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"Görmek. bilmek. sezmek; görme duyusu ve göz" manalarma gelen basar.
Cenab-ı Hakk'ın görmeye konu olan şey
leri tam olarak idrak ettiğini ifade eden
bir kemal sıfatıdır.
Kerim'de basar kelimesi bu
masdar kalıbıyla Allah'ın sıfatı
olarak geçmez; ancak ayet ve hadislerde
Allah'a nisbet edilen görme sıfatı Arapça basar, nazar ve rü'yet kelimelerinin
türevleriyle ifade edilmiştir (bk. el-Hucurat 49 18; 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'minün 23 / 27; et-Tür 52 / 48; el-Kamer 54 /
14 ; ayrıca İbn Huzeyme, s. 96-105; Fahreddin 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-Mücadi 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 basar sıfatın ı ifade eden ayetlerde de ispat-tenzih dengesine riayet edilmiş, böylece zihinlerin sıfatlar konusunda teş
bih*e düşmemesine dikkat gösterilmiş
tir. Nitekim Hz. Peygamber de ayetlerdeki lafızları kullanarak Kur'an'ın takip
ettiği bu metodu aynen uygulamış, basar vb. sıfatları Allah'a nisbet ederken
dikkatleri özellikle tenzih noktasına çekmiştir (bk Buhari , "Tev]ıid", 9). Meşhur
Cibril hadisinde yer alan "ihsan" tarifi,
konu ile ilgili pek çok hadise örnek olabilecek niteliktedir: "İhsan Allah'ı görüyormuş gibi O'na kulluk etmendir: her
ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O
seni görür" (Buhari, "İman", 37)
Kur'an-ı

şekilde

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 görmeyen şeylere niçin tapıyorsun?" sorusuna muhatabın cevap verememesi, iba-

detin ancak semi' ve baslr olan bir mabuda yapılabileceğini , dolayısıyla Allah ' ın
bu sıfatiarta muttasıf olduğunu gösterir. 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? (elEn'am 6/ 50; er-Ra 'd 13/ 16; Fatır 35 /
19) buyurularak basar sahibi olmamanın mutlak kemale gölge düşüreceğine
dikkatierin çekilmesi. bu sıfatın akli delillerle de ispatı konusunda alimiere ışık
tutmuştur. Nitekim İmam Ebü'I-Hasan
el-Eş'ari ve onu takip eden bazı ketamcılar basarın aklf delil ile ispatını yapmaya çalışırken mutlak kemal fikrinden hareket etmişlerdir. Yaratıkların en mükemmeli olan insanda görme olayının
meydana gelmesi, fizyolojik ve psikolojik 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, fizyolojik ve psikolojik şartlara muhtaç olmadan idrak etmesini ifade eden bir kemal sıfatıdı r (bk. eş-Şura 42 / ı ı) . Bu bakımdan bu sıfatın yaratıkların görme
duyusunu engelleyen faktörlerle de hiçbir ilgisi yoktur.
Konunun ayrıntılarında kendi araların
da tam bir görüş birliği içinde olmayan
Mu'tezile kelamcılarıyla bazı İslam filozofları Cenab-ı Hakk' ın "basir" oluşunu .
onun basar sıfatına sahip bulunması ve
görmesi şeklinde anlamamışlardır. Onlar basarı ilim sıfatının bir ifadesi olarak 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 gerektirmez.
Özellikle vahdet-i vücud*cu mutasavvıflar basar sıfatıyla ilim sıfatının bir ve
aynı şey olduğu hususunda Mu'tezile kelamcılarına katılmışlardır. Şu farkla ki
onlar Allah'ın görmesini, ilminin ŞU alemde kendisine açıkça tecelli etmesi, bilmesini de zatına nazariarta kendisini idrak etmesi şeklinde açıklamışlardır. Özellikle İbnü'I-Arabi ve onu takip eden mutasawıflara göre Allah zatını zatıyla gördüğü gibi eşyayı da zatıyla görür. Ayrıca
vahdet-i vücüd ilkesinin bir sonucu olarak Allah'ın zatını görmesi aynıyla mahlükatı 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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"Yaymak. genişletmek, uzatmak" anbast kökünden sıfat kuruluşunda bir isim olup Allah'a nisbet edildiğinde " rızkı genişleten, lutuf ve keremini esirgemeyen: ruhları bedenlerine
yayan" manalarma gelir. Basıt "fail " vezninde 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 edilmiştir. Bunların çoğunda "rızkı {daraltan
ve) genişleten", bir kısmında da "insanların ilmi ve bedeni imkanlarını gelişti 
ren" manası hakimdir. Yine bast kökünden gelen mebsütatan kelimesi, "Onun
iki eli açıktır, dilediği gibi harcar'' (el-Maide 51 64) mealindeki ayette Allah 'ın cömertliğini ifade eden bir deyim içinde
kullanılmıştır. Bast bir ayette de Allah'ın
semadaki bulutları dilediği gibi yayıp sermesi manasında geçmektedir (er-ROm
30 / 48). Bast rızıkla ilgili olarak kullanıl
dığı on bir ayette, rızkı genişletip yaymanın karşıtı olan, "daraltıp kısma. belli bir ölçüde tutma" anlamındaki kabz
ve kadr kelimelerinin türevleriyle birlikte 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 ,
lamındaki
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BASIT
ile basıt isimahenge de işarette bulunulmuştur. Bu ahenk sebebiyledir ki hafıd ve rafi' (alçalt an ve yücelten) gibi kabız ve basıt isimlerinin asil manaları ile
tek başına Allah'a nisbet edilemeyeceği, birbirini dengeleyecek şekilde daima
beraberce zikredilmesinin gerekt i ğ i kabul edilmiştir (B ağd a d i, vr. 67 a)
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dolayısıyla Allah ' ın kabız

leri

Basıt muhtelif hadislerde hem bu şek
liyle (mesela bk. Tirmizi, "Da 'avat", 82; İ b n
Mace, "Du'a,", 10), hem de Kur'an-ı Kerim· deki şekil ve manaları ile kullanıl
mıştır. Ahmed b. Hanbel 'in Müsned 'inde yer alan Hz. Peygamber' e ait bir münacat basıt isminin hem maddi hem de
manevi konulara yönelik manalarını içermektedir: "AIIahım! Senin bol bol verdiğini kısacak, kıstığını bollaştıracak, saptırdığın ı hidayete erdirecek, doğru yola
yönelttiğini saptıra cak, engel olduğunu
verecek, verdiğine engel olacak, rahmetinden uzaklaştırdığını ona yaklaştıra
cak, yaklaştırdığını uzaklaştıracak hiçbir
kimse yoktur. Bereketlerinden, rahmetinden, lutfundan ve rızkından bize bol
bol yayıp ihsan et, Allahım I" (Müsned, lll,
424). Bu hadiste hem sıfat hem de fiil
şeklinde kullanılan bast kavramı, geçim
vasıtası (rı z ık) olan maddi imkanları kapsadığı gibi kulun dini hayatını ilgilendiren hidayet, sapıklık, Allah'a yakınlık veya O'ndan uzaklık gibi manevi konuları
da içine almaktadı r.

Basıt

ile kabızın fiil şeklinde yer aldı
ayetlerin birinde (el-Bakara 2/ 245) bu
iki kelimenin mef 'ulü zikredilmeyerek
daha geniş bir manaya kapı açılmıştır.
Gazzalf gibi bazı alimler, muhtemelen
kabz ile bastın Kur 'an ve hadisteki bu
zengin kullanılışından ilham alarak, birbiriyle bağlantılı olan bu iki ilahi ismi şu
manalarla açıklamışla rdı r : Allah Teala
ölüm sı rasında ruhları kabzeden, canlı 
lık halinde · onları bedeniere yaya ndır. O
zenginlerden vergi (sadaka) alıp bununla
fakirierin rıikını bollaştıran, zenginin geçimini hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak
şekilde gen i şletirken fakirin geçimini,
onu güçsüz bırakacak şekilde daraltandır. Yine O insanların kalplerini, ilahi aleme yönelik ilgilerini azaltmak veya çoğaltmak suretiyle daraltan veya geniş
l~tendir (Gazzali, s. 62 -63). Bu anlayış ve
yorumlar çerçevesinde basıt, Allah'ın kainatı , özellikle canlılar dünyasını yaratma ve idare etmesini ifade eden ilahi
isimler grubuna girmektedir (bas ı t ve dol ayı s ı y l a kab ı z isimlerinin i n san l a rı n manevi halleriyle ilgili tecellileri için bk. KABZ) .
ğı
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"Görmek, bilmek ve sezmek" anlamın 
daki basar kökünden türetilmiş bir sı 
fattır. Kur ' an-ı Kerim'de elli bir ayette
geçmekte olup bunların kırk birinde Allah ' ın sıfatlarından biri olarak kullanıl 
mıştır. İbnü'I - Cevzi Kur'an'da basir sı
fatının dört ayrı anlama geldiğini belirterek bunları "sezen", "gözüyle gören ",
"kesin delil (hüccet ) sayesinde ge rçeği
idrak eden" ve "ibret gözüyle bakan"
şeklinde sı ralar (Nüzhetü'l· a 'yün, "başir"

md .). Baslr kavramı esrna-i hüsnadan
biri olarak "görmeye konu olan şeyleri
bütün özellikleriyle idrak edip gören"
şeklinde tarif edilebilir. Bu idrakin o l uş
ması için insanlarda bulunması gereken
fizik, fizyoloji k ve psikolojik şartlar Allah
Teala hakkında söz konusu değildi r. "O,
ka ranlıklar içinde renkleri, bir suya karışan d i ğer bir suyu görür. Ne karışmış 
lık, ne karanlık, ne aşı rı aydınlık ve ne
de madde engeli O'nun görme idrakini
perdeleyebilir" ( Şa ' ra ni , 1, 84) .
ilim sıfatını teyit edici bir nitelik taşı
yan basir, Allah hakkında kullanıldığı on
ayetteyine ilimle ilgili olan semi' ( i ş ite n ),
beş ayette de hablr (haberdar olan ) ismiyle beraber yer almıştır. Kelime kuruluşu
bakımından sıfat olan baslr bu ayetlerin
bazısında mef'ul almadan, mutlak manada "görme sıfatına konu teşkil eden
her şeyi gören" şeklinde geni ş kapsamlı
bir kavram olarak geçmektedir. Çoğun 
da ise "kullarını gören, kulların günahla rından haberdar olan, yaptıklarınızı
gören" şeklinde mefuller alarak hali~
ile mahlük arasındaki münasebeti kulun ilgi ve dikkatini çekecek bir şekilde
vurgulamıştır. Bir ayet-i kerimede de,
"O ne mükemmel görendir!" (el-Kehf 18/

26) manasında taaccüp fiili olarak Allah'ı
Bunlardan başka Kur'an'da
Cenab - ı Hak "bakmak" ve "görmek" manalarına gelen nazar ve rü'yet kelimelerinin çeşitli türevleriyle de vasıflandırıl
nitelemişti r.

mıştır.

Hadislerde basir ismi Allah'a nisbet
gibi nazar ve rü'yet köklerinden
türemiş çeşitli kelimeler de O'nun sıfatı
olarak zikredilmiştir.
edildiği

Basir ketarn literatür ünde sübütl sı
manevi grubu içinde sayılır ve
bütün kelamcılar tarafından benimsenir.
Alimler semf' ve basir sıfatlarının hay
kavramı ile yakından ilgili bulunduğunu ,
hatta onun zaruri bir sonucu olduğunu
kabul ederler. Çünkü hayat sahibi olan
bir varlığın cansız nesnelerden fa rklı
olarak işitme ve görme özelliklerine de
sahip olması gerekir. işitme ve görme
yetkinlik ifade eden kavramlar olduğu
na göre Allah ' ın bu yetkinliklerden yoksun olduğunu d ü şünmek mümkün defatların

ğildir.

Erken dönemlerden itibaren baslr ile
kelimeleri arasında bir mana farkının bulunduğuna dikkat çekilmiştir.
Mesela Buhari basirin "kalp gözüyle görmek" yani "bilmek ve sezmek" , mübsı
rın ise "gözle görmek" anlamına geld i ği
ni söylemişti r (BuharT, "Megazi", 18). Taberi de aynı fa rkı kabul ederek Allah'a
nisbet edilen basirin mübsır manasma
nakledildiğini belirtir ve bu tür mana
naklinin başka örneklerini de delil olarak gösterir (Te{sir, 1, 34 1). Ebü'I-Hasan
ei-Eş ' arf'nin muhtelif kelaml , görüşleri
ni bir araya getirip yeniden düzenleyen
İbn Fürek ise onun basir ile mübsır arasında bir fark gözetmediğini , ayrıca Allah ' ın " işiten ve gören" anlamında müdrik diye nitelendirilmesini caiz gördüğü
nü kaydeder (Mücerredü 'l-makalat, s. 45 ).
Kadi Abdülcebbar'ın da belirttiği gibi,
basir ile mübsır arasındaki mana fa rkı
şu noktada toplanmaktadır : Basir, Allah'ın görmesine konu teşkil eden şey
leri idrak ettiğini ifade eden ezeli bir sı
fattır (hal); mübsır ise "görülebilecek şey
leri var oldukları zaman gören" manası 
na gelir. Buna göre basir görebilme niteliğini , mübsır ise fiilen görme olayını
ifade etmiş olur. Bağdat ekolüne mensup Mu'tezile alimleri ' basirin müstakil
bir sıfat özelliği taşımayıp alim sıfatının
değişik bir ifadesi olduğunu ileri sürerken herhalde bu sıfatın Kur ' an - ı Kerim'de daha çok basir şeklinde yer alması
na dayanmak istemişlerdir. Ancak gerek
Basra Mu'teziiTleri gerekse diğer İslam
mübsır

