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ÖNSÖZ 

Çalışmanın konusu, İslâm düşüncesinde estetik anlayışın mahiyeti ve 

İslâm’ın estetiğe bakış açısıdır. İslâm düşüncesinde veya İslâm’ın kutsal kitabı 

olan Kur’an’ın estetiğe bakışı düzleminde gaye ve nizam fikrine paralel olarak 

felsefî-aklî bir bakış ve yöntemle ele alınan bu konu, dinî-İslâmî perspektifle 

harmanlanarak verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız İslâmî ve Kur’anî-estetik 

düşünce üzerine felsefî bir değerlendirme olduğu için estetikle ilgili temel 

konulara değinilmiş; daha sonra ise İslâm’ın ve Kur’an’ın bakış açısı bütüncül 

bir yaklaşımla ele alınmıştır. 

Bu konunun sanat tarihi, felsefe ve din ile olan yakınlığı göz önüne 

alındığında konunun ne denli zor ve karmaşık olduğu gözden kaçmayacaktır. 

Fakat bu zorluğa rağmen çalışmanın konusu, İslâm dininin diğer dinlerden 

farklı olarak estetiğinde bulunan temel niteliklerin ifadesi ile Kur’an’ın 

vermek istediği estetik mesajın Müslümanların zihninde güzel bir temaşa 

uyandırma isteğidir. 

Yüce Yaratıcının evrende hâkim kıldığı gaye ve nizam gerçeğinden 

hareketle şekillenen ve eserin ana eksenini oluşturan bu çalışma, Kur’anî 

estetik anlayışın felsefî bir bakış açısıyla şekillenerek ifade edilmiş şeklidir. 

Dolayısıyla bu çalışma, dinî-felsefî bir hüviyet arz etmektedir. 

Bu amaçla çalışmada temel estetik olgusu ve din-sanat ilişkisi 

üzerinde durulmuş, İslâm dininin estetik boyuta verdiği önem ve Kur’an 

perspektifiyle estetiğin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

Yapılan bu çalışmayla birlikte Kuran’daki estetik ile ilgili ayetler, 

gaye-nizam fikri çerçevesinde ele alınarak İslâm’ın Kur’an merkezli estetik 

düşüncesi verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca semitik dinlerin temel ilah anlayışı 

ile İslâm estetiğinin tevhid eksenli estetik anlayışı felsefe ve kelam bakış 

açısıyla verilmiştir. Bu yapılırken İslam’ın estetik boyutunda diğer dinlerden 
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ayrıldığı temel noktalara da temas edilmiş ve İslâm’ın kendisine ait özgün 

yapısının temel nitelikleri de açıklanmıştır. Ayrıca Kuran’da ifade edilen 

estetiğin temel dinamikleri olan kusursuzluk, ölçülülük, amaçsallık gibi gaye 

ve nizam fikrini akla getiren ayetler ele alınmıştır. İslâm’ın estetik anlayışında 

Allah’ın nizamının hikmet ve gayeye uygun bir şekilde tezahür ettiği 

örneklerle verilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle değerli katkılarda bulunan, bakış 

açımın şekillenmesine ve zenginleşmesine katkı sunan danışman hocam sayın 

Prof. Dr. Vahdettin Başcı’ya, şahsımın yetişmesinde büyük emekleri olan 

sayın Prof. Dr. Ruhattin Yazoğlu ve Prof. Dr. Tuncay İmamoğlu’na, 

çalışmamı inceleme zahmetinde bulunan sayın Prof. Dr. Osman Gürbüz’e 

teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca manevi desteklerini her daim üzerimde 

hissettiğim, şefkat ve merhamet abideleri sevgili annem ve babama sonsuz 

teşekkür ederim.1 

Çalışmak bizden muvaffakiyet ise Allah’tandır. 

 

BİNGÖL-2023 

Sadık TEKİNGÜR 

 

 

 

 
1Bu çalışma, 19.09.2013 tarihinde sunduğumuz yüksek lisans tezinin gözden geçirilerek 

basılmış halidir. Bkz. Sadık Tekingür, ‘‘İslâm Düşüncesinde Estetik Anlayışı Üzerine Bir 

İnceleme’’, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2013. 
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GİRİŞ 

ESTETİK ve SANATA GENEL BİR BAKIŞ 

I. Estetik 

Değerler felsefesinin bir dalını oluşturan ‘estetik’, güzellik ve sanat 

problemleriyle uğraşan bir alandır. Temel konusunu sanat ve güzellikten alan 

estetik, Grekçe ‘aisthesis’ ya da ‘aisthanesthai’ sözünden gelmekte olup2 bu 

kavram algılama, hissetme, duyu ile algılamak gibi anlamlara gelmektedir. Bu 

manada estetik, duygusallığın sağladığı bilgi ile alakalı bir bilim olarak 

düşünülmektedir.3 

Bazı düşünürler tarafından ‘aistho’ kelimesinden türetildiği iddia 

edilen estetik kavramı, Latince ‘expiro’ kelimesine benzer bir şekilde nefes 

vermek, soluğunu dışarı bırakmak gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Bu 

yönüyle estetik kelimesinin Grekçe kökeni olan aistho kavramının nefes 

vermek şeklinde kullanılmasıyla teistik bazı dinlerin yaratmayı “Tanrı’nın 

insana ruhundan üflemesi ya da ‘ol demesi’ tarzında ortaya koyması, 

yaratmanın gerisinde de estetik bir yapı olduğunu“ çağrıştırır niteliktedir.4 

Estetik kelimesinin geldiği köken, genelde algılama, zihnin 

hissetmesi, duyu ile hissetmek gibi anlamlara gelir. Zihnin hissetmesini aklî 

düzeyde zevk alma, İslami terminolojiye göre hikmetle nazar etme, tefekkür 

etme olduğu ve ayrıca duyu ile hissetmenin de kalbe bir kapı araladığını; 

dolayısıyla estetik boyutun hitap ettiği ana kaynağın salt aklî düzeyde 

olmadığı; hem objektif hem de sübjektif bir yönünün olduğu kanaatindeyiz.  

 
2Hüsamettin Erdem, Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti, (1. Basım), Selçuk 

Üniversitesi Yayınları, Konya 1997, sayfa 132-133. 
3Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, (6. Baskı), İnkılâp Yay., İstanbul 1994, s. 72; bkz. 
Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, (10. Baskı), Nobel Yay., 

Ankara 2009, s. 114.  
4Aydın Işık, Din ve Estetik, Tibyan Yay., İzmir 2011, s. 25.  
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Estetik dediğimiz bilime bu adın verilmesini oldukça yakın bir tarihe 

kadar geri götüren İsmail Tunalı, bu bilimi kuran ve ona bu adı veren Chr. 

Wolff’un bir öğrencisi olan Alexander G. Baumgarten (1714-1762) olduğunu 

ifade eder. A. G. Baumgarten, 1750-1758 yıllarında yayınladığı Aesthetica 

adlı yapıtıyla böyle bir bilimi temellendirir, onun konusunu belirler ve bu 

bilimin sınırlarını çizer. Gerçi daha 1735 yılında yayınladığı Şiir Üzerine Bazı 

Felsefi Düşünceler adlı doktora tezinde böyle bir bilimin olanağından söz 

eder. İlk kez olarak estetik sözcüğü, böyle özel bir bilimin adı olarak bu 

kitapta kullanılır. Ama böyle bir bilimin belirlenmesi ise Aesthetica’nın 

yayınlanması ile gerçekleşir.5 

Estetik adlı kelime, güzellik bilimi anlamında Osmanlıcada 

“Bediyyat“, “İlmü’l-Cemâl“ gibi isimlerle karşılanmıştır. Sözlükte güzellik 

anlamına gelen cemâl kelimesi, sanat felsefesi terimi olarak genellikle eşya ve 

olgularda varlığı hissedilen ve insan ruhunda beğenme, hoşlanma, zevk alma 

gibi olumlu duygular ve yargılar doğuran nitelikleri ifade eder. İlmü’l-Cemâl 

ise, güzellik bilimi demek olup güzelliğin mahiyeti, ilkeleri, sanatla ilgili 

değer yargıları, güzellik teorileri gibi konuları araştıran estetik kelimesinin 

çağdaş Arapçadaki karşılığıdır.6 

Estetik kavramının Cenâb-ı Hâkk’ın bir sıfatının (Cemâl) 

kullanılmasıyla bir bilime isim olması, Allah’ın güzelliğinin bizim zihnimize 

ve duyumuza yansımasıyla paralellik arz eder. Çünkü güzel, güzelden sudur 

eder ilkesi gereğince Allah’ın güzelliğinin bizim tarafımızdan bilinmesi ve bu 

bilinmenin aklî-rasyonel ve irfânî-tecrûbî bir şekilde vuku bulması, insandaki 

güzelliğe olan meylin beşerî boyutudur. Bu boyutun bir yansıması olarak da 

estetik, İlmü’l-Cemâl diye isimlendirilmiştir. 

 
5İsmail Tunalı, Estetik, (13. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul 2011, s. 13. 
6Beşir Ayvazoğlu, “İlmü’l-Cemâl“, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 

İstanbul 2000, XXII, 146. 
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Arapçada estetik karşılığında İlmü’l-Cemâlin yanında el-Cemâliyyat, 

felsefetû’l-cemâl, felsefetû’l-fen gibi tabirler de kullanılmaktadır. Osmanlı 

aydınları, güzellik bilimi olarak anladıkları estetiği ilm-i hüsn diye 

adlandırmayı düşünmüşlerdir. Estetik hakkında derli toplu ilk makaleleri 

yazan ve belli başlı estetik teorilerini gözden geçiren Hüseyin Cahit Yalçın, 

bu bilime Türkçede ilm-î ihsâsât yahut ilm-î hüsn denebileceğini söylerse de 

bir yığın mantıkî çıkarımdan sonra estetiğin güzel sanatlar felsefesi olduğu, 

dolayısıyla hikmet-i bedâyî diye adlandırılabileceği sonucuna varır. 1912’den 

sonra, Kuran’da geçen (Bakara 2/117; En’âm 6/101) ve Allah’ın 

yaratmasındaki eşsizliği ifade eden bedîi kelimesinden türetilen bedîiyyât 

kullanılmaya başlanmış, daha sonra estetik yerleşmiştir.7 

Estetik, sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu 

alan felsefî disiplin; felsefenin, güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin, 

hoş, yüce, trajik gibi güzellikle yakından ilişkili olan kavramları araştıran bir 

bilimdir. O, aynı zamanda doğal nesne ya da insan tarafından oluşturulan 

ürünlerde sergilenen güzelliklerle ilgili yargıları ve yaşantımızda söz konusu 

olan değerleri, tavırları, haz ve tatları tahlil eden bilim dalıdır. Bu bilimi; 

estetik nesneleri, estetik tecrübenin nesnelerine yönelen temaşada söz konusu 

olan problemlerin çözümü ve kavramların tahliliyle ilgili olan felsefî disiplin 

olarak tanımlamak da mümkündür.8 

Estetiği, problemleri açısından tanımlamak istediğimizde ise; ‘‘Estetik 

nesneleri seyrettiğimizde ortaya çıkan kavramların tahlili ve problemlerin 

çözümü ile meşgul olan felsefe disiplini’’9 diye ifade edebiliriz. Batılı 

düşünürlerden Baumgarten, Schelling, Hegel, Schopenhauer gibi estetik 

 
7Ayvazoğlu, “İlmü’l-Cemâl“, DİA, XXII, 146. 
8Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul 1999, s. 315;  bkz. Nihat Keklik, 

Felsefenin İlkeleri, Doğuş Yay., İstanbul 1982, s. 193-194.  
9Osman Mutluel, Kur’an ve Estetik, Ötüken Yay., İstanbul 2010, s. 18. 
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üzerine yorum yapmış ve eser vermiş pek çok filozofun ortak anlayışlarında 

“Estetik, güzel üzerine düşünme sanatıdır.“ tanımı ön plana çıkmıştır.10 

Güzel üzerine sistemli düşünme ve onun ne olduğunu tahlil etme en 

genel anlamıyla estetiğin konusudur. Fakat estetiğin güzel dışında başka 

konuları da vardır ve estetiği sadece güzelin felsefesine indirgemek doğru 

değildir. Değer felsefesinin (axiology) önemli bir disiplini olan estetik, 

güzelin dışında yüce, deha, hoş, sanat, çirkin vb. gibi duyuma dayalı her 

olguyu konu edinebilmektedir. Bu, estetiğin tamamen sübjektif bir alan 

olduğu anlamına gelmez ve gelmemelidir. Zira estetik yargılar salt sübjektif 

yargılar olsaydı hiçbirimiz duygularımızı, zevklerimizi, güzel hakkındaki 

düşüncelerimizi bir başkasına aktaramazdık.11 

Estetik yargıların salt sübjektif yargılar olmayacağını ifade etmemiz, 

onun karşı kutbunda yer alan salt objektif yargılar olduğu çıkarımına bizi 

götürmemelidir. Fazy mantığı kullanılarak estetik yargılar ne sübjektif ne de 

objektiftir, zira onlar hem sübjektif hem de objektiftir yargısı, bize estetik 

değerlerin süje-obje ikileminde bir fikir verdiği gibi; ayrıca bu değerlerin 

kaynağını ve aidiyetini göstermesi açısından öneme haiz görünmektedir.  

Estetik duygunun nasıl olduğunu söylemek önemlidir. Duyguları 

betimlemenin güç olması burada sorun olabilir. Çünkü gündelik hayat dili 

kamusaldır ve özel duygulara pek yer vermez. Ama yine de aşılamayacak bir 

sorun değil. A. E. Housman gerçek şiiri sözde şiirden ayırırken, gerçek şiir 

okunduğunda ensesindeki saçların diken diken olduğunu hissettiğini söyler. 

Belki de estetik duygu, benzer betimlemeleri çağrıştırıyor.12 

Estetik ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Ahmet Arslan, 

estetik özne, estetik nesne, estetik tavır, estetik haz ve estetik yargı gibi 

 
10Kurtuluş Dinçer, Felsefe, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 1993, s. 87. 
11Işık, s. 9-10. 
12Dabney Townsend, Estetiğe Giriş, (Çeviren: Sabri Büyükdüveci), İmge Kitabevi, Ankara 

2002, s. 11. 
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kavramları açmaya çalışır. Ona göre hoşumuza giden, güzel olandır. O halde 

estetiği, öznel tepkimizin kaynağında bulunan şeyin, yani güzel olanın 

araştırılması olarak da tanımlamamız mümkündür. Sözünü ettiğimiz değerin 

yani güzellik değerinin taşıyıcısı olan şeylerle felsefî dilde estetik nesne, bu 

değeri algılayan, ona hoş bir heyecan diye adlandırdığımız tepkiyi gösteren 

varlığa yine felsefî dilde estetik özne denir. Estetik öznenin estetik nesneye 

karşı gösterdiği tavır veya tepki ise hiç şüphesiz estetik tavır veya estetik tepki 

olacaktır. Estetik öznenin, estetik bir tavırla estetik bir nesneye yaklaşması 

sonucunda duyduğu estetik heyecan veya duyguya da estetik haz denir. 

Nihayet estetik bir nesneye, estetik bir tavırla yaklaşan estetik bir öznenin 

duyduğu bu estetik haz, aynı zamanda bu özne tarafından söz konusu 

nesnenin değerinin değerlendirilmesi ile birlikte bulunur. Başka deyişle özne, 

söz konusu nesne hakkında onun güzel ve hoş olduğu hakkında bir yargıda 

bulunur ki buna da estetik yargı denir.13 

Estetik etkinliğin bilme etkinliğine benzer yönü çok olmakla birlikte, 

temel anlamda aidiyeti, çıktığı kaynağın menşei farklı olabilmektedir. Söz 

gelimi estetik etkinliğin temel referansı, estetik öznenin estetik nesne 

karşısındaki tavrı ve bunun sonucunda estetik nesneye duyduğu hazdır. Bu 

hazzın kaynağı aklî düzeyde olduğu gibi kalbî düzeyde de olabilir. 

Dolayısıyla estetik haz, sevme üzerine de kurulabilir. Böyle olunca bu hazzın 

kaynağı, estetik nesneye olan hayranlıktır. Oysa bilme etkinliğinde çok defa 

zihinsel süreçler devrededir ve rasyonel boyut, irfanî- tecrûbi boyuttan daha 

fazla sürecin içerisindedir. 

Estetik yargıların kendilerine ait bazı karakterleri vardır. Bunları 

hayranlık, cazibe, canlılık, hasbîlik ve toplumculuk olarak belirten Fındıkoğlu, 

bu karakterleri kısa bir şekilde vermeye çalışır. ‘‘Estetik hükmün psikolojik 

tahlili neticesinde onda gizli bir takdirle güzelliğe duyulan hayranlığın 

 
13Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, (2. baskı),  Vadi Yay., Ankara 1996, s. 200-201. 
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varlığını görürüz. Güzel dediğiniz bir şeyi önce beğenmişsinizdir. Bunun 

nedeni; temaşa sonucunda üzerimizde hissettiğimiz bir duygudur. Bu 

duygunun derecesi artarsa o zaman vecd halini alır. Böylece estetik duygunun 

oluşumunda öncelikle etkili olan şey, hayranlık oluyor. Bu hayranlık 

duygusuyla birlikte bir sempati, bir cazibe hissi duyarız. Bize güzel hükmünü 

verdiren herhangi bir eser karşısında ruhumuz kişinin kendisinden, ailesinden, 

kabilesinden ve toplumdan kaynaklanan birçok sevgi cereyanının akınına 

maruz kalır. Kararlarımızda bu cereyanların etkili olmaması mümkün 

değildir.’’14 

Aydın’ın ifade ettiği husus, sanatın hasbî olmadığı ve mesaj iletmek 

durumunda olduğu yönündedir. O’na göre sanatkârane alâka, bütün 

alâkalardan farklıdır. Sözgelişi, Topkapı Sarayı işe yaramak için yapılmış 

yüzlerce sanat eseriyle doludur. Dolayısıyla bir sanat eserinin insana zevk 

verme yanında fonksiyonel bir işlev de görebileceği ve işe yaramak için 

yapıldığı gerçeği göz önünde tutulmalıdır.15 

II. Güzellik 

İnsanın hayatına anlam katan bir takım değerler vardır. Bu değerler 

sayesinde insan, hayatı anlamaya, anlamlandırmaya ve hayatını bu değerler 

ekseninde inşa etmeye çalışır. Güzellik kavramı da bu değerler arasında 

sayılan ve insanın hayata bakışını pozitif yönde etkileyen bir değerdir. Böyle 

olunca güzellik nedir? gibi felsefenin ilgilendiği bir soru akla gelmektedir. 

Güzellik kavramı hürriyet, aşk, sevgi gibi izafî bir kavram olduğundan 

düşünürlerce tam bir tanımı yapılamamıştır. Tanımının yapılamamasının 

nedeni, sübjektif ve kompleks bir yapıya sahip olmasıdır. Böyle olmakla 

 
14Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Estetik, Yazar Yay., Ankara 2009, s. 32.  
15Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, (10. baskı), İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İzmir 2002, 

s. 297. 
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birlikte düşünürlerce yapılan kısmî tanımların odak noktası, güzellik 

kavramının insanda fıtrî bir şekilde mevcudiyetidir. 

Kuran-ı Kerim’de “And olsun ki biz insanı en güzel bir şekilde 

yarattık“16 ayeti insanda bulunan güzellik duygusunun yaratılıştan verilmiş 

olduğunu göstermekte ve bu güzellik anlayışı hayatın her alanında kendini 

göstermektedir. İnsanı hem maddi hem de manevi yönüyle en güzel şekilde 

yarattık ve dış dünyadaki güzellikleri görüp, hissedip güzel bir şekilde 

anlamasına imkân tanıyan şekilde dizayn ettik anlamında anlaşılabilir.  

Bazen fiziki güzellikler dikkatimizi çeker ve bizi kendisine hayran 

bırakır. Sıcak bir yaz günü güneşin ufukta kayboluşunu hayranlıkla 

seyrederiz. Bazen dinlediğimiz bir müzikte, seyrettiğimiz bir manzarada ince 

bir ahenk ararız. “Ahenkte, estetik açıdan zevk verecek, insanın içini 

ferahlatıcı, göz ve gönül dinginliği veren bir uyum söz konusudur’’.17 

Güzel nedir? Güzellik nedir? Güzel olan nasıl elde edilir? Acaba 

güzellik hakikat olabilir mi? Güzeli ifade etmek aynı zamanda doğruyu ifade 

etmek midir? Güzellik iyi midir? İyi olan aynı zamanda güzel olabilir mi? 

Güzel olan faydalı olan mıdır? Güzellik yalnız hissedilip yaşanır mı? Yoksa 

güzelliği kavramada ve ortaya koymada bilgi ve eğitimin rolü var mıdır? gibi 

sorular uzun zamandır cevaplandırılmaya çalışılmış18 ama nihaî bir cevap 

bulunamamıştır. Estetiğin kurucusu Baumgarten’e göre güzellik, duyumsal 

bilginin mükemmelliğidir. Hegel’e göre güzellik, mutlak ruhun nesnelere 

yansımasıdır. Aristo’ya göre ise güzellik; ahenk, oran ve düzendir. Çağdaş 

felsefecilerden Hartman’a göre ise; tinin maddede kendini göstermesidir.19 

Görüldüğü gibi filozoflar güzel hakkında farklı yorumlar yapmışlar. Fakat 

 
16Tin, 94/4. 
17Ramazan Altıntaş, İslam Düşüncesinde Tevhid ve Estetik İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul 2002,  

s. 116. 
18Emine Güzel, İslam Sanat ve Estetiğinin Kuran Temelleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2008, s. 13.  
19İsmail Tunalı, Estetik, s. 132. 
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buna rağmen filozofların ortak noktaları, güzelin insanı etkileyen olumlu bir 

değer olduğu yönündeki yaklaşımlarıdır. 

Estetiğin konusunu tek kelime ile güzellik olarak kabul eden Arvasi, 

estetiğin konusunun tayininde anlaşmanın kolay olduğu, işin zor yanının 

güzelin ve güzelliğin tarifinde olduğunu ifade ettikten sonra şöyle demektedir. 

“İnsanlar güzel nedir? Güzellik nedir? ve güzel olana nasıl ulaşılır? 

konusunda kolay kolay anlaşamazlar, farklı ekollere bölünürler. Belki bir 

pragmatist için güzel olan faydalı olandır da bir spiritüalist için güzel olan 

hayatın menfaat perdesinden sıyrılarak olduğu gibi görünmesidir. Yine belki 

bir individüalist için güzel olan ferdin cemiyetin esaretine isyanı demektir de 

bir sosyalist için bu, sanatkârların cemiyetin dert ve meseleleri ile 

bütünleşmesi olarak düşünülebilir. Öte yandan güzeli objektif bir değer sanan 

sanatkâr ile onu, sübjektif bir değer sayan sanatkâr için farklı birer estetik 

dünyası teşekkül eder. Hele sanatı, ‘Anladım işi; sanat Allah’ı aramakmış; 

Marifet bu; gerisi yalnız çelik çomakmış.’ diyen ve böylece Mutlak Güzeli 

özleyen bir İslam sanatkârı için (Necip Fazıl Kısakürek) güzelliğin bambaşka 

bir manası vardır’’.20 

Güzel ve ahenktar olan ve insan ruhunda bediî bir heyecan 

uyandıracak şekilde göze hoş görünen şekil ve suretlere verilen bir sıfattır. 

Güzel olan bir şeyi görenlerin ruhunda, diğer duygulardan farklı latif bir zevk 

hasıl olur. Güzelliğin kazandırdığı bu zevk, ruhta meydana getirdiği ahengin 

bir sonucudur. Güzelliğin maddeyle bir alakası yoktur. O, eşyanın şekil ve 

görünüşüne ait bir sıfattır.  Aynı mermerden yapılmış iki heykelden biri güzel, 

diğeri çirkin olabilir.21 

 
20Seyyid Ahmed Arvasî, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Bilgeoğuz Yay., İstanbul 2009, s. 80-
81. 
21Celal Esad Arseven, ‘’Sanat’’, Sanat Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 

1983, Cilt: 2, s. 669. 
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Sanat yapıtlarındaki estetik güzelliğin insan üzerindeki etkisini özne-

nesne arasındaki ilişkiyle açıklayabiliriz. Shelley, “şiir, bilinen nesneleri 

bilinmeyen şeylermiş gibi gösterir’’ derken; Diderot da ‘‘var olan yaratıklara 

bakarak var olmayanları yaratmak sanatı, gerçek şiirdir.“ derken aynı 

hakikati ifade ediyorlar.22 

Güzellik ile ilgili araştırmalarımızda genellikle güzelliğin karşıtı 

olarak kullanılan çirkinliğin fazla yer almadığını müşahede etmiş 

bulunuyoruz. Asıl maksadın güzelliği ifade etmesi göz önüne alındığında 

çirkinliğin alınmaması ya da kısmî düzeyde değinilmesi normal 

karşılanmalıdır. Zira Gazali’nin de ifade ettiği üzere asıl olan gülün 

güzelliğidir, gülün dikeni değildir. Dolayısıyla güzellik bir idealdir, çirkinlik 

ise bu ideali gölgelemek isteyen arızî bir durumdur. Bundan dolayı çirkinlik 

kavramı felsefî düzeyde çok fazla tartışılmamıştır. Çirkinin sanattaki görevi, 

çeşitli zıtlıklar ortaya koyarak güzelin etkisini arttırmak ve değerini 

yükseltmektir. Çirkin, sanatta güzele estetik zevkin uyarıcısı ve tuzu biberi 

olarak hizmet eder.23 

Çağımızda yaşamış ve estetik üzerine yazılar yazan Geiger (1880-

1937)’e göre müzik, insanda içe dönük yoğunlaşma meydana getiren bir olgu 

olması yanında, anlamın etkisini de arttırır. Müziğin estetik yanı da bu içe 

dönük yoğunlaşmadan kaynaklanır.24 Araştırmacılar yüce kavramının müzikte 

bıraktığı etkinin, insanı sınırsızlık duyguları içine ittiğini ve birtakım karmaşık 

duyguların oluşmasına sebep olduğunu kaydederler. Bunun yanında yüce 

duygusu, aynı zamanda hayranlık da uyandırır.25 

Bu anlamda Kur’an ayetleri okunurken insanda oluşan duygular 

kanaatimizce bu olayın en somut bir ifadesi olarak ortaya çıkar. Nitekim Enfal 

 
22Mehmet H. Doğan, Estetik, (2. baskı), Dokuz Eylül Üniversitesi Yay., İzmir 2001, s. 49-50. 
23İsmail Tunalı, İfade Bilimi ve Genel Linguistik Estetik (Benedetto Croce Estetiğine Giriş), 
Remzi Kitabevi, (2. baskı), İstanbul 1983, s. 195. 
24Moritz Geiger, Estetik Anlayış, (Çev. Fatih Tepebaşlı), Remzi Kitabevi, İstanbul 1985, s. 38. 
25Ekrem Demir, Estetiğe Giriş, Sorun Yay., İstanbul 2003, s. 111.  
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Sûresi 2. ayette müminlerin yüce değerler karşısında almış oldukları ruh hali 

ve hayranlık duygusu, güzel bir şekilde ifade edilmektedir:  

“ Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, 

kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız 

Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.“  Yüce kavramı, Kur’an-ı Kerim’de 

sadece müzik yani okuyuş güzelliği olarak değil, aynı zamanda gerçekleşen 

pek çok olay örneklerinde de sık kullanılan bir kavramdır. Allah’ın sıfatlarının 

anlatıldığı ayetlerde, insanların gemiye bindiklerinde, uçsuz bucaksız denizi 

gördüklerinde, Allah’a olan inançlarının ortaya çıktığı ve O’na yalvardıkları, 

bu duygunun ortaya çıkması neticesinde ürperti ve korku oluştuğu bir 

gerçektir. Kıyametin anlatıldığı ayetlerde, insanların duyduğu korku ve 

ürperti, insanın yüce karşısındaki tutumunu ortaya koyması açısından 

önemlidir. Aynı şekilde dünyanın dengesini oluşturabilmesi için dağların bir 

kazık olarak yaratıldığını anlatan ayet karşısında duyulan hayret ve korkunun, 

aynı şekilde yüce duygusunun oluşmasında etkili olduğu açıktır.26 

İslamî literatürde Kelam ilmi, “Hüsün-Kubuh“ meselesinde insan 

davranışlarını ahlâki açıdan nitelerken, bu davranışların güzel ya da çirkin 

olmasının kriterini de araştırır. Kelam ilminde bir problem olarak algılanan ve 

değerlendirilen hüsün-kubuh terimleri, ahlâki bir terim olmanın yanında 

estetik ile ilişkisi olan iki terimdir. Ayrıca Kuran’ın insanlığa vermek istediği 

ana mesajın niteliği incelendiğinde, insanlığı iyiye ve güzele davet ettiği, 

çirkin ve kötü olan şeylerden de insanlığı korumayı amaç edindiği bilinen bir 

gerçektir.  

Güzellik-çirkinlik ve iyilik-kötülük olarak tanımlanan hüsün ve 

kubuh, İslamî ilimlerde Şâri’nin hükümlerinin sadece peygamber vasıtasıyla 

mı öğrenilebileceği, yoksa aklın da bu hükümleri idrak edip edemeyeceği 

tartışması esnasında ortaya çıkmıştır. Başta Mu’tezile olmak üzere bir grup 

 
26Mutluel, s. 55-56. 
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İslam âlimlerine göre fiillerde zâtî hüsn (güzellik) ve kubh (çirkinlik) mevcut 

olup tek başına akıl sonuçlarına, fayda ve zararına bakarak fiillerin hüsün ve 

kubhunu idrak edebilir. Hüsün ve kubuh, şer’i değil, akli bir durumdur, ona da 

uymak gereklidir. Eşariyye ekolüne göre, akıl tek başına fiillerin hüsün ve 

kubhunu idrak edemeyip peygamber ve tebliğ de şarttır. Üçüncü bir ekol 

olarak Maturidiyye, ikisi ortası bir yol izlemiş, aklın fiilin hüsün ve kubhunu 

idrak edebileceği, fakat bunun şer’i bağlamayacağı ve uhrevî mesuliyet 

doğurmayacağı görüşünü benimsemiştir.27 

Estetik ve güzellik ile ilgili çalışmalar incelendiğinde güzelliğin 

tabiattaki güzellik veya doğal güzellik ile insanın çalışması sonucu ürettiği 

sanatsal güzellik diye iki kategoride ele alındıkları görülür. Doğada mevcut 

olan güzelliklerin doğal güzelliği oluşturduğu, bunun yanında sanatkârın 

meydana getirdiği sanatsal güzelliklerin, farklı farklı boyutlarda ele alınmaları 

gerektiği hususu önem kazanmaktadır.  

İnsanın şekilce yapısı ve davranışları konusunda da olduğu gibi, 

toplumsal ideallerle dolayımsız bir ilişki içine girilmemekle birlikte, doğada 

da güzel olan gerçek olan ile ideal olanın birbiriyle uygunluğundan başka bir 

şey değildir. Doğada güzel olanın sırrının doğanın fizik, matematik ya da 

biyoloji yasalarının kendisinde aramaya çalışmış olan bütün çabaların 

sonuçsuz kalışı bu yüzdendir.28 

Doğal güzel, alanı, doğa alanı ile örtüşen bir kavramı dile getirir. 

Nasıl doğa kavramı içine, canlı ve cansız bütün doğal varlıklar giriyorsa, aynı 

şekilde doğal güzel kavramı içine de, bir yandan cansız doğanın güzelliği, 

kristallerin, kayaçların güzelliği girdiği gibi, canlı doğanın güzelliği de, 

 
27Celal Kırca, İslamî Kavramlar, Sema Yazar Gençlik Vakfı Yay., Ankara 1997, s. 341.  
28Moıssej Kagan, Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, (Çev. Aziz Çalışlar), Altın Kitaplar 

Yay., (1. baskı), İstanbul 1982, s. 120; ayrıca bkz. Doğan, Estetik, s. 51-52; Tunalı, İfade Bilimi 

ve Genel Linguistik Olarak Estetik, s. 52-62; Marc Jimenez, Estetik Nedir, (Çev. Aytekin 
Karaçoban), Doruk Yay., (1. baskı), İstanbul 2008, s. 96-103;  Ayvazoğlu, “İlmü’l-Cemâl“ 

DİA, XXII, 146; Tunalı, Grek Estetik’i, (3. Baskı), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yay., İstanbul 1976, s. 94-99; Arvasi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, s. 88-89.   
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bitkilerin güzelliği, hayvanların güzelliği ve insanların güzelliği de girer. 

Doğal güzellik, görüldüğü gibi çok geniş ve heterojen varlık alanlarının 

güzelliği, fizik güzelin bir parçasını teşkil eden doğa güzelliği genel kavramı 

altında toplanır. Croce’ye göre, doğada güzellik söz konusu olunca, bununla 

ilkin kastedilen şey, estetik dışı bir şeydir, pratik olarak hoşa giden, bize zevk 

veren, bizi dinlendiren bir şey. Ancak ara sıra da o, estetik bir anlamda 

kullanılır.29 

Ayrıca doğal güzelden farklı olarak yapma güzeli de kabul eden B. 

Croce, yapma güzeli, sanat yapıtlarının güzelliği, fizik güzelin bir kısmı 

olduğunu ifade eder. Daha önce işaret ettiğimiz gibi diğer bir kısmını da doğa 

güzelliği olarak kabul etmişti. Bu her iki fizik alanı (doğa ve yapma güzel) 

birbiriyle eşdeğer olarak görülebilir mi? Croce’ye göre görülmez. Çünkü onlar 

karşılaştırıldığında, denilebilir ki insanlar tarafından yaratılmış olan yapma 

güzel, çok daha fazla yaygın ve etkili olan bir yardım aracıdır. Çünkü sanat 

güzelliği, gerçi maddeye dayanır ve madde tarafından taşınır, ama tinsel bir 

aktiviteye dayanır. Bundan ötürü, B. Croce, sanat güzelliğini doğa güzelliğine 

üstün tutar.30 

Estetik nesneler doğrudan doğruya tabiat veya onun bir parçası 

olabildiği gibi, insan elinden çıkma bir nesne veya her iki özelliği bünyesinde 

barındıran bir şey de olabilir. Bütün bir beşeri tecrübe içinde estetik olan 

unsuru görmek her zaman kolay olmayabilir. Bir eserin yerine getirdiği 

fonksiyonla güzelliği çoğu durumlarda birbiri içine geçmiş bir şekilde 

bulunur. Zaten geleneksel dünyada sanat, ahlâk ve ilim (bilgi) birbirinden 

bağımsız, özerk alanlar değildi. İslam sanat eserleri bunun tipik bir örneğini 

oluşturur. Akan suyu veya yeşil çayırları seyretmekten büyük bir zevk 

 
29Tunalı, İfade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik, s. 53. 
30Tunalı, İfade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik, s. 61; ayrıca bkz. Tunalı, Estetik, s. 

188. 



13 | İ s l â m  D ü ş ü n c e s i n d e  E s t e t i k  A n l a y ı ş ı  

 

almamız, estetik tecrübenin başlı başına bir değer olabileceğinin en güzel 

örneğini verir.31 

III. Bazı Düşünürlerin Estetik ve Güzellik Anlayışları 

Estetik adlı kelime yeni olmakla beraber, kapsamına giren konu ve 

konuların çok eski zamanlara ait olduğu ve o zamanlarda da tartışıldığı ifade 

edilmektedir. Şu an bize kadar intikal eden yazılı kaynaklar tetkik edildiğinde 

‘güzelden’ ve ‘güzellikten’ bahseden, onu felsefî bir yaklaşımla değerlendirip 

ele alan ve ‘Güzel’in ne olduğu sorusuna cevap arayan ilk filozof Platon (MÖ. 

427-347) olmuştur.32 Fakat şunu da ifade etmeliyiz ki, Platon’dan önce de 

‘güzel’ kavramını, ‘iyi’ kavramı ile karşılaştıran filozofların varlığı inkâr 

edilemez. Güzeli felsefî bir kavram olarak değil de basit bir şekilde ele alan 

Pythagoras, Herakleitos (MÖ. 540-480), Empedokles (MÖ. 492-423) gibi 

filozoflar, kendi eserlerinde güzele parça parça yer vermişlerdir. Örneğin 

Xenephon (MÖ. 431-350) bu filozoflardan biridir.33 Xenephon Sokrates’in 

Anıları adlı eserinde güzel ve iyi, çirkin ve kötü arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak için çeşitli diyaloglar aktarır. Buna göre iyi ve güzel aynı şeydir. 

Bunu ispatlamak için “Bir maksada hizmet eden her şey ‘güzel’ ve ‘iyi’dir.“ 

sonucuna varır. Örneğin çöp atmak için çöp sepeti güzel’dir. Ancak çöp 

atmak için altın madeninden yapılmış kalkan güzel değildir. Buradaki temel 

anlayış, herhangi bir nesnenin güzel olarak vasıflanabilmesi için, amaç ön 

plana çıkmaktadır. Yani herhangi bir nesne, amacına uygun bir şekilde 

yapılmış ve kullanılmışsa güzel ve iyidir. Amacına uygun değilse çirkin ve 

kötüdür.34 

 
31Turan Koç, İslam Estetiği, İSAM Yay., (2. baskı), İstanbul 2010, s. 19; ayrıca bkz. Timuçin 

Afşar, Estetik, Bulut Yay., (8. Baskı), İstanbul 2008, s. 209. 
32Tunalı, Grek Estetik’i, (3. basım), Remzi Kitabevi, İstanbul 1996, s. 133-134. 
33Hülya Yetişkin, Estetiğin ABC’si, Kabalcı Yay., İstanbul 1998, s. 12.  
34Necla Arat, Etik ve Estetik Değerler, Say Yay., İstanbul 2006, s. 57. 
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Sokrates’in öğrencisi ve “estetiğin babası“ olarak adlandırılan 

Platon’un ontolojisinde iyi ve güzel kavramları sistemli bir şekilde birbirine 

indirgenir, deyim yerindeyse aynîleştirilir. Ona göre erdem, doğayı izlemekle 

ortaya çıkar ve erdem, evrende açıkça görülen uyum ve orantının küçük 

bireysel bir evrende yeniden yaratılmasıdır. Erdem, güzeli sevmeye, onu 

sevebilmeye bağlıdır. Yani erdem, güzele duyulan istekle onu elde edebilme 

gücüdür.35 

Sistemli bir şekilde estetiği ele alan Platon’un güzellik anlayışı belli 

dönemlerde değişikliğe uğramıştır. Bu dönemlerin ilki ve özellikle 

Sokrates’in etkisi altında kaldığı gençlik yıllarına ait güzel anlayışı, meydana 

gelmeyen, başka bir şeye dönüşmeyen, tek ve kendinde var olan, uzayın ve 

zamanın dışında olan fizikötesi bir güzellik bir idea’dır.36 Platon, Şölen adlı 

eserinde bu özelliği, bir taraftan güzel, diğer taraftan çirkin gözüken, bir yerde 

güzel gözüktüğü halde başka bir yerde güzel gözükmeyen, insanların 

bazısının güzel bulduğu ama bir başka insanın çirkin bulduğu, güzelliğini 

herhangi bir organla göstermeyen bir ideal güzellikten söz eder. Bu güzellik 

sadece ide’nin güzelliğidir. Bu güzelliğin ondan başkasında bulunması söz 

konusu değildir. Ondan başka güzel olarak vasıflanan şeylerin tümü 

güzelliğini ondan alır. Ancak ideanın, diğer güzelliklerden herhangi bir fayda 

sağlaması, güzelliğinin artması ve eksilmesinin söz konusu olmadığını 

belirtir.37 

Güzelin ne olduğunu anlamak için Platon, bize öncelikle bütün 

güzellerin kaynağı olan Mutlak Güzel’in ne olduğunu anlatmaktadır. 

Platon’un yazılarından elde edilebilen Mutlak Güzel’in bazı özellikleri vardır. 

Güzellik ideası gerçektir, diğer var olanlar ise sadece güzel olarak adlandırılır 

ve gerçek değildir. Bu güzellik sadece kendisi için vardır. O öze ait niteliklere 

 
35Işık, s. 220. 
36Arat, s. 57. 
37Platon, Şölen, 211a, (Terc; A. Erhat, S. Eyüpoğlu), İş Bankası Yay., İstanbul 2002, s. 62. 
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sahiptir, gerçek küllî formdur, orijinal, sonsuz, transandental ve şeylerin 

arketipidir, değişimlerden etkilenmezler. Var olan diğer şeyler ise bunun 

zıddıdır. Tek olan Mutlak Güzel her zaman gerçekte fiziksel bir görüntüyü 

seyretmekten daha ziyade seyredilir olandır. Ritim, harmoni, değişmezlik 

(istikrar), ölçü ve uygunluğu içerdiği gibi Mutlak Güzel insanî 

üretime/yaratıma kılavuzluk etmektedir.38 

Platon’un olgunluk döneminde onun güzellik kavramında sevginin 

(eros) ön plana çıktığını görürüz. Sevgi, güzele kavuşmanın ve onda yaratıcı 

olmanın ve böylece ölümsüzlüğe ulaşmasının nedenidir. İnsanın ölümsüzlüğe 

ulaşmasının iki yolu vardır. Bu, beden ve ruh yoluyla olur. Beden 

ölümsüzlüğü, güzel bedenlere yönelme ve bunlardan meydana gelen 

çocuklarla olurken, ruh ölümsüzlüğü, gençlere yönelip onlara erdemli 

yaşamayı öğretmekle olur. Erdemi öğrenen insanlar, bunu yaşam ve 

davranışlarında da gösterecekler ve böylece ruh ve erdem güzelliğine, buradan 

da gerçek güzelliğe ulaşmış olacaklardır.39 

Platon’un olgunluk döneminde güzellik kavramıyla birlikte sevgi 

kavramını kullanması çok önemlidir. Dilimizde gül denilince sevginin zihinde 

teşekkül etmesi gibi Platon düşüncesinde de güzel ile sevgi iç içedir.  Çünkü 

güzel ile sevgi arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur.  

Yeryüzü dünyası idealar dünyasına benzer, çünkü buradaki bütün 

varlıklar idealardan pay almışlardır. Anımsamanın nasıl oluştuğu üzerindeki 

düşünmeleri de Platon’u eros (sevgi) kavramına götürmüştür. Eros kavramı, 

idea öğretisinin ilk tasarısı için karakteristik bir kavramdır. Platon’a göre 

insanın çok özel bir yetisi var. İnsan birçok algıları bir kavram halinde 

toplayabiliyor. Objektif olarak görüldüğünde bu yeti, insan ruhunun bir 

zamanlar idealar dünyasında görmüş olduğu ideaları anımsamasından başka 

 
38Ayşe Taşkent, Fârâbî, İbn Sinâ ve İbn Rüşd’de Estetik, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2009, s. 18.  
39Platon, s. 62-63; Arat, s. 42-43; Tunalı, Grek Estetik’i, s. 35. 
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bir şey değildir. İnsandaki bu yeti de kendini en kolaylıkla ‘güzel’ de gösterir. 

‘Güzel’ zaten idealar dünyasında her şeyin üstünde parlar, yeryüzünde de en 

ışıltılı olan, en göze çarpan odur; duyuların en açık olarak kavradığı 

‘güzel’dir, güzeli severiz. Güzel bizi çeker. Platon’un deyişiyle eros, güzel’e 

yönelir, ilgisi güzel’edir. İmdi eros doğru olarak yönetilirse insanda felsefi bir 

coşu uyandırır, bu coşu da bize güzel ideasını hatırlatır, anımsama yolu ile 

ideaları görmeye vardırır.40 

Platon, maksada uygunluk, fayda, zevk, uyum diye nitelendirdiği bir 

özel ve münferit güzelden; bir de ‘bizâtihi güzel’, ‘bizâtihi hayır’ yani 

meydana gelmemiş ve yok olmayacak olan, başka bir şeye dönüşmeyen tek ve 

kendinde var olan, sonsuz ve sınırsız bir şey, en yüksek ide’den söz eder. Bu 

anlayışa göre hakiki sanatkâr, kendisine Tanrı’yı örnek alandır; çünkü Tanrı, 

en yüksek sanatkârdır. Tanrı’nın sanatını anlamadan insanın sanatını 

anlamanın imkânı yoktur. İnsan, ilahî yaratmaları, gücü nispetinde taklit 

etmelidir. Eğer insan, ilahî yaratıkları gücü nispetinde taklit edecekse, o 

zaman sanat da Platon’a göre ‘‘taklit=mimesis’’ olmalıdır. Yani ide’lerin 

gölgesi durumunda olan nesnelerin taklidi gibi. Şu halde sanat, kopya olan, 

gölge olan nesnelerin taklididir, diğer bir ifadeyle taklidin taklididir.41 

Sanatı bir taklit olarak nitelendiren Platon, şöyle devam eder. ‘‘Eğer 

 sanatkâr, büyük bir sanat eseri meydana getirmek istiyorsa, gözlerini 

 ide’lere dikmelidir, tıpkı Tanrı gibi. Çünkü Tanrı, önce mümkün olan bütün 

 şeylerin mükemmel örnekleri olan, ‘‘ide’leri’’, ‘‘cevher’’leri yaratmıştır, 

 sonra bu ebedî örneklere bakarak da büyük sanat eseri olan âlemi 

 yaratmıştır. O halde gerçek bir sanatkâr da bu ideleri taklit etmelidir; çünkü 

 böyle bir modelden faydalanan sanatkâr, mükemmel bir güzelliğe sahip bir 

 bütün meydana getirir.’’42 ‘‘Tanrı dünyayı mümkün olduğu kadar 

 
40Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, (10. Basım), İstanbul 1999, s. 58-59. 
41Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Sebat Ofset Matbaacılık, (3. Baskı), Konya 1998, s. 182-183. 
42Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 183. 
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 kavranabilen varlıkların en güzeline ve her bakımdan en kusursuzuna 

 benzetmek istedi’’.43 

Platon’un üçüncü dönem güzellik anlayışı, onun yaşlılık dönemine 

rastlar. Bu dönem, Platon’un sayılarla meşgul olduğu, Pyhtagorasçılığın 

etkisinde kaldığı bir dönemdir. Onun bu dönemdeki anlayışına göre, 

geometrik şekiller, sahip oldukları oran ve orantılar nedeniyle güzellik 

kazanırlar. Bir başka ifade ile bu dönemde güzellik, orantı’dan ibarettir. Bu 

dönemde Platon, evrenin rastgele yaratılmadığını ileri sürer. Ona göre, evren 

su, hava, toprak ve ateş’ten mürekkep ve bir oran içinde yaratılmıştır. Platon, 

bu görüşünü Timaios diyaloğunda, Tanrı’nın ateş ile toprağın arasına su ile 

havayı koyarak, aynı orantıda birleşmesinden evrenin vücuda geldiğini 

belirtir. Evrenin içindeki bu dört ana maddenin orantısından ahengini ve 

güzelliğini almış olduğunu ifade eder.44 

Aristoteles’e göre güzel, orantı, belli bir büyüklüğü gösteren düzen ve 

uyumdur. Sanat ise eşyayı ya olduğu gibi yahut da olması gerektiği gibi 

göstermektir. Sanatkâr da tabiatın zorunlu olarak eksik bıraktığı eseri bizzat 

tabiat doğrultusunda tamamlayan insandır.45 Aristoteles sanat objesini 

nesneler dünyasında aramış ve onların olması gereken şekliyle taklit 

edilmesini sanat saymıştır. 

Aristoteles, bütün sanatların taklide/ mimesise dayandığını iddia eder. 

Sadece edebiyat ve müzik ile ilgili sanatlar değil, aynı zamanda resim gibi 

figüratif sanatlar da taklide dayanır. Taklidi sanatın özünü oluşturan temel bir 

etkinlik olarak belirleyen Aristoteles, sanatın/ şiirin temel kaynağını iki 

nedene bağlar. Birincisi; taklit içgüdüsü olup insanlarda doğuştan vardır. 

İnsanlar bütün öteki canlılardan özellikle taklit etmeye olağanüstü yetenekli 

olmalarıyla ayrılır. İkincisi ise bütün taklit ürünleri karşısında duyulan 

 
43Platon, Timaios, (çev. Erol Güney, Lütfi Ay), M.E.B. Yay., İstanbul 1989, s. 32. 
44Tunalı, Grek Estetik’i, s. 62. 
45Tunalı, Grek Estetik’i, s. 98. 
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hoşlanmadır. Bunların her biri, insan tabiatının parçasıdır. Taklit, insanın 

temel bir özelliği olarak anlaşılıp bütün insan bilgisinin temel motifi olarak 

ele alınınca; insanın ortaya koyduğu her sanatın temelinde mimesisin olduğu 

açıkça ortaya çıkmaktadır.46 

Ona göre sanat, bir taklit işidir, sanat çeşitleri sadece neyi taklit 

ettikleri ve ne ile taklit ettikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Bütün 

sanatkârlar ya renkler, ya figürler, ya sesler vb. şeyler vasıtasıyla bir 

taklitçidir. Bu taklitler de ya ritim, ya söz yahut da harmoni vasıtasıyla 

gerçekleştirilir. Bu üçten her biri ya ayrı ayrı yahut da birlikte kullanılabilir.47 

Sanatın taklit edici tasvirinin ereği de ahlâkîdir. Sanatla insanın 

duygulanılmaları öylesine uyarılacaktır ki bu uyarılma ile ruhun bunlardan 

temizlenmesine, arınmasına (katharsis) varılacaktır. Bu ereğe de, sanat 

yapıtında insanın genel özü bakımından canlandırılmasıyla erişilebilir.48 

Aristoteles’in tragedya çerçevesinde kurguladığı mimesis kavramı 

estetik ve ahlâki bağlamda bir başka kavram olan katharsis ile 

tamamlanmaktadır. Mimesis, temelde sanatçının gerçekleştirdiği bir taklit 

etkinliği iken, katharsis ise, sanat eserinin izleyicisinde meydana gelen bir 

etkinliktir. Katharsis, arınma, temizlenme anlamına gelir. Buradan hareketle 

Aristoteles, sanatın amacını ahlâki bir şekilde ele almıştır. Ona göre sanat 

eserleri estetik bir hoşlanma/ haz değil, ahlâki/ moral bir değer yaratmak 

amacını güder. Aristoteles’de sanatın gayesi, ruhun asil bir şekilde 

neşelendirilmesi, ferahlatılması ve rahatlatılmasıdır. Bunun da ötesinde, ruha 

baskı yapan, onu ezmeye çalışan üzüntülerden bir an için kurtulmaktır.49 

Aristoteles, hocası Platon’un aksine güzeli ideal bir kavram olarak 

almamasıyla ve güzeli tabiî ve canlı bir şey gibi görmesiyle ondan ayrılır. 

 
46Tunalı, Grek Estetik’i, s. 100. 
47Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 215. 
48Gökberk, s. 81. 
49Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 216; Gökberk, s. 81; Beşir Ayvazoğlu, İslam Estetiği ve 

İnsan, Çağ Yay., İstanbul 1989, s. 26. 
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O’na göre maddeye güzellik kazandıran şey, yine bizzat o maddenin içindedir. 

Biz bu maddedeki güzelliği fark edebildiğimiz ölçüde ona güzel deriz. 

Dolayısıyla Aristoteles’in genel felsefî anlayışı estetik ve güzellik anlayışına 

da yansımış ve sanatı genel düşüncesi içinde değerlendirmiştir. 

19. yüzyılın ilk yarısını kapsayan Alman idealizminin çıkış noktasını 

teşkil eden Kant felsefesinde, güzelliğin karşısında yardım görmediğimiz 

zaman erekliğe başvurmamız gerektiği ifade edilir. Gerçekten estetik duygusu 

bir çıkar düşüncesine bağlı olmadığı gibi duyumlara da bağlı değildir, 

evrenseldir, vazgeçilmez niteliktedir. Kant, güzelliğin biçime olan ilişkisini 

kabul eder, ancak güzelliğin nesnel niteliğinin öznel olduğu ve güzellik için 

nesnel bir ölçütün olmadığını belirtir. Doğada yer alan tüm nesneler 

dünyasında birtakım düzenli, orantılı biçimlere rastlarız. Bunlara bakarak tüm 

bu alanlarda bir erekliğin varlığını sezeriz. Bu kanun ve ereklik onları 

algılayanda estetik bir hoşlanma ve haz uyandırır. Çünkü bu ereklik, bu düzen 

ve formlarıyla onu seyredenin bilme yetisi arasında bir uyum yaratmaya 

yöneltir. Bu uyum ise estetik hoşlanmanın dayandığı temeldir. Bu anlamda 

yargı gücüne Kant, öznel ya da estetik yargı gücü der; bu yargı gücü nesneleri 

ereklik yasaları altında düşünür. Böylece yargı gücü, mantıktan da ahlâktan da 

özerk bir alan olarak meydana gelmiş olur. Kant’a göre güzelin ne olduğunu 

bilmek, estetik yargının çözümlenmesiyle mümkündür. Nitekim estetik yargı 

güzele duyulan hazdan önce gelir. Kant, bu nedenle estetik ya da beğeni 

yargısını nitelik, nicelik, bağıntı ve kiplik yönünden ele alır.50 

Kant’a göre ‘‘güzel’’in ne olduğu dört önermede özetlenmiştir. 

Birinci önerme: ‘‘Beğeni, bir obje üzerine, hiçbir karşılık gözetmeden 

hoşlanma ve hoşlanmama ile yargı verme yetisidir, böyle bir hoşlanmanın 

konusuna da güzel deriz.’’ Bu önermede ağırlık merkezi, ‘hiçbir karşılık 

gözetmeden’ sözüdür. Bununla Kant, güzeli, hoş ile yararlıdan ayırmak, 

 
50Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Asa Yay., İstanbul 1992, s. 113; Tunalı, Estetik, s. 

77. 
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bunların arasındaki sınırları çizmek istemiştir. İkinci önerme: ‘‘Güzel’’ 

kavramsız bir şekilde, genel olarak hoşa giden şeydir. Burada ‘genel olarak ve 

kavramsız bir şekilde’ sözleri önemlidir. Genel olarak derken Kant, beğeni 

(zevk) işinde bir keyfîlik olamayacağını söylemek ister. İkinci önermede 

estetik yargı ile bilgi; güzel ile doğru arasındaki sınırlar çizilmektedir. Üçüncü 

önerme: Güzellik, objede bir ereğin bulunduğu tasarımı olmaksızın bir 

objenin ereğe uygun olmasının formudur. Burada göz önünde bulundurulan 

benim kavrayışım için olan bir erektir, benim bakımımdan olan bir ‘ereğe 

uygun olma’dır. Bir kristalin düzgün formları, bir melodinin uyumlu sesleri, 

kavrayışımıza uygun ve elverişli oldukları için bizde bir haz duygusunu 

uyandırırlar, bunlarda saklı olan bir matematik, onları bir kavrayışımıza 

uygun yapar. Dördüncü önerme: Güzel, kavramsız olan zorunlu bir 

hoşlanmanın konusu diye bilinen şeydir. Bu önermenin anlatmak istediği 

‘beğeni (zevk) yargıları’nın da zorunlu olduklarıdır. Bununla Kant, zevkler 

üzerine tartışılmaz anlayışını reddetmektedir. O’na göre, zevkler üzerinde 

pekâlâ tartışılabilir, çünkü bunların temelinde de bir apriori vardır.51 

Kant, klasik anlamdaki güzel kavramına son vermiş, kavrama 

dayanmadan evrensel olarak hoşa giden şeylerin güzel olduklarını ifade 

etmiştir. Ayrıca Kant, estetik yargıları bilgi yargıları olarak da görmez. Ona 

göre estetik yargılar, tıpkı ahlâki yargılar gibi kişiye has deneyimlerdir.52 

Ayrıca estetik ve etiğin otonomluğunun kabullenilmesine rağmen onlar 

arasında daha çok estetikten etiğe doğru karşılıklı bir ilişkinin bulunduğu 

ifade edilir. İlişkiselci yaklaşım (estetikten etiğe) olarak ifade edilen bu 

bağıntı, ya estetik temelli bir etik ya da etik temelli bir estetik tarzındadır.53 

Güzel kavramını iyi ve doğru kavramlarından ayıran Kant, estetik 

beğeninin evrensel ve zorunlu olması gerektiğini ifade ettiği için birçok 

 
51Gökberk, s. 366. 
52Mehmet S. Aydın, ‘‘Sanatçı Toplum ve Ahlâk Önünde Ayrıcalıklı Bir İnsan Değildir’’, 

İzlenim Dergisi, S: 32, 1996, s. 74. 
53Işık, s. 243; İhsan Turgut, Sanat Felsefesi, Üniversite Kitabevi, İzmir 1993, s. 31.  
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düşünür tarafından tenkit edilmiştir. Çünkü beğeni üzerine inşa olunan estetik 

yargılar sübjektif bir alanı temsil etmekte dolayısıyla öznel değerlendirmelere 

tabi olmaktadırlar. Oysa iyi ve doğru kavramları objektif alanın konuları 

olarak görülmüştür. 

Çağımızda yaşamış özgün estetikçilerden biri olan Benedetto Croce, 

(1866-1952) güzellik kavramının yerine ‘anlatım’ı koyarak, güzelliği 

anlatımla bir tutar. Ona göre duyguları en iyi ifade etmenin yolu 

dildir.54Ayrıca güzelliği, fiziki güzel, özgür güzel ve özgür olmayan güzel 

olarak sınıflara ayırır. Fiziki güzeli de doğal güzel ve yapma güzel olarak iki 

ayrı kategoride inceler. Bunlardan doğal güzel kavramı içine, doğa 

güzelliklerinin tümünü katarken, aynı şekilde bitkilerin, hayvanların ve 

insanların güzelliğini de bu kategoride inceler. Ancak Croce’ye göre, doğal 

güzel olarak gördüğümüz tabiat güzellikleri, botanik ve zoologların 

araştırdıkları türden bir doğa verisi olmamalıdır. Filozofa göre doğal güzellik, 

taklit edilmesi gereken bir güzellik değil, bir ilham kaynağıdır.55 

Croce, yapma güzel deyince, sanat eserlerini ve sanat eserlerinin 

güzelliğini anlar. Sanatçının sanat eserini oluşturabilmesi için dört aşamadan 

geçmesi gerektiğini belirten filozof, bunları; sanatçının dış dünyadan aldığı 

izlenimler, alınan bu izlenimlerin sentezlenmesi ve yeni bir ifade şeklinde 

ortaya çıkması, yeni oluşan bu ifadenin sanatçının ruhuna haz vermesi, 

sanatçının ruhunda oluşan bu hazzı renk, ton, ses, tuval, yazı gibi çeşitli 

aracılarla ortaya koyabilmesi olarak açıklar.56 

Kant’la başlayan özgür olan ve özgür olmayan güzellik ayrımı, 

Croce’de de vardır. O, özgür olmayan sanatlar için, sanatçının istek ve 

arzularını kısıtlayan ve belli kurallar içinde, her zaman aynı eserlerin ortaya 

konduğu sanatları kasteder. Filozof, özgür olmayan güzelliğe örnek olarak, 

 
54Bozkurt, s. 209. 
55Tunalı, Estetik, s. 182-185. 
56Tunalı, Estetik, s. 186-187; Turgut, s. 43. 
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dülgerlik, kuyumculuk, oymacılık gibi el sanatlarını sayarken, özgür olan 

güzelliğe örnek olarak da güzel sanatları işaret eder.57 

Görüldüğü gibi ‘yapma güzel’ sanat yapıtlarının güzelliği, fizik 

güzelliğinin bir kısmını teşkil ediyor. Diğer kısmını ise doğa güzelliği teşkil 

ediyor. Her iki güzelliğin birbirine eşdeğer olmadığını düşünen Benedetto 

Croce, sanat güzelliğinin maddeye dayanmış olmasına rağmen bir ifadeye, 

aktiviteye dayandığını ve dolayısıyla sanat güzelliğinin doğa güzelliğinden 

üstün olduğunu ifade eder.58 

Bazı Batılı düşünürlerin estetik ve güzellik anlayışlarını ifade ettikten 

sonra, İslam düşüncesinin teşekkülüne katkı sağlamış bazı Müslüman 

düşünürlerin estetik ve güzellik anlayışlarını ifade etmenin uygun olduğunu 

düşünüyoruz. 

İslam düşünürlerinden olan Farâbî, güzelliği iki bölümde ele alarak 

değerlendirir. Birincisi varlığı kendi zatından olanın güzelliği, ikincisi de 

varlığı kendi zatından olmayanın güzelliği. Varlığı kendi zatından olanın 

güzelliği, bütün güzelliklerin ötesinde ve üstündedir. Bunun böyle olması o 

varlığın kendi özü ve cevherinin güzel olmasıdır. Varlığı kendi zatından 

dolayı olmayanın güzelliği, o şeyin özünden dolayı değil de, sahip olduğu 

renk, biçim ve durumlarının yetkinliği ölçüsündedir.59  

 ‘‘Güzellik (cemâl), parlaklık (behâ) ve ihtişam (zinet) el-Evvel’in kendi tözü 

 (cevher) ve özüne (zât) aittir. Güzellik (cemîl) ve güzel (cemâl) İlk Olanda, 

 tek bir özden başka bir şey değildir. Aynı şey diğer sıfatlar için de söz 

 konusudur. Sonra bütün bunlar, onun tözü ve özünün kendisi ve onun özünü 

 taakkul etmesinin gereği aittirler.’’60 

 
57Tunalı, Estetik, s. 189; Kagan s. 120-125. 
58Tunalı, İfade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik, s. 61. 
59Farâbî, Medinetü’l-Fâzıla, MEB Yay., İstanbul 1990, s. 26-27; Mutluel, s. 32. 
60Farâbî, Medinetü’l-Fâzıla, s. 52; Taşkent, s. 67-77. 
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Farâbî, varlığı kendi zatından olmayanın güzelliğine etki eden iki 

faktörden bahseder. Bunlardan biri, varlığı kendi zatından olana yakınlığı, 

diğeri ise kendi cinsine olan ideal ölçülere yaklaştığı orandır. Bu yakınlık 

azaldıkça, varlığın güzelliği de azalır. Allah’ın güzelliği, kendi zatından 

dolayı olan güzelliktir. Allah haricinde olan varlıkların güzelliği ise, Allah’a 

olan yakınlık ve gerek insan, gerekse diğer canlılardaki kendi cinsine 

uygunlukta en üst dereceye yaklaşabilmesidir.61 

Farâbî, en faydalı olan ile en güzel olan arasında fark olmadığını 

belirtir. Özellikle siyasi düşüncede faydalı ile güzel arasında sıkı bir ilişki 

olduğunu belirtir.62  

Meşşaî filozoflardan biri olan İbn Sina (980-1037), Farâbî gibi varlığı 

zorunlu ve mümkün varlık olarak iki kısma ayırır. Ona göre zorunlu olan 

varlık, var olmak için başka hiçbir sebebe ihtiyaç hissetmeyen ve varlığı 

kendinden olan vacip varlıktır. Ona göre gerçek olan güzellik, zorunlu 

varlık’a ait olan güzelliktir. Allah’ın bu güzelliği, O’nun yaratmasında ortaya 

çıkar. Bunun içindir ki yaratılan hiçbir varlık, güzellik cihetiyle Allah’ın 

güzelliğinin önüne geçemez. Çünkü Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır. 

Ayrıca mümkün varlıklar, güzelliklerini Allah’tan alırlar.63 

Mevlâna, güzelliğin “Mutlak” ve “izafî” olarak iki şekilde ele 

alınabileceğini düşünür. Ona göre gerçek güzellik, Mutlak güzelliktir ve 

Tanrı’nın güzelliğidir. Çünkü Tanrı, güzelliği kendinden olan Varlık’tır. Diğer 

bütün güzellikler izafîdir ve Tanrı’dan derecelerine göre, pay aldıkları nispette 

güzeldirler. Çünkü güzellikleri kendi varlıklarından değildir. Mevlâna’nın bu 

düşüncelerini aynı zamanda ontolojik bir temele oturtmak da mümkündür. 

Kozmik varoluş, ilahî aşktan zuhur etmiştir. Mutlak güzellik her bir varlıkta 

tecelli ederek kendini göstermektedir. İslâm düşüncesinde bu keyfiyet farklı 

 
61Farâbî, Siyasetü’l-Medeniye, MEB Yay., İstanbul 1990, s. 14. 
62Mutluel, s. 32. 
63Hayrani Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, AÜİF Yay., Ankara 1985, s. 72-73. 
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yorumlarla zenginlik kazanmıştır. Özellikle Mevlâna’nın da temsil ettiği sufî 

ekole göre insan, âleme baktığında bu güzelliği her varlıkta seyr ü temâşa 

edecektir ve her şeyde bir güzellik bulacaktır. Dolayısıyla insan olsun, hayvan 

olsun, bitki olsun görünen ve görünmeyen her şeyi sevecektir. Çirkin 

addedilenler bile sîrette yani özde güzeldirler. İnsan öze yönelerek ilahî 

güzelliği ve aşkı kendinde tecelli ettirecektir.64  

Mevlânâ’nın ünlü eseri Mesnevî’de güzel ve güzellikle ilgili şu beyitler göze 

 çarpar: ‘‘Dedim ki: Eğer güzelsem bu güzelliği O’nun lütfu olarak kabul 

 ederim. Değilsem zaten çirkinler bile bana güler! Çaresi şu: Kendime 

 bakayım, kendime çekidüzen vereyim. Bakalım O’na layık mıyım, değil 

 miyim? O, güzeldir, güzelliği sever. Taze bir delikanlı kart bir ihtiyarı nasıl 

 seçer? Temizler kimlerindir? Temizler şu meydandadır. Güzel, güzeli sever, 

 güzeli ister. Şunu bil ki, güzel güzeli cezbeder.’’65 

Varlık ve özellikle insan güzelliği gerçek olmakla birlikte asıl kaynağı 

itibariyle ilahîdir. İlahî kudret ve sıfatların bir yansıması olarak insanda 

görünürler. Fakat bir süre sonra bu geçici ve arızi süsler asıl kaynağına 

dönecektir. İnsan, var olan bu güzelliklerin cazibesine kapılarak asli kaynağı 

fark edemezse büyük bir aldanış içerisine düşer ve neticede hem dünyada ve 

hem de ahirette kaybedenlerden olur. Eğer insanda parıldayan bu güzellikler 

kişiyi asli kaynağa ulaştırabilirse kendisine sonsuz güzelliğin kapıları 

aralanır.66 

Görüldüğü gibi Mevlâna, diğer bütün konularda olduğu gibi, bütün 

bediî zevkleri, sanatı, estetiği, psikolojiyi vesaireyi aşkta temerküz 

ettirmektedir. Onun estetik anlayışı, bir aşk estetiğidir. Mutlak güzelliğin 

tecellisinden hareketle yine Mutlak olana yani ilahî ve ebedî olana yükselmek 

gerektiği fikri onda esastır. 

 
64İsmail Yakıt, ‘‘Mevlânâ’da Aşk Estetiği’’, Mevlânâ Araştırmaları Dergisi, S: 1, (Mayıs, 
2007), s. 39. 
65Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Mesnevî, c: II, (Beyit:77-81), MEB Yay., İstanbul 1991, s. 6. 
66Osman Gürbüz, Mevlânâ’da Aşk, Rağbet Yay., İstanbul 2010, s. 31-32. 
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IV. Sanat 

Sanat, Arapça ‘‘sana’a’’ fiilinden türemiş isimdir. Sözlükte ‘‘el 

alışkanlığı ile yapılan iş, ustalık; hünerle yapmak, eser yaratmak’’ gibi 

anlamları yanında sanat, insan ruhuna has duygu ve düşünceleri gören ve 

dinleyende derin bir zevk ve hayranlık uyandıracak biçimde ortaya koyma 

konusundaki hayal gücü, çaba ve yaratıcılığın ifadesi olarak açıklanmıştır.67 

Sanat, sübjektif ve kişisel yaşantılara dayandığından kendisi hakkında 

çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir: ‘‘Sanat, 

zekânın malzemeyi kullanmasıdır.’’ ‘‘Sanat, maddeye giren ve ona kendi 

şeklini veren fikirdir.’’ ‘‘Sanat, mükemmel ve ideal güzelliğin aranmasıdır.’’ 

‘‘Sanat, dinleyen ve izleyende estetik bir zevk uyandıran, gerçekliği sembolik 

olarak ifade eden eser ve hareketlerdir.’’ ‘‘Sanat, insanla nesnel gerçeklik 

arasındaki ilişkidir.’’68 

Sanat, insanların gördükleri, işittikleri, his ve tasavvur ettikleri 

olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik bir heyecan uyandıracak tarzda 

ifade edilmesidir.69 Sanat, güzellik duygusu meydana getiren ve ruha bediî bir 

zevk veren işlerdir.70 Sanat, iç dünyamızı ses, renk, çizgi ve şekil ahengi 

içinde, madde planına aksettiren, bizde hayranlık uyandıran eser ve 

hareketlerdir. Sanatkâr bu sosyal kıymetleri, dertleri, zevkleri, sevinci, 

nefsinde şiddetle yaşayan, duyan kimsedir ki, fertler kendilerini sanatkârda 

bulurlar. Şekil, ses ve renkle ifade edilmek istenen ruhun ıstırapları, sûruru ve 

güzellikleridir. Sanat, ruh güzelliğinin, madde planında parlaması olduğuna 

 
67Muhiddin Serin, İslâm Sanatları Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yay., (1. Basım), Eskişehir 

2010, s. 3. 
68Güzel, s. 17. 
69Nusret Çam, İslam’da Sanat Sanatta İslam, Akçağ Yay., Ankara 1997, s. 2. 
70Arseven, ‘‘Sanat’’, IV, 1754. 
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göre, aslında sanat eserlerine hayranlığımız, şekle sokulan ruha ve fikredir. 

Sanat, örf, adet, inanç ve müşterek duygu ve düşüncelerin lisanıdır.71 

Sanatın ne için olması gerektiği hususunda iki önemli yargının olduğu 

ifade edilmektedir. Sanat, sanat içindir ve sanat, toplum içindir. Sanatın 

sadece sanat için yapılacağı konusu bu alanın başka alanlara malzeme 

olmayacak şekilde sadece kendisine has olduğunu ifade etmektedir. 

Dolayısıyla sanatı, herhangi bir çıkara alet olmayacak şekilde tanzim etmek 

isteyen bu düşünce yıllarca esas olarak benimsendiyse de artık sanatın ifade 

edeceği bir mesajın olması gerektiği ön plana çıkmış ve sanatın bu mesajı 

toplum için kullanması gerektiği anlaşılmıştır. Böylece sanatın ifade edeceği 

mesajın toplum yararı gözetilerek olması gerektiği ifade edilmiştir. 

Sanatın ifade ettiği bir mesajının olduğunu ve sanatın hasbî 

olmadığını; sanatın bu mesajı iletirken kullandığı aracın güzellik olduğunu 

ifade etmeliyiz. Dolayısıyla sanatta güzellik ve faydalılık aynı anda 

bulunabilir. Koç, bu hususa şöyle değinmektedir.  

‘‘…Keza Kur’an’da güzel olan ile yararlı olan arasında da herhangi bir 

 ayrım gözetilmez. Kur’an, güzelliğin bütün hayatımıza sinmesini öğütler. 

 İhsanı gerçekleştirmenin ve Muhsinlerden biri olmanın anlamı da budur. Bu 

 anlayışa uygun olarak İslam sanatında maharet, belli bir problemin teknik 

 çözümüyle estetik çözümünü birlikte gerçekleştirmekte yatar. Bu anlayışta 

 bilgi ya da bilim ile sanat aynı geleneğin iki yüzünü oluşturur. Söz gelimi bir 

 kemer sağlamlığı ve işe yararlılığı yanında güzel de olmalıdır. Keza bir 

 çeşme sadece su temin ettiğimiz bir yer olarak kalmamalı, aynı zamanda 

 güzel de olmalıdır. İslamî sanat anlayışında güzellik ile yarar, kusursuzluğun 

 iki ayrı yönünü oluşturur ve hep el ele giderler.’’72 

Sanat, hem evrensel hem de yerel boyutları olan bir olgudur. Sanatın 

evrenselliği, sanat denilen olguda güzellik denen bir hakikatin mevcudiyeti ve 

 
71Muhiddin Serin, Hat Sanatımız, Kubbealtı Yay., İstanbul 1982, s. 11-12. 
72Koç, İslam Estetiği, s. 80. 
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bu hakikatin insan tarafından keşfinin mümkün olduğudur. Sanatın yerelliği 

ise sanat adına birey veya toplumlar tarafından yaratılan güzelliğin o birey 

veya toplumun rengini, kokusunu, hislerini, tasavvurlarını ve yaşadığı 

coğrafyanın özelliklerini taşımasıdır.73 

Bireylerin his ve tasavvurları olduğu gibi toplumların da his ve 

tasavvurları vardır. Toplumların zihinlerdeki soyut kavramsal dünyaları 

kendisini sanat yolu ile somut hale getirir. Toplumlar, hafızalarında biriken 

kültürel, dinî, sosyal birikimleri gün yüzüne çıkarmak için sanat yolunu tercih 

ederler ve böylece sanat, toplumsal bir gerçekliğe işaret ettiği gibi toplumların 

zihinlerindeki imgeleri, sembolleri, işaretleri, figürleri, sesleri anlamamıza da 

olanak verir. Sanatın asıl özelliğini ifade eden Bozkurt, şu hususlara 

dikkatimizi çekmektedir.  

‘‘Belirli bir nesne üretmeyi amaçlayan ve bir tasarım ya da kurmaca 

 sonucunda ortaya çıkan bir etkinlik olması, insanın yaratıcı gücüne bağlı 

 bulunmasıdır. Öte yandan olağan ve sıradan nesneler genellikle sanat 

 yapıtının karşıtı sayılmışlardır; çünkü sanat yapıtını, doğal oluşumlardan 

 farklı olarak belirleyen belli başlı özelliklerden biri özgünlük (originalite) 

 öbürü de onun tek, biricik (unigue) olmasıdır. Buna göre, örneğin seri olarak 

 üretilen çok sayıda yapıtın sanatsal değeri, tek bir örneği olan bir yapıttan 

 daha düşüktür.’’74 

Sanatsal yaratma, teistik dinlerde kullanıldığı gibi Allah’ın 

yaratmasına benzetilmemelidir. Varlık hiyerarşisinin oluşumunda yoktan var 

eden sadece Allah’tır. Dolayısıyla Allah, yok iken yaratıyor ve şekil veriyor. 

Oysa sanatsal yaratma, olmayan bir şeyin vücuda getirilmesi değil, somut 

nesnelerden alınan izlenimlerin zihinde tefekkür ve teemmül sonucu yeniden 

inşa edilmesi, ilham yoluyla farklı farklı kombinasyonları ifade etmesidir. 

 
73Yılmaz Can- Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, (2. baskı), Kayıhan 

Yay., İstanbul 2011, s. 26. 
74Bozkurt, s. 15-16. 
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Aslında yaratma, mevcut algı ve tecrübelerden yola çıkarak ve hayal 

gücüyle yeni bir kavrayış ve bilinç durumunun meydana getirilmesidir. Zira 

hayal, bir şeyi yoktan yaratmaz; ama birleştirici gücüyle hayatı ve varlığı daha 

derinlemesine anlamamızı sağlayan eşsiz düzenlemeler ortaya koyar. Burada 

ilhamın da son derece büyük bir rolü vardır.75 Sanat eserinin yalnızca 

sanatçının duygu ve heyecanlarını ifade eden bir olgu olduğu anlayışını 

benimsemek oldukça güç görünmektedir. Çünkü sanat eseri, onu meydana 

getiren sanatkârın duygu ve heyecanlarına tercüman olduğu gibi, onu 

algılayan, yorumlayan ve keşfeden bir izleyici için de aynı duygusal 

yoğunlaşmaya olanak verebilir. 

Anlama üzerine yoğun mesaisini harcayan Rickman, bu konuda 

Dilthey’den hayranlığını belirterek şu ifadeyi naklediyor: ’’Anlama, ‘sen’de 

‘ben’in yeniden keşfidir.’’76 Anlama’nın iki zihnin karşılıklı bir süreç içinde 

gerçekleştiğini ifade eden durum, sanata bakış açımızı da 

şekillendirebilmektedir. Zira sanata bakan kimse, sanatı yapan kimseyi 

yeniden keşfetmekte, onu zihnine anlam taşıyan bir kimsenin vermek istediği 

mesajı veren biri olarak görmekte ve zihninde onu tekrar 

yorumlayabilmektedir. 

Sanatkâr, bir dilde düşünür ya da yazar. İyi bir şair, sözcüklere 

dökülmeden, iyi bir tablo renklere, iyi bir müzik seslere dönüşmeden önce 

zihinde dil olarak daha önce oluşmaktadır. Bu bakımdan bir şiir, bir resim, bir 

müzik parçası ancak sanatkârın zihninde ya da ruhsal dünyasında bir defa 

oluşmakta, sanatkâr istese de aynı şeyi bir daha yapamamaktadır… Sanat 

nesnelerindeki bu güzellik, aslında sanatkârın ruhunda, zihninde meydana 

gelen güzelliktir.77 

 
75Koç, İslam Estetiği, s. 123. 
76Selahattin Polat, Hadis Araştırmaları, İnsan Yay., (2. Baskı), İstanbul 2003, s. 265. 
77Mustafa Bektaşoğlu, Anadolu’da Türk-İslam Sanatı, DİB Yay., Ankara 2009, s. 11. 



29 | İ s l â m  D ü ş ü n c e s i n d e  E s t e t i k  A n l a y ı ş ı  

 

Estetiğin nazarî gayesi olduğunu ifade eden Suut Kemal Yetkin, bu 

gayeyi, “insan sanatının büyük ibdalarına ve mahlûkat ve eşyanın uyandırdığı 

hislere teveccüh eden tecessüsü tatmin eder veya tatmin etmeye çalışır ’’78 

şeklinde açıklar. Sanat, sadece evrenin yüzeysel görünüşü değil, bilakis 

evrenin yüzeysel görünüş dünyasından çıkıp, derinliğe doğru uzanan bir 

alandır. İşte asıl olan, sanatçının resmetmek istediği şey, sanatta ‘‘tinsel olan’’ 

yani nesnelerin içyüzü, derinlemesine arka planıdır. 

Nesnelerin içyüzü, nesnelerin görünürlüğünün ötesi, yüzeyselliğin alt 

planında bulunan şey, derinliktir. Bu, felsefî terimiyle söylersek varlığın 

özüdür, temel varlıktır. Bu belirleme içinde sanat bir derinleşmedir; sanat, 

nesnelerin arkasındaki özü ve derinliği kavramadır. Derinlik, sanat yapıtının 

bizi götürdüğü nesne-dışı bir varlıktır. Buna göre öz, temel varlık, derinlik 

duyusal değil, tersine metafizik bir varlıktır.79 

Sanat bize somutun arkasındaki derinliği, yani soyutu ifade eder. 

Artık somut varlık, zihnimizde yarattığı etki ile anlam kazanır ve bizler o 

sanat eserini zihnen yeniden yorumlar, yeniden keşfederiz. Böylece sanattaki 

yüzeysel görünüm, kendini vermek istediği iletinin derinliğine bırakır. 

Derinlik arttıkça aklî zevk ve kalbî heyecan artar. 

Ayrıca sanatın psikoloji ile yakın bir temas halinde olduğunu ifade 

eden Arvasî, bu hususu şöyle ifade etmektedir.  

“Bir sanat eserine bakarak, sanatkârın şahsiyeti, zekâsı, mizacı, özlemleri, 

 inançları, dünya görüşü ve kompleksleri hakkında malumat edinebiliriz. 

 Zaten psikoanalistlere göre, sanat bir bakıma bir projeksiyon (kendi iç 

 dünyasını dışa yansıtma) hadisesidir’’.80 

 
78Yetkin, Estetik, s. 16.   
79Tunalı, Estetik Beğeni-Çağdaş Sanat Felsefesi Üstüne, Remzi Kitabevi, (1. baskı), İstanbul 

2010, s. 211. 
80Arvasî, s. 92. 
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Psikoanalistlere göre, sanat eseri bir dışa aksettirme (projection) hadisesi 

 olarak incelenebildiğine göre, şuuraltının bütün kıpırdanışlarına ışık 

 tutabilir. Nitekim sanat eserinde bütün ruhî mekanizmalara ait izler vardır. 

 Bir sanat eseri, pekâlâ bir yüceltme (sublimation), bir yer değiştirme 

 (deplacement), bir içe aksettirme (introjection), bir sembolleştirme 

 (symbolisation), bir aktarma (transference), bir kendini benzetme 

 (identification), bir baskı (repression), bir telafi (compensation), bir 

 saplanma (fixation) ve bir aklîleştirme (rasionalisation) mekanizması 

 biçiminde ele alınıp tahlil edilebilir.81 

Sanatın psikoloji ile yakın teması olduğunu ifade etmemiz onun 

sosyolojiyle alâkası olmadığı anlamında anlaşılmamalıdır. Sanatın 

sosyolojiyle ilişkisi elbette vardır. Çünkü ortaya konulan sanat eserleri, 

toplumun beğenisine sunulmakta, ayrıca sanat eserleri toplumu etkilemekte, 

toplumsal düşünceden ortaya çıkmaktadır. Dahası sosyal problemlere ışık 

tutmasının yanı sıra, çağları, sosyal çalkantıları resmetmesi de 

toplumsallığının olduğu anlamındadır. 

Sanat, insanın derunî âlemini görülebilir, duyulabilir şeylere yansıtan, 

böyle bir âlemi mümkün olduğu ölçüde objektifleştiren, mesajlar iletebilecek 

forma kavuşturan beşeri bir faaliyettir. Sanatın ilettiği mesajı başka hiçbir şey 

iletemez. O, başka bir tecrübeye irca edilemez ve bu anlamda sanat 

otonomdur. Bir sanat eseri taklit edilebilir; ama yeniden yapılamaz, 

tamamlanamaz,82 diyen Aydın, sanatın kişinin iç tecrübelerini yansıttığına, 

mesajının olduğuna ve sanatın otonom olduğuna vurgu yapmakta; ayrıca 

sanatın özgün olduğunu ifade etmektedir. 

Sanatın ilme ve akla bağlı yönleri bulunmakla birlikte, o, esas 

itibariyle bir aşk ve gönül meselesidir. Sanat, akıldan çok kalbî doyurmaya 

yarar. O, düşünmekten çok sezmek ve duymak demektir. Sanatkâr, ilim 

 
81Arvasî, s. 93. 
82Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 298. 
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adamından ve filozoftan çok, dinî vecd halinde bulunan insana benzer, estetik 

kalpten gelmelidir, yoksa akıldan değil, o, bir ilhamdır, bir düşünce, 

muhakeme ve muâkâle değildir.83 Sanatın kalbi doyurmaya yarar olduğunu 

belirttikten sonra onun bütünüyle düşünce, muhakeme ve muakele’den uzak 

olduğunu düşünmek, bize göre bütünüyle mümkün görünmemektedir. Çünkü 

sanatçı, sanat eserini meydana getirirken onu kendi zihin sürecinde 

değerlendirmeye almakta, düşüncenin o engin sınırsızlığında ölçmekte, 

biçmekte, fazlalıklarını almakta daha sonra maddi olarak ona eliyle şekil 

vermektedir. 

Sanat, aynı zamanda toplumların hayatında geçmişten geleceğe köprü 

kuran bir işleve sahiptir. Sanatın aynasında, geçmişini ve bugününü bir 

süreklilik içinde gözlemleme fırsatı bulan toplum, köklerine bakarak o kökler 

üzerinde sağlıklı bir şekilde geleceğini inşa etme imkânı bulacaktır. Bir 

toplumun sanat eserlerini yok etmek, o toplumun geçmişini yok etmek, 

hafızasını silmek demektir.84 

İnsanların şahsî ve enfüsî şuurunda, sonra cemiyetin gayr-i şahsi ve 

afakî şuurunda kendini göstermek suretiyle yaratışına devam eder. Nihayet 

insanlığın mutlak şuurunda görünür. Kâinatta ne varsa evrensel ruhun ve 

kemâle -yani yaratıcı hayatının mutlak şuuruna- doğru sürekli yükselişinin 

ifadesidir. Sanat, mutlak ruhun gelişimi içinde bir merhaleden başka bir şey 

değildir. Sanat, evrensel ruhun madde içinde görünüşünden ibarettir.85 

Ayrıca iletişim aracı olarak sanat mevcut olan insan toplulukları ve 

medeniyetler arasındaki iletişimi sağlamakla, kültür alışverişine ve barışa 

hizmet etmektedir. Din, dil, örf birliği insanların birlik kurmaları için nasıl 

birer birleştirici unsursa, sanat da milletler arası birleştirici unsurdur.86 Sanat, 

 
83Arvasî, s. 87-88. 
84Yılmaz Can-Recep Gün, İslam Sanatına Giriş, DEM Yay., (1. Basım), İstanbul 2009, s. 11. 
85Suut Kemal Yetkin, Estetik, Devlet Basımevi, (2. Basım), İstanbul 1938, s. 4. 
86Vedat Erkul, Sanat ve İnsan, Timaş Yay., İstanbul 1996, s. 41. 
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insan doğasının yapısal bir fenomenidir. Bu fenomenin geliştirilmesi insana 

bağlıdır. Sanat, günlük hayatta karşılaşılan sıkıntıların giderilmesinden, 

insanın varoluşsal amacının anlatımına, maneviyatının gereği zaman zaman 

yaşanan mekân ve zamanla kuşatılmışlık duygusunun giderilmesine kadar 

geniş bir uygulama alanına sahiptir.87 

Din ile sanatın birbiriyle olan ilişkisi bilinen bir gerçektir. İslam dini 

gibi büyük bir dinin sanata kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu anlamda 

İslam dini inanç, ibadet ve ahlâk boyutuyla sanata yaklaşmış ve kendi içinde 

bir bütünlük sağlamıştır. Dolayısıyla İslam sanat ve estetiği, üzerine inşa 

olduğu dinin renklerini yansıtmaktadır. 

Estetik ve sanata genel bir bakış attıktan sonra İslam sanat ve 

estetiğini dinî-felsefî bir bakış açısıyla değerlendirmenin uygun olduğunu 

düşünmekteyiz. Bu anlamda din ile sanatın ilişkisini ilk önce 

değerlendirmenin daha uygun olduğunu ifade etmeliyiz. Daha sonra İslam 

sanat ve estetiğinin mahiyetini incelemenin yerinde olduğunu söylememiz 

gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
87İbrahim Coşkun, ‘‘İslam Düşüncesi Açısından İnanç-Sanat İlişkisi Üzerine Bir Deneme’’, 

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı. II, Diyarbakır 2000, s. 34. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İSLÂM SANATI VE ESTETİĞİ 

1.1. Din-Sanat İlişkisi 

Din ile sanat arasındaki ilişki, din ile bilim veya din ile ahlâk 

arasındaki ilişkilere nazaran tahlil edilmesi çok daha zor olan bir konu gibi 

görünmektedir. Bilim temelde deskriptiftir, ahlâk ise normatiftir. Biri kognitif 

yanımızla, öteki amelî (konatif) yanımızla ilgilidir. Sanat ise, daha çok duygu 

ve hayal dünyamızı alâkadar etmektedir. Buna rağmen her üçünün de kökleri 

insanın teemmül ve tefekkür dünyasındadır. 

Din ile sanat arasındaki ilişkiselliği çift boyutlu olarak gören Aydın, 

bu ilişkinin zorluğuna dikkati çekmekte, sanatın kişinin duygu ve hayal 

dünyasına hitap ettiğini ifade etmektedir.88 Din ile sanat arasındaki ilişkinin 

zorluğu kendi mahiyetlerinden ve hitap ettiği kaynağın soyut olmasından ileri 

gelmektedir. Din ile sanat buna rağmen insanın tefekkür dünyasında yer 

edinmektedir. Dinî hayatın tefekkür boyutu olduğu gibi sanatın da arkasında 

düşünsel bir boyut vardır. Bu boyut, her iki alanın zor bir şekilde 

anlaşılmasına zemin hazırlarken aklî bir zevk almayı da kolaylaştırdığını ifade 

etmeliyiz. Çünkü din ve sanat, somutun arkasındaki soyuta doğru yol tutarlar 

ve gizemlerini de buradan alırlar. 

Bir kültürü, bir uygarlığı anlamanın en kısa ve kolay yolu sanattan 

geçer. Hakikât anlayışının ve bununla sıkı bağlantısı bulunan estetik 

duyarlılığının dışa vurumu olarak sanat, bu konuda büyük imkânlar sunar. 

İslam’ın hayat ve hakikat anlayışının, kısaca dünya görüşünün çeşitli dil ve 

ifade düzeylerindeki bir tezahürü olan İslam sanatının da İslam’ı anlamanın en 

 
88Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 295. 
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dolaysız yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. İslam veya genel olarak din, 

sanatla bütün insanlığa hitap eden somut bir ifade kazanır.89 

Dini hakikatlerin büyük bir bölümünün anlatılmasında uygun olan dil, 

dolaylı anlatıma dayanan sanat dilidir ve bu bağlamda din, sanat ve ahlâk dili 

bir yerde birbirine çok benzer özelliklere sahiptir. Öyle ki, Allah’ın 

güzelliğinin dile getirilmesi konusunda düz mantık dilinin yapacağı pek bir 

şey yoktur. Mevlana ve Yunus Emre gibi büyük mutasavvıf düşünürlerin 

anlatmak istediklerini şiirle söylemelerinin altında yatan sebeplerden biri de 

büyük ölçüde budur. Kısaca ilahiyat alanında ve metafiziksel konularda telkin 

edici dilin tebliğ edici dil kadar önemli bir yeri vardır. Keza, Kur’an’ın dil ve 

üslubunun daha iyi anlaşılması konusunda yüksek bir estetik ve sanat 

duyarlılığının büyük avantajlar sağlayacağı açıkça ortada olan bir husustur. 

Sanat ve estetik duyarlılıkla buluşan dil, dinin vazgeçemeyeceği bir ifade 

aracıdır.90 Dinî karaktere sahip olan sanatsal eserlerin ilettiği mesajın, tebliğ 

vazifesi yapılırken ifade edilen dil ile uygunluk göstermesi manidardır. 

Dolayısıyla sanatın dinsel amacı, dinin yüksek hakikatlerini sanatsal bir dil ile 

ifade etmesidir. Dinî karaktere sahip yapıların o dine inanmayanlar tarafından 

da estetik bir zevk ve hayret ile temaşa edilmesinin arkasında yatan 

sebeplerinden biri de, dinsel bir mesaj kokan eserin, sanatsal bir dil ile ifade 

edilmesidir. 

Yüce Allah’ın insanları dine davet ederken takip etmeleri gereken 

yöntemi ifade eden ayet, büyük bir öneme haizdir.  

‘‘(Resulüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en 

 güzel şekilde mücadele et! Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir 

 ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.’’ (Nahl Sûresi, 16/125). 

 
89Koç, İslam Estetiği, s. 13. 
90Koç, İslam Estetiği, s. 8. 
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Kalplere, duygulara samimi olarak iyi dileklerle yaklaşmak, onlara 

üstünlük taslamayıp yardımcı olmaktır. Bu, güzel yoluyla Allah’ı bulmanın 

değişik bir çeşididir. Allah’ın kudretini gösteren güzellikler, güzel sesler 

insanın his dünyasını irşat edebilir.91 Güzel öğütle çağır ifadesi his ve 

duyguları harekete geçirmektedir. Sanatın amacı da his ve duyguları harekete 

geçirmektir. Dolayısıyla dinin ifade ettiği tebliğ metodunu farklı bir dille 

sanat da yapabilmektedir.  

Fransız sosyoloji geleneğinin en çarpıcı isimlerinden Tocgueville, 

dinin insanın fiziksel ve sosyal gerçekliği idrak etmesini mümkün kılan en 

önemli kaynak olduğunu söyler. Dinin, insanın doğasının bir parçası olduğunu 

ve her ne suretle olursa olsun dinin yok olamayacağı, inançsızlığın ise 

tesadüfi/geçici bir durum olduğunu belirtir. Dinin, bireylere dış dünyanın 

anlamlandırılması konusunda sağlam bir çerçeve sunduğunu, dinin bu işlevini 

yitirmesinin toplum ve bireye pahalıya patlayacağını ifade eder.92 

Dinin bireylere dış dünyanın anlaşılması konusunda sağlam bir fikir 

vermesi gibi sanat da bireylere dış dünyanın anlamlandırılması konusunda bir 

perspektif kazandırır. Çünkü din ile sanat, somut karakterli olguların 

arkasında yatan soyut fikre ulaşma çabası içinde olan iki alandır. Din ve sanat 

perspektifiyle olguların soyut karakterli mahiyetlerini anlarız. 

İnsandaki güzellik ve sanat duygusunun fıtrî olduğu gerçeği göz 

önüne alındığında insanın doğuştan sanata meyilli olduğu görülecektir. Her 

insanda şu veya bu şekilde sanata karşı bir yatkınlık mevcut olup, kişi bunu 

geliştirerek sanat merdivenindeki yerini alır. İnsanın doğuştan bir dine inanma 

ihtiyacı içinde dünyaya gelmesi, dinin insanın fıtrî bir gereksinimi olduğu 

 
91Yazıcı Mustafa, İlmi ve Akademik Yönüyle Hitabet ve İrşad Sanatı, Yunus Yay., Trabzon 

1997, s. 90; ayrıca bkz. Sadık Tekingür, Kuran’ı Kerim’de Hitabet, (Yayımlanmamış Lisans 
Tezi), Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Kayseri 2006, s. 35. 
92Yusuf Kaplan, “Seküler Aklın Ötesi“, İslâmiyât,-Dünyevileşme, 4(3), (Aralık, 2001), s. 100-

101. 
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sonucuna bizi götürür ki burada din ile sanat insanda doğuştan potansiyel 

olarak mevcutturlar görüşü ağırlık kazanmaktadır. 

Güzellik, din, ahlâk ve yasa gibi değerlerin doğuştan olmadığını 

insanların physis-nomos karşıtlığında nomos yoluyla yani “uzlaşım“la icat 

ettikleri bir şey olduğunu iddia edenler de vardır. Mesela sofistlere göre din, 

estetik ve etik gibi değerler duyulara dayanılarak elde edilirler; burada ölçüt 

“nomos/uzlaşı)“dır. Söz konusu değerlerin hepsi toplumla alakalıdır ve 

toplumun devamını sağlayabilmek için tesis edilmişlerdir. Sofistlere göre 

kısacası din, etik ve estetik reel yapılar olmayıp sunîdir/yapaydırlar ve insanın 

duyu dünyasının ürünüdürler. 93 Sofistlerin din ve etik değerleri duyuya 

indirgemeleri bizim kanaatimizce pek tutarlı görünmemektedir. Çünkü 

bünyesinde metafizik gibi duyu organlarıyla anlaşılması mümkün 

görünmeyen olguları barındıran din ve etik değerler, yapıları gereği duyu 

dünyasının ötesindedirler. 

Birçok filozofa göre, güzellik bizim doğamıza yerleştirilmemiş 

olsaydı, yani biz güzelliği algılayacak ya da bilecek bir yapıda olmasaydık; bir 

şeyin güzel olup olmadığını asla söyleyemezdik. Kısacası güzellik algısı, 

dışarıdan ziyade bizim içimizdedir ve bu insanî yapımızla alakalı bir 

durumdur. Böyle bir anlayışı benimseyenlerin kurgusunu şuna benzetebiliriz: 

 “Tek şeker atılan bir bardak çayın birisi için çok tatlı, bir başkası için 

 çok acı, bir diğeri için de orta derecede veya mutedil düzeyde tatlı 

 olmasını tayin eden o çağdaki şekerin fizik ve şimik kaliteleri değil, bizzat 

 kendi sinir sistemimizdir. Kısacası tat çayda, şekerde değil, bizim kendi 

 içimizdedir. Bu âlem kendi iç dünyamızın güzelliği nispetinde güzel, 

 çirkinliği nispetinde de çirkindir.“94 

Dinsel duygu ve eğilim, insan irade ve düşüncesinin ürünü olmayıp 

içgüdüsel bir eğilimdir. Dinî duygunun içgüdüsel ya da aklî bir olgu olduğunu 

 
93Cevizci, ss. 856-859.  
94Işık, s. 318-319 
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nasıl anlayabiliriz? İçgüdüsel alanın iki özelliği vardır. Tekrarlama ve 

süreklilik. Dinsel duygu ve eğilimde her iki özellik de bulunmaktadır. Bana 

göre dinî duygu ve eğilim, dinlerin getirdiği bir şey olmayıp içgüdüseldir. 

Kuran’ın ifadesiyle, insanın fıtratı, yazgısı ve yapı taşında bulunan bir şeydir. 

Dinî duygunun tekrarlanışını ve sürekliliğini tarihten öğrenebiliriz. Tarih 

öncesi dönemlere dönecek olursak, arkeoloji ve prehistoire bize, insanla ilgili 

olan her türlü eserde tapınma izleri bulunduğunu göstermektedir.95 

Bütün dinler şu veya bu ölçüde hayatı ve varlıklar âlemini kendi bakış 

açısıyla tanımlayıp yorumlayarak hayata ve varlıklar âlemine dair bir takım 

değerler, ölçütler ve kurallar vazedip hayatı tanzim etmeye çalışırlar. Sanat ise 

hayatın çok önemli bir boyutudur. İşte tam bu noktada din ile sanatın yolu 

kesişmekte, hayatı anlamlandırıp tanzim eden din, sanatı da etkilemektedir. 

Bu yüzdendir ki Hristiyan toplumların sanatında Hristiyanlığın, Müslüman 

toplumların sanatında da İslam’ın izlerini görmek mümkündür.96 

Dinler en büyük sanat eserlerinin meydana gelmesinde kaynaklık 

ettikleri gibi, sanatsal eserler de kendilerini bir dine dayandırarak ifade 

etmişlerdir. Örneğin Ayasofya Camii’nin meydana gelmesinde din faktörü 

etkili olduğu gibi, bu sanatsal eserin kendini ifade etmesinde ve arkasındaki 

temel düşüncenin din merkezli olduğu bilinen bir gerçektir. 

Dinler “gerçeği“ araştırırlar. Sanat ise “güzeli“ araştırır. Gerçek ile 

güzel arasındaki fark açıktır. Birisi bağımlı, diğeri bağımsızdır. Gerçek, 

gerçeğin sınırlarıyla kayıtlıdır. Güzel ise hiçbir sınır tanımaz. Çünkü o, hayal 

ülkesinde gezinen, hür, bağımsız ve enginlerde uçuşan bir duygudur. 

Konunun bir de ahlâki yönü vardır. Dinler ahlâk konusu üzerinde titizlikle 

dururlar. Sanat ise, her türlü kayıttan uzaktır. Böyle bir anlayış, hem dinî hem 

 
95Ali Şeriatî, Sanat (Terc. Ejder- Sait Okumuş, Şamil Öçal), Fecr Yay., (1. Baskı), Ankara 

2008, s. 44. 
96Can-Gün, İslam Sanatına Giriş, s. 22. 
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de sanatı çok dar sınırlar içerisine hapsetmek olacaktır. Aslında ruhun 

derinliklerinde din ile sanat tam bir ilişki içindedir.97 

Din bütünüyle sanattan bağımsız değildir. Dinin sanat- estetik boyutu 

olduğu gibi sanatın da dinsel bir boyutu vardır. Dinde sanatı, sanatta ise dini 

görmek mümkündür. Sanatsal bir fikir ile yapıldığı öne sürülen bir camideki 

dinsel ruhu görmemek veya dinî kutsal bir metindeki sanatsal ruhu görmemek 

din-sanat ilişkisi bağlamında bir eksikliktir. Eğer böyle olmazsa tabiattaki 

harmoniyi, ahengi, estetiksel yapıyı, nizamı, düzeni din ile açıklayamazdık. 

Böylece din, kendisini sanat dili ile ifade eder, sanat da kendisini dine 

dayandırarak muhteşem eserler vücuda getirir. 

Din ile sanat arasındaki ilişkiyi iki şekilde ele alan Aydın, dinden 

sanata doğru, sanattan dine doğru iki yaklaşım olduğunu ifade ettikten sonra, 

sanattan dine doğru anlayışını ele alarak insanın estetik tecrübesinden iman 

hayatına giden bir yolun bulunduğunu ifade eder.98 İmanın estetikle ilişkisi, 

onun her şeyden önce aynı zamanda estetik bir tecrübe ve sevgi işi 

olmasından ileri gelir. Estetik duyarlılığın gönülle, dolayısıyla imanla çok sıkı 

bir ilişkisi vardır.99 İman tecrübesi de bir yönüyle estetik bir tecrübedir. Bir 

başka açıdan, doğal güzellikler ve sanat eserleri vasıtasıyla yaşadığımız 

estetik tecrübenin imanla taçlanacak bir tecrübenin başlangıç safhasını 

oluşturması da mümkündür. Hatta iman tecrübesinin bediî tecrübeyle birlikte 

geliştiğini bile söyleyebiliriz.100 

Gerçekten de en güzel sanat eserleri dinin bağrından fışkırmıştır. Bu 

hüküm hem batı, hem bizim ve hem de bütün kültür ve medeniyet dünyası 

için geçerlidir. Bu durumu bütün medeniyetlerde müşahede etmek 

mümkündür. Şöyle bir sanat tarihini gözden geçiriniz, en güzel mimari eserler 

 
97Bektaşoğlu, s. 11. 
98Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 298 
99Koç, İslam Estetiği, s. 8. 
100Koç, İslam Estetiği, s. 31. 
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mabetlerdir, en güzel şiirler ve ilahiler dinden doğmuştur. En göz alıcı 

heykelleri galiba putperestler yaptı, en duygulu mozaikler, freskler ve 

gravürler dindar ellerden çıktı, en içli melodiler, dini heyecanlardan güç 

aldı.101 

Din-sanat ilişkisi bağlamında göze çarpan hususlardan biri de dinin 

sanat için bir ilham kaynağı olması, sanatın da dinden almış olduğu ilhamla 

dinî düşünceyi temsil edecek eserler meydana getirme işini üstlenmesidir. 

Tarihe baktığımızda en güzel sanat eserlerinin dinsel karakterde olduğunu ve 

dinî düşüncenin sanata diğer alanlardan daha fazla sahip olduğunu görürüz. 

Sanat da dinden almış olduğu bu ilhamı kendi iç dinamikleriyle yoğurmuş ve 

ortaya mükemmel sanat eserleri vermiştir. Bu bağlamda din ve sanat 

birbirlerine destek olmuş ve birbirlerini beslemişlerdir. 

 İslam bilginleri, İslamî inanış ve hayat telakkisinde sanata çok önemli 

bir yer vermektedirler. Özellikle mutasavvıflar, sanatı güzellikten Allah’ın 

güzelliği düşüncesine erişmenin bir aracı olarak görmektedirler. Onlara göre 

insan, ruhuna üfürülmüş güzellik ve sanat duygusu sayesinde bir yandan 

çevresindeki güzellikleri fark edip bu güzellikler karşısında manevi bir haz 

duyarken, diğer taraftan bu fıtrî duygunun ruhunda yarattığı motivasyonla 

sürekli güzeli, daha güzeli arama çabası içindedir. Bu arayış mutlak güzelliğe, 

mutlak güzelliğin sahibi Yaratıcıya yönelmiş fıtrî bir arayıştır.102 İnsanda 

potansiyel olarak mevcut olan güzeli arama düşüncesi, sanat ile ifadesini 

bulmakta, bu ifade de daha güzel olan yaratıcıya ulaşmaya bir vesile olmakta 

ve bu da dinsel düşünce ile ifade edilmektedir. Dolayısıyla din ve sanat, aynı 

hakikate bireyleri ulaştırma çabasında ve birbirlerine destek olan bir 

madalyonun ayrı ayrı yüzleridir. 

 
101Arvasî, s. 101. 
102Can-Gün, İslam Sanatına Giriş, s. 22. 
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Sanatın dini bir kategori, insanlığa kurtuluş bahşeden aşkın ve kutsal 

bir hakikat; madde üstü, yüce ve yüzde yüz insanî bir misyon olduğunu 

söyleyen Şeriatî, düşüncelerini şöyle sürdürür: 

“Kesinlikle sanatı ve güzelliği tanımak, insanı tanımaya bağlıdır. Özellikle 

 sanat konusu, her şeyden çok ve her zamankinden fazla, insanı resmetmeye 

 ve tanımaya bağlıdır. Ben kültür ve medeniyet meselesinde de kültürün 

 gelişim, tekâmül ve güçlenmesi için yapılan tüm çalışmaların eksik 

 kalacağını söyledim… Zira bu medeniyette ve bu kültürel kalıplarda 

 yaşaması gereken kişi tanınmış değil ve o üstelik insan. Özellikle sanat, 

 insanı tanımaya her şeyden daha çok muhtaçtır. Çünkü genellikle sanat, içsel 

 yani yüzde yüz insanî bir şey olarak kabul edilir. Çok objektif ve çok tarafsız 

 düşünenler, estetiğin, dış nesne ve dış etkiye uygun olarak ortaya çıkan 

 hakikatten ibaret olduğu, kanaatini taşırlar. Bu nedenle tarafsız kişinin de 

 yarı tamamen dışsal, yarı yüzde yüz insanî olduğuna tanık oluyoruz.’’103 

Sanat ve din, insanı mutlu etmek için vazife icra etmektedirler. İkisi 

de insanın mutluluğunu amaç edindikleri için içsel yani insanî iki alan olarak 

kabul edilirler. Sanat dışsal verileri insanda içselleştirerek insanı mutlu etmeyi 

amaçlarken din ise dış dünyadaki sanatsal güzellikleri insan zihninde hikmetle 

içselleştirerek eşyanın arkasındaki hakikati göstermek suretiyle insanı mutlu 

etmeye çalışır. 

 Bu iki alanın kişi üzerinde hastalıkları iyileştirici bir özelliğe sahip 

olduğunu savunanlar yanında; estetik ve dinin kişi üzerinde çok olumsuz bir 

etkiye neden olduğunu savunanlar da vardır. Bunlardan biri de Freud’dur. 

Freud’a göre, sanatçının yapısı içe dönüktür ve o nevroza uzak değildir. 

Freud’un, peygamberleri ve dindarları da nevrozlu görmesi, bu bağlamda 

oldukça ilginçtir. O, peygamberlerin ya da peygamber olduğunu iddia eden 

kişilerin psikolojik rahatsızlığı olan, histerili, nevrozlu ve saralı kişiler 

olduğunu söylemekte; bu yüzden onların ve onlara inananların tedavi edilmesi 

 
103Şeriatî, s. 21-22. 
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gerektiğini ileri sürmektedir. Freud’a göre, insan rahatça tatmin edemediği 

isteklerini, özlemlerini hayal kurma yoluyla gerçekleştirmeye çalışır. Bu 

bakımdan sanat ile hayal kurma arasında yakın bir ilişki vardır. Sanatçı, 

yaratma yoluyla bu içtepilerini, yasak ve günah sayılabilecek kaynaklardan 

geldiğini ayırt edilemeyecek kadar değiştirir ve onları yücelterek kurtulmaya 

çalışır. Böyle bir dili kullanan kişi (sanatçı) Freud’a göre, bir yerde kendi 

kendini rahatlatmaya ve tedavi etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla da sanatçı, 

sağlıklı bir tip değildir ve hastadır. Freud, sanatçılara atfettiği yargılara benzer 

ifadeleri peygamberler için de kullanır:  

“Ruh hastalığı bir rüyayla başlar ve rüyadan kaynaklanan büyüklük 

 kuruntusu uyanık yaşamda da devam eder. Hatta rüyalardan geleceğin 

 işaretleri çıkarılır ve kehanette bulunulur.“ Kanaatimizce sanatın ve dinin 

 Freud’un iddia ettiği tarzda ve yoğunlukta olmasa da narkotize edici bir 

 özelliği olabilir ve geçici olarak iradeyi uyuşturmak suretiyle ıstırapları da 

 dindirebilir, ama nihaî olarak sanat ve din asla iradeyi tamamen yok 

 etmez/edemez.104 

Din ile sanatın kişileri olumsuz yönde etkilediği görüşü bize tutarlı 

gelmemekle birlikte, Freud’un bu iki alanın insanı etkilemesini aynı 

kategoride ele alarak ifade etmeye çalışması şaşırtıcıdır. Çünkü sanat ile din, 

insanın farklı duygularına hitap edebilmektedir. Ayrıca dinin inanca dönük bir 

işlevi de vardır. Freud’un aksine birçok psikolog ve psiko-analitikçi ise sanat-

estetik ve dinin nevrotik durumlar olması bir yana psişik hastalıkları 

iyileştirici bir özelliğe sahip olduğunu düşünmektedirler. Onlara göre, hem 

kişiliğin kurgulanışında, hem de ruh sağlığının istendik düzeyde oluşmasında; 

sanatın ve dinin rolü, diğer yaşantılara oranla daha etkindir. Mesela; birçok 

psikolog tarafından sübjektif ve objektif dünyalar arasındaki uyuşmanın (yani 

 
104Işık, s. 322-323.  
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estetik dünya ile gerçeklikler dünyası arasında kurulan uyumun) ruhî 

homeostasisi sağladığı söylenmektedir.105 

Din ile sanatı birbirinden ayırmak mümkündür. Dinin işlevi başka, 

sanatın işlevi başkadır demek de mümkün; fakat yaşantı olarak ele alındığında 

din ile sanatın birbirinden ayrılmayacağı görülmektedir. Yaşantısız bir sanat, 

kuru, yüzeysel ve coşkusuz olur; büyük ateist ve nihilist Nietzsche, aynı 

zamanda büyük bir yazardır; ama Nietzsche’nin her cümlesi din kokar, 

sanattaki mit ve büyü dinin kendisidir. Sanatsız din, hayattan kopuk, kuru bir 

takım ahlâki manzumeler yığını olur; dogmatizmin kendisi olur. Batı 

Ortaçağı, Skolastik düşünce işte böyledir. Ortaçağ, sanatın içinde olmadığı 

dini bir çağdır. Ne kadar dogmatik ve karanlık bir çağ…106 Her ne kadar 

Nietzsche, yazar olsa da dinden kopmamış, yazmış olduğu eserler teizmi 

destekleyecek türden olmasa da yine de din ile dirsek temasında her zaman 

bulunmuştur.  

Sanattan ayrı bir din, dinden ayrı bir sanat düşünülemez. Çünkü din 

ile sanat karşılıklı etkileşim içerisindedirler. Din sanatın ilham kaynağı, 

sanatta dinin uygulama laboratuvarıdır. Zira dinin gerektirdiği ibadet yerleri, 

başlı başına büyük sanat eserleridir. Süleymaniye’de, Selimiye’de din ile 

sanat beraber göze çarpar. Mevlana’da, Yunus Emre’de din ile sanat ayrımı 

yoktur. Onlar sanatı Allah’a ulaşma çabası olarak değerlendirmişler. Bu bakış 

açısıyla sanat ve estetiğe yaklaşmışlar ve eserlerini bu minval üzere 

şekillendirmişlerdir. 

1.2. İslâm Estetiği ve Mahiyeti  

İslam estetiği, İslam kültür ve medeniyetinden bağımsız bir şekilde 

ele alınamaz. Çünkü İslam estetiği, kendisinden ilham aldığı dinin iç 

 
105Işık, s. 324. 
106Turgut, s. 195. 
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dinamikleriyle, hayata bakış tarzıyla, insan-âlem ve Tanrı sistemiyle uyumlu 

bir paralellik arz eder. İslam estetiği, estetiğin genel kabul gören temel 

yapısına ek olarak üzerine inşa olduğu İslam kültür ve medeniyetiyle de tam 

bir uyum içerisindedir. Dolayısıyla İslam estetiği, denildiğinde, bu estetiğin 

can damarı olan İslam ilkeleri ve inançlarının ona hayat verdiği anlaşılır. 

Bunun için İslam sanat ve estetiğini İslam dininden ayrı düşünmemek gerekir. 

İslam dininin ifade ettiği argümanların varış noktası konusunda farklı 

farklı anlayışların olduğu bir gerçektir. Bazıları tarafından ifade edilen 

delillerin bizi ulaştıracağı nokta, akıl yürütme veya bilimsel düşünmenin 

merkezi olan akıldır. Diğer bazılarının da dediği gibi dini tecrübenin 

ulaştıracağı nokta, kalptir. Aklın estetik dünyada tek ve nihaî nokta olmadığı, 

bunun yanında insandaki bedâhet duygusunun tatmini için kalbe ihtiyaç 

olacağı aşikârdır. Dolayısıyla böyle bir anlayışta kalp ve akıl el ele vererek 

hakikatin inkişafında söz sahibi olabilirler. 

İslam düşünce ve ilâhiyatında akla büyük bir yer verilmesine rağmen, 

basiret ve bedâhet duygusunun önemini vurgulayan ve kalp gözünü ön sıraya 

koyan düşünce okullarını göz önüne getirdiğimizde, dini duyarlılığın ifadesi 

ve inkişafında veya hakikate erme konusunda salt zihni tefekkürün en geniş, 

en kestirme yol olduğunu söyleyemeyiz. Burada en iyisi akıl ile kalbi bir 

yerde buluşturmaktır.107 diyen Koç’un haklı olduğunu ifade etmeliyiz. İnsan, 

tefekkür boyutuyla aklî düzeyde doyurulmaya ihtiyaç hissedebildiği gibi, 

bedâhet duygusunun tatmini için kalbî düzeyde de doyurulmaya ihtiyaç 

hissedebilir. Bu yönüyle insandaki hakikat anlayışının kaynağı, hem akıl hem 

de kalp olabilmektedir. 

İslam estetiği, kaynağını İslam’ın kutsal kitabında bulmaktadır. 

Kuran’ı Kerim’e göre Allah insanı yeryüzünde halife olarak yaratmış, onu en 

güzel bir şekilde donatarak varlık âlemine çıkarmıştır. Bununla ilgili olarak 

 
107Koç, İslam Estetiği, s. 14. 
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Allah, Kur’an’da şöyle demektedir: ‘‘Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde 

yarattık.’’(Tin Sûresi, 95/4) ve ayrıca ‘‘Size sûret verip sûretinizi en güzel 

şekilde yaratmıştır; dönüş O’nadır.’’(Teğabun Sûresi, 64/3) ayetleri insanın 

en güzel bir şekilde yaratılmasına delil olarak gösterilebilirken, aynı zamanda 

insanın güzellikleri kavrama, güzelliklerden lezzet alma, estetik değeri yüksek 

eserler verme kabiliyetine sahip olduğunu da göstermektedir. 

Bilindiği gibi İslam filozofları ve kelamcıları, Allah’ın varlığına olan 

inancımızı fikri bakımdan temellendirmek için delil veya isbat adını verdikleri 

birtakım istidlâl şekilleri geliştirmişlerdir. Bu delillerin mantıkî formu değilse 

de hemen hepsinin temel fikri Kuran’dan alınmıştır. Kuran’a dayanılarak 

mantıkî bir şekil kazandırılan en önemli delillerden biri de Gaye ve Nizam 

delilidir. Adından da anlaşılacağı üzere bu delil, âlemde şahit olunan nizam ve 

gayeden yola çıkarak Allah’ın varlığı inancını temellendirmek istemektedir. 

Bu delilin hudus ve imkân gibi öteki delillerden farkı, insan hayatında önemli 

olan ve dini tecrübeyi çok yakından alâkadar eden, ahlâkî ve estetik 

tecrübelere önem vermesidir.108 

Estetiğin sadece sanattaki güzelin anlamı peşinde olmayıp tabiattaki 

güzelin de anlamını sorguladığı düşünülecek olursa, İslam estetiğinin de 

sadece İslam sanatlarıyla sınırlandırılmaması gerektiği açıktır. İslam’ın 

kâinata yüklediği anlamla güzele yüklediği anlam birbirinden bağımsız 

değildir. İslam sanatlarının anlamı da bu zemin üzerinde yükselir. İslam 

estetiği, İslam’ın varlık öğretisi ile sıkı bir bağlantı içindedir. Çünkü O’nun 

dışında hiçbir varlık gerçek anlamda var ve güzel olma vasfına layık 

değildir.109 

 
108Mehmet S. Aydın, ‘‘İslam’ın Estetik Görüşü’’, Kubbealtı Akademi Mecmuası, S: 4, (Ekim 
1986), s. 14.  
109Adem Çalışkan, ‘‘İslam Estetiği Üzerine Bir Deneme’’, On Dokuz Mayıs Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 10, Samsun 1998, s. 339.  
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‘‘Nasıl ki işlenmiş bir eserin güzelliği, işlemesinin güzelliğine ve işlemek 

 güzelliği, ustalığın o sanattan gelen unvanının güzelliğine ve ustadaki 

 sanatkârlık unvanının güzelliği, o sanatkârın o sanata ait sıfatının 

 güzelliğine ve sıfatının güzelliği, kabiliyet ve istidadının güzelliğine ve 

 kabiliyetinin güzelliği, zatının ve hakikatinin güzelliğine derece-i bedahette 

 gayet kat’i bir sûrette delalet ettiği gibi, aynen öyle de bu kâinatın baştan 

 başa bütün mahlûklarında ve yapılışları güzel umum masnularındaki hüsün 

 ve cemal dahi sanatkâr-ı Zü-l celâldeki fiillerinin hüsün ve cemâline kat’i 

 şehadet ve ef’alindeki hüsün ve cemâl ise, o fiillere bakan unvanların, yani 

 isimlerin hüsün ve cemâline şüphesiz delalet ve isimlerin hüsün ve cemâli 

 ise, isimlerin menşei olan kutsî sıfatların hüsün ve cemâline kat’i şehadet ve 

 sıfatların hüsün ve cemâli ise, sıfatların mebdei olan şuunat-ı zatiyenin 

 hüsün ve cemâli ise, fail ve müsemma ve mevsuf olan zatının hüsün ve 

 cemâline ve mahiyetinin kutsî kemâline ve hakikatinin mukaddes güzelliğine 

 bedâhet derecede kat’i bir surette şehadet eder’’.110 

İslam sanatının kaynağı problemi ve bu sanatı görünür formlarla 

varlık âlemine yansıtan ilkelerin mahiyeti, İslam’ın kendi dünya görüşü ve 

saçtığı ışıklardan biri doğrudan kutsal İslam sanatı, dolaylı olarak İslam 

sanatının bütünü olan İslam vahyi ile alâkalı olmalıdır. İslam sanatı ile İslamî 

ibadet, Kuran’da tavsiye edildiği gibi Allah’ı düşünme ile bu sanatın 

teemmülî tabiatı, İslamî ibadetin nihaî gayesi olan Allah’ı anma ile bu sanatın 

değişik unsurlarının tek tek Müslüman fertlerin ve bir bütün olarak İslam 

toplumunun hayatında oynadığı rol arasındaki organik uygunluk, İslam sanatı 

ve İslam vahyi arasındaki nedensel ilişkiyi gözler önüne serer. Bu sanat, 

İslamî vahyin muhtevası ve tarzı ile çok sıkı bir şekilde ilişkili olmasaydı 

böyle derin ve etkileyici bir manevi fonksiyon icra edemezdi.111 

İslam sanatının temel kaynaklarını bulmaya çalışan kişi, bütün 

dikkatini İlahi Hakikat’le aydınlanan manevi yolun ihtiva ettiği İslam’ın 

 
110Said Nursî, Şûâlar, Envâr Neşriyat, İstanbul 1997, s. 74-75.  
111Seyyid Hüseyin Nasr, ‘‘İslam Sanatı ve İslam Düşüncesi Arasındaki İlişki’’, (Çev: Talip 

Küçükcan), Diyanet Dergisi, c. 26, S: 4, (Aralık 1990) s. 114.  
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derunî boyutlarına çevirmelidir. Bu derunî boyut, İslam düşüncesi ve 

maneviyatı ile birbirinden ayrılmayacak şekilde sıkı bir ilişkiye sahiptir. Zaten 

maneviyat kavramının kendisi derunîlik boyutunu ihtiva eder. İnsanın 

gözlerini kamaştıran birlik ve onu hayretler içinde bırakacak özelliklere sahip 

olan İslam sanatının doğmasını ve bu sanata ait eserlerin asırlar boyunca 

korunmasını mümkün kılan gücün kaynağı, İslam geleneğinin derunî 

boyutunda aranmalıdır.112 

Williams, estetik kanıtlamaları tahlil ettiği makalesinde estetik temelli 

kanıtların aslında iki grup olduğunu, birincisinde doğadaki güzel varlıklardan 

hareket edilerek Tanrı’nın varlığının kanıtlanmaya çalışıldığını ve onların 

epistemolojik temelli kozmo-estetik deliller olarak adlandırılabileceğini 

belirtir. İkinci grup estetik deliller ise Tanrı’nın doğadaki etkilerinden ziyade 

bizzat ‘‘güzel’’ kavramından hareket etmekte, yani kavramdan Tanrı’nın 

varlığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu ikinci grup, deliller ise en genel 

anlamıyla ontolojik temelli estetik deliller ya da onto-estetik deliller olarak 

isimlendirilirler. Ona göre onto-estetik delil iki şekilde ortaya konulmaktadır. 

Birincisi klasik ontolojik delil gibi bizzat ‘‘güzellik’’ kavramından hareket 

ederken ikincisi ise tümevarımsal ontolojik estetik kanıtlardır. Ama iki 

ontolojik temelli estetik kanıt da çıkış noktası olarak Tanrı kavramına ya da 

Tanrı’nın güzelliğine dayandığından onto-estetik kanıt olarak ifade 

edilebilirler.113 

İslam estetiği, doğadaki güzel varlıklardan hareket ederek Tanrı’nın 

varlığını kanıtlama çabasında bulunan kozmo-estetik delile daha yakındır. 

Çünkü kavramdan hareket edilerek yapılacak onto-estetik bir kanıtlama, 

bünyesinde bazı eleştirileri de barındırır. Onto-estetik delil, genel-geçer kabul 

gören halkın anlayışına hitap etmemekte, filozof ve düşünürleri tatmin 

 
112Nasr, ‘‘İslam Sanatı ve İslam Düşüncesi Arasındaki İlişki’’, s. 115. 
113Işık, s. 59. 
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etmektedir. Oysa kozmo-estetik delil, halkın çoğunluğuna hitap etmekte ve 

gücünü de buradan almaktadır.114 

İslam estetiğini, metafizikle ilgisini asla kesmeyen bir estetik olarak 

görmek durumundayız. Bu estetiğin derinliği, ruha işleyen gücü ve modern 

estetiklerden farkı, dolayısıyla önemi onun bu özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. İslam estetiği, ‘‘mana’’ ile ‘‘sûret’’in mükemmel bir 

uyumunu sergiler, bu uyuma yaslanır ve bunu duyurmaya çalışır. Şiir, böyle 

bir estetiğin, denebilir ki üst düzeyde ve önemli tezahürlerinden birini 

oluşturur. Kendisini sözle dışarı vuran şiirin, bir şekilde düşünceyi ifade etme 

gücü ona İslam sanatları içinde imtiyazlı bir yer kazandırmıştır.115 İslam 

estetiğinde sûret uğruna mana feda edilmez. Sûretin arkasında ona ruh 

kazandıran bir mana vardır. Bu mana, İslam’ın evrensel olarak insanlığa 

vermek istediği mesajın sanatsal ifadesidir. 

İslam estetiğinin tabiat ile tabiatüstü arasında denge kurduğunu ifade 

eden Mustafa Bektaşoğlu, bunu İslam’ın dünya ile ahiret arasında kurduğu 

dengeye benzetir. ‘‘Sanatkâr, bir yandan tabiatüstü/metafizik varlıkları 

hatırında tutarken bir yandan da onları hatırlamaya veya betimlemeye 

götürecek vasıtaları tabiattan seçmektedir. Tabiat motiflerini kullanarak 

Allah’a ulaşmayı amaçlamıştır. Bu, aynı zamanda İslam’ın dünya ile ahiret 

arasında kurduğu dengenin sanat diliyle anlatımıdır.’’116 

Tabiatı meydana getiren nesnelerin her biri yerine getirmesi gereken 

bir amaçla donatılmıştır. Allah, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, 

mukedderâtını (kabiliyetlerini, özelliklerini) tayin etmiştir. Bu amaç, nesnenin 

içine, değişmez bir gereklilikle ona doğru ilerlediği kendi tabiatı olarak 

işlenmiştir. Açık seçik bilinebileceği gibi, saklanmış ve hemen hemen 

 
114Kozmo-estetik delil hakkında bkz. Cafer S. Yaran, ‘‘Lale Delili: Estetikten Etiğe ve 
Metafiziğe’’, Dinbilimleri: Akademik Araştırma Dergisi,  9(2), Samsun 2009, s. 31-35. 
115Koç, İslam Estetiği, s. 15. 
116Bektaşoğlu, s. 13. 
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bilinemez de olabilir. Fakat bir ‘‘kaderen mekdûra’’ (takdir edilmiş bir kader) 

olarak, özgü ve kat’i bir biçimde kesinlikle oradadır. Amaçlılık, düzenliliğin 

diğer yönüdür. Tabiatta, iki nesnenin bütünüyle benzer olan ilişkisi, teorik 

olarak gözlendiğinde sebeplilik, aksiyolojik olarak gözlendiğinde ise 

amaçlılıktır.117 

İslam sanatının epistemolojik gayesi, görünenin arkasındaki 

görünmeyene ulaşmak, pratikteki gayesi ise dünyayı ve hayatı 

güzelleştirmektir. İslam’da din ve dünya diye iki ayrı alan telakkisi 

olmadığından, İslam sanatları da olanca metafiziksel boyutlarıyla, hayatın her 

köşesini, her mekânı ve her türlü malzemeyi sürekli göz önünde 

bulundurduğu ilkelere sadâkatle güzelleştirme yoluna gitmiştir. Din güzellik 

için kıstaslar belirleme ve sanat nesneleri yaratma konusunda önemli bir rol 

oynamıştır. Burada dini tecrübe ile estetik tecrübe tabir caizse aynı istikamette 

ve el ele yürümüştür. İslam sanatının en belirgin özelliği, bu sanatın, ruhun 

mutlaka açılan pencerelerinin aydınlığında gelişmiş bir sanat olmasıdır. 

Kısaca İslam sanatı, hayatın metafiziğe ve metafiziğin de medeniyete bitişik 

olduğunun en somut göstergesidir.118 

Kur’an’da estetikle alakalı olarak hüsün, cemâl, zâte behçe, nazra’ ve 

ziynet gibi birçok kavram kullanılmıştır. Ayrıca hilye, riş ve zuhruf gibi 

güzelleştirici araçlara işaret edilmiş, öte yandan estetik tavırla ilgili güzellik 

karşısında etkilenmeyi ifade eden sürür, taaccüb, lezzet’ül-ayn vb. daha birçok 

kavrama yer verilmiştir.119 

İslam sanatı, manevi bir tabiata sahip olan ve İslam sanatının 

geleneksel üstatlarınca ‘‘hikmet’’ olarak tanımlanan derin bilgiye dayanır. 

İslam anlayışında manevîlik ve aklîlik aynı gerçeğin farklı yönlerini ifade 

 
117İsmail Râcî el-Fârukî-Luis Lâmia el-Fârukî, The Cultural Atlas Of Islam, (İslam Kültür 

Atlası), (3. Baskı), (Çev: Mustafa Okan Kibaroğlu-Zerrin Kibaroğlu), İnkılâb Yay., İstanbul 

1999, s. 345-346. 
118Koç, İslam Estetiği, s. 18-19. 
119Güzel, s. 107. 
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ettiği için İslam sanatının kaynaklandığı bilgi, İslam vahyinin aklî 

cephesinden başka bir şey değildir. Bu sanat, eşyanın dış görünüşü ile değil, 

bizatihi onun iç gerçeğiyle ilgilenen derunî bilgi temelleri üzerinde 

kurulmuştur. İslam sanatı, manevi olanın derinliklerinde gizlenen hazineleri 

maddi varlık dünyasında, o dünyanın formlarıyla insanların seyrine sunar.120 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatının çeşitli hadiseleri onun estetik ve 

güzelliğe olan bakışını bize göstermektedir. Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.) 

bir cenaze defnine gitmişti. Mezarın dışında hafif bir kazılış hatası vardı. 

Hemen bunun düzeltilmesini emretmişti. Hazır olanlardan biri, ‘‘Bunun ölüye 

herhangi bir zararı dokunur mu?’’ diye sorduğunda O, şu cevabı vermişti: 

‘‘Gerçekte bu gibi şeylerin ölüye ne zararı dokunabilir ne de faydası. Fakat 

bu, yaşayanın gözlerini rahatsız etmemek içindir.’’121 

Başka bir gün de birisi, saçı sakalı karışık bir şekilde, ürkütücü bir 

vaziyette, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) mescitte ziyarete gelmişti. Resulullah ona 

dışarı çıkması ve kendisine çeki düzen vermesi için işarette bulunmuştu. Şahıs 

derhal harekete geçmiş ve geri döndüğü zaman, Hz. Muhammed (s.a.v.) bu 

konudaki görüşünü şöyle dile getirmişti. ‘‘Sizce bu hal, şeytan gibi saç baş 

perişan gelmekten daha iyi değil midir?’’122 Bu iki örnek bize gösteriyor ki, 

sünnette estetiğin bir meşruiyeti vardır. İslam’ın incelik, güzellik, estetik gibi 

hususlara büyük bir önem verdiği aşikârdır. Hz. Peygamber’in ‘‘Muhakkak ki 

Allah güzeldir ve güzelliği sever’’123 ve ‘‘Allah her şeyde zarafeti emretmiştir. 

Düşmanı öldürseniz bile, bunu güzel bir şekilde yapınız.’’124 hadisleri bu 

inceliği ifade etmektedir. 

 
120Nasr, ‘‘İslam Sanatı ve İslam Düşüncesi Arasındaki İlişki’’, s. 117. 
121Muhammed b. Sa’d, et-Tabakatü’l-Kübra, Beyrut 1957, I, 142. 
122Mâlik b. Enes, el-Muvatta, Kitabu’ş-Şââr, Mısır 1976, s. 2; Nurettin Turgay, ‘‘Kuran’a Göre 

Estetik ve Güzel Sanatlar’’, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Dicle 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Diyarbakır 2000, s. 174.  
123Müslim, Ebu’l-Hüseyin el-Haccâc, Sahihü’l-Müslim, Cilt: 1-3, İstanbul 1992,‘‘İman’’, 147. 
124Ebu Davud, Süleyman b. Eş’ab, es-Sünen, Humus 1969, ‘‘Edeb’’, 11. 
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İslam’a göre bu dünya bir sınavdan başka bir şey değildir, gaye öbür 

dünyaya hazırlanmaktır. Dinin şartlarını yerine getiren, getirdiği için de 

huzura kavuşan nakkaşın hedefi dünya ötelerinden derlenmiş hissini veren 

parlak, güler yüzlü renklerle özlediği ebedî dünyanın doyum olmaz tadını 

sezdirmektir. Bunun içindir ki nakkaş, ölümlü dünyayı hatırlatan gölge, 

derinlik, hacim gibi görünüş unsurları ile ağzımızın tadını hiçbir zaman 

kaçırmak istememiştir. Derinliği hayal olduğu, gölgeyi renge karartı verdiği, 

hacmi cismanîliğe yaklaştırdığı için fırçasının kıllarından uzak tutmuştur.125 

İslam sanatı hakkında en çok yinelenen on bir hata isimli bölümüyle 

İslam Estetiğine Giriş  adlı kitabı kaleme alan Leaman, bu hataları şöyle 

sıralar: İslam’ın tanımı mümkündür, İslamî estetik diye bir şey yoktur, İslam 

sanatı aslen tasavvufidir, İslam’a has sanatsal biçimler mevcuttur, İslam sanatı 

aslen dinîdir, İslamî resim diğer resim biçimlerinden oldukça farklıdır, İslamî 

sanat ötekidir, İslam sanatı aslen minördür, İslam sanatı atomistiktir, hüsn-ü 

hat en üstün İslamî sanattır, İslam sanatında boşluk korkusu vardır.126 

Leaman, İslam sanatının mümkün olduğunu ifade ediyor ve bu sanatı 

oryantalistlerin eleştirilerinden kurtarmaya çalışıyor fakat yine de onu 

Avrupa-merkezci sanat söylemine, İslam sanatını formalizme büründürerek 

hapsediyor. Yalnız şu bilinmeli ki İslamî sanat, sadece biçimsel değildir, 

biçime ruh veren ‘‘mana’’ onun ana hedefidir. 

Müslüman açısından sanat bireysel, sübjektif ilham ya da 

duygulanımların etkisinden kurtulduğu ölçüde ilahî olanı hatırlatan önemli bir 

dile dönüşür. Bu sanatın en belirgin özelliği, göklerin güzelliği gibi gayr-i 

şahsî olmasıdır. İslam sanatı, bir açıdan bakıldığında onu ortaya koyandan 

 
125Suut Kemal Yetkin, ‘‘İslam Minyatürünün Estetiği’’,  AÜİFD., Sayı: 1, Ankara 1953, s. 34.  
126Oliver Leaman, İslam Estetiğine Giriş, (terc. Nuh Yılmaz), Küre Yay., (1. Basım), İstanbul 

2010, s. 19-72. 
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bağımsız görünen bir mükemmellik sergiler. Başka bir ifadeyle sanatçının 

bireysel özellikleri eserin evrensel karakteri önünde kaybolur.127 

Massignon, İslam sanatını, İslam ilâhiyatının ‘‘Kâinatta sırf şekil ve 

kendiliğinden suret yoktur, yalnız Allah daim ve bâkîdir.’’ cümlesiyle 

özetlenebilecek kâinat görüşünden çıktığını savunmuştur. O’na göre: 

 ‘‘İslam ilâhiyatında bekâ-devamlılık yoktur. Var olan sadece 

 ‘an’lardır. Ve ‘an’ların zaruri bir sıralanma düzeni de yoktur. Onlar için 

 var olan ‘an’ların birbirini kovalamasıdır ve bu kovalama da kesik kesiktir. 

 İslam ilâhiyatında şekil ve suret yoktur. Onlara göre yalnız bir vardır. Allah 

 onu bir an için 5, 6, 7 yahut 8 defa birleştirerek bu adetleri meydana getirir. 

 Figür yoktur; fakat belli bir zaman için birleşmiş atomlar128 vardır. Ve 

 çizgi, İslam’a göre yerini değiştiren bir atomdur.’’129 

İslam sanatı bütün tezahür şekillerinde İslam’ın varlık ve hayatı 

algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslam sanat 

eserleri onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut 

göstergesidir. Başta mimarî eserler olmak üzere hat, musiki ve tezhipten 

giyim kuşamla ilgili olanlarına kadar bütün sanat eserleri bu geniş alanda bir 

geleneğin inanç ve hassasiyetini, sosyal ve ekonomik yapısını, politik 

motivasyonunu ve görsel duyarlılığını göz kamaştırıcı bir şekilde dışa vurur. 

İslam sanatı İslam maneviyatı ve dünya görüşünün biçimler alanındaki bir 

 
127Koç, İslam Estetiği, s. 22. 
128Maddenin bölünmez, değişmez, ezelî, kendi aralarında benzerlik gösterip, sadece şekil, 

ağırlık ve durum yönünden değişiklik gösteren parçacıklardan meydana geldiğini ileri süren 
filozofların doktrinine denilmektedir. Atomculuğun birçok çeşidi yanında fizik ve zaman 

atomculuğu da bulunmakta olup Massignon’un burada kastettiği de bunlardır. İslam 

felsefesindeki atomculuğun kaynağı ise Hindistan veya büyük bir ihtimalle de eski 

Yunanistan’dır. Eğer bir sanatı böyle bir felsefe şekillendiriyorsa, bunun eski Yunanistan veya 
Hindistan’da da böyle olması gerekirdi. Halbuki Yunan sanatı gibi Hint sanatı da İslam 

sanatından hem muhteva hem de mahiyet itibariyle çok farklıdır. O halde İslam sanatının 

gelişme seyrinde atomcu felsefenin katkısının olması çok uzak bir ihtimaldir. İslam sanatının 

asıl karakterini belirleyen husus, İslam dininin tevhid akidesidir. (Çam,  İslam’da Sanat Resim 
ve Mimari, Elektronik İletişim Ajansı Tesisleri Yay., Ankara 1994, s. 96-97.); ayrıca atomculuk 

için bkz. Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 112; Gökberk, s. 36. 
129Çam, İslam’da Sanat Resim ve Mimari, s. 96. 
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açılımıdır. İslam sanat eserleri dönemden döneme ve bölgeden bölgeye 

çeşitlilik gösterse de bunların gerek manevi amaçlarındaki birlik gerekse 

sergiledikleri estetik zevk ve anlayıştaki tutarlılık İslam’ın güç ve soluğunun 

açık bir kanıtıdır.130 

İslam sanatı, Hristiyan sanatından farklı bir mahiyet arz etmektedir. 

İslam dininin inanç yapısı ve düşünsel boyutu bu farklılığa neden olmaktadır. 

İslam sanatının özgün üslûbu, motif zenginliği ve kendine has mimarî sistemi 

Hristiyan sanatından ayrıldığı noktalardandır. İslam sanatı, üzerine inşa 

olduğu üslûptan kopmak yerine o üslûbu zenginleştirmek cihetiyle yol 

almaktadır. Oysa Hristiyan sanatı, eski gelenekteki üslûptan kopmayı kendi 

sanatı için yenilik addeder. İslam’ın zihniyet yapısı eski ile yeniyi doğru bir 

şekilde meczetme üzerine kurulu olduğu için bu, sanattaki üslûba da 

yansımıştır. 

Dinler, kendi içlerinde bir bütünlük oluşturarak sistemlerini inşa 

ederler. Bu anlamda İslam dini de inanç, ibadet ve ahlâk boyutuyla kendi 

içinde bir bütünlük oluşturmuş ve bu tutarlılık sanat ve estetiğine de 

yansımıştır. Dolayısıyla İslam sanat ve estetiği kendi iç dinamiklerinden 

kopmamış ve ait olduğu dinin rengini taşımıştır. 

1.3. İslâm Estetiğinin Temel Nitelikleri 

İslam estetiğinin temel nitelikleri dediğimizde İslam’ın kendine has 

duruşunu ve estetiğine yansıyan özelliklerini kastediyoruz. Yukarıda ‘‘İslam 

Estetiği ve Mahiyeti’’ adlı kısımda genel olarak İslam estetiğine değindiğimiz 

için, bu kısımda sadece İslam’ın kendine ait özgün duruşundan estetiğine 

yansıyan hususları zikredeceğiz.  

 
130Turan Koç, İslam Ansiklopedisi, ‘‘Sanat’’ TDV Yay., İstanbul 2009, XXXVI, 90. 
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1.3.1. Tevhid 

Sözlükte ‘‘bir şeyin tek olduğuna hükmetmek ve onun böyle 

olduğunu bilmek’’ anlamına gelen tevhid, ıstılahta Allah’ın zatını bütün 

tasavvurlardan, zihinlerdeki hayal ve evhamlardan tecrid etmek 

(soyutlamak)’tir. Tevhid üç şekilde olur. Yüce Allah’ın ulûhiyetini tanımak, 

birliğini tasdik etmek ve O’na hiçbir eş ve ortak kabul etmemektir.131 Tevhid-î 

ef’âlî, mahlûkların bütün işlerini, bütün hareketlerini, tek bir yapıcının 

işlerinden olarak görmektir. Tevhid-i sıfâtî ise, mahlûkların sıfatlarını, 

özelliklerini Hak Teâlâ’nın sıfatlarının görüntüleri bilmek ve her varlığı Allah 

Teâlâ’nın varlığında yok görmektir.132 

Tevhidi iki boyutlu olarak inceleyen Demirci, itikat yönüyle tevhidi, 

Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek varlık olarak kabul etmek 

olduğunu, tevhidin inanç boyutunda iç içe iki unsur olan red ve tasdikin 

olduğunu, reddin ulûhiyeti ve ulûhiyete ait özellikleri Allah’tan başka 

varlıklardan soyutlamak, tasdikin ise söz konusu hususları yalnızca Allah’a 

isnad etmek olduğunu ifade eder. Amelî tevhid ise, kulluk görevlerinin 

ifasında kişinin bütün batıl Tanrı düşüncelerini fikrinden, zikrinden, 

gönlünden ve amelinden temizlemesi ve ibadetini yalnızca Allah’ın rızasını 

kazanmak maksadıyla yapması demektir.133 

İslam dininin tevhidi merkeze alarak sistemini inşa etmesi ve tevhid 

ekseninde Allah’ı tecsim ve teşbihten uzak tutması bütünüyle sanatına da 

yansımıştır. Zira Batı kiliselerindeki ikonoğrafi, İslam sanatında görülmediği 

 
131Fikret Karaman, Dini Kavramlar Sözlüğü, ‘‘Tevhid’’, DİB Yay., Ankara 2006, s. 659-660. 
132Hüseyin Hilmi Işık, Tam İlmihal Seâdet-i Ebediyye, Hakikat Kitabevi, (94. Baskı), İstanbul 

2005, s. 768; bkz. M. Kemal Atik, İslamî Kavramlar, ‘‘Tevhid’’, Sema Yazar Gençlik Vakfı 
Yay., Ankara 1997, s. 700-701; isimler ve sıfatlar hakkında tevhid için bkz. Şah Veliyyullah 

Dihlevî, İslam Düşünce Rehberi, (Çev. Mehmet Erdoğan), Yeni Şafak Diyalog Gazetecilik, 

İstanbul 2003, c. 1, s. 56. 
133Muhsin Demirci, Kuran’ın Temel Konuları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 
Yay., İstanbul 2000, s. 52-53; ayrıca tevhidin insanın inanmasına temel teşkil edecek psikolojik 

yapısı hakkında bkz. Hülya Alper, İmanın Psikolojik Yapısı, (1. Basım), Rağbet Yay., İstanbul 

2007. 
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gibi Allah’ın insanla güreş tuttuğu bir anlayışa sahip olan Yahudi dinindeki 

sembollere İslam’ın karşıt olduğu bu tevhid ilkesinin bir gereği olarak 

düşünülmelidir. Özellikle camilerde sıkça görülen Allah’ın birliğini ve 

tekliğini ifade eden kelime-i tevhid lafzı, her an camiye gelen Müslümanlara 

İslam sanatındaki bu ilkeyi hatırlatacak mahiyettedir. Ayrıca zihinlerdeki 

tevhid akidesi, kendisini lafızlardaki söylemlere sanat yoluyla ifade 

etmektedir. 

İslam felsefesi geleneği çerçevesinde Tanrı’nın birliği, sadece 

Tanrıların çokluğunu değil, Tanrı’nın doğasında her türlü terkibin reddi olarak 

anlaşılmıştır. Terkip, birleşik olmayı ifade eden bir kavramdır. Bu noktadan 

hareketle Tanrı’nın birliği konusu beraberinde basitlik ve bölünmezliği de 

getirmektedir. İbn Miskeveyh’in üstadı Fârâbî, bir hakkında konuşurken ona 

iki anlam yükler. Buna göre, Tanrı’nın yanında başka varlıkların olması söz 

konusu olamaz. Böylesi bir durumda varlıklardan biri en olumlu nitelikleri 

taşırken diğeri olumsuz nitelik sahibi olabilmektedir. Bir, bu anlamda ortak 

kabul etmeyendir. İkinci olarak da, bir, Allah’ın özünde bölünme kabul 

etmemeyi içerir. Tanrı’nın birliği, basitliği anlamındadır. Bölünmezliği ifade 

eder.134 

İslam ve Yahudilik, teolojik anlayışlarına uygun olarak sanat 

anlayışlarında büyük ölçüde antropomorfizme (teşbihi bir ulûhiyet anlayışı) 

dayanan eski Yunan sanat anlayışına hiçbir şekilde iltifat etmemişlerdir. 

İslam, gerek insana gerekse tabiattaki herhangi bir varlığa ulûhiyet isnad eden 

veya bunları ulûhiyeti temsil edecek şekilde takdim eden her türlü sanata 

şiddetle karşı çıkmıştır. Tevhid ve tenzih İslam’ın önemle ve öncelikle 

üzerinde durduğu temel bir ilke olduğundan, Allah, peygamberler ve hatta 

 
134Müfit Selim Saruhan, İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı ve İnsan, (1. Baskı), Avrasya Yay., 
Ankara 2005, s. 44-45; ayrıca İslam Felsefesinde Yaratan-Yaratılan Ayrımına Temel Teşkil 

Eden Mümkîn-Vacib ayrımı için bkz. Nuri Adıgüzel, Günümüz İslam Felsefesinin Sorunsalları, 

(1. Baskı), Avrasya Yay., Ankara 2005, s. 95-101. 
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büyük velilerin bile tasvir ve timsallerinin yapılmasından sonuna kadar uzak 

durmuş, böyle bir şeyi ima edebilecek ayrıntıyı bile dikkatle izlemiştir.135 

İslam vahyinin ilk nazil olmaya başladığı dönemlere baktığımızda 

merkeze Tevhid akidesini aldığını ve insanları imana çağırırken bu eksende 

zihinler inşa etme amacı güttüğünü görürüz. İslam, putlara karşı bir ve tek 

Allah inancı yerleştirmeye çalışmış ve bu anlayış, daha sonra oluşan İslam 

sanatının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Öyle ki, cami süslemelerinden 

mimari ve hat sanatına kadar farklı farklı sanatlara bu anlayış hâkim olmuştur. 

Batı sanatında gördüğümüz ikonografi, İslam sanatında tevhid anlayışı gereği 

görülmez. 

İslam ilâhiyatı, tercihini tenzih inancından yana koymuştur. Teşbih 

inancı, çok dar bir alana inhisar etmiş, felsefe ve ilâhiyat literatürüne çok kere 

bir tenkit konusu olarak girmiştir. Hatta İslamî şuur, kendi peygamberine 

edebi eserlerinde en yüce mevkii vermiş fakat O’nu minyatür, resim v.s. ye 

konu edinmekte son derece titiz davranmış, O’nun temsiline, tasvirine asla 

izin vermemiştir. İslami estetiğin temelinde iki dini prensip vardır. Tevhid ve 

tenzih. İslam’da sanat faaliyetlerinin tam olarak anlaşılması, tahlil ve takdir 

edilmesi için bu iki ilkeyi daima göz önünde bulundurmak gerekir.136 Allah’ın 

sıfatlarının Tevhid merkeze alınarak şekillenmesi ve sıfatların Allah’ın ne 

aynısı ne de gayrısı olması, İslam sanatı için belirleyici bir ilke olmuştur. Bu 

ilke gereği Müslüman sanatçı, sanatında Allah’ın bir ve tek olduğunu ve 

şeklinin yapılamayacağını daima hissettirmiştir. 

Türk-İslam medeniyetinin dini-dünyevi hemen bütün ürünlerinde 

rastlanabilen ayetler sayesinde inanç ve düşünceler taşa, mermere, ahşaba, 

çiniye, deriye, kumaşa, metale, alçıya, cama... kazındığı gibi kitlelere belirli 

mesajlar iletilmekte, yapılar bereket ve kutsiyet kazanmakta, süslenip 

 
135Koç, İslam Estetiği, s. 20. 
136Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 303. 
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güzelleştirilmekte, ve gayr-ı Müslimlerden alınanlar başta olmak üzere 

İslamlaştırılmaktadır.137 İslam’ın zihinlerde inşa etmek istediği inanç, sanat 

eserleri ile metafizik boyuttan fizik alanına intikal etmiştir. Böylece o sanat 

eserine bakan kimse, İslam’ın genel düşüncesini de tanıma olanağı bulmuş 

olur. 

Kur’an’a baktığımız zaman Tevhidin Kur’an’da merkezî bir yer teşkil 

ettiğini ve dolayısıyla İslam estetiğinin temel referansı olduğunu ifade 

etmemiz gerekir.138 Kur’an’ın, Tevhidi en güzel bir şekilde ifade ettiği ayetler, 

İhlas Sûresi 1-4. ayetlerde belirtilmiştir. ‘‘De ki: O, Allah birdir. Allah 

sâmeddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.’’ 

Başlangıçta Tevhid inancına dayandığı halde, önce kutsal kişileri 

tasvir etmek gayesiyle yapılan resimlerin sonunda nasıl putlaştırıldığı, 

Hristiyanlığın böylece müşrik geleneklerine nasıl döndüğü bilindiği için, Hz. 

Muhammed (s.a.v.) bu hususta çok hassas davranmıştır. Bilhassa camilere 

tasvir mahiyetindeki resimlerin sokulmaması, Tevhid inancının bugüne kadar 

saf olarak gelmesini sağlamıştır. 

Hristiyanlar, Tanrı’yı sanat yoluyla mücessem ve müşahhas bir varlık 

haline getirmişlerdir. Hristiyanlıkta Tanrı, kendi hakikatı içerisinde ve baştan 

sona kendinde somut olarak, kişi olarak, özne olarak ve daha yakından 

tanımlanırsa tin olarak ortaya konur. Onun tin olarak ne olduğu yine de aynı 

zamanda bir olarak kendisinin farkında olan bir kişiler üçlemesi şeklinde 

dinsel kavrayışa açık kılınmıştır. Bunun açıkça anlamı, Helenist sanat ve 

 
137Murat Sülün, Sanat Eserine Vurulan Kuran Mührü, Bank Asya Kültür Yay., İstanbul 2006, 

s. XI. 
138Allah’ın birliği ile ilgili bkz. Bakara 2/163, 255; Al-i İmran 3/2, 6, 18; Nisa 4/87, 171; En’am 

6/19, 102; Tevbe 9/31; Hud 11/14; Rad 13/16, 30; Nahl 16/22, 51; İsra 17/42-43; Ta-ha 20/8, 
98; Enbiya 21/22-25; Müminun 23/91, 116; Kasas 28/70, 88; Fatır 35/3; Saffat 37/1-5; Sad 

38/65-66; Zümer 39/4-6; Mümin 40/3, 16, 62, 65; Fussilet 41/6; Zuhruf 43/84; Duhan 44/8; 

Haşr 59/22-23; Teğabün 64/13; İhlas 112/1. 
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kültür anlayışının dinin temel sabitelerine müdahale etmesidir. Bundan 

maksat, ilahi öğretinin temeli olan tevhid inancının bozulmasıdır.139 

Bazı sanat tarihçilerine göre İsa’nın şahsında Allah’ın tasvir 

edilebilmesi resmin ve heykelin kiliseye girmesini sağlamış, kilisede serpilip 

gelişen plastik sanatlar Rönesans’a zemin hazırlamıştır.140 Hâlbuki İslam 

inancında Allah, zamandan, mekândan, kısaca bütün sınırlamalardan 

münezzehtir, doğmamış ve doğrulmamıştır. Bu yüzden hiçbir şekilde tasvir 

edilemez, tecessüm ettirilemez. Hele Peygamber’in şahsında Allah’ın tasvir 

edilmesi hiç düşünülemezdi. Bu apaçık şirk olurdu. Hz. Peygamber’in bizzat 

kendisi, resul olmak dışında öteki insanlardan hiçbir farkı bulunmadığı 

inancını yerleştirmiş, tanrılaştırmayı önlemek istemişti.141 

Heykelin putperestlik geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olduğu, özellikle 

Yunan ve Roma heykelciliğinin dini antropomorfizme dayandığı düşünülecek 

olursa, Müslümanların bu sanata niçin daima korku ve şüpheyle baktıklarını 

anlamak kolaylaşır. Kâbe’deki putların da tamamı heykeldi. Bütün 

putperestlik geleneklerine savaş açan İslam’ın, bu geleneklere bağlılığı şüphe 

götürmeyen sanatlara, bilhassa heykele düşman olmaması düşünülemezdi.142 

 
139Altıntaş, s. 28; ayrıca İslam düşüncesinin erken döneminde tenzihçi ve teşbihçi Tanrı 

tasavvurları için bkz. Abdülhamit Sinanoğlu, Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları, Avrasya 

Yay.,(1. Baskı), Ankara 2005, s. 85-120; Tanrı’yı felsefî bir istidlâl (çıkarım) yaparak bulma 

çabası için de Mehmet Sait Reçber, Tanrı’yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti, Avrasya Yay., (1. 
Baskı), Ankara 2004, s. 139-178. 
140Tasvir yasağının sadece Müslümanlıkta değil diğer semavî dinlerde de olduğunu biliyoruz. 

Nitekim Zebur’da altın ve gümüşten yapılmış putların ağızları olduğu halde konuşmadıkları, 

kulakları olduğu halde işitmedikleri, gözleri olduğu halde görmedikleri belirtildikten sonra, bu 
putları yapanların sonunda onlara benzeyecekleri ve öteki dünyada bu putlara ruh üfleme 

azabından kurtulamayacakları ifade edilir. Aynı şekilde ilk Hristiyanlığın da resim ve heykele 

putperestliğe düşme kaygısıyla cephe aldığını biliyoruz. Fakat zamanla bu tavır terkedilmiş, 

kiliseler ikonlarla doldurularak bir bakıma putperestliğe yeniden dönülmüştür. Nitekim Doğu 
Roma İmparatorluğu’nda buna karşı büyük bir tepki doğar ve 745 yılında kiliselerdeki bütün 

dinî resimler imha edilir. Tarihte buna ‘‘İkonaklazm Hareketi’’ denmektedir. Protestanlığın 

kurucusu Luther de kiliselerden bütün dinî tasvirleri kaldırmıştır. (Beşir Ayvazoğlu, Aşk 

Estetiği, Ötüken Yay., (5. Baskı), İstanbul 1999, s. 37-38).                                                                                                             
141Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, s. 38.                                                                                                             
142Beşir Ayvazoğlu, İslam Estetiği, Ağaç Yay., İstanbul 1992, s. 31; krş. Burhan Toprak, Din ve 

Sanat, (2. Baskı), Hece Yay., Ankara 2006, s. 11-32. 
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Nitekim İslam’da Tevhid ilkesi gözetilerek insan-biçimci bir Tanrı anlayışı 

oluşması engellenmiş ve bu, sanatta da kendisini belirgin bir şekilde 

göstermiştir. İslam sanat yapıtlarında Allah’ın resmedilememesi, İslam’ın 

inanç boyutundaki Allah akidesi ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Allah’ın eşi ve 

benzerinin olmaması, tevhid ilkesinin bir gereğidir. 

Batı dünyasının yetiştirdiği ve estetik konusunda otorite olan fikir 

adamı, Massignon hem de 20. Asırda İslam estetiğinin ve sanatının bütün 

dallarına yön veren fikrî ve imanî zemini incelemekte ve ona hayranlığını 

ifade etmektedir. Massignon, bütün İslam sanat anlayışını yüce kitabımızın şu 

ayetlerine istinad ettirir. ‘‘Yer üzerinde bulunan her canlı fanîdir, ancak 

azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin Zat’ı bâkî kalacaktır.’’ (Rahman 

Sûresi, 55/26-27) İslam’ın diyalektiği, ‘‘fanî varlıklara bakıp Bâkî olanı’’ 

aramak ve özlemek üzerine kuruludur. Müslüman ölümlüye bakar ölümsüzü, 

çok’a bakar Bir’i, sonluya bakar sonsuzu, esere bakar Müessiri, yaratıklara 

bakar Yaradan’ı arar.143 

Kur’an’ın vermek istediği evrensel mesajlardan en önemlisi, Allah’ın 

zatta, sıfatlarda, fiil ve icraatta bir ve tek olduğudur. Allah’ın anılan 

hususlarda bir ve tek olması, estetikle ilgili fiillerde (yaratma), sıfatlarda 

(cemâl) tek olmasını da gerektirir. ‘‘O, yaratan (hâlik), var eden (Bâri), şekil 

veren (el-Musavvir) Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde 

olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, gâliptir, hikmet sahibidir. (Haşr 

Sûresi, 59/24).144 İslam’da Kur’an’ca yasak edilmeyen ta başlangıçtan itibaren 

yapılmaya başlanan resim ve heykel niçin gelişmemiş ve Avrupa’da olduğu 

gibi niçin bir Rönesans olmamıştır? diye soran Suut Kemal Yetkin, bunu 

İslam’ın Allah telakkisine, İslam düşünüşüne bağlayarak şöyle cevaplar. 

 
143Arvasî, s. 108-109. 
144Tevhid çeşitleri için bkz. Bekir Topaloğlu, İslam’da İnanç Esasları, MÜİFV Yay., İstanbul 

1998, s. 79-91. 
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‘‘İslam’ın ilk asırlarında yapılan resim ve heykellerin, Yunan ve Sasani 

 örneklere göre yapıldığını burada söyleyebiliriz. İlk asırlar İslam sanatının 

 kendini aradığı, gelişmeye uğraştığı bir devirdir. İslam’da Allah telakkisi, 

 resim ve heykelin bütün Müslümanlarca ibadet merkezi olan camiye 

 girmesine imkân verseydi, bu iki sanat yavaş yavaş gelişir, şah eserler 

 verebilirdi. Allah’ın zamandan ve mekândan münezzeh olması, ne kimseden 

 doğmuş, ne de doğurmuş bulunması, yani tecessüm ettirilememesi bu imkânı 

 kaldırmıştır. İşte İsa’nın şahsında Allah’ın tasvir edilmesiyle kiliselere 

 girdiği için Avrupa’da büyük ölçüde gelişen ve yüksek Rönesans’ı 

 gerçekleştiren resim ve heykel, caminin bünyesinde sürekli bir yaratış 

 hamlesine aşılanmadığından, sivil yapılarda yer yer ve zaman zaman 

 görüldüğü halde, olgunlaşamamış ve yerini çizgi sanatına bırakmıştır.’’145 

İslam dininin en temel ilkesi, bütün insanları aracısız bir tek Allah’a 

inanmaya çağırmaktır. Bu noktada bütün çok Tanrı’lı pagan inanışlar İslam’ın 

tepkisine maruz kalmışlardır. Pagan inanışlardaki her türlü tapınma objesi, put 

olarak nitelenmiş ve bu bağlamda put objesi olan resim ve heykel 

reddedilmiştir. Bu reddediş, put objesi olma şartını dikkate almaksızın biraz 

da ihtiyatlı olmak adına genişletilerek resim ve heykeli bütünüyle dışlayan bir 

boyut kazanmıştır. İşte İslam sanatında tasvire yönelik tepkinin kaynağı 

buraya uzanmaktadır.146 

Gerçekten de sanat ve estetik, üzerine inşa olduğu dinin rengini 

taşırlar. İslam’ın genel düşüncesi ile estetik anlayışı arasında paralellik vardır. 

Örneğin İslam’daki Allah inancı, politeist dinlerdeki Tanrı inancından farklı 

bir şekilde tezahür etmekte, teşbih ve tecsimden uzak, tenzihi temel referans 

alan bir anlayış üzerine oturmaktadır. Tevhid merkezli bir dinin estetik ve 

sanat anlayışı da tevhidin gerektirdiği şekilde olmaktadır. 

 
145Suut Kemal Yetkin, ‘‘İslam Sanatının Mahiyeti’’, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi,  Milli Eğitim Basımevi, Sayı: 1, İstanbul 1952, s. 46.  
146Yılmaz Can-Recep Gün, İslam Sanatına Giriş, s. 24; ayrıca İslam’ın sanat konusundaki 

tutumu için bkz. Oleg Grabar, The Formation Of Islamic Art, (İslam Sanatının Oluşumu), (1. 

Baskı), (Çev: Nuran Yavuz), Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul 1998, s. 82-105.  
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Geleneksel bir Müslüman Michaelangelo’nun muazzam bir heykelini 

sıkıcı ve Rokoko kilisesini de boğucu buluyorsa, bunun nedeni İslam 

maneviyatınca ruhunda yaratılan Allah’a teslimiyet duygusu ve İlahî varlık’a 

rağmen insanın kendini yüceltmesinden duyduğu korkudur.147 Allah’a 

teslimiyet duygusunun nedeni, O’nun ibadete layık görülmesidir. İnsanın 

kendisini yüceltmesinden duyduğu korku ise, kendini ilah yerine koyma 

endişesidir. Dolayısıyla İslam sanatı ile İslam maneviyatı arasında doğrusal 

bir ilişki vardır ve bu ilişki kendini düşüncede gösterdiği gibi sanatta da 

göstermektedir. 

‘‘Gökte ve yerde Allah’tan başka Tanrı’lar olsaydı, onların ikisi de 

muhakkak ki harap olup gitmişti’’148 ayetini tevhid merkezli olarak tefsir eden 

Razî, konuyla ilgili olarak şöyle demektedir. 

‘‘Biz, zatları gereği vacibu’l-vücûd olan iki varlığın bulunduğunu kabul 

 etsek, bu durumda onların mutlaka varlık bakımından müşterek olmaları 

 gerekir. Yine onlardan her birinin mutlaka, bizzat kendisi sebebiyle, (harici 

 bir şeye ihtiyaç kalmaksızın) diğerinden ayrılması gerekir. Hâlbuki kendisi 

 sayesinde müşterekliğin sağlandığı şey, farklılığın elde edildiği şeyden 

 başkadır. Böylece onlardan her biri, sayesinde diğerine müşterek olduğu 

 şeylerle, yine sayesinde diğerlerinden ayrılmış olduğu şeylerden mürekkeb 

 olan bir varlık olmuş olur. Oysaki her mürekkeb varlık, cüz’üne, 

 parçalarına muhtaçtır. Hâlbuki cüz’ü kendisinden başkadır. O halde, her 

 mürekkeb varlık, başkasına muhtaçtır. Başkasına muhtaç olan her varlık da 

 zatı gereği mümkin varlıktır. Binaenaleyh, zatı gereği vacibu’l-vücûd olan, 

 zatı gereği mümkünü’l-vücûd olmuş olur ki, bu bir ‘hulf’dur. O halde, 

 
147Seyyid Hüseyin Nasr, İslamic Art & Spirituality, (İslam Sanatı ve Maneviyatı), (Çev: Ahmet 

Demirhan), İnsan Yay., İstanbul 1992, s. 20; ayrıca Tevhid akidesine engel teşkil eden put, 
küfür, şirk ve mahiyetleri için bkz. Celalettin Vatandaş, Tevhid ve Değişim, Pınar Yay., (1. 

Baskı), İstanbul 1992, s. 113-125. 

148Enbiya Sûresi, 21/22. 
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 vacibu’l-vücûd sadece Allah’tır. Onun dışında kalan her şey ise, mümkin 

 varlıktır ve O’na muhtaçtır.149 

İslam estetiği kullanmış olduğu motif, desen ve kompozisyonda bütün 

geçici değerlerden sıyrılıp gerçek varlığa ve ‘‘Bir’’e doğru yol alır. Bu durum 

kelime-i tevhidde de yerini almıştır. Lâ ilâhe illallah derken, Tevhid anlayışı 

zıddıyla birlikte, yani tüm ilahların reddedilmesiyle sağlanır. İslam sanat ve 

estetik düşüncesinin temeli de bu tefekkürden etkilenmiştir.150 

İslam inancının ilk ikrarı, ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ şeklindedir. 

Müslüman bunu herhangi bir varlığın ilahî varlığı temsil etmesi, kişileştirmesi 

ya da herhangi bir şekilde ifade etmesi imkânının reddi kadar evreni 

yönetmesinde ve ona hükmetmesinde herhangi bir ortağı olduğunu reddetme 

şeklinde de anlar. Müslümanlar bu görüşün icrasında hiçbir şekilde herhangi 

bir sureti ya da nesneyi Allah’ın varlığına ya da bilinçlerindeki Allah 

tasavvuruna ortak koşmamaya ve Allah ile ilgili söz ve yazılarında, Allah’ın 

Kuran’da kendisi için kullandığı dilin, terimlerin ve ifadelerin dışında başka 

hiçbir şeyi kullanmamaya özen göstermişlerdir.151 

‘‘Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle 

ikisinin düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah onların 

nitelemelerinden uzaktır, yücedir.’’152 Bu ayet, Allah’ın birliğini akli yönden 

ispat etmekte ve bunun aksi olduğunda ise yer ve gök sisteminin bozulacağını 

ifade etmektedir.  

Düşünülen bir şeyin varoluş (vucüd) kavramıyla münasebeti hakkında 

aklın verebileceği hükümler üç tanedir. Bunlar: 

 
149Fahruddin er-Razî, Tefsîr-î Kebir, (Çev: Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, C. 

Sadık Doğru), Akçağ Yay.,(1. Baskı), Ankara 1993, XVI, 111.  
150Mustafa Yıldırım, İslam Sanatı ve Estetiğinin Temelleri, (1. Baskı), Palet Yay., Konya 2011, 

s. 34-35. 
151İsmail Râcî Fârukî, Tawhid, (Tevhidin Hayata ve Düşünceye Yansıması), (2. Baskı), (Çev: 

Dilaver Yardım-Latif Boyacı), İnsan Yay., İstanbul 1995, s. 35-36. 
152Enbiya, 21/22. 
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1- Vûcüb: Bir şeyin varlığının zorunlu olmasıdır. 

2- İmkân: Bir şeyin varlığının mümkün olup muhal olmaması, imkân 

ve ihtimal dahilinde bulunmasıdır. 

3- İmtina’: Bir şeyin varlığının imkân ve ihtimal dahilinde 

olmamasıdır. Aklın bu hükümleri isnad ettiği varlık ve kavramlara da vâcib, 

mümkün ve mümteni’ (muhal) denir.153 Söz konusu ayette Allah’ın bir ve tek 

olmasının vâcib olduğu, mümkün ve muhalin aklen vâcib kavramıyla ifade 

edilen Allah’ın zatını karşılamadığını ifade ettikten sonra vâcib kavramının 

özelliklerini söyleyebiliriz. 

‘‘Vâcib, varlığı zatının muktezası olan ve varlığında asla başkasına muhtaç 

 olmayandır. Vâcib, yokluğu asla kabul edici değildir. Yokluğu kabul 

 etmeyişi, zatından dolayı (li-zatihi) ise Vâcib li-zatihi ismini alır. Allah’ın 

 zatı gibi. Yokluğu kabul etmeyişi kendinden dolayı değil de başkası sebebiyle 

 ise Vâcib li-ğayrihi ismini alır. Allah’ın sıfatları gibi. Allah’ın sıfatları, 

 Allah’ın zatından dolayı yokluğu kabul etmez. Vâcib li-zatihi, varlığı zatının 

 muktezası olduğu için varlığında asla başkasına muhtaç değildir. Varlığına 

 yokluk sebkat etmemiştir yani kâdim (ezeli), evveli ve başlangıcı olmayandır. 

 Varlığına adem (yokluk) gelemez. Sonu yoktur. Ebedi ve bakidir. Vâcib li-

 zatihi mürekkeb de olamaz. Eğer mürekkeb olsa, cüzlerinden her bir cüz’ün 

 varlığı, zatından ibaret olan cüz’lerin toplamından önce olması gerekir. 

 Cüz’lerinin her biri zatından başka olur. Bu halde zattan ibaret olan 

 cüz’lerinin toplamı başkasının varlığına muhtaç olur da zatın muktezası 

 olamaz. Halbuki Vâcib li-zatihinin varlığı, zatının gereğidir. Ayrıca Vâcib li-

 zatihi varlığında cüz’lere ve bunların birleşmesine muhtaç değildir’’.154 

Allah’tan başka bir ilahın bulunmadığını ifade eden Râzi, kelam 

âlimlerini referans göstererek bu ayeti kelamî bir şekilde tefsir etmektedir. 

 
153Muhittin Bağçeci, Kelam İlmine Giriş, Netform Matbaacılık, (1. Basım), Kayseri 2000, s. 74; 

ayrıca bkz. Ali Arslan Aydın, İslam İnançları ve Felsefesi, DİB Yay., Ankara 1964, s. 108-112. 
154Bağçeci, Kelam İlmine Giriş, s. 75. 
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‘’Kelamcılar şöyle demişlerdir: İki ilahın varlığını kabul etmek, imkânsızlığa 

 götürür. Binaenaleyh, iki ilahın bulunduğunu söylemenin imkânsız olması 

 gerekir. Biz iki ilahın varlığını varsayacak olursak, bu durumda onların her 

 birerlerinin ayrı ayrı mutlaka bütün makdurata kadir olmaları gerekir. Şayet 

 böyle olsaydı o zaman onların her biri (mesela) Zeyd’i hareket ettirmeye ya 

 da durdurmaya muktedir olurdu. Binaenaleyh biz onlardan birinin Zeyd’i 

 hareket ettirmeyi diğerinin ise onu durdurmayı istediğini farz etsek, bu 

 durumda ya her ikisinin isteği yerine gelir ki bu imkânsızdır; çünkü iki zıttı 

 birleştirmek muhaldir veyahut da onlardan birisinin isteği yerine gelmez ki 

 bu da imkânsızdır. Çünkü onlardan her birinin isteğinin yerine gelmesine 

 mani olan diğerinin isteğidir… Şayet, onlardan her biri sonsuz kudrete sahip 

 olsalardı o zaman onlardan birinin diğerinden daha muktedir olması 

 imkânsız olurdu. Tam aksine her ikisinin de kudret açısından mutlaka eşit 

 olmaları gerekir. Onlar kudret açısından eşit olduklarında ise meydana 

 gelme bakımından birinin isteğinin diğerinin isteğinden evla olması imkânsız 

 olurdu. Aksi halde mümkün olan şeyin bir müreccihi bulunmaksızın tercihi 

 gerekmiş olur. Onlardan birinin isteği yerine gelip diğerinin ki gelmediğinde 

 isteği yerine gelen kadir; gelmeyen ise âciz olmuş olur. Âcizlik ise 

 noksanlıktır. Böyle bir şey ise ilah olacak varlık için imkânsızdır’’.155 

Tevhidi merkeze alan İslam dininin sanat ve estetiğe yansıyan özelliği 

de Allah‘ı tecsimden, teşbihten uzak tutmak ve bunu İslam sanatında somut 

bir şekilde göstermektir. İslam’da resim ve heykelin yasak kılınmasının 

tevhide zarar verebileceği endişesiyle olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü 

ilahi varlık, İslam sanatında aşkındır ve içkinliği kabul etmez. Oysa yaratılan 

varlıklar içkindir ve varlıkları gereği aşkınlığı kabul etmezler. Ayrıca İslam’ın 

tevhid üzerine oturmasının bir sonucu da şudur ki, yaratan varlık ile varlık 

âlemine çıkan hadis varlıklar arasında mahiyet farklılığı vardır. Yaratanla 

yaratılmış arasında hiçbir noktada ve hiçbir şekilde benzerlik yoktur. 

Herhangi bir ortak nokta mevcut değildir. Yaratanla yaratılmışlar arasında 

 
155Fahruddin Râzi, Tefsir-i Kebir, Akçağ Yay., (1. Baskı), Ankara 1993, XIV, 109. 
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benzerlik kuramamanın başka bir deyişle Allah-u Teâla’yı sıfatlarında 

‘bir’lemenin hayatımıza yansıyan iki önemli neticesi olduğunu ifade eden 

Topaloğlu, bunları şu şekilde ifade eder: 

’’a) Yüce Allah hakkında O’nun şanına yakışan şekilde saygılı ve ölçülü 

 ifadeler kullanmak 

b)Kendi değer hükümlerimize göre sevgi ve saygıya ne kadar layık olursa 

 olsun hiçbir insan için beşerüstü bir özellik tanımamak, beşerüstü kavram ve 

 ifadeler kullanmamak, hiçbir nesnede ilahi bir kudsiyet kabul 

 etmemektir.’’156 

İslam âlimleri bu hususu teyit amacıyla Kur’an-ı Kerim’in şu ayetini 

Tevhid konusunda temel referans olarak görmüşlerdir. ‘’Hiçbir şey O’nun 

benzeri değildir.’’157 

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hakk’ın birliğine delalet eden ayetler çok 

olmakla birlikte sadece birkaç tanesini burada zikretmeyi uygun buluyoruz. 

‘’De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah, Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, 

 O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O’ndan çocuk olmamıştır, kendisi de 

 doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.158 

‘‘Ey İnsanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size 

 göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir 

 ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?’’159 

‘‘Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. 

 Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine 

 üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen âlemi de bilen Allah, onların 

 
156Bekir Topaloğlu, İslam’da İnanç Esasları, s. 86. 
157Şûra, 42/11. 
158İhlas, 112/1-4. 
159Fatır, 35/3. 
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 yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok 

 yücedir.160 

‘‘De ki: Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah’la beraber (başka) ilahlar 

 olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol 

 ararlardı. Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin 

 ötesindedir, yücedir.’’161 

‘‘Allah bir çocuk edindi dediler. O, bundan uzaktır. O, her bakımdan sınırsız 

 zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Bu konuda elinizde 

 hiçbir delil de yoktur. Allah’a karşı bilmediğiniz bir şey mi 

 söylüyorsunuz.’’162 

İslam’ın bildirdiği Allah mefhumu Tevhid, tenzih, yaratma, diriltme 

v.b. kavramlar üzerine bina edilmiştir. Bu mefhumun içeriği tevhidi ilkelerle 

donatılmıştır. İslam’a göre Allah, yalnız üstün varlık değil aynı zamanda var 

denilmeye layık tek varlıktır. Kâinatta kendisine denk olabilecek hiçbir varlık 

yoktur. Varlığın merkezinde O vardır.163 

Allah Teâla zati-selbî sıfatlarıyla aşkınlığının maddeye 

hapsedilmekten yüce olduğunu; zati-subuti sıfatlarıyla da varlıkla her an 

irtibatlı ve insana şahdamarından daha yakın olduğunu bildirmiştir. Selbî 

sıfatlar acz ve noksanlık ihtiva eden manalar taşıdıkları için ulûhiyet 

makamıyla bağdaşmayan nitelikleri reddeden kavramlar olup Allah’ın ne 

olmadığını ifade eder. Bunların hedefi, Tevhid inancını oluşturmaktır.164 

Tanrı–âlem ilişkisi bağlamında varlığı akılla bilinebilen ve âleme 

müdahale etmeyen Tanrı anlayışı şeklinde tarif edebileceğimiz deizm, esas 

itibariyle Tanrı’nın tam aşkınlığı fikrine dayanır ve içkinliği reddeder. 

 
160Müminun, 23/91-92. 
161İsra, 17/42-43. 
162Yunus, 10/68. 
163İbrahim Coşkun, Ateizm ve İslam (Kelamî Açıdan Modern Çağ Ateizminin Eleştirisi), (1. 

Basım), Ankara Okulu Yay., Ankara 2011, s. 186. 
164Coşkun, s. 188. 
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Tanrı’yı âleme müdahale ettirmemenin sebeplerden biri de O’nun bu 

aşkınlığını korumak ve antropomorfizmin her çeşidinden uzak kalmayı 

sağlamaktır. Deizmin kilisenin temsil ettiği Hz. İsa’nın ulûhiyet fikrine 

şiddetle karşı çıkmasının sebebi, teslisin tenzih fikrine çok ters düşmesiydi.165 

Bununla birlikte deizm, birtakım kelamî problemleri de bünyesinde taşıyordu. 

Örneğin, âlemle ilgilenmeyen bir Tanrı’nın âlemi bilmesi mümkün müdür? 

Âlem üzerinde doğru dürüst bir tasarrufu olmadığına göre, bu Tanrı güçlü 

müdür? O, bir şeyler isteyen bir Tanrı mıdır? Sözün özü deizm, Tanrı 

hakkında konuşmayı en aza indirgemektedir.166 Dolayısıyla aşkın bir ulûhiyet 

fikrini temel referans alan ve Allah’ın içkinliğini reddeden sıfatları nefyeden 

deizm, İslam’ın tevhid akidesine de ters düşmektedir. 

Panteizm, aşkınlık fikrini reddettiği için ve panteizmde aşkın ulûhiyet 

anlayışı olmadığı için yaratma fikri de yoktur. Teizmin en bariz vasfı, iradesi 

olan hür yaratıcı fikrine yer vermesidir. Panteizm’de her şey Tanrı’da olup 

bitmektedir. O’ndan ayrı bir âlem yok ki yaratma söz konusu olsun.167 

Panteizm’de içkinlik referans alındığı ve Allah’ın yaratmasını reddettiği için 

panteizm, İslam’ın ve dolayısıyla Kuran’ın bize vermiş olduğu Tevhid 

inancına bütünüyle ters düşmektedir. 

Soyut bir karaktere sahip olan Allah’ın cisimleştirilmemesi Tevhid 

akidesi için büyük bir öneme haizdir. Dolayısıyla İslam sanatında teşbih ve 

tecsim rağbet görmemiştir. Bunun yerine insanda ulvî bir heyecan uyandıran 

ve kişinin kendi içsel dünyasındaki güzelliğe olan meyil, sanat alanlarıyla 

kendini dışa aksettirmiştir. Fakat bu, Allah’ın aksetmiş hali değildir ve 

İslam’da sanat, bu amaca hizmet de etmemektedir. Sadece insanda tabiî/fıtrî 

olarak var olan güzellik duygusunun dışa yansımış halidir. 

 
165Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 182. 
166Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 184. 
167Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 197. 
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İslam’ın merkezinde tek, mutlak, sonsuz, Rahman ve Rahim olan hem 

aşkın hem de içkin olan kavrayabildiğimiz ya da hayal edebildiğimiz şeylerin 

hepsinden daha büyük olan, yine de İslam’ın kutsal metni Kuran’ın beyan 

ettiği gibi, bize şahdamarımızdan daha yakın olan Tanrı hakikatinin 

bulunduğunu ifade eden Nasr, sözlerini şöyle sürdürür:  

’’Arapça ismiyle Allah olarak bilinen tek Tanrı, bütün veçheleriyle İslam’ın 

 merkezi hakikatıdır; tevhid olarak adlandırılan bu birliğe şehadet etmek de 

 İslamî olan her şeyin etrafında döndüğü eksendir. Allah, her türlü ikiliğin ve 

 ilişkiselliğin (relationality) cinsiyet ve bu dünyada varlıkları birbirinden 

 tefrik eden bütün nitelik farklılıklarının ötesindedir. Yine de O, bütün var 

 oluşun kozmik ve beşeri niteliklerinin kaynağıyla her şeyin kendine döndüğü 

 nihai gayedir’’.168 

Batı sanatı, ağırlıklı olarak insanı merkeze alıp ona dayandığı halde 

İslam sanatı merkeze İlahî mahiyeti yerleştirir. Bu sanat, insanların çeşitli 

durumlarını, çelişkilerini ve çatışmalarını sergilemeye hemen hemen hiç önem 

vermez. Onun ilk ve son tutkusu, ilahî olandır. İslam sanatının en başta gelen 

özelliği sürekli ilahî olanla karşılaşma bilinci içerisinde olmasıdır. Bu sanatın 

en merkezi konumunda olan ilke, Allah’ın her türlü beşeri ve cismani 

nitelikten uzak olmasıdır. 

İslam sanatını meydana getiren bütün Müslüman sanatçıların algı ve 

anlayışlarının merkezinde tevhid ilkesi yer alır. Eşyayı madde ve duyusal 

bağlarından koparma demek olan soyutlama, üslûplaştırma ve tekrar, İslam 

sanatının bu tevhid ilkesini gözeten bir tezahürüdür.169 

 
168Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’ın Kalbi, (Çev: Ahmet Demirhan), Gelenek Yay.,(3. Baskı), 

İstanbul 2002, s. 17. 
169Koç, İslam Estetiği, s. 50. 
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1.3.2. Soyutlama 

Soyutun çok çeşitli anlamlarının ve adlarının olduğunu biliyoruz. 

Sübjektif, enfûsî, mücerret, abstre, nonfigüratif sanatta hep aynı anlama 

gelmektedir. Sanatta soyut, bilinen bir konusu olmayan veya konusu içinde 

saklı olan, figüratif olmayan demektir.170 

İslam sanatının temel niteliklerinden biri de soyutlamaya son derece 

önem vermesidir. Bütün İslam sanatları görünende görünmeyeni, değişende 

değişmeyeni yakalama ve gösterme cehd ve çabasında olduğundan tabiatı 

olduğu gibi aksettirmek yerine onu soyutlamaya, ele aldığı nesnenin 

bireyselliğini ve tabiiliğini öldürmeye yönelmiştir. Bununla birlikte geleneksel 

sanatımız ne kadar dolaylı ve imalı konuşsa, ne kadar soyutlama ve 

stilizasyona gitse de reel olandan bütünüyle kopmamıştır.171 

İslam sanatı ile Avrupa sanatını soyutlama cihetiyle karşılaştıran 

Arvasî, şöyle demekte ve İslam sanatının soyut karakterini ifade etmektedir:

 “Avrupa asırlarca İslam sanatına kapalı kalmıştır. Bunun sebebi, gelip 

 geçen nesillerin gerçeğe (objektif realiteye) ve akla dayanan Rönesans sanatı 

 ile yetişmiş olmalarıdır. Bu yüzden değil midir ki, Batı sanat dünyası, 

 minyatürün gölge, derinlik ve hacim karşısındaki kayıtsızlığını, onun aczine 

 vermiş, satha bağlılığını gittikçe beliren bir dünya ve sanat görüşünün bir 

 neticesi olarak görememiştir. Batı resmi, Giotto ile satıhtan derinliğe, 

 tecritten gerçeğe (müşahhasa ve şeniyete) doğru ilerlerken İslam minyatürü, 

 ters bir yol tutmuş, derinlikten satha, (müşahhas) gerçekten tecride doğru 

 yükselmiştir.’’172 

Camilerdeki süslemelerin en bariz özelliği, tabiatı olduğu gibi taklit 

eden realizmden şiddetle kaçınılması, nesnelerin soyutlaştırılarak ifade 

edilmesidir. Çünkü tabiatçı ve realist süsleme anlayışı, Müslümanın hislerini 

 
170Erkul, s. 137. 
171Koç, İslam Estetiği, s. 25. 
172Arvasî, s. 118. 
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ve zevklerini dile getirmede yetersiz kalır. Eşyayı ve kişileri olduğu gibi 

resmetmek yerine, onları yorumlayarak, üslûplaştırarak, yani belli prensipler 

içerisinde değişikliğe uğratarak, ya da figürleri bitki veya çizgilerin arasında 

saklayarak tasvir etmek düşüncesi, orijinal bir İslam süsleme tarzının 

doğmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle sınırları ve ilham kaynakları 

madde dünyasının sınırlarının ötesine taşan, Allah’ı madde âleminin 

ötelerinde aramaya çalışan, seyredenleri sonsuzluk ve ulûhî âleme götürmeyi 

amaçlayan yeni bir sanat anlayışı elde edilmek istenmiştir.173 

Müslüman sanatçı, şekil ve figürden ne kadar çok uzaklaşırsa ve 

somuttan ziyade tercihini soyuttan yana kullanırsa, dünyadan o kadar 

uzaklaşacağına ve tabiatüstü kavramları hatırlayacağına inanır. Bunun böyle 

olması, İslam sanatının üzerine inşa olduğu dinin madde âlemine baktığı 

açıdır. Zira İslam dininde, asıl olan madde değil, maddeye esas teşkil eden ve 

maddenin bizi iletmek istediği anlamdır. İslam sanatının en özgün niteliği 

tevhid, yani soyut bir varlık olan Allah inancı etrafında şekillenmiş olmasıdır. 

Bu ilkeden hareketle İslam sanatı esasen soyut bir karakter kazanmış ve bu 

yönde gelişmiştir. Müslüman sanatkârlar putperestliği yeniden 

canlandırabileceği, tevhidi zedeleyeceği düşüncesiyle büyük ölçüde somut 

nitelik taşıyan figüratif resme, tasvir/resim ve heykel sanatına sıcak 

bakmamışlardır. 

İnsanın neden soyutlama cihetine gittiğini ifade eden Ayvazoğlu, 

şöyle demektedir:  

“Soyutlama eğilimi, insanın dış dünya karşısındaki büyük iç huzursuzluğunu 

 gösterir. Psikolojide maddi meydan korkusu (agora fobi) adı verilen bu 

 tepkinin bir sonucu olarak insan ruhunu büyük bir huzur ihtiyacı kaplar. 

 Doğulu insan, nesnelerle özdeşleşerek değil, onları görünüşteki 

 
173Çam, İslam’da Sanat Sanatta İslam, s. 64-65. 



S a d ı k  T E K İ N G Ü R  | 70 

 

 keyfiliklerinden, tesadüfîliklerinden soyarak soyut geometrik biçimlere 

 yaklaştırmak suretiyle giderir.’’174  

Soyutlama eğiliminin arkasında psikolojik süreçlerin olması normal 

karşılanabilir fakat bu, İslam sanatı için yegâne âmil değildir. Çünkü İslam’ın 

inanç yapısı zaten soyutlama eğilimine müsaittir. Bunu ifade eden bir ayette 

şöyle denilmektedir. “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolundan 

harcayarak)ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma.’’175 

Ahiret yurdu metafizik bir alandır dünya ise fizik alanıdır. Allah, bizden asıl 

olarak ahiret yurdunu yani soyut olanı istemektedir. Dünyadan da nasibini 

unutma tabiri, İslam sanatında eşyanın fiziksel bir gerçekliği olduğu fakat bu 

gerçekliğin soyutlaştırılarak ifade edileceği görüşünü insana 

düşündürmektedir. 

Mücerret anlayış, tevhidin sonsuzluğu noktasından yola çıkarak 

gerçek varlığa ve birliğe ulaşmak için maddeden kurtulup metafizik âlemi 

yakalama çabalarıdır. İslam sanatının motif oluşturmadaki arayışı ve sonsuza 

dek sürme isteği de bundan kaynaklanmaktadır. Çünkü dünyada var 

sandığımız nesneler gerçek varlık karşısında sonlu olmaları bakımından yok 

sayılırlar.176 

Çıplak gözün gördüğü dünya, tasavvuf terminolojisiyle konuşmak 

gerekirse bir kesret, bir var olup yok olma dünyasıdır. Önemli olan bu 

geçiciliği, görünüşteki karmaşayı aşmak, ardındaki mutlak kanunluluğu 

yakalamaktır. Gelip geçiciliğin, karmaşanın ruhlara huzursuzluk verdiği 

doğrudur. O halde, Allah gerçekte kâinatı mükemmel bir kanunluluk olarak 

yarattığına göre, duyularımızla kavradığımız yapının ardındaki armoniyi 

 
174Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, s. 47. 
175Kâsas, 28/77. 
176El-Fârukî, The Cultural Atlas Of Islam, (İslam Kültür Atlası), s. 183. 
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görebilmek için çıplak gözden daha farklı bir görme vasıtasına ihtiyaç 

vardır.177 

İslam sanatını şekillendirip ona yön veren felsefe, her şeyden önce 

Allah telakkisidir. Bilindiği gibi, İslam’ın ilah kavramı madde âlemindeki 

şekillerden, hayal ve tasavvurlardan uzaktır. İslamiyet, Hristiyanlık, Budizm 

ve Hinduizm gibi Tanrı tasavvurunun müşahhas olduğu dinlerden ayrılır. 

Mücerret bir Allah inancına sahip olan İslam sanatçısı için Tanrı’yı tasvir 

etmek imkânı yoktur. Çünkü O, duygu ve tasavvurların çok ötesindedir. İnsan 

O’nu ancak eserleri ve sıfatları ile bilebilir.178 

İslam estetiğinin soyuta yönelmesinin arka planında dince kutsal 

kabul edilen kutsalların soyut bir mahiyete büründürülerek kutsiyetlerinin 

devam ettirilmek istenmesi ve bu kutsallığın form, şekil, figür, gibi şeylerin 

gölgesinde bırakılmak istenmemesi olgusu yatar. Ayrıca İslam’ın kutsal kabul 

ettiği varlıkların soyut karakterli olmaları bu dinin estetiğini de soyuta 

yöneltmiştir. Bu soyuta yönelme, bütünüyle reel olanı terk etme olarak 

anlaşılmamalıdır. Çünkü İslam estetiği reelden hareket ederek ideal olana, 

somuttan hareket ederek soyuta, görünenden hareketle görünmeyene, 

değişenden hareketle değişmeyene doğru yol alır. 

1.3.3. Boşluk 

İslam inancının sanata yansıyan en belirgin tezahürlerinden biri de 

boşluktur. Mihrapta ne heykel ne de resim bulunur. Allah işte bu yokluk ile 

ifade edilir. Allah her yerde mevcuttur, fakat görülmez. O halde O’na mekân 

tahsis etme veya onu resimle temsil etme iddiasında bulunmak doğru olmaz. 

İslam’ın temel prensibi, insanı ilahî birliği düşünmekten uzaklaştıracak, 

dolayısıyla her türlü cüz’i gerçeği aşan, tevhide yönelmeye engel teşkil eden, 

 
177Ayvazoğlu, İslam Estetiği, s. 40. 
178Çam, İslam’da Sanat Sanatta İslam, s. 71. 
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görünüşler dünyasında, insanı yoldan çıkaran putlardan uzaklaşmasını 

sağlamaktır. Allah’ın birliği, yeryüzündeki figürlerin ötesinde, ancak aynı 

zamanda hem matematiksel hem rasyonel, hem ahenkli hem de müziksel olan 

bir düzen ifade eder.179 

İslam sanatı, varlığı İslam düşüncesi açısından canlandıran bir 

anlayıştır. İslam kültürünün herhangi bir veçhesiyle ilgilenildiğinde onu 

ortaya çıkaran ana sebebin İslam’ın inanç esasları olduğu görülür. İslam 

kültürü gerçekte Kur’anî kültürdür.180 

İslam sanatında mevcut bulunan boşluğun nedeni olarak, onun inanç 

sisteminde mevcut olan insan-Allah farklılığının olması veya ayniyetinin 

olmamasıdır. İslam’ın Allah anlayışı, Tevhid üzerine oturmuş ve teşbihten 

uzak bir Allah anlayışı bu boşluğun nedenlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmıştır. 

İslam sanatının soyut, arabesk ve boşluğa yönelmesinin arka 

planındaki itici güç, “insan-tanrı” simgesiyle özdeşleştirilebilecek her türlü 

benzetme ve benzeşme biçiminden uzak kalmak anlamına gelen tenzih 

inancından kaynaklanır. Zira, Allah’ı bilmek mutlak gayb âleminin konusu 

olması hasebiyle, O’nun olgular âlemindeki bir misalle cisimleştirilerek ya da 

teşbihe kaçarak tanıtılması mümkün değildir. Bunun anlamı, ilhamcı/antikite 

sanat anlayışında olduğu gibi “tanrı-insan” imajını öne çıkarmak yerine, insan 

ile yaratıcısı arasındaki mutlak cismanî anlamda benzememeye dayalı 

mesafeyi vurgulamayı tercih etmektedir.181 Hatta “boşluğun beyhudeliği dahi 

Allah’ın yüceliğinin ve O’nun her yerde var olmasının sembolü” olarak 

görülür.182 

 
179Coşkun, s. 27. 
180El-Fârukî, The Cultural Atlas Of Islam, (İslam Kültür Atlası), s. 183. 
181Coşkun, s. 27-28. 
182El-Fârukî, The Cultural Atlas Of Islam, (İslam Kültür Atlası), s. 199. 
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İslam sanatının temel amacı kelime-i şehadetle özetlenen şekliyle 

Allah’ın ne olduğunu, aynı zamanda ne olmadığını ifade etmektir. Onun 

nitelikleri her zaman insan idrakinin ve tarifinin ötesindedir. O halde sanat ile 

tevhid esasını anlatmak için başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuzluk etkisi 

veren bir desen kullanmak en iyi yoldur. İslamî mesajın ince içeriğinin 

anlatımı, bu sonsuza açılan ve sınırsız olarak çoğaltılabilen desenler 

vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bunun farkına varan müslüman sanatçılar, 

inançlarını sanat yoluyla ifadelendirmede, pek çok tarzda yaptıkları desenlerle 

maharetlerini göstermişlerdir. Bu estetik anlayış, daha sonraki dönemlerde 

arabesk sanatı olarak adlandırılmıştır. Arabesk, bakan kişide zaman ve mekân 

ötesinde bir sonsuzluk fikri meydana getirir. Bunun sonucunda izleyicilerin 

düşüncesi Allah’a yönelmiş olur. Böylece sanat, güzel bir biçimde dini 

inancın kuvvetlenmesine ve yüce Yaratıcının cemal sıfatının hatırlamasına 

vesile olur.183 

Sanat insanî bir fiildir; güzelliğin kaynağı ise Allah’tır. Sanat, insanla 

yücelir ve gelişir, güzellik ise Rahmandan feyizlenir. İnsan, ilahî nurları 

celbetmek cehdine girdiği zaman, insanî mertebelerdeki yükselme derecesine 

göre, ilahî güzellikleri hisseder. Onun için, güzellik ruhun ve vicdanın 

kavradığı manevi bir lezzettir. Bu anlamda sanat, hislerle gerçekleşenin 

ötesine yönelmek, maddî gerçeklerden hareketle manevî güzelliklerle irtibatı 

sağlamaktır. Bu durum insanı zaman-mekân ile kuşatılmışlık duygusundan da 

uzaklaştırmaktadır.184 Sanatı salt maddî olarak görmek, ondaki manevî 

duyguyu bilmemenin adıdır. Zira sanat, kendi içerisinde manevî hisleri 

barındıran ve bu hisleri insanda yoğun bir şekilde yaşatan bir hüviyete 

sahiptir. Dolayısıyla Rahman’dan almış olduğu bu feyzi, sanat yoluyla insan 

dışarıya yansıtır. 

 
183Coşkun, s. 26. 
184Coşkun, s. 28. 
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Kutsal sanatın en ayırt edici özelliği onun Hakk’ın hazreti ve yakınlığı 

sezgisi ve duyarlılığına dayalı bir etkinlik olmasıdır. Bu sanat, eserlerini adeta 

ibadet anında insanın kendinden geçerek Allah’a yönelmesinde olduğu gibi, 

sanatçının kendisini tam anlamıyla konusuna vererek ve onunla bütünleşerek 

gerçekleştirir. Böyle bir duyarlılığa sahip olan sanatçının dikkati ve yönü 

gelip geçici olana değil, zaman üstü ve kalıcı olanadır. Bu sanat, aşkla 

marifetin buluştuğu noktada ortaya çıkar, yani bilgi, aşk ve sanat burada 

birbirinden kopuk değildir. Bu bakımdan, bu sanat gelip geçiciliğe yönelen 

natüralizme hiçbir zaman sıcak bakmamıştır.185 

İslam sanatının temel niteliklerini ifade ettikten sonra Kur’an merkezli 

estetik delile geçebiliriz. Önce teleolojik delili açıklayacak daha sonra ise 

gaye ve nizam fikrine paralel olarak Kur’an’daki estetik ile ilgili kavramlara 

geçeceğiz. Tezimiz din felsefesi bilim dalına ait olduğu için de estetik ile ilgili 

kavramların etimolojisine inmeyecek sadece bir fikir vermesi cihetiyle 

kavramların yüzeysel anlamları üzerinde duracağız. Linguistik tahliller yerine 

kavramların ifade ettiği anlamı felsefî bir şekilde ele alacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
185Koç, İslam Estetiği, s. 28. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KUR’AN VE ESTETİK DELİL 

2.1. Teleolojik Delil ve Estetik 

Allah’ın varlığı ile ilgili deliller ailesinden olan gaye ve nizam delili, 

diğer delillerin karşılaştığı sorunlardan farklı olarak âlemde görülen düzen ve 

gaye fikrini temel referans aldığından normal insanların bile zihninde büyük 

anlamlar uyandıran bir hüviyet arz etmektedir. Çünkü ontolojik delil ve 

kozmolojik delil, ilmî, felsefî ve kelamî delil getirme yöntemlerini mucip 

kıldığından normal insanların anlayabilecekleri deliller değillerdir. Bu delil, 

diğer iki delille karşılaştırıldığında insan zihninin kolayca anlayabileceği ve 

sıradan insanların da kavrayabileceği özel bir öneme sahiptir. Bu delil, 

teleolojik delil ya da finalizm olarak da bilinmektedir. Teleoloji, 

gayelilik/amaçlılık anlamına gelmektedir. Finalizm de Latince kökenli olup 

bu anlama yakındır. Tanrı’nın varlığını evrendeki düzen ve gayeliliğe dikkat 

çekerek açıklayan bu delil, bu düzen ve gayeliliğin arkasındaki bilinçli 

yaratıcı bir varlık olan Tanrı’ya ulaştırır.186 Bu delil, inayet, hikmet, nizam-ı 

âlem, illet-i gaiyye, ibda’, ihtira gibi isimlerle de anılmıştır. Teleolojik delil, 

içinde bulunduğumuz âlemin birçok varlığındaki gaye ve nizamlı bir şekildeki 

tenasübü ölçü alarak sistemini kurar. Her bir varlığın birbiri ile olan 

münasebetini ve varlıkların birçok gaye ve hikmete mebni olarak yaratıldığını 

ve bu varlıkların tesadüfen oluşmadığı fikrine dayanan bu delil, Kuran-ı 

Kerim’de tabiat varlıklarına dikkat çekilmek suretiyle çok defa işlenmiştir.  

Teleolojik delilin belli başlı basamaklardan oluştuğunu ifade eden 

Aydın, bu basamakları şu şekilde ifade eder:  

 
186Sinanoğlu, s. 77; ayrıca bkz. Ruhattin Yazoğlu, Dinî Çoğulculuk Sorunu, İz Yayıncılık, (1. 

Baskı), İstanbul 2007, s. 24. 
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1-Âlemde varlıklarına şahit olduğumuz her şeyde bir düzen görmekteyiz 

 veya en azından bir düzenin varlığını gösteren bir takım izlere 

 rastlamakta, düzenin düzensizliğe galebe çaldığına hükmetmekteyiz. 

2-Varlıklarda görülen düzen, belli gayelere hizmet etmekte ve âlemde 

 hayatın devamını sağlamaktadır 

3-Şimdi, ne düzen ne de gaye kendi başına ortaya çıkamaz. Yani varlıklar 

kendi kendilerine bir düzen ve gaye seçme imkânına sahip değildir. Hele 

çeşitli varlık seviyelerinde bulunan şeylerin bir araya gelmeleri, birtakım alt 

sistemler oluşturmaları ve alt sistemlerin sonunda âlem gibi adeta organik bir 

bütün meydana getirmeleri ne teker teker var olanların ne de tesadüflerin 

başarabilecekleri bir şeydir. 

4-Bu durumda âleme bu nizam ve gayeyi veren ilim, kudret, irade ve inayet 

sahibi bir varlığın bulunması gerekir. İşte bu varlık, Tanrı’dır.187 

Âlemde bir düzen, gayeye uygunluk ve estetik yapı vardır. Bilgimiz 

makro ve mikro planda basit gözlemden başlayarak her türlü varlığın 

derinliklerine indiği nispette daima bir nizamın bulunduğunu tespit eder. 

Burada nizamın anlamı, evrende cereyan eden bütün doğal olguların basit 

doğa yasalarına uyuyor olması demektir. Varlıkların böyle bir durumu 

kendilerine seçtiğini söylemek mümkün değildir. Keza evren, bir tesadüfler 

âlemi olmayıp, orada her şey ve her olay bir yasaya bağlıdır. Böyle bir durum 

kendi kendine meydana gelmiş olamaz, aksine bir bilinç ve zekayı gerektirir 

ki bu da bizi bir yaratıcının var oluğunu kabule zorlar.188 

Teleolojik delilin diğer delillerden daha fazla rağbet gördüğünü ifade 

eden Aydın, bu hususu ifade ederek şöyle demektedir:  

’’Değişmeyi, imkânı, zaman içinde var olmayı çıkış noktası olarak seçen bir 

 delil âlemin estetik yapısına pek dikkat etmez oysa gaye ve nizam delili 

 
187Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 62-63. 
188Taylan, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, (2. Baskı), Şehir Yay., İstanbul 2000, s. 74. 
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 insanın estetik duygusuna hitap eder ve İslamî bir ifadeyle Celil olan ve 

 Cemali seven bir ulûhiyet anlayışına ulaşmayı gaye edinir.189 

İslam filozolarına göre isbat-ı vâcib olarak değerlendirilebilecek 

teleolojik delil, merkezi bir öneme sahiptir. Felsefede Aristo’dan beri gelen ve 

onun varlık için gösterdiği gai sebep teolojilerde âlemde gayelilik ve nizam 

bulunduğu düşüncesinden hareketle Tanrı ispatı için başvurulan yol olarak 

İslam kelamcıları ve filozoflarında da önemli yer tutar. Kindi’ye göre, insanın 

içinde yaşadığı âlemde cereyan eden her şey Tanrı’nın hikmetini, lütfunu, 

eşyadaki etki ve etkilenmelerin yüksek gayelerini gösterecek bir ahenk ve 

nizama sahiptir. Her şey en mükemmel bir şekilde takdir ve tanzim edilmiştir. 

Bunlar bir tedbir ile hikmetin ifadesi olduğuna göre, müdebbir ve hâkim bir 

ilk sebebin bulunması gerekir ki, o da yüce Allah’tır.190 Kindi, muhtelif 

vesilelerle bu delili işaret etmiştir. O şöyle der: ’’Âlemin mükemmel yapısı, 

düzeni, parçalarının birbiriyle olan ahenkli irtibatı, her şeyi iyi koruyacak, 

kötüyü yok edecek tarzda düzenlenmesi, en yüksek seviyede bir tedbir ve 

tertibin, ilim sahibi bir müdebbirin varlığının en iyi işaretidir.’’ Kindi, nizam, 

ahenk, irtibat, güzellik ve gaye fikrini içine alan bir âlem anlayışından yola 

çıkarak Allah’ın varlığına delil getirmektedir ki buna kısaca ‘Delil-i İnaye’ 

adını verir.191 

Nizam fikri, Fârâbi sisteminin de merkezinde yer almaktadır. Allah’ın 

cevad ve adil oluşundan bahseden Farabi şöyle der: ’’Âlemde görülen nizam, 

her şeyden önce bu iki ilahi hususiyetin eseridir. Onlar sayesinde her şey 

 
189Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 64-65; ayrıca bkz. Metin Yasa, ‘‘Güzellik Kanıtı ve 

Taşıdığı Felsefî Değer’’, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi, 
Sayı: 18, 2004, s. 7-10. 
190Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, MÜİFV Yay., (3. Basım), İstanbul 1997, s. 49. 
191Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 50. 
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birbiriyle öyle bir i’tiraf, irtibat ve nizam içine girer ki, birçok şey adeta bir 

tek şey haline gelir.’’ 192 

Âlemin nizam ve gayesi konusunda İbn-i Sina’nın, Farabi’nin izinde 

yürüdüğünü ve onun usulünü takip ettiğini söyleyebiliriz. O da Allah’ın 

adaleti, cömertliği ve güzelliğini açıklarken âlemin düzenine, gayesine, 

hikmetine, güzelliğine işaret etmektedir. O’na göre de âlemin nizam ve tertibi, 

Allah’ın inayetle adaletinin eseridir. Her şey, O’ndan bir tertib üzere fezeyan 

eder. O, varlıklar mertebesinde neyin nerede olacağını bilir ve her şey bu 

bilgiye göre olur. Kâinatın varlığı ve âlemde varlıkların birbiriyle hayret 

edilecek tetabuk ve tevafuku, tesadüfen olamaz. Bu, bir tedbirin eseridir.193 

İbn Rüşd, inayet delilini sergilerken bu hususa işaret etmektedir: 

 ’’Dünyamızdaki bütün varlıklar, insanın varlığına uygun olup, gaiyyet her 

 yerde gözlenebilmektedir. Âlemde var olduğu söylenebilen uygunluk bir 

 rastlantı ile değil, kasd ve irade sahibi fail(Allah) tarafından meydana 

 getirilmiştir. Varlıkların insanın varlığına uygunluk teşkil etmesi, mesela: 

 Güneş ve Ay’ın hareketleri, gündüz ve gecenin durumu, mevsimlerin bir 

 düzen içinde sürüp gitmesi, hayvanlar, bitkiler, canlı ve cansız varlıkların 

 yapısı v.b. her şeyin, insan yapısına ve durumuna uygun olması bunu ifade 

 eder’’.194 

Âleme hikmet nazarıyla bakmamız gerektiğini ve âlemin içinde bir 

nizam ve düzen olduğu fikri, İslam geleneğinde Gazali tarafından da ele 

alınmıştır. Çünkü Gazali, eşyanın arkasında hikmet nazarıyla bakıldığında 

âlemin kendisini açımladığını, insanın mütekâmil bir nazarla âleme baktığında 

âlemdeki gaye ve nizamı fark edebileceğini ifade etmiştir. 

Gazali’ye göre, âlem bir kişi gibidir. Orada yaratılmış her şeyde bir 

hikmet vardır. Çünkü Allah boş hiçbir şey yaratmamıştır. Sağlıklı akla sahip 

 
192Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 69; ayrıca bkz. İbrahim Hakkı Aydın, Fârâbi’de 
Metafizik Düşünce, Bil Yay., (1. Baskı), İstanbul 2000, s. 143-146. 
193Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 70. 
194Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefesi, s. 250. 
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bir kimse Kur’an’daki ayetlerin anlamlarını düşünür ve Allah’ın gökte ve 

yerde hayvanlar ve bitkiler dünyasındaki hikmetlerine dikkatlice bakarsa bu 

olağanüstü yapının bir yaratanı ve irade edeni olduğunu kolayca anlayabilir. 

Ona göre her mahlûkun belli bir yaratılış amacı vardır; evrendeki yaratıklar ve 

çeşitli varlıkların tamamı insan için yaratılmıştır. Bütün bunlar Allah’ın 

varlığı için birer delildir. 195 

İslam düşüncesinde ‘’Leyse fi’l-imkân ebde’u mimmâ kâne’’ 

biçiminde formüle edilip yaygınlaşan görüş, esasen Gazali’de ‘’ ’Leyse fi’l-

imkân aslen ahsenü minhu velâ etemme velâ ekmele’’ şeklinde ifade 

edilmiştir. Gazali, bununla ilgili olarak Allah’ın mahlûkatı tam bir ilim ve 

hikmetle kusursuz yarattığını, beşeri hayatta hiçbir zulmün bulunmadığını, 

adalete uygun olarak var edildiğini söyler. Kısaca Gazali’ye göre âlem, insan 

aklını hayrette bırakacak kadar olağanüstü bir nizama sahiptir. Bu ise yüce bir 

kudrete delalet etmektedir.196 

Teleolojik delil, ontolojik delilden farklı olarak gözümüzle 

gördüğümüz dış dünya ya kapı aralayan bir hüviyete sahiptir. Yani zihnimiz 

diş dünyanın verilerini kullanarak eşyanın arkasında ki hakikate varmayı 

amaçladığı gibi gözlerimiz, algılarımız da bu amaca hizmet etmektedir. 

Kuran’ın insanın dikkatini dış dünyaya yönelten çok sayıda ayetleri vardır.  

‘’Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün gidip gelişinde elbette 

 akl-ı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır. Onlar, göklerin ve yerin 

 yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbim! Sen bunu boş yere yaratmadın sen 

 yücesin, bizi ateş azabından koru’’197 derler. 

‘’O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın 

 yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözü çevir de bir bak, bir 

 
195Sinanoğlu, s. 77-78. 
196Taylan, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, s. 84. 
197Ali İmran, 2/190-191. 
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 bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak göz 

 (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.’’198 

‘’(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine,  

 dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar 

 mı?’’199 

‘’Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Eğer Allah’a ibadet 

 etmek istiyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a 

 secde edin.’’200  

Bu âlem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, bir 

kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa küre-i arzdan bin defa büyük ve top 

güllesinden yetmiş defa süratli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, 

birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz 

kozmoğrafyanın dediğine göre, küre-i arzdan bir milyon defadan ziyade 

büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i 

Rahmaniyye’de bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için 

her gün küre-i arzın denizleri kadar gazyağı ve dağları kadar kömür veya bin 

arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin. Onu ve onun gibi ulvî yıldızları 

gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber çabuk 

gezdiren ve birbirine çarptırmayan… bu meşher-i âzam-ı kâinatın Sultanı’nı, 

Münevviri’ni, Müdebbiri’ni, Saniî’ni tanıttırır.201 

‘‘İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun 

 (Kuran’ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit 

 olması, yetmez mi?202 

Ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstermekten kasıt, dış 

âlemden çıkarılan harici deliller ile, iç dünyamızdan çıkan derunî-batınî içsel 

 
198Mülk, 67/3-4. 
199Ğaşiye, 88/17-20. 
200Fussilet, 41/37. 
201Said Nursî, Âsâ-yı Musa, Envar Neşriyat, İstanbul 1996, s. 24-25. 
202Fussilet, 41/53. 
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delillerdir. Çünkü ufuk kelimesi, âfak kelimesinin çoğuludur. Âfak, dış dünya 

yani göz ile görülebilen harici dünyadır. Bu da bizi kozmolojik ve teleolojik 

delile doğru götürmektedir. 

Gazâlî, gaye ve nizam fikrini âlemin güzelliği fikriyle birlikte ele 

almakta, dolayısıyla teleolojik düşünceye estetik bir boyut kazandırmaktadır. 

O’na göre âleme ibret gözüyle bakmak, Allah’ın yarattığı bütün varlıklardaki 

hikmeti görmek demektir. Çünkü âlemde yaratılmış hiçbir şey yoktur ki, onda 

bir hikmet bulunmasın. O’na göre, bazı şeylerin hikmeti açık, bazılarının ise 

gizlidir. Ama her şeyde mutlaka bir hikmet vardır; çünkü Allah, hiçbir şeyi 

boş ve manasız yere yaratmaz. İnsanın âzaları nasıl bir tertip, intizam ve 

tenasüb içinde birbirine bağlıysa âlem de öyledir.203  

Âlemde görülen sonsuz güzellik, tertip, nizam ve ahenk onun 

yaratıcısı olan Allah’ın engin ve sonsuz ilminin en açık delilidir. Nasıl ki 

gördüğümüz bir sanat eseri, onun yapıcısının ne kadar hünerli olduğuna işaret 

ediyorsa tıpkı bunun gibi mükemmel bir intizamla yaratılan ve düzenlenen 

tabiat da onu yaratanın ilmini, kudretini, iradesini, mükemmelliğini bize 

gösterir. 

Ayrıca âlemin boş ve amaçsız yaratılmadığı şu şekilde ifadesini 

bulmakta ve zımnen abesiyetin eleştirisi yapılırken gayeliliğin olduğu veciz 

bir şekilde ifade edilmektedir. 

‘‘Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar 

 edenlerin zannıdır.’’204 ‘‘Biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve 

 eğlence olsun diye yaratmadık.’’205  

‘‘Gökleri ve yeri yerli yerinde yarattı.’’206 

 
203Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 70. 
204Sad,   38/27. 
205Duhan,  44/38. 
206Teğabün,  64/3. 
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İslam ilahiyatının gayelilik (teleoloji) anlayışı, her şeyden önce 

‘‘bütünün gayeliliği’’dir. Kâinat, baştan aşağı bir gayeler bütünü içinde 

işlemektedir. Bu gayeler bütünü, gayeye uygun bir işleyişe sahip olan ve insan 

varlığının dışındaki varlık alanı ile gaye gerçekleştiren insanın varlık alanını 

içine almaktadır. Bütün gayeliliğin gerisinde Allah ve Allah’ın tayini ve 

yöneltmesi vardır.207 Nitekim Kur’an-ı Kerim, gayeliliği ifade babında şu 

ayetleri dikkatimize sunmakta, tabiata hikmet nazarıyla bakmamız gerektiğini 

ifade etmektedir. 

‘‘Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip 

gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta iken, otururken 

ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde 

düşünürler. Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. 

Bizi ateş azabından koru’’ 208 derler. 

Bu ayetlerde kastedilen ve verilmek istenen şey, estetik bakıştır. 

İnsan, kozmik sistemdeki bu güzelliği temaşa ettikten sonra, bir iman tepkisi 

ortaya kor ve şöyle der: ‘‘Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın.’’ Bu bir 

hayret ifadesi olarak doğrudan insanı teleolojiye, yani gayeliliğe geçiriyor. 

İşte estetik bakışın asıl sebebi, Allah-insan ve Allah-âlem münasebetini 

kurdurmaktır.209 

2.2. Kur’anî Estetikle İlgili Kavramlar 

2.2.1. Bârî 

Ber kökünden türeyen ‘’Bârî’’ vasfı, maddesi ve bir modeli, benzeri 

olmaksızın yaratan, sıfatlarında yaratılmışlara benzemekten uzak olan, hiçbir 

borç ve zimmet altında bulunmayan, farklılığına rağmen her bir varlık 

 
207Altıntaş, s. 219. 
208Ali İmran, 3/190-191. 
209Altıntaş, s. 48-49.  
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kategorisi arasında bir tenasüb ve ahenk meydana getiren varlıklara bir kalıp 

veren manasındadır.210 

‘’Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet 

yoktur ki, biz onu yaratmadan önce (nebra) bir kitapta yazılmış olmasın. 

Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.’’211 Bu ayette berâe kökünden geldiği 

kabul edilerek yaratmak manasında kullanılmıştır. 

Genellikle canlıların yaratılmasını ifade eden bu terim cansız varlıklar 

için söz konusu olmamakta bunun yerine ‘’halk’’ lafzı Kur’an’da 

zikredilmektedir. Örnek verecek olursak göklerin ve yerin yaratılışını ifade 

eden ‘’halk’’ kavramı çok farklı yerlerde geçmektedir. Ayrıca ‘’halk’’ insan 

türü için de yaratılmayı ifade etmektedir.212 

El-Esma’ûl Hüsna’dan olan ‘’El-Bârî’’, Allah’ın takdir edip var 

olmasını kararlaştırdığı şeyi uygulamaya koyup ortaya çıkarması 

manasındadır. Hâlık olan Allah hakkında çizdiği modeli bölüm bölüm 

meydana getirdiğinden dolayı ‘’El-Bârî’’ sıfatı kullanılmıştır. Adeta bir 

mühendisin önce kendi zihninde bir model oluşturup, bu modele göre araziyi 

ölçmesi, üzerinde hesaplar yapması, temeller kazıp duvarlar örmesi ve binanın 

inşaatını tedricen (kısım kısım) tamamlaması gibi.213 

Allah’ın her şeyi mükemmel yarattığını ifade eden ve benzeri 

olmaksızın ilk defa varlık alanına çıkarıp şekil veren manasında kullanılan bu 

kavram, İslami estetikle yakın bir temas halindedir. Zira Allah benzersiz ve 

herhangi bir model olmaksızın yaratırken ölçü ve ahenge göre tasarlamakta; 

varlıkları olması gerektiği en güzel estetik boyutuyla planlayıp yaratmaktadır. 

DNA molekülü, belki de sonsuz bir programlama imkânına sahiptir. 

DNA, amip için programlanmışsa, içinde bulunduğu hücreden amip meydana 

 
210Altıntaş, s. 135-136. 
211Hadid, 57/22. 
212Araf, 7/54; Yunus, 10/3; Hud, 11/7; Nahl, 16/3; ayrıca bkz. En’am, 6/2; Tin, 95/4. 
213Altıntaş, s. 136. 
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geliyor, eğer bir elma ağacı için programlanmışsa, ondan bir elma ağacı 

meydana geliyor. Bu programlanma, bilgi birimi ‘’Bit’’ ile ifade edildiği 

zaman, beş milyar birimlik bilgiyi ihtiva etmektedir. Mesela bir ‘’Amip’’ 

DNA’sını yazabilmek için meydana getirdikleri dizideki yerlerini tesadüfen 

belirlemesi imkânsızdır. Artık hiçbir genetikçi de bunu tesadüfe 

bağlayamıyor.214 

Kâinatta görülen ve birbirini takviye eden sistemler ile alt sistemler, 

Yüce Yaratıcının varlığını, birliğini, her şeye güç yetirdiğini ifade etmektedir. 

Allah’ın ilim, irade ve kudret ile iş gördüğünü, yaratmış olduğu bu evrende 

amaçsal/ereksel bir yapı olduğunu bize bildirmektedir. 

2.2.2. Hâkîm 

Hâkim, bilge, işleri sağlam yapan ve doğru görüşe sahip olan 

anlamlarına geldiği gibi zulmü ve haksızlığı önleyerek adaleti sağlayan yargıç 

anlamında da kullanılır. Ayrıca eşyayı layık olduğu yere yerleştiren, sanatın 

inceliklerine, estetiğe dikkat ederek bir işi yapan ve tecrübelerin 

olgunlaştırdığı kişiye de hâkim denir. Hâkim ismi, Allah hakkında 

kullanıldığında hükmeden, varlıkları en güzel bir biçimde bilen ve yaratan, 

birbiriyle en uygun bir şekilde düzene koyan anlamlarını kapsar.215 Allah’ın 

hâkim sıfatı, varlıkları inşa ederken bir plan üzerinde yarattığını ifade 

etmektedir. Zira evrene baktığımızda evrenin bir düzen ve hikmetle yaratıldığı 

görülmekte, bu düzenin arka planında hikmetle iş gören bir Yaratıcıyı hatıra 

getirdiği görülmektedir. 

Kur’an’da kullanılan hikmet kavramını bütünlük içinde 

değerlendirecek olursak, onun doğru inanç, doğru pratik (amel) ve doğru 

 
214Hüseyin Aydın, İlim  Felsefe ve Din Açısından Yaratılış ve Gayelilik , (5. Baskı), DİB Yay., 

Ankara 2002, s. 104. 
215Altıntaş, s. 149.  



85 | İ s l â m  D ü ş ü n c e s i n d e  E s t e t i k  A n l a y ı ş ı  

 

düşünme kabiliyeti olduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda peygamberlerin 

bildirdiği vahyin içeriği aynı zamanda hikmettir. Bu anlamda hikmet 

vahyedilmiş ve vahyedilmemiş bütün sahih inanç, iyi amel ve sağlıklı 

düşünceleri kapsar.216 

Bilindiği üzere Gazali, Allah’ı Teâlâ’yı bilmenin ve dolayısıyla O’na 

tazim etmenin yolu, O’nun mahlûkatı hakkında düşünmek, sanat eserleri 

akıllara durgunluk veren yönlerini tefekkür etmek ve maharetle icad ettiği 

sayısız yaratığındaki hikmetleri anlamaya çalışmak olduğunu söyler. 

Sarsılmaz bir imanın kalbe yerleşmesi ancak bu sayede mümkündür ve 

muttakilerin derecelerinin değişik olması da bundan ileri gelmektedir.217 

Hikmet sahibi manasında insanlar için de hâkim sıfatı kullanılabilir. 

Bu manada hâkim, hakikatin bilgisini yakalamada ve tefekkür aracılığıyla 

doğru düşünebilme yeteneklerine haiz olan kimsedir. Hâkim kişi, varlığı ve 

vahyi anlamada aklını kullanır. Kitabî ayetlerde görmediğini, kevnî ayetler 

üzerinde anlama egzersizi yaparken aklı bir çeşit kitabî ayet rolünü üstlenir. 

Hâkim ve filozof arasında eşyaya bakış tarzları açısından metod farklılığı 

vardır. Hâkim vahyi esas alırken filozof almaz. Filozof, her şeyi aklîleştirmek 

ister; filozof eşyayı değil, kavramları görür. Filozoflar isteklerine, arzularına 

akılla bir düzen verirken, hâkim, aklı her şeyin çerçevesinde kullanır.218 

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın yoluna nasıl bir metot kullanılarak 

çağrılması gerektiği Nahl Sûresi, 125. ayette ifadesini şöyle bulmaktadır: 

’’(Resul’üm!) Sen, Rabbi’nin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla 

en güzel şekilde mücadele et! Rabb’in, kendi yolundan sapanları en iyi 

bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.’’ 

 
216Ömer Özsoy, İlhami Güler, Konularına Göre Kuran, (8. Baskı), Fecr Yay., Ankara 2004, s. 

64. 
217Bekir Topaloğlu, İslam Kelamcılarına ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı (İsbât-ı Vâcip), 

DİB Yay., (9. Baskı), Ankara 2001, s. 106. 
218Altıntaş, s. 149-150. 
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Akl-ı selim sahibi ve eşyanın hakikatini öğrenen araştırıcı bilginler, 

bu hikmet metodu kullanılarak İslam’a davet edilirler. Zira hikmet, kesin olan 

delillerden kabul edilir. Zira Kur’an-ı Kerim’in farklı farklı yerlerine 

serpiştirilmiş ayetleri bize eşyanın, mahlûkatın üzerinde derin derin 

düşünmemizi, ibretle bakmamızı bizden istemektedir. Böylece hikmet metodu 

kullanılarak dine davet etme metodu, herkes için değil, araştırıcı bir ruha 

sahip, etrafına hikmetle bakan bilginler için olmaktadır. 

İnsanları, özellikle dine muhalif olanları sağlam ve anlaşılır 

cümlelerle, zihni aydınlatıcı, kalbi ikna edici ve düşündürücü bilgiler ve 

delillerle; temsil ve teşbihler getirerek; özellikle de kolaylaştırıcı sevdirici ve 

gönüllere etki edici bir üslûp ile Allah’ın dinine çağır.219 

Allah’ın hâkim sıfatının cemâl sıfatıyla da yakın ilgisi vardır. Çünkü 

hâkim sıfatı ince ve letâfetli bir şekilde Allah’ın bir şeyi yaratırken ne kadar 

düzenli ve programlı yarattığını bize bildirirken cemâl sıfatı ise bu yaratışın 

ne kadar ahenkli, güzel ve estetik boyut göz önünde tutularak yapıldığını 

haber vermektedir. 

Allah’ın her şeyi bir hikmetle yarattığını ifade eden Kur’an, bize şunu 

haber vermektedir:   

’’Göklerin ve yeryüzünün yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca 

 gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yürüyen gemilerde, Allah’ın 

 gökten yağdırıp yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı 

 orda yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre âmâde duran 

 bulutları döndürmesinde, düşünen insanlar için deliller vardır.’’220 Başka bir 

 ayette ise konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. ‘‘Ey insanlar! 

 Gökleri gördüğünüz gibi, direksiz yükselten, sonra arşa hükmeden, her biri 

 belki bir süreye kadar hareket edecek olan güneş ve ayı buyruğu altına alan, 

 işleri yürüten Rabbinizle karşılaşacağınıza kesin olarak inanmanız için 

 
219Zeki Duman, Beyânu’l-Hak, Fecr Yay., (1. Baskı), Ankara 2006, c. 2, s. 327. 
220Bakara, 2/164. 
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 delilleri uzun uzun açıklayan Allah’tır. Yeryüzünü düzleyen, orada dağlar, 

 nehirler var eden, her türlü üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle 

 bürüyen de O’dur. Bunlarda düşünen kimseler için ibretler vardır.’’221 

2.2.3. Cemâl 

Sözlükte güzel olmak, şekil, sûret anlamlarına gelir. Kuran-ı 

Kerim’de cemâl kavramı geçmektedir. ‘‘Hayvanları da O (Allah) yarattı. 

Onlarda sizin için ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir 

kısmını da yersiniz. Sizin için onlarda ayrıca akşamleyin getirirken sabahleyin 

salıverirken bir güzellik (cemâl) vardır.’’222 

 ‘‘Ve akşam-sabah getirdiğiniz ve saldığınız sırada sizin onlarda bir 

güzelliğiniz de vardır. Karınları tok, memeleri dolu olarak otlaktan dönüşleri 

ve yavruları ile karşılaşıp meleşmeleri ve yayılmaya giderken koşuşup 

oynaşmaları ne hoş, ne zevklidir. Malın gelişinde sahiplerinin zevki, 

gidişinden daha fazla olduğu için, ‘akşamleyin getirdiğinizde’ kısmı öne 

alınmıştır.223 

Dikkat edilecek olursa cemâl kavramı insanı sevindiren, gördüğünde 

onun beğenisini kazandıran şeylerin sıfatı olarak kullanılmıştır. Allah’ın dış 

dünyadaki verileri insanın enfüsî dünyasına taşıması için araç yaptığı 

gözlerimiz cemâl sıfatının merkezî konumundadır. Çünkü gözler, Allah’ın dış 

dünyadaki sanatına basiret gözüyle bakmamızın anahtarları konumundadırlar. 

Harici deliller, göz aynamızdan zihnimize doğru veri ulaştırırken inanan bir 

kimse bu verileri kullanarak zihin ve gönül dünyasını bu minval üzere 

şekillendirebilir. Böylece Allah’ın sanatı, zihnimizde de neşv-ü nema 

bulabilir. 

 
221Ra’d, 13/2-3. 
222Nahl, 16/5-6. 
223Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, Azim Dağıtım., İstanbul 1992, V, 

230.   



S a d ı k  T E K İ N G Ü R  | 88 

 

Cenab-ı Hakk’ın güzelliği varlıklara tecelliyat bakımından, manevi ve 

biçimsel güzellik olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki el-

esmau’l hüsna’nın manalarından ibaret ve Allah’tan başkasına kapalı olan 

manevi güzellik, öteki ise, ‘halk âlemi’ olarak adlandırılan ve burada ortaya 

çıkan formel güzelliktir. İşte Allah’ın güzel isimlerinden olan ‘cemâl’ sıfatının 

nesnelere yansıması biçimsel güzellik olarak yaratılmışlar düzleminde 

kendisini göstermektedir.224 

Allah’ın zât isminden sudur eden ve diğeri konumunda bulunan ‘el-

cemâl’ ulûhiyet sıfatlarından bir sıfattır. Bu tezi desteklemek için 

başvuracağımız ilk ve son yegane kaynak sem’i delillerdir. Bunu da en güzel 

bir biçimde anlatan ‘‘Allah, güzeldir (cemil) güzel olanı (el-cemâl) sever.’’ 

(Müslim, ‘‘İman’’, 39) peygamber buyruğudur. Hadis’te geçen ‘Allah 

güzeldir’ ibaresinde güzellik-hayır ilişkisine değinilir. Lafzın anlamı, birçok 

hayrın Allah’tan çıkması demektir. Bu özellikler kendisinde bulunulan kimse 

sevilir. İşte Yüce Allah kendisine uygun düşecek bir şekilde, zât, sıfat ve 

fiilleri yönüyle güzellikle vasfedilmiştir. O halde ‘cemil’ Allah’ın güzellikten 

(el-cemâl) ismidir. O, çok güzellik demektir. Bu nitelikten, Allah için sabit 

olan mutlak güzelliktir. Öyle ki o, gerçek bir güzelliktir. Bu varlık âleminin 

güzelliği, renklerinin çokluğu ve sanatlarının farklılığıyla, Allah’ın 

güzelliğinin eserlerinden sadece bir bölümüdür. O halde Yüce Allah bu cemil 

sıfatına bütün güzellerden daha layıktır. Varlık dünyasına güzellik bahşeden, 

bu nitelikte mutlaka en üst dereceye (kemâl) çıkmak zorundadır. Bundan 

dolayı Yüce Allah, zatı, isimleri, sıfatları ve fiilleri ile güzeldir.225 

Müslüman sanatkârların canı olmadığı halde canlı gibi görünen 

figürler elde etmek gibi bir gayeleri olmadığı için nesneleri göründükleri gibi 

tasvir etmekten vazgeçince önlerinde büyük imkânlar açılmış, istedikleri 

 
224Altıntaş, s. 155. 

  
225Altıntaş, s. 156. 
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renkleri ve biçimleri serbestçe seçerek metafizik düşüncelerini rahatlıkla ifade 

etme imkânına kavuşmuşlardır. İlk defa Gazâli’nin eserlerinde temellendirilen 

ve Allah’tan başka hiçbir varlığın kendiliğinde gerçekliği bulunmadığı 

inancına dayanan, zamanla vahdet-i vucûdda en ileri ontolojik ifadesini bulan 

anlayış, özellikle Muhyiddin İbnü’l- Ârabi’nin tesiri ile İran ve Anadolu 

sahalarında hâkimiyet kazanmış ve Müslümanların tecessüsünü gerçekliği 

inkâr edilen dış dünyadan koparmıştır. Bu görüşün yaygın olduğu 

coğrafyalarda Müslüman sanatkârlar güzellik deyince mutlak güzelliğin 

görünen âlemdeki içkinliğini anlıyorlardı. Mesela gülün güzelliği Allah’ın 

cemâl sıfatının ondaki görünüşüydü. (tecelli) ‘‘Ben gizli bir hazine idim’’ 

diye başlayan kutsi hadis, sûfilerin zihninde başlı başına bir estetik teorisi 

haline gelmiştir. Buna göre Allah’ın bilinmeyi istemesi aşktır; aşkla kendini 

beğenen Allah’ın güzelliği bütün güzellik türlerinin kaynağıdır. ‘‘Allah 

güzeldir ve güzelliği sever’’ hadisini de bu çerçevede yorumlayan İbnü’l- 

Ârabi’ye göre bütün aşkların temeli ve sebebi güzelliktir.226 

Genel olarak tasavvufî bakış açısına göre, bütün âlem ilahî güzelliğin 

bir sûretidir veya Allah’ın cemâlinin mazharı, yani görünme yeri olmaktan 

başka bir şey değildir. Bu bakış açısına göre, mutlak güzellik Allah’a aittir. 

Allah’ın güzel isimleri o güzel ve mükemmel olana veya bu anlamda manevi 

güzelliğe delalet eder. Âlemdeki güzellik ise sûrî, yani biçime bürünmüş 

güzelliktir. Dolayısıyla bütün olarak âlem ilahi bir güzelliğe sahiptir; başka bir 

ifadeyle dünyadaki güzellik ilahi güzelliğin tecellisinden başka bir şey 

değildir.227  

Cemâl, Yüce Allah’ın âlemi yaratırken koymuş olduğu güzelliğin 

bizce akledilip bununla Allah’ı tanımaya ve bilmeye götüren bir sıfattır. 

Dolayısıyla âlemde görünen her şeyde bir güzellik ve tenasüb vardır. Bizim 

bazen çirkin diye adlandırdığımız şeylerde bile, Allah bir güzellik yaratmıştır. 

 
226Ayvazoğlu, “İlmü’l-Cemâl“, DİA, XXII, 148. 
227Koç, İslam Estetiği, s. 106. 
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Onun için evrene sathî/yüzeysel değil, derûnî ve amaçsal bakılmalıdır. Bunu 

ifade eden bir ayette Allah şöyle demektedir: 

‘‘Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için 

 hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, 

 siz onu seversiniz. Allah, bilir, siz bilmezsiniz.’’228  

Cemâl sıfatı ile hâkim sıfatı arasında paralellik olduğunu ifade 

etmemiz gerekir. Zira cemâl, eşyadaki güzelliğe ayna tutarken hâkim sıfatı ise 

bu eşyanın gelişigüzel değil belli bir amaç için ve intizamlı bir şekilde 

olduğunu ortaya koymaktadır. Onun için Allah’ın sıfatlarının birbiri ile 

münasebeti kurularak evrene bütüncül bir nazarla bakmak, tabir-i diğerle 

resmin tamamı göz önünde tutularak yapılan açıklamalar bizce daha 

muteberdir. 

Kur’an perspektifinden yola çıkarak âleme basiret gözüyle baktığımız 

zaman, bu âlemin içinde sayısız cemâl sıfatının tecellilerini/tezahürlerini 

görürüz. Allah’ın güzelliğinin evrene yansıması veya evrenden taşması olarak 

kabul edebileceğimiz bu tecelliler, bize evrenin ilim, irade ve kudret sahibi bir 

varlık tarafından yaratıldığı gerçeğini gösterdiği gibi, evrendeki bu güzelliğin 

delalet ettiği Yüce bir varlığı da göstermektedir. 

2.2.4. Hüsn 

Kelime olarak ‘‘hasene’’ kökünden gelen hüsn kelimesi, Arapça’da 

‘güzel olmak, hoş, latif olmak’ gibi anlamlarda kullanılır.229 Kuran-ı Kerim’de 

güzellikle ilgili sık kullanılan kelimelerdendir. Hüsn kelimesi, akıl, his ve 

istek açısından güzel olmayı ifade eder. Bu güzel olma fiili, sadece insanlar 

için değil, aynı zamanda diğer canlıların güzelliklerini de içine alan bir anlam 

içerir. Hüsn kelimesinin zıddı ise, ‘çirkin olmak veya güzelliğin yok olması’’ 

 
228Bakara, 2/216. 
229Hüseyin Atay, Büyük Lügat, Cilt: 1, Bayrak Matbaası, Ankara 1964, s. 379. 
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anlamındadır.  Kelime, hem davranışlar anlamında ahlâki ve sosyal alandaki 

güzelliği, hem de dış görünüş, uyum, ahenk gibi kişisel ve toplumsal 

güzellikleri ifade eder.230 

İhsan, iyilik ve güzellik niteliğine delalet eden ‘‘hüsn’’ kelimesiyle 

aynı kökten gelir. Hüsn, Kur’anî kullanımda ‘iyilik, güzellik, hayır, 

yakışıklılık, hoşluk, uyum, tenasüb, sevimlilik, albeni’ gibi anlamlara gelirken; 

bunun zıddı olan ‘kubuh ve sû’ kelimeleri, tiksindiricilik, iğrençlik, çirkinlik 

hatta kötülük gibi anlamlara sahiptir. Hüsn ve hayır kelimeleri, Türkçedeki 

‘hayır, hasenat sahibi’ ifadesinde olduğu gibi, zaman zaman birlikte 

kullanılsalar da farklı anlamlar ifade ederler. Hüsn, içinde güzellikle birlikte 

iyilik de barındıran bir kelime olduğu halde, hayır somut yarar sağlayan bir 

iyiliktir; ama bu iyilik güzel ve çekici olmayabilir veya sadece alternatifinden 

daha iyi olabilir.231  

Hüsn ve kubuh kelimelerinin ıstılah manaları kelam ulemâsı arasında 

şöyle değerlendirilmiştir: 

a)  Hüsn: Bir şeyin kemâl sıfatı olması.    Kubuh: Bir şeyin noksan sıfatı 

 olmasıdır. Mesela; ilim, hüsündür, güzeldir denilir. Yani ilimle muttasıf olan 

 kimse kemâl ve yücelik sahibidir. O şahsa ilim, kemâl (olgunluk) verir 

 demektir. Cahillik, çirkinliktir denilir. Zira cehâlet (bilgisizlik), onunla 

 muttasıf olan kişiye noksanlık verir.   

b) Hüsn: Maksada mülayim, yani uygun olan demektir. Kubuh: Maksada 

 muhalif, yani uygun olmayan demektir. Mesela; maksada uygun olan şeyler 

 güzeldir, adalet gibi. Maksada muhalif olanlar da çirkindir, zulüm gibi. 

c) Hüsn: Dünyada medhe, ahirette sevaba vesile olandır. Kubuh: Dünyada 

 zemme, ahirette ikâba sebebiyet verendir. O halde dünyada medhe, ahirette 

 sevaba vesile olan ibadetler güzel, dünyada zemme ve muahezeye, ahirette 

 
230Ragıp el-İsfahanî, El-Müfredat fi Kâribü’l-Kur’an, Beyrut (tarihsiz), s. 118. 
231Koç, İslam Estetiği, s. 52. 
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 de ceza ve ikâba sebebiyet veren küfür, fısk ve isyan gibi masiyetler çirkin 

 (kâbih)dir.232                                                                                                                         

Burada hüsn kelimesinin etimolojik tahlilini yapmaktan ziyade din 

felsefesinin önemli sorunlarından olan ve hüsn kelimesinin de kendisiyle ilgili 

olduğu hayır-şer/iyilik-kötülük problemini ele almak amacındayız. Onun için 

hüsn kelimesinin kavramsal çerçevesini belirledikten sonra bu probleme 

geçebiliriz. 

Bu konuda üç mezhebin olduğunu ifade eden Bağçeci, şöyle 

demektedir: 

1-Eş’ariyye Mezhebi: Şer’an ve dinen emredilen şeyler hasendir (güzeldir), 

 nehyedilen şeyler de çirkindir. Hüsün, emrin mucebidir. Yani emir, 

 emredilen işin hüsnünü gerektirir. Me’murun bih (emredilen iş) Şâri-i Hâkim 

 (Allah) tarafından emredildiği için güzel olmuştur. Me’murun bih’in hadd-i 

 zâtında (hâkikatında) güzel olup olmadığını biz aklımızla bilemeyiz. Nehy 

 olunan işler de Şâri-i Hâkim (Allah) tarafından nehyolunduğu için çirkin 

 görülmüştür. Akıl ise ancak Allah’ın bu hususlardaki hükmünü idrak etmeye 

 ve bunlardaki ilâhi hikmeti beyana vasıta ve nakledenin doğruluğunu 

 bilmeye alet olur. Hülasa Eş’arilere göre, işlerdeki hüsün ve kubuh aklî değil 

 şer’îdir. Zâtî değil, izafidir. 

2-Mu’tezile Mezhebi: Mu’tezileye göre şeriat tarafından emredilenler, 

 onların mahiyetlerinde ve sıfatlarında bulunan güzellik sebebiyle 

 emrolunmuştur. Nehyedilenler de, mahiyet ve sıfatlarında bulunan çirkinlik 

 sebebiyle nehyedilmiştir. Bunların güzelliğine ve çirkinliğine hükmeden 

 akıldır. Akıl, şeriatın beyanından önce her işin aslında ve mahiyetinde veya 

 sıfatlarında onu işleyeni övgüye ve sevaba lâyık kılacak bir güzellik cihetinin 

 olduğunu veya kötülemeye ve îkaba (azaba) müstahak kılacak bir çirkinlik 

 cihetinin bulunduğunu anlar. İmanın güzelliği ve küfrün çirkinliği gibi. İşte 

 bir şeyin aslındaki veya sıfatlarındaki güzellik şeriat tarafından onun 

 emredilmesini, bir işin mahiyet veya sıfatlarındaki çirkinlik de onun 

 
232Ali Arslan Aydın, İslam İnançları ve Felsefesi, s. 272-273. 
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 yasaklanmasını gerektirir. Hülasa işlerdeki güzellik ve çirkinliğe hükmeden 

 akıldır. 

3-Mâturidiyye mezhebi: Mâturidilerin ve Hanefilerin çoğunluğuna göre, 

 hüsün emrin medlûlüdür. Yani emir, emredilen şeyin mahiyetinde veya 

 sıfatlarında güzellik olduğuna delâlet eder. Emredilen iş, aslında güzel 

 olduğu için Allah tarafından emredilmiştir. Nehyolunan şey, aslında çirkin 

 olduğu için, Allah tarafından yasaklanmıştır. Ancak işlerin güzellik ve 

 çirkinliğine hükmeden akıl olmayıp şeriattır. Çünkü güzel olan bir işten 

 dolayı ahirette Allah’ın mükâfaat vereceğine akıl hükmedemez. Allah üzerine 

 hiçbir şey vacip değildir. Güzel işler için mükâfaat vereceğine, çirkin işler 

 için azap vereceğine hükmeden Allah’tır.233  

Mezheplerin hayır/şer veya güzellik/çirkinlik probleminde temel 

referans aldıkları husus değişmekle birlikte; mezhebin gerektirdiği temel 

anlayışı yansıtacak nitelikte olduğunu ifade etmemiz gerekir. Aklı temel 

anlayışlarına ölçüt kabul eden Mu’tezile mezhebi bir yana; Eş’ariler bu 

konuda aklın hüküm veremeyeceğini, dolayısıyla nassın temel ölçüt alınması 

gerektiğini ifade etmişler. Bunun yanında Maturidiler, Allah’ın bir şeyi yasak 

kılmasının veya serbest bırakmasının o hükme konu olan fiilin sıfat ve 

mahiyetinde hüsün ve kubuh olduğu gerçeğinden yola çıkarak sonuca 

ulaşmışlar. Dolayısıyla hüsün ve kubuh problemi, mezheplerin temel 

düşüncelerinin yansıması olarak değerlendirilmelidir. 

Güzellik ve çirkinlik sorunu, temelde iyilik ve kötülük problemi ile 

yakından ilgilidir. Daha önce değindiğimiz gibi hüsün ve kubuh kavramının 

etimolojik/linguistik tahlilleri yapılırken bu kavramların içinde hayır ve 

şer’rin olduğunu söylemiştik. Bundan dolayı bu problemin iyilik ve kötülük 

düzleminde ele alınması ve tezimizin ana konusu ‘‘İslam Düşüncesinde 

Estetik Anlayışı’’ olduğu için Kur’anî bakış açısıyla değerlendirilmesi 

gerektiğine inanmaktayız. 

 
233Bağçeci, Kelam İlmine Giriş, s. 120-121. 
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Kur’an’daki kötülükle ilgili cevapları veya teodise ile ilgili temaları 

dört grupta toplamamız ve incelememiz mümkündür diyen Cafer Sadık 

Yaran, bunları imtihan ve eğitim, cüz’i iradenin kötüye kullanılması, disiplin 

ve ceza, gerçek adalet yurdu ahiret olarak ifade eder.234 

Kur’an’daki kötülük ve teodise problemini şu ayete dikkatimizi 

çekerek incelememiz gerekir. ‘‘Sizi bir imtihan olarak hayır ve şer ile ibtila 

ediyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.’’235 ayeti yaratılmanın arkasındaki 

ana gayenin bir imtihan sırrı olduğunu ifade eder; ayrıca bolluk ve bereketin 

de kişinin imtihanı olabileceği şu ayette ifade edilmiştir. ‘‘İnsanın başına bir 

sıkıntı gelince bize yalvarır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimiz zaman 

‘Bu, bana bilgimden dolayı verilmiştir’ der. Hayır; o bir imtihandır, fakat 

çokları bilmezler.’’236  

Hayır/şer, güzellik/çirkinlik, iyilik/kötülük olgusu, fiziksel ve ahlâkî 

açıdan değerlendirilmelidir. Zira Kur’an’da bu olgu, bu açıdan ele alınmıştır. 

Bununla ilgili olarak aşağıya alacağımız ayetlerin değerlendirilmesi gerekir. 

‘‘Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız 

 bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa ‘Bu Allah’tan’ derler; başlarına bir 

 kötülük gelince de ‘Bu senden’ derler. Hepsi Allah’tandır de. Bu adamlara 

 ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah’tandır. 

 Başınıza gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit 

 olarak da Allah yeter.’’237 

Bu iki ayet birlikte değerlendirildiğinde, İslam’ın hayır-şer, kaza ve 

kader mevzularındaki inanç ve düşüncesine ışık tuttuğu görülür. İnsanlar 

umumiyetle elde ettiği başarı ve iyi neticeleri kendilerine (veya inananlar 

 
234Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Theodise, Vadi Yay., (1. Basım), Konya 1997, s. 114; ayrıca 

Batı felsefesinin kötülük problemine bakışı için bkz. Charles Werner, Kötülük Problemi, (Çev. 

Sedat Umran), Kaknüs Yay.,(1. Basım), İstanbul 2000. 
235Enbiya, 21/35. 
236Zümer, 39/49. 
237Nisâ, 4/78-79. 
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Allah’a) mal ederler. Felâket, kötülük ve başarısızlıkları ise yükleyecek 

birisini ararlar; kendilerini kınamak ve suçlamaktan kaçarlar. Halbuki her şeyi 

yaratan Allah’tır; her şey O’nun takdir ve kudreti ile var olur. Ancak Allah, 

hiçbir kimse için doğrudan doğruya felâket ve kötülüğe rıza göstermez; kulun 

işlediği her günah, suç ve kötülükte bizzat kendi iradesi devreye girer ve 

Allah, kulu öyle istediği için, iradesini o yola sarf ettiği için öyle yaratır. Şu 

halde kul kâsibdir; hak eder, murad eder, Allah hâliktir; kulun iradesine göre 

yaratır.238 

Belki Allah’ın merhametli (rahim) ve merhametlilerin en 

merhametlisi (erham’ür-rahimin) olmasının anlamı nedir? diye soracaksın. 

Merhametli bir kişi, felakete uğramış, belaya maruz kalmış, sıkıntıya düşmüş, 

hastalanmış birini görmez ki, eğer onun bu durumunu ortadan 

kaldırabiliyorsa, hemen kaldırmak için koşmasın. Şüphesiz Allah, her belayı 

savuşturabilir ve her yoksulluğu ve kederi önleyebilir, her hastalığı ve zararı 

ortadan kaldırabilir. Fakat dünya, hastalıklar, meşakkatler ve felaketlerle 

dolup taşmaktadır. O bunların hepsini ortadan kaldırmaya muktedirdir. Ama 

yine de, kullarını felaketler ve belaların getirdiği sıkıntılar içerisinde 

terketmiştir.239 

Kötülük problemi düzleminde ele alınabilecek bir hüviyeti 

bünyesinde taşıyan hüsn kavramı, kelâmi anlamda sadece iyilik ve hayr 

kavramıyla alakalı değil aynı zamanda şer kavramıyla yakından ilgilidir diyen 

Yaran, bunu şu şekilde izah eder: 

İslam filozoflarının her biri, kötülüğün Tanrı ile yakından nasıl 

 uzlaştırılabileceğinin açıklanması çabasında, birden çok yola başvurmakta, 

 muhtelif izahlar getirmektedirler. Örneğin İhvan-ı Safa bu konuda kötülüğün 

 
238Ali Özek, (ve diğerleri), Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meâli, Kral Fahd Mushaf-ı 

Şerif Basım Kurumu, Medine h. 1412, s. 89. ayrıca bkz. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini 
Kuran Dili, c. 3, s. 30-34. 
239Gazâli, İlahi Ahlâk, (el-Maksad’ül-Esna Şerh-u Esmaillah’il-Husna), (Çev: Yaman Arıkan), 

Uyanış Yayınevi, İstanbul 1989, s. 131. 
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 izafi ve arızi olup aslolanın iyilik olduğu, kötülüklerde de aslında iyilik 

 bulunduğu, bir takım kötülüklerin de cüz’i nefslerin fiilleri olduğunu 

 savunur. Fârâbi, doğal kötülüğü pek var saymaz, olanı da maddenin 

 mükemmeliyeti kabul etme ve yansıtmadaki liyakatsizliğine, ama yine de 

 iyilik karşısında çok azlığına, bunun da aslında iyilik olduğuna hükmeder. 

 Ahlâki kötülüklerse, insanın maddesel bedenliliğinden ve irade sahibi 

 oluşundan kaynaklanmaktadır. İbn Sina’ya göre, kötülük arızidir, azdır, 

 hâkim olansa iyiliktir. Bu kadar kötülük ise gereklidir ve yararlıdır. Ancak 

 Allah’ın hikmetinin tamamını insanlar kavrayamaz. İbn Rüşd’de kötülüğün 

 arıziliği, azlığı ve gerekliliğini savunarak aynı görüşleri dile getirmekle 

 yetinir.240 

Dünyadaki şerlerin bilhassa insanların başlarına gelen ve bize şer 

olarak görünen belaların büyük bir kısmı, insanların kötü fiillerinin karşılığı 

olarak zuhur etmektedir. Buna göre, aslında bunlar ilahi adaletin tezahürleridir 

ve sırf hayır sayılırlar.241 Gerek fert, gerek cemiyet olarak başımıza gelen 

felaketler; zelzeleler, felaketler, kıtlıklar, salgın hastalıklar, seller ve savaşlar, 

ya şerle imtihanın bir unsuru veya kötülüklerimizin cezalarıdır.242 

Hüsün-kubuh meselesinin bir uzantısı şeklinde değerlendirilebilecek 

ve Allah’ın fiillerinin zorunlu veya ihtiyarî şeklinde anlaşılabilecek ‘salah ve 

aslah’ konusu bu konuyla yakından ilgilidir. Çünkü iyi olan şeyleri (hüsn) 

yaratmak, Allah için vacip midir değil midir? sorunsalı kelâmî eserlerde ilim 

adamlarınca tartışılmış ve bu konuda Ehl-i sünnet ve Mutezile mezhebi iki 

farklı anlayışa sahip olarak karşımıza çıkmıştır. 

Ehl-i Sünnet’e göre, Hak Teâla fiillerini yapmakta muhtardır. Çünkü 

bütün fiilleri Yüce Zatı’nın muktezası olmayıp ilim, irade, kudret ve tekvin 

 
240Yaran, Kötülük ve Theodise, 133; ayrıca bkz. Tuncay İmamoğlu, Tanrı’nın Doğası ve 

Mucizenin İmkânı, İz Yay., İstanbul 2007, ss. 63-80. 
241Lütfullah Cebeci, Kur’an’da Şer Problemi, Akçağ Yay., Ankara 1995, s. 294; ayrıca insanın 
seçimlerinin ahlâki değeri için bkz. Mehmet S. Aydın, Kant’ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde 

Tanrı-Ahlâk İlişkisi, TDV Yay., Ankara 1991, s. 186. 
242Cebeci, s. 309. 
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sıfatlarının taalluk ettiği şeyler olarak mümkinâttandır. Hak Teâla’nın ilahi 

hikmetine uygun olarak vukua gelen hiçbir fiili işlemek, Allah üzerine vacip 

olamaz. Aksi halde bu fiiller Hak Teâla’nın irade ve ihtiyarî ile değil, Zat-ı 

Bâri’den icap ve füyuzât tarıkıyla zarurî olarak südur etmiş olur. Bu ise Allah 

Teâlâ hakkında muhaldir. Bu esas prensipten hareket eden Ehl-i Sünnet, Allah 

üzerine hiçbir fiili işlemek vacip olamaz. O halde kullar için aslah olan yani 

menfaatlerine en uygun ve en salih olan şeyleri yaratmak, Allah Teâla 

hakkında vacip değildir. Bu sebeple kul için aslah olan bir şeyi terkedebilir 

demişler ve bu esasta Eş’ariler ve Maturidiler genel olarak ittifak 

etmişlerdir.243  

Cenab-ı Allah, tüm nakıs sıfatlardan münezzehtir. Allah’ın bir şeyi 

yaratması kendisi için vacip olursa bu ona eksiklik verir. Dolayısıyla Allah, 

tüm kemâl sıfatları kendisinde taşıyan bir varlıktır. O’na abesiyet ve nakısiyet 

taalluk etmez. Zira insan dediğimiz varlık, kendisinde eksiklik olduğu için bir 

şeyi yapmaya mecbur olur. Bu mecburiyet, onun her şeyi bilmemesinden, her 

şeyi irade edememesinden ve her şeye güç yetirememesinden 

kaynaklanmaktadır. Hâlbuki Cenab-ı Allah, ilim, irade ve kudret sıfatlarına 

herhangi bir eksikliğe mahal bırakmadan haizdir. Ayrıca bu sıfatlar, Allah’ın 

muktezası olmayıp bu sıfatların taalluku olarak mümkinâttandır yani caiz olan 

hususlardandır. Yani bu sıfatlar, vacibât türünden değildirler. Dolayısıyla bu 

sıfatlar Allah’tan icâp/zaruri yoluyla değil irade ve ihtiyar tarikiyle südûr eder. 

Çünkü Allah, Fâil-i Muhtar’dır. O’na hiçbir fiili yapmak zorunlu değildir. 

Mu’tezile mezhebi, kul için aslah olanı, yani en uygun ve en menfaatli 

olanı yapmak, Allah Teâla’ya vaciptir demişler ve bu esas üzerine 

birleşmişlerdir. Fakat kul için aslah olan her şey, Allah üzerine vaciptir 

kaziyesinde birleşen Mutezile, aslahın manasında bunun dünya hayatı için mi, 

ahiret hayatı için mi, yoksa her ikisi için mi olduğu hususunda ihtilafa ve 

 
243Ali Arslan Aydın, s. 279. 
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esaslı görüş ayrılığına düştüklerinden üç ayrı mezhep olarak tezahür 

etmiştir.244 

Eğer kul için aslah olanı yaratmak, Allah için vacip olsaydı dünya ve 

ahirette azap gören fakir kâfiri Allah yaratmazdı. Fakat bu tip insanların 

yaratıldığı müşahede ile sabittir. O halde, kul için aslah olan Hak Teâla’ya 

vacip değildir. Dünyada fakir ve kâfir olan kimseler çoktur. Bunlar fakirlik 

içinde kıvrandıkları için dünya hayatında azap içindedirler. Kâfir oldukları 

için de ahirette devamlı ve şiddetli azaba maruz kalacaklardır. Hâlbuki bu gibi 

kişiler için yaratılmamak aslah olandır. Eğer var olmak, yokluktan hayırlıdır, 

onun için yaratıldı denirse küfrü sebebiyle göreceği azaptan kurtulması için, 

mükellef olmadan öldürülmesi veya aklının alınması gerekirdi. Hâlbuki 

bunların hiçbiri olmamış, kâfir olarak yaşamış ve kâfir olarak ölüp ebedi 

azaba müstehak olmuştur. O halde kul için aslah olan Hak Teâla üzerine vacip 

değildir.245 

Daha önce Ehl-i Sünnet mezhebinin bu meselede nasıl bir tavır 

takındığını ifade ettiğimiz için burada ayrıntısına inmeden bir iki cümleyle 

iktifa etmek gerekirse, Allah hiçbir şey ile kayıtlanamaz ve sonsuz ilim, irade 

ve kudrete haiz olma sınırlanmamayı gerektirir. Ayrıca bir şey ile kayıtlanma 

eksik mahlûklara hastır. Bu ise, sonsuz sıfatlar ile sıfatlanmış Allah hakkında 

düşünülemez. 

Kur’an, Allah’ın varlığına götüren delilleri sistematik olarak 

zikretmese de içinde bu delillere taalluk eden yüzlerce ayet bulunur. Kuran’da 

Allah’ın cennet nimetlerini tasviri, cennetin mahiyetini ifade etmesi, dış 

dünyadaki âleme nazarları celbetmesi, görünen/şehadet âlemindeki güzelliğe 

dikkat çekmesi, insanın biyolojik olarak varolma serüvenini ve keyfiyetini 

 
244Ali Arslan Aydın, s. 278. 
245Ali Arslan Aydın, s. 282-283. 
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ifade etmesinin arkasında Allah’ın âlemde bir hüsün ve iyilik yarattığı gerçeği 

yatar. 

İslam’ın âlem anlayışı sadedinde ifade etmemiz gereken bir husus da 

şudur ki; âlem mümkün olan âlemlerin en mükemmeli ve en iyisidir. Burada 

üzerinde durulması gereken husus, dünyanın kusursuz bir güzellikte (ebda’, 

yani en bedî, en güzel şekilde) yaratıldığı, buna rağmen mümkün, yani gelip 

geçici olduğu ve varlığını vacibü’l-vücûd olan Allah’tan aldığı gerçeğidir.246 

Tasavvufî bakış açısını yansıtmak amacıyla İbn’ul-Arabî’nin iyilik ve 

kötülükle ilgili görüşlerini serdettikten sonra bu bahsi kapatmayı uygun 

görüyoruz. Zira salt kelamcıların bakış açısıyla bu meseleyi ifade etmek, eksik 

olur kanaatindeyiz. 

İbnu’l-Arabî’nin anladığı biçimiyle, iyilik ve kötülük sorunu, çözümü 

için ‘‘Hakikat ve Görünüş’’ (Hak ve Halk) dediği çok daha geniş bir meseleye 

dayanmaktadır. Hakikat sahasında iyilik ve kötülük karşıtlığının uygulama 

alanı yoktur. İbnu’l-Arabî’de, Eflatun gibi, bu alana Mutlak İyilik (el-Hayr el-

Mahz) adını vermektedir. Halk âleminde (Görülen âlemde), öte yandan, hem 

iyilik hem de kötülüğün hakikatını kabul etmektedir. Fakat şunu ilave eder ki, 

eğer iyilikle kötülük arasında muhakkak bir ayrım yapmamız gerekiyorsa, 

iyiliği daima Allah’a, kötülüğü de gerçekte kötülüğü yapan kendisi olduğu 

için değil de, bazı fiillerinin kötülüğüne hükmedildiği için insana 

iliştirmeliyiz.247 

İbnu’l-Arabî’de de görüleceği üzere iyilikler Allah’a nispet edilmekte, 

kötülükler ise o kötülüğü yapan ve cüz’i iradesini o yöne sarfeden insana 

verilmektedir. Bu Kuran perspektifiyle uyum arzeden bir hüviyete sahiptir. 

 
246Koç, İslam Estetiği, s. 106. 
247Ebu’l-Âla Afîfi, Muhyiddin İbnu’l-Arabî’de Tasavvuf Felsefesi, (Çev: Mehmet Dağ), 

Kırkambar Yay., (2. Baskı), İstanbul 1999, s. 152; ayrıca bkz. Naim Şahin, ‘‘Gazâlî’de Etik-

Estetik İlişkisi’’, Diyanet İlmi Dergi, 47(3), Ankara 2011, ss. 93-114. 
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Zira Kuran’daki şu ayet, konuya açıklık getirmekte ve Ehl-i Sünnet’in bu 

konu hakkındaki genel kanaatini yansıtmaktadır. 

‘‘Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni 

 insanlara elçi olarak gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.’’248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
248 Nisâ, 4/79. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KUR’AN’DAKİ ESTETİĞİN NİTELİKSEL BOYUTLARI 

3.1. Kusursuzluk Boyutu 

Estetiğin önemli bir uğraş alanı olan güzelin temel niteliklerinden biri 

de kusursuz olma halidir. Bu yönüyle güzellikte tam ve mükemmellik arama 

gayreti beraberinde doğru olmayı da mucip kılmıştır. Zihni süreçlerin aktif bir 

şekilde kullanılarak zihinsel bilginin mükemmelliğe ulaşması doğruluk ile 

tasvir ediliyorsa, duyusal bilginin mükemmelliğe ulaşması da güzellik diye 

nitelendirilebilir. Dolayısıyla güzellikle doğruluk arasındaki ilişki, birbirini 

tamamlayan bir parçanın iki ayrı yüzü gibidir. 

Kusursuzluk, Kur’an’da çok defa atıfta bulunulan bir kavram olmakla 

birlikte, genellikle dış âlemdeki güzelliklerin veya somut varlıkların 

eksiklikten beri olma sıfatı olarak kullanılmış, bu yönüyle bu güzellikleri var 

eden hakiki Saniî’ye bizi götüren bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Bu 

bölüm altında Allah’ın sanatını ifade eden dış âlemdeki farklı varlıklar alanına 

ait kusursuzluk örneklerini Kur’an penceresiyle tahlil etmeye çalışacağız. 

3.1.1. Kâinatta Kusursuzluk  

Kâinat derken insanın yaşayabileceği ve insanın hayatını idame 

edebileceği ortamı kastediyoruz. Evrende her şey insanın yaşayabileceği bir 

kıvamda ve dengede yaratılmıştır. Bu yaratmanın nasıl mükemmel olduğunu 

ifade babında ise, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde akıl yürütmemiz ve 

inceden inceye tefekkür etmemiz istenmekte ve bunların boş yere 

yaratılmadıkları ifade edilmektedir. 
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‘‘Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip 

 gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, 

 otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin 

 yaratılışı üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni 

 eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru’ derler.’’249 

Abdullah b. Ömer (r.a.) hazretleri demiştir ki: ‘‘Hz. Aişe’ye, Resulullah’tan 

 gördüğün şeylerin en şaşırtıcısını bana haber ver.’’ dedim. Bunun üzerine 

 ağladı ve uzun bir müddet ağladı da sonra dedi ki: ‘‘Onun her işi şaşırtıcı 

 idi. Bir gün bana geldi ve dedi ki: ‘Ey Aişe, bu gece bana Rabbime ibadet 

 etmek için izin verir misin?’ ben de ‘Ey Allah’ın Resulü, izinlisin’ dedim. 

 Kalktı, odadaki su ibriğine vardı, abdest aldı ve namaza durdu, Kuran okudu 

 ve ağlıyordu. Sonra iki elini kaldırdı yine ağlıyordu. Hatta gözyaşlarının yeri 

 ıslattığını gördüm. Sonra Bilal geldi, kendisine sabah namazını bildiriyordu. 

 Baktı ki ağlıyor, ‘Ey Allah’ın Resulü, dedi, Allah Teâla senin geçmiş ve 

 gelecek günahını affetmiş olduğu halde ağlıyor musun?’ ‘Ey Bilal, buyurdu. 

 Ben şükreden bir kul olmayayım mı?’ bundan sonra buyurdu ki, ‘Nasıl 

 ağlamayayım, Allah Teâla bu gece şunu indirdi. ‘Göklerin ve yerin 

 yaratılışında…’ Resulullah bunu söyledi, sonra da ‘Vay bunu okuyup da, bu 

 bab da düşünmeyene!. Diğer bir rivayette, ‘Vay bunu çeneleri arasında 

 çiğneyip de bunda düşünmeyenlere!’ buyurdu.250 

Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünmemiz gerektiğini ifade 

eden bu ayetler, bize zımnen bunlarda mükemmellik olduğunu ve kusursuz bir 

şekilde yaratıldığını söylemektedirler. Çünkü Allah’ın nazarları eksik ve 

kusurlu olan şeylere tevcih edip onlar hakkında derin derin düşünmemizi 

istemesi mümkün değildir. Bu onların her türlü kusurdan, abesiyetten uzak 

olduğunu ifade etmektedir. Zira dış âleme bakan gözlerin kusurlu olan 

varlıklardan hareketle tefekküre dalması ve Allah’ın eşsiz sanatını müşahade 

etmesi mümkün değildir. 

 
249Ali İmran, 3/190-191. 
250Yazır, II, 484. 
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‘‘Ûlü’l-elbâb’’(tam akıllılar)’dan kasıt, şuhûd (görünür)dan, gıyabi 

(görünmezi) okuyabilen, vehim şüphelerinden uzak, nefse ait ilgiler ve 

karanlık engellerden sıyrılmış halis, tam akıl sahipleri olan, gidişatın 

gerçeklerini ve sıfatların hükümlerini düşünen, mülkün tavırlarını ve gayb 

aleminin sırlarını gözeterek, melik, yaratıcı olan Allah Teâla’nın sanatının 

inceliklerini ve kudretinin alametlerini görebilen bu tam akıl sahipleri, bütün 

hallerde Allah sevgisi ile dopdolu olarak Allah’ı anarlar.251  

‘‘Ey Rabbimiz! Sen bu mahlûku (yani gökler ve yer toplamı olan şu âlemi), 

 batıl, hüküm ve hikmetten, fayda ve menfaatten uzak, manasız olarak 

 yaratmadın. Gece ve gündüz değişiklik içinde, yokluktan yokluğa devam edip 

 giden şu değişken olayların manzaraları; ne sadece yokluk, ne hiçbir fayda 

 sağlayıcı olmaksızın geçip sonsuz yokluğa giden yalnız devamsızlık, ne de 

 hiçbir hikmet ve faydayı içermeyen lüzumsuz bir şeydir. Bu ne yalandır, ne 

 oyundur, ne de nizamsız, sonsuz, semeresiz, hikmetsiz, boş, dipsiz bir 

 şeydir… Sübhansın ya Rab, seni tenzih ederiz, sana layık olmayan 

 vasıflardan, fiillerden ve bu cümleden olarak hikmetsiz bir şey yaratmaktan 

 mülkünü, irade ve sanatını batıla yönelmiş olmaktan uzak tutarız. Gerçi sen 

 bunları istediğin irade ve sanatınla icad eder ve yaratırsın. Fakat irade ve 

 sanatın hikmetten uzak olmaz, o hikmetin ve nizamın kendisidir.’’252 

‘‘Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan 

 yüzlerini çevirerek geçerler.’’253 

Allah’ın varlığına ve birliğine, ilim ve kudretine ve sonsuz hikmetine 

delalet eden gerek enfüsi gerekse âfâki; gerek semavî gerekse arızî bu kadar 

çok delil ve işaret varken ve bunlar Allah’ın sanatının dış âlemdeki tezahürleri 

iken, okuduğunuz fen ve ilim, bunlardaki harika sanatı ve kusursuz yaratılışı 

gösterirken nasıl oluyor da bunlardan yüz çevirirsiniz. Zira bunların 

 
251Yazır, II, 485-486. 
252Yazır, c. 2, s. 488. 
253Yusuf, 12/105. 
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yaratılışında en ufak bir düzensizlik, başıbozukluk, dengesizlik ve 

intizamsızlık yoktur. 

Sincaplar, tavşanlar, zebralar, kangurular, papağanlar, ceylanlar, tavus 

 kuşları, kelebekler, balinalar, yunuslar, zürafalar, kaplanlar, 

 kaplumbağalar,  develer, denizyıldızları, kuğular... Herbiri kendisi için en 

 uygun mekanlarda, en çok ihtiyaç duydukları sistemlerle donanmış 

 şekilde bulunur. Kimi keskin gözlerle, güçlü kaslarla, kimi zehire 

 dayanıklı keselerle, kimi de cezbedici kokularla ihtiyacı olan her 

 sisteme sahip olarak hayata gözlerini açar. Peki henüz görmedikleri bir 

 ortam hakkında hazırlıklı olmaları gerektiğine dair  bilgiyi onlara kim 

 vermiştir? Karada doğacak bir kedi oksijeni direkt olarak kullanabileceği 

 akciğerlere, suda yaşayacak olan bir balıksa oksijeni suda erimiş olarak 

 kullanabileceği solungaçlara sahip olması gerektiğini nereden 

 bilmektedir? Kuşlar uçmak için hafif iskelet yapılarına, penguenler su 

 tutmayan özel bir yağla kaplı tüylere, kartallar binlerce metre yükseklikten 

 avını görebilecekleri keskin gözlere, ağaçkakanlar kafalarını şiddetli 

 darbelerden koruyacak özel bir süspansiyon sistemine sahip olmaları 

 gerektiğini nasıl düşünmüşlerdir?254  

‘‘Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda 

 hiçbir düzensizlik ve eksiklik (fürûc/çatlaklık) yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve 

 orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler 

 bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü 

 açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.’’255  

Ayette önce gören gözler için gökyüzünün güzelliğine ve geceleyin 

açık havada daha bir belirginleşen yıldızlarla süslenmiş durumuna işaret 

edildi. Sonra da bir kusur alameti olan çatlaklığın olmadığı açıkça beyan 

edildi. İşte bu, ayıbı ortadan kaldırma ve nefyetme girişimidir. Bu yargının 

vurgulu manası, Allah’ın yarattığı şeyler arasındaki parçalar bile birbiriyle 

 
254Harun Yahya, Kâinattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil, Araştırma Yay., (4. Baskı),  İstanbul 

2011, s. 91. 
255Kâf, 50/6-8. 
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uyumludur. Aralarında hiçbir uyumsuzluk alameti yoktur. Dolayısıyla, orada 

bir ayıp, bir noksan görmeye çalışmaktan gözün bitkin ve aciz olacağı ifade 

edilir. Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin ayetinde genel bir 

öğreti ve mesaj göze çarpıyor. O’nun yaratıklarında güzelliğe sebep olan 

nitelikleri engelleyici; uyumsuzluk, ayıp, kusur ve noksanlık göremezsin, 

denilmektedir. Bu bütün çeşitleriyle yaratılış düzleminde mükemmellik, 

düzenlilik ve uyumluluk anlamına gelir ki, bütün bu vasıflar her şeyde 

cereyan eden güzelliği tanımlayıcı niteliklerdir. İşte bu, yaratılıştaki 

kusursuzluktur. Ayet her ne kadar semadan bahsediyorsa da, Allah’ın yarattığı 

her şeyde geçerli olan genel küllî güzellik kaidesini kuvvetlendiriyor. Güzellik 

olgusu, sadece göklerin yaratılışına özgü değildir. Her şeyi sapasağlam yapan 

Allah’ın sanatının özünden, kusursuzluk ve ayıp gibi menfilikleri de ortadan 

kaldırmış oluyor.256 

Bir meşe palamutu ayçiçeğine değil de meşe ağacına dönüşmesi gerektiğini 

 nasıl biliyor?... Yaklaşık 40 yıl önce biyologlar, canlı organizmalarda 

 bilginin önemli bir rol oynadığını öğrenmeye başladıklarında biyoloji bilimi 

 de çok önemli bir mesafe almış oldu. Organizmada ona nasıl işlev görmesi, 

 nasıl büyümesi, nasıl yaşaması ve nasıl üremesi gerektiğini söyleyen bilginin 

 yerini keşfettik. Bilgi, bitkinin içerisinde olduğu gibi tohumun içerisinde de 

 mevcuttur. Tavuğun içerisinde olduğu gibi yumurtanın içerisinde de 

 mevcuttur. Yumurta bilgiyi tavuğa geçirir, tavuk yumurtaya, bu böyle sürer 

 gider.257 

‘‘O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın 

 yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir 

 bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak; göz 

 (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir.’’258  

 
256Altıntaş, s. 212. 
257Yahya, Kâinattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil, s. 73. 
258Mülk, 67/3-4. 
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Yani göklerde geçecek bir yarık veya kaçacak bir delik arayan o 

çifteli göz ne kadar çabalasa bu mülkten çıkacak başka bir saltanata geçecek 

bir çatlak, bir kusur bulamaz, çaresiz geri çevrilir, sana geri döner. Öyle ki 

aradığı kaçamağı bulmaktan mahrum, hâkir, sürgün ve düşkün yahut 

nihayetine ulaşılmaz o genişlik ve büyüklük muhitinden fışkıran rahmet 

nurları, kudret izleri ve heybetin kuşatıcı şaşaası karşısında hayret ve dehşetle 

bulanıp kamaşmış ve hayretler içine düşmüş, baygın bir halde sana geri döner 

demektir.259 

‘‘Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin 

olmasına karar verirse, ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir.’’260 

Örneksiz yaratma ve yoktan var etme gücü yalnız Allah’a mahsustur. 

Endüstriyel tasarımların hiçbiri, doğadaki tasarımlarla boy ölçüşemez. İnsan 

elinden ilham alınarak yapılan robot ellerin hiçbiri, insan eli kadar kusursuz 

ve işlevsel değildir.261 Allah’ın yaratmış olduğu bütün varlıklarda bir denge, 

ölçü ve ahenk vardır. Kusur, eksiklik ve abesiyet Allah’ın yaratmasına 

ilişemez. Bunu ifade eden bir ayet şöyle demektedir: 

‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.’’262 

İslam düşüncesinin en belirgin özelliklerinden birini de varlığın 

mutlak ve nesnel anlamda güzel bir biçim ve görüntüye sahip olduğu anlayışı 

oluşturur. Güzellik varlığın özünde olan bir şeydir. Zira ‘‘Allah, yarattığı her 

şeyi güzel kılmıştır.’’ (Secde, 32/7). Kısaca varlık, bu mümkün yapısı içinde 

hem mükemmel, hem de güzeldir ve bu güzellik insanı mutlak celâl ve cemâl 

sahibi olan Allah’a götürmenin vesilesi olabilecek niteliktedir. Bunun en 

önemli şartı da suret ve mana güzelliğini bir bütün içinde görmektir.263  

 
259Yazır, VIII, 201. 
260Bakara, 2/117. 
261Harun Yahya, Doğadaki Tasarım, Vural Yay., İstanbul 1999, s. 136; bkz. Muhittin Bağçeci, 
Allah’ı Bilmek, Etüd Ofset, Kayseri 1995. 
262Kâmer, 54/49. 
263Koç, İslam Estetiği, s. 99. 
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‘‘(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, 

dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? 264  

Yer ve göğün yaratılış niceliği ile yaratıcının kudretine dikkat 

çekilirken ilk önce devenin ileri sürülmesi birdenbire insana acayip gelirse de 

bu acayiplikte kastedilen manaya isabet açısından bediî bir sanat vardır. Zira 

maksat, bakılmaya alışılmış ve pek olağan gibi görünen şeylerin bile yaratılış 

niceliğinin enteresan şeylerle dolu bulunduğunu duyurmak olduğu ve deve 

yaratılışının gerçekten enteresanlığı ile beraber Araplar’ın en yakından 

gözlerine çarpması gerektiği düşünülürse, bunun yaratılışının âlemi seyretmek 

için ilk bakılacak yer edinilmesi en uygun hareket olduktan başka, serilmiş 

döşeklerden bir anda deveye atlanarak ondan göğe, ondan dağlara, onlardan 

yer tarafına bir inceleme yolculuğu yapılmıştır. Bu sayılan şeylere bakmak da 

bütün âleme bakma manasını taşır.265 

‘‘Her gün gözleri önünde kullanıp durdukları, etinden, sütünden, yününden, 

 derisinden, işinden, gücünden, türlü yararlarından istifade etmek için birçok 

 sıkıntıya soktukları deveye, nasıl yaratılmış? Ne ilgi çekici bir yaratılışı var? 

 Bir çok hayvanın yaratılışına benzemeyen iri cüssesi, son derece kuvvetli 

 olması,, ilgi çekici şekli, başka hayvanların yetinmediği çok az yem ve dikenli 

 otlaklarla yetinerek ağır yüklerle uzun uzun yolculuklara ve günlerce 

 susuzluğa dayanan sabır ve sağlamlığı ve oturup kalmaktaki durumu ve o 

 kuvvet ve iriliğiyle beraber en zayıf bir hayvandan, bir koyundan, bir eşekten 

 daha ziyade ve hatta bir çocukla bile yedirilip güdülebilecek derecede itaat 

 ve boyun eğme ile insanların emrine verilerek hizmet ettirilmesi ve gittiği bir 

 yolu birçok insandan daha sağlam bir hafıza ile belleyip çıkarması ve 

 kalınlığına rağmen güzel sesle seslenildiğinde etkilenerek şevk ve neşe ile 

 coşması gibi halleri ne hayret verici şeylerdir.’’266  

 
264Ğaşiye, 88/17-20. 
265Yazır, IX, 174. 
266Yazır, IX, 175. 
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‘‘Ve o göğe (gece gündüz görüp durdukları hayret verici göğe) bakmazlar mı 

 nasıl yükseltilmiş? Yukarı doğru yükselen hava boşluğu üstünde derin bir 

 şekilde uzayıp giden boyut içinde her biri bir yörüngede direksiz dayanaksız 

 yüzüp duran sayısız cisim ve yıldızlarıyla, o süsü ve genişliğiyle bütün 

 bakışları kaplayan o aşılmaz okyanusa nasıl bir yükseklik verilmiş. Ve o 

 dağlara yerden o göğe doğru başlarını kaldırarak dikilip bakışları sınırlayan 

 ve türlü faydalarından yararlanılıp durulan dağlara bakmazlar mı nasıl 

 dikilmiş? Görülüyor ki bu bakış, âlemin yeri ve göğü ile hepsine bakmak 

 demektir. Şu da çok dikkate değer bir husustur ki burada bu nasıllıkların 

 detayına girilmemiş, sadece yaratma, yükseltme, dikme ve düzleme 

 niteliklerine topluca bir tetkik bakışı atılmıştır. Demek ki bunlar şu görünen 

 âlemde bizzat var olan şeyler olduğu için ayrıntısı insanların soyut araştırma 

 ve inceleme bakışlarıyla bilinebilecek ilimler ve akli bilgilerin konusuna 

 giren şeylerdendir. Demek ki bunlara güzel bir bakış atmak, Yüce Allah 

 tarafından istenen bir şeydir. Bu bakış ve tecrübe ile edinebileceğimiz 

 bilgilerin, Allah’ı bilebilmek için özel bir önemi vardır.267 

Astronomik ve kozmolojik araştırmalar kâinatın sürekli genişlediği 

gerçeğini ortaya koymaktadırlar. Şöyle ki, galaksilerin tayflarındaki emilme 

çizgilerinin tayfın ya mor ucuna ya da kırmızı ucuna doğru kaydığı 

görülmüştür. Eğer gözetlenen galaksi ya da yıldız, bize doğru yaklaşmakta ise 

kayma mor uca doğru olmaktadır; eğer yıldız bizden uzaklaşmakta ise kayma 

kırmızıya doğru olmaktadır. Bu olaya onu, keşfeden bilim adamının adına 

izafeten ‘‘Doppler Tesiri’’ denmiştir. Slipher adlı Amerikan astronotu 1913 

yılında bazı galaksilerin saniyede bin sekiz yüz kilometre civarında bir hızla 

bizden uzaklaştığını aynı tayf incelemeleri ile tespit etmiştir. Daha sonra 1929 

yılında Hubble, kendi adı ile anılan kanunu ortaya koydu. ‘‘Galaksiler, bize 

olan mesafeleri nispetinde artan hızlarla bizden uzaklaşmaktadırlar.’’ O, bu 

kanunu ayrıca matematiksel olarak da ifade etmiştir. Astronomi 

araştırmalarında ‘‘Hubble Sabiti’’ denen bu matematiksel değere göre bir 

 
267Yazır, IX, 177-178. 
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galaksi, her bir milyon ışık yılı mesafe için 15.3 km/sn bir hızla bizden 

uzaklaşmaktadırlar.268 

Astronomik araştırmaların bu neticeleri ‘‘Semayı kudretle biz kurduk 

ve biz (onu) genişletmekteyiz’’269 mealindeki ilahi mesajla en anlamlı izah ve 

tefsirini bulmuştur. Zira genişleyen evren nazariyesi beraberinde uzayın uçsuz 

bucaksız olduğunu bize haber vermektedir. Ayrıca bu genişlemenin tabiî 

olarak bir takım problemler getirmesi gerekirken evrendeki mevcut durum 

bunun aksini göstermektedir. 

‘‘Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök 

(bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabbi olan 

Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.’’270 Bu ayet, Allah’ın 

varlığını gösteren en güçlü delillerden biridir. Bu ayeti, daha sonraki 

bölümlerde inceleyeceğimiz için burada fazla ayrıntısına girmeden kâinattaki 

kusursuzluğa işaret eden yönüyle ele alacağız. 

Âlemde yer ve göğün birbiri ile münasebeti, yer ve gökteki kusursuz 

yapı, bu ikisinin birbirini tamamlayan uyumu Allah’ın varlığına ve birliğine 

delil kılınmıştır. Yani göklerin ve yerin kusursuz yaratılması ancak her şeyi 

bilen, her şeye gücü yeten ve her şeyi irade eden bir Yaratıcının eseri olabilir. 

Ayrıca, bu ayeti şu şekilde okumak da mümkündür. Bir ve tek olan Allah’ın 

yaratmış olduğu yer ve gökte bozulma, kusur, çatlak yoktur. Şayet iki ilah 

olmuş olsaydı onlar elbette bozulurlardı.  

Kâinattaki mükemmel armoniyi dile getiren düşünürlerden biri de F. 

R. Tennant’tır. Tennant, adaptasyon kavramını öne çıkartmış, canlı ve cansız 

varlıklarda görülen ahenge dikkat çekmiştir. O’na göre karşımızda kaos 

halinde olan ve kendi başına başı boş bir evren bulunmamaktadır. Çünkü 

evren veya kozmos şöyle ya da böyle anlaşılır bir durumdadır. Yani evrenin 

 
268Hüseyin Aydın, s. 82. 
269Zariyat, 51/47. 
270Enbiya, 21/22. ayrıca bkz. Neml, 27/60-64. 
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kendine göre belirli yasaları, işleyiş kuralları ve özellikleri vardır. Bunu 

anlamak o kadar da zor değildir.271 

Teleolojik kanıtın en temel argümanlarından olan ve gücünü de 

kâinattaki uyumdan alan bu yaklaşıma çeşitli itirazlar yapılmış ve bu 

itirazların başında da bilimsel olduğu iddia edilen C. R. Darwin’in (1809-

1882) itirazları gelmiştir. Darwin’e göre bugünkü canlı yapılar doğal bir süreç 

içerisinde basit bir organizmadan gelmişlerdir. Canlı hücreler de nesilden 

nesile genetik değişime uğramaktadırlar. Ona göre değişmenin arkasında da 

bir takım doğal gereksinimler yatmaktadır. Canlı varlık bu değişim sürecinde 

yaşam mücadelesi vermekte, çevresine uyum sağlamaya ve dolayısıyla ayakta 

kalmaya çalışmaktadır. Ne var ki bu süreç içerisinde güçlü canlıların 

yaşamlarını devam ettirebilme şansları, diğerlerine nazaran daha fazla 

olmaktadır. Buna karşılık çevreye adapte olamayan, uyum gösteremeyen zayıf 

canlılar ise yok olup gitmektedir.272 

Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok 

düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin 

gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini “bilime 

saldırı” olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?.. Bu durumun 

nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek 

dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne 

bağlıdırlar ve Darwinizm’i de doğaya getirilebilecek yegane materyalist 

açıklama olduğu için benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. 

Harvard Üniversitesi’nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir 

evrimci olan Richard Lewontin, “önce materyalist, sonra bilim adamı” 

olduğunu şöyle itiraf etmektedir: 

Bizim materyalizme bir inancımız var, ‘a priori’ (önceden kabul edilmiş, 

 doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama 

 
271Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, (3. Baskı), DİB Yay., Ankara 2002, s. 106. 
272Aydın Topaloğlu, s. 107. 
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 getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, 

 materyalizme olan ‘a priori’ bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir 

 açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. 

 Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye 

 girmesine izin veremeyiz.273 

İnsanı fiziksel ve biyolojik olarak ele alan ve eleştirilerini de fizyo-

biyolojik olarak serdeden Darwin’in yukarıda değindiğimiz üzere yaptığı 

itirazlar insanı tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Çünkü insanın fizyolojik 

boyutu olduğu gibi duygu, düşünce ve inanç boyutu da vardır. Dolayısıyla 

O’nun fizyolojik ve biyolojik olarak açımlamaya çalıştığı yön, duygu, 

düşünce ve inanç boyutlarını açıklayamamaktadır.  

‘‘…Sizi sarsar diye yere de büyük dağlar koydu…’’274  ayetinde 

zikredildiği üzere dağların yeryüzünün dengesini sağlamak gibi bir fonksiyon 

icra ettiğine işaret edilmiştir.275 Nebe Sûresi’nin 7. ayetinde de ‘‘Dağları 

kazıklar yapmadık mı?’’ buyrularak yeryüzündeki dağların, kazıklar olarak 

vasıflandırılması Jeoloji ve Coğrafya ilminin de işaret ettiği gibi, dağların 

arzın dengesini sağlayan ve sallantıları önleyen birer unsur olduğu anlamını 

ifade etmektedir. Buna göre dağlar, kütlesel ağırlıklarıyla derinliklere doğru 

baskı yaparak yüzey tabakadaki dengeyi sağlamaktadırlar. Dağların kökten 

itibaren yukarıya doğru dengeli bir konumda dikilmiş olması, onların 

fonksiyon icra ederken bulunmaları gereken hale de işaret etmektedir. Zira 

rastgele bir dikiliş, şüphesiz denge bozukluklarına, çeşitli çöküntü ve 

kaymalara yol açabilirdi. Bundan dolayı olmalı ki, Kur’an, ‘‘Dağların nasıl 

dikildiğine bir bakmazlar mı?276 diyerek dikkatlerimizi dağların temelden 

yukarı doğru dikilişlerine de yöneltmektedir. Böylece anlaşılmaktadır ki, 

 
273Yahya, Kâinattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil, s. 191. 
274Lokman, 31/10. 
275Bkz. Nahl, 16/15; Enbiya, 21/31; Lokman, 31/10. 
276Ğaşiye, 88/19. 
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Kuran denge unsuru olarak zikrettiği dağlara hem ağırlıkları hem de 

konumları itibariyle bir nitelik vermektedir.277 

‘‘Yeryüzünü döşeyip, yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada 

her şeyi bir ölçüye göre bitirdik.’’278 mealindeki ayette geçen ‘ölçüye göre’ 

tabiri Kuran’da bitkileri oluşturan maddelerin de dengeli ve düzenli olduğunu 

gösterir. Bilindiği üzere teneffüs ettiğimiz havanın % 21’ini oksijen, % 28’ini 

de azot teşkil etmektedir. Eğer bu oksijen nispeti % 50’ye doğru yükselse 

dünyada bulunan her şey bir kıvılcımla yanar. Her canlı oksijeni alırken, 

bitkinin oluşumunu sağlayan karbondioksiti atar. Eğer bu münavebe 

olmasaydı, canlılar ve bitkiler, oksijen ve karbondioksiti bitirirler, böylece 

bitkiler tamamen kurur veya bütün canlılar yok olurdu. Biyoloji ve Kimya 

bilginlerinin ispat ettiklerine göre bitkilerin oluştuğu unsurlar, insanları 

şaşırtacak derecede dikkatle, her neviden muayyen bir ölçü dairesinde 

birleştirilmiştir. Her bitkide birleşen ana maddelerin nispeti değişiktir.279 

‘‘Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz 

 de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar 

 (döner). Bu, aziz ve âlim olan Allah’ın takdiridir. Ay için de birtakım 

 menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur 

 da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her 

 biri bir yörüngede yüzerler.’’280 

Kusursuz yaratma, tüm evren içinde güneş sisteminin ayrı bir sistem 

ile kendi içinde oluşturduğu bütünlük ile başlar. Bu bütünlük, dünyanın gerek 

kendi etrafında ve gerekse güneş etrafında dönüşü sayesinde ortaya çıkar. 

Ayrıca dünyanın kutup bölgelerinde basık oluşu ve yörüngeye karşı hafif 

yatık oluşu da bu mükemmelliğin temelini oluşturur. Güneş sistemi dışında, 

 
277Muhsin Demirci, Kuran’ın Temel Konuları, MÜİFV Yay., İstanbul 2000, s. 91. 
278Hicr, 15/19. 
279İsmail Karaçam, En Büyük Mucize Kuran’ı Kerim’in İlmÎ ve Edebî Sırları, Yenişafak 

Dağıtım, İstanbul 2005, s. 428. 
280Yasin, 36/37-40; ayrıca bkz. En’am, 6/99. 
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dünyanın kendi içinde oluşturduğu çeşitli döngüler sayesinde de insan ve 

diğer canlıların yaşam şartlarının hazırlanmasında ayrı bir mükemmellik 

oluşmuştur.281 

Dünyada insanın yaşayabilmesi için gerekli olan iki ana madde, 

oksijen ve su’dur. Bu iki yaşam kaynağı dünyaya dışarıdan gelmez. Dünya, bu 

iki yaşam kaynağını kendisi üretir. Dünyada oksijen, tüm hava içinde % 21 

düzeyinde bulunur.282 Bu yüzdelik aynı zamanda insanın aldığı nefeste 

bulunması gereken yüzdeliktir. Bu denge bozulduğu an, örneğin fazlalaşırsa o 

zaman yanma meydana geldiği gibi, azalırsa da canlıların hayatlarını devam 

ettirmeleri mümkün olamazdı. Bu son derece mükemmel bir yaratma ile 

gerçekleşebilen bir durumdur. Bu mükemmelliği zirveye taşıyan olay ise, 

dünyanın bu oksijen seviyesini aynı tutmak için üretim yapmasıdır.283  

İnsan hayatının devamı için gerekli olan maddelerden biri de su’dur. 

Suyun Allah tarafından belli bir miktarda ve denge ile indirildiğini ifade eden 

Kuran, bunu şu şekilde ifade etmiştir. 

‘‘Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi.’’284 ‘‘İçtiğiniz suya baktınız mı? 

 Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu 

 yapardık. Öyleyse şükretmeniz gerekmez mi?’’285  

Yeryüzünde bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Dünyaya yağan 

 yağmurun yıllık miktarı ile buharlaşan suyun yıllık miktarı aynıdır. Bu 

 miktar yaklaşık 505 milyon tondur. Bu miktarda oluşacak en küçük 

 değişiklik, büyük bir ekolojik dengesizliğe yol açacak ve uzun vadede 

 hayatın sona ermesine neden olacaktır.286 

 
281Mutluel, s. 166. 
282Morrisson A. Cressy, İnsan, Kâinat ve Ötesi, (5. Baskı), (terc. Bekir Topaloğlu), Dergah 

Yay., İstanbul 1980, s. 33. 
283Mutluel, s. 168. 
284Zuhruf, 43/11. 
285Vakıa, 56/68-70. 
286Harun Yahya, Allah Akılla Bilinir, Vural Yay., İstanbul 2000, s. 102-104.  
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Eğer Dünya üzerinde şimdi olduğunun yarısı kadar deniz olsaydı, o 

zaman su buharı miktarı da şimdikinin yarısı kadar olacaktı, dolayısıyla biz de 

kuru toprakları beslemek için şu an sahip olduğumuz nehirlerimizin ancak 

yarısına sahip olacaktık, çünkü su buharının miktarı, üzerinden yükseldiği 

yüzeyin genişliğiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla Yaratıcı, bunu öyle bir şekilde 

düzenlemiştir ki, denizler, karalar için gereken su buharını temin etmeye 

yetecek bir genişliğe sahiptir.287 

Kâinattaki kusursuzluk bölümü işlenirken irdelenmesi gereken başka 

bir konu da, evrende varolan kötülüklerdir. Daha önceki bölümlerde özellikle 

hüsün-kubuh meselesini incelerken değindiğimiz için burada fazla ayrıntısına 

girmeden birkaç cümleyle ifade etmek gerekirse şunları dememiz gerekir. 

(1) İzafi (göreli) olgular ve kavramlar, birbirine nispetle bilinirler ve takdir 

 edilirler. (2) Kemal (kusursuzluk, iyilik) ve noksanlık  (kusurluluk, eksiklik, 

 kötülük) kavramları da, izafi kavramlardır; dolayısıyla birbirine nispetle 

 bilinir ve takdir edilirler. (3) O halde kemalin (iyiliğin) bilinmesi ve takdir 

 edilmesi, noksanlığın (kötülüğün) varlığına ve bilinmesine bağlıdır. (4) O 

 halde evrende kusursuzluk için gerekli olan bir miktar kusurlunun 

 bulunması, onun mümkün dünyaların en iyisi olmasıyla çelişmediği gibi, onu 

 bu şekilde yaratan Tanrı’nın cömertlik ve hikmetiyle de çelişmez; aksine 

 bunların bir gereğidir noksanlık.288 

Allah’ın varlığını aklî delillerle ispat edip bu konuda görüşler ortaya 

koyan İbrahim Hakkı, insandan hareket edip Allah’a ulaşmaktadır. Ona göre, 

görünenlerin keyfiyeti ve eşyanın mahiyeti incelenip üzerinde düşünülse, 

varlıkların halleri, kâinatın tavır ve hareketleri gören bir gözle bakılıp 

 
287Yahya, Kâinattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil, s. 46. 
288Yaran, s. 166; ayrıca bkz. Gazalî, İhyâu Ulûmi’d-Din, (Çev. Ahmed Serdaroğlu), Bedir Yay., 

İstanbul 1975, IV, 474-475. 
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incelense, âlemin her zerresinin bütün parçalarının, Allah’ın sanat eseri 

olduğu kolayca anlaşılabilir.289 

Kur’an, aynı zamanda birçok sûresinde (mesela, 81/Tekvir ve 

99/Zelzele) Allah’ın kıyamet günü, dünyayı yaratmadan önce koymuş olduğu 

tabiat kanunlarını kaldırınca nasıl bir kaosun olacağını çok canlı bir şekilde 

tasvir etmektedir. Allah’ın adalet ve merhametinin tesisi için kullandığı güç 

karşısında hiçbir şey duramaz. Kıyamet kopacağı gün, bütün dünya avucunun 

içinde olacak ve engin genişliğe sahip uzay sağ elinde ‘dürülüp 

toplanacaktır’. (39/Zümer, 67).290 Kıyamet günü gelmeden önce bu, evrende 

mükemmel bir düzenin olduğunu bize bildiriyor; ayrıca kıyamet geldikten 

sonra sistemin bozulması da sistemi koyan Yüce bir Yaratıcı olduğu fikrine 

bizi ulaştırıyor. 

Kâinatta bulunan varlıklar akıllı bir şekilde tasarlanmış ve en ince 

ayrıntısına kadar mükemmel bir şekilde tertip edilmişlerdir. Sadece işlevsel 

yapıları değil ayrıca estetik bir hayranlık uyandıracak tarzda ahenk ve 

harmoni ile tasarlanmışlardır. Bu tasarımın kendi kendine var olması mümkün 

değildir. Bu akıllı ve şuurlu tasarımı koyan ilim, irade ve kudret sahibi bir Zat 

olan Allah’tır. 

3.1.2. İnsanda Kusursuzluk 

İnsan, kâinat içerisinde yaratılmış en şerefli bir mahlûktur. Allah, 

evrende yaratmış olduğu tüm eşyayı insanın istifadesine sunmuştur. İnsanın 

hayatını rahatça idame edebilmesi için gerekli olan tüm şartları hazırlamıştır. 

Kâinattaki kusursuzluğun insanı temel referans alan bir düşünceyle 

hazırlandığını ifade etmemiz gerekir. Güneş, ay, gezegenler, bitkiler, 

 
289Vahdettin Başçı, ‘‘Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Din Felsefesinde Ulûhiyet Anlayışı’’, MEB 
Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 31, Erzurum 1991, s. 2. 
290Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, (Çev. Alparslan Açıkgenç), Ankara Okulu Yay.,(7. 

Baskı), Ankara 2003, s. 130. 
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hayvanlar ve cansız varlıklar insanın hizmetine verilmiş ve insan yeryüzünde 

bulunan mahlûkatın halifesi olmuştur. 

‘‘Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği nimetler hususunda 

sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. 

Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan, merhamet 

edendir.’’291 İnsanın yeryüzünün halifesi olmasının arkasındaki temel saik de 

ona diğer mahlûkata verilmemiş bir nimetin, akıl nimetinin verilmiş 

olmasıdır. Ayrıca insanın sorumluluk taşıyacak bir güçle donatılmış olması da 

onun diğer mahlûkata karşı avantajlı olmasını sağlamıştır. 

‘‘Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten 

kaçındılar, on(un sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi. Çünkü o, 

çok zâlim, çok cahildir’’292 ayeti bunu ifade etmektedir. Bu, onun hem emanet 

hem de sorumluluk sahibi oluşuna işaret etmektedir. İnsana yönelik bu emanet 

onun hem Allah’a hem nefsine hem diğer insanlara hem de bütün mahlûkata 

karşı haklarını kendi iradesiyle yerine getirme gibi bir sonucu da ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca emaneti yerine getirmeyen insan için de ‘zalûm ve 

cehûl’ sıfatlarını kullanmış olması, bu emanetin ne derece zor olduğuna işaret 

etmektedir. 

‘‘Yeryüzünde olan her şeyi sizin için Yaratan O’dur.’’293 

‘‘Görmediniz mi Allah, göklerde ve yerde bulunan her şeyi size boyun 

 eğdirdi ve size görülen ve görülmeyen nimetlerini bol bol verdi’’294 

‘‘Allah’ın buyruğu ile gemilerinizin içinde akıp gitmesi için denizleri size 

 boyun eğdiren O’dur; böylece O’nun kereminden kazanç sağlayasınız ve ta 

 ki O’na şükredesiniz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden (bir 

 
291En’am, 6/165. 
292Ahzab, 33/72; ayrıca bkz. Demirci, s. 148-153. 
293Bakara, 2/29. 
294Lokman, 31/20. 
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 lütuf olarak) size boyun eğdirdi. Elbette bunda düşünen bir toplum için 

 ibretler vardır.’’295  

Allah, tabiatta bulunan mahlûkatı insanın emrine vermiş ve bütün 

tabiatı insanın hayatî ihtiyaçlarını karşılaması için mükemmel bir şekilde 

düzenlemiştir. Her şeyin kendisi için hazırlandığı ve mükemmel bir şekilde 

tertip edildiği kâinat kusursuz olur da insan kusursuz olmaz mı? Bu yönüyle 

düşünülecek olursa insan hem maddi hem de manevi yönüyle mükemmel bir 

şekilde yaratılmıştır. Bunu ifade eden Kuran, şöyle demek suretiyle 

dikkatlerimizi insana çevirmiştir. 

‘‘İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki, biz 

insanı en güzel biçimde yarattık.’’296 Allah, insanı ruh ve beden kabiliyetleri 

bakımından canlıların en mükemmeli kılmıştır. Zira insan ruhu ve bedeni, 

hem düşünsel anlamda hem de teçhizatça insanın hayatını devam ettirebilecek 

kıvamda yaratılmıştır. 

Gece ile gündüzün, ay ile güneşin ve yıldızların, çeşitli renklerdeki 

nebatatın insanların hizmetine verilmesi mecazi bir anlatım olup maksadı 

şudur. Dünyanın kutup bölgeleri dışındaki yerlerinde gece ve gündüz, insanın 

bedensel ve psikolojik sağlığına, çalışma ve istirahat etme ihtiyacına uygun 

periyotlarla kusursuz bir düzen içinde yer değiştirmektedir; bu suretle –aksi de 

mümkün olmakla birlikte- genellikle gece insanların dinlenmesine, gündüz de 

çalışmasına daha elverişli kılınmıştır. Güneşin, ayın ve yıldızların, 

yeryüzünde hayatın oluşması, gelişmesi ve kolaylaşması yönündeki rolü de 

yeryüzü varlıkları içinde en çok insanlara yaramaktadır; çeşitli bitkilerden de 

birçok canlı istifade etmektedir. Ama sonuçta bütün canlılar içinde 

yeryüzünün imkânlarını kendi lehine en iyi şekilde kullanan varlık insandır. 

İşte bütün bu özellikleriyle gece ve gündüz, ay, güneş, yıldızlar ve 

 
295Casiye, 45/12-13 ayrıca bkz. İbrahim, 14/32-33; Nahl, 16/12-14; Hac, 22/65; Ankebut, 

29/61; Lokman, 31/29; Fatır, 35/13; Zümer, 39/5; Zuhruf, 43/12-13. 
296Tin, 95/1-4. 
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yeryüzünün muhtelif bitkileri doğru düşünmesini bilenleri metafizik 

hakikatlere yönelten deliller olarak Kuran-ı Kerim’de sıklıkla tekrar 

edilmekte, insanın Allah’a inanıp şükretmesini gerektiren nimetler arasında 

zikredilmektedir.297 

Gerek fiziki ve cismanî bakımdan, gerek ahlak ve maneviyat itibariyle 

ruhani bakımdan insan en güzel bir kıvama erebilecek en güzel bir biçimde 

yaratılmıştır. Gerçekten insanın mahiyet ve aslına, insanlık âlemine derin ve 

araştırıcı bir bakışla bakan ve onun dışında ve içinde bulunan incelikleri 

düşünüp fikir yürüten kimse onu bazı ulu kişilerin dediği gibi görünen ve 

görünmeyen âlemlerin aktıkları yerlerin birleşme noktası, ifade ve istifade 

feleklerinin iki nuru olan Güneş ve Ay’ın doğduğu yeri, Hak kalemi ile 

yaratılış kitabına yazılmış enteresan satırlardan oluşan metin ve ibareleri 

kapsayan ve onlardaki ilahi sırların ve eşi benzeri olmayan güzelliklerin  

olmuş ve olacak manalarını açıklayan kısa, fakat birçok manaları toplayan bir 

nüsha olarak görür ve Hz. Ali’nin söylediği bildirilen şu mananın 

doğruluğundan haberdar olur: 

‘‘İlacın sendedir de farkında olmazsın, Derdin de sendendir fakat ki 

görmezsin 

Sanırsın ki sen sade küçük bir cisimsin, Oysa sen de dürülmüş en 

büyük âlem.’’298 

Allah insanın yaratılışını belirli bir kıvama ulaştırdıktan sonra, ona 

ilahi (metafizik) bir şey vermiştir. Bu verdiği şey, kendinden olan bir şeydir, 

ruh nev’inden olan bir şeydir. Bu, bizim bilemeyeceğimiz bir şeydir. Çünkü 

ruh nev’inden bir şeydir ve ruhun (mahiyeti) ne olduğu hakkında bize bir bilgi 

verilmemiştir. Ve insana üflenen bu ilahi unsur ile insan, maddi varlık 

 
297Hayreddin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, Kuran Yolu 

Türkçe  Meâl ve Tefsir, DİB Yay.,(2.Baskı), Ankara 2006, III, s. 382. 
298Yazır, IX, 312. 
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âleminin üstüne yükselmiş, meleklerden üstün bir mevkiye ulaşmış ve 

melekler ona secde etmiştir.299 

Allah’ın, insanı meleklerden üstün kılmış olması, insan denen varlığa 

vermiş olduğu bir değerin ifadesi olarak anlaşılmalıdır. Çünkü Allah’ın 

sıfatlarına ayna olabilecek potansiyele sahip varlık, insandır. İnsan, hem 

kâinatın bir özeti hem de Rahman’ın sıfatlarının tecelli edeceği bir mahiyete 

sahiptir. Bu yönüyle Allah’ın kâinatla irtibat kurmasına aracı olacak bir 

mahiyete de sahiptir. Ayrıca insan, bir yönüyle Rahman’ın kemal sıfatlarına 

eksik bir düzeyde de olsa sahiptir. Dolayısıyla insanı, bu mükemmellik 

düzeyleri ile ilgili olarak hem maddi hem de manevi olarak ele almamız, onu 

anlama adına daha iyi olacaktır. 

3.1.2.1. İnsanın Bedensel Olarak Kusursuzluğu 

“Kur’an’ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara 

 çevrelerinde ve kendi nefislerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. 

 Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir?“300  

Farklı farklı yorumlara açık olmakla birlikte kanaatimizce yukarıdaki 

ayetten de anlaşılacağı üzere Cenab-ı Hakk, idraklerimizi çevreye ve kendi 

nefsimize doğru çekiyor. Bu ayet, hitap ettiği kişilerin gayr-i müslim olması 

dolayısıyla belki bize hitap etmiyor gibi görülebilir. Fakat ‘‘sebebin husûsîliği 

hükmün umûmîliğine engel teşkil etmez’’ kaidesince bize hitap eden bir 

vechesi vardır. Âfak kelimesi ufuk kelimesinin çoğuludur. Dış deliller 

anlamında da kullanılır. Enfûs kelimesi ise nefs kelimesinin çoğuludur. İç 

âlem diye ifade edilmektedir. Allah’ın ayetleri, dış âlem dediğimiz ve 

kozmolojik deliller ile Tanrı’yı kanıtlama iddiasında bulunduğumuz hususlar 

 
299Hüseyin Aydın, s. 120. 
300Fussilet, 41/53. 
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ile; iç âlem dediğimiz ve dini tecrübe delili ile Tanrı’ya ulaşma çabası içinde 

bulunduğumuz delillerdir. 

Âfâktan maksat, yıldızları, ayı ve güneşiyle semanın uçsuz bucaksız 

köşeleri, (kozmik evren), astronomik, meteorolojik, biyolojik v.b. olaylar, 

yasalar; kendilerinden maksat da en ince sanatların ve yaratılış hikmetlerinin 

örneği olan insanın biyolojik ve ruhsal dünyasıdır; kısacası “dış dünyadaki 

kanıtlar“, kozmolojik evrenin sırları, “kendilerinde bulunan kanıtlar“ ise 

insanın biyolojik, psikolojik, parapsikolojik yapısındaki sırlardır. Ayrıca 

ayette, ileride insanoğluna, bu sırların gösterileceği, yani insanlığın bu 

konularda keşifler yapacağı bildirilmektedir.301   

Kur’an, insanın yaratılışındaki güzellikleri anlatmada öncelikle gerek 

insanın azaları, gerek aklı ve cesedi arasındaki ahenk üzerine yoğunlaşıyor. 

Bunların başında da bir güzellik kavramı olan ‘‘tesviye’’ gelmektedir. 

Tesviye, bir şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar denk ve düzgün yapmak 

demektir. İnsanın yaratılışı açısından tesviye, organları düzgün (iki el, iki göz, 

iki ayak ve diğerleri gibi), sağlam ve menfaatlerine göre hazırlamak; varlığın 

yaratılışı açısından tesviye, eşyayı kendisiyle tamamlanacağı nitelik ve 

özellikleri vererek hikmet ve hikmetin gereğine uygun tarzda ve de düzgün bir 

şekle koymaktır.302 

Erzurumlu İbrahim Hakkı, insanı bedensel olarak tarif ederken insan-

âlem münasebeti bağlamında değerlendirmektedir. Zira O’na göre insan 

bedeni, küçük âlemdir. İnsan ruhu ise, büyük âlemdir. Zira iki âlem de 

yaratılmıştır, hepsinin benzeri insan vücudunda bulunmaktadır. Şu halde 

insanın cisim ve canı, bütün âlemin bir nüshasıdır. İki âlem tamamıyla 

insanda mevcut ve belirlidir. Mesela, bütün hissedilen cansızlara örnek, 

insanın uzuvlarıdır. Bütün canlılara örnek insanın ahlâkıdır. Dört mevsime 

 
301Karaman, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, IV, 724. 
302Altıntaş, s. 272-273. 
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örnek, insanın dişleridir. Âdet ve sanayiye örnek, insanın his ve kuvvetleridir. 

Berzah âlemine örnek, insanın hatıra ve fikirleridir. Melekût âlemine örnek, 

insanın gönül ve canıdır. Bu örnek ve benzerliklerin ayrıntıları sınırsızdır. Bu 

kitaba değil, böyle yüz bin kitaba sığmaz. Ancak Ârif’in kalbine sığar. Biz 

burada güneşten zerre, deryadan damla açıklarız. Ta ki bu insan, büyük âlem 

olduğunu öğrenip, nefsi bilmeye delil olsun. Onunla Allah’ı tanıma kolay 

olsun.303  

Son yapılan araştırmalar insan beyni üzerinde yoğunlaşmakta ve insanın 

 mükemmelliğinin sırrının beyinde gizli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ortalama 

 bir insan beyninin ağırlığının 1,4 kilogram olduğunu belirten uzmanlar, 

 beynin diğer canlılardan insanı tamamen ayırdığını ortaya koymaktadır. 

 İnsan beynini çok gelişmiş bir telefon santraline ya da bilgisayara 

 benzetirler.  Hatta uzmanlar beynin bilgisayardan çok daha karmaşık 

 bir yapıya sahip  olduğunu, çalışma hızı açısından hiçbir şeyle 

 kıyaslanamayacak kadar  gelişmiş olduğunu ifade etmektedirler. 

 Günümüzde hâlâ beynin nasıl  çalıştığı, duyguların nasıl oluştuğu, 

 hafıza ve öğrenme mekanizmaları tam  olarak bilinememektedir.304 

İnsan vücudu tam bir kusursuzluk örneğini haber vermektedir. 

Çevremizde gördüğümüz cisimlerin öyle gelişigüzel bir şekilde bize 

görülmediğini ifade etmeliyiz. Bununla ilgili olarak Kur’an’da şöyle ifadesini 

bulur: ‘‘O, her şeyi yaratmıştır, yarattığına belli ölçü ve düzen koymuştur.’’305 

İnsanın dış dünyayı algılayabilmesi beyin sayesinde olmaktadır. Beynimizin 

 bir tarafı hasar gördüğü zaman, o bölgedeki duyu organlarının işlevi de 

 kaybolur. Beyinde görme olayı için ayrılan bölge, diğer tüm duyu organları 

 için ayrılan bölgeden fazladır. Dış dünyadan gelen ışınlar, göz merceğinden 

 geçerek, tepetaklak bir vaziyette göz dibine düşer. Göz dibinde bulunan 

 yaklaşık 125 milyon özel sinir hücresi, gelen ışığı elektrik enerjisine 

 
303Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme, (sad. M. Fuad Başar), Âlem Yay., İstanbul 2010, s. 
108. 
304Mutluel, s. 154. 
305Furkan, 25/2. 
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 çevirerek görüntüyü beyne gönderir. Görüntü göz dibi hücreleri tarafından 

 renk ayrımı yapılarak gönderilir. Beynin arka kısmında bulunan iki 

 milimetre kalınlığındaki hücre tabakası sayesinde cisimleri algılar, 

 hareketlerini fark eder, renklerini ayırır. Böylece tam bir görme olayı 

 gerçekleşmiş olur. Her organ, dış dünyadan gelen tüm uyarıları bir şekilde 

 elektrik enerjisine çevirerek beyne gönderir. Bu enerji sayesinde beyinde 

 algılama oluşur.306 

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulunduğu 

 yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla 

 ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak 

 siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz. Üstelik 

 bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile her 

 türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda 

 okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve 

 çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka 

 bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir 

 numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi 

 veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. 

 Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, 

 planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de 

 şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı 

 olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü 

 gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. Uzun 

 yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme 

 kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi 

 yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün değil, 

 kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise 

 kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli 

 
306Mutluel, s. 156. 
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 bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı 

 meydana gelir.307 

Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak 

 kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses 

 titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri 

 elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu 

 gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. Gözdeki 

 durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de kapalıdır, ses 

 geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen 

 sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen 

 beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın 

 tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin 

 içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu 

 görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl 

 kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses 

 kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik 

 sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu 

 teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın 

 oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 308 

Göz ve kulaktaki bu mükemmel yapı, bunun gelişigüzel olmadığını 

haber vermektedir. Çünkü kâinatta her şey birbiri ile münesabettardır. Daha 

önce ifade ettiğimiz üzere gözün görme işlemi için 125 milyon özel sinir 

hücresi görev yapmaktadır. Küçücük bir sinir hücresi kendi kendine mâlik 

değilken bunları yapması mümkün değildir. Zira bunları yapmak için ilim, 

irade ve kudret lazımdır. Bunların hiçbirine sahip olmayan hücrenin yapması 

akıl dışıdır. Bilakis tüm bunları bilen, irade eden ve iradesinin gereğini 

kudretiyle yerine getiren Allah’tır. 

 
307Yahya, Kâinattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil, s. 188. 
308Yahya, Kâinattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil, s. 189. 
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İnsan hayatının devam etmesi için gerekli olan organlardan biri de 

böbreklerdir. Günümüzde böbrek nakli bekleyen hastaların olduğu göz önüne 

alındığında ne tür bir işleve sahip ve hayati öneme haiz oldukları görülecektir. 

Zira insan bedeni, bir fabrika gibi işlev görmekte, nasıl ki fabrikada gereksiz 

hiçbir şey bulunmamaktaysa tıpkı bunun gibi insan bedeninde de en ufak bir 

fazlalık veya eksiklik söz konusu değildir. 

Böbrekler insan hayatının devamı için son derece önemli bir işlevi görür. Bu 

 işlev, vücutta oluşan atık maddelerin atılması işlevidir. Uzmanlar insan 

 vücudunda 100 trilyon hücrenin faaliyet gösterdiğini belirtmektedirler. Bu, 

 aynı oranda bir fabrikanın sürekli atık madde çıkarması anlamındadır. Bu 

 hücrelerin atık maddeleri içinde üre, ürik asit, keratin gibi son derece zehirli 

 olanları yanında, vitaminler, su, şeker, aminoasitler gibi son derece faydalı 

 olanları da vardır. Hücreler oluşturdukları ve çıkardıkları bu atık maddeleri, 

 kan yoluyla vücut dolaşımına verirler. Böbrekler kan dolaşımı ile gelen bu 

 maddeleri birbirinden ayırır, faydalı olanlarını süzer ve kan yoluyla geriye 

 gönderirken, zehirli olanlarını idrar yoluyla dışarı atar. Böbrekler kusursuz 

 bir yapıda yaratılmış ve insan hayatının devamı için son derece önemli bir 

 organdır.309 

İnsanın parmak uçlarına dikkat çeken ve önemli bir ayırt edici 

fonksiyonu olduğuna dikkatleri celbeden Kuran, bu konuda şu hususu ifade 

etmektedir: 

‘‘İnsan, onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi 

 sanıyor? Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip düzene koymaya güç 

 yetirenleriz.’’310 

Dikkatlice incelendiğinde parmak izlerindeki bazı hatların ani olarak 

 sonlandığı veya ortadan ikiye ayrılıp bir çatal oluşturduğu görülecektir. Bu 

 karakteristik noktalar ‘nitem’ olarak tanımlanmaktadır. Parmak izleri için 

 esas ayırt edici özellik, nitemlerin parmak izi içerisinde bulunduğu yerler ve 

 
309Mutluel, s. 158. 
310Kıyamet, 75/3-4. 
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 yönleridir. Elimizdeki tüm parmak izlerimizi dikkatlice karşılaştırırsak, ana 

 yapı olarak birbirine benzeseler de, nitemler göz önüne alındığında aslında 

 çok farklı olduklarını görürüz. Bu farklılıklar öylesine ayırt edicidir ki, 

 yapılan çalışmalarda yeryüzündeki iki farklı insanın aynı parmak izine sahip 

 olma olasılığı 64 milyarda bir olarak saptanmıştır.311 

İnsan bedeni incelendiği zaman, en küçük dokudan en büyük organa 

kadar mükemmel bir şekilde tertip edilmiştir. Bu tertibi koyan ve bu 

mükemmel organizmayı en ufak ayrıntısına kadar birbiriyle uyumlu bir 

şekilde düzenleyen Allah, insanı sadece bedensel olarak mükemmel kılmamış, 

bunun yanı sıra onu manevi anlamda da kusursuz bir şekilde yaratmıştır. 

3.1.2.2. İnsanın Manevi Olarak Kusursuzluğu 

İnsanın manevi olarak kusursuzluğundan kastımız, insanın böyle bir 

potansiyelle dünyaya gelmiş olmasıdır. Bu potansiyelle dünyaya gelen insanın 

manevi güzelliği, kendisini sözde, düşüncede, üslûpta, ihlas ve doğruluk gibi 

ahlâki değerlerde gösterir. 

Meleklerin Hz. Âdem’e secde etmesi de Kur’an’da birçok yerde 

tekrar edilmiştir. Meleklerin Âdem’e secde etmesi onun insanlığına bir ta’zim 

ve tekrîmdir. İnsanın bu üstünlüğü, organik varlığın üstünde ve yaratma planı 

dahilinde kendisine verilen ruh, kişilik, dil, bilme, irade, hürriyet… gibi 

meziyetlerin yanında ona ayrı bir şey daha verilmiş ve insan oluşu onunla 

taçlandırılmıştır. Bu da onun yeryüzünde ‘‘halife’’ olmasıdır. İnsanın 

yeryüzüne halife olarak gönderilmesinin, yaratma süreci açısından nasıl bir 

anlam taşıdığı sorusu akla gelebilir. İnsanın yeryüzünde Allah’ın kudretinden 

ve sıfatlarından insanî planda ve insanî ölçüler içinde bazı salahiyetler 

 
311Yahya, Allah Akılla Bilinir, s. 147.  
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taşıyacak hale gelmesi, yaratma esnasında ona verilen varlığının yapı 

taşlarının bir sonucudur.312 

‘‘Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına 

indirdik.’’313 İnsan ruh ve beden kabiliyetleri bakımından canlıların en 

mükemmeli olarak yaratılmıştır. ‘‘En güzel biçimde yarattık’’ ifadesi, 

bedensel olarak anlaşılabileceği gibi manevi olarak insanın donanımlarını da 

ifade edebilmektedir. İnsan serbest iradesi ile ya bu güzel kabiliyetlerini güzel 

kullanarak kâmil insan olacak yahut da aksi yönü tutarak şuurlu varlıkların ve 

canlıların en aşağı mertebesinde yer alacaktır. 

Bu ayeti tefsir eden Elmalılı M. Hamdi Yazır, şu hususlara 

dikkatimizi çekmektedir: 

 ‘‘Kısacası, insanın güzelliğinin en güzel biçimde olması, duygusuz olan şekil 

 ve suretinde değil, duygusunda ve özellikle güzellik denilen manayı 

 anlamasında ve o duygudan güzellerin güzeli, en güzel Yaratıcıyı ve onun 

 mutlak güzellikle en güzel kemâl sıfatlarını tanıyıp onun ahlâkıyla 

 ahlâklanmış olmasındadır. İnsan yaratılışının kıvamı ve aday olduğu 

 olgunlaşma budur. İnsan ilk doğuşunda bu olgunlukta olarak değil, fakat bu 

 kıvama, bu olgunluğa, bu güzelliğe doğru ilerlemek kabiliyeti verilmek 

 manasına en güzel biçimde yaratılmıştır.’’314 

İnsan, ruh ve bedenden müteşekkil mükemmel ve mükerrem bir 

varlıktır. Yüce Yaratıcı, onun biyolojik ve fiziki yapısını toprak ve sudan, 

manevi yapısını da kendinden lütfettiği315 ruh’tan vücuda getirmiştir. Onu fıtrî 

din316, akıl, peygamber ve vahiy gibi emsalsiz dört ilahi ışık317 ile aydınlatmış, 

sonra da akıl ve iradesiyle baş başa serbest bırakmıştır.318 

 
312Hüseyin Aydın, s. 123-124; ayrıca bkz. Recep Kılıç, Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve 

Ahlâk, (7. Baskı), TDV Yay., Ankara 2011. 
313Tin, 95/4-5. 
314Yazır, c. 9, s. 313. 
315Secde, 32/9. 
316A’raf, 7/172-173; Rum, 30/30. 
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Kuran insanın sahip olduğu duyuların da ancak akılla bir anlam 

kazanabileceğini, aksi halde onların bir değer taşımayacağını 

belirtmektedir.319 Çünkü duyuların sağladığı malzemeleri birleştirerek ortaya 

bir hüküm çıkaran akıldır. Demek ki, insanın hem fıtrî temayüllerini dikkate 

alarak doğru yolu bulabilmesi hem de çeşitli vesilelerle bilgi elde etmesi 

ancak akılla mümkün olabilmektedir.320 

Manevi olarak insanı her türlü his, duyu ve letâifle besleyen Allah, 

onu kendi sıfatlarının tecelli edeceği mahal olarak görmüştür. Varlıklar 

arasında kendine muhatap kabul etmiş, maddi ve manevi hayatını idame 

etmesi için gereken tüm şartları kendisine hazırlamıştır. 

İnsanı ‘‘merhalelerden geçirerek yaratmış’’321 olan Allah, organik 

hususiyetlerin üstünde şahsiyet, ruh, şuur sahibi yaptığı insana, kendi kudret 

ve sıfatlarından pay verircesine onu konuşan, bilen, irade sahibi olan, iradesini 

hür olarak gerçekleştirebilen v.b. sıfatlarla donatmıştır.322 

Hakk Teâla, iki cihanı ve onlarda olanın tamamını insan için 

yaratmıştır. Ta ki insan, âlemde olan sanatlara bakıp, eşyada bulunan 

hikmetleri bilsin. Hepsinin benzerini kendi vücudunda bulunca, nefsini bilerek 

ondan yola çıkıp Allah’ı tanıması kolay olsun. Zira Hakk Teâla Nâzm-ı 

Kerim’inde: “ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye 

yarattım.’’323 buyurmuştur. Hakk Teâla, insanı, kendini tanıması için 

yaratmış, kendisinin tanınmasını, insanın nefsini tanımasıyla bağdaştırmıştır. 

Şu halde insana, kendi nefsini bilme sorumluluğunu vermiştir. Ta ki nefsini 

bilmekten, Yaratıcısını bilmeye ulaşsın. Nitekim haberde. “ Nefsini bilen, 

 
317Nur, 24/34. 
318Duman, c. 1, s. 174. 
319Yunus, 10/42. 
320Demirci, s. 128. 
321Bakara, 2/31-34. 
322Hüseyin Aydın, s. 125. 
323Zâriyat, 51/56. 
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Rabbini bildi“324 diye geçer. Allah’ı tanımanın anahtarı nefsi bilmektir. Fakat 

Hâk Teâlâ’nın ufuklarında olan eserlerinin benzersiz sanatını görüp, sırlarına 

ermek, insanın nefislerinde bulunan kemâl ve tavırlarını tamamıyla bilmek, 

nurlarını görmek ve ondan yüce olan Mevlâ’yı tanımaya varmak çok zor ve 

esrarlı bir iştir. Zira insanın, dağların tepesine çıkması, denizlerin dibine 

inmesi ve yerin içine girip, süflî âlemin her birini görebilmesi ve bütün 

durumlarına ve sırlarına ulaşması mümkün değildir.325 

3.2. Amaçsallık/Gayelilik Boyutu 

Amaçsallık/Gayelilik boyutu, kusursuzluk boyutuyla dirsek teması 

halindedir. Kusursuz yaratılan şeyin mutlaka bir gayeye matuf olarak 

yaratıldığını biliyoruz. Zira kusursuz meydana getirmenin arka planında belli 

bir amaç için yaratılma söz konusudur. Oysa Allah, ‘şey’leri hiçbir amaç 

olmadan da yaratabilir. Yani Allah, kulları için en mükemmel olanı yaratmak 

zorunda değildir. Fakat Allah’ın yaratmış olduğu şeylerde de bir 

mükemmellik vardır. 

Materyalist-evrimci teori, evrimi her ne kadar nedensellik örgüsü 

içinde tasvir etmeğe çalışıyorsa da, bu evrim sürecini nedensel bir niteliğe 

ulaşıncaya kadar tabiî elemenin mantığı içinde tesadüf ve şansa 

dayatmaktadır. Yaratılışı savunan idealist-dini görüş ile evrimi savunan 

materyalist-evrimci görüş, biyolojik sürecin nedensellik örgüsü içinde işleyen 

kesimi konusunda aynı düşüncededirler. Yalnız, hayatın (canlılığın) kaynağı 

ve türlerin meydana çıkışını evrimci görüş, hiçbir gaye gütmeyen, tesadüf ve 

şansa göre işleyen tabiî elemenin mantığına dayatmaktadır. Yaratılışçı görüş 

ise, zekâ ve şuur sahibi bir yaratıcının kendi koyduğu bir gayeye göre 

planlayıp hepsini ayrı ayrı yarattığına inanır. Yaratılışı inkâr eden evrimci 

 
324Nihat Dalgın-Yunus Macit, Kültürümüzü Şekillendiren Hadisler, Etüt Yay., (2. Baskı), 

İstanbul 2007, s. 131. 
325Erzurumlu, s. 87. 
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görüşün kâinatın ve onun içinde hayatın meydana gelişini tesadüf ve şansa 

bırakması bir gerçeği, şuur sahibi bir ilk-neden gerçeğini kabule yanaşamama 

psikolojisinin bir ürününden başka bir şey değildir.326 

Gayelilik, kâinatın varoluşunun ve içinde oluşan olayların sıra düzeni 

ve tabi oldukları kanunluluğun bir plana, bir programa, dolayısıyla bir gayeye 

göre varolması demektir. Gayelilikten amaç, güzellik konusunda ‘abes’liği 

ortadan kaldırmaktır. Amaçlılık ayırt edici bir alamet olarak güzelliğin 

konusunu nesnelliğe bağlar. Abeslik gibi bir kusurdan salim olmak, güzelliğin 

konusu olan amaçlılığın varoluşunu kanıtlar. Kur’an’da ‘estetik’ doğrudan 

olmasa bile dolaylı olarak ‘ulûhiyetle’ ilişkilendirilirken, güzellikte bir 

ahenksizlik ve kusursuzluğun nefyedilmesi çoğu defa ‘abes’ kelimesiyle 

anlatılır. Gereksizlik ve saçmalık manası yüklenen abes terimi, hem usûl hem 

de fürûda İslamî bilgi felsefesinde reddedilen bir iştir. Hâlbuki güzellikte bir 

ahenk, bir ölçülülük ve sağlamlık hemen ilk bakışta göze çarpar. O, bir 

amaçlılık ve maksatlılık üzerine bina edilmiştir. Abes ise ne bir metoda ne de 

bir gayeliliğe dayanır.327 

 Kâinatta görülen ve birbirini takviye eden sistemler ile alt sistemler, 

Yüce Yaratıcının varlığını, birliğini, her şeye güç yetirdiğini ifade etmektedir. 

Allah’ın ilim, irade ve kudret ile iş gördüğünü, yaratmış olduğu bu evrende 

amaçsal/ereksel bir yapı olduğunu bize bildirmektedir. 

Kur’an penceresiyle gayeliliğe baktığımız zaman Allah, âlemi tam bir 

gayeye uygun olarak yaratmıştır. Bunu ifade babında aşağıya alacağımız 

ayetler söylediğimiz hususu teyid edecek bir yapıya sahiptir. 

‘‘Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkâr 

 edenlerin zannıdır.’’328, ‘‘Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular 

 
326Hüseyin Aydın, s. 135. 
327Altıntaş, s. 218. 
328Sad, 38/27. 
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 (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.’’,329‘‘Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında 

 bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.’’,330‘‘Gökleri ve yeri 

 yerli yerince yarattı.’’331  

İslam ilâhiyatının gayelilik (teleoloji) anlayışı, her şeyden önce 

‘‘bütünün gayeliliği’’dir. Kâinat, baştan aşağı bir gayeler bütünü içinde 

işlemektedir. Bu gayeler bütünü, gayeye uygun bir işleyişe sahip olan ve insan 

varlığının dışındaki varlık alanı ile gaye gerçekleştiren insanın varlık alanını 

içine almaktadır. Bütün gayeliliğin gerisinde Allah ve Allah’ın tayini ve 

yöneltmesi vardır.332 

Tabiatı meydana getiren nesnelerin her biri yerine getirmesi gereken 

bir amaçla donatılmıştır. Allah, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, 

mukedderâtını (kabiliyetlerini, özelliklerini) tayin etmiştir. Bu amaç, nesnenin 

içine, değişmez bir gereklilikle ona doğru ilerlediği kendi tabiatı olarak 

işlenmiştir. Açık seçik bilinebileceği gibi, saklanmış ve hemen hemen 

bilinemez de olabilir. Fakat bir ‘‘kaderen mekdûra’’ (takdir edilmiş bir kader) 

olarak, özgü ve kat’i bir biçimde kesinlikle oradadır. Amaçlılık, düzenliliğin 

diğer yönüdür. Tabiatta, iki nesnenin bütünüyle benzer olan ilişkisi, teorik 

olarak gözlendiğinde sebeplilik, aksiyolojik olarak gözlendiğinde ise 

amaçlılıktır.333 

Gayelilik, Allah’ın hâkim sıfatıyla yakından ilgilidir. Allah’ın hâkim 

sıfatının cemâl sıfatıyla da yakın ilgisi vardır. Çünkü hâkim sıfatı ince ve 

letâfetli bir şekilde Allah’ın bir şeyi yaratırken ne kadar düzenli ve programlı 

yarattığını bize bildirir; cemâl sıfatı ise bu yaratışın ne kadar ahenkli, güzel ve 

estetik boyut göz önünde tutularak yapıldığını haber vermektedir. 

 
329Enbiya, 21/16. 
330Duhan, 44/38. 
331Teğabun, 64/3. 
332Altıntaş, s. 219. 
333El-Fârukî, The Cultural Atlas Of Islam, (İslam Kültür Atlası), s. 345-346. 
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Gayeye göre düzenleme, ilim, irade ve kudret işidir. İlim olmadan 

irade olmadan veya kudret olmadan bunların vukua gelmesi mümkün değildir. 

Allah, yoktan varlık alanına çıkarırken belli bir düzen ve belli bir plan ve 

programa göre çıkarıyor. Bu plan ve programın ilim, irade ve kudretle yakın 

ilişkisi vardır. Planın kusursuz bir şekilde işleyebilmesi için en ince 

ayrıntısına kadar bilinmesi ve planın gerçekleşebilmesi için de irade ve güç 

yetirilmesi gerekir. Dolayısıyla evrende var olan bu gayelilik, bize Allah’ın 

ilim, irade ve kudretinin sonsuzluğunu gösteriyor. Evrende yürürlükte olan bu 

gayelilik Allah’ın ilim, irade ve kudretini bize gösterdiği gibi Ulûhiyet ve 

Vahdaniyetini de gösterebilir mi? Zira gaye koyup bu gayeye uygun bir 

şekilde düzenlemenin Allah’ın varlığına ve birliğine götürmesi gerekir. Bu 

soruyla ilgili olarak Hüseyin Aydın, bunu şu şekilde ifade eder: 

‘‘Kâinatın sahip olduğu bu nizam ve gayelilik, İslam dininde hem ulûhiyetin 

 (Allah’ın varlığının) hem de Vahdaniyetin (Allah’ın birliğinin) delili 

 olmuştur. Kâinatın Allah’ın varlığı ve birliğine delil oluşu, varlığın 

 kendisinden gelen belirtilerle açıklanmıştır.’’334 

Gayelilik konusu işlenirken özellikle İslamî literatürde âlemdeki 

nizamı ve gayeyi anlatmak için kullanılan kelimeler örgüsü hayranlık 

uyandırıcı bir zenginliğe sahiptir diyen Aydın, bunları şu şekilde ifade eder ve 

bu delilin önemini nereden aldığını da söyler: 

‘‘O halde delilin çekiciliği nereden gelmektedir. Her şeyden önce delil, 

 nazarî yönden daha kolay anlaşılma imkânını veya en azından izlenimini 

 vermektedir. İkinci olarak İlk Muharrik, İlk Sebep, Muhdîs, Vâcibu’l-vucûd 

 gibi terimler belki filozofları tatmin etmektedir ama sıradan insanlara, dini 

 duygularını tatmin açısından fazla bir şey söylememektedir. Oysa gaye ve 

 nizam delili, dini hayat için son derece önemli olan ni’met, ihsan, lütuf, 

 inâyet, hikmet, adalet v.s. fikirlerini daima göz önünde tutmaya 

 çalışmaktadır. Ayrıca nizam, intizam, tertîb, tersîf, te’lîf, tevâfuk gibi düzenin 

 
334Hüseyin Aydın, s. 174. 
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 bütünlüğüne, ilişkiler manzumesine işaret eden terimler; muhkem v.s. gibi 

 nizamın sağlamlığına işaret eden terimler; müzeyyen, tenâsüb, bedaât, 

 tezyin, tatrîz, tatrîf v.s. gibi âlemin estetik veçhesini dile getiren terimler; 

 hikmet, hikmet-i matlûbe, gaye, maksad-ı mahsusa, gibi varlıkların yaratılış 

 ve hikmetini anlatan terimler; lütuf, inâyet v.s. gibi Allah-insan münasebetini 

 dile getiren terimlerdir’’.335  

Güneş ile dünyanın mesafesi, 149 milyon km’dir. Denildiğine göre 

canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için en uygun mesafe budur. 

Çünkü bu mesafenin bundan biraz daha az olması kavurucu bir sıcağın ortaya 

çıkmasına, çok olması da dondurucu bir soğuğun meydana gelmesine sebep 

olacaktı. Dünya ile ay arasındaki uzaklık da 380 bin km’dir. Bu mesafenin 

değişmesi de, med-cezir dalgalarının dünyayı kaplamasına yol açacaktı. 

Dolayısıyla, binlerce ihtimal içinden bu mesafelerin seçilmiş olması kâinata 

bir nizam verenin olduğunu bize göstermektedir.336 Kâinatın bu kadar hassas 

dengelerle tertip edilmiş olması, onda bilinçli bir gayenin olduğuna işaret 

ettiği gibi; bu gayeyi koyan ilim, irade ve kudret sahibi bir Varlığı ve bu 

Varlığın sanatını bize bildirir. Evrende mevcut olan gayelilik ister istemez bu 

gayeyi kimin yerleştirdiğine doğru bizi götürür ki; burada eserden veya eserin 

meydana gelmesine sebep teşkil eden amaçtan hareketle bu eseri vücuda 

getiren Saniî’ye bizi götürür. Kâinatta görmüş olduğumuz kompleks yapılar 

içinde bir amaç görürüz. Bu yapılar nihayetinde insanın maddi ve manevi 

hayatını devam ettirmesi için konulmuşlardır. Dolayısıyla insana hizmet için 

belli bir amaç üzere yaratılan kâinatın varoluş sebebi olan insanın bir gayeye 

müteveccih yaratıldığı burada önem kazanmakta ve Kuran’da ifadesini şöyle 

bulmaktadır: ‘‘Sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi 

zannettiniz’’.337 

 
335Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 63-64. 
336Demirci, 48-49. 
337Mü’minûn, 23/115. 
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3.3. Ahenksellik/Ölçülülük Boyutu 

Bu boyuta başlamadan önce şunu ifade etmeliyiz ki, ahenkten 

kastımız kâinatta meydana gelen her türlü sistemin ve bu sistemin alt-

sistemlerinin birbiriyle uyum içerisinde olmasıdır. Ayrıca Kur’an’da ifade 

edildiği şekliyle her şeyin estetik bir gaye güdülerek yerli yerinde ve birbiriyle 

mütenâsib şekilde yaratılmasıdır. Ölçülülükten kastımız ise her şeyin lazım 

olduğu ölçüde ve kıvamda olması; fazlalık ve noksanlığının olmamasıdır.  

Ahenksellik ve ölçülülük, gayelilikle yakın ilişki içerisindedir. Çünkü 

gayeye uygun bir şekilde varlık alanına çıkarma gelişigüzel olmamakta, belli 

bir uyum ve ölçüyü de zorunlu kılmaktadır. Zira Allah’ın sıfatlarının tecelli 

mekânı olan bu kâinat ve mahlûkât, belli bir harmoniyle yoğrulmuş ve belli 

bir ölçüye göre kesilip tertip edilmiştir. 

Çıplak gözle değil de, günümüz teknolojisi ile evrenin ahenk ve 

uyumuna, yaratılmasındaki düzene bir bütün olarak bakılabilmesi sonucu, en 

küçük boyuttaki mikrop ve bakterilerin gelişimlerindeki mükemmelliği, 

insanın kendi içindeki uyumu, dünyanın içinde bulunduğu ahengi, güneş 

sistemi içindeki uyumu, galaksilerin içinde bulunduğu yörüngelerdeki uyumu, 

ahengi kavramamız mümkündür. Bir sanat eserine bakar gibi, tüm evrenin tek 

tek parçaları arasındaki uyum ve ahengine bakmak yanında, sanat eserinde 

aranan bütüncül uyumda olduğu gibi, evrenin tümündeki uyuma da bakmak 

ve bu güzelliği ortaya çıkarmak gerekmektedir. İşte Kur’an-ı Kerim, 

evrendeki bu güzelliği kavrayabilmek ve Allah’ın yaratma sanatının 

mükemmelliğini anlayabilmek için, insanın gözünü tekrar tekrar gökyüzüne 

çevirmesini tavsiye eder.338 

Ölçü ve düzen olmadan yaratma söz konusu değildir. Bu konuda şu 

ana kadar hiç kimsenin herhangi bir uygunsuzluk tespit edemediğini belirten 

 
338Mutluel, 177-178. 
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Altıntaş, ‘‘Yaratanların en güzeli olan Yüce Allah, kâinattaki bütün varlıkları 

öylesine bir nisbet içinde ve öylesine fevkalade bir ölçü içinde yaratmıştır ki, 

gören gözler, idrak eden akıllar hayretler içinde kalmakta ve yaratıcının bu 

güzel tanzimi karşısında huşû ile eğilerek secde etmektedir.’’339 diyerek, 

yaratmadaki ölçü ve ahenk karşısında hayranlığını ortaya koymaktadır. 

Kur’an-ı Kerim, kâinattaki her şeyin estetik açıdan güzelliklerini ortaya 

koyarken, onların belirli ölçüler içinde yaratıldığını ifade eder: 

‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.’’340 ve ‘‘O’nun katında her şey 

ölçü iledir.’’341 ve ‘‘…O, her şeyi yaratmıştır, yarattığına belli ölçü ve düzen 

koymuştur.’’342 gibi ayetler kâinatta denge, uyum, tenasüp ve ölçü olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

‘‘Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi.’’343 Bu ayet, yeryüzünde 

cari olan ekolojik dengeye örnek olarak verilebilir. Zira yağmurun yağması 

gelişigüzel olmamakta; belirli bir plana göre ve ölçülü bir şekilde olmaktadır. 

Şayet ölçülü bir şekilde olmasa dünyadaki denge olmayacak, böylece hayatın 

devamı belki de mümkün olmayacaktı. 

Yaratmadaki denge ekoloji açısından son derece önemlidir. Dünyada 

her canlı çeşidi bir diğer canlı çeşidi ile ilgilidir. Bu bazen bir neslin 

tükenmesi sonucu, o canlı türü ile ilgili olan diğer canlı türlerinin de neslinin 

tükenmesi anlamı içerebilmektedir. Bazen de tam tersi bir durum ortaya 

çıkmakta, nesli tükenen canlı türünün dengelediği diğer canlı türü alabildiğine 

çoğalmakta ve dengenin bozulmasına neden olabilmektedir. Yılanların 

sayılarının azaltıldığı yerlerde farelerin çoğalması ve zarar vermesi buna 

örnek olabilir. Yine balık yumurtalarının tümü balık olması durumunda, 

denizler çok kısa bir süre içinde balıklarla dolacak ve yaşanmaz hale 

 
339Hayrani Altıntaş, ‘‘Kuran ve Estetik’’,  AÜİFD, AÜ Basımevi, Ankara 1988, s. 60. 
340Kamer, 54/49. 
341Ra’d, 13/8. 
342Furkan, 25/2. 
343Zuhruf, 43/11. 
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gelebilecek olması, sinek yumurtalarının hepsinin sinek olması durumunda, 

yeryüzünün sineklerle kaplanacak olması, aslında dünyada yaratma’dan gelen 

bir dengenin var olduğunu göstermektedir.344   

‘‘Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir 

şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?’’345 ayeti, 

insanın yaratılış yönüyle mükemmel üç tane süreçten geçtiğini hem bedensel 

hem de ruhî anlamda birbiriyle mütenâsib ve dengeli; ayrıca bu denge ve 

tenâsübün gelişigüzel değil, ölçülü olduğunu ifade etmektedir. İnsanda 

bulunan organlara baktığımız zaman hepsinde bir ahenk ve ölçü görürüz. Bu 

ölçü ve ahenk, bize bu ölçü ve ahengi ortaya koyan bir Yaratıcının olduğunu 

ifade eder. Bunun dışında insan bedensel/cismani anlamda mükemmel bir 

uyuma sahip olduğu gibi ruhsal/manevi anlamda da bir denge halindedir. 

Dolayısıyla Allah, insanı Allah’ı tanımasına vesile teşkil edebilecek bir 

şekilde yaratmıştır. Yeryüzünde ve insanın kendi içsel-dışsal dünyasında bir 

ahenk ve ölçü koymuştur ki bununla insan, Allah’ın sanatını görsün de ona 

göre fikrî anlamda tefekkür boyutuyla kulluğun şuuruna varsın. 

 

  

 
344Mutluel, s. 195-196. 
345İnfitâr, 82/6-8. 
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SONUÇ 

Bilindiği gibi estetik konusu, felsefî anlamda antik çağdan günümüze 

kadar güzel üzerine düşünme olarak tartışılagelmiştir. Güzel nedir? Güzelin 

kaynağı nedir? Salt bir güzellik anlayışından bahsedilebilir mi? Güzellik ve 

estetik olgusu objektif veya sübjektif değerler midir? Estetik yargının ortaya 

çıkışında etkili olan süreç midir yoksa algılayan özne midir? gibi pek çok 

soru, felsefenin bir alt dalı olan değerler felsefesini meşgul etmiştir. 

Dolayısıyla bu ve benzeri sorular estetik konusunun ana eksenini oluşturmuş 

ve günümüzde teorik anlamda yapılan tartışmalar yerini daha pratik ve 

fonksiyonel mecraya çekmiştir. İlk zamanlarda estetik üzerine yapılan felsefî 

tartışmalar günümüzde ise, estetik beğeniye konu olan eserin işlevsel bir yapı 

görüp görmediği ile farklı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bunun içindir ki 

araştırmamız neticesinde ulaştığımız nokta, estetik beğeniye konu olan eserin 

güzel diye nitelenmesinin yanında işlevsel bir hüviyetinin de gerekli olduğu 

şeklindedir. Çünkü Kur’an bağlamında güzellik ve işe yararlılık aynı anda 

tezahür eder. 

Araştırmamız neticesinde görülmüştür ki Kur’an-ı Kerim, insanda 

güzellik duygusunu doğuştan ona verilen bir yeti olarak görmüş, insanın 

kendisi, çevresi ve kendisini yaratan Rabbiyle güzel ilişkiler kurmasını 

istemiştir. Kur’an-ı Kerim’in insanları devamlı tefekkür etmeye çağırması, 

estetik nesnenin veya dış âlemin güzelliğinin insanın iç âlemini aydınlatması 

olarak düşünülmelidir. 

Dinin sanat boyutu olduğu gibi, sanatın da dinî bir boyutu vardır. En 

güzel sanat eserlerinin dinin bağrından fışkırması veya sanatsal eserlerin 

kendilerini bir dine dayandırarak veya ait oldukları dini yansıtarak 

göstermeleri bize gösteriyor ki, din ile sanat birbirleriyle girift şekilde iç içe 

girmiş iki alandır. 
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İslam estetiği, İslam kültür ve medeniyetinden bağımsız bir şekilde 

ele alınamaz. Dolayısıyla İslam estetiği, kaynağını İslam’ın temel 

kaynaklarından ve bu kaynakların Müslümanların zihinlerini bu minval üzere 

şekillendirmesinden almaktadır. İslam sanatının epistemolojik gayesi, 

görünenin arkasındaki görünmeyene ulaşmak, pratikteki gayesi ise, dünyayı 

ve hayatı güzelleştirmektir. 

Araştırmamız neticesinde en fazla dikkate değer bulduğumuz husus, 

İslam estetiğini belirleyen ana ilkenin Tevhid ilkesi olduğu şeklindedir. Zira 

İslam’ın temel inanç sistemi sanatını ve estetiğini etkilemiştir. Dolayısıyla 

Tevhid ilkesi, İslam sanatlarının tümünde kendisini hissettirmiş; teşbih ve 

tecsimden uzak, Tevhidi merkeze koyan bir anlayışla İslam sanat ve estetiğini 

oluşturmuştur. Bu husus da bize gösteriyor ki; İslam dininin estetik ve sanat 

düşüncesi, kendi inanç sistemiyle paralellik arz etmektedir. 

İslam sanatının temel niteliklerinden biri de soyutlamaya önem 

vermesidir. Bütün İslam sanatları görünende görünmeyeni, değişende 

değişmeyeni, somutta soyutu, fiziki olanda metafizik olanı yakalama gayreti 

içinde olduğundan tabiatı olduğu gibi aksettirmek yerine onu soyutlamaya, ele 

aldığı nesnenin bireyselliğini ve tabiiliğini öldürmeye yönelmiştir. Fakat ne 

kadar bunu yaparsa yapsın hiçbir zaman reel olandan bütünüyle kopmamıştır. 

Soyutlamanın bizi ulaştıracağı nokta ise; İslam sanat ve estetiğinin kaynağını 

reel olandan aldığı; fakat burada durmayıp soyut ve metafizik olana yöneldiği 

şeklindedir. 

Allah’ın varlığını ispat etme ile ilgili delillerden olan ve evrendeki 

gaye ve nizamı temel referans alarak sistemini inşa eden teleolojik delil, diğer 

delillerden daha fazla rağbet görmüştür. Kuran’daki tabiat ile ilgili ayetler 

değerlendirildiğinde evrende mükemmel bir nizamın olduğu ve bu nizamın 

belli bir gaye için konulduğu rahatlıkla fark edilecektir. Kur’an’da Allah’ın 

gaye ve nizam koyması ve bu gaye ve nizama taalluk eden bir takım 
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sıfatlarının olması, Allah’ın sıfatlarının tecelli edeceği bir mekânın da olacağı 

ve mekânın gelişigüzel değil de en ince ayrıntısına kadar mükemmel tertip 

edildiğini araştırmamız neticesinde görmüş olmaktayız. Tabir-i diğerle 

mükemmel bir şekilde tertiplenen bu evren, Allah’ın sıfatlarının bir tecellisi 

olarak göze çarpmakta ve esere bakıp da Müessir’i hatıra getirmektedir. 

Kur’an-ı Kerim, evrendeki mükemmelliği zihinlerimize arz ederken 

bunlar üzerine inceden inceye düşünmemizi, bunlardaki gaye ve hikmeti 

bulmamızı bizden istemektedir. Kur’an-ı Kerim’deki bakış açısı, bizleri 

evrende kusursuz işleyen bir yapının olduğu, bu yapının tesadüf eseri 

olamayacağı, belli bir gaye ve hikmete mebni olarak ölçülü bir şekilde tertip 

edildiği, bu tertibin gelişigüzel değil; bir harmoni ve uyum içerisinde olduğu 

fikrine götürmektedir. 

Estetik gibi karmaşık bir konunun salt ‘yapma sanatlar’ ile kayıt 

altına alınamayacağı, bunun dışında ‘doğal sanat’ diye tabir ettiğimiz bu 

evrenin, İslamî bir perspektifle gaye ve nizama uygun bir şekilde bir Yaratıcı 

tarafından yaratıldığı, bu Yaratıcının isimlerinde, sıfatlarında, icraatında ve 

fiillerinde bir ve tek olduğunu araştırmamız neticesinde ifade etmiş 

olmaktayız. 
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