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XI. Dr. Ali Arsla~· AYDIN~' 

12-13) SEI\-Iİ' VE BASAR : (işitmek ve Görmek) 

Semi' ve Basar, Hak Tealô:'nın muttasıf olduğu kemal sıfatıardan olup," 
Allô:hu Tealô:'nın işitilecek olan her şeyi işitmesi ve görülecek olan her şeyic 
)gÖrmesi demektir. Ancak, Hak Teô:la'nın işitmesi ve görmesi, malılukatta ol
duğu üzere kulak ve göz gibi iki maddi uzuv ve diğer maddi ve hissi vasıta
larla değildir. Çünkü Allah, maddelik ve cisimlikten ve malılukaata benze~ 
mekten münezzehtir. Bu sebeple, Zili-ı . Bari'nin hakikat ve mahiyetini n asır:: 
idrak edemiyorsak sıfatlarının hakikatım, işitme ve görmesinin mahiyet vf!!' 

keyfiyetini de idrak edemeyiz. İnsan aklı· bu hususta acizdir. Bunun içindi:rr . . 

ki, ne Zat-ı Bari'nin ve ne de Sıfatu'llô:h'ın hakikatini araştırınakla mükellef 
değiliz; Fakat Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde sarili olarak geçen sıfat
ıara da inanmak mecburiyetindeyiz. Hak Teala'nın «Semi'» ve «Baslh y&ni, 
hakklle işitici ve görücü olduğu, Kur'an-ı Kerim'de defalarca zikredilmiştir OL 
O halde bize düşen, Hak Teala'nın her şeyi (keyfiyetini bilemiyeceğimiz bir~ 

' . 
şekilde) işittiğine ve gördüğüne inanmaktır. Bunun içindir ki, bazı alimler'" 
bu iki sıfatın Hak Teala'ya sübutup.u zaruri bulmuşlar ve akll delil beya
nına dahi lüzum görmemişlerdir. Bunlara göre; Allah'a, Resulüne ve Ona in-· 
dirilen Kitabullah'a inanan her insana, Hak Teô:la'nın Seml' ve Bas1r çılduğu
na inanmak vacibdir. Bu husus, sem'1, yani nakil delille sabittir. En emin yoK 
da, dinden olduğu kesin olarak bilinen şeylere inanmaktrr. İlim sıfatiyle mut
tasıf olan Hak Teala'nın, bir de işitme ve görme sıfatıariyle muttasıf olmasıır 
aklen zaruri değildir. Bu sebeple, bu iki sıfatı isbat için akll deliller serdet
mektense, naklen sabit olan ve dinden olduğu kesin olarak bilinen bu sıfat
ıara inanmak daha doğru olur. Bu görüş, icmall olarak Ehl-i Sünnet ak1desi
ni ifade eder. 

Allah'ın ilim sıfatı mümkinata, vacibat ve müstahllata taalluk etiiği hal
de, Hak Teala ile kaaim, ezell ve vücudi olan Sem1' ve Basar sıfatları, yalnı~ 
görülecek ve işitilecek olan şeylere taalluk eder ve o şeyler, ilim sıfatiyle' 

hô:sıl olan inkişaftan başkC:X olarak tam bir surette münkeşif olur. Gizli. ô:şikar 
ne varsa. ne kadar gizli ve kapalı olursa olsun, hiç bir şey semi' ve bascr.r 
sıfatlarının faallukundan hariç kalmaz. Hak Teô:lô:'nm bir şeyi görüp işitme ... 
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