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BASAR 
(~1) 

Allah'ın görme sıfatını ifade eden 
ketarn terimi. 

_j 

"Görmek. bilmek. sezmek; görme du
yusu ve göz" manalarma gelen basar. 
Cenab-ı Hakk'ın görmeye konu olan şey
leri tam olarak idrak ettiğini ifade eden 
bir kemal sıfatıdır. 

Kur'an-ı Kerim'de basar kelimesi bu 
şekilde masdar kalıbıyla Allah'ın sıfatı 

olarak geçmez; ancak ayet ve hadislerde 
Allah'a nisbet edilen görme sıfatı Arap
ça basar, nazar ve rü'yet kelimelerinin 
türevleriyle ifade edilmiştir (bk. el-Hu
curat 4918; el-Hadfd 5714; el-Mülk 67 1 
19; Al-i im ran 3/ 77 ; Taha 20 / 46; ei-Alak 
96/ 14 ; konu ile ilgili diğer naslar için bk. 
Beyhaki, s. 178, 479) O'na ayrıca "ayn" 
ve "a'yün" de (göz. gözler) izafe edilmiş 
(bk. Taha 20 / 39; Hud 11 / 37 ; el-Mü'mi
nün 23 / 27; et-Tür 52 / 48; el-Kamer 54 / 
14 ; ayrıca İbn Huzeyme, s. 96-105; Fah
reddin er-Razi, Esasü't-takdfs, s. 120 vd .), 
böylece O'nun büyük küçük, hareket 
eden ve etmeyen her şeyi her durumda 
görmekte olduğu aniatılmak istenmiş
tir. Allah Teala'nın basar sıfatı ile vasıf
lanmış olduğu. el-baslr isminin esrna-i 
hüsnadan biri olarak pek çok ayette (bk. 
el - İ sra 17/ 17,30, 96; Fatır 35 / 31; el-Mü
cadi le 58 / 1) ve bazı hadislerde (bk. İ bn 
Mace, "Du'a,", 10 ; Tirmizi, "Da'avat" , 82, 
Müsned, lV, 402) geçmesiyle de sabittir. 
Diğer sıfatiarda olduğu gibi Allah ' ın ba
sar sıfatın ı ifade eden ayetlerde de is
pat-tenzih dengesine riayet edilmiş, böy
lece zihinlerin sıfatlar konusunda teş
bih*e düşmemesine dikkat gösterilmiş
tir. Nitekim Hz. Peygamber de ayetler
deki lafızları kullanarak Kur'an'ın takip 
ettiği bu metodu aynen uygulamış, ba
sar vb. sıfatları Allah'a nisbet ederken 
dikkatleri özellikle tenzih noktasına çek
miştir (bk Buhari , "Tev]ıid", 9). Meşhur 
Cibril hadisinde yer alan "ihsan" tarifi , 
konu ile ilgili pek çok hadise örnek ola
bilecek niteliktedir: "İhsan Allah'ı görü
yormuş gibi O'na kulluk etmendir: her 
ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O 
seni görür" (Buhari, "İman", 37) 

Konu ile ilgili kaynaklarda, Hz. İbra
him'in babası ile konuşmasını nakleden 
ayet (Meryem 191 42), basar sıfatının en 
önemli nakli delili olarak değerlendirilir. 

Zira ayette geçen, " İşitmeyen ve görme
yen şeylere niçin tapıyorsun?" sorusu
na muhatabın cevap verememesi, iba-

detin ancak semi' ve baslr olan bir ma
buda yapılabileceğini , dolayısıyla Allah ' ın 

bu sıfatiarta muttasıf olduğunu göste
rir. Kelamqların çoğu. naslarda pek sık 
ve muhtevalı bir şekilde yer alan basar 
sıfatının akli delillerle ispat edilmesine 
gerek görmemişlerdir. Ancak Kur'an'da, 
"Hiç görenle görmeyen bir olur mu? (el
En'am 6/ 50; er-Ra 'd 13/ 16; Fatır 35 / 
19) buyurularak basar sahibi olmama
nın mutlak kemale gölge düşüreceğine 
dikkatierin çekilmesi. bu sıfatın akli de
lillerle de ispatı konusunda alimiere ışık 
tutmuştur. Nitekim İmam Ebü'I-Hasan 
el-Eş'ari ve onu takip eden bazı ketam
cılar basarın aklf delil ile ispatını yapma
ya çalışırken mutlak kemal fikrinden ha
reket etmişlerdir. Yaratıkların en mü
kemmeli olan insanda görme olayının 

meydana gelmesi, fizyolojik ve psikolo
jik şartların yanı sıra fiziki ortama da 
bağlıdır. Halbuki Cenab-ı Hakk' ın basar 
sıfatı , görmeye konu teşkil eden her şe
yi, görme organına ve öteki fizik, fizyo
lojik ve psikolojik şartlara muhtaç olma
dan idrak etmesini ifade eden bir ke
mal sıfatıdı r (bk. eş-Şura 42 / ı ı) . Bu ba
kımdan bu sıfatın yaratıkların görme 
duyusunu engelleyen faktörlerle de hiç
bir ilgisi yoktur. 

Konunun ayrıntılarında kendi araların
da tam bir görüş birliği içinde olmayan 
Mu'tezile kelamcılarıyla bazı İslam filo
zofları Cenab-ı Hakk' ın "basir" oluşunu . 

onun basar sıfatına sahip bulunması ve 
görmesi şeklinde anlamamışlardır. On
lar basarı ilim sıfatının bir ifadesi ola
rak değerlendirif ve "basir" lafzını "alim" 
şeklinde yorumlarlar. Kelam alimlerinin 
çoğunluğuna göre diğer sübüti sıfatlar 
gibi kadim olan bu sıfat görülebilen her 
şeye sonsuz {la yezalf) olarak taalluk eder. 
Bu sıfatın kadim olması onun taalluk 
ettiği şeylerin de kadim olmasını gerek
tirmez. 

Özellikle vahdet-i vücud*cu mutasav
vıflar basar sıfatıyla ilim sıfatının bir ve 
aynı şey olduğu hususunda Mu'tezile ke
lamcılarına katılmışlardır. Şu farkla ki 
onlar Allah'ın görmesini, ilminin ŞU alem
de kendisine açıkça tecelli etmesi, bil
mesini de zatına nazariarta kendisini id
rak etmesi şeklinde açıklamışlardır. Özel
likle İbnü'I-Arabi ve onu takip eden mu
tasawıflara göre Allah zatını zatıyla gör
düğü gibi eşyayı da zatıyla görür. Ayrıca 
vahdet-i vücüd ilkesinin bir sonucu ola
rak Allah'ın zatını görmesi aynıyla mahlü
katı görmesidir. Çünkü gören ve görülen 
veya bilen ve bilinen gerçekte yalnızca 
O'dur (İbnü'I-Arabf, ll, 82, 129; IX, 101-102) 
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liJ METiN YuRDAGÜR 

BASIT 

( 1.....~1 ) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

"Yaymak. genişletmek, uzatmak" an
lamındaki bast kökünden sıfat kurulu
şunda bir isim olup Allah'a nisbet edil
diğinde " rızkı genişleten, lutuf ve kere
mini esirgemeyen: ruhları bedenlerine 
yayan" manalarma gelir. Basıt "fail " vez
ninde Allah 'ın bir sıfatı olarak Kur 'an-ı 

Kerim'de geçmemekle birlikte "bast" 
kavramı, daha çok fiil kalıplarıyla olmak 
üzere on beş ayette Allah'a nisbet edil
miştir. Bunların çoğunda "rızkı {daraltan 
ve) genişleten", bir kısmında da "insan
ların ilmi ve bedeni imkanlarını gelişti 

ren" manası hakimdir. Yine bast kökün
den gelen mebsütatan kelimesi, "Onun 
iki eli açıktır, dilediği gibi harcar'' (el-Ma
ide 51 64) mealindeki ayette Allah 'ın cö
mertliğini ifade eden bir deyim içinde 
kullanılmıştır. Bast bir ayette de Allah'ın 
semadaki bulutları dilediği gibi yayıp ser
mesi manasında geçmektedir (er-ROm 
30 / 48). Bast rızıkla ilgili olarak kullanıl
dığı on bir ayette, rızkı genişletip yay
manın karşıtı olan, "daraltıp kısma. bel
li bir ölçüde tutma" anlamındaki kabz 
ve kadr kelimelerinin türevleriyle birlik
te zikredilmiştir. Böylece rızık baliuğu 

veya darlığının sürekli, sabit ve mutlak 
bir kanun olmadığı . gerek canlılar arasın
da gerekse bir canlının hayatının çeşitli 
dönemleri arasında ilahi iradeye bağlı 

olarak geçim sıkıntısı veya rahatlığının 

farklılıklar taşıyabileceği ifade edilmiş, 

101 


