
BASIT 

dolayısıyla Allah ' ın kabız ile basıt isim
leri arasındaki ahenge de işarette bulu
nulmuştur. Bu ahenk sebebiyledir ki ha
fıd ve rafi ' (alçalt an ve yücelten) gibi ka
bız ve basıt isimlerinin asil manaları ile 
tek başına Allah'a nisbet edilemeyece
ği, birbirini dengeleyecek şekilde daima 
beraberce zikredilmesinin gerektiğ i ka
bul edilmiştir (Bağdadi, vr. 67a) 

Basıt muhtelif hadislerde hem bu şek
liyle (mesela b k. Tirmizi, "Da 'avat", 82; İ bn 
Mace, "Du'a," , 10), hem de Kur'an-ı Ke
rim· deki şekil ve manaları ile kullanıl

mıştır. Ahmed b. Hanbel 'in Müsned'in
de yer alan Hz. Peygamber' e ait bir mü
nacat basıt isminin hem maddi hem de 
manevi konulara yönelik manalarını içer
mektedir: "AIIahım! Senin bol bol verdi
ğini kısacak, kıstığını bollaştıracak, sap
tırdığın ı hidayete erdirecek, doğru yola 
yönelttiğini saptıracak, engel olduğunu 
verecek, verdiğine engel olacak, rahme
tinden uzaklaştırdığını ona yaklaştıra

cak, yaklaştırdığını uzaklaştıracak hiçbir 
kimse yoktur. Bereketlerinden, rahme
tinden, 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 (rızık) olan maddi imkanları kap
sadığı gibi kulun dini hayatını ilgilendi
ren hidayet, sapıklık, Allah'a yakınlık ve
ya O'ndan uzaklık gibi manevi konuları 
da içine almaktadır. 

Basıt ile kabızın fiil şeklinde yer aldı
ğı 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, bir
biriyle bağlantılı olan bu iki ilahi ismi şu 
manalarla açıklamışlardır : Allah Teala 
ölüm sı rasında ruhları kabzeden, canlı 

lık halinde · onları bedeniere yaya ndır. O 
zenginlerden vergi (sadaka) alıp bununla 
fakirierin rıikını bollaştıran, zenginin ge
çimini hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak 
şekilde genişletirken fakir in geçimini, 
onu güçsüz bırakacak şekilde daraltan
dır. Yine O insanların kalplerini, ilahi ale
me yönelik ilgilerini azaltmak veya ço
ğaltmak suretiyle daraltan veya geniş
l~tendir (Gazzali, s. 62 -63). Bu anlayış ve 
yorumlar çerçevesinde basıt, Allah'ın ka
inatı , özellikle canlılar dünyasını yarat
ma ve idare etmesini ifade eden ilahi 
isimler grubuna girmektedir (bas ıt ve do
layı s ıy l a kabız isimlerinin i nsan ların mane
vi halleriyle ilgili tecellileri için bk. KABZ) . 
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BASİR 

(~1) 

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

_j 

"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 Al
lah'ın sıfatlarından biri olarak kullanıl

mıştır. İbnü' I - Cevzi Kur'an'da basir sı
fatının dört ayrı anlama geldiğini belir
terek bunları "sezen", "gözüyle gören", 
"kesin delil (hüccet ) sayesinde gerçeği 

idrak eden" ve "ibret gözüyle bakan" 
şeklinde sıralar (Nüzhetü'l·a 'yün, "başir" 
md .). Baslr kavramı esrna-i hüsnadan 
bir i olarak "görmeye konu olan şeyleri 

bütün özellikleriyle idrak edip gören" 
şeklinde tarif edilebilir. Bu idrakin ol uş

ması için insanlarda bulunması gereken 
fizik, fizyolojik ve psikolojik şartlar Allah 
Teala hakkında söz konusu değildir. "O, 
karanlıklar içinde renkleri, bir suya ka
rışan d iğer bir suyu görür. Ne karışmış

lık, ne karanlık, ne aşırı 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 iten ), 

beş ayette de hablr (haberdar olan) ismiy
le beraber yer almıştır. Kelime kuruluşu 
bakımından sıfat olan baslr bu ayetlerin 
bazısında mef'ul almadan, mutlak ma
nada "görme sıfatına konu teşkil eden 
her şeyi gören" şeklinde geniş kapsamlı 

bir kavram olarak geçmektedir. Çoğun

da ise "kullarını gören, kulların günah
larından haberdar olan, yaptıklarınızı 

gören" şeklinde mefuller alarak hali~ 
ile mahlük arasındaki münasebeti ku
lun 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 
nitelemiştir. Bunlardan başka Kur'an'da 
Cenab - ı Hak "bakmak" ve "görmek" ma
nalarına gelen nazar ve rü'yet kelimele
rinin çeşitli türevleriyle de vasıflandırıl
mıştır. 

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

Basir ketarn literatüründe sübütl sı

fatların 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 farklı 

olarak işitme ve görme özelliklerine de 
sahip olması gerekir. işitme ve görme 
yetkinlik ifade eden kavramlar olduğu
na göre Allah ' ın bu yetkinliklerden yok
sun olduğunu düşünmek mümkün de
ğildir. 

Erken dönemlerden itibaren baslr ile 
mübsır kelimeleri arasında bir mana far
kının bulunduğuna dikkat çekilmiştir. 

Mesela Buhari basirin "kalp gözüyle gör
mek" yani "bilmek ve sezmek" , mübsı
rın ise "gözle görmek" anlamına geldiği

ni söylemiştir (BuharT, "Megazi", 18). Ta
beri de aynı farkı kabul ederek Allah'a 
nisbet edilen basirin mübsır manasma 
nakledildiğini belirtir ve bu tür mana 
naklinin başka örneklerini de delil ola
rak gösterir (Te{sir, 1, 34 1). Ebü'I-Hasan 
ei-Eş' arf'nin muhtelif kelaml , görüşleri

ni bir araya getir ip yeniden düzenleyen 
İbn Fürek ise onun basir ile mübsır ara
sında bir fark gözetmediğini, ayrıca Al
lah ' ın " işiten ve gören" anlamında müd
rik diye nitelendirilmesini caiz gördüğü
nü kaydeder (Mücerredü 'l-makalat, s. 45 ). 
Kadi Abdülcebbar'ın da belirttiği gibi, 
basir ile mübsır arasındaki mana farkı 
şu noktada toplanmaktadır : Basir, Al
lah'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 ni
teliğini , mübsır ise fiilen görme olayını 
ifade etmiş olur. Bağdat ekolüne men
sup Mu'tezile alimleri ' basirin müstakil 
bir sıfat özelliği taşımayıp alim sıfatının 
değişik bir ifadesi olduğunu ileri sürer
ken 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 



alimleri, -işitme gibi- görme sıfatının ilim 
sıfatıyla bağlantısını teyit etmekle bir
likte onun da müstakil bir sıfat olduğu
nu kabul ederler. Çünkü görmeye konu 
teşkil eden bir şeyi sadece bilmek ile onu 
görerek bilmek arasında fark vardır. Bu
na göre hayat ve ilim sahibi olan Allah'ın 
görme (ve işitm e) yetkinliğinden yoksun 
olduğunu söylemek Allah'a kusur isnat 
etmek anlamına gelir ki bu mümkün de
ğildir. Gerek Kur'an'da gerekse sahih 
hadislerde görme sıfatı basir dışında, 

farklı köklerden gelen başka kelime şe
killeriyle de Allah'a nisbet edilmiştir. 
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Kutsiyet nuruyla aydınlanmış 
kalbin maddi ve manevi alemdeki 

hakikatleri görme yeteneği 
anlamına gelen tasawuf terimi. 

_j 

"Görme, idrak etme, bir şeyin iç yüzü
ne vakıf olma. sezgi" gibi anlamlara ge
len basiret kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 
genel olarak "görme" anlamı yanında 

özellikle "hakikati keşfetme, doğru yolu 
tanıma, gerçeği yanlıştan ayırma yete
neği" manalarında kullanılmış ve bu ba
kımdan manevi körlük veya dalaletin zıd
dı olarak gösterilmiştir (bk_ el-En'am 6/ 
50, 104; Hüd 11 / 24; el -isra 17/ 72; en
Nemi 27/ 81 ). Aslında basiret, ilahi sıfat
Iardan biri olan basarın kullardaki tecel
lisidir. Bu tecelliden nasibi olmayanların 
gözlerinde perde vardır (ei-Bakara 2/ 7) 

ve bu sebeple gerçekleri göremezler (Ya

sin 36/ 9) insanların gerçekleri görme
lerine ışık tuttuğu için Kur 'an ayetleri
ne de besair (baslretler) denilmiştir (bk. 
el-A'raf 7/ 203; ei-Kasas 28/ 43). Kur'an 
küfür. nifak. hırs, kin gibi olumsuz inanç 
ve duygular yüzünden kalp gözü körleş
miş ve basireti bağlanmış kimseler hak
kında "körler" (el-Bakara 2/ ı 8). "kalpleri 
olup da bununla idrak edemeyenler" (bk. 
el-Araf 71 ı 79). "bakar körler" (bk el-A'raf 
71 ı 97) gibi tabirler kullanır, inananları 
basiretli, inkarcıları kör sayar. 

Kur'an'da kendilerinden ülü'l-ebsar (ei
Haşr 59 / 2), ülü'l-elbab (ez-Zümer 39/ 9), 
ülü'n-nüha (Taha 20 / 54) diye söz edilen 
basiret sahipleri hislerine kapılmadık

ları ve nefislerini günahlarta kirletme
dikleri için maddi ve manevi hakikatleri 
olduğu gibi görür ve ona göre hareket 
ederler. 

Basiretin beş duyudan biri olan gör
menin ötesinde ruhi bir meleke olduğu
nu ifade eden hadisler de vardır. Nite
kim Hz. Peygamber, "Ruh bedenden ay
rıldığında görme gücü de (basar) onun
la birlikte gider" buyurmuştur (Müslim, 
"Cena'iz", 7, 9). Hz. Peygamber'in. göz
leri uyusa da kalbinin uyanık olduğunu 
belirten hadislerinden de (bk. Buhari, 
"Menakıb", 24) basiretin ruhi bir mele
ke olduğu ve peygamberler gibi inanç ve 
amel dünyası gelişmiş insanlarda bu me
lekenin güçlü bir şekilde tezahür ettiği 
anlaşılmaktadır. Nitekim sadık rüya bu 
melekenin sonucudur. 

Mutasawıflar, insanın dış alemi gören 
bedendeki iki gözüne karşılık kalbin de 
iç alemi gören iki gözü bulunduğunu ka
bul eder ve buna aynü'l-kalb, dide-i can, 
çeşm-i batın-bin. marifet gözü ve kalp 
göz(j gibi isimler verirler. Bedendeki göz 
maddi alemdeki varlıkları, olayları, renk
leri ve şekilleri gördüğü gibi gönül gözü 
de dış alemdeki eşya ve olayların iç yü
zünü ve manevi alemdeki hakikatleri gö
rür. Bedendeki göz insanlarla hayvanlar 
arasında müşterektir, fakat kalp gözü 
insanlara mahsustur. Basiret gözü her 
insanda kuwe halinde vardır. Bazı kim
selerde bu göz Allah vergisi (vehbi) ola
rak doğuştan açık olursa da çok defa 
his perdesiyle örtülü olduğundan onu 
mücahede* ile açmak gerekir. Bazı in
sanların kalp gözü çabuk, bazılarının

ki geç açılır. Basireti açılanların duyular 
ötesi gerçekleri görmelerinin de değişik 
dereceleri vardır. Bedendeki gözde oldu
ğu gibi kalp gözü için de eksik ve yan
lış görme bahis konusu olur; kalp gö-

BAS)RET 

zü safıyet derecesine göre tam veya ek
sik görebilir. 

ibn Kayyim'e göre basiret, Allah ' ın 
mürnin kulunun kalbine attığı öyle bir 
nurdur ki insan Peygamber'in verdiği 
haberin kesin şekilde gerçeği ifade et
tiğini bu nur sayesinde kavrar; böylece 
şüphe, tereddüt ve hayretten kurtulur. 
Basiret sahibi geleceğinden endişe et
mez, zira iterisiyle ilgili tedbirleri eksik
siz olarak almıştır. Bu alemdeki her şe
yin yerli yerince cereyan etmekte oldu
ğuna inanır. Kalbinden marifet fışkırır. 
Tasawufta basiret, Allah'ın nuru ile bak
ma ve görme şeklinde de tarif edilir. Bu 
tarife göre de fin1set* le eş anlamlıdır. 
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BASİRET 
( Ü..)':':""-!) 

Ali Efendi tarafından 
1870-1908 yılları arasında 
İstanbul'da iki devre halinde 

yayımlanan gazete. 
_j 

Ali Efendi Basiret'i çıkarmak için hükü
mete başvurduğunda o sırada baş gös
teren Girit isyanından dolayı ancak bir
kaç yıl sonra izin alabildi. Yayın izni alın
ca devrio adetine uyularak hükümet ta
rafından kendisine gazeteyi çıkarabilme
si için 300 altın lira verildi. Gazete ilk 
olarak Vezir Hanı'nda Tatyas'un mat
baasında, sayısı 20 paraya olmak üzere 
küçük boyda dört sayfa olarak çıkmaya 
başladı (20 Şewal ı 286/ 23 Ocak 1870) 
Başlangıçta cuma ve pazar dışında haf
tada beş gün çıkarken sonraları her gün 
yayımlandı. ilk çıktığı günlerde 300 adet 
civarında basılan gazetenin savaş, barış, 
yangın, saltanat değişimi gibi önemli 
hadiselerin olduğu zamanlarda verdiği 
ilaveterin de etkisiyle baskısı 1000'e ka
dar çıkmıştır. 

Gazetenin çıkış amacını. çeşitli ilmi ge
lişmelerden ve politikadan söz etmek, 
halkın eğitim, kalkınma, sanayileşme ve 
çağdaş medeniyete ulaşma yolundaki 
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