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ÖnsÖz

EstEtIk konusunu batı kaynaklı bir olgu olarak algılamak, diğer 
medeniyetlere haksızlık olur. Hemen her toplumun kendi kültürüne 
göre bir estetik ve güzellik anlayışı mevcuttur. Bu anlayış, o toplu-
mun kültür yapısı, inançları, örf ve âdetleri, ah lâk anlayışları çerçe-
vesinde gelişir ve şekillenir. Zaman içinde, yazılı ve sözlü kaynaklar-
da yerini alarak kalıcı hale gelir ve nesilden nesile aktarılır.

Günümüzde, ülkemizde yapılan çalışmalara bakılınca başlıca 
iki ana sorunla karşı karşıya gelinir. Bunlardan biri, estetikle ilgili 
çalışmalardaki batı kültürü hâkimiyetidir. Diğeri ise dil sorunudur. 
Batı kültürü kaynaklı estetik anlayışların, özellikle ülkemizdeki geniş 
insan kitleleri tarafından benimsenmediği, sadece bazı akademisyen 
çevreler arasında kaldığı açık bir gerçek olarak ortada durmaktadır. 
Dil sorunu ise, genellikle akademisyenlerin geniş halk kitlelerinin 
kullanmadığı, yeni türetilmiş kelimeleri tercih etmelerinden kaynak-
lanmaktadır. As lın da dil sorunu olarak ortaya çıkan bu durum, batı 
kültürü etkisindeki estetik anlayışın dar bir çevre arasında kalması-
nın en temel nedeni olarak değerlendirilebilir.

Islam Estetiği alanında çalışma yapmak isteyen bir araş tırmacının 
karşılaşacağı en büyük zorluk, bu sahada köklü ve kapsamlı çok 
fazla çalışma yapılmamış olmasından doğan kaynak sıkıntısıdır. 
Yapılan çalışmaların büyük bir çoğun luğunun makale türünde ya-
pılmış yayınlardan oluşması, saha daki boşluğu göstermesi yanında, 
çalışma alanını da zorlaş tırmaktadır.

Günümüz Kur’ân araştırmalarına bakıldığında, ekseriyetle Tefsir 
alanında yapılan çalışmalarla karşılaşılır. Ancak, Kur’ân-ı Kerîm - 
Felsefe, özelde ise Kur’ân-ı Kerîm ve Estetik değerin ortaya çıkışı 
ile ilgili yapılan çalışmalar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar 
azdır. Bu da ayrı bir sorun teşkil etmektedir.
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Kur’ân ve Estetik adlı bu çalışmamızın amacı, Kur’ân-ı Kerîm’in 
bize vermek istediği temel estetik anlayışı ortaya çıkarabilmektir. 
Tabiatıyla bu çalışmada Kur’ân-ı Kerîm başvuru kaynağımızdır. 
Araştırmanın amacını aşmamak için Hz. Peygamber’in hadîsleri ve 
sünneti çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışmada ulaşılmak istenen 
amaç, her kültür düzeyinden insanın anlayabileceği bir üslup içeri-
sinde, Kur’ân-ı Kerîm’in güzellik anlayışını ortaya koymaktır.

Konular değerlendirilirken, Kur’ân-ı Kerîm’in o mevzuda vermek 
istediği mesaja da kısaca işaret ederek bütünlüğü korumak hedef-
lenmiştir.

Araştırmamız, Giriş, üç bölüm ve Sonuç’tan oluşmaktadır.
Giriş bölümünde öncelikle estetik tanımlarını vererek, Ilkçağdan 

itibaren günümüze kadar belli başlı estetik anlayışları üzerinde du-
rulmuştur. Aynı şekilde, Islam dünyasında gelişen belli başlı este-
tik ve güzellik anlayışlarına da temas edilmiştir. Estetik obje, estetik 
nesne, estetik tavır, estetik haz üzerinde durularak, genel bir estetik 
anlayış ortaya konulmaya çalışılmıştır. Estetik, iyi, doğru, faydalı, 
yararlı gibi kavramlar irdelenerek, bu kavramların gerek Kur’ân-ı 
Kerîm’de, gerekse diğer estetik anlayışlarda oluşan anlam ve ilişkiler 
sorgulanmıştır.

Birinci Bölüm’de, Kur’ân’da estetikle ilgili belli başlı terimler de-
ğerlendirilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan estetikle ilgili terimleri 
mümkün olduğu kadar ele almaya çalışılırken, estetik ve güzellikle 
birinci dereceden ilgili terimler üzerinde daha çok durulmuştur. Bu 
terimlerden, husn, tayyib, zinet, cemil, ni’me, sürur gibi kelimele-
rin Kur’ân-ı Kerîm’de kullanılışını, kazandığı anlamlar, Esmaü’l-
Hüsna’ya niçin en güzel isimler denildiği, Esmaü’l-Hüsna içindeki 
güzellikle ilgili isimler, bunların ne an lama geldiği açıklanmaya ça-
lışılmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de en güzel kıssa olarak adlandırılan Hz. Yusuf 
Peygamberin kıssası üzerinde durulmuş ve bu kıssanın anlatım gü-
zelliği ortaya konmaya çalışılmıştır.

Ikinci Bölümde, genel anlamda Kur’ân-ı Kerîm’deki güzel kav-
ramının yayıldığı geniş alanda gezinmeye çalışılmıştır. Bu alanın bo-
yutları Kur’ân-ı Kerîm esas alınarak belirlenmiş ve güzellik “İnançta 
estetik boyut”, “İbâdetlerde estetik boyut” ve “Davranışlarda estetik 
boyut” olmak üzere üç temel başlıkta değerlendirilmiştir. Konuların 
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daha iyi ortaya konulabilmesi amacıyla, mümkün olduğu kadar faz-
la alt başlıklar verilmiştir. Bölümün sonunda da, güzellikleri bozan 
davranışlar üzerinde durulmuştur.

Üçüncü Bölümde ise, Kur’ân-ı Kerîm’de güzelliğin nitelikleri üze-
rinde durulmuştur. Güzelliğin niteliklerinden, kusursuzluk, ölçü ve 
âhenk, simetri ve ortayol üzerinde durularak, hem Kur’ân-ı Kerîm’in 
bu konuda insanlara verdiği mesajı tespit edilmeye çalışılmış ve hem 
de diğer felsefî sistemlerde bu niteliklerin nasıl yer aldığı ortaya kon-
maya çalışılmıştır.

Araştırma boyunca manevî desteklerini esirgemeyen, ko nu ların 
yazımı sırasında, çıktıları okuyarak mesailerini har cayan Dr. Kemal 
Göz ve Dr. Şaban Çiftçi’ye, destekleriyle daima bana cesaret ve-
ren saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Mehmet Bay rakdar’a ve Prof. 
Dr. Ethem Çebecioğlu’na, gerek konunun belirlenmesinde, gerekse 
araştırılması ve yazımı sıra sında değerli vakitlerini ayıran, yol gös-
teren ve müşfik tavır la rıyla bana gerçek anlamda rehberlik yapan 
değerli hocam Prof. Dr. Hayrani Altıntaş’a teşekkürü bir borç bilirim.

Ankara, 2008 Osman Mutluel



İKIncI BasKı İçIn ÖnsÖz

Ötüken Neşriyat tarafından 2010 yılının sonlarında basılan 
Kur’ân ve Estetik adlı çalışmamın yayınevinde bitmesi ve yayıne-
vinin ikinci baskısını yapma isteği üzerine, kitabın bazı bölümle-
rini tekrar gözden geçirme fırsatı yakalamış oldum.

Doktora tezi olarak hazırladığım bu eser, o dönemde sahip 
olduğum bilgi ve birikimin sonucu oluşmuştu. Geçen süre için-
de, gerek konu ile ilgili yapmış olduğum okumalarla ve gerekse 
fakülte derslerinde konuyu öğrencilere anlatmak suretiyle tekrar 
tekrar ele alma fırsatı yakalamış oldum.

Diğer taraftan, kitabımı okuyan okurlarla zaman zaman kar-
şılaştığım mekânlarda yapılan eleştiriler doğrultusunda, konu-
nun yetersiz kaldığı ifade edilen bölümlerinin tekrar ele alınarak 
genişletilmesi ihtiyacı da ortaya çıkmıştı. 

Bu baskıda, özellikle filozofların estetik anlayışlarını yeniden 
ele alarak, çeşitli ilaveler ve değişiklikler yapma şansı yakalamış 
oldum. Bu fırsattan dolayı Ötüken Neşriyat’a teşekkür ederim.

Faydalı olması temennisiyle…

Bolu, 2016

   



GIrIş

temel Kavramlar



1. estetIk

a) Tanım

“Estetik” sözcüğü, Grekçe “aisthesis” ya da “aistha-
nesthai” sözcüğünden türetilmiştir. “Aisthesis” duyum, 
du yulur algı anlamına gelmesine karşın, “aisthanesthai” 
sözcüğü duyu ile algılamak anlamına gelir. Estetik, bu an-
lamda duyulur algının, duyusallığın sağladığı bilgi ile ilgili 
bir bilim olarak düşünülür.1

Aynı kelime “Güzellik Bilimi” anlamında Osmanlı ca’da 
“Bediiyyat”, “Ilmü’l-Cemal” gibi isimlerle karşılanmıştır.2

Estetikçilerin bu güne kadar her kesimin kabul edebi-
leceği bir tanım üzerinde birleşmeleri ve genel geçer bir 
tanım ortaya koymaları mümkün olmamıştır. Ancak bu 
uzlaşmaz tutuma karşın bir takım tanımlar da ya pı la gel-
miştir. Işte, “Estetik nedir?” sorusu sorulduğunda ve ri-
lebilecek tanımlardan birkaçını şöylece sıralamak müm-
kün dür:

Estetik, sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan 
değerleri konu alan felsefî disiplin; felsefenin, güzeli ya da 
güzelliği konu alan, iyi, çirkin, hoş, yüce, trajik gibi güzel-
likle yakından ilişkili olan kavramları araştıran bir bilimdir. 

1 Tunalı, Estetik, Istanbul 1996, s.13
2 Ayvazoğlu B, Ilmü’l-Cemal md. DİA, C. 22, Istanbul 2000, s.144
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O, aynı zamanda, doğal nesne ya da insan tarafından oluş-
turulan ürünlerde sergilenen güzelliklerle il gili yargıları 
ve yaşantılarımızda söz konusu olan değerleri, tavırları, 
haz ve tadları tahlil eden bilim dalıdır. Bu bilimi; estetik 
nesneleri, estetik tecrübenin nesnelerine yönelen temaşa-
da söz konusu olan problemlerin çözümü ve kavramların 
tahliliyle ilgili olan felsefi disiplin3 olarak tanımlamak da 
mümkündür.

Estetik, tanım olmak itibarıyla, salt bir sanat felse-
fesi olarak görülemez. Baumgarten, Schelling, Hegel, 
Schopenhauer gibi estetik üzerine yorum yapmış ve eser 
vermiş pek çok filozoflun ortak anlayışlarında “Estetik, gü-
zel üzerine düşünme sanatıdır.” tanımı ön plana çıkmıştır.4

Estetik’i bir başka açıdan; bize hoş gelen veya haz ve-
rici olarak adlandırdığımız bir heyecan veya duygu veren 
şeylerin incelenmesi ile ilgili disiplin5 olarak tanımlamak 
da mümkündür.

Estetiği, problemleri açısından tanımlamak istediği-
mizde ise; yukarıda belirtildiği üzere, “Estetik nesneleri 
seyrettiğimizde ortaya çıkan kavramların tahlili ve problemlerin 
çözümü ile meşgul olan felsefe disiplini” diyebiliriz.

Konusu insanlık tarihi kadar eski olan bu bilim dalının 
isminin konulması oldukça yenidir. Estetiği sistemleştiren 
ve bu ismi veren kişi, Wolff ’un öğrencilerinden biri olan 
Alexander G. Baumgarten (1714-1762)’dır. Baumgarten, 
1750-1758 yılları arasında yayımlamış olduğu, Aesthetica 
adlı eseriyle, ilk kez böyle bir bilimi temellendirerek, ko-
nusunu belirlemiş ve bu bilimin sınırlarını çizmiştir.6

3 Cevizci A., Felsefe Sözlüğü, Estetik md. Paradigma yay. Istanbul 1999, s. 
315.

4 Dinçer K., Felsefe,  Anadolu Ü. Yay. Eskişehir, 1993, s.87
5 Arslan A., Felsefeye Giriş,  Vadi yayınları, Ankara 1996, s.199
6 Tunalı, age, s.13
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Estetiğin gelişiminde etkili olmuş bir başka filozof da 
Immanuel Kant (1724-1804)’tır. Araştırmacılar onun, es-
te tik bilincini, genel olarak insan deneyimindeki anlamlı 
ve birlikli bir öğe olarak değerlendirdiğini7 ifade ederler. 
Estetiği, Salt Aklın Eleştirisi adlı eserinde “duyusallık” ola-
rak değerlendirirken, Yargı Gücünün Eleştirisi adlı eserin de 
ise “sanat felsefesi” olarak değerlendirmiştir.8 

Estetik biliminin, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Antropoloji 
hatta Biyoloji gibi ilimlerle ilişkisi bulunan felsefî ve psi-
kolojik teoriler toplamı olduğu dikkate alındığında tek ve 
tartışmasız bir tanımın olamayacağı daha kolay anlaşıla-
bilir.9 

b) Batı Dünyasında Estetik

Estetiğin adı oldukça yeni olmakla beraber, içerdiği 
konu itibariyle bir hayli eski olduğunu daha önce belirt-
miştik. Ulaşabildiğimiz yazılı kaynaklarda “Güzel”den 
ve “Güzellikten” felsefî bir yaklaşımla, belirli bir sistem 
içinde bahseden ve “Güzel nedir?” sorusuna cevap arayan 
ilk filozof Platon (MÖ. 427-347) olmuştur.10 Ancak şunu 
hemen belirtmek gerekir ki, Platon’dan önce de “güzel” 
kavramını “iyi” kavramı ile karşılaştıran filozofların varlığı 
gözardı edilemez. Güzeli, felsefî bir kavram olarak değil 
de basit bir şekilde ele alan Pythagoras, Herakleitos (MÖ. 
540-480), Empedokles (MÖ. 492-423) gibi filozoflar, 
kendi görüşlerine eserlerinde parça parça yer vermişler-
dir. Örneğin Xenophon (MÖ. 431-350) bu filozoflardan 
biridir.11 Xenophon Sokrates’in Anıları adlı eserinde gü zel 

7 Cevizci, age, s.315
8 Ayvazoğlu B., DİA, Ilmü’l-Cemal md. s.146
9 Ayvazoğlu, age, s.146, Arslan, age, s.200
10 Tunalı I, Grek Estetiği, Remzi Kitabevi, Istanbul 1996, s. 133-134.
11 Yetişkin H, Estetiğin ABC’si, Kabalcı Yay., Istanbul 1998, s. 12
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ve iyi, çirkin ve kötü arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için 
çeşitli diyaloglar aktarır. Buna göre, iyi ve güzel aynı şey-
dir. Bunu ispatlamak için “Bir maksada hizmet eden her şey 
‘güzel’ ve ‘iyi’dir.” sonucuna varır. Örneğin, çöp atmak için 
çöp sepeti güzel’dir. Ancak çöp atmak için altın madenin-
den yapılmış kalkan güzel değildir. Buradaki temel anla-
yış, herhangi bir nesnenin güzel olarak vasıflanabilmesi 
için, amaç ön plana çıkmaktadır. Yani herhangi bir nesne, 
amacına uygun yapılmış ve kullanılmışsa güzel ve iyidir. 
Amacına uygun değilse çirkin ve kötüdür.12

ba. Platon

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sistemli bir yaklaşım 
ilk olarak Platon’da görülmektedir. Platon’un güzellik an-
layışı belli dönemlerde değişikliklere uğramıştır. Bu dö-
nemlerden ilki olan ve özellikle Sokrates’in etkisi altında 
kaldığı13 gençlik yıllarına ait güzel anlayışı, meydana gel-
meyen, başka bir şeye dönüşmeyen, tek ve kendinde var 
olan, uzayın ve zamanın dışında olan fizikötesi bir güzel-
lik, bir Idea’dır.14 Platon, Şölen adlı eserinde bu gü zel liği, 
bir taraftan güzel, diğer taraftan çirkin gözüken, bir yerde 
güzel gözüktüğü hâlde başka bir yerde gü zel gözükmeyen, 
insanların bazısının güzel bulduğu ama bir başka insanın 
çirkin bulduğu, güzelliğini herhangi bir organla göster-
meyen bir ideal güzellikten söz eder. Bu güzellik sadece 
Idea’nın güzelliğidir. Bu güzelliğin ondan başkasında bu-
lunması söz konusu değildir. Ondan başka güzel olarak 
vasıflanan şeylerin tümü, güzelliğini ondan alırlar. Ancak 
Idea’nın diğer güzelliklerden herhangi bir fayda sağlama-

12 Arat N., Etik ve Estetik Değerler, Say Yayınları, Istanbul 2006, s.57.
13 Tunalı, age, s.25
14 Arat, age, s.57; Erdem S., Felsefe, Fil Yayınevi, Istanbul 2006, s.123
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sı, güzelliğinin artması ve eksilmesi söz konusu olmadığı-
nı belirtir.15

Platon’un bu güzellik anlayışının tanrısal bir güzellik 
halini aldığını ifade eden Arat, şu değerlendirmeyi yapar:

“...Güzel burada hiçbir tanıma sığmayan ve hiçbir mantık 
ulamının belirleyemediği bir gerçek varlık (belki de tanrı) şek-
line dönüşmektedir. Yani güzel, artık yalnızca bir estetik de-
ğer değil, tüm varlıklarla ilgili bir temel değer, bir tözdür.”16

Bu düşüncelerle Platon, olgunluk dönemine has güzel-
lik kavramına girmiş olur. Bu dönemde, onun güzellik kav-
ramında, sevgi (eros)’nin ön plana çıktığını görürüz. Sevgi, 
güzele kavuşmanın ve onda yaratıcı olmanın ve böylece 
ölümsüzlüğe ulaşmanın nedenidir. Insanın ölüm   süzlüğe 
ulaşabilmesinin iki yolu vardır. Bu, beden ve ruh yoluyla 
olur. Beden ölümsüzlüğü güzel bedenlere yö nelme ve bun-
lardan meydana gelen çocuklarla olurken, ruh ölümsüzlüğü 
gençlere yönelip onlara erdemli yaşamayı öğretmekle olur. 
Erdemi öğrenen insanlar, bunu yaşam ve davranışlarında 
da gösterecekler ve böylece ruh ve erdem güzelliğine, bu-
radan da gerçek güzelliğe ulaşmış olacaklardır.17

Artık burada güzel, bir kavram olmaktan çıkmış ve 
varlık haline gelmiştir. Bu varlık da Tanrı’dır. Bu düşün-
ce, daha sonra güzellik anlayışı üzerinde duracağımız 
Plotinos üzerinde derin etki bırakmış ve onun çıkış nok-
tası olmuştur.

Platon’un üçüncü dönem güzellik anlayışı, onun yaşlı-
lık dönemine rastlar. Bu dönem Platon’un sayılarla meş gul 
olduğu, Pyhtagorasçılığın etkisinde kaldığı bir dönem dir. 

15 Platon, Şölen, 211 a, Terc; A. Erhat, S  Eyüboğlu, Iş Bankası Yayınları, 
Istanbul 2002, s.62

16 Tunalı, age, s.36 ; Arat age, s. 44
17 Platon, age, s.62-63; Arat, age, s.42-43; Tunalı, age, s.35-35
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Onun bu dönemdeki anlayışına göre, geometrik şekiller, 
sahip oldukları oran ve orantılar nedeniyle güzellik kaza-
nırlar. Bir başka ifade ile, bu dönemde güzellik orantıdan 
ibarettir.18

Bu dönemde Platon, evrenin rastgele yaratılmadığını 
ileri sürer. Ona göre evren, su, hava, toprak ve ateş’ten 
mürekkep ve bir oran içinde yaratılmıştır. Platon bu görü-
şünü Timaios diyaloğunda, tanrının ateş ile toprağın arası-
na su ile havayı koyarak, aynı orantıda birleştirmesinden 
evrenin vücuda geldiğini belirtir. Bu evrenin, içindeki bu 
dört ana maddenin orantısından ahengini ve güzelliğini 
almış olduğunu ifade eder.19

Varlık böyle bir düzen içinde var olunca, bütünün için-
de yer alan her şey düzenli ve orantılı olarak kavranacak-
tır. Bu hâliyle güzelin, orantıdan başka bir şey olmama-
sı gerekir. Bu belirleme, Pythagorasçılığın etkisi altında 
Platon’un ulaşmış olduğu son noktadır.20

bb. Aristoteles

Ilkçağın bir başka düşünürü olan Aristoteles (MÖ.384-
322) ise güzelliği hocası Platon gibi ideal bir kavram olarak 
almaz. Ona göre, güzel, tabii ve canlı bir şeydir. Bu yüz-
den maddeye güzellik kazandıran şey, o maddenin içinde-
dir. Biz maddedeki bu güzelliği fark edebildiğimiz ölçüde 
ona güzel deriz. Ancak o, güzelliği matematik bir kavram 
olarak ele alması bakımından hocası Platon’un olgunluk 
dönemi görüşlerine de çok yaklaşır. Çünkü Aristoteles’e 
göre de güzel, bir orantı, yani matematik olarak belirle-
nebilen bir kavramdır.21 O, matematiğin güzel ve iyi hak-

18 Tunalı, Grek Estetiği, s.26
19 Tunalı, age, s.62 (Timaios 32b’den alıntı)
20 Tunalı, age, s.63
21 Tunalı, age., s.64 ; Weber A., Felsefe Tarihi, Istanbul,1993, s.70-72.
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kında herhangi bir şey söyleyemeyeceği gibi bir düşünce-
si olanların yanılgı içinde olduklarını söyler. Aristoteles, 
matematiğin güzel ve iyi hakkında, matematik dili ile bir 
şeyler söylediğini, diğer ilimlerin söylediği gibi herkesin 
anlayacağı şekilde söylemediğini belirtir. Çünkü ona göre 
güzelliğin temel formları düzen, oran ve orantı ve sınırlı-
lıktır. Bunlar da matematiğin konusudur. Yani matematik, 
güzeli belirlerken kendi dilini kullanır. Bu dilden anlama-
yanlar ise, matematiğin güzellik konusunda söylediklerini 
anlayamazlar.22

Aristoteles’in herhangi bir şeyin güzel olarak vasıfla-
nabilmesi için ortaya koyduğu şartlar, güzelin sınırlanma-
sı açısından önemlidir. Bu öğreti daha sonraları büyük bir 
ilgi uyandırmış, hem idealist ve hem de maddeci estetik 
anlayışı açısından geliştirilerek değerini bu güne kadar ko-
rumuştur.23 Aristoteles’e göre, bir şeyin güzel olabilmesi 
için parçaları ile uyumlu bir düzende olması, gelişigüzel 
bir büyüklüğe sahip olmaması gerekir. Yani güzellikte dü-
zen, oran ve büyüklük söz konusudur. 24

Aslında burada Aristoteles büyüklük sınırı koymakla, 
belki de farkında olmadan estetiğin bir başka kavramından 
söz etmiş olmaktadır. O kavram da “yüce” kavramıdır.25

Aristoteles, güzellik vasfını maddeye indirgemiş olma-
sı açısından önemli bir yaklaşım ortaya koymuş ve kendin-
den sonra gelen filozoflar ve özellikle Rönesans dönemin-
de etkili olmuştur.26

22 Tunalı, age., s.64.
23 Ziss A, Estetik, De Yayınları, (Çev: Y. Şahan), Istanbul 1984, s.172. 
24 Ayvazoğlu B, İslam Estetiği ve İnsan, Istanbul 1989, s.26.
25 Tunalı, age, s.65.
26 Ziss, age, s.174.


