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ÖNSÖZ 

Felsefe tarihi boyunca bir Tanrı’nın var olup olmadığı tartışmaları kadar öne 

çıkan tartışmalardan birisi de var olduğu kabul edilen Tanrı’nın nasıl bir Tanrı 

olduğudur. Tanrı’ya dair tasavvur, bir Tanrı’nın var olduğu konusunda hemfikir olan 

felsefi ve dini sistemler arasındaki en önemli ayrılık noktasını oluşturmaktadır. 

Nitekim teistler, deistler ve panteistler Tanrı’nın varlığını kabul ettikleri halde Tanrı 

tasavvurları birbirinden oldukça farklıdır ve bu durum, onları birbirinden ayrı 

sistemler olarak görmeyi zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte Tanrı fikri ile ilgili 

ayrışmalar yukarıda bahsi geçen yaklaşımların kendi içinde de farklılaşabilmektedir. 

Teist bir Tanrı anlayışını benimseyen birçok felsefi ve dini sistemde, Tanrı 

tasavvurları açısından önemli bazı farklılıklar vardır. 

Teist sistemler arasında Tanrı tasavvuru ile ilgili ayrışmalara neden olan en 

önemli hususların başında, Tanrı’nın mâhiyeti ile ilgili tartışmaların geldiği 

söylenebilir. Bu konuda birbirine zıt iki temel yaklaşımdan bahsetmek mümkündür. 

Bunlardan birincisi, Tanrı’nın varlığından ayrı bir mâhiyetinin ve sıfatlarının 

olduğunu kabul etmekte iken ikincisi, Tanrı’nın zatından ayrı mâhiyet ve sıfatlarının 

olduğunu reddetmekte ve bunları Tanrı’nın varlığı ile özdeşleştirmektedir. Tanrı’nın 

mâhiyet ve sıfatları ile ilgili bu ontolojik yaklaşım farklılığı, O’nun hakkındaki 

bilgimizi ve ifadelerimizi de etkilemektedir. Tanrı hakkında ne bilebileceğimiz ve 

O’nun hakkında konuştuklarımızın ne anlama geldiğinin, ontolojik yaklaşımın 

kaynaklık ettiği bir bakış açısıyla şekillendiği söylenebilir. Bu çalışmada, Tanrı’nın 

mâhiyet ve sıfatlarının zatından ayrı bir gerçekliği olmadığını savunan ve felsefe 

tarihinde “via negativa” olarak beliren yaklaşım ele alınacaktır. Söz konusu 

yaklaşım, Tanrı’nın mâhiyet ve sıfatlarını zatıyla özdeşleştirmenin, bunların 

Tanrı’nın zatıyla özdeş olmayan gerçekliklerini nefyetmenin bir gereği olarak, böyle 

bir varlığın ne olduğuna dair bilginin ve O’nun hakkındaki söylemin de 

olumsuzlayıcı olması gerektiğini iddia etmektedir. Elinizdeki tez, söz konusu 

yaklaşımın gerekçelerini, haklı bir temelinin olup olmadığını, böyle bir yaklaşımın 

Tanrı hakkında tutarlı ve anlamlı bir şekilde konuşmaya izin verip vermediğini 

incelemeyi amaçlamaktadır. 

Tez, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, via negativa’nın 

tezde irdelenecek kavramsal çerçevesi ve tarihsel arkaplanı verildikten sonra, ilk 



ii 
 

bölümde bahsi geçen yaklaşımın metafiziksel ve epistemolojik iddiaları ele 

alınacaktır. İkinci bölümde ise tezin odak noktasını oluşturan semantik iddialar 

incelenecek, bu iddiaların tutarlı ve anlamlı olup olmadıkları tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

Yüksek lisans dönemi boyunca gerek fikirlerimin gerek tezimin 

şekillenmesinde samimi katkılarını esirgemeyen çok kıymetli danışman hocam Prof. 

Dr. Mehmet Sait Reçber’e teşekkürlerimi sunarım. Çalışmanın çeşitli aşamalarında 

fikri ve teknik anlamda yardımına çokça başvurduğum değerli hocam Prof. Dr. 

Fehrullah Terkan’a, görüş ve önerilerinden istifade ettiğim değerli hocalarım Yrd. 

Doç. Zikri Yavuz, Yrd. Doç. Engin Erdem, Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yaman’a, tezimi 

okuyarak eleştirileriyle katkıda bulunan kıymetli arkadaşlarım Emine Arslan ve 

Betül Yurtalan’a, eleştirileriyle katkıda bulunmanın yanı sıra ulaşamadığım 

kaynakların temini konusunda da yardımcı olan Ayşenur Ünügür, Zeyneb Sarıyıldız, 

Nur Betül Atakul’a ve tezimle ilgili çok sayıda kaynağı benimle paylaşan Münteha 

Beki’ye çok teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

VIA NEGATIVA: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL 

ARKAPLAN 

Tanrı hakkında nasıl konuşulması gerektiği, O’nun hakkındaki ifadelerimizin 

mantıksal statüsü ve bilişsel bir değere sahip olup olmadıkları sorusu ile Tanrı 

tasavvuru arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Yani Tanrı ile ilgili ontolojik ve 

epistemolojik sezgilerimiz, O’nunla ilgili ifadelerimizin semantik statüsünü/içeriğini 

önemli ölçüde belirlemektedir. 

Negatif teoloji,  ontolojik, epistemolojik ve semantik boyutları olmasına ve 

böylece bütüncül bir Tanrı tasavvurunu ifade etmesine rağmen, günümüz din 

felsefesinde Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde konuşmanın imkânını konu edinen ve 

din dili olarak adlandırılan problem alanında via negativa adıyla öne çıkmaktadır.  

Bu anlamda via negativa, Tanrı ile yaratılmışlar arasındaki ontolojik 

farklılığa vurgu yaparak O’nun yaratılmışlarla herhangi bir benzerliği olamayacağı 

fikrinden hareketle, tamamen insanî düzleme ait kavramlarla Tanrı hakkında olumlu 

nitelendirmelerde bulunmanın O’nu sınırlandıracağı gerekçesiyle, Tanrı’nın ancak ne 

olmadığını söyleyerek, hakkında değillemeci bir yolla konuşulabileceğini savunan
1
 

bir yaklaşım olarak tanımlanabilir.  

Via negativa, Tanrı hakkında konuşmanın bir yolu olarak öne çıksa da aslında 

dilsel bir ifade biçimi olmasının ötesinde, Tanrı’ya dair ontolojik ve epistemolojik 

sezgilerimizin de varlık dışında bütünüyle olumsuzlayıcı olması gerektiğini ifade 

etmekte ve hatta değillemeci konuşma temelde bu tasavvura dayanmaktadır 

denebilir.
2
  Buna göre, Tanrı hakkında bilebileceğimiz şeyler özsel olarak negatiftir. 

Tanrı’nın sahip olmadığı nitelikler olmakla birlikte, O’nun sahip olduğunu bildiğimiz 

nitelikleri yoktur. Tanrı ile ilgili pozitif formdaki ifadeler de nihayetinde O’ndan 

kendilerine sahip olmadığını bildiğimiz nitelikleri nefyetmektedir.
3
 

                                                           
1
 Turan Koç, Din Dili (İstanbul: İz Yayıncılık, 2012),  s. 56. 

2
 Mehmet Sait Reçber, Tanrı’yı Bilmenin İmkânı ve Mâhiyeti (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2004), s.  

50. 
3
 Alvin Plantinga, Tanrı’nın Bir Tabiatı Var mı?, çev. Mehmet Sait Reçber (Ankara: Elis Yayınları, 

2014), s. 22.  
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Buna göre via negativa’nın metafizik, epistemolojik ve semantik iddialarının 

olduğu ve bunların birbirlerinden bağımsız olmamakla birlikte ayrıştırılabilir olduğu 

söylenebilir. Bir Tanrı’nın var olup, varlık tarzı itibariyle yaratılmışlardan bütünüyle 

başka olması ve dolayısıyla yaratılmışların bütününden farklı olarak “basit” olması 

gerektiği via negativa’nın temelinde olan metafiziksel prensiptir. Bu başkalık 

nedeniyle Tanrı’nın bilinemez olduğu yahut ancak ne olmadığı üzerinden O’na dair 

dolaylı, negatif bir bilgimizin olabileceği, via negativa’nın epistemolojik iddiasını 

oluşturmaktadır. Böyle bir metafizik ve epistemolojik arkaplanın neticesi olarak 

Tanrı hakkında ancak olumsuz bir çerçevede kalmak koşuluyla konuşulabileceği 

iddiası ise bu yaklaşımın semantik yönünü ifade etmektedir. Bu düşünce çizgisini 

“via negativa” adıyla kavramsallaştıran ve via negativa’nın sistemleşmesinde önemli 

bir yere sahip olan Aquinas’ın, Tanrı ile ilgili bir araştırmada ortaya çıkması 

kaçınılmaz olan üç sorudan bahsetmesi, negatif teolojinin bu farklı yönlerine işaret 

etmesi açısından önemlidir. Bu sorulardan birincisi, Tanrı’nın ne ya da nasıl 

olmadığı, ikincisi, Tanrı’nın bizim tarafımızdan nasıl bilinebildiği ve üçüncüsü, 

Tanrı’nın bizim tarafımızdan nasıl isimlendirildiği ya da nasıl isimlendirilmesi 

gerektiğidir.
4
 Via negativa öğretisinin, genel olarak yukarıdaki şekilde ifade 

edilebilecek boyutlarını yorumlamada yaklaşım farklılıkları olduğunu, yine bu 

öğretinin tarihsel seyri boyunca bazen ontolojik, bazen epistemolojik ve bazen de 

semantik tezleri üzerinde yoğunlaşıldığını, farklı dönemlerde, farklı gelenek ve 

düşünürler tarafından farklı boyutlarıyla savunulduğunu belirtmekte yarar vardır. 

Farklı boyutları olan negatif teolojinin başlangıç noktasıyla ilgili çeşitli 

iddialar mevcuttur. Söz konusu öğretinin ilk olarak hangi felsefi ya da teolojik 

gelenekte, kim tarafından ortaya atıldığı, köklerinin hangi zamana kadar götürülmesi 

gerektiği hususunda farklı yaklaşımlar vardır. Via negativa’nın ilk örneklerinin, eski 

doğu dinlerinin Tanrı’nın aşkınlığını güçlü bir şekilde vurgulayan mistik boyutlarına 

kadar geriye götürülebileceğine
5
 dair yaklaşımlar olmakla birlikte, felsefi 

kökenlerinin Antik Yunan’a dayandığı söylenebilir.   

Via negativa’nın izini Antik Yunan felsefesindeki dilsel bir takım tartışmalar 

üzerinden sürebileceğimizi ve öğretinin ilk örneklerini bu tartışmalarda aramamız 

                                                           
4
 Aquinas, Summa Theologica, İng. çev. Fathers of English Dominican Province, (New York: 

Benziger Bros. Edition, 1947), I.3. (introduction). 
5
 Recep Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2010), ss. 

191-192. 
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gerektiğini savunan bir yaklaşıma göre negatif teolojinin sistematik gelişimi, 

Yunanca’da yoksunluk-olumsuzluk bildiren alfa (alpha privative) önekinin 

kullanımındaki artışa paraleldir. Özellikle geç dönem Yunan teolojisi –hem 

Neoplatonik hem Hristiyan gelenek- olumsuzluk bildiren alfa önekinin Tanrı’yla 

ilgili önermelere sıklıkla uygulanmasının örnekleriyle doludur. Tanrı’nın 

isimlendirilemeyen (unnameable), ifade edilemeyen (unspeakable), görülemeyen 

(invisible), bölünemeyen (indivisible) vb. olduğu, bu geleneklerde çokça ifade 

edilmektedir.
6
 Bununla birlikte alfa olumsuzluk eki geniş bir anlam sahasına sahiptir 

ve başına geldiği niteliğin olumsuzlanması anlamına gelebileceği gibi, niteliklerin 

çokluğu ya da çoğaltılması anlamına da gelebilmektedir. Bu nedenle Tanrı’yla ilgili 

olarak bu ekin kullanıldığı her önerme, negatif teolojinin bir örneği olarak 

görülmemelidir.
7
 

Negatif teoloji geleneğinin olumsuzlama (negation) kavramını sistemli bir 

şekilde kullanımından önce yoksunluk (privation), soyutlama (abstraction) ve 

olumsuzlama kavramları ayrım yapılmaksızın birbirinin yerine kullanılmıştır. 

Mortley, negatif teolojinin teknik terimlerinin çoğunu belki de farkında olmaksızın 

ilk kez ayrıntılı bir şekilde tartışan Aristo’nun, alfa olumsuzluk ekinin farklı 

anlamlarını ortaya koyduğunu ifade etmektedir.  Mortley, Aristo’nun, söz konusu 

ekin olumsuzluk bildirmesi bağlamında ele aldığı yoksunluk ve kavramsal soyutlama 

kavramlarının via negativa için ilk anahtar kavramlar olduğunu ileri sürmektedir.
8
  

                                                           
6
 Raoul Mortley, “The Fundamentals of the Via negativa,” The American Journal of Philology, 103:4 

(1982), s. 429. 
7
 Mortley, “The Fundamentals of the Via negativa,” ss. 430-431.  Mortley, alfa olumsuzluk ekinin 

farklı anlamları ile ilgili tartışmaların “Apollo” ismi üzerinden izlenebileceğini söylemekte ve bu 

ismin etimolojisini konu edinen tartışmaların Platon’a kadar dayandığını ifade etmektedir. Platon’nun 

Apollo isminin anlamı ile ilgili tartışmaları için bkz. Platon, “Kratylos,” çev. Teoman Aktürel, 

Diyaloglar, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2013) içinde, ss. 219-220. 
8
 Mortley, “The Fundamentals of the Via negativa,” ss. 431, 435-437. Mortley bir başka eserinde bu 

kavramların ayrıntılı analizini yapmakta ve via negativa’yı Platon’un Parmenides diyaloğundaki Bir’e 

ilişkin görüşlerine kadar geriye götürmektedir. Bkz. Raoul Mortley, From Word to Silence I: The Rise 

and Fall of Logos, (Bonn: Hanstein, 1986), ss. 125- 147. Deirdre Carabine, Platon’un özellikle 

Parmenides’te ifade ettiği, Bir'in çok olmadığı, parçalardan oluşmadığı (137c), bir formunun, 

başlangıcının, ortasının ve sonunun olmadığı (137d), eğer bir, böyle bir şey ise hiçbir yerde 

olamayacağını (138a), birin ne hareket ne de dinlenme hainde olduğunu (139b), birin kendisi ve 

başkasıyla ne aynı ne de farklı olduğunu(139e), ne kendisine ne de bir başkasına benzerlik ya da 

benzersizliğin,  eşitlik ya da eşitsizliğin bir için söz konusu olmadığını (140b), birin zaman içinde 

olmadığını (141a) ve birin varlıktan pay almadığını, ne bir ne de var olduğunun söylenemeyeceğini 

(141e) ifade etmesi ve nihayetinde böyle bir şey hakkında ne bir bilginin, ne adlandırmanın ne de 

konuşmanın mümkün olmayacağı sonucuna varmasını delil göstererek Platon'un via negativa’nın 

babası olduğunu iddia eden görüşleri tartışmaktadır. Carabine’nin haklı olarak ifade ettiği gibi, 

Platon’un bu ifadeleriyle via negativa‘ya önemli ölçüde kaynaklık eden Plotinus’un Bir’i arasında ilk 
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Soyutlama, Aristo’nun aslında matematiksel bir bağlamda tartıştığı bir 

teoridir
9
 ve kavramsal bir ayırma, izale etme metodu olup bir şeyin kavramsal özünü 

tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Aslında matematiksel bir yöntem olan 

soyutlama, metafiziğin çeşitli alanlarına uygulanmıştır. Soyutlamayı, negatif 

teolojide bir yöntem olarak açık bir şekilde kullanan ilk isim ise, Mortley’e göre, 

Hıristiyan geleneğine mensup olan İskenderiyeli Klement olmuştur.
10

 Yoksunluk 

kavramı ise olumsuzlama ile çok yakın anlamda, dilsel bir bağlamda tartışmaya konu 

olmuştur. Aristo Metafizik’te yoksunluk bahsini tartışırken “Başına olumsuzluk 

bildiren bir öntakının geldiği ne kadar kelime varsa, o kadar türden yoksunluk 

vardır”
11

 demekte ve yoksunluğun farklı anlamlarından bahsetmektedir. Buna göre 

olumsuzluk önekini alan bir sözcük, herhangi bir niteliğin mutlak yokluğu anlamına 

gelebileceği gibi kolaylıkla ve iyi bir şekilde yapılamayan şeyi de ifade edebilir. 

Sözgelimi “bölünemeyen”, “parçalanamayan” sözcükleri yalnızca mutlak anlamda 

bölünemeyen bir şeyi değil, aynı zamanda zorlukla bölünebilen ya da iyi 

bölünemeyen bir şeyi ifade etmektedir.
12

 Dolayısıyla Mortley’e göre, “Tanrı 

bilinemezdir (unknowable)” önermesindeki olumsuzlamanın, Tanrı’ya dair bilginin 

elde edilmesinin güçlüğüne ya da bu bilginin eksikliğine ve diğer bilgi formlarına 

benzemediğine dikkat çekmek şeklinde anlaşılması da mümkündür. Yani alfa ekiyle 

olumsuzlanan bir sıfat,  farklı derecelerde mübalağa ifade eden anlamlara sahip 

olabilmektedir. Bu nedenle olgunlaşmış anlamda bir negatif teolojiden 

bahsedebilmek için olumsuzluk ekinin sistemli bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir ve bu kullanımın yaygınlaşması Hermetik ve Gnostik literatüre denk 

gelmektedir. Hem Hıristiyanlık öncesi hem sonrası dönemde Tanrı’nın aşkınlığı ve 

                                                                                                                                                                                     
bakışta bir paralellik kurulması oldukça kolaydır. Ancak Platon’un Parmenides’teki “bir”inin, 

Plotinus’un Bir’i gibi metafiziksel bir ilke olduğu açık değildir. Dahası, gerçeklik ile bilinebilirlik 

arasında mantıksal bir ilişki olduğunu savunan Platon, yukarıda sayılan niteliklere sahip olan bir şeyin 

varolamayacağını, böyle bir şeyin varlıktan pay almasının mümkün olmadığını söylediği için, 

Neoplatonik gelenekten keskin bir şekilde ayrılmak durumundadır. Carabine, Platon’un 

Neoplatonizm’in Bir’ine kaynaklık ettiği düşünülen diğer fikirlerini, sözgelimi İyi idesini varlığın 

üzerinde- ötesinde görmesi vb. ifade eden metinlerini inceleyerek, onun farklı fikirlerini 

Neoplatonizm’in Bir’ini ifade eden bir sistemin birer parçası gibi saymanın yanlışlığına dikkat 

çekmektedir. Platon’u söz konusu fikirlerden dolayı via negativa’nın babası saymak, Carabine’nin 

ifadesiyle, anakronik bir okuma yapmaktır. Dolayısıyla Platon, negatif teoloji yapmamış, en fazla 

negatif teolojiye ilham vermiştir, denebilir.  Bkz. Deirdre Carabine, The Unknown God Negative 

Theology in the Platonic Tradition: Plato to Eriugena, (Louvain: Peeters Press, 1995), ss. 18-34. 

Platon’un Bir’e ilişkin görüşleri için bkz. Platon, Parmenides, çev. Saffet Babür, (Ankara: İmge 

Yayınları, 1996), ss. 47-56. 
9
 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2010), 1092
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sırlı oluşuna yapılan vurgu, Aristo’nun çeşitli anlamlarını ortaya koyduğu 

olumsuzluk ekinin, Tanrı’yı ifade etmedeki zorluk ve yetersizlik anlamıyla 

kullanılmasına neden olmuştur ve via negativa’nın ilk nüvelerinin, bu kaygıların 

dilsel ifade biçimindeki tercihlere yansımasına dayandığı söylenebilir.
13

 İyi, Bir ya 

da Baba olarak farklı şekillerde ifade edilen Tanrı ile ilgili tasavvurun aşkınlık temeli 

üzerine bina edilmesi, sıradan dilin O’nu ifade edemeyeceği ve bu dilin Tanrı 

hakkında kullanılmasının O’nu sıradanlaştıracağı sonucuna yol açmıştır.
14

 

Farklı gelenek ve yaklaşımlarla irtibatlandırılmaya çalışılan negatif teoloji, 

Antikçağ’da en belirgin ve kararlı ifadesini ise kuşkusuz Plotinus’ta bulmaktadır. 

Plotinus’un basitlik ilkesi üzerine inşa edilmiş, epistemolojik ve semantik 

düzlemdeki sonuçlarıyla birlikte kabul edilmiş negatif yaklaşımının, öğretinin 

şekillenmesine önemli ölçüde kaynaklık ettiği ve oldukça etkili olduğu söylenebilir. 

Bu sebeple, Plotinus’un, negatif teoloji öğretisinin klasik formuna oldukça yakın 

olan değillemeci Tanrı anlayışını incelemek yararlı olacaktır. 

Plotinus’un İlk İlke, Bir ya da İyi olarak adlandırdığı Tanrı’nın en temel 

özelliğinin, mutlak anlamda basit olması, yani herhangi bir bileşiklik içermemesi ve 

hiçbir şekilde ayrıma konu olmaması olduğu söylenebilir.
15

 Bu bağlamda Bir’lik, İlk 

İlke’nin yalnızca tek bir varlık olmasını değil, hiçbir çokluk ya da ayrıma konu 

olmayıp, her yönden, mutlak anlamda bir olmasını ifade etmektedir. İlk İlke’nin basit 

olması, hem O’nu diğer bütün varlıklardan ayırmakta hem de kendisi çokluğa hiçbir 

şekilde konu olmasa da basit olan Bir, çokluğun kaynağını açıklamaktadır. Çünkü 

Plotinus’a göre, her şeyden önce varolan, basit ve kendinden sonra gelen her şeyden 

farklı olan bir şey olmalıdır. Kendi başına varolan bu varlık, kendinden sonra 

gelenlerle karışmamalıdır. Her türlü bileşikliğin ötesinde olmayan varlığın ilke 

olması söz konusu olamayacağı için İlk İlke, basittir, her şeyin ilkidir ve bu yüzden 

kendi kendine yetendir. Tersi, yani İlke’nin ilk ve basit olmaması, ilk olmayan şey 

kendinden öncekine ve basit olmayan basit bileşenlerine muhtaç olacağı için 

mümkün değildir. Çünkü bu durumda İlk, hem bir şeye muhtaç olmuş olacak, hem 

de bir değil çok olacaktır. Böyle bir varlığın birden fazla olması da mümkün değildir, 

ancak tek bir varlık basit ve dolayısıyla İlk olabilir. Zira bu türden başka bir varlık 

                                                           
13

 Mortley, “The Fundamentals of the Via negativa,” ss. 432- 433. 
14

 Mortley, From Word to Silence I, s. 125.  
15

 Mehmet Sait Reçber, “Plotinus: Tanrı’nın Birliği ve Basitliği Üzerine,” Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 51: 1 (2010), s. 62. 



6 
 

daha olsa, ikisi de bir olacak ve ayırt edilemeyeceklerdir. Dahası Bir, mutlak 

anlamda basit olduğu için ve basit olan hiçbir şey cisim olamayacağı için, cisim 

değildir. Cisim varlığa gelendir, fakat İlk İlke varlığa gelmemiştir. O halde, ancak 

cismin dışında, çokluktan bütünüyle hâli olan bir ilke, İlk olabilmektedir.
16

 

İlk İlke, aynı zamanda İyi’dir. Fakat O, iyi bir varlık değil, mutlak İyi’dir. 

İyi’nin sahip olduğu hiçbir şey yoktur, çünkü O’nun iyiliği olabilecek hiçbir şey 

yoktur. İlk’in iyiliği, hiçbir şeye sahip olmayıp, her şeyin kaynağı olmasından, her 

şeye varlık vermesindendir. O’nun iyiliği katılım yoluyla sahip olunan bir iyilik 

değil, başka varlıklarla paylaşılmayan, salt ve basit iyiliktir. İlk İlke sadece İyi’dir, 

bütün varlıkların üstündedir, O’nda hiçbir şey yoktur ve O, her şeyin nedenidir,
17

 

hayat O’ndandır, her şey O’ndandır.
18

 Fakat İlke, kaynağı, ilkesi olduğu her şeyden, 

yani varlıkların bütününden ayrı olmak durumunda olduğu için
19

  “varlığın da 

ötesinde”dir.
20

 Keza Bir, sırf birlik olmasından dolayı kaynağı olduğu tüm 

varlıklardan farklı olarak sonsuz ve sınırsızdır. O’nun ne içsel ne de dışsal olarak bir 

sınırının olduğu söylenebilir.
21

 Kaynağı olduğu varlıklardan farklı olarak mutlak 

anlamda sınırsız olması, O’nunla diğer varlıklar arasındaki temel ontolojik 

farklılıktan, İlk’in basit, diğer varlıkların bileşik olmasından kaynaklanmaktadır. 

Basit olan Bir’in bir tabiatının olmaması, herhangi bir nelikle sınırlı olmaması, 

O’nun sınırsızlığının temelinde bulunan prensiptir. Diğer varlıklar ise bileşik 

tabiatları nedeniyle sonlu ve sınırlı olmaya mahkûmdur. Bu sebeple, Bir aynı 

zamanda, sonsuz ve sınırsız olan tabiatıyla, bileşik varlıkların açıklayıcı 

prensibidir.
22

 

Bir’de bileşikliğe neden olabilecek her ne var ise O’ndan nefyedilmelidir. Bu 

bağlamda Bir’in herhangi bir formu yoktur. Hatta eğer bir forma sahip değilse O, (bir 

forma sahip olanlara denildiği anlamda) varlık da değildir.  Çünkü formu olan 

varlığın bir tanımı vardır ve dolayısıyla sınırlıdır. Oysa Bir’in bir tanımının ve 

sınırının olması düşünülememektedir. Bir’in ancak bir formu olan ve varlığa gelmiş 

                                                           
16

 Plotinus, The Enneads, İng. çev. Stephen MacKenna, (London: Faber and Faber Limited, 1962), 

V.4.1.  
17

 Plotinus, The Enneads, V.5.13.  
18

 Plotinus, The Enneads, V.4.2.  
19

 Reçber, “Plotinus: Tanrı’nın Birliği ve Basitliği Üzerine,” s. 63. 
20

 Plotinus, The Enneads, V.4.2.  
21

 Plotinus, The Enneads, V.5.11.  
22

 Reçber, “Plotinus: Tanrı’nın Birliği ve Basitliği Üzerine,” s. 64. 
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olan varlıkları aştığı, dolayısıyla varlığın ötesinde olduğu söylenebilir.
23

 İlk İlke’nin 

bir mekânı yoktur, O hiçbir yerde değildir.
24

 Ne hareketli ne de dingindir.
25

  Öyle ki 

düşünen ile düşünülen arasında zorunlu olarak mantıksal bir ayrımı gerektireceği, 

basitliğine gölge düşüreceği için Plotinus, Bir’in düşünmediğini savunmaktadır. 

İlk’in düşünmesi, O’nun kendinden ayrı bir düşünce objesine sahip olmasını 

gerektirecek ve bu da O’nu iki yapacaktır. İki olanın ise İlke olması mümkün 

değildir.
26

 Plotinus’a göre Bir’in düşünmemesi O’nun mükemmelliğine zarar vermek 

bir yana, basit olmasının ve hiçbir şeye ihtiyaç duymamasının doğal sonucudur. 

Çünkü varlığın ötesinde olanın, düşüncenin de ötesinde olmasında şaşılacak bir şey 

yoktur.  Bir’in ihtiyaç duymadığı bir şeye sahip olması beklenemeyeceği için ve O 

hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı için başka herhangi bir şeye sahip olmadığı gibi 

düşünceye de sahip değildir. Bir ne kendini bilmekte ne de başka varlıkların O’nu 

bilmesine ihtiyaç duymaktadır.
27

 Sonuç olarak Bir, formsuzdur; hareket ve sükûndan, 

zaman ve mekândan münezzehtir. O, niteliksel, niceliksel ya da ruhsal bir şey 

değildir. Çünkü tüm bunlar çokluğu gerektiren şeylerdir.
28

 

Peki, her türlü tanım ve nitelemenin ötesinde olan, hiçbir ayrıma konu 

olmayan böyle bir varlık hakkında bilgi sahibi olmak mümkün müdür? Plotinus, her 

türlü tanımsal ve bilişsel kategoriyi dışlayan bir varlık hakkında akıl yürütmeyle elde 

edilebilecek bir bilgi olamayacağının elbette farkındadır. Bu nedenle Plotinus 

“O’nun hakkında ne bilgimiz ne de düşüncemiz vardır”
29

 demektedir. Dolayısıyla 

Bir’i bilgi yoluyla kavrayamayacağımız doğrudur. Fakat bu, O’nun hakkında 

bütünüyle bilgiden yoksun olduğumuz anlamına gelmemelidir. İlk hakkındaki 

bilgimiz, O’nun ne olduğunu belirlemeye yetmese de O’nun hakkında konuşabiliriz. 

O’nun “ne olduğu” hususunda sessiz kalırken, “ne olmadığını” söyleyebiliriz. Böyle 

bir konuşma elbette, O’nun sonuçları-etkileri üzerinden yapılan ve O’nun neliğine 

dair olmayan bir konuşmadır.
30

  

Plotinus’un, Tanrı hakkında konuşmayı mümkün kılan kısmi bir bilgiye sahip 

olabileceğimizi söylemesi, ilk bakışta biraz yanıltıcıdır çünkü Tanrı hakkında 

                                                           
23

 Plotinus, The Enneads, V.5.6.  
24

 Plotinus, The Enneads, V.5.8. 
25

 Plotinus, The Enneads, V.5.10. 
26

 Plotinus, The Enneads, V.6.2. 
27

 Plotinus, The Enneads, V.6.4,6.  
28

 Plotinus, The Enneads, VI.9.3. 
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 Plotinus, The Enneads, V.3.14. 
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 Plotinus, The Enneads, V.3.14. 
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kuşatıcı bir bilgiyi dışlamakla birlikte, hakkında konuşmayı mümkün kılacak kısmi 

bir bilgiyi mümkün gördüğü izlenimini vermektedir ki bu oldukça makul 

görünmektedir. Ancak Plotinus’un akıl yürütmeye dayalı bilgiyi dışladığı ve hatta bu 

bilginin yerine Bir’e dair mistik tecrübeye dayalı bir tür farkındalığı
31

 koymaya 

çalıştığı bilinmektedir. O halde Plotinus’un bu ifadeleri nasıl anlaşılmalıdır? Burada 

söz konusu belirsizliği aydınlatacak anahtar ifade, Bir hakkındaki bilgimizin O’nun 

neliğine dair olmadığını belirten ifadedir denebilir. Çünkü kısmi ve sınırlı da olsa Bir 

hakkında gerçekten bir şeyler bildiğimizi iddia etmek için, bildiklerimizin O’nun 

neliğine delalet ediyor olması gerekli gözükmektedir. Aksi halde böyle bir 

konuşmanın Bir’e dair olduğunu, bize O’nun hakkında gerçek bir şeyler ifade ettiğini 

savunmanın oldukça zor olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Oysa Plotinus’un 

sözünü ettiği konuşma, Tanrı’nın ne olmadığını ifade eden dolaylı bir konuşma 

olduğu için, aslında O’nun özüne dair bir konuşma değildir. Tanrı’nın etkileri 

üzerinden yapılan, fakat O’nun neliği ile ilgili bir şey söylemediği için Tanrı’ya dair 

bir konuşma olup olmadığından, bilişsel anlamda O’na dair bir şey söyleyip 

söylemediğinden emin olamayacağımız bir konuşmadır. Burada söylemek 

istediğimiz, Tanrı hakkında etkileri üzerinden konuşmanın her zaman yetersiz ve ya 

yanlış olacağı değildir. Tanrı hakkında etkileri üzerinden yapılacak bir akıl 

yürütmeyle bilgi edinmek ve hatta Tanrı’ya dair bilgimizin doğrudan değil, daima 

etkileri üzerinden olabileceğini savunmak da tartışmalı olmakla birlikte anlaşılabilir 

bir husustur. Asıl mesele bilginin edinilme şekliyle ilgili bir dolaylılık değil, edinilen 

bilginin ilgili olduğu varlıkla ilgili olarak daima dolaylı kalması, bir türlü ona dair bir 

şey söyleyememesidir. Böyle bir bilginin ya da bu bilgiyi ifade eden konuşmanın, 

hakkında olduğunu iddia ettiği şeye ait olduğunu rasyonel anlamda temellendirmek 

oldukça zor görünmektedir.  

Tüm olumsuzlayıcı ifadelerine rağmen Plotinus’un Tanrı hakkında Bir, İlke, 

İyi gibi bir takım adlandırmalar yaptığı görülmektedir. O halde bu isimlerin anlamı 

nedir? Zira Bir, aslında sözle anlatılamayan, hakkında söylenebilecek her şeyin 

ötesinde olandır.
32

 Dahası, daha önce ifade edildiği gibi Tanrı hakkındaki konuşma, 

Bir’le ilgili isimlendirme, O’nun zatına ilişkin değildir. Plotinus, sözgelimi İlk’e 

Sebep dediğimizde yalnızca bizim O’na dair tecrübemizi onayladığımızı 
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 Plotinus, The Enneads, VI.9.4. 
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 Plotinus, The Enneads, V.3.13. 
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söylemektedir. Bir’in özüne delalet etmeyen isimlendirmelere kaynaklık eden bu 

tecrübeler, bazen O’na daha yakın, bazen daha uzak olabilmektedir.
33

 Böyle bir 

ontolojik ve epistemolojik arkaplana dayanan bir konuşmanın semantik açıdan ortaya 

çıkaracağı güçlüklerin farkında olan Plotinus’a göre, Bir’e ilişkin her türlü 

adlandırma, O’nun hakkında bir şekilde konuşuyor olmanın doğurduğu bir çeşit 

zorunluluktur ve aslında hiçbirinin müspet bir anlamı yoktur: 

Akılda tutulmalıdır ki “varlığın ötesinde” ifadesi O’na hiçbir bir nitelik 

atfetmez, [O’nun hakkında] bir tasdikte bulunmaz, [O’na] bir isim vermez, 

yalnızca tikel varlığın (particular being) nefyedilmesi [anlamını] taşır. … 

Gerçekte O’nun tanımı, yalnızca ‘tanımlanamayan’ olabilir. … Doğru bir 

ifade [bulmak] için acı çekiyoruz; sözle ifade edilemeyen hakkında 

konuşuyoruz, [O’na] yalnızca kendi yapabileceğimizin en iyisine işaret 

etmek amacıyla isimler veriyoruz. … Ve bu isim, Bir, gerçekte çokluğun 

olumsuzlanmasından başka bir şey içermez.
34 

Bu ifadelerden hareketle, Tanrı hakkında birçok olumlayıcı isim kullanmış 

olsa bile Plotinus’un, Tanrı hakkındaki konuşmanın literal olarak anlaşılmaması 

gerektiğini açıkça belirtmesinden ötürü, negatif teolojinin Bir’in radikal aşkınlığını 

ve ifade edilemezliğini vurgulayan çerçevesini aslında aşmadığını söylemek 

mümkündür.
35

 Zira Plotinus’un bizzat kendisi, normalde çokluk ifade eden ve Tanrı 

hakkında kesinlikle kullanılmaması gereken bu ifadeleri, ikna edici olmak adına 

kullandığını ve bu ifadelerin her zaman bir “sanki” kaydı ile anlaşılması gerektiğini 

söylemiştir: 

Araştırmamız bizi tam olarak uygun olmayan terimleri kullanmak zorunda 

bırakıyor. … Eğer şimdi [ikiliğe neden olacak terimleri] kullanırsak, 

yalnızca ikna edicilik taşıması ve lâfzî doğruluk (verbal accuracy) içindir. 

… Bir kez daha, dil konusunda sabırlı olmalıyız. Yüce olana kesinlikle 

reddedilmesi gereken terimleri uygulamaya mahkûmuz, her yerde [bu 

terimleri] sanki/gibi (so to speak) [ile] okumalıyız.
36
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 Plotinus, The Enneads, VI.9.3. 
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 Plotinus, The Enneads, V.5.6. 
35

 John Bussanich, “Plotinus’s Metaphysics of the One,” The Cambridge Companion to Plotinus, (ed.) 
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Deyim yerindeyse Plotinus’un negatif teolojisi, önce Tanrı hakkında Birlik, 

İyilik gibi pozitif görünen bir takım olumlamalarla başlamakta ve daha sonra 

olumlanan kavramları sistematik bir şekilde olumsuzlayarak ilerlemektedir.
37

 

Bussanich, Plotinus’un Tanrı’ya atfettiği çok sayıda pozitif niteliği sıraladıktan 

sonra, Plotinus’a göre tüm bu isimlerin Tanrı’da herhangi bir çokluk oluşturmadığını, 

hepsinin tek bir birliğe delalet ettiğini ve yalnızca Tanrı’nın diğer varlıklardan 

mutlak anlamda ayrı olduğunu vurgulamaya yönelik olduklarını ifade etmektedir.
38

 

Dolayısıyla Bir’in tabiatını anlama ve ifade etmeye dair tüm çabaların, Plotinus 

açısından, başarısız olmaya mahkûm olduğunu ve bu noktanın Plotinus’un 

felsefesinde merkezi bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür.
39

 Böylesi bir 

yaklaşımın ortaya çıkaracağı güçlükler başlı başına tartışılması gereken bir 

konudur.
40

 Fakat tezimizin ana bölümlerinde Plotinus’un negatif teolojisine benzer 

bir çizgide olan yaklaşımları ayrıntılarıyla tartışacağımız için şimdilik sadece, başta 

ontolojik bir olumsuzlama olan basitliğin kaynaklık ettiği negatif yöntemin, Tanrı 

hakkındaki söylemin epistemolojik zeminini önemli ölçüde zayıflattığını 

söyleyebiliriz.  

Via negativa, çeşitli dinlerin teoloji geleneklerinde de vurguladıkları hususlar 

ve benimsenme dereceleri farklı olabilmekle birlikte oldukça etkili olmuş bir 

yaklaşımdır. Yahudilikte negatif teolojiye, bizzat Yahudi kutsal metinlerinin 

kaynaklık ettiğini savunan yaklaşımlar, özellikle Tanrı’nın adı olan “YHVH”nin 

telaffuz edilmesinin yasak oluşunun, ismi ile referansta bulunulamayan bir varlığa ne 

şekilde referansta bulunulması gerektiği sorusunu ortaya çıkardığını ve Tanrı ile ilgili 

isimlerin alegorik ve sembolik olarak anlaşılmasına yol açtığını iddia etmektedirler.
41

 

Yine Wolfson, Tanrı’nın bilinemezliği ve tanımlanamazlığı öğretisinin kökenlerinin 

Aristo ve Platon’da değil, Yahudi Philo’da bulunduğunu ve bu öğretinin felsefi 

                                                           
37

 Carabine, The Unknown God, s. 126. Plotinus’un negatif teolojisinin soyutlama yöntemi ile olan 
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teoloji geleneğinde yaygınlaşmasına Philo’nun görüşlerinin kaynaklık ettiğini 

savunmaktadır.
42

    

Hıristiyanlıkta erken dönemlerden itibaren İskenderiyeli Klement, Origen, 

Augustine, Gregory ve Basil gibi kilise babaları tarafından belli ölçüde benimsendiği 

bilinen negatif yöntem, özellikle Pseudo Dionysius tarafından sistemli bir şekilde 

kullanılmıştır.
43

   

Thomas Aquinas’ın sıklıkla başvurduğu bir otorite olan Dionysius, 

Hıristiyanlığın Kutsal Kitabında Tanrı’ya çok sayıda isim verildiğinin farkındadır. 

Bu sebeple o, Kutsal Kitap tarafından Tanrı’ya isimler verilmiş olması gerçeğini göz 

önünde bulundurarak, hem bu isimleri bütünüyle reddetmekten kaçınmış hem de bu 

isimlerin, Tanrı’nın aşkınlığı, bilinemezliği ve ifade edilemezliği prensiplerini ihlal 

etmeyecek şekilde anlaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Tanrı bir taraftan her şeyin 

nedeni olarak bilinebilir bir varlık iken, bir taraftan aşkın bir varlık olarak nedeni 

olduğu her şeyden ayrıdır. Dionysius’un teolojik yaklaşımının, bu iki anlayışı 

uzlaştırmaya yönelik olduğu söylenebilir.
44

 

Her şeyin nedeni olan Tanrı, etkileri, sonuçları yoluyla ve fakat ancak bu 

sonuçlar ölçüsünce bilinebilmektedir. Bununla birlikte bilinen şey, Tanrı’nın özü ya 

da her şeyi aşan birliği değildir. Tanrı’ya dair bilgi, O’nun etkileriyle sınırlı olduğu 

ve özüne delalet etmediği için, bu etkilerden hareketle Tanrı’ya verilen isimler de 

sınırlı ölçüde geçerlidir. Tanrı bir taraftan her şeydeki “Her Şey” olduğu için O’nun 

hakkında konuşulabilmekte, diğer taraftan hiçbir şeydeki “Hiçbir Şey” olduğu için 

herhangi bir söyleme konu olamamaktadır.
45

 Teolojiyi, Tanrı’nın bilinemeyen, 

herhangi bir forma sahip olmayıp salt birlikten ibaret olan özünün, çokluk içerecek 

şekilde çeşitli form ve ifadelerle açığa vurulmasının bir yolu olarak gören
46

 

Dionysius’a göre, çeşitli ifadelerle perdelenmiş bu çokluğun arkasında Tanrı’nın 

                                                           
42

 Harry Austryn Wolfson, “The Knowability and Describability of God in Plato and Aristotle,” 

Harvard Studies in Classical Philology, 56/57 (1947), ss. 238, 249. Wolfson, Philo’nun birçok 

görüşünün Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam felsefi-teoloji geleneğindeki tartışmalara kaynaklık 

ettiğini düşünmektedir. Bkz. Harry Austryn Wolfson, Philo: Foundations of Religious Philosophy in 

Judaism Christianity and Islam, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1962). 
43

 Mortley, From Word to Silence I, s. 125. 
44

 Carabine, The Unknown God, s. 283. 
45

 Dionysius Areopagite, “Divine Names,” C. E. Rolt’un Dionysius the Areopagite:The Mystical 

Theology and the Divine Names, (London: Christian Classics Ethereal Library, 1920) adlı eserinin 

içinde, VII.3;  Carabine, The Unknown God, s. 284. 
46

 Dionysius, “Divine Names,” II.4. 
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çokluktan münezzeh olan tabiatı gizlenmiştir. Dionysius’un teolojisi, çokluğun 

ardındaki perdelenmemiş birliği bulmaya yönelik bir yolculuk olarak görülmüştür
47

 

ve bu yolculuk elbette her türlü akıl yürütmenin ötesinde olan mistik bir yolculuktur. 

Dionysius, Tanrı’nın çoklukla perdelenmemiş özüne doğru yapılan yolculukta 

hem pozitif (kataphatic/affirmative) hem de negatif (apophatic/negative) teolojinin 

birer basamak olarak kullanılabileceğini savunmuştur. Pozitif ya da olumlayıcı 

teoloji, Tanrı’nın yaratılmışlardaki tezahürü ile ilgili olup, etkileri üzerinden 

Tanrı’nın nasıl isimlendirebileceğini tespit etmektedir. Negatif ya da olumsuzlayıcı 

teoloji ise pozitif teolojiyi bir basamak, sıçrama tahtası olarak kullanıp 

olumsuzlamaya ulaşmakta ve Tanrı’nın tezahürleri ile değil özü ile ilgilenmektedir. 

Pozitif teoloji, bir tür sembolik teoloji olarak kabul edilmelidir. Yani bu yolla 

Tanrı’ya atfedilen Hayat, Işık, Sebep vb. tüm isimlerin anlamları semboliktir. Negatif 

teoloji ise Tanrı’nın özüne doğru yapılan mistik yolculuğun ve dolayısıyla mistik 

teolojinin bir türü olarak görülebilir.
48

  

Pozitif teolojinin sembolik olduğu anlaşıldıktan sonra gelen olumsuzlama 

aşaması, negatif geleneğin büyük çoğunluğunda olduğu gibi, Tanrı’nın tüm 

kavramsal sınır ve tanımlamaların ötesinde olduğu fikrine dayanmaktadır. Mistik 

Teoloji adlı eserinin IV. ve V. bölümlerinde Dionysius, antropomorfik çağrışımları 

olan en düşük isimlerden başlamak üzere, Tanrı’ya atfedilen İyi, Bir gibi en yüce 

isimlere varıncaya kadar her türlü kavramın geçerliliğini inkâr etmektedir. Buna göre 

Tanrı, dilsel alan ve sınırların bütünüyle dışındadır.
49

 Negatif dil, Tanrı ile ilgili 

konuşmada pozitif dilden daha önceliklidir ve ona tercih edilmelidir ancak Tanrı’ya 

giden mistik yolda pozitif dil gibi negatif dil de terk edilmeli, Tanrı ile ilgili 

olumsuzlamalar da reddedilmelidir:
50

 

… O, ruh,  akıl veya … akletme fiili değildir. … O, ne akılla anlatılabilir 

ne de idrakle kavranabilir. Çünkü O, bir sayı, sıra, büyüklük, küçüklük, 

eşitlik veya eşitsizlik değildir. … Ne hareket ne dinlenme halindedir. 

O’nun gücü yoktur ve O güç veya ışık değildir. O ne yaşamaktadır ve ne de 

yaşamdır.  O, ne zatî bir öz, ezelilik veya zamandır ne de kavranabilir. … 

Ne bilgi, ne hakikat, … ne bir, ne birlik, ne ilahî, ne de iyiliktir. O, bizim 
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 Carabine, The Unknown God, ss. 286-287. 
48

 Carabine, The Unknown God, s. 287. 
49

 Carabine, The Unknown God, s. 292. 
50

 Carabine, The Unknown God, s. 294. 
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veya bir başka varlığın bilgisine sahip olabileceği herhangi bir varlık 

değildir. O, varlık veya yokluk kategorisine ait değildir. Akıl O’nu ne 

bilebilir ne de isimlendirebilir. Ne bir olumlama ne de bir olumsuzlama 

O’na uygulanabilir. Biz O’na yaklaşmak için olumlu ve olumsuz iddialarda 

bulunuruz, … [fakat] O, her şeyin mükemmel ve eşsiz Neden’i olduğu için 

tüm olumlamaları ve her türlü sınırlamadan hâli olan basit ve mutlak 

doğasının üstünlüğü nedeniyle her türlü olumsuzlamayı aşmaktadır.
51

 

Dionysius’un olumsuzlamanın da olumsuzlamasını yapmayı gerektiren bu 

yaklaşımının, modern dönemlerde de birçok Hıristiyan teolog tarafından 

savunulduğu bilinmektedir.
52

   

İslâm kelâm geleneğinde ise negatif yöntem özellikle Mutezile ile önplana 

çıkmaktadır. Ancak bu yöntemi Mutezile, Hıristiyan teoloji geleneğinde olduğu gibi 

mistisizm ve Tanrı’nın bilinemezliği vurgusuyla değil, Tanrı’nın sıfatlarının O’nun 

zatı ile özdeş olduğunu, sıfatların Tanrı’nın zatı dışında/zatından ayrı bir gerçekliğe 

sahip olmadığını iddia ederek ve sıfatların menfî anlamda yorumlanması gerektiğini 

savunmak yoluyla benimsemişlerdir. Mutezile, beş esasının ilki olan “tevhîd” ilkesi 

gereği Tanrı’yı mutlak anlamda birlemek gerektiğini ve Tanrı’nın zatından ayrı ve 

fakat O’nunla kaim olan ezeli sıfatları kabul etmenin, Tanrı dışında kadîm varlıklar 

kabul etmek anlamına geleceğini ve bunun da tevhîd ilkesini ihlal edeceğini 

düşünmektedir. Mutezile’ye göre kıdemde müşareket, ilahlıkta da müşareketi 

gerektirmektedir ki bu durum, birden fazla ilah kabul etmeyi zorunlu kılmaktadır.
53

 

Bu sebeple yapılması gereken, Allah’ın zatından ayrı olan ilim, irade, kudret gibi 

vasıflarını kabul etmek yerine, tüm bu vasıfların İlâhi Zat’ta mündemiç olduğunu, 

Tanrı’nın zatıyla âlim, kâdir ya da murîd olduğunu söylemektir. Buna göre isimler ve 

sıfatlar Tanrı’nın zatındaki bir farklılık ya da ayrışmadan değil malum ve makdûrun 

farklılaşmasından kaynaklanmaktadır.
54

  

                                                           
51

 Dionysius, “Mystical Theology” C. E. Rolt’un Dionysius the Areopagite: The Mystical Theology 

and the Divine Names, (London: Christian Classics Ethereal Library, 1920) adlı eserinin içinde, V. 
52

 Negatif teolojinin, mistisizm vurgusuyla Martin Luther, Rudolf Otto, Karl Barth, Eckhart gibi 

Hıristiyan teologlar tarafından kullanılışına örnekler sunan özet bir çalışma için bkz. Winston L. King, 

“Negation as a Religious Category,” The Journal of Religion, 37: 2 (1957), ss. 105-118. 
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 Eş-Şehristânî, El-Milel ve’n- Nihal: Dinler, Mezhepler ve Felsefî Sistemler Tarihi,  çev. Mustafa 

Öz, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2008), ss. 57-58; Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l- Usûli’l- Hamse, çev. 

İlyas Çelebi, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013), c. I., s. 316. 
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Tarihi, çev. Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005), ss. 162, 166. 



14 
 

Mutezile, isim ve sıfatları gerçekliği olmayan lafızlardan ibaret görmekte
55

 ve 

Allah’a atfedilen isim ve sıfatların olumlu anlamlarının olmadığını, yalnızca Allah’ı 

zatına yakışmayacak bazı vasıflardan tenzih ettiğini savunmaktadır. Eş’arî, 

Mutezile’ye mensup birçok kelâmcının konuyla ilgili görüşlerini şöyle 

aktarmaktadır: 

Dırâr şöyle dedi: Allah’ın âlim olmasının anlamı, O’nun cahil olmamasıdır. 

O’nun Kâdir olmasının anlamı, aciz olmamasıdır. O’nun Hayy olmasının 

anlamı, ölü olmamasıdır. Nazzam şöyle dedi: “Âlim” sözümün anlamı, 

O’nun zâtını ispat ve O’nun için cehaletin geçerli olmadığını söylemektir. 

“Kâdir” sözümün anlamı, O’nun zâtını ispat ve O’ndan aczi nefyetmektir. 

“Hayy” sözümün anlamı, O’nun zâtını ispat ve O’ndan ölümü 

nefyetmektir.
56

 

 

Farklı dini ve felsefi geleneklerde etkili olan negatif teoloji, görüldüğü üzere 

temelde, ontolojik bir iddia olan basitlik tezine dayanmakta ve Tanrı’dan varlık 

dışındaki her şeyi olumsuzlamaktadır. Bu olumsuzlamanın bir sonucu olarak Tanrı’yı 

nasıl bileceğimiz ya da aslında O’nun hakkında neyi bilebileceğimiz ve O’nu nasıl 

ifade edeceğimiz soruları ortaya çıkmakta ve Tanrı hakkında bildiklerimiz ve 

konuştuklarımız problemli hale gelmektedir. Öyle ki Tanrı hakkında bilinebilip 

söylenebilecek şeyler, ancak basitlik ilkesinin imkân verdiği ölçüyle sınırlı olmak 

durumundadır. Dolayısıyla basitlik ilkesini kabul eden hemen her düşünür, farklı 

derecelerde de olsa negatif bir teolojiyi benimsemiştir denebilir. Negatif teolojinin 

ontolojik, epistemolojik ve semantik iddialarına yapılan vurgunun derecesi 

düşünürden düşünüre farklılık göstermekle birlikte, öğretiyi savunanların aynı veya 

benzer bir temele dayandıkları ve mantıksal sonuçları itibariyle aynı veya benzer 

noktalara vardıkları söylenebilir.  

Via negativa’nın en olgun ve sistemli formuna Ortaçağ’da İbn Sînâ, 

Maimonides ve Thomas Aquinas ile ulaştığını söylemek mümkündür. Olgunlaşma 

sürecinin, özellikle İbn Sînâ’nın basitlik ilkesini sistemli bir şekilde Tanrı 

tasavvurunun merkezine koyması ve Tanrı hakkındaki diğer hususları bu ilkeyle 

uyumlu bir şekilde açıklamaya çalışmasıyla başladığını söylenebilir. Bu süreçte İbn 

Sînâ daha ziyade ontolojik zemin üzerinden negatif teoloji yapmıştır. İbn Sînâ, 
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sözgelimi teorinin dilsel boyutunu, Aquinas kadar vurgulamamış, bazı çözüm 

denemeleri yapmış olsa da negatif teoloji üzerinden bir dil teorisi geliştirmeye 

çalışmamıştır. Maimonides, her üç alanda da negatifliği en güçlü şekilde vurgulamış 

ve ontolojik olumsuzlamanın bir gereği olarak Tanrı’nın ne olduğunun değil ne 

olmadığının bilinebileceğini ve O’nun ne olduğunun değil ne olmadığının 

söylenebileceğini ifade etmiştir. Negatif teoloji öğretisinin, Tanrı hakkında bir 

konuşma, ifade problemi olarak sistemli bir şekilde gündeme gelmesi ve yine 

sistemli bir dil üretme çabaları ise Aquinas’ta olmuştur.        

Din dili problem alanında Tanrı hakkında konuşma biçimlerinden biri olarak 

günümüze kadar tartışılagelen negatif teoloji, özellikle son dönemlerde birçok 

düşünürle ve yaklaşımlarla ilişkilendirilmektedir. Buna göre, modern öncesi 

dönemde, negatif teolojide insanın sınırlılığı, zihninin ve dilinin Tanrı’yı anlama ve 

konuşmadaki yetersizliğine yapılan vurgu ile postmodern dönemdeki özne eleştirisi 

ve dilin hakikati temsil etmedeki yetersizliği arasında benzerlikler bulunmaktadır. 

Modern öncesi dönemde, insanın anlama, bilme ve ifade etmedeki yetersizliği Tanrı 

hakkındaki bilgi ve ifade ile sınırlı iken postmodern dönemde bu yetersizliklerin, 

varlığın diğer alanları ve hatta insanın bizzat kendisi hakkında da geçerli olduğu 

görüşü savunulmuştur. Heiddeger, Nietzche, Adorno, Foucault, Deleuze, Derrida ve 

Marion gibi isimler negatif teoloji ile çeşitli yönlerden ilişkilendirilen isimlerin 

başında gelmektedirler.
57

 

Bu çalışmada, düşünce tarihindeki etkisini farklı formlar altında 

sürdürdüğünü söyleyebileceğimiz negatif teolojinin, Ortaçağ’daki klasik formu konu 

edilecektir. Zira negatif teolojinin klasik formu, felsefi teolojinin en önemli 

meselelerinden biri olarak varlığını devam ettirmekte ve tartışmalara kaynaklık 

etmektedir. Tanrı’nın bilinip bilinemeyeceği ya da nasıl ve ne ölçüde bilinebileceği, 

O’nun hakkındaki ifadelerimizin anlamının ne olduğu hususlarındaki 

yaklaşımımızın, felsefi teolojinin diğer birçok meselesine bakış açımızda da etkili 

olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Negatif teoloji probleminin klasik formunu en açık ve sistemli bir şekilde 

yansıtan isimler İbn Sînâ ve Thomas Aquinas olduğu için problem, bu iki düşünürün 
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görüş ve eserleri üzerinden incelenecektir. İbn Sînâ, via negativa’nın temelinde olan 

basitlik tezini sistemli bir şekilde ele almış olması nedeniyle İslâm düşünce 

geleneğinde negatif teoloji bağlamında önemli bir yere sahiptir. Yine O, negatif 

teolojinin epistemolojik ve semantik boyuları üzerinde yoğunlaşmasa da bir kısmı 

özellikle Maimonides’e ilhâm veren bazı teoriler geliştirdiği söylenebilir. İbn 

Sînâ’nın, Aquinas’ın da basitlik konusunda başvurduğu bir kaynak olması, bu 

düşünce çizgisinin sürekliliğini göstermesi bakımından önemlidir. Aquinas ise via 

negativa’nın özellikle semantik boyutu hususunda sistemli bir açıklama ortaya 

koymayı hedeflemiştir. Öğretinin via negativa olarak isimlendirilmesine kaynaklık 

eden ve temelde negatif olan bir yöntem geliştirmeye çalışmıştır. 

Çalışma boyunca, problem odaklı yaklaşım korunmaya çalışılacağı için, 

düşünürler arasındaki temel bazı farklılıklara değinmek dışında karşılaştırma 

yapılmayacak, aradaki farklılıklar, problemin seyrini etkilemediği sürece 

detaylandırılmayacaktır. Her iki düşünürün, negatif teoloji öğretisini açık ve sistemli 

bir şekilde ortaya koyan görüşleri üzerinden problem, bütüncül bir şekilde tespit 

edilmeye çalışılacaktır. Bu sebeple, negatif teolojinin farklı tezlerini vurgulama 

derecelerine bağlı olarak, bazen İbn Sînâ ve bazen de Aquinas’ın görüşleri üzerinde 

yoğunlaşılacaktır. Fakat elbette, bütünlüğü yakalamak adına, -varsa- aradaki 

yaklaşım farklılıkları göz ardı edilmeyecektir. Negatif teolojinin en radikal 

savunucularından biri olan Maimonides’in çalışmanın dışında tutulmasının nedeni 

ise Maimonides’in temelde İbn Sînâ’yla neredeyse aynı şeyleri, bazen ondan daha 

açık bir şekilde ve bazen de farklı formlarla söylemiş olması, fakat probleme, orijinal 

anlamda ciddi bir katkı yapmamış olmasıdır denebilir.  

Daha önce de ifade edildiği gibi negatif teoloji çeşitli boyutları olan bir tezdir. 

Tanrı’dan varlık dışında her şeyi olumsuzlamayı gerektiren yönü ontolojik, Tanrı’nın 

bilinemezliği ya da ne olmadığının bilinebileceği iddiası epistemolojik ve Tanrı 

hakkında salt pozitif nitelemelerin geçerli olmayıp, negatif bir dilin benimsenmesi 

gerektiği iddiası ise öğretinin semantik boyutlarını oluşturmaktadır. Takdir edileceği 

üzere, öğretinin her bir boyutu ayrıntılı ve dikkatli incelemeyi gerektirmektedir. 

Özellikle epistemolojik ve semantik teze zemin hazırlayan ontolojik basitlik tezi ile 

ilgili felsefe tarihi boyunca devasa bir literatür oluşmuştur ve oluşmaya devam 

etmektedir. Elinizdeki çalışmanın sınırları içinde her bir tezi bütün ayrıntılarıyla ele 

almak oldukça zordur. Bu zorluktan dolayı via negativa’nın semantik iddiaları tezin 

odak noktası olarak seçilmiştir. Tezin birinci bölümünde metafiziksel ve 
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epistemolojik iddialar ele alınacak ve bunların semantik iddiaların oluşumuna 

kaynaklık edişi üzerinden metafiziksel, epistemolojik ve semantik iddialar arasındaki 

bağlantılar gösterilmeye çalışılacaktır. İkinci bölümde ise metafiziksel ve 

epistemolojik iddiaların semantik düzlemdeki sonuçları üzerinde durulacaktır. Via 

negativa’nın semantik iddialarının Tanrı hakkında anlamlı ve tutarlı bir şekilde 

konuşmayı mümkün kılıp kılmadığı hususu, konunun lehinde ve aleyhinde pek çok 

argüman ve teori üzerinden irdelenecektir.  
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I. BÖLÜM 

VIA NEGATIVA: METAFİZİKSEL VE EPİSTEMOLOJİK ARKAPLAN 

A) Metafiziksel Arkaplan: Tanrı’nın Mâhiyet ve Sıfatlarının Ontolojik 

Olarak Olumsuzlanması 

Via negativa’nın metafiziksel iddialarının, Tanrı’nın sadece var olduğu değil, 

varlık tarzı itibariyle yaratılmışlardan bütünüyle “başka” olduğu temeline dayandığı 

söylenebilir. Bu başkalık, Tanrı’nın mutlak anlamda basit olduğu ilkesiyle 

açıklanmaya çalışılmakta ve bu ilke ile Tanrı hakkında kendileri yoluyla 

konuştuğumuz mâhiyet ve sıfatlarına dair birtakım ontolojik olumsuzlamalar 

yapılmaktadır. Bu bölümde, via negativa’nın temelinde olan, epistemolojik ve 

semantik tezlere de kaynaklık eden basitlik ilkesi, negatif teolojinin ilk aşaması 

olarak ele alınacaktır. Birbirinden farklı basitlik anlayışları olmakla birlikte, 

Tanrı’nın mutlak anlamda basit olduğu iddiası en genel tabirle, Tanrı’da ontolojik, 

epistemolojik ve semantik anlamda herhangi bir ayrım yapılamayacağını 

savunmakta, öncelikle ontolojik anlamda Tanrı’da bileşikliğe neden olacak her ne 

var ise onun olumsuzlanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla mutlak basitlik 

ilkesinin olumsuzlayıcı bir yaklaşımı gerekli kıldığını ve negatif teolojinin ilk olarak 

bu ontolojik olumsuzlamalarla başladığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Basitlik ilkesi bu bölümde negatif teolojiye kaynaklık eden mutlak basitlik 

formu üzerinden ele alınacaktır. Dolayısıyla basitlik ilkesine yapılan atıflar söz 

konusu ilkenin mutlak formunu kastederken, yapılan eleştiriler de mutlak basitlik 

ilkesine yöneltilmektedir. Yine basitlik ilkesinin bu bölüme konu edilişi, negatif 

teoloji ile bağlantısı ölçüsünde olacaktır. Zira daha önce ifade edildiği gibi, söz 

konusu ilke, felsefi teolojinin birçok meselesiyle ilişkili olup hakkında çok sayıda 

çalışma olan tartışmalı bir konudur. Basitlik ilkesini kapsamlı bir şekilde ele almak, 

müstakil bir çalışmayı gerektirdiği ve bu, elinizdeki çalışmanın amacı dâhilinde 

olmadığı için ilke, negatif teoloji bağlamında ele alınacak ve basitlik öğretisinin 

yalnızca belli başlı problemlerine dikkat çekilecektir. Basitlik ilkesi hususundaki 

yaklaşım farklılıklarına, negatif teolojinin epistemolojik ve semantik tezlerini 

etkilediği ölçüde yer verilecektir.  
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Tanrı’nın basit olduğu iddiasının, Tanrı tasavvurunun merkezinde olan bazı 

kavramlarla yakından ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda basitlik 

ilkesi, özellikle Tanrı’nın zorunluluğu ve birliği gibi ilkelerle birlikte 

değerlendirilebilecek ya da bu ilkelerle bağlantılı bir şekilde anlaşılabilecek bir 

ilkedir, denebilir. Çünkü Tanrı’nın basit oluşu, bu düşünce çizgisini savunanlar 

tarafından O’nun zorunluluğunun ve birliğinin bir gereği olarak görülmüş, tersinin, 

yani Tanrı’nın basit olmayışının, O’nun zorunluluğu ve birliği ile çeliştiği 

savunulmuştur.  

Söz konusu düşünce çizgisini savunan filozoflardan biri olan İbn Sînâ, Tanrı 

tasavvurunun merkezine zorunluluğu koymakta ve varlığın modlarını zorunlu, 

mümkün ve imkânsız olmak üzere üçe ayırmaktadır. Buna göre zorunlu, var 

olmaması mümkün olmayan; mümkün, var olması veya olmaması zorunlu olmayan; 

imkânsız ise var olması mümkün olmayandır. Kavramların tanımlanmasında bir tür 

döngüsellik olmakla birlikte zorunlu, tasavvuru en açık kategori olduğundan diğer iki 

modun anlaşılması için de temel teşkil etmektedir.
58

 Zorunlu, varlıkta, imkânsız ise 

yoklukta zaruridir.
59

 

Temelde zorunlu olan ile zorunlu olmayan arasındaki bu ayrım hem 

zorunlunun hem de zorunlu olmayanın açıklanmasına yöneliktir. Bir şeyin varolduğu 

ve varlığın apaçık olduğu ön kabulünden hareketle varolanları en temelde zorunlu ve 

mümkün şeklinde ayıran İbn Sîna’nın hedefi, varlık kümesi içinde zorunlu olanın 

varlığını kanıtlamaktır. Bunu, varlık kümesinin tümüyle mümkünlerden oluştuğunun 

kabul edilmesi durumunda ortaya çıkacak çelişkileri göstererek yapmaya 

çalışmaktadır.
60

 Zatı dikkate alındığında varlığı zorunlu olan, zatı gereği zorunlu 

olmayanın yani mümkün olanın varlık sebebidir. Çünkü zatı gereği mümkün olan her 

şeyin varlığı ve yokluğu bir illete bağlıdır. Mümkünün varlığını yokluğuna tercih 

edecek bir neden onun varlığının illeti olurken, bu nedenin yokluğu da yokluğunun 
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illeti olmaktadır.
61

 Zatı gereği zorunlu olanın ise bir illeti yoktur; O, bütün yönlerden 

zorunludur ve kendisi dışındaki her şeyin varlık sebebidir. O’nun dışındaki her şeyin 

varlığı O’ndan geldiği için O, İlk’tir (el-Evvel).
62

 Buna göre, bir sebebi olmamak ve 

yokluğu düşünülemeyen olmak, zorunluluğun en temel anlamlarındandır ve 

Tanrı’nın varlık modunun zorunluluğu, O’nun varlığını gerekli kılacak ya da 

varlığının açıklaması olacak her türlü nedenin ve yokluğun O’ndan 

olumsuzlanmasını gerektirmektedir.
63

 

Tanrı ile Tanrı olmayan arasındaki temel farkın ontolojik olarak zorunlu ve 

mümkün şeklinde belirlenmesinin ilk sonucu, ilkinin nihaî sebep, ikincisinin ise 

sebepli olmasıdır. Zorunlu ve mümkün olmanın, yani farklı ontolojik statülere sahip 

olmanın en ayırt edici özelliklerinden birisi de zorunlu olanın basit, mümkün olanın 

mürekkep olması ve her birinin varlık tarzının bunu gerekli kılmasıdır. Çünkü 

Zorunlu Varlık olmak, varlığının bir sebebi olmamak, dolayısıyla nedensiz olmak 

demektir. Mümkün varlık, zatı dikkate alındığında varlığı veya yokluğunun 

düşünülmesi çelişik olmayan, varlığa çıkabilmek için bir nedene ihtiyaç duyandır. 

Zatı itibariyle zorunlu olanın ilişmesiyle varlık kazanan şey, başkası nedeniyle 

zorunlu, kendi zatı itibariyle mümkün varlıktır. İbn Sînâ’ya göre mümkün, varlığı 

kendisinden olmadığı, özü itibariyle mümkün, ancak başkası nedeniyle zorunlu 

olduğu için yani “zatı itibariyle kendisine ait olan [imkân], başkası itibariyle ait 

olandan [zorunluluk] başka” olduğu için hakikati basit olmayan varlıktır.
64

 Varlık, 

mümkünün mâhiyetine eklenen bir şey olduğu için, “mâhiyet sahibi her şey 

mürekkep ve malûldür ve zorunlu varlığın dışındaki diğer şeylerin mâhiyeti 

vardır.”
65

 Bu akıl yürütme biçimine göre zorunluluk ile basitlik arasında zâtî bir 

ilişkiden söz edilebilir. Zorunlu olmak, bir nedeni olmamak ve mâhiyeti olmak, 

varolmak için bir nedene ihtiyaç duymak ise, zorunlu olanın bir mâhiyetinin 

olmaması, yani mürekkep olmayıp basit olması gerekmektedir.  

Zorunlu Varlık’ın kabul edilmesinin hemen ardından, bu varlığın tek bir zât 

olması gerektiği düşüncesi öne çıkmaktadır. Herhangi bir varlığın, varlığın 

zorunluluğunda veya bu varlık tarzının gerektirdiği bir durum, nitelik veya konumda 
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Zorunlu Varlık’a denk olması mümkün değildir. Zorunlu Varlık bir olmalıdır. Ancak, 

O’nun zorunluluktan sonraki en temel vasıflarından biri olan
66

 bu birlik, Zorunlu 

Varlık’ın tek bir zât olması gerektiğini ifade eden sayısal birlikten ibaret değildir. 

Zorunlu Varlık bütün yönlerden bir olmalıdır. Çünkü O’nun ne bilfiil olarak ne 

vehimde ve ne de farklı aklî anlamların bir araya gelerek zâtını oluşturması 

anlamında parçalara bölünmesi mümkün değildir.
67

 Zorunlu Varlık’ın ne niceliksel 

parçalardan, ne de tanım ve sözden oluştuğu söylenebilir. Varlıktaki mertebesinin 

birliğine/tekliğine ek olarak tüm bunlar O’nun birliğinin yönlerindendir.
68

 O halde, 

denebilir ki böyle bir birlik anlayışı, hem birden fazla Tanrı olmadığını hem de 

Tanrı’nın mutlak anlamda basit olması gerektiğini savunmaktadır
69

 ve bu basitlik 

öğretisinin sonuçlarından birisi Tanrı’da varlık-mâhiyet ayrımına gidilemeyeceğidir. 

Tanrı’nın basitliği, bileşikliğe neden olacak her ne var ise onun Tanrı’dan 

olumsuzlanmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda Tanrı’da ne madde-form, konu-

yüklem, bilfiil-bilkuvve gibi ayrımlardan bahsedilebilir ne de O’nun varlığı ile 

mâhiyeti, zatı ve sıfatları ya da farklı sıfatları arasında ayrım yapılabilir. Tüm bunlar 

sırf bilfiil ve zorunlu varlık olan Tanrı ile özdeştir. Basitlik doktrinin, Tanrı’nın 

uzamsal parçalardan oluşmadığı ve dolayısıyla O’nda madde ve form ayrımına 

gidilemeyeceğini ifade eden yönleri üzerinde felsefi ve teolojik anlamda büyük 

oranda bir uzlaşının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat doktrinin, 

özellikle Tanrı’da varlık-mâhiyet, zat-sıfat ya da Tanrı’nın farklı sıfatları arasında 

herhangi bir ayrımın yapılamayacağı iddiaları oldukça tartışmalıdır.  Bu iddiaların 

doğruluğunun kabulü durumunda, Tanrı kavramının anlaşılırlığı ile ilgili ortaya 

çıkaracağı problemler bir yana, bu iddiaları kanıtlamak için öne sürülen argümanların 

da problemli olduğu ve birtakım tartışmalı öncüllere dayandığı söylenebilir.  

Sözgelimi Aquinas’ın, Tanrı’da varlık-mâhiyet ayrımı olamayacağını 

kanıtlamaya, öncüllerle sonuç arasındaki mantıksal zorunluluk ilişkisinin net 

olmadığı problemli bir argümanla başladığını söylemek mümkündür. Bu argüman 

temelde, Tanrı’nın herhangi bir arızî niteliğinin olmaması, Tanrı ve tanrılık 

formunun bütünüyle örtüşmesinden hareketle Tanrı’nın zorunlu olarak basit olması 
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gerektiği sonucuna varmaktadır. Buna göre, madde ve formdan teşekkül eden 

varlıklarda, şeyin mâhiyeti ya da tabiatı suppositum’dan (tikel varlık, fertten), 

farklılaşmak durumundadır. Çünkü mâhiyet ya da tabiat, yalnızca türlerin tanımında 

olan şeyleri ifade etmektedir. Buna, insanlık mâhiyetinin, insanın tanımında olan 

şeyleri içermesi örneği verilebilir ki insan bu tabiat ile insandır. Oysa biz tek tek 

fertlere baktığımızda, insanın, insanlık mâhiyeti dışında, daha doğrusu ona ek olarak 

sahip olduğu birtakım niteliklerinin olduğunu görmekteyiz. Sözgelimi insanın 

bedensel özellikleri, beyaz ya da siyah olması gibi arızî nitelikleri, insanlığın 

tanımına dâhil olmamakla birlikte, insanlığı da içeren o şeye, yani bireye dâhildir. 

Dolayısıyla, tek tek bireyler, insanlık mâhiyetinden fazlasını ihtiva ettiği için 

“insanlık” ve insan” bütünüyle özdeş değildir. Tanrı’da ise tanrılık formunun dışında 

kalan, Tanrı’nın arızî olarak sahip olduğu herhangi bir nitelik yoktur. Tanrılık formu 

her neyi gerektiriyorsa Tanrı ona özsel olarak sahiptir. Tanrı söz konusu olduğunda 

suppositum ve tanrılık tabiatı bütünüyle örtüşmektedir. Buradan hareketle Aquinas 

“… O, kendi Tanrılığı, kendi Hayatı ve O’na yüklenen her ne var ise o olmalıdır” 

demektedir.
70

 Görüldüğü gibi burada, öncüllerle sonuç arasındaki gereklilik 

ilişkisinin nasıl kurulduğu açık değildir. Argümanın, Tanrı’nın tanrılık formuyla 

örtüşmesi neden O’nun o formla özdeş olmasını gerektirmektedir? sorusuna cevap 

verdiğini söylemek güçtür. Bir kimse, Tanrı’nın tanrılık formuyla bütünüyle 

örtüşmesine, Tanrı’nın bütün niteliklerine özsel olarak sahip oluşuna pekâlâ 

katılabilir; ancak bunun,  Tanrı’nın tanrılığıyla, hayatı, kudreti, iradesi ve bilgisiyle 

özdeş olmasını gerektirdiğine itiraz etmesini engelleyecek bir neden 

görünmemektedir.  
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Yine tartışmalı öncüllere dayanan bir başka teze göre, Zorunlu Varlık’a bir 

mâhiyet atfedilmesi durumunda iki tür imkânsızlık ortaya çıkacaktır. Bunlardan biri, 

varlığı kendinden olan Zorunlu Varlık’a mâhiyet yoluyla varlığının dışında nedensel 

bir açıklama getirmek, diğeri ise varlığın mâhiyete tâbi kılınmasının kendi içinde 

oluşturacağı çelişik durumdur.  

Buna göre, Zorunlu Varlık’ın bir mâhiyetinin olması durumunda varlığın 

zorunluluğunun o mâhiyete taalluk etmesi gerekir ve o şey, söz konusu mâhiyet 

olmaksızın zorunlu varlık olamaz ise, Zorunlu Varlık, zorunlu varlık olması 

bakımından kendisi olmayan bir şeyle var olmuş olacaktır. Bu durumda O’nun 

zorunluluğu kendisi dışında bir şeye dayandırılmış ve dolayısıyla nedenlenmiş 

olacaktır. Oysa mutlak zorunluluğun malûl olması mümkün değildir.
71

  

Varlığın mâhiyete arız olması, mâhiyetin gereği olması durumunda ise iki 

ihtimal söz konusudur. Varlık, mâhiyete ya mâhiyetin zâtı nedeniyle ya da dışarıdan 

bir şey nedeniyle arız olacaktır. “Tâbi olan ancak bir mevcuda tâbi olur” ilkesine 

göre, varlığın mâhiyete zatı nedeniyle arız olması mümkün değildir. Çünkü bu 

durumda varlığın, varolduğu kabul edilmek durumunda olunan mâhiyete tâbi 

olduğunu, dolayısıyla mâhiyetin varlığından önce bir varlığının olduğunu kabul 

etmek gerekecektir ki bu bir çelişkidir. Bir şeyin mâhiyetinin o şeyin sıfatlarından 

birinin sebebi olması ve o sıfatın da bir başka sıfatın nedeni olması düşünülebilir.  

Ancak varlığın, henüz varlığı olmayan, varlığın ilişmesi ile varlık kazanması gereken 

mâhiyet veya bir başka sıfat tarafından nedenlenmesi muhaldir. Çünkü varlıktan 

önce, varlık bakımından daha önce gelen bulunmamaktadır.
72

  

Benzer bir akıl yürütme biçimine göre, mâhiyeti olan varlıklar ya o mâhiyetin 

kurucu unsurları (constituent principles) tarafından ya da harici bir fail (exterior 

agent) tarafından nedenlenirler. O halde bir şeyin varlığı, o şeyin mâhiyetinden 

farklıysa, bu varlık ya harici bir fail tarafından ya da kurucu unsurları tarafından 

nedenlenmiş olmalıdır. Ancak bir şeyin varlığının, o şeyin kurucu unsurları 

tarafından nedenlenmesi imkânsızdır. Çünkü hiçbir şey varolmaksızın, kendi 

varlığının yeter nedeni (sufficient cause) olamaz. İlk ihtimal mantıksal olarak 
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mümkün olmadığına göre, geriye bu varlığın harici bir fail tarafından nedenlenmesi 

kalmaktadır ki bu, varlığı kendinden olmak anlamındaki zorunluluğu ortadan 

kaldıracaktır.
73

 

Oysa mümkün varlık açısından düşünüldüğünde, mümkünün zatının 

kavranmasına varlık dâhil olmadığı için, varlık, onu oluşturan bir ilke (constituent 

principle) değildir. Zira biz, mümkün olan herhangi bir şeyin, sözgelimi üçgenin 

mahiyetini onun gerçekte varolup olmamasından bağımsız olarak tasavvur edebiliriz. 

Keza mümkünün yokluğu düşünülebildiği için, varlık, mümkün mâhiyetin lâzımı da 

değildir.
74

 O halde geriye, varlığın mâhiyete kendisi dışında bir illet nedeniyle arız 

olması kalmaktadır. Buna göre mâhiyet sahibi her şey mürekkep olduğu
75

 ve varlığı 

kendinden olmadığı için malûldür; Zorunlu Varlık’ın dışındaki her şeyin mâhiyeti 

vardır ve varlık onlara dışarıdan ilişmektedir.
76

 Yine İbn Sînâ açısından mâhiyet, 

mümkünlerin gerçekte varolup olmamalarından bağımsız olarak düşünülebilen 

kavramsal bir öze delalet etmektedir ve tümel bir anlama sahiptir. Tümel kavramlar 

bütün varlık modlarından soyutlanarak, onlardan bağımsız bir şekilde 

düşünülebilmektedirler. İşte varlıktan ayrı tasavvur edilebilen bir kavramsal öz fikri, 

İbn Sînâ’nın Zorunlu Varlık’a bir mâhiyet atfetmeyişinin nedenlerinden biri olarak 

görülmektedir. Çünkü sözgelimi tümel bir kavram olan “atlık”, atlık olması 

yönünden ne birdir ne çoktur, ne dış dünyada ne nefiste bilkuvve veya bilfiil olarak 

mevcuttur.
77

 Atlık mâhiyeti, atlık olması yönünden atlıktan başka bir şey değildir. 

Buna göre mâhiyet, her türlü varlıktan bağımsız olarak tasavvur edilebileceğinden, 

Zorunlu Varlık’ın bir mâhiyetinin olduğunu düşünmek, O’nu, zorunlu varlığından 

ayrı düşünmeyi gerektirecektir ki bu imkânsızdır.
78

 Yine mâhiyetin tümel bir anlam 

olması, birden fazla varlık tarafından paylaşılma ihtimalini de akla getirmektedir; 

hâlbuki Zorunlu Varlık’ın bir başka varlık ile ortak olması, başka varlıklarla 

paylaştığı bir alanın olması söz konusu değildir.
79

 Çünkü böyle bir alanın varlığını 
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kabul etmek, İbn Sînâ açısından, Zorunlu Varlık’ın ontolojik statüsünü bir başka 

varlıkla paylaşma ihtimalini gündeme getirecektir. O halde burada reddedilen 

ortaklık, sadece Zorunlu Varlık’ın sahip olduğu mâhiyeti bir başka varlıkla 

paylaşması anlamındaki bir ortaklık değildir. Zorunlu Varlık, bir mâhiyete sahip 

olmak anlamında da mâhiyet sahibi diğer varlıklarla ortak olmamalıdır. Zira bu 

durumda Zorunlu Varlık, “mâhiyetli varlık olmak” şeklindeki tümel anlama dâhil 

edilmiş olacaktır. 

İbn Sînâ Zorunlu Varlık’ın bir mâhiyetinin olması durumunda ortaya çıkacak 

çelişkilere işaret ettikten sonra akıl yürütmesinin sonucunu yinelemekte ve: 

 O halde İlk’in mâhiyeti yoktur; mâhiyet sahibi olanlara varlık İlk’ten 

taşmaktadır. İlk, yokluk ve diğer ilave vasıfların ondan olumsuzlanması 

şartıyla salt varlıktır. Sonra mâhiyet sahibi şeyler mümkündür ve onunla 

var olurlar” demektedir.
80

 

Devamla İbn Sînâ, salt varlık ile ne kastettiğini açıklayarak tüm varolanlar 

tarafından paylaşılan mutlak varlık ile Tanrı’ya özgü olan salt varlık olmanın 

birbirine karıştırılmasını engellemeye çalışmıştır.
81

 Çünkü salt varlık, Tanrı’ya 

özgüdür, yokluğun ve ilâhi zata ilave olunan tüm niteliklerin nefyedilmesi şartıyla 

varlıktır. Mutlak varlık mefhumu ise Tanrı ve Tanrı olmayanı kapsayan en genel 

varlık kategorisini ifade etmektedir ve Tanrı’ya özgü olmadığı için ilave niteliklerin 

nefyini gerektirmemektedir.
82

 Varlığın kendisi olan mahza varlık kavramı mutlak 

varlıktan bu anlamda farklıdır ve tümel bir kavram olan mutlak varlık gibi 

varolanların tümüne yüklenemez.
83
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Zorunlu Varlık’ın mâhiyeti olmadığı için cinsi de yoktur. Cins, bir şeyin ne 

olduğunu ifade eden bir yüklemdir. Cins, bir şeyin türüne ait tanımı içermektedir ve 

birden fazla varlık tarafından paylaşılabilmektedir. Aynı cinse ait olan tüm varlıklar, 

mâhiyet ya da tabiat bakımından ortaktırlar, ancak varlıklarıyla birbirlerinden 

ayrılmaktadırlar. Dolayısıyla bir cinse ait olan varlıklarda, varlık ve mâhiyet 

farklılaşmalıdır. Oysa “Tanrı’nın mâhiyeti, O’nun varlığıdır.”
84

 Tanrı’da varlık-

mâhiyet ayrımı olmadığına göre, Tanrı’nın bir cinsi ve dolayısıyla bir faslı yoktur. 

Bir şeyin tanımı cins ve fasılla yapıldığı, cinsi ve faslı olmayan bir varlığın tanımı 

yapılamayacağı için Tanrı’nın bir tanımı da yoktur.
85

 Manevî, aklî ve hissî olmak 

üzere her türlü bölünme ya da çokluğun Tanrı’dan nefyedilmesi, herhangi bir şeyin 

O’na benzer veya denk olma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.
86

 Aynı şekilde İlk’in 

dengi olmadığı için zıddı da yoktur.
87

  

Tanımın cins ve fasıldan meydana gelmesi nedeniyle zorunlu olarak bileşiklik 

içermesine ve dolayısıyla basitlik düşüncesi ile bağdaşmamasına ek olarak, tanım 

yapmanın, tanımı yapılan şeyle ilgili olarak bir sınırlandırma ifade ettiği düşüncesi 

de Zorunlu Varlık’ın tanımının olamamasının bir başka nedeni olarak görülmektedir. 

Nitekim Kutluer’e göre tanım yapmak, İbn Sînâ açısından, tanımlanan şeyi 

kavramsal olarak sınırlandırmak anlamına gelmektedir. Bu sınırlandırma, tanımlanan 

şeyin kavramsal şemasına neyin girip neyin girmediğini belirlemek yoluyla 

yapılmakta ve tanımlananın kavramsal bilgisinin kuşatıldığını öngörmektedir. 

Dolayısıyla Zorunlu Varlık’ın bir kavram gibi tanımını yapmak, O’nun varlığının 

kavramsal olarak sınırlandırılabilir ve hatta kuşatılabilir olduğu iddiasını 

taşımaktadır. Oysa O’nun varlığı her türlü kavramsallaştırmanın ötesinde olmalıdır.
88
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İlahi basitliği savunan düşünce çizgisinin, Tanrı’nın bir mâhiyete sahip 

olması durumunda söz konusu olacağını öne sürdüğü imkânsızlıkların, daha önce 

ifade edildiği gibi, doğruluğu tartışmalı olan birtakım varsayımlara dayandığı 

söylenebilir. İlk olarak, Tanrı’nın bir mâhiyete sahip olmasının, O’nun ontolojik 

statüsünü diğer varlıklarla paylaşmasını gerektirdiği kabul edilebilir mi?  Çünkü 

Tanrı’nın sahip olduğu mâhiyet, elbette mümkün varlıklardan farklı olarak, başka 

herhangi bir varlıkla paylaşılamayan, Tanrı dışında herhangi bir varlığın iştirak 

edemeyeceği, sadece O’na özgü bir mâhiyet olacaktır. Böylece, Tanrı’nın ontolojik 

statüsünün eşsizliği zarar görmeyecektir. Fakat bu yorumun, en azından İbn Sînâ 

açısından tatmin edici olmayacağını kestirmek zor olmasa gerektir. Çünkü ona göre, 

sırf Zorunlu Varlık’a mahsus bir mâhiyet kabul edilse bile, Zorunlu Varlık, “mâhiyet 

sahibi olmak” anlamında mümkün varlıklarla ortak olmuş olacaktır. Ancak Tanrı’nın 

sırf bir mâhiyete sahip olmaktan ötürü, mâhiyeti olmak anlamında, ontolojik 

statüsünü diğer varlıklarla paylaşması gerektiği iddiasına en başta İbn Sînâ’nın 

akıllar teorisi üzerinden itiraz etmek mümkündür. Zira bilindiği gibi İbn Sînâ, hem 

İlk’in hem de O’ndan sudur eden akılların maddeden soyutlanmış sırf akıl olduğunu 

söylemektedir. Bu durum O’nun ontolojik statüsünü başka varlıklarla paylaşmasını 

gerektirmiyorsa,
89

 aynı şeyi mâhiyet için de düşünmek makul olsa gerektir. Keza 

Tanrı’nın mâhiyeti ve varlığı özdeş olmamakla birlikte, mümkün varlıklardan farklı 

olarak bu mâhiyet ve varlığın birbirinden ayrı olamamasının, O’nu diğer bütün 

varlıklardan ayırdığını düşünmek de makuldür. Bu durumda Tanrı’nın zorunlu varlık 

olarak sahip olduğu mâhiyet, O’nu kendisi dışındaki bir şeyle ortak kılmak bir yana, 

diğer tüm varlıklardan ayıran bir mâhiyet olacaktır. Çünkü buna göre, tanrılığın 

kavramsal içeriğini bilmek, Tanrı’nın diğer varlıklardan farklı olarak yokluğunun 

düşünülemeyeceğini ve dolayısıyla varlığının zorunluluğunu, zorunlu olarak var 

olduğunu kavramak anlamına gelmektedir. Burada varlığın, tanrılığın kavramsal 
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içeriğinin bir gereği olması, varlığın mâhiyete dayandırılması ve dolayısıyla 

nedenlenmesi anlamına da gelmemelidir. Yani varlık bu mâhiyeti mantıksal veya 

zamansal bir öncelik-sonralıkla izleyen bir şey değildir. Aksine bu mâhiyetin 

kavranması, varlığın ondan ayrı düşünülemeyeceğini, var olması gerektiğini yani var 

olduğunu kavramakla eşdeğerdir. Dolayısıyla Zorunlu Varlık’ın mâhiyetinin doğru 

anlaşılması, O’nun varlığına dair nedensel bir açıklamanın mümkün olmadığını da 

ortaya koyacaktır, denebilir.
90

  

Bu bağlamda, mâhiyet sahibi olan her varlığın, varlığının bu mâhiyete 

eklendiği yani varlığın mâhiyet tarafından nedenlendiği şeklindeki akıl yürütmeyi 

hatalı bulan El-Ğazâlî, sebepler zincirinin gerçeklik ve mâhiyeti sabit, 

nedenlenmemiş bir varlıkta son bulduğunu düşünmenin mümkün olduğunu ifade 

etmektedir. El-Ğazâlî mâhiyetin, mümkün varlıklar için bile kendi başına bir neden 

olamayacağını hatırlatarak, Zorunlu Varlık’ın sahip olduğu mâhiyetin O’nun 

varlığının nedeni olarak anlaşılmasının da doğru olmayacağını söylemektedir.
91

 

Varlığın mâhiyete eklenen bir şey olmayıp her ikisinin de nedensiz bir şekilde bir 

arada var olduklarının kabul edilmesi durumunda, mâhiyetin, varlığından önce var 

olduğunu varsayma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacaktır. Dolayısıyla mâhiyet 

ve varlık arasındaki nedensellik tatmin edici bir gerekçeye dayandırılmadığı sürece, 

bu varsayımın, yani Tanrı’nın mâhiyetinin varlığının nedeni olarak görülmesinin, 

temellendirilmemiş bir iddia olduğunu savunmak mümkündür.
92

 

Basitlik ilkesinin kaynaklık ettiği bir diğer ontolojik olumsuzlama Tanrı’nın 

sıfatları ile ilgilidir. Buna göre, Tanrı’nın zat ve sıfatlarını ayırmak ya da sıfatları 

kendi içinde ontolojik olarak ayrıştırmak mümkün değildir. Temelde ontolojik 

özdeşliğe dayanan bu anlayışın, Tanrı’nın sıfatlarının olumsuzlanması hususunda 

farklı yorumlama biçimlerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Bunlardan birisi, 

Tanrı’nın sıfatlarını ya yalnızca O’nun varlık tarzına uygun olmayan şeylerin 

dışlanması anlamında bir olumsuzlama ya da yaratılmışların Tanrı’ya olan nispetini 

ifade eden bir ilişki olarak yorumlayıp, sıfatların Tanrı’da ontolojik bir gerçekliğe 

tekabül ettiğini reddetmektedir. Bir diğer yorumlama biçimi ise bu sıfatların Tanrı’da 

bir gerçekliğinin olduğunu ve fakat bunların Tanrı’yla, Tanrı’nın varlığıyla özdeş 
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olduğunu savunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilkinin savunucusu İbn Sînâ, ikincisinin 

savunucusu Aquinas’tır. Bu yaklaşım farklılığı via negativa’nın semantik tezi 

açısından özellikle Aquinas için oldukça önemli bir ayrıma delalet etmekle birlikte, 

söz konusu yaklaşımlar arasında gerçekte bir fark olup olmadığı tartışmaya açıktır. 

Bu sebeple, sırasıyla bu yaklaşımları görmek, aralarında özsel bir farklılık olup 

olmadığını tespit etmek açısından gerekli görünmektedir. Fakat öncesinde, her iki 

yaklaşıma kaynaklık eden, yani Tanrı’da zat-sıfat ayrımını yapmayı engelleyen 

kaygılara işaret etmek yerinde olacaktır. 

Bu fikrin temel dayanaklarından biri Tanrı’nın varlık ve mâhiyet ya da zat ve 

sıfatları arasındaki ilişkinin parça-bütün ilişkisi gibi tasavvur edilmesidir. Aquinas, 

parça bütün ilişkisine sahip her bileşik varlık için geçerli olması gereken iki kural 

olduğunu iddia etmektedir. Buna göre: 1) Her bileşik kendisini oluşturan parçalardan 

sonradır ve onlara bağlıdır. 2) Her bileşiğin, kendisini oluşturan parçaları 

birleştirecek bir nedeni vardır.
93

 Aynı sebeple, parçaların bütünü öncelemesi, 

bütünün var olabilmesi için parçalarına ihtiyaç duyması gerektiğinden hareketle İbn 

Sînâ, varlık için gerekli olan illetin önce parçaları daha sonra bütünü zorunlu 

kılacağını, bütünün zat olarak parçalardan önce gelmesinin mümkün olmadığını ve 

dolayısıyla ikisinin de zorunlu varlık olamayacağını söylemektedir.
94

 Buna göre 

Zorunlu Varlık’ın zatı, birden fazla şeyin bir araya gelmesiyle oluşmuş olursa, 

Zorunlu Varlık bunlar sebebiyle zorunlu olmuş olacak, bunlardan biri veya her biri 

Zorunlu Varlık’tan önce ve O’nun kaim kılıcısı (mukavvim) olacaktır.
95

  Bir başka 

ifadeyle, Zorunlu Varlık ontolojik olarak bileşenlerine bağlı olacak ve bu 

bileşenlerden her biri O’nun varlığı için bir neden olmuş olacaktır.
96

 Görüldüğü 

üzere, parça ile bütün arasındaki bu ilişkinin Tanrı’nın zat ve sıfatları, varlık ve 

mâhiyetine uygulanması, Zorunlu Varlık’ın mâhiyet ve sıfatlarının zatını öncelemesi 

ve dahası Zorunlu Varlık’ın var olmak ya da varlığını tamamlamak için bunlara 

ihtiyaç duyması sonucunu doğurmaktadır. Böyle bir şey, zorunlu varlık anlamını 
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iptal edeceği için, Zorunlu Varlık’ın anlamda ve nicelikte asla bölünmemesi
97

  yani 

Tanrı’nın her türlü ontolojik ve semantik bileşiklikten hâli olması gerekmektedir.
98

 

İbn Sînâ İslâm kelâm geleneğinde zat-sıfat tartışmalarıyla ilgili olarak öne 

çıkan, sıfatların zata zâid olması ya da zatın varlığında mevcut olması şeklindeki iki 

temel anlayışın da kabul edilemez olduğunu savunmaktadır. Birinci ihtimali “…onlar 

[sıfatlar] zatına zâid olsalardı, sıfatları zatına nispetle bilkuvve olurdu ve zat bu 

sıfatların sebebi olurdu”
99

 diyerek reddetmektedir. Çünkü Tanrı’nın herhangi bir 

sıfatının bilkuvve olması ve zatın sıfatları önceleyerek bir bakıma yaratıcısı olması 

mümkün değildir. İbn Sînâ’ya göre, sıfatların zata zâid olmadığı, aksine zatın 

varlığında mevcut olduğu da kabul edilemez; zira bu ihtimal, zatın mürekkep olması 

sonucunu doğuracağı için mutlak basitlik ve birliği ortadan kaldıracaktır.
100

 

Şimdiye dek anlatılanlardan Tanrı’nın bir mâhiyete ve sıfatlara sahip 

olamayışının nedeninin basitlik fikrine dayandırıldığını ve basitliğin de 

zorunluluğun, Zorunlu Varlık olmanın gereği olarak düşünüldüğünü görmek 

mümkündür. Ancak Zorunlu Varlık kavramına yüklenen anlamdan başlamak üzere 

bu çıkarımların doğruluk değerinin tartışmalı olduğu, dolayısıyla zorunluluk ifade 

etmedikleri de söylenebilir. Bu noktaya işaret eden El-Ğazâlî, Zorunlu Varlık 

kavramının “etkin bir sebebi olmamak”tan başka bir anlamının olmadığını, 

filozofların bu kavrama kabul edilmesi zorunlu olmayan, deyim yerindeyse keyfî 

anlamlar yüklediklerini ve çıkarımlarını doğrulukları tartışmalı olan bu öncüllere 

dayandırdıklarını savunmaktadır. Zorunlu Varlık’ta her türlü çokluğun imkânsız 
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olduğunun iddia edilmesi ve zat ile sıfatlar arasındaki ilişkinin muhtaçlık ilişkisi 

olarak yorumlanması bu durumun örneklerindendir. Buna göre, nitelenen zatın bir 

olduğunu kabul etmek koşuluyla Zorunlu Varlık’ta çokluğun olmasını imkânsız 

kılacak bir gerekçe yoktur. Zat ve sıfatların kabulü durumunda, birinin diğerine göre 

öncelikli olacağı, dolayısıyla birinin diğerinin etkin sebebi ve ötekinin nedenlenmiş 

olacağı varsayımı da kabul edilmek zorunda değildir. Çünkü nedenler dizisini sona 

erdiren ezelî ve etkin bir sebebi bulunmayan Zorunlu Varlık’ın sıfatlarının da ezelî 

olduğunu ve etkin bir sebebinin bulunmadığını düşünmenin önünde herhangi bir 

engel yoktur. Aklın, varlığı için bir sebep bulunmayan ezelî bir varlığı kabul etmesi 

ne kadar mümkün ise, zat ve sıfatlarıyla birlikte varlığı için bir sebep bulunmayan 

ezelî bir varlığı kabul etmesi de o kadar mümkündür.
101

 

Bu noktada El-Ğazâlî, zat ve sıfatlar arasındaki ilişkinin, zatın sıfatlara mahal 

olması ve sıfatlar kendi başına bulunamayacağı için bir mahale atfedilmesi şeklinde 

bir tâbiiyet ilişkisi olarak yorumlanabileceğini söylemekte, bunun dışında 

nedenleyen-nedenlenen, bir başka ifadeyle yaratıcı ve yaratılan ilişkisi gibi 

düşünülmemesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Nitekim bizim de özümüz/zatımız 

bilgimize mahal olmakla birlikte, bilgimizin etkin sebebi olmamaktadır. O halde ilahî 

zat da ilahî sıfatların mahalli olmakla birlikte, onların etkin sebebi değildir. Tanrı’nın 

sıfatlara sahip oluşunu, O’nun bu sıfatlara muhtaç ve bağımlı olduğu şeklinde 

yorumlamak da keyfi bir tutumdur. Çünkü söz konusu yetkinlik sıfatları, yetkin 

olanın zatından ayrı değildir, yani sıfatların O’nun zatı için gerçekleşmedikleri bir 

durum düşünülemez. Bu durumda Tanrı’nın yetkinlik sıfatlarına ihtiyaç duyduğunu 

iddia eden bir kimse, “yetkin olan kimse yetkinliğe muhtaç mıdır?” şeklinde 

anlamsız bir soru sormuş olacaktır.
102

  

El-Ğazâlî’nin vurguladığı bu nokta oldukça önemlidir. Çünkü ona göre, 

filozoflar, aslında bir varlığın Tanrı olabilmesi için gerekli olan koşulları, yani ilahî 

sıfatları, onlar olmaksızın Tanrı Tanrı olamayacağı için, Tanrı’nın muhtaç olduğu, 

tanrılığın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu şeyler olarak yorumlamışlardır. Şimdi,  

şu şu nitelikler Tanrı olmanın zorunlu koşullarıdır ya da tersinden, Tanrı olmak, şu şu 

niteliklere sahip olmayı gerektirir şeklinde bir akıl yürütme yapabiliyorsak, -zorunlu 

ve basit olmayan bir varlığın İbn Sînâ ve Aquinas açısından Tanrı olamayacağını da 

                                                           
101

 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 98-99. 
102

 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 101-102.  



32 
 

hatırlayacak olursak- aynı soruyu onlara yöneltemez miyiz? Eğer bir varlığın Tanrı 

olabilmesi için zorunlu ve basit olması bir ön koşul ise ya da Tanrı olmak zorunlu ve 

basit olmayı gerektiriyor ise, Tanrı, Tanrı olmak için zorunlu olmaya ya da basit 

olmaya muhtaçtır şeklinde bir çıkarım yapmak da mümkün olmalıdır.  

Burada, Tanrı’nın zat ve mâhiyetinin, zat ve sıfatlarının birbiriyle özdeş 

olmadığını savunmanın, bunların birbirinden ayrı olarak var olduklarını ya da var 

olabileceklerini savunmak anlamına gelmediğini de eklemek yerinde olacaktır. 

Çünkü Tanrı’nın zat ve mâhiyeti, zat ve sıfatları arasındaki ilişki zorunludur. 

Dolayısıyla tüm bunlar O’nda zorunlu olarak bir arada bulunmak durumundadırlar, 

yani kaplamsal olarak (Tanrı’ya) özdeştirler. Bunlardan birinin var olmaması ya da 

birbirlerinden ayrı olarak var olmaları mümkün değildir. Bununla birlikte zat, 

mâhiyet ve sıfatlar Tanrı’da farklı anlamlara delalet etmektedirler, yani içlemsel 

olarak özdeş değildirler.
103

 

Peki, bir tanımı olmayan, kavramsal bir çözümlemeye dahi tabi tutulamayan 

bir Tanrı tasavvurunda teizmin Tanrı’ya atfettiği ve bir varlığın Tanrı olabilmesinin 

zorunlu koşulları olarak kabul ettiği özsel niteliklerin, Tanrısal sıfatların anlamı 

nedir? Dahası, sıfatların çokluğa neden olacağı, zatı önceleyerek zorunluluğu ortadan 

kaldıracağı; zata zâid olmaları durumunda ise sıfatların bilkuvve olacağı vb. 

gerekçelerle Tanrı’ya sıfat atfetmenin mümkün olmadığını savunan her iki filozofun, 

Tanrı’ya en azından iyilik, ilim, akıl olmak gibi birtakım nitelikler/özellikler 

atfettiğini söylemek de mümkündür. O halde gerçekte herhangi bir sıfatı olamayacak 

olan bir varlığın sıfatlarından, ona ait niteliklerinden bahsetmenin bir yolu ya da bir 

anlamı var mıdır? Ya da atfedilen bu şeylerin sıfat olduğunu söylemek mümkün 

müdür?  Öyle görünmektedir ki İbn Sînâ açısından “İlk’in, yokluk ve diğer ilave 

vasıfların ondan olumsuzlanması şartıyla salt varlık oluşu” temel bir ilke olarak 

kabul edilmeli ve Tanrı hakkındaki ifadeler bu ilke ışığında, onu ihlal etmeyecek 

şekilde anlaşılmalıdır. Bu noktaya dikkat çekmek için İbn Sînâ, zatının birlik ve 

basitliğinin korunması şartıyla Tanrı’ya olumlu ya da olumsuz birtakım niteliklerin 

atfedilebileceğini ve hatta Tanrı’nın her şeyin kaynağı olması nedeniyle bu izafî veya 

selbî niteliklerin bir bakıma kaçınılmaz olduğunu söylemektedir:  
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Bilmelisin ki biz “zorunlu varlık hiçbir şekilde çoğalmaz ve onun zatı sırf, 

mahza ve gerçek birlik sahibidir” dediğimizde ve hatta açıkladığımızda 

yine bununla varlıkların ondan olumsuzlanmayacağını ve onun varlıklara 

göreliliğinin vuku bulmayacağını kastetmiyoruz. Bu mümkün değildir. 

Çünkü her mevcuttan, birbirinden farklı pek çok varlık tarzı olumsuzlanır. 

Her mevcudun, özellikle de bütün varlığın kendisinden taştığı mevcudun, 

mevcutlara bir tür izafeti … ve nispeti (bağıntı) vardır. Fakat onun zatı 

birlik sahibidir ve çoğalmaz” derken kastettiğimiz, onun, zatında böyle 

olduğudur. Sonra onu olumlu ve olumsuz pek çok nispet izlediğinde bu 

nispetler o zatın gerekleri (levâzım) ve malûlü olup onun varlığından sonra 

varolurlar. Bunlar ne zatı var kılarlar ne de onun parçalarıdırlar.
104

 

Yukarıdaki pasajda geçen selb, izafet ve levâzım ifadelerinin, sıfatların nasıl 

anlaşılması gerektiği ile ilgili anahtar kavramlar olduğu söylenebilir. Zira sıfatlar, 

ancak bu üç kavramla kayıtlanarak Tanrı’ya atfedilebilmekte ve bunlar yoluyla 

anlamlandırılabilmektedir. Şimdi, Tanrısal sıfatların ontolojik statülerinin bu 

kavramlarla ifade edilmesinin ne anlama geldiğini ilâhi sıfatlar üzerinden örneklerle 

açıklayabiliriz.  

İbn Sînâ’ya göre Tanrı’nın sıfatları selbî, izafî ya da hem selbî hem izafî 

olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Selbî sıfatlar, Zorunlu Varlık’tan, zorunluluğu 

ile bağdaşmayacak her şeyi olumsuzlamakta, izafî (ilişkisel) sıfatlar, yaratılmışların 

O’na nispetini ifade etmektedir. Selbî sıfatlar sadece bir şeylerin yokluğundan, izafî 

sıfatlar ise iki varlık türü arasındaki ilişkiyi ifade eden aklî anlamlardan ibaret olup, 

Zorunlu Varlık’ın zatında ontolojik ya da kavramsal bir çokluğa delâlet 

etmemektedir. Bütün sıfatlar ya selb ya izafet ya da bir yönüyle selb ve bir yönüyle 

izafet şeklinde anlaşılırlarsa, sayı olarak ne kadar fazla olurlarsa olsunlar, Tanrı’nın 

birlik ve basitliğine zarar vermeyecek ve varlığının zorunluluğuyla 

çelişmeyecektir.
105

 Çünkü bu durumda tüm sıfatlar ya Tanrı’dan bir şeyleri 

nefyederek ya da yaratılmışların Tanrı’yla olan ilişkisini ve O’na nispetini ifade 

ederek nihayetinde O’nun zatına referansta bulunmaktadır.  

Buna göre, öncelikle Zorunlu Varlık, varlık ve varlığın yetkinlikleri yönünden 

herhangi bir eksikliği bulunmadığı için, varlığı tam olandır; sadece kendisine ait 
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varlığın sahibi olmakla kalmayıp her şeye varlık verdiği için de mükemmeldir ve tüm 

mükemmelliklerin kaynağıdır. Her şey varlığı ve varlıkta yetkinliği arzuladığı için 

varlık iyilik, var olmak iyi olmak demektir. İyilik her şeyin arzu duyduğu ve 

varlığının kendisiyle tamamlandığı şeydir. Buna göre kötülük, iyiliğin yani varlığın 

yokluğu ya da yetkin olmayışıdır. Varlık, sırf iyilik ve yetkinliktir. Varlıktaki 

yetkinliğin artması iyiliğin artmasına, varlıktaki yetkinliğin azalması iyiliğin 

azalmasına paraleldir. O halde sırf varlık olan ve yokluk ihtimali taşımayan Zorunlu 

Varlık sırf iyidir. Yine kendisi dışında her şeye varlık ve yetkinlik vermesi 

bakımından da Zorunlu Varlık mutlak anlamda iyidir.
106

 Görüldüğü gibi Tanrı’nın iyi 

oluşu, aslında O’nun varlığından ve varlığının gereği olarak varlık vermesinden 

ibarettir.  

Zorunlu Varlık aynı zamanda sırf akıldır. Bu, Zorunlu Varlık’ın bütün 

yönlerden maddeden ayrık olması anlamına gelmektedir. Keza bir şeyin akledilir 

olmasının engeli madde ve maddenin ilgileriyle olan ilişkisidir. Zorunlu Varlık, 

madde ve ilgilerinden tamamen soyutlanmış olduğu için kendisi nedeniyle 

akledilendir. Yani O’nun zatı akıl, akleden ve akledilendir. Fakat üçlü gibi gözüken 

bu olgu ya da anlam, aslında çokluk barındırmamaktadır; bu, tek bir zatın bir tek 

fiilinin farklı itibarlarla ifade edilmesinden ibarettir. Çünkü demektedir İbn Sînâ: 

“Zorunlu Varlık, soyut bir hüvviyet olması bakımından akıldır; bu soyut hüvviyete 

zatı gereği sahip oluşunun dikkate alınması bakımından zatı gereği akledilendir; 

zatının soyut bir hüvviyete sahip olduğunun dikkate alınması bakımından da zatını 

akledendir.”
107

  

İlim, Tanrı’nın bu kendini akletme faaliyetine denk gelen şeydir. Buna göre 

Tanrı’nın âlim olması özü gereği özünü bilmesinden ibarettir. İlim, maddeden 

soyutlanmış hakikatin elde edilmesidir. Zorunlu Varlık madde ve maddenin 

niteliklerinden soyutlanmış olduğuna göre, hakikat bu anlamda O’na hâsıl olmuştur. 

Bu soyut hakikatin O’nun özü ya da özünün dışında bir şey olması gerekmemektedir; 

özü kendisinden ayrılmadığı için O, özü gereği âlimdir. İlim maddeden soyutlanmış 

hakikat ise ve maddeden soyutlanmış olan hakikat Zorunlu Varlık ise, O hem ilim, 

bu soyut hakikati aklettiği için âlim ve aklettiği şey de yine kendi zatı olduğu için 
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malum olmaktadır. Bilgi, bilmek ve bilinen olmak Tanrı için bir ve aynı şeyi ifade 

etmektedir.
108

  

Murîd olmak aynı şekilde Zorunlu Varlık’ın zatını ve zatının tüm varolanların 

ilkesi olduğunu akletmesinden farklı bir şey değildir. İrade sıfatının anlamını 

açıklamadan önce failliğin tanımını yaparak iradeyi bir failden sadır olan fiilin 

bilinçli ya da bilinçsiz olması üzerinden temellendiren İbn Sînâ’ya göre fail ya 

kendisinden bilfiil sadır olan hakkında bir bilinç sahibidir ya da değildir. Fiilinin 

bilincinde olmayan fail, bitkisel nefstir. Fail fiilinin bilincinde ve fakat bu fiile 

düşünme ve bilgi eşlik etmiyor ise bu, hayvani nefstir. Düşünme ve bilginin eşlik 

ettiği fiil ya daima aynıdır ya da farklıdır. Eğer farklı ise, bu fiilin faili insani nefstir 

ve bu farklılaşmanın nedeni de bilgideki farklılıktır. Bilgisi farklılaşmadığı için fiili 

sürekli aynı olan ise feleki nefstir. Görüldüğü gibi irade sahibi olan bir fail olmak, 

kişinin kendisinden sadır olan fiiline dair akletmenin eşlik ettiği bir bilinç sahibi 

olmasına bağlıdır.  Zorunlu Varlık’ın fiili, herhangi bir değişiklik ve bilgisizlik 

karışmamış ilminden sadır olmaktadır. Her şeyin olabilecek en yetkin şekilde 

varolması O’nun özünden, O’nun özünün varolan her şeyin ilkesi olduğunu 

akletmesinden kaynaklanmaktadır. Dahası fail, kendisinden sadır olan şey hakkında 

bilinç sahibidir.  O halde Zorunlu Varlık’ın bütün varlığın en güzel düzende; 

mükemmel, muhkem ve sürekli olmasının tam ve yetkin sebebi olan ilmi, irade 

olarak adlandırılmalıdır.
109

  

Keza “O’nun hayatı, iradesinin ta kendisidir”,
110

 yani iradesi ve hayatı 

özdeştir. Çünkü bizdeki hayat, idrak ve fiil sayesinde gerçekleşmekte ve bunlar iki 

farklı güçten kaynaklanmaktadır. Oysa Zorunlu Varlık’ın idrak ettiği şey yani zatı, 

her şeyin sebebi ve kendi fiilinin ilkesidir. O’nun fiili ise her şeyi yaratmasıdır. 

Dolayısıyla Zorunlu Varlık söz konusu olduğunda O’ndaki tek bir anlam hem idrak 

hem de yaratma demektir. İradesi de aslında bilgisi olduğundan, hayat bilgi ile de bir 

ve aynı şeydir. Buna göre O’nun hayatı, ne kendisiyle tamamlanacağı iki farklı güce 

ihtiyaç duymaktadır ne de bilgisinden başka bir şeydir.
111

 Çünkü hayy olmak 

“kendisini bulunduğu hal üzere bilmek” demektir. Zorunlu Varlık özünden dolayı 

kendi özünü olduğu gibi bildiği için hayy olandır ve Zorunlu Varlık tüm bunlara özü 
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gereği sahiptir.
112

 İlahi bilgi, kudret, irade ve hayatı özdeşleştiren bu anlayış, tüm 

sıfatların ontolojik birliğini savunmaktadır ve Tanrı ile sıfatları arasındaki bu 

ontolojik ayrılamazlığı ontolojik özdeşlik tezi (the ontological identity thesis) olarak 

adlandırmak mümkündür.
113

 

Peki, sıfatlarının Tanrı’da ontolojik bir karşılığının olması gerektiğini 

savunan Aquinas’ın, sıfatlar konusundaki tutumu nedir? Tanrı’nın bütünüyle basit 

olması gerektiğini
114

 söyleyen Aquinas, Tanrı’ya birden fazla nitelik atfetmeyi 

basitlik fikriyle nasıl bağdaştırmaktadır? Aquinas, yaratılmışlarda bulunan her ne 

mükemmellik var ise bunların öncelikli olarak Tanrı’da olması gerektiğini, 

yaratılmışlara bu mükemmellikleri bahşedenin, bu mükemmelliklerden yoksun 

olmasının düşünülemeyeceğini ifade etmektedir
115

. Dolayısıyla bu soruların cevabı, 

hem mükemmellik sıfatlarının Tanrı’da bulunmasını hem de bu sıfatların, Aquinas 

açısından Tanrı’nın mükemmelliğinin en önemli unsuru olan basitlik ile çelişik 

olmamasını mümkün kılacak bir şekilde verilmelidir. O halde her bir sıfatın bir diğeri 

ve Tanrı’nın varlığı ile özdeş olması koşuluyla, bu soruların cevabı, evettir. Tanrı, 

kendi iyilik, irade, kudret, hayat ve bilgisiyle özdeştir. Bu niteliklerin her biri, aslında 

sırf bilfiil olan Zorunlu Varlık’la aynı şeydir ve O’na delalet etmektedir. Aquinas bu 

yolla hem Tanrı’nın basitliğini koruyabileceğini hem de Tanrı’yı mükemmelliklerden 

yoksun bırakmış olmayacağını düşünmektedir. Sıfatların ontolojik özdeşliği 

hususunda İbn Sînâ’yla neredeyse aynı argümanları ve ifadeleri kullanarak Tanrı’nın 

iyilik
116

, birlik
117

, irade
118

, hayat
119

, kudret
120

, ezelilik
121

, sonsuzluk
122

, adalet
123

 ve 

merhametiyle
124

 ve bu sıfatların her birinin bir diğeriyle özdeş olduğunu, Tanrı’da 

akıl (intellect), akletme (the act of understanding) ve akledilen (the thing 

understood) arasında herhangi bir ayrım yapılamayacağını, bunların Tanrı’yla bir ve 

aynı şey olduğunu açıkça ifade etmektedir
 
. Zira Aquinas’a göre, Tanrı’da olan her 

                                                           
112

 İbn Sînâ, “Arş Risalesi”, ss. 647. 
113

 Mohammad Saeerdimehr, “Divine Simplicity”, Topoi 26 (2007), s. 192. 
114

 Aquinas, Summa Theologica, I.3,7. 
115

Thomas Aquinas, Compendium Theologie, İng. çev. Cyril Vollert, S.J., (St. Louis, London: B. 

Herder Book Co., 1947), I, 21. 
116

 Aquinas, Summa Contra Gentiles, I, 38. 
117

 Aquinas, Summa Theologica, I.11,1. 
118

 Aquinas, Summa Theologica, I.19,1; Aquinas, Compendium Theologie, I,33. 
119

 Aquinas, Summa Contra Gentiles, I,97; Aquinas, Summa Theologica, I.18,3. 
120

 Aquinas, Summa Theologica, I.25,1. 
121

 Aquinas, Summa Theologica, I.10,2. 
122

 Aquinas, Summa Theologica, I.7,1. 
123

 Aquinas, Summa Theologica, I.21,1. 
124

 Aquinas, Summa Theologica, I.21,3. 



37 
 

şey, ilâhi özle özdeştir
125

. Ancak Plantinga’nın ifade ettiği gibi, ilahî özle sıfatlarını 

ve bu sıfatların her birini birbiriyle özdeş kılan bu anlayışın, Tanrı’nın tek bir sıfata 

sahip olduğu ya da Tanrı’nın bir sıfatla özdeş olduğu ve bunun da Tanrı’yı zat 

olmaktan çıkarıp bir nitelik yapacağı şeklinde bazı tuhaf sonuçlara neden 

olabileceğine dikkat çekmekte yarar vardır.
126

 

Buradan hareketle Aquinas’ın temelde, ontolojik özdeşlik tezi hususunda İbn 

Sînâ ile aynı şeyi savunduğu çıkarımını yapmak mümkündür. Nitekim Aquinas’a 

göre de tüm sıfatlar ilâhi özden ve dolayısıyla sırf varlıktan (pure being) başka bir 

şey değildir. Her iki anlayış biçimi de temelde sıfatlarının Tanrı’nın varlığıyla özdeş 

olmasına, Tanrı’nın zatından başka, O’nunla özdeş olmayan bir gerçekliğinin 

olmamasına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında, yani sıfatların 

ontolojik karşılığının ilâhi zattan,  sırf varlıktan başka bir şey olmadığı göz önüne 

alındığında İbn Sînâ’nın yaklaşımını da Aquinas’a benzer şekilde yorumlamak, 

Aquinas’la aynı şeyi kastettiği yorumunu yapmak zor olmasa gerektir. Fakat 

Aquinas, bir taraftan tüm sıfatların Tanrı ile özdeş olduğunu iddia etmekte, diğer 

taraftan tüm sıfatların yalnızca bir ilişki ya da olumsuzlama olarak anlaşılmasına 

karşı çıkarak en azından ilim, iyilik gibi sıfatların Tanrı’da pozitif bir şeylere delalet 

etmesi gerektiğini ifade etmektedir. Aquinas, bir sonraki bölümde ele alacağımız 

üzere, sırf varlıktan başka bir şey olmayan bu pozitif içerik vurgusuyla, sıfatları 

ontolojik karşılıkları olmayan, yalnızca bir ilişki veya olumsuzlamadan ibaret olan 

boş isimler olarak görmenin önüne geçebileceğini düşünmektedir. Sıfatların zatla ve 

birbiriyle özdeş olduğunu savunarak pozitif bir içerikten bahsetmenin imkânı 

tartışmalı olmakla beraber, bunun basitlik fikriyle nasıl uyumlu olabildiği, üzerinde 

durulması gereken bir konudur ve bir sonraki bölümde Aquinas’ın bu iddiası 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, sıfatların negatifliğinin negatif bir 

ifade biçimiyle sınırlı olmayışıdır. Ne Aquinas ne de İbn Sînâ, Tanrı’ya atfettikleri ya 

da atfeder gibi yaptıkları bütün nitelikleri negatif terimlerle ifade etmemiştir. 

Sıfatların ontolojik olarak olumsuzlanması gerektiğini savunan bu anlayışın, Tanrı’ya 

dair birçok pozitif nitelemeden bahsettiği görülmektedir. Ancak Copleston’ın işaret 

ettiği üzere, bu pozitif terimler incelendiğinde, karşılıklarının negatif ifadeler olduğu 
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açığa çıkmaktadır. Pozitif terimlerin negatif karşılıkları bazı terimlerde açık bir 

şekilde görülürken bazı terimlerin negatif karşılıkları daha kapalıdır. Sözgelimi 

“değişmeyen” (immutable) teriminin karşılığının “değişebilir olmayan” (not-

mutable), “sonsuz” (infinite) teriminin karşılığı “sonlu olmayan”dır (not-finite). 

Fakat “basit”, “ezeli” gibi terimlerdeki olumsuzlayıcı yön daha kapalıdır. Yine de 

terimler incelendiğinde  “basit”in  “bileşik olmayan”, “ezeli”nin “zamansal ardıllığa 

konu olmayan”a karşılık geldiği anlaşılacaktır.
127

 

Copleston, Aquinas’ın Tanrı’ya yüklenen terimlerin negatif yönü üzerinde 

ısrar etmesinin, bu terimlere pozitif anlamda denk gelen hiçbir şeyin olmadığı 

şeklinde anlaşılmaması gerektiğini iddia etmektedir. Basitlik, ezelilik gibi terimler 

birer olumsuzlamadan ibaret değildir. Bunlara denk gelen pozitif bir gerçeklik vardır, 

ancak biz, bu pozitif gerçekliğe yalnızca “olumsuzlama yoluyla” ulaşabilmekteyiz.
128

 

Copleston’ın dikkat çektiği Tanrı’nın sıfatlarının pozitif bir karşılığının olması 

gerektiği hususu, ileride görüleceği üzere, Aquinas’ın, Tanrı’nın sıfatlarının 

gerçekliği ve anlamlı olabilmeleri için ısrarla vurguladığı bir noktadır. Yaptığı bu 

vurgunun Aquinas’ı bütünüyle negatif bir çerçevede kalmaktan korur gibi göründüğü 

söylenebilir. Ancak asıl problem, Aquinas’ın sıfatlara atfettiği pozitif içeriğin ne 

olduğudur. Bu içeriğin mâhiyeti, Aquinas’ın kendisinin de eleştirdiği salt negatif 

metottan ayrılıp ayrılmadığını ortaya koyacaktır. 

Şimdi, Aquinas’ın iyilik, bilgi gibi bazı sıfatların Tanrı’da mutlaka pozitif bir 

karşılığının olması gerektiği iddiasını detaylandırmadan önce, bu görüşün temelinde 

olan ilkeye ve iyilik, bilgi ve diğer mükemmelliklere karşılık gelen pozitif şeyin nasıl 

anlaşılması gerektiğine dair argümanlarına bakabiliriz.  

Aquinas’ın “Yaratılmışlarda var olan bütün mükemmellikler, Tanrı’da 

önceden ve en üstün formuyla bulunmalıdır” ilkesi gereğince tüm mükemmelliklerin 

Tanrı’ya atfedilmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, ileride değineceğimiz üzere, 

Tanrı’yı etkileri/sonuçları yoluyla bilme tarzımızın bizi bu sonuca götürmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu ilke aynı zamanda, “Her fail, kendisine benzeyen şeyler 

üretir” ilkesiyle birlikte Tanrı ile insan arasındaki analojinin ve dolayısıyla Tanrı 
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hakkında analojik yolla konuşmanın temelinde olan iki metafizik iddiayı 

oluşturmaktadır.  

İlk ilke şunu iddia etmektedir: Bir şeyi mükemmelliğe doğru hareket ettiren, 

yani bir başkasına bir mükemmellik bahşeden her varlık, başkalarına verdiği 

mükemmelliğe öncelikle kendisi sahip olmalıdır. Sözgelimi bir öğretmenin, 

başkalarına aktardığı bilgiler öncelikle onun zihninde mevcuttur. Tanrı da İlk 

Muharrik ve dahası kendisi dışındaki tüm varlıkları kendi mükemmelliklerine doğru 

hareket ettiren varlıktır. O halde, herhangi bir yaratılmış varlıkta bulunan herhangi 

bir mükemmellik, Tanrı’da önceden vardır (pre-exist) ve en yüksek derecede 

(superabundantly) Tanrı’da bulunmalıdır. Tanrı’nın bir mükemmelliğe sahip olup bir 

diğerinden yoksun olması mümkün değildir. Çünkü herhangi bir mükemmelliğe 

sahip olup bir başkasından yoksun olan varlık bir cins veya türe dâhildir ve bir cins 

ve türe dâhil olan şeyin özü itibariyle sonsuz olması mümkün değildir. Çünkü o şey, 

cinsinin ya da türünün tanımında var olan mükemmelliklerle sınırlıdır. İlahi öz 

sonsuz olduğuna göre bir cins veya türe ait bir mükemmelliğe sahip olup bir 

başkasından yoksun olması söz konusu değildir. O halde Tanrı, tüm cins ve türlerin 

mükemmelliklerine sahip olmalıdır.
129

  

Tanrı’nın yaratılmışlarda bulunan tüm mükemmelliklere sahip olması 

gerektiği, yaratılmışlardan hareketle yaptığımız akıl yürütmelerle ulaştığımız bir 

sonuç olsa da bu mükemmelliklerin Tanrı’da olma sebebi yaratılmışlardaki 

mükemmellikler değil, aksine “her fail kendisine benzeyen şeyler üretir” ilkesince, 

yaratılmışlardaki mükemmelliklerin var olma sebebi, Tanrı’nın mükemmelliklerini 

belli ölçüde yaratılmışlara vermesindendir. “Etkide (effect) bulunan her 

mükemmellik etkin sebepte (effective cause) olmalıdır” ilkesi iki şekilde tezahür 

etmektedir. Etkide bulunan mükemmellik etkin sebepte aynı formda bulunuyorsa bu, 

tek-anlamlı failliktir (univocal agency). Çünkü asıl itibariyle failde bulunan 

mükemmellik, fail tarafından aynı formla etkiye aktarılmıştır. İnsanın insanı üretmesi 

bu faillik türüne örnektir. Etkide bulunan mükemmellik, etkin sebepte daha yüksek 

ve mükemmel bir formda ise bu, etki ile nedenin aynı formda olmadığını 

göstermektedir ve bu sebep-etki ilişkisi çok-anlamlı faillik olarak adlandırılmaktadır. 

Bu tür sebeplilik ilişkisinde etkin sebepte bulunan mükemmellikler etkide eksik ve 
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kusurlu bir şekilde bulunmaktadır. Aquinas buna, güneşin tek bir kuvvesinin, yani 

sıcaklığın çeşitli varlıklarda daha düşük formda var olmasını örnek göstermektedir. 

Güneşin mükemmelliklerini farklı derecelerde taşıyan her şey bir açıdan güneşe 

benzemektedir, çünkü sahip oldukları yetkinliklerin kaynağı güneştir. Fakat bir 

açıdan da bunlar güneş gibi değildir, çünkü sahip oldukları mükemmellikler güneşin 

mükemmelliğini olduğu gibi yansıtamamaktadır. Aquinas, Tanrı ile yaratılmışlar 

arasındaki sebeplilik ilişkisini ilk olarak ikinci tür, yani çok-anlamlı faillik olarak 

açıklamaktadır. Buna göre, her yaratılmış varlık, aslı, kaynağı Tanrı’da olan 

mükemmellikleri eksik ve kusurlu bir ölçüde de olsa taşımaktadır.
130

 Tanrı ile 

yaratılmışlar arasındaki sebeplilik ilişkisini “çok-anlamlılık” terimi ile ifade eden 

Aquinas bu terimle, mükemmelliklerin farklı varlık moduna sahip varlıklarda bir 

bakıma dereceli bir şekilde bulunması gerektiğini ifade etmektedir. Yaratılmışlarda 

bulunan her mükemmelliğin öncelikle Tanrı’da bulunması, bu mükemmelliklerin 

Tanrı’ya atfedilmesini gerektirmekte; bunların Tanrı’da yaratılmışlardaki formuyla 

bulunmaması ise her iki varlık türüne aynı formda yüklenemeyeceğini 

göstermektedir. Fakat bu ifadelerinden hemen sonra Aquinas, bu faillik çeşitlerine 

bir de “analojik” failliği eklemektedir. 

 Analojik faillik, üreten ve üretilen arasında cins ve tür ortaklığının bütünüyle 

dışlandığı bir failliktir. Tek-anlamlı ve çok-anlamlı faillikte ise üreten ve üretilen 

arasında tür ve cins ortaklığı bulunmaktadır. Tek-anlamlı faillik, insanın insanı 

üretmesinde olduğu gibi aynı cins ve türe mensup olmayı gerektirirken, çok-anlamlı 

faillik, tür ortaklığı olmasa da cinste ortaklığı gerektirmektedir. Fakat fail, herhangi 

bir cinse dâhil değilse, failin etkisinin, failde bulunan mükemmellik formunu 

yansıtma derecesi daha da azalacaktır.  Çünkü etki, failin formuna ne cins ne de türde 

iştirak etmektedir. Etki, failin formuna cins ve tür olarak iştirak etmediği için, 

aradaki sebeplilik ilişkisi ne tek-anlamlı ne de çok-anlamlı olmayıp, analojiktir ve bu 

sebeplilik ilişkisi “analojik faillik” olarak adlandırılmaktadır. Tanrı ile yaratılmışlar 

arasındaki sebeplilik ilişkisine tam olarak denk gelen faillik türü de budur. Bu tür 

faillik, Tanrı’nın tüm varlığın evrensel ilkesi (universal principle) olmasına, Tanrı ile 

yaratılmışlar arasındaki nedensel hiyerarşik düzene ve yaratılmışların sahip olduğu 

mükemmelliklerin, Neden’lerini eksik ve kusurlu da olsa belli ölçüde yansıtmasına 
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dayanmaktadır.
131

 Aquinas daha sonra bu derece farkına dayanarak, 

mükemmelliklerin Tanrı ve yaratılmışlara “aynı anlamda” yüklenemeyeceğini 

savunacaktır. Tanrı ile yaratılmışlar arasındaki sebeplilik ilişkisi bağlamında ortaya 

çıkan tek-anlamlı, çok-anlamlı ve analojik terimleri, Tanrı’ya yüklenen isim ve 

sıfatların semantik boyutu açıklanırken tekrar gündeme gelecektir. Aquinas Tanrı’ya 

yüklenen isim ve sıfatların anlamı konusunda tek-anlamlılık gibi çok-anlamlılığı da 

reddedecek ve bu ikisi de olmayan ama bu ikisini bütünüyle de dışlamayan bir teori 

olduğu iddiasıyla analojik anlamı savunacaktır. Dolayısıyla, tek-anlamlılık ile çok-

anlamlılık arasındaki analojik anlamın ontolojik temeli buradaki ayrıma 

dayanmaktadır. 

Tüm mükemmelliklerin Tanrı’da bulunması nasıl bir zorunluluk ise, bunların 

arasında herhangi bir ayrımın olmaması da aynı şekilde bir zorunluluktur. Çünkü 

Aquinas’a göre, basit bir varlığın mükemmellikleri arasında herhangi bir ayrıştırma 

yapmak mümkün değildir. Tüm tür ve cinslerin mükemmellikleri Tanrı’da elbette 

vardır; fakat bunlar Tanrı’dan farklı değildir. Tanrı’daki tüm mükemmellikler 

gerçekte birdir. Aquinas bu noktada, insanın bilişsel yetilerinin çalışma şekli 

üzerinde düşünen herkesin bu birliğin nasıl olacağını anlayacağını iddia etmektedir. 

Buna göre, insanın daha üstün olan zihinsel kuvvesi, daha düşük seviyedeki kuvveler 

vasıtasıyla farklı yönlerden bilinen bir şeyin bütüncül (unified) bilgisine sahiptir. 

Yani akıl, görmek, işitmek vb. duyusal kuvveler vasıtasıyla algılanan şeyler hakkında 

tek ve basit bir kuvve ile ve basit bir şekilde hüküm vermektedir.
132

 Tanrı’daki tüm 

mükemmelliklerin bir ve aynı olması da bu şekilde düşünülmelidir. Ancak 

Aquinas’ın, mükemmelliklerin gerçekte tek bir şey olduğunu göstermek için verdiği 

örneğin, bu hususu anlaşılır kıldığını söylemek güçtür. Öncelikle örneğin tam olarak 

neyi ifade ettiği açık değildir. Aklın farklı duyu verilerinden soyutlama yapmak 

yoluyla basit bir şekilde hüküm çıkarması, Tanrı’nın tüm mükemmelliklerinin tek bir 

şey olduğunu nasıl gösterebilir? Burada kastedilen, tüm duyu verilerinin akıl 

tarafından işlendikten sonra tek bir şeye karşılık geldiği ve bunun da akletmek 

olduğu ise; kendisinin de ifade ettiği üzere aklın, farklı duyu algılarını birleştirerek 

ya da onlardan soyutlamalar yapmak yoluyla bir hükme ulaştığı ve bunu tek bir şeyle 

yani akletme kuvvesiyle yaptığı bilinen bir husustur. Fakat bunun, mükemmelliklerin 
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özdeşliğini açıklamak konusunda aydınlatıcı bir örnek olduğunu söylemek güçtür. 

Eğer kastedilen, akletme sürecinde veya sonunda görmek, işitmek ve akletmenin 

özdeş olduğu ise söz konusu örnek daha problemlidir. Çünkü tek bir zihinsel kuvve 

ile verilerin soyutlanmasının, bu soyutlama işlemi ile verileri nasıl özdeş kıldığını, 

akletmeyi görmek, görmeyi işitmek ve işitmeyi akletmekle aynı şey yaptığını 

söylemenin alakasız sonuç hatasına düşmek olduğunu ifade etmek yanlış 

olmayacaktır. Zira aklın birleştirme ya da soyutlama işlemini gerçekleştirdiği şeyler 

birbirinden farklıdır. O halde, bunları birbirinin aynı yapmanın gerekçesi nedir? 

Aklın birçok şeyi tek bir kuvve ile birleştirmesinin, neden bileştirilenleri birbiriyle ve 

birleştirilenleri birleştirenle özdeş yapması gerektiği hususu açıklanmaya muhtaçtır. 

Verilen örnek bu sonucu iddia etmiyor ise, akletmenin tek bir kuvve olduğu ve diğer 

kuvvelerden farklı olduğu aynı şekilde bilinen bir husustur ve hüküm verme şekli 

basit olsa da diğer kuvvelerle özdeş olmadığı kendiliğinden teslim edilmiş olacaktır. 

Mükemmelliklerinin tamamının birbiriyle ve Tanrı ile yani “sırf varlıkla” 

özdeş olduğunu savunan Aquinas, sırf varlık olmanın diğer mükemmelliklerle olan 

ilişkisini tespit etmeye çalışmaktadır. Tanrı, “evrensel olarak mükemmel” 

(universally perfect being) bir varlıktır ve bu nedenle varlığa ait herhangi bir 

mükemmellikten yoksun olması mümkün değildir. Ancak bu mükemmelliklerin sırf 

varlık olması ya da sırf varlığa indirgenmesi, varlığın nasıl bu mükemmelliklere 

karşılık geldiğini, tüm mükemmellikleri nasıl içerebildiği sorusunu gündeme 

getirmektedir. Sırf varlık olmanın tek başına mükemmellik ifade etmeyeceği şeklinde 

bir eleştirinin gelebileceğinin farkında olan Aquinas, normal koşullarda, var olmakla 

beraber hayat sahibi olan bir varlığın yalnızca var olan bir varlıktan, ilim sahibi 

olanın hayat sahibi olandan daha mükemmel olduğunu kabul etmektedir. Çünkü ilim 

sahibi bir varlık zorunlu olarak hayata sahip iken, tersi doğru değildir. Yalnız başına 

varlık,  ne bilgiyi ne de hayatı içermektedir. Ancak yine de Aquinas, -nedenine ya da 

keyfiyetine dair bir açıklama yapmaksızın- kendi varlığından başka bir şey olmayan 

Tanrı’nın evrensel anlamda mükemmel olduğunu söylemekte ve evrensel 

mükemmellikle, hiçbir cinse ait mükemmellikten yoksun olmamayı kastettiğini ifade 

etmektedir. Dolayısıyla bu evrensel mükemmellik, hiçbir mükemmelliği dışta 

bırakamayacağı için Tanrı’nın varlığı hayat, ilim ve diğer mükemmellikleri kendinde 

barındırıyor olmalıdır.
133

 Öyle görünmektedir ki Aquinas bu görüşünü “… Tüm 
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yaratılmış mükemmellikler, varlık mükemmelliğinin bünyesinde bulunmaktadır”
134

 

ilkesi ile temellendirmeye çalışmıştır. Çünkü Aquinas, her arzulanan şeyde bir 

şekilde aslında varlığın arzulandığını iddia etmektedir. Her şey varlık cihetiyle 

arzulanıyorsa, yani arzulanan her şey aslında varlıksa
135

, tüm mükemmellikler de 

aslında varlığa indirgenebilmelidir.  Fakat tüm mükemmelliklerin varlık tarafından 

içerilmesi ile kastedilen tam olarak nedir? Eğer bununla kastedilen, tüm 

mükemmelliklerin varlıkla özdeş olduğu ise Aquinas neden yaratılmışları bu kuralın 

dışında tutmaktadır? Arzulanan her şey nihayetinde varlıktan başka bir şey değilse, 

neden yaratılmışlar söz konusu olduğunda, salt varlık mükemmellikleri dışarıda 

bırakmakta ve ilim, iyilik, kudret gibi niteliklerle tamamlanmaktadır? Tanrı’yı bu 

kuralın dışında tutmanın gerekçesi nedir? Bu nokta aynı zamanda, Aquinas’ın 

Tanrısal sıfatlarla ilgili kararsız tutumunu görmek açısından akılda tutulması gereken 

bir husustur. Zira Aquinas, bir yandan sırf varlık olmanın tek başına mükemmellik 

için yeterli olmadığını kabul ettiği halde, Tanrı’ya ayrıcalıklı bir pozisyon atfederek 

O’nun sırf varlık oluşunun mükemmellik için yeterli olduğunu ima etmekte; daha 

sonra Tanrı’nın sadece varlık değil tüm mükemmelliklere sahip olması gerektiğini, 

bu varlığın her türlü mükemmelliği kapsamak durumunda olduğunu söylemektedir. 

Fakat her bir mükemmellik incelendiğinde varlıktan başka bir şey olmadığının 

anlaşılacağını iddia ederek yine de bunları varlığa indirgemeye çalışmaktadır. 

Dahası, Aquinas en azından ilim ve iyilik gibi bazı sıfatların sırf olumsuzlama ya da 

bir ilişki olamayacağını da ifade etmekte, dolayısıyla tüm sıfatların varlığa 

indirgenmesine bir anlamda karşı çıkıyor gibi de gözükmektedir. Özetle, Aquinas’ın 

farklı ifadelerinin muğlâklığı bir yana, varlığın yalnızca Tanrı’ya özgü bir ayrıcalık 

olmak koşuluyla neden ve nasıl diğer bütün mükemmellikleri içermesi gerektiği 

sorusunun da Aquinas’ta bir cevabının olduğunu söylemek güçtür.  

B) Epistemolojik Arkaplan: Tanrı’nın “Ne Olduğu” Bilinemez 

Negatif teolojinin epistemolojik iddialarını en genel anlamda Tanrı hakkında 

bilinebilecek şeylerin ve bu bilgiyi edinme yolunun olumsuz olması gerektiği 

şeklinde ifade etmek mümkündür. Aquinas, bu iddiaları detaylı bir şekilde ele aldığı 

ve İbn Sînâ via negativa’nın epistemolojik yönü üzerinde -birkaç ifade dışında- 

fazlaca durmadığı için bu bölümde söz konusu iddialar Aquinas’ın görüşleri 
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üzerinden ele alınacaktır. Yine Aquinas’ın Tanrı’nın sıfatlarının Tanrı’da muhakkak 

ontolojik bir karşılığının olması gerektiği ile ilgili argümanlarının kalan kısmına, 

epistemolojik tezlerle olan ilişkisi nedeniyle bu bölümde yer verilecektir. 

Aquinas açısından Tanrı’nın bilinebilirliği problemi, Tanrı’nın varlığının ve 

mâhiyetinin bilinebilirliği olmak üzere iki aşamalı olarak düşünülmelidir. Bir 

Tanrı’nın var olup olmadığı sorusu ile Tanrı’nın ne olduğu sorusu arasında, ilkinin 

cevabının diğerini gerektirmesi -yani var mıdır sorusunun ne vardır sorusunu 

içermesi- şeklinde bir zorunluluk ilişkisi olmadığını düşünen Aquinas, ilk soruyu 

tereddüt etmeden olumlamakta, ancak ikinci soru hakkında mütereddit ifadeler 

kullanmaktadır. Tanrı var mıdır sorusu, Tanrı nedir sorusundan bağımsız olarak 

cevaplanabilecek bir soru olmakla birlikte, her iki soru için de anahtar ilke Tanrı ile 

yaratılmışlar arasındaki nedensel ilişkidir. Bu nedensel ilişki, “Tanrı var mıdır” 

sorusuna kesin olarak olumlayıcı bir cevap vermeyi gerektirmekte; ancak, “Tanrı 

nedir” sorusuna dair, aslında tam olarak nelik sorusunun karşılığı olmayan kısmi bir 

fikir verebilmektedir. 

Aquinas’a göre, ‘Tanrı vardır’ önermesi, kendinde apaçık olmakla birlikte, 

söz konusu önerme, doğrudan insan tecrübesine konu olamadığından, insanların bu 

önermenin doğruluk değeri ile ilgili bilgisi apaçık değildir. Bu sebeple ‘Tanrı vardır’ 

önermesi ispatlanması gereken bir önermedir.
136

 İspat, a priori ve a posteriori olmak 

üzere iki şekilde yapılabilmektedir. A priori kanıtlama, mutlak olarak önce olan 

sebep (cause) vasıtasıyla yapılan kanıtlamadır. A posteriori kanıtlama ise sadece 

insana nispetle öncelikli olan sonuç-etki (effect) vasıtasıyla yapılmaktadır. Sebep ve 

sonuç ilişkisini kendinde düşündüğümüzde, sebep elbette sonucundan öncedir. Fakat 

insanın bilgisine nispetle düşünüldüğünde sonuç, insan bilgisine sebebinden önce 

konu olmaktadır.  Aquinas’a göre, bir etki, sebebinden daha iyi biliniyorsa, bu etki 

yoluyla sebebe dair daha doğrusu sebebin varlığına dair bir bilgiye ulaşmak 

mümkündür. Her etki sebebine bağlı olduğu için, her bir etki, kendisine uygun 

sebebinin varlığını kanıtlamaktadır. Eğer etki varsa, onun sebebi, elbette söz konusu 

etkiden önce varolmalıdır. Tanrı’nın varlığı da bize apaçık olmadığı için, bizim 

tarafımızdan bilinen şeyler yoluyla, yani etkileri vasıtasıyla kanıtlanmalıdır. Bununla 

birlikte etkileri Tanrı’yı, gereği gibi yansıtamamaktadır. Çünkü Neden ya da Sebep 
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sonsuz ve mükemmel iken, etkileri sonludur ve mükemmel değildir. Bu yüzden 

etkileri yoluyla Tanrı’ya dair tam bir bilgiye ulaşabilmek mümkün değildir. İşte 

Aquinas’a göre, Tanrı’nın özünün, yani ne olduğunun bilinememesi, etkilerinin 

Tanrı’yı yansıtmadaki eksiklik ve mükemmel olmayıştan kaynaklanmaktadır. Buna 

göre, etkileri yoluyla Tanrı ile ilgili ulaşabileceğimiz net hakikat, ancak O’nun var 

olduğudur.
137

 

Bir şeyin varlığı kanıtlandıktan sonra, onun ne olduğu yani özü (essence) ile 

ilgili soruların gündeme geldiğini ifade eden Aquinas’a göre, Tanrı’nın varlığı 

kanıtlandıktan sonra, geriye, O’nun özünü-mâhiyetini bilmek için varolma şekli (the 

manner of its existence) ile ilgili sorular kalmaktadır. Ancak her türlü varlık ve 

mükemmellik modunu, insanın bunlara dair kategorilerini aşan Tanrı’nın ‘ne 

olduğunu’ (what God is) bilemeyeceğimiz için, Tanrı’ya dair bilgimizi O’nun ‘ne 

olmadığı’ (what God is not) üzerinden elde edebiliriz. O halde, cevabını 

arayacağımız sorular ‘Tanrı nedir’ değil, ‘Tanrı ne değildir’; ‘Tanrı’nın varolma şekli 

nedir’ değil, ‘Tanrı’nın varolma şekli ne değildir’ olmalıdır. Tanrı’nın nasıl ya da ne 

olmadığı ise O’nun basitlik, mükemmellik, sonsuzluk, değişmezlik ve birliğini 

kanıtlamak yoluyla bilinebilmektedir.
138

 Dolayısıyla bu niteliklerin, yalnızca 

Tanrı’nın ne olmadığını belirleyebilmeye yönelik negatif nitelikler olduğunu 

söylemek mümkündür. Söz konusu nitelikleri, ilahî formal nitelikler olarak 

adlandıran Burrell’in işaret ettiği gibi bunlar, Tanrı hakkındaki söylem biçimini 

belirleyen temel niteliklerdir.
139

 

Tanrı’nın varlığının a priori değil a posteriori bir yolla kanıtlanması 

gerektiğini savunan Aquinas, bir şeyin kavramsal bilgisinden hareketle gerçekte 

varolup olmadığı bilgisine ulaşılamayacağını söyleyerek, Anselm’in, daha sonra 

Kant tarafından “ontolojik” olarak isimlendirilen delilini reddetmektedir.
140

 Bunula 
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birlikte Aquinas, a posteriori bir yolla varlığının kanıtlanabileceğini düşündüğü 

Tanrı’nın, sıfatları söz konusu olduğunda, bir yandan O’nun sıfatları hakkında a 

priori bir bilgiyi öngörmek durumunda kalmaktadır.
141

 Çünkü Aquinas, Tanrı’nın 

nasıl ya da ne olmadığı sorusunun, “Tanrı fikri ile çelişen ya da Tanrı fikrine aykırı 

olan her ne var ise, onu Tanrı’dan olumsuzlayarak” cevaplanabileceğini 

söylemektedir.
142

 Fakat bir yandan da bu bilginin negatif karakterde olması 

gerektiğini, böyle bir bilgiye olumsuzlamalar yaparak negatif bir yolla 

ulaşılabileceğini öne sürmektedir. Bu nokta, Aquinas’ın, ancak “ne olmadığının” 

bilinebileceğini iddia ettiği Tanrı’nın, “ne olduğuna” dair bir şeyler bildiğini ima ya 

da itiraf ettiğine dair bir izlenim veriyor gözükmesi açısından önemlidir. Dahası, 

Copleston’ın ifadesiyle bu nokta, hiçbir şekilde Aquinas’ın kendi keşfi olmayıp, 

aksine kökleri Platonik geleneğe dayandırılabilecek ve ilk dönem Hrıstiyan 

felsefesinde de yaygın olan Tanrı’nın tabiatı konusundaki “negatif yol”un da bir 

parçasıdır.
143

 

Aquinas’a göre, Tanrı’nın ne olmadığının, O’na dair bilgimizi oluşturduğunu 

söylemek mümkündür. Yani paradoksal bir şekilde Tanrı’nın ne olmadığı, O’nun ne 

olduğuna dair kısmî de olsa bilgiler edinmeyi mümkün kılmaktadır. Bir varlığın nasıl 

ya da ne olmadığını bilmek için ise ‘uzaklaştırma-izale etme metodu’ (the method of 

remotion) kullanılmalıdır. Bu metoda duyulan ihtiyaç, Tanrı’nın, azameti 

(immensity) sebebiyle insan zihninin ulaşabileceği bütün form ve kavramları 

aşmasına dayanmaktadır. Bu aşkınlık nedeniyle demektedir Aquinas “… Tanrı’yı ne 

olduğunu bilmek yoluyla kavramayız. Ancak ne olmadığını bilmek yoluyla O’na dair 

bazı bilgiler edinebiliriz.”
144

 Bu olumsuzlamalar neticesinde, yani Tanrı’nın ne 

olmadığını her söyleyişimizde zihnimiz, Tanrı ile ilgili daha fazla fikir sahibi 

olmakta, Tanrı’ya dair -olumsuzlayıcı ve dolaylı da olsa- daha fazla şey 

bilmektedir.
145

 

Olumsuzlamalar yoluyla bir varlık hakkında bilgi edinmenin mantığını şu 

şekilde özetlemek mümkündür: Bir varlığı bütünüyle ve mükemmel bir şekilde 

                                                                                                                                                                                     
posteriori bir yolla kanıtlanması gerektiğini savunan görüşlerini, ‘Aquinas felsefesinin ampirist yönü’ 

olarak adlandırmaktadır. Bkz. Copleston, Aquinas, s. 108. 
141

 Copleston, Aquinas, s. 126. 
142

 “Now it can be shown how God is not, by denying Him whatever is opposed to the idea of Him.” 

Aquinas, Summa Theologica, I.3. (Introduction). 
143

 Copleston, Aquinas, s. 12 
144

 Aquinas, Summa Contra Gentiles, I,14. 
145

 Aquinas, Summa Contra Gentiles, I,14. 



47 
 

bilmek için, onu diğer varlıklardan ayıran farklılıkları bilmek gerekmektedir. 

Tanımlarını bildiğimiz varlıkları düşündüğümüzde, bu husus açığa çıkmaktadır. 

Çünkü bir şeyi, öncelikle genel olarak ne olduğunu bilmemizi sağlayan bir cins 

altında konumlandırırız. Daha sonra onu diğer varlıklardan ayıran şeyleri ekleyerek, 

söz konusu şeyin tam bir bilgisine ulaşırız. Fakat Aquinas, Tanrı’nın bir cins ve 

faslının olmayacağını savunduğu için, Tanrı söz konusu olduğunda O’nu bir cinste 

konumlandıramayacağımız ve Tanrı’yı diğer varlıklardan ayıran fasılları O’nun 

hakkında olumlayamayacağımızı ifade etmektedir. Bu nedenle, Tanrı’nın diğer 

varlıklardan ayrılığını (distinction) “negatif farklılıklar” (negative differences) 

yoluyla çıkarsamamız gerekmektedir. Böylece, sözgelimi “Tanrı bir araz değildir” 

dediğimizde O’nu bütün arazlardan ve “Tanrı bir cisim değildir” dediğimizde O’nu 

bütün cisimlerden ayırmış oluruz. Bu şekilde ilerleyerek, yani olumsuzlamalar 

yoluyla Tanrı’yı O olmayan her şeyden ayırmış oluruz. Neticede, ayrı olması gereken 

her şeyden ayrı olarak bilinen Tanrı’ya dair uygun bir fikir elde etmiş oluruz. Ancak 

bu noktada Aquinas tekrar, böyle bir bilginin, Tanrı’nın kendinde ne olduğunu 

söylemeyeceğini ve bu yüzden mükemmel olmayacağını hatırlatmaktadır.
146

  

Peki, bütünüyle olumsuzlamalar yapmak yoluyla Tanrı hakkında bir bilgiye 

ulaşmak mümkün müdür? Bir varlıktan, herhangi bir şeyi olumsuzlayabilmek için o 

varlığa dair olumlu bir tasavvurumuzun olması gerekmemekte midir? Tanrı’nın tüm 

sıfatlarının ya bir olumsuzlama ya da bir ilişki olarak anlaşılması, Tanrı hakkında 

anlamlı bir şekilde konuşmayı mümkün kılmakta mıdır? Bu ve benzeri sorular 

hakkında klasik via negativa söyleminin dışına çıkar gibi görünen Aquinas, hem 

Tanrı hakkında pozitif birtakım öngörülerimiz olmaksızın olumsuzlama 

yapamayacağımızı söylemekte hem de Tanrı’nın tüm sıfatlarının ya tümüyle 

olumsuzlama ya da Tanrı’da bir gerçekliği olmayan birer ilişki olarak 

yorumlanmasına karşı çıkmaktadır. Aquinas’a göre, sıfatların Tanrı hakkında 

gerçekten bir şey söyleyebilmesi için Tanrı’ya özsel olarak (essentially) atfedilmeleri 

gerekmektedir. 

Buna göre, bir şeye katılım yoluyla atfedilen şeyler, bu şeye katılım yoluyla 

değil kendinden (per se) ve özsel olarak sahip olan bir varlığın olması gerektiğine 

işaret etmektedir. Yaratılmışlar, iyilik, kudret, irade, adalet gibi sıfatlara katılım 
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yoluyla sahip oldukları için, her bir sıfat, ilk sebepleri olan Tanrı’ya referansla 

açıklanabilmektedir. Tanrı, bu sıfatların katılım yoluyla değil, kendinden atfedilmesi 

gereken varlıktır. O halde tüm bu sıfatlar O’na özsel olarak atfedilmeli ve dolayısıyla 

O’nun özüne delalet etmelidirler.
147

 

Aquinas, sıfatların Tanrı’ya delaleti hususunda Maimonides gibi düşünenlerin 

hata ettiğini düşünmektedir. Aquinas’ın eleştirdiği düşünce çizgisi, aslında via 

negativa’nın temel iddialarını ifade eden, İbn Sînâ ve Maimonides gibi filozofların 

savunduğu görüşlerden oluşmaktadır. Hatırlanacağı üzere, bu düşünce çizgisi Tanrı 

hakkında bütünüyle olumsuz çerçevede ve Tanrı’nın varlığı dışında her şeyi 

olumsuzlamanın bir gereği olarak, Tanrı’nın bütün sıfatlarını ya bir olumsuzlama 

(negation) ya da bir ilişki (relation) şeklinde yorumlamakta ve sıfatların Tanrı’nın 

özüne delalet etmediğini savunmaktadır. Aquinas, bu görüşü güçlü bir şekilde 

vurgulayarak savunan Maimonides’in görüşleri üzerinden bu fikrin tutarsızlığını 

anlatmaya çalışmaktadır. Buna göre, sıfatlar Tanrı’ya atfedildiğinde a) etkinin ya da 

sonucun Tanrı’ya benzerliğine işaret etmektedir. Buna göre, “Tanrı âlimdir” 

dendiğinde bu, ilmin Tanrı’da olan bir şey olduğuna işaret etmemektedir. Sadece biz, 

Tanrı’nın etkilerini incelediğimizde, Tanrı’nın her bir etkisini-malulünü kendi uygun 

amacına yönelttiğini gördüğümüz için, O’nun âlim bir varlık gibi fiilde bulunduğuna 

karar vermekteyiz. Yine “Tanrı haydır” dendiğinde kastedilen yalnızca O’nun hayat 

sahibi bir varlık gibi fiilde bulunduğudur. Ya da bu sıfatlar b) bir olumsuzlama 

olarak yorumlanmalıdır.  Burada da “Tanrı haydır” dendiğinde, hayatın Tanrı’da olan 

bir şey olduğu değil, sadece Tanrı’nın cansızlardaki varlık moduna sahip olmadığı 

kastedilmektedir. Oysa Aquinas, her iki yorumlama biçiminin de yetersiz olduğunu 

söylemekte ve bu görüşleri eleştirmektedir.
148

 

İlk görüş, yani sözgelimi Tanrı’nın âlim olmasının sadece Tanrı’nın 

etkilerinde âlim bir fail gibi fiilde bulunması anlamına geldiği iki açıdan kabul 

edilebilir değildir. Birincisi, bu yorumun kabul edilmesi durumunda “Tanrı âlimdir”, 

“Tanrı hiddetlidir” ya da “Tanrı ateştir” demek arasında bir fark kalmayacaktır. 

Çünkü Tanrı’nın cezalandırmak yoluyla kızgın bir adam gibi davrandığını söylemek 

ya da Tanrı her şeyi yok ettiğinde (cleanse) bir ateş gibi fiilde bulunduğunu 
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söylemek mümkündür. Bu ise apaçık bir şekilde Tanrı hakkında konuşan 

peygamberlerin amaçlarına aykırıdır. Açıktır ki Tanrı hakkında konuşurken O’nun 

hakkında bazı şeyleri olumlamak zorunlu iken, bazı şeyleri O’ndan nefyetmek 

gerekmektedir. Fakat Aquinas’a göre, yukarıdaki görüşün kabul edilmesi durumunda 

herhangi bir şeyi Tanrı hakkında eşit gerekçeyle hem olumlamak hem de 

olumsuzlamak mümkündür. Dahası, sıfatların, Tanrı’nın salt etkileri üzerindeki 

fiilleri olduğunu söyleyecek olursak, bu, Tanrı’nın niteliklerinin, etkilerini yani 

yaratılmışları dolayımlamasını zorunlu kılacaktır. Tanrı’nın, yaratmadan önce etkileri 

üzerinde fiilde bulunmasından söz edilemeyeceği için, O’nun iyilik ve ya ilminden 

de bahsedilemeyecektir. Eğer bu görüş, Tanrı yaratmadan önce de âlim ya da iyidir, 

çünkü bu, Tanrı’nın iyi ve âlim olarak fiilde bulunduğu etkileri olmasa da bu şekilde 

fiilde bulunabileceğine işaret etmektedir şeklinde anlaşılabilirse, bu yorum, iyilik ve 

ilmin Tanrı’da ve dolayısıyla O’nun özünde olan bir şeye delalet ettiğini 

gösterecektir. Dolayısıyla Aquinas’a göre her iki ihtimalde de bu sıfatların Tanrı’nın 

özüne, özünde olan bir şeye delalet ettiklerini kabul etmek zorunludur.
149

 

Tanrı’nın sıfatlarının bir ilişki olarak anlaşılmasının bir başka yorumlama 

biçimi, sıfatlarının Tanrı ile ilişkisini yalnızca nedensellik üzerinden açıklamaya 

çalışmaktadır. Buna göre “Tanrı iyidir” önermesi, “Tanrı, şeylerdeki iyiliğin 

sebebidir” anlamına gelmektedir. Yani Tanrı yaratılmışlardaki iyilik, kudret, ilim ve 

diğer mükemmellik sıfatlarının kaynağı ve sebebi olduğu için Tanrı’ya bu sıfatlar 

atfedilebilmektedir, ancak bu, sıfatların Tanrı’da bir gerçekliği olduğu anlamına 

gelmemektedir. Aquinas, bu yorumlama biçiminin de hatalı olduğunu ve özellikle 

iyilik ve ilim gibi Tanrı’nın mutlak ve olumlayıcı sıfatları için kabul edilemeyeceğini 

söylemektedir. Çünkü yaratılmışlarla Tanrı arasındaki nedensellik ilişkisini esas alan 

bu akıl yürütme biçimi, neden bazı sıfatların Tanrı’ya atfedilip bazılarının 

atfedilmemesi gerektiğini açıklayamamaktadır.  Buna göre, “Tanrı iyidir, çünkü 

Tanrı iyi şeylerin (var olma) sebebidir” demekle “Tanrı bir cisimdir, çünkü Tanrı 

cisimlerin (var olma) sebebidir” demek arasında bir fark gözetilmemelidir; zira 

Tanrı, iyiliğin sebebi olduğu gibi, cisimlerin; tüm mükemmellik sıfatlarının sebebi 

olduğu gibi, tüm yaratılmışların sebebidir. Aquinas, böyle bir konuşma biçiminin 

Tanrı hakkında konuşanların niyetleriyle örtüşmeyeceğini yinelemektedir. Çünkü 

inananlar, “Tanrı haydır” dediğinde O’nun hayatın sebebi olduğundan ya da hayat 
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sahibi olmayan varlıklardan farklı olduğundan fazlasını kastetmektedirler. Keza 

“Tanrı iyidir” önermesi yalnızca “Tanrı iyiliğin sebebidir” ya da “Tanrı kötü 

değildir” anlamına gelmemekte; fakat bunlara ek olarak “Yaratılmışlara atfettiğimiz 

her iyilik, en mükemmel ve yüce formuyla öncelikle Tanrı’da vardır” anlamına da 

gelmektedir.
150

 

Aquinas, tüm sıfatların bir olumsuzlama şeklinde yorumlanmasını da tatmin 

edici bulmamakta ve bu yoruma yaptığı itirazdan sonra Scotus’un, ileride 

değineceğimiz, via negativacı ifade biçiminin olumlu bir tasavvura dayanması 

gerektiği, yani her olumsuz önermenin olumlu bir önermeyi öngörmek durumunda 

olduğu eleştirisi ile aynı şeyleri neredeyse aynı kelimelerle ifade etmektedir: 

… İkinci açıklama da benzer şekilde yetersiz görünmektedir: Çünkü 

Tanrı’dan O’na uygun olmayan bir varlık modunu dışlamayan spesifik bir 

terim yoktur. Her spesifik terim, kendisiyle karşıt türlerin dışlandığı bir 

faslı içermektedir. Böylece aslan sözcüğü, aslanı kuştan ayıran dört ayaklı 

olma faslını içermektedir. Buna göre, Tanrı hakkındaki yüklemler sadece 

[bir şeylerin] dışlanması amacıyla kullanılsaydı, ona göre (Haham Musa), 

tıpkı Tanrı hayydır, çünkü Tanrı cansız varlıkların sahip olduğu şekilde 

varlığa sahip değildir dediğimiz gibi, Tanrı bir aslandır, çünkü O, bir kuşun 

varlık moduna sahip değildir diyebilirdik. Dahası, her negatif önermenin, 

pozitif bir [önerme] ile kanıtlanmasında görüldüğü üzere, olumsuzlama 

fikri (the idea of negation) daima bir olumlamaya (affirmation) 

dayanmaktadır. Bu nedenle, insan zihni Tanrı hakkında pozitif bir şeyler 

bilmeseydi, O’nun hakkında herhangi bir şeyi nefyedemezdi. Ve Tanrı 

hakkında olumlanan hiçbir şey O’nun hakkında pozitif olarak hiçbir bir 

şeyi doğrulamasaydı, o [insan zihni],  hiçbir şey bilemezdi. O halde … bu 

terimlerin, kusurlu ve mükemmel olmayan bir şekilde de olsa ilahî öze 

delalet ettiğini kabul etmemiz gerekmektedir.
151

 

Görüldüğü üzere Aquinas, Tanrı’yı bilmek için izlenmesi gereken temel 

metodun olumsuzlama olduğunu söylemesine rağmen,  sıfatların sadece birer 

olumsuzlama olarak anlaşılması gerektiği fikrine karşı çıkmaktadır. Yukarıdaki 

pasajdan anlaşılacağı üzere, Aquinas bir bakıma salt olumsuzlamalar yoluyla bir 

sonuca ulaşmanın güçlüğüne dikkat çekmektedir. Yani Tanrı bir kuş değildir 

                                                           
150

 Aquinas, Summa Theologica, I.13,2. 
151

 Aquinas, On the Power of God, 7,5. 



51 
 

dediğimizde bu hâlâ, O’nun bir aslan, kedi, pencere vb. olma ihtimalini dışlamadığı 

için ve böyle düşünüldüğünde dışlanacak sonsuz sayıda şey bulabileceğimiz için bu 

yolla bir sonuca varmak imkânsız olmasa da oldukça zor görünmektedir. Bazı 

sıfatların Tanrı’dan O’nun varlık moduna uygun olmayan şeyleri olumsuzladığı 

doğrudur; ancak bu, Tanrı hakkında hiçbir şeyin olumlanamayacağı anlamına da 

gelmemelidir. Aquinas açısından, en azından iyilik, ilim gibi sıfatların Tanrı’da 

pozitif anlamda bir şeylere delalet ettiğine şüphe yoktur. Dahası, Tanrı hakkında 

olumsuzlama yapabilmeyi mümkün kılan da Tanrı hakkındaki pozitif tasavvurumuzu 

inşa eden olumlu yüklemelerdir.  

Bu noktada, Aquinas’ın, salt mükemmellikleri (pure perfections)  ifade eden 

iyilik ve ilim gibi sıfatların Tanrı’ya mutlak surette atfedilmesi gerektiğini
152

 

söylemesine rağmen, bu sıfatların anlamı ile ilgili çarpıcı bir ifadesine yer vermek 

yerinde olacaktır: 

… Zihnimiz ilahî özü, Tanrı’ya uygulanan isimlerin işaret ettiği 

hiçbir kavram vasıtasıyla layıkıyla kavrayamadığı için, bu terimlerin 

tanımları Tanrı’da bulunan ne ise onu tanımlayamaz.
153

 

 

Yukarıdaki pasaj, Tanrı’ya özsel olarak atfettiğimiz sıfatların bile gerçekte ne 

olduğunu bilemeyeceğimizi ima etmektedir. O halde, Aquinas’ın negatif teoloji 

geleneği açısından ilk bakışta oldukça pozitif görünen vurgularının/uyarılarının 

anlamı nedir;  onun şimdiye dek söylediklerini göz önünde bulundurursak, nasıl bir 

çerçeve çizmemiz gerekmektedir? Via negativa’nın temelindeki ‘Tanrı’dan varlık 

dışındaki her şeyi olumsuzlama’ ve ‘Tanrı hakkındaki bilgimizin -hem bu bilgiyi 

edinme sürecinin hem de elde edilen bilginin- özsel olarak negatif olması’ ilkeleri 

ışığında, Aquinas’ın via negativa çizgisindeki yeri nedir? Görüldüğü üzere Aquinas, 

bir yandan bu temel ilkeleri sıkı bir şekilde savunmakta; fakat bazen, bu ilkelere 

muhalif olan ya da söz konusu ilkeleri esneten bazı fikirler öne sürmektedir. 

Öncelikle, Aquinas’ın temelde basitlik doktrinini savunduğu ve bu çerçevede 

Tanrı’nın tüm sıfatlarını varlığıyla özdeş kabul ettiği, sıfatlarının O’nun varlığından 

başka bir referansı olmadığını düşündüğü açıkça görülmektedir. Basitlik doktrini 

savunmanın bir sonucu olarak, negatif teolojiyi savunan bazı filozoflar Tanrı’nın 
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sıfatlarını ya bir olumsuzlama ya da bir ilişki olarak yorumlamışlardır. Zira ne 

şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, bu sıfatların İlahi Zat’tan, yani varlıktan başka bir 

karşılığı yoktur. Tüm sıfatlar, bu salt varlığa indirgenerek anlaşılmaktadır. Fakat 

Aquinas buna karşı çıkmakta ve iyilik, ilim gibi salt mükemmelliklere delalet eden 

sıfatların Tanrı’da olumlu anlamda bir şeylere karşılık geldiğini iddia etmektedir. 

Ancak söz konusu iddianın bazı soruları cevaplaması gerekmektedir. Tanrı’da 

olumlu bir şeylere tekabül eden ve bu nedenle O’nun özüne delalet eden bu sıfatlar 

tam olarak neye karşlık gelmektedir? Bu olumlamaların, pozitif atıfların karşılığı 

nedir? Yani Aquinas’ın Tanrı hakkında olumladığını iddia ettiği bu sıfatların, salt 

varlık olmaktan başka bir karşılığı var mıdır? Öyle görünmektedir ki basitlik 

doktrinini savunan bir kimsenin bu soruyu olumlu bir şekilde yanıtlaması mümkün 

değildir. Zaten Aquinas daha önce, basitlik fikri ile uyumlu olarak, ilim ve iyilik 

dâhil olmak üzere Tanrı’nın her bir sıfatının O’nun varlığıyla özdeş olduğunu ifade 

etmiştir. Tanrı’nın ilmi, iyiliği O’nun özünden başka bir şey değilse ve Tanrı’nın özü 

de sırf varlıktan ibaret ise, ilim ve iyiliğin Tanrı’nın özünde pozitif bir şeye delalet 

ettiğini söylemenin anlamı nedir? Bir olumsuzlama ya da ilişki, Tanrı’nın sırf 

varlığına referansla açıklandığında İlahi Zat’a delalet etmeyeceği için Aquinas 

tarafından eleştirilirken, ilim ve iyilik dâhil her bir sıfatı kendisi de aynı şekilde 

sadece varlığa referansla açıkladığı halde, Aquinas’ın yaptığını iddia ettiği pozitif 

olumlamayı, olumsuzlama ya da ilişkiden ayıran, bu ayrımı haklı çıkaran nedir? 

Görünen o ki Tanrı’nın tüm sıfatlarını varlığıyla özdeşleştirmekle beraber, bu 

sıfatların pozitif bir anlamının olabileceğini ya da bu anlamın sıfatları bir 

olumsuzlama ya da ilişki olarak yorumlamaktan farklı olduğunu savunmak oldukça 

güçtür. 

Peki, birbirinden tamamen farklı şeyler iddia eden bu ifadeleri nasıl 

anlamamız gerekmektedir?  Aquinas’ın temelde Tanrı hakkında asgari düzeyde de 

olsa olumlu bir bilgimizin olması gerektiğini ve fakat Tanrı hakkında bilinebilecek 

şeylerin daha ziyade negatif olduğunu savunduğunu varsayalım. Bu temel düzeydeki 

pozitif tasavvurun, Tanrı’ya pozitif nitelikler atfetmeyi gerekli kıldığını ve 

dolayısıyla Tanrı hakkındaki bilgimizin bu pozitif nitelikler yoluyla oluştuğunu kabul 

etmek yanlış olmayacaktır. Yani bu pozitif nitelikleri nasıl anladığımız ya da 

bunların anlamının ne olduğu, Tanrı hakkındaki bilgimizin içeriğini oluşturmaktadır.   

Ancak hatırlanacağı üzere bu pozitif nitelikler Tanrı’yla yani salt varlıkla 

özdeştir. Pozitif niteliklerin “ne olduğu” sorusu salt varlık olmak şeklinde 
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cevaplandığı için bizi tekrar salt varlık kavramının anlaşılabilirliği problemi ile karşı 

karşıya getirmektedir. Dolayısıyla buraya kadar, via negativayı esnetecek ilaveler 

yapmasına rağmen, Aquinas’ın, Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde konuşma 

problemini çözmek konusunda çok fazla yol alamadığını söylemek mümkündür. 

İleride görüleceği üzere Aquinas, çözüm denemelerini sürdürecek ve Aquinasçı via 

negativa’nın temel ilkerinden biri olan “Analojik Dil” öğretisini geliştirecektir. 

Aslına bakılırsa Aquinas’ın bir yandan tüm sıfatların Tanrı’yla özdeş 

olduğunu, yaratılmışlarda bölünmüş ve farklılaşmış olan mükemmelliklerin Tanrı’da 

bir ve basit bir şekilde bulunduğunu söyleyip, bir yandan Tanrı’ya birtakım pozitif 

nitelikler atfetmeyi zorunlu görmesi, -Aquinas’a göre- insanın bilme yetisinin 

kapasitesi ve çalışma tarzı ile yakından ilişkilidir. İnsan zihni, Tanrı’nın özünü 

kendinde kavrayamayacağı için, insan bu öze dair bilgiyi kendisini kuşatan şeylerden 

yola çıkarak elde etmek durumundadır. Yaratılmışlardaki tüm mükemmellikler 

Tanrı’da tek bir şey olduğu halde, biz bu mükemmellikleri ancak çok sayıda ve 

bölünmüş bir şekilde kavrayabildiğimiz için söz konusu mükemmellikleri ancak bu 

yolla Tanrı’ya atfedebilmekteyiz. Aquinas, eğer Tanrı’yı kendinde bilme, O’nun 

basitliğini anlayabilme gücümüz olsaydı Tanrı’ya çok sayıda sıfat atfetmek zorunda 

kalmazdık demektedir: 

… Etkileri yoluyla O’na ulaşmak dışında Tanrı’yı doğal bir yolla 

bilemeyeceğimiz için, şeylere ait olan mükemmellikler muhtelif olarak 

bulunduğu gibi, kendileriyle O’nun mükemmelliğini işaret ettiğimiz isimler 

[de] muhtelif olmalıdır. Eğer ilahî özü olduğu gibi bilebilseydik ve O’na 

kendisine ait olan ismi verebilseydik, O’nu sadece bir isimle ifade 

ederdik.
154

 

Burada üzerinde durulması gereken birkaç husus vardır. Bunlardan birincisi, 

Aquinas’ın “Tanrı’yı kendinde bilmek” şeklindeki ifadesinin neden olduğu kafa 

karışıklığıdır.   Bir varlığı kendinde bilmek, o varlığı, söz konusu varlığın kendisini 

bildiği şekilde bilmek ya da söz konusu varlığa dair bilinebilecek her şeyi kuşatmak 

anlamına mı gelmektedir? Eğer böyle ise, böyle bir bilginin imkânı yalnızca Tanrı 

için değil, bizimle aynı varlık modunu paylaşan varlıklar için de tartışmalı olmalıdır. 

Fakat biz, kendileri hakkında bu imkândan yoksun olduğumuz halde, birçok varlığı 

bildiğimizi iddia etmekteyiz. Yani eğer böyle bir ayrım olacaksa, insanları ya da 

diğer varlıkları da kendinde bilmediğimiz, onlara dair bilgimizin de kısmi ve kusurlu 
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olduğu söylenebilir. Ancak Aquinas böyle bir ayrımdan bahsetmemekte, 

yaratılmışlar söz konusu olduğunda bilinenlerin, o varlıkları “bilmek” ya da 

“bildiğimizi iddia etmek” için yeterli olduğunu düşünmektedir. O halde, varlıkları 

kendinde bilmekten yoksun olmak, onları bilmek konusundaki iddiamızı 

zedelemediği halde, neden Aquinas Tanrı söz konusu olduğunda bu ayrıma dikkat 

çekmekte ve O’nun bizim tarafımızdan bilinemeyen yönleri üzerinden Tanrı’ya dair 

bir bilinemezlik vurgusu yapmaktadır?  

Tanrı’ya dair bilgimizin kısmi ve sınırlı olduğu, kuşatıcı olmadığı bilinen bir 

husustur. Ancak bu, O’na dair bildiklerimizin özüne delalet etmediği ve Tanrı’yı 

özünde bilinemez yaptığı anlamına gelmemektedir. Bu noktada Aquinas’ın da 

bütünüyle bilinemezci bir tutum sergilemediği, Tanrı hakkındaki bilgiyi kategorik 

olarak inkâr etmediği
155

 ve Tanrı ile ilgili kısmi ve kusurlu bir bilgiyi mümkün 

gördüğü hatırlatılabilir.  Ancak, hatırlanacağı üzere Aquinas hem Tanrı’ya atfedilen 

sıfatların O’nun özüne delalet etmesi gerektiğini söylemekte hem de bu sıfatların 

Tanrı’ya dair bir nelik sorusunu cevaplayamayacağını savunmaktadır. Bu sıfatlar öze 

delalet ediyorlarsa neden Tanrı’nın neliğine dair bir şeyler söyleyememektedir? 

Tanrı’nın özüne delalet eden sıfatlar O’nun neliğine dair bir bilgi vermiyorsa, ne 

hakkında bilgi vermektedir? Burada asıl mesele, Aquinas’ın Tanrı’yı bilmek 

noktasında bütünüyle olumsuzlayıcı olan ifadelerden kaçınması değil, Tanrı’ya 

atfettiği nitelikleri yorumlama biçiminin Tanrı hakkında kısmi de olsa bir bilgiye 

imkân verip vermediğidir. Şimdiye kadar söylenenler daha ziyade Tanrı hakkında bir 

şeyler bilmemiz gerektiğini ve fakat bu bildiklerimizin gerçekte ne olduğundan ve 

dolayısıyla onları bilip bilmediğimizden de emin olamayacağımızı ifade eder 

görünmektedir. Dahası, bir yandan Tanrı’nın kendinde ne olduğunu bilmediğini 

söyleyip, bir yandan O’nun bütünüyle basit bir varlık olduğunu söylemek tutarlı 

mıdır?  Zira Tanrı’nın bütünüyle basit bir varlık olduğu, her bir niteliğinin varlığıyla 
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özdeş olup O’nun varlığından başka bir anlamının olmadığı iddiası, Tanrı’nın özüne 

ve hatta kendinde ne olduğuna dair bir bilginin mümkün olmasını gerektiriyor 

görünmektedir. Çünkü basitlik iddiası, Tanrı’nın özünün ne olduğuna dair ontolojik 

bir iddiadır.
156
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bildiğimize işaret ettiğini ve bu durumda Tanrı’nın özünün ne olduğunun bilinemeyeceği tezinin 

sürdürülemeyeceğini savunmaktadır. Bkz. Paul C. Hayner, “Analogical Predication,” The Journal of 

Philosophy, 55: 20 (1958), s. 859. 
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II. BÖLÜM 

VIA NEGATIVA: TANRI HAKKINDA KONUŞMANIN İMKÂNI 

Negatif teolojinin semantik sonuçları, metafiziksel ya da ontolojik tezlerden 

doğmaktadır. Bu sonuçlar, ilk bölümde işaret edilen bazı yaklaşım farklılıklarına 

rağmen temelde Tanrı’nın varlık ve mâhiyeti, zat ve sıfatları ve Tanrı’nın her bir 

sıfatının bir diğeriyle aynı şey olduğunu iddia eden ontolojik özdeşlik tezine 

dayanmaktadır. Fakat ontolojik özdeşlik tezinin, sıfatların semantik boyutuna 

yansımasında farklılıklar görülmektedir. Bu konuda iki yaklaşımdan bahsetmek 

mümkündür. Bunlardan birisi, Tanrı’nın sıfatlarının sadece ontolojik olarak değil, 

kavramsal olarak da özdeş olması gerektiğini savunmaktadır ki bu nokta sıfatların 

semantiği açısından oldukça önemlidir. Bir diğer yaklaşım sıfatlar arasındaki 

ontolojik özdeşliğin kavramsal özdeşliği gerektirmediğini ve dahası kavramsal 

özdeşliğin kabul edilmesi durumunda Tanrı hakkındaki konuşmanın anlamsız 

olacağını savunmaktadır.  

İbn Sînâ, bu yaklaşımlardan ilkini benimserken, Aquinas ikincisini 

savunmaktadır. Bu bölümde ilk olarak, hem ontolojik hem semantik özdeşliği 

savunan İbn Sînâ’nın görüşleri incelenecek, böyle bir yaklaşımın Tanrı hakkında 

anlamlı bir şekilde konuşmaya imkân verip vermediği tartışılacaktır. Yine kavramsal 

özdeşliğin neden olduğu problemleri çözmek üzere sunulan bazı alternatif teorilerin, 

problemi çözmek konusunda başarılı olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılacaktır. 

İkinci kısımda, kavramsal özdeşliğin Tanrı hakkındaki konuşmada neden 

olduğu problemlerin farkında olan Aquinas’ın kavramsal özdeşlik ile ilgili 

itirazlarına ve Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde konuşabilmek için gerekli gördüğü 

ön koşullara yer verilecektir. Daha sonra, negatif teolojinin semantik anlamda en çok 

öne çıkan ve çokça tartışılan Tanrı hakkında “analojik” bir yolla konuşmanın ne 

anlama geldiği ve analojik dil öğretisiyle beraber bir bütün olarak Aquinas’ın 

semantik tezlerinin Tanrı hakkındaki konuşma problemine bir çözüm getirip 

getirmediği ya da problemin çözümüne ne ölçüde katkı sağladığı tartışılacaktır.  

            A) Ontolojik Özdeşlikten Semantik Özdeşliğe 

Tanrı’nın sıfatları konusunda semantik özdeşliğin savunulması, ontolojik 

özdeşliğin bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Bu yaklaşımda, Tanrı’nın 

sıfatlarının Tanrı’da varlık dışında bir karşılığı olmaması, tüm sıfatların varlıkla 

özdeş olması nedeniye, Tanrı’ya atfedilen sıfatların ismen farklılaşsalar da kavramsal 

olarak aynı şeye delalet ettikleri, bu sıfatların kavramsal olarak da özdeş olması 
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gerektiği savunulmaktadır. Buna göre “Zorunlu Varlık’ın iradesi, O’nun bilgisinden 

zat bakımından başka olmadığı gibi mefhum bakımından da başka değildir.” O’nun 

bilgisi iradesidir. Kudreti de zatını akletmesidir ki bu akletme her şeyin, tüm 

varolanların ilkesidir.
157

 İbn Sînâ’nın ifadesine göre eşyanın düzenini, bu düzenin 

ilkesi olmak yoluyla nedeni olduğunu bilmenin Zorunlu Varlık’ın iradesi olduğunu 

tespit ettikten sonra O’na kâdir demekle “kendisinden iradesine uygun fiil sâdır 

olanın” kastedildiğini anlamak güç olmasa gerektir. Bunun anlamı dilediği zaman 

dilediğini yapmak, dilemediğinde yapmamaktır. Ancak Zorunlu Varlık’ın fiili 

iradesinden, iradesi de bilgisinden farklı olamayacağı için bazen dileyip bazen 

dilememesi söz konusu değildir. İradenin farklılaşması maksadın farklılaşmasından 

kaynaklanmaktadır. Tanrı’nın fiilinde herhangi bir maksadı olmadığına göre irade ve 

fiili her daim uyumludur ve dolayısıyla bilgisi aynı zamanda kudretidir.
158

 Varlığın 

ilkesi olan ve herhangi bir maksat ve yarar gözetmeksizin varlık veren bu irade aynı 

zamanda O’nun cömertliğini ifade etmektedir.
159

 

Tüm sıfatların aslında zattan başka bir referansının olmadığı anlaşıldığında 

bir kısmının izafet, bir kısmının selb ve bazılarının da bir yönüyle izafet ve bir 

yönüyle selb ifade eden kavramlar olduğu ve kavramsal olarak da aynı şeyi ifade 

ettikleri de açığa çıkmaktadır. Ontolojik perspektifle temellendirilen özdeşliğin bu 

ikinci aşaması da kavramsal özdeşlik teorisi (the conceptual identity thesis) olarak 

adlandırılabilir.
160

 Buna göre, Zorunlu Varlık’a cevher demek, O’nun varlığının bir 

konuda bulunmasını nefyetmekten ibarettir. O’nun bir olduğunu söylemek, 

kendisinden nicelik ya da sözle bölünmenin ve bir ortağı olmasının olumsuzlandığı 

varlığı kastetmektir. Akıl, akleden ve akledilen demek, bir izafetle birlikte madde ve 

ilgilerine karışmanın olumsuzlandığı salt varlık demektir. O’na kâdir demek, Zorunlu 

Varlık olduğunu, O’ndan başkasının varlığının ancak O’ndan geldiğini ifade 

etmektedir. Murîd demek, Zorunlu Varlık’ın akıl olması yani maddenin O’ndan 

olumsuzlanması ve bütün iyilik düzenini ve bu düzenin ilkesi olduğunu aklettiğini 

kastetmektir. Dolayısıyla bu sıfat, hem bir ilişki hem de bir olumsuzlamayı ifade 

etmektedir. Cömert demek, murîddeki izafet ve olumsuzlamaya bir başka 

olumsuzlamanın ilave edildiği bir anlamdır. İlave olumsuzlama, Zorunlu Varlık’ın 
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 İbn Sînâ, Metafizik II, ss. 112; İbn Sînâ, En-Necât, s. 128. 
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 İbn Sînâ, “Arş Risalesi”, ss. 648-649. 
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 İbn Sînâ, Metafizik II, ss. 113. 
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 Saeerdimehr, “Divine Simplicity”, s. 192. 
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zatının bir amaca yönelmeyeceğidir. O’nun iyi olduğunu söylemek, hem bilkuvvelik 

ve eksikliğin olumsuzlanması hem de tüm yetkinlik ve düzenin ilkesi oluşu yani her 

şeyin O’na dayandırılmasını kastetmektedir.
161

 

 El-Evvel özü itibariyle Zorunlu Varlık’ın nedenlerden münezzeh olması, 

herhangi bir terkip barındırmamasıdır. Varlıkla olan ilişkisi dikkate alındığında ise 

el-Evvel, eşyanın kendisine nispet edilmesi, her şeyin O’ndan sudûr etmesi anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla el-Evvel, varlığının zorunluluğuna izafe edilen bir anlamı 

kastetmemektedir. El-Âhir ise bütün varlıkların daima O’na dönüşünü ifade 

etmektedir. Selb ve izafet yönüyle Tanrı’ya atfettiğimiz çok sayıda nitelik olmakla 

birlikte, Tanrı’ya asıl olarak atfedebileceğimiz sıfatlar birçok şeyin nefyi anlamına 

gelen olumsuzlamalardır
162

 ve bunlar, O’na referansta bulunmanın en uygun 

koşuludur.
163

 Ayrıca tekrar etmek gerekirse, bir sıfatın negatif bir anlama sahip 

olması, onun zorunlu olarak negatif bir formda olmasını da gerektirmemektedir.  

Negatiflik, Tanrı’nın yaratılmışlardan başkalığı ile ilgilidir. Önemli olan sıfatların 

lafzî formu değil, anlamıdır. Dolayısıyla pozitif formda olan nitelikler de negatif 

olarak anlaşılmalıdır.
164

 

Bu yorumlama biçimi aslında, Tanrı hakkında varlık haricinde herhangi bir 

şeyi olumlamanın mümkün olmadığını göstermeye yöneliktir,
165

 zira her bir sıfat ne 

kavramsal ne de ontolojik olarak varlıktan ibaret olan zattan başka bir şeydir. Tüm 

sıfatların ya salt olumsuzlama ya da yaratılmışların Zorunlu Varlık’a nispetini ifade 

eden birtakım ilişkiler olarak anlaşılması, basitlik ilkesini korumanın bir gereğidir.
166

 

Ancak bir varlığa bu yolla nitelikler atfetmenin gerçek bir anlamının olup olmadığı 

bir tarafa, İbn Sînâ’nın sıfatları izafet veya selb şeklinde ayırmasının, aslında sıfatlar 

arasında anlamsal bir farklılığı öngördüğü ya da öngörmek durumunda olup olmadığı 

tartışmaya açıktır. Zira her bir sıfat farklı bir olumsuzlama ya da ilişkiyi ifade 

etmektedir. Şu halde, bu sıfatların anlamlarının bu farklı olumsuzlama ya da ilişkiler 

olduğunu ve dolayısıyla farklı anlamlara sahip olmaları gerektiğini düşünmek 
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 İbn Sînâ, Metafizik II, ss. 113; İbn Sînâ, En-Necât, ss. 228,-229. 
162

 İbn Sînâ, Dânişnâme-i Alâî, s. 236. 
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 Morewedge, “The Commentary”, ss. 179-180, 212. 
164

 Rahim Acar, Talking About God and Talking About Creation: Avicenna’s and Thomas Aquinas’ 

Positions, (Leiden, Boston: Brill, 2005), s. 33; Wolfson, “Avicenna, Algazali and Averroes on Divine 

Attributes,” s. 151. 
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 Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, s. 112. 
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 McGinnis, Avicenna, s. 168. 
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gerekmez mi?
167

 Çünkü sözgelimi Zorunlu Varlık’ın bir olduğunu söylemek, O’ndan 

çokluk ve bölünmeyi olumsuzlarken, O’nun akıl olduğunu söylemek, madde ve 

ilgilerine karışmayı olumsuzlamaktır. Tanrı’nın iyi olduğunu söylemek, yokluk ve 

yok olma ihtimalini, bilkuvveliği olumsuzlamakla beraber, bir karşılık beklemeksizin 

var etmesi, varlığın O’nunla olan ilişkisini tespit etmektir. Sıfatların birbirinden 

farklı olumsuzlama ve ilişkilere delalet ettikleri dikkate alınırsa, bu farklılığın 

anlamsal bir ayrılığı da gerektirdiğini düşünmek daha makul görünmektedir. Yani 

her bir sıfatın anlamı, o sıfat neyi nefyediyorsa ya da ne tür bir ilişkiyi tespit ediyorsa 

o olmalıdır. Aksi halde, bu kavramların anlamının normalde birbirinden farklı 

olması, onların nasıl olup da tek bir şeyi ifade etmek üzere kullanıldıklarını, neden 

aslında tek bir anlamı olan o şeyi tek bir kavramla ifade etmekle yetinilmediği 

sorularını da gündeme getirmektedir. 

Dahası, sıfatların kavramsal olarak da özdeş kabul edilmesinin bizi, Tanrı 

hakkındaki tüm önermelerimizin totolojiye dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya 

bıraktığı söylenebilir. Çünkü bu yaklaşım, Tanrı hakkındaki tüm önermelerimizi 

döngüsel bir şekilde “Tanrı vardır” önermesine indirgemeyi zorunlu kılıyor 

görünmektedir. Zira Kudret=İrade=Hayat=İyi=Akıl=İlimdir ve ilmin konusu ise ilahî 

varlığın zatı, yani sırf varlıktır. Tanrı’nın âlim, kâdir, hayy, murîd, iyi olması aslında 

varlığından başka bir şeyi ifade etmiyor, aksine varlık olmak dışındaki her şeyi 

nefyediyor ise, bu sistemde Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde ifade edilebilecek tek 

önerme ancak “Tanrı vardır” önermesi olabilir. Geri kalan tüm önermelerin birer 

totoloji olmanın ötesine geçmesi mümkün gözükmemektedir. 

Tanrı Hakkında Levâzımı Yoluyla Konuşmak 

Sıfatlarla ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer husus, İbn Sînâ’nın 

Zorunlu Varlık’a yapılan olumlu ya da olumsuz nispetleri O’nun levâzımı ya da 

malûlü olarak değerlendirmesinin ne anlama geldiğidir. Levâzım, basit olan Tanrı’nın 

zatının gerekleri, ne ise o oluşunun doğurduğu zorunlu sonuçlardır. Daha önce ifade 

edildiği gibi İbn Sînâ, Zorunlu Varlık her şeyin kaynağı olduğu için olumlu ya da 

olumsuz birtakım nispetlerin O’nu izlemesinin kaçınılmaz olduğunu kabul 

etmektedir. Ancak o, bu nitelemelerin zatla olan ilişkisini levâzım ya da malûl olarak 

ifade etmekte, bunların zatın oluşturucu unsurları olarak düşünülmemesi gerektiğini 

söylemektedir.  
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Özellikle İhlâs Suresi’nin tefsirinde üzerinde durduğu levâzım kavramı, 

Tanrı’nın yüceliği ve azameti, aşkın bir varlık oluşu sebebiyle, O’nun zatı ile ilgili 

ifade biçimimizi nasıl sınırlandıracağımızla ilgilidir. Tanrı’yı geriye kalan her şeyden 

ayıran O’nun biricik ontolojik statüsüdür ki bu da zorunlu ve basit oluşu üzerinden 

temellendirilmektedir. Sadece O’na has olan bu varlık tarzı ve aşkınlık O’nu ifade 

etmede birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Buna göre bu mutlak 

anlamda bir ve basit olan ontolojik statü, Tanrı’nın neliği ile ilgili ifadeleri geçersiz 

kılmaktadır. İnsanın düşünce ve dilinin yetersizliği ilahî olanla beşerî olan arasındaki 

aşılamaz mesafeye köprü olamayacağı için
168

 “O, O’dur”  demenin dışında Tanrı’nın 

varoluş hususiyetini ya da hüvviyetini ifade edecek başka bir şey yoktur. Bu hüvviyet 

ve hususiyeti açıklamanın yolu ise O’nun levâzımından geçmektedir. İbn Sînâ’nın 

ifadeleriyle: “İlahi Hüvviyet için, yüceliği ve azameti sebebiyle “O, O’dur”un 

dışında bir ifade kullanılamayınca, onun bu hüvviyeti ancak levazımı ile 

açıklanmaktadır.”
169

 Tanrı hakkında ancak O’nun levâzımı yoluyla 

konuşulabilmesinin nedeni Tanrı’nın mukavvimatının yani oluşturucu unsurlarının 

olmamasıdır. Buna göre Zorunlu Varlık’ın levâzımından bazıları izafî, bazıları 

selbîdir. Tanımlama konusunda izafî levâzıma duyulan ihtiyaç, selbî levâzıma 

duyulan ihtiyaçtan fazladır ve en mükemmel tanım izafet ve selb levâzımını bir arada 

bulunduran tanımdır. Bu şartları gerçekleştiren en mükemmel tanım O’nun 

hüvviyetinin ilah olarak adlandırılmasıdır. Çünkü ilah, tüm mevcudatın ona nispetini 

ifade eden izafet ve kendisinin başka hiçbir şeye nispet edilemeyişini ifade eden 

selbin toplamıdır.
170

 

Zorunlu Varlık’ın çok sayıda levâzımı vardır, ancak bunların hepsi zatla olan 

ilişkileri itibariyle aynı derecede değildir. Bir şeyi en iyi şekilde tarif etmenin yolu, 

onu yakın levâzımından başlayarak tanımlamaktır. Bir şey levâzımı ile 

tanımlanacaksa, tanımda kullanılan lazım ne kadar yakın olursa tanım da o kadar 

açık olur. Çünkü levâzım malûldür ve bir şeyin uzak lazımı onun malûlü değil, 

malûlünün malûlüdür. Dolayısıyla bir şeyin uzak levâzımından başlanarak yapılan 

tanım, gerçek tanım değildir. Gerçek tanım, bir şeyi başkasından dolayı değil, 

zatından dolayı gerektiren yakın lazımla yapılandır. Zorunlu Varlık’ın ise varlığının 

zorunluluğundan daha öncelikli olacak bir lazımı yoktur. Çünkü O, varlığı 
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dolayısıyla her şeyin ilkesidir. Bu iki esasın, O’nun her şeyin ilkesi oluşu ile 

kendisinin hiçbir şeye dayanmaması, yani izafî ve selbî levâzımın toplamı ulûhiyetten 

ibarettir.
171

 

Bu noktadan sonra, Tanrı’nın bir tanımının olmadığını söyleyen İbn Sînâ, 

basit olan varlıkların levâzımı ile tarif edilmesinin, mürekkep varlıkların 

mukavvimleri ile tanımlanmasına denk geldiğini söylemektedir ki konumuz açısından 

bu ifade oldukça önemlidir. Çünkü sıfat-mukavvim ve tanım kavramları 

kullanılmamakla birlikte, bunların ilk ikisinin yerine lazımın kullanılması, tanım 

içinse kendisiyle aynı işlevi görecek şekilde tarifin söz konusu edilmesi, Tanrı’yı 

ifade etmeye ya da bu ifadenin biçimine dair bir alternatifi akla getirmektedir. Buna 

göre:  

Tam tanım insan nefsinde akledilene mutabık sureti gerçekleştirebilen 

tanımdır. [Tanımlanan] mürekkep varlık ise nefiste onun parçalarının 

oluşması lazımdır; basit ise levâzımının oluşması gerekir. Ne zaman ki 

akılda bu şekilde hâsıl olur, akli suret mutabık olmuş olur. Yakın levâzım 

ile yapılan tarif, zihni hakikatin hak olduğuna ulaştırır ve bu durumda 

mürekkep varlıkların mukavvimatı ile yapılan tarifi gibi olmuş olur.
172

 

Hatırlanacağı üzere, İbn Sînâ’nın açıklamalarına göre, sıfatlar mâhiyetin 

oluşturucu unsurları yani mukavvimleridir. Tanrı’nın birden fazla şeyin bir araya 

gelerek oluşturacağı bir mâhiyetinin olması söz konusu değildir. Çünkü bu durumda 

Tanrı’nın mutlak birlik ve basitliği ortadan kalkmaktadır. Mâhiyeti olmayan şeyin 

cinsi ve faslı olmadığından, bir tanımı da yapılamamaktadır; zira bir şeyin tanımının 

yapılması cins ve fasılla mümkündür. O halde mutlak anlamda basit olan Tanrı 

hakkında, zatının gerekleri, ne ise o oluşunun doğurduğu zorunlu sonuçlar 

anlamındaki levâzım yoluyla konuşulmalıdır. İbn Sînâ Zorunlu Varlık’ın birçok 

lazımı olduğunu söylese de bunlardan yalnızca zorunluluğu zikretmiştir. Peki, İbn 

Sînâ’nın levâzım dediği bu şeyler tam olarak nedir? Sözgelimi Tanrı’nın irade 

etmesi, merhameti ya da kudreti levâzımından mıdır? Zat ile levâzım arasındaki 

ilişkinin mâhiyeti nedir? Bir şeyin başka bir şeyin lazımı olmasının ön koşulu nedir? 

Bir şeyin, başka bir şeyin bir şeyin lazımı olduğuna neye göre karar verilir? 
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Eserlerinin mantık kısmında yaptığı ayrıma göre İbn Sînâ yüklemleri zatî, 

lazım ve arazî olmak üzere üçe ayırmaktadır. Zatî yüklemler, özneleri için kaim kılıcı 

(mukavvim) yüklemlerdir. Buradaki kaim kılıcılık, öznenin varlığının tahakkuku için 

değil, mâhiyetinin tahakkuk etmesi için söz konusu olmaktadır. Sözgelimi insanın 

varlığının tahakkuku için yaratılmış olması gerekmektedir. Kaim kılıcı olan yüklem 

ise insanlık mâhiyetinin tahakkuk etmesi için gerekli olan ve bir parçası olarak 

mâhiyetine dâhil olan oluşturucu unsurdur; üçgenin mâhiyeti için şekilselliğin ve 

insanlık mâhiyeti için cismaniliğin oluşturucu birer unsur olması gibi. Bu mukavvim 

unsurlar olmaksızın mâhiyetin meydana gelmesi mümkün değildir. Mesela üçgenin 

mâhiyetini düşünecek olursak, onun dış dünyada varolup olmamasının mâhiyetini 

tasavvur etmemizi engellemediğini; ancak şekilsellik olmaksızın üçgenin mâhiyetini 

tasavvur edemeyeceğimizi anlarız. O halde üçgenlik mâhiyeti için onun şekil 

oluşunun, üç kenara sahip oluşunun kabul edilmesi gerekmekte, bu unsurlar 

olmaksızın üçgenin mâhiyetinden bahsedilememektedir. Mâhiyetin oluşması, 

öncelikle bu unsurların oluşmasına bağlıdır ve bu unsurlardan herhangi birinin 

nefyedilmesi de mümkün değildir.
173

 

Kaim kılıcı olmayıp lazım olan yüklemler de aslında tıpkı kaim kılıcı olanlar 

gibi özneden ayrılamazlar. Bu tip yüklemler, mâhiyetin bir parçası olmaksızın ona 

daima eşlik eden yüklemlerdir ve bunların sürekli olarak mâhiyete eşlik etmeleri, o 

mâhiyetin bir gereği olmalarındandır. Üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya 

eşit olması, lazım yüklemlere örnek olarak verilebilir. Bunlar, üçgenin mâhiyetinin 

yüklenmelerini zorunlu kıldığı yüklemlerdir ve üçgene ancak onu üç kenarla kaim 

kılan şeyden yani mukavvimlerinden sonra yüklem olabilirler.
174

 Yine insanın 

düşünen olması, onun mâhiyetinin kurucu bir unsuru iken, gülen, ağlayan, utanan ve 

öğrenebilen olması düşünen olmasından sonra ona ilişen şeylerdir. Bunların herhangi 

biri meydana geldiğinde şeyde düşünen nefis meydana gelmez. Dolayısıyla düşünen 

nefsin meydana gelmesi tüm bunlardan öncedir. Söz konusu diğer özellikler ise 

düşünen nefsin levâzımıdır ve insanlık mâhiyeti gerçekleştikten sonra varolabililer.
175
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Bu özellikler de mâhiyetin bir gereği, mâhiyeti oluşturan şeylerin zorunlu sonuçları 

olduğu için olmamaları ya da ortadan kaldırılmaları mümkün değildir.
176

 

Arazî yüklemler ise ne kaim kılıcı ne de lazım olan, yani ne mâhiyetin 

varlığının tahakkuku için gerekli olan ne de mâhiyetin tahakkukunun gereği olan 

yüklemlerdir. Bunlar özneden ayrılması mümkün olan, mesela insan için genç veya 

yaşlı olmak, ayakta veya oturur olmak gibi bütün yüklemleri kapsamaktadır.
177

 

Şimdi İbn Sînâ’nın levâzım ile ilgili açıklamalarına dayanarak, Tanrı 

hakkında levâzımı yoluyla konuşmanın ne anlama geldiğini daha ayrıntılı bir şekilde 

inceleyebiliriz. Her şeyden önce İbn Sînâ’nın neden Tanrı hakkında bu yolla 

konuşmayı gerekli gördüğü, levâzım ve mukavvime yüklediği anlam ve her ikisinin 

mâhiyetle ilişkisi dikkate alındığında daha açık hale gelmektedir. Bir mâhiyetin 

tahakkuku için öncelikle bunu sağlayacak oluşturucu unsurlara ihtiyaç vardır ve 

mâhiyetin bu oluşturucu unsurlar olmaksızın varolması mümkün değildir. 

Hatırlanacağı gibi, İbn Sînâ’nın Tanrı ve sıfatları arasındaki ilişkiye dair tasavvuru 

tam da bu noktayı yansıtmakta idi. Tanrı’nın sıfatları olması durumunda sıfatların 

zatın oluşturucu unsuru olacağı ve zatın bu sıfatlar olmaksızın varolabilmesi 

mümkün olmadığından bu sıfatlara muhtaç olması söz konusu olmaktaydı. Böyle bir 

ihtimal hem Tanrı’nın basitliğine hem de varlığının başka şeylere ihtiyaç 

duymayacağı ilkesine zarar vereceği için kabul etmek mümkün değildi. Oysa lazım, 

zatın ya da mâhiyetin mukavvimi değildir. Onların tahakkukundan sonra, mâhiyet ya 

da zatın varlık tarzının gereği olan ve fakat tıpkı mukavvim unsurlar gibi o 

mâhiyetten ayrılmayan şeylerdir. Tanrı hakkında levâzım yoluyla konuşulursa, hem 

çokluk hem de Tanrı’nın bunlara muhtaç olma tehlikesi bertaraf edilmiş olacaktır. 

Zira levâzımın zattan önce olması mümkün değildir, ancak zatı izlemesi söz konusu 

olabilir. Üstelik levâzımın da tıpkı mürekkep varlıklardaki mukavvimat gibi zattan 

ayrılması mümkün değildir. Dolayısıyla Tanrı’ya levâzım olarak yüklenen her şey 

her daim O’nun zatı ile beraber olacaktır. 

Peki ama bir mâhiyeti ve mukavvimi olmayan şeyin levâzımından nasıl 

bahsedilebilir? Şeyin levâzımının ne olduğuna mâhiyetini bilmeksizin nasıl karar 
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verilebilir? İbn Sînâ’nın mukavvim ve levâzımla ilgili açıklama ve örneklerini 

hatırlayacak olursak, sözgelimi üçgenin levâzımından bahsedebilmemiz için 

öncelikle mukavviminin, yani üç kenarının olmasını kabul etmemiz zorunludur. Aksi 

halde iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olmasından bahsedilemez. Keza 

insanın çeşitli levâzımından bahsedebilmek için, bu levâzımın, mâhiyetinin düşünen, 

cisim, cevher olmak gibi mukavvimatı tarafından öncelendiğini kabul etmek 

zorunludur. O halde Tanrı’nın levâzımından bahsedebilmek için de mâhiyetini 

bilmemiz gerekmez mi? Öyle görünmektedir ki Tanrı olmaklığın gereklerinden 

bahsedebilmek, tanrılığın kavramsal içeriğini bilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu 

levâzımın tanrılığın kavramsal içeriğine dayanarak yapılan bir çıkarım olması 

gerekmektedir ki bir anlamı olabilsin. Sözgelimi biz Tanrı’nın her şeyi bildiğini, her 

şeye gücü yettiğini, kötülük yapmayacağını söylerken her şeyi bilen, her şeye gücü 

yeten ve mutlak iyilik sahibi olan bir Tanrı kavramının ve elbette ki bu varlığın 

hakikatinin yani gerçekte de varolmasının gereğinden bahsediyoruz. Oysa İbn 

Sînâ’ya göre Tanrı’nın bir mâhiyetinin, bir tanımının olması mümkün değildir. 

Tanrılığın kavramsal ve hakiki içeriği ve anlamı sırf varlıktan daha doğrusu zorunlu 

varlık olmaktan ibarettir. Pekâlâ, zorunlu varlık olmanın gerekleri nelerdir? Tanrı’nın 

kadim, evvel, hayy olması gibi birtakım niteliklerinin zorunlu varlık oluşunun gereği 

olduğunu düşünmek makuldür. Çünkü Zorunlu Varlık olmak demek, varlığının bir 

başlangıcı ve nedeni olmamak, yok olma ihtimali düşünülemeyen olmak demektir. 

Ancak irade, kudret gibi sıfatların sırf varlık olmanın neden ve nasıl levâzımı olması 

gerektiği açık değildir ve İbn Sînâ levâzım konusunun Tanrı’yla ilişkisini ayrıntılı 

olarak tartışmamıştır. Yine Tanrı’nın birçok levâzımı olduğunu söylemesine rağmen 

bunların neler olduğundan da bahsetmemiştir. Sadece Tanrı’nın, varlığının 

zorunluluğundan daha öncelikli bir lazımının olmadığını söylemekle yetinmiştir. O 

halde İbn Sînâ’nın bu ifadelerine dayanarak Tanrı hakkında levâzımı yoluyla 

konuşmanın da O’nun sırf varlık oluşunu ifade etmekten başka bir anlamının 

olmadığını söyleyebiliriz. 

Teşkîk ve İlâhi Formel Nitelikler Teorisi Tanrı Hakkında Konuşmayı 

Mümkün Kılar Mı? 

Kavramsal özdeşlik Tanrı hakkındaki ifadelerimizi bir totolojiye 

dönüştürüyorsa ve Tanrı’nın levâzımı ontolojik ve kavramsal özdeşliğin ötesine 

geçemiyorsa, ontolojik ve kavramsal özdeşlikten ödün vermeksizin Tanrı hakkında 
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konuşmak gerçekten mümkün değil midir? Ya da bu teorilerin bir başka şekilde 

anlaşılması mümkün müdür?  Bu soruları hem olumlu hem de olumsuz olarak 

yanıtlayan pek çok yorumlama biçiminden bahsedilebilir. Şimdi, söz konusu 

teorilerin bir başka şekilde anlaşılabileceğini ve Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde 

konuşmayı mümkün kıldığını savunan hem de bu görüşü reddeden bazı yaklaşımları 

değerlendirmek bu hususta indirgemeci ve genellemeci bir sonuca varmayı 

engellemek bakımından yararlı olacaktır. 

İbn Sînâ’nın Tanrı’nın mâhiyet ve sıfatları ile ilgili görüşlerine dayanarak 

Tanrı hakkındaki ifadelerimizin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda birbirine 

tamamen zıt olan yaklaşımlardan söz edilebilir. Bazı yorumcular İbn Sînâ’nın tüm 

sıfatları zata indirgemesinden hareketle Tanrı hakkında konuşmasının 

olumsuzlamalardan öteye gidemeyeceğini ve Plotinus’a benzer bir pozisyona sahip 

olması gerektiğini söylerken;  bazıları bunun hikâyenin yarısı olduğunu, İbn Sînâ’nın 

sıfatları anlama ve yükleme biçiminde başka teoriler geliştirmek yoluyla düzeltmeler 

yaptığını ve dolayısıyla bu değişikliklerin Tanrı hakkındaki konuşmaya imkân 

sağladığını savunmaktadırlar.  

Sözgelimi Netton, İbn Sînâ’nın ilk etapta zatında bir bileşiklik,  çokluk 

meydana getirmemek kaydıyla Tanrı’nın farklı niteliklere sahip olabileceğini kabul 

ettiğini söylemektedir. Ancak dikkatle incelenmesi durumunda bunun aslında 

negativiteye meyleden Neoplatonik bir yaklaşım olduğunun fark edileceğini iddia 

etmektedir. Tanrı’da varlık-mâhiyet ayrımına gidilemeyeceğinden, İbn Sînâ’nın 

ifadeleriyle, İlk’in mâhiyeti olmadığından hareketle Netton, Tanrı’nın temelde 

bilinemez olması gerektiği sonucuna varmaktadır. Keza, pozitif niteliklerin O’na 

ilişkisel bir şekilde yüklendiğine, sadece düşünen kimsenin zihnindeki bir kavram 

veya düşünceyi ifade ettiğine yani Tanrı’nın mâhiyetinin bir realitesi olmadığına, 

diğer sıfatların da sadece olumsuzlama ifade eden kavramlar olduğuna vurgu yaparak 

eş-Şifâ, el-İşârât ve Dânişnâme’den yaptığı alıntılarla İbn Sînâ’nın sıfatlar 

konusundaki negatif temayülünü göstermeye çalışmaktadır. Bu noktadan sonra 

Netton, Plotinus’un Bir’i ile İbn Sînâ’nın İlk’i arasındaki benzerliklere işaret etmekte 

ve Morewedge’a
178

 referansla bu iki Tanrı anlayışını bütünüyle bir tutmak mümkün 

olmasa da aralarında bir tekabüliyet olduğunu kabul etmek gerektiğini ifade 
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etmektedir. Buna göre Plotinus’un Bir’i de çokluk ve bileşikliğin 

olumsuzlanmasından ibarettir ve Plotinus da Tanrı’ya en azından iyilik gibi pozitif 

bir nitelik yüklemiştir. Bu iyilik de İbn Sînâ’nın Tanrı’ya atfettiği iyilikle aynı 

anlamdadır, yani var olmak ve tüm varlığın kaynağı olmak anlamına gelmektedir. 

Tüm bunlardan yola çıkarak Netton, İbn Sînâ’nın Tanrı ile ilgili kavramlarının 

önemli bir kısmında etkili olduğunu düşündüğü klasik Neoplatonik via negativa ile 

İbn Sînâ’nın görüşleri arasındaki benzerliğe işaret etmekte ve İbn Sînâ’yı bu anlayışa 

yakın konumlandırmaktadır.
179

 

Flynn de benzer şekilde sıfatların sırf olumsuzlama veya ilişki olduğunu, 

sıfatların, Tanrı’ya dair sırf varlık olmak dışında bir şey ifade etmediklerini 

hatırlatarak, İbn Sînâ’nın Tanrı’yı mükemmelliklerin kaynağı olarak gördüğünü 

ancak bu mükemmellikleri O’na gerçek anlamda atfetmediğini söylemektedir. Flynn 

bunu, Aquinas’ın sebep-sonuç arasındaki ilişkinin yanlış tasavvur edildiğini ifade 

eden eleştirisine dayanarak temellendirmeye çalışmaktadır.  Buna göre sebep, 

sonucundan kendisinde olmayan herhangi bir şey alamayacağı gibi, sebebin, 

kendisinde olmayan bir şeyi sebebine vermesi de söz konusu olamaz. Dolayısıyla 

Tanrı’nın mükemmelliklere sahip olmaksızın onlara kaynaklık etmesi mümkün 

değildir. Oysa İbn Sînâ’ya göre Tanrı’nın tüm sıfatları ya bir olumsuzlama ya da 

ilişkidir, fakat O’nun zatında olan şeyler değildir. Bu anlayışa göre Tanrı 

mükemmelliklere sahip olmaksızın onları yarattıklarına bahşetmiş olmaktadır. Yani 

Tanrı mükemmelliklerin kaynağı ya da sebebi olmakta, ancak mükemmellikler 

Tanrı’ya gerçek anlamda atfedilememektedir.
180

 

Rosheger ise Netton ve Flynn’in yaptığı eleştirilere karşı çıkmakta ve İbn 

Sînâ’nın teşkîk (dereceli yükleme) teorisine dikkat çekerek Tanrı’ya bu yolla sıfat 

atfedilebileceğini savunmaktadır. Aslında Rosheger, İbn Sînâ’nın Tanrı’nın 

mâhiyetini ve dolayısıyla ilahî sıfatları açık bir şekilde reddetmesinin daha önce 

Neoplatoncu gelenekte ve özellikle Plotinus’ta görüldüğünü teyit etmekte ve hatta 

İbn Sînâ’nın bu metinlere aşina olduğunu söylemektedir. Buna göre, İlk Varlık ve 

realitenin geri kalanı arasında paylaşılan bir alanın yokluğu, Plotinus’a benzer 

şekilde İbn Sînâ’yı da ilahî olanın mâhiyetsel düzlemde kavranamayacağı sonucuna 
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götürmüştür. Ancak bu, Flynn’in iddia ettiği gibi İbn Sînâ açısından Tanrı’da gerçek 

anlamda herhangi bir niteliğin olamayacağı sonucuna götürmemelidir. Oysa Flynn’e 

göre, niteliklerin Tanrı’da ontolojik olarak bir gerçekliklerinin olmaması, bu 

niteliklerin Tanrı’ya atfedilmesinin metafiziksel temellerini ortadan kaldırmaktadır. 

Bunun sonucu olarak da Plotinus’un Tanrı tasavvurunu hatırlatan, gerçeklikten 

tamamen soyutlanmış ve herhangi bir içerikten yoksun bir Tanrı tasavvuru ortaya 

çıkmaktadır.
181

 

Rosheger, bu eleştirileri kabul etmemekte ve İbn Sînâ’nın Tanrı ile 

yaratılmışlar arasında herhangi bir benzerlik olamayacağını söylemesine rağmen bu 

ikisi arasındaki birtakım analojik durumlardan bahsettiğini ifade etmektedir. 

Rosheger’e göre, İbn Sînâ analojik
182

 yani teşkîkî yüklemeyi minimal düzeyde 

kullanmış olsa da bu dereceli yükleme farklı niteliklerin Tanrı’ya atfedilebilmesinin 

zeminini oluşturmaktadır. Buna göre, İbn Sînâ’nın reddettiği, niteliklerin Tanrı ve 

yaratılmışlara eşit olarak yüklenmesidir. Nitelikler Tanrı’ya öncelik ve sonralık 

kuralına göre yani dereceli olarak yüklenirse, ilahî olan tasvir edilebilecek 

(described) ama beşerî olarak tanımlanmış (humanly defined)
183

 olmayacaktır. Bu, 

aynı zamanda yükleme yapılan varlıklar arsında bir benzerliğin olduğunu kabul 

etmek demektir ve niteliklerin Tanrı’ya atfının sadece insan zihninden kaynaklanan 

bir şey olmadığını, İlahi Zat’a ait bir gerçeklik temelinin olduğunu ima etmektedir.
184

 

Fakat niteliklerinin Tanrı’ya aidiyet derecesi öylesine yüksektir ki Tanrı bu 

niteliklere özdeştir; ilmin, hayatın, iyiliğin kendisidir. Geri kalan her şey 

mükemmellikleri dolaylı bir şekilde tecrübe etmektedir. Tanrı’yı mükemmelliklerden 

yoksun bırakmak şöyle dursun, İbn Sînâ O’nu, tüm mükemmelliklerin kaynağı 

olarak işaret etmektedir. Rosheger’e göre, niteliklerin Tanrı’ya insandaki gibi sınırlı 
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ve çokluk meydana getirecek şekilde yüklenmesinin önüne teşkîkî yükleme yoluyla 

geçen İbn Sînâ’nın ilahî nitelikleri olumsuzlaması, aslında pozitif bir amaca matuftur 

ve pozitif bir sonuca varmaktadır. Tanrı elbette tüm mükemmelliklerin sahibi ve 

kaynağıdır ama tüm bunlara insanlardan farklı olarak çokluğa neden olmaksızın, 

farklılaşmaksızın, en mükemmel şekilde ve sonsuz olarak sahiptir.
185

 

Burada öncelikle değinilmesi gereken husus şudur ki İbn Sînâ’nın Tanrı’ya 

mükemmellik sıfatlarını atfedemeyeceğini iddia edenler, elbette ki onun öğreti olarak 

bunu savunduğunu, İbn Sînâ’nın Tanrı’yı mükemmelliklerden yoksun bıraktığına 

dair metinsel bir kanıt bulunduğunu kastetmemektedirler. Nitekim İbn Sînâ elbette 

Tanrı’nın mükemmel olduğunu, her türlü mükemmelliğin kaynağı olduğunu, tüm 

yetkinlik vasıflarıyla vasıflanması gerektiğini dile getirmektedir.
186

 Asıl problem, İbn 

Sînâ’nın Tanrı tasavvurunun bu mükemmelliklerin O’na atfedilmesine imkân verip 

vermediği ile ilgilidir. Bir mâhiyeti ve sıfatları olamayan bir varlık, neden ve hangi 

anlamda bu mükemmellik sıfatları ile vasıflanmalıdır ve bunlara nasıl kaynaklık 

edebilmektedir? Dahası bu sıfatları Tanrı’da çokluk meydana getirmeyecek şekilde 

selb veya izafet şeklinde atfetmenin semantik delaleti nedir? Bu soruların cevabını 

Rosheger’in ifadelerinde bulmak mümkün olmadığı gibi, Rosheger, Tanrı’ya 

niteliklerin atfedilebilmesinin uygun koşulu olarak gördüğü teşkîk teorisinin de 

sıfatlara nasıl uygulanacağının açıklamasını ya da örneklerini sunmamaktadır. 

Teşkîkî yüklemenin ne olduğuna daha yakından bakacak olursak, İbn Sînâ 

Metafizik’te bu yükleme tarzının öncelik ve sonralık esasına göre yapılacağını 

söylemekte ve bunun varlık ve birlik kavramına uygulanışından bahsetmektedir.  

Hangi kategoriye uygulanırsa uygulansın öncelik ve sonralıkta temel prensip “önce 

olmak bakımından öncenin, sonrada bulunmayan bir şeye sahip olması ve sonraya ait 

olan her şeyin öncede mevcut olmasıdır.”
187

 Sözgelimi, iki şeyden biri diğeri yokken 

varlık kazanıyor ve ikincinin varlığı ancak birinciden sonra gerçekleşebiliyorsa, ilk 

olan bu anlamda ikinciden öncedir.  Bir ve çok arasındaki ilişki buna örnektir. Çünkü 

çok’un var olması, bir’in var olmasının ön koşulu değildir; ama çok, var olmak için 

bir’e muhtaçtır.  Yine iki şeyden birinin varlığı, diğerinden değil de kendisinden 

geliyorsa, varlığı kendinden olan ikinciden öncedir ve ikinci olana varlık, varlığı 
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kendinden olandan geliyor demektir. Bu durumda ilk olan varlıkta öncedir ve 

varlıkla vasıflanmakta da öncelik ilk olana aittir.
188

 “Bir” kelimesi de her birinde 

kendi olmaklığı bakımından bilfiil bölünme olmamasında birleşen anlamlara dereceli 

olarak, öncelik ve sonralığa göre yüklenir ve her bakımdan basit olan “bir” olmaya 

her şeyden daha layıktır ve “bir” olmakta anlamsal öncelik elbette basit olana ait 

olmalıdır.
189

 İhlâs suresinin tefsirinde İbn Sînâ, şeylerin bilkuvve, bilfiil, aklî veya 

cins olarak bölünebileceğini söylemekte ve aklî olarak bölünebilenin cins olarak 

bölünebilenden, bilkuvve olarak bölünebilenin ise bilfiil bölünebilenden birlikle 

nitelenmeye daha layık olduğunu söylemektedir. Yani bir şeyin bölünebilirliği ne 

kadar az ise, birlikteki derecesi o kadar yüksektir. Dolayısıyla hiçbir yönden bölünme 

kabul etmeyen sırf varlık olarak Zorunlu Varlık “Bir” olarak adlandırılmaya en layık 

olandır.
190

 

Aslına bakılırsa İbn Sînâ, bu dereceli yükleme teorisinin varlık da dâhil 

olmak üzere Tanrı ve Tanrı olmayana sıfatlar bağlamında nasıl uygulanacağını 

açıklamamıştır. Ancak birçok yorumcu, İbn Sînâ varlıkta öncelik-sonralığı, varlığı 

kendinden olmak ve başkasından almakla temellendirdiği için haklı olarak bunun 

Tanrı ve Tanrı olmayana uygulanabileceği sonucuna varmışlardır.
191

 Hatta Acar, İbn 

Sînâ’nın bu teoriyi detaylandırmadığını kabul etmekle birlikte, Rosheger’e katılarak, 

teorinin diğer mükemmellikler için de uygulanabilir olduğunu söylemiştir. Öncelik-

sonralık esasına göre yapılan bu derecelendirme, Tanrı ve Tanrı dışındakilerin 

niteliklere sahip olma yolunun farklılığını ve bu farklılığın dile nasıl yansıdığını 

göstermektedir. Buna göre, Tanrı ile yaratılmışlar arasındaki nedensel düzen (causal 

order), O’nun tüm varlığın, mükemmelliklerin sebebi ve kaynağı olması, kendisi 

dışındakilere varlıktan başlamak üzere mükemmellikleri bahşetmesi O’nun bu 

mükemmelliklere sahip olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, Acar’a göre, 

teşkîk teorisi aslında Tanrı ile yaratılmışların arasını ayırmakta, bazı ortak terimler 

kullanmak zorunda olsak da bu ikisinin eşit (equivalent) olmadığını ve 

mükemmelliklerin bu ikisi hakkında tek-anlamlı (univocal) olarak 

söylenemeyeceğini göstermektedir. Aynı şey Tanrı’nın mükemmelliklere sahip olma 

biçimi için de geçerlidir. Mükemmellikler Tanrı ve yaratılmışlara öncelik ve sonralık 
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kuralına göre dereceli olarak ve farklı bir yolla yüklenmelidir ki bu farklı yol 

Acar’ın, İbn Sînâ’nın sıfat teorisinin anlaşılmasına ve dolayısıyla Tanrı hakkındaki 

ifadelerinin yorumlanma biçimine katkı sunacağını savunduğu bir başka teori ile 

ilgilidir.
192

 

Bu teoriye geçmeden evvel, teşkîkî yükleme ile ilgili bazı hususlara 

değinilmesi yerinde olacaktır. Öncelikle, mükemmellikler ile ne kastedildiği açık 

değildir. Bunlar, her türlü yetkinliğin Tanrı söz konusu olduğunda en nihaî formlarını 

ifade eden ilahî sıfatlar mıdır? Metinsel bağlam göz önüne alındığında, Acar’ın ilahî 

mükemmellik sıfatlarını kastettiği çıkarımını yapmak mümkün olsa da metinde 

özellikle mükemmelliklerin Tanrı’ya ve yaratılmışlara teşkîkî olarak yüklenilmesi 

gerektiğini anlatan kısımda mükemmelliklerin ilahî sıfatlar olduğunu söyleyen literal 

bir ifade yoktur. Ancak Acar daha önce Tanrı’nın niteliklerine nihaî derecede sahip 

olduğunu söylemekte ve bunu İbn Sînâ’nın Tanrı’nın salt varlık ve salt mükemmellik 

olduğuna dair argümanına dayandırmaktadır.
193

 Dolayısıyla bu mükemmelliklerin 

ilahî sıfatlar oldukları sonucuna varmak mümkündür. Ancak bu mükemmellikler ile 

ilâhi sıfatların kastedildiğini varsaymamız durumunda da bazı problemlerle karşı 

karşıya gelmek kaçınılmazdır.  

Teşkîk öğretisinin dereceli bir yükleme üzerine kurulmuş olması ve sıfatların 

bu varlık ve mükemmellik hiyerarşisini dikkate alarak yüklenmesi gerekliliği 

gerçekten sıfatları anlama ve yorumlama biçimi konusunda farklı bir öneri 

getirmekte midir? Tanrı’nın bir mâhiyeti ve sıfatları olduğunu kabul edip Tanrı’ya 

sıfat atfedilebileceğini savunanlar da zaten bu hiyerarşiyi dikkate almak zorunda 

değil midir? Yani elbette ki Tanrı sıfatlarına yaratılmışlardan farklı olarak sonsuz, 

sınırsız ve mükemmel bir şekilde sahiptir. Elbette ki sıfatlara sahip olma önceliği, 

tümünün kaynağı olması hasebiyle Tanrı’ya aittir ve yaratılmışlar bunlara Tanrı’dan 

sonra sahip olmak durumundadırlar. Buradaki derecelendirme tam olarak neye 

tekabül etmektedir? Derecelendirme kategorik bir ortaklığı kabul edip niteliksel bir 

hiyerarşiyi ifade etmiyor ise, aralarında kategorik ortaklık bulunmayan şeyler 

arasındaki derecelendirme hangi ölçüte göre yapılmaktadır? Teşkîkî yüklemeyi varlık 

ve birlik kategorileri üzerinden temellendirmeye çalışarak diğer sıfatlar için de 

uygulanabilir olduğunu savunmak da pek isabetli gözükmemektedir. Zira 
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hatırlanmalıdır ki varlık, İbn Sînâ’nın Tanrı’ya hakiki anlamda atfettiği tek şeydir: 

“… Zorunlu Varlık’ın ilk sıfatı O’nun var ve mevcut olmasıdır. Sonra diğer sıfatların 

bir kısmının anlamı, izafetle birlikte bu varlık iken, bir kısmında bir olumsuzlamayla 

birlikte bu varlıktır.”
194

 Birlik ise O’nun hiçbir yönden bölünemezliğini yani 

basitliğini ifade etmektedir ki bu da yine O’nun varlığına râcidir. Yani diğer 

mükemmellikleri Tanrı’ya varlık gibi atfetmek mümkün değildir. İbn Sînâ’nın 

eserlerinde bu derecelendirme esasına göre yapılan bir sıfat yüklemesine 

rastlanmadığı gibi, bu yolla Tanrı’ya mükemmellik sıfatlarının atfedilebileceğini 

savunanlar da bunun keyfiyetine dair bir açıklama getirmemiştir. Dahası, basitlik 

öğretisini savunarak varlığın mükemmelliği dışında herhangi bir mükemmellikten, 

yani birden fazla mükemmellikten söz etmenin pek makul gözükmediği de 

söylenebilir. 

Acar, İbn Sînâ’nın bir teolojik dil teorisi geliştirme çabası içinde olmadığını, 

teşkîk teorisini detaylandırmadığını ve bu teorinin Tanrı hakkında konuşma 

biçimindeki rolünün sadece niteliklerin Tanrı ve insana aynı anlamda 

yüklenemeyeceğini belirlemekten ibaret olduğunu söylemektedir. Yine İbn Sînâ’nın 

Tanrı’nın tüm niteliklerini ya olumsuzlama (negation) ya da bir ilişkiye (relation) 

indirgemekle birlikte tüm mükemmelliklere sahip olduğunu olumladığını da teyit 

etmektedir. Buna dayanarak bazı araştırmacılar İbn Sînâ açısından Tanrı’nın 

herhangi bir niteliğinin olamayacağını savunmuşlardır. Ancak Acar’a göre, İbn Sînâ 

her ne kadar Tanrı’ya atfedilen pozitif niteliklerin O’nun gerçekte ne olduğuna işaret 

eden şeyler olarak kabul edilmemesi gerektiğini söylese ve bunları ilişkilere 

indirgeme eğiliminde olsa da pratikte durumun bu olması mümkün değildir. Çünkü 

böyle bir pozisyonun mantıksal bir hata olan eşsesli lafız yanlışına (fallacy of 

equivocation) düşmesi ve anlamsız olması kaçınılmazdır. Oysa Acar’a göre, bu 

yorumun, İbn Sînâ’nın teolojik tartışmalarına açıklama getirmediği söylenebilir. 

Dolayısıyla İbn Sînâ’nın söz konusu ifadeleri başka bir şekilde anlaşılmalıdır. Zira 

İbn Sînâ, keyfiyetini açıklamasa da sadece niteliklerin Tanrı ve yaratılmışlara tek-

anlamlı olarak yüklenemeyeceğini söylemektedir. Teşkîk teorisi niteliklerin Tanrı’ya 

nasıl yüklenebileceğini değil Tanrı ve yaratılmışlara aynı anlamda 

yüklenemeyeceğini ortaya koymaktadır. İbn Sînâ Tanrı’yı mükemmelliklerden 

yoksun bırakmak da istemediğine göre, bunların nasıl yüklenebileceği ya da bu 
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yüklemenin nasıl anlaşılabileceği ile ilgili bir başka teoriye başvurmak 

gerekmektedir ki bu, ilahî formel nitelikler (divine formal features) teorisidir.
195

 

Burrell’in kaynaklık ettiği bu teoriye göre nitelikler formel ve formel 

olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Formel ve formel olmayan nitelikler 

arasındaki temel fark, yüklendikleri ya da atfedildikleri özneye dair verdikleri 

bilginin niteliği ile ilgilidir. Buna göre formel olmayan nitelikler bir şeyin ne 

olduğuna, formel nitelikler ise bir şeyin nasıl olduğuna dair bilgi vermektedirler. 

Formel nitelikler, şeyin özüne dair doğrudan bir şey söylemeyip sadece o şeyin varlık 

moduna dair bilgi vererek, o şeye atfedilen diğer niteliklerin nasıl ve hangi yolla 

yüklenebileceklerini düzenleyen nitelikleridir. O halde, Tanrı söz konusu olduğunda 

ilahî formel nitelikler, Tanrı’nın sadece varlık moduna dair bilgi veren ve 

mükemmellik sıfatlarının Tanrı’ya nasıl uygulanacağını belirleyen niteliklerdir.  

Basitlik (simplicity), sınırsızlık (limitlessness), değişmezlik (unchangeableness), 

zorunluluk (necessity), birlik (unity) ve ezelîlik (eternity) formel niteliklere örnek 

olarak gösterilebilir. Dolayısıyla Tanrı basittir demek, doğrudan Tanrı hakkında bir 

şey söylemek değildir; sadece O’nun ontolojik modu ile ilgili konuşmaktır. Bu 

formel nitelikler bilgi, irade, kudret vb. sıfatlar gibi atfedildikleri şeyin neliğine dair 

bir şey ifade etmemekte; daha ziyade, formel olmayan niteliklerin de Tanrı’ya 

atfedilme yolunu/şeklini belirlemektedirler. Tanrı’ya atfedilecek herhangi bir nitelik, 

formel niteliklerin ifade ettiği varlık modu ile uyumlu olmalı, bu varlık moduna göre 

anlaşılmalıdır.
196

 O halde Tanrı’da basitlik iddiasında bulunmak, O’nda herhangi bir 

ayırım yapılamayacağının ötesinde, Tanrı’ya atfedilen bilmek, irade etmek gibi 

ayrımlarla da uyumlu olmalıdır
197

 ve anlaşılan o ki Burrell’e göre bu uyum, formel 

olmayan niteliklerin formel niteliklerle çelişmeyecek şekilde yorumlanması ile 

mümkündür. 

Nitelikler arasındaki bu ayrıma işaret ettikten sonra Acar, her bir 

mükemmellik sıfatının, aslında sadece olumsuzlama ifade eden ilahî formel nitelikler 

ışığında ve onlarla çelişmeyecek şekilde nasıl ilahî zata yani salt varlığa 

indirgenebileceğini anlatmaktadır ki bu da daha önce ifade edildiği gibi, sıfatları selb 

ve izafet olarak yorumlamaktan geçmektedir. Tanrı sahip olduğu tüm niteliklere 
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ezelî, değişmez, sınırsız, zorunlu ve en önemlisi basit olarak sahiptir.
198

 Bundan 

sonra Acar, İbn Sînâ’nın sıfatları sadece ontolojik olarak değil kavramsal olarak da 

özdeş kabul ettiğini, ontolojik özdeşlikten kavramsal özdeşliğe ulaştığını eklemekte 

ve bunun sıfatlar arasında bir ayrım yapmayı imkânsız hale getirdiğini ifade 

etmektedir. Buna göre İbn Sînâ’nın, Tanrı’nın kadir-i mutlak, âlim-i mutlak ve murîd 

bir varlık olduğuna inanmasına rağmen, bu mükemmellik sıfatları arasında fark 

gözetmesi mümkün değildir.
199

 

Aslında sıfatların kavramsal olarak da özdeş kabul edilmesi, bunlar arasında 

anlamsal bir farklılığın da olamayacağı sonucunu doğurmaktadır ki bu nokta, daha 

önce ifade edildiği gibi, sıfatların anlamsal delaleti açısından oldukça önemlidir. 

Ancak Acar, basitlik ile Tanrı’ya farklı niteliklerin atfedilmesinin zorluğuna, 

kavramsal özdeşliğin yol açtığı anlamsal problemlere dikkat çekmekle birlikte, daha 

önce ilginç bir şekilde “Tanrı’ya atfettiğimiz bütün nitelikler farklı anlamlara sahip 

olsalar da bu, farklı isimlerle ifade ettiğimiz niteliklerin Tanrı’da birbirinden ayrı, 

farklı şekillerde varoldukları anlamına gelmemektedir”
200

 demekte ve özdeşliğin 

sadece ontolojik olduğunu ima etmektedir. Benzer şekilde, İbn Sînâ’nın sıfatların 

sadece kaplamsal olarak özdeş olduklarını yani Tanrı’nın zatı dışında ontolojik bir 

gerçekliğe sahip olmadıklarını savunduğunu, ancak sıfatları içlemsel yani anlamsal 

olarak özdeşleştirmediğini savunan araştırmacılardan bahsetmek mümkündür. Buna 

göre, sıfatların içlemsel özdeşliğini savunmak, Tanrı kavramının anlaşılmaz ve 

içeriksiz olması sonucunu doğuracağı için, İbn Sînâ, sıfatların içlemselliğini, yani 

anlamsal gerçekliğe sahip olduklarını inkâr etmemiş, sadece zatta çokluğa neden 

olacağı için kaplamsal gerçekliği reddetmiştir. İbn Sînâ’nın Tanrı’nın zatî olarak 

âlim, kâdir ve hayy olduğunu savunması bu noktayı işaret etmektedir.
201

 Fakat bu 

iddia, İbn Sînâ’nın sıfatların kavramsal olarak da özdeş olduğunu savunan çok sayıda 

ifadesine rağmen öne sürülmüştür ve kavramsal özdeşlikle birlikte sıfatlar arasındaki 

anlamsal farklılığın ya da gerçekliğin nasıl mümkün olabildiği sorusuna cevap 

vermemektedir. İbn Sînâ’nın Tanrı’ya söz konusu nitelikleri atfettiğini söylediği 

doğrudur. Ancak kavramsal olarak da bir ve aynı şeyi ifade etmek için neden farklı 

isimler kullandığımız, aynı anlamı neden farklı şekillerde ifade ettiğimizin cevabı 
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yoktur. Yine bu iddia, basitlik doktrininin yaratılmışlardan hareketle Tanrı’ya 

atfedilecek her türlü olumlu veya olumsuz niteliğin, kendisi hakkında kullanılacak 

dilin gerçekte O’na dair hiçbir şey söylemediğinin metafiziksel ifadesi olduğunu
202

 

teyit ettikten sonra savunulmuştur. Yani gerçekte Tanrı’ya dair hiçbir şey 

söylemediğini kabul ettiğimiz sıfatların anlamsal gerçekliğini kabul etmemiz 

istenmektedir. 

Nitelikleri formel ve formel olmayan şeklinde ayırmak yoluyla geliştirilen 

teorinin de sıfatların Tanrı’ya atfedilebilirliği ile ilgili bir çözüm yolu sunmaktan 

uzak olduğu söylenebilir. Öncelikle bir varlığın sıfatlarına basit olarak (simply) sahip 

olmasının tam olarak ne anlama geldiği açık değildir. Burada yapılan, alternatif bir 

anlama biçimi önermek yerine, İbn Sînâ’nın Tanrı’ya sıfat atfedilememesinin nedeni 

olarak gördüğü basitliği, Tanrı’ya sıfat atfetme yolu olarak sunmaktadır. Bir başka 

ifadeyle, Tanrı’nın sıfatlarının basitlik ışığında yorumlanması İbn Sînâ açısından 

basitçe sıfatların nefyi anlamına gelirken, burada ilginç bir şekilde sıfatların tek tek 

ilahî zata ve dolayısıyla sırf varlığa indirgenmesi, Tanrı’ya sıfatların nasıl 

atfedilebileceğini gösteren bir yol olarak yorumlanmıştır. Oysa İbn Sînâ’nın gerçekte 

yaptığı, bu yolla Tanrı’ya sıfatlar atfediyormuş gibi yapmanın bir sakıncası 

olmadığını göstermekten ibarettir. Bu hususu İbn Sînâ’nın aslında Tanrı’yı 

mükemmellik sıfatlarından yoksun bırakmak istemediğine, Tanrı’yı mükemmel ve 

mükemmelliklerin kaynağı olarak işaret ettiğine dayanarak temellendirmek de pek 

mümkün gözükmemektedir. Çünkü daha önce ifade edildiği gibi, İbn Sînâ’nın 

Tanrı’yı mükemmelliklerden yoksun bırakmak istememesi ve mükemmelliklerin 

kaynağı olarak görmesi bir şeydir; sahip olduğu Tanrı tasavvurunun mükemmellik 

sıfatlarını Tanrı’ya atfetmeyi mümkün kılıp kılmadığı, adına levâzım, sıfat ya da her 

ne denirse densin, mâhiyetini bilmediğimiz, sırf varlık olan ile bu mükemmellik 

sıfatları arasındaki gereklilik ilişkisini açıklayıp açıklayamadığı başka bir şeydir. 

Daha önce ifade edildiği gibi sırf varlık olmanın, varlık dışındaki mükemmellik 

sıfatlarına neden ve nasıl sahip olmayı gerektirdiği açık olmaktan uzaktır. Hem sırf 

varlık olmayı hem de bu sıfatlara sahip olmayı bir arada savunmanın tutarlı 

olmadığını söylemek mümkündür. Eğer Tanrı’ya atfedilebilecek tek şey varlığın 

zorunluluğu ise, diğer sıfatların gerçek anlamda atfedilemeyeceğini, ancak 

atfediliyormuş gibi yapılabileceğini kabul etmek kaçınılmaz gözükmektedir. 
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Tanrı hakkındaki olumlu ifadelerimizin bile aslında olumsuz bir anlama 

delalet ettiğini göz önüne alacak olursak, tamamen olumsuzlayıcı bir çerçevede Tanrı 

hakkında konuşmanın anlamı nedir? İbn Sînâ, “yokluğun şeylerde gerçekleşmiş bir 

anlamı yoktur”
203

 demektedir. Bu durumda bir niteliğin yokluğunu ifade eden 

kavramların, aslında herhangi bir anlamı yoktur. O halde, herhangi bir anlama delalet 

etmeyen şeyler hakkında konuştuğumuzda, tam olarak ne hakkında konuşmuş 

oluruz? Varlık dışında Tanrı hakkında olumlu hiçbir nitelemede bulunamıyorsak, sırf 

varlık olmak üzerinden anlaşılır ve klâsik teizmin öngördüğü Tanrı kavramına 

ulaşmak mümkün müdür?
204

 

Yukarıdaki sorulara ek olarak, herhangi bir olumlamaya izafe edilmeksizin 

sırf olumsuzlayıcı, değillemeci önermelerin mümkün olup olmadığı da tartışmalıdır. 

Bu noktaya dikkat çeken Scotus, her olumsuzlamanın ancak bir olumlamaya 

dayanmak koşuluyla anlaşılır olabileceğini ifade etmektedir. Buna göre, Tanrı 

hakkında olumsuzlama yapabilmek, O’nun hakkında bazı şeyleri olumlamayı 

öngörmek durumundadır. Çünkü bir şeyi Tanrı’dan nefyetmemiz, o şeyin O’nunla 

ilgili zaten olumladığımız bir şeyle bağdaşmadığını düşünmemizdendir. Buna göre 

olumsuzlama yapmanın iki yolu vardır: Olumsuzlama ya bir şeye nispet edilir ya da 

edilmez. Herhangi bir şeye nispet edilmeyen sözgelimi “taş olmayan” şeklinde bir 

olumsuzlama ne Tanrı ne de Tanrı olmayan için bir anlam taşımaktadır. 

Olumsuzlamayı bir varlığa nispet ettiğimizde ise bu olumsuzlamayı doğru kılan 

nedeni aramamız gerekir. Bu neden bir olumsuzlama da olabilir; ancak tümüyle 

olumsuzlamalarla ilerlemek mümkün değildir ve nihayetinde tüm olumsuzlamalara 

kaynaklık eden bir olumlamaya varmak kaçınılmazdır. Aksi halde sırf 

olumsuzlamalar yoluyla bildiğimiz şeyin bir kuruntu olmadığından veya gerçekte 

herhangi bir şeye tekabül ettiğinden emin olmamız mümkün değildir.
205

 Buna göre 

Tanrı’dan kötülüğü nefyetmek, kötülüğün Tanrı olmakla bağdaşmamasından ve 

nihayetinde Tanrı’nın iyi olduğunu bilmemizden kaynaklanmaktadır.
206

 Dolayısıyla 

Tanrı’dan kötülüğü nefyetmenin dayanağı gerçekte iyi olduğu, iyi olmanın Tanrı için 

olumlu bir anlam ifade etmesi değilse, olumsuzlama yapmanın mantığı ve 

gerekçesinin dayanaksız kalacağı söylenebilir. Peki, iyi olmanın İbn Sînâ açısından 
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varolmak olarak yorumlanması, iyiliğin aslında olumlayıcı bir anlamının olduğuna 

işaret etmez mi? Bu soruyu olumlu bir şekilde yanıtlamak için iyilik ve varlığın 

özdeş kılınmasının, iyi olmanın neden varolmaktan başka bir şey ifade 

edemeyeceğinin kanıtlanması gerekir ki bu anlayışın böyle bir haklı çıkarımdan 

yoksun olduğunu söylemek mümkündür. 

Yine salt olumsuz nitelemeler yoluyla Tanrı’nın diğer bütün varlıklardan ayrı 

olan ontolojik statüsünün korunabilirliği de tartışmalıdır. Çünkü Tanrı için doğru 

olan “taş olmayan” şeklindeki bir niteliğin Tanrı dışındaki birçok varlık için de doğru 

olduğu açıktır.
207

 Burada söz konusu olan varlık ne denli aşkın ve yüce ise dışlanacak 

ve yadsınacak şeylerin sayısının da o denli fazla olması gerektiği ve dolayısıyla Tanrı 

ile ilgili olarak da değillemeler yoluyla nihaî bir karara varabileceğimiz şeklinde bir 

itiraz yapılabilir. Hatta bir varlıktan olumsuzlanması gereken her şeyi 

olumsuzlamanın, onun temelde ne olduğunu söylemekle mümkün olabileceği 

itirazına, Tanrı hakkında olumlanabilecek tek şeyin varlık olduğu, geri kalan her 

şeyin olumsuzlanması gerektiği şeklinde cevap da verilebilir ki İbn Sînâ’nın yaptığı 

da tam olarak budur. Ancak bu kez aşılması daha güç bir sorunla, böyle bir varlığın 

anlaşılabilirliği ve gerçekliğinin tutarlı bir şekilde savunulup savunulamayacağı 

sorunuyla karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. 

Bu noktada tekrar, mâhiyeti olmayan bir varlığı tasavvur dahi 

edemeyeceğimizi hatırlatan El-Ğazâlî’ye katılmak mümkündür. Buna göre, nasıl ki 

salt yokluğu, ancak yokluğunu varsaydığımız bir varlığa nispetle anlayabiliyorsak, 

salt varlığı da ancak belirli bir hakikate izafe ederek anlayabiliriz. Tanrı’nın sadece 

varlığını olumlamak yoluyla ulaşılabilecek şey aşkın bir varlık değil, sırf 

olumsuzlamadır. “Çünkü mâhiyeti reddetmek hakikati reddetmektir; hakikat 

reddedilince de geriye sadece “varlık” lafzı kalır. Hâlbuki bir mâhiyete nispet 

edilmediği sürece asla varlığın bir nesnesinden söz edilemez.”
208

 Burada El-Ğazâlî, 

ne olduğunu bilmediğimiz bir varlığın varlığını olumlamanın bir anlamının 

olmadığına ve hatta bu olumlama gerçekten bir varlığa delalet ettiğinden emin 

olamayacağımıza dikkat çekmektedir. Aynı noktaya işaret eden Feuerbach, bir 

varlığın bütün niteliklerini inkâr etmenin, o varlığın kendisini inkâr etmekle eşdeğer 

olduğunu ve söz konusu varlığın negatif bir varlıktan öteye gidemeyeceğini 
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söylemektedir. Nitelikleri olmayan bir varlığın herhangi bir şey üzerinde bir etkisi 

olamayacağını, etkinliği olmayan bir varlığın var olduğunu düşünmenin de bir 

anlamı olmadığını ve hatta böyle bir anlayışın pratikte ateizmden farklı 

olamayacağını savunmaktadır.
209

 Öyle görünmektedir ki bu yolla bir Tanrı’nın 

varlığını tutarlı olarak kabul etmek ve O’nun hakkında tutarlı ve anlamlı bir şekilde 

konuşmak oldukça zordur. Çünkü Tanrı vardır önermesi bile aslında sadece “varlık 

vardır”dan başka bir şey ifade etmemektedir. Söz konusu varlık kavramının da 

zorunlu olmaktan yani var olmaktan başka bir anlamı, dolayısıyla bir içeriği 

olmadığına göre, Tanrı hakkındaki ifadelerimizin döngüsellikten kurtulamayacağı ve 

nihayetinde anlamsızlıkla sonuçlanacağı söylenebilir. 

Tanrı hakkında tamamen olumsuzlamalar yoluyla, negatif teolojinin sınırları 

içinde kalarak tutarlı ve anlamlı bir şekilde konuşulamaması, O’nun hakkında varlığı 

dışında birtakım olumlamalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Gerçekten bir 

“Tanrı”nın varlığını olumladığımızdan emin olabilmek için tanrılığın kavramsal bir 

içeriğinin olması ve bunun da bizim tarafımızdan bütünüyle olmasa da bilinebilir 

olması gerekmektedir. Böyle bir şey Tanrı’nın zatını kuşatmak anlamına da 

gelmemelidir. Bu sadece ne hakkında konuştuğumuzu bilmenin ve tutarlı olmanın bir 

gereğidir. Elbette kendi zatını ve varlığın geri kalanını bütünüyle kuşatabilecek, 

hakkıyla takdir edebilecek tek varlık ancak ve ancak Tanrı’nın kendisidir. Fakat 

zatını kuşatamayışımızın, O’nun hakkında varlığı dışında hiçbir şey bilememeyi 

gerektirdiği sonucuna varmak zorunlu değildir. Plantinga’nın ifade ettiği gibi, Tanrı 

hakkındaki bilgimizin sınırlı, kısmî, eksik ve tamamlanmamış olmaya mahkûm 

olduğu hakikati, Tanrı’nın, hakkında kavram sahibi olmadığımız birçok niteliğe 

sahip olduğunu düşünmeye imkân tanısa da bu, Tanrı hakkında bilebileceğimiz 

şeyler olmasını engellememektedir.
210

  Eğer bir varlığa Tanrı diyebilmenin ve onu 

Tanrı olmayandan ayırabilmenin gerekli olan birtakım koşulları varsa, bu koşulları 

ancak Tanrı kavramının içeriğini, neye delalet ettiğini bilmek yoluyla yani mâhiyet 

ve sıfatlarını bilmek yoluyla tespit edebileceğimizi söylemek mümkündür. O halde 

mâhiyet ve sıfatların varlık ve gerçekliklerini kabul etmenin, Tanrı hakkındaki 
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ifadelerimizin delaletinin gerçek ve anlamlı olabilmesini sağladığı sonucuna 

varılabilir. 

Şimdi, metafiziksel basitlik ilkesinden ve onun ontolojik sonuçlarından ödün 

vermeksizin yukarıda bahsi geçen problemleri çözmeye çalışan Aquinas’ın semantik 

yaklaşımına geçebiliriz.  

B) Kavramsal Özdeşliğin Reddi 

Aquinasçı via negativa’nın semantik tezi, onu klasik basitlik çizgisinden 

ayıran en önemli boyutu oluşturmaktadır. Bu tezin temel prensiplerinin, Tanrı 

hakkında doğru olumlayıcı önermelerin olabileceğini kabul etmesi, Tanrı’ya 

atfedilen sıfatların kavramsal olarak özdeş olduklarını reddetmesi ve bu sıfatların 

nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili tek-anlamlılık ve çok-anlamlılık arasında, orta bir 

yol olarak analojik anlam teorisini savunması olduğu söylenebilir.   

Aquinas da Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde konuşabilmek için 

olumsuzlayıcı nitelemeler kadar olumlayıcı nitelemelere de ihtiyaç olduğunu 

savunduğu için, Tanrı hakkındaki konuşmada olumlu önermelerin de kullanılması 

gerektiğini ve söz konusu önermelerin, Tanrı ile ilgili temel hakikatlerle çelişmediği, 

aksine onlara uygun olduğu takdirde doğru olacağını ifade etmektedir. Yani insan 

zihninin Tanrı hakkında “doğru olumlu önermeler” inşa etmesi mümkündür. Daha 

önce ifade edildiği üzere, insan zihni basit olanı doğrudan kavrayamamaktadır. 

Aquinas’a göre basitlik kavramına dair bilgimiz, bileşikler yoluyla oluşmaktadır.
211

 

Yani zihnimiz, bileşik varlıklardan hareketle, basit olanın nasıl olmaması gerektiğini 

anlamakta ve basit olana dair bir tasavvur elde etmektedir. Bununla birlikte zihin, 

kendi bilme şeklini, kendi çalışma modunu bilgisine konu olan şeye 

dayatmamaktadır. Sözgelimi taş, maddi bir varlıktır, fakat zihnin o şeyin taş 

olduğunu bilmesi, -bileşik olmakla birlikte- gayrı maddi bir süreçtir. Yani zihin, taşı 

gayrı maddi olarak bilmekte, fakat gayrı maddiliği taşın kendisine yüklememektedir. 

Tıpkı bunun gibi, zihnimiz, basit olan Tanrı ile ilgili bilgisini bileşikler yoluyla ve 

bileşik bir şekilde elde etse de kendi çalışma modunu basit olan Tanrı’ya 

atfetmemektedir. O’nun basitliğini, bileşik bir şekilde anlamakta; Tanrı’yı farklı 

kavramlar yoluyla bilse de bu kavramlara gerçekte (in reality) tek bir şeyin karşılık 

geldiğini de bilmektedir. Dolayısıyla Aquinas açısından da Tanrı hakkındaki 
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ifadelerimizde olumlayıcı (affirmative) önermelerin kullanılmasında bir sakınca 

yoktur. Çünkü olumlu önermenin ifade ettiği çokluk,  Tanrı’nın özünde herhangi bir 

çokluğa neden olmamaktadır. Bu çokluk zihnin çalışma şekliyle ilgili olup, ona aittir. 

Bu sebeple Aquinas “Zihnimiz bazen Tanrı hakkında, “Tanrı’da iyilik vardır” 

dediğimizdeki gibi önermeler kullanmak vasıtasıyla, kesin bir şekilde çokluk işareti 

taşıyan ifadeler oluşturmaktadır. Burada … akla (intellect) ait olan kesin bir çokluk; 

ve gerçeğe refere (to reality) edilmesi gereken kesin bir birlik vardır”
212

 demektedir. 

Birçok hususta olduğu gibi, zihnin çalışma biçimiyle ilgili de kararsız ifadeler 

kullanan Aquinas, daha önce, yaratılmışlarda bölünmüş ve çok sayıdaki 

mükemmelliklerin Tanrı’da nasıl tek bir şeye tekabül ettiğini açıklamak için zihnin 

basit bir şekilde hüküm vermesini örnek gösterirken, burada zihnin çalışma şeklinin 

çokluğu gerektirdiğini ancak bu çokluğu, zihnin bilgisine konu olan şeye 

dayatmamak gerektiğini savunmaktadır. Yine olumlu önermedeki biçimsel ve 

kavramsal çokluğun ontolojik olarak bir karşılığı olmadığını ya da tümüne tek bir 

ontolojik gerçekliğin tekabül ettiğini tekrarlamakta ve basitlik ilkesine vurgu 

yapmaktadır.  

Bu noktadan sonra, via negativa’nın önemli bir parçası olan Tanrı’nın sıfatları 

arasındaki kavramsal özdeşlik hususunda İbn Sînâ’dan ayrılan Aquinas, Tanrı’nın 

sıfatları, mâhiyeti ve varlığı arasındaki ontolojik özdeşliğin kavramsal bir özdeşliği 

gerektirmediğini ve hatta kavramsal özdeşliği savunmanın Tanrı hakkındaki 

konuşmayı anlamsızlaştıracağını söylemektedir. Çünkü bir önermede eş anlamı 

sözcükleri -mesela kıyafet (clothes) ve giysi (garments)- bir arada kullanmak boş ya 

da gereksizdir. Aquinas, Tanrı’ya atfettiğimiz nitelikleri ifade eden tüm sözcükler eş-

anlamlı (synonymous) olsaydı, Tanrı iyidir ya da Tanrı âlimdir şeklinde iki ayrı ifade 

kullanmak anlamsız olurdu demektedir. Dahası herhangi bir şey hakkında, eş-anlamlı 

bir şeyi reddetmek, reddedilen şeyin eş-anlamlısı olan diğer şeyleri de otomatik 

olarak reddetmeyi gerektirmektedir. Oysa Tanrı’nın ilim ve iyiliğini reddetmeksizin, 

kudretini reddedenlerin varlığı bilinmektedir. Aquinas’a göre bu durum, bu 

sözcüklerin ve bu sözcüklerin delalet ettiği kavramların eş-anlamlı olamayacağını 

göstermektedir.
213
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İki sözcüğün eş-anlamlı olabilmesinin bazı koşulları vardır. Buna göre, eş-

anlamlı iki sözcük hem aynı şeye delalet etmeli hem de aynı zihinsel tasavvuru 

temsil etmelidirler. Yani Aquinas’a göre bir şeye, yalnızca bir yönden delalet eden 

sözcükler eş-anlamlıdır. Fakat aynı şeye farklı yönlerden, yani zihnin söz konusu 

şeye dair farklı kavramları açısından işaret edilirse, bu kavramlara işaret eden 

sözcükler eş-anlamlı olamamaktadır. Çünkü sözcükler kavramlara işaret etmektedir 

ve işaret edilen kavramlar özdeş olmadığı zaman sözcüklerin bütünüyle eş-anlamlı 

olması mümkün değildir. Aquinas, Tanrı’ya uygulanan isimlerin özdeşlik için gerekli 

olan bu şartları sağlamadığını düşünmektedir ve Tanrı’ya atfedilen birbirinden farklı 

isimler, zihnimizin Tanrı hakkında oluşturduğu farklı kavramlara işaret ettiği için –

gerçekte mutlak anlamda tek bir şeye delalet etmelerine rağmen- eş-anlamlı 

değildirler, demektedir.
214

 Aquinas’ın kavramsal özdeşliğin Tanrı hakkındaki 

konuşmayı anlamsızlaştıracağına dikkat çekmesi, üzerinde durulması gereken bir 

husustur. Zira Aquinas, via negativa’nın ontolojik özdeşlikten kavramsal özdeşliğe 

geçen çizgisini reddetmektedir. Aynı şeyi ifade eden kavramlarla Tanrı hakkında 

farklı şeyler söyler gibi konuşmanın iyi ihtimalle gereksiz bir laf kalabalığına neden 

olacağını ve daha kötüsü, anlamsızlıkla sonuçlanacağını söylemektedir.  

Peki, bu tutumunun Aquinas’ı via negativa’nın semantik çıkmazından, Tanrı 

hakkındaki tüm ifadelerin bir totolojiye dönüşme tehlikesinden kurtardığını 

söyleyebilir miyiz? Öyle görünmektedir ki ontolojik olarak tek bir gerçekliğe tekabül 

etmekle birlikte, kavramsal olarak özdeş olmayan şeyler hakkında anlamlı bir şekilde 

konuşmanın imkânını, ontolojik özdeşlik ile semantik özdeşlik arasındaki ilişkinin 

mâhiyeti hususundaki karar belirlemektedir. Daha açık bir ifadeyle, ontolojik 

özdeşlik ile semantik özdeşlik arasındaki ilişki zorunlu mudur sorusuna verilen 

cevap, Aquinas’ın yaptığı bu semantik farklılık vurgusunun anlamını belirlemeyi 

kolaylaştıracaktır. Hatırlanacağı üzere İbn Sînâ’da, ontolojik-semantik özdeşlik 

arasındaki ilişkinin zorunlu olup olmadığı sorusunun cevabı evettir. Tanrı’da 

ontolojik bir ayrılıktan hiçbir şekilde bahsedilemeyeceği için, Tanrı’ya atfedilen her 

sıfat ya bir olumsuzlama ya da bir ilişkiden ibaret olup Tanrı’da herhangi bir 

gerçekliği olmadığı için İbn Sînâ, bu sıfatların Tanrı söz konusu olduğunda “aslında” 

kavramsal olarak da farklı olmaması gerektiğini savunmuştur. Dolayısyla İbn 

Sînâ’ya göre, ontolojik bir gerçekliğe tekabül etmeyen sıfatların, Tanrı hakkında 
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gerçekten bir şey söylediğini, daha doğrusu Tanrı’nın sırf varlık oluşu dışında bir şey 

söylediğini iddia etmenin bir anlamı yoktur. Aquinas ise bir yandan Tanrı hakkında 

anlamlı bir şekilde konuşabilmek için Tanrı’nın sıfatlarının muhakkak ontolojik bir 

karşılığının olması gerektiğini savunarak ontoloji ile semantik arasındaki zorunluluk 

ilişkisine vurgu yapmakta, öte yandan ontolojik özdeşliğin semantik özdeşliği 

gerektirmediğini iddia etmektedir. 

Aquinas, Tanrı’ya atfedilen sıfatların kavramsal ve sözsel manada eş-anlamlı 

olarak yorumlanmasının, ancak tüm sıfatların ya bir olumsuzlama ya da bir ilişki 

olarak anlaşılması halinde mümkün olduğunu düşünmektedir. Tüm sıfatların ya 

Tanrı’dan bir şeyleri nefyedip ya da yaratılmışların O’nunla olan ilişkisini tespit 

edip, O’nda bir gerçekliğe tekabül etmeyen, yani Tanrı’nın özüne delalet etmeyen 

şeyler olarak yorumlanmaları durumunda kavramsal ve anlamsal özdeşliğin 

anlaşılabilir olduğunu söylemektedir.
215

 Ancak Aquinas, sıfatların Tanrı’da bir 

gerçekliğe tekabül etmemesini reddettiği için kavramsal olarak özdeş olmalarını da 

kabul edemeyeceğini ifade etmektedir. Çünkü Tanrı’ya atfedilen sıfatlara hiçbir 

şeyin tekabül etmemesi durumu, zihnin bunları Tanrı’ya atfetmekle hata etmiş 

olacağını ve bu tür nitelikleri ifade eden tüm önermelerin yanlış olması gerektiğini 

kabul etmek anlamına gelecektir.
216

  

Aquinas, ontolojik bir karşılığı olmayan bazı kavramların olabileceğini 

söylemektedir. Mesela cins ve tür kavramlarının, insan kavramı gibi, zihnin dışında 

ontolojik bir karşılıkları yoktur. Ancak Tanrı’ya uygulanan isimlerin anlamlarının bu 

şekilde olması mümkün değildir. Çünkü bu durumda akıl, bu isimleri Tanrı’ya 

kendinde (as he is in himself) değil, anlaşıldığı şekliyle (as he is understood) 

atfedebilecektir. Bu anlayışı kabul ettiğimizde, “Tanrı iyidir” demenin anlamı, “Biz 

O’nun öyle olduğunu düşünmekteyiz fakat gerçekte O, öyle değildir” olacaktır ki 

Aquinas’a göre bu, açıkça yanlıştır.
217

 Burada da Aquinas, daha önce Tanrı’nın 

kendinde ne olduğunu bilemeyeceğimiz bir varlık olduğunu söylediği halde, O’na 

atfettiğimiz isimlerin Tanrı’nın kendinde ne olduğuna dair bilgi vermesi gerektiğini 

söylemektedir. Oysa hatırlanacağı üzere, Aquinas’a göre, insanın Tanrı’ya dair 

bilgisi yaratılmışlardan hareketle elde edilmekte ve Tanrı’nın kendinde ne olduğunu 
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ifade etmemektedir. Yalnızca Tanrı’ya dair kısmi bir fikir vermektedir. Aquinas’ın 

bu iki düşüncesini, yani ya Tanrı’nın kendinde ne olduğunun bilinemeyeceğinden ya 

da bu isimlerin Tanrı’ya özsel olarak delalet etmesinden ödün vermeksizin 

bağdaştırmanın oldukça zor göründüğünü belirtmek gerekir. Bununla birlikte 

Aquinas, Tanrı’nın sıfatlarını bir olumsuzlama ya da ilişki olarak yorumlamakla, 

kendi anlayışının, yani tüm sıfatlara tek bir gerçekliğin tekabül etmesinin birbirinden 

ayrılması gerektiğini savunmaktadır. Bu hususta kendisine yöneltilebilecek bir itirazı 

öngörerek cevap vermeye çalışmaktadır. İtiraz şu şekildedir:  

… Bu isimlerin gerçekte bir ve aynı şeye delalet ettiği, fakat 

düşüncede farklılaştığı söylenirse; buna, bir gerçekliğin tekabül 

etmediği bir fikir (idea) anlamsızdır (vain) denerek itiraz edilebilir. 

Dolayısıyla, bu fikirler çok ve [bunların delalet ettiği] şey bir ise, bu 

fikirler de boş kavramlar gibi görünmektedir.”
218

  

Aquinas’ın bu itiraza verdiği cevap, bu fikirlerin gerçeklikte muhakkak bir 

karşılığının olması gerektiğini teyit etmekte; fakat bunun, basitlik ilkesiyle uyumlu 

olması şartını koymaktadır:  

Bu isimlerin farklı yönleri boş (empty) ve anlamsız (vain) değildir, 

çünkü bunların tümüne, bunlar [bu isimler] tarafından çeşitli ve 

eksik bir şekilde temsil edilen (represented) tek bir basit gerçeklik 

tekabül etmektedir.
219

  

Şimdi, Aquinas’ın Tanrı’nın sıfatları hakkında anlamlı bir şekilde 

konuşabilmek için ontolojik bir karşılıklarının olması gerektiğini ısrarla 

vurgulamasından hareketle, onun, ontoloji ve semantik arasında –İbn Sînâ gibi- 

zorunlu bir ilişki öngördüğü sonucuna varmak oldukça makuldür. Ancak Aquinas, 

ontolojik ve semantik özdeşlik arasındaki zorunluluk ilişkisi hususunda İbn Sînâ’dan 

ayrılmakta ve sıfatların ontolojik çokluğunu olumsuzlamanın semantik çokluğu 

olumsuzlamayı gerektirmediğini savunmaktadır. Semantik özdeşliğin ancak sıfatları 

bir ilişki ya da olumsuzlama olarak yorumlamakla gündeme geleceğini 

söylemektedir. Peki, Aquinas’la İbn Sînâ’nın basitlik ilkelerinin, yani ontolojik 

iddialarının, temelde aynı şeyi ifade ettiğini hatırlayacak olursak; Aquinas’ın bu 

ayrımının gerçekten bir anlamı kalmakta mıdır?  Tanrı’nın sıfatlarını olumsuzlama 

                                                           
218

 Aquinas, Summa Theologica, I.13,4. 
219

 Aquinas, Summa Theologica, I.13,4. 



83 
 

ya da ilişki olarak yorumlamak da sıfatlarının Tanrı’nın özüne delalet ettiğini ama 

tümüne tek bir şeyin karşılık geldiğini söylemek de Tanrı’nın sırf varlık olduğu 

anlamına geliyor ise Aquinas, farklı bir sonuca varmasını tutarlı bir şekilde 

temellendirebilir mi?  

Aquinas, Tanrı’nın sıfatlarını olumsuzlama ya da ilişki olarak yorumlamanın 

semantik özdeşliğe götüreceğini teslim ettiğine ve tüm sıfatlara tek bir gerçekliğin 

tekabül etmesinin de Aquinas’ın reddettiği yorumlama biçimiyle temelde aynı şeyi, 

yani Tanrı’nın sırf varlık olmasını savunduğuna göre, Aquinas’ın semantik özdeşliği 

makul bir şekilde temellendirerek reddetmesinin oldukça zorlaştığı söylenebilir. 

Çünkü özsel olarak aynı şeyi ifade eden iki anlayışın, sonuçlarının nasıl 

farklılaşabildiği açıklanması gereken bir husustur. Aquinas, sıfatlarının Tanrı’nın 

özüne delalet etmemesi durumunun kavramsal özdeşliği gerektirdiğini kabul 

etmeseydi, ontolojik özdeşlik ile semantik özdeşlik arasında zorunluluk ilişkisi 

görmediğini söyleyebilirdik. Ancak o, hem eleştirdiği anlayışla temelde aynı şeyi 

söyleyip hem de bu anlayışın yol açtığı mantıksal sonuçları kabul edemeyeceğini 

iddia etmektedir. Bu sebeple bazı araştırmacılar Aquinas’ın bu görüşlerinin 

olumlayıcı teoloji ile olumsuzlayıcı teoloji arasında bir orta yol (via media) olduğuna 

karşı çıkmakta ve onun via negativa’nın katı çizgisinden yalnızca görünüşte 

farklılaştığını, aradaki farkın özsel bir farklılık değil yalnızca formülasyon farkı 

olduğunu iddia etmektedirler. 

Bu hususa işaret eden Alexander Broadie, bir yandan negatif yöntemi temele 

alıp bir yandan pozitif vurgular yapan Aquinas’ın, bütünüyle negatif bir çerçevede 

kalmaksızın ilahî basitlik teorisini muhafaza etmenin imkânını ortaya koyması 

gerektiğini ifade etmektedir.
220

 Broadie, via negativa’nın aşırı savunucularından olan 

Maimonides’in basitlik doktrini üzerine inşa edilmiş tezini açıkladıktan sonra, 

Aquinas’ın temelde onunla çizgide olduğunu iddia etmektedir. Çünkü Aquinas da en 

az Maimonides kadar basitlik ilkesine bağlı kalmaktadır. Maimonides Tanrı’nın tüm 

isimlerini ya da sıfatlarını negatif bir yolla anlamayı önerirken, Aquinas bu isimlerin 

olumlayıcı olması gerektiğini ifade etmekte fakat isimleri aslında Maimonides gibi 

anlamaktadır. Hem Maimonides hem de Aquinas için bu isimler gerçekte birdir ve 

Tanrı ile özdeştir. Broadie, negatif ve pozitif teoloji arasında orta bir yol olan analoji 
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teorisinin de nihayetinde bizi Tanrı’nın sıfatlarıyla ilgili olarak negatif bir 

açıklamayla baş başa bıraktığını dile getirmektedir. Dolayısıyla analojinin, negatif 

teolojinin yalnızca bir türü olduğunu ve hatta Maimonides’in negatif teolojisi ile 

Aquinas’ın analoji teorisinin aynı teorinin farklı versiyonları olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır.
221

 

Benzer şekilde Isaac Franck, Maimonides ve Aquinas’ın negatif teolojinin 

seçkin savunucuları olduğunu söylemiş, negatif teolojiyi radikal ve ılımlı olmak 

üzere ikiye ayırmıştır.  Via negativa’nın radikal formu, olumlayıcı veya pozitif hiçbir 

önermenin Tanrı’ya yüklenemeyeceğini, Tanrı’nın bütünüyle bilinmeyen ve 

bilinemez olduğunu, Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde konuşmanın ancak O’nun ne 

olmadığını söylemekle mümkün olduğunu ve insanın Tanrı’ya dair en yüksek 

bilgisinin, O’nu bilmesinin mümkün olmadığını bilmesi olduğunu iddia etmektedir. 

Ilımlı negatif teoloji ise yalnızca insana yüklenebilen şeylerin Tanrı’ya 

yüklenemeyeceğini, Tanrı’ya dair kısmî ya da özel bir bilginin edinilebileceğini 

savunmaktadır. Franck, bu hususta temkinli davranmak gerektiğini belirtmekle 

beraber, Maimonides ve Aquinas’ı via negativa’nın radikal versiyonuna dâhil etme 

eğilimindedir. Bununla birlikte ikisi arasında öne çıkardıkları, vurguladıkları noktalar 

açısından farklılık olduğunu da kabul etmektedir.
222

 Dolayısıyla Franck’e göre de 

Aquinas’ın, pozitif vurgularına rağmen negatif yönünün ağır bastığını ve asıl 

çerçevesinin negatif olduğunu söylemek mümkündür.  

Söz konusu makalelerin, Aquinas’ın pozitif vurgularının da negatif bir 

anlamın ötesine geçemeyeceğini başarılı bir şekilde gösterdiği söylenebilir. Bununla 

birlikte Aquinas’la Maimonides’in, yani klasik via negativa ile Aquinas’ın via 

media’sının bir tutulmasına karşı çıkanlar da vardır. Sözgelimi Buijs, Franck’i 

eleştirmek için kaleme aldığı makalesinde Franck ve Broadie gibi düşünenlerin via 
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negativa’nın farklı iddialarını birbirine karıştırdıklarını ve bu sebeple aradaki 

farklılıkları gözden kaçırdıklarını iddia etmektedir.
223

 

Buijs, via negativa’nın metafizik, epistemolojik ve semantik olmak üzere üç 

farklı alanda birbiri ile eşitlenemeyecek iddialarının olduğunu söylemektedir. Via 

negativa’nın metafizik tezi, Tanrı’nın yalnızca varolduğunu değil, aynı zamanda 

varolan ya da varolabilecek bütün varlıklardan bütünüyle farklı/başka olduğunu 

savunmaktadır
224

 ki bu başkalığın temellendirilmesindeki en önemli unsurun basitlik 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Epistemolojik tez, Tanrı’nın bilinemez 

olduğunu ve semantik tez, Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde konuşabilmenin ancak 

negatif bir yolla mümkün olduğunu iddia etmektedir. Buijs, özellikle epistemolojik 

ve semantik tez üzerinde durmakta ve kavramsal olarak Tanrı hakkında konuşabilme 

veya konuşamamanın, O’nu bilebilmek ya da bilememekle aynı olmadığını ifade 

etmektedir. Ona göre bu tezler arasında gereklilik ilişkisi olup olmadığı 

netleştirilmeden farklı boyutlardaki iddialar birbirine denk sayılmaktadır. 

Maimonides ve Aquinas’ın negatif teoloji anlayışlarının bir sayılması da bu 

karıştırmadan kaynaklanmaktadır. Bu tezlerin ayırt edilmesi, hem ne Maimonides ne 

de Aquinas’ın via negativa’nın radikal versiyonuna dâhil olmadığını gösterecek hem 

de ikisinin aslında aynı şeyleri söylemediğini ortaya çıkaracaktır. Buijs, Franck’in 

makalesinden hareketle negatif teolojinin epistemolojik tezini (Epistemic thesis of 

negative theology, ENT) ve negatif teolojinin semantik tezini (Semantic thesis of 

negative theology, SNT) şu şekilde formülleştirmektedir: 

ENT: Tanrı’nın var olduğunu bilebiliriz. Fakat O’nun özüyle ilgili olarak, ne 

olduğunu değil yalnızca ne olmadığını bilebiliriz.  

SNT: Tanrı’ya yalnızca negatif olarak yüklenen terimler anlamlıdır, pozitif 

olarak yüklenenler ise anlamsızdır.
225
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Semantik tez iki farklı anlama gelebilmektedir: 

SNT1: Tanrı, pozitif bir önermeye konu olamaz, yalnızca negatif önermelere 

konu olabilir. 

SNT2: Tanrı hakkında, O’nun “ne olduğunu” söyleyerek anlamlı bir şekilde 

konuşmak mümkün değildir, Tanrı hakkında ancak, O’nun “ne olmadığı” üzerinden 

anlamlı bir şekilde konuşulabilir. 
226

 

Bu iki tezin birleşimi, negatif teolojinin -Franck’in de savunduğu- radikal 

formunu oluşturmaktadır. Buijs, SNT1’in, SNT2’den daha sınırlayıcı olduğunu 

söylemektedir. Çünkü SNT1, Tanrı’nın hiçbir pozitif önermeye konu olamayacağını 

iddia etmektedir. SNT2 ise ENT’ye paralel bir şekilde kendini yalnızca Tanrı’nın 

özüyle ilgili olarak sınırlamaktadır. Yani SNT2, Tanrı’nın ne olduğuna dair 

tanımlayıcı bir ifade olduğunu iddia etmemek kaydıyla Tanrı hakkında pozitif bir 

teolojik dile izin vermektedir.
227

 Ancak Buijs’e göre, Maimonides ve Aquinas 

epistemolojik tez konusunda hemfikir olmakla birlikte, semantik tez konusunda 

farklı düşünmektedirler. Dahası hem Maimonides hem Aquinas’ın, Tanrı’nın konu 

olduğu birçok pozitif önerme kullanmaları her ikisinin de SNT1’e dâhil 

edilemeyeceğini göstermektedir. Maimonides SNT2’yi kabul ederken Aquinas, onu 

da kabul etmeyecektir.
228

 

Bu noktadan sonra Buijs, Maimonides’in ve Aquinas’ın neden negatif 

teolojinin radikal formuna dâhil edilemeyeceklerini ve neden Maimonides ve 

Aquinas’ın negatif teolojilerinin aynı olamayacağını, teorilerinin farklı yönlerini 

vurgulayarak anlatmaya çalışmaktadır. Buna göre, Maimonides Tanrı hakkında 

fiilleri yoluyla konuşulabileceğini söylediği ve bu fiilleri ifade eden önermeleri 

negatif önerme formlarıyla sınırlamadığı için SNT1’i kabul etmeyecektir. Bununla 

birlikte Maimonides, ne zaman Tanrı’yı pozitif bir yolla, O’nun ne olduğunu 

söyleyerek anlatmaya teşebbüs etsek, nihayetinde negatif terimlerle ve O’nun ancak 

ne olmadığı bilgisi ile karşı karşıya kalacağımızı düşündüğü için SNT2’yi herhangi 

bir kayıt koymaksızın onaylayacaktır. Aquinas ise Maimonides’ten farklı olarak, 

temelde negatif çizgiyi takip etmekle birlikte, yani Tanrı’nın ancak ne olmadığının 
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bilinebileceğini söylemekle birlikte, Tanrı’ya dair kısmi ve kusurlu bir bilginin 

olabileceğini de kabul etmektedir. Semantik tezle ilgili olarak ise Aquinas, hem 

Tanrı’yı pozitif önermelere konu yapmakta hem de bir kısmını ileride 

detaylandıracağımız bazı kayıtlar koymak yoluyla Tanrı’ya sırf mükemmellik ifade 

eden iyilik, ilim gibi isimlerin pozitif bir şekilde, analojik olarak yüklenebileceğini 

söylemektedir. Aquinas, Maimonides’in aksine bütünüyle negatif bir konuşma 

önermemekte, Tanrı hakkında yetersiz ve kusurlu bir şekilde de olsa pozitif olarak 

konuşmayı mümkün görmektedir. Sonuç olarak Aquinas, epistemolojik tezi (ENT) 

belli kayıtlar koyarak kabul ederken semantik tezin her iki formunu da 

reddetmektedir. Dolayısıyla Buijs’e göre, Aquinas’ın teorisi ne Franck’in radikal 

formuyla ne de Maimonides’in negatif teolojiyle bir tutulmamalıdır.
229

 

Şimdi, Buijs’in negatif teolojinin çeşitli iddialarını birbirinden ayırmasının, 

negatif teolojinin farklı boyutlarını görmek ve farklı düzlemlere ait olan tezleri 

netleştirmek açısından oldukça yararlı olduğunu belirtmek gerekir. Fakat Buijs 

tarafından savunulan, Aquinas’ın pozitif vurguları ve ifade farkı nedeniyle negatif 

çerçevede kabul edilemeyeceği fikrine katılmak pek mümkün gözükmemektedir. 

Çünkü Aquinas’ın klasik via negativa çizgisinden farklı olarak hem epistemolojik 

hem de semantik tezlerinde pozitifliğe kapı aralayan esnetmeler yapmaya çalıştığı, 

Aquinas’la Maimonides arasında vurgu yaptıkları hususlar açısından farklılıkların 

olduğu, Maimonides’in teorisi negatiflik üzerine kurulu iken, Aquinas’ın negatif 

yönü daha baskın olmakla birlikte pozitif yönlerinin de olduğu bilinen ve kabul 

edilen hususlardır. Bu farklılıklar zaten formülasyon farkı olarak kabul edilmiştir. 

Asıl mesele Aquinas’ın savunduğu temel metafizik ve epistemolojik prensiplerin 

pozitif bir sonuca ulaşmasına imkân verip vermediği ile ilgilidir. Farklılığın özsel 

olmadığını savunanlar haklı olarak, Aquinas’ın via negativa’nın temelinde olan 

metafizik tezin yani basitliğin, pozitif vurgularını anlamsızlaştırdığını, basitlikten 

ödün vermeksizin bu farklı vurguların gerçek anlamda pozitif olamayacağını dile 

getirmektedirler. Yani metafizik, epistemolojik ve semantik tezin ayrıştırılabilmekle 

beraber birbirine bağlı olduğunu, aralarında gerektirme ilişkisinin bulunduğunu 

söylemektedirler. Oysa Buijs, bu farklı tezler arasında böyle bir ilişkinin bulunmak 

zorunda olmadığını göstermeksizin bu tezlerin birbirinden ayrı değerlendirilmesi 

gerektiğini iddia etmektedir. Aquinas’ın epistemolojik anlamda Tanrı hakkında kısmi 
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ve kusurlu pozitif bir bilginin olabileceğini iddia etmesinin, Tanrı’ya pozitif olarak 

yüklenebileceğini söylediği ilim ve iyiliğin ontolojik karşılığının Maimonides’in 

negatif bilgi ve dilinin ontolojik karşılığıyla aynı olup olmadığını gündeme 

getirmemiştir. Metafizik basitlik tezi konusunda bütünüyle hemfikir olan iki 

anlayışın semantik ve epistemolojik tezler hususunda ayrışmasının imkânını 

tartışmamıştır. Basitliğin, epistemolojik ve semantik düzlemde Maimonides’in 

savunduğu ölçüde bir negatifliği gerektirmediğini savunmamıştır. Buijs’in yaptığı 

şey daha ziyade her iki filozof arasındaki vurgu farklılıklarını, hangi düzleme ait 

olduklarını belirleyerek netleştirmekten ibarettir ki bunun Aquinas’ın temelde 

bütünüyle negatif bir çerçevenin dışına çıkamayacağı iddiasına cevap verdiğini 

söylemek güçtür. 

Son olarak, Aquinas’ın ontolojik özdeşlik ile semantik özdeşlik arasındaki 

ilişki hususundaki pozisyonunun ortaya çıkardığı bir güçlükten daha bahsetmekte 

yarar vardır. Sözcük, kavram ve şey arasındaki ilişki konusunda Aristo’yu takip eden 

Aquinas, sözcüklerin kavramlara delalet ettiğini ve kavramların da şeylerin 

sureti/benzeşmesi (likeness) olduğunu söylemektedir.
230

 Sözcüklerin, şeyin 

kendisinden önce kavramlara işaret ettiğini savunmakta ve Tanrı söz konusu 

olduğunda sözcükler, ontolojik olarak farklı şeylere delalet etmeseler de delalet 

ettikleri kavramların farklı olmasını, sözcüklerin anlamının farklı olması için yeterli 

görmektedir. Tanrı’ya atfedilen isimlerin farklılığını, kavramsal farklılıkla 

temellendirmektedir. Yani bu durumda Aquinas için farklı isimlerin Tanrı’ya 

delaletinin bir bakıma kavramsal düzeye kadar inebildiğini ya da kavramsal düzeyde 

kaldığını söylemek mümkündür. Ancak Aquinas elbette bunu kabul etmeyecek ve 

sıfatlarının Tanrı’ya hakiki  (substantial) olarak delalet etmesi gerektiğini, aksi halde 

Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde konuşulamayacağını söyleyecektir. Peki, bu 

isimlerin farklılığı kavramsal düzeyle sınırlı ise bunların Tanrı’ya hakiki olarak 

delalet etmesi mümkün müdür? Aquinas bu soruyu, tüm isimlere tek bir gerçekliğin 

karşılık geldiğini, dolayısıyla bunların ontolojik bir karşılığının olduğunu söyleyerek 

cevaplasa da yukarıdaki sorunla bir kere daha karşı karşıya kalacaktır. Tanrı’nın 

sıfatlarının özüne delalet etmeyip, hepsinin aslında Tanrı’nın sırf varlık oluşunu ifade 

etmeleri ile bu sıfatların Tanrı’ya hakiki olarak delalet etmeleri gerektiğini ve fakat 
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 Aquinas, Compendium Theologie, I,25; Aquinas’ın sözcük, kavram, şey ilişkisinin Aristo’nun 

metinleriyle bağlantılı açıklamaları için bkz. Te Velde, Aquinas on God, s. 98. 
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bunların sırf varlıktan başka bir şey olmadığını söylemenin farkı nedir? Zira 

Aquinas’ın Tanrı’nın sıfatlarının semantik farklılığını göstermek için verdiği örneği 

ontolojik düzleme uyguladığımızda, sonucun,  Aquinas’ın ya özdeşlik kuralını 

ontoloji ve semantiğin her ikisine de uygulamasını ya da her iki alanda da özdeşlik 

fikrinden ödün vermesini gerektirdiği söylenebilir. Ontolojik özdeşlik kuralı gereği, 

bir kimsenin Tanrı’nın ilim ve iyiliğini reddetmeksizin kudretini reddetmesi mümkün 

gözükmemektedir. Tanrı’nın kudretini reddetmek aynı zamanda O’nun iyiliğini, 

ilmini ve hatta Tanrı’nın varlığını reddetmek anlamına gelecektir. Çünkü bunların 

her biri, bir diğerine özdeştir. Bu durumda Tanrı’nın ilim ve iyiliğini reddetmeksizin 

yalnızca kudretini reddedenler, -sıfatlarının Tanrı’da yalnızca kavramsal olarak 

farklılaştıklarını, Tanrı’nın özünde ontolojik bir ayrılıkları olmadığını kabul eder 

isek- ya hiçbir şeyi reddetmemiş olacaklardır ya da aslında hepsini reddetmektedirler.    

Öyle görünmektedir ki Aquinas ya Tanrı’nın sıfatlarının ancak bir semantiği olup 

gerçekliğinin olmadığını kabul etmek durumundadır ki bu ona göre Tanrı hakkındaki 

konuşmayı anlamsızlaştırmaktadır ya da bu sıfatların her birinin sırf varlıkla ve 

birbirleri ile özdeş olmasından yani basitlik ilkesinden ödün vermelidir. 

                         C) Analojik Anlam Teorisi 

Analojik anlam teorisini anlatmaya geçmeden önce hem bu teorinin 

anlaşılması konusunda altyapı sağlaması hem de şimdiye kadar Aquinas’ın Tanrı’ya 

uygulanabilecek isimler ya da atfedilebilecek sıfatların anlaşılması ile ilgili 

söylediklerinin derli toplu bir ifadesi olması açısından önemli olan bir konuya daha 

yer vermek yararlı olacaktır. Şimdiye kadar anlatılanlardan anlaşılacağı üzere, 

Aquinas’ın Tanrı’nın sıfatlarını olumlamakla onları sırf varlığa indirgemek arasında 

gidip geldiğini söylemek mümkündür. Daha doğrusu Aquinas, sıfatlarını Tanrı’ya 

hakiki ve olumlayıcı anlamda atfetmek gerektiğine inanmakta; fakat bunu basitlik 

ilkesinden ödün vermeksizin yapmaya çalışmaktadır. Basitlik ilkesini korumak ve 

söz konusu ilkenin neden olduğu negatif teolojiyi belli ölçüde benimsemekle birlikte, 

bütün negatif sonuçlarını kabul etmemektedir. Bu negatif sonuçların bir kısmını 

çeşitli teoriler geliştirmek suretiyle pozitifleştirmeye çalışmaktadır. Ancak bu pozitif 

çabaların sonuçlanmasının önündeki en önemli engelin tutarlılık koşulunu sağlamak 

olduğunu söyleyebiliriz. Zira Aquinas’ın savunduğu temel metafizik prensipler, onun 

pozitif teorilerinin sonuçlanmasını engelleyen birtakım mantıksal implikasyonlar 

barındırmaktadır.  
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Negatif teoloji ile ilgili çözüm denemelerinin semantik düzlemdeki en önemli 

kısmını analojik anlam teorisi oluşturmaktadır. Analojik anlam teorisi, 

yaratılmışların Tanrı’ya olan benzerliği ve yaratılmışlarda olan her mükemmelliğin 

öncelikli olarak Tanrı’da olması gerektiği ilkelerinden hareketle, sıfatlarının ya da 

isimlerinin Tanrı’ya literal olarak ve fakat analojik anlamda uygulanması gerektiğini 

savunmaktadır.  

Aquinas’ın Tanrı’dan bazı şeyleri,-cismanilik, bilkuvvelik, bileşiklik vs.- 

zorunlu olarak olumsuzlamak gerektiği gibi, bazı şeyleri –ilim, iyilik, hayat- de Tanrı 

hakkında zorunlu olarak olumlamak gerektiğini savunduğu daha önce ifade edilmişti. 

Fakat bu olumlama da kendi içinde bazı aşamaları barındırmaktadır. Buna göre, 

yetersiz bir şekilde de olsa sırf mükemmelliklere işaret eden iyilik, ilim vb. isimlerin, 

öncelikle bu isimlerin yaratılmışlardaki modunu çağrıştıran tüm boyutları 

olumsuzlanmalıdır. Eksiklik ve kusurlarından arındırılan bu isimler Tanrı hakkında 

olumlanmalı ve son olarak bunların Tanrı’da (en) üstün (eminent) ve (en) mükemmel 

(excellence) formuyla olması gerektiği kabul edilmelidir. Yani bu süreç de kendi 

içinde olumsuzlama (negation), olumlama (affirmation) ve nihai üstünlük 

(supereminence) aşamalarını barındırmaktadır. Bu sürecin son aşaması olan nihai 

üstünlük modunu ifade eden En Yüksek İyi, İlk Varlık gibi isimler sadece Tanrı’ya 

uygulanabilmektedir.
231

 İşte bu süreç, bazı Aquinas savunucularına göre 

olumsuzlamayı da içeren bir olumlama sürecidir ve via negativa tartışmalarında daha 

fazla dikkate alınmalıdır.  

Sözgelimi Rudi te Velde, temelde Tanrı’yı bilme yolu olduğunu düşündüğü 

bu süreci, nedensellik, olumsuzlama ve üstünlük aşamaları şeklinde ifade etmekte ve 

sürecin negatif yönüne gereğinden fazla vurgu yapıldığını, pozitif aşamaların 

görmezden gelindiğini iddia etmektedir. Özellikle David Burell’in, Aquinas’ın 

pozitif ve deskriptif bir Tanrı anlayışı sunmadığını, basitlik, sonsuzluk, değişmezlik, 

ezelilik vb üzerinden negatif bir yolla, yalnızca Tanrı hakkında konuşma biçimimize 

dair bir açıklama getirmeye çalıştığını iddia etmesi
232

 ile yaygınlaşan bu eğilimin 
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 Aquinas, Summa Contra Gentiles, I,30; Aquinas, Summa Theologica, I.13,3. 
232

 David Burrell, Aquinas: God and Action, (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 

1979) ss. 146-161. Burrell bu kitabında analojinin, çeşitli isim ve sıfatların Tanrı’ya nasıl 

atfedilebileceğini açıklayan bir teori olmaktan ziyade, Tanrı’nın aşkınlığını vurgulamaya yönelik 

entelektüel bir teori olduğunu savunmaktadır. Ancak daha sonraki çalışmalarında Burrell bu iddiayı 

savunmaya devam etmemiş, analojinin mükemmelliklerin Tanrı’ya yüklenme biçimine dair bir teori 

olduğunu söylemiştir.  
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yanlış olduğunu savunmaktadır. Çünkü negatif yönün gereğinden fazla 

vurgulanması, Aquinas’ın Tanrı anlayışını soyut bir hiçliğe (an abstract nothingness) 

götürecektir. Aquinas’ın yaklaşımını bütünüyle negatif olarak yorumlayanlar, te 

Velde’ye göre, olumsuzlamanın, Tanrı ile yaratılmışlar arasındaki nedensellik 

ilişkisinin oluşturduğu makul yapının bir parçası olduğunu görmezden 

gelmektedirler. Olumsuzlama, Tanrı’nın yaratılmışların perspektifinden nasıl ifade 

edileceğini açıklayan bir teorinin yalnızca bir parçasıdır. Via negativa, temeli Tanrı 

ile yaratılmışlar arasındaki nedenselliğe dayanan, olumsuzlama ve üstünlük 

aşamalarını da içeren üçlü bir yoldur (via triplex).
233

  

Buna göre ilk olarak nedenin, etkilerinden biri olmadığı tespit edilerek, 

neden, etkilerinden ayrılır ve via negativa’nın kökeni bu ayrımdır. Bu nedensellik 

ilişkisi aynı zamanda, yaratılmışlardaki mükemmelliklerin, onların nedeni olan 

Tanrı’da öncelikli olarak var olması gerektiği sonucuna ulaştıracaktır. İkinci adımda 

bu mükemmelliklerin yaratılmışlardaki kusur ve eksiklikleri, Tanrısal formdaki 

mükemmelliklerden nefyedilecektir. Olumsuzlama aşaması, Tanrı’nın basitlik, 

değişmezlik, sonsuzluk, birlik gibi nitelikleri ışığında, mükemmelliklerin Tanrısal 

formlarının nasıl olamayacağını belirleyecektir ve son olarak Tanrı’nın 

yaratılmışlardaki tüm mükemmellik formlarını aştığı tespit edilerek, bu 

mükemmellikler daha üstün bir yolla Tanrı’ya atfedilecektir.
234

 Temelde Tanrı’yı 

bilme şeklimiz olan bu üçlü yol, Te Velde’ye göre, Tanrı hakkındaki konuşma için 
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 Bu üç aşamalı süreci te Velde gibi nedensellik, olumsuzlama ve üstünlük şeklinde ifade eden 

Rocca, bu süreci oluşturan ilkelerin sıralamasında ve kullanıldıkları bağlamlarda değişiklikler 

olabildiğini söylemekte ve Aquinas’ın metinleri üzerinden bu farklılıklara örnekler vermektedir. Bkz. 

Gregory P. Rocca, Speaking the Incomprehensible God: Aquinas on the Interplay of Positive and 

Negative Theology, (Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 2004), ss. 50-55. 

Aynı eserinde Rocca, (ss. 58-62) olumsuzlamanın da olumsuzladığı şeye göre farklılaştığını ifade 

etmekte ve bu farklılıkları negatif teolojinin üç türü olarak adlandırmaktadır. Bunlardan ilki, niteliksel 

olumsuzlamadır (qualitative negation) ve bir nitelik ya da özelliği bütünüyle ve mutlak anlamda 

Tanrı’dan nefyetmektedir. Niteliksel olumsuzlama ile Tanrı’dan nefyedilen bir şey, Tanrı hakkında 

hiçbir şekilde olumlanamamakta, O’na hiçbir şekilde atfedilememektedir. Çünkü bu tür olumsuzlama, 

niteliğin özünde bulunan ve ondan ayrılamayacak olan bir kusuru Tanrı’dan nefyetmektedir. 

Cismanilikle ilgili bütün nitelikler bu olumsuzlama türüne dâhildir. İkincisi, objektif modal 

olumsuzlamadır (objective modal negation). Objektif modal olumsuzlama, bir mükemmelliğin 

yaratılmışlara özgü modunu Tanrı’dan nefyetmektedir. Mükemmelliğin kendisi, ilahî üstünlük modu 

açısından düşünüldüğünde Tanrı’ya atfedilebilmektedir. İlim, iyilik gibi nitelikler bu yolla Tanrı’ya 

atfedilmektedirler. İkinci tür ile oldukça yakın olan subjektif modal olumsuzlama (subjective modal 

negation) ise ilahî mükemmellikleri, insanların olağan düşünme ve ifade etme şekillerinden 

kaynaklanan kusurlardan arındırmaktadır. Son iki olumsuzlama türü, mutlak değil kısmidir.  
234

 Te Velde, Aquinas on God, ss. 73-77. 
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de geçerlidir ve pozitif yönleri görmezden gelinen bu teori, Tanrı hakkında tutarlı bir 

söylem oluşturma peşindedir.
235

  

Te Velde’nin iddiaları birkaç açıdan düzeltilmeyi gerektirmektedir. Zira te 

Velde’nin görmezden gelindiğini iddia ettiği pozitif hususların, en az negatif hususlar 

kadar Aquinas’ın hem savunucuları hem de eleştirmenleri tarafından vurgulanması 

bir yana, bu teorinin tutarlı bir söylem oluşturduğu iddiasının oldukça problemli 

olduğu söylenebilir. Aquinas’ın yaptığı ve savunucuları tarafından çokça dile 

getirilen pozitif vurgular, bu teoriyi eleştirenlerin elbette gördüğü bir noktadır. 

Nitekim eleştirel çalışmaların her biri, verdiğimiz örneklerde de görüldüğü üzere, 

Aquinas’ın pozitif vurgularına dikkat çekmektedir. Ancak bu vurguların gerçekte 

pozitif olup olamayacağı hususu problemin temelini teşkil etmektedir ve bunların 

pozitif olamayacağı tezi daha güçlü ve tutarlı gözükmektedir.  

Aquinas’ta analojik anlam teorisinin bir diğer boyutu, sözcüklerin analojiye 

konu olan şeylere literal olarak atfedilmesidir. Aquinas,  bahsi geçen üçlü süreci 

takip ederek Tanrı’ya atfedilen sıfatlar ya da uygulanan isimlerin literal olarak 

atfedildiğini söylemektedir.
236

 Bir sözcüğün birden fazla varlığa literal olarak 

yüklenmesi, analojik anlamlı yükleme için geçerli olduğu gibi, tek-anlamlı ve çok-

anlamlı yükleme için de geçerli olabilmektedir. Buna göre, “Kırmızı bir arabam 

vardır” ve “Kırmızı bir kalemim vardır” dediğimizde, kırmızı sözcüğü her iki 

önermede tek-anlamlı olarak kullanılmıştır ve iki kullanım da literaldir. “Küçük bir 

kara parçası için savaş çıkacaktı” ve “Tüm şehri kara bulutlar sarmıştı” ifadelerinde 

ise “kara” sözcüğü tamamen farklı anlamlarda kullanılmasına rağmen, her iki ifade 

de aynı anda doğru olabilir ve sözcük her iki ifade de literal anlamıyla kullanılmıştır. 

Tıpkı bunlar gibi, “Tanrı âlimdir” ve “Sokrates âlimdir” dendiğinde, “âlim” sözcüğü 

Tanrı ve Sokrates’e ancak analojik olarak atfedilebilmekle birlikte her iki önermede 

literal olarak kullanılmıştır.
237

 Çünkü Tanrı ve Sokrates ilme, kendi varoluş 

biçimleriyle uyumlu olarak sahiptir. İlmin anlamı her iki varlığa uygulandığında aynı 

olmasa da her iki varlığın da kendi varoluş tarzıyla uyumlu olarak âlim olarak 

adlandırılmaları doğrudur. Dolayısıyla anlamı aynı olmasa da ilim, iki varlığa literal 

olarak atfedilmiştir. Ancak görüldüğü üzere isimlerin Tanrı ve yaratılmışlara literal 
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 Te Velde, Aquinas on God, s. 96. 
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 Aquinas, Summa Contra Gentiles, I,30; Aquinas, Summa Theologica, I.13,3. 
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 Davies, The Thought of Thomas Aquinas, s. 71. 
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olarak atfedilmesinin, herhangi bir ismin Tanrı’ya atfedildiğinde anlamının ne 

olacağını belirlemeyi kolaylaştırdığını söylemek güçtür. Çünkü bu literal atıf 

üzerinden, Tanrı ve yaratılmışlara yüklenen isimler arasında anlamsal bir ortaklık 

bağı kurulamamaktadır. Yalnızca Tanrı ve yaratılmışlara yüklenen bir ismin, her 

birinin kendi varlık moduyla uyumlu olması koşuluyla doğru olduğu ya da 

olabileceği ifade edilmektedir. Âlim olmanın, Tanrısal varlık moduyla uyumlu 

halinin neye tekabül ettiğini bilme şansımız olmadığı için, “Tanrı âlimdir” ifadesinde 

yüklemin yine belirsiz kalacağı söylenebilir. Dolayısıyla Aquinas, Tanrı’ya yüklenen 

isimleri belirsizlikten kurtaracak bir başka ortaklık zemini bulmak durumundadır ve 

bunu res significata (the thing signified/ delalet edilen şey) ve modus significandi 

(the mode of signification/ delalet etme modu) ayrımı üzerinden yapmaya 

çalışmaktadır.  

Bu kavramların ilki, kısaca, bir isim veya sıfatın her türlü kayıttan bağımsız 

olarak “kendisine” işaret ederken, ikincisi, bir isim ve ya sıfatın atfedildiği varlığın, 

bu sıfat veya isme varlık moduyla uyumlu olan sahip olma şeklini, sınırlılık-

sınırsızlık, sonluluk-sonsuzluk, mükemmellik- kusurluluk, zorunluluk-arızîlik gibi 

çeşitli kayıtlarını ifade etmektedir. 

Aquinas, Tanrı’ya literal olarak atfedilen isimlerin delalet etme modu 

açısından kusurlu olduğunu söylemektedir. Çünkü insanın bilgisi Aquinas’a göre 

duyu kaynaklıdır ve tecrübeye dayanmaktadır. Zihnin bilgisine konu olan şeyin 

kendisiyle, bu bilgiye erişme modunu birbirinden ayıran Aquinas, bu ayrımını 

Tanrı’nın isimleri bahsine de taşımakta ve isimleri delalet edilen şey (res significata) 

ve delalet etme modu (modus significandi) olarak kavramsallaştırmaktadır. Buna 

göre, Tanrı’ya atfedilen isimler, bu isimlerle delalet edilen şeylerin kendileri 

açısından düşünüldüğünde yaratılmışlardan ziyade Tanrı’ya atfedilmeleri uygundur. 

Çünkü delalet edilen şeyin kendisi, tüm kayıtlardan bağımsız olarak yalnızca salt 

mükemmellik ifade etmektedir. Fakat bu isimlerin delalet etme modu yaratılmışlara 

ait olduğu ve onlardan bağımsız düşünülemediği için, bu açıdan Tanrı’ya değil 

yaratılmışlara atfedilmelidirler. Zira delalet etme modu açısından düşünüldüğünde 

her isim kusurludur.
238

 Aquinas’ın sıklıkla tekrarladığı bu hususlar teistik ve felsefi 
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 Aquinas, Summa Theologica, I.13,3; Aquinas, Summa Contra Gentiles, I,30. Bu ayrımın, 

Aquinas’ın söz konusu ayrımı şekillendirmesinde etkili olan tarihsel arkaplanı için bkz. Rocca, 

Speaking the Incomprehensible God, ss. 335-341.  
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açıdan önemlidir. Çünkü elbette teistler, Tanrı’ya atfettikleri sıfatları ya da isimleri 

yaratılmışlardaki kusurlarından arındırarak, en üstün ve mükemmel formuyla 

Tanrı’ya atfetmektedirler. Fakat Aquinas’ın analoji teorisi yaptığı bu ayrımlarla 

sınırlı değildir. Söz konusu teori, delalet edilen şeyin kendisinin anlamı, ne olduğu ile 

ilgilidir ve tek-anlamlılık ile çok-anlamlılık arasında bir anlam sunmayı 

hedeflemektedir. 

Tek-anlamlılık ile tamamen farklı anlamlılık arasındaki analojik anlam, hem 

iki varlık türü arasındaki farklılıktan hem de ilişkiden hareketle geliştirilmektedir. 

Buna göre, Tanrı ile yaratılmışların varlık modunun farklılığı, isim ve sıfatlarının iki 

varlığa aynı anlamda yüklenmesini engellemektedir. Fakat Aquinas’a göre, her fail 

bilfiil olduğu ölçüde fiilde bulunmaktadır ve kendisine benzeyen şeyler üretmektedir, 

bu sebeple üretilen şeydeki form farklı yollarla da olsa üreten varlıkta, yani failde bir 

şekilde bulunmak zorundadır.
239

  O halde, “Her fail kendisine benzeyen şeyler üretir” 

ilkesi gereği Tanrı’nın etkileri kusurlu ve elbette yetersiz de olsa belli ölçüde O’nu 

yansıttığı için söz konusu isim ve sıfatların tamamen farklı anlamlarda olması da 

mümkün değildir. O halde, bunlar Tanrı’ya analojik olarak atfedilmelidir. Analojik 

anlam, Tanrı ile yaratılmışlar arasındaki ilişkiye dayanarak, iki varlığa yüklenen isim 

ve sıfatlar arasında anlamsal bir bağ kurmaya çalışmaktadır. 

Bir ismin Tanrı ile yaratılmışlara tek-anlamlı olarak yüklenememesinin 

nedenleri temelde, bu iki varlık türü arasındaki ontolojik farka dayanmaktadır.
240

 

Aquinas, Tanrı ve yaratılmışların mükemmellik sıfatlarına sahip olma şeklinin ve 

derecesinin farklılığının, bu sıfatların Tanrı ve insana tek-anlamlı bir şekilde 
                                                           

239
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yüklenme imkânını ortadan kaldırdığını düşünmektedir. Buna göre, failin fiilde 

bulunduğu formun aynısını almayan etki, bu formdan kaynaklanan ismi tek-anlamlı 

bir şekilde alamamaktadır. Güneş tarafından üretilen sıcaklık ile güneşin kendisine 

aynı anlamda sıcak denememesi gibi, Tanrı’nın yarattığı formlar, ilahî kudretin 

birebir yansıması olamadığı için Tanrı’ya uygulanan bir isim yaratılmışlara aynı 

anlamda uygulanamamaktadır. Burada Aquinas tekrar, mükemmellikler, 

yaratılmışlarda bölünmüş ve birbirinden ayrı şekillerde bulunurken, bunların 

Tanrı’da basit bir şekilde var olmalarına vurgu yapmaktadır. Yani yaratılmışlar 

mükemmelliklere Tanrı ile aynı formda ve aynı varlık modu ile sahip değildirler. 

Dahası, birçok şeye tek-anlamlı olarak yüklenebilen her şey, ya bir cins, ya bir tür, 

fasıl ve ya arazdır ve bir tür ortaklık ifade etmektedir.  Oysa hatırlanacağı üzere 

Aquinas’a göre, Tanrı bir cins, tür ve fasla dâhil edilememektedir ve Tanrı’nın 

arazının olması mümkün değildir. Hiçbir şey Tanrı’ya bir cins, tür, fasıl veya araz 

olarak yüklenemeyeceği için, yani Tanrı hiçbir şeye katılım yoluyla sahip 

olamayacağı için söz konusu şeyler Tanrı’ya yaratılmışlarla aynı anlamda da 

yüklenememektedir. Birçok şeye tek-anlamlı olarak yüklenebilen şey, en azından 

kavramsal olarak, yüklendiği şeylerden daha basittir. Hiçbir şey ne realitede ne de 

kavramsal olarak Tanrı’dan daha basit olamayacağına göre bu, hiçbir ismin Tanrı ve 

yaratılmışlara tek-anlamlı olarak yüklenemeyeceğini göstermektedir. Yine, bir 

şeylere öncelik ve sonralık kuralına göre yüklem olan şeyler, Aquinas’a göre, 

aralarında öncelik-sonralık ilişkisi olan bu şeylere tek-anlamlı olarak yüklem 

olamamaktadır. Hiçbir şey Tanrı ve yaratılmışlara aynı düzeyde yüklenmeyip, aksine 

bu iki varlığa yüklenebilen her şey, öncelik-sonralık esasına göre yüklenmektedir. 

Tanrı’ya yüklenen her şey O’na özsel olarak yüklenmektedir. Bu hiyerarşik 

yüklemenin Tanrı’daki düzeyi öylesine yüksektir ki Tanrı iyi değil, iyiliğin 

kendisidir. Tanrı’nın sahip olduğu her niteliğe özsel olarak sahip olması, O’nun bu 

niteliklerle özdeş olmasını gerektirmektedir. Oysa bu, hiçbir yaratılmış varlık için 

geçerli değildir.
241

   

Tek-anlamlılığa engel olan bir diğer şey, basitlik doktrinin Tanrı ile ilgili tüm 

önermelerin doğruluk koşullarını bir ve aynı şey yapmasındandır. Basitlik ilkesi 

gereği, Tanrı hakkında doğru olarak söylenebilen her ne var ise, her birini doğru 

yapan şey aynıdır. Tanrı hakkındaki tüm önermelerin doğruluk koşulu bir ve aynı şey 
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olduğu ve yaratılmışlarda bu doğruluk koşulları birbirinden ayrıldığı için isimlerin 

Tanrı ve yaratılmışlara aynı anlamda yüklenmesi mümkün değildir.
242

 Buna göre, 

mükemmellik ifade eden herhangi bir terim, yaratılmış bir varlığa uygulandığında 

bu, ontolojik olarak diğer mükemmelliklerden ayrı bir mükemmelliğe delalet 

etmektedir. Mesela bir insana “âlim” dendiğinde, bu mükemmellik onun özünden, 

varlığından, gücünden, iradesinden ontolojik olarak farklıdır.  Tanrı’ya “âlim” 

dendiğinde ise bununla, O’nun özünden, gücünden, varlığından ya da iradesinden 

farklı bir şey kastedilmemektedir. Bunların hepsi ontolojik olarak bir ve aynı şeydir. 

Yine Aquinas, âlim terimi bir insana uygulandığında bu terimin delalet ettiği şeyin 

sınırlanmış ve kavranmış ya da kuşatılmış (comprehended) olacağını, Tanrı’ya 

uygulandığında ise bu terimle Tanrı’ya atfedilen şeyin kavranamamış olarak 

bırakılması gerektiğini savunmaktadır. Yani bir insanın, bu terimin Tanrı’da delalet 

ettiği şeyin derecesini kavraması mümkün değildir.
243

 Tüm bu sebeplerden dolayı 

Aquinas, bu sıfatlar ya da isimler Tanrı ve yaratılmışlarda aynı anlamı ifade 

etmemekte, Tanrı ve yaratılmışlara aynı anlamda yüklenmemektedir, demektedir. 

Görüldüğü üzere, Aquinas’ın Tanrı ve yaratılmışlara atfedilen bir isim ya da 

sıfatın tek-anlamlılığını engellediğini düşündüğü sebepler, temelde metafiziksel bir 

ilke olan basitlik fikrine dayanmaktadır. Dolayısıyla, basitlik ilkesini felsefi ve 

teolojik açmazları nedeniyle kabul etmeyen bir kimse için isim ve sıfatların Tanrı ve 

yaratılmışlara tek-anlamlı olarak yüklenmesini engellediği ileri sürülen sebeplerin bir 

kısmı doğrudan elenecektir. Ancak basitlik ilkesi kabul edilmese bile, Tanrı’nın tüm 

niteliklerine özsel-zorunlu, yaratılmışların ise bazı niteliklerine arızî olarak sahip 

olduğu ve nitelikler arasındaki derece farklılığı neredeyse tartışmasız bir şekilde 

hemen her felsefi ve teolojik gelenek tarafından kabul edilmektedir. O halde, bu 

farklılıkların tek-anlamlılığı engellediği söylenemez mi? Sorunun cevabı, derece ve 

mod farklılığının bir şeyin anlamına dâhil olup olmadığı ile ilgilidir. Şimdi, herhangi 

bir terimin anlamını düşünecek olursak, bir terimin uygulanabileceği çeşitli 

durumlardan hareketle ortak bir tanım ya da anlam çıkarmanın mümkün olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu bağlamda kudret terimini, bir kimsenin yapılabilmesi mantıksal 

imkân dâhilinde olan her şeyi, (dilediği takdirde) yapabilme yetisidir şeklinde 

tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bazı şeylerin yapılabilmesi fiziksel bir kuvveti 
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gerektirirken, bazı şeylerin yapılması için zihinsel bir kuvvet gerekebilir. Ya da 

başka bazı şeyler, maddi ya da siyasi güçle gerçekleştirilebilir. Hatta aynı şeyin 

yapılabilmesi için bir kimsenin fiziksel güç kullanırken bir başkasının maddi ya da 

siyasi ve hatta zihinsel güç kullandığı durumları tasavvur etmek mümkündür. Tüm 

bunlarda ortak olan şey, bir şeyi çeşitli yollarla da olsa gerçekleştirebilmektir. Bu 

anlamda Tanrı’nın kudreti de her ne kadar yaratılmışlarınkinden mod ve derece 

itibariyle farklı da olsa, işlevinin, yapılması mümkün olan şeyin dilendiği takdirde 

yapılabilmesi olduğu düşünüldüğünde, anlamının da aynı olduğu söylenebilir. Tanrı 

elbette gerçekleştirmek istediği şeyi yaratılmışlardan farklı olarak,   mesela 

yaratılmışların gerçekleştirmek için fiziksel güç kullanmak durumunda oldukları şeyi 

fiziksel bir kuvvet uygulamadan gerçekleştirebilir. Ya da bir şeye fiziksel kuvvet 

uyguladığında bunu yaratılmışlardaki gibi fiziksel aygıtlara ihtiyaç duymaksızın 

yapabilir. Keza bir insanın gerçekleştirmek için çokça güç sarf etmesi gereken bir 

durumu Tanrı, gücünün mutlaklığından dolayı bir anda gerçekleştirebilir. Ancak bu 

hala, kudret teriminin sahip olduğu temel anlamı değiştirmeyecektir. Dahası, “Tanrı 

kâdirdir” ifadesinin bir anlamı olabilmesi için kudret teriminden anlaşılması gereken 

temel bir anlamın olması gerektiği kaçınılmaz gözükmektedir. Aksi halde kudretin 

Tanrı söz konusu olduğunda neye tekabül ettiği ve bu temel anlamı taşımıyorsa 

gerçekten bir şeye tekabül edip etmediği de belirsiz kalacaktır. Sonuç olarak, Tanrı 

ve yaratılmışların sıfatlara farklı mod ve derecelerde sahip olduğu doğrudur; ancak 

bu, Tanrı ve insana yüklenen şeylerin anlam olarak değil, yalnızca derece ve keyfiyet 

bakımından farklı olduklarını göstermektedir.  

Analojik anlam ile basitlik tezi arasındaki ilişkiye işaret eden Hughes, 

analojik anlam teorisinin temelinde Tanrı’nın varlığı, mahiyeti ve nitelikleri 

arasındaki özdeşlik tezinin bulunduğunu teyit etmekte ve fakat bu özdeşliği kabul 

etmenin bile tek-anlamlılığı reddetmek için yeterli gerekçe sunmadığını ifade 

etmektedir.
244

 Nitekim basitlik tezini savunmakla birlikte Scotus, tek-anlamlılık 

konusunda ısrar etmektedir. Scotus da Aquinas gibi Tanrı’nın ilminin, 

Sokrates’inkinden farklı olarak arızî bir nitelik olmadığını kabul etmektedir. 

Sokrates’in bilgisi zaman ve mekâna bağlı iken Tanrı’nın bilgisi bunlara bağlı 

değildir. Sokrates’in ilmi belli akıl yürütme süreçlerine ve düşünme faaliyetlerine 

bağlı iken Tanrı’nın bilgisi bu faaliyetlerden bağımsızdır. Sokrates’in bilgisi sınırlı 
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iken, Tanrı’nın bilgisi elbette sınırsızdır. Tüm bu hususlarda Aquinas’la hemfikir 

olan Scotus, Aquinas’ın aksine bu farklılıklara rağmen ilmin Tanrı ve yaratılmışlara 

tek-anlamlı olarak uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Çünkü Scotus bir 

kavramın ya tek-anlamlı ya da çok-anlamlı olabileceğini, bu ikisinin dışında üçüncü 

bir ihtimalin olmadığını düşünmektedir. Dolayısıyla ilim Tanrı ve yaratılmışlara 

uygulandığında ya tek-anlamlıdır ya da birbirinden farklı anlamlara sahiptir. 

Aquinas’ın iddia ettiği gibi bu terime tek-anlamlılık ile çok-anlamlılık arasında 

semantik bir statü atfedilemeyeceği için Scotus, analojik anlamın bu iki temel 

kategoriden birine dâhil edilmesi gerektiğini ve analojinin çok-anlamlılığa daha 

yakın olduğunu söylemektedir. Dahası Scotus’a göre, bir terimin farklı anlamları 

nihai anlamda tek-anlamlı bir kavrama dayanmıyorsa, o kavrama analojik bir anlam 

yüklemek, bu analojik anlamın neyle ilgili olduğunu anlamak ve tutarlılık iddiasında 

bulunmak da oldukça zor gözükmektedir. Dolayısıyla, farklı kullanım ve 

uygulamaları da olsa, bir terime tüm bu farklı uygulama ve kullanımların temelinde 

olan ortak bir anlam atfetmenin zorunlu olduğu söylenebilir.
245

 

Burada tek-anlamlılığın Aquinas ve Scotus tarafından farklı şekillerde 

tanımlandığı açıktır. Scotus’a göre, bir kavramın tek-anlamlı olabilmesi için,  geçerli 

bir kıyasta orta terim olabilmesi ve aynı şey hakkında olumlanması ve 

olumsuzlanmasının çelişik olması koşulları
246

 yeterli iken, Aquinas birçok 

metafiziksel unsuru tek-anlamlılığın tanımına dâhil etmiş, bu unsurları tek-

anlamlılığın zorunlu koşulları olarak vazetmiştir. Bu anlamda Scotus’un tek-

anlamlılık terimini mantıksal bir yaklaşımla tanımladığını ve anlam konusunda 

modern yaklaşımlara Aquinas’ın yaklaşımından daha yakın olduğunu söylemek 

mümkündür.
247

 Pickstock, Scotus’un mantıksal olarak terimlerde semantik açıdan 

tek-anlamlılığı zorunlu gördüğünü, ancak terimlerin Tanrı ve yaratılmışlara 
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uygulanmasının ontolojik farklılıklar barındırdığını kabul ettiğini teyit ettikten sonra, 

Aquinas’ın analoji teorisinin Scotus açısından çelişmezlik ilkesinin ihlali olarak 

görüldüğünü ifade etmektedir. Bu çıkarımını Scotus’un, bir terimin anlam açısından 

ya tek-anlamlı ya da çok-anlamlı olabileceği ve bu ikisi dışında üçüncü bir ihtimalin 

olmadığı fikrine dayandırmaktadır.
248

 Tek-anlamlılık ve çok-anlamlılık dışında 

anlamsal olarak üçüncü bir kategori olmadığına ve analojik anlam Aquinas açısından 

bu iki kategoriye de dâhil edilmediğine göre bu sonuca varmak oldukça makul 

görünürken bazı araştırmacılar bu iddiaya karşı çıkmaktadırlar. Mesela Darley, 

Geisler’a referansla, Scotus’la Aquinas’ın tek-anlamlılık ve analojik anlam 

teorilerinin uzlaştırılabileceğini iddia etmektedir. Çünkü Scotus, “varlığın 

kendisinin” tek-anlamlı olduğunu değil, yalnızca “varlık kavramının” tek-anlamlı 

olduğunu söylemiştir. Buna göre akıl, tek-anlamlı bir terimin, dilin kaynağı olan 

ampirik dünyayı aşan Tanrı’ya analojik olarak uygulanacağını ifade eden önermesel 

bir yargı oluşturmaktadır. Yani cinsle ilgili kavramlar (generic concepts) 

soyutlandıklarında tek-anlamlı, farklı şeylere atfedildiğinde ise analojiktir. 

Dolayısıyla Tanrı ve yaratılmışlara yüklenen terimler, kavramsal olarak tek-

anlamlıdır, ancak bu iki farklı varlığa uygulanmaları, ontolojik farklılıklardan dolayı 

analojiktir.
249

 Doğrusu bu iddianın Aquinas’ın görüşleriyle bağdaşması oldukça zor 

görünmektedir. Öncelikle Aquinas açıkça, tüm çok-anlamlı kavramların tek-anlamlı 

bir kavrama indirgenmesini reddetmektedir.
250

 Scotus’un da Aquinas gibi Tanrı ve 

yaratılmışlara yüklenen isim veya sıfatlar arasında derece ve nitelik farkı olduğunu 

kabul ettiği doğrudur. Ancak bu, ikisinin görüşlerinin uzlaştırılabileceği anlamına 
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gelmemektedir. Çünkü daha önce ifade edildiği üzere Aquinas, mod ve derece 

farklılığını terimlerin anlamının bir parçası olarak görmektedir. O halde, Aquinas 

açısından, ontolojik anlamda Tanrısal modunu bilemeyeceğimiz için bir terimin 

Tanrı’da ne anlama geldiğini bilmek mümkün olmadığına göre, söz konusu terimin 

tek-anlamlı olup olmadığını belirlemenin de mümkün olmadığı söylenebilir. Tanrı’ya 

uygulanan bir terimi belirsiz kılan şey, bu terimin Tanrı ve yaratılmışlardaki 

versiyonları arasındaki ontolojik mod ve derece farklılığı değil,  terimin semantik 

olarak tek-anlamlılığa dâhil edilememesidir.   

 Tek-anlamlılığı reddeden Aquinas, isim ve sıfatların Tanrı ve yaratılmışlara 

tamamen farklı anlama gelecek şekilde yüklenmesine de karşı çıkmaktadır. Çünkü 

iki varlığa uygulanan aynı ismin tamamen farklı anlamlarda olması durumunda, 

ismin yüklendiği varlıklar arasında bir düzen ya da hiyerarşiden ya da birinin 

diğerine referansından bahsedilemeyecektir. Oysa Tanrı ve yaratılmışlar arasında 

neden-etki ilişkisine dayanan hiyerarşik bir düzen vardır. Dahası, anlam ortaklığı 

olmayıp yalnızca isim ortaklığı olması, iki şey arasındaki benzerliği de ortadan 

kaldıracaktır. Oysa Aquinas, yaratılmışların Tanrı’ya belli ölçüde bir benzerliği 

olduğunu savunmaktadır. İki varlığa uygulanan isimler arasında anlam ortaklığı 

yoksa birinden hareketle diğeri hakkında akıl yürütmek, biri üzerinden diğeri 

hakkında bilgi edinmek de mümkün olmayacaktır. Çünkü demektedir Aquinas 

“Şeylerin bilgisi sözcüklere değil, isimlerin anlamlarına bağlıdır”
251

. Yani isimler 

arasında anlamsal bir bağ yoksa Tanrı hakkındaki akıl yürütme, eşsesli lafız yanlışına 

(fallacy of equivocation)
252

 düşmüş olacak ve bu yolla yaratılmışlardan hareketle 

Tanrı’ya dair bir bilgi edinmek imkânsız olacaktır ki bu Aquinas’a göre bu, Tanrı 

hakkında bilgi edinmenin temel yoludur. Buna göre, “Tanrı iyidir” dediğimizde 

iyiliğin yalnızca yaratılmışlar için ne anlama geldiğini biliyor, fakat Tanrı’nın iyiliği 

ile anlamsal bir bağ kuramıyor isek, iyilik terimi vasıtasıyla Tanrı hakkında herhangi 

bir bilgi edinmemiz mümkün olmayacaktır.
253

   

Aquinas son olarak, defalarca Tanrı’ya uygulanan isimlerin O’na dair pozitif 

bir bilgi de vermesi gerektiğini vurgulamasına rağmen, Tanrı’ya çok-anlamlı olarak 
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uygulanamayacağını savunduğu bu isimler yoluyla Tanrı hakkında edinilecek 

bilginin, ancak Tanrı’nın ne olmadığı ile ilgili olduğunu vurgulamaktadır: 

Şu tekrarlanmalıdır ki bu isimler yoluyla yalnızca Tanrı’nın ne 

olmadığını biliriz; şöyle ki Tanrı hayydır denir çünkü O, cansız 

şeyler cinsine dâhil değildir. Bu, diğer isimler için de böyledir. … 

Hayy [terimi] Tanrı ve yaratılmışlara [en azından] cansızlığın 

inkârında birleşecek [şekilde] söylenmelidir. Böylece, o [hayy] 

bütünüyle farklı anlamda söylenmeyecektir.
254

 

 Aquinas burada Tanrı ve yaratılmışlara uygulanan isimler arasında asgari 

düzeyde de olsa bir anlamsal ortaklık kurmak ister gibidir fakat bu anlamsal ortaklığı 

negatif anlam üzerinden kurmaya çalışmaktadır. Yani Tanrı ve yaratılmışlara âlim, 

kâdir, hayy vb dendiğinde bu ancak bilgisizliğin, güçsüzlüğün ve cansızlığın nefyi 

anlamına gelmektedir. Aquinas, anlamsal ortaklığa pozitif bir anlam yüklemekten 

kaçınmaktadır. Dolayısıyla bu onu tekrar olumsuzlamanın bir şey hakkında 

gerçekten bir bilgi verip vermediği sorunu ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

Hatırlanacağı üzere Aquinas, sadece canlı olmayışın, bilgisiz ve güçsüz olmayışın bu 

terimlerin ne olduğu, anlamları hakkında bir sonuca ulaştıramayacağını savunmakta 

ve iyiliğin, kötülüğün nefyinden daha fazla bir şey olduğunu ifade etmektedir. 

Dolayısıyla salt kötü olmamak üzerinden, iyiliğin Tanrı ve yaratılmışlara 

uygulandığında anlamsal bir bağa sahip olduğunu savunmak problemli 

gözükmektedir. Sorun şu ki Aquinas, hem negatif teolojiyi esnetmek amacıyla çeşitli 

pozitif vurgular yapmakta, hem de bu pozitif vurguları her seferinde negatif bir 

şekilde sonuçlandırmaktadır. Özetle, Aquinas’a göre, Tanrı ve yaratılmışlara 

uygulanan isimler tek-anlamlı olmadığı gibi bütünüyle farklı anlamlarda da 

değildirler. Tanrı ve yaratılmışlara uygulanan isimler Tanrı’ya analojik olarak 

atfedilmektedirler. 

Tek-anlamlılık ve çok-anlamlılığın elenmesinin bir sonucu olarak geriye 

analojik anlamın kalacağını savunan Aquinas, analojik yüklemenin iki şey arasındaki 

hiyerarşik düzene ve bir şeyin diğer bir şeye referansına dayandığını ifade 

etmektedir. İlki, yani hiyerarşik düzen, bir ismin hangi varlığa öncelikli ve en uygun 

anlamda yükleneceğini belirlemektedir.  İkincisi ise iki şekilde olabilmektedir. 

Bunlardan birincisi, birçok şeyin bir başka şeye referansı şeklindedir. Hayvan, ilaç, 
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yiyecek ve idrara sağlıklı denmesi bu referans türüne örnek gösterilebilir. Hayvan, 

asıl olarak sağlığa konu olan şeydir. Yani bu varlıklar arasında sağlıklı olmanın en 

uygun anlamıyla uygulandığı varlıktır. Bununla birlikte ilaca sağlığın sebebi, 

yiyeceğe sağlığın koruyucusu ve idrara sağlığın işareti olması anlamında “sağlıklı” 

denebilmektedir.
255

  

İkinci referans türünde analojik yükleme, iki şeyin bir başka şeye değil, 

birinin bir diğerine referansı şeklinde olmaktadır. Sözgelimi “varlık” hem cevhere 

hem araza yüklem olmaktadır. Ancak bu analoji, cevher ve arazın üçüncü bir şeye 

değil, arazın cevhere referansı ile gerçekleşmektedir. Bu tür analojide şeyler arasında 

sebeplilik prensibine dayanan öncelik-sonralık ilişkisi vardır. Tanrı ve yaratılmışlara 

uygulanan isimlerde analojinin ilk türü geçerli değildir. Çünkü Aquinas’a göre bu, 

Tanrı’yı önceleyen bir şeyin varlığını kabul etmek anlamına gelecektir. Tanrı ile 

yaratılmışlara uygulanan isimlerde ikinci tür analoji geçerlidir. Analojinin bu ikinci 

türünde isimler öncelik ve sonralığa göre iki şeye yüklem olmaktadır. Fakat bu türde 

öncelik sıralaması bazı durumlarda isim ve ismin ifade ettiği gerçeklik açısından 

değişebilmektedir. Yani gerçeklikte önce olan (which is prior in reality), bilgiye 

konu olması bakımından da önce olursa (prior in knowledge), isim ve ismin delalet 

ettiği şey, söz konusu şeye öncelikli olarak uygulanmış olur. Mesela “varlık” terimi 

cevhere, araza kıyasla hem isim hem de yüklenen şeyin kendisi açısından öncelikli 

olarak yüklenmektedir. Arazın varlığı cevhere bağlı olduğu için, cevher hem doğası 

bakımından varlığa arazdan daha öncelikli olarak sahiptir, hem de arazın tanımında 

içerildiği için cevher, bilgiye konu olması açısından da arazdan öncedir. Dolayısıyla 

“varlık” hem isim hem de bu ismin delalet ettiği gerçeklik açısından öncelikli olarak 

cevhere uygulanmaktadır. Fakat Tanrı söz konusu olduğunda bu sıralama 

değişmektedir. Çünkü yaratılmışlar Tanrı’yı etkileri yoluyla bilmektedir ve 

dolayısıyla bilgiye konu olması açısından yaratılmışlara uygulanan isimler, bu 

isimlerin Tanrı’ya uygulanmasını “isim olarak ya da ismin anlamı açısından” 

öncelemektedir. Yani Tanrı bu isimlere, kendisine yaratılmışlardan hareketle 

verildikleri için sonralıkla sahiptir. Fakat Tanrı ve yaratılmışlara uygulanan bütün 

isimlerin delalet ettiği gerçekliğin kaynağı Tanrı olduğu ve bunları yaratılmışlara 

Tanrı bahşettiği için, bu isimlerin delalet ettiği gerçekliğe Tanrı elbette öncelikli 
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olarak sahiptir.
256

 Böylece Aquinas, bütünüyle tek-anlamlılığı reddederek aynı 

ontolojik statüye sahip olmayan varlıklara aynı ismi uygulamanın doğuracağı 

yanlışlıklardan ve bütünüyle çok-anlamlılığı reddederek Tanrı hakkındaki konuşmayı 

anlamsızlaştırmaktan kaçınılabileceğini düşünmüştür. Tek-anlamlılık ve çok-

anlamlılığı uzlaştırmaya çalışarak, bu ikisinin arasında bir anlam olduğunu iddia 

etmiştir. Bu anlam,  iki varlık arasındaki benzerlik ve hiyerarşiden hareketle, analojik 

olarak kullanılan terimler arasındaki benzerliğe dayanmaktadır.
257

 

Doğrusu Aquinas, semantik iddialarının bel kemiğini oluşturan analoji teorisi 

hakkında, belki de analojinin günlük dilde çokça kullanılmasından dolayı buna gerek 

görmediği için,
258

 pek fazla açıklama yapmamıştır. Analoji ile ilgili olarak 

söyledikleri, onun farklı türlerine işaret etmek ve hangisinin Tanrı hakkındaki 

konuşma için daha uygun olduğunu belirtmekten ibarettir. Analojinin faklı türlerini 

“sağlık” ve “varlık” terimleri ile örneklendiren Aquinas, Tanrı’ya uygun olan analoji 

türü ile ilgili olarak Tanrı’nın sıfatları üzerinden bir örneklendirme yapmamıştır. 

Sözgelimi Tanrı’ya mutlak anlamda atfedilmesi gerektiğini savunduğu iyilik veya 

ilmin, analojinin temel unsurları olan benzerlik, öncelik-sonralık kuralına göre 

yükleme vb ölçütler ışığında Tanrı için “ne anlama” geldiklerini açıklamamıştır. 

Tanrı ve yaratılmışlara uygulanan terimler arasındaki minimum düzeyde de olsa 

anlamsal ortaklık ilişkisinin ne olduğunu netleştirmemiştir. Elimizde sadece, 

Tanrı’ya yüklenen bir terimin, öncelikli olarak Tanrı’ya ve en üstün ve mükemmel 

formuyla yüklenmesi gerektiğini dikte eden bir kural vardır. Fakat Tanrı’ya bu 

şekilde yüklenen şeyin ne olduğu belirsiz kalmaktadır. Aquinas’ın res significata ve 

modus significandi ayrımında, ilk kısmın, Tanrı ve yaratılmışlara yüklenen isimler 

arasında anlamsal bir ortaklık kurmayı sağladığı düşünülebilir. Ancak res 

significatanın kendisi Tanrı’ya analojik olarak yüklendiği ve dolayısıyla Tanrı ve 

yaratılmışlarda aynı olamayacağı için, bu ayrım üzerinde de anlamsal ortaklık 

kurmak zor görünmektedir. 

Bu noktaya dikkat çeken Alston, analojiye konu olan kavramların belirsizliği 

ile ilgili tezlerini ortaya koymadan önce analoji kavramı ile ilgili önemli bazı 
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hususlara işaret etmektedir. Alston,   Aquinas’ın savunduğu analojiyi semantik 

anlamda çok-anlamlılığın bir türü olarak görmektedir. Buna göre, bir terimin, iki 

veya daha fazla şey için analojik olarak kullanılması, söz konusu terimin birbirinden 

farklı anlamlarda, fakat bu anlamların, birbirleriyle uygun yollarla ilişkili olması 

şeklinde gerçekleşmektedir. Yani bir terimin analojik olarak uygulandığı şeyler ve 

bunların anlamları arasında kayda değer, önemli bir ilişkinin ve örtüşmenin olması 

gerekmektedir. Peki, Tanrı ve yaratılmışlara yüklenen terimler söz konusu olduğunda 

ne tür bir ilişki bu iki anlamı birbirine bağlamaktadır?
259

 Dahası, Aquinas’ın analojik 

anlam teorisi kendi içinde tutarlı mıdır?
260

  

Alston, Aquinas’ın sıklıkla terimlerin Tanrı’ya analojik olarak 

uygulanmasında bir hiyerarşinin olduğunu, yaratılmışlarda bölünmüş ve çokluk 

içerecek şekilde bulunan mükemmelliklerin Tanrı’da basit bir şekilde ve daha yüksek 

derecede bulunması gerektiğini tekrar ettiğini; ancak Tanrı’da mükemmelliklerin 

bulunma şekli olan bu daha yüksek modun ne olduğuna dair pozitif bir açıklama 

yapmadığını söylemektedir. Aquinas, basitlik doktrininin gereği olarak Tanrı’nın 

mükemmelliklere sahip olma modu ile ilgili birçok negatif belirlemeden 

bahsetmektedir. Mesela Tanrı bir mükemmelliğe, herhangi bir cismaniliğe sahip 

olmasını, O’nun varlığının, sahip olduğu diğer mükemmelliklerden, ya da bu 

mükemmelliklerin birbirinden ayrı olmasını gerektirecek şekilde sahip olamaz 

demektedir. Fakat Aquinas, hiçbir zaman basit bir varlık için daha yüksek bir formda 

olması gereken bilmenin, irade etmenin “ne olduğuna” dair pozitif bir açıklama 

getirmemiştir. Sözgelimi, kognitif bir özne için, bir bilgi nesnesine, bu bilgi 

nesnesinin ve bilmenin bilenden ayrı olmadığı bir yolla sahip olmanın ne demek 

olduğunu açıklamamış, S’nin kendisiyle x’i bildiği tabiatının nasıl olup da S’nin 

kendisinden, -yani varlığından- ve diğer fiillerinden ayrı olmadığının ne anlama 

geldiğini belirtmemiştir. Dolayısıyla Alston haklı olarak, Aquinas’ta Tanrı’nın bilgi, 
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irade, güç gibi niteliklerinin kavramsal bir açıklamasını arayan bir kimsenin hayal 

kırıklığına uğrayacağını ifade etmektedir.
261

 

Aquinas’ın res significata ve modus significadi ayrımının, analojik anlam 

teorisini daha karmaşık hale getirdiğini savunan Alston, bu ayrımın her bir kavram 

için ayrı bir semantik yaklaşım gerektireceğine dikkat çekmektedir. Alston, 

Aquinas’ın delalet etme modu açısından her terimin kusurlu olduğunu, ancak delalet 

edilen şeyin kendisinin yaratılmışlara ait kusurlardan hâli olduğunu söylediğini 

hatırlatmaktadır. Delalet edilen şeyin kendisi açısından düşünüldüğünde, bunun 

atfedilme önceliği Tanrı’ya aittir. Alston,  delalet edilen şeyin kendisiyle ilgili olarak 

Aquinas’ın herhangi bir anlam farkına işaret etmediğini, çok-anlamlılık, tek-

anlamlılık ve analojikliği, delalet edilen şey bağlamında gündeme getirmediğini 

söylemektedir. Dolayısıyla res significata söz konusu olduğunda analojik anlam 

teorisine ihtiyaç kalmadığı şeklinde bir çıkarım yapmanın pekâlâ mümkün 

olabileceğini söylemektedir. Alston’a göre Aquinas, bu çıkarımı yapmayı 

engelleyecek net bir belirlenimde bulunmamıştır. Delalet edilen şeyle ilgili olarak 

tek-anlamlılığı geçersiz kılan şey, ancak Aquinas’ın Tanrı ve yaratılmışların bir form 

veya varlık modunu paylaşmalarını imkânsız gören anlayışıdır ki bu anlayış, basitlik 

öğretisinin bir gereğidir. Yapılabilecek tek şey, anlamının ne olduğunu 

belirlemeksizin mükemmellikleri Tanrı’ya en üstün formuyla atfettiğimizi 

söylemektir.
262

 

Anlam farklılığının delalet etme moduyla ilgili olması Alston’a göre 

çözülebilir bir problemdir. Fakat asıl sorun, bir terim vasıtasıyla delalet edilen şeyin 

kendisinin, anlam bakımından o terimin yaratılmışlarda delalet ettiği şeyden farklı 

olmasıdır. Zira böyle bir anlayış, teolojik önermelerin anlam bakımından belirlilikten 

yoksun olduğu sonucuna götürecektir. Buna göre “Tanrı Butler’ın günahlarını 

affeder” demek, affetme fiilini Tanrı’ya daha yüksek bir formda atfetmektir. Bu 

ifadede Aquinas açısından birden fazla problem vardır. Öncelikle önerme, konu-

yüklem formundadır ki basit bir varlık söz konusu olduğunda bu form aslında 

bütünüyle uygunsuzdur. Dahası affetme teriminin delalet ettiği şey de belli değildir. 

Affetmek,  yaratılmışlardan -“ne olduğunu” asla bilmediğimiz- daha yüksek bir 
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formla Tanrı’ya atfedilmektedir.
263

 Terimlerin delaletinin Tanrı’da tam olarak ne 

anlama geldiğinin bilinmemesi, Tanrı ile ilgili tüm önermeleri ve bu önermelerden 

yapılacak çıkarımları belirsiz kılmakta ve hatta bunların yaratılmışlardaki 

karşılıklarından, ne olduklarını belirleyemeyeceğimiz ölçüde farklı olması, söz 

konusu terimlerin Tanrı’ya uygulanabilirliğini de geçersiz kılmaktadır. Zira bu 

kavramların ilahî ve beşerî formları arasında anlam ortaklığını sağlayacak ölçüde bir 

örtüşmeden bahsetmek güçtür. Aquinas elbette buna, ilahî mükemmelliklerin 

yaratılmışlardaki karşılıklarını, bu mükemmelliklerin Tanrı’ya uygulanmasını 

geçersiz kılacak ölçüde aşmadığını söyleyerek itiraz edecektir ancak Alston’ın haklı 

olarak işaret ettiği gibi, Aquinas’ın, kendi prensipleri üzerinden böyle bir iddiayı 

garantilemesi oldukça güç görünmektedir.
264

  

Analoji teorisinin Tanrı’ya yüklenen isimlerin anlamını belirsiz bıraktığı 

eleştisine Copleston, Aquinas’ın zaten hiçbir zaman Tanrı’ya uygulanan isimlerin 

anlamıyla ilgili olarak böyle bir teminatta bulunmadığını söyleyerek cevap 

vermektedir. Aksine Copleston’a göre Aquinas, Tanrı’ya yüklenen isimlerin 

uygun/yeterli pozitif bir anlamının verilemeyeceği mantıksal sonucunu çıkarsamakta 

tereddüt etmemiştir. Zira Aquinas, Tanrı’nın insan zihnini aştığını ve bilinemez 

olduğunu, insanın Tanrı hakkında kavradığı her ne var ise Tanrı’nın onu aştığını ve 

öyle ki insanın Tanrı’yla ilgili en yüksek bilgisine, O’nu bilmediğini bildiğinde 

ulaşacağını
265

 açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla Copleston’a göre Aquinas, 

Tanrı’ya yüklenen terimlerin tam anlamını veremeyeceği suçlamasından uzaktır, 
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olduğunu bilmeksizin kullanmaktayız. McCabe, Aquinas’ın bilinmezlik vurgusunu mistisizm ile 

ilişkilendirmektedir. Herbert McCabe, “The Logic of Mystcism I”, Religion and Philosophy, (ed.) 

Martin Warner, (New York: Cambride University Press, 1992) içinde, ss. 157-159. Keza Rocca, 

negatif yolla oluşan Tanrı’ya dair bilginin mistik bir bilinemezlikle sonuçlandığını savunmaktadır. 

Bkz. Rocca, Speaking the Incomprehensible God, ss. 63- 64. 
264

 Alston, “Aquinas on Theological Predication,” ss. 172-173. Alston makalenin devamında (ss 174-

178), kendisinin de Scotus gibi, bir niteliğin farklı varlık moduna ait varlıklarda farklı mod ve 

derecelerde olmasının tek-anlamlılığa engel olmadığını savunduğunu ifade etmektedir. Dahası, ona 

göre anlam problemini ortaya çıkaran şey ilahî basitlik doktrinidir. Bu doktrin reddedilirse, Aquinas’ın 

tek-anlamlılığa engel olarak ileri sürdüğü sebepler kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Alston’ın Tanrı 

ve yaratılmışlara yüklenen terimlerin tek-anlamlılığını detaylı bir şekilde savunduğu görüşleri için 

bkz. William P. Alston, “Functionalism and Theological Language,” The Concept of God, (ed.) T. V. 

Morris, (New York: Oxford University Press, 1987), ss. 21-40. Negatif teolojinin, Tanrı hakkında 

bütünüyle bilinemezliğe yol açacağını savunan bir başka çalışma için bkz. George Englebretsen, “The 

Logic of Negative Theology,” The New Scholasticism, 47 (1973), ss. 228-232. 
265

 Aquinas, On the Power of God, 7,5. 
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çünkü o, hiçbir zaman bunu verebilecek gibi yapmamıştır. Bu anlamda Aquinas’ın 

Tanrı’ya verilen isimler, yüklenen terimlerle ilgili olarak agnostisizme düşmesi 

elbette kaçınılmazdır.
266

  

Copleston’ın Aquinas’ın Tanrı’ya yüklenen isimlerin anlamlarını nihai olarak 

belirsiz bırakmasının bilinçli olduğuna dair bu tespitini, Aquinas, Tanrı’ya 

verilebilecek en uygun ismin “Varolan” (HE WHO IS) olduğunu savunmasıyla teyit 

eder görünmektedir. Tanrı hakkında nihai olarak ve en uygun anlamda 

söylenebilecek şey ancak “Varolan” ifadesidir. Aquinas’ın isim dediği “Varolan” 

ifadesinin Tanrı’ya en uygun isim olmasının üç nedeni vardır. Birincisi, bu ismin 

anlamının yalnızca varlığa delalet etmesidir. “Varolan” ismi, herhangi bir formu 

değil, varlığın kendisini ifade etmektedir. Tanrı’nın özü de sırf varlıktan ibaret 

olduğu için, bu isim Tanrı’ya en uygun isimidir. İkincisi bu ismin evrenselliği 

(universality) ve daha az belirli (less determinate) oluşudur. Yani zihnimiz, Tanrı’nın 

özünü kendinde bilemeyeceği için, Tanrı’ya uygulanan isimleri tam anlamıyla 

belirlemek konusunda başarısız olacaktır. Dolayısıyla daha az belirli olması 

nedeniyle “Varolan”  ismi, Tanrı’ya en uygun isim olmalıdır. Üçüncü neden ise bu 

ismin mevcut varlığa (present existence) delalet etmesindendir. Çünkü Tanrı’nın 

varlığı için ne geçmiş ne de gelecek terimleri uygulanabilirdir. O daima var olandır. 

O halde Tanrı’ya verilebilecek en uygun isim “Varolan” olmalıdır.
267

 

Peki, Tanrı’nın isimlerinin, O’na atfedilen sıfatların anlamsal olarak daha az 

belirli olması ne anlama gelmektedir? Copleston bunun, Tanrı’ya uygulanan isim ya 

da atfedilen sıfatın derece olarak yaratılmışlara uygulanan isimleri sonsuz bir şekilde 

aşmasıyla ilgili olduğunu savunmaktadır. Buna göre, Tanrı âlimdir demekle ne 

kastettiğimiz sorulduğunda, Tanrı’nın ilme, yaratılmışlardan sonsuz bir şekilde daha 

yüksek derecede (infinitely higher degree) sahip olduğunu söyleyebiliriz ama bu 

ifadenin içeriğini yani sonsuz bir şekilde daha yüksek dereceyi, uygun bir şekilde 

tasvir edemeyiz. Yalnızca olumsuzlamalar yapmak suretiyle ona yaklaşabiliriz. 

Olumlanan şey pozitif olmakla birlikte, bu pozitif şeyin içeriği, bizim yaratılmışlara 

ait olan ilme dair tecrübemiz tarafından belirlenmiştir. Yapabileceğimiz tek şey, 

olumsuzlamalar yoluyla bu kavramı yaratılmışlardaki kusurlarından arındırmaya ve 
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 Copleston, Aquinas, ss. 131-132, 134. Brian Davies de Aquinas’ın tutumunun nihai anlamda 

agnostisizm olduğunu savunmaktadır. Bkz. Davies, “Aquinas on What God Is Not,” s. 240. 
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düzeltmeye çalışmaktır. Copleston, açıktır ki bu süreç hiçbir zaman, Tanrı’ya 

yüklenen bir terimin objektif anlamını pozitif anlamda belirlemeye izin 

vermeyecektir demektedir.
268

 Bu açıklama tarzına göre, Tanrı’nın ilminin, iradesinin 

veya kudretinin derecesini bilemeyeceğimiz için, bu sıfatların anlamının da belirsiz 

kalması gerekmektedir. Ancak belirsizlik meselesini derece farkıyla açıklamaya 

çalışmak pek makul gözükmemektedir.
269

  

Tanrı’nın ilim, kudret veya iradesinin yaratılmışlardan sonsuz bir şekilde 

yüksek derecede olduğu ve bu sonsuz yüksek derecenin insan tecrübesini aştığı için 

tam bir tasvirinin yapılamayacağı açık olmakla birlikte, bu derece farkının söz 

konusu terimlerin anlamının temelde ne olduğunu bilmemizi engellediğini 

savunmak, bu sıfatların derecesini kavrayamamaktan oldukça farklıdır. Oysa 

Aquinas’ın savunduğu analojik anlamdaki belirsizliğin, Tanrı’nın sıfatlarının 

derecesini tecrübe edememekten değil, bu sıfatların Tanrı’ya atfedildiğinde 

karşılığının ne olduğunu bilememekten ileri geldiğini söylemek mümkündür. Eğer 

bilemeyeceğimiz şey yalnızca derece farkıysa, sıfatlar arasında temel bir anlamsal 

ortaklığı kabul etmek gerektiği de söylenebilir ve bu temel anlamın analojik değil 

tek-anlamlılığa dâhil edilmesi daha makul gözükmektedir. Çünkü derecelendirme 

yapabilmek için anlamsal düzeyde kategorik bir ortaklık kabul etmenin gerekli 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
270

 Aslında Sherry’nin ifadesiyle, 
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 Copleston, Aquinas, s. 131. 
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 Hayner’a göre, Tanrı’nın isim ve sıfatlarının yaratılmışlardaki isim ve sıfatları mod ve derece 

bakımından bütünüyle aştığı iddiasını analoji ile temellendirmeye çalışmak, argümanın fasit bir 

dairede dönmesine sebep olmaktadır.  Sözgelimi “kudret”in Tanrı’ya cins ve ya tür ortaklığından 

yoksun bir “benzerlik”ten hareketle, analojik olarak yüklendiğini söylemek, söz konusu analojinin 

nasıl olacağını anlamak için bir başka analojiye başvurmayı gerektirecek ve bu böylece sürüp gidecek, 

bir sonuca ulaşamayacaktır. Bkz. Hayner, “Analogical Predication,” s. 857. 
270

Scotus, Philosophical Writings, ss. 28-30. Scotus’a göre, özellikle şeyler sebeplerinin 

mükemmelliğine katıldığında iki şey arasında karşılaştırma- derecelendirme yapmak, tek-anlamlılığı 

zorunlu kılmaktadır.  Sherry, birçok modern yaklaşımın Scotus’un yaklaşımıyla benzerliğine dikkat 

çekmekte ve bazı önerme formlarının (X, Y’den daha F’dir;  X, F’dir fakat Y, F değildir; X ve Y F’dir 

gibi)  tek-anlamlılığı gerektirdiğini ve Tanrı’nın veya Tanrı’ya uygulanan terimlerin de bu kuralın 

dışında tutulamayacağını ifade etmektedir. Dahası, Quine’a atıfla Sherry, karşılaştırma yapmanın 

uygun olmadığı bazı durumların da zorunlu olarak çok-anlamlılığı gerektirmediğini savunmaktadır. 

Sözgelimi “Sandaliye ve sorular sertti” (the chair and questions were hard)  şeklinde bir 

karşılaştırmanın uygun olmaması, sert sözcüğünün muğlaklığından  (ambiguity) değil,  karşılaştırılan 

şeylerin benzersizliğinden kaynaklanmaktadır. “Benim argümanım senin döşemenden daha 

sağlamdır” şeklindeki bir önermede karşılaştırılan şeyler kategorik olarak uygunsuz olmasına rağmen,  

sağlam sözcüğünün hem argüman hem de döşeme için kusurdan hâli olmak ve uygun bir şekilde inşa 

edilmiş ve güvenilir olmak anlamını ifade edecek biçimde, güvenilmez, zayıf ve kusurlu olana karşıt 

anlamda kullanıldığı söylenebilir. Dolayısıyla Aquinas’ın analoji kategorisine dâhil ettiği terimler, 

aslında tek-anlamlılığa dâhil edilebilmektedir. Bkz. Sherry, “Analogy Today,” ss. 439-440. Quine’nın 

ambiguity ile ilgili açıklamaları için bkz. Willard Van Orman Quine, Word and Object, (Massachusetts: 

MIT Press, 1960), ss. 128-132. 
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sözcüklerin anlamı, bunların edinilme şartları ve normal şartlarda referansta 

bulundukları şeyleri birbirinden ayırmak yoluyla derece ve mod farklılığı sorununu 

çözmek mümkündür. Hatta Aquinas da iyilik, ilim gibi kavramların yaratılmışlardaki 

modlarından bağımsız olarak salt mükemmellik ifade ettiklerini ve bunların Tanrı’ya 

atfedilebileceklerini söylediği için böyle bir ayrım yapılması gerektiğinin kısmen de 

olsa farkında olduğu izlenimini vermektedir.  Fakat Sherry’e göre Aquinas, bu 

farkındalığının mantıksal sonuçlarını tespit edememiş, bunları Tanrı’ya atfedilen 

terimlerin semantiğine uygulayamamıştır.
271

 

Bazı araştırmacılar, Tanrı’ya uygulanan isim veya sıfatların Aquinas’ın 

analoji teorisinde anlam bakımından belirsiz kaldığına itiraz etmektedirler. Sözgelimi 

Acar, Aquinas’ın mükemmelliklerin ilahî versiyonlarını sınırlamamış (delimit) 

olmasının, belirsizlik şeklinde yorumlandığını ancak bu yorumlama biçiminin doğru 

olmadığını iddia etmektedir. Acar, ilahî mükemmellikler ile yaratılmışlardaki 

mükemmellikler arasındaki benzerlik üzerinden Tanrısal mükemmelliklerin belirsiz 

olduğu iddiasının çürütülebileceğini savunmaktadır.
272

 Bu benzerlikten hareketle, 

mükemmelliklerin Tanrı ve yaratılmışlarda tahakkuk etme modları değişse de bu 

mükemmelliklerin “aynı mükemmellikler” olduğunu savunmakta ve bu görüşün res 

significata ve modus significandi ayrımı ile de desteklendiğini ifade etmektedir.  

Acar’a göre de Aquinas’ın mükemmelliklerin ilahî versiyonlarının “ne olduğunu” 

açıklamaması, onun ilahî mükemmellikleri yaratılmışların mükemmelliklerinden ne 

derece farklı gördüğü ile ilgili pozisyonunun doğal sonucudur.  Bu pozisyon ilahî 

mükemmelliklerin anlamı ve onlara dair bilgimiz hakkında bir belirsizliği değil, 

sınırlılığı ifade etmektedir.
273

 

Benzer bir görüşe sahip olan Ross, öncelikle Aquinas’ın analoji teorisini tek-

anlamlılığın neden olacağı antropomorfizim ve çok-anlamlılığın neden olacağı 

agnostisizm ikileminden bir çıkış olarak gördüğünü ve bu teorinin, dini önermelerin 

bilişsel içeriğini korumak için tasarlandığını iddia etmektedir.
274

 Ross, analojiyi, 

yaratılmışların ilahî mükemmelliklere kısmi ve kusurlu bir biçimde de olsa 

katılabilmelerinin mümkün kıldığını ve bu katılımın res significata ve modus 
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significandi ayrımıyla desteklendiğini savunmaktadır. Buna göre, sözgelimi Tanrı 

âlimdir ve Sokrates âlimdir dediğimizde, “âlim” terimi delalet edilen şey açısından 

“aynıdır” ki Ross, delalet edilen şeyin kavramsal içeriğe denk geldiğini 

savunmaktadır. Farklı olan şey, varlık moduna tâbi olan delalet etme modudur. Tanrı 

ve yaratılmışlara uygulanan isimlerin tek-anlamlı olmasını engelleyen delalet etme 

modundaki bu farklılıktır. Zira bir terimin iki varlığa tek-anlamlı olarak 

uygulanabilmesi için hem delalet edilen şeyin kendisinin hem de delalet etme 

modunun aynı olması gerekmektedir. Sonuç olarak, delalet edilen şey ile taşınan 

geniş bir anlam var iken, varlık modundaki değişikliği izleyen büyük farklılıklar da 

vardır. Fakat bu farklılıklar, terimin kognitif içeriğini zedelememektedir.
275

 Acar da 

Ross gibi delalet edilen şeyin her iki varlıkta bir ve aynı şey olduğunu 

savunmaktadır. O da Aquinas açısından tek-anlamlılık için res significta ve modus 

significandi ortaklığının gerekli olduğunu, Tanrı ve yaratılmışlarda ilki aynı olmakla 

birlikte ikincisi farklılaştığı için tek-anlamlılığın mümkün olmadığını 

savunmaktadır.
276

 Sonuç olarak her ikisi de Tanrı ve yaratılmışlar için bir terimin res 

significata açısından aynı, anlamsal olarak farklı olduğunu savunmaktadırlar.  

Bu iddiaların Aquinas’ın metinlerinden çıkarılabilecek muhtemel yorumlama 

biçimleri olduğu doğrudur. Çünkü Aquinas hakikaten res significata ve modus 

significandi ayrımından bahsetmekte ve ilkinin atfedilme önceliğinin Tanrı’ya ait 

olması gerektiğini söylemektedir. Res siginificatanın sadece Tanrı’ya ait olduğunu 

söylemeyip yalnızca bir öncelik-sonralıktan bahsettiği için bunun insana da 

atfedilebileceğini söylemek mümkündür. Fakat yine de her iki varlığa da 

atfedilebilen res significatanın aynı olduğu iddiası problemli gözükmektedir. Eğer bu 
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anlamlarda da değildir.  Bkz. Acar, Talking About God and Talking About Creation, ss. 68-69. 
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ikisi aynıysa cevaplanması gereken bazı sorular vardır: Bu iki varlığa atfedilen res 

significata, anlam ve delalet etme modu bakımından farklıysa, bunun Tanrı ve 

yaratılmışlarda “aynı” olduğu sonucuna varmamızın gerekçesi tam olarak nedir? Res 

significata Tanrı ve yaratılmışlar arasında tam olarak nasıl bir ortaklık 

sağlamaktadır? Bunun semantik ve epistemolojik bir karşılığı var mıdır? Yani bir 

sıfat, terim veya ismi res significata açısından Tanrı ve yaratılmışlara ortak bir 

şekilde yüklediğimizi varsayalım, bu res significatanın Tanrı’da neye karşılık 

geldiğini belirlememiz mümkün değilse, bunun ortak olduğuna nasıl karar 

verebiliriz? Ross’un iddia ettiği gibi res significata kavramsal içeriğe karşılık 

geliyorsa, kavramsal içeriği aynı olan şeyin anlamı nasıl farklı olabilmektedir? Hem 

Ross hem de Acar, bir terimin Tanrı ve yaratılmışlara tek-anlamlı olarak 

yüklenebilmesi için delalet etme modunun da aynı olması gerektiğini 

hatırlatacaklardır ancak bu noktada bizim de onlara bu varsayımın problemli 

olduğunu, anlamsal ortalık için mod ve derece farklılığının zorunlu olduğunun 

kanıtlanmaya muhtaç olduğunu hatırlatmaya hakkımız vardır. Peki, bir terimin Tanrı 

söz konusu olduğunda neye delalet ettiğini bilmiyorsak, Tanrı’ya atfedilen bu 

terimlerin epistemolojik ve semantik bir karşılığı olduğundan bahsedebilir miyiz? 

Öyle görünmektedir ki bir terim Tanrı ve yaratılmışlara atfedildiğinde temel bir 

anlamsal ortaklığa ya da sürekliliğe sahip değilse –ki Aquinas’ın analoji teorisi bu 

sürekliliği sağlamaktan uzak görünmektedir- bu terimin Tanrı söz konusu olduğunda 

belirsiz olmaktan kurtulamayacağı ve bilişsel bir içeriğe sahip olduğu iddiasından 

ödün vermenin kaçınılmaz olduğu sonucuna varılabilir
277

.  

Analoji teorsinin -Aquinas’ın savunduğu şekliyle- net sonucunun agnostisizm 

olduğunu teyit eden Hayner, yine de analoji teorisinden bütünüyle vazgeçmemeyi, 

bunun yerine söz konus teoriyi yeniden düzenlemeyi teklif etmektedir. Hayner’ın 

kısmen Scotus ve Alston’ın tek-anlamlılık teorisini hatırlatan teklifi şu şekilde 

özetlenebilir: Analojik yüklemeyi din dilinde kullanabilmek için, aralarında analoji 

ilişkisi olan iki şeyin, -Tanrı da dâhil olmak üzere-  kendilerine yüklenen isim ya da 

sıfatlarla ilgili olarak en az bir niteliğe ortak olarak sahip olduklarını kabul etmek 

gerekmektedir. Mesela Tanrı’ya “sevgi” niteliğini analojik olarak atfettiğimizi 

düşünelim. Bu niteliğin Tanrı ve yaratılmışlardaki anlamının en az bir nitelik 

açısından örtüşmesi gerekmektedir. Hayner bu önerisini, bir babanın çocuğuna 
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duyduğu sevgi ile bir kızın sevgilisine duyduğu sevgi arasındaki ayrımla 

temellendirmeye çalışmakta ve bu ikisi özdeş ya da tek-anlamlı olmadıkları gibi, 

bütünüyle farklı da olmadıklarını söylemektedir. Yani sevgi niteliğinin baba ve kıza 

yüklenmesinde bütünüyle örtüşme sağlanamayacağı için bu terimin tek-anlamlı 

olduğu iddia edilemeyeceği gibi, sevginin temel niteliği değişmeyeceğinden en az bir 

nitelik açısından da olsa örtüşme olduğu için, bilinemezlik tehlikesi de bertaraf 

edilecektir. Hayner’a göre analojik yükleme bu şekilde anlaşılırsa, dini önermelerde 

kullanılmaya elverişli hale gelecektir.
278

  

Hayner’ın analojiyi teolojide işler hale getirmeyi hedefleyen bu önerisinde 

işaret edilmesi gereken birkaç husus vardır. Öncelikle iki sevgi türünün özdeş 

olmamasıyla tek-anlamlı olmamasını birbirinden ayırmak gerekmektedir. Tanrı’nın 

sevgisi, ilmi, kudreti vs elbette yaratılmışlarınki ile özdeş değildir. Fakat bu hala tek-

anlamlı olmadıklarını göstermemektedir. Hayner’ın yaptığı vurgular mod ve derece 

farklılığını hatırlatmaktadır. Hayner, bu farklılıkların çok-anlamlılığı 

gerektirmeyeceğini teyit etmesine rağmen,  bunların neden tek-anlamlı olmayı 

engellediklerini açıklamamıştır. Dahası paylaşılan ortak nitelik ne mod ve derece 

ortaklığı ve ne de anlamsal bir ortaklık ise tam olarak nedir? Tüm bunlardan 

bağımsız bir ortaklık hangi temelde inşa edilmektedir? Burada tekrar, bu niteliklerin 

iki varlığa da anlamlı bir şekilde yüklenebilmesinin, aralarında anlamsal bir ortaklığı 

zorunlu kıldığı sonucuna varmak kaçınılmaz gözükmektedir. 
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 Hayner, “Analogical Predication,” ss. 860- 861. 
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SONUÇ 

Tanrı’nın tabiatının neliği, bu tabiatın bizim tarafımızdan nasıl bilinebildiği 

ve nasıl ifade edileceği sorularını içeren bir öğreti olarak negatif teoloji, ontolojik, 

epistemolojik ve semantik boyutları olan bir öğretidir. Bahsi geçen soruların her 

birinin negatif teolojide olumsuz bir şekilde yanıtlanması, Tanrı hakkındaki 

tasavvurun her üç alanda da olumsuzlayıcı olması, öğretinin via negativa olarak 

adlandırılmasına neden olmuştur. 

Negatif teoloji, ilk olarak ontolojik olumsuzlamalarla başlamış ve Tanrı’nın 

bir mâhiyetinin olduğunu, zatından ayrı sıfatlarının olduğunu reddetmiştir. Bazı 

yaklaşım ve ifade farklılıklarına rağmen ontolojik olumsuzlama, Tanrı’nın 

mâhiyetinin, zat ve sıfatlarının varlığıyla özdeş olması, bunlar arasında herhangi bir 

ayrım yapılamaması, tüm bunlara yalnızca Tanrı’nın sırf ve bilfiil olan zorunlu 

varlığının karşılık gelmesi temelinde birleşmiştir. Bu ontolojik özdeşlik tezinin, 

Tanrı’nın sıfatlarının bir ilişki veya olumsuzlama olarak, ilahî zatla özdeş olmayan 

bir gerçekliklerinin olduğunun reddedilmesi şeklinde ya da sıfatlarının Tanrı’da bir 

gerçekliğinin olması gerektiği, fakat bunların sırf varlıktan başka bir şey olamayacağı 

şeklinde yorumlanması mümkündür. Ancak bu yorum farklılığının, via negativa’nın 

her üç tezi açısından özsel bir farklılığa neden olmadığı söylenebilir. Zorunluluk ve 

birlik kavramlarına yüklenen anlamlara ve bazı tartışmalı öncüllere dayandırılan 

ontolojik özdeşlik tezi -kendi içinde ne kadar tutarlı olduğu bir yana- Tanrı’nın 

bilinebilirliği, Tanrı kavramının anlaşılabilirliği ve Tanrı hakkında anlamlı ve tutarlı 

bir şekilde konuşulabilmesi hususunda önemli problemlere yol açmıştır. Nitekim bir 

varlık hakkında mâhiyet ve sıfatları üzerinden konuşabildiğimizi düşünürsek, 

bunların gerçekliğinin yadsınmasının, yapılan konuşmanın da gerçeklik ve 

anlamlılığını etkileyeceği açıktır.  

Bir mâhiyeti ve sıfatları olmayan ya da sırf varlıkla özdeş olan Tanrı’ya dair 

bilginin de ancak O’nun ne olmadığı üzerinden, Tanrı’nın özüne delalet etmeyen bir 

bilgi olabileceğini savunan negatif teoloji, bir yandan da Tanrı’nın ne olmadığının, 

Tanrı fikriyle çelişen şeyleri olumsuzlamak yoluyla belirlenebileceğini 

savunmaktadır. Tanrı’nın ne olduğunu söylemeyen bu bilgi, O’nun etkileri üzerinden 

elde edilebilmektedir. Burada iki sorun vardır. Birincisi, Tanrı fikri ile çelişen şeyleri 

olumsuzlamamız gerekiyorsa, söz konusu Tanrı fikrini nasıl edindiğimizdir. 
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Kendisine referansla uygunsuz ve dışlanması gereken şeylere karar verebildiğimiz 

bir Tanrı fikrimiz varsa, bu fikrin a priori olması gerektiğini savunmak oldukça 

makuldür. Dahası, bu Tanrı fikrinin kavramsal içeriğinin bir takım olumlamaları 

gerektirdiği de söylenebilir. Yani Tanrı’dan olumsuzlanacak şeyler, nihayetinde O’na 

dair olumlu tasavvurumuzla uyuşmayan şeylerdir. Öyle görünmektedir ki bu olumlu 

tasavvur aynı zamanda O’nun özüne delalet etmelidir. Aksi halde söz konusu 

tasavvurun Tanrı hakkında gerçekten bir şeyler söyleyebileceğini savunmak oldukça 

güçtür. Via negativa’nın epistemolojik boyutundaki ikinci ve asıl önemli sorun da 

budur.  Çünkü ilk sorunla ilgili olarak birtakım çözüm denemeleri yapılsa da negatif 

teoloji, Tanrı’ya dair etkileri üzerinden ve olumsuzlamalar yoluyla edinilen bilginin, 

Tanrı’nın özüne dair olmadığı konusunda ısrarcıdır. Bu da Tanrı’ya dair olumlu bir 

bilginin olabileceğine kapı aralayan ifadelerin, Tanrı’nın özünün mutlak anlamda 

bilinemez olduğu ilkesini aşamadığını ve negatif bir çerçevenin dışına çıkmadığını 

göstermektedir. Dahası, kavramlar insanî ve ilahî olarak ayrıldığı, bizim 

kavramlarımızla Tanrısal kavramlar arasında ortak bir dil kullanmamıza imkân 

sağlayacak ölçüde bir örtüşme olmadığı için Tanrı’ya dair olumlu bir tasavvurumuz 

olduğunu varsaysak bile, bu tasavvurun ne olduğundan emin olmamız mümkün 

gözükmemektedir. Bu durumda Tanrı ile ilgili olumlu olduğunu söylediğimiz 

bilgilerimiz bir varsayımdan öteye geçemeyecek ve bu bilginin rasyonalitesi ciddi 

anlamda zedelenecektir.  

Ontolojik ve epistemolojik tezleri izleyen üçüncü tez, mâhiyeti ve sıfatlarıyla 

özdeş, sırf varlık olan ve hakkında özüne delalet etmeyen birtakım şeyler bildiğimiz 

Tanrı hakkında konuşmamızın nasıl olması ve bu konuşmanın nasıl anlaşılması 

gerektiği ile ilgilidir. Bu hususta iki temel yaklaşımdan biri, Tanrı’nın sıfatlarının 

sadece ontolojik olarak değil, kavramsal olarak da özdeş olması gerektiğini 

savunmaktadır. Buna göre, sırf varlıkla özdeş olan her bir sıfat, kavramsal olarak da 

sırf varlıktan başka bir şey ifade etmemektedir. Bu durumda, ifade bakımından 

farklılaşan irade, ilim, kudret gibi sıfatlar kavramsal olarak da varlıktan başka bir 

anlama gelmemektedir. Bu sıfatların Tanrı’ya yüklendiğini ifade eden her önerme, 

aslında aynı şeyi ifade etmektedir. Bu durumda, Tanrı ile ilgili tüm ifadelerimiz, 

O’nun var olduğunu ifade etmekten öteye geçememekte ve söz konusu önermeler 

döngüsellikten kurtulamamaktadır. Tanrı hakkında konuşmayı anlamlı kılacağı, 

Tanrı’ya gerçek anlamda sıfatlar atfetmeye ve dolayısıyla O’nun hakkında gerçek 
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anlamda konuşabilmeye imkân sağlayacağı öne sürülen teşkîk ve levâzım teorilerinin 

de ontolojik ve dolayısıyla kavramsal özdeşlik problemini aşamadığını ve sorunu 

çözemediğini söylemek mümkündür. 

Kavramsal özdeşliği reddederek, bunun yol açtığı problemleri çözmeye 

çalışan yaklaşımın ise -ontolojik özdeşliği reddetmeksizin bunun mümkün olup 

olamayacağı ve kavramsal farklılığın basitlikle nasıl bağdaştırılabildiği hususu bir 

yana- Tanrı hakkında konuşmanın, bu konuşmada kullanılan kavramların analojik 

olduğunu savunması başka sorunlara neden olmaktadır. Buna göre Tanrı hakkındaki 

konuşmada kullandığımız kavramları ne yaratılmışlara atfettiğimiz kavramlarla aynı 

anlamda ne de tamamen farklı anlamlarda kullanırız. Tanrı’nın sıfatlarının derece ve 

mod bakımından yaratılmışlarınkinden farklı olması, bu sıfatların Tanrı ve 

yaratılmışlara aynı anlamda atfedilmesini de engellemektedir. Dolayısıyla Tanrı’ya 

atfedilen isim ve sıfatlar, tek-anlamlılıkla çok-anlamlılık arasında analojik bir anlama 

sahiptir. 

Analojik anlam teorisine duyulan ihtiyaçla ilgili olarak, öncelikle, bir terimin 

Tanrı ile yaratılmışlara tek-anlamlı olarak yüklenmesini engellediği iddiasını 

desteklemek için öne sürülen gerekçelerin, ontolojik bir ilke olan basitliğe 

dayandığını hatırlamak gerekmektedir. Kendisi de çokça tartışmalara konu olan 

basitlik ilkesinin reddi durumunda tek-anlamlılığa engel olduğu iddia edilen birçok 

problem kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yine mod ve derece farklılığının bir 

terimin anlamına dâhil edilmesi de zorunlu değildir. Farklı mod ve derecelerde 

olmakla birlikte, farklı durumlara uygulanabilen bir terimin işlevinden hareketle 

ortak bir anlam ve tanıma ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla, Tanrı hakkındaki 

konuşmada dilin analojik bir şekilde kullanılması gerektiği iddiasının sağlam bir 

temellendirmeden yoksun olduğu söylenebilir. Ayrıca Tanrı’ya atfettiğimiz herhangi 

bir niteliğin bizim için gerçekten bir anlam ifade edebilmesi için temel düzeyde bir 

anlamsal ortaklık olması gerektiği kaçınılmaz gözükmektedir. Analojik anlam 

teorisinin, bu anlamsal ortaklığı sağladığını söylemek zordur. 

Böyle bir dilin gerekliliği kabul edilse bile, analojik anlam öğretisinin aşması 

gereken başka güçlükler vardır. Bu bağlamda analojik dil öğretisinin en temel 

problemi, tek-anlamlılıkla çok-anlamlılık arasında olduğu iddia edilen anlamın “ne 

olduğunun” belirsiz kalmasıdır. Tek-anlamlılıkla çok-anlamlılık arasında, her ikisi de 



116 
 

olmayan ama her ikisinden tamamen başka bir şey de olmayan anlamsal bir 

kategorinin var olduğu kabul edilirse, bunun tam olarak ne olduğunun belirtilmesi 

gerekmektedir. Oysa Tanrı hakkında böyle bir dili kullanmayı kabul ettiğimizde, 

sözgelimi “Tanrı iyidir” dersek iyiliği Tanrı’ya bizim iyilik kavramımızla ne aynı 

anlamda ne de bizimkinden tamamen farklı anlamda yüklemiş oluruz. İyiliğin 

bizdeki iyilik kavramından bütünüyle farklı olmadığını bilsek de O’na iyilik 

atfettiğimizde aslında tam olarak ne atfettiğimizi bilmemiz de mümkün değildir. 

Dolayısıyla via negativa’nın semantik düzlemde en çok tartışılan yönlerinden biri 

olan analojik anlam öğretisinin, Tanrı hakkındaki konuşmayı belirsizleştirdiği ve 

bilişsel zeminini ciddi anlamda zedelediği sonucuna varmak kaçınılmaz 

görünmektedir.  

Via negativa’nın epistemolojik ve sematik düzlemdeki sonuçları, ontolojik 

basitlik tezine bağlı olduğu gibi, epistemolojik ve sementik tezlerin başarısı ve 

doğruluk değerlerinin de basitlik tezinden bağımsız düşünülemeyeceğini söylemek 

mümkündür. Zira basitlik tezinin ontolojik düzlemde Tanrı’nın mâhiyet ve 

sıfatlarının nasıl anlaşılacağı ile ilgili olarak ortaya çıkardığı güçlükler, via 

negativa’nın episemolojik ve semantik boyutlarına da yansımaktadır. Dolayısıyla, 

ontolojik düzlemdeki güçlükler giderilmeksizin, epistemolojik ve semantik tezlerin 

tutarlı ve anlamlı bir şekilde sonuçlanmasının mümkün görünmediği söylenebilir. 

Tanrı hakkında negatif teolojinin sınırları içinde kalarak anlaşılır bir Tanrı 

kavramına ulaşmak, Tanrı hakkında tutarlı, net ve anlamlı bir şekilde konuşmak 

mümkün görünmediğine göre, O’nun hakkında varlığı dışında birtakım olumlamalara 

ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu olumlamaları, Tanrı’nın mâhiyet ve sıfatlarının 

zatıyla özdeş olmayan ontolojik gerçekliğini kabul etmek ve dolayısıyla kavramsal 

olarak ayrıştırılabilir olduklarını, kuşatıcı olmamak kaydıyla kısmen 

bilinebileceklerini, Tanrı ve yaratılmışlara uygulanan terimlerin tek-anlamlı 

olduğunun kabul edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür. Bu koşullar Tanrı 

hakkındaki ifadelerimizin delaletinin gerçek, anlamlı ve tutarlı olabilmesi için gerekli 

görünmektedir. 
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ÖZET 

YAZICI, Şeyma, Via Negativa ve Tanrı Hakkında Konuşmanın İmkânı, 

Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Reçber, Ankara Üniversitesi, 

s. 122. 

Tez, “giriş, iki bölüm ve sonuç”tan oluşmaktadır. Giriş bölümünde via 

negativa’nın kavramsal çerçevesi belirlenip ve tarihsel arkaplanına yer verilecektir. 

Negatif teolojinin metafiziksel, epistemolojik ve semantik boyutları tespit edilecek 

ve tezin semantik boyut üzerine yoğunlaşılacaktır. 

Birinci bölümde via negativa’nın metafiziksel ve epistemolojik boyutları 

incelenmektedir. Tanrı’da ontolojik ve semantik anlamda hiçbir ayrımın 

olamayacağını iddia eden basitlik ilkesine dayanan metafiziksel ve Tanrı’nın 

yalnızca ne olmadığının bilinebileceğini savunan epistemolojik iddiaların, semantik 

iddiaya kaynaklık ettiği iddia edilecek, söz konusu iddiaların haklı bir temele dayanıp 

dayanmadıkları ve tutarlı olup olmadıkları incelenecektir. 

İkinci bölümde via negativa’nın metafiziksel yönü üzerinde yoğunlaşılacaktır. 

Bu bağlamda Tanrı hakkında negatif bir konuşma biçimini öngören çeşitli teoriler ele 

alınacak, bu teorilerin, Tanrı hakkında tutarlı ve anlamlı bir şekilde konuşmaya 

imkân sağlayıp sağlamadığı incelenip, semantik iddianın doğruluk değerinin, 

metafiziksel ve epistemolojik iddialarla doğru orantılı olduğu tartışılacaktır.  

Sonuç bölümünde ise konuyla ilgili genel değerlendirmeler yapılacaktır. 
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ABSTRACT 

YAZICI, Şeyma, Via Negativa and the Possibility of Talking about God, 

Master Thesis, Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Sait Reçber, Ankara University, 122 

pages. 

The present study consists of introduction, two main parts and conclusion. 

The introduction will offer the theoretical framework along with the historical 

background for the concept of via negativa. It will be argued that negative theology 

has metaphysical, epistemological and semantic dimensions, and the present study 

will focus on the semantic aspects. 

The first main part will investigate the metaphysical and epistemological 

dimensions of via negativa. The same part will suggest that the semantic claims are 

constituted of the metaphysical ideas which reject ontological and semantic divisions 

in God depending on the principle of simplicity, and the epistemological claims 

which aver that God can only be known by knowing what he is not. The soundness 

and coherence of such claims will be analyzed here as well. 

The second main part focuses primarily on the metaphysical aspects of via 

negativa. In this regard, various theories that argue for the possibility of talking about 

God only in negative terms will be overviewed. It will be analyzed whether these 

theories enable us to talk about God in meaningful and coherent ways. The same part 

will suggest that the truth value of semantic idea is dependent on the metaphysical 

and epistemological claims. 

The conclusion includes an overview and general evaluations. 

 

 


