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MESELESI 

Doç. Dr. ~ylüt ÖZLER 

Ortaçağ; · felsefesi ·alanında .. çagımızda yetişen,, büyük 
uzmanlardan birisi olan Etienne Gilson (1884-1978) orijinal adı 
"L'Atheisme Difficile" ohm ve dilimize "Ateizmin Çıkmazı" diye çevrilen 
eserine. şu satırlarla başlar : 

"Sık sık Tanrı'nın varlığına dair deliller getirmem istendi 

benden. Bazen bu iŞ için zorlandım ve hatta zaman zaman buna. 

tahrik edildim. ·Bit. konuya karşı asla büyük bir ilgi duyamadım. 

Bizzat bendek'l''ve dünyadaki aşkınlaştıncı bir .gerçekliğin Tanrı 
kelimesine kdf$ılık olduğuna o kadar. emindim ki, böylesine emin 

olduğum bir konuyla ilgili bazı deliller arayıp bulmafıkri, bana hiç de 

ilgtnÇ gelmiyor. Bu deliller bana sadece bildiğimden dahajqzlabir şey 

öğretmeyeceği gibi, 'kendi isbatlarmu:t bir neticesi ol.tnakta11 c:taha çok, 

onların sebebi durumunda olan ve önceden kazanılmış bu 

gerçekliklerin biri lehine kafa yo~ak -gibi· bir duyguya da sahip 

olacaktım üstelik." 1 

Gerçekten, günümüzde Allah 'ın varlıgına inananlardan daha 
çok, O'nun varligını kabul etmeyenlerin delilleri merak konusudur2. 
Çünkü Allah'ın varlığ;ının delilleri, kendi eseri kainat üzerindedir ve 
O'nun varligını bilmediğ;ini ileri sürmesi insan için affedilmez bir 
şeydir. Zira bu ayetlerin en açıgı. aklı ve iradesiyle, bizzat insanın 
kendisidir3 . Onun içindir ki, insanoglu yaratıldıgından beri, tarihin 
hemen her döneminde, içinde daima her şeyin rabbı ve yaratıcısı olan 
bir zatın varlıgı fikrini taşımıştır. Çünkü Allah inancı insanlarda fıtri, 

1 Cilson Etienne, Ateizrnin Çıkmazı, çev. Veysel Uysal, Istanbul, 1991, s. 7. 

2 Güson, a.g.e., s. 7. 

3 Bkz. Gilson, a.g.e., s. 58. 
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umumi ve zaruridir. Fıtratı bozulmamış insan bir ilaha yönelme arzu 

ve ihtiyacını kendi içinde daima; dtJya.r,ve. O'nuri vathglriı kuVv-etle ~·" · 
hisseder. Yeryüzünde yaşayari . ins'~~i~ti~ hemen tamamının 
dillerınde Allah'ın zatını ifade eden bir kelimenin bulunması da ilah 
fikrinin evrenselligını gösterir. 

Onun için ilahi bir dinin asıl hedefi, bir ilaha ihtiyaç 
duygusunu ortaya çıkarmak degil; tanrı tanıyıp da onu anlamak ve 
kavramaktayanılan insamn ·bu konudaki.düşüncesinl tashlh etmek, 

Allah'ı ona, gerçek anlamda dosdogru tamtmaktır. 

İnsan. hayatının bağ;lı bulunduğ;u mutlak varlık olan Allah'ı her . 

zaman.bilmeğ;e ve .anlainaga çalışmıştır. Ancak, Kur'an bize Allah'ın 

zatını tanıtırken sadece O'nun kemal sıfatlarından bahseder ve 

bunun ötesinde bir bilgi vermez. İşte bu noktada aklımıza şöyİe bir 

soru takılmaktadır: !nsan, Allah'ı kemal sıfatlanyla tanıyınca, O'nun 

zatımn mahiyetini 'de tanımış ve bilmiş olur mu ?. Bir başka ifadeyle, 

ins~uı Allah!ın zatının nıahiyetini bilmeye kabiliyetU,ve ehil midir? 

·.İşte biZ bu Çalışmamızda bu sorulara. cevap. aramaya ve insan 

düŞÜncesinin Allah'ın zatının hakikatını kavr,:ayıp kavrayamayacagını 
izah etmeye çalışacağ;ız. ;\ 

"Ma hüve? " veya "Ma hiye? " terkibinden oluşan "Mahiyet11 

Türkçeye "Nedir O? ll veya "O nedir? ll şeklinde tercüme edilir. 

Bu soru mantıkta, bir şeyin hakikatını, mahiyetini, aslında ve 
özünde ne olduğ;unu ögrenmek için sorulan bir ı?orudur ve verilen 

cevap da; soruya tam uygunlugu halinde, o şeyin hakikatını özünü 
gösteru:-4. . 

Binaenaleyh · mahiyet. varlıgın aslını, yapısını oluşturan temel 

özellik, bir şeyi o şey yapan, öyle oluşunu sağ;layan şey· diye tarif 

4 Atay, Hüseyin, lbn Sina'da Varlık Nazariyesi, Ankara, 1983, s. 25; krş. a. mlf. Farabi 

ve lbn Sina'ya Göre Yaratma; Ankara, 1974, s. 13 vd. Krş. Keklik, Nihat, sadreddin 

Konevi'nin Felsefesinde Allah-Kainat ve Insan, İstanbul, 1967, s. 34. (136 nolu 

dibnot). 



j 

93 

edilir5. 
Mahiyet kavramı, zat, hakikat ve 'ayn kelimeleriyle de ifade 

edilebiJ.ir6. 
Bu anlamda Allah'ın zatının mahiyeti ya da hakikatinden 

kastımız; özünde ve aslında zatının nasıl ve ne şekilde oldugu, 
keyfiyetilliri nedeh ibaret bulunduğ;udur. 

İsİ~rri düşüncesinde Allah'ın mahiyetinin b~liJ1.ebilir olup 
olmamasından_ önce; Oinun mahiyetinin olup olmadıgı tartışılmıştır. 

Bazı.Mu't~zili düşünürlere. bu arada Kadi Abdulc~bbar (v. 
415/1025)'a göre, Allah'ın sıfatlarının dışında O'nun için bir 
malıiyetın varlığ;ından söz edilemez. Bir başka ifadeyle. Allah'ın 
mahiyet ve 'künhünü O'nun suatları teşkil eder. Bunun haricinde 
ayrı bir mahiyetten bahsedilemez. Çünkü bunun için bir delil 

Yoktur ve biz Aılah'ı sıfatları dışında başka herhangi bir yolla 
bilemeyiz7. 

Ehl-i Sünnet içerisinde, Allah'ın mahiyeti olmadıgını. teşbihi 
gerektt;ı::eceğ;inden dolayı O'nun için mahiyetten söz edilemeyeceğ;ini 
söyleyenler var ise deS, Ehl-i Sünnet'in büyük çogunluguna göre 

· Allah 'ın mahiyeti vardır9. İslam filozoflarından bazıları da bu 
konuda Ehl-i Sünnet'in görüşünü paylaşırlarlO. 

Bu her iki görüş de mevcut olmakla birlikte, bizim kanaatimize 
göre. Allah'ın zatının mahiyeti oldugunu söyleyenierin görüşleri daha 

5 el-Cürcani, Seyyid Şerif'Al! b. Muhammed, Ta'r!fat, Istanbul, 1300.h. 
6 Yurdagür, Metin, Allah'ın Sıfatlan, Esmaü'I-Hüsna, Istanbul ı 984, s. 148. 
7 'Ösman, 'Abdulkerim, Nazariyyetü't-Teklif. Beyrut, 1391/197 ı. s. ı 54; a. mlf. ;Kadi'l

Kudat 'Abdulcebbar Ahmed el-Hemezaru, Beyrut, 1386/1967, s. 138. 
8 Bkz. en-Nesefi, Ebu'I-Berekat 'Abdullah b. Ahmed,' el-İ'timad fi'l-l'ttkad, yazma, 

Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, bl. no: 1692/2, vr. 49 a .. 

9 en-Nesefi, Ebu'I-Berekat, a.g.e., vr. 49 a. 

lO Bkz. lbn Hazm, .'Ebü Muhammed 'Ali b. Ahmed, el-Fas fi'l-Milel ve'I-Ehvai ve'n

Nihal, tah;' lbrahi~ Nasr- 'Abdurrahman 'Umeyra, Cidde, ı 982, .ıı, 359; krş. 'Osman, 

Nazariyyetü't-Teklif, s. 154. 

.~' ; . 
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isabetlidir. Çünkü var olan bir şeyin mahiyetinin olması kaçınıl
mazdır. Ancak, Allah zatı ve sıfatları ile hiç bir şeye benzemedigi için, 
O'nun mahiyetinin de diger varlıkların mahiyetierine benzemeyecegi 
açıktır. 

Yukarıda ifade edildigi üzere, Kur'an'da Allah kendisini bize 
sadece ekmel sıfatlanyla tanıtır ve bunun ötesinde bir bilgi vermez. 
Yani Allah'ın zatının mahiyeti olup olmadıgı hususunda Kur'an'da 
açık bir ifade bulunmamaktadır. Bunun sebebi, Allah'ın zatının 
mahiyeti olmaması degil; var olan mahiyetinin insan tarafından 
kavı:'anılabilir olmamasıdır.. Biz bunu, Allah'ın zatını bize en,güzel 
şekilde tanıtan el~ İhlas suresinin nüzul sebebinden anlıyoruz. 

Bu s'ürenin nüzül sebebi hakkındaki farklı rivayetlerin,. 
tamamının ortak noktası; Hz; Peygamber (s.a.v.)'den Allah'ın zatının 
mahiyeti ve keyfiyetinin sorolmuş olmasıdır. Müşrikler veya yahudiler, 
ya:hut hristiyanlar Allah'ın zatının, altın, gümüş, yakut veya başka 
bir .kıymetli nesneden mi ibaret oldugu, yani O'nun zatının neden 
teşekkül ettiğ;ini, mahiyetinin neden ibaret oldugunu soruyorlardı ıı, 

Taştan, agaçtan ve benzeri degişik maddelerden yaptıklan 
putlarının ve onlara tapınmanın Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından 
reddedildigini gören cahiliye insanı, madde planını bir türlü 
aşamaınış olmalı ki, yalnız kendisine ibadete çagınldıklan Allah'ın 
zatını da madde cinsinden bir şey gibi düşünmüş ve O'nun zatının 
hangi kıymetli maddeden teşekkül ettigini sormuştu. Yani bu 
insanlar akıllarınca şöyle bir muhakeme yapmışlardı. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) bizim bu tahtadan, taştan yaptıgımız putları begenmedigine 
göre demekki bizi çagırdıgı kendi ilahı bunlardan daha kıymetli bir 
maddeden müteşekkildiri İşte böyle düşünmüş ve düşündügünü 
aynen sormuştu. 

ll Bkz. er-Razi, Fahreddin, Mefatihu'l-Öayb (et-Tefsiru'l-Kebir), Tahran, tsz. (Daru'I

Kütü'bi'l-'İlmiyye), XXXII, 175; Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kuf~ 
Dili, İstanbul, tsz. IX, 6271. 
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·· Bu sorulara karşılıkolarak gelen ilahi cevap el-İhlas s~residir. 
All~h şöy1e buyuiTl);:ıktactrr : : :· ·~ .... ·: . ·., ~ . . ) 

"De kt: O, Allah birdir. Allah Sameddir. O doğurmamış ve 
doğu,.;_Llma~ıştır. ·Hiç bir şey O'na eş ya da denk değildir" 1 ~ . : '' , 

.. · . Böylece. Allah, kendi zatının onların .zannettikl~ri şe_~ldt 
olmadıgıp.ı, ~sacl"~' gÖrüp :alışageldikleri hiç· bir şeye benzemedigııtl. 
kendiD.ir,ı dengi olmadi.gı için, insan .aklifu.n ve' -hatta ,hay~lJ:+iii;,P'nu 
kavramak. mahiyetini anlamak şöyle dursun, tah;:ıyyül bile 
edemeyeceg4U ifade buyurmuştur. ·· .. ;, · 

.. :~~~_Şıldıgı .üzere Hz. Peygamber (s.a.v.)'e gelerek A}lal(ın 
mq}:ı~yetn;ıden sor;:ın müşriklere cevap olarak gelen el..:ihlas sure~in;c:l~· 
Ceria}J.:ı H,ak zatının mahiyetinden bahsetm'ek yerine: kendisinin, 
sahip . oldugu yüce sıfatlarla; nitelendirilemeyeceğ;i vasıfları 

aÇikl~şbrl3. Böylece Allah, kendi mahiyetini·araştıraıilara, zatının 
nıahiyetinin bili.rlemeyeceğ;ini işaret etmiş; bunun ye:rıine insanların 
kendisini, sahip oldugu ekmel vasıflarla tanımalarını istemiştir. 
Nitekım Fira\ı-uri· Hz. Musa'ya "Alemlerin Rabbi nedir? "ı 4 diye 
sordugu zaman, Hz. Musa O'miiimahiyetinden bahsetmek yerine, 
Yüce sıfatlanyla cevap veı:1niŞtırl5. 

Şu halde Kur'a:n'a göre insan Allah'ın zatının mahiyeti .v:e 
keyfiyetini bilmeye ehil degildir; "insan ilmen Allah'ı kavrayamaz"If? 

Ancak, belirtmek gerekir ki, Allah'ın varlıgı ile, .O'nun zatını idrak 
etrrıek birbirine. kanştınlrn,amalıdır. Allah, 'Varlığ;ıyla çok açık, fakat 
zatının mahiyeti itibariyle insanın idrak alanı dışındadır,: ,"O zahirdir 

ve batındır•l7. Zahirdir, çünkü varlıgı sayısız delillerle gün gibi 
açıktır. Batındır, çünkü zatının hakikati duyular v:e akılla idrak 

12 el-lhlas, 112/ 1-4. 

13B~. el-lh!fu., 112/1-4. 
14 eş-Şu'ara, 26/23. 

15 Bkz. eş-Ş~'ara,. 26;24, 26, 28. 

16Taha, 20/110. 

17 el-Hadid, 57/3. 
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edilemez. 
Hz. Peygamber (s.a.v.) de bir hadislerinde, "Siz Allah'ın 

yarattıklarını düşünün, zatının hakikatını düşünmeyin. Çünkü siz 

O'nun hakikatını kavrayamazsınız."l8buyurarak Allah'ın zatının 

mahiyetinin kavranılama-yacagını açıkca ifade etmiştir. 
Hz. Ebu Bekr'e (v. 13/634). "Rabbini ne ile bildin. tanıdın?" 

diye soruldugu zaman, "Rabbimi Rabbimle tanıdım" demiş; "O'nu 

nasıl tanıdın?' denilince de, "Hakikati idrakten aczini bilmek Allah'ı 

bilmeye yeterlidir' diyerekl9 Allah'ın mahiyetinin bilinemeyecegini 
belirtmek istemiştir. B_öylece Hz. Ebu Bekir Allah'ın terk.ib, tasvir ve 
kıyas yoluyla bilinemeyecegini ifade etmiştir 20. 

· · Hz: Ali (v. 40/660)lde Allah'ıı;ı keyfiyetinden soroldugu zaman, 
"Keıffıyeti yaratanın keyfiyetinden sorulamaz" diye cevap vermiştir2~ 

Bununla beraber, Allah'ın mahiyetinin pilinip bilinemeyecegı 
hususu tartışılmıştır. Mütekellimlerin cumhüru bununaklen caiz 
oldugunu, zira mümteni olduguna dair bir delil bulunmadıgını 
söyleyerekderler ki; Allah'ınbazı peygamberlerine bunu zaruri bir.ilim 
veya mükaşefe yoluyla ögretmiş olması mümkündür. Ancak, bunun 
olup olmadıgı hususunda ihtilaf vardır22. Muhakkik alimler bulll!U 
·v:uku bulmadıgını söylerlerken, Felasifenın cumhuru ile, İmamu'l
Harameyn el-CüveynHv. 478/ 1085) ve el-:-Gazzali (v. 505/1 ll 1) ile 

. Sofiyyeden bir cemaat bunu mümkün görmemişlerdtr23. Bu ihtilafa 

ı8skz. el-'Aduni, lsma'il b. Muhammed, Kcşfu'l-Hafave Müzilü'l-llbas, nşr. Ahmed ei-

Kalıiş, Beyrut, 1405/1985, I. 377, no: 1005. 

ı'9eJ-H,;_tib, 'Abdulkerlin, Allah, zaten ve Mevdü'an, Beyn:ıt, 1395/1975, s. 465. 

20eJ-İsferıiyini, Ebu'I-Muzaffer Şahfür b. Tahir, et-Tabsir fi'd-Din, Mısır, 1955, s. 143: 

21 el-lsferıiyini, a.g.e., s. 144 

22 el-Karsi, Davud b. Muhammed, Şerhu'l-Kasideti'n-Nüniyye, (cl-Hay<Üi Şerhi .ile 
' . : · .. 

birlikte), İstanbul, 1317, s. 47-48. 

23 ed-Devvıini, Celaleddin Muhammed b. Es'ad, Şerhu'l-'Akai~i;f-'Adudiyye, (Celal), 

Istanbul, 1314, s. 16; el-Karsi, a.g.e., s. 47-48; Rahman, Fazlur, Islam, Çev. Mehmet 

Dag-MehmetAydın,lstanbul, 1981, s. 119. 
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rağ;men Allah'ın hakikatinin aklert bilinemeyecegı hususunda ittifak 
vardır. 

,_ imam Maturidi (v. 333/944) AIIaJ:ı'ın ne zatının ne de 
sıfatlarının benzeri olmadığ;ı için, .:iat ve ~ıfatlarının inahiyetiİıin 
bilinemeyecegini24, · Allah'ı bilmenin yolunun ancak O'nun 
kendisinin bildirmesi old1Jğ;unu söyle:f25. 

Bundan dolayı Müslümanlar Allah'ın zatının hakikatinden 
bahsetmeyi uygun görmemişlerdir. Çünkü noksan birtakım 
düşüncelerle ebedi bir hakikat hakkında -~onuşmak ve hüküm 
vermek yanlıştır26. Biz insanlar, akıllanmız sınırlı kaldığ;ı müddetçe, 

. sınırsız olanı doğ;rudan doğ;ruya idrilkedemeyeceğ;iz. Yü-ce yaratıcının 
mahiyetini öğ;renmeye çalışmak en zeki insanı bile hayretler içinde 
bırakır27. İ!lsanın me~cııt aklı ~addi aleme; ait bilgileri anlamaya 
yeterli~ir. ama . bu alemden ilahi aleme. bu . akdla · intikali ve oraya 
vakıf olması imkam;ızdır. Bununiçin ayrı btt.fıtiat ve akıl gerekir ki o 

ise insan için mümkün değ;ildir28. Şu halde akıl ·. İslam'ın kabul 
ettiğ;i Allah in~n,cınp:ı üstünde daha rasyonal bir 

-, Mertebeye ul~şamaz29. Allah'ın "Muhalefetün lilhavadis", yani 
yaratıklardan hiç bir şeye benzernemesi sıfatını O'nun bu manada 
ifad~ edtlem~zliğ;i şeklinde anlamak doğ;ru oluı-30. 
24 el-Maturidi, Ebu Mansur Muhammedi Kitabu't~Teirhid, tah. Fethullah Huleyf, 

İstanbul; 1979, s. 107. 

25eJ-Maturidi, Akaid Risalesi, nşr. YusufZiya Yörük.an,lstanbi.ıl, 1959, s. 16; 

26 'Osman, Kadi'l-Kudat, s. 137._ 

27 Morrison, A. Cressy, Insan Kainat ve Ötesi, tre. Bekir Topaloğlu, Istanbul, 1986, s. 

lll. 
28 er-Razi, Fahreddin, Esasu't-Takdis fi 'llmi'I-Kelam, Mısır, .1354/1935, s. 14; krş. a. 

mlf. el-Mebahisu'l-Me~nkiyye, tah. Muhammed el-Mu'tasımbillah el-Bağdadi, Beyrut, 

1410/1990, Il, 521 vd.; a. mlf. Me'al:imu Usuli'd-Din, Mısır, tsz., s. 74. 
29 Akkad, Abbas Mahmud, Kur'an Felsefesi, çev. Ahmed DemirCi, Ankara, tsz. s. 57; 

krş. ei-Hatib, a.g.e., s. 299-300. 

30 Farüki, !smail R., Tevhid, çev. Ollaver Yardım, Istanbul, 1987, s. 223. 
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Almanların filozof şairt Goethe şöyle der : 
"Ulu yaratıcının künhünü, hakikatini idrdk etmek mümkün 

değildir. ilahi zat için insanda belirsiz bir bilinçten, zanni birtakım 

suretlerden başka bir şey yoktur. Buna rağmen Allah'ın varlığı 

nefislerde de görülmekte. ufuklarda da. Böyle olduktan sonra l:Jizim 

için O'nun künhünü, hakikatini bilmekten, yahut bilmernekten ne 

çıkar. Hem Allah'ın mahiyetini biz nereden bileceğiz? Bizim sezgimiz,_. 
tahminimiz O mahiyeti kucaklayacak gibi geniş değilki, çok dar. 

Maamajih kati bile olsa bundan bize ne fayda hasıl olacak ? V:ar 

sayın ki Allah'ı had.Siz, hesapsız isimleri ve sifatlarıyla isimlendirdim 

ve nitelendirdim. Bakıyorum ki O yine ebedi olarak bunlarin 

üstünde. Madem ki en büyük varlık benim "Allah" dediğim ulu zatiır, . 

O yalnız. insanda tecelli etmez; aksine büyük küçük bütün işlerde ve 

tab.iatın jenni ebed'i bütün görüntülerinde, sılretlerin her türlüsünde 

pcl.rlar durur. Şimdi şu söylediklerimize. rağmerı. acaba, insani 
sifatlarla karşılaştırarak Hakk'ın kürihünü, hakzkatini kavramaya 

insan dilşiincesi için güç dilşunulebilir mi?'3I. 

,. .· Allah'ın zatının künhünü öğ;renmek beşer aklının erişmesinin 
mümkün olmadığ;ı bir şeydir32. Çünkü Wilık ile muhluk arasında 
hiç bir mukayese noktası yoktur. Allah'ın zatını tefekkür etmek; 
beşerin güç yetiremeyeceğ;i bir hedefe yönelmek demektir. Bu ise abesle 
ve tehlikeli bir şeyle ugraşmaktır. Abestir, çünkü insanın güç yetırip 
idrak edemeyecegi bir şeyle uğ;raşmaktır. Tehlikelidir, çünkü her türlü 
tanımın ötesinde olanı tanımlamaya ve her türlü sının aşanı 
sınırlamaya ve neticede inancın kanşmasına götürür33. 

Allah'ın zatı hakkındaki bu bilinmezlik. sıfatları için de 

geçerlidir. O halde bize düşen O'nun bu yüce sıfatlarla muttasıf 

31 Çaviş, Abdulaziz, Anglikan Kilisesine Cevap, çev. Mehmet Akif, sadeleştiren, 

Süleyman Ateş, Ankara, 1974, s. 89. 

32•Abduh, Muhammed, Risaletü't-Tevhid, Mısır, 1386/1966, s. 41. 

33•Abduh, ag.e., s. 41. 
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oldugunu bilmektir. Bunun ötesinde olanı sadece Allah bilir ve bizim 
aklımızırt O'na ulaşması mümkün degildir. Bundan dolayıdır ki, gerek 
Kur'an ve gerekse önceki ilahi kitaplar Allah'ın zatını ve kemal 
sıfatıarını tanıyabilmemiz için bakışlarımızı yalnızca yaratılan şeylere 
(mahlukata) çektiler. O'nun kemal sıfatla;la tavsif edilmesinin 
keyfiyyetine gelince bu bizim idra,k ve inceleme sahamızın dışında 
kalmaktadır. Daha eşyanın· hakikatini bilmekten aciz olan insan 
kendisini ve eŞyayı yaratan Halıkının künh~nü nasıl bilebilir?34. 

Bu hususta bizim üzerimize gerekli olan şey: Allah'ın mevcut, 
ezeli ve. ebedi oldugu na. hiç bir su;~fte vafl~klara benzemedigine ve 
şeriat tarafından varlıgı haber verileri tüm kemal sıfatlarla muttasıf 
olduguna inanmak ve öylece bilmektif35. 

Şu halde Allah'ın zatının hakikatini bu dünyada idrak etmek 
mümkün degildir. Bu nokta,da aklımıza: acaba,.ahirette, Allah~ın zatı, 
cennette görüldügünde .idrak. edil-ebilecek midir?. sorus~ gelmeJrt,edir. 

Kaside-i Nüniyye müellİ.fi, Hızır Bey (v. · 8~3/ 1458) mezkür 
eserinde: "Allah'ın 'zatının hakikati J:;ıu dünyada idrak edilemedi, 

İslam alimleri ahirette idrak edilip edilerneyeceği hususunda tereddüt 
etmektedirler•36 diyerek bu hususta açık bir şey bulunmadıgını 
söylemek ister. Ahiret alemine ait bilgilerimiz tamamen vahyi bilgiye 
dayandıgi için ve bu hususta açık bir nas da bulunmadıgından 
herhangi birhüküm ~erilemez. . 

Konuyla ilgili olarak neticede şunlan söyleyebiliriz : 
İnsan aklı ne. ölçüde gelişirse gelişsin onun kavrama gücü yine 

. ~ ; . • . ·.ı . · .. ·- .·. ~ . 

de sınırlıdır .. O halde,. sınıJ;:Iı bir aklın yine sınırlı bir alemde çevre~ inde. 
görüp müşahede ettiklerinden hareketle, bu alepıle hiç bir şekil<;le 

•• ... :• •' • .• • '•I' • '• 

benzerliğ;i olmayan, her şeyin yaratıcısı Allc:ıh'ın hakikatıriı kavraması 
nas~l mümkün olur? Eser Müessirini ve Sanatkarını nasıl tarif 

34 ·~duh, ag.e., s. 4L 

35 'Abduh, ag.e., s. 4 ı. 

36 Hızır Bey, Kaside-i Nüniyye, (el-Karsi ve el-Hayali Şerhleriyle birlikte), İstanbul, 

1317, s. 48; krş. Yazıcıoğlu, M. Said, Hızır Bey, Ankara, 1987, s. 51. 
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edebilir ? Onun vazifesi O'nu tarif etmek değ;il, sadece O'nun varl.ıgına 

delalet etmektir. Ancak sanatkar eserine ilave brr İtitabe ile kendisi 
hakkında bilgi vetmişse hepsi o kadar. Allah Kur'an'da kendisini bize 

nasıl tanıttı ise insanıv- bilgisinin hepsi o kadardır. Ondan ötesi ise 
düşüncenin jimnastiğ;inden ibaret olup, O'nun hakikatini bilme . 
noktasında tahmin ve tahayyül bile degildir. İ:i:namu•ı:..Harariıeyn el

Cüveyni (v. 418/ 1085) 'nin bu konudaki şu sözleri çok isabetlidir : 

"Kim. kendini yaratıp idare eden Allah'ı anlamaya çaiışırda 

fikrinin ulaştığı bir varlıkta karar kılarsa, o müşebbih {Allah'ı 

mahluka behzetmiş) tir. Eğer mutlak yoklukta karar kılarsa. o 
muattıl {Allah'ı inkar etmiş) dır. O'nun varlığında karar kılar da 

hakikatint idrakten aciz olduğunu itiraf ederse, işte o muvahhittir. 

Hz. Ebıi BekT-'in, "İdrakten acziyyetini bilmek idraktir'', sözünün 

mandsı da budur"37.' 
Böyle bir düşünce tarzı. yani Allah'ın zatının hakikatini 

düşünmeyi tavsiye etmek, ya da· onu yasaklamak, düşünce 
özgürlüğ;ünü kısıtlamak, veya aklın hareket alanını daraltmak 
anlamına gelmez. Çünkü bu, aklı yanlış sonuçlara götürecek ve 
sonuç alınamayacak uğ;raşlardan menetmek hedefine yönelik bir 
tutumdur ve bu anlamda akla, akli düşüneeye engel değ;il, bilakis onu 
kendi yetki alanına çekerek, ona yardımcı olmaktır .. Çünkü insanın 
elindeki imkanlat ne derece çoğ;alırsa çoğ;alsın, bütün bunlar Alialı'ın 
zatını kavrama noktasında işe yaramaz38. Onun için, miislümanın, 
Allah'ın ne zatı ve sıfatlarının kürthÜ hakkında ne .de çağ;nlarının ve 
~es11~~erle konuşmalannın keyfiyeti ve kendisiyle. bu ko;rıuşmanın 
gerçekleşÜğ;i meleğ;in kü.nhü hakkında, ,aklına ve reyine göre hüküm 
verınemeşi gereki09. 

37 el-Cüveyni, İmamu'Hlarameyn, 'Abdulmelik b. 'Abdullah, el-Akidetü'n-Ni.zı:imiyye, 

nşr. M. zahid el-Kevseri, Kahire, 1367/1948, s. 16. 

38 Havva, Said, Islam Inancında Allah'a İnanmak, tre. Faruk Yılmaz, İstanbul, 1986, 

s.158. 

39Rıza, M. Reşid, Muhammedi Vahiy, tre. Salih özen, Ankara, 1991, s. 23. 
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Mahiyetlerinin bilinip bilinemeyecegı açısından, varlık alemini 
çok bilinmeyenli bir denkleme benzetirsek, Allah'ın zatının hakikati 
bu denklemin en son halkasını teşkil eder. Binaenaleyh, biz henüz 
bu denklemin birinci halkası durumunda olan madde aleminin bile 

sırlannı çözememişken, böyle bir denklemin en sonuncusunu nasıl 
çözebiliriz, bu mümkün müdür? 

ilmin ve ilmi keşiflerin başdöndürücü bir hızla ilerledigi 
günümüzde dahi beşer aklı eşyanın hakikatini bile i&ak etmekten 
acizdir. ilim hala kılinat ve tabiat hakikatlerinin birçogı.inun önünde 
aciz durmakta, son sözü söyleme gücünü bulamamaktadıı-40. Biz, 
elimizin altında bulunan, kendilerine dokunup yokladıgımız, duyu 
organlanyla irtibat kurdugumuz varlıklar ve konular hakkında dahi, 
onların öz varlıkları ve mahiyetierine ait pek fazla bir şey 
bilemedigirniz halde: bütün bunları yaratan Allah'ın zatı ve mahiyeti 
hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz ? 

Renkler hakkında, anadan dogma körün yapacagı bir şey varsa 
o da, mahiyetinden vazgeçerek, görenlerin, "Renk vardu'', dedigine 
inanmaktır. Allah'ın zatının mahiyeti hakkında insana düşen ise, 

peygamberlerin sözlerine iman etmek ve onunla yetinmekttr41. Bu, 
Allah'ı kafi derecede bilmiş olmak için yeterlidir ve insanın 

mükellefiyeti de bu kadardır. Bu hususta Ebü Hanife (v. 150/767) 

şöyle demektedir : "Biz, Allah'ı Kur'an'da zatını tavsif etti{Ji yüce 

sifatlan ile bildi{Jimiz için hak (do{Jru, gerçek) bilgi ile biltrtz:'42. 

Şu halde Allah'ın mahiyeti hakkında insanın bilebilecegi en 
dogru ve kapsamlı bilgi yine O'nun bilinmezligi bilgisidir. Binaenaleyh, 

40 Sabık, Seyyid, Ayet ve Hadisieric Islam Akaidi, çev. İbrahim SarmıŞ, Konya, 1981, s. 

49. 

41 Kam, Ömer Ferit, Dini Felsefi Sohbetlcr, Sadeleştiren, S. Hayri Bolay, Ankara, tsz. s. 

95. 

42 Ebi:i Hanife, Nu'man b. Sabit, el-Fıkhu'l-Ekber, (Ebu'l-Munteha Şerhiylc birlikte), 

Istanbul, 1307, s. 24. 
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şairin dediği gibi, "Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur43 demekten 
başka, insanın yapabileceği bir şey yoktur. O halde O'nun varlığ;ına 
inandıktan sonra, mahiyeti hakkında, 

. "İdrdk-ı meali bu küçük akla gerekmez. 

Z"ıra bu terazi o kadar sıkleti çekmez"44 
deyip susmak herhalde en doğ;ru davranış biçimi olacaktır. 

43Kısakürek, Necip Fazı!, Çile, İstanbul, 1974, s. 18. 

44 Ziya. Paşa, Külliyat-ı Ziya Paşa, İstanbul, 1342/1924, s. 138 (Terkib-i Bend'den). 

Bu konuda aynca bkz. er-Razi, Fahreddin, el-Meta!ibu'I-"Aliye, tah. Ahmed 

Hicazi es-Seka, Beyrul, 140711987, ll, 88 vd.; el-Bakıllani, Ebi Bekr Muhammed b. 

Tayyib, Kitabu't-Temhid, nşr. Richard J. Mc CARTIIY S. J., Beyrut, 1957, s. 263-264; 

İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdulhalim, Beyanu Muvıifakati S~rihi'l~Ma'kül li Sahihi'l

Menkül, (Minhacü's-Sünne ile birlikte), Mısır, 1321, I, 119-120; el-Cürcani, Seyyid 

Şerif 'Ali b. Muhammed, Şerhu'I-Mevakıf, Bulak, 1266 h., s. 514-515; Yüksel, 

Emrullah, Keliim Dersleri (llahiyat ve Nübüwet), Erzurum, 1986, s. 1-7. 
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