in oğlunu kurban 
etmesiyle ilişkili olarak öykülenen olayda olduğu gibi251 hiçbir yoru-
ma ihtiyaç duymayacak biçimde apaçık; Hz. Yusuf un "şüphesiz on 
yıldızı ve ay ve güneşin bana secde ettiklerini gördüm""52 şeklinde 
bizzat kendi ağzından öykülenen olayda olduğu gibi yan açık ve yan 

247 Kındî, Felsefî Risaleler, s.142. 
248 Smith, rüyaların bu özelliğini şöyle açıklar: "Rüyada ruhi şahıs cismani olan-

dan ayrılır. Fiziksel duyulanyla olan iletişim hatları kopar ve tabii ortamına 
döner, "evini terk ettiği" süre boyunca, maddeyle olan sıkıcı birlikteliği askıya 
alınır ve ruhi alanda serbestçe yüzer. Bu alan esas meskenidir. Rüya alemi da-
ha hoş değildir. Işıklan söndürdüğümüz her defasında dehşet de bekler bizi, 

• kabuslar da, en az güzel rüyalar kadar yaygındır. Uyurken daha berrak oiarak 
gördüğümüz de söylenemez; sanki işin içine büyü kanşmıştır Nerede oldu-
ğumuzu daha az biliriz, bu nedenle de kendimize daha az hakim oluruz; bu, 
dünya hayatını nihai hedeflere yönelik olarak durumumuzu değiştirme imkanı 
verdiğinden daha değerli gören dinlerin vurguladığı noktadır. Rüyalann uya-
nıklık halindeki bilinçten daha üstün olması zevkliliğinden değil canlılığı ve 
gücü açısındandır " Smith-Griffın. Unutulan Hakikat, s 70. 

249 Tahanevî. Keşşâfu Istılahâti 'l-Funûn, 1/886. 
Izutsu. ibn Arabi nin Fusus undaki Anahtar Ka\ ramlar, s.22. 

• 37.SaÛat/102. 
2 12.Yûsu£'4. 



imalı253; aynı surenin sonraki ayetlerinde anlatılan "altı semiz inek" 
benzetmesi, açık bir anlama sahip olmayıp tamamıyla imalı ve kapalı, 
dolayısıyla da yorumlanıp belli bir anlama refere edilmeye muhtaç 
olmaktadır. 

Bazı bilim adamları rüyayı, uyku halinde bilinçaltının akisle-
rinden ibaret sayıp, içe atılan sıkıcı şeyler, erişilemeyen arzular, bilin-
çaltında depo edilen fakat bir türlü dışa vunılamayan duyguların, uy-
kuda akıl ve duygulara denetiminden kurtularak kendilerini açığa 
vurmaları olayı olarak tanımlasalar da,254 rüyanın bu tarzda tanımlan-
ması "gaybi bilgilere erişme" veya "ilahi gerçekliklerin beşeri düzeye 
indirgenmesi" aracı olan rüyaları dışta bıraktığı için kapsam geçerliliği 
tartışılabilir. Çünkü yukanda işaret edildiği gibi, rüyaların nedenleri 
bir takım tecrübî nedenler ve etkileşimler olabileceği gibi, bunlann 
hiçbirisi de olmayabilir En azında rüyaların bu şekilde tanımlanması, 
beşeri tecrübede rüya olarak adlandınlan bir takım gerçeklikleri dışta 
bırakmaktadır. 

Şu ana kadar söylenenler, bir anlamda riiyalan metafiziksel 
bir kurgu içinde açıklıyor görünüyorsa da, aslında rüyalarda diğer 
beşeri duyumlarda olduğu gibi, bir takım şekillere bağımlı kalmakta-
dır. Bir başka anlatımla da rüyada, görme olgusuna obje olabilme, 
ancak onlara bir takım sûretler giydin lerek gerçekleşmektedir. Çünkü 
diğer bir açıdan rüyalar, ruhanî bir şey olmakla birlikte, uykuda iken 
insanî olan ruhun, manalar alemine dalması sonunda, gaipten kendisi-
ne akseden varlıklann şekil ve suretini bir anda görmesinden ibaret-
tir255 Bir başka anlatımla fizik kanunlarının dışında canlı, hareketli ses 
ve şekillerin kanşımıdır ve bu ses ve şekiller hafızadan irade dışı bir 
uyandıncı etkisi ile şuura dökülmeye başlar.256 Ancak rüyanın, bir 
takım şekil ve suretlerin insan muhayyilesine aksedişi şeklinde tamım, 
Tann'nın rüyada görülebilmesi açısından ele alındığında sorun doğu-

253 Öykülenen olayda belirtilen on bir yıldız, ay ve güneş ve bunlann secde ediş-
leri gerçek anlamda ele alınmaları mümkün olmayan ve yoruma ihtiyaç duyu-
lan kısmını oluştururken, "secde etme" kavramı açık olup yoruma ihtiyacı bu-
lunmamaktadır. 

254 Bu tanımlar için bkz. Çelebi, İslam İnancında Gayp Problemi, s 152. 
255 İbn Haldun, Mukaddime, V250. 
256 Yüksel, Hasan Avni, Türk-İslam Tasavvuf Geleneğinde Rüya, K.B.Y, Ankara. 

1996. s.78. 



ruyor gibi görünüyor. Çünkü Tann'nin insan muhayyilesine aksede-
cek bir şekil ve suretini düşünmek, en azından Aşkın ulûhiyet düşün-
cesine sahip dinler açısından mümkün değildir. 

Yüce Allah, uykuyu insanlar için tabiî ve yaradılıştan bir ha-
let ve özellik kılmıştır. Olağan beşefî tecrübe içinde mümkün olma-
yan vb önünde aşılması güç engeller bulunan olaylar rüyada gerçekle-
şebilir. Bu perdeler ortadan kalktığında, yani uyku halinde insan ger-
çek âleminden bilmek istediği nesneleri bilmeye çalışır. İnsan için 
bazı halet ve anlar olur ki, bu anlarda bilmek istediğini öğrenir.258 Bu 
bağlamda rüyalar, diğer sembolik materyallerin bireysel olarak açığa 
vurumuna yönelik bir anahtar Sağlarlar.259 Bundan dolayı rüyalar, 
Tann'nin uyuyanın kalbinde bazı bilgileri açık hale getirmesi olarak 
değerlendirilmiştir.260 Rüyalar tek başlarına enfusi bir olay değildirler. 
Onun altında girilip deşilecek ve özüne vakıf olunabilecek hakiki ve 
gizli manalar yatmaktadır.261 Bunların yorumlanıp açıklanması/tofc;r 
edilmesi gerekmektedir. Çünkü rüyada görülen bizzat gerçek değil 
fakat onun var olduğu sanılan şeklidir. Bu nedenle yapılacak olan iş, 
onu orijinal ve hakikî durumuna nıcu'//e 'vil ettirmektir.262 

Rüyaların, insanın fiziksel düzeyde erişebileceği realitenin 
dışma taşması ve metafizik bir boyut sergilemesi ve bir takım sembo-
lik gerçekliklerin açığa vurinnu imkaıunı sağlaması, insanın psişik 
yönünün açığa vurulması ve ruhi hastalıkların teşhis ve tedavisinde 
önemli bir bilgi kaynağı olmasına yol açmıştır. Bu yönüyle rüyalar, 
idrak ve fiziksel alanın dışında kalan metafizik alanın bir anlaşım 
biçimini sağlayabilir. Aslında rüya da doğası gereği fiziksel değil, 
metafizik bir olgudur Çünkü rüyalarda zaman, mekan kitle ve sürat 
gibi fizik unsurlar söz konusu değildir.263 Kur'an rüyaların gerçekli-

257 Kor'an'ın anlatımında uyku, bütün insanlar için ortak bir nitelik, geceler din-
lenmeleri için bir örtü ve uykuyu da bir dinlenme aracı kılmıştır 
(25.Furkân/47). Yüce yaratıcı her çeşit beşeri nitelenme, yoTgunluk vs.den u-
zak olduğu için bir dinlenme aracı olan uyku hali düşünülemez. 
(2.Bakara/255). 

258 îbn Haldun, a.g.e, 1/254. 
259 Chetwynd, Dictionary ofSymbols, s. 127 
240 Tahanevî. Keşşâfu Istılahâti 'l-Funûn, 1/891. 
241 Yazır, Hak Dini Kur an Dili, V/47. 
242 Izutsu, İbn Arabi'nin Fusus' undaki Anahtar Kavramlar, s.23. 
263 Yüksel, Türk-İslam Tasavvuf Geleneğinde Rüya, s.80. 



ğine atıfta bulunmuş ve sözü edilen peygamberlerin (Hz. İbrahim ve 
Hz. Muhammed) gördükleri rüyaları gerçek çıkardığım ifade etmiş-
tir.264 

Gerçek anlamda rüya, sadık olanın adıdır. Yalan olanına 
ahlam denilmektedir. Bunlann her ikisi de uyku halinde enfüste te-
messül eden hayali bir takım şekil ve suretler olarak görüldüklerinden 
dolayı, dış yüzünden bakıldığında rüya, bir hulüm, gibi sanılabilir. 
Oysa gerçekte bunlar farklı şeylerdir. Rüya, görmek anlamına gelen 
"rüyet" kökünden alınmış olduğu için bunda hayalin ötesinde bir ha-
kikat görülmüş olur ki, rüyanın asıl ilişkisi de o hakikat iledir. Görülen 
hayal, o hakikatin insanın iç dünyasmda temessül etmesidir.265 

Psikolojik bir bakış açısı sürdüriilürse, uyanıkken bize belli 
bir şeyi tanıtan, örneğin "bir buğday başağı gördüm veya bir ses işit-
tim" dedirten herhangi bir görme ve işitme, tek başına o anda meyda-
na gelen basit bir duyumdan ibaret değildir. O anda aldığımız duyu ile 
birlikte hafızamız da ona benzer bir hızla hemen harekete geçer. ken-
disinde daha önceden ona benzer bütün görüntüleri yoklar, varsa aynı-
ili bulur, onunla karşılaştırır ve o anda onun buğday başağı olduğun^ 
karar verir. Gördüğü yeni duyu ile, daha önce edinmiş olduğu 
kazammlann bütünleşmesinden yeni bir tanıma gerçekleşmiş olur. 
Böylece her yeni duyudan aldığımız yeni bir görüntünün anlamım, 
daha önceki hafıza arşivimizden yararlanarak aradaki ayniliğin ve 
yakınlığın derecesine göre kendimize söyleyebiliriz. Ancak o gördü-
ğümüz ile daha önce hafızamızda bulunan görüntüler arasında bir 
aynilik veya benzerlik bulunmadığı zaman da "bir şey görüyorum, 

264 "Çocuk'onun yanında yürüyüp konuşabilme çağma gelince, İbrahim ona şöyle 
dedi: Oğulcuğum! Doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bir 
bak, bu hususta görüşün ne? O da. Babacığım, sen emredildiğini yap. Beni 
inşaallah sabredenlerden bulacaksın". "Biz ona şöyle seslendik: Ey İbrahim! 
Rüyayı cidden gerçekleştirdin. Şüphesiz biz iyiliği, güzelliği, yararlı işleri huy 
edinenleri mükafatlandırırız" (37.Saffat/102-105). Diğer ayet ise Hz. Peygam-
ber'in gördüğü bir rüyanın gerçekleşmesiyle ilgilidir: "And olsun ki Allah, 
peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder. Ey iman edenler! Siz, 
Allah dilerse, güven içinde, başlarınızı traş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış o-
larak. korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bi-
lir. Size bundan başka, yakın zamanda bir zafer verilecektir". (48.Fetıh/27). 

265 Tahanevî. Keşşâfu lstılahâti l-Funûn. 1/892, Yazır, Hak Dini Kur'an Dili. 
V/47. 



ama ne olduğunu seçemiyorum" deriz. Çünkü biz hiçbir eşini ve ben-
zerini bilmediğimiz büsbütün yemglan bir şeyi tanıyanlayız. Bu dış 
gözlemlerde böyle olduğu gibi iç gözlemlerde de böyledir.266 Bu du-
rumda bütün bilgilerimiz, dış duyufarla hafızadaki idrak kalıntılarının 
bütünleşmesiyle elde edilebilir. 

4.2.RüyanınEpistemikDeğeri 
Rüya'nın epistemolojik deleri konusundaki tartışmaya, "sa-

dık rüva, vahyin kırk altıda biridir" v ' şeklindeki nebevi mesaj önemli 
bir boyut kazandırmaktadır. Zira HiŞ Peygamberle birlikte ilahî bilgi-
nin beşeri alana intikal yolu olan vahyin sona erişiyle, vahiyden düşük 
nitelikli de olsa ilahî mesajın rüyalar yoluyla insanlara ulaştırılabilme-
sinin imkanım imâ etmektedir.268 Bu nedenle İslam geleneğinde, rüya 
ve rüya yorumları üzerinde uzun tartışmalar oluşmuştur ve pek tabii ki 
bu alanda geniş bir literatürün oluşmuş olması da şaşırtıcı olmamalı-
dır. Belki de rüyalarla ilgili daha öte söyleyebileceğimiz şey de rüya-
ların belli anlamda, epistemoloji ve psikolojinin bir parçası olarak 
görülür olmasıdır. Hz.Peygambere nispet edilen bir başka anlatımda 
peygamber-Allah arasındaki temel iletişim biçimi olan vahyin kesil-
mesinden sonraki zamanlarda, rüyalar, ilham ve /müjdeciler 
(mübeşşirat) olarak nitelenmektedir.269 Bu anlamda rüyalar, bilgi 
verici formlar olarak düşünülmektedir. Gerçekte de özellikle peygam-
berlerin risâletlerinin ilk dönemlerinde rüyalar, kognitif içeriklerle 
yüklüdürler. Ancak rüyaların bu anlamda bilgi verici olabilmesi, her 
şeyden önce onun bir anlamda doğrulanabilmesine bağlı olmaktadır 
Çünkü rüyalar genelde öznel nitelikte olup, herkesi bağlayacak biçim-
de genel geçerlik taşımazlar. Bu bağlamda rüyalar, nübüvvet iddia 
eden ve bu iddiaları kesinleşmiş kişilerde ilâhî vahyin de tespitiyle 
kesinlik kazanmışlardır. Bu anlamda Mekke'nin fethiyle Hz. Peygam-
ber'in rüyasının doğrulandığı ifade edilir.270 Bu nedenle İslam düşü-

266 Yazır, Hak Dini, V/50. 
247 Buhârî, Sahih, VIII88. fKitâbu't-Tabir 2, 4, 10. 26); Müslim, Sahih, V/120-

123, (Kitâbu'r-Rüya 6,7,8,9), Tırmizi, Sünen, IV/461 (Kitâbu'r-Rüya, 1, 2, 6). 
268 Svirı, Sara, "Yorumlanmış ve Kayda Geçmiş Rüyalar Ortaçağ İslam Dünya-

sında Rüyaiat'', Sufi Psikolojisi, Yayına Hazırlayan: Kemal Sayar, İnsan Yay., 
İstanbul, 2000, s. 189. 

269 Buhârî, Sahih, VIII/89; Tirmîzî, Sünen, IV/462. (Kitâbu'r-Rüya 35). 
270 48 Fetih/27. 



nürleri. rüya olayını üçe ayırarak incelerler. Birincisi, Allah tarafından 
doğrudan doğruya veya bir melek aracılığıyla meydana gelen ilahi bir 
telkindir ki, asıl rüya, hak ve gerçek olan rüya budur. İkincisi, benliğin 
kendinden kendisine yapılan telkin ile meydana gelen görüntüdür ki, 
geçmişten gelen hatıra birikimlerinin yeni baştan hayal edilmesinden 
başka bir değer taşımaz. Üçüncüsü, şeytani bir telkin ile meydana 
gelen zihinsel görüntüdür ki, bilinmeyen bir dış etkenden etkilenerek 
meydana gelir, fakat yalan bir çağrışım ve tahayyülden ibaret olur. İşte 
bunlar "yorumlanamayan rüya"/edğâs-u ahlâm'dırlar ve kesin bilgi 
ifade etmeseler bile, duygusal bir heyecan uyandırırlar.271 

Beşeri düzlemde bilgiye aracılık eden bütün somut duyu al-
gılarının dışında kalan ve bir anlamda nefsin bir takım somut nesneleri 
algılama yetisi olaıi rüyaların ne dereceye kadar bilgi verici olacağı 
konusunda bir uzlaşıdan söz edemeyiz. Rüyalar doğaları gereği, ampi-
rik olmaktan'Çok metafizik bir gerçekliktir; ve bireyin somut algı ve 
yapıp etmelerinden çok psişik yönünü aydınlatırlar. Bu anlamda bire-
yin rüyasının objesi olabilen bir gerçeklik ve süjenin bu gerçeklikle 
rüya anındaki ilişkisini herhangi bir şekilde test edip doğrulama imka-
nı söz konusu değildir. Rüyalar hakkında erişebildiğimiz tek ve nihai 
kaynak, rüya gördüğünü iddia eden kişinin keiıdi dışavurumu olmak-
tadır Bu yönüyle rüyalar, ampirik anlamda veya bilimsel bilginin 
bilişselliği anlamında bir muhtevaya sahip olamazlar. Bir başka açıdan 
süje, rüya olayında, obje konusunda yeterince kesinlik ve açıklığa 
erişememektedir. Çünkü rüyada bir belirsizlik ve ara durum söz konu-
sudur. Rüyada görülen imaj, ne temsil ettiği şey, ne de ondan bütü-
nüyle farklı olan bir şeydir.272 

Rüyalar, ilahi ilhamla tabir edilse bile yine de zan unsuru 
bulunmaktadır. Bu bakımdan "peygamberler dışındaki insanların 
görmüş olduğu rüyalar Müslümanların bütünü için teşri kaynağa ol-

271 Yazır, Hak Dini Kur an Dili, V/49. 
272 Chittick-Murata, İslâm'ın Vizyonu, s.358 Daha açık bir anlatımla rüyada 

görülen varlık ile. o varlığın gerçek mahiyeti arasında reel anlamda literal bir 
örtüşmeden söz edemeyiz. Rüyada süjenin bilincine yansıyan nesnelerin ger-
çeklikleri değil, onların suretleri ve temsilleridir. Bu anlamda rüyaya konu o-
lan nesneler ile, o nesnelerin gerçek mahiyetleri arasında ancak eksik bir ana-
lojiden söz edilebilir. Bu, rüyanın epistemik değerini etkileyen faktörlerden bi-
ri olarak düşünülebilir. 



maz".2'3 Özellikle peygamberlerin ilk dönemlerinde, ilahi bilginin 
beşeri düzleme akışının rüyalar kanalıyla gerçekleşişi belki de yalnız-
ca peygambere öizgü bir olgu olarak kalmaktadır. Çünkü hiçbir beşeri 
güç, peygamberin yüklendiği sorumluluğu üslenememektedir. Bu 
sebeple rüyaların bilgi verici bir forma sahip olan kısmı/râj/a-î sadıka 
yalmzca peygamberlere özgüdür.274 Örneğin Hz. Yusuf un karmaşık 
yaşam tecrübesini betimleyen Kur'an peygamberlere verilen rüyaları 
yorumlama yetişim bir lütuf olarak sunmuş ye bu olaylann söz konusu 
edildiği kıssa, en güzel kıssa olarak isimlendirilmiştir. Hz. Yusuf un 
yaşam öyküsü, başlangıçta gördüğü bir rüya ile (ay, güneş ve on bir 
yıldızın kendisine secde etmesi) başlamış, Mısır'da hapisten rüya 
yorumlaması nedeniyle kurtulmuş, sonra da rüyasının gerçekleşişini 
görmüştü.275 Bir başka anlatımla O'nun yaşamında rüyalar aktif rol 
oynamış, ilahi irade onda rüyalar aracdığıyla açıklık kazanmıştı. 

Peygamberler dışında rüyaların bilgi verici muhtevaya sahip 
oluşunu gösterme açısından önemli bir örnek olarak Müslüman top-
lumlardaki "istihare" uygulamaları gösterilmektedir. Bu durumu İbn 
Haldun (ö.808/1406) şöyle ifade eder. "insanın ruhu kendisinin veya 
başkasının hallerini bümek için gaybi alemlere yönelerek bilinmesini 
istediği çağlarda, bir anda bilmek istediği nesnenin gaipten onun nef-
sine akseder ve bilmek istediği nesne ona belli olur " İbn Haldun bu 
konuda bazı adların ve isimlerin okunmasıyla istenilenin görülebile-
ceği şeklindeki görüşler için de "bu adlan okumak ancak istediği rü-
yayı görmek için nefiste bir istidat yaratmaya başlar. İstidat kuvvetle-
nirse her ne için Hazırlanmış ise, onun lıusulunu temine yardım eder. 
İstidat kudreti ise, bir nesneye muktedir olmak demek değildir"276 Bir 
başka deyişle bir takım özel çabalarla olgusal düzlemdeki bazı olayla-
nn rüya yoluyla metafizik bir düzlemde değerlendirilebilmesi müm-

273 Yüksel, Türk-İslam Tasûvvuf Geleneğinde Rüya, s. 143. 
274 Ancak bizim bu tespitimiz, peygamberler dışındaki bireylerin gördükleri 

rüyaların bütünüyle yanlış olduğu şeklinde bir kabule götürmemelidir. Elbette 
ki insanların gördüğü rüyaların da doğru çıkma imkanı vardır ve bugün psi-
koloji bilimi bunu bir olgu olarak kabul edip ondan yararlanmaktadır. Ancak 
peygamber dışındaki insanların rüyalarının tespiti ve doğrulamasına yapacak 
elimizde bir kriter bulunmamaktadır ve ise onların genel geçer kognitif içerik-
lerini tartışılır duruma getirmektedir. 

275 İlgili ayetler için bkz. 12. Yûsuf/4, 43, 40-50. 
276 İbn Haldun, Mukaddime, 1/258-9. 



kün ise de ve bu yönde bazı uygulamalar salık veriliyorsa da, bunun 
genel geçerliliğini tespitin zorluğu bir yana, bu yalnızca bir bireyin 
içinde bulunduğu psişik durumu tanımlar ve genel geçer bir bilgi 
formu içermez. Çünkü insanın gördüğü rüyanın ne derece doğru veya 
ine kadar yanlış olduğunu tespit etmek de pek mümkün görünmüyor. 
Bir kişinin bir keresinde doğru bir rüya görmesi, onun her zaman 

- doğru rüyalar göreceği teminatım da vermemektedir. Rüyaların özel-
: likle bireysel olgular oluşu ve olaybilimin genel geçer kriterleri açı-

sından tespit ve değerlendirilmesi imkanına sahip olması onların taşı-
malan olası kognitif muhtevanın önündeki önemli barikatlardır. Rü-
yada her ne kadar nefsin, hayallere ve suretlere ilişkin bir algısı söz 
konusu ise de, buradaki algının mahiyeti ve algılanan şeylerin ne-
liklerinc ilişkin belirsizliği sürmektedir. Bu nedenle rüyalar baştan 
başa belirsizlik ve harikalar ülkesidir.277 Rüya anlatımlari ne kadar 
nesnelleştirilirse nesnelleştirilsin, rüyada görülen nesne ile onun reel 
gerçekliği arasındaki ilişkinin ne-liği konusunda da sorunlar bulun-
maktadır. Rüyanızda Ahmet'i gördüğünüzde, bir anlamda o gerçekten 
Ahmet'tir; çünkü Mehmet veya Tuğrul değildir. Öte yandan gerçek 
anlamda Ahmet değildir; zira Ahmet sizin nefsinizde iskan etmediği 
gibi, rüya ile hayalin kesinkes aynı olan özelliklere de sahip değildir. 
Biz rüya görürken, kendi psişik durumumuza uygun düşen bir şekil 
içinde Ahmet'i görüyoruz, şu da var ki Ahmet hala kendi kimliğine 
sahiptir. 

Kelamcılar aynı mantıktan hareketle rüyada veya uyanıkken 
insan kalbine bir doğuş anlamına gelen278 feyz ve ilhamı da geçerli bir 
bilgi kaynağı olarak görmezler.2 9 Çünkü rüya gibi bütün bunlann 
hepsi, genel geçerliliği olan bir bilgi vermeyip, öznel ve göreliirölatif 
bilgi sağlarlar. Çünkü eğer ilham ve sezgi bir bilgi kaynağı olarak 
görülürse, bu durumda dinler arasında bir anlaşmazlık boyutunun 
bulunmaması gerekirdi. Her din kendisinin doğruyu ve güzeli buldu-
ğunu diğerlerinin yanlış üzere olduğunu iddia eder. Bu ise, çelişik olan 
iki dinin de doğru olmasını gerektirir ve gerçek ile batılın kanşmasına 
sebep olur.280 

277 Chittick-Murata, İslâm 'm Vizyonu, s.318. 
278 Cürcânî, et-Ta'rifât, s.56. 
279 Nesefi, el-İ 'timâd, Vr.6a. 
280 Matüridî, Kitâbu't-Tevhid, s.6. 



4.3.Rüyada Allah'ı Görmenin İmkânı 
Tann'nin rüyada görülüp görülemeyeceği ve özellikle de 

böyle bir görme olayının kabulü durumunda Allah'ın aşkınlığı karşı-
sında doğurduğu problemler, bu alanda olumlu bir yargıya ulaşmanın 
önündeki önemli engeller olarak görülmektedir. Ancak acaba, dünya 
yaşamında imkansız olan bir olgu, biraz daha farklı bir ortamda, bir 
başka deyişle rüya gibi daha soyut ve metafizik bir düzlemde gerçek-
leşebilmesi mümkün müdür? Böyle bir görme gerçek anlamdaki bir 
görmenin koşullarını karşılamakta mıdır? Daha önce güneşe bakma 
ile, bakma olayım takiben gözlerin kapatılması anında oluşan durum 
arasındaki farklılık gibi, uykudaki bir görme olayı da kuşkusuz uya-
nıkken gerçekleşen bir görme olayı kadar tam ve açık olmayacaktır. 
Ancak rüyada böyle bir görme olayının imkanım dışlayacak bir engel 
bulunmadığı kabul edümiştir.281 Bununla birlikte, rüyada gerçekleşen 
bir görmenin imkanı teorik olarak kabul edilse bile bu uyanıkken 
kanşımızda duran herhangi bir objeyi görüş ve algılayışımız anlamın-
da tam bir görme anlamına gelmeyecektir. Çünkü daha önce rüyanın 
tanımı ve doğası üzerinde tartışırken ifade edildiği gibi, rüyada görü-
len, nesnelerin bizzat kendileri olmaktan çok onların bir suret ve mi-
salleri olmaktadır. Bu nedenle rüyada gerçekleşen görme olayı biraz 
daha reel olandan metaforik ve mecazi bir boyuta doğru kaymaktadır. 

Rüyada Allah'm görülebilirliğini teknik olarak kabul etsek 
bile, böyle bir görmenin en anlama geldiğini açıklayabilmek o kadar 
kolay görünmüyor. Böyle bir görmenin reel anlamda bir görme anla-
mına gelmemesi bir yana, özellikle rüyalarda süje-obje ilişkisinde 
"görme" ile "görülen nesne" arasında literal bir örtüşmenin olmaması 
nedeniyle, bir anlamda onlan da bir takım suretler ve misallere mah-
kum olduğu kılmaktadır. Zira rüyada nesneler, kendileri değil, bir 
benzerlcrümısâlllerı veya misallariyle görülmektedir. Tann'mn ne 
mislini ne de misalini düşünebilmemiz mümkün olamayacağına göre, 
rüyada gerçekleşen bir çeşit bilinç ve farkındalık duruma görme anla-
mım vermemek de pekala mümkün görülebilir282 

Teolojik açıdan bir insanın Tann'yı rüyada görmesi ancak 
şekil ve biçimden veya da sonradanlığı çağnştıracak herhangi bir 

281 Tunç, Kelâm (Sistematik), s. 139. 
282 Cürcânî, Şerhu 'l-Mevdkıf V1II/115-116. 



nitelik atfetmeksizin mümkün olabilir. Nitekim Tann'nın herhangi bir 
sûret ve biçimini düşünmeksizin onu bilmek mümkün olduğu gibi, 
aym şekilde O'nun anlaşılması, anlatılması ,veya da daha açık ifade-
siyle Tannsal gerçekliğin beşeri anlayışa indirgenişinde bir takım 
somut, cismi çağnştırmayan veya da nuranî (yani cismiyeti ve sonra-
danhğı çağnştırmayan bir anlam) biçim ve misallerin kullanılması da 
mümkündür. Bu Tann'nın herhangi sonlu varlığa benzetilmesi anla-
mına değil, O'nu anlamak için alet kullanımı anlamına gelebilir.283 

Kur'an'ın ortaya koyduğu dil içinde de benzer anlatımlara rastlamak 
mümkündür.284 

Allah'ın rüyada görülebilmesi görüşü ile ilgili karşıt görüşü 
benimseyenler de, daha çok rüyanın doğasıyla ilgili bir takım kısıtla-
malardan hareket etmektedirler. Rüyada görülenin hayal ve misaller-
den ibaret oluşu, Tainn'mn ise bunlardan ̂ eri olması nedeniyle görü-
lemeyeceğini ileri sürmektedirler. Aynca rüya gibi hâdis bir olgunun, 
böyle bir yüce eyleme layık olamayacağım da ifade ederler 285 İmam 
Mâtûrîdî (ö. 3 3 3/944), Bakillânî (Ö.403/1012) gibi düşünürlerin böylesi 
gerekçelerden hareketle Allah'ın rüyada görülebileceği tezini kabul 
etmedikleri ifade edilir286 Bununla birlikte, rüyada veya ahirette gör-
menin imkansızlığı Neptun'a gitmenin imkansızlığı gibi, teknik bir 
imkansızlık değildir. Ancak o, mükeıumel rekabet ülkesine gidip 
ekonomik adamı görmenin imkansızlığı giti mantıksal bir imkansızlık 
da değildir. Tann yı görmüş olma iddiası, korkunçta değildir. Bir 
çocuğa "sen Tann'yı göremezsin" şeklindeki bir ifade "sen virüsü 

283 Tahanevî, Keşşâfu Istılahâti l-Funûn, 1-894. 
284 Yüce Allah indirdiği kitapta, aşkın alanı sorilu alana açarken veya kendi Aşkın 

varlığını beşeri anlayışa sunarken bir takım temsili anlatım ve mesellere baş-
vurduğu görülmektedir. Bunu olağan dil içerisinde bir anlatım biçimi olarak 
belirleyen Kur anda, Yüce Allah, bu türden meseller getirmekten çekinme-
miştir. (2.Bakara/26). Diğer taraftan da kendi "Zat"mı "nur" ile açıklamış ve 
bu nurun misali de içinde kandil bulunan bir lamba misaliyle (24.Nûr/35) a-
çıklanarak, aşkın düzlem beşeri anlayışa yakınlaştırılmıştır. 

285 Nesefi, el-İ timâd, Vr.34a. 
286 Bkz. Beyâzı, İşârâtu l-Merâm, s.210. Ancak bununla birlikte Matûrîdî'nin 

Tevhitfmde ve Bâkillânî'nin Temhîd"inde bu tezi doğrular nitelikte bir görüşe 
rastlayamadığımızı belirtmek isterim. Elbette ki bu onların Allah'ın rüyada 
göriilebilirliğini kabul ettikleri anlamına da gelmemektedir. Burada söylemek 
istediğim şey, her iki düşünürün de bu eserlerinde Allah'ın rüyada görülme-
siyle ilgili bir tartışmaya girmediklerini ima eder. 



göremezsin" şeklindeki bir ifadeye benzemez Tann ile diğer süjeler 
arasındaki aynın, kesin mantıksal bir ayrım olmadığı gibi kesin olarak 
metafiziksel bir ayrım da değildir.287 

Eş1 ârî yorumcu ve teolog Cürcânî (ö.816/1413)'ye göre rü-
yada Tann'yı görme, gerçek anlamda bir görme anlamına gelmese de, 
böyle bir görüşü kabul etmenin önünde, herhangi bir engel bulunma-
maktadır.2 8 Eğer herhangi bir şekilde Tann'mn görülebilmesinin 
imkanı kabul ediliyorsa, bu şeyin rüyada ve dünyada gerçekleşmesi 
arasında bir fark yoktur.289 Hatta ruh uyku halinde daha sakin ve daha 
safidir. Bu bağlamda pek çok teolog gibi, selef-i sâlihinden pek çoğu-
nun da Allah'ın rüyada görülebileceğine ilişkin aktarımlar yapılmış-
tır.290 Bu durumda önemli olan, uyanıkken dünyada Allah'ı görmenin 
önündeki sakıncalanıı rüyada oluşmadığının ve rüyada Allah'ı görme-
nin onu sonlu varlıklar kategorisine indirgemeyeceğinin gösterilebil-
mesi gerekir. Bu bağlamda bazı teologlann yaptığı gibi geçmişte bir 
takım insanların Tann'yı rüyada gördüklerini nakletmek,291 bu alanda 
geçerli bir gerekçe oluşturmayacaktır. 

Allah'ın rüyada görülüp görülememesi teologlar arasında 
tartışılarak özellikle sonraki düşünürler nezdinde kabul gören bir gö-
rüş haline gelmiş ve özellikle bazı Maturidi kelamcılar bu görüşün 
savunuculan olmuşlardır. Bunlara göre bunun imkansızlığını ileri 
sürmek için bir neden bulunmamaktadır. Görülmesi mümkün olan bir 
varlığın dünyada veya rüyada görülmesi arasında fark yoktur, uykuda 
görme fiili insanın kalbi ve ruhu aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu 

287 Crombie, "The Possibility of The Theological Statements. ", s.93 
288 Cürcânî, Şerhu l-Mevâkıf VII1/115; Kemâl b. Ebî Şerit el-Musâmere, s.37. 
289 Sâbûnî, el-Bidâye. s.43. 
290 Harpûtî, Tenkihu l-Kelâm, s. 228. 
291 Ebû'l-Berekât en-Nesefi (ö.710/1310), Tann'nın rüyada görülmesinin imkanı-

nı kabul ederek, bu alanda rüyada Allah'ı gördüğünü söyleyen bir takım muta-
savvıfların görüşlerini nakleder ve kendi hocası Şemsu'l-Eimme el-
Kerderi'nin de rüyada Allah'ı gördüğünü aktanr. Bkz. Nesefi, İ'timâd, Vr.34a-
34b. Bir başka açıdan da Nesefî'nin Kelâm'a ilişkin bir eserinde böyle bir gö-
rüşü kabul etmesi oldukça şaşırtıcı gelebilir. Çünkü bir yandan ilham ve taklîdî 
bilgi kaynağı olarak kabul etmeyen (i'timâd, Vr.6a) Nesefî'nin böylesine ö-
nemli bir konuda, oldukça spekülatif bir yorumu benimsemiş olması gerçekten 
de şaşırtıcıdır. Ancak Nesefî'nin aynı zamanda mistik yönü ağır basan bir dü-
şünür olduğu hesaba katılırsa, bu o kadar da ganpsenmeyebilir. 



anlamıyla rüya insan için meydana gelen bir nevi müşahededir.292 

Ayrıca kelamcılann çoğunun da Allah'ın rüyada görülebilmesinin 
imkanım benimsedikleri ifade edilmektedir.293 Müslim şârihi Nevevî 
(Ö.676/1277), alimlerin Allah'ın rüyada görülebilirliği konusunda 
müttefik olduğunu, Allah'ın şanına layık,,olmayan bir nitelikte olsa 
bile bunun mümkün olduğunu, çünkü rüyada görülenin Allah'ın Zat'ı 
olmadığım ifade eder.294 Bu görüşler Hz. Peygamberin Allah'ın dünya 
yaşamında yalnızca rüyada gördüğü tezine dayandırırlar.295 Ancak 
bütün bu lehteki görüşlere rağmen, böyle bir kabulün rasyonel ve dînî 
temelleri konusunda önemli bir açıklık bulunmamaktadır. 

Bu konuda önemli ve belki de tatmin edici bir açıklama Ga-
zâlî(ö.505/l 11 l)'den gelmektedir. Gazâlî rüyanın doğası ve gerçekli-
ğini bilmeyen birinin, rüyada herhangi birini, bir peygamberi veya 
Tanrı yı gördüğünden söz etmesinin de mümkün olamayacağım belir-
tir. Sıradan insanlar rüyada görülenin Hz. Peygamberin kendi zatı 
olduğunu düşünebilirler. Hz.Peygamberin "rüyada beni gören, ger-
çekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez"296 

şeklindeki sözünü değerlendiren Gâzâlî, burada görülenin Hz Pey-
gamberin zatı değil, onun şekil ve formdan uzak misâlî/rw/7w'dur. 
Ancak bunun doğrudan idraki mümkün olmadığından, tabiilerine bir 
takım şekil ve renklerden oluşan misâller halinde görünmektedir. 

292 Sâbûnî, el-Biddye,sA3: Nesefi, el-İ'timâd, Vr.34a; Kemâl b. F.bî Şerif el-
Mıısdmere, s.36-37. Aııcak Allah'ın rüyada görülmesi şeklindeki bir kabulü 
yalnızca Matüridî kelamcılara hasretmek doğru değildir. Çünkü Eş'ârî düşün-

' ceden de teknik olarak böyle bir görmenin mümkün olabileceğini ifade edenler 
mevcuttur. (Bkz. Cürcânî,: Şerhu 'l-Mevâkıf, VIII/115). Belki böyle bir kabulü 
herhangi bir düşünce grubuna hasretmek yerine, bunu sonraki dönem teolojik 
tartışmaları içinde yer almış bir tartışma olarak görmek mümkün görünebilir. 
Çünkü ilk dönem kaynaklarında, örneğin bizatihi Sünnî düşüncenin iki önemli 
temsilcisi olan Eş!ârî ve Matûri'dinin Ru'yetullah ile ilgili tartışmalarında 
"Allah'ın rüyada görülmesi" şeklinde bir polemiğe girmediklerini söylemek 
mümkündür. Eş'ârî, el-İbâne, s. 13-20; el-Luma ', s.32-36; Matüridî, Kilâbu 7-
Tevhîd, s.77-,85. 

293 Aliyyu'l-Kârî, Şerhu Fı khı l-Ekber, s.186; Beyâzî, İşârdtu 'l-Merâm, s.210. 
294 Nevevî, Ebû Zekeri yy a, Hasen b. Hüseyin b. Hüzzam, Şerhu Sahihi Müslim, 

(Sahih-i Müslim'le birlikte), Kâhire, Trs., V/123. 
295 İbn Kuteybe, Kitdbu Te 'vili Muhtelefı l-Hadis, Kâhire, Trs, s. 145. 
296 Buhâri, Sahih, VİIİ/92 (Tabir 96); Müslim, Sahih. V/123, Tirmizî, Sünen, 

İV/463. (Rüya 35)'. 



: Aynen bunun gibi, Yüce Tann'nın zatı da şekil ve biçimden beri ol-
duğundan onun bilgisi de insanlar için şekil ve formu olmayan bir 
misâl olarak tecelli etmektedir. Bu misâl gerçektir ve Tann'ya ilişkin 
tanıma söz konusu olduğunda bir aracı/vasıta görevi üstlenmekte-
dir.29' Aynı şekilde ahirette gerçekleşeceği biçimiyle dünya yaşamında 
da bazı müminler içi ruhânî bir müşahede olarak keyfiyetsiz olarak 
gerçekleşebilir. Bu anlamda Amidî (ö.631/1233)'ye göre gerçek olan 
gerçek bir rüya görme anlamına gelmese de, bunun imkansız olmadı-
ğıdır.298 ! . 

> Bu noktada böyle bir açıklama biçiminin karşısında ciddi bir 
' problem bulunmaktadır. Çünkü burada Hz. Peygamberin şekil ve 

suretten uzak "misâli'' görüntüsü, Tann'nın görüntüsüne kıyaslanarak, 
Allah'ın rüyada görülebilirliği lehinde bir gerekçe olarak sunulmakta-
dır. Halbuki Hz. Peygamberin sûret ve benzeri/m/s// olması mümkün 
iken Yüce Tann'nın hiçbir benzeri olmadığı Kur'an tarafından açık 
biçimde ifade edilmiştir. 

Gazali'ye göre bu, aslında gerçek bir problem olmaktan çok 
yapay bir problemdir ve "misi" terimi ile "misâl" terimi arasındaki 
aynmı bilmemekten kaynaklanmaktadır. Halbuki bu iki terim bir 
biriyle özdeş olmayıp aralarında fark bulunmaktadır. Birbirinin misli 
olma, iki şeyin bütün nitelikleri açısından birbirinden eşitliğim tanım-
larken; misâl terimi her açıdan eşitliği gerekli kılmaz.299 Böylesi bir 
açıklamanın en somut örneği, güneş ve güneşin herhangi bir şeydeki 
görüntüsüdür. Güneşin bir nesneyi etkileyen formu, onun özü değil, 
bir misalidir. Misâl'in oluşumu için iki nesne arasında böylesine bir 
ilişki yeterlidir. Tann'nın hiçbir misli ve benzeri olmamakla birlikte 
onun sıfatlan ve sıfatlarının yaratıklarla olan ilişkisini konu eden ve 
beşeri anlaşım düzeyinde anlatan pek çok misaller bulunmaktadır. 

Bu durumda rüyada görülen Yüce Tann'nın zatı değil, misâ-
lidir. "Allah Adem'i kendi suretinde yarattı" hadisini de kendine da-
yanak yapan Gazali, burada kastedilen O'nun zatı değil, misâliyle 
tecellisi olarak tanımlar ve bunu Cebrail'in Dihyetü'l-Kelbî ve diğer 
suretlerde görünüşüne benzetir. Aynısının Yüce Tann için de uyku ve 

29 Gazâlî, F.bû Hamid MuKammed, el-Madnûn bihi Ala Gayri Ehlihi, Beyrut, 
1904, s.88. 
Beyâzî, İşdrâtu'l-Merâm, s.210 
Gazâlî, Madnün bihi Ala Gayri Ehlih. s.89. 



uyanıklık halinde mümkün olabileceğim belirtir. Onun misalinin ise 
herhangi bir şekil ve forma ihtiyacı olmadan düşünülebilmesi müm-
kündür.300 

Ancak Tann'nın dünyada görülmesi tezi gibi, rüyada görül-
mesi tezi de problem barındırmaktadır. Yukandaki açıklama biçimin-
de meleğin, Dihye şekline benzer tarzda açıklanmasına karşılık, Yüce 
Tann'nın kimin suretinde görüleceği ve O'nun misalinin ııe ve nasıl > 
olacağına ilişkin belirsizlik hala sürmektedir. Aynca Hz, Musa'nın 
Tann'yı gönne isteğiyle ilgili olayda, bir peygamberin bırakın Tan-
n'yı görmeyi, O'nun dağa tecellisini bile görmeye güç yetiremeyip 
bayıldığı dikkate alınırsa, 01 rüyada bir insanın Yüce Allah'ın misâlim 
görmeye nasıl güç yetireceği konusunun bir problem oluşu bir yana, 
bir insana peygamberin ötesinde dayanıklılık atfetmek anlamına da 
gelebilir. 

Bir başka önemli sorun da, rüyanın doğasına ilişkin açıkla-
malardan hareketle, rüyada görülenin gerçek anlamda bir görme an-
lamına gelip gelmeyeceğidir. Çünkü uykuda görülen şey, gerçek bir 
görme olmayıp, rüya olmaktadır. Elbette ki rüyada gerçekleşen şçyin, 
hissi görme olması düşünülemez Çünkü duyusal olarak görmenin 
koşulu olan hiçbir unsur, uyku da bulunmamaktadır. Bu dorumda 
uykuda görülen, uyanıklık halindeki şuurun maznunu görmektir. Yok-
sa uyanıklık halinde maddi bir nesneyi gözle görme anlamında bir 
görme değildir. 

300 Gazâlî, Madnim Bihi Ala Gayri Ehlih, s.90-91. 
301 "Sen beni asla göremezsin Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de 

beni göreceksin!" buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, 
Musa da baygın düştü." (7.A'râ£ 143). 
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ALLAH'IN AHİRETTE GÖRÜLMESİ 
(SÜNNİ PARADİGMANIN ANALİZİ) 

1. RU'YETULLAH'IN RASYONEL TEMELLERİ 
Allah'ın görülmesi konusu, teolojik tartışmalardaki yerini 

"Ru 'yetullah" söz dizimi şeklinde almıştır.1 Terim başlıca iki sözcük-
ten oluşup, Arap filolojisini mantığı içinde izafet olarak oluşturul-
muştur., Terimin birinci öğesi, yukarıda açıklamasını verdiğimiz ve 
duyu algılanınız içindeki yerine işaret ettiğimiz "görme"eylemi oluş-
turmaktadır. İkinci kısmı ise birinci bölümde kendine özgü nitelikleri 
içinde varlık hiyerarşisindeki yerini belirlemeye ve onun karşısında 
beşeri konumu belirleme yoluna gittiğimiz "Tann" oluşturmaktadır. 
Elbette ki değişik dinler açısından farklüık arz edebileceğini kabul 
etmekle birlikte, İslâm Kelâmı söz konusu olduğunda perspektif 
"Müteâl Tanrı"" üzerine odaklaşmaktadır. Bu bağlamda görme bir 
eylem, bir oluş. beşeri bir tavır ve yetiyi ifade ederken. Tanrı da eyle-
min konusunu, alanını ve epistemolojik açıdan da objesini oluştur-
maktadır. Bu şartlar içinde Ru 'yetullah şeklindeki bir anlatım, bütün 
Mutlak ve Müteâl bir varlık olarak Allah in görülmesini ifade etmek 
için kullanılmaktadır. 

Bir başka açıdan, temelde dil mantığı içinde terimin "Allah in 
görmesi" (ınasdar-ı ma'lûm olarak) şeklinde anlanüandınlması da 

1 Eş'âri. el-Lum'a, s.32. el-İbâne s. 13;Maturidî, Kitdbu't-Tevhîd, s,77; Cüveynî, 
el-İrşâd, s. 157; Şehristânî, Nihâyetu'l-İkddm. s.356: İbn Hazm, el-Fasl, III/2: 
Nesefi, Tabsıratü'l-Edille. 1/387; İcî, el-Mevdkıf. s.299; Taftâzânî, Şerhu'l-
Mekdsıd. IV/177; Cürcânî. Şerhu 1-Mevdkıf V1II/115; İbn Hümâm, el-

. Müşavere, s.36. 
Tanrı nın aşkınlığı şeklindeki bir anlatımdan ne anlaşılması gerektiğini birinci 
bölümde tartışmıştık. Burada şunu ifade etmeliyiz ki, özellikle Allah'ın gö-
rülmesiyle ilgili bir tartışmada. O'nun müteâl oluşu. I Jyük ölçüde yön, mekan, 
mesafe. ışık ve karşılıklı bulunuş gibi beşerî tecrübe içinde görme olgusu için 
gerekli bir takın sonlu nitelemelerden münezzeh oluşunu ifade etmek için kul-
lanılacaktır. 



mümkün olmakla birlikte, burada terim nıasdar-ı meçhul3, yani "Al-
lalı'm görmesi" şeklindeki ilâlıî bir niteliği değil (zira Basar Allah'a 
atfedilen pozitif sıfatlardan birini oluşturur),4 beşerin etken (fail ola-
rak) olduğu bir eylemi, yani Allalı'm görülmesini ifade etmektedir 5 

Genel olarak eğer gaybı "duyuların ötesinde kalan âleın" ola-
rak tanımlarsak, bu durumda gayb sonlu varlıklar dünyasını sonsuz 
derece aşan, bu nedenle hiçbir beşeri bilginin objesi olamayan veya da 
bir şekilde bazı araçlarla beşeri bilgiye obje olabilen alemdir. Mutlak 
anlamda gaybin beşeri bilgi tarafından tüketilebilmesi mümkün gö-
rünmemektedir. Ancak tartışmamız bağlamında bizi ilgilendiren, Tan-
n'nın mutlak anlamda bir bilinemezler kategorisini ifade eden mutlak 
gayb ölüp! olmadığıdır. İslam düşüncesinde sufiyane düşüncenin dı-
şında kalan güruh, Tann'nın mutlak anlamda gayb olmadığı görüşün-
dedir. Allah hakkında "görme"nin mümkün oluşu ve Tann 'nın isim ve 
sıfatlan arasında O'nun mutlak gayb oluşunu ifade eden bir anlatımın 
bulunmaması da bu görüşü teyit etmektedir. Görme, Yüce Tann'nın 
hakikaünın şahâdet aleminden bir hissesinin olabileceğini göstermek-
tedir.6 

Allah'ı gömıeden maksat, Tann'nın kendine özgü zatına nis-
petle insan için tam bir açıklığın meydana gelmesidir. Bu, renklere ve 
ışığa nispetle meydana gelen açıklığa benzemektedir. Ancak meydana 
gelen açıklık, açık hale gelen varlığa uygun olmalıdır. Bu durumda 
açık hale gelen varlık, bir yön ve mekanda bulunuyorsa, meydana 

1 Arap dili ve edebiyatı içinde. nıasdar~ı meçhul mastarla meydana gelen an-
lamdır. Eğer bizzat mastarın ifade ettiği eylem ve o eylemin faili kastedilırse 
buna masdar-ı ma lûm adı verilir. Bkz. Tahânevî. keşşâfu Istılahdti' l-Funûn, 
11/1557; Hasen. Abbâs. en-Nalmıl-Vâfî. Mısır, 1966. »İ/182. Bu açıklamaya 
göre "Ru'yetullah" terimindeki Ru yet mastarının meçhul olarak kullanımı, bu-
rada kastedilenin görme eylemi değil, böyle bir eylemin sonucunda meydana 
gelen anlamdır. 

4 "Basar" (görme) niteliği, Allah'ın kendi kendisine atfettiği bjr; niteliktir, ilgili 
Kur'an ayetlerinden bazıları için bkz. 2.Bakara'96.1.10„ 233. 237. 265: 3.A1-İ 
İmrâtı/15,20.156; 8.EnfSI<39: 1 l.Hûd/112; 17.İsrâ/l. 22.Hacc.'6İ: 67.Mülk/19. 

' Hârputî. Tenkili, s.221. 
6 Razî. Mefâtilıu 'l-Gayb, 1/27-28: Çelebi. İlyas. İslam İnancında Gayb Proble-

mi. M.Ü.İ.F. V.Y. İstanbul. 1996. s.70. 



gelen açıklık da yön ve mekana bağlı olur. Yön ve mekandan münez-
zeh ise, açıklık da yön ve mekandan münezzeh olarak gerçekleşir.7 

"Allah'ın görülmesi" şeklindeki söz dizimde, aslî tartışma 
Tann'ya böyle bir görme eyleminin tutarlı ve anlamlı bir biçimde 
atfedilip atfedilcmemesi sorunudur. Bu nedenle de Tann'ya hangi 
sıfatların atfedilip hangilerinin atfedilemeyeceği şeklinde belirleyebi-
leceğimiz daha genel bir tartışmanın bir alt birimi gibi görünüyor.8 

Oldukça kapsamlı teolojik tartışmalann yapıldığı Tann'ya sıfatlar 
atfetme ve beşeri düzlemde bu sıfatların ne anlama geldiği veya da 
Tann'ya atfedilen sıfatlar ile beşeri sıfatlar arasındaki benzerlik ve 
aynın gibi tartışmalann aynıyla Allah'ın görülmesi sorununa da yan-
sıdığım görebilmek mümkündür Çünkü Tann'ya bir takım sıfatlar 
atfetme sorunuyla ilişkili olarak tartışılan, bunun O'nun sonlu varlık-
lara benzetilmesini gerektirip gerektirmeyeceği veya da Tann'nın 
nesneleştirilmesi ve sonlu varlıklara benzetilmesi riskine düşmeksizin 
sıfatlar atfetmenin mümkün olup olmadığıdır. Ru'yetullah sorununda 
da önemli olan böyle bir görme eylemi atfetmenin imkanı ve bu olgu-
nun kabul edilmesinin Tann'nın sonlu varlıklara benzetilmesi riskini 
doğurup doğurmayacağıdır. Bu nedenle Tann'ya atfedilmesi uygun 

i görülen sıfatlar büyük ölçüde ya Tann'nın Kur'an'da kendi kendisini 
. tanımladığı niteliklerle sınırlandmlmakta,9 veya da Tann hakkında bir 

takım olumsıızlayıcı/se/M, daha açık bir anlatımla "Tanrı 'mn ne oldu-
ğunu değil, ne olmadığını ifade eden' nitelikler kullanılmaktadır. 

; Klasik kelam kaynaklan, Allah'm görülmesi konusundaki 
tartışmaları başlıca üç kategori de almışlardır. Öncelikle terimin anlam 

lı'. 

1 Beyâdî, İşârıîtu l-Merdm, s.203. 
8 Beşeri olanla aynı varlık düzleminde yer almayan Aşkın Varlığa sıfatlar atfet-

me ve bunun anlamı konusundaki tartışmalar için bkz. Dînânî, Ghulamhusayn 
İbrâhimî. "The Names and Attributies of God in the view of Sadr al-
Muta allihin on the Basis of the Univocality of Existance", Message of 
Thaqaleyn, vol.3. No.3. Autumn, 1997, s.121-139. 
Tann'ya atfedilebilecek sıfatların. Kur'anda atfedilen sıfatlarla sınırlandırıl-
ması tezi, teolojik tartışmalarda "sıfatların tevkiftliğf' adıyla yer almış Klasik 

! kelâm düşünürlerinin çoğu. naslarda belirtilen niteliklerin dışında Allah'a sı-
fatlar nispet etmenin düşünülemeyeceğini benimsemişlerdir Bkz Râzî, 
Levdmiu l-Beyyinat, s.40. 



ve mahiyeti, sonra akiî imkanı ve daha sonra da onun nassen gerçekli-
ği tartışılmıştır.10 

1.1. Kuramsal Çerçevenin Oluşumu 
Allalı'm ahirette görülebilmesi olayı, şeylerin en yüce ve üs-

tün olanı olarak nitelenmektedir. Elbette ki, eğer gerçekse ve insanlar 
açısmdan bu mümkünse, Allah'ı görme olayının insanlar için taşıdığı 
önem ve değer tartışma kabul etmez. Çünkü insanların ilgi, heyecan, 
imanla sanldıklan ve uğruna can verdikleri gerçekliği bizzat gözle-
riyle görebilmeleri ve imanlannm gerçek ve doğru oluşuna kendi 
gözleriyle tanıklık etmelerinden daha üstün bir şey yoktur. Bu açıdan 
Ru'yet sorunu insanlar ve özellikle de inancın düşünsel,temellerini 
belirleme amacını güden teologlar arasında sıradan bir mesele olma-
ınışür. Aksine rasyonalist11 değer biçimleriyle öne çıkan Cehmiyye ve 
Mutezile gibi düşünce gruplanıun aleyhte yer aldığı ve Sünnî olu-
şuııılann ve özellikle de başı Alımed b. Hanbel'in (ö.241/855) çektiği 
ehl-i hadis'm ahirette mümkün oluşunu kabul ettikleri önemli konu 
""Allah 'ın görülmesi? -konuşa idi. 

Allalı'm görülmesi doktrininin teolojide keskin bir tartışma 
ltaline gelişi, dalıa erken devirlerde de Allah'ı görmenin caiz ve müm-
kün oluşundan söz eden fırkalar bulunmakla birlikte, rasyonalist ke-
lamcılann böyle bir şeye açıkça karşı çıkması ve Allah'ın görüleceğini 
inkar etmelerinden sonraki dönemde olmuştur. Özellikle Kur'an'ın 
yaratılmış olup olmadığı konusundaki tartışmalarla birlikte "Allah'ın 
görülebilirliğini" kabul etme veya etmeme. Müslüman iııançlanmn 
doğruluk ve yanlışlığının önemli belirleyicileri arasında yer almıştır.1" 
Sünnî düşünce ile. diğer marjinal anlayışlara sahip olan fırkalar ara-
sındaki radikal ayrımın önemli bir belirteci kuşkusuz Allah'ın görül-
mesi konusunda salup olunan kanaatli.13 Allah'ın ahirette görülebilir-
liği tezi. Sünnî paradigmanın öylesine yerleşik bir düşüncesi olarak 
görülmüştür ki, Şafiî(ö.204/819), Kur'an'ın yaratılmış olması görüşü-

Kemâl b. Ebî Şerit el-Musâmere, s.36. 
" Burada "rasyonalist" terimini, çağdaş felsefi düşüncede kazandığı anlamıyla 

kullanmıyoruz. Bunun yerine, düşüncelerini ifade ederken daha çok Allah'ın 
tenzihilîğini ön plana çıkaran ve aşkın alanı anlama ve anlamlandırmada aklî 
bir çaba içinde bulunan Mutezile gibi fırkaları kastediyoruz. 
Eş'ârî. Klakdldtu 1-İsldmiyyin, 1/3.46; Şehrıstânî, el-Milel, 1/335. 

" Bağdâdî. el-Fark, s . l l . 



nü benimseyen ve Allah ın görülebilirliğini olumsuzlayanın aıkasmda 
namaz kılmayı bile geçersiz sayar.'4 Bir anlamda dönemin devlet 
başkanlarından siyasal destekte gören bu düşünceler, karşıt görüşlerin 
de dalıa güçlü bir biçimde ortaya çıkışına zemin hazırlamışlardır15 

Üzerinde kapsamlı bir argüman oluşturmaya çalıştığımız ve 
özellikle de Allah'ın aşkınlığı bağlamından tartıştığımız Tann'nın 
görülmesi olgusu, yalmzca salt bir "'imkan" olarak mı, yoksa benim-
senmesi gereken zorunlu bir gerçeklik olarak mı kabul edilmesi ge-
rektiği konusunda da bir uzlaşı yoktur. Düşünce geleneğimizde özel-
likle kendisiyle ilişkili kesin ve tartışılmaz deliller bulunan bir başka 
deyişle akim ve naklin üzerinde ittifak ettiği olaylar, zorunlu bilgiler 
türünden ele alınmış, nassın açık değil de dolaylı veya imalı bir şekil-
de gösterdiği ve akim da mümkün gördüğü olaylar ise bir olasılık" 
olarak görülmüştür. Örneğin Bakillâni (Ö.403/1012), dikkat çekici bir 
biçimde, Allah'ın görülebilmesi eylemiyle ilişkili olarak da bu "zo-
runlu" olma ile "mümkün" olma arasındaki aynma değinmektedir.16 

Bu tartışma birçok kelamcımn katıldığı bir tartışma olmuş, 
Allah'ı görme olayı aklî açıdan "mümkün " görülürken bu alanda 
nassın bu olaya delâleti açık ve kesin anlamda değerlendirilerek nakil 
açısından "zorunlu " oluşu benimsenmiştir. Bazı teologlar ise, zorunlu 
olma anlamına gelen vacip terimi yerine, kesinleşip karar bulma an-
lamına gelen sabit terimine yer vermektedirler.1' Müslümanların İsla-
miyet'in ilk yıllarında ve kelam hareketlerinin doğuşundan önce, 

14 Bağdadî, el-Fark. s.357. 
15 İslâm düşüncesi içinde özellikle iktidar destekli olarak gelişen Mutezilî tutum 

son anlamda devrin ileri gelen düşünürlerine fikirleri zorla kabul ettirme ve iş-
kence anlamına gelen "mihne olayları"nı doğurmuştur. Çünkü Mütezilenin 
benimsediği düşünceler, dönemin siyasal otoritesinin resmi teolojisi konumuna 
gelmişti. Bununla ilgili geniş bilgi için bkz. Watt, Montgomery, Islandc 
5um9u > / ( t s lâm' i Tetkikler). Çev. Süleyman Ateş, A.U.B, Ankara, 1968, s.63; 
Macit, Nadim. Kelami Ekollerin Ortaya Çıkış Sürecinde İktidara 
Endekslerime Problemi ", Bilgi ve Hikmet, Yaz-1994/7, ss. 113-129; Watt, İs-
lâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.335vd; Pürcevâdî, Gökyüzünde Ayın Gö-
rüntüsü, s.85. 

Taftazânî, Şerlıu l-Akâid, s.53; Nesefi. Tabsıratü l-Edille, 1/387; Nesefî, el-
Unıde, Vr.4b; el-İ'timdd. Vr.30b; Medâriku't-Tenzil, 11/28; Babertî, Şerhu 
ümdeti 'l-Akâid, Vr.34a. 

17 Harpûtî, Tenkili, s.221. 



ahirette Allah'ın görülebileceği konusunda gerçekten görüş birliğine 
salüp olup olmamaları bir yana, Gazali (ö.505/111 l)"nin, Şehristanî 
(ö.548/1153)'nin ve Nesefi (ö.508/1114)'nin zamanından itibaren 
ahirette Allah'ın görülebileceği konusunda Ehl-i Sünnet arasında 
gerçekten bir görüş birliği bulunmaktaydı. Bu bağlamda rüyet görüşü-
nün sahabe ve Tabumdan bize kadar tevatürle aktarılan icma ile sabit 
olduğu belirtilir. Bu konudaki naslann literal anlamlanyla yorumlan-
masının bu konsensusa dayandığı ifade edilir.18 Ru'yet konusunda 
Eş'ârî ve Matüridî düşüncenin temsilcileri arasında bir konsensüs 
(icma) oluşmuş, her iki düşünce grubu, bu tezin nasıl 
temellendirileceği konusunda farklı düşünceleri paylaşmışlardır. 
Matürîdîler bunun1 nakle dayalı bir olgu oluşunu, yani bu konuda aklın 
herhangi bir yargıda bulunamayacağını iddia ederler.19 Eş'ârilerin ise 
Ru 'yetullah'm naklî dayanaklan yanında aklî temellerinden de söz 
ettikleri görülür.2" • ; 

Allah'ı görme ve bu gönnenin anlamı gibi konularda değişik 
teolojik disiplinler ve hatta Sünnî düşünürler arasında da farklı yakla-
şımlann ortaya çıkması, sahabenin ittifak ettiği bir alanda nasıl böyle-
sine farklı yaklaşımlann oluşabildiği sorusunu akıllara getirebilmekte-
dir. Hem sahabenin hem de somaki dönem kelamcılarınm 'Tann'nın 
görülebilirliği" konusunda lehte ve aleyhteki tartışmalan, bu konudaki 
ittifak tezini zayıflatıyor görünse de bir başka açıdan da, böyle bir 
tartışmanın imkanım ve meşruluğunu belirlemektedir. Sahabe arasında 
böyle bir tartışma zeminin oluşumu, tartışılan konunun imkanım, yani 
Allalı'm görülebilirhğini ima eder.21 Gazali'nin hemen öncesi ve son-

18 Şehrıstânî, el-Milel, 1/335; Harputî. Tenkıhu'l-Keldm, s 224. Cürcânî, Şerhu l-
Mevâkıfta. Amidî'nin Eş'ârî düşüncenin önde gelenlerinin Allah'ın dünyada 
ve ahirette görülmesinin imkanı konusunda birleştiğini, ancak dünyada görü-
lebilmesinin nassa davalı olarak temellendirilebilmesi konusunda anlaşmazlığa 
düştüklerini söylediğini nakleder. Şerlıu l-Mevâkıf, VIIl/115. Benzer rivâyet 
Kemal b. Ebî Şer i f in el-Musdmere'sinde de (s.36) yer almaktadır. Bazı kay-
naklar ise bu konudaki ittifakı, yalnızca herhangi bir düşünce grubuna özgü 
kılmak yerine bütün Müslümanların müttefik oluşlarından söz ederler. Nıksâri. 
Şerhu Umde ti 'l-A kâid, Vr. 3 3 b. 

14 Huleyf. Fethullah. Kitâbu t-Tevhid, Mukaddime, s.22.; Krş. Matüridî, Tevhid, 
s. 77, 
Taftâzânî. Şerhu l-Mekâsıd, IV/188. 
Babertî. Şerhu1-Umdetı'l-Akâid Vr.l03a. Daha önce Tann'nın dünyada 
görülebilırlığınin imkanı ve bunun temelleri konusunda yürüttüğümüz argü-



rası dönemde özellikle Allah'ın görülebilirliği tezi, Sünnî düşüncenin 
resmi görüşü haline gelmiştir. Eğer bu alanda bir konsensustan bah-
setmek gerekirse, bu konsensüsü Hz. Peygamber ve sonrası döneme 
geri götürmek yerine. Gazali sonrası dönemin Ehl-i Sünnet kelamcüa-
n için düşünmek daha yerinde olur gibi görünüyor. 

Eş'âri ve Matürîdî düşünce grupları arasında Ru'yetullah so-
rununu ele alışta izlenen metodolojik ayrılık, son anlamda Ru 'yet 
olgusu konusunda akim verebileceği yargıyı da belirtiyor olması an-
lamına gelir. Çünkü Allah'ın görülebilirliğini nakli ilkeler açısından 
temellendiren gruplar, bu alanda aklın fonksiyonunu inkar etmemekle 
birlikte, onun burada ulaşabileceği nihaî hükmün Allah'ı görmenin 
mümkün olabileceği düşüncesindedirler. Örneğin İmâm Matüridî 
(Ö.33 3/944), Ru'yetullah konusundaki hipotezini temellendirirken 
herhangi bir belirlemede bulunmaksızın bir '"gereklilik" (lâzimun) 
olarak görmüş ve bir takım aklî temeller aramak yerine doğrudan 
Kur'an ayetleriyle istidlal etmiştir.22 Sonrakî Matüridî düşünürlerin 
bu alanda bir takım aklî temeller aramâ çabası içine girdiklerini gör-
mek mümkündür. Bu alanda Maturidî kelamcılann da Eş'ârîlerde 
olduğu gibi ve hatta benzer şekillerde aklî gerekçeler öne sürdüklerini 
görüyoruz. Ancak bunu yapmalarında amaç, hiçbir zaman Ru'yet 
olgusunun aklen gerekliliğini belirlemek olmamıştır. Ebû'i-Muin en-
Nesefi'nin bu alandaki tartışmalarına "Allah'ı görmenin aklen imkanı 
ve nassen zorunluluğuna Dair" şeklinde bir başlıkla girmesi oldukça 
dikkat çekicidir.23 Bu, Maturidilerin Ru'yetullah alanındaki aklî çıka-

• rimlara, böyle bir olgunun rasyonel bir tutarsızlık taşımadığım, yani 

mantarda sahabe arasında da bu alanda tartışmalar cereyan ettiği şeklinde yap-
tığımız tespit, bir başka açıdan da Allah'ın görülebilirliğiyle ilgili sahabe ara-
sında da mutlak bir ittifakın bulunmadığını ima eder. Bu alanda özellikle Al-
lah'ın dünyada görülebileceği tezini savunanlara karşı Hz. Aışc'nin yönelttiği 
eleştiriler oldukça dikkat çekicidir. Zerkeşi, Hz. Âişe'nin. Sahabeye Yönelttiği 
Eleştiriler, s.68-69. 
Maturidî. Kiicibu t-Tevh/d, s.79vd 23 
Nesefi. Tabsıratü'l-Edille. L'387. Maturidî düşünce sistemi çerçevesinde 
oluşan teolojik geleneğin, Allah'ın görülebilirliği konusunda rasyonel temeller 
aramaları, daha çok böyle bir tezi benimsemenin akılla çelişmediğini gösterme 
amacını gütmüştür. Çünkü aklın kendi başına, Ru 'v«;/ullah'ın imkansızlığına 
hükmedemeveceği ve böyle bir sonuca varmak için delile sahip olmadığı dü-
şünülmektedir Babertî. Şerhu l-Vmdeti l-Akdid. Vr.99a 



aklî bir imkana sahip olduğu anlamım katar. Eş'âriler ise Allah'ın 
görülebilirliği konusunda, aklî inşaları ön plana çıkarmaları açısından. 
Ru 'vetullah'm aklî bir zorunluluk olarak da belirlenebileceği düşünce-
sindedirler. Örneğin Eş'ârî bir düşünür olarak Cüvevnî (Ö.478/1085), 
Ru'yetın sıhhatini. Tanrı'nın zatının gereği ve akıl açısından bir zo-
runluluk olarak belirler.2" 

Şu anda yapmakta olduğumuz şey, sorunun aklî imkanını 
tartışmak ve rasyonel bir çerçeve.oluşturmaktır. Bir şeyin alden müm-
kün olması demek, Allah'ı görme eyleminin akıl açısmdan herhangi 
bir imkansızlık taşımaması anlamına gelir. Şon dönem Yeni İlm-i 
Kelâm düşüncesinin öncülerinden kabul edilen Abdullatif Harpûtî 
(ö. 1916ın), Ru'yetullah tezini imkansız kılabilecek herhangi bir aklı 
temelin bulunmadığı düşüncesindedir.25 Bununla birlikte o, bu konuda 
aklî bir imkansızlığın bulunmamışını, konuyla ilgili naslanıı literal 
anlamlan (zahirî anlam) dışında herhangı bır mecazi veya sembolik 
anlama kaydırılmaması noktasında bir kriter olarak görmektedir. Bir 
başka anlatımla bu. aklî imkânın, Allah'ı görme tezini doğrulayabile-
cek herhangi bir aklî gerekçenin (delil) bulunması anlamında değil, 
Ru yetullah konusuyla ilgili görülen naslan değerlendirirken izlenmesi 
gereken önemli bir metodolojik yöntem e işaret eder. 

Gerçekte de önemli bir yorum bilim kuralı olarak, literal an-
lamıyla açıklanmasında teolojik ve anlambilım açısmdan herhangi bir 
sorun olmayan naslann diğer anlam türlerine kaydırılması düşünüle-
mez. Çünkü böyle olması durumunda, Kur'an'ın bir mecâzlar, alego-
riler. semboller ve kınâyeler kitabı durumuna düşürülmesi söz konu-
sudur. Bu ise gerçek/literal olanına nispetle, daha az gerçekçi bir an-
lamı tercih eüne anlamına gelebilir. Ancak Harpûtî nin dinî metinlerin 
literal anlamlarında yorumlanması konusunda belirleyici kriter olarak 
aklı belirlemesi, yorum bilimin rasyonel bir temele dayandınlması 
açısından önemli bir yenilik olmasına karşılık, aklın mümkün gördüğü 
her şeyin Ulûhiyet Mantığı ile uyuşması düşünülemez. Örneğin son 
zamanlana dinî anlayışı rasyonelliştinne girişiminin bir sonucu ola-
rak ortaya çıkan. Tabii Din ve buna bağlı olarak gelişen Natural Teo-

* Cüvevnî. el-İrşâd. s. 168. 
25 Harpûtî. Teııkilııı T-Keldm, s.222 



loji'mn26 ortaya koyduğu varsayımlar, İslâm gibi Aşkın bir Ulûhiyet 
düşüncesini merkeze alan Dinler için uygun düşmeyebilir. Bu anlam-
da Harpûtî'nin aklî kriterinin yanına, Kur an ın genel anlam bütünlü-
ğünü dikkate alan bir yaklaşımı eklemek ve herhangi bir ayeti anlam-
landırırken Kur an ın diğer ayetleriyle de uyum halinde olabilecek bir 
anlam çerçevesi belirlemek önemlidir. 

Harputî nin bu hipotezi çerçevesinde gündeme taşınması ge-
reken önemli bir sorun bulunmaktadır. Ru 'yetullah tezinin rasyonel 
imkanlar açısından herhangi bir anlamsızlık taşımaması gerçeğinin, bu 
alandaki mevcut naslann literal anlamlarına hamledilmesi gerekliliği-
ni doğurması şeklindeki bir kabul, aslında teolojik tartışmalann bir 
başka sorunlu alanına göndermede bulunuyor. Çünkü naslann salt 
batini anlamlan kadar, zahiri anlamlanna hamledümesi de, Tann'nın 
aşkınlığı açısından sorunludur. Bu durumda Allah'ın görülebilirliğiyle 
ilgili bir tartışmada ve genel olarak da Kur'an'ın anlaşılmasında literal 
bir anlam boyutunun tercih edilmesi, Tann'nın sonlu nesnelerle öz-
deşleştirilmesi veya kaba bir antropomorfizmle sonuçlanmaktadır. Bu 
bağlamda Harputî nin önerisi. Klasik Kelâm'ın Ru'yet tarüşmalanna 
önemli bir katkı sağlıyorsa da, kesin bir çözüm öneriyor görünmüyor. 
Çünkü Tann'nın literal bir yaklaşım açısından anlamlandınlabilecek 
yüz, el, kısacası duyumsal deneyime obje olabilecek bir veçhesi bu-
lunmamaktadır. Bizim giriş bölümünde alternatif bir paradigma olarak 
önerdiğimiz, tenzih ve teşbih arasında bir denge oluşturma formülü 
açısından probleme bakıldığında da, böylesi bir yaklaşım uygun bir 
dengenin oluşumuna katkı sağladığı söylenemez. 

Görme eyleminin gerçekliği, naklen şâbit ise akli bir metot 
izlenerek de imkanı gösterilebilir mi? Elbette ki geleneksel Kelâm'm 
bu soruya cevabı "evet" olacaktır. Ancak şunu belirtmek durumunda-
yız ki, insan vicdanım ve düşüncesini tam anlamıyla tatmin edebilecek 
bir açıklamaya ulaşmak kolay görünmüyor. Şehristânî, tercihini prob-
lemin büyük ölçüde nakli oltışu yönünde koymaktadır.2 Aslında 

Bu anlayışta ise din, yeniden yorumlanıp, biçimlendirılmekte, tabiî tecrübe ve 
beşeri fakültelere uygun bir din oluşturma ve inancın bütün alanlarını beşer 
kapasitelerine göre yorumlamaya dayalı aşkınlık boyutunu yitirmiş, adeta ta-
mamen dünyevileştirilmiş bir din anlayışını doğurmaktaydı. Parker, T.H.L. 
"Natura! Theology". B D.T, s.372 
Şehristânî. Nihayetti l-İkdâm, s 369 



Şchristânî'nin bu tercihi önemlidir. Çünkü kendisi Eş'ârî bir düşünür-
dür ve onun bu kabulü, Ru'yetın aklen temellendirilebileceğini düşü-
nen geleneksel Eş'ârî düşüncesiyle çelişir. Bu durumda yukarıdaki 
ayrım açısından bakıldığında, problemin daha çok naklî oluşunun 
benimsenmesi, onun bir anlamda zorunlu bir olgu olarak da kabul 
edilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu aklî bir zorunluluk değil, 
nassa dayalı bir gereklilik gibi telakki edilmektedir. Bu tartışma büyük 
ölçüde Eş'ari kelamcılar arasında görülen bir tartışmadır. Problemin 
naklî oluşunu kabul edenler bile, Mu tezile'nin itirazlarını cevaplandı-
rabilmek için. büyük gayret sarf etmişler, bu alanda bazı aklî istidlalle-
re başvurmuşlar ve Allah'a görme eylemi affedilmesinin O'nun için 
sınır ve yön düşünmeyi gerektirmeyeceği veya da beşerî alandaki 
görme eylemi için gerekli olan bir takım cisimlere özgü nitelikleri 
nispet etmenin, zorunlu olmadığını ve makul bir şekilde Tann'nın 
görülebileceğini savunabilmek için hem aklî hem de naklî çıkanmlan 
kullanan "kelâm metodu nu kullanmışlardır. 

Burada belirtilmesi gereken önemli nokta şu ki, Allah'ı gör-
meden kastedilen O'nun dünya değil ahirette görülüp-görülmemesi 
problemidir. İkinci bölümde Tann'nın dünyada görülebilirliğine iliş-
kin ortaya koyduğumuz tartışmalar, birkaç marjinal grubun dışmda 
büyük çoğunluktaki düşünürün Allah'ın dünyada görülebilirliği tezini 
benimsemediklerini ima eder. Bü nedenle imkanı tartışılan şey, Al-
lah'ın dünyada görülebileceği değildir. Görecek olanlara gelince, bu 
da bütün insanlara değil yalnızca inananlara özgü olmaktadır. İnan-
mayanlardan "Allah'ı görme" nimetini olumsuzladığı düşünülen nas,28 

bu alanda önemli bir gerekçe oluşturur. 

1.2. Rasyonel Tezir» Panoraması 
Eş'ârî inanç sistemine mensup düşünürlerin Allah'ın görüle-

bilirliğini ispat etme yolunda bir takım nassa dayalı çıkanmlar yanın-
da. salt aklî çıkanmlara da başvurduklarını görmekteyiz. Yukanda da 
değindiğimiz gibi. Ru'yetullah düşüncesine aklî., gerekçeler arama 
çabası yalnızca Eş'âlîlere özgü bir metot değildir. Sonraki Matüridî 
kelamcılan da hem Eş'ârî'nin "varlık" delilini tartışmış, hem de bu 
alandaki ayetlerden hareketle bir takım aklî çıkanmlarda bulunmuş-

83.Mutaffifin/15 Bu ayet vc çevresinde oluşturulan teolojik tartışmalar, daha 
sonra ayrı bir başlık halinde ele alınacaktır. 



lardır.29 Bu nedenle bu alandaki tartışmaları salt akli veya salt nakli 
şeklinde kategorize etmek, tam anlamıyla doğru olmayabilir. Belki 
İmam Maturîdî'de Eş'âri düşüncenin "varlık" deliline benzer bir yak-
laşıma rastlamıyoruz. Ancak Maturidî'nin de Ru'yet'le ilgili ayetlere 
yaklaşımı tamemen rasyoneldir. Aslına bakılırsa genel teolojik pers-
pektif olarak, Maturîdîlik Eş'âriliğe nispetle daha rasyonel bir çizgi 
izlemiştir.30 Temelde Eş ârilik ve Matürîdilik arasında, Ru 'yetullah in 
temellendirilmesi konusundaki mevcut metodolojik ayrım, sonraki 
kelarncılarda incelmiş ve hatta tamamen ortadan kalkmıştır, denilebi-
lir. 

İmam Eş'âri'nin el-İbâne'sinm ilk ve önemli konusunu Al-
lah'ın görülmesi oluşturur. Ancak zikredilen yapıtında izlediği çizgi 
daha çok nakle dayanmakta ve problemi ele alış biçimi Selef metodu-
nu31 çağrıştırmaktadır. Bir başka açıdan da Mutezile'ye duyduğu tep-
ki. bir anlamda onu Hanbelî32 çizgisine yaklaştırmıştır Zaten Allah'ın 
görülebilmesi tezini "o gün yüzler ışıl ışıl parlar..ayetiyle başlaya-
rak ele alması, izlediği metodolojinin rotasını ve akışını belirginleş-
tirmektedir.-Ancak yalnızca el-İbâne'den hareketle özgün Eş'âri dü-
şüncesini saptamaya çalışmak, reel olanı vermeyebilir. Çünkü bu eser 

19 Birkaç örneği için bkz. Nesefi, Tabsıratü'l-Edille. 1/415; Nesefi, (Ebû'l-
Berekât), el-I'timâd. Vr.33a; Sâbûnî, el-Bidâye, s.41. 

30 Matirîdî Kelamında aklın herhangi bir aşırılığa kaçmaksızın büyük bir yeri ve 
değeri vardır Eş'âriler ise aklı nakle bağlar ve fiil ile teyit ederler Selefıyye 
ile Mutezile arasında çizilecek çizgide, Eş'ârilik metodolojik olarak Se l e f e 
daha yakın, Maturîdîlik ise Mutezileye daha yakındır. Bkz. Fığlalı, Ethem Ru-
hi, Çağımızda İtikadı İslâm Mezhepleri, Selçuk Vay., Ankara, 1993 (6.Baskı), 
s.77. Bu anlamda akla ve nakle hak ettikleri yeri veren Maturidî, her ikisini de 
dinî anlamada önemli temeller olarak görür. Bu nedenle de. aklî bir temele da-
yanmayan taklîd yoluyla dine sahip olma tezini geçersiz sayar. Bkz. Maturidî, 
Kitâbu t-Tevhid. s.3, 4; Şafiî, Hasen Mahmüd, el-Medhal İlâ Dirdseti İlmi '!-
Kelâm, Mektebetü Vehbe. Kâhıre. 1991, s.319. 
Selef Metodundan kastımız, Kur'an'ın ayetlerini anlama girişiminde her çeşit 
değer biçimin karşıstnda yer alan ve mutlak teslimiyeti benimseyen düşünce-
dir. Bkz. Gazâlî. İkântu'l-Avâm An İlmi 'l-Kelâm, Beyrut, 1994, s.42vd; Bûtî, 
Saîd Ramadân. es-Selefıyye, Beyrût, 1990, s.36vd. 
Ahmed b. Hanbel (ö.241/855)'e nispet edilen düşünce çizgisidir. Metodolojik 
olarak Selefi anlayışı çağrıştırır. Kitap ve Sünnete sarılma ancak akla da düş-
man olmamak temel ölçüdür. Şâfıî, (Mahmüd). el-Medhal. s 79. 
75.Kıyâme/22. 



devrin mevcut rasyonel tezine karşı girilen reaksiyoner bir ruh haletini 
yansıtır görünüyor.14 Bu çerçeveden yaklaşıldığında, el-İbâne 'ye nis-
petle el-Luma' Eş'ârî düşünce sistemi açısmdan daha yerleşik ve öz-
gün düşünceler içermektedir. Eş'ârî, Kitâbu 'l-Luma 'sında ise, Al-
lah'ın bizzat duyu organı olan gözle görülebilirliğini ispat etmek için 
naklî ye rasyonel çıkarımlara başvurmaktadır.35 

İslam düşüncesi içinde Tanri'nın görülmesi konusundaki tar-
tışmalar, gerek Sünnî düşüncenin farklı temsilcileri gerekse marjinal 
grupların bu konudaki tez ve antitezleriyle sürüp gitmektedir. Ancak 
oluşan gelenek içinde nedense, rüyetin kabulü ve savunulmasına iliş-
kin tez. daha çok Eş'ârî inanç sistemine ilişkin bir görüş olarak anıl-
mıştır. Hem Mutezile içmde güçlü bir ses hem de teolojik tartışmala-
ra! bünyesinde yer tuttuğu yapıtların pek çoğunda, bu kabul (rüyet) 
daha çok Eşari düşüncenin bir tezi olarak anılmıştır.16 Şunu ifade 
etmekte fayda var ki, ortodoks/.ra«m grup içinde oluşan tartışma Tan-
n'nın dünya yaşamında görülebilmesinin imkanından çok ahiret ya-
şamında böyle bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkindir 
ve bu tartışmanın taraflan Eş'ari düşüncenin güçlü kalemleri olabildi-
ği kadar, Matüridî düşüncenin bilginleri de olagelmiştir. Ancak kana-
atimizce bu tezin Eş'ariye özgü olarak anılmasının bir nedeni, belki 
de, Tann'nın görülmesine ilişkin rasyonel temellerin veya bir başka 
anlatunla varlık delilinin ilk olarak Eş'ârî düşünceye mensup yapıtlar-
da yer almasıdır 

Tann'yı görmenin rasyonel açıdan imkansız olmadığı görüşü, 
Eş'ârî düşüncenin önemli bir temsilcisi olan Gazâlî'de de yankı bulur. 
Bunun aklî imkanım savunan Gazâlî de akıl. buna karşı olmak bir 
yana. gerçekleşmesinin de bir garantisidir. Ancak tam bir açıldık ka-
zanma (tecelli) anlamına gelen görmenin bu sonul ve koşullu alemde 
tam anlamıyla gerçekleşebilmesi olası görünmüyor. Çünkü insanın 

34 Bu bağlamda el-İbâne'dc "aklî düşünce'nin (reycilerin) önde gelenlerinden 
birisi olan Ebû Hanife'nin düşüncelerine karşı da bir takım ekstremist görüşle-
re yer verilmiştir Bkz. Eş'ârî, el-İbâne. s.29. 
Eş'ârî, el-Luma', s.32-36. 

36 Mu'tezüî teolog Kâdî Abdülcebbâr (Ö.415/1024), Allah'ı görmenin imkansız-
lığını tartışırken. Allah'ın görülebilirliği tezini Eş'ârilîk ve Eş'ârî düşünürleri-
ne nispet etmiş ve bu alandaki anlaşmazlığın onlarla kendileri arasında oldu-
ğunu ifade etmiştir. Bkz Şerhu l-Usûli'l-Hamse, s.232. Aynı eserde İmam 
Matüridî'ye yönelik bir atıf tespit edemedik. 



arzu ve istekleri devreye girmektedir. İnsanlar kabirlerinden diriltilip 
de kalpler dünyevi arzulardan arındırdıklarında daha fazla açıklık ve 
kemalin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel yoktur. Bilgi derecesi, 
tahayyül ederken görme derecesine yükselir. İşte bu Allah'ın görül-
mesi olarak tanımlanır. Bunun olması mümkün olunca sözlük anlamı-
na uygun olarak buna görme de denilebilir.3' Rüyet, keşfin son sınırı 
olduğu için onun gerçekleşmesi de ahirete bırakılmıştır. Bazı insanlar 
dünyada bu nefsani arzulardan uzaklaşabilirseler de nihai sınıra ula-
şamazlar. Gazâlî'ye göre ahirette Allah'ın görülmesi, iman edenlerin 
dünyadaki bilgisi cınsindendir ve ikisi arasındaki temel fark sadece 
şiddetlilik ve zayıflık, eksiklik ve tamlık bakımından olmaktadır.38 Bu 
nedenle Tann'nın ahirette görülmesinde de aklî bir imkansızlık yok-
tur. Gazâlî'nin bu tartışması, Allah'ı ahirette görmenin rasyonel bir 
temelini belirliyor görünüyorsa da, bunu "bilgi" ile kıyaslaması, ger-
çekleşmesi beklenen görmenin gerçek anlamda bir görme olup olma-
dığı konusundaki laışkuyu aralıyor görünmüyor Çünkü eğer buradaki 
görme bir çeşit bilme olacaksa, böyle bir tezin kabulu muhalefet 
(Mutezile, Şia) açısından da kabul ediliyor. 

Görme, görme duyusunun etkilenişi ve bilme eylemi üzerine 
artık bir durum, farklı bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Bu farklı 
durumun beşeri düzlemdeki varolanlardan faıklı bir Varlığa atfedil-
mesi, oldukça farklı bir "görme" kavramıyla karşı karşıya getinnekte-
dir. Bu durumda acaba açıklık kazanma ve netliğe ulaşma anlamında 
bakma ve görme olarak adlandınlan durumun nispeti gibi, görmenin 
Allah'ın özüne nispeti mümkün müdür? Allah'ın bir mekan ve yöne 
ait oluşu düşünülemeyeceği gibi. töz ve nesneler türünden oluşunun 
düşünülmesi de imkansızdır39 İnsanın kendine özgü yetenekleriyle 
nesneleri gördüğünde kedisinde oluşan görme durumu anlamında 
Tann'yı görebilmesi problemlidir. Çünkü böyle bir görüş Tann'nın 
bir nesne olarak düşünülebilmesini mümkün kılar ki, bu Aşkın bir 
ulûhiyet teorisiyle çelişir. Buradaki görme gözün nesnelerden etkileni-
şi anlamında değil, aksine tam bir açılma durumudur40 Bu perspek-
tiften eğer hem bütün varolanlara üişkin hem de bütün onlardan ol-

37 Gaz/âli, el-İktisdd s.45-46. 
38 

Pürcevâdî. Gökyüzünde Ayın Görüntüsü, s.109. 
Râzî, el-Erbain, 1/266. 

40 • 
Râzî, Kitdbu l-Muhassal. s.442. 



dukça farklı olan Aşkın Varlığa ilişkin görme olgusundan söz edebilı-
yorsak. bu iki olgunun ortak bir illete sahip olması gerekir. Bir bakıma 
görme eyleminin rasyonel temellerini belirleme girişimi, bu eylemin 
aklın yetileri ve düşünüş biçimi açısmdan bir problem barındırmadığı-
nı gösterme amacına yönelik olmaktadır. Ancak görme olgusunun da 
bir anlamda varolanlarla ilişkili olması problemin "ontolojik temelle-
ri "ni belirlemeyi de gerektiriyor görünüyor. Çünkü Ru'yetullahla ilgili 
bir tartışmada, görme olgusunun objesi Olurlu Varlıklar olabildiği 
kadar, eşit şekilde Zorunlu Varlık da olabilmektedir. Bu ise 
Ru'yetullah sorunun ontolojik boyutunu ima eder. Geleneksel Ke-
lâm i n Ru'yet tartışmalarında da "'ontolojik boyut" önemli bir pers-
pektif belirler. Özellikle görme olgusunun rasyonel temelleri üzerinde 
duran Eş'ârî düşünce, büyük ölçüde gönne-varhk arasındaki ilişkinin 
ne-liğini ve mahiyetini çözümlemektedir. 

Eş'ârî teologların gündeme getirdiği ve daha sonra 
Maturîdîlerce de tutarlılık ve anlamlılık açısından tartışma konusu 
edilen rasyonel delil "varlık" delilidir. Kuşkusuz biz enleri ye boylan 
görürüz. Buna ek olarak reel alemde töz, ilinti, renk ve oluşları da 
görebiliyoruz ve görme duyumuzla bunlar arasında (siyah-beyaz, 
hareket-sukun) şeklinde ayrımlar yapabiliyoruz.41 Oysa en ve boy özel 
bir şekilde birleşen özlerden başka bir şey değildir. Bu durum, özlerin 
görülebilirliğine delil oluşturur. Renklerin görülebilirliğinde hiçbir 
tartışma yoktur.42 Netice olarak görülebilirlik tek bir ortak "nedenin" 
varlığım gerektirir. Aralanndaki ayrılık sahip olduklan nitelikler ve 
durumlar yönüyle olmaktadır. Görülme konusunda ortak bir illete 
sahiptirler. Çünkü görme eylemi durumlarla ilişkili değildir. Görüle-
bilme ve başkasmda ayırt edilebilme niteliğine sahip olan nesnelerin 

41 Nesefi, Kitdbu't-Temind, s,40, Sâbûni, el-Bidâye, s.41; Taftâzânî, Şerhu l-
Mekâsıd, İV/188 

J" 8u alanda asıl tartışma "renkler"in görülüp görülmemesi değil, görme eylemi-
nin meydana gelişi için asgari hangi ölçütün geçerli sayılacağıdır. İkinci bö-
lümde "görme" eyleminin ne-liğini ve anlamım tartışırken değinildiği gibi ba-
zıları1 yalnızca salt renklerin ve cisimlerin görülebilırliğini iddia ederken, Al-
lah'ın ahirette görüleceği tezini benimseyen teologlar, görme olgusu için ren-
gin zorunlu bir koşul olmadığını ve bir nesnenin görülebilmesi için "varolma-
sı"nm yeterli olduğunu ifade ediyorlardı. Bu bir anlamda onlara 
"Ru yetullahın" rasyonel temelini belirlemede önemli bir hareket alanı sağla-
yacaktır. Bu konudaki tartışmalar için bkz. Bağdâdî, Usûlü d-Din, s.9, 28. 



ortak özellikleri idraklanlaşılabilme edilebilme yargısında bulunmak-
tadır. Bu ise durumlar değil "öz/zârdır. Durumlar/afcvd/ ise "özlerle 
aynı değildir. Bu durumda aklin kesin bir yargısı olarak ortaya çıkan 
şudur ki, anlaşılabilirlik yalnızca "varoluş" ile ilişkili olabilmektedir. 
"Varoluş gerçeği" ise durumlara göre çeşitlilik arz etmez. Eğer bir tek 
varlığın görülebilirliği mümkünse, bu durumda bütün var olanların 
görülebilmesi mümkün olmalıdır.43 Varolanlar bazı açılardan ortak, 
bazı açılardan da farklı yargılara tabidirler. Görme eylemi bazen var-
lıklara ilişkin bu farklı yargılara bazen de ortak yargılarla 
ilişkilendirilir. 

Böyle bir görme olgusunun ispatında "varolma' mn görme 
eyleminin müşterek illeti kabul edilmesi, Tann'nın nesneleştirilmeşini 
ima etmez. Çünkü var olanlar arasında "varlık" ortak bir terim44 olma-
sına karşılık, her varolanda aynı anlam düzeyinde değildir.45 Sonradan 
oluş (hudûs)un varolanlar arasında ortak illet oluşunu olumsuzlayıcı 
bir yaklaşımın sonucu, Tanri'nın sonlu nesnelere benzetmekten tenzih 
etme amacına yöneliktir. Bu nedenle görülebilir olan nesneler, sonra-
dan olduklan (hudûslan) nedeniyle görülebilir değillerdir. Eğer görü-
lebilen nesne, sonradan olusundan dolayı görülebilse idi, bu durumda 
görenin (objenin) görüleni meydana getirmesi (ihdas) düşünülebilir. 
Bunu savunabilmek mümkün görünmüyor.46 

Görme olgusu "bakma" ve "duyunun etkilenmesi" üzerine 
ekstra bir anlam olmasına karşılık, bu artı anlam süjeyle ilgili bir du-
rumdur ve görülen nesnenin statüsüyle ilgili bir ilave değildir. Renkle-
ri görebilmemize karşılık, bu görme onlarda ekstra bir anlama yol 
açmamaktadır. Bir ölüye veya bir "görme özürlü"nün gözüne baktı-
ğımızda. onu görebilmemize karşılık, bu onun gözünde ekstra bir 
anlama yani "gönne'nin meydana gelmesine yol açmaz. Bu nedenle 

43 Bâkiİlânî, Kitdbu't-Temlıid, s.302; Cüveynî, el-İrşâd s. 164-165; Cürcânî. 
Şerhu'l-Mevâkıf, VHI/123. 
Razî, e!-\iebühısu'l-hlaşnkıyye, 17107; Icî, el-Mevâkıf. s.46. 
Örneğin insanda ve Tanrı'da "varlık" ortak terimdir, ancak mahiyetle olan 
ilişkisi bakımından "Tann 'ya ve "insan"a farklı anlam düzeylerinde atfedil-
mektedir. İnsan için varlık olurlu bir nitelik iken, Tann'da Varlık zorunlu bir 
niteliktir ve olumsuzlanması çelişki doğurur. Farâbî, Uyûrtu'l-Mesdil s 4. 
Eş'âri. el-Luma', s.32. 



Tanrı nın görülebilmesi tezi, Tann'nın Özü ne artı bir anlamın ilave-
sini gerektirmez.47 

Ancak bu farklı yargılar alanının görme eyleminin imkanı a-
çısından iyi bir gerekçe oluşturması düşünülemez, çünkü farklılığın 
bulunması tek bir görme eylemi için iki farklı illetin bulunmasını 
gerektirir. Bu ise aklen mümkün olmaz. Veya da genel bir yargı için 
dalıa özel bir illetin bulunmasını gerektirir, bu illet malulünden daha 
özel olmaktadır.48 Bu nedenle hem töz hem de ilintiler arasında ortak 
olan ya sonradan almaJhudûs veya varolma/vacHcTtur. Zaten burada 
görmenin imkanı terimiyle kastedilen şey. görme eyleminin ilişkili 
bulunduğu şeyin ne olduğu problemine dönmektedir.49 Somadan ol-
ma. neden olmaya elverişli değildir. Bir nesne cinsinden dolayı görü-
lemez. çünkü cinsler çeşitlilik arz eder, sonradan oiuşu veya da ona 
sonradan erişen bir anlamdan dolayı da görülemez, çünkü bu anlamın 
erişmediği bir takım ilintileri de görebilmemiz mümkündür.50 Çünkü 
hudûs yokluktan soma varlıktan ibarettir. Yoklukla ilgili tamın da, 
sebepliliğe uygun düşmez. Çünkü yokluğun bir yargıya ulaşmada 
hiçbir etkinliği yoktur. Ancak görme olarak tanımlanan soyut eylemin 
varoluşsal olmaktan çok ademî bir gerçeklik oluşu nedeniyle onun 
nedeninin de böyle olması gerektiği şeklinde bir itiraz yapılabilirse de 
bunun tutarlı olduğunu söylemek güçtür. Çünkü burada görmenin 
sıhlıatiyle kastedilen onun objesi olduğundan yokluğun obje olabilme-
si mümkün görünmemektedir51 Görme eyleminin konusu olabilme, 
var olmayı gerektirmekte bir başka anlatımla ancak var olan nesnele-
rin anlamlı bir biçimde görülebileceğinden söz etmekteyiz.5.2 Daha 
açık bir terimle ifade etmek istenirse, görülende varlık, görmenin 

Eş'ârî. el-Luma', s.32. Tann'nın ahirette görülebileceğim ispatlama olgusu. 
O'nun /,at'ına ekstra bir anlamın oluşumuna (hudûsuna) yol açmadığı gibi. 
Gerçekliğinin (mahiyetinin) değişimine de neden olmaz. Çünkü beşerî tecrübe 
içinde görme eylemi zıtlarlarla ilişkili olabilmesine karşılık, bu onlar arasında 
bir benzerliğin var olmasını gerekli kılmaz, yani onların gerçekliklerinin deği-
şimine yol açmaz. Eş'ârî, el-Luma', s.33. 

48 Şehristânî, S'ihâyetü l-İkdâm, s.357. 
49 Icî. c 'l-Mevâkıf. s.303. 
s" Bâk ı l l ânKi tâbu t-Temhid, s.302. 
51 Icî. el-Mevâktf, s.304. Taftâzânî, ŞerhuT-Mekâsıd,. İV/188. 

Eş'ârî. el-İbâne, s.17. 



imkanının nedeni olmaktadır.53 Ancak böylesine bir genellemenin 
yani görülebilmenin tek nedeninin var olmak olduğu şeklinde ulaşılan 
genel yargmın genel geçerliliğini tartışmak da eşit şekilde mümkün 
değildir. Örneğin irade edilenler/zradâf ve hoşa gitmeyen şey-
ler/kerâhâfm var olduğunu bizzat kendi değişik deneyimlerimize 
dayanarak bilmemize karşılık, bunları görememekteyiz.54 Bu duramda 
görmek için "varolmak" zorunlu bir koşul olabilirse de, her varolanın 
görülebilirliğini iddia etmek tutarlı görülmeyebilir. 

Burada tartışma konusu edilen görmede etkin olan şey değil, 
görmenin ilişkilendirildiği bir başka anlaümla görme eyleminin objesi 
olan şeydir. Kuşkusuz ki yokluğun bunun için uygunluğu düşünüle-
mez. Denilebilir ki, hudus "geçmiş bir yokluk" değil, varlığın yokluk 
tarafından öncelenmesidir Bu durumda da yoklukla ilgili bir durum 

. değildir. Varlığın yokluk tarafından öncelenmesi zaruri olarak görün-
meyen itibarı bir durumdur. Aksi durumda cisimlerin sonradan oluşu-
nun delile ihtiyaç duymaması gerekirdi.55 O halde ortak sebep varlık-
tır. Allah vardır. Öyleyse Allah'ın görülmesinin doğruluğuna hük-
metmek gerekir.56 Töz ve ilintiler "varlık" ve "sonradan oluş" dışında 
pek çok yönden birbirinden ayrılırlar. Sonradan oluşun ise bütün va-
rolanlarda görmenin müşterek illeti olamaz 57 Zira. renk, ilinti, töz 
bunlardan görebildiğimiz hiçbirinde, ne renk, ne töz ve ne de sonra-

. danhk görülebilmenin ortak illeti olmaya uygun düşmezler.58 

Allah'ın görülebilmesinin aklî imkanını tartışırken ortaya ko-
nulan bu düşüncelerin kesişim noktası "varlık" çizgisidir. Var olma, 
başlı başma görmenin objesi olabilmekte ve bundan hareketle var olan 
her şeyin görülebileceği tezi de bunun üzerine kurulmaktadır.59 Şu ana 

53 Râzî. Kitdbu '1-Muha.ısat, s.443. 
54 

Kâdî Abdülccbbâr, Şerhu l-Usûh 1-IIamse, s.274. 
55 Cürcânî. Şerhu l-Mevâkıf, VIII/127. 
56 Râzî, Meâlimu üsûli d-Dîn, s.68; el-Erbaîn, 1/268. 

Şehristânî, Nihayeti) t-İkdâm, s.357. 
Bağdâdî. Usûlu 'd-Din, s 97 
"Görme" olgusunun varlıkbilimsel açıdan tanımlanması, bir anlamda episte-
molojiyle de paralellik taşır. Epistemolojide de her bilme eylemi, bir anlamda 
varoluşu varsaymakta ve ancak var olan nesneler bilmeye konu olabilmektey-
di. Bu anlamda "şeylerin" var olması ve bir gerçekliklerinin bulunması, eşyaya 
ilişkin bilginin oluşumu için kaçınılmaz bir koşuldur. (Bkz. Taftâzânî, Şerhu 'l-
Akdid, s 12; Nesefi, el-Umde. Vr.2a.). Bu açıklama biçimine göre. görme olgu-



kadar yürütülen tartışmalarda, varlık kavramına genel bir atıf yapılmış 
ve onun nasıllığı üzerinde pek durulmamıştır. Bir başka deyişle, varlı-
ğın Zorunlu ve Olurlu varlıkta aynı düzeyde Olmadığı dikkate alınırsa, 
her iki varlık türünün de aynı düzlemde görmeye obje olup olamaya-
cağı konusu tartışma dışı bırakılmıştır. Bu nedenle hâlâ görmenin 
varlığa dayandırılması tezi bir anlamda belirsizliğini korumaktadır. Bu 
bağlamda Eş'ârî teze önemli bir katkı, Gazâlı(ö.505/1 l l l j ' den gel-
miştir. Onun rüyet tartışmasında da Allah'ın görülebilir oluşunda 
temel hareket noktasını şüphesiz O'nun var oluşu oluşturmaktadır. 
Ancak burada problemsiz bir biçimde görmeye konu olabilen varlık, 
özü gereği olan varlık olup, fiilleri ve sıfatları ile olan bir varlık değil-
dir. Bilgi problemi ve bilme eyleminin objesiyie ilişkisi konusunda 
sürdürülen tartışmalarda olduğu gibi, özü gereği varlığa sahip olan her 
şeyin görülebilmesi de mümkündür. Yani burada O'nun bilinmesi 
veya görülebilmesi fiili değil potansiyellbilkuwe olarak zorunludur ve 
O. kendi Zat'ı açısından görülmeye elverişli olmaktadır.50 Gazâli'nin 
probleme yaklaşımı ile diğer Eşari kelamcılarmın yaklaşımları birbi-
rinden farklıdır. Diğerleri öncelikle dayanak noktası olarak nakle 
başvurup, onların aklî yorumunu yaparak ve soma da gerekli rasyonel 
temellerini araştırırlarken, Gazâli. hiçbir nakli çıkarıma başvurmadan, 
Mutezilî tezin yanlışlığım aklen çürütme yolunu tercih etmiştir. Bir 
başka şekilde ifade etmek gerekirse. Gazâlî'nin izlediği yöntem, di-
ğerlerine nispetle daha rasyoneldir. 

Varoluşun, sonlu ve Sonsuz Varlık arasında ortak bir illet o-
larak belirlenişine önemli bir itiraz, nesnelerin varlığı ve gerçekliğiyle 
ilişkili olarak gelmiştir ve dolayısıyla metodolojiktir. Metodolojik 
oluşu, görülebilme noktasından eşit bir statüye indirgeyen tutum ne-
deniyledir, Bülün var olanlarda varlık. gerçekliğin/vöaıd hakikatin 
aynı ise. bu durumda Zorunlu varlıkla sonlu varlıklar arasında ortak 
bir illetin olabilmesi mümkün olmayabilir. Rasyonel temelde yürütü-
len argümanlar, varolanların görülebileceği tezine açıklık getiriyorsa 
da. Zorunlu Varlığın aynı şekilde nasıl görülebileceği konusundaki 
sorular açısmdan suskun kalmaktadır. Çünkü birinci bölümde de tar-
tıştığımız gibi "varlık" terimi bütün var olanlarda (zorunlu-olurlu) 

sunu hem epistemolojiyle hem de ontolojiyle ilışkılendirmek mümkün görü-
nüyor. 

V1 Gazzâlî. el-İktısâd. s.41. 



müşterek bir kavram olmasına karşılık, mahiyet itibanyla Zorunlu ile 
Olurlu varlık arasındaki varlık tenmini eşit bir anlam çerçevesine 
indirgemek mümkün görünmüyor. Yürütülen bu argüman töz ve ilin-
tiler arasında "varoluş'ün ortak bir illet oluşu tezine dayanmaktadır. 
Bu durumda tartışma, her bir nesnenin varlığının onun gerçekliği 
oluşu yargısına varabilme sorununa yönelir ve Zorunlu olanın hakikati 
Olurlu olanın hakikatiyle aynı olmadıkça, nesnelerin hakikatlerinin 
ortak oluşu mümkün olmaz.61 

Yukanda yöneltilen itiraz, bütün var olanlann aynı zamanda 
kendi mahiyetleri de olan tek bir hakikatte ortak oluşlarının imkansız 
olması demektir ki, bunu hiçbir akıl sahibi ileri süremez. Bu durumda 
varoluştaki ortaklık, manevî değil, lafzî olması gerekmektedir 62 An-
cak burada varlık terimi, bir şeyin kendine özgü hüviyetinin olması 
şeklindeki bir anlamla ilişkilendiriliyorsa, bu bütün var olanlarda 
ortaktır.63 Belki biraz daha açık bir anlatımla burada görme, Tann'nın 
özüyle ilişkilendirilmektedir. Bu ise O'nun özünde görme eylemini 
imkansız kılacak hiçbir engel bulunmadığı ve aklen böyle bir görme 
fiilinin gerçekleşmesinin mümkün olduğu anlamına gelmektedir.64 

Eğer Tann'nın özüyle ilgili görme eyleminin imkansızlığından söz 
edilebiliyorsa. bu O'nun Zat ından dolayı değil. Zat ı dışında bir ne-
denden (insanın görme duyusundaki anzadan vs.) kaynaklanmaktadır 
Tıpkı nehirdeki su akıcıdır' ve testideki şarap sarhoş edicidir', şek-
lindeki yargılanımzda olduğu gibi. Bunun öyle olmadığı da söylene-
bilir. çünkü bizzat testideki şarap sarhoş edici değil, testideki şarabın 
içilmesi anında sarhoşluk söz konusu olabilmektedir. Yani bu, şarabın 
özü gereği sarhoş etme niteliğini taşıdığı anlamına gelmektedir. 

Eş'âri metodolojinin rasyonel bir teologu olan Râzî 
(Ö.606/1209), Ru'yetullalı tartışmasına ilişkin ileri sürülen "varlık" 

61 Cürcânî, Şerhu -l-Mevâkıf, VIII/127. 
62 Cürcânî. Şerhu 'l-Mevâkıf VIIL'127. 
" Icî. el-Mevâkrf. s 304. 
64 "Allah hem "mevcûd'dur hem de "Zâf t ı r . Onun gerçekliği ve mahiyeti vardır. 

Sonradan oluşunun imkansız oluşu ve her çeşit eksikliğin kendi Özü açısından 
mümkün olmayışı nedeniyle bütün diğer varolanlardan farklıdır. Bu durumda 
varlıklar için mümkün olan bütün nitelikler, sonluluğa ve eksikliğe delâlet et-
medikleri ve ilahî sıfatlardan biriyle çelişmedikleri müddetçe, Allah için de 
mümkündür Öyleyse Allah'ı bilebilmek mümkün olduğu gibi. O'nu görebil-
mek de Zat ı açısından mümkün olmalıdır. Gazâlî, el-İktisâd, s.41. 



terimine ilişkin aklî çıkarımları belirsiz ve bu nedenle de yetersiz 
bulur. Râzî'nin bu karşıtlığı, aslmda bir anlamda bağnazlıktan uzak ve 
hür düşüncenin nasıl yeşerebildiğinin de bir göstergesidir. Râzî'ye 
göre bu tarz bir çıkarımda belirsizlik noktasını "töz" ve "ilinti'Terle 
ilgili açıklama oluşturur. Çünkü töz ve ilinti yaratılmışlardır. Araların-
daki ortak özelliğin "yaratümış olmak" olmasını engelleyecek bir 
durum yoktur. Ortak bir sebep gerekmektedir. Ortak sebep ya sonra-
dan olma veya varlıktır. Yukarıdaki açıklamaya göre, sonradanlık 
sebep oluşturamayacağına göre, bu çıkarım batıldır. Çünkü bu çıkarı-
mın tutarlı olması halinde, Allah'ın görülebileceğinin imkanını kabul 
etmek için O'nun da sonradan yaraülmışlığını kabul etmek gereke-
cektir.65 Ancak Razfnin bu yorumundaki kapalılık, "varlık" delilinde-
ki kapalılıktan daha az değildir. Çünkü burada "yaraülmış olma" ile 
"hudûs" arasmda aynın yapılmakta ve ortaya konulan karşıt düşünce 
bu aynın temelinde ileri sürülmektedir. Halbuki "hudûs"un temel 
özelliğinin de "yaratılmış olma" oluşu dikkate alınırsa, iki terim ara-
sındaki örtüşmeyi kolayca görebiliriz. 

Râzî'nin gündeme getirdiği diğer bir karşıt tez de, "uzunluk 
ve genişlik'Te ilgili çıkarımda "ortak neden"in "dokunulabilirlik" 
olabileceği yönündedir. Çünkü genişlik ve uzunluğun anlaşılabilmesi, 
beşeri tecrübe açısından, ancak dokunma yoluyla olabildiğine göre, 
eşit biçimde "ortak neden"in "dokunulabilirlik" oluşunu da ileri sür-
mek mümkün görünmektedir.66 Bu durumda sözün gelişiyle, Allah'm 
görebileceğimizi kabul ederek, O'nun da dokunulabilirliğini iddia 
etmiş olmayacak mıyız? Gönne olgusunun nedeni olarak kabul edilen 
"varlık" terimi, bir takım "dokunma, koklama" gibi diğer niteliklerin 
de illeti olmaya elverişli olduğuna göre. Tanrı'ya bu çeşit sonlu nite-
liklerin atfedilmesini de mümkün hale getirmektedir.67 Bu ise Aşkın 
bir ulûhiyet anlayışıyla çelişmektedir. Bu durumda Ru 'yetullah tezinin 
ulûlüyetin temel nitelikleriyle çelişmeyen rasyonel bir temeli olarak 
yukandaki "varlık delili"m dayalı akıl yürütmeye dayanılacaksa, 
Allah'ın görülmesini mümkün kılarken, "dokunma, koklama vs." 
eylemleri O nun için imkansız kılan şeylerin ne olduğunun açıkça 
ortaya konulması zorunludur. Bu gösterilemediği sürece, zikredilen 

65 

66 

6? 

Râzî, Afedlimu UsiHi'd-Dîn, s.68. 
Râzî. Medlimu Usûli 'd-Dîn, s.69. 
Harpûtî. Tenkilin l-Keldm, s.223. 



aklî delilin, Allah'ın görülebilirliğini doğruladığı iddiasını sürdüreme-
yiz. 

Râzî, bir başka açıdan da "varlık" teriminin hem olurlu var-
lıklara hem de zorunlu varlığa aynı anlamda atfedilmesinin problemli 
oluşuna dikkat çeker 68 Allah'ın varlığı, özünün aym olduğuna göre, 
nasıl ki özü başkasından farklı ise varlığının da başkasından farklı 
olması gerekir. Bu nedenle de olurlu varlıklarda varlığın görme eyle-
minin illeti oluşunun imkanı, Tann'nın da var oluşu nedeniyle görüle-
bilir oluşunun imkanım gerektirmez. İkinci problematik yön de, bura-
da var olanlar arasında görülebilmenin ortak illeti olarak "varlık" 
teriminin belirlenmesinin zorunlu olup olmadığı tezidir. Bu, genel 
geçer bir yargı bildirmediğine göre, veya dalıa önce tartışıldığı gibi, 
var olanlann bazısının görülemediğini pratikte kabul ettiğimize göre, 
bu durum görme eylemi için bir neden olarak yer kaplama veya bir 
yönde veya mekanda bulunma olarak belirlenmesi neden mümkün 
olmasın?69 

Ancak bir başka yapıtında Razî, aynı aklî çıkanmı 
Ru'yetullah'm ispatı için kullandığım görmekteyiz: "Biz töz ve ilinti-
leri görüyoruz. Bunlar için görmenin imkanı, ikisi arasındaki ortak bir 
yargı olarak görünmektedir. Ortak bir yargı ortak bir illetin olmasını 
gerektirir. Töz ve ilintiler arasındaki ortak illet, ya "var oluş" veya da 
"somadan oluş 'tur. Bu illetin "sonradan oluş" (hudûs) olması düşü-
nülemez. Çünkü sonradan oluş, yokluk ile varoluşun bileşkesi olmak-
tadır. Yokluğun illet oluşu uygun düşmez. Bu durumda görmenin 
ortak illeünin var oluş olması kesinlik kazanmış olur. Yüce Tann da 
var olduğuna göre, görülmesi mümkündür".70 Aynca Tann'nınküçük-
büyük bütün nesneleri görebildiği, Kur'an tarafından bir realite olarak 

68 Râzî. Kitdbu'1-Muhassal, s.443. Benzer açıklamaları İbn Rüşd (ö.595/1198) 
felsefesinde de bulmak mümkündür. O, Tann'dan cismiyet sıfatının bulunma-
yışı ile. cisim olmayan bir şeyin his ile görülebilmesimn imkanı arasını telif 
etmeye çalışan Eş'ârîleri sofistike ve hayalci olmakla suçlar. Onların bu alanda 
tutundukları delilleri, doğru olmadıkları halde doğru gibi görünen deliller ola-
rak adlandıran İbn Rüşd. bu çeşit delillere "mürai deliller" adını verir. Yani 
gerçekte önemli savlamalarda bulunuyor görünmelerine karşılık, gerçekte hiç-
bir şey ifade etmemektedirler. Bu nedenle o, Eş'ârî düşünür Gazâlî "yi de inat-
çılıkla itham eder. İbn Rüşd, el-Keşf, s.272, 274. 

69 Kâdî Abdülcebbâr. Şerhu 'l-Usûli 'l-Hamse, s.274. 
70 Râzî, el-Alesdilu l-Hamsün, s.56. 



ortaya konulmaktadır Aklî olarak da bütün var olanları var eden, 
bunun da ötesinde bütün gören ve görme eylemine konu olanları ya-
ratan Aşkın bir Tann'nın nesnelere ilişkin görme fiilini 
olumsuzlamak. O nun aşkın oluşuyla bir çelişki oluşturacaktır. Tan-
n'nın bütün nesneleri görebilişi tezinin bir sonraki aşaması kuşkusuz, 
O nun kendi özünü de görebilişi tezi oluşturmaktadır. Çünkü kendi 
özünü gönneyen bir varhğın diğer nesneleri görebilmesi mümkün 
görünmemektedir. Bu durumda başkalarım gören ve kendi özünü 
gönnekle nitelenebilen bir varlığın başkalan tarafından görülebilmesi 
de mümkün olmalıdır.71 

Bu akli delil karşısına karşı tezle çıkan Mutezile, var olan her 
şeyin görülebilirliği tezinden hareketle, ilmin, iradenin, kudretin, tadın 
ve kokunun da görülebilmesi gerektiğini ileri sürer. Buna ek olarak 
bizatihi görme eyleminin kendisinin de görülebilmesi gerekirdi. Ayn-
ca bazı Mutezile düşünürleri, görme fiiline bir çeşit bilme anlamı 
vererek, her varlık için bunun mümkün olabileceği tezini kabul etmiş-
tir. Çünkü rüyet bu teze göre mutlak ilim anlamında olup hem sonlu 
varlığı hem de Zorunlu varlığa atfedilebilir.72 Pratikte birtakım olgula-
nn görmeye konu olamamasının, Allah'ın görülebilirliğiyle ilgili 
taşıdığı imalar ve bu konudaki tereddütler kaygıdan uzak değillerdir. 
Görmenin tek koşulu varlıktır ve var olan her nesne görülebilir veya 
da yukanda Gazâlî "nin gayet yerinde tespitiyle "görülebilme potansi-
yeline'" (bilkuvve) sahiptirler.'3 Ancak bu potansiyel konum onlann 
gerekli koşullar sağlandığı takdirde görülebileceklerini ima eder, yani 
imkan bildirir: yoksa mutlak anlamda her var olan nesnenin görülebi-
leceği anlamına gelmez. Bu durumda pratik yaşamda var olduğu halde 
görülemeyen nesneler, görülemez bir yapıya sahip oluşlarından dolayı 
değil, süjenin bir şekilde karşı karşıya kaldığı kısıtlılıklardan kaynak-

' ' Eş'ârî. el-İbâne, s.17. 
72 Şehristânî, Nihayetti 'l-İkddm. s 358: Râzî. Kitâbu'l-Muhassal, s.444. Allah'ın 

görülebilmesine ilişkin rasyonel çıkarım olarak öne sürülen "varlık" deliline 
karşı söylemiyle öne çıkan İbn Rüşd de. Mutezile'nin bu itirazına paralel bir 
çizgi izlemiştir. Çünkü görülebilmevi. yalnızca var olma şartına endekslenıe 
vc bununla ilgili vargıyı genelleştirme, bu durumda ses. koku gibi varlık nite-
liğinin kolaylıkla atfedilebıldiği olgularında görülebılmesini gerektirirdi. Bkz 
İbn Rüşd. el-Keşf. s.275. 

1 Gazâlî. el-İktisdd, s.41. 



laıımaktadır. Bu durumda uygun zaman ve uygun koşullar sağlandı-
ğında her var olan görülebilir. 

Eş'ârilerin "varlık" delili karşısında radikal eleştiriler yönel-
ten Râzî de, eleştirilerinin bu delili geçersiz kılıp-kılmadığından emin 
değildir. el-Mesâil adlı eserinde Ru'yetullah'ın temellendirilmesinde 
kendisinin de bizatihi "varlık" deliline başvurması, onun kararsızlığı-
nın bir göstergesidir. Hatta bu eleştirilerinin "varlık" delilini geçersiz 
kılamadığının da farkındadır. Ancak Râzî'ye göre böylesine eleştirile-
rin gündeme gelebilmesi, tartışılan problemle ilgili bir kesin olmayışı 
ve belirsizliği ima ediyor. Bu ise bu alandaki rasyonel 
temellendirmelerin iknâ edicilikten uzak oluşunun göstergesi olabilir. 
Bu açıdan o. rasyonel temellendirmeleri tamamen anlamsız görme-
mekle birlikte, en azından tatmin edici bulmamış gibi görünüyor. 
Ancak Râzî'ye göre problem çözümsüz değildir. Bu konudaki rasyo-
nel çabalar, amaca erişilebilirlik açısından yetersiz bulunmaktaysa, bu 
durumda "bu tez/rüyetullah" ancak nakle dayalı olarak ispatlanabile-
cektir.'4 Râzî'nin yorumunda metafizik bir olguda aklî tatmine ulaşa-
mayış, tartışılan nesnenin olumsuzlanması yerine, bir anlamda para-
digma değişimine neden olmaktadır, yani aklî istidlalden nakle yö-
nelmeyi gerekli kılmaktadır. 

Aslında rasyonel doğrulama, herhangi bir şeyde meydana 
gelen rasyonel kuşkunun giderilebilmesi anlamına gelir. 5 Bu bağlam-
da bir alanda rasyonel doğrulamanın gerçekleşmesi, aklın kesin bir 
hükme ulaşmasını gerektirir. Halbuki Ru'yetullah konusunda böyle bir 
doğrulamadan söz edemiyoruz. Daha açık bir anlatımla, Allah'ın gö-
rülebilirliğini rasyonel açıdan doğrulayabilmek için ortaya konulan 
beşeri çabalar, böyle bir olgunun imkanını imâ edebilmesine karşılık, 
mutlak zorunluluğunu ve kesinliğini garanti edemiyor. Çünkü her 
imkan durumu, eşit şekilde zıddını da içerebilir. "Zıddını' da göstere-
bilme, imkân teriminin etimolojik yapısında mevcut bir anlama daya-
nır. Çünkü kavram terim olarak "olma veya olmama" şıklarını eşit 

Râzî. Mealımu llsûli'd-Din, s.69. 
Hick. John, "Thealogy and Verification". 
of Religious Knowledge. Ed.by Ronald 
Schidt. Paul F.. "Faciual Knowledge 
Laııguage and the Problem of Religious 
Bloomıngton. 1968. s.214. 

Religious Language and the Problem 
Santonı. Bloomington. 1968. s.362; 
and Religious Claims". Religious 
Knovvledge. Ed.by Ronald Santoni, 



şekilde barındırır. Bu anlamda varolması mümkün olan her şeyin, 
mutlak anlamda varolduğu iddia edilemez. Çünkü mümkün olan nes-
neler varolabilmelerini bir tercih edici sayesinde kazanabilmektedir-
ler.76 Bu durumda, Allah'ın göıülebilirliğine ilişkin rasyonel doğrula-
ma bir zihni kesinlik durumunu değil "imkan" durumunu ifade eder ve 
ciddî entelektüel bloklarla karşılaşmaktadır. Bu engellemeler karşıt 
düşünce gruplarından geldiği kadar, aynı teolojik grubun üyelerince 
dile getirilebilmektedir. Bu anlamda akim, Ru'yetullah'ın ispatı konu-
sunda inkar ve ispatı konusunda nötr kaldığı, bu nedenle aklen ispat 
edilemediği gibi, imkansızlığının da gösterilemeyeceği ifade edilir.77 

Bu durumda. Ru 'yetullah konusunda akli olarak erişilebilecek yargı, 
yalmzca imkanım belirlemekten ibaret kalacak ve genel anlamda her-
lıangi bir rasyonel doğrulamadan söz edilemeyecektir. Ancak bir ol-
gunun rasyonel açıdan doğrulanamaması. daha açık bir anlatımla 
mutlak bir aklî kesinliğe ulaşılamaması onun bir başka açıdan doğru-
laııabilme olasılığım dışlamaz. Ru'yetullah olgusunun bir açıdan 
"ahiret alemi" gibi burada ve şimdi olmayan, beşerî tecrübeye girme-
yen metafizik alanına girmesi, diğer açıdan da "Tann'nın Aşkınlığı" 
mutlak rasyonel kesinliğin önündeki temel engellerdir. Bu bağlamda 
akıl, metafizik bir olguda mutlak kesinlik iddiasmda bulunamaz. Kar-
şılaşılan böylesine bir güçlük, teologlan bunun naklî temeller üzerine 
oturtulabileceği iddiasına götürmüştür. 

2. ÂYET'İN DELÂLETİ/DELÂLETİN ANLAMI 

İslam düşünürleri Ru 'yetullah doktrinini temellendirirken, 
rasyonel inşaların yanında dayandıkları en önemli temellerden biri 
şüphesiz Kur'an nassıdır. Çünkü Kur'an pek çok ayetin de, Allah'ı 
beşeri idrake sunarken insan-biçimci anlatım biçimlerine başvurmak-
ta. Allah'ı beşeri idrake yakınlaştınnakta ve oldukça somut bir dil 
içinde takdim etmektedir. 

İkinci olarak da Kur'an'da yer alan ve Allah'ı görmeyi iste-
yen beşeri arzunun makes bulduğu Kur'an ayetlerinin mahiyet ve 
delaleti olmaktadır. Ancak Kur'an. bu konudaki talepleri ikiye ayın-

76 Gazâlî, Tehdfütu'l-Feldsife, s.49: Cürcânî, et-Ta'rifdt, s.58; Râzî, Meâlimu 
Usûli'd-Din, s.29: el-Meböhisul-Maşrikıyye, 1/218: İcî. el-Mevdkıf s.71. 

77 Harpûtî. Tenkihu'l-Kelâm, s.223. Aslında böyle bir-anlarn, imkan teriminin 
temel anlamına göndermede bulunur. Çünkü "mümkün" olan şey. potansiyel 
bir varolma imkanını taşımakla, imkansızlık durumunu akla getirmemektedir. 



yor birincisi, inkar ve inatlarından dolayı, Allah'ın bizatihi gözlerle 
görülemeyeceğini ve gösterilemeyeceğini bile bile peygamberi zor 
duruma düşürmek amacıyla Allah'ı apaçık görmek isteyen inkarcıların 
içinde bulundukları negatif tutum diğeri ise bunun karşısında yer 
alan, samimi içten, ve Allah'ın sevgili kullan olan peygamberlerin bu 
konudaki istekleridir. Ashnda her ikisi de özde aynı olmakla birlikte 
bir başka deyişle her iki durumda da istek Allah'ı görmeye yönelik 
olduğu halde, iki talep arasında kevfıyet olarak farklılık bulunmakta-
dır.78 

Üçüncü olarak da, Kur'an'ın inananların yaptıklan amelleri-
nin karşılığı olarak ebedi olarak kalacaklarım belirttiği Cenneti be-
timlerken ve orada kalacak olan müminlerin durumlannı tasvir eder-
ken başvurduğu bazı anlatım biçimlerinden oluşmaktadır. Bir başka 
açıdan da inanmayanlann yaptıklanna karşılık kaybettikleri şeyleri 
öne çıkaran betimlemelerdir. '' Kur'an bu olguyu betimlerken, izlediği 
yöntem deskriptif değildir, yani olayın gerçekleşme şekli ve nasıllığı 
açıklanmaz ve beşeri anlayış açısından gizemliliğini korur. Ru'yet 
olgusunun nasıllığı konusunda akıl açısından mevcut olan ve aralana-
mayan kapalılık durumu, Kur'an'a dayalı olarak da aralanmış görün-
müyor.80 Ancak Kur'an'ın böyle bir olguyu gündeme taşıması en 
azından sözü edilen mevzunun imkanım belirlemektedir. Zaten nassın 
bildirdiği bir alanda, onu çürütecek nitelikte kesin delil bulunmadığı 
sürece, asıl olan imkandır. Bu nedenle metodolojik olarak ispatlanma-
sı ve delillendirilmesi gereken, bu olgunun ispatı değil, 
olumsuzlanmasıdn.81 Bununla birlikte geleneksel teoloji içinde prob-
lemin leh ve aleyhinde oluşturulan kamplar ve başvurulan aklî ve 

78 Ayette Allah'ı görmek isteyen inkarcıların bu istekleri "cehhere" terimiyle 
ifade edilmektedir. Bu terim, "duayı ve Kur'anı açıktan okudu" ifadesindeki 
kullanımına benzer bir mastardır. Buradaki istek gözle apaçık görme anlamına 
gelmektedir. Bunun dışında görmenin kullanılabileceği anlamlar, örneğin kalbi 
bir görme, açık bir görme olmayıp gizli bir görme'dir Mutezileye göre bu a-
vet, Hz. Musa'nın onlann bu isteklerini reddettiği ve Allah'ı herhangi bir yön-
de göremeyeceklerini bildirmiştir Çünkü Allah'ı görmeyi mümkün görmek, 
bir anlamda O'nu nesneleştirmek anlamına gelir. Zemahşeri, el-Keşşdf, IT41. 

79 Bkz 83.MutafT.fin 15. 
Bu alandaki açıklayıcı bazı betimlemeler Hz. Peygamber'e nispet edilen ha-
dislerde yer almıştır. Bu daha sora tartışılacaktır. 

81 Taftazâııi. Şerhu '1-Mekdsıd, IV/181. 



naklî istidlal biçimlerinin yol açtığı kuşku ve tereddüt durumu nede-
niyle, bu olgunun gerçekleşeceğine inanan düşünürlerin de kendi 
görüşlerini temellendirme ve karşıt düşüncenin geçersizliğim göstere-
bilme zorunluluğunu doğurmuştur. 

Kur'an perspektifinden Ru 'vetullah doktrinini bu üç temel 
anlatım biçimi içinde ele almak mümkün görünüyor. Ancak hangi 
anlatım biçimi ele alınırsa alınsın, ayetlerin delâleti özel bir belirleme-
de bulunmayıp genel bir delâlet olmaktadır.82 Çünkü daha soma ayet-
ler tahlil edilirken de görüleceği üzere, ayetlerden hareketle apaçık bir 
sonuca ulaşmak mümkün görünmüyor. Ulaşılan sonuç, genel, farazi 
ve takribidir. Bir başka deyişle Allah'ın ahirette görülebileceği tezi 
etrafındaki tartışmalar ne kadar kapsandı ve ne kadar açıklıkta ortaya 
konulursa konulsun yine de açıklanamayan ve müphem kalan bir 
boyut içermektedirler. Daha açık bir anlatımla Kur'an ayetleri, 
Mü'minler için Allah'ı görme olayının gerçekleşmesinden çok, bak-
ma, düşünme ve bilme"nin imkanını ortaya koyuyor görünüyor. 
Kur'an'ın apaçık söylediği şey inananların Rablerine bakabilecekleri, 
düşünebilecekleri ve O'nu bilmelerinin mümkün olduğudur. Bunun 
ötesinde bunlardan hareketle O'nun görülebileceği sonucuna ulaşmak, 
işâri ve örtülü bir anlamdır. Ayetlerde Allah'ın görülebilirliğini tar-
tışma imkanı verir boyutta görünen bu ayetler, bu alanda düşünsel 
düzeyde önemli tartışmaların olabileceğinin de bir göstergesidir. Çün-
kü ayetlerdeki delâletler doğrudan olmayıp zımnîdir ve farklı anlaşım 
biçimlerine de imkan verir görünümündedir. 

2.1.Hz.Musa'mn Peygamberâne Arzusu 
Kur'an'nın Ru'yetullah tartışmaları açısından önemli ve dik-

kat çekici ayetlerinden biri kuşkusuz, Hz. Musa'nm Allah'la konuş-
ması ve onu görmek istemesini konu edinen ayettir. Çünkü ayette 
"bakma, görme ve konuşma" gibi "görme" olgusu açısından önem 
taşıyan üç ayn kavrama yer verilmektedir. Bu kavramların üçü de 
birbiriyle ilişkilidir, çünkü bakma, görmek isteme ve konuşma biriyle 
karşı-karşıya bulunmayı ve bizzat O'nu görebilmeyi de zımnen içer-

82 Hanefi. Afine l-Akîde. 11/285 



inektedir.*1 Hatta Hz. Musa'nın Rabbini görmek istemesi ve ona Yüce 
Tann'nın verdiği cevap bir konuşma biçiminde aktanlmaktadır: 
' İISU >iı ju ĵ Jı j» >.'1 jSJj i) aJı >1 ^ij ju 4 Ur, l-u_ j '^.J. O, 
^ ^ ı 2)1 ulj .süı İ4S juu^. Jif jul Î4> > j fc »I» J^JJ C, Ûi ^ 

"Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca 
"Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!" dedi. (Rabbi): "Sen 
beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse 
sen de beni göreceksin!" buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu 
paramparça etti, Musa da baygın düştü. Aydınca dedi ki: Seni noksan 
sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilki-

'• - 8 4 yını. 
Ancak özellikle yorum-bilimin tüm tekniklerine başvurularak 

buradaki konuşma olgusunun "beşeri tecrübe' deki anlamının dışında 
bir anlam düzeyinde anlaşılması, yani herhangi bir yön, mekan, ve 
aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleşen bir muhavere olarak açıklanı-
şı,85 Hz. Musa'nın bu muhavere esnasında Allah'ı görmediğim ima 
ediyor. Çünkü Kur'an'ın anlatımında da Allah'ın Musa ile konuşma-
sına karşılık, Hz. Musa'nın hemen akabinde O'nu görmek istemesi, bu 
konuşma esnasında Rabbini görmediği ve dolayısıyla bu konuşmanın 

- beşeri düzlemdekinden daha yoğun ve farklı bir anlam boyutunda 
gerçekleştiği anlamına geliyor. Bu nedenle buradaki konuşma olgusu, 
bir şekilde konuşmanın gerçekleştiğini gösterirse de, aynı zamanda 
görmenin veya yüzyüze konuşmanın gerçekleştiği tezi, böyle bir a-
çıklamanın zorunlu sonucu olmayabilir. 

Ancak günümüz düşüncesinin eriştiği düzey, bu tartışmanın anlaşılması açı-
sından önemli imalar taşır. Aslında konuşma olgusu, iki insanın karşılıklı bu-
lunuşunu gerektirir, ancak günümüz de artık telefon görüşmeleri böyle bir zo-
runluluğu ortadan kaldırmış görünüyor. Zaten Allah'ın Hz. Musa ile konuşma-
sını konu edinen ayette, doğrudan beşerî düzlemdeki anlamına özdeş kabul e-
dilmemiş, ve Allah'ın aşkmlığına halel getirmeyecek bir anlam çerçevesine 
çekilmiştir. Bu durumda burada konuşma, her çeşit keyfiyet ve nitelendirme-
den uzaktı, Hz Musa bu konuşmayı her cihette işitmekteydi. Hatta bazı yo-
rumcular burada Hz Musa'nın doğrudan doğruya Allah'ın kelamını değil, 
O'nun kelamına işaret eden sesleri işittiği görüşündedirler. Bkz. Nesefi, 
Medâriku 't-Tenzil. 11/74: Yazır. Hak Dini Kur 'an Dili. 128. 

84 7.A'râf/143. 
Gazâlî. el-lktisâd. s.78; Taftâzânî, Şerhu 'l-Akâid, s.42: Aliyvulkârî, Şerhu 7-
Emâli. s.8. 



Bu konuşmanın gerçekleştiği yer ve zaman belli değildir.86 

Zaten Kur an ın genel anlatım biçimi içinde kesin bir tarih ve gün 
belirleyen bir zaman olgusüyla anlatım yer almaz. Bir takım tarihî 
kıssalar bile. herhangi bir zaman olgusuna bağlı kalmaksızın anlatılır 
Bir anlamda bu. Kur an ı zaman üstü bir gerçeklik ve çağlara hitap 
eden bir kitap haline getirir. Belki ayetle ilgili ve olayın gerçekleşiş 
zamanı konusunda söylenebilecek şey, olayın Hz. Musa'nın nübüvveti 
esnasında, yani dünya yaşamında gerçekleştiği ve belirlenen vakitte 
Hz. Musa'nın hazır bulunduğudur 

Bu ayetin Tann'mn görülmesiyle ilişkilendirilerek yorum-
lanması ve bu konuda başvurülan yöntem, aslmda nakle dayalı ol-
makla birlikte aklî bir yöntemdir. Bir başka deyişle naklin aklî bir 
yorumu ile ilişkilendirilmektedir. İnsanlar içinde peygamberlerin 
salüp oldukları statü ve bu statünün gerektirdiği olmazsa olmaz nite-
likler, onların hem halkla ilişkilerde hem de Tanrı ile olan ilişkilerinde 
insanlar için çirkin ve abes olan ve Tanrı açısından da O'nun iradesine 
aykırı düşen eylemlerden kaçınmalarım veya da kelamcılann tartıştığı 
biçimiyle bu çeşit eylemlerden korunmuş olmalarım zorunlu kılar.8 

Allah'ın görülmesiyle ilişkili tartışmada da bu anlayış, bu konuda 
ortaya konulmaya çalışılan inşada bir başlangıç ilkesi olarak kabul 
edilmiştir. 

Peygamberlerin ve özelde de Hz. Musa'nın peygamberliğin 
özüne aykın düşecek niteliklerden uzak olması olgusu ile, onların 
Allah'tan ancak meşru ve mümkün olan şeyleri istemiş olabileceği 
tezi arasındaki ilişki bu alandaki inşaların önemli bir hareket noktası-
dır. Ayette sözü edilen ise "Hz. Musa'nın görme" istemesidir. Pey-
gamberlerin korunmuşluğu ilkesi merkeze alındığında, buradaki iste-
ğin ilahî iradeye ters düşmemesi ve dolayısıyla mümkün olabilmesi 
gerektiği tezi bir başlangıç teoremi olarak belirlenir. Çünkü peygam-
berler dinle ilgili ve özellikle Tann ile ilgili, yani esasa ilişkin alanlar-

Ayette sözü edilen mikat terimi genel bir zaman belirteci olup "belirlenen 
vakti" ifade eder. Ancak açık bir biçimde belirlenmiş bir zaman dilimi değil-
dir Bu durumda terim. Hz. Musa'nın gelmesi için belirlenen özel zamana işa-
ret eder. Nesefi. Medâriku't-Tenzih, 11/74. 
Cüvevnî. el-lrşdd. s.169, 298: İbn Hazm, el-Fasl, IV12: Râzî, Meâlimu 
Usuli'd-Din, s. 102. Kemâl b. Ebî Şerif el-Musdmere, $.38-39. 



da ilahî iradeye ters düşen bir eylem çizgisi izleyemezler.88 İlahi ira-
deye her ters düşüş bir sapma ve isyan ile nitelendirilir. Bu nedenle 
pek çok peygamber böylesine bir aykırılığa düştükleri zaman, üahî 
uyarıyla karşı karşıya kalmışlardır.89 Tann hakkında bilgisi olmayan 
birinin peygamberlik gibi bir ulu göreve layık olması ve getirdiğine 
güvenebilmek mümkün değildir. Bir peygamberin Allah'tan O'nun 
hakkında düşünülmesi imkansız olan bir talepte bulunması, bunu talep 
eden peygambere küfür nispeti anlamına gelir.''" Çünkü peygamberler 
din alanında hatadan korumuşlardır ve Tann'nın şanına layık olmayan 
bir şeyi istemek onlann bu nitelikleriyle uyuşmaz.91 Bu isteği kendisi 
veya bir başkası için istemiş olması, olayın özünü etkilemez. Çünkü 
bu konuda ne istek de ne de bu isteğe verilen cevap da buna bir iıııa 
bulunmamaktadır. Daha açık bir anlatımla, bu isteğinden dolayı, Hz. 
Musa diğer peygamberlerde olduğu gibi bir ilâhî uyanyla karşı karşıya 
kalmamış ve hatta bu isteğinden dolayı hiçbir şekilde ayıplanmamıştır. 
Eğer Allah'ı görmek imkansız olsaydı, bu durumda Yüce Allah bu 
istek karşısında bunun mümkün olmadığım söyler ve bundan dolayı 
da Hz. Musa böyle bir istekte bulunmazdı.92 

Bununla birlikte yukanda da kısmen değinildiği gibi, Tann'yı 
görme nimeti müminlere özgü bir lütuftur ve bundan dolayı da bu 

"Korunmuştuk, hatadan beri olmak" gibi anlamlara gelen ismet, Ehl-i Sünnet e 
göre peygamberlere, Şiâ'ya göre de imamlara da uygulanan teolojik bir terim-
dir Peygamberlerin korunmuşluğu ve dinin tebliğine ilişkin alanlarda hatalar-
dan arınmışlığına ilişkin tartışmalar için bkz. Abdulhamîd, İrtân, "Akidetü'l-
İsnıe fî'l-İslâm". Mecelletü Külliyyeti'd-DırâsetiT-lslâmiyye. No.2, Bağdât, 
1968. s.50; Madelung. W., " 'İsma". The Eneyclopedia of islam, (New 
Editıon), Vol.IV, Leıden, 1978, ss. 182-183; Anawati, Georges C , "İsma", 
Eneyclopedia of Religion, Vol VII, New York, 1987, ss 464^166. 

89 "Allah buyurdu ki. Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptı-
ğı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben 
sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim." (11 Nûh/46); "Nihayet ondan ye-
diler Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü Üstlerini cennet yapra-
ğı ile örtmeye çalıştılar (Bu suretle) Adem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı." 
(20 Tâhâ/121). 

90 Eşârî . el-İbâne, s.14; Matüridî. Kıtâbu t-Tevhid, s.77; Bağdâdî, Usûlu'd-Din, 
s.99; Râzî. Meâlintu lîsuli d-Din. s.70: el-Mesdilu'1-Hamsim. s.56 

91 Râzî. Kitdbu' 1-Muhassal, s.448; Taftazânî, Şerhu 1-Mekâsıd, İV/182; Cürcânî. 
Şerhu'l-Mevdkıf, VIII' 117. 
Bağdadî. Usûlu'd-Dîn, s.99; Ebu'l-'Iz, Şerhu 't-Tahâviyye. s.97. 



lütfü ancak inananlar talep edebilir. Bu bağlamda "iman"" olgusu, bu 
isteğin mahiyetini etkileyen önemli bir kriterdir. Bu istek Allah'ı bilip 
iman eden birisi tarafından gelmesi halinde bir değer taşımakta, bunun 
tersi olarak, eğer inanmayan ve bu inançsızlığından dolayı da inadın-
dan dolayı olursa, iman olgusuna ters düştüğü için meşruiyyet şartım 
taşımaz. Hz. Musa'nın kavminin, ondan Allah'ı apaçık göstermesini 
istemeleri, böyle bir inançsızlık göstergesi oluşundan dolayı reddedil-
miştir.93 Tann ile insanlar arasında elçilik görevini yerine getiren, 
insanlara dini tebliğ eden birinin, Tann hakkında mümkün olan ve 
olmayanlan bilememesi, onun peygamberlik görevi ve sorumlulu-
ğuyla çelişir. Tann'dan, O'nun Zat ve niteliklerine uygun düşmeyen 
ve onlarla çelişen bir şeyi istemesi. Ona karşı bir alaya alma ve kü-
çümseme anlamım taşır ki, bunu ister kendisi için isterse de başkası 
için istemiş olsun fark etmez, bu peygamber için mümkün değildir.94 

Hiçbir peygamberin, Allah'ın sıfatlanmn en son sınırlarına 
kadar bilinebilecek olanı, bildirmeyip gizlemesi düşünülemez. Özel-
likle karşıtlanyla tartışırken, görmenin imkansız oluşunu bilmemek, 
küfür ve sapıklığı gerektirir, zira bu, Allah'ın sıfatlanm bilmemek 
anlamına gelir. Mutezileye göre görmenin imkansızlığı Tann'nın zatı 
nedeniyledir. Hz. Musa'nın O'nun hiçbir yönde olmayışım bilmemesi 
nasıl mümkün olabilir? Veya Tann'nın bir yönde olmadığım bilip de, 
yönde olmayanın görülmesinin imkansız oluşunu bilmemesi nasıl 
düşünülebilir? Peygamberlerin böyle bir bilgisizlikle ithamı açık bir 
küfürdür. Çünkü Tann'nın cisim oluşunu söylemek, putperestlerle 
aynı konumda bulunmak demektir.95 Hz. Musa'nın böyle bir istekte 
bulumnuş olması ve bu isteğin gerçekliği Kur'an'ın onu anlatmasıyla 
da doğrulanmış olması nedeniyle, Allah'ı görebilmek imkan dahilinde 
olmalıdır. 

Yürütülen bu argüman Kur'an âyetine dayanmakla birlikte, 
temelde aklî bir çıkarımdır. Ayet literal bir okumaya tabi tutulduğun-

93 Ayet, salt inat ve inançsızlıklarından dolayı Allah'ı görmek isteyen ve bunu bir 
alay konusu haline getirenlerin yalnızca uyanlmadığını aynı zamanda cezalan-
dırıldıklarını da ilâde eder: "Bir zamanlar: Ey Musa1 Biz Allah'ı açıkça gör-
medikçe asla sana inanmayız, demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde he-
men sizi yıldırım çarpmıştı." (2.Bakara/55). 

94 Bâkillânî. Kitâbu't-Temhid, s.303. 
95 Gazâlî. el-İktisâd, s.45-46. 



da, yukandaki sonuca ulaşmak mümkün olmayabilir. Çünkü erişilen 
sonuç, ayetin sarih anlamı değil, daha çok örtük, yoruma dayalı ve bu 
nedenle de "spekülatif anlam"ına dayanır. Literal anlamın değil de 
daha çok spekülatif anlamdan hareketle sonuca ulaşılması, bu alanda 
karşıt paradigmaların oluşumuna imkan sağlamıştır. Kuşkusuz bu 
alanda en güçlü ve entelektüel muhalefet, Mutezileye aittir. "Allah'ı 
bütün eksikliklerden arındırma" şeklinde Sünnî düşünceyle aynı hede-
fi paylaşan Mutezilî tutum akideyi aşın rasyonelleştirme ve "aklı" 
inanç alanının tek yargıcı durumuna getirme96 şeklinde ekstremist bir 
çizgi izlemiştir. Bir başka açıdan salt rasyonel çıkanmlara dayanma, 
bir çeşit indirgemecilik anlamına da gelebilir. Bu aşama da daha çok, 
Sünnî düşüncenin bir analizini önplana çıkaracak, Mutezilî düşünceye 
yalnızca atıflarda bulunulacaktır. Mutezilî tezin aynntılı bir açıklama-
sına daha sora yer verilecektir. 

Hz. Musa'nın "görme talebine" dayalı olarak geliştirilen te-
olojik kurgu karşısında Mutezile, kullanılan terimleri literal anlamlan-
nın dışmda metaforik veya ikincil anlamlarına, cümleleri de farklı 
anlam boyutlarına çekerek anlamlandırır. Bu konteks içinde görme 
eylemi hakiki değü mecazi olarak bilme anlamına gelmektedir ve 
bilinmek istenen şey de ayet bağlanımda Allah'ın içte ve dıştaki ayet-
leridir.97 Daha önce tartışıldığı gibi görme (Ru'yet) teriminin etimolo-
jisinde "bilme" anlamı mevcuttur, ancak bu terimin ikincil anlamıdır 
ve bu anlama geldiğinde de genelde iki nesne alır.98 Bu isteğin "Al-
lah'ın ayetlerinden bir ayeti" veya "fiillerinden bir fiili" göstermesi 
isteği olarak belirlenen Mutezilî yorum, büyük ölçüde de linguistik 
çözümlemeler açısından tutarsız bulunmuştur. Çünkü görme teriminin 
etimolojik yapısında, özellikle genel bir anlamda kullanıldığında an-

96 Topaloğlu, Kelâm İlmi, s. 184. Dinî açıklamaların akla dayandırılması, özü 
gereği kınanacak bir durum değildir. Bu temelde Kur'an'ın aklı işlevsel kıl-
maya olan çağrılarıyla da örtüşür. Ancak inanç alanını aşırı rasyonelleştirme. 
dinin diğer pek çok boyutunu (bunların başında da duygu boyutu gelir) gör-
mezlikten geldiği için indirgemecidir. Daha açık bir anlatımla rasyonalist bir 
inanç, Aşkın Dinlerin imanı anlamına gelmeyip, daha dar kapsamda bir aklî ö-
nermeler sistemi olabilir. Mantıkçı pozitivizmin eleştirildiği en önemli açılar-
dan birisi budur. 

97 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s.262; Râzî, el-Erbaîn, 1/278; 
Taftâzânî. Şerhu l-Mekâstd, IV/182-183; Cürcânî, Şerhu 'l-Mevâktf VIII/118. 

98 İbn Manzûr. Lisânu'i-Arab, X1V/14; Razî. Mefâtihu'l-Gayb, 1/189. 



cak gözle görme anlamına gelebilir. Somasında terimin "ila" edatıyla 
ilişkilendirilmesi, bunun ancak gözle görme anlamına gelebileceğini 
ifade e d e r " 

Yukarıdaki istidlale ikinci itirazda "görme talebi"nin amacına 
ilişkin bir belirlemeye dayanır. Hz. Musa'mn kavmi Allah'ın görülüp 
görülemeyeceği meselesini bilmiyorlardı ve bunun mümkün olabile-
ceğine inanıyorlardı. Hz. Musa onlara bunun imkansızlığım göstermek 
için, daha güvenilir olabilmesi için Tann ile som cevap metodunu 
seçerek onlan cevapladı. Onların bu konuda bir özürlerinin kalmaması 
için, görme isteğini kendine atfederek istedi. Bu onlann "eğer kendisi 
için isteseydi, belki görürdü" şeklinde yapabilecekleri bir itirazı önle-
miş oluyordu.100 Aynca Hz. Musa, aslında akü bir çıkanmla Allah'ın 
görülmesinin imkansızlığım bilmesine karşılık, bunu nakli delille teyit 
etmek amacıyla böyle bir talepte bulunmuş olması mümkündür. Çün-
kü bir konuya ilişkin delillerin çokluğu, o konudaki kalbî kabullenişi, 
kesin bilgiyi ve kuşkuların anndınlmasuu gerekli kılar.101 Bu yorum 
Ebû Huzeyl (ö.235/850)ve onu izleyen Cübbâî (Ö.303/916) ve Mute-
zilenin Basra ekolüne özgüdür. Böylesine bir yorum bir anlamda her-
hangi bir delile dayanmadan, ayetin dış anlamından vazgeçmeyi ima 
ettiği için kabul edilmemiştir. Çünkü burada "görme" fiilinin "bilme " 
olarak açıklanması durumunda, Kur'an da geçen diğer görme fiilleri-
nin de farklı şekillerde açıklanabilmesi mümkündür. Oysa burada, 
"görme" fiilinin başka bir anlama hamledilmesini gerektirecek durum 
yoktur. Zaten cevap da yapılan isteğe bağlı olarak yine "görme" fii-
liyle gelmiştir.102 Buna ek olarak burada "bakına" eylemi "ila" (jı) 
edatıyla ilişkilendirilerek kullanılması da görme teriminin bir başka 
anlamda kullanılışını dışlıyor görünüyor.103 Aynca Hz. Musa'nın 
yamnda bulunanlar Tann yı apaçık görmedikçe inanmayız diyen grup 
değildi. Bu nedenle, Hz. Musa böyle bir istidlale başvurmaksızın 
yalnızca onlara bunun mümkün olmadığım söylese de tasdik edecek 
olan inanmış bir gruptu.10'' Hz. Musa Tann ile konuştuğuna göre. 
karşılıklı konuşan kişi. avnı zamanda onu en iyi şekilde bilen kişi 

w Bâkıllâni. Kitâbu t-Tenıhîd. s.309. 
Nesefi, Tahsıratii l-Edille, 1/395. Taftazânî. Şerhu 1-Mekâsıd. IVT84. 

101 Râzî. el-Erbain. 1/279. 
"'2 Cürcânî, Şerhu 1-Me\>âktf, VIII/117-118. 
105 Icî, el-Mevâktf, s.300. 
"" Taftâzânî, Şerhu 1-Mekâsıd. IV/184. 



olacaktır. Bu durumda Tanrı bilgisini veya da onun ayetlerinden bir 
ayeti istemiş olması tutarlı görünmüyor.105 Hz. Musa, insanları kurtu-
luşa erdirecek şeyleri getiren bir elçidir. O'da insanlara risaletin tebli-
ğidir. Bu zor bir görevdir. O, Allah nezdinde kendi derecesini görmek 
veya insanlara bunun caiz oluşunu göstermek için rüyeti istemiş ola-
bilir.'06 

Hz. Musa'nın bu talebine karşılık, Allah" m "sen beni göre-
mezsin 107 buyurması, ayetin Ru'yete dalâletinden daha açık bir anla-
tım gibi görünüyor. Hz. Musa'nın "görme talebi"nden hareketle, Al-
lah'ın görülebilirliğinin imkanına ulaşmak, örtülü, işarî ve yoruma 
dayalı bir anlam iken "Allah'ı görmeyi açıkça olumsuzlayan bu anla-
tım" daha açık ve literal bir anlamdır. Bu ayet herhangi bir mecaza 
başvurmadan literal bir anlamda ele alınmasında teolojik hiçbir prob-
lem yoktur ve bu tarz bir okuyuş da Allah'ı görmenin imkanım 
olumsuzluyor görünüyor. Ru'yet karşıtı düşüncenin, ayetle ilgili yo-
rumlarında, temel hareket noktalanndan birisi kuşkusuz bu açık ve 
sarih anlamdır.108 Ayetin sözdiziminde yer alan "len " ( j ) edatının 
geleceğe yönelik bir olumsuzlama anlamı taşıdığından hareket edile-
rek, Hz. Musa'nın Allah'ı asla görmediği ve gelecekte de göremeye-
ceği sonucuna gidilmeye çalışılmaktadır. Elbette ki bir peygamber 
olarak Hz. Musa için böyle bir görme olgusunun mümkün olmaması, 
onun dışındaki insanlar için de mümkün olamayacağı anlamına ge-
lir.109 Bir başka açıdan da, Hz. Musa'nın talebi birbiriyle ilişkili iki 
isteği içermekteydi. Bunlarda birisi, Allah'ın kendini Hz. Musa için 
görülebilir kılması, ikincisi ise, Allah'a bakabilmesi şeklindeki tale-
biydi.110 Yüce Allah'ın bu talebe karşı olumsuz cevabının "Ru'yet" 
terimiyle gelmesi, olumsuzlamanın esasa ilişkin oluşunu ve istenilen 
şeyin tam da özünün olumsuzlandığı anlamına gelir. Çünkü ayette 
bana bakamazsın yerine beni göremezsin denmesi, bir anlamda bak-
mayı değil, bakma olgusunun tabiî sonucu olan görme eylemini 
olumsuzlamaktadır. Daha açık bir anlatımla bu, "baksan da göremez-

105 Râzî, el-Erbain, 1/280. 
106 Matüridî, Kitdbu t-Tevhid, s.84. 
107 7 .Araf / I43. 
108 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu l-Usûli 'l-Hamse. s.264. 
109 Neselî. Tahsıratii'l-Edille. 1/395: Râzî. Medlimu Usûli 'd-Din, s.71. 
110 "Rabbım! Bana (kendini) göster: seni göreyim!" (7.A'râf7143). 



sin" anlamına gelir. Çünkü burada istenen şey, gözün algısı ve idraki 
anlamındaki bir görmedir.111 

Ru'yetullah ı olumsuzlayanlann gerekçe olarak bu ayete tu-
tunmaları oldukça anlamlıdır. Çünkü Yüce Allah sarih bir biçimde 
görülebilirliğini ifade etmezken, çok açık bir biçimde görülemeyece-
ğini belirtmektedir. Allah'ın görülebilirliği tezini savunan düşünürler-
de bu ayetin önemi ve ifade ettiği anlamın farkındadırlar. Ancak bura-
daki olumsuzlamanın büyük ölçüde görülebilecek varhğa ilişkin bir 
olumsuzlama olmayıp, görmenin gerçekleştiği durum ve koşüllara 
ilişkin bir olumsuzlama oluşu düşüncesindedirler. Çünkü Hz Mu-
sa'nın bu talebi, dünyada, beşeri düzlemde ve algısal duyular açısın-
dan bir görme isteğidir. Bu nedenle ayet, beşeri potansiyellerin dünya 
yaşamında Allah'ı görme konusundaki eksiklik ve yetersizliğine, 
dolayısıyla da böyle bir görme olgusunun güçlüğüne, yani imkansızlı-
ğına vurgu yapmaktadır. Bütün güç ve büyüklüğüne rağmen dağın bile 
tecellisine güç yetiremediği bir olguyu, insanın göğüsleyebilmesi 
mümkün görünmüyor.112 Öyleyse bu ayet Hz. Musa'nın "görme" 
isteğinin gerçekleştiği zaman ve platformda görme olgusunu imkansız 
kılıyorsa da, mutlak bir anlam içinde Allah'm görülemez oluşunu ima 
etmemektedir. O halde uygun yer ve makul bir anlam çerçevesi içinde 
Allalı'm görülebilirliği tezini sürdüriilebilmek halâ mümkün görünü-
yor. 

Bu olumsuzlamanın "Allah'ın Zatı"ına ilişkin olmaması, 
O'nun ilke olarak görülebilir oluşunu ifade eder. Eğer Allah'ın Zat'ına 
ilişkin bir olumsuzlama olsaydı, bu durumda ayetin beni görmen im-
kansız şeklinde bir anlam çerçevesi içinde yer alması gerekirdi."3 

Yeninde taş bulunan bir kimseye karşı, onu yenilecek sanan birinin, 
şunu ver de yiyeyim demesi halinde muhatabının cevabı şöyle olur. 
Bu yenmez. Ne var ki yenmesi mümkün olan bir yemek olsaydı doğru 
cevabı şöyle olurdu: Sen yiyemeyeceksin14 Bu Kur'an anlatım üslu-
bunun ve ayetin sentaktik durumunun da görmeyi olumsuzlamadığı 
anlamına gelir. Aynca Hz. Musa'nın görme isteği kendisi için değil, 
inanmayan ve Tann'yı apaçık görmek isteyen kavmi için yapmış 

111 Zemahşerî. el-Keşşdf. 11/153. 
Şchrıstârıi, Nihayetti l-lkdâm. s.367. 

" 3 Neseefî. Tabsıratü'l-Edille. 1/395. 
114 Râzî. Medlimu Usuli d-Din. s.73 



olması ve ayetteki "göremezsin" olumsuzlamasmm kavmine yönelik 
bir olumsuzlama olması da mümkündür."5 Yukarıda da ifade edildiği 
gibi, bu isteğin kimin için yapıldığılsorusu problemin özünü belirle-
mez. Eğer herhangi bir imkan veya olumsuzlama durumundan söz 
edeceksek, bu herkes için geçerli olmalıdır. Bu ayet niyetin 
olumsuzlanmasını içeriyorsa da, buradaki olumsuzlama, dünyada 
Tann'yı görmenin imkanına ilişkin, olup ahireti kapsamamaktadır. 
"(Ey Muhammed, onlara:) Şayet (iddia ettiğiniz gibi) ahiret yurdu 

Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddia-
nızda doğru iseniz haydi ölümü temenni edin (bakalım), de. Onlar 
hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir"116 ayetindeki "len" 
olumsuzluk edatı da dünyadaki bir olumsuzlamayı içermektedir. Çün-
kü inanmayan ahirette karşılaştığı cezadan kurtulmak için ölümü te-
menni edecektir. Bu nedenle ayet Allah'ın ahirette görülmesinin 
mümkün olmayışım göstermez1 n " 

islâm teologlan, aynı ayetle ilişkili yine "örtülü" anlamdan 
hareketle, aklî bir temellendirmeye başvururlar. Bu genel ilke "özü 
gereği mümkün olan bir şeyin gerçekte de mümkün olacağı" kuralıdır. 
Bu istidlal temelde "Eğer o dağ yerinde durabilirse, sen de beni göre-
ceksin"us ayetiyle ilişkilendirilir. Burada görme şartı, dağın yerinde 
durma şartına bağlanmıştır. Bu şartın yerine gelmesi mümkündür. 
Yerine gelmesi mümkün olan bir şarta bağlanan şey de mümkün ol-
malıdır.119 Ayetin devamında yer alan "tecelli ", kendisini görmedir. 
Zira Allah, dağda canlılık, işitme, görme, akıl, anlayış ve görebilecek 
bir görüş yaratmıştır.120 Yüce Tann'nın dağı yerinde bırakmaya ilişkin 
gücü konusunda bir tereddüt bulunmadığına göre, aynı şekilde kulla-
rına kendisini göstermesi de mümkün olmalıdır.121 

İlahi vahyin muhatabı olan beşeri düzlemde, görme terimi, 
ancak canlı varlıklar açısından bir değer ifade etmekte, canlı varlıkla-

115 Şehristânî. N'ilıâyeiü 'l-İkdâm. s 368 
116 2.Bakara 94-95. 
" 7 Bağdâdî. Usûlü •d-Din, s. 100; Taftazânî. Şerhu '1-Mekdsıd, IV/186. 
118 7.A'râf/143. 110 

Nesefi, Tabsıratii 'l-Edille, 1-393; Râzî. el-Erbain, 1/281; el-Muhassal, s.447; 
Taftâzânî Şerhu l-Mekdsıd, IV/'l 82. 
Râzî. Medlimu Usûli 'd-Din, s.70; Taftazânî, Şerhu I-Mekâsıd, VI/179: Kemâl 
b. Ebî Şerif. el-Musamere. s.39. 
Eş ârî. el-İbdne, s 15. 



nn görme duyularının objeleriyle ilişkileri içinde bir anlam kazan-
maktadır. Oysaki yukanda öykülenen dağa tecelli olayında beşeri 
düzlemde kullanım alanı olmayan bir değerlendirme biçimine, bir 
başka anlatımla dağ ile görme kavranılan arasında bir ilişki kurularak, 
insanların Tann yı dünyada görmelerinin imkansızlığı, dağ üzerinde 
test edilmektedir. Beşerin değer biçim ve anlamlandırma düzeyinde 
"görme" ile "dağ" arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle de 
anlatılan olay, ve görme eylemine ilişkin getirilen bu ilahi açıklama 
görünüşte hiçbir olgusal gerçekliğe karşılık gelmiyor görünümü ser-
gilemektedir. Bu durumda yapılması gereken, bunu açıklayabilecek ve 
belli bir anlam çerçevesine oturtulabilecek bir anlam kategorisinin 
bulunup bulunmayacağıdır. 

Bu perspektiften olaya bakan teologlar, burada odak terim o-
larak "tecelli" kavramı üzerinde dururlar. Bir başka deyişle bu terüne 
yüklenebilecek anlam yükü, olayın bir anlam çerçevesine oturtulabil-
mesinde önem taşımaktadır. TecelliImanifestation kavramı, görünmez 
alemin nurlanrun kalbe açık hale gelmesi anlamına geldiği gibi, Al-
lah'ın her bir isminin evrenle olan ilişkisi içinde açıklık kazanmasına 
da tecelli denilmiştir.122 Terim genellikle de beşeri anlayıştan saklı 
olan ve değişik zaman ve biçimlerde açığa çıkan Tann'nın ezelî gaye-
sine imâlarda bulunmaktadır.123 Bir başka anlatımla buna "zuhur" da 
denilmektedir.124 Terimin gizlendiği yerden, perde arakasında açığa 
çıkma anlamım ifade eden kullanımı, sonlu varlıklar/cisimler için 
uygu düşen kullanımı olup Tann hakkında böyle bir anlamın kaste-
dilmiş olması düşünülemez. Bu durumda terimin "görülebilmenin 
önündeki engelleri kaldırarak görülebilir hale gelme veya da şüpheler 
ortadan kalkarak açık ve net bir hale gelme" şeklinde tanımlanan 
anlamı burada uygun düşebilir. Bu tespitten hareketle. Allah Musa 
(as) ye dünyada görülebilmesinin imkansızlığını göstermek istemesi 
nedeniyle, kendini dağa göstermiş dağda bunun karşısında paramparça 
olmuştur. Allah, burada dağda bir çeşit canlılık ve görme yetisi var 
ederek, dağ ile kendi Zat i arasındaki görmeye engel bütün engelle-
meleri kaldırmıştır.125 Yüce Allah'ın ahirette, inanmayanların Kendi-

'"2 Cürcânî, et-Ta'rifdt, s78 
Higginson. Rıchard E.. "Manifes todan" . B.D T, s.342. 

124 Tahânevi, Keşşâfu Istılahati l-Funûn, 1/384. 
125 Bâkillânî. Kitâbu t-Temhid s.308: Nesefi, Tabsıratü l-Edille, 1/393. 



sini görmekten engelleneceklerini ifade etmesi ve bunu ifade ederken 
kullanılan "örtme, engelleme" anlamlarına gelen "hicâb"126 terimini 
kullanılması da "tecelli" terimine yüklenen yukarıdaki anlamı güçlen-
dirmektedir. 

Dağ paramparça olduğunda, bunun dehşeti karşısında düşüp 
bayılan Hz. Musa, kendine gelince tövbe etmiştir. Tövbenin aslı bir 
şeyden vazgeçip başka bir şeye dönme, Allah'a isyanı terk edip, O'na 
itaate dönme anlamına gelir.127 Burada Hz. Musa'nm tövbesi, herhan-
gi suç ve günah unsuru içeren eylemi terk etme değil. Allah'ı görme 
isteğinden vazgeçmesi anlamına gelir.128 Çünkü inananlar günlük 
yaşamlarında bazen kendilerini hayrete düşüren herhangi bir olay 
olduğunda, ondan etkilenir ve Yaratıcılarına tövbe ederek 
effedilmelerini dilerler. Bazen de herhangi bir neden olmaksızın tövbe 
ettikleri de olur. Burada, karşılaştığı bu olağanüstü olay karşısında Hz. 
Musa'nın önceki işlediklerinden herhangi bir sürçmeyi anımsayarak 
ondan tövbe etmiş olması da mümkündür.129 Bu durumda, Hz. Mu-
sa'nın tövbesinin nedeni, ayete dayanarak belirlenemez ve herhangi 
bir nedenden dolayı gerçekleşmiş olabilir. Ayetin açık biçimde bil-
dirmediği buradaki tövbe olgusunu, yalmzca "imkansız olan bir şeyi" 
istemesi nedeniyle düştüğü hatadan pişman olma ve tövbeyi bununla 
illetlendirme, tümüyle yanlış olmasa da özde bir indirgemecilik oluşu 
da düşünülebilir. Hz. Musa'nın dünya yaşamında bunun gerçekleşe-
meyeceğini anlayıp, bundan dolayı tövbeye başvurmuş olması da 
mümkündür Bu durumda tövbe olgusuna dayanarak, Allah'ın dünya 
yaşamında görülebilmesine ilişkin bir olumsuzlama düşünülebilirse 
de, bunu ahiret yaşamına da uygulamayı mümkün kılacak hiçbir ma-
kul gerekçe yoktur. 

2.2. Yüzlere Yansıyan Parıltı 
Teologlara Allah'ın ahirette görülebilirliğine ilişkin referans 

teşkil eden diğer önemli anlatım, ahirette inananların durumlarım 
betimleyen Kur'an ayetidir: (î>t ^ jı "O gün bazı yüzler 
vardır ki ışıl ışıl parıldayacaktır, Rabblerme bakıp dururlar "13° Onla-

126 Bkz. 83.Mutaffifini 5. 
12*7 

Cürcânî. et-Ta'rifdt, s. 100. 128 Bâkıllânî kitdbu't-Temlud, s.308. !">9 
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nn sevinçten yüzleri parlayacaktır, çünkü ahirete iman etmişlerdi ve 
şimdi bu inançlarına göre ona tanıklık etmekte131 ve vadedilen nimete 
ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar.132 Kur'an'ın ortaya koyduğu 
bu betimleme, bireylenn ahiret yaşamındaki statülerine ilişkindir ve 
bu anlatım "Onlann Rablerine bakıp duruşlarım" ifade eden anlatımla 
tamamlanmaktadır. Bu nedenle bu ikinci anlatım da, onlann içinde 
bulunduklan mutluluk halinin somaki bir aşamasını bclırlıvor gibi 
görünüyor. 

Ayetin Ru'yetullah tartışmalan için önemli olan bölümü, 
kuşkusuz onlann Rablerine bakıp duruşlanm ifade eden kısımdır. Bu 
ayetle ilişkili olarak tartışmanın seyrini belirleyen "merkez terim" 
"nazar" kelimesi olmaktadır. Çünkü bu sözcüğün hem filolojik kulla-
nımı hem de Kur'an içindeki konumu dikkate alındığında pek çok 
anlama gelebilmektedir. Burada önemli olan, terimin muhtemel birçok 
anlamdan koparılarak neden "gözle görme" anlamına özgü kılındığı-
dır. Çünkü Allah'ın görülebileceğinin imkanıyla ilgili argümanda, 
ayetin sentaksı dikkate alınarak, bütün diğer anlamlarım görmezlikten 
gelme pahasına, yalmzca "görme" anlamına geldiği belirtilmekte ve 
Allah'ın görülebilirliği de oluşan varsayıma dayandınlmaktadır. 

Bu ayetle ilişkili olarak "bakma" anlamında ele alınan nazar 
sözcüğü, ikinci bölümde de tartıştığımız gibi, aslmda düşünme, ibret 
alma, düşünme, bekleme gibi anlamlara da gelebilmektedir. Bu farklı-
lık, büyük ölçüde terimin anlaşımına ve ayetin bir anlam çerçevesine 
oturtulmasına yönelik girişimleri de etkilemiştir, Ahiret yaşamında 
Ru'yet olgusunun inananlar için gerçekleşeceği tezini benimseyen 
Sünnî düşünce gruplan özellikle bu ayet söz konusu olduğunda, dik-
katlerini "bakma" anlamı üzerinde yoğunlaştırdıklan ve bunun dışın-
daki anlam kodlanm kesin bir dille reddettiklerini görüyoruz. Ayetin 
anlaşanına yönelik bu köklü düşünce, diğer açıdan ayetin diğer an-
lamlarda kullanımının da farkındadır. Örneğin Eş'ârî (Ö.324/936) el-
İbâne sinde bununla ilgili önemli çözümlemelerde bulunur. Eş'ârî'ye 
göre de nazar sözcüğünün bakma anlamı dışında pek çok anlama 
gelmesi olgusu, hem filolojik açıdan hem de Kur'an'ın farklı ayetlerde 

131 Mevdûdî, Tejhîmu 1-Kur an, VI/541 
132 Nesefi. fvîedâriku t-Tenzîl, IV/315. 



yüklediği anlam açısından test edilebilir. Kur'an, yaratılışa ve tabiî 
olgulara bakıp düşünme çağrısında bulunur.133 

Teolojik tartışmalarda her tartışma evreni, aslında teologların 
Kur'an i anlama ve anlamlandırma yöntemlerini de belirler. Bir açı-
dan da Kur'an'ı anlamadaki metodolojik yaklaşımları ima eder. 
Kur'an'ı anlama yalnızca dilin manüğı içinde yer verilen kavramların 
kaba anlamlarına (lafza) özgü kılınamaz. Anlama kavramsal özellikler 
yanında sosyolojik evren ve beşeri tecrübeyi de içine olan girift bir 
süreçtir. Kur'an'ı anlamaya yönelik teolojik bakış dilin ve kavramların 
özelliklerini hesaba kattığı kadar, anlamı Allah, vahiy ve ahiret gibi 
aşkın alanları da dikkate alarak belirler.134 Bu bağlamda belirlenen 
yalnızca beşerî alanın sığ kavramsal çerçevesine hasredilmeyerek, 
ahiretin daha soyut ve derimi platformlarına taşımr ve dünya açısından 
anlamsız gibi görünen pek çok olgu, bu düzlemde anlama kavuşturu-
lur. Kelamcılar Ru yetullah'la ilgili ayetleri yorumlarken de aym 
metodolojik prosedürü izledikleri görülür. Bu metodolojik süreç, ilgili 
naslann muhtevi olduğu bütün lafzî ve işarî anlam evrenlerini de içe-
rir. Bu teolojik yorum-bilim metodolojisinin tipik bir örneğini 
Ru'yetullah açısından anlamım tartıştığımız yukarıdaki ayette yer alan 
nazar teriminin anlamlandınlmasında görebiliriz. Terim, kavramsal 
ilişkileri yanında daha öte aşkın anlam evrenleri açısından da tartışıl-
mış ve beşerî-fılolojik düzlemde taşıdığı pek çok anlam, "ahiret'' ve 
özellikle de "cennet yaşamı" olgusuna başvurularak elimine edilmiştir. 
Bu çerçevede nazar (bakma) teriminin beşeri -filolojik çerçevedeki 
yerleşik anlamlan olan "düşünme, ibret alma, bekleme", kavramsal 
analizler yamnda metafizik bir teste de tabi tutulur. Kavramsal ve 
kavramlar arası ilişkiler açısından anlamın belirleyicileri, ayetin sen-
taktik yapısı ve konteksidir. Yani kavram hem söz dizim açısından 

• hem de ilişkiye girdiği kavram ve edatlar açısından "bakma" anlamı-
nın dışındaki bu tali anlamlara refere edilemezler.135 Metafıziksel 
açıdan ise tikelci bir tahlilden tümel bir anlayışa geçilerek bir bütün 
olarak ayetin belirlediği anlam evrem açısından terimin anlamım tartı-

133 7.A'râl7185; 35.Fâtır/44; 40.Gâfır/82; 50.Kaf'6: 88.Gâşıye 17. 
134 Macit, Nadim. "Kelamcıların Kur'an'ı Anlama Yöntemi ve Sorunları". 
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135 Bâkillânî, Kitdbu't-Temhid, s.303. Cüveynî, el-İrşâd, s. 168; Cürcânî, Şerhu'l-
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şırlar. Ayet inananların ahirette kavuştukları mutluluk durumunu be-
timlemektedir ve olayın geçtiği yer cennettir. Bu nedenle terime yük-
lenen anlamın, olayın vuku bulduğu bu evreni ve onun anlamım da 
dikkate almak zorunluluğu söz konusudur. Bu durumda ayetin bütünü 
bir mutluluk hali portresi çizer, bu nedenle mutlulukta üzüntüye, kede-
re ve insana sıkıntı verecek durumlara yer yoktur. Ayetin bir bütün 
olarak belirlediği psikolojik anlam evreni, ayetin anlamım, insanı 
sıkınüya, düşünmeye ve bıkkınlığa sevk edecek anlam çerçevesinden 
uzaklaştırır. Bu nedenle ayetin genel bağlamı ve Kur'an'ın vadettiği 
Cennet yaşamı ve bu yaşamın bizim için taşıdığı anlam açısından 
"düşünme, ibret alma ve bekleme" anlamlarım test edip doğrulaya-
bilmek olası görünmüyor.136 Bu tarzda köklü bir tahlil ve kesin bir 
anlam evreni oluşturma, bu alanda farklı bakış açılannı gündeme 
getiren karşıt düşünce graplanna yönelik bir manifesto niteliğini taşır. 
Çünkü özellikle aşkın alanın anlaşımında rasyonel tenzihçiliği öne 
çıkaran Mutezile, ayetin kavramsal okunuşundan onu anlamlandırma-
ya kadar uzanan yukandaki kabulden oldukça farklı bir ufuk çizgisi 
izler. Mutezile açısmdan ayetin merkez anlamı, Sünnî düşüncenin 
elimine ettiği "bekleme" anlamına dönüşü öngörmektedir. Bu anlam 
evreni içinde inananlar ahirette betimlenen mutluluk durumlan içinde 
Allah'ın kendilerine vereceği sevabı görmeyi beklemektedirler.13 

Ayetin bu anlam boyutundan okunması, nazar (bakma) sözcüğünün 
kavramsal ve sentaktik ilişkiye girdiği ilâ (j;> edatının oldukça farklı 
anlaşımına yol açar ve hatta ona bir edat olmanın da ötesinde Arapça 
nimet kelimesinin çoğulu olan âlâ kavramına dönüştürülür. Kâdî 
Abdülcebbâr(ö.415/1024)'a göre ilâ (jı) sözcüğüne bir edat fonksiyo-
nu yüklendiğinde bekleme anlamına gelebilmesi mümkündür. Çünkü 
Kur'an138 aynı edatla ilişkisi içinde nazar terimine bekleme anlamım 
verir.139 Bu yoruma göre, ahirette inananlann sevinç içinde, yüzleri 

134 Eş'ârî, el-Luma ', s.34; el-İbâne, s. 13; Nesefi, Tabsıratü l-Edille, 1/397. 
137 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'l-UsûH'l-Hamse, s.245; Kitâbu Fadli'l-I'tizâl ve 

Tabakâti'l-Mu'tezile, Tah.Fuad Seyyid. Dâru't-Tûnisiyye, Tûnus, 1974, s. 158. 
138 Kâdî Abdülcebbâr. "Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar 

ona mühlet vermek (gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya (ve-
ya zekâta) saymak sizin için daha hayırlıdır. " (2.Bakara/280) ayetinde yer alan 
fenaziratiin ild mevsarah söz diziminin bekleme anlamına geldiği düşüncesin-
dedir. Şerhu 'l-Usüli 'l-Hamse, s.246. 



ışıl ışıl bekleyip durdukları şey, Yüce Allah'ın Zat ı değil, kudreti ve 
fiili olmaktadır. 

Elbette ki inananların ahirette Allah'ın sevabını görecekleri 
olgusunu, Allah'ın görülebileceğini kabul edenler de inkar etmezler. 
Ancak bu tarz bir yorumlamanın, ayetin genel sentaksıyla bağdaşma-
yan bazı çürük taraflarının bulunduğunu düşünürler. Çünkü bakma 
yüz ile birlikte kullanılınca, bununla yüzdeki göz ile bakma anlamı 
kastedilir. Örneğin dilciler "bakma" kelimesinin kalp ile kullanıldı-
ğında bununla kalbî bir düşünüşün kastedüdiğini belirtirler.140 Bu 
dunımda yüz ile birlikte zikredildiğinde de göz ile görme kastedilmiş 
olmalıdır Bekleme anlamı da uygun değildir. Çünkü bekleme. Cennet 
için düşünülemez. Bir başka anlatımla yukarıda sözünü ettiğimiz me-
tafıziksel doğrulama açısından Kur'an'ın betimlediği ve Müslümanla-
nn ımgelemindeki Cennet düşüncesi, ayetin bekleme anlamına hamle-
dilmesini olumsuzluyor görünüyor. Çünkü bekleme, sıkılma ve usan-
dırmayı barındırır. Oysa ehli cennete gözün görmediği, kulağın işit-
mediği, akla gelmeyen nimetler olduğu ifade edilmektedir.141 Onların 
akıllarına gelen şey amnda verilmektedir. Bu durum da bir bekleme 
anlamını nereye oturtacağımız sorusu. Cennet olgusu açısından cevap-
sız kalmaktadır.142 Çünkü inananlara atfedilen yüzlerin ışıl ışıl oluşu, 
bir bekleme durumunu anlatıyor görünmüyor.143 

Kavramların anlamlarını belirlemede, kavramın ifade edüdiği 
dilin mantığı, anlamı belirlemeye yönelik önemli ipuçları verebilir. 
Dahası da kavramların filolojik evrenlerini belirlemeden onların 
otantik anlamlarını yakalamak mümkün olmayabilir. Bu açıdan 
Kur'an'ı anlama girişiminde linguistik doğrulama'lara başvurmak 
kaçınılmaz da olabilir. Bu bağlamda nazar sözcüğünün Arap Dili 
mantığı içinde olası bir doğrulaması, ayette geçen söz-dizimi (sentaks) 
içinde "bekleme" anlamına refere edilmesini mümkün kılıyor görün-
müyor. Arap literatüründe "bekleme" anlamının kastedildiği "nazara" 
kelimesi "ila" (jı) edatıyla kullanılmaz. Yüce Allah Kur'an'da bekle-

140 İbn Manzûr. Lisdnu'l-Arab, V/215. 
141 Buhârî. Sahih VIII/249. (Tevhîd 35): IV/103 (Bedu'l-Halk 8): VI/25. (Tefsîru 

Sure 31/1); Müslim. Sahih, V/688, (Cennet 2-5). 
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Temlıid, s.311; Nesefi. Tabsıratü 'l-Edille. 1/397. 
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me anlamının kastedildiği "Onlar, birbirleriyle çekişip dururken ken-
dilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar"^^ ayetinde 
"ila" (jı) edatına yer verilmemiştir Bu durumda yukarıdaki ayette 
nazara teriminin ilâ (jı) edatıyla birlikte dışa-vurduğu anlam "bekle-
me" anlamında olmamalıdır.145 

Bu anlamı doğrulayan diğer bir yaklaşım da terimin yüz kav-
ramıyla ilişkilendirilmiş olmasıdır. Çünkü bekleme anlamına gelen 
nazar sözcüğünün insanın yüzüyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Yüz 
beşeri anlamda insanın belirleyicileri arasında yer alır ve dış dünyayı 
algılayan görme, işitme, tatma vs. duyumlar bununla doğrudan ilişki-
leri içinde literal anlam kazanırlar. Bu bağlamda bakma teriminin yüz 
kavramıyla ilişkilendirilmesi. olası diğer anlamlan dışlıyor görünüyor. 
'"(Ev Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğu-
nu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun 
olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram 
tarafına çevir"146 ayeti, peygamberin meleğin gelişini bekleyerek 
yüzünü gök yüzüne çevirişinden söz ediyor.147 Aynca burada bakma 
eylemi, yüz ile birlikte "ila" edatına taaddi ederek herhangi bir tümce 
almadan kullanıldığına göre bununla ancak gözle görme kastedilmek-
tedir.118 Bunu desteklemek için de Arap şiirinden örnekler verilerek 
bir takım Arap dilinin filolojik özelliklerinden hareketle "görme anla-

144 36.Yâsin 49. Benzer bir anlam "Ben (şimdi) onlara bir hediye göndereyim de. 
bakayım elçiler ne (gibi bir sonuç) ile dönecekle (bekleyip görelim)" 
(27.Nahl/35) ayetinde de söz konusu olmasına karşılık, nazara fiili nesnesini 
doğrudan almıştır. 

145 Matüridî, Kitâbu 't-Tevhid, s.79; Bâkillânî, Kitâbu 't-Temhid, s.303; Taftazânî, 
Şerhu'1-Mekâsıd, IV/192. "Bakma/nazar" teriminin literal yoruma tabiî tutul-
ması esnasında karşılaşılan güçlük, özellikle rasyonel düşünceyi bunun reddi-
ne veya da bir başka anlamda yorumlamaya itmiş görünüyor. Bu bağlamda 
Mutezile, bunu "bekleme" olgusuyla açıklamaya çalışır. Beklenen şey, sevap-
tır. Tanrının sevabı Tanrının dışında olan bir şeydir. Bu nedenle burada kela-
mın hakikatinden mecaza doğru bir kıyas söz konusudur. Bu ise delilsiz ol-
mamalıdır. Yüce Allah'ın kendisi dışında bir şeyi kastetmiş olması düşünüle-
mez Eğer bu caiz olsa, bu durumda "gözler onu idrak edemez" ayetiyle de o-
nun dışındakini gözler idrak edemez şeklinde bir anlamın kastedilmiş olması 
gerekir. Eş'ârî. el-Luma", s.35. 

146 2.Bakara 144. 
14 Eş'ârî. el-İbâne, s.14. 
143 Bâkillânî. Kitâbu t-Temhid, s.303; Nesefi, Tabsıratü'l-Edille, 1/397. 



minin daha tutarlı oluşu" ispatlanmaya çalışılmaktadır.1,19 Ancak Kadı 
Abdülcebbâr'm da dediği gibi150 Kur'an'ın diğer bazı ayetlerinde 
"bakma" fiilinin "ila" (jı) edatıyla birlikte kullanılmasına karşılık.151 

"bekleme" anlamının kastedilmiş olduğu pek ayet, dikkat çekmemiş 
ve yalnızca böylesine bir kabulü destekleyici mahiyetteki ayetler dik-
kate alınmıştır. 

Ru'yetullah açısından anlam ve önemini tartıştığımız bu a-
yette, nazar teriminden elimine edilmesi zorunlu diğer bir anlam kuş-
kusuz "acıma, merhamet, şefkat"tir. Kur'an'm nazar kavramım mer-
hamet ve acıma anlamında kullandığı da görülür.152 Kur'an açısından 
Tann "Merhametlilerin en merhametlisi "dır'53 ve "acıyan, merhamet 
eden " anlamında er- Rahîm155 Allah' m bir ismidir. Bir başka anla-
tımla merhameti gösterecek veya göstermeyecek olan Yüce Allah, 
onun objesi ve konusu ise insanlar olmaktadır. Ru'yetullahla ilgili 
tartıştığımız ayet bağlamında ise tartışma evreni oldukça farklıdır. 
Çünkü «azar/bakma eylemi beşeri bir eylem olarak belirlenmekte ve 
bu bakmanın konusu ise Tann olmaktadır. Bu bağlamda terimin "şef-
kat ve merhamet" anlamına kaydırılması insanın, sonlu ve sınırlı ola-
nın Sonsuz, Aşkın olana merhamet ve şefkatini ifade eder. Bu şekilde 
bir kabul, Aşkın ulûhiyet mantığıyla çelişir. Çünkü acınacak, merha-
met edilecek, daha açık bir anlatımla sonlu ve sınırlı olanın merhamet 
ve acımasına muhtaç olan birinin ilah olabilmesi düşünülemez. Bir 
başka anlatımla terimi "merhamet ve şefkat" olarak açıklayan yakla-
şım biçimi, anlamı beşeri olandan aşkın alana kadar uzanan geniş bir 
perspektife yayan teolojinin makro-yorum metodolojisine ters düşer. 

"" Râzî. el-Erbain, 1/284. 
Bkz. Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli l-Hamse, s.236. 

151 Bkz. Nemi,25 veya 35. 
152 2.Bakara/162; 3.A1-1 İmrâtı/88: 6.En'âm/'8; 32.Secde/29. 

7.A'râf7151; 12.Yûsuf/64. 92; 21.Enbiyâ/83. 
154 Râzî. Levâmiu 'l-Beyyinât, s.341, Tilmsânî. Esmdu 1-Hüsnâ, s. 15, 61. 
155 "er-Rahîm" için bkz. 1.Fatiha/3; 2. Bakara/37. 54, 128, 160. 163. 9. Tevbe/104, 

118; 10.Yûnus/l07; 12. Yûsuf/98; 15. Hicr/39; 26. Şuâra/9, 68, 104. 122. 140, 
159.175.191.217; 27. Neml'30; 28. Kasas/16: 30. Rûm/5; 32. Secde/6; 34. 
Sebe/2; 36. Yasin/5; 39. Zümer'53; 41. Fussilet/2: 42. Şûra/5; 44. Duhan/42; 
46. Ahkâf'8; 52. Tûr/28; 59. Haşr/22. "er-Rauf" için bkz. 2. Bakara/143, 207; 
3. Al-ı tmrân/30: 9. Tevbc/117. 128; 16. Nahl/7. 47; 22. Hac/65; 24. Nûr/20; 
57. Hadîd/9. 59. Hasjr/'IO. 



Çünkü böyle bir anlamı Aşkın bir uluhiyet anlayışı açısmdan test 
edebilmek, yani metafıziksel açıdan doğrulayabilmemiz mümkün 
görünmüyor. Bu tarzdaki bir yaklaşımı geçersiz kılan diğer yaklaşnn 
yine filolojiktir. Merhamet etme ve acıma anlamına geldiğinde terim 
daha çok "li" edatıyla kullanılmaktadır.156 Halbuki söz konusu ayette 
terim "ilâ" (j>) edatıyla kullanılmıştır ve bu edatla birlikte kullanıldı-
ğında ise gözle görme anlamına gelmektedir.157 

Görüldüğü gibi "bakma" terimi görme anlamının yanında da-
ha birçok anlam grubunu da kapsamaktadır. Bu durumda teologların 
görevi farklı anlamlar arasında doğru ve isabetli seçimi yapabilmektir. 
Yukarıda aktardığımız teolojik inşalar da büyük ölçüde ayetin sentaksı 
ve teolojik yorum-bilim mantığı içinde en isabetli anlamı tespite yö-
nelik olduğu söylenebilir. Terimin dil ve anlam açısmdan ifade etmesi 
olası farklı anlamlar belirlenmiş ve diğer anlamların tutarsızlıkları 
gösterilerek "bakma" anlamının tutarlılığına ulaşılmıştır.158 

Anlamlandırma çalıştığımız ayette ilâhî muradın "bakma" 
anlamı oluşunu belirleme sorunun çözümü anlamına gelmiyor. Diğer 
anlam grupları içinde "bakma" anlamının kesinliğine ulaşma, ayetin 
amaçladığı anlamın beşeri bir olguya, daha açık bir anlatımla bir duyu 
organı olan gözün bir duyumuna göndermede bulunuyor görünüyor. 
Bu beşeri düzlemde bir olguya karşılık geliyorsa da, bu olgunun meta-
fizik düzlemde neye karşılık geldiği veya "Rabbine bakma"nm ne 
anlama geldiği konusu hala açıklık kazanmış değildir. Çünkü "Nazar" 
terimi, görmek, veya görme amacıyla görünene doğru göz çevirmek 
anlamına gelir.1'9 Ancak böyle bir anlam, olduğu gibi Aşkın Varhk'a 
uygulandığında aşkın varlığın belli bir yöne yerleştirilmesi vcva bir 
başka anlatımla O nun aşkmlığıyla açık bir tezat teşkil eden "bir me-
kan ve yönde bulunması" anlamına gelecektir. Bunu kabul etmek. 
Tann'yı aşkınlığmdan yoksun bırakarak, O'nu duyulann fenomenal 
görüngüler dünyasında bulunan sıradan bir obje konumuna indireceği 
için. bu tezi, tutarlı bir biçimde, bu şekliyle sürdürebilmemiz mümkün 
görünmemektedir. Zira böylesine bir kabul, yönü ve mekanı olan bir 
görüneni gerektirmektedir. 

156 Cüveynî. el-İrşâd, s.168; Cürcâııî. Şerhu'l-Mevâkıf, VII1/130. 
İbn Manzûr. Lisânu 1-Arab, V/215. 

158 Eş'ari, el-Luma . s.34. 
159 Râzî. Meâlinm Usûli'd-Din, s.69. 



Râzî (ö.606/1209)"ye göre, ayette görünen dış anlam değil, o 
anlamın lâzımı, bir başka anlatımla anlamın gerekli kıldığı amaca 
ulaşmak hedeflenmektedir ki. bu da Tanrı 'nin göriilmesidir. Zira göz-
bebeğini bir yöne çevirişin gereklerinden biri, bu çevirmenin sonucu 
olarak bir "görme" olayının oluşmasıdır.160 Beşerî düzlemde görme 
eyleminin bir koşulu olan görülene doğru yönelme ve göz bebeğini 
görülmek istenen nesneye doğru çevirme şeklinde açıklanışı, bakılan 
varlık Tann olduğunda zorunlu değüdir. Aynca görmek için göz be-
beğini bir nesneye yöneltme, görme değil belki görmenin bir nedeni 
olarak değerlendirilebilir. Sonucun bazen sebep için isim olarak kulla-
nılışı bilinen bir mecazchr.161 Buna ek olarak, "bakma" eyleminin "ila" 
edatıyla birlikte kullanılması da bu ayetin "fiili görme eylemine" 
hamledilmesin! desteklemektedir.162 Çünkü "bakmaİnazar" fiili gör-
me anlamında kullanılmadığında yüz ile birlikte kullanılmadığı gi-
bi,161 "ilâ" UO edatı da almaz. Bakma eylemi yüz ile birükte kullanıl-
dığında ise, "görme"nin dışmda herhangi bir anlama hamledilmesi 
uygun düşmez.164 Bu durumda ayette görme amacıyla bir nesneye ve 
burada ise Tann'ya bakışı söz konusu etmektedir. Zira bakma, görme-
nin nedenidir. Neden ile nedenliyi anlatmak mümkündür ve bu, mecaz 
türlerinin en kuvvetlilerinden biridir.165 Ancak bakma terimi ile görme 
terimi arasındaki ilişkiyi belirleme veya da görmeyi bakmanın bir 
zorunlu sonucu olarak görme her zaman tutarlı olmayabilir. Her bakı-
şın sonucunda görme eyleminin gerçekleşmesi zorunlu değildir. Çün-
kü Ramazanda Hilal "a bakan her insanın hilali görmesi mümkün ol-
mayabilir. Bu nedenle "baktım ama göremedim" şeklindeki bir anla-
tım beşeri tecrübede anlamlıdır. Bu başka açıdan da görmeyi bakma-
nın lazımı olarak gören açıklama, bakma-görme ilişkisine bir şekilde 
açıklama getirebilse bile, özellikle bakılan varlık Allah olması duru-
munda bu bakmanın ve görmenin nasıllığını açıklıyor görünmüyor. 
Bir başka deyişle Tann'nın aşkınlığı açısından "görme" eylemi hala 
bilinmezliğini koruyor. 

1M Râzî. Medlimu Usûli 'd-Din, s.69. 
161 Icî. el-Mevdkıf, s.306. 
,(>" Râzî. el-Mesdilu'l-Hanısûn. s.57. 

Bağdadî. Usülu'd-Din, s.100. 
164 Eş'ârî. el-İbdne, s.l 3. 
165 Râzî. Kitdbu 1-Muhassal, s.448. 



Ru'yetullahı olumlulayan düşüncenin, "bakma" terimini 
"yüz" ile birlikte kullanıldığında "görme" anlamına hamletme tezi. 
bizzat kelamcılarımızın özellikle Allah'a atfedilen "yüz, el vs" sıfat-
larla ilgili geliştirdikleri yorumlar açısmdan da problematik görünü-
yor. Çünkü biz bir şeyi ya da kimseyi gördüğümüzde o şeyin ya da 
kişinin duyu aracılığıyla kavranan görüntüsünü idrak ederiz. Kişilerin 
yüzünü görürüz. Acaba Yüce Tann'nın bizim görebileceğimiz bir 
yüzü var mıdır? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın yüzünden 
söz eden ayetler bulunmaktadır. Ancak Kelâm bilginleri, Tann'ya 
nispet edilen bu "yüz" terimini, gerçek anlamında almayıp, onun zatı 
veya nzası anlamlanna çekerek doğrudan anlam yerine mecazî ve 
metaforik bir anlama doğru gitmektedirler. Bu durumda eğer Tann'ya 
atfedilen yüz gerçek anlamda bir yüz değilse, nasıl bir yüzdür ve gör-
me eylemine nasıl konu olabilmektedir? 

Bu sorunun cevaplanabilmesi bir anlamda, "bakma/nazar" 
eyleminin tam bir açıklamasını verebilmek açısından da önem taşır. 
Çünkü tıpkı epistemolojide olduğu gibi, "bakma" eylemi de, "bakan", 
"bakılan" ve bakan kişinin bakılana yönelmesi sonucunda meydana 
gelen "eylem" olmak üzere üç unsurdan meydana gelir. Ayette söz 
konusu edilen "bakma" eyleminde terimin iki unsuru açık olmasına 
karşılık üçüncü unsuru makul bir anlam çerçevesine oturmak o kadar 
kolay görünmüyor. Burada süje/bakan insan, obje/bakılan ise Tan-
n'dır ve yüzlerin O na yönelmesiyle bakma eylemi gerçekleşmektedir. 
Bu tarz bir açıklama, bir başka açıdan Allah'ı kendisine yönelip bakı-
labilir bir obje konumuna düşürüyor gibi görünüyor. Çünkü Allah'ın 
kendisine yönelinilebilecek ve bakılabilecek bir sureti yoktur. Beşeri 
dilde "Allah'a yönelme", "Rabbine yönelme" gibi terimlere rastlamak 
mümkünse de, bu fiziksel anlamda bir yönelme olmaktan daha çok, 
mecazi anlamda bir yönelmedir ve insanın bütün benliğinden arınarak 
kendini Allah'a özgü kılması anlamına gelir. Daha açık bir anlatımla 
beşeri dilde de Allah'a fiziksel anlamda bir yönelmeden söz edebil-
mek olası görünmüyor. Bu durumda ayetteki "Rablerine bakıp durur-
lar" ifadesi, neden literal anlamıyla ve fiziksel anlamda bir görme ile 
açıklanabiliyor. Bu Allah'ın aşkınlığına ilişkin, Tann'nın herhangi bir 
mekanda ve yönde bulunmayışına vurgu yapan teolojik açıklamalarla 
çelişiyor görünüyor. 

İnsanların yüzleri pınltı içinde neye ve nasıl baktıklan sonı-
su. halâ cevaplanmamış görünüyor. Bu aşamada eğer, Kur'an'da Al-



[ah a atfedilen bir takım çok a«/aw///müteşâbıhat terimlere literal bir 
anlam yüklemek mümkün olabilirse, ayette geçen "bakma" terimini 
anlamlandırmada önemli bir temele kavuşturulmuş olunacaktır Çünkü 
Yüce Allah, kendini beşeri düzleme açarken, kendi Yüz'ünden, 
El inden vs. söz etmektedir.166 Kur' an anlatım biçiminde bütün Doğu 
ve Batı Allah'ındır ve her nereye dönülürse dönülsün, Allah'ın Yüzü 
(üi ile karşı karşıya gelinecektir.167 Bütün varolanların yok olabil-
mesi mümkün iken tek ebedi olan Allah in Veçhı olmaktadır.168 Bu 
ayetlerde Allah'a atfedilen "yüz" terimi, bir şekilde literal olarak an-
lamlandınlabilir ve bunun Allah'ın aşkınlığı açısından sorun doğur-
madığı gösterilebilirse, Ru 'yetullah doktrini açısından da önemli bir 
temel sağlayabilir gibi görünüyor. 

İslâm kelamı içinde bir takım matjinal literalist gruplar 
(mücessime ve müşebbihe) bir yana bırakılırsa, terimi literal anlamda 
açıklayan hiçbir teolojik kurgudan söz edememekteyiz. Bir başka 
anlatımla da Allah'ın yüzü söz konusu olduğunda geliştirilen teolojik 
inşalar, büyük ölçüde mecazî bir açıklama biçimine yönelmektedirler. 
Aslmda böyle bir açıklama Kur an ın bütünlüğü açısından da tutarlı-
dır "Yüz" terimini Allah'a atfeden ayetlerin sentaksları dikkate alın-
dığında. literal bir açıklamanın mümkün olmadığı söylenebilir. Çünkü 
bütün var olanlar yok olurken. "Yalnızca Allah'ın Yıizü'nün bâkî 
kalması, oldukça müphem bir anlam taşıyabilir. Bir başka deyişle de 
burada baki kalanın Allah'ın yüzü değil, O'nun zatı olduğu açıktır.169 

Bunun dışında "yüz" kelimesinin Allah'a atfedildiği diğer pek çok 
ayette de, literal anlam değil, çok açık bir biçimde mecazi anlam ter-
cih edilerek "Allah'ın rızası" kastedilmiştir.1'0 Bir başka açıdan da, 
Kur'an'ın aşkın olanı beşeri olana açarken kullandığı dil içinde yer 
alan "el", "yüz" vs ayetler konusunda tamamen agnostik bir tutum 
içine girildiği görülmektedir171 Bu ise herhangi bir açıklama anlamına 

186 Bkz 3.AJ-İ İmrân'73; 18 l'etıh 10. 57.Hadîd/29. 
167 2 Bakara'115 
168 55.Rahmân/27. 
169 Bağdâdî. Usülu 'd-Din, s.76; İbn Hazm. el-Fasl, 11-166; Râzî. Esdsu 't-Takdis, 

s.l 51. 
170 2.Bakara'272; 13.Ra'd/22; 30.Rûm/38. 39; 76.İnsân/9; 92.Leyl/20. 
1 1 Bu agnostızmın bir temsilcisi olarak selefi anlayışı görmek mümkün olabilir. 

Çünkü ayetlerin gerçek anlamlarını sözü söyleyenin aşkın irâdesine refere ede-
rek. onlar karşısında suskunluğu, yorum yapmamayı ve hatta kalben bile meş-



gelmeyebilir. Çünkü son anlamda atfedilen niteliğin keyfiyetini bile-
bilmek mümkün değildir.172 Yüz terimini Allah'ın "öz"ü (zat'ı) ile 
özdeşleştiren bir açıklama, Allah'ın zatından gayn başlı başına bir 
"yüz" atfedilmesi olgusunu olumsuzlamaktadır. Bu nedenle tek bir 
olgu, bir açıdan zat diğer açıdan ise çok anlamlı bir terim 
(müteşâbihât) olmaktadır.173 İnsan uzuvları söz konusu olduğunda, 
yüz'ün bir önceliği söz konusudur. Çünkü görme ve işitme gibi duyu-
lan da içerir. Yüz ferdi diğerinden ayıncı tanımlayıcı niteliği olmakta-
dır. Göze gelince, çoğu kere göz de yalnızca yüzün üst kısmında olan 
gönne organı değildir. Zira göz görme organı olarak kullanıldığında, 
duyumsal görmenin aracı olmaktadır. Bir başka açıdan da görme, 
gözetme, koruma gibi anlamlara da gelir.174 

Ru 'yetullah'm doğrulanabilirliği açısından makul bir gerekçe 
oluşturabilecek diğer varsayım da, Allah'a " sûr et" terimi atfeden 
anlatımlardır. Her şeyden önce bunun Kur" anî bir kavram olmadığım 
belirtmek önemlidir. Kur'an pek çok ayette "vech" terimine yer ver-
mesine karşılık "siıret" terimi açısından aym şeyi söyleyemiyoruz. 
Bunu söylerken amacımız, Kur'anî temelleri olmayan bir kavramın 
Allah'a atfedilip affedilemeyeceğini tartıştığımıza dikkat çekmektir. 
Sûret, sözlükte bir şeyin şekli ve sınırlannı gösterdiği gibi, bir benzer-
liğe de işaret eder.1 5 Bu dışanda ve içeride oluşuna göre dışsal ve 
içsel, veya maddesel ve soyut oluşuna göre maddî ve ruhânî şeklinde 
sınıfiandınlabilir.1 6 Sûret teriminin nesneler dünyasını ve benzeşimi 

gul olmamayı tercih etmeyi bir çeşit agnostizm olarak görmek mümkün olabi-
lir. 

172 Ebû Hanife, el-Fıkhu'l-Ekber, s.58. 
173 Hanefi. Afine l-Akîde, 11/203-204-207. 
r j Hanefi. Mine İ-Akide, 11/208. 
175 Tahanevî, Keşşâfu Istılahdli 'l-Funûn, 11/100; Râzî, Lubâbu 'l-İşdrdt, s.96. 
176 Motver, John Alexander. "Form, l.ikeness", B.D.T, s.226. Cürcânî, et-

Ta 'rifdt, s.177. Bunun dışında "sûret" kavramının, "bir şeyin nasıl olduğunu 
bildiren mâhiyet". "Nev"i meydana getiren şey" ve "Maddeden ayrı olan yet-
kinlik" şeklinde tanımlan da yapıla gelmiştir. Ancak bu türden tanımlamalar 
daha çok felsefi dil içinde, özellikle madde-form ilişkisi bağlamında yapılan 
tanımlamalarda yer almaktadır. Geniş bilgi için bkz. Bolav, Süleyman Hayri. 
Aristo Metafiziği İle Gazzdli Metafiziğinin Karşılaştırılması, K.B.Y. Ankara. 
1976. s. 139: Ayrıca İslâm filozoflarının sûret terimine yükledikleri anlamlar ı-
çin bkz. E'sâm. Abdulemîr. el-Muslalahu 'l-Felsefi İnde'l-Arab, Kâhire, 1989, 
s. 190. 210. 370. 



meydana getiren anlamı, O'nun literal anlamıyla Tann için kullanımı-
nı zorlaştırmaktadır. Çünkü Allah, bütün cisimlerin ve sûretlerin yara-
tıcısıdır. Bu anlamda O, sûret değil, bütün nesneler dünyasının sûret 
verici (el-Musavvîr)177 hakikatidir. Bu anlamıyla ele alındığında Al-
lah'ın beşerî anlamda bir sûreti yoktur. 

Tann hakkındaki anlatım biçimlerinde, Kur'an olmasa da Hz. 
Peygamber'in sözlerinde 'sûret'' teriminin yen aldığı görülmektedir. 
Bu rivayetlerde "Allah'ın Adem'i kendi suretinde yarattığı"178 bir 
başka versiyonunda ise "yüze tokat atılmaması, çünkü Allah'ın A-
dem'i Rahman suretinde yarattığı"179 söz konusu edilmektedir.180 

Tann'ya sûret terimini atfedetı firkalann temel referans noktasını bu 
rivâyetler o l u ş t u r u r / Z i r a burada, yaratılmışların yaraücıya benze-
tilmesi söz konusudur.182 Bu rivayette söz konusu edilen Allah'm Hz. 
Adem'i kendi suretinde yaratüğı şeklindeki anlatımda "hu" zamirinin 
merci konusundaki anlaşmazlık, burada kastedileninin Hz. Adem'in 
kendisine özgü sureti de olabileceği anlamına gelebilir. Zaten gerçek 
anlamda etten-kemikten oluşmuş olma anlamında bir sûreti Tann'ya 

177 "O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır".(59.Haşr/24). "Rahimlerde sizi 
dilediği gibi şekillendiren de 0'dur"(3.Al-i lmrân/6). "el-Musavvir" bir an-
lamda "yaratıcı" ^nlamına gelmektedir. Çünkü suretleri yaratıp vermektedir. 
İbnu'l-Ksîr. en-Nihâye, 111/59; Tilmsârû, F.smdu l-Hiisnâ, s.184. 

178 Özellikle Adem'in yaratılışını konu edinen anlatım biçimi, hem Hıristiyan 
kültürü hem de İslâm kültürü içinde kendine yer bulmuştur. Celâleddin ed-
Devvânî'mn (Ö.908) "insanın gerçekliği ve ruh" üzerine yazıdığı bir risâlesine 
bu anlatımla başlaması (el-Hamdu litlahi ellezî halaka Ademe ald sûre ti hi) ol-
dukça dikkat çekicidir. Devvânî, Hakîkatu'l-lnsân ve'r-Rühu'l-Cevvâl fi'l-
Avâlim, Talik: Muhammed Zâhid el-Kevseri, Erzurum, 1979, s.l. 

179 Buhârî. es-Sahîh, V1I/163 (İsti'zân 1). Müslim. es-Sahîh, V/472 (Birr 118). 
Bazı kaynaklarda buna "Rahman suretinde" şeklinde bir ilave yapılarak akta-
nlmışsa da. Nevevî'ye göre bu hatalıdır. Bu nedenle bu rivayeti doğru kabul 
ederek litaral anlamıyla yorumlayan İbn Kuteybe de (bkz. Te 'vilu Mıthteleji l-
Hadîs, s 148). hata etmiştir. Böyle bir rivayetin varlığı, hadisçilcr nezdinde sa-
bit değildir. Nevevî, Şerhu Sahihi Müslim, V/472. 

1811 Yüze tokat atılmasını yasaklayan rivayet hem Müslim hem de Buhari'de yer 
almasına karşılık, Buhari'de bunun illeti zikredilmemiş, Müslim de ise 'Al-
lah'ın Adem'i kendi suretinde yaratması " rivayetivle ilişkilendirilmiştir. Bkz. 
Buhârî. es-Sahîh. VI/289, (Zebâıh 35), Müslim. es-Sahîlı, V/471-473. (Birr 
110-113). 

181 Şehristânî. el-Milel, 1/141, 187. 
18:1 Şehristânî. Nıhâyetu'l-İkdâm, s.104. 



atfetmenin imkansızlığı açıktır. Çünkü suret kavramının kullanımında, 
hem literal olarak bir uzuv olarak yüz, hem de literal olmayan anlam-
da, varlığın asli doğası kastedilmiş olabilir.183 Bu durumda Allah, 
Adem'i yaşamım sürdürdüğü sûret üzere yaratmıştır. Adem'in bu 
yaratılış sûreti, nutfeden, ete, kana ve kemiğe dönüşmesi ve sonra da 
dünya yaşamında yer alışıyla başlayıp ölümüne kadarki yaşam öyküsü 
oluşturmaktadır. Bu nedenle burada "Allah Adem'i kendi sûretinde 
yarattı" sözü, Adem'in kendisine giden bir mecâzî anlatım olmakta-
dır.181 Hadisin görünen anlamı açısından ortaya çıkan sorunu gidere-
bilmede pek çok alternatif yorum yapılmışür. Bu yorumların hemen 
hepsinde müşterek boyut sûret teriminin Hz. Adem ve onun nitelikle-
rine hamledilmesidir.185 Adı geçen sonraki rivayette "tokat atmanın" 
yüzle ilişkilendirilmesi, buradaki suret kavramının Adem'in kendi 
tabiatını belirleyen bir anlatım oluşunu gösterir.186 Bir başka deyişle 
nesnel dünyayı tanımlama biçimi olan sûret teriminin, ne anlam ne de 
kavramsal düzeyde Allah'a affedilmesini gerekçelendiremiyoruz. Bu 
durumda, bir başka anlam çerçevesine, yani mecaza başvurmak zo-
runlu gibi görünüyor. Yukanda zikredilen anlatım biçimleri de, teri-
min literal anlamının doğurduğu sorunlardan kaçmak veya bir başka 
anlam boyutunu yakalamak amacıyla gösterilen çabayı gösteriyor. 

O halde Kur'an'ın genel bütünlüğü içinde probleme yaklaşıl-
dığında. yüz terimine literal bir anlam yüklemek olası görünmüyor. 
Yukarıda da atıfta bulunulduğu gibi, oluşan teolojik paradigma da bu 
yönde gelişmiştir. Yani, Allah'a fiziksel anlamda bir uzuv olarak 
"yüz" teriminin atfı uygun düşmemektedir. Çünkü herhangi fiziksel 
uzvun isnadı, diğer uzuvlarında nispetini mümkün hale getirir ve so-
nuç ta Allah'ın nesneleştirilmesine yol açar.187 Bu ise her türlü nesne-
leştirmeyi dışlayan, aşkın ulûhiyet mantığı açısmdan tutarsızdır. 

Beşeri düzlemde "görme" olgusu söz konusu olduğunda çoğu 
kere görülen şey. insanın yüzüdür. İnsanlar yüzleri açısından birbirin-
den ayırt edilebilmekte, "tanıdık" ve "yabancı" şeklinde bir kategori-

183 Gazalî. İlcdmu'l-Avdm, s.43; Razî, Esâsu't-Takdis, s . l l l ; İbnu'l-Esîr, en-
Nihdye, 111/59. 

184 Bağdâdî. Usûlü d-Dîn, s.76: Razı. Esasul-Takdis, s.114. 
185 İbn Kuteybe. Te vılu Muhtelefl 'l-Hadîs, s. 146-149. 
186 İbn Kuteybe. Te'viluMuhtelefl'1-Hadis. s.147; Razî, Mefdtıhu 1-Gayb. 1/125. 
187 Razî. Esdsu t-Takdis, s. 153. 



leştırmeye tabi tutulabilmektedir. Bir başka anlatımla yüz, insanın 
varoluşunu gerçekleştiren bir uzvu olmaktadır ve onunla var oluşu 
anlaşılmaktadır.188 Aym anlamı Allah için belirlemek ve Allah'ın 
tanıyabileceğimiz ve aşina olduğumuz bir yüzünün olduğundan söz 
edebilmemiz mümkün görünmüyor. Bu durumdabakma teriminin, 
bakılabilecek objesi olarak "Allah'ın Ylizû"m&'belirlemek ve bunu 
Ru 'yetullah için gerekçe olarak kullanmak tutarlı görülmeyebilir. Bu 
durumda ayette "bakma" teriminin bizatihi insanın yüzüyle 
ilişkilendirilmesi, süje/bakan açısından bu bakma olgusunun gözlemi 

,yoksa bir başka şekilde mi gerçekleştiği istifhamını gideriyorsa da, 
obje açısından hala belirsizlik söz konusudur. Allah'ın aynaların yan-
sıtabileceği veya bakılabilecek literal anlamda bir yüzü veya sûretini 
düşünmek mümkün olamadığına göre, buradaki "bakma" eylemini 
obje açısından tam olarak açıklayabilmek mümkün görünmüyor. Çün-
kü "Rabbine bakma" terimi oldukça mutlak bir anlatım olup, bakılan 
şeyin ne olduğuyla ilgili herhangi bir ima da bulunmaz. Elbette bu 
yorumumuz, bir şekilde görmenin gerçekleşebileceğini dışlamaz, 
ancak böyle bir görme gerçekleşecekse son anlamda bunun tam anla-
mıyla açıklanamayacağını ima eder. 

Mutezile'nin de iddia ettiği gibi189 "bakma"Inazar teriminin 
görme anlamına gelmeyişi de temelde ilke olarak savunulabilir görü-
nüyor. Örneğin "Ahmet'e baktım ancak göremedim" ifadesinde, eğer 
"bakma" terimi ile "görme" terimleri birbirinin özdeşi iseler, bu du-
rumda "Hilale baktım, ama göremedim" şeklinde ifade etmekte müm-
kün olur ki, bu kendi içerisinde bir çelişkiye yol açmaktadır. Aym 
şekilde bazen insanların lıilale baktığını, bilebihnemize rağmen, bu 
bilgimiz onların hilali görüp görmediğine ilişkin değildir. Bu durumda 
bakma teriminin görme terimine göndermede bulunabilmesi veya 
nazar terimi genel anlamı içinde değil de daha çok mukayyet anla-
mıyla ele alınması için makul gerekçelerin bulunup gösterilmesi ge-
rekmektedir. 

Ayette geçen nazar kelimesi, bakma, düşümne, bekleme, iti-
bar etme gibi anlamlara gelmektedir. Bu durumda bakan düşünen 
veya bekleyen birinin aynı zamanda, baktığı, düşündüğü veya bekle-
diği nesneyi görmüş olabileceği anlamım çıkarmak açık bir çıkarım 

188 Razı. Esâstı 't-Takdis, s. 155. 
m Kâdî Abdülcebbâr. Şerhu Usüli 't-Hamse, s.242. 



gibi görünmüyor. Bir başka deyişle, her bakmanın görme ile sonuç-
lanması zorunlu değildir. Müminlerin ahirette Rablerine bakmaları ve 
içinde bulundukları coşkusal durumdan hareketle Allah'ı gördükleri 
sonucuna ulaşmak, imkansız olmamakla birlikte müphem bir istidlal-
dir. Bir başka deyişle ayetin delâletinden hareketle böyle bir sonuca 
ulaşılıp ulaşılamayacağı kesin bir konsensüs olarak belirlenemez. 

2.3. Cenneti Aşan Bir Lezzet 
İnsanın dünya yaşammda elde ettiği başarı ve mutlulukların 

hiçbirisi tam ve mükemmel değildir. Çünkü her bir lezzete ve mutlu-
luğa bir keder ve mutsuzluk eşlik etmektedir. Bir başka açıdan da 
bütün mutlulukların sonunda bir ölüm endişesi, yani bütün lezzetlerin 
bir geçiciliği söz konusudur. Ancak İslâm'da öte dünya olgusu, bu 
dünya mefhumundan bağımsız değerlendirilemez. Elbette ki cennette 
bahşedilen nimetler yalmzca duyumsal ve şehevanî duyuların tatmini-
ne yönelik değildir. Bu bedensel lezzetlerin yanında bir takım ente-
lektüel lezzetlerde söz konusudur ve bunlann başmda da Allah in 
görülmesi gelmektedir. Kur'an açısmdan cismânî elem ve lezzetin 
gerçekliği ne kadar açıksa, manevî lezzetin ona nispetle daha üstün 
oluşu da o derece açıktır. "Allah inanan erkek ve inanan kadınlara 
altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler ve Adn 
Cennetlerinde güzel meskenler vadetmiştir. Allah 'ın razı olması ise 
hepsinden üstündür. İşte büyük kurtuluş budur".190 Ayet çok açık bir 
biçimde "Allah 'm hoşnutluğunu" bütün cennet güzelliklerinin üstünde 
bir konuma yerleştirir. O ise, somut ve cismanî olmayıp entelektüel bir 
lezzettir. Hatta bu olgu, Kur'an ve Hadis kaynaklı çizilebilecek bir 
cennet portresinin önemli bir niteliği olarak öne çıkmaktadır. Allalı'm 
inananlara cennet hayatında bahşettiği nimetler arasında cismânî o-
lanlar önemli bir yer tutmasına karşılık, hepsi yalnızca cismanî olan-
lardan ibaret değildir. Cennet ehli asd mutluluğu manevi tatminde 
bulacak, onlar nefes alıp vermek kadar tabiî bir şekilde Allah ile ilişki 
kuracaklardır. Kuşkusuz bu ilişki biçimlerinden biri de O'nun cemali-
ni müşahededir.191 

Ru'yetin kuramsal çerçevesini belirlemede bir başka problem 
de, görecek insanların niteliği açısından olmaktadır. Allah'ı görebil-

190 9.Tevbe/72. 
191 Topaloğlu. Bekir. "Cennet". D İ.A. VII/381 



inek için. asgari gerekliliğin ne olduğunu belirleyebilmek önemlidir. 
Bir başka açıdan Allah'ı kimlerin görebileceği, bunun yalnızca mü-
minlere ait bir özellik olup olmadığı hususudur. Eğer yalnızca mü-
minlere özgü ise bu durumda onun bir şekilde amellere göre gerçekle-
şen olgu olması gerekir ve her insanın amelinin ölçüsüne göre "rüyet" 
nimetine mazhar olması düşünülebilir. Bu durumda insanlann amelleri 
farklı farklı olduğuna göre, ru'yetin de farklı derecelerde gerçekleş-
mesi, bir başka deyişle de ru'yetten "güçlü" veya "zayıf' diye söz 
edilebilmesi gerekir. Salih amellerin insanlann ru'yet bilincini artırdı-
ğı düşünülmektedir Ru'yet. Allah'ın ahirette inananlara karşı yaratı-
cının bir lütfü olduğuna göre, bunun inananlara özgü olması ve teo-
loglara büyük çoğunluğunun düşündüğü gibi, inanmayanlann ondan 
malınım olmalan gerekir.192 Hz. Peygamber inananlann gökyüzünde 
ayı görebildiği rahatlıkta ahirette Rablerini göreceklerini açıkladığı 
anlatımların bir varyantında, bu olguyu özellikle belli zamanlarda 
ibadeti (Güneş doğmadan önce) çokça yapmayla ilişkilendirmesi,193 

Ru'yetullah'ın imana ve ibadete, bir başka deyişle de inananlar ara-
sındaki ameli hiyerarşiye tabi kılınışı anlamına gelir. Yalmzca 
Ru'yetle ilgili bir tartışmada değil, genel bağlamda da Cennette erişi-
len nimetler, dünya yaşamındaki çabalara göre bir derecelendirmeye 
tabidirler. Bu nedenle Allah bazılarının derecelerini yükseltirken 
bazılarım düşürür.194 Bu anlamda Yüce Allah Cenneti kategorize 
etmekte ve mertebesine göre farklı isimler vermektedir.195 

"Cenneti Aşan lezzet" şeklindeki bir adlandırma Kur'an'ın 
"Güze! da\>rananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası var, dır. Onla-
rın yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir), işte 
onlar cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır"196 ayetine 
atfı içerir. Ayetin sentaksı, anlamı öte dünyaya ilişkin bir olgu olarak 
belirler. Çünkü öncesindeki ayette Allah inananlan Cennetine davet 

Bu tarz bir açıklama. Kur'an'ın "Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden 
(O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır." (83.Mutaffifîn/l 5) ayetine gönder-
mede bulunur. 
Buhârî. es-Sahîh. VIII/226: (Kıtâbu't-Tevhîd 98): Tirmizî, es-Sünen. İV/593. 
(Kitâbu SıfatiT-Cennc 39). 

m 6.En'âm/'83: 12.Yûsu£'72. 58.Mücâdele! 1. 
195 9. Tevbe/72: 13. Ra'd/23: 16. Nahl/31; 18. Kehf/31, 107; 23. Mü'minûn/11: 

. 9 8 . Beyyinc/8. 
" 6 10.Yûnus/26. 



etmektedir. Bu ayette ise, davet edilen meskenin açık bir betimlemesi 
verilir.197 Ayette ifade edilen "daha güzel karşılık", (hüsnâ) yapılan 
amellerin sevabı veya Cennet, "bir fazlası" da "Allah'ı görme" olarak 
yorumlanmış ve bu konuda müfessirlerin ittifakından söz edilmiştir.198 

Diğer ayetlerde olduğu gibi bu ayetin de "Allah'ı görme"ye delâleti de 
örtük ve yorumsaldır. Çünkü Yüce Allah açık biçimde inananların 
kendisini göreceğini ifade etmiyor. Bir başka deyişle ayette Yüce 
Yaratıcı'nm maksadının gerçekten "Allah'ı görme" olup olmadığı tam 
olarak açık değildir.199 Ayette kastedilen "fazlalık", Cennet üzerine 
artı bir durum olduğuna göre, onunda bu türden bir şey olması gerek-
mektedir. Halbu ki görme, onunla aym türden değildir.200 

Ayetin Ru'yetullah ile ilişkilendirilmesi iki açıdan olmakta-
dır. Birincisi, ayetteki ziyâde terimine "Allah'ın rızası, cennnet" gibi 
anlamlar yarımda, "Allah'ı görme" anlamı da verilmektedir. Ancak 
böyle bir anlamı, teologlann genel metodolojik prosedürleri açısmdan 
ele aldığımızda etimolojik ve kavramsal doğrulama mantığı açısından 
test edememekteyiz. Çünkü "ziyâde" («O sözcüğü dil-bilimsel açıdan 

197 Cennet yaşamı için ayetin belirlediği bu üstün statü, anlaşıldığı kadarıyla 
Allah'ın öze) kullarına tahsis edilmiş gibi görünüyor. Yüce Allah zikredilen bu 
karşılığa kimlerin erişeceğini özel bir tahsis ile belirliyor. Bu ise "Allah'ı gö-
rüyormuş gibi bir yakın derecesinde ibadet etmek" anlamına gelen ihsan dere-
cesidir, yani imanın özgün bir düzeyidir. Ayet "lillezine ahsenü 1-hüsnâ" söz 
dizimiyle, bunu belirliyor görünüyor. Merhum Elmalık (Ö.1942m), bunu "Al-
lah'ın beğenisi ve rızasına layık güzel amel yapan ve yaptığı işin hakkını ve-
renler olarak" açıklar. (Yazır. Had Dini, IV/471). Yüce Allah kime muitsin de-
nilebileceğini "Hayır, kimi işini güzel yaparak (muhsin olarak) özünü Allah 'a 
teslim ederse, onun mükafatı Rabbi'nin yanındadır" (2.Bakara/l 12) şeklinde 
açıklıyor. 

198 Nesefi. Medâriku 't-Tenzil, 11/160; Taftâzânî, Şerhu l-Mekâsıd, IV/195; Yazır. 
Hak Dini Kur an Dili, İV/472. 

199 Hanefî, Mine'l-Akide, 11/285, 728.Nolu dipnot. Ayetin sarih anlamının 
"Ru'yet" olgusunu ima etmemesi ve böyle bir açıklamanın büyük ölçüde örtük 
bir anlama dayanması nedeniyle, "ziyade" teriminin farklı yorumlarına tanık 
olmaktayız. Mutezile terimi "sevaptaki fazlalık, fazl. incilerden yapılmış köşk. 
amellerin on misli karşılığını görme. Allah 'ın rahmeti " gibi anlam evrenlerine 
hamlederek açıklamaktadır. Bkz Zamahşerî. el-Keşşdf II/ 342. 

"otl Koçyiğit, Talat, Kur an ve Hadiste Ru 'yet Meselesi. An. tin. İlahiyat Fakültesi 
Yayınları. Ankara. 1974. s.50. 



"görme" anlamı içermemektedir.201 Aym sözcüğe yer veren bir başka 
ayette de202 "ziyâde" (-.^J. etimolojik yapısına uygun olarak "fazlalık" 
anlamına gelmektedir.203 Terimin "görme" ile açıklanması, literal 
yorumun dışında örtük ve mecâzî bir yorumudur. Ancak literal yoru-
mun dışına çıkış, yorumcunun isteğine bağlı olarak uygulanan keyfi 
bir kural değildir. Kural, literal yorum yapılmasında güçlükler olması 
ve literal anlamın kastedilmediğine dair açık karineler bulunması 
durumunda işlerlik kazanır. Aslında görünürde yorum-bilimciler teri-
min literal anlamına sadık görünüyorlar. Bu durumda ayet. inananlara 
ve imanlarında ihsan derecesine ulaşmış olanlara, cennet nimetlerinin 
de ötesinde "artı" (»ı,j) bir nimetten söz etmektedir. Belki müfessirlerin 
yaptığı ve bizimde litaral yorumun dışına çıkış olarak değerlendirdi-
ğimiz boyut, bu ziyadenin belirlenimine yönelik girişimler nedeniyle 
olmaktadır. Elbette ki bu konuda yorumcular yalnız ve kendi başlarına 
görünmüyorlar. Bu bağlamda onların en önemli gerekçeleri, ziyâde 
terimini "Allah'ı görme" olarak açıklayan Hz. Peygamberin hadisi-
dir.204 Bu Tann'ya bakışın dışında gelen bir rivayettir. Anlamı açık 
olmadığından yoruma ihtiyaç duyulabilir. Ancak, eğer rüyeti kabul 
etme. açık bir durum olmasaydı, açık anlamından dönmek mümkün 
olmaz ve bununla haber reddedilirdi.205 Yorumcular bu ayetle ilgili 
olarak. Yüce Tann kendisine içten bağlanan kullarım yaptıklarına 
karşılık ödüllendirip onlara bunlann dışmda bir takım ekstra nimetler 
vereceği vadini verdiğinden orada hiç kuşkusuz ki Allah'ı görmeden 
daha büyük bir ödül olamaz. Bu durumda ayetle kastedilen O'nu gör-
me ödülü olmalıdır200 Ayette belirtilenin sıradan cennet nimetleri 

Fîrûzâbâdî, el-Kâmüsu'l-Muhit, s.259; Tahânevî, Keşşdfu Istılahdti'l-Fımûn. 
1/917. 

202 "O nesi denen bir haram ayı geciktirmek âdeti, olsa olsa küfürde fazlalıktır. " 
(9,Tevbe/37). 

203 Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, IV/331. 
"°4 "Cennet Ehli Cennete girdiği zaman. Yüce Allah onlara şöyle hitap eder 

Başka bir şey istiyor musunuz? Size ziyâde edeyim. Onlar derler ki: Yüzümü-
zü ağartmadın mı, bizi Cehennemden kurtarıp Cennete sokmadın mı'? Bunuıı 
üzerine perde kalkar ve Rabblerini görürler ki. o zamana kadar bundan daha 
tatlı bir şey verilmemiştir." Sonra Hz. Peygamber "iyi iş, güzel amellerde bu-
lunanlara iyilik ve bir de ziyade vardır" ayetini okumuştur. Tirmizî, es-Sünen, 
IV'593. 
Maturidî. Kitdbu 't-Tevhid, s.79. 

~06 Eş'ari. e.l-İbane, s.!5.Neşşâr. İslâm'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu II, s 103. 



olmayışı konusunda ikinci bir gerekçe olarak Hz. Peygamberin "göz-
lerin görmediği, kulakların işitmediği ve kalbe gelmeyen nimetler 
oluşu' 207 şeklindeki sözüdür. Öyleyse ayette kastedilen mutluluk, 
Allah'ın cemalini görmeden kaynaklanan mutluluktur.208 Bu durumda 
ayetin "görme" ile açıklanması sentaktik yapısı yanında, anlam bü-
tünlüğü ve teolojik yorumun anlamlandırma metodolojisinin diğer bir 
boyum olan metafizik yorum mantığına uygun düşmektedir. Çünkü 
belirlemede bulunulan şey, Cennet'e ilişkin bir olgudur. Bu nedenle 
"ziyâde" (» t j teriminin "görme" olarak yorumu, Cennetin genel nite-
likleri açısmdan bakıldığında tutarlı olduğu düşünülebilir. Böyle bir 
açıklama teolojik düzeyde de herhangi bir problem doğurmayabilir 
Terimleri etimolojilerine uygun olarak anlamlandırma önemli bir ilke 
olmakla birlikte, ayetin bağlamına uygun olarak ve metafizik yorum 
mantığı açısmdan gerektiğinde mecazî ve alegorik açıklama biçimleri 
de tercih edilebilir. Bu açıklamalara göre, Cenneti aşan bir durum 
olarak belirlenen bu "fazlalık" (»O veya ru'yet, Allah'ın görülmesi 
tartışmalarına ilişkin iki önemli bakış açısını belirlemeye fırsat ver-
mektedir. Biri, cennet mertebelerini tanımaya ve Allah'ı görmenin 
bütün cennet mertebelerinin üstünde oluşuna,209 diğeri ise, irfanı dilde 
olduğu şekliyle cennet nimetlerine ilave olarak, Allah dostlarında 
ortaya çıkan bütün idrâk ve hallerin "ziyade" (-.=0 teriminin kapsamı 
içine girebileceğidir. 

207 Buhârî, es-Sahih, VIII/249 (Tevhîd 35); IV/103, (Bedu'l-Halk 8); Müslim. es-
Sahih, V/688, (Cennet 2-5). 

208 Smith, Bir Kıîdîn Sufı: Rabia, s. 143. 
209 Bununla birlikte idrak cinsinden (algılama) olan şeylerin en kuvvetlisi rüyet 

mi? Yoksa hakikati bilmek mi? olduğu hakkında çeşitli görüşler ileri sürül-
müştür. Kimisi, rüyettir, diyerek inananların Allah'ı bilme/marifetullah ile al-
dıkları ruhî zevk ve lezzet, Ru'yetullah ile elde edilen zevk ve lezzetten daha 
az olsa gerektir: kimisi de aksini savunarak, marifetullah aracılığıyla elde edi-
len ruhani zevk ve lezzetin, Ru'yetullah'dan elde edilenden daha çok olduğunu 
söyleyerek; bu sözün rüyetin yalnız bazı sebeplerden dolayı daha kuvvetli ola-
cağına işaret ettiğini, yoksa bilindiği gibi, tam hakikatini bilmekten daha kuv-
vetli olduğunu işaret etmediğim ilen sürdüler. Tunç, Kelâm (Sistematik), 
s. 138. Bu konudaki farklı düşünceler görme ve bilme arasındaki aynma daya-
nıvor görünüyor. Kuşkusuz salt bilmeye (ilme'l-yakîn) nispetle görerek bilme 
(ayne'l-yakîn) daha ileri bir bilme derecesidir (Aliyyu'l-Kârî, Şerhu l-Fıkhi l-
F.kber, s.121). Bu nedenle bundan görmenin salt bilmeye nispetle daha üstün 
oluşu ileri sürülebilir. 



İnsanın yükümlü olduğu pratik eylemler kadar (oruç. namaz 
vs.), teorik düzeyde de temel hedef. Cennet değildir. Bütün beşeri 
çabaların özüne "Allah'ın nzası" olgusu hakimdir. Cennet bir karşılık 
olmaktan çok, lütuftur. İslâm tasavvuf geleneğinde, Rabîa'nın 
süfıyâne aşkında.210 Yunus un gizemli dizelerinde de "Cennet" yal-
nızca bir aldatmadan ibarettir. Asıl onun ötesindeki gerçeğe kavuş-
maktadır. Yunus" da bu, asıl istenen gerçekliğe (Bana seni gerek seni) 
karşılık Cennet, (Cennet Cennet dedikleri, Birkaç köşkle birkaç huri) 
yalnızca bir aldatmacadır. 

"Ziyâde" («wy) teriminin "Allah'ı görme" olarak yorumu, te-
ologlar tarafından da ilkesel olarak kabul edilebilir görünüyor. Ancak 
burada teolog çok da rahat değildir. Çünkü böyle bir tezin kabulü, bir 
başka açıdan önemli bir güçlüğe yol açmaktadır. Burada sorun, "lez-
zet" teriminin de en az, Ru'yet terimi kadar problemli oluşundan kay-
naklanır. Zira elem, insan mizacının bozulması durumunda meydana 
gelen bir olgu olduğu gibi, lezzet de mizacın iyileşmesi durumunda 
meydana gelen durumdur.211 Allah'ın anlaşılmasına yönelik bütün 
pozitif anlatım biçimlerinde olduğu gibi, ziyâde teriminin bir lezzet 
olarak alınması ve bu lezzetin Allah'ın görülmesinden kaynaklandığı-
nı söylemek de bazı problemleri beraberinde getirdiği söylenebilir. 
Çünkü burada söz konusu olan görmeden kaynaklanan bir lezzeftıı. 
İnsanın epistemik aygıtları olan her duyunun lezzet aldığı şey birbi-
rinden farklıdır.212 Her duyu yerine getirdiği fonksiyonun tamlığı ve 
güzelliği durumunda bundan lezzet alır. Kulak, güzel sesleri duymak-
tan dil güzel şeyleri tatmaktan zevk aldığı gibi, görme duyusu olan 
göz de, güzel suretlere bakmaktan lezzet almaktadır.211 Lezzetin yal-
nızca fiziksel niteliklerden olmadığı, insanın psişik yönü açısından 
manevî lezzetlerinde bulunabileceği bir realitedir. Bu bağlamda kalbin 
de Allah'ı bilmekten lezzet duyacağı düşünülebilir.214 Ancak eğer 
burada, söz konusu ziyade terimiyle anlatılan şey, gerçek anlamda 
gözün gönnesinden kaynaklanan fiziksel lezzet değil de, manevi bir 
lezzet ise, bunun görme anlamına gelmeyebileceği de düşünebilir. Bir 

210 Schimmel. Annemane, Tasm^vufun Boyutları, Adam Yay., İstanbul. 1982, 
s,45. 

"" Razî.A/fdliınu l'sidı'd-Din. s.46. 
~12 Cürcânî. et-Ta rifdt, s.242. 
*" Gazâlî. Tehdfiitu 'l-Felâsife, s.23 5. 
214 Crazâlî. Kintydu s-Sadde, s.139, 



başka deyişle, literal anlamında alınmayan bir görme ve dolayısıyla da 
lezzet, mecazî anlamda kalbin lezzetine veya bilgisine özdeş duruma 
gelmektedir. Bu ise görme anlamına gelmeyebilir. Zira, Kur an Yüce 
Yaratıcı'nın bir yüzü oluşundan söz ediyorsa da, bu yüz, karşısında 
durulup seyredilebilecek ve güzelliği karşısında lezzet duyulabilecek 
bir anlam boyutuna sahip değildir. Bu durumda bu lezzetin kaynağımn 
ne olduğu yönündeki belirsizlik sürmektedir. 

Eş'âriler, Allah'ın görülmesiyle ilişkili olarak lezzet teriminin 
literal anlamının doğurduğu sorunlardan kaçınmak amacıyla, özellikle 
Allah'ı bilinmesi ve görülmesi gibi anlatımlar söz konusu olduğunda, 
cismânî bir lezzet olgusunu görmezlikten gelmiş gibi görünüyorlar. 
Eş'arilere göre buradaki lezzet salt duyusal hissetme anlamındaki 
lezzet değildir. Allah'ı görmekle ilgili olan lezzet Allah'ın cemalim, 
güzelliğini teemmül etmekten kaynaklanan lezzettir.215 Çünkü lezzet 
kavramı duyusal ve ruhanî olmak üzere ikiye ayrılır. Kişinin Allalı ı 
görmesi fiziksel bir olay olmadığına göre, alınan lezzetin cismânî 
lezzet olarak yorumlanması da düşünülemez.216 Bu tarz bir açıklama 
görünürde sorunun çözümü gibi görünüyorsa da, aslında problemi 
daha da karmaşık hale getiriyor Tann'yı bilme ve görmeden alınan 
lezzetin salt cismânî lezzet olamayacağı tezi doğru olmakla birlikte, 
onu yalmzca manevî bir lezzet olarak algılamak iki açıdan problemli 
görünüyor. Öncelikli olarak ele aldığımız ayette geçen ziyâde, Cennet 
nimetlerine artık bir durum olduğuna göre, onlardan daha mükemmel 
ve tam olması gerekir. Bu durumda alınan lezzeti yalınızca soyut bir 
lezzet olarak görme, daha somut olanına, yani cismanî-manevî olanına 
nispetle eksik olacakür. Böyle bir açıklama, ziyâde terimine yüklenen 
anlama uygun düşmez. İkinci sorun ise diriliş problemiyle ilişkili 
olup, bedenli bir diriliş tezi kabul edilecekse, bu durumda Cennete 
ilişkin lezzetlerin de cismânî-manevî olması zorunludur.217 Bu durum-
da çekilen ceza gibi, alınan lezzetin de bedenli olması, bedensiz olanı-
na nispetle daha tam olacaktır. Ancak Allah'ın görülmesinden alına-
cak lezzetin manevî bir lezzet oluşunu söyleme, bedenin bu lezzetin 
elde edilmesindeki fonksiyonunu dışlamaz. Örneğin beşeri tecrübede 
akıl soyut bir varlık olmasına ve onunla elde edilen lezzet soyut-

215 Neşvâr. İslam da Felsefi Düşüncenin Doğuşu i s.146 
216 Râzî. el-Aietdlibu İ-Aliyye, III/l 83. 
21 Gazâlî. Tehdfiitü'l-Felâsife, s.23 5 



entelektüel bir lezzet olmasına karşılık, ancak bir beden içerisinde 
işlev görmektedir. Bu anlamda, Cennet yaşamında elde edilecek ak-
lı/entelektüel lezzetlerin, dünyevî ve duyumsal lezzetlerden daha üstün 
olduğu düşünülmektedir.218 Çünkü, Yüce Allah varlık hiyerarşisinin 
zirvesinde bulunduğuna göre, O nu bilmek (mahfetullah) de lezzetle-
rin en büyüğü olmalıdır. Bu bağlamda İslam geleneği içinde Tanrı 
bilgisi (marifetullah) bilgilerin en yücesi olarak düşünülmektedir. 
O nu bilmekten daha yüce bir lezzet yoktur. Çünkü Tann'yı bilme 
dışındaki bütün lezzetler, ölüm ile sona eren beşeri nefisle ilişkili bir 
olgudur. Halbuki, Allah'ı bilmeden alınan manevî lezzet, nefisle iliş-
kili olmayıp, doğrudan bireyin kalbine yöneliktir ve ölümle de yok 
olmamaktadır. Aksine kalbin lezzeti, bu geçici dünyadan ebedi aleme 
geçtiğinde, yani karanlıktan aydınlığa çıktığında daha da artmakta-
dır.219 Son anlamda, ayette zikredilen ziyâde teriminin Tann'yı gönne 
olgusuyla ilişkilendirilmesi, açık olmayıp, büyük ölçüde sahabenin 
kabulüne ve bu alandaki yaygın inanca dayanır.22" 

2.4. Sonlu'rıun Sonsuz'a Kavuşması/Bir Buluşmanın 
Anatomisi 
Kur'an. insanlann Rableriyle buluşacaklarım hiç de belirsiz 

olmayan kelimelerle vadetmekte ve buna inanmayanlan da yermekte-
dir.221 Bu nedenle kim Rabbi'nin likasını beklerse, o gün mutlaka 
gelecektir.222 Kelamcılann sık sık tartıştığı meselelerden biri, bu bu-
luşmanın Allah'ın görülmesi anlamına gelip gelmeyeceği konusuydu. 
Bu anlamda ilk defa Ebû Hanife el-]'asıyy>e" sinde. "lika" teriminin 
"Allah'ı görme" anlamuıa geldiğini söyleyerek, bu alanda yeni bir 
terimle daha tanışmamızı sağlamaktadır. Aslında böyle bir anlayış, 
Kur'an-ı Kerim'in ( l ^ ç;ı £ "O'na kavuşacakları 
gün, onların dirlik temennileri: 'Selam 'dır ve O, onlara üstün bir ecir 
hazırlamıştırayetine göndenne yapmaktadır. Burada "lika" teri-

218 Gazâlî, Tehdfütu'l-Feldsife, s.237. 
"I9 Ga/âlî, Kınıydı/ 's-Sadde, s. 140. 
220 Nesefi. Tabsıratü'l-Edille. 1'400. 
221 6.E'ııâm/31.154; 10. Yûnus/45; 13. Ra'd/2; 18. Kehf/110; 30.Rûm/8; 32.Secde/10: 

41 .Fussilet'54. 
29.Ankebût'5. Hz. Peygamberin hadislerinde de Allah'a kavuşmanın önemli 
bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Hatta onun dualarından bin de "Senin hak o-
lan likanı " şeklinde olmuştur. Buhârî. es-Sahih, VIII/232. 

223 33.Ahzâb'44. 



mine görme anlamı yüklenmektedir. Çünkü bu terim, "selamlama" 
sözcüğüyle birlikte kullanıldığında ancak görme anlamına geldiği 
düşünülmektedir. Bununla birlikte bu olgu, herhangi bir belirlemede 
(nicelik) bulunmadan kabul edilmektedir.224 Ancak Mutezilî yorum-
cular diğer ayetler gibi bu ayete de "görme" anlamına gelebilecek 
herhangi bir yorum getirmezler.225 Çünkü ayette likâ terimi, görme 
anlamında kullanılmamıştır ve birbirinin yerine kullanılamaz Görme 
özürlü biri, Kralın ile karşılaşıp, ondan ders dinlediğini söyleyebilme-
sine karşılık, aynı tutarlılıkta onu gördüğünü iddia edemez.226 Ancak 
Teologların çoğunluğu Tanrı ile lika mn, yani görmenin gerçekleşece-
ği. bunu elde etmenin en büyük mutluluk olduğunu, Cennete alman 
herkesin bu mutluluğu elde edeceği ve yalnızca inanmayanların ondan 
mahrum olacakları görüşünü benimserler.227 

Kulluk düzleminde beşerin erişmek istediği önemli hedef, i-
lahî yakınlığın elde edilmesidir. Bir anlamda da her samimi beşeri 
davranışın nihaî amacı, Allah'ın rızasına erişmektir. Kendini bütün 
maddî ve manevî kirlenmişliklerden arındırarak, ortaya koyduğu ey-
lemi yalnızca ve yalnızca Allah'a özgü kılanlar için228 Allah'ın yakın 
oluşundan söz edilebildiği gibi, aynı zamanda bütün var olanların tek 
ve mutlak yaratıcısı olması açısmdan da Allah insanlara şah damarın-
dan daha yakın olmaktadır.229 Bu yakınlığı açısından Tann, bütün 
kendisine yönelenleri bilir ve onlann taleplerine karşılık verir.230 Hatta 
kalplerin sakladıktan ve gözlerin hainlikleri bile ondan gizli değil-

221 Ebû Hanife. el-Vasiyye. s 90. 
225 Zemahşerî, el-Keşşâf, IÜ/546. 
226 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu 'l-Usûli 'l-Hamse, s.265. 
227 Eş'ârî, el-İbâne, s.15; Chittick-Murata, İslâm ın Vizyonu, s.301. 
228 İbadetî yalmzca ve yalnızca Tann'ya özgü kılma, Kur'an açısından önemli bir 

kriterdir. Kur'an açısından bizatihi Allah'a ibadet kadar, insanlann birbirlerine 
karşı olan tutum ve davranışlannda takınmaları gereken pozitif tutumda da 
Allah'ın rızasını kazanma temel öncelik olarak öne çıkmaktadır. Bir başka 
anlatımla, beşerî eylem, Allah'ı rızası ekseninde bir anlam ve değere sahip o-
labilmektedir. Ayrıca İslâm'da ibadet kavramı oldukça geniş bir anlam koduna 
sahiptir ve bireyin Allah'a karşı sorumlulukları kadar diğer varlıklara karşı so-
rumluluklarını da içine alır. Ancak hangi anlamda ele alınırsa alınsaıı, ibadet 
valnızca ve yalnızca Allah için olmalıdır. Bkz. 39.Zümer/2, 11. 

229 50.Kaf/l6. ' 
2 K 2.Bakara/l86. 



dir.231 Acaba burada söz konusu edilen yakınlık, ne anlama gelmekte-
dir ve insanlann Allah ile karşılaşmalan eylemiyle aralannda bir an-
lam ilişkisi kunnak mümkün müdür? Ancak Allah'ın varlığı ve beşeri 
potansiyellerin bu varlık konusundaki nihai anlayış düzeyine dönül-
düğünde sonlu ile sonsuz arasında bir fiziksel yakınlıktan söz etmek 
mümkün değildir. Çünkü her ikisinin de var olmalarından söz edebil-
memize karşılık, aynı varlık düzlemini paylaşmamaktadırlar Bu du-
rumda söz konusu yakınlığın fiziksel bağlamda ele alınması ve bu 
anlamda insanın Allah'a yakın oluşundan söz etmek mümkün görün-
müyor. 

Burada yakınlık kavramına "fiziksel bir yakınlık" anlamını 
yüklemek, aşkınlık açısından olası görünmediğine göre, terimin başka 
anlamlanna başvurmak kaçınılmaz görünüyor. Zira fiziksel anlamda 
bir yakınlık, ancak zaman ve mekana özgü olgular dünyasında geçerli 
bir kavramdır.232 Çünkü yakınlık literal anlamda fiziksel yakınlaşma 
anlamında ele alınabileceği gibi, mecazi ve metaforik anlamlarda 
yakınlıktan da söz etmek mümkündür. Yakın dost, vakuı arkadaş gibi 
söz dizimlerde kastedilen fiziksel anlamdan çok metaforik anlamdır. 
Yüce Allah bizatihi insan ve evrendeki tecellileriyle, olgu ve olaylara 
aktif müdahalesiyle, belirleyici mutlak güç olarak her beşeri 
aktivitenin içinde olduğu gibi; her eyleminde O'nun rızasını temel 
hedef seçen insanlar içinde güvenebileceği en yakın dosttur.233 Bu 
durumda Yüce Allah'm insanlara olan yakınlığı literal anlamda değil, 
mecazî ve metaforik anlamda, rahmeti ve olaylara müdahalesi veya 
onlara yaptıklan iyi davranışların karşılıklannı vermek şeklinde ger-
çekleşmektedir.234 Bir başka açıdan da burada yakınlık, insanlann şah 
damarlanna kadar nüfuz eden Yüce Yaratıcının ilminin genişliğini 
ifade etmektedir.235 Kulun Rabbine yakınlığı ise. mistik bir anlayışla 

231 3.A1-İ İmrân/119. 154: 5.Mâide/7; 8.Enfâl/43; l l .Hûd/5: 31 Lokman/23; 35. 
Fatır/38: 39. Zümcr/7; 40. Gâfır/19: 42. Şûra/24; 57. Hadîd/6; 67. Mulk/13 

232 Yazır. Hak Dini Kur an Dili, VII/236. 
"" Burada dost terimi, Kur'an Allah'ın inananların dostu (velisi) oluşuna vurgu 

yapan ayetlerine (2.Bakara/257; 3.A1-İ İmran/68) atfi içermektedir. 
2,4 Razî. Esâsu 't-Takdis, s 134; Kuşeyri. er-Kısdle. s.81 
235 Yazır. Hak Dini Kur an Dili, VII/236. 



insanlardan uzak kalması, ibadetler ve sünnete ittiba aracılığıyla ger-
çekleşmektedir.236 

Kur'an'ın açık olarak belirlediği şey, inanların Rablerine ka-
vuşacakları bir günün gerçekliğidir. Buradaki kavuşmanın ne-liği veya 
bunun görme anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna Kur'an açısından 
taünin edici bir cevap bulabilmek mümkün görünmüyor. Bir anlamda 
bunun cevabı, ahiret aleminin gizemli metafizik derinliğine kalmış 
görünüyor. Bunu kabul etmekle birlikle, salt kuramsal düzeyde, tıpkı 
lezzet, bakma vs. olgularda olduğu gibi kavuşma olgusu da, kavuşula-
cak kişi Tann olduğunda rasyonel olarak açıklanabilir görünmüyor. 
Aklın bu alanda söyleyebildiği nihai şey, bunun imkansız olmadığıdır. 
İmkanı ise büyük ölçüde naslann işarî ve örtülü anlamlarına dayan-
maktadır. 

f.ikâ kavramı, özellikle mistik terminolojinin önemli bir teri-
midir. Çünkü sûfî de sonlu ile Sonsuz arasındaki ilişki teorik olmaktan 
çok, pratik ve soyut bir aşk ilişkisidir. Bu anlamda aşık. Maşukunu 
görmenin, ona kavuşmanın özlemiyle tutuşmaktadır. Aşık, aşktan 
direk olarak ilahî sırlara geçer, Allah'ı perdesiz olarak görebilir ve 
"tevhid 'de onunla 'Bir" olur. Bu tevhide, dünya yaşamında kısa an-
larda ulaşılabilir, ancak ahirette sonsuza kadar onda yaşanabilir.237 Bir 
başka açıdan, lezzet ve şek gibi kavramlar, âşıkın maşukla buluşma ve 
onu keşfetme temennisi olmaktadır.238 Maşûkla buluşma (lika) ancak 
mükaşefe yoluyla gerçekleşebilir. Mükâşefe ya gözle veya da kalple 
gerçekleşebilir. Mükaşefe. âşıkın kaldırabileceği biçimde, maşukun 
tecellisi olmaktadır. Bununla birlikte, epistemik açıdan üstün olanı, 
gözle gerçekleşecek olanıdır. Aslında mükâşefenin özü, gözün sevgi-
liye bakmasıdır. Ancak sevenin durumuna göre, farklılık arz edebilir. 
Her insanın bakışı birbirinin aynı değildir. Bakıştaki farkldıklann eıı 
alt derecesi kalbi bakış'tır. Gözle görme ise bazılarına göre ilinti olup 
sürekliliği yoktur. Ne zamanki birey gafletten, şehvetten vs. arınırsa, 
her çeşit beşeri ve cismani örtüden kurtulur hicabı görür ve ilahî hitabı 

2,6 Kuşeyri. er-Risâle, s.81; Sühreverdî, Ebû Hafs Şihâbuddin Ömer. Avdrifn'l-
Meârif (Tasavvufun Esasları). Çev. H.Kamil Yılmaz-İ.Gündüz, İstanbul, 1989. 
s.640. 

257 Smith. Bir Kadın Sûfi, s. 129. 
238 Gazâlî. Ebû Hâmid Muhammed b Muhammed. Sırru 'l-Alemeyn ve Keşfu V/<> 

fı'd-Ddreyn, Beyrut. 1988. s.85. 



duyar.239 Sonlunun Sonsuz ile buluşmasının anlatımı için gösterilen 
sûfıyâne çabada likâ terimine özdeş bazı başka terimlere de başvurul-
duğu görülmektedir Bunlardan önemli ikisi kuşkusuz vusûl ve onun 
türevi olan ittisal sözcüğüdür. Bunların her ikisi de birbirine yakın 
anlamlarda kullanılıp, kalplerin ilahî gizemle gark olması ve gizemin 
beşer için açıklık kazanması ve insanın ilahî esrarı müşahede etmesi 
anlamlarım ifade etmek için kullanılırlar.240 Bu tarz açıklamalar, 
sûfmin aşk mantığı içinde bir anlam çerçevesine oturtulabilir, ancak 
teologun rasyonel ve normatif bakış açısından bir değeri yoktur. 

Kavuşma/Ytkâ terimi, temelde sonluların bir niteliğidir. îki 
ordu birbirlerine yaklaştıklarında, onların birbirine kavuştuklarından 
(karşılaşmalarından) söz edilmektedir. Araştırmamızın birinci bölü-
münde, Müteal varlığın, nesnelerin her çeşidi ve onların niteliklerin-
den uzak olmasımn gerekliliğine işaret ettiğimize göre, likâ terimini 
literal anlamıyla yorumlamak mümkün görünmüyor. Bu durumda 
terimin atfedilebileceği anlam düzeylerini belirlemek ve bunların 
teolojik imkanını tartışmak kaçınılmaz görünüyor. Tanım ile temelde, 
özellikle kavuşulacak varlık Tann olduğunda iki muhtemel anlamdan 
birisi kastedilmiş olabilir. İlki yukanda da tartıştığımız şekliyle görme 
anlamıdır. Bir insan diğeriyle karşılaştığında onu idrak edip görür, 
ikincisinde ise anlam mecâzî ve soyut bir anlamdır. İnsan Kralın hu-
zurunda bulunup onunla karşılaştığında, onun hükmü ve tasarrufu 
altına girmiş olur. Burada Ma nin anlamı, Kralın gücünün onun üze-
rinde ortaya çıkışı anlamında lika olmaktadır. Kralın güç, ilim ve 
hakimiyetinin insan üzerinde açığa çıktığı gün de aym şekilde likâ 
terimiyle açıklanır.241 İnsanlann özlerinin Tann'nın Zal'ıyla birleşimi 
anlamında bir likâ, düşünülemez. Çünkü böyle bir anlayış O'nun 
sonlu varlıklara benzerliği anlamına gelir, ve Tann'nın bütün varlık-
lardan nihaî derecede başka oluşuyla çelişir.242 Bu yorumlar, "Al-
lah'ın likası" söz konusu olduğunda, ancak örtülü (Ru'yet) ve mecâzî 
(birinin tasarrufu altına girme) anlamlarda ele alınabilmektedir. Ancak 
genel olarak Ru'yetullah olgusunun karşı karşıya kaldığı teolojik 
problemler likâ anlayışı içinde geçerli olacaktir. Bu durumda belki de. 

239 
Gazâlî, Sirru'l-Alemeyn.s 85 
Gazâlî. Ravdatu t-Tdlibin, s.20. 
Râzî. Esdsu't-Takdt's, s. 127. 
Neşşâr. islam 'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu II, s.103. 



her iki olguyu da. -VVılliam Chittick'in dediği gibi- tenzih ve teşbih 
dengesi açısından ele almak daha yapıcı olabilir. Allah'm celal ve 
şiddet sıfatlan O ndan uzak bulunmayı ve gazabını tecrübe etmeyi 
intaç ederken, cemal ve lütuf sıfatlan yakınlığı ve neşeyi ortaya çıka-
rır. Allah'ı görmekten aciz olmak O'ndan uzakta bulunmak ve bu 
yüzden de şiddetin yakıcı ateşinin acısını çekmektir. O'nu görebilmek 
ise O na yakın olabilmek ve lütfünün serin ışığında sefa sürmektir.243 

2.5. İnanmayana Kapalı/İnanana Açık Olan Engel 
İnanana açık. inanmayana kapalı olduğu düşünülen bir "per-

de" iddiası, temelde (jjiüJ ^ ^ > w) "Evet, onlar şüphesiz o 
gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrumdurlar"2AA ayetine dayalı 
olarak geliştirilen teolojik bakış açışım yansıtır. Ayet, insan ile Tann 
arasındaki bir ilişkiyi anlatmaktadır. Ancak bu ilişki bir şekilde sekte-
ye uğramışür. Çünkü ilişkinin gerçekleşmesinin önünde engeller bu-
lunmaktadır. 

Probleme teolojik bağlamda bakıldığında burada önemli bir 
teknik problemle daha karşı karşıya gelmekteyiz. Çünkü örtü, engel, 
mania bir anlamda nesneler dünyası için düşünülen olgulardır. Açıklık 
kazanma, zuhûr anlamına gelen tecelli terimi de, sözcüğünün zıddını 
oluşturur. Bir anlamda tecelli de görme ve anlayışın önündeki engelle-
rin ortadan kalkması anlamına gelir.245 Bu durumda Allah için. O'nu 
bizden engelleyen bir örtü söz konusu olması halinde, nesneleştirme 
probleminin ortaya çıkıp çıkmayacağıdır. Bir başka açıdan da Allah'ın 
bizden perdelemniş olması, O'nun bir yönde bulunuşunu da gerektire-
bilir.246 Çünkü perde (hicâb), iki cisim arasındaki bir orta cisimdir ve 
ancak nesneler dünyası için düşünülebilir.24 Bu tezin savuııuculan, 
Kurandan bu ayetin dışında herhangi bir gerekçe sağlayamamalanna 
karşılık, pek çok rivayete de yer verirler. Bu rivayetlerin her birinde 
Allah'a bir şeklide "hicab" nispet edilmektedir.248 Ancak Yücc Al-

243 Chittick-Murata. İslâm'ın Vizyonu, s.301. 
244 83.Mutaffifm/15. 
245 Bâkillânî. Kitâbu t-Temhid. s.308-309. 

Gazâlî, Ebû Hamîd Muhammed b. Muhammed. Mi'râcu's-Sâlikin, Beyrut. 
1994. s.60 

24^ Razî. Esâsu 't-Takdîs, s.) 31: Koçyiğit. Kur'an ve Hadiste Ru'yet Meselesi, s. 51 
248 Burada söz gereksiz yere uzatmış olmamak için bu rivayetlere yer vermedik 

Bu hadisleri Razî. Esâsu't-I'akdis inde aktarmaktadır. Bkz. s 131. 



lah'ın perde arkasında olduğu veya insanlardan bunun vasıtasıyla 
perdeli kaldığı şeklindeki bir yaklaşımın Kur'anî temellerini bulmak 
zor görünüyor. Çünkü Kur'an'da burada söz konusu edilen, Tanrı ya 
ait bir olgu değil, beşere ait bir eylemdir.249 İnanmayanlar, ahiret gü-
nünde dünyevî eylemlerinin bir karşılığı olarak perdeleneceklerdir. Bir 
başka anlatımla, Allah ile inanmayanlar arasındaki bir uzaklık söz 
konusudur. Elbette burada Allah'ın uzaklığı, tıpkı yakınlık gibi fizik-
sel bir yakınlık veya uzaklık değildir, rahmetiyle, şefkatiyle ve yardı-
mıyla onlardan uzak olması anlamındadır. Bu nedenle hicâb, insana 
nispet edilmektedir. Bu anlamda bir perdelenme, eksikliğin ve 
acziyetin bir göstergesi olduğundan Allah için "mahcûb " teriminin 
kullanımı tutarlı görülemez.250 Kur'an terimi beşeri bir konumu ifade 
etmek için, yani inanmayanların Allah'ın rahmetinden ve fazlından 
uzak kalışlarını ifade etmek için kullanmakta ve beşeri bir olgu olarak 
ortaya koymaktadır Bu durumda kulun sapmasından küfründen vs. 
Allah'a bir eksiklik bulaşmadığına göre, kulun perdelenmiş olmasının 
da O'nun aşkın tabiatı açısından bir sorun doğurmadığı düşünülebilir. 

Allah'ın Zat'ma nispetle herhangi bir engelleme düşünüle-
mez. Yüce Allah kendi özünde kendi özünden dolayı ve kendi özüyle 
tecelli eder. Bu nedenle O'nun özüne nispetle bir perdelenme düşü-
nülemez. Çünkü sonlu varlıklar için perdelenmiş olan şeyler üç çeşit-
tir. Bunlar ya sırf karanlık olmaktan, ya sırf nur olmaktan ya da ka-
ranlıkla ilişkili bir nurdan dolayı olurlar. Sırf karanlıkla perdelenmiş 
olanlar Allah'a ve ölümden somaki yaşama üıanmayanlar sınıfıdır. 
İkinci sınıfta ise perdelenmelerinin nedeni kendi duyumları, hayalleri 
ve dayandıkları geçersiz aklı ölçütler nedeniyle olmaktadır.251 

İnanmayanların Rabblerinden engellenmeleri gerçeği, Allah'ı 
görebilme olgusunu açıklayan sarih bir anlatım değildir. Bir başka 

249 Kur'an'da "hicâb" terimi, Cennettekilerle Cehennemdekiler arasında 
(7.A"râf'46) bir engel; peygamberin eşlerinden bir şey isterken perde arkasın-
dan istenmesi (33.Ahzâb/53); Güneşin batması (38.Sâ'd/32); perde arkasından 
konuşma (42.Şûre/51) gibi anlamlarda kullanılmıştır Bu kullanımların hep-
sinde dikkat çeken husus, terimin insana nispet edilmesidir. Dolayısıyla burada 
perdelenen. Tanrı değil insandır. Allah apaçık bir gerçekliktir. Ancak insan za-
aflarıyla. eksiklikleriyle, çoğu zaman apaçık gerçeklikle arasına kalın duvarlar 
örmektedir. 
Razı, Esâsu't-Takdis, s.l 32. 
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deyişle ayet, onlann engellendikleri şeyin ne olduğunu açıkça belirt-
mez. Ancak yorum-bilimciler inanmayanlann engellendikleri şeyin, 
O nu görmek olduğu düşüncesindedirler. Çünkü mahrumiyetin inan-
mayanlara tahsisi, inananlann göreceğine işaret eder.252 Ru'yet olgu-
sunu olumsuzlayan Mutezile ise, ayette bir engelleme anlamı bulun-
makla birlikte, bu eylemin objesi Tann'yı görmek değil, O'nun rah-
metidir. Dolayısıyla inanmayanlar, Allah'ın rahmetinden engellenmiş 
olmaktadırlar. Ayetin görünen anlamı hiçbir şekilde Ru 'yet olgusuna 
delâlet etmemektedir.253 Ru'yete ilişkin önceki ayetlere nispetle, bu 
ayetin Ru'yete delâleti çok daha örtülü ve dolaylıdır. Çünkü Allah'ın 
görülebilirliği olgusu, ayetin dolaylı anlamından çıkarılmaktadır. Bir 
başka deyişle bu, nasda açıkça zikredilmeyip sükût edilen örtülü an-
lamdır.25'' Ayetin yer aldığı sentaksa bakıldığında, Allah'ı ve ahiret 
gününü yalanlayan, ayetler okunduğunda onu öncekilerin uydurması 
olarak gören, kalpleri pas tutmuş insanlardan söz edildiği anlaşılmak-
tadır. Gazâlî(ö.505/1 l l l ) ' ye göre. ruhlar dünyevî kirlenmişlik bakı-
mından değişik statülere sahiptirler. Bazısı ölümle birlikte perde kalk-
tığı zaman dahi dünyevî kirlilikle kirlenmiş olarak, onlardan an nam az 
Bu ruhlar, adeta parlaklığını yitirmesine ek olarak, maddesi de çürü-
müş olan, ıslah edilmesi mümkün olmayan aynalar haline gelmişler-
dir. Bu tip ruhlar ebedî olarak Rablerini göremezler.255 Mütezili düşü-
nür Zemahşeri (Ö.538/1144), bu ayetin Ru'yetle ilişkisinin bulunma-
dığım ve istihfaf anlamı taşıdığını ifade eder.256 Ayetin anlambilim 
açısmdan açık biçimde delâleti sorunuyla ilgilenmeyen Taftazânî 
(ö.792/1390). bu alanda diğer haberlerin ve Selef düşünürlerinin ta-
nıklığının esas alınması gerektiğini düşünür.257 İnanmayalım erişmek-
ten mahrum kaldığı ve inananlann erişecekleri zımnen ifade edilen 
şeyin, ru'yet olup olmaması açık olmamakla birlikte, düşünürlerin ve 
yorum bilimcilerin "ru'yet" olarak yorumlan kabul edildiğinde bile, 

2,2 Râzî, Mealimi Usûli d-Diıı, s.70; Nesefi, Medâriku't-Tenzil, IV/340. 
253 Kâdî Abdülcebbâr. Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s.267: Koçyiğit, Kur'an ve Hadiste 

Ru 'yet Meselesi, s.52 
254 Bu anlamda mantık ve hukuk dilinde, hükümde zikredilene muhalif olarak 

sükût edilen anlama, mefhumu muhalif adı verilmiştir Tahanevî. Keşşâfu 
Istılahâti'l-Funûn, 11/1618. 

255 Gazâlî. Meârıcu'l-Kıtds, s. 182. 
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257 Taftâzânî. Şerhu 1-Mekâsıd, IV/192. 



bu problemin çözümü anlamına gelmemektedir. Böyle bir kabul, a-
yetten kastedilen anlama bir belirleme getirse de, genel olarak Allah'ı 
görebilmenin O'nun aşkın mahiyeti açısından imkanı konusunda her-
hangi bir anlaşım düzeyi sağlıyor görünmüyor. 

3.GÖKYÜZÜNDE AYI GÖREBİLMEK 
Allah'm görülebilmesine ilişkin tartışmalarda, Kur'an'a da-

yalı olarak geliştirilen teolojik inşalarda dikkat çeken önemli bir nok-
ta, hem bu tezi kabul edenlerin hem de muhaliflerin Kur'an'ın mutlak 
otoritesine dayanmalarıdır. Bu nedenle Allah'ı görebilmenin imkanını 
destekleyenler de, karşı çıkanlarda, bu alanda ele alınan ayetleri inkar 
etmemiş, ancak yorumlanması ve literal anlamın dışmda bir takım 
farklı anlam boyutlarında anlaşılmasının gereklüiği üzerinde durmuş-
lardır. Nitekim her iki düşüncenin de Allah'ın görülebilirliğini kabul 
ve reddederken dayandıkları ayetler aym, ancak onları anlam landınş 
biçimleri farklıdır. Bu nedenle, bu dengeyi, Allah'ın görülebilirliği 
lehinde bozma, belli bir açıklık ve güvenilirliği sağlamada, kuşku 
götürmez ve tartışmaya daha açık biçimde ışık tutacak bir delile daha 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu boşluğu da kuşkusuz, bu alandaki hadisler 
doldurmaktadır. Hatta hadislerin rüyet tartışmalarına katkısı, daha açık 
ve doğrudandır. Çünkü ayetlerde örtük ve yoruma dayalı olarak kabul 
edilebilen Ru'yet tezi, hadislerde daha aleni bir biçimde gündeme 
gelmektedir. 

Ru'yetullah'ın göstergesi olarak kabul edilen ayetlerin bir 
çoğundaki mevcut belirsizlik ve kapalılık, lıadislerce aralanmış ve 
kesin bir anlam çerçevesine yerleştirilmiştir. Bu anlamda Ru 'yetullah 
doktrininin oluşumunda Hadislerin katkısının önemli oluşunu söyle-
mek gerekecektir. Bir anlamda bu hadisler, İslam inançlan tarihindeki 
önemli belirteçlerden birisi olarak kabul edilmiştir. Hatta Sünnî dü-
şünceye özgü Ru'yetullah tartışmalannın hemen çoğunda hadis daya-
nak olarak ön plana çıkmaktadır. Bununda ötesinde, bu alandaki riva-
yetler. ilgili Kur'an ayetlerinin tefsiri olarak görülmüştür. Ancak karşıt 
tezi (Tann'nın görülemeyeceğini) savunanlar, rüyet hadisine dayan-
maktan kaçınmışlardır. İmâmiyye ve Mutezile gibi fırkalar bu hadisin 
doğruluğunu kuşkuyla karşılamışlar ve reddetmişlerdir. 

Ru'yetullah'ın olumsuzlanması ve bu alandaki naslann başka 
anlamlara yöneltilmesi şeklindeki negatif düşünce, teolojik tartışmalar 
içinde yukanda zikredilen birkaç fırkayla sınırlıdır ve bütün teologla-



rın kabul görmüş yaygın kanaati değildir. Bu anlamda, Allah'ın gö-
rülmesi tezinin oluınsuzlanmasını, bütün Kelamcılan kapsayacak 
şekilde genişletmek,258 en azından gerçeği yansıtmayacaktır. İlk dö-
nem kaynaklannda fazla olmasa da, somaki dönem klasik kelam kay-
naklanmn hemen hepsinde, Kur'an nassı yanmda bu alandaki hadisle-
rinde, kendi düşüncelerine temel kılındığını veya en azından ele alınıp 
tartışıldığını görmekteyiz.259 Daha erken dönem müelliflerinden olan 
Ebû Hanife (ö. 150/767), kendisine nispet edilen yapıtlarında Allah'ın 
görülebilirliği problemini tartışmasına rağmen, bu tezin nassa dayalı 
temelleri üzerinde durmamış, bu alanda herhangi bir hadise de yer 

• "̂ 60 vermemiştir." 
İlk dönem eserlerinde ve özellikle de İslâm inançlan alanın-

daki ilk eserlerden sayılan Fıkhu 'l-Ekber isimli yapıtın müellifi Ebû 
Hanife'nin yukanda adı geçen ve diğer yapıtlannda Allah'm görüle-
bilmesinin imkanı konusuna ilişkin, hadis rivayetlerine yer vermediği-
ne dayanarak, bu hadislerin muhtemelen sonradan uydurulmuş olabi-
leceği olasılığım dile getiren Pürcevâdî'ye261 katılmadığımızı da ifade 
etmek durumundayız. Çünkü adı geçen müellif, Gökyüzünde Ayın 
Görüntüsü adıyla Türkçe'mize kazandınlan yapıtmda, bir yandan 
yukandaki görüşü ileri sürerken, diğer yandan bu görüşüyle çelişen bir 
yaklaşımla, bu dönemin hadislerle istidlal çağı olmadığım ve bu ne-
denle de hadislere başvurulmamasımn doğal oluşuna imâda bulun-
maktadır. Kendisinin de belirttiği gibi, bu dönemde "amel ve ibadet-
lerle ilgiü meselelerde hadise ilgi söz konusuydu. Ancak hadisten, 
inançlan savunmanın ve muhaliflerle mücadele etmenin temel aracı 

258 Talat Koçyiğit, hadisçiler ile teologlar arasındaki düşünce farklılıklarını 
işlediği yapıtında, bu alandaki olumsuzlamayı bütün teologları kapsayacak bi-
çimde ele almıştır. Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, D.İ.B.Y, 
Ankara, 1988, s.172. Ancak böyle bir tutum belli bir anlamda gerçeği yansıtsa 
da (Mutezile ve Şiâ için), en azından Kelamcılann hepsini hesaba katan bir 
yaklaşım olmayacaktır. 

259 Eş'ârî. el-İbdne, s. 16: Matüridî, Kitâbu 't-Tevhid, s.80; Taftâzânî, Şerhu I-
Mekâsıd, IV/195. Kemâl b. Ebî Şerif. el-Musâmere, s.37. 

260 Ebû Hanife, el-Fıkhu l-Ekber, s.119; el-Vasiyye, s.90. 
261 Pürcevâdî, bu hadislerin uydurulmuş olabileceği tezini bir olasılık olarak ifade 

etmesine karşılık, bunun pek de mümkün görünmediğini çünkü bütün muteber 
hadis kaynaklannda ilgili hadislerin değişik varvantlarıyla yer aldığını ifade e-
der. Bkz GökyiizündeAyın Görüntüsü, s.72. 



olarak"262 faydalanılmıyordu. Ebû Hanife'mn yaşadığı dönemin ente-
lektüel özellikleri yamnda ve telif geleneğinin de böyle bir gerekçe-
lendirmeye ihtiyaç hissettirmemesi mümkündür Ebû Hanife, söz 
konusu yapıtında, tartıştığı problemin Özünü ve kendince doğru olanı-
nı bir ilke olarak ortaya köymüş ve onların temellendirilmesiyle ilgi-
lenmemiştir. Bunu yaparken hadislere yer vermemekle birlikte, ayetle-
re başvurduğunu söyleyebilmemiz de mümkün değildir. Bu anlamda 
salt böyle bir tutumdan hareket edilerek, bu alandaki hadislerin uydu-
rulmuş olabileceği çıkarımı biraz kuşkulu görünüyor. Çünkü 
Ru' vetullahla ilgili tartışmalar, daha erken dönemin gündemine girdi-
ğine göre, bu tarzdaki hadisler uydurulmuş olsa bile, daha erken dö-
nemlerde uydurulmuş olmalıydı. Bu nedenle ilk dönem Ru'yetullah 
tartışmalarında hadislere yer verilmemesini, hadislerin muteber olma-
yışlarına bağlamak yerine o dönemin bilimsel metodolojisi açısından 
değerlendirmek daha tutarlı olur gibi görünüyor. 

Burada önemle üzerinde durulması gereken belki, Ebû 
Hanife nin söz konusu eseri ve diğerlerinin biçimsel yapılan ve a-
maçlan açısından incelenmesidir Çünkü birçok mezhep ve fırkanın 
çeşitli ve bazen de birbirini olumsuzlayan inançlarla birlikte tartışma 
platformuna girişiyle, hem entelektüel hem de geniş halk kitleleri 
düzeyinde düşünce ve inanç bakımından bocalama ve hatta bir güven 
bunalımı doğurmuştu. Bunun önüne geçmenin bir yolu kuşkusuz, 
Müslüman'ın inanması gerekli sahih inançların ortaya konulması, ve 
düşüncenin bocalamadan kurtularak istikrara ulaştırılması zorunlu-
luktu. Bu nedenle Fıkhu '1-Ekber ve benzeri eserler, sahih inancı, doğ-
ru akideyi kısa ve net prensipler açısından formüle edip belirleyen bir 
yapısal karakter taşımaktaydı. Bu yapıtlarda görüşler kısa ve net ilke-
ler durumunda belirtilmiş, bu görüşlerin gerekçeleri veya da nakli ve 
aklî dayanaklan üzerinde pek durulmamıştır. Pürcevâdî'nin dediği 
gibi, hadislerle istidlal bir yana, ilgili görüşlerin Kur'an açısından 
dayanaklan da es geçilmiştir. Bu nedenle sırf buna dayanarak, ilgili 
hadislerin güvenilemez veya da zayıf olabileceği olasılığı üzerinde 
dunnak, belki tamamen yanlış olmasa da, en azından eksik bir anla-
tım olacaktır. 

Günümüz teologlarından Hasan Hanefi, bu hadislerin tama-
mının tenzıhçi bakış açısından, Şia ve Hariciler gibi karşıt 

262 l 'ürcc\âdi. Gökyüzünde Ayın Görüntüsü. s.72. 



düşüncedekilerine cevap oluşturmak ve Allah'a yakınlaşmayı amaçla-
yan Sûfıyye tarafından rivayet edildiğini iddia eder. Bununla, silahın 
düşmanın elinden alınmasının hedeflendiğini düşünür. Bir başka de-
yişle Allah'ın görülmesi olgusu da, bir anlamda muhalif düşünce 
gruplarıyla mücadele alanına çekilmiştir.263 Bu açıklama biçimine 
göre aktarılan rivayetler Allah'ın görülebilirliği konusunda bir açık-
lama getirmek yerine, o zamanki farklı düşüncelere, polemik malze-
mesi sağlamış gibi görünüyor. Bu düşüncenin belli aşamaya kadar 
doğru olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu rivayetlerin, teolojik 
tartışmaların Ru'yetullah alanındaki seyri içinde bir polemik haline 
getirildiğine da kaülmak mümkündür. Ancak düşüncelerini 
temellendirme girişimi içinde, hadisleri tartışma ortamı içine çekmede 
bütün sorumluluğun Sûfıyye'ye verilmesi, yanlış değilse de eksik gibi 
görünüyor. Pek çok kelamcı da, tıpkı Sûfıyye gibi, kendi tezlerine 
temellendirme amacıyla hadislere başvurmuştur. 

Sünni geleneğe benzer biçimde, Mutezile içinde de ilk dö-
nemde, niyetle ilgili hadislere yer verilmemiştir. Bu dönem somasında 
yazılmış mutezilî yapıtlarda, bir örnek olarak Kadı Abdülcebbâr'm 
Şerhu 'l-Usûli 'l-Hamse adlı eserinde, Allah'ın ahirette görünebilirliği 
lehinde dayanak olarak kullanılan hadislerin de enine boyuna tartışıl-
dığı görülmektedir. Böylece Ru'yetullah ile ilgili olarak hadisler ala-
nındaki bir tartışma alanına Mutezile de çekilmiş oluyordu. Kadı 
Abdülcebbâr, hemen hepsi Allah'ın ahirette görüleceği olgusunu mer-
keze alan, bütün hadisleri tartışır. Sonra bu hadislerin tevatüre dayalı 
olmadığını, ahad yollarla geldiğini söyleyerek, inanç alanında delil 
olamayacaklan gerekçesiyle reddeder. Bu rivâyetlerin çoğunun teşbih 
içerdiğini belirtir.264 Mutezile, haber-i vahidin ancak ameli konularda 
delil olabileceğini, inanılacak alanlarla ilgili bir mesnet teşkil edeme-
yeceğini ileri sürer.265 Bir başka deyişle, Kadı, Allah'ın görülebilirli-
ğini ispata ilişkin aktanlan bütün hadisleri değersiz, bu nedenle bilim-
sel bir değerinin olmadığım ifade eder. Buna ek olarak Kadı 
Abdülcebbâr, karşıt hadisleri eleştirmenin yanında kendi tezini des-

263 

264 
Hanefi, Mine 1-Akide. II/271. 
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli l-Hamse. s.268-269. 
Kâdî Abdülcebbâr. Fadlu l-l tizal. s 158. 



tekleyen "O bir nurdur, ben onu nasıl görürüm "266 şeklinde rivayetle-
re de yer vererek kendi tezini destekler.267 Kadı Abdülcebbâr ın 
(Ö.415/1024) kendilerine dayandığı haber ve hadisler. O'nun kendi 
şeyhlerinden ve hadis nakleden bazı şahsiyetlerden rivayet ettiği haber 
ve hadislerdir. Gerçekte Abdülcebbâr, Mutezili şeyhlerin kendi i-
nançlarını desteklemek için kendilerinden önce de haber ye hadisler 
nakletme yöntemine başvurduklarını dolaylı olarak anlatmaktadır. Bu 
adet, hadisçilerin hareketi sonucunda ortaya çıkmış ve esasen akılcı 
olan Mutezili kelamcılar üzerinde de ektili olmuştur.268 

Mutezileye göre, Allah'ın görülebilirliğine ilişkin hadislerin 
ahad oluşu bir yana, çoğunun senetlerinden kuşku duymak ve farklı 
anlamlara hamletmek de mümkündür.269 Yani bu, hadislerin Mutezile 
açısından Allah'ın görülebileceği konusunda gerekçe oluşturamayaca-
ğı anlamına geliyordu. Çünkü bu hadislerin tamamı teşbihi gerektirip, 
tevhitle çelişmeleri bir tarafa beşeri tecrübeye (hisse de) ters düşmek-
teydiler. Bunlara ek olarak Şiâ da, Allah'ın görülebilirliği konusunda 
Sünnî düşünceye ters düştüğü için, bu alandaki hadisleri kabul etmi-
yordu.2'0 Bu anlamda Şiâ ile Mutezile arasında bir paralellik söz ko-
nusudur.2'1 Bu alanda önemli bir gerekçe olarak ele alınan Dolunay 

266 Müslim, es-Sahîh, 1/425 (İmân 272); Tirmizî, es-Siinen, V/369 (Tefsîru'l-
Kur'an 53).Bir başka rivayette ise Rasulullah Allah'ı değil, yalnızca bir nur 
gördüğünü ifade etmiştir. Bkz. Müslîm, es-Sahîh, 1/425 (İmân 273). 

267 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usüli'1-Hamse, s.269-270. Kâdî'nin Ru'yet 
aleylınde aktardığı diğer hadis, "hiç kimse Allah'ı dünya ve ahirette 
göremeycektir'' şeklindedir. Ancak aktarılan bu rivayetin hangi muteber kay-
naklarda yer aldığını tespit edemedik. 

268 Pürcevâdî, Gökyüzünde Ayın Görüntüsü, s.62. 
M9 Hanefi, Mine'l-Akîde, 11/271. 
2 0 Teşbihe düşmeme ve tenzihi sağlama amacı, Şia'nın Ru'yet anlayışında da 

önemli bir kriterdir. Bu alanda gözlerin onu idrak edememesi ve görmenin 
O ndan olumsuzlanması tevhîdin önemli bir parçası olmaktadır. Kummı, Ebû 
Cafer Muhammed b. Ali İbn Bâbeveyh (Şeyh Sadûk), Risâletu'l-İtikadati'l-
İnıamiyye (Şiî-İmâmiyye'nin İnanç Esasları), Çev.E.Ruhi Fığlalı, A.Ü.İ.F.Y, 
Ankara' 1978, s.18-19. 

271 Mutezile düşünürleri, itizal hareketini ehl-i beyte nispet ederler. İtizal hareke-
tinin oluşup yayılmasından sonra, Şia da itizal akidesini benimsemiştir. Te-
melde şiî bilginler bunu kabul etmemelerine rağmen, Şiâ'ya ait akaid eserleri 
de plan ve kuruluş itibanyla Mutezile eserlerine benzemektedir. Bkz 
Topaloğlu, Kelâm İlmi, s 187-188. 



Hadisi konusunda, Mutezile'nin bu rivayetlerin senedinin meçhul 
oluşu şeklindeki tezlerine katüan Şiâ'ya göre, bu rivayetler sahih ka-
bul edilse bile, hiçbir zaman literal anlamında alınamazlar Çünkü bu 
rivayetlerde açık bir benzetmeye yer verilmektedir. Oysa ki Yüce 
Allah her çeşit benzerlikten beridir.27" 

Allah'm görülmesine ilişkin hadisler, hadis literatürü içinde 
kenarda köşede kalmış ve bu nedenle de ancak mevzûat veya zevâid 
kitaplarında yer alan rivayetler değillerdir. Aksine hadis edebiyatının 
en muteber kaynaklannda hem de birbirinden farklı ravî ve varyantla-
nyla yer almaktadırlar. Ru'yetullah'la ilgili hadislerin ravî zincirinde 
yirmiden fazla sahabe bulunur.273 Zebîdî'nin Sahih-i Buharî Muhtasa-
rını tercüme ve şerh eden Ahmed Naim, bu sahabelerin isimlerim de 
teker teker sayarak, bunlann eh az yirmiye ulaştığım ve bu nedenle de 
Ru'yet hadisleri'nin manevî mütevâtir derecesine eriştiğini iddia e-
der.274 Bu rivayetler toplam hadis yekünü içinde azımsanmayacak bir 
çoğunluktadır. Bu nedenle hadis araştırmalan içinde bu hadislerin 
derlenmesiyle bağımsız Ru 'yet kitaplan oluşturulmuştur.275 Hepsi 
olmasa da, bu hadislerin bir kısmı iki muteber hadis kitabı olan 
Sahihayn'ma. koşullarına da uygun bulunmuş ve her iki müellifte 
farklı râvi ve varyantlarda bu hadislere yer vermişlerdir. Bu durumda. 
Ru'yetullahla ügili bir tartışmada bu hadisleri görmezlikten gelmek, 
en azından bir eksiklik olacaktır 

Ru'yetle ilgili hadisleri ele alıp tartışmakla, önemli bir güç-
lükle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Çünkü bu kadar çok 

272 Sâbır-Î Tebriz'i. Caferi Mezhebine Göre Dinin Esasları, s.12. 
213 Nevevî. Şerhu Sahihi Müslim, 1/425. Taftâzânî. bununla ilgili daha kesin bir 

belirlemede bulunarak, Ru 'yetullah ile ilgili hadis rivayet eden sahabe sayısını 
yirmi bir olarak verir. Taftazânî, Şerhu'1-Mekâsıd, IV/193. Ru'yetullah hadisi-
ni rivayet eden sahabenin listesi için bkz. Koçyiğit Hadisçilerlerle Kelamcılar 
Arasındaki Münakaşalar, s.175. 

274 Bkz. Zebidî, Zeynuddın Ahmed b. Ahmed b. AbdiT-Latif, Sahih-i Buhâri 
Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercümesi, Müt. Ahmed Naim, D.t.B.Y, Ankara. 
1988. 11/494; Koçyiğit, Kur'an ve Hadiste Ru'yet Meselesi, s.95. S 

275 Ru'yetullah doktriniyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili hadisleri ravî ve 
varyant farklılıklarını da dikkate alarak derleyen Dârakutnî (ö.385/995)) iıç 
yüz on altı farklı hadise yer verdiği müstakil bir eser meydana getirmiştir 
Dârakutnî, Alî b. Ömer, Ru'yetullah, Tah. Mebrûk İsmâîl Mebrûk. 
MektebetüT-Kur'an. Kâhire. Trs 



sayıdaki hadisi, farklı varyantları içinde ele almak, tek tek senetlerim 
belirlemek ve sonra da anlam kritiğini yapmak, en azından Tann'nın 
aşkuılığını merkeze alan bir araştırmayı aşacaktır. Aslında bunu söy-
lemek. bir anlamda bizim hadislerin senetleriyle ilgilenmeyeceğimiz 
anlamına da gelebilir. Metodolojik olarak, Sahihayn "da yer alan ha-
disleri sahili kabul edecek, onlan cerh ve tadil mantığı açısından ol-
maktan çok, metin tenkidi açısından ele alacak ve sonra da teolojinin 
Ru'yetullah tartışmalarına katkısını belirleyeceğiz. Böyle bir yöntem 
bir anlamda klasik teolojinin hadis metodolojisine de paralellik arz 
edecektir. Yukanda da temas ettiğimiz gibi Kelamcılar, Ru'yetle ilgili 
hadisleri ele alıp tartışırlar. Kelamcılann rüyetle ilgili hadisleri tartış-
malarında en belirgin unsur, ele aldıkları hadislerin büyük ölçüde 
Sahihayn menşeli hadisler oluşudur.276 Bir başka açıdan da ilgili ha-
dislerin bildirdikleri fenomenlerin aşkın ulûhiyet anlayışı açısından ne 
anlama geldiği üzerinde duracağız. 

Bu alandaki bir tartışmanın kapsamı Sahihayn rivayetleri 
merkeze alınarak sınırlandırıldığında, içeriği Allah'ı görme olan bir-
kaç müteşabih hadis ekseninde ele alınmaktadır. Hadislerin anlamlan 
büyük ölçüde görme olgusunun imkanım belirlemeye yöneliktir. Bu 
nedenle her bir hadis şöyle veya böyle Allah'ın bir şekilde görülebile-
ceğine atıfta bulunur. Bunlar bir anlamda müteşâbihtir,277 çünkü be-
lirledikleri anlam grubu doğrudan değil, dolaylıdn. Yukanda ele aldı-
ğımız Kur'an ayetlerine nispetle, daha açık ifadelerle Allah'ın görüle-
ceğini belirlerler, ancak bununla birlikte bu görmenin nasıllığı konu-
sunda hadislerin anlamlan belirgin değildir 

Ahirette Allah'ın görüleceği tezini doğrudan ve açıkça des-
tekleyen hadisler, temelde "ay" (veya güneş), "görme" ve son anlam-
da da "Allah'ın görülmesi" kavramı ile bunlar arasındaki ilişkiye 
dayandınlmaktadır Bu alandaki rivayetler, aslmda her biri aynı konu. 

r 6 Bunun açık bir örneğini Taftâzânî'de görmek mümkündür. el-Mekâsıd ında. 
Ru'yetullah'ın vukuuna ilişkin nassa dayalı temellendirme girişiminde ele al-
dığı hadislerin tamamı sahihayn Aa yer almaktadır. Taftazânî, Şerhu'l-
Mekdsıd, IVT92-195. Krş Buhârî. Sahih, VIII/226-227, (Tevhîd 24). VIIL'226. 
(Sâlat 16): Müslim. Sahih, 1434. 427 (İmân 270, 278). 
Burada meteşöhih, kavramını, bir ifadenin anlamsız oluşu şeklinde kullanma-
dığımıza dikkat çekmek önemlidir. Bizim müteşâbihten kastımız, çok-
anlamlılığı nedeniyle herhangi bir anlam boyutunu belirlemede karşılaşılan 
güçlüğü ifade etmek için kullanılmıştır. 



ancak farklı zaman, yer mekan ve perspektiften ele alan, iki hadis 
etrafında döner. Bunlardan birincisi Ebû Hureyre (ö.59/679) menşeli-
dir. Bu rivayetin özü, Hz. Peygambere birtakım insanların bulunduğu 
bir platformda yöneltilen bir soru ve bu soruya verilen olumlu cevap-
tan oluşur. Bir başka deyişle olay, soru cevap mantığı içerisinde akta-
rılmaktadır. İnsanlar "Ey Allah'ın Rasûlü, kıyamet günü Rahbimizi 
görecek miyiz?" şeklinde soru yöneltmişler, Hz. Peygamberin bu 
soruya cevabı da yine bir karşı soru aracılığıyla gelmiştir: "Bedir ge-
cesi, ayı görmekte zorluk çeker misiniz?". Bu soruya "hayır" cevabını 
alan peygamber bu defa ikinci bir soru yöneltir: "bulutsuz bir günde 
güneşi görmekte sıkıntı çeker misiniz?", yine "hayır" cevabım alınca 
"İşte Rabhinizi de ayı ve güneşi gördüğünüz gibi göreceksiniz" 278 

Ancak hadisin değişik rivayetlerinde bazı anlatım farklılıkları ve bazı 
ayrıntılar da yer almaktadır. Bu sorunun Hz. Peygambere ne zaman 
yöneltildiği veya havanın açık-kapalı olup olmadığı hakkında kesin bir 
yargıya ulaşmak zor görünüyor. Sorunun cevabı, beşeri tecrübe de 
önemli bir olguyu ifşa etmektedir. Kuşkusuz bu gerçek, dolunay gece-
sinde ayın, gündüz öğlen vakti de güneşin, eğer görmeyi engelleyici 
(bulut vs.) herhangi bir neden yoksa, görülmesinde herhangi bir güç-
lüğü bulunmadığıdır. Aslmda bir anlamda olayın gerçekleşme anı, 
yani geceleyin dolunay anı veya gündüz öğlen vakti olup olmaması o 
kadar da önemli değildir. 

Bu sorunun Hz. Peygambere yöneltilip-yöneltilmediğini veya 
da etrafındakilerini böyle bir soruyu sormaya iten neden veya nedenle-
rin ne olduğunu bilebilmek oldukça güçtür. Bu nedenler her ne olursa 
olsun, Allah'ın göriilebilirliğiyle ilgili tartışmalar Hz. Peygamber 
devrinin entelijansiyasını da ilgilendirmiş ve muhtemelen onlarda bu 
konuyu tartışma gündemine almışlardır. Hz.Peygamber'in onlann bu 
sorulanna karşı tepki göstermemesi ve hatta olumlu cevap vermesi, 
sorunun ilişkili olduğu problemin temelde mümkün ve tartışılabilir bir 
konu oluşundandır. Ru'yetullah tartışmalan, "Açıklanırsa hoşunuza 
gitmeyecek olan şeyleri sormayın''219 ayetinde ima edilen anlamda bir 

218 Bu ve buna benzer diğer rivayetler için bkz. Buhârî, Sahih, 1/157. 
(Mevâkıt.16); Vlll/226-227. (Tevhîd 24); 1/219, (Ezan 129); V1I/261. (Rikâk 
52); Müslim. Sahih. 1/434. (İmân 280); IV/594. (Sıfatul-Cenne. 39): Tirmizî. 
Sünen. İV/592 (Cennet 15). 

279 5.Mâide/101. 



olgu olsaydı, bu soru tepkiyle karşılanır ve cevap olumlu olmazdı.280 

Gizemli ve Aşkın olana duyulan merak ve O'nu bilmeye duyulan 
iştiyak, temelde insanoğlunun varoluşsal niteliğidir. Bir başka deyişle 
aşkın alanlara duyulan ilgi, temel beşeri ilgi alanıdır. Aslında Allah'ın 
görülebilirliğiyle ilgili bir tartışma, referans noktasını geçmiş kutsal 
kitaplar kadar bizzat Kur'an ayetlerinden almaktadır. 

Bir başka açıdan da her zaman ve her çağın inşam için 
Kur'an'ı anlama ve anlamlandırma sorunun Peygamber devri düşü-
nürlerini de ilgilendirmiş olması ve Kur'an'ı anlama çabalarının bir 
sonucu olarak Ru 'yetullah olgusunun tartışılmış olması mümkündür. 
Elbette ki bu insanlar, üâhî otorite yanında, dinin karizmatik ikincil 
otoritesi olan bir peygamberin devrinde yaşamının avantajına da sa-
hiptiler. Bu nedende temelde meraktan veya Kur'an'ı anlama teşebbü-
sünden kaynaklanmış olabilen bir olguyu Hz. Peygamber'e götürmele-
ri ve bizzat dinin Karizmatik liderinin ağzından cevabım duymak 
istemiş olabilmeleri mümkündür. Ru'yetullah teziyle ilişkili olduğu 
düşünülen ayetler konusunda değişik yorumlar var olmakla birlikte, 
daha önemli olanı da onların her devrin inşam kadar erken dönem 
Müslümanlarının zihinlerini de motive edip harekete geçirmesi ve 
onları tanışma evrenine taşıması olgusudur. 

Hadisin söz konusu ettiği tartışma, sonraki asırların en şid-
detli teolojik tartışmalanyla ilgilidir. Burada önemli olan da böyle bir 
tartışmalım sahabe içinde söz konusu olmuş olmasıdır. Aslında soru-
nun düzenleniş biçimi ve hadisin oturduğu şablon, sonraki asırlarda 
tartışılan Ru'yetullah tarüşmalannın genel şablonunu akla getirmekte-
dir. Sorunun yöneltiliş biçimi ve tarzı oldukça ilginçtir. Zira genel 
anlamda "Allah'ı görüp görmeme" olgusu değil, her nasılsa "ahirette 
görüp görmeme" olgusu söz konusudur. Daha açık bir anlatımla sanki 
soruyu yöneltenler, Allah'm dünyada görülemeyeceğini biliyor ve bu 
bilgilerine istinaden ahirette bunun imkanını araştınyor görünüyorlar. 
Çünkü soruda nasıl olmuşsa, genel olarak Allah'm görülüp görüleme-
yeceği değil, dünyada ve rüyada görme gibi tartışmalar atlanarak, 
doğrudan doğruya ahirette görülüp görülemeyeceği sorulmaktadır. 
Hadisin ontolojik yapısı, Allah'ın görülebilirliğini kabul eden teolojik 
kampın temel şablonunun tıpatıp aynıdır. Bazı Şiî yazarlar, bu 
örtüşmeden hareketle, hadisin sonraki tartışmalann ürünü olabileceği 

280 Matüridî. Kitdbu 7-Tevhid, s.80. 



kuşkusunu dile getiriyorlarsa da/81 eşit şekilde aksini düşünebilmek 
de mümkün görünüyor. Bir başka deyişle, Ru 'yetullah tezini benimse-
yen teolojik kurguların zikredilen hadis eksenine oturtulmuş olması da 
mümkündür. Bu durumda teolojik kurgular ile zikredilen hadis arasın-
daki mevcut örtüşme, hadisten kuşku duymayı değil, aksine 
Ru 'yetullah'm naklî dayanağım sağlamış da olabilir. 

Hadisin en belirleyici kavramlarından birisi kuşkusuz 
"tezâmmûne " eylemidir. Bu eylem temelde "sıkıntı ve güçlük çek-
mek" anlamına gelir.282 Ancak hadis bunu olumsuzluk edatıyla birlik-
te, görme olgusunun oluşumunda herhangi bir güçlük çekilmediğine 
vurgu yapmak için kullanır. Bu durumda güneş ve ayı görmenin netli-
ği, kesinliği ve kolaylığından hareketle, Allah'ı görmenin imkanı ve 
kolaylığına referansta bulunur.283 Çünkü Peygamber, gökyüzünde ayın 
görülebildiği gibi Tanrı'nın de görüleceğini ve O'nu görebilmek için 
insanların itişip kakışmayacağım ve bir sıkmüya düşmeyeceğim belir-
tiyor Beşeri düzlemde insanlar toplu bir biçimde herhangi bir nesneye 
baktıklarında veya bir başka deyişle bir nesneyi görmek için herhangi 
bir yöne yöneldiğinde, itişip-kakışmalar, birbirine sıkımı vermeler 
doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Halbuki peygamber bu görme olayı 
esnasında bu olayların hiçbirisinin yaşanmayacağım ifade etmek sure-
tiyle, görme olayının herhangi bir yöne veya da insanların herhangi bir 
yöne yönelmelerine bağımlı olmadığına imada bulunmaktadır. Bir 
başka anlatımla bu rivayette yer alan bu lafız, Allah'ın görülmesi 
inancına ilişkin üzerinde çokça tartışılan yön olgusunu 
olumsuzlamaktadır284 

Allah'm ahirette görülmesi olgusuyla doğrudan ilişkili diğer 
hadis, Cerîr b. Abdillah (ö.51/671)hadisidir. Önceki hadise nispetle, 
olayın yeri ve zamanı daha açıktır. Hz. Peygamberin ashabından ba-
zılarıyla bir arada bulunduğu bir gece vaktinde ve hem de dolunaylı 
bir gecede gerçekleşmiştir: "Peygamber'in yanında oturuyorduk. 
Dolunay gecesi ava baktı ve şöyle dedi: Bu ayı gördüğünüz gibi, 

281 Pürcevâdî, Gökyüzünde Ayın Görüntüsü, s.88-90. 
282 Nevevî. Şerhu Sahihi Müslim, 1/428 
28 ' Alivyulkâri. Şerhu'l-Emdlî, s. 14 
284 Pürcevâdî, (iökyüztinde Ayın Görüntüsü, s. 106 



Rabbinizi de bir sıkıntıya girmeden göreceksiniz'".285 Bu hadisin önce-
ki hadis gibi gerekçesi yoktur, yani çevredekilerin merakı ve sorusuna 
verilmiş bir cevap değildir. Hz. Peygamber dolunaylı bir gecede (bedir 
gecesi) sahabileriyle otururken, herhangi bir neden bağlı olmaksızın 
(veya bir neden varsa bile bu açık değildir), gökyüzüne bakmış ve 
bütün berraklığı içinde Ayı görünce, Allah'ın ahirette görüleceği aklı-
na gelmiş ve bunu yanında oturan arkadaşlarına da açıklamışta. 

Tanrı 'nin görülmesi teziyle ilişkilendirilen, yukanda alıntıla-
nan hadisler, Tann'nın görülebilmesi eyleminin tutarlı bir biçimde 
açıklanabilmesiyle ilgili önemli imalara da sahiptirler. Bu da, daha 
önce açıklanan idrak etine ile görme eylemleri arasında var olduğu 
düşünülen ayrımın, "gökyüzündeki ayın görülmesi" olayında somut bir 
uygulama olanağına kavuşturulmuş olmasıdır. Çünkü, aym kuşatıla-
mazlık, ve tam olarak anlaşılamazlık, Ay'la ilişkili olarak da söz ko-
nusu edilebilir. İnsanlar ayı tam olarak anlayıp idrak edememesine 
karşılık, ayı görebilirler ve bunun imkanı konusunda bir kuşku da 
bulunmayabilir. Bir başka deyişle her iki hadiste de müşterek ifade 
olan "ayın görülmesi" olgusunu, bir sembol olarak görme ve onun ifşâ 
ettiği anlam evreninden hareketle Allah'ın görülebilirliğini açıkla-
maktır. Semboller, kökleri aramızda olan soyut-manevî hakikat basa-
maklanna erişme imkanı sağlayabilirler. Bu özellik sembollere zaman 
ve mekan kabına sığmayan bir güç katmaktadır.286 Çünkü her sembol, 
temelde bir hakikati temsil eder.287 Tartışma evrenimize aldığımız 
hadislerde ay ve ayın görülmesi, yaratıcı ve yaratıcının görülmesi 
arasında bir semboldür.288 

Bu anlatımlarda, üç temel kavramın öne çıktığı görülmekte-
dir. Birincisi beşeri olanı, yanı eylemin sahibi olan süje açısından 
"görme"dir. Diğerleri ise obje olma temelinde birleşen, yani görme 
eyleminin konusunu teşkil eden "Ay" ve "Tanrı 'dır. Ancak bu anlaüm 
biçimi, sembolik ve gizemli bir eksen etrafından dönmektedir. Burada 
doğrudan anlam veya da literal olarak anlaşılması gereken konu, gör-

285 Buhâri. es-Sahih, 1/156, (Kıtâbu's-Salât 16); VIII/226, (Tevhîd 24); Müslim, 
es-SaJıih, 1/434, (imân 280). 

286 Kılıç, Sadık, İslam'da Sembolik Dil, İstanbul, Trs, s.57. 
287 Schimmel, Anncmaria, "Dinde Sembolün Fonksiyonu Nedir? ", Ankara Üni-

versitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:3-4, Ankara. 1964, s.68. 
288 Pürcevâdî. Gökyüzünde Ayın Görüntüsü, s.38. 



menin ay ile olan ilişkisidir. Bu literal anlatımdan hareketle, mecazı ve 
sembolik anlatıma geçiş yapılmakta, bu ikisi arasındaki ilişki, sembo-
lik bir anlatımla görme ve Tanrı arasıdaki ilişki içinde uygulanmakta-
dır. Görmeye konu olan objelerden birisi, somut bir varlık olan 
Ay'dır, diğeri ise soyut ve aşkın varlık olan Tanrı dır. Bu durumda 
arada oluşturulan benzerliğin tutarlılığı ve anlamlılığı iddia edilecekse, 
Ay'ın batini, gizemli ve sembolik karakterlerinin belirlenmesi ve ayı-
görme ilişkisinin aşkm bir anlam çerçevesi içinde Tanrı'yı görme 
olgusu içinde kullanılabilirliğini ve anlamlılığını gösterebilmek gere-
kir 

İnsan ayı görürken, aynı zamanda onun genişliğini anlama-
ya, sınırlarım tanımaya ve onu idrak etmeye muktedir olmaması ba-
kımından, Allah'ın görülebilirliğini kanıtlama için uygun bir örneklem 
olduğu düşünülebilir. Ayın mahiyetini tam olarak bilemememize 
karşılık onu görebilmemizin mümkün oluşu, Allah'ın mahiyetini tam 
olarak bilemememize karşılık, O'nu görebilmemizin mümkün oluşuna 
illet kılınmaktadır. Ancak, bu düşünceler diğer taraftan önemli bir 
çıkmazla karşı karşıyadır. Çünkü ayın mahiyeti ve doğasına ilişkin 
anlaşılmazhk sorunu günümüzde, bilimin sağladığı verilerle veya bir 
başka deyişle ay ile sağlanan fiziksel temasla birlikte, büyük oranda 
aşılmış görünüyor. Bugün artık insanlar aya gidebiliyor, ona dokuna-
biliyor, üzerinde geziyor, ikamet ediyor, deney yapıyor. Bir başka 
deyişle bütün fiziksel ve somut nesnelerin taşıdığı niteliklerin çoğunu 
ayda taşımaktadır. Bu nedenle beşeri tecrübenin bütün verilerinin, ay 
söz konusu olduğunda da bir uygulama imkanı mevcuttur. Bu durum-
da görme organı olan gözün, obje olarak aya yönelmesi, onu görmesi 
veya da üzerinde yapacağı mükerrer inceleme ve testlerle onun mahi-
yetini keşfetmesi artık imkansız değildir. Bir başka anlatımla Ayın 
gizemli dünyası büyük ölçüde beşeri tecrübeye aralanmışken, bu iler-
leme insanın Allah'ı görebilmesine ilişkin herhangi bir ilerleme ve 
keskinlik sağlamış görünmüyor. 

Zikredilen hadislerin literal bir yorumu, Ay ile Tann arasında 
bir çeşit analojiyi varsayıyor görünüyor. Böyle bir varsayım Allah ı 
her çeşit eksiklikten ve sonluluktan anndırmayı hedefleyen tenzih 
ilkesi ve Aşkınhk öğesiyle açık bir çelişki oluşturur Bu nedenle adı 
geçen hadislerde, literal bir yorumun yerini mecâzî bir anlatım almış 
görünüyor. Daha açık bir anlatımla, varsayılan analojinin, Ay ileTann 
arasında değil. "Ay'ı görmek" ile "Tann'yı görmek" arasında oluştu-



rulduğu düşünülmektedir. Buradaki benzetme Allah'ı görmenin güne-
şi görmeye benzetilmesi değil, bir görme eyleminin bir başka gönııe 
eylemine benzetilerek açıklanmasıdır, bir başka anlatımla görülenin 
%örü\cnd objenin objeye benzetilmesi değil, görme eyleminin görme 
eylemine benzetilmesidir.289 Bu rivayette "Ru'yet" teriminin bilme 
anlamında anlaşılması ve bunun Allah'ı bilmeye kıyaslanması ise 
geçersiz bir yorumdur.390 Bir başka anlatımla buradaki benzetme ola-
yında benzeyen ile benzetilen arasında oluşturulan ilişki, görülen 
nesneler/Objeler arasında kurulan bir benzerlik değildir. Görünüşte bu 
yaklaşım Tann'nın aşkınlığı açısından O'nun bütün eksikliklerden ve 
sonlu varlıklara benzetilmesinden kaynaklanan riskleri bertaraf et-
mektedir. Bir anlamda böyle bir ömeklemin kullanılmasından dolayı 
Tann'nın sonlu varlıklara benzetildiği yönündeki bir karşı düşünceyi 
de daha başlangıçta saf dışı bırakmaktadır Bu nedenle hadiste başvu-
rulan temel anlatım biçimi semboliktir ve Tann'nın aşkınlığı bağla-
mında herhangi bir teşbih unsuru içermemektedir. 

Burada belki tartışılması gereken önemli bir perspektif, Ay'ın 
görülmesi gibi sonlu, somut ve nesnel bir olguya ilişkin görme olgu-
sunun nasıl olup da Allah'ı görmeye ilişkin bir soyut olguya uygula-
nabildiğidir. Çünkü hadis özde iki temel görme olgusundan söz edi-
yor. Bunlardan birisi beşerî tecrübe açısından test edilip doğrulanabilir 
bir görme olgusudur, somuttur, beşerîdir ve zamansaldır. İkincisi ise 
Allah'ın görülınesidir ki, aşkın, beşeri olmayan ve soyut bir olgudur. 
Daha açık bir anlaümla iki görme olgusu arasında mahiyet itibanyla 
radikal bir fark mevcuttur. Bu durumda birinden hareketle diğerine 
nasıl intikal edildiği gerçeği, halâ açıklık kazanmış değildir. Ancak Ay 
ve Güneş gibi bütün insanlar için ortak fenomen olan ve hiçbir insanın 
görmekte sıkıntı çekmediği veya her insanın aym an ve zaman süre-
cinde görebildiği bir gerçeklikle kurulan analoji, Allah'ın ahirette 
görülebilmesinin, herhangi bir belirlemede bulunmaksızın imkanına 
ilişkin önemli bir imâda bulunuyorsa da. son anlamda bu görmenin 
nasıllığma üişkin kayda değer bir açıklama getiriyor görünmüyor. 
Bütün olası açıklama biçimlerine rağmen, "Tann'yı görme" olgusu-
nun halâ tam olarak açıklanamaz oluşunun özünde elbette ki görüle-
ceği düşünülen varlığın "Aşkın" oluşu yatmaktadır. Çünkü aşkın ol-
M Ebu"l-lz.$«vfıw't-Tahaviyye,s. 100: AliyyuT-Kârî, Şerhu'1-Fıkhi'l-Ekber, s.123. 
M" Ebu'l-İz. Şerhu 't-Taha\>ıyye, s.l 5. 



mak, son anlamda bütün olası anlaşım ve biliş düzeylerini aşmak 
anlamına gelir. 

4. ALTERNATİF PARADİGMALAR 
Bütün teolojik yaklaşımlarda, Tann terimi düşünceye merke-

zî bir perspektif katar ve diğer anlayış biçimleri, bu terimle olan iliş-
kileri açısmdan ele alınırlar. İslâm Kelamı söz konusu olduğunda da. 
Tann bütün açıklama biçimlerinin zorunlu referansıdır. Teoloji tarihi 
bağlamında, negatif teolojiyi doğuran etken, büyük ölçüde Tanrı nın 
aşkın doğasıdır."91 İnsan için Allah'ı bilmek mümkün iken, son an-
lamda O, her çeşit biliş ve anlayış düzeyini sonsuz derecede aşmakta-
dır. Bu nedenle O'nu salt beşerî anlayış ve formlar içinde açıklayan ve 
temellendirme iddiasmda olan her tasavvur, O'nun gerçek özünü çar-
pıtma anlamına gelebilir.292 Bu anlamda her teolojik açıklama, Tan-
n'yı olduğu kadar O'nu bilen süje olarak inşam da hesaba katmak 
durumundadır. Obje ve süje herhangi bir yargının zorunlu öğeleridir-
ler ve bu dunımda anlam, nihaî olarak, bu dünyadaki insana başvur-
mak zorundadır. 

Bütün diğer semavî dinler gibi, İslam Dininde de Allah, ken-
dini insanlara bildirmek istediği zaman, ilahî iradenin beşerî bir açılı-
mı olan vahyi kullanır. Bunu yaparken de beşerî dili ve beşerî anlayışı 
hesaba katar. Başvurulan bu beşerî dil ve somut anlatımı, salt literal 
anlama özgü kılmak, yukanda değinildiği gibi, bir çarpıtma anlamına 
gelebilir. Bir başka açıdan da vahyi okuma ve anlamlandırma da, 
literal okumalarla mecâzî okuma uçlan arasında gidip gelen ve bir 
türlü denge düzeyine oturtulamamış değişik okuma biçimlerine yol 
açar. 

Burada "alternatif paradigmalar" başlığı altında tartışacağı-
mız şey, vahyin özellikle de Allah'm görülmesini teknik olarak müm-
kün kılan anlaümlann "aykm okunuş" biçimlerine atıfta bulunmak 
olacaktır. Ancak "alternatif" sözcüğü, kendisini önceleyen kabul gör-
müş yerleşik bir düşünceyi varsayar. Sünnî paradigmanın analizini 

291 Büyük ölçüde diyoruz, çünkü Tanrı nın Müteal mâhiyeti yanında, beşeri 
potansiyellerin sınırlılığı, onun diğer nedenini oluşturur. Teolojik bir anlatımda 
açıklanmaya çalışılan varlık Tann iken, O'nu anlamaya, anlamlandırmaya ve 
beşeri yetiler için anlaşılır kılmaya çalışan insandır. 

J '" Gusdorf, İnsan ve Tann, s.12 



başlığa taşıdığımız bir bolüm altmda. alternatif terimi kuşkusuz, bu 
paradigmanın alternatifi olacaktır. Aslında bir anlamda "alternatif' 
sözcüğünü kullanmak, "öteki' ni dışlayıcı bir varsayımdan yana olmak 
anlamına da gelebilir. Halbuki bu İslâm kelam okullarının metodolojik 
ve amaçsal hedeflerini çarpıtmak anlamını taşır. Çünkü bu teoloji 
içinde değişik perspektifler ve varyasyonlar, mutlak anlamda birbiri-
nin alternatifi değillerdir. Çünkü amaç "Aşkın olanı anlama ve anlaşı-
lır kılma" düzleminde birleşmektedir. Bu durumda fark, büyük ölçüde 
metodolojik ve yorumsaldır. Bu nedenle İslâm kelamı içinde biri diğe-
rinin yerini alabilecek bir düşünce olmadığı da düşünülebilir. Her bir 
okuma ve açıklama biçimi, beşerî anlayışa farklı bir pencere aralaya-
bilir. 

Tann'nın görülmesi olgusuyla ilgili ayetlere yüklenen anlam 
ve yapılan yorumlar dikkate alındığında, başlıca iki bakış açısının öne 
çıkarmak mümkün görünüyor. Bunların her biri, metodolojik anlamda 
birbirinin karşıtı olduğu kadar, tenzih-teşbih uçlarında yer alırlar. 
Birisi salt teşbihe vurgu yaparken diğeri yalnızca tenzihten yanadır. 
Mutlak anlamda doğru ise her ikisinin de kesişim noktasında gibi 
görünüyor. Çünkü Tann'nın bütünüyle bize benzediğini söylemek 
kadar. O'nun bütünüyle bizden başka ve bize uzak oluşunu söylemek 
de saçmadır. 

4.1.Antropomorfist Yaklaşımlar 
Antropomorfizm deyimi beşerîliği ve yapılan açıklama biçi-

minin son anlamda insana özgü oluşunu ima eder. Terim köken olarak 
Yunan asıllı olup, dinî terminoloji içinde Tann'nın insan biçiminde 
anlaşılmasını ifade eder.293 Dinin anlaşımı ve aşkın alanlann anlatı-
mında insan-biçimci bir perspektife meyletme, bütün dinî gelenekler-
de yaygın olmakla birlikte, Aşkm bir ulûhiyet anlayışına sahip olan-
larda son anlamda amaç mecâzî bir anlama doğru kaydırılmaktadır 
Bununla birlikte politeist Tann anlayışına sahip dinlerde, kastedilen 
anlam bizatihi literal yorumdur.294 İslâmî terminolojide bunun karşılı-
ğı olarak, genel anlamda Allah'ın sonlu varlıklara ve nesnelere (insanı 

253 Beegle. Devvey M.. "Anthropomorphisni'. Bake r s Dictionary of Theology, ed. 
Everett F. Harnson. As. Kd. Geoffery W. Bromıley, Baker Book Housc. U S A 
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da kapsayan) benzeten yaklaşımları ifade etmek için, teşbih ve teçsim 
sözcükleri kullanılmıştır.295 

Allah'm niteliklerini anlama ve açıklama ve genel olarak da 
Yüce Tann'nın Kur'an da yer alan bazı çok an \am\\imüteşâb i hat an-
laüınlannı açıklamada başvurduktan yöntem açısından izledikleri 
insanbiçimci anlatım metodolojisi nedeniyle, Haşviyye, Râfîda veya 
Mücessime-Müşebbihe olarak adlandmlan düşünce gruplarını, bu 
başlık altında değerlendirebilmek mümkün görünüyor.296 Zaten 
Haşviyye tabiri çok genel bir anlatım biçimi olup, değişik anlamlara 
gelmektedir. Şehristani (Ö.548/1153), Haşviyye'yi, ister Ehl-i Sünnet 
ister Şia dairesinde olsun her halükarda teşbihçi olarak görmektedir.297 

Hanbeliler de bazı düşünürlerce teşbihçiler içinde değerlendirilmiş-
tir.298 Bu alanda eser vermiş olan Şehristânî bu gruplara Muğîriyye ve 
Beyâniyye'yi de katar.299 

Bütün bu grup altında toplanan fırkaların hepsinin genel ö-
zelliği "teşbih" düşüncesini kabul etmeleridir. Bir başka anlatunla 
beşerî bir takım niteliklerin, aza ve uzuvlann Tann'ya da nispet edil-
mesi şeklinde açığa çıkmaktadır.300 Bu düşüncelerin oluşumunda bir 
başka açıdan da İsrailiyat ve gnostik düşüncelerin izlerini de bulmak 
mümkündür. Zaten Cehmiyye ve Mutezilenin Ru'yeti kabul eden 
yaklaşımlara yönelttikleri en köklü eleştiri, onlann Allah'ı nesnelere 
benzettikleri şeklinde olmuştur. Bu bağlamda Mutezilî düşünürler, 
özellikle Ru'yet konusunda kendi düşüncelerini paylaşmayan yakla-
şımları aralarında herhangi bir ayrım gözetmeksizin teşbihçi görüyor-
lardı.301 

Bu alandaki bir güçlük, kuşkusuz, Kur'an'ın böylesi teşbihi 
çağnştıncı bir anlatım izlemiş olmasıdır. Kur'an açısından Allah'ın 
eli, yüzü, gözü vardı ve bunlar hiçbir şekilde inkar edilemezdi Bir 

295 Terimlerin anlamlan için bkz. Cürcânî, et-Ta'rifât, s 86; Tahanevî, Keşşâfu 
Istılahdti'l-Funûn, 1/434. 

296 Nesefi (EbûT-Muîn), Kitâbu t-Temhid, s.8; Taftazânî, Şerhu'1-Mekâsui, 
IV/181; İsferâyîni. et-Tabsir, s. 119. 
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299 Şehristânî. Nihâyetu '1-İkdâm, s. 103. 
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anlamda teşbihçilik, Kur'an m bu anlatımlarını acemice ve tecrübesiz-
ce kaba anlamlarıyla yorumlamaktan kaynaklanıyordu. Bir başka 
açıdan da bu iddialar tamamen mesnetsiz olmamakla birlikte, temelde 
Kur'an'ın bütünlüğüne dikkat etmemekten veya atomik bir anlayış 
biçimine kapılmaktan doğuyordu. Diğer bir deyişle, naslan yorumla-
ma girişiminde, tenzih ve teşbih çizgisi arasında, büyük ölçüde teşbihe 
yakın durdukları içüı aşırı uç idiler. 

Mezhepler tarihi kaynaklan, genelde teçsim kokusu bulunan 
inançlan, Rafızilere nispet etmişlerdir. 02 Belki bu biraz abartılı ise de, 
tamamen dayanaksız da değildir. Gerçekte Gulat-ı şia içinde teşbih ve 
teçsime kaçan düşünceler mevcuttu. Örneğin bu asırların tanınmış 
siması olan Hişam b. Hakem (ö. 190/805) tanınmış teçsimcilerden 
biriydi. '03 Hişâm'ın adı, teşbih ve teesim düşüncesiyle özdeşleşmiştir. 
Hişâm bir şiî teologdur. Bu nedenle o da, Râfîzîler denen grubun mer-
kezinde yer ahr.304 Onun, Tann için yer, cisim ve yön olgusunun 
pozitif anlamda ispatlanabileceğim düşündüğü nakledilmektedir.305 

Aslında o, cisim mefhumunu, bir anlamda cevhere özdeşleştirmektey-
di. Tıpkı ortodoks teolojinin "şey" terimini bütün var olanlara uygula-
dığı gibi, Hişam da cisim terimini cevher kavramına özdeş görüyor ve 
bu nedenle de bütün varolanlara uyguluyordu. Bu anlamda Allah'a 
cisim dediğinde, teesim ve teşbih ile suçlandı.306 Aslında bu alandaki 
tartışma, temelde bir terminoloji sorunu idi. Elken devrin bir mütekel-
liıni olarak Hişam b. Hakem, Arapça'da uygun bir felsefî tabir bulma 
hususunda ihtiyatlı hareket ediyordu ve cisim ile de fiziki bir cisim 
değil, "uıevcûd"' "şey" ve "kendiliğinden var olan" demek istiyordu.30 

Bu anlamda Allah'a cisim, sûret atfedilebiliyorsa da, bu diğer cisim ve 
formlara benzerlik anlamına gelmiyordu.308 Râfizîlerin "cisim" anla-
yışlannı üç sınıfta kategorize eden Eş'ârî (Ö.324/936), bunlan da bo-
yutlan olına, parçalardan oluşmuş olma ve ilintileri banndırma olarak 
açıklar.1"9 Ancak bu sorunu bir terminoloji sorununa indirgeme. 

*'" İsferâyînî, et-Tabsir, s ! 19. 
305 Şehristânî, Nihayetti l-İkdâm, s. 103; Milel, M 84. 

Malatî, et-Tenbih, s.24: Bağdâdî. el-Fark, s.65. 
305 Eş'ârî. Makaldtu İ-İslâmiyyin, 1/106-109; Şehristânî, el-Milel, 1/184. 
306 Watt. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.236. 
301 Watt. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.311. 
308 Şehristânî. el-Milel, 1/185. 
305 Eş'ârî, Makaldtu' 1-İslâmiyyin, 1/131. 



teçsim ve teşbihle suçlanan bütün gruplar için geçerli olmayabilir. 
Bunlardan bir kısmı gerçekten de teşbih ve teçsim'i düşünmüş de 
olabilirler. 

Gerçekte Hişâm'm bu alandaki gerçek niyetini tespit edebil-
mek oldukça zordur. Ancak bu alanın kaynaklan, O'nun Tann'yı 
başlangıç ve sonu olan, değişik buutlara sahip bir varlık olarak düşün-
düğüne ve bu buutlann değişik ölçülerini belirlemeye çalıştığına yer 
verirler. Allah mekanı yaratmış, sonra o mekanda kendisi de yer al-
mıştır. Bu mekan, O'nun arşı olmaktadır.310 Yine bir Şiî kelamcı olan 
ve büyük ölçüde Hişam b. Hakem in düşüncelerinden etkilendiği 
söylenen311 Davud el-Cevâlîki'nin (ö. ?) düşünceleri de aşağı yukan 
bunlardan farksızdı.312 Ancak Şehristânî, Cevâlikî'nin ulûhiyet hak-
kında konuşmaktan vazgeçtiği ve bir anlamda Selefi bir çizgiye girdi-
ği şeklinde bir görüşe de yer verir.313 

Tann'yı görülebilir ve beş duyu ile kavranabilir cisimlere öz-
deş görenler yalmzca Hişâm'dan ibaret değildi. Örneğin aslında bir 
Mürcü olan Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767) da, Allah'ın etten, kan-
dan, tüyden, kemikten ve organlardan meydana gelen insan şeklinde 
bir cisim olduğunu düşünüyordu veya öyle olduğunu iddia ediliyor-
du.314 O'nun sıfatlan ispatta ifrata düştüğü, Allah'ı nesnelere benzet-
tiği ifade edilir ve bidat ve yalancılıkta kendisine yetişilemeyen ve 
Horasan civanndan çıkan üç kişiden birinin de Mukâtil olduğu anlatı-
lır315 Hadis alanında ise, rivayetleri değersiz (leyse bi şeyin) görül-
müştür.3'6 Ancak bu iddianın neye dayandığım tespit etmek ve ger-
çekten Mukâtil'in teşbihçi olup olmadığını belirlemek oldukça güçtür. 
Çünkü bu konudaki ithamların hepsi, muhaliflerine dayanılarak ya-
pılmaktadır. Bir yandan kendisini teşbihçi olarak gösteren firak kitap-
lan, diğer yandan da kendisini Selefin önde gelen bir hadisçisi olarak 

3.0 Bağdâdî, el-Fark. s.65. 
3.1 Yavuz. Yusuf Şevki, "Cevâliki", D.İ.A, İstanbul, 1993, VII/437. 
3 ı : Bağdâdî. Usûlu'd-Din, s.337. 
313 Şehristânî, el-Milel, 1/187. 
314 Eş'ârî, MakalâtuT-İsldmiyyîn, 1/233, 283. 
315 İbn Hacer, Şihâbuddin Ebu'l-Fadl Ahmed b. Alı el-Askalânî, Tehzibu't-

Tehzib, Haydarabât. 1328. X/281. 
116 IJkavlî. F.bu Cafer Muhammed b. Amr, Kitdbu d-Dudfâı 'l-Keb'ır. Tah. 

Abdulmutî Emîn Kal'acî. DâruT-K.utubi'1-İlmiyye, Beyrut, Trs. İV/240. 



görürler.317 İbn Hacer (Ö.852/1447) onun Allah'ın kitabını en iyi bi-
lenlerden biri olduğu şeklinde bir görüşe de yer verir318 Bu durumda 
nesnel bir belirleme ancak kendi yapıtlarına başvurularak yapılabilir 
Tetkik ettiğimiz Eşbah ve 'n-Nezâir adlı yapıtında, teşbihe gerekçe 
oluşturduğu düşünülen "yed", "fevk" vs. kavramların yorumunda, 
onun teşbihçiliğini doğrulayabılecek bir açıklama biçimine rastlan-
maz319 Bu durumda Mukâtilih önce teşbihi benimseyip sonra ondan 
vazgeçmiş olması, teşbihçi Mukâtil ile tefsirci Mukâtil'in farklı kişiler 
olması, tartışma üslubu içinde teşbihi çağrıştıran sözler söylemiş ol-
ması veya da teşbih fikrini ona muhaliflerinin isnad etmiş olması 
seçeneklerinden herhangi biri doğru olabilir. Mukâtil'in teşbihçi olup 
olmadığım belirlemek, aslında bizim tartışma evrenimiz açısından pek 
de önem taşımamaktadır. Önemli olan bu çeşit kabullerin (eğer ger-
çekten varsalar) Ru 'yet olgununa olan yansımalarım belirlemektir. 

Eşarî, Ru'yetullahla ilgili farklı inançları ortaya koyarken 
birbirinden farklı yirmi bir inancı, başlıca altı fırka ile 
ilişkilendirmektedir. Bu inançlar, genelde Allah'ın dünyada veya 
ahirette görülmesi veya da görmenin veya görülenin mahiyeti konu-
sundaki farklı inançlardan oluşmaktaydı.320 Bu bağlamda insan-
biçiınci yaklaşımların Ru'yetullah konusundaki düşünceleri, büyük 
ölçüde görülecek varlığın mahiyetine ilişkindi. Elbette ki rasyonalist 
bir bakış açısından hareket eden Mutezile'ye göre, Allah'ı görme fikri 
yalnızca böylesine bir teşbihçi düşünce içerisinde mümkündü. Al-
lah'ın aşkınlığını koruyan bir düşünce içerisinde, Allah'ın görülebilir-
liği veya nesneleştirilmesi düşünülemezdi.321 Mutezile'nin bu tezini, 
Tann'yı insan-biçimci çizgiler içinde anlayan kabuller açısından doğ-

317 Şehristânî. el-Milel. 1/104. 
318 İbn Hacer. Tehzihıit-Tehzib, X/280. 
319 Mukâtil b. Süleyman, el-Kşbâh ve'n-Nezâir fi'l-Kurani 'l-Kerîm, Tah. Abdul-

lah Mahmüd Şahâte, el-Mektebetu'l-Arabiyye, Kâhire, 1975, s.232, 321 
"Yed" terimini açıklarken, "gerçek anlamda el", "nafakayı anlatmak ıçm tem-
sil" ve "fiil. iş" anlamlan olmak üzere başlıca üç anlam yüklendiğini belirtir ve 
bu nesnel belirlemenin ötesinde, anlamlar arasında bir tercih vapmaz. Bkz el-
Eşbâh. s 321. 
Eş'ârî. Makalâtu'Mslâmiyyin, f'287-289. 
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rulayabilmek mümkündür. Örneğin Müşebbihe ve Kerrâmiyye, Al-
lah'ın görülebilirliğini kabul etmelerine karşılık, bunun ancak bir yön 
ve mekan mefhumu içinde gerçekleşebileceğine inanıyorlardı.322 

Tann'yı bir yön ve mekan içinde beşeri formda düşünen 
yaklaşımlar açısından O'nun görülebilirliğini iddia etmek, oldukça 
kolay bir iddiaydı, çünkü beşeri tecrübede cisim olan her varlık görü-
lebiliyordu. Daha açık bir anlatımla böyle bir görme olgusunu diğer 
cisimler üzerinde test edebilmek mümkündü. Ru'yetullahla ilgili bir 
tartışma da sorunlu olan, beşerî formlar içinde düşünülen bir Tann'nın 
görülmesi değil, Müteâl bir varlığı görebilme konusuydu. Zaten beşerî 
görünümde düşünülen bir Tann'nın görülebilmesini imkansız kılan 
herhangi bir mania yoktu Daha da önemlisi daha sonra rasyonel endi-
şelerle Mutezile'nin ileri sürdüğü sakıncalar da söz konusu değildi. 
Zira bir mekan ve yön olgusu içinde düşünülen Tann söz konusu 
olduğunda, bu alanda Mutezile'nin görmenin koşulu olarak öne sür-
dükleri, ışık, mesafe, karşılıklı bulunuş gibi olguların bulunabilmesi 
mümkündü. Çünkü bizzat Tann, bir cisim olarak düşünülmekteydi ve 
beşeri düzlemdeki görmenin her çeşit koşulunu karşılaşabiliyordu. Bu 
nedenle riyazet ve zühd sahipleri, Allah'ı dünyada da ahirette de göre-
bilirlerdi. "Onlar O'nu görürler, O da onlan görür' ayetini Allah'ın 
dünyada görülebileceği şeklinde yorumladılar.323 Bir başka deyişle de 
insanlar Allah'ı dünyada ve ahirette görebilecekleri için, Allah insan 
suretinde tecelli etmekteydi. 

Tann'yı beşerî formlar içinde düşünen, Hişam b. Hakem, 
O'nu görebilmek için ahireti beklemenin gerekmeyeceğini ileri süre-
cek kadar da aceleciydi. Çünkü özü gereği cisim olan bir varlık her 
zaman ve her yerde görülebilmeliydi. Bu durumda Hişâm'a göre. 
dünyada da görülebilir, yolda karşdaştığımız herhangi birinin Tamı 
olabilmesi de mümkündür.324 

Teçsimci düşüncenin güçlü savunuculanndan olan Kerrâmiye 
de, Allah'ın görünebilirliği iddiasını, onu insan biçimci şekle sokarak 
temellendiriyordı. Çünkü Kerrâmiyye'ye göre. Allah'ın alttan ve üst-
ten bir sının vardı, bu nedenle O'nun için alt ve üst yön düşünülebılir-

322 Taftâzânî. Şerhu 1-Mekâsıd. IV/181. 
123 Neşşar. a.g.e, s.l 7. 
3:4 Eş'ârî. Makaldtu l-İslâmhyin. 1/287. 



di. Bu yön içinde O, arşa dokunmaktaydı. Bütün bu nitelikleri içinde 
Tanrı, nesneleri kendisinde sonradan meydana gelen bir Ru'yet ve 
idrâkla görüp idrak ediyordu.325 

İbn Kerrâm (Ö.255/868), Sıfatiyye'den sayılmakla birlikte, bu 
kabulünün sonu teşbihle sonuçlananlardan olarak düşünülmüştür.326 

Kerrâmiyye, ilinülerin aneak Tann'nın özünde meydana geldikten 
sonra realite kazanabileceğini düşünür. Bu anlamda Tann'nın iradesi-
ni de hadis kabul eder. Bu bağlamda yaratılışı mümkün kılan "ol" 
emri de O'nun özünde meydana gelen hadisattandır. O'nun özünde 
böylesi bir çok hâdis meydana gelir. Aym şekilde görme olgusu da 
O'nun özünde meydana gelir, ve onunla bütün sonradan olanlan gö-
rür. Eğer bu görme olgusu meydana gelmezse, diğer varolanlan göre-
mezdi.327 İbn Kerrâm'ın benimsediği bu açıklama biçimi, Tann'yı 
sonluların mahalli durumuna getirmiş görünüyor,328 Bu bakış açısı 
içinde Allah'ı görme, insanlar tarafından belli bir yön ve mekan içinde 
gerçekleşmekteydi. Bir başka deyişle, görülebilir Tann için insanî bir 
görünümden söz etmekteydiler. Bu anlamda, Tann'ya bakılabilmesi, 
bakıldığında görülebilecek bir yüzünün düşünülmesi de mümkün 
oluyordu Aslmda bunlar Allah'ın görülmesinin, O'nun cisim oluşunu 
ve bir yönde bulunabileceğini kabul etmeleri nedeniyle benimsemele-
rine karşılık, Allah'ın bir yön ve mekanda bulunması mümkün değil-
se. görülebilmesi bir yana var olmasından bile söz edilemeyeceğini 
ileri sürerler.329 Bir anlamda bu sonuca Ru'yet sözcüğünün anlamın-
dan da ulaşılabilirdi. Çünkü terim literal anlamıyla anlaşıldığında 
"gözle görme" anlamına geliyordu. Bu ise görülebilecek somut bir 
varlığı gerekli kılıyordu. 

Şehristânî. Haşviyye gruplarının Allah'm dünyada görülme-
sini de mümkün gördüklerini nakleder. Çünkü onlar Allah'ı etten 
kemikten oluşmuş bir varlık olarak düşünüyorlardı. Her çeşit insan 
için düşünülebilen azalan taşıyordu, cisimdi ancak diğer cisimlere 
benzemiyordu. Bu nedenle de bu tarz nitelikler affedilmesinin O'nun 
diğer varolanlara benzetilmesiyle sonuçlanmayacağı düşünülüyordu. 

325 Bağdadî, Usülıı d-Diıı, s.337. 
526 Bağdâdî. el-Fark, s 228: Şehristânî. el-Milel, 1/108. 
127 Bağdâdî, el-Fark, s.217. 
328 Şehristânî, Nihdyetu'l-İkddm. s. 103. 
329 Râzî. el-Erbain. 1/267'. Taftazânî. Şerhu'I-Mekdsıd. IV/181. 



Elbette böylesine somut bir anlatım içindeki Tann, dünya yaşamında 
da görülmeliydi.330 Kadî Abdülcebbâr (Ö.415/1024), teçsimci düşünce 
ile kendileri arasında. Ru'yetullah konusundaki bir aykınlığa da işaret 
eder. Teçsimcilere göre, Allah görülebilir, eğer cisim olmasaydı, gö-
rülmesi de mümkün olmazdı. Bir başka deyişle Allah'ın görülebilme-
sinin koşulu, O'nun cisim oluşuna bağlanmaktaydı. Kendi düşüncele-
rinde ise, Allah'ın cisim olmaması nedeniyle görülememesi söz konu-
suydu. Çünkü görülebilmenin koşulu cisim olmaktı ve Allah cisim 
olmadığına göre, görülmesi de düşünülemezdi.331 

Antropomorfist yaklaşımlar. Allah 'ın görülmesi ve onun do-
ğurduğu sorunların üstesinden, Allah'ın nesneleştirilmesiyle gelmiş 
görünüyorlar. Bir başka deyişle, bu tez açısmdan beşeri formlar içinde 
düşünülen bir Tann'nın görülmemesi için hiçbir engel yoktur. Bu 
bakış açısı, Tann yı somut bir anlatımla beşeri idrake sunan Kur'an 
dilinin katı literalist ve hatta çarpıtılmış bir anlaşımım temsil ediyor 
görünüyor. Böyle bir yaklaşım, Tann'nın aşkınlığı bağlamında oluşan 
pek çok sorunu, Tann'nın içkinliğine başvurmak suretiyle çözmüş 
gibi görünüyorsa da, gerçekte Tann'yı aşkın karakterinden yoksun 
bırakıyor. Bu anlayışı Kur'an'ın genel bütünlüğü ve anlam evreni 
açısından doğrulayabilmemiz mümkün değildir Bir başka açıdan da 
bu tez içinde Tann olduğuna inanılan şey, gerçekte Tann değil, Tann 
derecesine yükseltilmiş bir insandır. 

4.3.Ru'yetullah'ın Olumsuzlanması 
Tann'nın aşkınlığı kapsamında tartışüğımız gibi, O'nun sa-

hip olduğu varlık, mahiyet itibanyla ulûhiyete özgü ve diğer varlıklar-
dan nihai derecede farklılıdır. Bu nitelikler içinde düşünülen bir 
uluhîyet, hiçbir şekilde bir zaman ve mekan boyutu içinde yer tuta-
maz. Yüce Allah'ın kendi özü ile kaim oluşu ve varlığım sürdürebil-
mesi için hiçbir şeye ihtiyacı olmaması ile, görme eyleminin bir ma-
halli gerektirmesi arasında bir çelişki mevcuttur. Bu bağlamda rüyet 
olgusunu da selbiyattan görüp, bir tenzih sıfatı gibi yorumlamak ge-
rektiği düşünülmektedir. Bu ya Allah'ın görülebilirliğinin imkanım 
tamamen dışanda bırakmak veya da görme olgusunu bir selbi nitelik 
gibi görüp, ona tamamen soyut bir anlam ve sonlu çağnşımlanndan 

330 İbn Hazm. el-Fasl III/2; Şehristânî. el-Müel, 1/105. 
331 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu 1-Usûli l-Hamse, s.233 



arındırılmış bir çerçeve belirlemek şekJiııde .olabilir. Rasyonel tenzihçi 
düşüncenin bir üyesi olan Celim b ; Safvân (Ö.128/745), Allah'ı her 
çeşit benzerlikten arındırabilmck amacıyla, idiğer varlıkların nitelene-
bileceği hiçbir nitelendirmenin O na affedilmemesi gerektiği tezini 
savunur.332 Allah'ı görme tezini olumsuzlama bir anlamda. O'nuft 
aşlanhğını koruma ve teşbihden arındınna olgusunun ardılı gibi gö-
rülmüş ve tevhid anlayışının özü;oİâ^, düşünülmüştü^.333 

Mu'tezile";de "tevhid" ianlaytşr, bütün diğer yaklaşımlanna 
rengini yeren temeıî iptedir., Allah,'»; birliği ilkesi, Mutezile düşüncesi-
nin üzerine konuşlandığı önemli beş asıldan bırmı oluşturur. Bu, Al-
lah'ı her çeşit benzerlik ve eksiklıktenuzak tutmayı hedefler Kulakla-
rın O nu işitmemesi, gözlerin görmemesi ve hayalin düşünememesi, 
bu ilkerun rükünleri arasında,yer abis334 Mutezile; Tanrı'dan teşbihi, 
cisim, cüsse, sûret ve mekan vs. olmak üzere her açıdan olumsuzlayıp, 
Allah'uı alıjrette görülemeyecek tezine sarıldı ve bu metodolojisine 
tevhid adım verdi.33Î,;Şu çerçevede onlar, özellikle teşbihçi grupların 
ve Sıfatiyyûn un, Tann'ya atfettikleri niteliklerin hepsini Arap Dili. 
içindeki olumsuzlama edatlanna (lâ, leyse. lem yezâl) başvurarak 
olumsuzladılar.336 Elbette bunu yaparken, yani Tann'nın mutlak 
tenzihiliğini (aşkınlığmı) vurgulayıp içkinliği ni görmezlikten gelir-
ken, Kur'an'daki bir takım insan-biçimci anlatım formlarının vc Al-
lah'm görüleceğini imâ eden ayetlerin farkındaydılar. Ancak bunlan 
ya mecazî anlatımlar olarak gördüler veya da filolojinin mantığı içinde 
terimlerin ikincil ve üçüncül anlamlarına başvurarak yorumladılar.33 

Mutezile başta olmak üzere, Allah'm görülmesini olgusunu 
olumsuzlayanlar, o zamanki yerleşik düşünce gnıplan açısından ba-
kıldığında önemsiz veya bir başka deyişle marjinal gruplar da değil-
lerdir. Aksine bunlar görüşleriyle, düşünceleriyle tanınan ve toplumsal 
statüleri bakımından iyi bilinen insanlardı. Ve bu kabulleriyle İslam'ın 
gerçek inancım savunduklan ve onu bir takım sapmalardan korudukla-

332 Eş'ârî. Makdhîtu 'l-lslâmıyyin, 1/86; tbn Hazm, el-Tasl, III/2. 
333 Şehristânî, elrMiİel, 1/45. 
334 Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.31Q. 
335 Eş'ârî. Makâlâtu'l-İslâmiyyirt, 1/45. 
336 Eş'ârî. Makalâtu l-İslâmiyyin, 1/235. . . , 
33 Eş'ârî, Makalâtu 'l-Islâmiyyin, 1/45; Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, 

s 312. " 



n iddiasındaydılar. Yapmaya çalıştıkları şey ise, bu tarz bir kabulün 
akla ve dine aykırı oluşunu göstermekten ibaret olmaktaydı. Bu tezin 
taraftarları zarnamn rasyonel düşüncesinin başım çekiyorlardı ve bu 
görüşü desteklerken de başvurdukları yöntem büyük ölçüde rasyonel 
yöntemlerdi. 

Filozoflar, Mu'tezile, Kerrâmiyye ve Mücessime Allah'ın gö-
rülmesini kabul etmezler.338 Bunlara Hariciler gibi bir ana grupla, 
Neccâriyye339 ve Zeydiyye gibi ardıl gruplarda eklenebilir.340 İslam 
kelamcılanmn çoğu, Allah'm görülmesi meselesini tartışırlarken, 
birinci dereceden muhatapları Mutezile olmuş, onlann görüşlerinin ve 
dayanaklarının aklî ve naklî açıdan reddiyle uğraşmışlardır. Bu bağ-
lamda Mutezile de cisimlerin görülebilirliğini ve görülebilir olan şey-
lerin ancak cisimler türünden olabileceğini belirterek bir anlamda 
Yukarıdaki Mücessime'nin tezine paralel bir çizgi izlemektedir.341 

Ancak Ru'yetullahı olumsuzlayanlar yalnızca bu kadarla sınırlı değil-
dir. Kuşkusuz yukandaki gruplarara paralel bir çizgi izleyip Allah'ın 
ahirette görülebileceği tezine karşı çıkan bir diğer grup da Şiâ'dır. 
Elbette Şiâ'ya göre, yalmzca kendileri değil, peygamber başta olmak 
üzere ehl-i beytin de kanaati bu yöndedir. Şia böyle bir 
olumsuzlamaya başvururken, Mutezile ile aynı görüşleri paylaşır. 
Bunun gerekçesi, Allah'ın her türlü sonlu nitelikten anndınlması 
şeklindeki rasyonel temel dışında, Kur'an'ın Ru'yeti 
olumsuzlayabilecek anlamda görünen ayetleridir,342 

Klasik mezhepler tarihi kaynaklarımızın hemen tamamı, 
gönnenin olumsuzlanması tezini Mutezilenin tamamına nispet ederek 
tartışmışlardır.143 Böylesine bir yaklaşım birey olarak Mutezile düşü-

338 Râzî, el-Erbain, 1/266. 
"" I s fe rây îne t -Jabs ir , s.101. 
m Eş'ârî. Makaldtu'l-İslârmyyin, 1/289: Nesefi, Tabsıratü l-Edille, 1/387. 
341 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu 'l-llsûli l-Hamse. s.233. 

Aslında Şiâ birbirinden temelde farklı pek çok ayrı düşünce grubuna sahiptir 
Bunlar arasında pek çok alanda köklü düşünce ayrılıkları bulunmaktadır. 
Zeydiyye gibi Sünnî düşünceye paralel çizgi izleyenler kadar, oldukça 
estremist biçimleriyle de karşılaşmaky'mümkündür. Yukanda aktardığımız gö-
rüşler büyük ölçüde, Caferiyye'ye aittir. Hamedâni. Ahmed Sabri. Islâmda 
Caferi Mezhebi ve İmam Cafer Sadık buyruktan, Ankara, 1983. s.61. 

343 Bkz. Eş'ârî. Makalâtü'l-İsldmiyin, 1/279; İbn Hazm, el-Fasl, II1/2; Şehristânî, 
el-Milel, 1/45. 



mirlerinin ne düşündükleri veya da ilk mutezili olarak kabul edilen 
Vasıl b. Ata'nın (ö. 131/748) da aynı görüşte olup olmadığı şeklindeki 
ayrıntıları atlaması yönüyle bir çok soruyu cevapsız bırakmaktadır. Bu 
nedenle Tanrı'nm görülebilirliği tezinin olumsuzlanışına ilişkin gö-
rüşlerin ortaya çıkış tarihini tespit etmek de zordur. Bu alanda bilgi 
veren kaynakların çoğunluğu karşıt düşüncenin, yani Ru'yeti kabul 
eden Sünnî kelamcılarca kaleme alınan yapıtlardır. Mutizîleden bize 
ulaşan en önemli yapıtlar, kuşkusuz Kadı Abdülcebbâr'ın Mutezilî 
düşünceyi açığa vuran "Şerhu Usûli 'l-Hamse" adlı yapıtı başta olmak 
üzere diğer yapıdandır. Kadı Abdülcebbâr'ın hicri 400'lü yıllarda 
yaşadığı dikkate alınırsa, daha erken dönemin karanlıkta kaldığım 
söylememiz mümkün görünüyor. 

Kâdî, Ru'yet sorununu ele alırken, öncelikle kendi metodo-
lojisini belirler. Bu bağlamda Allah'ın görülmesinin imkanını 
olumsuzlama tezi, hem aklî hem de naklî temellere dayalı olarak sa-
vunulabilir. O na göre burada nakle başvurmak mümkündür, çünkü 
naklin gerçekliği, Ru'yet sorununa bağımlı değildir.344 Bu durumda 
Ru 'yetullah problemiyle ilgili olarak naklî temellendirmeler yapılması 
mümkündür.345 Bir başka açıdan da bu, Kâdî'nın Tann'nın görülmesi 
olgusunu olumsuzlarken iki farklı perspektif izleyeceği anlamına 
geliyor. 

Ru 'yetullah sorununa negatif bir gözlükten bakan 
Metezile'ye göre, bunun aksine bir yaklaşım teşbihe düşmek anlamına 
geliyordu. Daha ekstremist bir bakış açısına sahip olan Murdariyye346 

kolu, Allah'ın gözlerle görüleceğini söylemin küfürde aşınya gitmek 
(guluv) anlamına geldiğini ifade eder.347 Yalnızca Tann'yı görme 
tezini kabul etme değil, bu tezi kabul edenin küfründen şüphe etmeyi 

344 Kanaatimizce Kâdî Abdülcebbâr şunu demek istiyor: Eğer naldın gerçekliğini 
ispatta dayanılan herhangi problemin gerçekliğini belirlemede de nakle daya-
nılırsa, bu durumda kısırdöngü oluşacaktır. Buruda nakil ile 'Ru'yet ' arasında 
varoluşsal bir ilişki bulunmadığına göre, bu sorunun ispatında nakle başvuru-
labilir. 

345 Kâdî Abdülcebbâr. Şerhu 'l-Usüli 'l-Hamse, s.233. 
346 Murdar olarak bilinen, İsâ b. Sabîh (Ö.226/840-1 )'e uyanlardır. Bir Mutezilî 

olan Murdar, grup içinde Mutezilenin rahibi olarak tanınmıştır. Bişr b. 
Mu'temir (ö 210/825)"den ders okumuştur. Bu konuda geniş bilgi için bkz 
Bağdâdî, el-Fark, s. 164; Şehristânî, el-Milel, 1/68; İsferâyînî, et-Tabsir, s.77. 

347 Eş'ârî, Makâlâlıı 'l-İslâmiyyin, 1/69. 
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bile küfiir olarak değerlendirir.348 Ancak daha sonraki bir Mutezilî 
düşünür olan Kâdî Abdülcebbâr (ö.415/1024), Allah'ın görülmesi 
konusunda kendi düşüncelerine muhalif olanların tekfir edilemeyeceği 
düşüncesindedir. Çünkü tekfir, ancak Tann'yı bilmemekten dolayı 
olabilir. Oysaki Allah'ın görülmesinin imkansızlığım bilmemek, O'nu 
bilmemek anlamına gelmez.349 Daha açık bir anlatanla. Tanrı 'nın 
görülmesi tezini benimseyenlerin de O'nu bilmeleri mümkündür. 
Mutezile'ye paralel bir çizgi izleyen Şiâ, Kıyamet Günü, Allah'ın 
halka görüneceğini söyleyen, O'nun cisim olmadığına inanıp O'nu 
teşbihten tenzih etse bile, bu sözü, bil dil tekerlemesinden ibarettir ve 
küfre ulaşır. Çünkü bu çeşit iddialarda bulunanlar, Kur'an'ın veya 
Hadis in zahiri anlamlanna kapılanlar, akıllarım, düşüncelerini bıra-
kanlar, onlan artlarına alanlar, o sözlerdeki mecaz ve istiareleri anla-
mamakta acze düşüp, nazara ve delile önem vermeyenlerdir.350 

Tann'nın görülebileceği kabulü, Aşkın bir ulûhiyet anlayışı 
açısmdan ele alındığında bir çok problem ve güçlüğü de beraberinde 
getirmektedir. Bir şeyi ve bir kimseyi görmek, o nesne ve kimsenin 
duyu algısı aracılığıyla algılanan biçiminin kavranmasıdır. Gönne 
eyleminin aym nesne üzerindeki tekran, o kişinin tanınması olarak 
tanımlanmaktadır Bu durumda Allah'ın görülebilecek veya tanınacak 
bir yüzü ve sureti oluşundan söz edebilir miyiz? Her ne kadar Kur'an 
Allah'ın bir yüzü oluşundan söz etmekteyse de, hem oluşan sufıyâne 
gelenek hem de İslam teologlannın çoğunluğu Tann'nın beşeri an-
lamda "yüz" teriminin taşıdığı anlamda, literal olarak Tann'ya atfe-
dilmesinin problemlerim tartışarak, terimi gerçek anlamının dışında 
mecazi bir anlama kaydırmaktadırlar. Ancak "yüz" kelimesiyle ilgili 
meydana gelen böylesine bir anlam kaymasının bir sonucu olarak, 
"görme" teriminin gerçek olmayan, aksine mecazi olarak anlam taşı-
yan bir yüz için ne anlama gelebileceği bir yana, gerçek anlamda bir 
görme olarak isimlendirilip isimlendirilemeyeceği bile tartışılabil-
mektedir. Bu bağlamda Tann'nın aşkınhğımn korunabilmesi ve bütün 
noksanlıklardan anndınlması için, O'nun mutlak anlamda teşbih'ten 

348 İsferâyînî, et-Tabsîr, s.78. 
549 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli l-Hamse, 5.233. 
350 Rıza'l-Muzalî'er, Muhammed, Şid İnançlan, Çev Abdülbakıy Gölpınarh. 

Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1978, s.27. 



uzak olması rasyonel bir zorunluluktur. Bu anlamda Tann'nın görül-
mesini kabul etmeme, bu rasyonel zorunluluktan kaynaklanmaktadır. 

Mutezile, bu negatif tutumu rasyonel açıdan temellendirirken, 
büyük ölçüde nesnel dünyaya göndermelerde bulunur. Daha açık bir 
anlatımla, görme'nin olgular dünyasında ve beşerî tecrübede kazandı-
ğı anlamın, Aşkın alana uygulanması durumunda ortaya çıkması 
muhtemel soruıılan gündeme taşır. Görme olgusunun gerçekleşmesi 
için, duyu organlarının sağlandığı, objenin gözle görülebilecek cinsten 
olması, karşılıklı bulunuş, süje (gören) ile obje arasında görmeyi en-
gelleyici durumlann bulunmaması gibi koşulların351 zorunlu olduğunu 
ileri süren Mutezile, fenomenal dünyada Ru 'yet olgusu için belirlediği 
anlam evrenini aşkın alana uygulayarak, yani gâibi şahide kıyaslaya-
rak, Tann açısından bu koşullan kabul etmenin veya görülebilir olu-
şunu iddia etmenin O'nu cisimlerle ve nesneler dünyasıyla, özdeş hale 
getirmek anlamına geldiği sonucuna ulaşır. Bu durumda, gerçek an-
lamda bir tenzihe ulaşmak, teşbihe yol açacak bütün olgulann 
olumsuzlanmasıyla olabilir. Görülebilir dünyada görme olgusu, obje-
nin bir yönde bulunmasını ve cisim oluşunu gerektirdiğine göre, Tan-
n'nın görülebilirliği tezi Tann'yı bir cisim statüsüne indirgeyecektir. 
Bu nedenle Allah'ın görülmesini olumsuzlama rasyonel bir zorunlu-
luktur.35" Bu bir rasyonel çıkanm olarak düşünülür, çünkü iki temel 
öncüle dayalı bir sonuç olarak ele alınmaktadır. Birinci öncül: Görme 
olgusu ancak, bir yönde ve karşılıklı bulunuşla gerçekleşir. İkinci 
öncül: Tann'nın bir yönde bulunuşu düşünülemez. Sonuç: Bu anlam-
da Tann'nın görülmesi imkansızdır.353 

351 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'UUsüli'I-Hamse, s.248; Râzî, Meâlimu Usüli'd-Din, 
s.72; Taftazânî, Şerhu İ-Mekdsıd, IV/19İ5; Cürcânî, Şerhu'l-Mevdkıf, VIIl/135 

352 Bâkıllânî. Kitdbu 't-Temhid! s.314; Nesefi, Tabsıratü l-Edille, 1/421; Râzî, el-
Erbain, 1/297; Taftazânî. Şerhu'1-Mekâsıd, IV/196-197; İbn Rüşd. el-Keşf, 
s.272. 

j53 Kâdî Abdülcebbâr. Şerhu '1-Usûli i-IIamse, s.248 Ancak mantıkî bir çıkarım-
da sonucun kesinlik ifade etmesi için, öncüllerin mutlak anlamda doğru olması 
ve tartışmanın bütün taraflarınca benimsenmesi gerekir Özellikle Allah'ın gö-
rülebilirliğini kabul eden tez. yukarıdaki öncüllerin doğru olduğu düşüncesin-
de görünmüyor. Çünkü görmenin temel illeti olarak var olmayı belirleyen bu 
pozitif düşünce. Mutezile nin eriştiği bu rasyonel sonucu tartışılır duruma ge-
tirmektedir. 



Bazı Mutezile düşünürleri ise, Allah'ın görülebilirliğini 
olumsuzlamakla birlikte, Allah'ın kendi özünü görebileceği ve bütün 
görülebilir olanları görmesinin de mümkün oluşu tezini kabul ederler. 
Ancak bu görme olgusunu, reel anlamda bir görme olarak değil, gö-
rülebilir olanları bilme anlamında ele almaktadırlar.354 Bununla bir-
likte, kendisini veya başkasını görüp görmemesi konusunda Mutezile 
içinde bir uzlaşıdan söz etmek mümkün görünmüyor.355 Bağdât Mute-
zile'si Allah'ın ne kendisi ne de nesneleri görmesi tezini kabul etmez-
ken, Basra kolu Tann'mn başkasını görebileceğini ancak kendisini 
göremeyeceği düşüncesindedirler.356 Ancak bazı Mütezilî düşünürle-
rin Allah'a görme eylemi atfeden bu kabulü, karşıt düşünce sahipleri-
ne, Allah'ın görülebilirliği olgusunu benimseme ve Mutezile tezini 
çürütme yolunda önemli bir hareket alam sağlamış gibidir. Çünkü eğer 
Tann insanları görüyor ve bu görme olgusu için karşılıklı bulunuş vs. 
herhangi bir koşul gerekmiyorsa, aynısı Allah'ı görme tezi için neden 
geçerli olmasın? Mutezile bu itirazın farkında olmakla birlikte, bunun 
üstesinden süje Tann ve insan olması,durumlarmdaki mevcut varoluş-
sal aynma dikkat çekerek gelmeye çalışır. Çünkü Allah görmek için 
herhangi bir duyu organına muhtaç değilken, insan mutlak anlamda 
görme duyusuna muhtaçtır. Bu nedenle insan için görme ancak gerekli 
koşullan sağlaması durumunda gerçekleşebilir 357 

Salt îenzihçi bakış açısına göre, Allah'ın görülebilirliğuıe i-
lişkin aklî deliller büyük ölçüde polemiğe dayalı çıkanmlardır. "Allah 
eşyayı bizim için görünür kılmıştır, bu durumda kendisini görünür 
kılmaması düşünülemez" şeklinde Allah'ı görmenin bir koşulu olarak 
Allah'a dayanan görüş, bu çeşit polemiğin açık bir örneğidir.358 Bir 
başka polemik örneğini de "Allah'ın kendi zatım görmesi nedeniyle, 
görülebilmesi" iddiası oluşturur. Çünkü Allah'ın kendi zatım görmesi, 
başkalannm onu görmesini gerekli kılmaz. Çünkü bunun zorunlu 
sonucu, insan kendi özünü göremez, başkalan da onu göremez anla-
mına gelir ki, bu bir çelişkidir. 

354 Eş'ârî, Makdldtu'l-îslâmiyyin, 1/78. 
355 Bağdâdî, el-Fark, s. 114. 
356 Bağdâdî, Usûlü d-Dîn,sM. Mutezile'nin ilen gelenlerinden Ka'bî (6.319/931) 

de, Allah'ın ne kendini ne de başkasını görmesinin söz konusu olamayacağı 
düşüncesindedir. Bkz. Cüveynî. el-İrşâd, s.164. 

357 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu l-Usûli 'l-Ifamse, s.250. 
358 Hanefi, Mine l-Akide. 11/274. 



Bu çerçevede Mutezilenin başvurduğu ikinci bir analoji, be-
şerin dünya yaşamından hareketle öteki dünya ile bir analoji oluştur-
ma ve sonra da o alanda bir yargıya ulaşma şeklinde gerçekleşmekte-
dir. Mutezile'nin dayandığı önemli bir gerekçe "eğer Allah'ın görül-
mesi" mümkün ise, bu durumda her zaman ve platformda bu imkanın 
söz konusu olabilmesinin gerekli olması şeklindeydi. Tann'nın gö-
rülmesi bir şekilde mümkün ise, bu dünya yaşamı içinde mümkün 
olmalı ve beşeri tecrübe içinde de test edilebilmeliydi.359 Beşeri tecrü-
be içinde görme eyleminin gerçekleşmesi için bir takım koşullar ge-
rekliydi ve bu koşullar yerine geldiği taktirde eylemin gerçeklik ka-
zanması gerekiyordu. Aslında bu tarzdaki bir inşa, görmenin temel 
illeti olarak varlığı belirleyen teoriler açısından da tutarlı olmalıydı. 
Çünkü Tann'nın var olmadığı bir zaman dilimi düşünülemeyeceğine 
göre, görmenin her zaman diliminde gerçekleşmesi gerekir. Mutezile-
nin burada başvurduğu yöntem, Tann'nın dünyada görülmesinin im-
kansızlığını, ahirette görülmesinin imkanı aleyhinde kullanmak şek-
lindedir.360 

Aslında onların Allah in görülmesi konusundaki bu kabulleri 
genel Mutezile sistematiği ile de uyumludur. İnsanın özgürlük ve 
sorumluluğu açısından eylemin varoluşunu beşeri iradeye özgü kılan 
yaklaşımlan,361 bir eylem olarak görme olgusunu da kapsamalıydı. Bu 
durumda görme eylemi için gerekli koşullar bir araya geldiğinde ey-
lemin gerçekleşmesi kaçınılmaz olmaktadır.362. Dünya yaşamında 
süje/gören mevcut ve diğer bir takım koşullar da var iken, görme ey-
lemi meydana gelmiyorsa, objenin görülebilmesinin imkansızlığım 
gösterir. Çünkü görülmesi mümkün olan bir objenin şimdi de görüle-
bilmesi mümkün olmalıdır.363 Bu açıklamalar ışığında denilebilü ki, 
Mutezile Allah'm görülmesi olgusunu tamamen rasyonel gerekçelerle, 
bir açıdan O nu her çeşit teşbih unsurundan anndırma, diğer açıdan da 
böyle bir olgunun beşeri tecrübe içinde doğruluğu ve anlamım test 
etme imkanı bulunmaması nedeniyle olumsuzluyor görünüyor. 

359 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu i-llsüli İ-lIamse, s.253; Cüveynî, el-İrşâd, s. 165. 
360 Cüveynî. el-İrşâd, s.165-166. 
361 Kâdî Abdülccbbâr. Şerhu 'l-Usûli l-Ilamse, s.324vd.. Bağdâdî. Usülu 'd-Din, 

s. 135: Şehristânî, el-Milel, 1/45. 
362 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu 'l-Usıili l-Hamse, s.250. 
363 Bâkıllânî. Kitdbu t-Temhîd, s.315 



Bununla birlikte onlar, bu rasyonel metodolojileri içinde ilgili 
nasları da ele alıyorlar. Yukanda da ifade edildiği üzere Mutezile, 
naslann Allah'ın görülmesi tartışmasında gerekçe oluşturabileceği 
düşüncesindedir. Çünkü naslann doğruluğu görme olgusuna bağımlı 
değildir. Bu durumda Ru'yetullah olgusunun temellendirilmesinde 
bunlann gerekçe olarak kullanımı herhangi bir döngü meydana getir-
meyecektir.364 Ancak burada şunu belirtmek zorundayız ki, hem 
Ru 'yetullah doktrinini benimseyenler hem de karşısında yer alanların 
naslara yaklaşımına her şeyden önce bir ön-kabul eşlik etmektedir 
Birinde naslar Ru'yetin gerçekliğini doğnılayabilecek bir anlam çer-
çevesine oturtulmaya çalışılırken, diğerinde de tamamen karşıt bu 
düşünce hakim olmaktadır Aslında her iki yaklaşımında inceleme 
evrenine aldığı naslar aynıdır. Meydana gelen aykınlık başvurulan 
gerekçeler noktasında değil, bu gerekçelerin anlaşımı, yorumu ve 
anlam!andınlması açısmdan doğmaktadır. Bu nedenle meydana gelen 
aynlık beşerî, yorumsal ve metodolojiktir. İbn Rüşd (Ö.595/1198), her 
iki tezi de amaca ulaştlabilirlik açısmdan saptırılmış görür. O'na göre, 
naslar Ru 'yetullah olgtısunu çok açık bir biçimde ortaya koyarken, her 
iki kabulü benimseyen teologlar grubu da bu açık naslan literal bir 
okuma yerine, mecazî ve analojik anlam boyutlarına yönlendirmek 
suretiyle anlamı saptırmışlar ve naslan büyük ölçüde müevvel duruma 
getirmişlerdir.365 

Ru'yetullahla ilgili tezleri gerekçelendirmede referans oluştu-
ran ayetleri, hangi grubun öncelikle tartışma zeminine taşıdığı ve 
bunlan tartıştığını belirlemek güçtür. Ancak teolojik kamplann olu-
şumundan çok önceki dönemlerde bile, ilgili ayetlerin dikkatleri çek-
miş ve üzerinde münakaşalar yapılmış olması mümkündür. Öyleyse 
böylesi tartışmalarda, ilgili ayetlerin referans tutulmasında öncelikli 
olanın "kim" oluşunu belirlemek o kadar da önemli değildir. Önemli 
olan her iki karşıt grubun da aym gerekçelere tutunmuş ve büyük 
ölçüde ayetleri yoruma tabiî tutmuş olmalandır. 

Mutezile'nin bütün düşüncelerine rengim vermiş olan tevhid, 
naslan anlama ve anlamlandırma girişimlerine de yansır. Bu nedenle 
onlann naslara yükledikleri anlam, büyük ölçüde teşbihe yol açabile-
cek çağnşımlardan uzaktır. Bu bağlamda Tann'nın ne gerçek anlamda 
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bir yüzü vardır, ne de insanların, beşeri tecrübe içinde meydana geldi-
ği anlamda O'nun yüzüne bakabilmeleri söz konusudur. Bu anlamda 
ahirette inananların yüzleri parıl parıl Rablerine bakmaları olgusunu 
anlatan ayetin366 anlamı kesinlikle literal olarak yorumlanamaz ve 
burada kastedilen Rablerini görme eylemi değildir. 

Mutezile'ye göre, bu ayeti Tann'yı görmek olarak yorumla-
yanlar, hem kavramsal olarak hem de anlam düzeyinde yanılmakta-
dırlar. Aslında Mutezile, ayette yer alan sözcüklerden "vüz, bakma" 
gibi isünlerle "ila" edatının aynı söz-dizim içinde yer aldığında, bir 
başka anlamda yorumlanmasının karşı karşıya kalacağı güçlüğün 
farkındadır. Böylesine kavramsal bir sorunu aşmak, aynı şekilde kav-
ramsal bir çözümlemeyi gerektirecektir. Bu anlamda ayette yer alan 
"ila" teriıni bir edat olarak görülmemelidir. Ayetteki "ila" edatım, bir 
isim olarak gören Mutezile, bunu nimetler anlamına gelen "alâi" teri-
minin çoğulu olarak düşünerek "nesne" konumuna yerleştirdiler, bu 
durumda bir bakma değil, bekleme eylemi söz konusuydu, inananlar 
Allah'ın vereceği nimeti beklemekteydiler.367 Böylesi bir kavramsal 
çözümlemenin kabul edilmemesi durumunda da, nazar sözcüğünün 
görme anlamına değil, bekleme anlamında ele alınabilmesi mümkün-
dür. Çünkü nazar sözcüğü "ila" edatıyla kullanıldığında, bununla göz 
bebeğini çevirme veya da duyumsal anlamda bir görme kastedilmesi 
ve bunun Tann'ya atfının imkansız oluşu bir yana, Kur'an'a dayalı 
olarak da bunu doğrulayabilmek mümkündür. Kur'an'ın ( w jj 
"bolluk zamanına kadar beklerler"368 ayetinde nazar terimi ila edaüyla 
birlikte yer almasına karşılık, görme anlamına değil bekleme anlamına 
gelmektedir.369 Benzer yaklaşımlan Şiî düşünce içinde de bulabilmek 
mümkündür. Tanrı yı yaratıklanndan birine benzeten ve yüzü, eli, 
gözü olduğunu söyleyen, yahut dünya semasına indiğini, Cennet ehli-
ne ayın göründüğü gibi görüneceğini söyleyen ve bu çeşit inançlara 
sapan kişiyi sapıtmış ve küfre düşmüş bir derecede gören Şiâ,370 bu 
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ayette sözü edilenlerin Allah'ın lütfune mazhar olacak kişiler olduğu-
nu ve Allah'ın lütfunü bekledikleri iddiasındadır.371 

Bu çerçevede Mutezile, büyük ölçüde gözlerin Tann'ya iliş-
kin bir çeşit anlayışını olumsuzlayan ayetlerden hareket eder. "Gözler 
O 'nu idrak edemez, O gözleri idrak eder"372 ayetindeki Ru'yet bir tür 
kavrayıştır Basar terimi, Allah'm görme yetisi verdiği latif bir cev-
herdir ve onunla görülebilir olan şeyler idrak olunurlar.373 Mutezile 
ayette Tann'ya atfedilen idrâk terimini bilme anlamında yorumlaya-
rak, Tann'nın gözleri bilebileceği tezini ileri sürer.374 Bu nedenle 
burada idrakten kastedilen "görme" fiilidir. Bazen "gördüm" anlamın-
da "gözümle idrak ettim" de denilebilir. Aradaki fark yalnızca kav-
ramsal düzeydedir.375 Burada yapılan, özellikle göz ile birlikte kulla-
nılan "görme" ve "idrak" etme kavramlarının aym anlama geldiklerim 
göstermektir. Zaten her iki kavramda filolojik açıdan aynı anlama 
gelmektedir. Bu durumda birinin olumsuzlanmâsı diğerinin de 
olumsuzlanmasını gerektireceğinden, Tann'nın görülmesinin imkanı 
olumsuzlanmış olmaktadır 376 Bazen gözümle gördüm denilebildiği 
gibi, bazen de gözümle idrak ettim de denilebilir. Yani her iki kav-
ramda göze nispetle kullanıldığında aym anlama gelirler.377 Veya bir 
başka şekilde ifade etmek gerekirse, "idrak" terimi göz ile birlikte 
kullanıldığında ancak "görme" anlamına gelmektedir. Bu nedenle de 
burada olumsuzlanan "anlayış veya idrak" değil, Tann'yı görme ey-
lemidir.378 İdrâk terimi "göz" terimiyle birlikte kullanıldığında, yal-
mzca görme anlamına gelir.379 Burada dikkat çekici bir nokta, şüphe-
siz Sünnî düşünce çizgisi gibi, Mutezile de Tann'nın görülmesine 
ilişkin kendi tezini biçimlendirirken aym şekilde "arilayışl idrâk" teri-
mine yüklenen anlamdan hareket etmesidir. Mutezile'ye gÖTe de idrâk 
terimi, genel bir bağlamda kullamldığmda, ulaşma, gelme, olgunlaş-
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ma, ergen olma gibi anlamlara gelirken, "göz" terimiyle kayıtlanarak 
kullanıldığında yalnızca "görme"anlamına gelir.380 

Ayette "gözler" teriminin önünde "lam-i cinsiyye" yani bütün 
cinsi kapsayan bir kullanım biçimi bulunduğu için buradaki 
olumsuzlama bütün gözleri kapsamaktadır. Bu nedenle gözlerle göre-
bilme hem dünyada hem de ahirette olumsuzlanmaktadır. Çünkü bu 
durumda genel olanın olumsuzlanması, fer'inin de olumsuzlanmasını 
gerektirir. Genel bir yargıyla yapılan olumsuzlama tikelleri de olum-
suzlar. Kavrayışın olumsuzlanması, niyetin de olumsuzlanmasını 
gerektirir. Aynca Yüce Allah idrak edilemeyeceğini övgü ile andı. 
Yokluğu övgü olan bir şeyin varhğı eksikliktir.381 Eksiklik ise, Allah 
hakkında düşünülemez. Bu son anlama göre ayet, gözlerin onu tam 
anlamıyla ihata edemeyeceğini ifade etmesi gerekmektedir. Ancak 
böyle bir kabul Mutezile açısından tutarlı bulunmamaktadır Çünkü, 
ihata sözcüğü ne filolojik ne de metaforik olarak hiçbir zaman idrak 
etme anlamına gelmemektedir. Örneğin filologlar "şehir surlarla ku-
şatılmıştır" diyebilmelerine rağmen, şehiri surlar idrak etti cümlesini 
aynı tutarlılıkta söyleyememektedirler. Dolayısıyla Mutezile ye göre 
böyle bir anlamlandırma biçimi, filologların kullanımına ve yorum-
cuların açıklama biçimlerine ters düşer.382 

Mutezile, ayetten "övünme" anlamının kastedilmiş oluşunu, 
ayetin öncesi ve sonrasıyla/.s/va/f ve sibak ilişki kurarak 
temellendirmeye çalışmaktadır. Ayet bir bütün olarak ele alındığında 
bunun övünme amaçlı oluşu açıktır. Yüce Tann'nın ayete övünme 
ifade eden bir anlam biçimiyle başlayıp sonra da bunu başka ifadelerle 
karıştırması düşünülemez. Örneğin "Ahmet takva sahibidir, esmer 
olup ekmek yer, geceleri kaim, gündüzleri oruçludur" şeklindeki bir 
anlatımla Ahmet'in siyah oluşu ve ekmek yiyişine olan atıf cümlenin 
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medilı ifade eden yapısıyla çelişir.Yüce Allah, eş ve çocuk edinmek-
• ten beri oluşünu ifade edince, kendi özünü de diğer özlerden "görüle-

memesı"' ancak başkalarını görmesiyle ayırmıştır ve bütün insanlar da 
bu ayetin övünme amaçlı oluşunda birleşmişlerdir.383 Ashnda "yoklar"" 
da görülememektedirA'eya bir başka deyişle görme eyleminin objesi 
yok olanlar değil var olanlar olmaktadır. Halbuki bundan herhangi bir 
övünme anlaııiı çıkmamaktadır. Ancak Mutezile, burada övünmenin 
gerçekleşmesi • için yalnızca görülememe değil, kendisi başkalarını 
gördüğü halde, başkalarının onu göremenıesidir. Aslında bir şeyin özü 
gereği 'medih" olmaması ancak ona eklenen ilave bir nitelikle övün-
me anlamının ona kaülması mümkündür. Aym şekilde salt Tann'dan 

; eş ve çocuk sahibi olmayı nefyetmekte de bir övünme bulunmamakla 
iî birlikte, bu O'nun ölmeyen ve sonlu olmayan bir diri oluşuyla birlikte 
i düşünüldüğünde her türlü noksanlık ve sonjuluktan uzak olması anla-
mında medih anlamı çıkmaktadır.38' 

Burada övünmenin gerçekleşmesinin koşulu, Tann ile baş-
kaları arasındaki ayrımı ortaya koyan açı olmaktadır. Çünkü özleri 
gereği bir kısım'varlıklar, herhangi birimiz gibi hem görebilir hem de 
görülebilir, bazısı '"yoklar" gibi ne görülür ne de görebilirler, bazılan 
"cansız varlıklar" gibi görülürler, ancak kendileri görme eylemini 
gerçekleştiremezler; bazılan Yüce Tann gibi görülemez ancak kendisi 
başkalannı görebilir. Bu dummda "Allah başkalarım besler ancak 
kendisinin beslenmeye ihtiyacı yoktur" cümlesinde de bir övünme 
anlamı gerçekleşmektedir.383 

Medih terimini ikiye ayırarak ele alan Mutezile, birincisinin 
öze. ikincisinin ise fiile referansta bulunduğunu iddia eder. Özle ilgili 
olam da iki kısma ayrılıp birisi, özle ilgili, "alim, kadir, semi, basir" 
gibi bir olumlulama durumuna veya da "muhtaç değildir, görülemez" 
vs . git i olumsuzlama durumunu işaret eder.386 Örneğin "o, Aziz ve 
hakimdir"'117 ayetinde medih ifade eden aziz ve hakim sözcüklerinin 
her biri. başlı başına kullanıldıklarında da medih ifade ederler. Bunlar 
birbiriyle ilişkili veya ayn da kullaıulsalar övünme ifade ederler. Bu 
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bağlamda Mutezilenin anlam yönüyle çözümlemeyi denediği diğer 
ayet, yine Ru 'yetullah konusunda pozitif tutum geliştiren düşünürlerin 
gerekçe olarak belirledikleri Hz. Musa'nın Allah'ı görmek istemesine 
ilişkin talebiyle ilgili ayettir. Ayetin literal bir okuması, Allah'ı gör-
menin olumsuzlanması tezini güçlendiriyor görünüyor, çünkü ayet çok 
açık bir biçimde Tanrı'nin görülebileceğini ifade etmezken, ondan çok 
daha açık bir şekilde hem de bir olumsuzluk edatıyla birlikte bu isteğin 
gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor. Mutezilenin karşıt tezi çürütme 
sadedinde güçlü gerekçelerinden birisi kuşkusuz binadaki bu 
olumsuzlama durumuyla ilişkilidir. Mu'tezile ise, Hz. Musa'nının 
gerçekte kendisi için değil, kavmine Tann'nm görülemeyeceğini gös-
termek için böyle bir istekte bulunduğu tezini ısrarla sürdürmektedir. 
Bu teze göre, Hz. Musa aslında Allah'ın görülemeyeceğini biliyordu, 
ancak kavmi ona hücum ederek kendilerine Allah'ı apaçık gösterme-
sini istediler: Bu nedenle de kendine nispetle kavmine bu eylemin 
imkansızlığım gösterdi. Bu görüş, Mutezile içinde Câhiz 
(ö.255/868)'dan destek bulmuştur. 88 Bir başka açıdan da, Hz. Musa 
burada Tann'yı görmenin imkansızlığını bilmesine karşılık, sahip 
olduğu bu aklî bilgiyi naklî bilgiyle teyit etmek istemiş olabilir. Çünkü 
delillerin çokluğu, hepsi aym türden olsa da, işaret edilene ilişkin 
bilgiyi kuvvetlendirir bu nedenle onun bu isteği ^ W) "ölüleri 
nasıl dirilttiğini bana göster,.."389 ayetindeki istek gibi bir anlam taşı-
maktadır. Ancak bu son yorum, teolojik epistemolojiye uygun düşme-
diği gerekçesiyle eleştirilmiştir. İlim farklılık kabul etmez. Çünkü 
ilim, zıddına ihtimal vermeyecek şekilde ayrım yapmayı gerektiren bir 
niteliktir. Bu nedenle İbrahim'in sözü şöyle yorumlanabilir: O. kendi-
sine vahiy inerken muhatabı Cebrail'dir. Onun Allah nezdinden olup 
olmadığım bilmek istemiştir. Ancak bu görüş muhatap Tann olduğun-
dan zayıf kalmaktachr. Çünkü Cebrail Tann değildir. Aynca ölüleri 
diriltmek Cebrail'in işi değildir. Bu nedenle ondan böyle bir talepte 
bulunması düşünülemez. Öyleyse onun bu isteği akıllar için uygun 
düşmeyecek istekler dışmda kalmaktadn390 

Bazı Mutezile düşünürlerinin ise ayeti, "ayetlerinden bir a-
yet" göster anlamında yorumladıklan ve temelde ayetteki görme teri-
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mini "rüyet" anlamında almadıkları görülür. Ancak bu, Mutezile'nin 
tümüne özgü bir düşünce değildir. Örneğin Zemahşerî, ayetteki talebin 
Tann'yı görme talebi olduğunu esasta kabul eder. Dolayısıyla ona 
göre, "erini" (bana göster) teriminde "nefseke" (seni) nesnesi hazfe-
dilmiştir. Ve burada kastedilen görme bizatihi gözle görmedir. Bu 
durumda ayetin anlamı, "bana tecelli et ve görün, seni göreyim" anla-
mına gelmiş olur.391 

Ayetin farklı kavram ve anlam boyutlarında ele almışı büyük 
ölçüde spekülatif ve yorumsaldır. Çünkü kesin bir zorunluluk ve açık 
bir karine bulunmaksızın terimlerin kavramsal yapılanyla oynama ve 
onu yerleşik anlamının dışında bir anlam boyutuna refere etme son 
anlamda bir çarpıtma anlamına da gelebilir. Bu anlamda "sen beni 
göremezsin" 392 anlatımı çok daha güçlü bir gerekçe oluşturmaktadır 
ve Mutezileye göre bu literal anlamda yorumlanmalıdır. Ayetin görü-
nen ve doğrudan anlamı, Tann'nın görülmesi olgusunu 
olumsuzlamaktadır.393 Zira burada geçen len edatı, sonsuzluk anlatır 
ve Hz. Musa'nın Rabbini görmediği anlamına gelir. Beşerî tecrübe 
düzleminde bir peygamberin erişemediği bir olgu, bütün diğer insanlar 
içinde olumsuzİanmış olması demektir.394 "Len" edatının bir olum-
suzluk edati oluşu ve bunun istikbale yönelik bir olumsuzlama bildir-
diği konusunda Mutezile ile hemfikir olan Şiâ, bu olumsuzlamanın 
bütün zamanlar için geçerli oluşunu iddia eder. Bir başka deyişle ne 
uykuda, ne rüyada, ne ayıklıkta, ne dünyada ve ne de ahirette görme 
imkanının olmadığını ifade ederler.395 

Bu şekildeki bir olumsuzlamanın kullanılması bir başka açı-
dan da, Hz. Musa'nın istemiş olduğu şeyin özünü olumsuzlamaktadır. 
Çünkü ayette bana bakamazsın, yerine beni göremezsin denmesi, bir 
anlamda bakmayı değil, bakma olgusunun tabii sonucu olan görme 
eylemini olumsuzlamaktadır. Daha açık bir anlatımla bu, "baksan da 
göremezsin" anlamına gelir. Çünkü burada istenen şey, gözün algısı 
ve idraki anlamındaki bir görmedir.396 Bu anlatım, insan için Tann'yı 
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görmenin imkansızlığım ifade ediyor görünüyor. Zira bir sonraki 
ayette bütün güçlülük ve kuvvetliliğine rağmen, dağın bile güç yeti-
remediği Tann'yı görme fiilini beşerin gerçekleştirebilmesi mümkün 
değildir. 

Yukanda öykülenen Hz. Musa'nın Tann'yı görme isteğiyle 
ilgili olayda, Allah dağa tecelli edip de dağ parçalanınca Hz. Musa 
olayın şiddetinden bayılmış ve kendine gelince de Allah'ı eksiklikler-
den tenzih ederek "tövbe" ettiğini ifade etmiştir.397 Bu tövbe, olgusu-
nun, Allah'ı görmenin imkansızlığına ilişkin önemli bir gerekçe oluş-
turduğu düşünülür. Zira Hz. Musa'nın Allah'ı görme isteğinden dolayı 
hata ettiği ve bundan dolayı da tövbeye başvurduğu iddia edilmekte-
dir.398 

Bu argümanlar çerçevesinde denilebilir ki, Ru'yetullah'ın 
olumsuzlanmasına ilişkin anlatımlar da üpkı, karşıt tezi gibi büyük 
ölçüde yorumsal ve spekülatiftir. Bir başka deyişle ayetin doğrudan 
anlamından çok dolaylı, literal anlaşımından çok yorumsal çerçevesi 
üzerine konuşlandınlmaktadır. Ancak ele alınan ayetlerde söz konusu 
edilen "gözler O 'nu idrak edemez ", "bent göremezsin " gibi anlatımlar 
söz konusu olduğunda anlam büyük ölçüde literaldir. Bu nedenle de 
Allah'ın görülebilmesi olgusundan çok, görülemeyeceği olgusunu 
doğruluyor görünüyorlar. Bu bağlamda Allah'ın görülebilirliği tezini 
sürdürülebilmek, bir anlamda bu ayetlerin ima ettikleri anlam grupla-
rını makul ve Ru 'yetullah doktriniyle uzlaşabilir bir eksene oturtula-
bilmesini ve bu alanda oluşan rasyonel kuşkuların izalesini gerekli 
kılıyor görünüyor. Bu yapılmadığı takdirde anlamın açıldığından 
anlaşılabilirliğinden veya da belirginliğinden söz edebilmek mümkün 
görünmüyor. 

Milel ve Firak kitaplan, Allah'ın görülmesi olgusu söz konu-
su olduğunda, Ru'yet olgusunu olumsuzlamayı, aralannda herhangi 
bir aynma başvurmaksızın bütün Mutezileye özgü bir düşünce olarak 
belirleseler de, aslında böylesine bir toptancı anlayış belli açılardan 
eksik kalabilir. Çünkü Mütezile mutlak anlamda Ru 'yeti nefy etmez. 
Bununda ötesinde Ru 'yetin imkanından bile söz ederler. Ancak onların 

3,7 7.A"râC143' 
398 Zemahşeri, el-Keşşâf, 11/155. Aynı görüş diğer teologlarca da Mutezileye ait 

bir iddia olarak gündeme taşınmıştır. Bkz. Bâkillânî, Kitâhu t-Temhîd, s.307. 



kullanımında terim, alışıldık anlamının dışında bir anlama bir başka 
deyişle, literal anlamının dışında mataforik bir anlamda kullanılmak-
tadır. Mutezile, rüyet teorisi içinde, görme eylemini "gözle görüş", 
görme eyleminin nesnesi (görülen varlık) Tanrı olduğunda da "kalbi 
görüş" veya "bilme" anlamına hamletmektedirler. Bu ise ortodoksinin 
kuramsal teziyle çelişmektedir. Bir başka anlaümla bazı Mutezile 
grupları genel anlamda Ru 'yet olgusunu kabul etmekle birlikte, bunun 
"gözle görme" olarak anlamlandın İmasını Tann'nın aşkınlığı açısın-
dan sorunlu görmektedirler 

5. ANLAMIN BELİRLGİNLEŞMESİ 
Nassa dayalı ve rasyonel inşalar içinde doğru ve 

mütekkellimin kasdına uyumlu anlamın belirlenebilmesi, ortaya ko-
nulan anlatım biçimi ve kavramlara yüklenen anlam ile ilahî kasıt 
arasındaki mesafenin azalülabilmesi oranında belirginleşecektir. 
Böylesine bir anlam evreni oluşturulamadığında veya yanlış oluştu-
rulduğunda veya da sözü söyleyenin kurduğu yapı ve bütünlük teolog 
tarafından aslına uygun biçimde anlaşdamadığında, anlam soyutlaşır, 
belirginliğim yitirir ve yok olur. Allah'ın görülmesi olgusuna ilişkin 
teolojik tartışmalar birikimi, faıkh okuma biçimleri ve belirlenen her 
bir anlam evreni ve de bunlann her biri gerçekte reel anlama kendisi-
nin daha yakın olduğu iddiasındadır. Gerçek anlamda ilâhı kastın ne 
olduğunu belirlemek oldukça önemli ve önemli olduğu kadar da güç-
tür Amacımız geçmişin teolojik inşa ve birikimini dışlamak değil, 
ciddiye almak, sorgulamak ve ilahî kast ile ortaya konan beşeri biri-
kim arasındaki açığı azaltmak ve gerektiğinde yeniden okumak ola-
caktır. Doğru, tutarlı ve geçerli anlamın belirlenebilmesi, mütekelli-
min oluşturduğu kavram ve anlam bütünlüğünü dikkate almak, 
naslann sentaktik yapısını irdelemek ve anlamı olabildiğince otantik 
anlamına döndürmeyi amaçlayan bir girişim içinde olabilecektir. 

Kur'an'ın belirlediği genel anlam evreni ve evren içinde o-
luşturulan Tann'ya ilişkin otantik inanç, inanılan varlığın beşeri bir 
yapıya, forma ve niteliklere sahip olabilmesi şeklindeki yaklaşımlan 
dışlar görünüyor. Şu ana kadar tartıştığımız, Tann'nın görülebilirliği 
olgusuna ilişkin gelişen tez ve karşıt tezler, büyük ölçüde otantik Tan-
n anlayışını koruma ve bu alandaki herhangi bir sapmaya ve anlam 
kaymasına meydan vermeme amacım gütmektedir. Tann" nın görül-
mesi teziyle doğrudan veya dolaylı biçimde ilişkilendirilen naslardan 



hareketle pozitif bir tavır belirleyen yaklaşım ve bu yaklaşımların 
belirlediği anlam evreni, karşıt tezin negatif okuma ve anlamlandırma 
yöntemiyle bulanmış, buharlaşmış ve matlaşmış gibi görünüyor. Bu 
bağlamda bu alandaki çoğulcu yaklaşımları pozitif bu okuma biçimine 
dönüştürebilmek, netleştirmek kaçınılmazdır. Bu alanda ortaya ko-
nulması muhtemel bir girişim, karşıt tezi de dikkate alma, irdeleme, 
okuma ve ortaya koyduğu anlam evrenini bulan dinci kuşkulan gide-
rebilmesi zorunludur. Elbette ki bu yapılırken sözü söyleyenin kastın-
dan uzaklaşmamak ve belirlediği kavram-anlam bütünlüğünü dikkate 
almak son derece önemlidir. 

Allah'ın görülebilirliği karşısında yer alan tez, Kur'an nassım 
da dikkate almakla birlikte büyük ölçüde rasyoneldir ve anlam evreni-
ni, Tann'nın mutlak aşkmlığını koruma ekseni etrafında örmektedir. 
Bu anlamda Tann'nın görülebileceğini mümkün kılan bir yaklaşımın, 
teşbihe yol açacağı endişesini taşn. Bu durumda geliştirilmesi olası 
pozitif bir yaklaşım, eğer aykın tezi de dikkate alacaksa, bu endişeleri 
bir şekilde ortadan kaldırabilmesi ve naslara ilişkin aykın yorumlan 
ııaslann bütünlüğünü dikkate alıcı bir yaklaşımla, tutarlı ve anlaşılabi-
lir bir evrene doğru yöneltebilmesi gerekir. 

Tann'nın herhangi bir düzlemde görülebilir oluşunu kabul 
etmek, onun gönne eyleminin objesi olma veya da genel bağlamda 
görülebilir olması anlamına gelmektedir. İkinci bölümde görme eyle-
mine ilişkin yürütülen tartışmalar, bu alanda pozitif bir tutum geliştir-
me eğitiminde olan yaklaşımların görme eyleminin oluşumunu her-
hangi bir hal veya nitelikle değil mutlak anlamda varlık'la 
ilişkilendirdiklerini ifade etmektedir.399 Bu anlamda var olan her şeyin 
görülebilmesinin mümkün olduğu ve bundan da herhangi bir teşbih 
durumunun oluşmadığı gösterilmek istenmekteydi. Ancak böyle bir 
açıklama "Tann'nın var olmadığı hiçbir zaman bulunmadığına göre 
şimdi neden görülemiyor" şeklinde bir sorunla yüzleşmek zorunda 
kalmaktaydı.400 Çünkü burada görmeyi mümkün kılan şey, göre-
nin/suje 'nin durumuyla ilgili bir nitelik değil, göriilenm/objenin du-
rumuyla ilişkili bir nitelik olmaktaydı Halbuki dünya yaşamında da 
Tann'nın var oluşu sürdüğü ve bir teist Tann'nın her zaman var olu-

m Gazâlî, el-İktisâd, s.41. 
400 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu 'l-Usûli 1-Hamse, s.253. 



şunu vazgeçilmez bir postulat olarak ortaya koyduğuna göre, Tan-
n'nın dünyada görülebilmesi de mümkün olmalıdır. 

Bu tartışmada, Mutezile ile Sünnî gelenek arasındaki aykm-
lık, büyük ölçüde fiil ve eylemin gerçekleşmesine ilişkin tartışmalara 
dayanır. Eylemin meydana gelişini insanın otoritesine veren Mutezili 
düşünce, eylemin meydana gelebilesi için gerekli bütün koşulların 
bulunması durumunda onun gerçekleşmesini bir zorunluluk olarak 
görür. Bu durumda görmenin koşullan mevcutsa, görme eyleminin 
aktüalite kazanması ve gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Ancak Sünnî 
gelenek eylemin gerçekleşmesi için bir takım koşullann (istitaat, irade 
vs.) gerekliliğim kabul etmekle birlikte, bunlann bulunmasının eyle-
min gerçekleşmesini garanti edemeyeceği düşüncesindedir. Çünkü son 
anlamda fiili var etme yetkisi Tann'nın aşkın otoritesine bırakılmak-
tadır.401 

Görme olgusunun gerçekleşmesi için gerekli koşullann bu-
lunması, eylemin gerçekleşmesini kolaylaştıran etkenler olmakla bir-
likte, bütün koşullar bulunmasına karşılık görme gerçekleşmeyebilir, 
yani Allah görme fiilini yaratmayabilir. Olgusal dünyada, yalnızca 
Tann yi değil, diğer pek çok nesnenin var oluşunu bilmemize karşılık, 
onlan göremediğimiz bir gerçektir. Burada görmenin realite kazan-
maması objenin görme konusu olmayışından değil, süjeye O'nu göre-
bilecek yetenek verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda 
varlık, görmeyi mümkün kılan bir illet olup, eylemin gerçekleşmesi 
varolmanın zorunlu bir sonucu değildir.402 Tann yı görme konusunda 
imkan durumu, reel bir imkan olmaktan çok potansiyel bir imkandır 
ve Zat ı gereği onu imkansız kılacak bir şeyin olmaması anlamına 
gelir.403 Bunun en açık örneğini, kedinin fareyi geceleyin görebilirken, 
insanın görememesi veya Hz. Peygamber Cebrail'i görürken diğer 
insanların görememesi oluşturur.404 İçinde bulunulan durumda, Tan-

401 Eylemin insana ve Tann'ya nispet edilişi konusundaki tartışmalar için bkz. 
Yazıcıoğlu. Sait, Matüridî ve Nesefî'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, 
M.E.B.Y, Ankara, 1992, sş. 30-36, Yeprem, Saim, İrâde Hürriyeti ve İmâm 
Matüridî, M.O.İ.F.^Y^İstanbul, 1984, s. 185, 210. 

402 Bâkillânî, Kitâbu t-Temhid, s.315. Nesefî. el-İtımdd, Vr.33b-34a; Babertî. 
Şerhu Umdeti 'l-Akâid, Vr.99b; Akşehin„el-İntikâd, Vr.37b-38a 

40" Gazâlî. el-İktisâd, s.41. 
404 Bâkillânî, Kitâbu t-Temhid, s 316. 



n'nın veya diğer bir takım nesnelerin görülememesi, görmenin konusu 
olan varlıkların özleri gereği görülemez oluşundan değil, süjenin ek-
siklik ve yetersizliklerinden dolayıdır.405 Bu alanda diğer önemli bir 
çözüm de, kuşkusuz, .görme eylemi ile bilme eyleminin işlevi arasında 
oluşturulacak bir analojiye dayanır. Kalple bilme eylemi beşerî tecrü-
be içinde mümkünken, ve bunun Tanrı ya isnadı teknik açıdan her-
hangi bir teşbih ve teçsim sorunu doğurmadığı düşünülebiliyorsa, bu 
durumda görme olgusundan da herhangi bir teşbih olgusunun düşü-
nülmemesi gerekir.406 Tann'nın varolanlan görmesi ve onlan bilmesi, 
O'nun Zat ı için herhangi bir teşbih unsuru gerektirmeyen açık bir 
realite olduğuna göre, bu durumda O'nu gönnenin de herhangi bir 
teşbih öğesi içermemesi gerekir. Çünkü görme bir çeşit bilgidir ve 
onun iıesnesiyle olan ilişkisi (taalluku), süjenin özünde herhangi bir 
değişime yol açmaz.407 

Beşeri tecrübe içinde görme eyleminin oluşumu için gerekli 
koşulların tann 'nın görülmesi olgusu içinde uygulanmasının önemli 
bir metodolojik yanlışa dayandığı düşünülmektedir. Çünkü burada 
aşkın alan ile sonlu varlıklar arasında bir analoji kurulmaktadır. Bu ise 
tutarsız sonuçlara götürebilir. Görme eyleminin oluşumu için bir ta-
kım koşulların gerekliliği, yalnızca sonlu ve beşeri düzlemde geçerli 
olgulardır. Burada görme olgusu için geçerli fenomenlerin metafızik-
sel bir düzleme taşınması ve metafiziksel alan hakkında bu fenomen-
lere dayanarak yargıya ulaşmak çok dâ gerçekçi olmayabilir. Beşeri 
tecrübede görme eylemi için zorunlu olan koşullann, Tann'nın gö-
rülmesi açısından da ileri sürülmesi geçersiz bir analoji gibi görünü-
yor.408 Çünkü görme olgusu bizatihi somut bir fenomen olmayıp, 
soyut bir durumdur. Görme olgusunun bir mahalli, nesnesi olması 
gerekli ise de, görme bunlardan ibaret değildir. Çünkü görme eylemi 
bu alanlara ilişkin meydana gelebilmesine karşılık, bütün bunlara artık 
bir anlam olmaktadır.409 Görmenin mutlak ve her nesne arasında 
müşterek olan illeti varoluşlandır. Bunun dışındaki nitelikler (renk, 
serlik katılık vs. ilintiler) ancak nesneleri birbirinden ayırt etmek için 

405 Nesefi, Tabsıratü l-Edille, 1/391. 
406 Bâkillânî, Kitdbu t-Temhîd, s.309. 
407 Gazâlî. el-İktisdd, s.42 
408 Râzî, Medlimu Vsûli d-Din, s.73. 
4,w Gazâlî, el-İktisdd, s.44. 



gerekli olup, görme eylemi için zorunlu değildirler. Aslmda genel bir 
perspektif olarak beşeri usun metafizik bir olgu hakkında erişebileceği 
yargı, büyük ölçüde spekülatiftir ve hiçbir zaman mutlak kesinlik 
iddiasında olamaz. Bu nedenle Allah'ın ahirette görülmesi gibi meta-
fizik bir olgu hakkındaki salt rasyonel bir değer-biçim mutlak yeterli-
lik iddiasında olamayacağı gibi, ulaşılan yargılar da mutlak anlamda 
bir olumlulama ve olumsuzlama durumu değil, ancak1 Olasılık bildirir-
ler. Akıl, Tann'nın görülmesi tezinin imkanım belirleyebilir, ancak 
mutlak anlamda olumsuzlayamaz. 

Naslara dayalı olarak, Tann'nın görülmesinin imkanı aley-
hinde belirlenen cephe, büyük ölçüde naslann cedelci bir yorum man-
tığıyla anlaşılarak destekleniyor görünüyor. Bu anlamda özellikle ilgili 
ayetlerde yer alan görme olgusu konusunda anlamı belirleyici gibi 
görünen terim ve edatları adeta bir dil oyunuyla410 alternatif kavram 
ve anlam evrenlerine refere ediliyor. Bu yaklaşımlan rasyonel açıdan 
temellendirilebilse bile, yorum-bilim ve özellikle Kur'an'ın anlaşılma-
sı ve açıklanması biliminin metodolojik yöntemlerine aykın düşmek-
tedir. Çünkü herhangi bir lafzı çok açık bir gerekçe bulunmadıkça, 
değiştirmek bir yana mecâzî anlama refere etmek bile tutarlı görül-
memiştir. Bu bağlamda bu tarzdaki yaklaşımlan temellendirebılmek 
ve bunlara gerekçe sağlayabilmek mümkün olmadığından, o kadar da 
önemli görülmeyebilir Burada önemli olan naslara yükledikleri an-
lamlar yanında, sarih biçimde Tann'nın görülmesini öngördüğü düşü-
nülen ayetlere ilişkin tutarlı, mütekellimin amacına uygun ve anlaşıla-
bilir bir anlamın belirlenip belirlenemeyeceğini ortaya koyabilmektir. 

Mutezile'in Tann ile ilgili anlatımlarında olabildiğince so-
yutlaştırma/tecr/7 yolunu tutmaları ve Tann'nın Zat i ile ilgili pozitif 
açıklama biçimlerini olumsuzlamalanna paralel olarak doğup gelişen 
bir başka düşünce Allah'ı görme olgusunun/ra 'yetuliah'm kabul edil-

410 "Dil oyunu" söz-dizimı büyük ölçüde Wıttgenstein"ci bir aidatım biçimidir. 
Belli bir konuşma biçimi gerçekleştirebilmek, sonsuz sayıda dil oyunu oyna-
mak anlamına gelmektedir. Özellikle dinî inançların anlatımının büyük ölçüde 
dil oyunlarına dayandığı düşünülmüş ve bunun karşısında sayısız çağdaş pro-
testolar yapılmıştır. Bu alandaki tartışmalar için bkz. Philisps. D.Z.. "Religious 
Belief and Language-Games", The Philosöphy of Religion, edited by Basıl 
Mitchell, Oxford University Press, Hong-Kong, 1991, s.121-132. Ancak biz 
burada dil oyunu ifadesiyle çağdaş felsefi çağrışımlarını kastetmediğimizi be-
lirtmek isteriz. 



memesiydi. Belki de bir anlamda bu, estremist tenzihçiliğin doğal bir 
sonucuydu. Bir başka deyişle, Allah'ın şimdiki zamanda ve gelecekte, 
dünya hayatında veya ahirette, bilinen görme keyfıyetiyle veya başka 
bir keyfiyetle görülmesi fikrine karşı çıkmaları son derece doğaldır.411 

Kur'an'ın Allah'ın görülebilirliğinin göstergesi olarak kabul edilebile-
cek anlamdaki ayetlerini kesin bir anlamlmuhkem çerçevesine oturta-
rak yorumlama yerine, onları çok anlamlı anlatım biçimle-
ri müteşâbîhât kategorisine sokmak ve böylece de oların yorumlanma-
sını kaçını lmaz bir postulat olarak belirlemek bir zorunluluktu. 

Tann'nın görülmesi olgusunun göstergesi olarak kabul edilen 
ayetlere ilişkin salt yoruma dayalı karşıt olumsuzlayıcı tez bir anlamda 
önemsenmeyebilir. Çünkü son tahlilde bir yorumdur, beşeridir ve belli 
ölçüde de öznellik taşır. Bu anlamda çok daha önemli olan açık ve 
lafzı anlamda Allah'ı görme olgusunu olumsuzlayan anlatanlardır ve 
ilk bakışta bunlar görmenin olumsuzlanması lehinde oldukça güçlü 
gerekçeler gibi görünüyorlar. Bunlardan ilki, Hz. Musa'nın Tann'yı 
görme talebi karşısında gelen ilahî hitabın sözdizimi ve anlam çerçe-
vesidir.412 Çünkü ortada çok açık bir şekilde istenen bir görme isteği 
ve bunun karşısında olumsuzlayıcı bir hitap söz konusudur. Ayetin 
söz dizimi ve maksadı ifade için başvurulan "len" edatının bir olum-
suzluk ve dolayısıyla da bir olumsuzlama bildirişi konusunda, Al-
lah'ın ahirette görülebileceğini kabul edenler de müttefiktir. Ancak 
ayetin genel bir yargı değil, özel bir yargı içerdiği, bu nedenle bütün 
insanlar için değil Hz.Musa için olumsuzlama anlamına geldiği ve 
ahirette değil, dünya yaşamında Allah'ın görülmesini imkansız kıldığı 
ifade edilir.413 Aynca ayetin sentaktik yapısı, mutlak anlamda Tan-
n'nın görülmesini olumsuzluyor görünmüyor. Çünkü ayet "ben asla 
görülmem" şeklinde genel bir yargı değil, "sen beni göremezsin" 

411 Ammara, Mutezile ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu, s.81. 
4 , 2 Hem Hz Musa'nın bu telebini konu edinen ayet (7.Ara£'143) hem de yüzlerin 

parıl parıl Rablerıne bakacaklarını ifade eden ayet (75.Kıyâme/23) hakkındaki 
tartışmalar ve onlar etrafında oluşturulan teolojik yorumları daha önce ele al-
dığımızdan. burada tekrar tartışmayacağız. Burada daha çok orada ele alınma-
yan açık ve literal anlamı içinde Ru 'yetullah'ın olumsuzlanmasını ima eden a-
yetler, bu alandaki Mutezilî kaygılar ve bunlar üzerindeki alternatif tezler üze-
rinde durulacaktır. 

4,5 Gazâlî. el-İkiisdd, s.47-48. 



şeklinde daha özel bir yargı içermektedir.414 Öyleyse buradaki 
olumsuzlama, mutlak anlamda Allah'm görülmesini değil, içinde 
bulunulan anda, yani Hz. Musa'nın görme talebinde bulunduğu dünya 
yaşamında görme olgusunun gerçekleşmeyeceğini bildirmektedir.415 

Hçm kavram hem de anlam düzeyinde Allah'ın görülmesini 
olumsuzladığı düşünülen diğer ayet "gözler onu idrak edemez"416 

ayetidir. Ayette "göz" teriminin çoğul formunda yer alışı, kapsamını 
bütün gözleri içine alacak biçimde genişletiyor gibi görünüyor. Bu 
nedenle bu ayet Mutezile'nin en güçlü gerekçelerinden biridir. Bu ayet 
çevresinde geliştirilen tartışmalar, Mutezilî yapıtlarda önemli bir yer 
tutar. Örneğin Kâdî Abdülcebbâr'ın bu ayetle ilgili tartışmalara yakla-
şık beş sayfa ayırması oldukça dikkat çekicidir.417 Bu ayet üzerindeki 
tartışmalar, kavramsal düzeyde olmaktan çok, ayetin anlam boyutuna 
ilişkindir. Ayetin literal okunuşu, "Ru'yet" olgusundan çok "idrak" 
olgusunu olumsuzlamaktadır. Mutezilî tez, özellikle "göz" terimiyle 
ilişkilendirildiğinde idrak-görme ikilisinin özdeş bir anlam evreninde 
yer aldığını düşünür. Allah'ın görülebileceğini kabul eden yaklaşımlar 
ise terimlerin hem filolojik hem de anlam düzeyinde farklı anlamlara 
geldiği düşüncesindedir. Bir başka deyişle, ikinci bölümde de temas 
edildiği gibi, idrak-ru'yet ayrımı, Sünnî geleneğin önemli bir çıkış 
noktasıdır. Örneğin İmam Matüridî de Ru 'yetullah alanındaki tezlerini 
büyük ölçüde bu ayrıma dayandırır ve "Ru 'yetullah " başlığı altında 
ilk ele alıp tartıştığı konu da bu ayettir.418 Çünkü ayetin, görünen for-
mu, görme'yi değil idrâk'ı olumsuzlamaktadır. 

İdrâk teriminin içerdiği anlam evreni, görme ve nazar kav-
ramlarının ötelerine uzanmakta ve filolojik açıdan "bir şeyin tam an-
lamıyla ihata edilişi" anlamına gelmektedir.419 Bu anlamıyla o, görme 
üzerine artık bir durumdur ve Allah'ın idrak edilmesini hem dünya 
yaşamında hem de ahirette olumsuzlamaktadır.420 Burada 
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olumsuzlanan gözlerin O nu belli bir şekle ve biçime sahip bir obje 
olarak tasavvur edememesidir.421 Bir başka deyişle ayet, gözlerin 
idrakini olumsuzluyorsa da, görme olgusunu olunisuzlamamaktadır422 

Bu anlamda bazı düşünürler, bu ayetin aslında görme olgusuyla hiçbir 
ilgisinin bulunmadığını, bu nedenle Ru'yetullah ile ilgili bir tartışma-
da ele alınmaması gerektiğini ifade ederler.433 Mantık bilimi kuralları-
na göre de bir şeyiri olumsuzlanması, o nesnenin imkansız oluşunu 
göstermez. Bazen mümkün olan bir nesnenin de ohımsuzlanması 
düşünülebilir.424 Çünkü ayet genel bu yargı içermektedir. Oysaki 
bizim Tann'nın görülebileceği tezimiz, genel bir kavram değil, yal-
nızca ahirete ilişkin böyle bir iddia da bulunmaktayız. Yorum bilim 
kurallarina göre, genel yargılar/Wi/a£ özel yargılar/mukayyed üzerine 
hamledilirek anlaşılırlar. Bu nedenle ayetteki tam bir anlayı-
şın/idrak'in olumsuzlanması, O'nun dünyada görülmesinin imkanını 
oluınsuzlamakiadır.425 Bir başka anlatımla ayet, bütün bireyler için 
genel bir yargı bildirse de, aym genelliği bütün zamanlar için düşüne-
meyiz. Bu durumda o, genel bir olumsuzlama ama sürekli olmayan bir 
olumsuzlama olmaktadır. O halde bunun gereği, Tann'nın dünyada 
görülemeyeceği şeklinde olacaktır.426 Diğer açıdan da, bütün gözlerin 
değil, her gözün onu göremeyeceğini ifade eder. Gerçekte de O nu 
bütün gözler değil, sadece inananlann gözleri görecektir.427 

Ayetle ilgiü, Ru'yet-idrâk ayrımına dayalı bir çözümleme, 
hem Eş'ârî hem de Maturidî düşünürlerin ortak tezi gibi görünüyor. 
Bir anlamda bu çözümleme önemlidir ve olumsuzlama konusunda 
mütekellimin maksadını belirtiyor ve dolayısıyla anlama açıklık ka-
zandınyor gibi görünüyor. Ancak Ebû'l-Muîn en-Nesefî (Ö.508/1114) 
tartışmayı burada kesmenin Mutezilenin ortaya koyduğu kuşku du-
rumunu aralamak için yeterli olmadığı düşüncesindedir.428 Bu nedenle 
genelde Matüridî düşünürlerin bu ayet kapsamında tartıştıklan önemli 
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bir olgu ayetle ilişkili olarak geliştirilen "övünme/medih" olgusudur. 
Mutezile, ayetin görünüşte belirlediği anlamın Tann için bir "medih" 
anlamına geldiğini, bu nedenle de görme olgusunu ispat etmenin, bir 
eksiklik nispet etme anlamına geleceğini düşünmekteydi.429 İmam 
Matüridî (Ö.333/944) ve aym teolojik metodolojiyi paylaşan düşünür-
ler, burada bir övünme öğesinin bulunabileceği konusunda Mutezile 
ile prensipte uzlaşırlar. Ancak bu medih olgusunun oluşumu ve anlam 
evrenim onlardan oldukça farklı bir perspektiften oluştururlar. Çünkü 
bu düşünürlere göre ayetteki medih olgusu, Allah'ın görülebilirliğini 
gösteren önemli bir unsurdur. 

Medih, özü gereği imkansız olan bir şeyi olumsuzlamak veya 
zaten gerçekleşecek olan bir şeyi gerçekleştirmekle oluşmaz. Bir baş-
ka deyişle zaten Allah'ın görülmesi imkansız ise, bu durumda bunun 
olumsuzlanmasından herhangi bir medih olgusuna ulaşılamaz: Çünkü 
özü gereği imkansız olan bir şeyi olumsuzlamak, hikmete uygun bir 
davramş değildir 430 Aslında cisimlerin çoğu ve yoklar (ma'dûmât), 
gözlerle idrak edilememesine karşılık, bundan dolayı herhangi bir 
övünme söz konusu değildir. Övünme olgusunun olabilmesi için, 
başkalan için mümkün olan bir eylemin onlardan olumsuzlanmış 
olması gerekir. Bu durumda insanlar için Tann yi görmek mümkün 
olmalı ki, Yüce Allah, onlarda bu olguyu yaratmamasıyla bir medih 
unsurundan söz edilebilsin.431 Beşeri tecrübe içinde pek çok nesne ve 
olgu hakkında tam anlamıyla görme eylemi gerçekleşmemesine karşı-
lık, bundan herhangi bir medih meydana gelmemektedir. Varolanlann 
çoğu gözle idrak edilemez, ancak bunlann hiçbirinden dolayı da bir 
medih gerekli olmaz.432 "Onu ne uyku ve ne de uyuklama tutmaz1,433 

"O bir çocuk edınmemiştir"434 ayetlerinde bir övünme vardır. Çünkü 
bunlann her İkisinin de kabulü halinde Tann için sonradanlık belirtisi 
ve eksiklik arız olacağından dolayı, bu gibi niteliklerin 
olumsuzlanmasında bir övünme söz konusu olabilir.435 Aksine görme, 
bir kemal sıfatıdır ve onu olumsuzlamak bir başka açıdan da Tann'ya 
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eksiklik atfetmek anlamına da gelebilir.436 Medih, insani potansiyeller 
için Tann'yı görmek mümkün iken, Tann'nın gözde görme olgusunu 
yaratmaması nedeniyle, görmenin gerçekleşmemesi durumunda söz 
konusu olabilir.437 Ru'yet'e göre idrâk'm durumu, ilme göre ihatanın 
durumu gibidir. Bir şeyi bütün aynntılanyla bilmeyi gerektiren ihâta 
etmenin olumsuzlanması, bilmenin de olumsuzlanmasını gerektir-

418 mez. 

Ashnda "gözler O'nu idrak edemez" ifadesine bir anlamda 
övünme anlamı yüklemek mümkün olsa bile bu, gözler O'nu tasavvur 
edilebilen yer kaplayan bir nesne olarak veya Hıristiyanlığın iddia 
ettiği gibi her hangi bir nesneye hülul etmiş veya da Müşebbihe'nin 
dediği gibi nesnelere benzer biçimde idrak edemez anlamına gelir.439 

Zaten Mutezile, burada Allah o gözleri görür, ifadesini "görme" an-
lamında değil, "bilme" olarak değerleridirmekte ve dolayısıyla Al-
lah'ın görülmesi problemiyle ilişkilendirmemektedir. 

İdrâk-ru'yet aynmına dayanan tartışmalarda, diğerlerinden 
farklı bir yaklaşım Râzî (ö.606/1209)'ye aittir. Onun tezi temelde 
idrâk teriminin anlam yönüyle kategorik bir çözümlemesi üzerine 
kuruludur. O, idrâk'm üç farklı anlam düzeyinde gerçekleştiğini düşü-
nür. İdrakin birinci düzeyi bir anlamda dolaylı bilgi'ys özdeştir. Bir 
şeyi doğrudan değil, eserleriyle bilip tanımaktır. İdrakin ikinci boyutu, 
niteliklerden ve eserlerden Öz'e doğru kaymaktadır, yani bir şeyi 
özünden dolayı bilip taramaktır. Beyazı beyaz, siyahı da siyah oluşu 
nedeniyle bilmek, böyle bir bilginin tipik örneğidir. Terimin üçüncü 
ve en yetkin boyutu, önceki iki kategoride bilgiye indirgenen düzeyle-
ri aşmaktadır ve burada artık bizzat gözlerle görme (ayne'l-yakîn) söz 
konusudur. Bir son boyut, açıklık ve netlik itibanyla diğer dereceler-
den daha mükemmel bir kavrayış derecesidir. Birinci derecedeki idrâ-
kin imkanı konusunda önemli bir konsensüs bulunduğunu (zira Tann 
hakkındaki bilgimiz genelde bu tarzdadır), ikinci derecenin tartışmalı 
olduğunu belirten Râzî, Tann'nın görülmesi konusundaki tartışmala-
nn özünün bu noktada oluştuğu düşüncesindedir. Bu nedenle de Tan-
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n'nın görülmesini olumsuzlayan tezin, hiçbir zaman kesin bilgi dere-
cesine ulaşmadığım iddia eder.440 

Râzî, bu ayetin Allah'ın görülmesi tezi karşısında sağlam bir 
gerekçe oluşturamayacağım düşünür. Gözler, teriminin çoğul biçimde 
oluşu, yukarı da ifade edildiği gibi, genel bir yargı bildirmesi anlamına 
gelir. Ancak başka bir açıdan da, olumsuzluğun genelleştirilmesini 
belirtmez. Zira tümel olumlunun çelişiği tekil olumsuzdur. Yoksa 
tümel olumsuz değildir. Yüce Allah, gözlerin kendisini görmelerini 
engelleme gücünün olmasıyla övünmektedir. Eksiklik, bu gücün kal-
dırılmasıyla ortaya çıkar.441 Büha ek olarak Râzî, Matûrîdî'nin açık-
lamalarına paralel olarak, ayette bir medih olgusu bulunabileceğini 
kabul eder. Ancak bu olgunun özü gereği imkansız olan bir şeyin 
olumsuzlanmasından kaynaklanmadığı düşüncesindedir. Ayetteki 
medhin, Allah'ın Öz'ü gereği görülebilir olmasına karşılık, bütün 
gözlerin kendisini görmelerini engellemesi nedeniyle gerçekleşmekte-
dir. Aynca ayetin "bütün gözlerin" Tann'yı idrak etmesini 
olumsuzlaması, (burada idrakin rüyet anlamında oluşu kabul edilse 
bile), karşıt bir anlamla bazı gözlerin O'nu görebileceği alternatifini 
içerir. Çünkü hiçbir insan kralın huzuruna giremez, denildiğinde bu 
örtülü bir biçimde bazı ınsanlann girebileceği anlamına gelir.442 Bu 
ayetin çoğul terim olan "gözler"den idraki olumsuzlaması nedeniyle, 
genel yargı bildirdiği, bu nedenle görmenin imkansız olduğu kabul 
edilse bile, "o gün bazı yüzler ona bakar dururlar'"'43 ayeti genel 
değil özel bir yargı bildirmektedir. Genel kural olarak özel yargılar 
genel yargılan öncelemektedir. Bu nedenle; de burada görme asıl, 
görmenin olumsuzlanması ikincil bir statüye sahip olmaktadır 444 

Allah'ın görülmesi olgusu konusunda geliştirilen hem tez 
hem de antitezler, teolojinin temel amacı doğrultusunda probleme 
bakıldığında, hedefe ilişkin anlaşım düzeyi sağlama amacına yönelik 
olmaktan çok, her bir grubun aralarındaki iç-mücadeleye dönüşmüş 
gibi görünüyor. Hatta Mutezile'nin görüşlerini savunma ve kabul 
ettirmede devlet desteği de görmesi, soruna aslında bir anlamda da 

440 Râzî. Medlimu Usûli 'd-Din, s.67-68. 
441 Razı, Medlimu Usûli d-Din. s.72. 
442 Râzî, Medlimu Usûli d-Din, 73; el-Erbain, 1/299. 
443 75.Kıyâme/23. 
444 Râzî. el-Erbain, 1/299. 



ideolojik boyut kazandırmış gibi görünüyor. Teolojinin temel amacı 
olan Allah'ı Zat ve Sıfatlan yönüyle beşeri düzleme yakınlaştırmak, 
anlaşılır kılmak ve Tann'nın insan ve toplum yaşamı için anlam ve 
önemini belirlemek hedefinden uzaklaşılmış görünüyor. Ru'yetle ilgili 
hem rasyonel tezler, hem de ayetler etrafında geliştirilen yorumlar, 
büyük ölçüde karşı tarafın eksiğini ve zaafını belirlemeyi hedefliyor. 
Son anlamda Tann'nın anlaşılmasını ve insanlar için anlaşılır kılınma-
sını amaçlıyorsa da, bu doğrudan değil dolaylı bir amaç halinde öne 
çıkıyor. Her iki tez de kendi sistematikleri açısından ilgili naslann 
anlamım belirginleştirmeye çalışıyorlar ve bunu gerçekleştirmenin 
yolu karşıt tezin çürütülmesinden geçiyor. Tann'nın anlaşılmasına 
yönelik girişimlerde farklı ve hatta birbirine karşıt düşüncelerin bu-
lunması doğaldır. Çünkü nihaî derecede aşkın bir varlık hakkında 
konuşmak, yalnızca bir veya diğer sınırlı bakış açışım değil, aksine 
bütün perspektifleri hesaba katmayı zorunlu kılıyor görünüyor. Bu 
bağlamda her bakış açısı, Tann'nın anlaşılmasına yönelik önemli bir 
anlaşım düzeyini ele verebilir. Bu alanda ortaya konulan tartışmalar 
anlamı belirlemekten çok, kendi sistematik düşüncelerini haklı çıkar-
mış görünüyor. Temel hedef olan Tann'yı anlama ve anlaşılır kılma 
çabasında olabildiğince kapsamlı bir perspektifte hareket etme, olası 
bütün düşünce biçimlerini hesaba katma ve onların çürük taraflarım 
ayıklayarak "olumlu ve yapıcı" yönlerinden yararlanma, temel amacın 
gerçeklemesine müspet katkı sağlayabilir. 

6. ALLAH't GÖRMENİN NİCELİĞİ 
Beşerî dilin sıradan mantığı içerisinde geçerli olan açıklık ve 

şeffaflık, teolojik dil söz konusu olduğunda yerini kısmî bir belirsizli-
ğe ve bulanıklığa bırakmaktadır, çünkü Tann hakkında konuşmak söz 
konusu olduğunda tartışma tümüyle şeffaf değildir ve masalardan ve 
sandalyelerden söz ettiğimiz kadar açık biçimde, Tann'dan söz ede-
bilme ümidi yoktur 445 Tann'dan söz ederken karşılaşılan güçlük, 
teistik dilin imkanım dışlamaz, aksine oldukça kapsamlı oluşunu ima 
eder. Teist Tann'dan söz ederken tek anlamlı bir dil veya anlamı 
kapalı bir dili seçip kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle Tann 
hakkında konuşurken belli oranda agnostik belli oranda da antropo-
morfisttir. Bununla birlikte, bir teolog, Tann'dan söz ederken sahip 
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olduğu beşeri yetiler içinde sahip olduğu sözcükleri ve onlara yükle-
diği anlamı, olabildiğince antropomorfizmden arındırarak Tann'dan 
söz etmek için kullanır. 

Tann'nın görülmesi, bir anlamda Tann'dan söz etmenin bir 
başka formudur. Allah'ın görülebileceğini söylemek, bir şekilde Tan-
n'nın beşeri duyum alanına girdiği ve görmeye konu olabildiği anla-
mına gelir. Ancak tıpkı Tann'ya atfettiğimiz diğer nitelikler gibi, 
"görme" olgusu da anlamım beşeri tecrübeden almaktadır. Bir başka 
deyişle görme olgusunun ne anlama geldiğini ve koşullarım beşeri 
tecrübe içindeki anlamlarına ve referanslarına başvurarak belirleyebi-
liyoruz. İnsan yaşamında anlam kazanan görme olgusunun, Tann'ya 
atfedildiğinde, yani Tann'yı görmekten söz ettiğimizde bunun ne 
anlama geldiğini belirlemek de, eğer böyle bir olgu bizim için değerli 
olacaksa önemlidir. Şu ana kadar yürüttüğümüz argümanlar ve farklı 
teolojik yorumlar, büyük ölçüde böyle bir olgunun nasıllığını açıkla-
ma yerine, bir şekilde bunun naklî ve rasyonel açıdan imkanım belir-
lemeye yöneliktir. Allah'ın görülebilirliği tezini kabul eden pek çok 
kelamcı, özellikle büyük oranda Ortodoks teoloji, bunun bizzat gör-
me duyusu olan gözle gerçekleşeceği inancım taşıyorlardı. Tann'nın 
alıiret yaşammda gözle görme şeklinde gerçekleşeceği tezi öylesine 
yaygın bir kabul olmuştu ki, bunun bir anlamda Ehl-i Sünnet'in resmi 
inancı olduğunu söylemek bile mümkündü. İtikâdî İslâm düşünce 
gruplanmn doğuşu ve tarihi gelişimi konusunda bilgi veren kaynaklar, 
Sünnî düşüncenin genel kabullerinden söz ederlerken, zikrettikleri 
önemli bir olgu da "Ru 'yetuİlah"XnAA6 Ancak Tann'nın bizzat gözler 
aracılığıyla görüleceğini söylemek, açıklanabilirlik ve anlamlılık açı-
sından diğer açıklama biçimlerine göre daha kapah görünüyor. 

İslam düşüncesinin rasyonalist düşünürleri ile geleneksel dü-
şünürleri/^/-/ hadis arasındaki önemli bir tartışma alanım teşkil eden, 
Tann'nın görülmesi tezi, bir takım tali problemlerin de tartışılmasına 
yol açmıştır Bu alanda tartışılan önemli bir aynntı kuşkusuz bu görme 
eyleminin nasıl gerçekleşeceği sorunu olmaktadır. Acaba ahirette 
inananlar Allah'ı başları üzerinde taşldıklan doğal gözle mi, yoksa 
başka bir organla mı, örneğin kalp gözüyle ya da altıncı hisle mi göre-
ceklerdir? Şayet bir şekle ve görüntüye sahipse, bu şekil ve görüntü 
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kimin ve neym görüntüsü olacaktır?44' Bir başka anlatımla büyük 
ölçüde, görme olgusunun nasıl ve ne ile gerçekleşeceği sorunuyla 
ilişkilidir. 

Elbette ki bu sorun Aşkın bir ulûhiyet fikrini merkeze alan 
yaklaşımlar açısından söz konusu olmaktadır. Somut ve teşbihçi bir 
Tanrı anlayışı söz konusu olduğunda, böyle bir Tann'nın görülebilme-
si konusunda herhangi bir problem yoktur. Çünkü beşeri tecrübe için-
de görme eyleminin oluşumu için gerekli koşullar, somut olarak ta-
savvur edilen bir ulûhiyet içinde düşünülebilir ve O'nun görünebilirli-
ğini savunmada herhangi bir teknik güçlük söz konusu da olmayabilir. 
Asıl problem, Aşkın bir Tann anlayışını merkeze alıp, görme olgusu-
nu beşeri tecrübedeki anlamından oldukça farklı bir düzlemde ve 
soyut bir anlam çerçevesi içinde ele alan yaklaşımlar açısından söz 
konusu olmaktadır 448 Bu nedenle, genel olarak Tann'dan söz etmenin 
ve özel olarak da Tann'yı görmenin anlamlı oluşundan söz edeceksek, 
bütün olası açıklama ve anlamlandırma evrenlerini dikkate almak 
durumundayız. 

Tann'nın ahirette görülmesi tezinin kuramsal çerçevesini be-
lirlemeye çalışan teologlar, yalnızca gözle gerçekleşen bir görme 
olgusunda ısrar etmenin karşı karşıya kalacağı güçlüklerin farkınday-
dılar. Bu nedenle, Allah'm görülebileceğini kabul edenler, bununla 
yalnızca gözle görmeyi kastetmiyorlardı. Bunun yanında eşit oranda, 
aklî bir bilme veya da kalbi bir görmenin de tartışılabileceğini düşü-
nüyorlardı. Görme karşıtı tezlerin asıl iflas noktasını da burası oluştu-
ruyordu. çünkü görme teriminin gerçek anlamından kopanlarak tâlî 
anlamlara çekilmesiyle, ru'yet karşıtı tezlerin dayandıklan temel ge-
rekçeler ortadan kalkmış oluyordu. Çünkü Mutezile'nin ortaya koydu-
ğu bu alandaki temel problem, gözle görme eyleminin Tann'ya atfe-
dilmesi durumunda ortaya çıkmaktaydı ve kalbi bir görmenin kabul 
edilmesiyle birlikte, problem merkezi çekim gücünü yitiriyordu. 
Eş'ârî (Ö.324/936) görme olgusunun nasıllığına ilişkin farkı tezleri altı 
farklı kategori içinde ele alır. Bunlardan bir kısmı Tann'nın sonlu 
cisimlere hulûlünü kabul ettiği için görme olgusu açısından herhangi 
bir sorun yoktur. Bunun dışındaki yaklaşımlar ise, kafa gözüyle gör-
me, kalp gözüyle görme, altıncı bir duyu aracılığıyla görme gibi se-
44 ' Pürcevâdî, Gökyüzünde Ayın Görüntüsü, s.9. 
448 Cürcânî. Şerhu'l-Mevâktf, VIIL'143. 



çeneklerden oluşmaktadır.449 Her bir yaklaşım, ilgili grubun beşeri ve 
aşkın alam anlama ve tanımlama metodunu açığa verir. Bu yaklaşım-
ların bir kısmı, Müteal bir Tanrı anlayışı açısmdan uygun düşmeyebi-
lir. - ' ' 

6.1.Gözle Görme 
Allah'ın ahirette görülebilmesi olgusuyla ilişkilendirilen 

'•' Kur'an ayetleri, doğrudan veya dolaylı olarak bu olgunun imkanını 
gösterdiği düşünülebilmesine karşılık, Tann'yı görme olgusunun nasıl 
gerçekleşeceği konusu gizemini korumaktadır. Çünkü imkanı göste-
rilmeye çalışılan görme olayı mutlak anlamda bir görme olup, bunun 
nasıllığı sorusu belirsiz kalmaktadır Şu ana kadar alternatif tezleriyle 
birlikte tespite çalıştığımız ve tartıştığımız teolojik argümanlar, büyük 
ölçüde böyle bir olgunun gerçekliğini belirlemeye yöneliktir. 
Ru yetullah tezini destekleyen ve anlamı biraz daha netleştirdiği düşü-
nülen hadisler, ayetlerdeki kapalılığı ve örtülü anlamı kısmen aralamış 
görünüyorsa da, bu olgunun gerçekleşme şekliyle ilgili tatmin edici bir 
açıklama getiriyor görünmüyorlar. Hadislerin ayetlerin anlaşılmasına, 
onların anlamlanm belirleme yönünde pozitif bir katkısı olmuşsa da, 
bu olguların nasıllığına ilişkin yeterli bir açıklama vadetmiyorlar. 
Çünkü metafizik alemde gerçekleşecek olan bir olgu ile, dünya yaşa-
mında gerçekleşmekte olan bir olgu (ayı görme gibi) arasında bir 
analoji oluşturulmaktadır. Bu tarzdaki bir açıklamanın sağladığı anla-
şım, tam, açık ve net olmayıp daha çok takribidir. Bir başka anlatımla 
da Abduh (ö. 1318/1905)'un dediği gibi, naslar böyle bir olguya inan-
manın gerekliliğim belirleyebiliyorsa da, bunlann keyfiyetini halâ 
bilememekteyiz.450 

"Ru'yet"ın sözlükte "görmek" anlamında, göz aracılığıyla 
gerçekleşen bir algı oluşunu ifade etmiştik. Bu bağlamda terim, ister 
gerçek gözle, ister gönül gözüyle, isterse de hayal veya akılla görme 
olarak anlaşılsın hepsinde, görmenin mutlak anlamıyla ele alındığı 
görülmektedir. Ancak genelde Tann'nın görülebileceği tezini kabul 
edenlerin bunu herhangi bir mecazi ve alegorik anlama başvurmaksı-
zın, gerçek anlamıyla ele aldıklannı görmekteyiz. Ehl-i Hadis başta 

449 Eş'ârî, Makalâtu 'I-Jslâmtyyin, 1/287-288,340 
'*50 Abduh, Muhammed, T ev h id Risalesi, Çev.Sabrı Hizmetli, Fecr Yay., Ankara, 

1986. s.231. 



olmak üzere Ru'yet tezini benimseyen bütün kelamcılarda aynı anlamı 
dikkate almaktadır. Ancak hatırı sayılır derecedeki bir çoğunluk, bu 
görmenin "gözle" görme olarak gerçekleşeceği düşüncesindedir. Tan-
n'nın ahirette inanlar tarafından, Cennete girdikten sonra bizzat gözle 
görüleceği, bunun aklî açıdan mümkün, naklî açıdan da gerekli oldu-
ğunu, ancak bunun nasıl gerçekleşeceğinin bilinemeyeceği tezi, meş-
hur bir göriiş olarak belirlenmiştir.451 Ahirette müminlerin Allah'ı 
görmesinin nasıl olduğunu açıklayamâsak da bunun gerçekleşeceğini 
ifade eden Ebû Hanife (ö. 150/767). bu görme olgusunun bizatihi kafa 
gözleriyle gerçekleşeceğine vurgu yapar153 ve bu görmenin kalple 
gerçekleşmesi şeklindeki alternatif düşünceyi dışlar.453 Çünkü burada 
kastedilen gözle gerçekleşecek tartı bir inkişaftır. v ' Ebû Hanife'nin 
ele alıp tartıştığı Allah'ın Cennette inananlar tarafından bizatihi göz-
lerlerle görüleceği olgusu, sonraki' pek çok teologda da aynen ele 
alınıp tartışılmış ve "Allah' ahirette gözlerle ğörülür" ifadesi Sünnî 
teolojinin adeta bir klişesi durumuna dönû^üştür/4 5 5 Ancak bazı 
düşünürler, görmenin aracınâ ilişkin herhangi bir atıfta bulunmaksızın 
yalnızca, Allah'ın görülebileceğini ifade ederler.456 

Allah'ın görülebilmesi olgusunu "gözlerle görme'ye tahsis 
eden düşüncenin neye dayandığım belirlemek kolay görünmüyor. 
Çünkü bir şekilde Allah'ın görülebileceğini mümkün kıldığı düşünü-
len ayetlerin hiçbirisi, görme .olgusunun "gözler" ile gerçekleşeceği 
konusunda açık bir belirlemede bulunmuyor. Hem Hz. Musa'nın 
Rabbini görmek istemesi hem de inananlann ahirette Rablerine baka-
caklarını ifade eden ayetler de, bu görmenin gözle gerçekleşeceğine 
ilişkin açık bir anlatım bulunmamaktadır: Kanaatimizce bu şekilde bir 
anlayış, ayetlerin açık anlamlarından değil, örtük ve imalı aıılaml^nn-
dan çıkanlmaktadır. Çünkü beşeri tecrübe içinde görme ve bakmanın 
aracı "göz"dür. Bir başka açıdan da inananlann ahirette Rablerine 
bakacaklarım ifade eden ayet, inanların yüzlerinden ve o yüzlerdeki 

451 Nesefi, el-Umde, Vr.4b; el-İ'timdd, Vr 30b; Akşehirî, el-İntikâd, Vr.34a. 
452 Ebû Hanife, el-Fıkhu 'l-Ekber, s. 119. 
453 Beyâzî, Işârâtu İ-Merâm, s.202. 
454 Taftazânî, Şerhu 'l-Akâid, s. 51. 
455 Bu ifadeye yer veren bazı eserler için bkz. İbn Hümâm, Kemâl. el-Klüsâyere, 

(el-Müsâmere adlı şerhiyle birlikte), İstanbul, 1979, s.36. 
456 Gazâlî, el-İktisâd, s.41, Şehristânî. Nihâyetu'l-lkdâm, s.356, Râzî, el-Erbaîn, 
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parıltıyı da söz konusu ederek, gerçekleşecek olan bakma ve görme 
durumlarının kafa gözleriyle gerçekleşeceği tezini dolaylı olarak des-
tekliyor görünüyor. Ancak bu çıkarımın ayetin yorumsal anlamına 
dayandırılması, eşit şekilde karşıt yorumlarında yapılabileceği düşün-
cesini dikkate almayı gerektirir. Öyleyse, görmeyi kalbin bir olgusu 
olarak belirleyen ve bilme olarak açıklayan yaklaşımların da temel 
dayanağı aym ayetler olacaktır. 

Aslında bizzat gerçek anlamıyla bir duyu organı olarak gözün 
Allah'ı idrak edemeyeceği, oldukça genel bir yargıdır. Görme olgusu-
nun gözle gerçekleşeceğini düşünen yaklaşımlar da bunun farkında-
dırlar. Bu nedenle, ahiretteki görme olgusu hakkında daha fazla açık-
lama yapmak istediklerinde büyük ölçüde mecazî ve alternatif açıkla-
ma biçimlerine yöneldikleri görülmektedir. Bir başka deyişle görme 
olgusu bir anlamda bilme ile kıyaslanarak, kalbin eylemi olarak gö-

: rülmektedir. Çünkü salt literal anlamında, gözün görmesi, bu eylemin 
: objesi Tann olduğunda anlamlı bir açıklama evrenine oturtulamıyor. 

Diğer yandan da böyle bir olgu, beşerî düzlemdeki anlam evrenine 
oturtulduğundan, Tann'nın aşkınlığı bakımından sorunlu görülen yön 
ve mekan olgulannı gerekli kılıyor görünüyor. Bir başka deyişle, 
Mutezilenin kaygıları büyük ölçüde gözle görme olgusu konusunda 
olmaktadır. Halbuki görmenin gözle gerçekleşeceğini söyleyip, buna 
ilişkin herhangi bir açıklama da bulunmamak457 bir anlamda probleme 
sırtım dönmek anlamına da gelebilir. Probleme böylesine agnostik bir 
yaklaşım, Mutezile'nin kaygılan dikkate alındığında herhangi bir 
çözüm getiriyor görünmüyor. 

Allah'ın gözle görüleceği konusunda ısrar eden bazı düşü-
nürler ise. bunu diğerlerinden oldukça farklı bir anlam evreninde a-
çıklarlar. Bu yaklaşım, görmenin gözle değil, altıncı his ile gerçekle-
şeceği düşüncesindedirler. Allah orada bize altıncı bir duyu yaratır ve 
onunla O'nu idrak ederiz. Allah'ın görülmesi ile ilgili naslann tevil 
edilmeksizin görünen anlamlanyla kabul edilmesinde ısrar eden İbn 
Hazm (Ö.456/1064), görme olgusunu kabul etmekle birlikte, Allah'ın 
duyu organının algısı anlamında bir görmeyle nitelenebileceği düşün-

457 Örneğin daha çok rasyonel çıkanmlarıyla öne çıkan İmam Matüridî 
(ö.333/944). Allah'ı görmenin kesin ve gerçek oluşunu, herhangi bir anlayış ve 
açıklamaya başvurmaksızın kabul edilmesi gerektiğini vurgular. Kitâbu't-
Tevhıd, s.77. 



cesini kabul etmez. Aksine orada Allah, dünya yaşamında göze ko-
nulmuş görme gücünün dışında bir güçle görülecektir. Bu güç, o gün 
Tann tarafından insana verilecektir ki, bazılan buna altıncı his adını 
vermişlerdir. Buna şu şekilde bir açıklama getirilebilir Biz Allah'ı 
hiçbir tereddüde düşmeksizin kalplerimizle bilebiliyoruz, Allah'ın 
gözlere kendisini görebilecek bir güç vermesi ve bununla da Allah'ın 
görülebilmesi mümkündür. Tıpkı dünya yaşamında kalbe konulan güç 
gibi. Ayıu şekilde yine dünya yaşamında Allah, Hz Musa'nın kulağı-
na aynı gücü vermiş ve onunla Tann'nın sözünü işitmiştir.458 Ancak 
İbn Hazm, bu görme olgusunun kalple görme olması tezini imkansız 
görür Çünkü dünya yaşamında bütün arifler ve Allah'ın sevgili kulla-
n. O'nu kalpleriyle zaten bilmektedirler. Aym şekilde ahirette de 
kafirler kalpleriyle bileceklerdir. Ayette görme olgusu "yüz" ile 
ilişkilendirildiğine göre, bunun gözle görme olması kaçınılmazdır.459 

Bu durumda o, herhangi bir mecazî anlama sapınaksızın görmenin bu 
alüncı duyu ile gerçekleşeceğini söylüyor ve bunun kalple görme 
anlamına gelmediğini ifade ediyorsa da, bunu açıklarken kalbin bilgi-
siyle bir analoji oluşturması, onun bu görmeyi bir çeşit bilgi olarak 
gördüğü şeklinde de yorumlanabilir görünüyor 

İbn Hazm'ın bu düşüncesi, Mutezilî düşünür, Dırar b. Amr 
(ö l 95/810) görüşüyle paralellik taşır. O, ahirette Allah'ın görülebile-
ceği tezini kabul etmekle birlikte bunun nasıl gerçekleşeceği konusun-
da farklı bir bakış açısı önerir. Ona göre, Allah ahirette insanlara ken-
disini görebilmeleri için altıncı his verecek ve insanlar onunla Allah'ı 
göreceklerdir.460 Hüseyin en-Neccâr (ö.230/844-5), Allah'ın gözü 
kalbe çevirmesinin mümkün olduğunu ve göze, kalbin gücünü vere-
bileceğini belirtir; öyle ki insan Allah'ı gözüyle görür, yani O'nu 
gözüyle bilir; bu yol hariç, Allah gözlerle görülemez.461 O, ahirette 
Allah'ı görmek için Dırar'ın ortaya attığı altınci histen kaçınır, fakat 
göze, bilme gücü verilebilir diyerek, önemli bir alternatif önerir. Bu 
durumda o halâ Allah'ın mahiyeti kavramına inanmaya devam et-
mektedir. Neccâr'in Mutezile'ye aykın düşüncelerinden birisi de kuş-

458 İbn Hazm, el-Fasl. III/2. 
459 İbn Hazm, el-Fasl III/4. 
460 Eş'ârî, Makdldtii 1-İ siâmiyyin. 1/91. 
461 Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.252. 



kuşuz bu düşüncesidir.462 Çünkü Allah'ın diğer insanların bilemeye-
ceği bir mahiyetinin olması mümkündür.463 

Allah'ı görme eyleminin, görme organı olan gözle gerçekle-
şecek olması durumunda, görülen Allah'm beş duyu aracılığıyla kav-
ranabilen şeylerin sahip olduğu sıfat ve niteliklere sahip olması, görme 
esnasında görenin karşısında bulunması ve Allah'la onu gören arasın-
daki mesafenin ne çok uzak, ne de çok yakın olması gerekir. Bir başka 
ifadeyle, görülen Allah, görme esnasmdâ özel bir cihette yer alan 
cisimlerin sahip olduğu özelliğe sahip olması gerektiği düşünülmekte-
dir. Çünkü görülebilir nesneleri idrak edip duyumsayari bir organ 
anlamında göz, ancak b'ır takım koşullar yerine geldiği takdirde obje- ; 

sini görebilmektedir Bir cihette, yani mekanda bulunmayan şeyi idrak 
eden. göz değil sâdece akıldır. Gözün idraki, görünen şeyihgöze naza-
ran bir cihette bulunması, hatta sadece bir cihette değil, bunun da 
ötesinde belli ve özel bir cihette olması şarttir. Çünkü gözle gerçekle-
şen görme, sabit konumlar ve sınırlı koşullar içinde meydana gelirler. 
Bu bağlamda hem herhangi bir Cihette bulunmama ve hem de gözle 
görme olgusundan söz edilemez. Bu bağlamda, Tann'nın gözle görü-
lebileceğini söyleyenler, gözün idraki ile kalbin idrakini birbirine 
karıştırmış gibi görünüyorlar.464 İbn Rüşd (0.595/1.198), görmek için 
cihetin gerekli olmadığı tezini temellendirmek için, " insan aynada 
kendim görebilmektedir, halbuki insan kendisine göre bir cihette de-
ğildir"465 şeklinde bir çıkarıma başvuran Gazâlî'yi (Ö.505/1111)^inat-
çılıkla ve safsata yapmakla suçlar. Çünkü aynada görülenin, kişinin 
kendisi değil ancak bir imgesi olduğunu ifade eder. Bu imge ise, insa-
na nispetle bir cihette yer almaktadır 466 Bu anlamda Kur'an termino-
lojisi içinde Tann'ya atfedilen Nur terimini ele alan İbn Rüşd, bunun 
Tann'ya atfedilebileceğini, bundan dolayı herhangi bir teşbih gerek-
meyeceğini ifade eder Aynca o, görme olgusunu insanlara göre de 
kategorize eder. Bu kategoriye göre, görme sıradan insanlar için ifade 
edilen bir olgu olup, onlar "Nur'u göreceklerdir. Görmenin bilginler 
sınıfı için anlamı ise bilme'den ibarettir.467 Bu nedenle Ru'yetle ilgili 

462 Eş'ârî. Makdlâtü 1-İ.slâmiyyin, 1/89. 
463 Bağdâdî, el-Fark, s.214. 
464 İbn Rüşd. el-Keşf. s.273. 
4<" Krş.Ga/ilF. el-İktisâd, s.43 
466 İbn Rüşd, el-Keşf, s.274. 
467 İbn Rüşd. el-Keşf, s.280. 



ayetler zahiri anlamı üzerine alınıp, tevile tabi tutulmamalıdır Çünkü 
Kelamcılar, bu türden nasları keyfi bir biçimde tevil etmek suretiyle 
Kur'an'ı büsbütün müevvel hale getirmişlerdir.468 

Tann hakkında konuşurken başvurulan konuşma biçimleri 
daha çok soyut, dolaylı ve analojiktir. Elbette ki böyle bir anlaşım, 
somut, doğrudan ve literal olanına nispetle daha düşük düzeyde bir 
anlaşılabilirlik sağlayabilir. Bu nedenle eğer, herhangi bir somut ve 
doğrudan konuşma biçimi varsa, o tercih edilmelidir. Allah'ın görül-
mesine ilişkin bir tartışmada ise, bir duyum aracı olarak kafa gözü ile 
görme, mecâzi veya kalple gerçekleşen bir görmeye nispetle daha 
doğrudan somut ve yetkindir. Ancak yapılan açıklama biçimleri ne 
kadar güçlü ve tutarlı olursa olsun görmenin gözle görmeyle sınırlan-
dınlması, Tann'nın tenzih ve teşbihten anndınlmasi konusundaki 
kaygılan bertaraf ediyor görünmüyor. Bir şeküde bü kaygılan gidere-
bilmek mümkün olsa bile, böyle bir gözle görme olgusunun nasıl 
gerçekleşeceği konusu açıklık kazanmış görünmüyor. 

6.2.Kalp(e Görme 
Literal anlamda gözle görme eyleminin Tann'ya atfıyla yaşa-

nan problemlerin üstesinden gelmenin bir yolu olarak, Tann'ya atfe-
dilebilen ancak görme duyumunun atfedilişinden doğan, ışık, mesafe, 
karşılıklı bulunuş gibi sonluluk belirtisi olan niteliklerin gerekli olma-
dığı bir başka duyunun varlığı düşünülmüştür. Bu, bazen altıncı his 
olarak da tanımlanan 'kalbi anlayış" olmaktadır. Bir başka açıdan da 
görme terimi, bizatihi literal anlamıyla gözle görme (Ru'yet-i 
basariyye) anlamına gelebildiği kadar, kalple görme anlamında 
(Ru 'yet-i kalbiyye) da kullanılabilir Burada her iki durumda da kaste-
dilen tam bir açıklığın (inkişâf-ı tâm) elde edilebilmesidir.469 Gözün 
görmesine neden olan etkin kuvvete göz (basar) denildiği gibi; kalbin 
görmesine sebep olan ve dilimizde kalp gözü de denilen algılayıcı 
kuvvete ve özellikle bunun zeka, anlayış ve fırâset denilen görünür ve 
görünmez bir işe dikkat ve nüfiız ile, gereği gibi idrak eder bir derece-
de açık ve parlak olması haline de "basiret" adı verilmektedir.4 0 

Problem epistemoloji açısından ele alındığında, diğer görme biçimle-

468 İbn Rüşd, et-Ketf, s.264. 
469 Harpûtî, Tenkihu 1-Keldm, s.221. 
470 Yazır. Hak Dini Kur 'an Dili, 1/490 



rine göre, gözle görme daha yetkin bir bilgi sağlamaktadır. Çünkü 
bilgi dereceleri içinde gözle görme (ayne'l-yakîn) derecesi en üstün 
derecedir. 

Mistik epistemoloji de ise tersi bir yaklaşımla, gözle görmeye 
nispetle kalple görme daha yüksek bir statüye Sahiptir, çünkü kalple 
görme gözle görmenin bütün unsurlarım içermekle birlikte son anlam-
da onu da aşmaktadır. Bir başka deyişle gözle görmenin taşıdığı po-
tansiyel sınırlılıkları taşımamaktadır. Kalple görme, hisle başlayıp 
tahayyül ve tasavvur kanalıyla tam bir açıklığa erişir. Bu nedenle 
gözle görmeden daha yüksek bir mertebededir. Zira Yüce Allah'ın zat 
ve sıfatlan duyularla idrak edilememesine karşılık hayal ve tasavvurla 
doğrudan idrak edilebilir.'171 

Bir başka açıdan da, kalple görme, gerçek anlamda görme 
anlamına gelmeyebilir Çünkü reel anlamda görme, gözün görmesi-
dir.472 Bu nedenle görme, ancak mecazî anlamda kalbe atfedilmekte-
dir. Gerçek/literal anlamdaki bir görmeye nispetle mecâzî anlamdaki 
bir görme daha az gerçekçidir. Daha açık bir anlatımla gerçek anlam-
daki bir gönneden mecazi anlamdaki bir görmeye geçilirken, belli 
oranda bir anlam kaybım göze almak gerekecektir. Bununla birlikte, 
Tann hakkında konuşurken beşeri dilin karşı karşıya kaldığı yetersiz-
liklerin ve belli oranda da suskunluğun üstesinden gelmede kalbin 
fonksiyonlanna başvurmak gözle görme eylemine nispetle önemli bir 
açılım kazandırabilir. 

Hem Müslüman Kelâmcılann büyük çoğunluğunun, hem de 
büyük mutasavvıflann sözünü ettikleri görme, görme duyumu aracılı-
ğıyla meydana gelen idrakten başkadır. Elbette ki "ru'yet" ve "ibsâr" 
sözcükleri, göz aracılığıyla gerçekleşen duyu ve idrak anlamındadır. 
Ancak göz ile gerçekleşen görmeye benzer bir görme türünden söz 
edilmek istendiği zaman genellikle "basiret" veya "müşahede" terim-
lerinin kullanıldıklarına şahit olmaktayız. Bu nedenle, eğer Tann'yı 
görme tezini tutarlı bir biçimde sürdüreceksek ve onu anlamlı bir 
zeminde açıklayabileceksek, bu ikinci çeşit kullanımın ne anlama 
gelişinin açıklanması önem taşımaktadır. Çünkü bu ikinci kullanımda, 
harici ve duyu algısına dayanan bir eylemden çok batini ve kalbi bir 

471 Hanefi, Mine 1-Akîde, IL'288. 
472 Eş'ârî, el-İbâne, s.20. 



eylem söz konusudur. Burada görme terimine ikincil bir anlam daha 
yüklenmektedir ki, bu ârtıiç "gönül gözü" veya "kalp gözü" olarak 
tanımlanmaktadır.173 Bu anlamda "basar" gözün ve "basiret" de kalbin 
görme nurudurlar.474 Tabii ki burada incelenmesi ve tartışılması gere-
ken iki önemli konu ön plana çıkmaktadır, birisi bir eylem olarak 
"görme" terimi, diğeri de bu görme eyleminin refere edildiği obje 
(görülen varlik) ' önem kazanmaktadır. Bu iki problem de tecrübeyi 
ilgilendirmekle birlikte birisi irfânî psikolojinin diğeri ise tannbili-
mınlteolojinin konusu ölmak üzere iki farklı alam ilgilendirmektedir. 

Görme eyleminin işlevini kendisine yüklediğimiz kalp. çam 
kozalağı şeklinde göğsün sol yamnda bulunan bir et parçası değildir. 
Somut bir cisim, bir organ olarak kalp, bu fonksiyonların yerine ge-
tirme aracı olamaz. Burada önemli olan ikinci anlam, yani bilen, dü-
şünen, anlayan bir yeti,475 Allah'ın emanetini yüklenmiş, tevhidi ikrar 
etme yeteneğine sahip olan insanî rûh kastedilmektedir.476 İşte bu 
anlamdaki akılla eşyanın gerçeklikleri anlaşılır ve yansıma yoluyla 
idrak edilir.477 Bu anlamda kalp, gerçeklikleri aracısız olarak idrak 
edebilen bir alettir. Bu yüzden ona gönül gözü veya kalp gözü gibi 
adlar verilmektedir. Bu anlamıyla bakma sözcüğü göze nispet edildi-
ğinde gözle görme anlamını ifade ettiği gibi, kalbe nispet edildiğinde 
de kalple görme anlamına gelir.478 Kur'an inananlann ahirette Rable-
rine bakıp duracaklarım ifade eden anlatımdan soma, "Kendilerinin, 
bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını zannedecekler"4 9 

ayetiyle, ahirette mutluluğa ereceklerin aksine bazı yüzlerin buruşaca-
ğını ve bel kemiklerini kıran bir felakete uğrayacaklarını zannedecek-
lerini anlatmaktadır. Zan, göze değil, kalbe ait bir olgudur. Aynı şekil-
de yukanda geçen ayette de "bakma" kelimesiyle kalbî bir bakışın 
amaçlandığı düşünülmektedir Çünkü zan yüz ile olmaz, ancak kalp 
ile olur. Eğer zan kelimesi kalp kelimesiyle birlikte ele alınırsa, kalbî 
bir zan anlamına gelir. Eğer nazar ancak kalp ile olursa, bu durumda 
yüz ile beraber zikredildiğinde onun kalbe dönmesi gerekir. Aym 

473 Pürcevâdî, Gökyüzünde Aym GöriMüsü, s.23. 
4 4 /.emahşeri, el-Keşşdf, 1155. 
4 5 Gazâlî. Ravdatu t-Tâlibin, s.31 
170 Gazâlî, Medricu l-Kuds, s . l3. 
4 Gazâlî, Medricu l-Kuds. s 98. 
478 Bağdâdî. Usülu 'd-Din, s. 100 
47<) 75.Kıyâme 25. 



problemi ele alan Eş'ârî (Ö.324/936), terimin kalple görme anlamına 
gelebileceğini de kabul etmekle birlikte, yüz ile beraber zikredildiğin-
de onun yüz ile bakış anlamına gelmesi gerektiğini düşünür. Kalple 
zikredildiğinde de kalbi bir bakış anlamına gelmektedir.480 

Kur'an perspektifinde görme kelimesine "kalbi bir anlayış" 
anlamım yüklemek veya bir başka deyişle gözün eylemi ile kalbin 
eylemini birbirine özdeşleştirmek mümkün görünebilir. "Hakkında 
bilgin olmayan şeyin ardına düşme!" şeklindeki bir uyanyr müteaki-
ben Kur'an'm bilginin araçtan olarak kulak, göz ve kalbi (fuâd) bir 
arada zikretmesi ve insanın bunlann eylemlerinden sorumlu olacağmı 
dile getirmesi oldukça dikkat çekicidir. Bir anlamda kalb, diğer duyu 
araçlanyla (kulak ve göz gibi) ortak bir fonksiyon yüklenmektedir.481 

Kur'an. inanmayanların kalplerinin mühürlenmesi olgusuyla ilişkili 
olarak da, kalp, göz ve işitme yetisine birbirine yaklaşık anlamlar 
verir.482 Bir başka açıdan Kur'an'ın önemle üzerinde durduğu "kalbî 
hastalık"483 fiziksel bir hastalık olarak değil, aksine kalbin anlama ve 
bilinçliliğini yok eden bir etken olarak değerlendirilmiştir.484 Bu bağ-
lamda görmenin "kalbi bir anlayış" olarak açıklanması tezini kabul 
eden bir iddia, Kur'anî dayanağa da kavuşturulmuş olmaktadır. Diğer 
bir deyişle Kur'an açısmdan kalp, insan vücûdunda işlev gören fizik-
sel bir nesne olmaktan çok, gören, akleden, anlayan ve son anlamda da 
imân eden bir "epistemolojik" aygıt olarak zikredilir.485 Dinî episte-
molojide gözle görme olgusu önemli bir epistemik fonksiyona sahip 
olmakla birlikte, asıl görme, yani dinî açıdan değer taşıyan ve imana 

480 Eş'ârî, el-Luma', s.35. 
481 17.1srâ/36. s 
482 "Allah onlann kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de 

bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap 
vardıt'' (2.Bakara/7). Kalplerin mühürlenmesi eylemini, gözlerin ve kulakların 
eylemiyle ilişkilendiren diğer ayetler için bkz. 6.En'âm/46; 45 Câsiye/23 

483 Hastalık, bu nitelikten kaynaklanan fiillerde zarara yol açan bir nitelik olmak-
tadır. Bkz. Râzî, Klefdtihu 'l-Cıayb, 1/64. 

484 2.Bakara/10; 5.Mâide/52; 8.Enfâl/49; 9.Tövbe/129; 24.Nûr/20. 
485 Kur'an'ın önemle vurguladığı olgu, düşünme, bilme ve son tahlilde de inan-

manın kalbe ait bir eylem oluşudur Bu anlamda kalbe yerleşmemiş, yalnızca 
dil ile açığa vurulan bir iman, Kur'an açısından değersizdir. Bkz. 3.A1-İ 
Imrân'167; 5.Mâide/41, 49.Hucurât/14; 58.Mücâdele/22. 



sahip kılan, görme kalple görme olayıdır. Bu nedenle "gerçekte gözler 
kör olmaz, fakat sinelerdeki kalpler kör olur'\'m 

Kur an da kalbin önemli bir epistemik aygıt olarak belirlen-
mesinin yanında, bireyin kendi ontolojik varlığına ilişkin bilgisinin de 
temel aracı olarak belirlenir. Bireyin kendi özüne ilişkin bilgisinde, 
kalp ve nefis terimleri birbirine müteradif anlamlarda kullanılıyor gibi 
görünüyor. Çünkü nefis bir çeşit iç göz ile bilinebilen kalptir.487 Bu 
görünen alemde var olan her şey dış göz ile bilinir. Kalbin gerçekliği 
bu görünen evrene ait bir nitelik değildir. Bu nedenle, Allah'ı bilme, 
O'nun huzurunun güzelliğini müşahede (müşahedetu cemâli'1-
Hadreti) ve mükellef tutuluş bir kalp aracılığıyla gerçekleşmektedir.488 

Ancak Gazali'nin bu anlatımlarında, kalp, ruh ve nefis terimlerinin 
birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülür. Örneğin kalbin gerçekliğini 
açıklarken, Kur'an'ın "sana ruhtan soruyorlar"489 ayetinden hareket 
etmektedir. Bu nedenle de ruhun bilinmesi konusundaki bir takım 
güçlüklerin kalp konusunda da geçerli olduğu görüşündedir. Çünkü 
insan olarak, kendi doğamızda yerleşik bir bilme, düşünme ve akletme 
fonksiyonlarım yerine getiren epistemik aygıtın varlığının bütün ben-
liğimizle farkındayız. Ancak bunun ne-liğini ve adını koymada ço-
ğunlukla tutarlı bir açıklamaya ulaşmak zor görünüyor. Burada önemli 
olan bu gücün farklı isimlerle karşımıza çıkması değil, sahip oldukları 
müşterek işlevdir. 

insanın kalbindeki bu güç, gözün taşıdığı pek çok sınırlılık ve 
yetersizliği taşımaz. Göz bir çok bakımdan nesnesini tam olarak algı-
layamaz. Kendisini göremeyişi bir yana, fazla uzak ve yakın olanı, 
perde arkasındakini, var olanlann bir kısmım göremediği gibi, pek çok 
durumda nesneye ilişkin algısında yanılgıya düşmekte, büyük olanı 
küçük, küçük olanı büyük görebilmektedir. İster akıl, ruh veya nefis 
olarak adlandırılsın bu anlaümlan bir kenara koyalım, görmenin bü-
tün özelliklerine daha mükemmel şekliyle sahip olmaktadır.490 Gözle 
gerçekleşen algı, nesnelerin iç yüzlerini değil, dışa-vuran şekillerini, 
nesnelerin gerçekliklerini değil, görünen formlarını görebilir. 

486 22.Hacc/46. 
487 Gazâlî, Kimyâu s-Sadde., s.125. 
488 G a z a l K i m y a u 's-Sadde, s.125. 
489 17.İsrâ/85. 
490 Gazali. Mişkâlu l-Envdr, s.5. 



Bu bağlamda kalbi görme/basiret, bireyin görme, anlama, al-
gılama ve fıraset yeteneğidir. Daha açık bir anlatımla da bir çeşit bil-
gidir.491 Bu nedenle kişinin Allah'ı bilme çabasmda da önemli bir 
araçtır. Çünkü Kur an a göre bütün insanla^ için Yüce Yaratıcı dan 
basiretler (kalp gözüyle görülecek uyarıcılar, şahitler) gelmiştir, kim 
kalp gözüyle bakar, Rabbinden gelen bu delilleri görürse, bu, kendi 
lehinedir, her kim de körlük eder, kalp gözünü yumar, kör olursa, bu 
körlük ve nankörlük kendi aleyhine olacaktır 492 

Kalp terimi açıklanırken daha çok ayna terimiyle oluşturulan 
bir analojiye başvurulur Bu anlamda kalp, gerçekliklerin yansıdığı, 
tab olunduğu bir aynaya benzetilmektedir. Bu durumda, bir şeyin 
kalbe yansıyabilmesi için, aynaya sahip olma yanında, aynaya yansı-
yacak suretler, üçüncü olarak da onlann aynada suretlerinin meydana 
gelmesi gerekmektedir. Elbette ki bütün bunların gerçekleşebilmesi 
için de, suretlerin alıcı olan kalbe yansımasını sağlayacak olan ışığın 
bulunması da gerekmektedir.493 Aynı benzetmeden hareketle kalp bir 
ayna olduğu gibi, her var olan nesnenin suretlerini taşıyan levh-i 
mahfuz da bir ayna olarak düşünülmüştür. Aynalar birbirine karşı 
tutulduğunda birinde olan suret diğerine yansır. Bu şekilde levh-i 
mahfuz'da494 var olan suret, insan kalbine düşmüş olur.495 Gazali, 
ölümden sonra kalbin iki epistemik çıkış yolu olan dış ve iç duyumla-
rının ortadan kalkacağım ve bireyin kalbiyle gerçekliği doğrudan 
doğruya idrak edeceği düşüncesindedir.496 Bu açıklama biçimine göre, 
kalp insanın bilinmeyen aleme açılan kapısı olmaktadır. 

Burada göze çarpan önemli, bir unsur, beşeri düzlemde görme 
olgusunun gerçekleşebilmesi için, ileri sürülen koşullann (göz, görü-

491 Matüridî. Kitâbu't-Tevhid, s.80. 
492 6.En'âm/I04. 
49 ' Gazâlî, Medricu 'l-Kuds, ş.99. 
494 Bir başka yapıtında Gazâlî, levh-i mahfuz terimini, mühendisin yapacağı 

şeyleri öncelikle bir plan ve projeye resmedişine benzeterek açıklar. Aynı şe-
kilde Yüce Allah'ın gerçekleştirmeyi dilediği fiiller öncelikle burada, O'nun 
ilmine uygun olarak resmedilir. Bkz. Ec\>ibetu'I-Gazzdliyye f ı 'l-Mesâili'l-
Uhreviyye, Mecmuatu Resâili'l-İmâm et-Gazzâlî, Beyrut, 1994, s.128. 

4 ,5 Gazâlî, Kimydu s-Sadde, s. 135. 
496 Gazalî bunu, Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni 

kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir" (50 Ka£'22) ayetinin bir açıklaması o-
Iarak görür. Bkz. Kimydu s-Sadde, s. 135. 



len nesne, ışık ve mesafe gibi), Gazali tarafından kalbi biliş içinde ileri 
sürülmüş olmasıdır. Bir anlamda Sünnî düşüncenin güçlü kalemi olan 
Gazâlî de kalbe epistemik bir değer atfetmekte ve kalbin bilişsel yö-
nüne göndermede bulunmaktadır. Ancak kanaatimizce o, burada daha 
ziyade kalbin olgusal suretleri algdayış biçimine ilişkin açıklamalarda 
bulunmaktadır. Çünkü kalbî veya görsel algıda koşul olarak ileri sü-
rülen, algılananın algılayana yansıyacak bir surete sahip olması ge-
rektiği olgusu, ancak olgusal nesneler dünyası için düşünülebilir 

Bununla birlikte kalbin, yalnızca olgusal gerçekliklerle sınırlı 
olmadığı veya diğer duyu algılarına nispetle daha aşkın gerçeklikleri 
bilebilecek dereceye ulaşabildiği de bir gerçektir. Çünkü Kur'an'ın 
ilkelerini ve mahiyetini vazettiği iman anlayışında, imanın standart 
terimi olarak kalp belirlenmekte veya bir başka anlatımla kalp, imanın 
merkezi ve mahalli olmaktadır. Hatta bilgiye dayalı kalbi bir onayla-
yış/tasdik olmaksızın imanın geçerliliği de tartışmalı duruma gelmek-
tedir. Bu durumda kalp, bir anlamda aşkın bir karakter arz etmekte ve 
bu aşkın karakteriyle metafizik gerçeklikleri bilebilecek bir kapasiteye 
sahip olmaktadır. Ancak görme'nin kalbî anlayış olarak açıklanması, 
olağan bir açıklama biçimi olmayıp, ancak literal anlama başvuruldu-
ğu takdirde Tann'nın aşkmlığma halel gelebileceği düşünülen du-
rumlarda başvurulan bir çıkış yoludur.497 Çünkü gerçek (literal) anla-
mıyla görme teriminin ifade ettiği anlama nispeüe, mecazî anlamda 
kalbî bir görme belli ölçüde anlam kaybına yol açmaktadır. 

Bu bağlamda Gazâlî'ye göre, kalbin Allah'ı bilebilmesi veya 
da marifet'm kalbe yansıyabilmesinde onun bu aşkm bilgiyi kabul 
edebilecek saflığa ve hazır bulunuşa erişmesi şarttır. Çünkü her insan-
da kalp bulunmakla birlikte, marifetin her insana eşit şekilde yansıma-
dığı bir gerçektir. Kalbin ilahî bilgiye erişebilmesi için ona açık hale 
gelmesi, bu bilişi engelleyici maniaların ortadan kaldınlması ve Al-
lah'a itaate yönelerek arzu ve isteklerin gereklerinden sıynlmakla 
cilalanması şarttır. Bu aşkm karakteri yönüyle kalp alemdeki diğer 
cevherlerden aynlır.498 

Akim elde ettiği bilgi ve bunların muhafazası eylemi "kalb" 
ile gerçekleşir. Bir başka deyişle kalp alet, akıl ise onun fonksiyonu-

497 Hanefî, Mine 1-Akide, H/284. 
498 Gazâlî, Medricu 'l-Kuds, s.100-103 



dur.499 Kur'aıı bu ilişkiyi. "yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada 
akledecek kalpleri, işitecek kulakları olsun "}0° ayetiyle açıklar. Akıl 
ile kalp arasında kurulan bu fonksiyonel ilişki Kelamcılar tarafından 
da sürdürülmüştür. Gazâlî de kalbi beşeri duygu, düşünce ve bilincin 
kaynağı olan insanî bir ruh olarak tanımlamaktadır.01 Benzer bir â-
çıklamayı Hamdi Yazır'da da bulmak mümkündür.502 Bu anlatım 
biçimlerinde kalp, insanî ruha özdeş, akleden, düşünen ve beşeri şuu-
run kaynağı olan bir yeti olarak ele alınmaktadır. Bütün'bu açıklama 
biçimlerinde önem arz eden şey, insanın "düşünüp aklettiği" bir yetiye 
sahip oluşudur. Bu yetinin adım ve yerini belirleme; İslam düşüncesi 
içinde değişik spekülasyonlara neden Olmuştur. Kanaatimizce önemli 
olan terimin farklı isimlerle ifade edilmesi değil, hangi isimle ifade 
edilirse edilsin, terime yüklenen anlamdır. Farklı isimler altmda da 
olsa, terimin anlamı "yani düşünen, akleden" bir yeti oluşu konusun-
daki bir uzlaşırım mevcudiyeti önemlidir Ancak kalp teriminin ruh 
kavramına özdeş bir anlamda kullanımının doğru olup olmadığı da 
eşit şekilde tartışılabilir.503 

Mutezile'ye göre ilim de irade gibi "kalplerin fıillerindendir". 
Ebû Haşim (Ö.321/933) bunu, insanın irade ve düşünme esnasında 
kalbinin yardımına başvurması ile delillendirir ve "bizim kalbe sığın-
masını bilmemiz" irade ve ilmin mahallinin kalp olmasma delalet 
eder, der. Aym şey ilim için de geçerlidir, onun mahalli de filozofların 
dediği gibi beyin değildir, çünkü ilim beyinde olsa, kazlarda ve balık-
larda asla bilgi hasıl olmaması gerekirdi, çünkü onlann beyinleri 
yoktur. Kadı Abdülcebbâr (ö.415/1024)ise, kalbin ilmin mahalli olma-
sının akli bir delili olamayacağı ve onun yalnızca nakille 
delillendirilebileceğini düşünür.504 Allah'ı ahirette kalple görmenin 

499 Câbirî, Arap-İsldm Kültürünün Akıl Yapısı, s.275. 
500 22.Hacc/46. 
501 Gazâlî, Medricu l-Kuds, s. 13. 98. 
502 Bkz. Yazır, HakDini Kur 'an Dili, 1/193. 
503 Erkan Yar, "Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu " adlı 

doktora çalışmasında, ruh-kalp özdeşleştirmesini doğru bulmamaktadır. Böyle 
bir özdeşleştirmenin Kur'anî dayanaktan yoksun olduğunu ifade eden Yar. 
Gazâlî'nın bu konudaki tutumunun büyük ölçüde felsefî düşünceden izler taşı-
dığını zikreder Bkz. Yar. Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısmdan insanın Bütün-
lüğü Sorunu, Ankara Okulu Yay , Ankara, 2000. s,42. 

504 Câbirî. Arap-İslam Kültürünün Akılyapısı, s276. 



imkanı konusunda da, Mutezile içinde birleşik bir görüşe ulaşmak 
kolay görünmüyor. Ancak Ebu Huzeyl eİ-Allâf (Ö.235/849) başta 
olmak üzere Mutezile düşünürlerinin çoğu, Tann'yı kalple görmenin 
mümkün olduğu düşüncesindedirler. Elbette ki Mutezile içinde hiçbir 
şekilde Tann'nın görülemeyeceğini düşünenlerin sayısı da az değil-
dir.503 Bununla birlikte kalbin bu eylemini bir görme olarak değil, 
bilme anlamında değerlendirdikleri görülmektedir, 06 Bir başka deyişle 
Mutezile gözle görmenin gerçek anlamda ele alınışının Tanrı hakkın-
daki imkansızlığıyla ilişkili ısrarlarını aym şekilde kalple ilgili du-
rumda da sürdürmekte ve bunun gerçek anlamda ele alınmasının im-
kansızlığım ileri sürmektedir. Çünkü bu eksikliklerin gerekmediği 
altıncı bir duyu'nun ispatı durumunda, aynı şekilde yedinci bir du-
yuyla Tann 'ya dokunulabilmesi, sekizinci bir duyuyla koklanabilmesi, 
dokuzuncu bir duyuyla işitilebilmesi vs. mümkün olabilmektedir. 
Halbuki bunların hiçbirisi Tann hakkında düşünülemez.507 Yine de 
böyle bir kabul, gözle görmenin ortaya çıkardığı pek çok çürük aynn-
tıyı ortaya çıkarmıyordu. Bu nedenle ilke olarak kabul edilebilirdi. 
Benzer şekilde Ru 'yetullah konusunda Mutezüeye paralel düşüncele-
riyle öne çıkan İmâmiyye de, bu anlamda Allah'ın düedikleri için 
görülebilir olanın O'nun zatı değil, nuru olduğunu ve bunun müminle-
rin kalplerine gösterileceğini ifade ederler.508 

Bilme, aslında dış duyulara ait bir olgu olmayıp, dış duyu or-
ganlarının zihinsel soyutlanması sonucu erişilen tamamen maddî 
olmayan bir olgudur. Bu nedenle bilme, dayandığı veriler itibanyla dış 
duyulara dayanmakla birlikte, özde duyulara ait bir olgu olmayıp, 
kalbe veya bireyin düşünen yetisine dayanan bir süreçtir. Bu bağlamda 
bir bilme aracı olarak kalbe referansta bulunabildiğimiz rahatlıkta, 
görme aracı olarak da bunu yapabilme hakkında sahibiz. Kalp, metafi-
zik dünyaya ilişkin bilgilerin önemli bir aracı olarak işlev görebilir. 
Ancak mümkün olabildiği ölçüde, görme teriminin literal anlamında 
anlaşılması ve kalbi bir bilme ile yorumlanmaması istenilen durum-
dur. Çünkü görme nin kalbî bilgi olarak açıklanması bir anlamda literal 
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anlama başvurulduğunda doğan sorunlardan bir kaçış, bu yönüyle bir 
zorunluluk ve bir başka açıdan da önemli bir alternatiftir. Çünkü kalbi 
bir bilme olarak Ru 'yet, görülenin (tartışma evrenimiz bağlamında da 
Tann'nın) diğer nesnelere analojik bir ilişkisini doğurmamaktadır. 

6.3."Görme"nin "Bilme" İle Yorumlanması 
Tann'nın görülmesi olgusunun temellendirilmesinde, gözle 

görme'nin yol açtığı sorunlardan sakınmanın diğer bir yöntemi, teri-
min "bilme" olarak anlamlandırılmasıdır. ikinci bölümde de tartıştı-
ğımız gibi bilme eylemi, duyusal değer-biçimlere dayanmakla birlikte 
son anlamda bağımsız bir süreçtir. Bu nedenle "Tann'yı bilme"nin 
görme eyleminin yol açtığı sorunların çoğundan uzak olduğu düşünü-
lebilir. Burada oluşturulan analoji, bilgi-ihata arasındaki ilişki ile, 
Ru'yet-idrâk arasında olmaktadır. Bir başka açıdan da Tann yı bilmek 
mümkün iken, O nu tam anlamıyla bilgi açısmdan ihata edebilmek 
mümkün görünmemektedir. Aym anlamda görülebilmesine karşılık 
bu görmenin ne-liğini ve görülen obje Tann olduğunda, O'nu tam 
anlamıyla idrak edebilmek mümkün değildir.509 Bu analojide beşerî 
yetiler içinde bilme eyleminin obje olarak Tann'ya yöneltildiğinde 
kastedilen anlam evreni, görme eyleminin atfından ortaya çıktığı dü-
şünülen çıkmazların aşılmasında önemli bir hareket alam sağladığı 
düşünülmektedir. Çünkü, Allah'm gözle görülebilmesi tezini kabul 
etmenin aklî izahının güçlüğü karşısında benimsenen önemli bir ka-
bul, onun spesifik bir bilgi olarak açıklanmasıdır.510 "Görme" terimine 
"bilme" anlamı yüklendiğinde, bunun problemsiz şekilde hem sonlu 
hem de Zorunlu varlığa atfedilebilmesi mümkündür. Bu bilme anlamı 
izlendiği takdirde problemin çözümü kolaylaşmaktadır. Çünkü ilim. 
özel bir ilim oluşu yönünden tek bir ilim ve gerçeklik olarak kabul 
edildiğinde ve bunun Tann'ya atfında bir sorun yoksa, bu durumda 
niyetin atfında da bir sorun olmayacaktır.511 Öyleyse görme eylemine 
yüklenen anlam bilmeye yüklenen anlam gibi olmaktadır. Bilginin 
Zorunlu varlıkla olan ilişkisi konusunda bir problem yoktur Ve bu 
konuda akıl açısmdan söylenebilecek son şey de budur.512 
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Tanrı nin bilinebileceğini veya bizim Tann'ya ilişkin bilgi-
mizin imkanını kabul etmekle, Tann'nın özünde bir değişme veya 
O nun sıfatlanyla bir çelişkiye düşmüyorsak, görme eyleminin de 
böyle bir çelişkiye yol açmaması ve Tann'ya kolaylıkla atfedilebilme-
si gerekmektedir. Çünkü görme eylemi, bütün cisim ve ilintileriyle 
birlikte, ilmin Tann'yla ilişkisinin imkanına eşittir. Sonuçta bilişsel bir 
oluşuma katkıda bulunan görme eyleminin de, bir anlamda bir ilim 
oluşunu kabul etmek, görme eylemi açısından herhangi bir problem 
oluşturmaz ve bunun kabul edilmesi Tann'nın özünde herhangi bir 
değişime yol açmadığı gibi, O'nun niteliklerinden herhangi bir nite-
likle de çelişmemektedir."3 Aym bakış açısından, tıpkı Tann'ya ilim, 
irade gibi bir takım pozitif nitelikler atfetmenin herhangi bir benzeşim 
sorununa yol açmadığı düşünülüyorsa, aym anlamda O'nu görebilme-
nin de mümkün olması gerekir.514 Aynca görme, akıl/intellect ile tam 
bir uyumluluk arz etmesi nedeniyle, adeta kendiliğinden geleneksel 
sembolizme uygun düşmektedir; çok değişik önem derecelerinde de 
olsa, bütün vahiylerin sembolik dilinde göz'ü bulmaktayız. Duyu 
yetenekleri arasında "Aklı" olduğu gibi ve kendi ilkesi içinde algıla-
nan şekliyle temsil eden sadece görme yeteneğidir. İşte görme duyusu 
ile akıl arasındaki bu açık uygunluk görme duyusunun statik ve bütün-
sel özelliğine bağlıdır. Gerçekte de görme duyusu, eşzamanlı bir tarz-
da lıissedilebilir bilgi alanında en uzaklara kadar yayılmış pek çok 
şeyin imkanlannı gerçekleştirir.515 

Sünnî düşünce gruplan içinde de görmeyi bir çeşit bilgi ola-
rak yorumlayanlar bulunmakla birlikte bu anlamda bir yorum daha 
çok Mutezile adı ile özdeşleşmiştir. Onlar, gözle görme anlamında 
görmeyi kabul etmezken görmenin bilme ve marifet anlamında açık-
lanmasını ve Tann hakkında kabulünü mümkün görmektedirler.516 

Ancak Mutezile'nin bu konumu, temelde Allah'ın görülmesi olgusunu 
temellendirmeye yönelik bir davranış değildir. Bir takım aykın düşün-
celer bulunmakla birlikte, Mutezile içinde Allah'ın görülmesinin im-
kansızlığı konusunda kısmî bir uzlaşıdan söz edilebilir. Ru 'yetullah 
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konusunda olumsuzlamaya başvurma, özellikle görmeyi imâ eden 
ayetler söz konusu olduğunda, bu ayetlerin ne anlama geldiği soru-
nuyla karşı karşıya kalmaktadır. Eğer Tann'yı görmenin imkansızlığı 
tezi sürdürülmek isteniyorsa, bu alandaki ayetlerin bu kabule uygun 
bir anlam evrenine oturtulabilmesi zorunludur. Bu çerçevede, ilgili 
ayetlerin beşeri imgelem için anlamlı kılınması ve onlara bir şekilde 
anlam belirlenmesi açısmdan önemli bir çıkış "görme"nin "bilme" ile 
yorumlanmasıdır. Bir başka anlatımla Mutezile, görme olgusunu bil-
me anlamına hamledilerek, bununla Allah'ın görülmesini 
temellendirmeyi değil, ilgili ayetlerin açıklanmasını hedeflenmektedir. 
Örneğin Allah'a görme olgusunun atfedilmesini her anlamda 
olumsuzlayan Bağdat Mutezilesi, bu anlama gelebilecek ayetleri, 
Tann'nın nesnelere ilişkin bilgisi olarak yorumlar.517 Problemi bu 
şekilde tanımlama, Allah'ı bütün sonluluklardan arındırmayı hedefle-
yen genel mutezilî sistematikle de uyumludur. Mutezile, beşeri tecrü-
bede gerçekleşen her çeşit eylemi doğrudan veya tevellüd yolu ile 
insana refere etmekle, daha başlangıçta bütün diğer eylemler gibi 
görme'nin de bir beşeri olgu ve dolayısıyla da sonlu oluşuna atıfta 
bulunur. Bu anlamda sonlu bir eylemin Tann'ya hamledilmesi, tevhit 
ilkesi ile çelişir. Bu nedenle Allah'ın bütün işitilenleri ve görülebilen-
leri görüp işitmesi de, ancak bilme şeklinde gerçekleşmelidir.518 Gör-
me eyleminin görülebilir alemde bir aslı bulunduğu gibi, bilmenin de 
aslı bulunmaktadır ve sonuçta her ikisi de aslına döndürülür. İlmin 
özü, bilinen objelere/ma/ama ne ise o şekilde (olduğu gibi) ilişkiye 
geçmektir. Bu nedenle var olanla, yok olanla, sonradan olan varlık-
larla ve zorunlu varlıkla da eşit şekilde ilişkili olabilir. Yok olanlar 
yok olarak, var olanlar da var olarak bilinirler Ancak görme eylemi-
nin durumu biraz farklıdır. Çünkü görme, yok olana değil, var olan-
larla ilişkili bir eylemdir. Bundan dolayı yok olanların görülebilmesi 
mümkün görünmemektedir. Bu çıkanmlardan hareket eden Mutezile, 
Ru'yetullah doktrinini benimseyenlerin bu hipotezlerini tutarlı bul-
maz."9 Çünkü bilme, var olanlarla ve yok olanlarla ilişkili olabilirken, 
yukandaki tezin taraftarları, görme eylemini yalnızca var olanlarla 
ilişkilendirmektedirler. 
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Görme teriminin apaçık kesin bilgiye atfedilmesi yaygın bir 
metafor olmakla birlikte, Mutezile sistemi içinde daha çok Ebû 
Huzeyl (ö.235/849)'e aittir. Bu anlamda Allah'ın görülmesiyle ilişkili 
olduğu düşünülen bütün ayetler, Mutezilî düşüncede bilme anlamında 
ele alındığından, Tann'nın görülmesini temellendirmede uygun ge-
rekçe oluşturmazlar.520 Mutezile ye göre benzer bir anlatım kuşkusuz, 
Hz. Musa'nın Rabbî'ni görmek istediğini konu edinen ayette söz ko-
nusudur. Orada Hz. Musa, görmek değil, kesin bilgi ile bilme isteğin-
de bulunmaktadır. Bazen sonuçlara ilişkin olan şeyin nedene verilerek 
açıklanması mümkündür. Sanki o, burada 'Ta Rabbi! Baha, Seni 
zorunlu olarak bilecek şekilde bir ilim ver" demektedir. Her ıie kadar 
birçok ayette ahirette Allah'ı görme, inananlar için bir nimet ve lütuf 
olarak ifade ediliyorsa da, Tann'yı kesin bir şekilde bilmenin de bir 
nimet olacağı unutulmamalıdır. Çünkü dünyada Tann'ya ilişkin bil-
gimiz hiçbir zaman kesin değildir, inananlar, Tann'yı ancak ahirette 
kesin bir ilimle bilebilecektir. Aynca dünyada insanlann bilgi edinme 
sürecinde katlandıkları sıkıntılar da ahiretteki bilme eyleminde söz 
konusu olmayacaktır. Her ne kadar Tann'yı ahirette zorunlu olarak 
bilme konusunda inananlarla inanmayanlar ve çifte kutuplu inanç 
sahipleri/münâfıklar eşit olsalar da, inananlar O'nu zorunlu olarak 
bildikleri zaman O'nun vadettiği nimet ve nimetierin devamlılığını 
bilecekleri için mutluluk ve sevinçleri artacaktır. Halbuki inanmayan-
lar ve münafıklar kendilerine vadedilen eza ve cezanın sürekliliğini de 
zorunlu olarak bilecekleri için hiçbir zaman inananlarla eşit statüye 
sahip olmayacaklardır.521 Aksine dünyada bilip inanmadıklan veya da 
inanıp ta inançta samimi olmadıklan gerçeklik hakkında zorunlu bilgi 
sahibi olunca, inanmadıklan için hayıflanacaklardır. Öyleyse ahirette 
Allah'ı kesin bilgiyle bilme, ancak inananlar için nimet olacaktır. Bu 
durumda "Bana kendini göster göreyim "522 ayetinin anlamı 'bana 
kendini kesin bir bilgiyle veya işlerinden bir iş, seni gösteren simgele-
rinden bir simge göster de seni bileyim" şeklinde olmaktadır. Ancak 
böyle bir yorumlama, Arap dilinin filolojik mantığına pek uygun gö-
rünmüyor. Çünkü birinin sözünü işitip de onu tanımak isteyen birine 
genel olarak "bana kendini göster göreyim" değil, "bana kendini tanıt" 
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şeklinde hitap edilir. Bu nedenle yukarıdaki açıklama biçimi dilin 
filolojik mantığına ters düşmektedir. "Bakma'7«azar kelimesi, mutlak 
olarak kullanıldığında da onunla "görme" anlamı kastedilir. Eğer 
onunla "bilme" anlamı kastediliyorsa, beraberinde güçlü bir karinesi 
bulunur.523 Kâdî Abdülcebbâr (Ö.415/1024) da, bu güçlüğün farkında-
dır. Bu nedenle onun da bu türden filolojik itirazlarla ilgilendiği de 
görülür. Arapça 'nın manüğı içinde "görme" terimine bilme anlamı 
verildiği zaman, her zaman iki nesne (tümce) alması gerektiği ve an-
cak görme anlamının kastedildiği durumlarda nesnelerden birinin 
kaldırıldığını şeklindeki itiraza değinen Abdülcebbâr, böyle bir karşı 
çıkışı tutarlı bulmaz. Ona göre dilin mantığı, bazen fiilin bir nesneyle 
de ilişkili olabileceğini gösterdiğini ifade eder. Çünkü bazen mecazî 
olarak bir tek nesne alması da imkan dahilindedir. Örneğin Kur'an 
"eri/10 menâsikenâ "524 ayetinde bilme anlamında kullanılmasına rağ-
men, bir tek nesne almıştır.525 İbn Hazm(ö.456/1064), Mutezile'nin 
Ru'yetullah konusundaki tutumunu ve özellikle de Ru'yet ayetlerine 
ilişkin yorumlarım çifte-standart veya da bir başka açıdan paradoks 
olarak görür. Çünkü bir yandan, görme ve görülme eylemlerine yer 
veren ayetleri gerçek anlamda almayıp, mecâzı bir anlamda bilme 
olarak yorumlanması gerektiğini iddia eden Mutezile, diğer yandan 
ilim sıfatının da gerdek anlamıyla Tann'ya atfedilmesini mümkün 
görmeyerek, onunla ilgili olarak mecâza başvurmayı bir zorunluluk 
olarak görür.526 Bir başka anlatımla İbn Hazm, şunu demek istiyordu: 
Mutezilenin Allah'm görülmesi konusunda benimsedikleri açıklama 
biçimi gibi, bilme (ilim sıfatı) konusunda bulunduklan konumda açık 
değildir. Çünkü görme'yi açıklamak için mecazî anlamda bir bilme'ye 
başvurma; bilme'yi açıklamak içinde mecâzî anlamda bir bilme'ye 
başvurma anlamı belirginleştirme yerine, daha da kapalı hale getirdiği 
söylenebilir. 

Görme eyleminin, bilme eylemiyle açıklanması Mutezile ile 
özdeşleştirilmişse de, bunu benimseyen düşünürlerin Mutezile'den 
oluşu anlamına gelmez. Benzer bir açıklamanın, ortodoks teolojinin, 
önemli düşünürü Gazâlî (Ö.505/111 l)'de de yer aldığım söyleyebiliriz. 

5:3 Bâkillânî, Kitdbu t-Temhid s.309. 
524 "Bize ibadet usûllerimizi göster/bildir". (2 Bakara/128). 
525 Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu 'l-Usüli l-Hamse, s.272. 
526 İbn Hazm, e/-Fas/. 11/126. 



Allah'ın ahirette görülmesi olgusunu, O'nun bunu almaya hazır hale 
gelen insana tece/fo//manifestation olarak gören, Gazali.de, bir anlam-
da görme teriminin, bir çeşit biliş olarak açıklanması düşüncesini 
kabul etmektedir. Çünkü bu tecelli görüşünü açıklarken onu dünya-
daki marifete kıyaslar ve açık-kapalılık bakımından onunla karşılaştı-
nr. s î ? Bu ise Gazâlî'nin ru'yeti bir çeşit bilgi olarak gördüğünü gös-
termektedir. 

Eş'ari ekolü, genel olarak görmenin imkanında görüş birliği-
ne vararak görmenin "sepisifik bir bilgi" olarak yorumlanmasını kabul 
etmez. Ancak görme ile bilme arasında yalan bir ilişki kurarak, görme 
eyleminin objesiyle ilişkisini, bilme ile bilinen olarak Tann arasındaki 
ilişkisiyle karşüaştırarak her ikisinde de illetin "ontolojik gerçeklik" 
bir başka anlatımla Tanrı nın varhğı olduğunu vurgularlar.5"8 Bu bağ-
lamda, Gazâlî'nin açıklamalan da bu alanda bir istisna oluşturmaz. 
Çünkü daha önce de çeşitli şekillerde atıf yapıldığı gibi, gerçekte o, 
gözle görme olgusunu da kabul etmekle birlikte, bunun anlamlı bir 
açıklama evrenine kavuşturulmasına bilme ile karşılaştırılmasını kaçı-
nılmaz görür. Bir başka deyişle, onun bu açıklaması, daha çok araç-
saldır. Yani görme olgusunun temellendirilmesine yönelik bir açıkla-
ma ve bir temel sağlama amacına yöneliktir. Bu nedenle de Mutezi-
le'nin yukanda anlatımına görünüşte paralel gibi görünüyorsa da, 
aslında radikal bir fark mevcuttur. Bir başka deyişle Gazâlî, Ru'yet 
olgusuyla ilişkilendirilen ayetleri, literal anlamlanyla kabul etmekte 
ve herhangi bir mecazî açıklama biçimine başvurmamaktadır. 

Aslmda görme, duyulann görülebilir nesnelerle ilişkisi değil, 
bu ilişkinin sonucudur, yani güneşe baktıktan sonra, hayalde oluşan 
anlama artık bir durum olmaktadır 529 Buna bir anlamda bilgi de de-
mek mümkündür. Yoksa sonlu varlıklarda olduğu gibi bakılan nesne-
nin suretinin zihinde oluşumu anlamına gelen bir görmenin Tann 
hakkında mümkün olamayacağı açıktır.530 Görmenin bilme olarak 
açıklanması bir anlamda uygun koşullan sağladığında terimin etimo-
lojik çıkanmlanyla da örtüşür. Çünkü görme teriminin sözlük anla-
mında da "iki nesne" aldığında bilme, anlamına geldiği ifade edilir. 
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Ancak Kur'an'da özellikle inananların yüzleri nimetlenmiş bir biçim-
de baktıkları durumda, terim iki nesne ile birlikte kullanılmamıştır. 
Aynca anlam bakımından da görme ve bilme terimleri arasında aynm 
bulunmaktadır. Örneğin bir şeyi tam ve apaçık bir biçimde bilebiliriz, 
sonra onu gördüğümüzde, bu iki durum arasındaki farkı anlarız. Bir 
başka deyişle, görme ile bilme arasındaki aynmı, ampirik olarak da 
doğrulayabiliriz.531 Bu argümanlardan hareketle, görme olgusunu bir 
çeşit bilgi olarak adlandırmak mümkün olmakla birlikte, mutlak an-
lamda bilme eylemiyle özdeşleştirmek, terimin kavram ve anlam dü-
zeyinde çarpıülması anlamına da gelebilir. 

"Görme" olgusunu "bilme" anlamıyla açıklayan bir yakla-
şımda, görme olgusu bizatihi literal anlamı olan gözle görme niteli-
ğinden mecazî olarak aklî bir görme'ye doğru kaydınlmaktadır. Gör-
me eyleminin reel hale gelebilmesinde ortaya konulan "tam açıklık 
kazanma" koşulu dikkate alınırsa, üsten bakılarak gerçekleşen görme 
olayı altan bakılarak gerçekleşene göre daha üstün olacaktır. Çünkü 
daha kapsamlı ve objesini daha kuşatıcı olmaktadır. Bu bağlamda 
probleme yaklaşıldığında ise aklî ru 'yet, bir duyu organı olan gözle 
genneye kıyaslandığında daha kapsamlı ve tam bir görme anlamına 
gelebilir.532 Çünkü aklî ru'yet, hissî ni yetin taşıdığı, zaman, mekan, 
yön ışık vs. gibi kayıtlar olmaksızın da gerçekleşebilmektir. Bir bâşka 
açıdan hissî ru'yetin Allah'a affedilmesinde ortaya çıkan pek çok 
problem aklî ru'yet söz konusu olduğunda giderilmiş olmaktadır. 
Çünkü akıl için Allah'ı bilmek mümkündür ve bu bilgi, Allah'ın aşkın 
mahiyeti açısmdan da herhangi bir sorun doğurmamaktadır. Bununla 
birlikte, görme olgusunu bilme ile açıklayan bir yaklaşım, bizzat teri-
min literal anlamı dikkate alındığında belli oranda anlam kaybına 
neden olabilir. Diğer yandan da, Ru 'yetullah olgusunun bir anlam 
evrenine oturtulabilmesinde, bilme beşeri anlayışa önemli bir genişlik 
sağlayabilir. 

6.4.Agnostik Tutum/ S/'/a KeyfGörme 
Beşeri düzlemde, Aşkın varlık hakkında konuşurken kullanı-

lan sözcükler büyük ölçüde anlamlarım beşeri tecrübe içinde kazanır-
lar. Bir başka deyişle, anlamlan beşeri tecrübe içinde doğrulanmamış 

531 Kemâl b. Ebî Şerîf el-Musdmere, s.36. 
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herhangi bir kelime, ister Tann'dan isterse de herhangi bir sonlu var-
lıktan söz etmede kullanılsın beşeri anlayış açısından müphem kala-
caktır. Konuşurken kullanılan her sözcük bir şekilde beşeri tecrübeye 
referansta bulunmak durumundadır. Elbette 1a, görme terimini de bu 
kuraldan istisna tutamayız. Diğer terimler gibi görme terimi de anla-
mım büyük ölçüde beşerî tecrübeden almaktadır. Eğer beşeri tecrübe 
içinde kalınacaksa ve herhangi bir mecazi açıklama biçimine kaçılına-
yacaksa, görme olgusu, görülebilecek bir cismi, bir nesneyi, mesafeyi 
vs. gerekli kılmaktadır. Görme teriminin beşeri dildeki kazandığı bu 
anlam aynı terim Tann'dan söz edilirken kullanıldığında, literal an-
lamında kullanımım oldukça güçleştiriyor görünüyor. Çünkü beşerî 
düzlemde görmenin koşulu olarak ileri sürülen hiçbir gerekçenin Tann 
için ispaü düşünülememektedir. Bu ise bir anlamda literal anlamın 
dışmda başka açıklama biçimlerine başvurmayı gerekli kılıyor görü-
nüyor. 

Bu noktada asıl problem, hem Tann'nın görülebileceğinden 
söz etmek, hem de görme teriminin literal bir anlamda kullanıldığı 
tezinin sürdürülmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu tarz bir kulla-
nımı beşerî tecrübe açısından doğrulamada karşılaşılan güçlük, teolo-
jik paradigmayı paradoksal Jjir açıklamaya itiyor görünüyor. Bu-
yandan Allah'ı görmek mümkün olmakta diğer yandan da bu görme 
olgusunun ne-liği bilinememektedir; diğer bir deyişle bir mümin yal-
nızca "Allah ahirette görülebilecektir" diyebilecek, ancak bunun na-
sıllığı sorusuyla karşı karşıya geldiğinde suskunluğa mahkum edile-
cektir. Bu ise bir anlamda Ru 'yetullah'Vd ilgili teolojik dili, ifade edi-
lemezler, anlaşılamazlar kategorisine doğru itmektedir. 

Ahirette Allah'ın görülebileceğim ifade edip bu görme olayı-
nın nasıl gerçekleşeceği konusunda paradoksal bir anlatımı533 tercih 
etmek, son anlamda Allah'ın görülebilirliği doktrinini belirsiz hale 
getirdiği de düşünülebilir. Çünkü Ru'yet, ancak bir belirlemede bu-
lunmakla gerçekleşen olgudur.534 Yani en azından beşeri tecrübede 
nesneler dünyasıyla ilişkili olarak, ancak belirlemede bulunmakla 

533 Buradaki paradoks, bir açıdan görme olgusunun bizatihi kafa gözleriyle ger-
çekleşeceği iddiasını sürdürmekle, bu görmenin son anlamda bilinemeyeceğini 
ve beşeri düzlemdeki görme anlamına gelmeyeceği iddialarını benimsemekten 
kaynaklanmaktadır. 
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gerçekleşmektedir.535 Eğer Ru 'yet teriminin bunun dışında bir anlamı 
varsa bunun açıklanması gerekir, aksi durumda beşeri tecrübe açısın-
dan böyle bir görme olgusunu doğrulayabilmek mümkün görünmüyor. 
Aslında Tanrı baklanda konuşurken herhangi bir belirlemede bulun-
maksızın yan-agnostik bir açıklama biçimim tercih etme, yalmzca 
Ru 'yetullah konusuna özgü bir durum değildir. Pek çok durumda 
Allah için "şeydir, ama diğer eşyalar gibi değil" "vardır, ama diğer 
varlıklar gibi değil" şeklinde yan-paradoksal anlatımlara başvuruldu-
ğunu gözlemlemek mümkündür.536 Bu bir anlamda "bir adım ilerleme 
ve soma bir adım geri atma" gibi bireysel konumu ifade eder ki, bu 
ilerleme anlamına gelmeyebilir. Bunun gibi "ne kazandık, ne de 
mağlup olduk" gibi benzer anlatımlara günümüz politik dilinde de 
rastlamak mümkündür.537 Bu ise çoğu durumda pozitif ve tatmin edici 
bir açıklama yapmak anlamına gelmeyebilir. 

Bununla birlikte, şunu kabul etmek durumundayız ki, hak-
kında konuşulan varlık Tann olduğunda, çoğu kere paradoksa düş-
mekten kaçınmak mümkün olmayabilir. Çünkü son anlamda Tann, 
beşeri tecrübe açısmdan tam anlamıyla kavramlamazdır, "bir anlamda 
da, benim sonlu ve sınırlı olan doğam tarafından kavranmamak" der 
Dekart, "sonsuz olanın doğasıdır; ve bunu anlamam, ve açıkça algıla-
dığım ve içlerinde belli bir eksiksizlik olduğunu bildiğim her şeyin ve 
belki de benzer olarak bilgisiz olduğum bir özellikler sonsuzluğunun 
biçimsel olarak ya da yüksek bir düzeyde Tann'da olduklan yargısın-
da bulunmam, taşıdığımız Tann ideasının bende olan tümü arasındaki 
en gerçek, en açık ve seçik idea olabilmesi için yeterlidir".538 Allah'ın 
ahirette görülebileceği iddiası, her çeşit somut tecrübenin idrâk et-
mekten aciz kaldığı planda yer alan bir objeye varlık statüsü vermek 
ve onun bir şekilde görmeye konu olabileceği iddiasında bulunmak 
anlamına gelir. Bu nedenle, Ru'yetullah doktrininin açıklanmasında, 

535 Beyâdî, lşârâtul-Merdm. s.201. 203. 
536 Naslarda belirtileni olduğu gibi kabul etme ve onlann anlamlan sorunu ile 

ilgilenmeme, Selef in temel çizgisidir. Benzer bir yaklaşım, Ebû Hanife'de de 
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mecazî açıklama biçimleri yerine, literal bir açıklama biçiminin tercih 
edilmesi, böyle bir görmenin nasıl gerçekleşeceği sorusuna cevap 
bulabilmeyi oldukça güçleştirmektedir. Çünkü bir yandan hissi 
ru 'ye fin gerçekleşmesi, diğer yandan böyle bir olgunun kabul edilme-
sinin Allah'ın aşkınlığı açısından sorun doğurmaması şeklinde karşıla-
şılan güçlük, ru 'yet teriminin nasıllığını açıklamalım önemli çıkmazı-
dır. Objektif varlığa sahip bir nesnenin dış dünyada görülebilmesinin 
imkanı yalnızca onun bir nesne olmasıyla gerçekleşebilmektedir. Tan-
n'yı bir nesne olarak tasavvur etmek, Müteâl bir ulûhiyet açısından 
çelişki doğurduğuna göre, bu durumda bu problemi doğurmayacak bir 
açıklama biçimine başvurmak kaçınılmazdır. 

Mutezile, temelde böyle bir olgunun imkanım olumsuzladığı 
için, bunun gerçekleşme boyutu işin başmda anlamsız kalmaktadır. 
Onlara göre, görme olgusunun ifade ettiği anlam ve özellikle bu olgu-
nun objesi Tann olduğu zaman anlam evrenini belirlemenin teknik 
imkansızlığı nedeniyle kabul edilemez. Bu nedenle, bu nasıl açıklanır 
veya nasıl gerçekleşeceği düşünülürse düşünülsün, kabul edilemez.539 

Bununla birlikte, böyle bir olgunun Tann için ispaü ve onun teknik 
anlamlılığı konusunda ısrarlı olan yaklaşım, onun bir şekilde anlamlı-
lığının gösterilebileceğim düşünür. Gerçekte de bir hipotezin eğer 
herhangi bir şekilde anlamlılığı gösterilebiliyor ve açıklanabiliyorsa, 
mutlak anlamda olumsuzlandığı düşünülemez. Ancak bu alanda ortaya 
attıklan öneri, bir anlamda tarihi süreç içinde Selefin düşünce çizgi-
siyle örtüşüyor görünüyor. Zira getirilen öneri, büyük ölçüde böyle bir 
olgunun kabulünü benimsemek ve onun anlamlılık ve açıklanabilirliği 
sorunuyla ilgilenmeme şeklinde olmaktadır. Buna göre, Allah ahirette 
inananlar tarafından görülecektir. Bu, insanın görmek için ihtiyaç 
duyacağı kayıtlardan uzak olacak ve herhangi bir cihet, mesafe ve 
ışığa ihtiyaç duymadan gerçekleşecektir. Çünkü görme alam ve meka-
nı, görmenin oluşumu için zorunlu koşullar değillerdir.540 

Bu ilkelere bağlı kalmak şartıyla geliştirilen bir söylem kuş-
kusuz, Allah'ın her hangi bir yön, cihet ve belirleme de bulunmaksızın 
görülebilmesinin imkanı yönündeki anlatım tarzlandır. Böylesi bir 
anlatımı birçok kelamcının ve özellikle de Ebû Hanife'nin Fıkhu '/-
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Ekber'inde bulmak mümkündür.541 Burada yapılan Tann'nın görüle-
bileceğinin bir imkan olarak tasdiki, ancak bunun beşeri düzlemde 
olağan görme eyleminin ölçütlerinden uzaklaştırılarak, mecazî bir 
boyutta anlamlandınlmasldir. Tann görülecektir, ancak bu görme, 
bilinen, sonlu varlıkların aşina olduğu biçimde değil, her türlü sonlu-
luk ve teşbihi olumsuzlayan bir anlam boyutuna sahip olacaktır. Ebû 
Hanife'nin görüşlerini yorumlayan Beyâzî, bunu "herhangi yön, mesa-
fe ve karşılıklık dummu düşutriilmeksizin Allah'ı, gözde yaratacağı 
idrâk gücü" ile görmektedir;542 Ru'yetin herhangi bir belirlemede 
bulunmadan düşünülmesi, sağlam duyu organı olan göz ile, nesneler 
ve ilintiler dünyasında görme için gerekli olan koşullardan uzak olarak 
görmenin gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu durumda görülen için 
herhangi bir yön, mesafe, yakınlık ve uzaklık da düşünülemeyecektir. 
Yani gören ve görülen her çeşit konum ve nitelikten uzak olacaklar-
dır.543 İslam teologlarının başvurdukları rasyonel çıkarımlara, literal 
anlamın dışındaki farklı açıklamalara (mecâzi vs.) karşı çıkan ve onla-
rı naslan çarpıtmakla suçlayan İbn Rüşd'ün benzer bir angostizme 
düşmesi oldukça dikkat çekicidir. O, naslann mutlak anlamda literal 
anlamlanyla ele alınması gerektiğim ve Allah'ın görülmesi söz konu-
su olduğunda orada cismiyetin varlığının da yokluğunun da telaffuz 
edilmemesi gerektiğini düşünür.544 

İmam Matüridî de inanç alanında ortaya koyduğu 
formülasyonlarla, bâşlı bâşıııa bir itikadi ekol olarak değerlendirilme-
sine karşılık, Ebû Hanife ile müşterek bir zeminde birleşiyordu. O da 
Allah'ı görmenin "belirlemede bulunmaksızın//>/7a keyf gerçekleşe-
ceğine inanmaktaydı. Yüce Allah, otunna, kalkma, dayanma, bir yere 
bağlı olma, birleşme, aynlma, eşitlik, uzunluk ve kısalık, karanlık ve 
aydınlık, durağan ve hareketli, teğet ve karşıt, iç ve dış gibi bir takım 
belirlemelerde bulunmaksızın,545 görülebilmesi mümkün olmaktaydı. 

"Herhangi bir belirlemede bulunmaksızın Allah'ın görüleceği 
düşüncesi" Sünnî düşüncenin yaygın kabulünü yansıtmaktadır. Bütün 
Sünnî düşünce gruplan görmenin keyfıyetsizliği konusunda müttefik 
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olmakla birlikte, bunu açıklama biçimleri farklılıklar arz etmekte bu 
ise bir bakıma, geleneksel teolojik inşalara anlam zenginliği katmak-
tadır. Gazâlî, görme olgusunu, Allah'ın tecellisi olarak açıklayarak, 
kafa gözü ile görme kabulünün doğurduğu sorunları bertaraf etme 
yolunu dener. İnsanlar günahlarda ve her türlü pisliklerden arındıkları 
için Hakkın tecellisini alabilecek duruma gelirler. Bu tecellinin dün-
yadaki marifetle inkişafı, göz açıkken görülen şeylerin göz kapalıyken 
hayaldeki inkişafına benzer. İşte Ru'yet olarak adlandırılan şev bu-
dur.545 

Bu nitelikteki bir görme "herhangi bir belirlemede bulunma-
makla/Ma kevf özdeşleştirilmektedir. Aslında burada yapılan Al-
lah'ın görülebileceği konusunda bir çözüm üretme amacına yönelik 
olmakla birlikte, ulaşılan sonuç bir çözüm olmaktan çok çözümsüz-
lüktür. Bir başka deyişle problemi çözmek içhı, bu tarz bir anlatımın 
tercihi, probleme sırtını dönmek anlamına da gelebilir. Görme eylemi-
nin kabul edilmesiyle ortaya çıkan çürük ayrıntılardan sakınmak için 
başvurulan bir hile olarak da görülebilir. Allah'ın görülmesiyle ilişkili 
bir tartışma da "keyfıyetsiz" ibaresinin yer alışı, bu alanda muhatap 
olunabilecek, nasıl ve nerede şeklindeki, olağan görme eyleminin 
niteliklerine dayanılarak yöneltilebilecek bir takım soruların önünü 
kesmede başan olabilirse de, problemin çözümü anlamına gelmeyebi-
lir. Örneğin merhum Elmahlı Hamdi Yazır (ö,1942m), Allah'ın 
ahirette yön ve mekandan münezzeh olarak görülebileceğini, ancak 
O'nun aşkın ve tam anlamıyla idrak edilemez mahiyeti nedeniyle de 
bunun tam bir görme anlamına gelemeyeceğini ifade eder.547 Bizim 
bir çözümsüzlük olarak takdim ettiğimiz açı da budur. Çünkü Ru 'yet 
kelimesinin "tam bir açıklık ve inkişaf' olarak tanımlandığı dikkate 
alınırsa, tam anlamıyla açıklık kazanmayan, yani bir başka deyişle 
eksik bir görme eyleminin "görme" anlamına gelip gelmeyebileceği 
tezi de eşit şekilde tartışılabilir. Belki tam olmamasına karşılık bir 
anlamda görme eylemi gerçekleşecekse, buna "görme" terimi yerine 
bir başka isinin (kalbî görüş, anlayış, bilme, farkında olma vs.) kulla-
nılması yerinde olacaktır. Çünkü görme tam bir inkişaftır, ve tam bir 
inkişafın gerçekleşmediği yerlerde bir görme olgusundan söz edile-
mez. 

546 Gazâlî, Medricu l-Kuds, s.l84. 
547 Yazır, Hak Dini Kur an Dili, I/l 65 



Keyfıyetsiz bir görme olayının temellendirilebilmesi, ancak 
bir şekilde olağan kafa gözü ile görme olgusunun dışına taşmayı veya 
da duyusal anlamın dışında bir çeşit aşkın anlamın varlığım kabul 
etmeyi gerektirmektedir. Zira göz duyusal alam (mahsûsât) algılama 
aracıdır ve bu algılama ne kadar mükemmel olursa olsun, yine de 
aşkın bir boyut içermezler. Bu anlamda Ru 'yet terimi, bir yön ve me-
kana mahsus olan, ve bu şekilde düşünülen bir hayalin kemale erdi-
rilmesi olarak anlaşümamahdır. Yüce Allah yön ve mekandan münez-
zehtir. Tahayyül edilemez, her hangi şekle ve kalıba sokulamaz. Bu 
durumda Gazâlî'ye göre geriye bir tek alternatif kalıyor: Görme eyle-
mini bir çeşit bilgi ile temellendirme. "Dünyada" diye devam eder o, 
"O'nu nasıl biliyorsan, ahirette de aynen o şekilde göreceksin',548 

Zira Allah tam bir marifetle bilinir, ancak tasavvur ve tahayyül edile-
mez, herhangi bir şekil ve suret içinde düşünülemez. Daha açık bir 
anlatımla, Gazâlî'ye göre dünyada mümkün olan Allah'ı bilme olgusu, 
ahirette bir takım kayıtlardan, eksikliklerden ve dünyevî kirlerden 
arındıktan soma, mükemmelleşir, inkişaf ve açıklığın zirvesine erişe-
rek müşahede'ye dönüşür. Ancak buradaki müşâhede, gözle gerçekle-
şen bir görme olmayıp, bilginin kemal ve zirve noktasıdır. Dünyadaki 
marifet için suret ve biçim düşünülmediği gibi, ahiretteki için de dü-
şünülmez. Bu anlamda marifet, ahirette müşâhedeye dönüşen bir to-
humdur.549 Alıiretteki görme, dünyadaki görmenin inkişaf ve kemali 
değil, marifet'm inkişaf ve kemali olmaktadır. 

Ru'yetullah konusuna düşünürlerin yaklaşımları ve yukanda 
zikredilen argümanlar dikkate alındığında, önemli paradokslar söz 
konusudur. Allah'ı pozitif bir nitelik olarak görme eyleminin bir obje-
si olarak düşünmek ve soma da tenzih açısmdan bunun açıklanamaz-
lığım ileri sürme yanında, Gazâlî'nin açıklamalarında önemli farklı-
lıklar göze çarpmaktadır. Bir başka deyişle, bir filozof veya kelamcı 
olarak Gazâlî ile, bir sûfi olarak Gazâlî'nin Ru'yetullah olgusuna 
yaklaşımı önemli aykırılıklar taşır. Bu nedenle Gazâlî'nin açıklamala-
nnda Allah'ın gözle görülebileceği tezinden, bu görmenin kalple mü-
şâhede, görme, marifet vs. oldukça geniş bir perspektifte anlam zemi-
nine oturtulduğunu gözlemlemek mümkündür. Bir başka açıdan da 
Gazâlî'nin bu tutumu, bir çelişki olmaktan çok. Ru 'yetullah olgusunun 

548 Gazâlî, Meıirıcu 'l-Kuds, s.184. 
549 Gazâlî. Medricu 'l-Kuds, s. 185. 



anlaşılabilir kılınması için, olabilir bütün perspektifleri hesaba katan 
oldukça kapsamlı bir bakış açışım temsil ediyor görünüyor. Daha açık 
söylemek gerekirse, Gazâlî, görme olgusunu gözle görme ile açıklayan 
indirgemeci yaklaşım yerine, bunu oldukça kapsamlı bir yaklaşımla 
ele alarak anlamlı bir çerçeveye oturtmayı deniyor ve bunda da kana-
atimizce başarılı olmuş görünüyor. Gazâlî'nin bu açıklaması, meto-
dolojik açıdan da, teolojik bakış açısıyla, mistik bakış açısını tenzih ve 
teşbih dengesi zemininde birleştirerek, anlam evrenini belirtiyor görü-
nüyor. 

Teolojide, özellikle Aşkın bir varlık olarak Tann hakkında 
konuşurken karşı karşıya gelinen güçlükler ve beşeri sınırlılıklann 
çelişik (paradoksal) açıklama biçimlerine başvurmakla sonuçlanması-
nın, korkulacak bir yanı yoktur. Bir başka açıdan da din dili, bir an-
lamda paradoksaldır. Ancak bu din dilinin bütünüyle paradoksal veya 
metaforik oluşu anlamına gelmez. Dini anlatımlar içinde pek çok 
pozitif açıklama biçimlerine de rastlamak mümkündür. Diğer yandan 
da paradokslar, tamamen anlamsız ye mantıksal açıdan saçma açıkla-
ma biçimleri değildirler.550 Bir başka deyişle de, konuşma dilinde bir 
takım paradoksal anlatılara başvurmak, konuşulan nesne hakkında 
bazı imalarda bulunabilir, ancak bir nesne hakkında salt paradokslarla 
konuşmak, son anlamda tam ve tatmin edici bir anlam boyutu sağla-
maktan çok beşeri dilin bu alandaki yetersizliğini ve hakkında konu-
şulan varlığın son anlamda meta-linguistik (dil-ötesi) bir karakter 
taşıdığı anlamına gelir. 

Bu açıklamalar ışığında, Allah'ın ahirette herhangi bir belir-
lemede bulunmadan görüleceğini ileri sürmek, bir açıdan paradoksal 
olmakla birlikte diğer açıdan da, O'nun herhangi bir duruşla, birleş-
me-ayrılma. uzak-yakın mesafe, karşılıklı bulunuş, ışık-karanlık, ha-
reketliîik-aynlma, hareketlilik-durağanlık gibi belirlemelerde bulun-
maksızın görüleceğini imâ eder. 551 Görülenin suretinin gözde oluşması 
şeklinde meydana gelen bir görmenin Tann hakkındaki imkansızlığı 
zaten kabul edilmektedir. Ancak burada ispat edilen, bu tarz bir görme 
değil, görmenin sonucu meydana gelen bir çeşit soyutlama işlemidir. 
Burada görme olarak adlandınlan Güneşe bir miktar baktıktan sonra 
gözünü kapatan kimsenin hayalinde oluşan birinciye nispetle artı olan 

550 Kant/er, Kenneth S., "Paradox", B.D.T, s.393-394. 
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bir durumdur. Görme olarak adlandırılan da budur. Bu sonlu varlıkla-
rın görülebilmesi için gerekli olan her çeşit belirlemeden uzaktır.552 

Burada görmenin de ötesinde bir çeşit anlayış ve bilgi meydana gel-
mektedir. Bu tarzda gerçekleşen bir görme olgusunu, keyfıyetsiz bir 
görme olarak adlandırma mümkün olabilir. 

Cüveyni (Ö.478/1085) de, Allah'ın görülebilmesi için bir 
yönde veya görene mukabil bulunması gerektiği tezini ele alarak tartı-
şır. Ancak buna çözüm üretmek yerine salt tartışma metodu içinde 
buna ilişkin bilginin zorunlu olup olmadığım sorar ve zorunlu olması 
halinde karşıt görüştekileri bunun inkarına nispet ettikleri için zaruru 
ilim iddiasının geçersizliğini ve kendi kendileriyle çelişkiye düştükle-
rini ifade eder. Aynca Yüce Tann hiçbir yönde bulunmayan insanlar 
yaratması ve onlara hiçbir yönde bulunmadan görülebilmesi de imkan 
dahilindedir.553 Ancak Cüveynî'nin bu açıklaması sorunu belli bir 
makul boyuta taşıyorsa da, problemin çözümü olarak düşünülmeyebi-
lir. Çünkü son anlamda çözümü Tann'nın Mutlak Gücüne başvurarak 
çözmeye çalışıyor Tann'nın gücüne nispetle bunun gerçekleşmesi 
mümkündür. Asıl tartışma, bunun Tann'nın fiilleri açısından imkanı 
değildir. Aksine böyle bir Ru'yet gerçekleşecekse, bunun beşeri po-
tansiyel açısından imkanı ve anlamı olmaktadır. Bu anlamda 
Cüveynî'nin açıklaması da agnostiktir. 

6.5.Metaforik Bir Anlam 

Tann'nın ahirette görülebilirliğinin anlamlılığı ve açıklana-
bilirliği konusunda yaşanan karışıklıklar, doğrudan ve literal anlatım-
lar yanında, diğer anlam boyutlanrun da yani metaforik açıklama 
biçimlerinin de eşit şekilde dikkate alınmasını gerekli kılabilir. Bu bir 
anlamda da, Tann hakkında konuşmayı mümkün kılan kapsamlı pers-
pektifin doğal sonucu olarak da görülebilir. Ancak metafor terimim 
merkeze alarak probleme yaklaşmak, geliştirilebilecek açıklama biçi-
minin büyük ölçüde literal anlamın dışına çıkacağı ve doğrudan anla-
tımın dışındaki anlatım biçimleriyle ilgileneceği anlamına gelir. Çün-
kü metaforik/meeâzı anlatım, cesâreti anlatmak için aslan teriminin 
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kullanılması gibi, terimin vaz-olunduğu hakiki anlamın dışında bir 
anlam evrenini dikkate almayı gerektirir.534 

Görme teriminin literal yorumunun dışına çıkarak, mecâzî bir 
anlam boyutu tercih edildiğinde, Tann'nın yalnızca ahirette değil 
dünya yaşamında da görülebilmesi ve bundan herhangi bir çelişki 
meydana gelmemesi düşünülebilir. Çünkü bir teistin inandığı Tann, 
her onunla birliktedir, her yerde her zaman hazır ve nazırdır. Bu an-
lamda her beşeri eylemde ve her tabiî fenomende Tann'yı görebilmek 
mümkündür. Elbette ki buradaki görme doğrudan bir görme olmayıp, 
dolaylı, imgesel ve metaforik bir görmedir. Tabiî dünyanın fenomen-
lerinde, değişen olgulann arkasında değişmeyen gerçekliği arama 
veya görme, her teolojik çabanın da temel amacıdır. Bir başka anlam-
da da bu, bütün evreni Tann'nın işareti olarak görme anlamı gelmek-
tedir. Çünkü Doğu da Batı da Allah'ındır. Her nereye dönülürse dö-
nülsün, Tann'nın Yüz ü oradadır.555 Her yönde ve mekanda, fiziksel 
anlamda Allah'ın yüzünü görebilmek mümkün olmadığına ve böyle 
bir olguyu pratik yaşamda doğrulayamadığımıza göre, ayette hedefle-
nen anlamın büyük ölçüde metaforik oluşu açıktir.556 Ayncı fiziksel 
anlamda bir yüzün aynı anda doğu ve batı gibi farklı yönlerde bulu-
nuşu, bir nesnenin aynı anda bir çok yönde bulunması gibi çelişik bir 
kabule götürür. Ancak mecâzi anlamda, bir mümin her nereye yönelir, 
hangi varlık düzleminde bulunursa bulunsun bir şekilde Tann'nın 
inayetini, rahmetini, yardımı ve tecellisini hissettiğini düşünebilir. 

Doğanın işaretleri (ayât) ve Kur'an ayetleri üstüne düşünerek 
Müslümanlar, ilahiyatın dünyaya dönük, Kur'an'ın Tfann'nın Yüzü 
(vechutlah) dediği bu yönü hakkında fikir sahibi olabilirler. Önceki iki 
dinde (Yahudilik, Hıristiyanlık) olduğu gibi, İslâm da Tann'yı ancak 
eylemleri ile bilebileceğimizi ifade eder. Tann böylelikle söze gelmez 
varlığını insanlann sınırlı anlayışına sunmaktadır.557 Kur'an Müslü-

554 Cürcânî, et-Ta'rifdt, s.255; Tahanevî, Keşşdfu Istılahâti'l-Funûn, II/1456vd; 
Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Atatürk Kültür, (Ana Çizgileriyle Dilbilim), 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınlan, Ankara, 1995, 506-
507. 
"Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zâtı) oradadır. 
Şüphesiz Allah'ın (rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir." 
(2.Bakara/l 15). 
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maniana kendilerini her yandan saran Tann'nın Yüzü veya Zat ı için 
sürekli bir bilinç geliştirmelerini (takvaj ister. "Nereye dönerseniz 
dönün Allah'ın yönü orasıdır" 55% Burada Allah'a atfedilen "yüz" 
terimi elbette ki literal değil, mecazi anlamda ele alınmalıdır. Bir baş-
ka deyişle Allah'm gözlerin görebileceği veya beşeri duyulann objesi 
olabilecek bir "yüzü" olmamakla birlikte, bir şekilde beşeri anlayışın 
ve bilginin konusu olabilecek şekilde "varhğı"m düşünmek. Aşkın bir 
ulûhiyet için bir çelişki doğurmaz. 

Dünya yaşamında Allah'ı görmeye atıfta bulunan ayetleri, 
mutlak anlamda mecazlar olarak yorumlayan ve gerçek anlamlanna 
hamletmekten kaçınan Mutezilî tez, büyük ölçüde metaforik dil taraf-
tan görünüyor. Bu nedenle, Hz. Musa'nın Allah'ı görmeye yönelik 
talebini, gerçek anlamında anlamayan Mutezile, bunu örtülü bir anla-
ma çekerek Allalı'm ayetlerinden bir ayeti görme isteği şeklinde yo-
rumlamaktadır.559 Benzer bir açıklama Şiî doktrinde de görülebilir. 
Görme olgusunu tamamen derûnî bir tecrübe, ilahi azametin nûrunun 
insan kalbinde müşahedesi veya iman hakikatleri ile Allah'ı en iyi 
şekilde tanıma olarak açıklandığı görülür; bu anlamda bir gözle gör-
meden söz edilecekse bu, muhtemelen maddî alemde inananlara su-
nulan Allah'ın alametlerinin görülmesinden ibaret olacaktır.560 

Buraya kadar yürütülen tartışmalarda da görüldüğü gibi. 
Mutezile, yalmzca dünya yaşamı için değil, ahirette de Tann'yı gönne 
olgusunun ancak metaforik olarak düşünülmesi gerektiğini düşünür. 
Temelde Allah'ın eksikliklerden anndınlmasım (Tevhîd) amaçlayan 
bu genel kabul açısmdan, görme olgusunu gerçek anlamı dışında, 
bekleme gibi tâlî bir anlamda ele alırlar. Benzer açıklama biçimlerine 
hem diğer kelamcılarda hem de Hıristiyan teolojisinde de rastlamak 
mümkündür. Augustirt'e göre vechullah terimiyle anlatılmak istenen, 
insan bedeninde bulunan organlardan birine benzeyen bir organ değil-
dir, aksine O'nun tecellisidir. Allah dostlan O'nu ahirette görecekler-
dir. Acaba bu dünyada güneşi, ayı, yıldızlan, karayı ve yeryüzünde 
varolan şeylerin tamamım görmemizde olduğu gibi, O'nu baş üzerin-
deki gözle mi görecekler? İşte bu cevaplanması zor olan sorudur 
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Hıristiyan teolojisinin güçlü sesi Augustine, Tann'nın dünya yaşa-
mında görülebilmesinin imkansız olduğu, ancak inananlann ahirette 
Allah'ın yüzünü bizzat gözleriyle göreceğini ifade eder. Ancak burada 
belirtilen "Allah'ın yüzü" teriminin gündelik yaşamda yüklenen anla-
mının literal bir çevrimi değil, aksine herhangi bir organı hatıra getir-
meyen, O'nun tecellisi olduğunu düşünür. Ancak O'na göre bu so-
runla ilgili daha kesin olan bir şey varsa o da inananlann Allah'ı "kalp 
gözü" ile görecek olmalandır.56' Augustin'in bu açıklamasının Al-
lah'm ahirette kafa gözleriyle görüleceğini kabul eden, ancak bunun 
nasıl gerçekleşeceğini açıklarken büyük ölçüde metaforik düzlemde 
bilme, tecelli veya kalbî görüş gibi anlatım biçimlerine başvuran İslâm 
teolojisiyle de örtüşür. Belki de burada önemli olan, bütün teolojik 
açıklama biçimlerinde (Tann'nın görülmesi tezi de dahil), metaforik 
açıklamaya başvurmadan kaçınmanın çoğu kere mümkün olmayışıdır. 

561 Piırccvâdî. Gökyüzünde Aym Göriıntüsü, s.49. 





SONUÇ 

Tann ile insan arasındaki ilişki ne kadar somut terimlerle ifa-
de edilirse edilsin son anlamda soyuttur ve büyük ölçüde bir bilgi ve 
imân ilişkisine indirgenebilir. Bu anlamıyla iman bir şekilde kendini 
açığa vuran, ilahî iradeye, inanaıun karşılık vermesi, onaylaması ve 
kabulüdür. Bireyin derinliklerinden kopup gelen bilgi, irade ve onayı-
na dayanan ve kalbi bir olgu oluşu nedeniyle de ancak bir takım süb-
jektif dışavurumları yoluyla doğrulanabilen iman olgusu konusunda 
ne kadar nesnel, ne kadar rasyonel olunabilirse olunsun, son anlamda 
her zaman açıklanamayan ve irrasyonel bir boyut var olacakta. Bu 
irrasyonalite büyük ölçüde inanılan objenin mahiyeti ve ilişkinin do-
ğasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Tann hakkında konuşurken 
başvurulan negatif dil kadar, pozitif dil de bir ölçüde analojik ve çağ-
nştıncıdır. Tann'ya atfedilen her bir isim ve sıfat, ilahî gizemin ara-
lanması yolunda önemli bir açılım kazandırmasına karşılık, son tahlil-
de O'na atfedilen kavramlamazlık, Aşkın oluşun temel belirteçlerin-
den biri gibi görünüyor. 

Aşkınlık, İslâm Kelâmı'mn ilahî düzleme ilişkin bütün açık-
lama biçimlerine rengini veren temel ilkedir. Farklı teolojik fraksi-
yonlar içinde; bir takım maıjinal gruplar bir kenara bırakılırsa, her 
bakış açısı, her rasyonel kurgu bir veya diğer şekilde Tann'nın aşkm-
lığına, atıfta bulunur. Elbette ki Ru 'yetullah konusundaki tartışmalan 
da, bu bakış açısının dışında değerlendirmek mümkün olmayacaktır. 
Tann hakkındaki her açıklama biçimi gibi, O'nun görülebileceğini 
ifade eden anlatımında analojik ve takribi olması kaçınılamazdır. Bu 
nedenle görme olgusunun nasıl gerçekleşeceğini ve Tann'yı görme 
olayının gerçekleşme biçimini deskriptif biçimde açıklayabilmek olası 
görünmüyor. Bu durumda hiçbir açıklama biçimi, Ru 'yetullah olgusu-
nun mutlak açıklamasını ve kesin anlamım belirleme iddiasında ola-
maz. İşlâm Kelâmının tartışma evreninde oluşturulan anlam biçimleri 
ve geliştirilen inşalar, mutlak bir açıklamadan çok, Ru yetullah'm bir 
şekilde imkanım belirliyor. görünüyorlar. Çünkü Böyle bir olgunun 
ampirik bir doğrulamasını yapmak mümkün olmadığı gibi, yine aym 



yönteme başvurularak da çürütülemez. Bu anlamda, beşeri fenomen 
ve olgulardan hareketle, beşeri yetilerin ampirik dünyadaki güç ve 
sınırlılıklarından yola çıkarak, aynı olgusal doğrulamayı Tann'nın 
görülebilirliğini ispat için ortaya koyma ve onu çürütme mümkün 
olmayacaktır. 

Ancak Tann'nın ahirette görülebilirliğinin imkanı üzerinde 
durulurken, merkezi kavram "görme" terimi olmaktadır. Problem, 
"görme" terimlinin ne anlama geldiği meselesi, bir başka anlatımla da 
"görme'nin anlamı üzerinde odaklanmaktadır. Çünkü görme terimine 
yüklenen anlam söz konusu olduğunda, dlinya yaşamında yüklenen 
anlamla ahirette terimin taşıdığı anlam arasında paradoksal bir ilişki 
düşünülmektedir. Bir başka deyişle, dünyadaki anlamıyla imkansız 
görülen ve Tann'ya atfedilmesi, Tann'nın aşkınlığı açısmdan prob-
lemli sayılan bir görme terimi, görme alam dünyadan ahirete çekilerek 
ve görme terimini de dünya yaşammda beşeri tecrübe açısmdan test 
edilip anlam kazanmış bir görme eyleminden oldukça farklı anlamda 
bir açıklama ile, Allah'ın aşkınlığı ile olan uyumsuzluk sorunu gide-
rilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, beşeri tecrübedekinden farklı 
bir anlam boyutunda ele alınan görme olgusunun ne anlama geldiği 
belirsiz kalmaktadır. Son olarak, aslında ru 'yet bizim dünyevî termi-
noloji içinde bilip aşina olduğumuz veya da anlamlandırdığımız bir 
terimdir. Bir başka deyişle beşer için anlamlı olan rü'yet dünyevî 
görmedir. Ahirete ilişkin ru 'yet ise, naklî bir olgu olup tafsilatı beşeri 
kurgulamalara dayanır. Bu nedenle naslardaki bu alanda mevcut ka-
palılık, onu bir anlamda farazî bir konuma düşürmektedir. Bir başka 
deyişle, böyle bir rüyet gerçekleşecekse, bütün bilebildiğimiz onun 
öyle olacağına olan geleneksel inancınuzdır. Bunun ötesinde onun ne 
zaman ve nasıl gerçekleşeceği ise yalnızca Allah'ın yetkisi içindeki 
bir olgu olmaktadır. 

Genel olarak Tann'nın anlaşılmasında olduğu gibi, 
Ru 'yetullah olgusunun açıklanabilmesinde de, sırf aşkınlığa yapılan 
vurgu, Tann'yı her çeşit ontolojik nitelikten arındırır. Vurgunun teş-
bihten yana kayması ise, Tann'nın nesnelerle eşit düzleme indirgen-
mesine yol açar. Bir yandan Mutezile kelamcılan gibi Allah'ın görü-
lebilmesini olumsuzlama ile bir takım insanbiçimci/ antropomorfıst 
fırkalar gibi "görme eylemi 'ni Allah'ı bir takım nesne ve insana ben-
zeterek çözümleme şeklindeki yanlışlıklara düşmeden, ince ayarlı bir 
düşünce ve ölçülü bir anlaümla, titizlikle seçilen sözcüklerle Allah'ın 



hem görülebileceği hem de bunun O nun Aşkınlığı açısından bir sorun 
doğurmayacağı gösterilmeye çalışılabilir. Büyük ölçüde Ortodoks 
açıklama b'içimleri, bunu gerçekleştirmeye çalışıyor görünüyor. Aslın-
da ilahî olanı açıklama ve anlamlandırmada, Tann'nın her çeşit son-
luluğu çağnştıracak nitelendirmelerden arındırılması konusunda -
birkaç marjinal grup hariç- bütün kelâm ekolleri müttefiktir. Bu 
alandaki farklı açıklamalar, arındırmanın nasıl gerçekleştirilebileceği 
konusundaki metodolojik aynmdan kaynaklanmaktadır. Salt tenzihe 
ve teşbihe dayalı açıklama biçimleri, Allah'ın anlaşılması bağlamında 
önemli sorunlara yol açtığına göre, bu alanda her iki yaklaşımı da bir 
denge düzeyine yerleştirebilmek, Ru'yetullah olgusunun 
açıklanabilirliği açısından da önemli bir anlam düzeyi sağlayabilir. 
Çünkü Tann'nın görülmesi tezini temellendirme konusunda hiçbir 
yaklaşım tek başına yeterlilik iddiasmda olamaz. Her bir yaklaşım. 
Tann'nın aşkın mahiyetini beşeri anlayışa biraz daha aralayabilir. Bu 
sebeple, görme olgusunun tutarlılık ve anlamlılığı açısından lehteki 
açıklamalar kadar, aykın tezleri dikkate almak da önemlidir. Belki de 
tartışılan konunun, sorunlarım belirlemek açısından alternatif 
yaklaşımlar, Ru'yetullah olgusunun anlamının belirginleşmesine 
önemli katkılar da sağlayabilir. 

Görme olgusunun keyfiyetine ilişkin açıklamalarda, anlamı 
yalnızca gözle görmeye yönlendirme, bu alanda var olan güçlüğü daha 
da karmaşık hale getiriyor görünüyor. Bir başka açıdan da, görme 
olgusunun pek çok anlama gelebildiği ve dolaylı anlatımın pek çok 
formuna uygun düşebildiği, hem filolog hem de teologlar tarafından 
uygun görüldüğüne göre, Ru 'yetullah tezini açıklama da, tercihi yal-
nızca gözle görmeden yana kullanmak bir anlamda indırgemecilık 
anlamına da gelebilir. Metafizik bir olgu hakkında konuşurken anlamı 
oldukça kapsamlı bir perspektife yaymak, münferit olarak farklı yak-
laşunlann sağlayamadığı bir derinliğe ulaşabilir. Bu nedenle, görme 
olgusunun anlamı, mümkün olan en kapsamlı düzeyde ele alınmalıdır. 
Bu alanda önemli bir açılım, Gazâlî düşüncesinde göze çarpmaktadır. 
Bir başka deyişle bir filozof, kelâmcı ve mistik olarak o, teolojik kur-
gularını Oldukça kapsamlı bir perspektife yaymış görünüyor. Çazâ-
lî'nin açıklamalannda görme terimi, gözle görmeden, bu görmenin 
kalple müşâhede, marifet Vs olabilmesine kadar oldukça geniş bir 
çerçevede ele alınmaktadır. Onun bu tutumu, bir çelişki olmaktan çok, 
Ru 'yetullah olgusunun anlaşılabilir kılınması için olabilir bütün pers-



pektifleri hesaba katan oldukça kapsamlı bir bakış açışım temsil edi-
yor görünüyor. Daha açık söylemek gerekirse, Gazâlî, görme olgusu-
nu gözle görme ile açıklayan indirgemeci yaklaşım yerine, bunu ol-
dukça kapsamlı bir yaklaşımla ele alarak anlamlı bir çerçeveye oturt-
mayı deniyor ve bunda da kanaatimizce başarılı olmuş görünüyor. 
Gazâlî'nin bu açıklaması, metodolojik açıdan da, teolojik bakış açı-
sıyla, mistik bakış açısını tenzih ve teşbih dengesi zemininde birleşti-
rerek, anlam evrenini daha kapsamlı bir düzleme oturtuyor. 

Dünya yaşamında Tann'nın görülemeyeceğine ilişkin kabul 
oldukça genel bir Jkonsensusu ele veriyor. Öyleyse Tann'nın görüle-
bileceği düşünülen alem, empirik bir alan değildir. Bu bir başka açı-
dan da, bütünüyle Tann'mn yetkisinde olan bir alem atılanıma gelir ve 
oraya ilişkin bütün, açıklamalar gibi, Ru 'yetullah tezi de temelde Tan-
n'yı postulat olarak ele almak zorundadır. Beşeri mutluluk ve hazzın 
en yetkin anlamı kuşkusuz, cismânî ve manevî duyumların bileşke-
siyle açığa çıkar. Görme olgusu da en yetkin anlamına anlamın gözle 
görmeye hamledilmesi durumunda erişir. Ancak böyle bir olgunun 
beşeri tecrübe içinde doğrulanabilmesi ve dünyevî anlayışımız açısın- , 
dan açıklanabilmesi kolay görünmüyor. Tann'mn gözle görülmesi, 
gerçekleşebilecekse bunun keyfiyeti O'nun uhdesindedir. Diğer pek 
çok metafizik realitenin anlamlandınlmasmda olduğu gibi, ahirette 
Tann'mn görülebileceğine iüşkin açıklamalanmız da, onun ne olaca-
ğım betimlemekten çok, ne olamayacağım açığa vurmaktadır. 

Ahiret yaşamında, Tann'mn bilgisi ve gücü kapsamında bu-
lunan bir yaşam biçimi ve Ru'yetullah, O'nun bilgi ve gücündeki , 
yetkinliği dikkate alındığında önemli bir imkan olmayı sürdürecektir. . 
Çünkü hiç bilmediğimiz ve görmediğimiz bu alem, geniş bir imkanlar 
dünyasıdır ve orada karşımıza çıkacak karşılıklar, dünya 
yaşamındakilerine benzer olabilecekleri gibi, onlardan tamamen farklı, 
görmediğimiz, duymadığımız ve hayalimize gelmeyen cinsten de 
olabilirler. İçinde bulunulan her anda, bizi var eden ve varoluşumuzu 
belirleyen etkin güç, etkin olduğuna göre, O'na inanan her insan için, 
öldükten sonra Tann'yı görebilmekte önemli bir imkan olarak kala-
caktır. Bu durumda, ahirette Allah'ın görülebilmesiyle ilgili söz edi-
şimiz, büyük ölçüde Tann'mn bilgisi dahilindeki bir olguyu betimle-
mek anlamına geleceğine göre, bir takım analojilerden öteye gideme-
yecektir. Çünkü onu nasıl belirlersek ve nasd temellendirirsek 
temellendirelim, son anlamda Tann'nın Aşkm bilgi ve iradesinde nasıl 



olacağı planlanmışsa, yine öyle olacaktır. Bu nedenle öldükten sonra 
Tann'yı görüp göremeyeceğimiz olgusu, ahiret yaşamı açısından pek 
de önemli olmayabilir. Ancak böyle bir olgunun gerçekleşeceğine 
inanma, dünya yaşamı ve aküvitelen açısından motive edici olabilir. 
Dünya yaşamında pek çok mistik, bu buluşma hatırına, yani Son-
lu'nun Sonsuz a kavuşması, aşık'm Maşuk'a erişmesi sevdasına ya-
şamlarına yön venniştir. 

Son anlamda problem insan ve yetilerine dönmektedir. Bir ta-
rafta aşkın bir Tann. diğer tarafta ta O'nu aşkınlığı içinde anlamak, 
bilmek ve inanmak durumunda olan insan Bu bağlamda böyle bir 
olguyu dünya yaşamında herhangi bir şekilde ampirik ve rasyonel 
açıdan herkesi tatmin edecek şekilde açıklama mümkün görünmüyor 
Ancak Tann bunun gerçekliğini ima ediyor ve bu nedenle de ahiret 
yaşamı gibi geniş imkanlar dünyası açısından karşımızda önemli bir 
imkan olarak duruyor. Bunun nasıl gerçekleşeceği ise, yine öldükten 
sonraki bir yaşam biçiminin gizeminde kalıyor. 
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