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NEHCÜ’L –BELA�A’DA HZ. AL�’N�N ALLAH ANLAYI�I  

HADRAT ALI’S COMPREHENSION OF GOD IN NAHJ AL - BALAGHA 

 

       Metin YASA* 

 

Özet 

Bu çalı�manın amacı, Hazreti Ali’nin Allah anlayı�ının dini ve felsefi sınırlarını belirlemekten 
ibarettir. Hz. Ali’ye atfedilen Nehcü’l-Bela�a’daki veriler, onun Allah anlayı�ının hem a�kın hem içkin 
oldu�una i�aret etmektedir. Dolayısıyla, bu çalı�manın sonuçları, Hazreti Ali’nin Allah anlayı�ının, ça�da� din 
felsefesindeki gibi, çift kutuplu oldu�unu göstermektedir. 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the religious and philosophical limits of Hadrat Ali’s 
comprehension of God. The data in Nahju’l Balagha, attributed to Hadrat Ali, indicate that his comprehension of 
God is both immanent and transcendant. So, the conclusions of this study demonstrate that Hadrat Alis’s God 
comprehension has dipolarity as like in contemporary philosophy of religion. 
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A. Giri�: Hz. Ali’nin Allah Anlayı�ını Betimlemeye Do�ru  

�erif er-Razi’nin, Nehcü’l-Bela�a’ya yazdı�ı önsözde kullandı�ı “ … birleme, adalet ve Allah’ı 
yaratıklara benzemekten a�kınla�tırma konusunda ola�anüstü sözler yer alır”1 �eklindeki ifadeler, Hz. 
Ali’nin Allah anlayı�ını betimleme açısından son derece önemlidir. Do�rusu, er-Razi’nin ‘birleme’ 
kavramına yaptı�ı özel atıf, Hz. Ali’nın Allah anlayı�ının teolojik ba�lamdaki yerini ifade etmede de 
önemli bir rol üstlenir. Nitekim Hz. Ali de Allah anlayı�ının din ile olan ba�lantısı konusunda �u ifadelere 
yer verir: 

“Dinin ba�ı, O’nu bilmekten, O’nu bilme yetkinli�i O’nu do�rulamaktan, 
O’nu do�rulama yetkinli�i O’nu birlemekten, O’nu birleme yetkinli�i 
O’na kar�ı samimi olmaktan, O’na kar�ı samimi olma yetkinli�i O’nun 
niteliklerini olumsuzlamadan ibarettir.”2 

Do�rusu, Hz. Ali’nin, Kur’an’ın öngördü�ü uluhiyet anlayı�ını daha da net hale getirmeye 
çalı�tı�ı, “Bak ey soran! Kur’an’ın O’na özgü gösterdi�i niteli�iyle nitelen, kurtulu� ı�ı�ıyla aydınlan”3 
ifadelerinden açıkça anla�ılmaktadır. Açık konu�mak gerekirse, Nehcü’l – Bela�a’da Allah’ı bilme ve 
anlatmaya yönelik farklı bir duyarlılık da söz konusudur. Do�rusu, anılan duyarlılık, günümüz din 
felsefesinde a�ırlıklı olarak tartı�ılan çift kutuplu uluhiyet anlayı�ına yakın bir görü� içinde kendini 
gösterir. 

Gelinen bu noktada, makalemiz açısından önem ta�ıyan bir hususu vurgulamada ayrıca yarar 
vardır. O da �udur: Burada yapılmaya çalı�ılan �ey, genel olarak Alevilik’te öngörülen uluhiyet anlayı�ını 
ve anılan anlayı�a ili�kin yakla�ımları, söylemleri ve çıkarımları ortaya koymak de�il4, aksine, Nehcü’l-
Bela�a’da dile getirilen dü�ünceleri temel alan bir Allah anlayı�ını yansıtmaya çalı�maktır. Bu nedenle, 
Allah’ı bilme ve anlatmaya ili�kin olarak nübüvvet, velayet gibi makamlara atıfla dile getirilen 
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* Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi �lahiyat Fakültesi Ö�retim Üyesi 
1 Ali B. Ebi Talib, Nehcü’l - Bela�a, (der.: �erif er- Razi, tah.: Dr. Subhi es –Salih. Anılan esere bundan sonra kısaca, N, diye atıfta 

bulunulacaktır), Daru’l Kitabı’l – Lübnani, Beyrut, 1967, s. 36.  (Ayrıca anılan eserin yine Nehcü’l-Bela�a adı altında iyi ve 
anla�ılır bir çevirisi Adnan Demircan tarafından yapılmı� ve Beyan Yayınları arasında çıkmı�tır.) 

2 N, s. 39. 
3 N, s. 125. 
4 Genel olarak 2Alevilik’te öngörülen Allah anlayı�ı için sözgelimi bkz.: Ethem Ruhi Fı�lalı, Türkiye’de Alevilik Bekta�ilik, �zmir 
�lahiyat Vakfı Yayınları, �zmir, 2006, s. 178vd., 228vd, kr�.: Harun Yıldız, Anadolu Alevili�i: Amasya Yöresi Ba�lamında Bir 
�nceleme, Ara�tırma Yayınları, Ankara, 2004, s. 103vd., �lyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik, �sam 
Yayınları, �stanbul, 2008, s. 73-81.  
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tartı�malar, onaltıncı yüzyıldan itibaren Alevi-Bekta�i edebiyatında hızla artmı� olan dü�ünceler5 ve 
“tasavvufi anlayı�tan kaynaklanan bir anlayı�ın izleri”6 bildirimizin dı�ındadır. 

Do�rusu, Hz. Ali’nin, öngördü�ü Allah anlayı�ını üç ayrı açıdan ele aldı�ını ileri sürmek 
mümkündür: i. Allah’ın Varlı�ını Kanıtlama; ii. Allah’ı Bilme; iii. Allah-Evren Bütünlü�ü. �imdi, sözü 
sırayla anılan üç konuya getirmek istiyoruz. 

 

B. Allah’ın Varlı�ını Kanıtlama: Hz. Ali’nin Güzellik Kanıtına Katkısı  

Do�rusu, Hz. Ali için, Yüce Yaratıcı’nın varlı�ı kesin, gönderdi�i din açık, yarattı�ı �eyler de 
ortadadır.7 Durum bu olmakla birlikte, Hz. Ali’nin, Allah’ın varlı�ını kanıtlama üzerinde durması son 
derece dikkat çekicidir. Bunun bir nedeni, öyle anla�ılıyor ki, Hz. Ali’nin, biraz da ta�ıdı�ı bilge ki�ili�i 
gere�i, kesin ile ku�ku, buna ba�lı olarak da inanç ile inkar arasında çok ince bir çizginin var oldu�u 
kanısını ta�ımasıdır. O, belki de bu nedenle,  �öyle der: “Gerçe�e benzedi�i için ku�kuya ku�ku 
denilmi�tir. Allah dostlarına gelince: Onların ı�ıkları orada apaçık; kanıtları ise kurtulu� olgunlu�udur.”8 
Öte yandan, Hz. Ali, konu�urken, kanıtlı konu�manın gere�ine i�aret eder ve bunu bilgili insanın sahip 
oldu�u konumu bilmesiyle ba�lantılı görür.9 Bu demektir ki, Hz. Ali, kanıtlı ve gerekçeli konu�maya 
büyük önem vermektedir. O’na göre, “Yüce Allah, yarattıklarını, gönderilen bir peygamberden, indirilen 
bir kitaptan, zorunlu bir kanıttan ve açık bir yoldan yoksun bırakmaz.”10 

Hz. Ali, Allah’ın varlı�ını kanıtlama ba�lamında, anla�ılır düzeyde, a posteriori  analojik 
çıkarımlarda bulunur. O, sözgelimi, bu ba�lamda �öyle der: “Yapıcısı olmadan bina, i�leyeni olmadan 
cinayet gerçekle�ir mi?”11 Dahası, Hz. Ali için, yaratılmı�ların ve görünenlerin öncelili�i, Yüce 
Yaratıcı’nın varlı�ının ve öncesizli�inin bir kanıtıdır.12 

Hz. Ali’ye göre, Allah, gücüyle Görünen, bilgisiyle Görünmeyen, büyüklü�üyle Yüce bir 
varlıktır. Bu nedenle örneksiz yaratma yalnız O’na özgüdür13, yaratıklarına benzemekten a�kındır14, ve 
Allah’ın yaratma sanatı inceliklerle doludur.15 Bu ifadeler, ku�kusuz, Allah’ın varlı�ına ili�kin olarak 
güzellik kanıtı ve analoji yapma açısından ayrı bir de�er ta�ır. Dahası; Hz. Ali’nin anla�ılır düzeyde 
analoji yapıyor olması ve yaptı�ı analojideki derinlik, Allah, en güzel yaratıcıdır16, görülmeden bilinir, 
yorulmadan yaratır17, insanlarla mukayese edilemez18 ifadelerinde belirir. Öte yandan, Hz. Ali, 
dü�ünmeyi insana özgü bir nitelik olarak gördü�ünden, Allah’ın dü�ünmeden yarattı�ını ifade eder. 
Böylece de olası bir antropomorfizme dü�me tehlikesine kar�ı uyarıda bulunmu� olur.19 

Açık konu�mak gerekirse, Hz. Ali, ilahi bir nitelik olan yaratma ile güzel yaratı� arasında 
do�rudan bir ili�ki kurar. Hz. Ali’nin bu konudaki açık ifadelerin bir örne�i �udur: 

“Yarattı�ı küçük bir �eye, onu nasıl da sa�lam yarattı�ına, tasarımını ne 
de güzel yaptı�ına bakmıyorlar mı? Ona kulak vermi�, göz vermi�; onun 
kemik ve derisini güzelce yaratmı�. Küçücük bedenli karıncaya, 
görünümündeki inceli�e bir bakınız!”20  

Hz. Ali, bir ilahi nitelik olan yaratmayı güzellik ba�lamında ele alır. Bunu ortaya koyarken de 
biraz sonra temas edece�imiz gibi somut örnekler üzerinde durur. O, Allah’ın güzel yaratma konusundaki 
e�sizli�ini �öyle ifade eder: “O, kendinden önce var olan bir yaratıcının ölçüsünü ölçü, örne�ini örnek 
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5 Kr�.: Fı�lalı, a.g.e., s. 186vd. 
6 Fı�lalı, a.g.e., s. 228; kr�.: Cenksu Uçer, Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005, s. 229vd. 
7 N, s. 257. 
8 N, s. 81. 
9 N, s. 149. 
10 N, s. 43. 
11 N, s. 271. 
12 N, s. 269. 
13 N, s. 283. 
14 N, s. 329.  
15 N, s. 328. 
16 N, s. 262.  
17 N, s. 265. 
18 N, s. 262.  
19 N, s. 155. 
20 N, s. 270. 
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edinmeksizin yaratılanı yarattı.”21 Açıkça anla�ılaca�ı üzere, güzel yaratma ba�lamında, yukarıdaki alıntı 
ilahi a�kınlı�ı ifade ederken, Yüce Allah’ın, sürekli olarak varlıklar arası kar�ıtlı�ı düzenlemesi ve 
varlıkları birbirine a�ına kılması22 ise ilahi içkinli�i dile getirir. Bununla birlikte, Hz. Ali’nın, güzel 
yaratma ba�lamında, açıklayıcı ilke olarak “tam hükmü, sa�lam bilgisi, kesin i�i”23 olan bir Allah 
anlayı�ından söz etmesi son derece ufuk açıcı görünmektedir. Bu nedenle, Hz. Ali, bir yandan, Allah’ın 
en güzel niteliklerle niteli oldu�unu24, öte yandan dünyanın, güzel ve çekici olu�unu açık bir dil ile ortaya 
koyar.25 Güzel a�açların Allah’ı ululadıklarını, O’nun emriyle meyve verdiklerini ileri sürer.26 

Hz. Ali’nin Allah’ın varlı�ını kanıtlama giri�imi, örne�i geleneksel �slam dü�üncesi sınırları 
içinde de yer alan güzellik kanıtı27 dolayımında belirir. Hz. Ali’nin güzelliklerden hareketle Allah’ın 
varlı�ına gidi�ini ilerleyen sayfalarda daha ayrıntılı olarak ele alaca�ımızdan, burada hemen �u kadarını 
söyleyelim ki, onun, bu ba�lamda anılması gereken güzel bir ifadesi �udur:  

“Allah; yarattı�ını ölçülü, ölçüsünü sa�lam yaptı; yine yarattı�ını 
tasarımladı, tasarımını güzel yaptı.”28 

Hz. Ali, ilahi güzel yaratılı�ı anlatmak için, insanın yetkin bir biçimde yaratılı�ını29, ırmakların 
güzel akı�ını ve yeryüzünün verimli olu�unu öne çıkarmı� olmasına ra�men30, yine de örnek olarak daha 
çok e�siz, güzel ve ho� yönleriyle bilinen üç farklı canlıdan söz eder: Tavus, Yarasa, Çekirge.  

Hz. Ali’ye göre, tavus, sanki kendi güzel yaratılı�ının farkındadır. Hz. Ali �öyle der: “Kuyru�una 
ve kanatlarına bakar, giysisinin güzelli�i ve ku�a�ının renkleri nedeniyle büyük bir zevkle güler.”31 Hz. 
Ali, ilahi güzel yaratılı�ı, yine tavus örne�i çerçevesinde, “o, bahar ya�murlarının yeti�tiremedi�i 
serpilmi� çiçekler gibidir”32 dedikten sonra �u açıklamayı yapar: 

“Kanadındaki bir tüyü incelersen, sana, gül kırmızısı, bazen zebercet 
ye�ili, kimi zaman da altın sarısı olarak görünür. Bu niteli�e, derin 
dü�ünceler, ne �ekilde yol bulur? Veya keskin akıllar nasıl ula�ır? Ya da 
niteleyenlerin sözleri onun niteli�ini hangi yolla �iirle�tirir?”33 

Hz. Ali, “tavusu, yeryüzünün ye�ertti�ine benzetir ve ‘her bir ye�il bitkinin çiçe�inden derlenmi� 
bir buket’ dersin”34 ifadesiyle, ilahi güzel yaratmayı tavus ku�u örne�inde adeta zirveye çıkarır. 

Hz. Ali’nin ilahi güzel yaratma ba�lamında üzerinde durdu�u bir di�er örnek çekirgedir. �öyle 
der:  

“Allah, çekirge için, iki kırmızı göz yaratmı�, ay gibi iki gözbebe�i 
tutu�turmu�, bir gizli görme duyusu vermi�, düzgün bir a�ız açmı�, güçlü 
bir duyu ba�ı�lamı�tır.”35 

Hz. Ali’ye göre, ilahi yaratmanın güzelliklerini içeren güzel bir di�er örnek ise ‘yarasa’dır. �öyle 
der: 

“Sanatının inceliklerinin ve yaratmasında görülen ola�anüstülüklerin bir 
örne�i, her �eye yayılan aydınlı�ın tuttu�u ve her �eyi tutan karanlı�ın 
yaydı�ı �u yarasalarda bize gösterdi�i hikmete ili�kin gizliliklerdir. 
…Yarasaya; geceyi, gündüz ve geçim kayna�ı yapan, gündüzü de 
dinlenme ve durma zamanı kılan ne Yücedir. Allah, onun için, gereksinim 

������������������������������������������������������������
21 N, s. 126. 
22 N, s. 273. 
23 N, s. 96. 
24 N, s. 135; kr�.: Fı�lalı, a.g.e., s. 178. 
25 N, s. 164. 
26 N, s. 191. 
27 Bkz.: Metin Yasa, “Güzellik Kanıtı ve Ta�ıdı�ı Felsefi De�er”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl, 8, Sayı, 18, Erzurum Kültür ve E�itim 

Vakfı Yayınevi, 2004. 
28 N, s. 127. 
29 N, s. 233. 
30 N, s. 232. 
31 N, s. 238. 
32 N, s. 238. 
33 N, s. 238. 
34 N, s. 237. 
35 N, s. 271. 
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anı uçmasını sa�layan etten kanatlar yaratmı�tır … Yarasanın, açık seçik 
kanıtlar olarak görebilece�in, incelince yarılan, kalınla�ınca a�ırla�an iki 
kanadı vardır. Yavrusu; kendisine yapı�ık ve sı�ınık halde, uçar; konunca 
konar, uçunca uçar, organları güçleninceye, kanadı bedenini ta�ıyıncaya, 
ya�am ilkelerini ve yararına olanı ö�reninceye kadar onu bırakmaz. 
Örneksiz, ba�kası olmadan, her �eyi yaratan ne Yücedir.”36 

�u halde, Hz. Ali’ye göre, ku�ların rengarenk yaratılı�ı, Allah’ın güzel yaratmasının açık bir 
kanıtıdır.37 Dolayısıyla, bir sine�in ve karıncanın ilahi bilgi, irade ve güç kar�ısındaki konumu ne ise, bir 
filin ve balinanın konumu da odur.38 Çünkü “O’nu; ne i� oyalayabilir, ne zaman de�i�tirebilir, ne mekan 
ku�atabilir, ne dil niteleyebilir.”39 Bu demektir ki, Allah; varlı�ının sade ve anla�ılır bir kanıtı olarak, 
kar�ıtları uzla�tırmı�, sınırları belirlemi�, türleri ayrı�tırmı�, tüm bunları da güzelce yapmı�, böylece de 
her �eyi kendi konumuna estetik bir biçimde yerle�tirmi�tir.40 

Yukarıda sundu�umuz kimi bilgilerden de açıkça anla�ılaca�ı üzere, Hz. Ali, sanatkar ile sanat 
eseri arasındaki ayırımı iyi kurgulamı� ve bu ayırım nedeniyle Allah’ın tam olarak bilinemeyece�ini ileri 
sürmü�tür.41 Bununla birlikte, anılan ayırım, biraz sonra üzerinde duraca�ımız gibi, Allah’ı bilme 
konusunda a priori ve a posteriori bir takım çıkarımlarda bulunmayı da olası kılmaktadır. 

 

C. Allah’ı Bilme: Hz. Ali’nin Öngördü�ü Kimi A Priori ve A Posteriori Çıkarımlar 

Hz. Ali, Allah’ı en iyi �ekilde bilmek gerekti�i kanısındadır.42 Hz. Ali, Bu ba�lamda, kendi Allah 
anlayı�ını ortaya koyarken, olabildi�ince anlam yüklü kavramlar kullanmayı tercih eder. Do�rusu, Hz. 
Ali, a priori ve a posteriori olarak, Allah’ın a�kınlı�ını43 ve içkinli�ini44 ifade etmede kimi zaman 
olumsuz kimi zaman da olumlu ifadelere yer verir. Bu cümleden olarak, Hz. Ali’ye göre, Allah’ın a�kın 
yönü, ku�kusuz, her �eyin ötesindedir45; buna kar�ılık, Allah’ın içkin yönü ve görünenle olan ba�lantısı 
söz konusu edildi�inde ise yeryüzü ile gökyüzünün hazinelerinin Allah için oldu�unu ifade etmek 
gerekir.46 

Açık konu�mak gerekirse, Hz. Ali’nin Allah’ı bilme ba�lamında, a priori ve a posteriori ifadeler 
kullanması, onun, “özüyle bilinen her �ey yaratılmı�, ba�kasıyla olan her �ey nedenlidir”47 sözüyle 
gerekçelenmi� durumdadır. Anılan konunun açılımı ba�lamında, a priori ve a posteriori çıkarımları, 
kanaatimizce, ayrı ba�lıklar altında dile getirmek daha yararlı olacaktır. 

 

i. A Priori Çıkarımlar 

Hz. Ali, kelimeleri özenle seçmek suretiyle, Allah’ın a�kın yönünü ifade etmeye çalı�ırken bir 
takım a priori söylem ve çıkarımlarda bulunur. ��te, Hz. Ali’nin, ilahi a�kınlı�ı dile getirdi�i ifadelerinden 
kimi örnekler:  

“Gözler, O’nu, �eyleri gördükleri gibi, göremez; ancak kalpler, O’nu, 
iman gerçeklikleriyle algılar. Dokunmaksızın �eylere yakındır, uzak 
olmaksızın onlardan uzaktır. Dü�ünmeksizin konu�ur, niyet etmeden 
diler, uzuv olmadan yapar, gizlilikle nitelenmeksizin açık, kabalıkla 

������������������������������������������������������������
36 N, s. 217-218. 
37 N, s. 236. 
38 N, s. 239. 
39 N, s. 256. 
40 N, s. 127. 
41 N, s. 212. 
42 N, s. 144. 
��
�A�kınlık kavramının terim olarak açılımı konusunda bkz.: “About God: Four main beliefs about the nature of God: Deism, 
Panentheism, Pantheism & Theism”, http://www.religioustolerance.org/tran_imm.htm   (Eri�im: 05.06.2009); ayrıca kr�.: W. R. 
Sorley, Moral Values and the Idea of God, Cambridge University Press, 1921, s. 449. �

��
� �çkin kavramının terim olarak açılımı konusunda bkz.: Bkz.: “About God: Four main beliefs about the nature of God: Deism, 
Panentheism, Pantheism & Theism”, http://www.religioustolerance.org/tran_imm.htm   (Eri�im: 05.06.2009).��

45 N, s. 348. 
46 N, s. 398. 
47 N, s. 272. 
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nitelenmeksizin ulu, duyu ile nitelenmeksizin gören, incelikle 
nitelenmeksizin �efkat sahibidir.”48 

 

“Vehimler, sınırlarla, hareketlerle, uzuvlarla ve araçlarla O’nun de�erini 
bilemez. O’nun için ‘ne zaman?’ denilemez, O’nun için ‘ne ana kadar?’ 
ifadesi kullanılamaz, O’na ‘nereden?’ Görünen denemez, O’na ‘nerede?’ 
Görünmeyen denemez.”49      

 

“O’nun öncesizli�i için bir ba�langıç yoktur; O’nun sonrasızlı�ı için bir 
son yoktur. O, sonrasız olarak �lk’tir.”50 

Öte yandan, Hz. Ali’nin, Allah’ın a�kın yönünü ortaya koyarken, kar�ıla�tırma yolunu tercih 
etti�i de görülmektedir. Nitekim Hz. Ali, Allah’ın yaratıklara a�kın olu�unu a priori ifadelerle �öyle dile 
getirir:  

“O’nun, i�ler arasındaki kar�ıtlık nedeniyle, kar�ıtı olmadı�ı bilinir; �eyler 
arasındaki yakınlık nedeniyle de yakınlı�ı olmadı�ı bilinir.”51 

Açık konu�mak gerekirse, Hz. Ali’nin, a priori olarak dile getirdi�i bu dü�ünceler, Allah’ı bilme 
açısından, her �eyden önce, Allah’ın ne oldu�u de�il, ne olmadı�ı konusunda ufkumuzu açmakta ve 
Allah’ı bilme konusunda dü�üncemize yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bununla birlikte, Hz. Ali’nin, a 
priori olarak ilahi nitelikleri olumsuzlama ba�lamında gerekçeli bir takım açıklamalarda bulundu�u da 
dikkat çekmektedir. ��te örnek kimi ifadeler:  

“O, öncesi olmayan �lk oldu�undan, öncesinde bir �ey yoktur. O, sonrası 
olmayan Son oldu�undan, sonrasında bir �ey yoktur.”52 

 

“O, kendinden önce bir �ey olmayan �lk, sonu olmayan Son’dur. … O’nu 
ne gözler, ne de gönüller ku�atır. “53 

Öyle anla�ılıyor ki, Hz. Ali’nin a priori olarak ilahi niteliklere ili�kin olumsuz çıkarımlarda 
bulunu�u, ön gördü�ü çift kutuplu uluhiyet anlayı�ının de�i�meyen a�kın yönünü anlamada önemli bir 
i�lev yüklenmektedir. 

 

ii. A Posteriori Çıkarımlar 

Hz. Ali, a posteriori olarak Allah’ı bilme konusunda be�eri çabalara temas eder. Öncelikle, Hz. 
Ali, Allah’ı bilme söz konusu oldu�unda, bilgisini, gücünü, aklını, zekasını kullanan bir insanın bile, 
Allah’ın nimetlerini sayamadı�ını, hakkını ödeyemedi�ini ve Allah’ı algılayamadı�ını54 açıkça ifade eder. 
Bununla birlikte, Hz. Ali’nin, a posteriori olarak Allah’ı bilme ba�lamında nedensel konu�maya55 açık 
oldu�u görülmektedir. �öyle der:  

“Övgüyü; kendisini anmak için anahtar, ihsanını artırmak için neden, 
nimetleri ve yüceli�i için kanıt yapan Allah’a hamd olsun.”56 

Do�rusu, yukarıda sözü edilen nokta, çift kutuplu uluhiyet anlayı�ının içkin yönünü ortaya koyma 
açısından son derece önemlidir. 

������������������������������������������������������������
48 N, s. 258. 
49 N, s. 232. 
50 N, s. 232. 
51 N, s. 273. 
52 N, s. 124. 
53 N, s. 115. 
54 N, s. 39. 
55 Nedensellik kuramı konusunda ileri düzeyde bir ara�tırma için sözgelimi bkz.: Fethi Kerim Kazanç, Kadı Abdülcebbar’da 

Nedensellik Kuramı, Etüt Yayınları, Samsun, 2008. 
56 N, s. 221. 
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Öte yandan, Hz. Ali, Allah’ın kendi varlı�ı hakkında insanları aydınlattı�ını bir tür a posteriori 
veri olarak algılar ve bunu açık bir dil ile ifade eder. �öyle der: “Yüce Allah, ku�kusuz, sizleri bo�una 
yaratmadı, sizleri ba�ıbo� bırakmadı ve sizleri bilgisizlik ve karanlık içine atmadı.”57 

 

iii. A Priori ve A Posteriori Çıkarımlar I�ı�ında Çift Kutuplu Uluhiyyet  

Hz. Ali’nin Allah anlayı�ı açısından asıl önemli olan bir di�er nokta, onun, çift kutupluluk 
ba�lamında a priori ve a posteriori söylemleri birlik ve bütünlük içinde sunmaya çalı�masıdır. �öyle der: 

“Allah ‘nerdedir? diyen O’nu sınırlamı�, ‘ne üzerindedir?’ diyen  O’nu  
dı�lamı� olur. O, önceli olmadan olucu, yok olmadan varlı�ı olandır.”58 

 

“O, gözlerin görebilece�inden daha açık ve daha gerçektir. Akıllar O’nu 
sınırlayamaz ki, benzeyen olsun; zihinler O’nu tartamaz ki, benzetilen 
olsun. O, yaratılanı, örneksiz, ö�üt verenin ö�üdü ve yardımcının yardımı 
olmaksızın yarattı.”59 

Bununla birlikte, Hz. Ali’nin, çift kutuplu uluhiyet anlayı�ını oldukça derin ifadeler kullanarak 
ortaya koymaya çalı�tı�ı da görülmektedir. Hz. Ali’ye göre, bu ba�lamda i�lev gören dört ilahi nitelik, 
�lk, Son, Görünen ve Görünmeyen’den ibarettir. �öyle der:  

“Kendisinden önce bir �eyin olmadı�ı �lk olan, kendisinden sonra bir 
�eyin olmadı�ı Son olan, kendisinden daha net bir �eyin olmadı�ı 
Görünen, kendisinden daha gizli bir �eyin olmadı�ı Görünmeyen Allah’a 
hamd olsun!”60 

Öyle anla�ılıyor ki, Hz. Ali’nin çift kutuplu uluhiyet anlayı�ı, yukarıda dile getirilen, �lk, Son, 
Görünen ve Görünmeyen �eklindeki dört niteli�in birlikte anılması ve anlam yüklü anlatımlar içinde 
kullanılmasında iyice belirginle�mektedir. 

Do�rusu, yukarıda da bir nedenle dile getirdi�imiz üzere, Hz. Ali’nin Allah konusundaki çift 
kutuplu çıkarımları, günümüz din felsefesinde tartı�ılan çift kutuplu Allah anlayı�ı61 açısından doyurucu, 
anla�ılır, etkili ve ufuk açıcı bir öz ta�ımaktadır. Anılan öz, ku�kusuz, Hz. Ali’nin çe�itli ortamlardaki 
konu�ma ve sözlerinde üretti�i çözümlemeler ı�ı�ında, bir yandan a priori olarak Allah’ın varlı�ı ve 
nitelikleri, öte yandan a posteriori olarak evren ve içindekilere olan ilgisi açılarından dikkate de�er 
görünmektedir. 

 

D. Sonuç: Allah-Evren Bütünlü�üne Açıklık Getiren Bir Uluhiyet Algısı Ya da Hz. Ali’nin 
Allah Anlayı�ı 

Hz. Ali, Allah-evren ili�kisi konusuna son derece metodolojik yakla�ır. Anılan yakla�ım içinde 
parçadan bütüne do�ru bir gidi� söz konusudur. Hz. Ali, parçacı yakla�ım gere�i, ilkin, bir bütün halinde 
varlı�a de�il, tek tek varlıklara atıfta bulunmayı ye�ler. �öyle der: 

“Görülmeden bilinen, dü�ünmeden yaratan Allah’a hamd olsun. O, 
burçları olan gökyüzü, koca kapıları olan perdeler, karanlık gece, durgun 
deniz, geni� yollu da� … bunlar olmadan da hep var ve sürekliydi.”62 

 

“O, yaratıkları gücüyle yarattı, rüzgarları rahmetiyle estirdi, yeryüzünün 
hareketlerini kayalara ba�ladı.”63  

������������������������������������������������������������
57 N, s. 117. 
58 N, s. 40 
59 N, s. 217. 
60 N, s. 140. 
61 Günümüz din felsefesinde tartı�ılan panenteistik Tanrı anlayı�ı konusunda kar�ıla�tırmalı bir çalı�ma için bkz.: Metin Yasa, 

“Panenteizmin Tarihsel Ardalanı Üzerine”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi �lahiyat Fakültesi Dergisi, S. 18-19, Samsun, 2005.   
62 N, s. 122-123. 
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Anılan parçacı yakla�ımın, bir a�amadan sonra Hz. Ali’nin söylemlerinde yerini giderek 
bütünlü�e terk etti�i görülmektedir. Nitekim Hz. Ali, Allah’ın evrenle olan bütünle�mesini64 son derece 
güzel bir kavram olan ‘aile’ kavramını kullanarak ortaya koyar. �öyle der: “O’nun ailesi yaratıklardır.”65 
Öte yandan, Hz. Ali’nin, Allah-evren bütünlü�ünü yine son derece özel bir ba�ka kavram olan ‘yansıma’ 
ile ortaya koymaya çalı�tı�ı da dikkatlerden kaçmamaktadır. �öyle der: “Yaratıklarına yaratıklarıyla 
yansıyan, kalplerinde kanıtıyla beliren Allah’a hamd olsun”66 

Açık konu�mak gerekirse, Hz. Ali, Allah’ı anlamaya yönelik a posteriori ve buna ba�lı olarak 
içkin çıkarımlarını, daha çok, Allah-evren bütünlü�ü içinde dile getirmeyi ye�ler. �öyle der: 

 “Her �ey O’na boyun eder, her �ey O’nunla vardır: Her fakirin zenginli�i, 
her a�a�ının yüceli�i, her zayıfın gücü, her çaresizin barına�ıdır. … 
gözler seni görmez ki, senin hakkında konu�sun. Oysa Sen, seni niteleyen 
yaratıklarından önce, vardın. Yaratıkları yalnızlık korkusu nedeniyle 
yaratmadın, onları bir yarar için kullanmadın. …. Her bilinmeyen sence 
nettir, her gizli sence açıktır.”67 

�u ana dek verdi�imiz bilgi ve yaptı�ımız açıklamalardan da açıkça anla�ılaca�ı üzere, Hz. 
Ali’nin Allah anlayı�ı, yukarıda sözünü etti�imiz ‘aile’ ve ‘yansıma’ kavramlarının bir ça�rı�ımı sonucu 
vahdet-i vücudcu olarak görülmemeli ve öyle de algılanmamalıdır. Do�rusu, Hz. Ali’nin, kendi Allah 
anlayı�ını ortaya koyarken, anılan ‘aile’ ve ‘yansıma’ kavramlarını kullanmasına ek olarak,  

“O; yakınlık olmadan, her �eyle olan, ayrılık olmadan her �eyden ba�ka 
olandır; hareketler ve alet anlamında olmaksızın, etkin, yaratıklarından 
görülen olmaksızın, görendir.”68 

 

“O, �eylerle iç içe de�il ki, olucu denilsin. O, �eylerden ayrı de�il ki, 
O’nun için �eylerden ayrı denilsin.”69 

 

“Bir konumu bir konumunun önüne geçmeksizin, Son olmadan �lk, 
Görünmeyen olmadan Görünen olan Allah’a hamd olsun. O’ndan ba�ka 
birlikle adlandırılan her �ey azdır, O’ndan ba�ka her yüce a�a�ıdır, 
O’ndan ba�ka her güçlü zayıftır … O’ndan ba�ka her görünen, 
görünmeyendir, O’dan ba�ka her görünmeyen, görünen de�ildir”70 

�eklinde zaman zaman paradoksal ifadelere de yer vermesi, ilahi a�kınlık ve içkinli�i birlikte içeren çift 
kutuplu uluhiyet anlayı�ına i�aret etmektedir. Gelinen bu a�amada �u hususu da ayrıca ifade etmek 
gerekir: Çift kutuplu uluhiyet anlayı�ı, ça�da� din felsefesinde atıfta bulunulan ve üzerine dü�ünceler 
üretilen bir konudur. Bir ara�tırmamızda da ifade etmeye çalı�tı�ımız üzere, anılan uluhiyet anlayı�ı �bn 
Arabi’nin eserlerinde de ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır.71 Bununla birlikte, Nehcü’l-Bela�a’da Allah 
anlayı�ına yönelik anla�ılır çift kutuplu dü�üncelerin yer alması oldukça dikkat çekicidir. 

Sonuç olarak, Hz. Ali’nin, özünü ve yetkinli�ini hiçbir zaman tam olarak bilemeyece�imizi ifade 
etti�i Yüce Yaratıcı’nın72 yalnızca a�kın yönünü de�il, içkin yönünü ortaya koymada da yeterince titiz 
davrandı�ı görülmektedir. Açık konu�mak gerekirse, Nehcü’l-Bela�a’da görülen a priori söylemlerin 
ilahi nitelikleri bilmede; a posteriori çıkarımların Allah’ın varlı�ını kanıtlamada; a priori söylem ve a 
posteriori çıkarımların birlikte dü�ünülmesinin ise Allah-evren bütünlü�ünü anlamada önemli bir i�lev 
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63 N, s. 39. 
64 Tanrı-evren bütünlü�ü konusunda ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz.: Metin Yasa, �bn Arabi’de Tanrı Merkezli Bütünü Anlamaya 

Yönelik Bir Metot Olarak Paradoksal Konu�mak, Elis Yayınları, Ankara, 2007.  
65 N, s. 124. 
66 N, s. 155. 
67 N, s. 158. 
68 N, s. 40 
69 N, s. 96. 
70 N, s. 96. 
71 Sözgelimi bkz.: Yasa, Metin, �bn Arabi’de Tanrı Merkezli Bütünü Anlamaya Yönelik Bir Metot Olarak Paradoksal 

Konu�mak, Elis Yayınları, Ankara, 2007.     
72 N, s. 225. 
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yüklendi�i görülmektedir. Dahası; anılan i�levin, çift kutuplu uluhiyet anlayı�ını aydınlatma açısından da 
ayrı bir öneme sahip oldu�unu açıkça ifade etmek gerekir. 
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