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5. Sayı 

Dr. Ali Arslan AYDIN 
Allalın TealiJ/nın rnnluıddes sıfatları: 

Geçen yazıınızda, İslam'da iman esaslarının ilk ve en mühim şartının Al
lah 'a iman olduğunu, Allah 'a imanın ise; yalnız. Cenab-ı Hakk 'ın ınücerret 
Zat-ı lHihisine inanınakla olmayıp, ayııı zamanda o Yüce Varlığ·m Zi'ıtı hakkın

da vacip olan ((Kemal sıfatlariyle>>, Yüce Zatmm vasfedilmesi müınteni' (mu
hal) olan ((Noksan sıfatların ve Zat-ı Barisi hakkında inanılınası caiz olan sı

fatları icnıali veya <tafsili olarak bilmek ve onlara inanmakla olur, demiş, icmali 
.Imanın nasıl olaeağmı, «Sıfatullalııı bahsinin önemini, bu konuda düşülen ih
tilafı, insan aklının Zat ve Sıfat-ı Bari'nin hakikatını idrakten aciz olduğunu, 
<U\._llalı>> has isminin özelliğini ve «Rububiyet sıfatlarm adı verilen Rab, Rah
man, Rahlm -ve Malik isimlerinin hususiyetlerini kısaca izah etmiştik. 

Bu yazıınızda ise okuyucularımıza, Cenab-ı Hakk'ın yüce zatı hakkmdtıl 
vacip olan Kemal sıfatlarmdan ilk üçünü sırasiyle izah edeceğiz. 

1 - Vücud: 
Bu sıfat, Cenab-ı· Hakk'm var olduğunu, varlığını gerektiren ((VÜCUt)) ile 

ınuttasıf bulunduğunu ifade eder. Allalın Teala'nın varlığı, diğer varlıklar gi
bi başkasından, başka bir varlık vasıtasiyle olmayıp, vücudu zatının muktezası, 
zatının icabıdır. Yani vücudu, zatı He kaaiındir. Zatına vaciptir. Vücudu, za
tının icabı olduğu içindir ki, Allalın Teala'ya; ((Vacibü'l-vücud}) denmiştir. Bıı 
sebeple bazı kelam alimleri vücut sıfatına, «Sıfatı Nefsiyyen adını vermişlerdir, 

Çünkü bunlara göre vücut; hariçte Zat-ı Bari'nin aynı- olup, zatma zait 
olan, zatından başka bir şey değildir. Bu fikir Ebu'I-Hasen el-Eş'arl, Ebu'l
Hüseyn el-Basri ile ilahiyatçı filozofların mezheplerini temsil eder. 

Diğer kelaın aJimleri ise: «Cenab-ı Hakk'ın vücudu; Zatının ayni olmayıp, 
Zatı üzerine zait bir sıfattır, Zat-ı Bari biz.wt sabittir, vücud.u ise, bütiin. sıfat
ların aslı olan zati bir sıfasttır.>> derler. 
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Bu iki görüşü de te 'yid eden müteaddit deliller varsa da (1), bu konuda en· 
isabetli gördüğümüz rey, «Selefiyyeıı mezhebini temsil eden fikirdil'. Bu filn'C · 
göre, Cenab-ı Halde'ın gerek vücudu ve gerekse sıfatları, tefekkür. ve idrakte .. · 
Zat-ı Bari'sine tabidir. Yani; nasıl ki, Hak Teala'nın zatını idrak etmek ve h:ı
kikatini bilmek, anlayıp kavramak aklen mümkün değ·ildir, mukaddes sıfath- · 
rının da hakikatini anlamak, Zat-ı Bari'sinin aynı ını, yoksa O 'ndan ayrı, O 'mı, 
zait bir şey mi, olduğu hususunu anlayıp, kavrayabilmek de aklen mümkün de-
.ğildir (2). 

Cenab-ı Hakk'ın vücudu, hakikatte ister zatımıı ayni, isterse gayri olsun, 
her mükellefe vacib olan husus; Hak Teala 'nın var olduğ·una inanmaktır. O 
halde her şeyden önce, Allillıu Tea1a'nın varlığını akli delillerle isbat etmek ge
rekir. İşte bunun içindir ki, daha önceki yazılarımızda bu hususu isbat eden çe
şitli delilleri serdetmiş bulunuyoruz. 

Vücudun zıddı olan adem, yani varlığın zıddı olan yokluk, Allalın Teala 
hakkında mümteııi 'dir. Yokluk, Zat-ı Bari için muhal olan noksan sıfatıarın bi
rincisidir. Çünkü, vücudu zatının icabı ve ona nisbeti aklen vacib olan bir var
lık için yokluk, ne geçmişte, ne de gelecekte tasavvur olunamaz. 

2- Kıdern: 

Allahu Teala kıdem sıfatı ile muttasıftır. Yani kadimdir, ezelidir. Çünkü 
vücudu, Zatının iktizası olup, sonradan var o·lmuş değildiF. O halde kıdem; va:r
lığını ·yokluk sebkat etmemek demektir. Yani kıdem, vücut üzerine geçmiş bi.r 
adewi selbetmek, nefyetmektir. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin Ce
nab-ı Halck'ın var olmadığı bir an, bir zaman tasavvur olunamaz. Bu bakımdan 
kıdem, Vücfıd-ı Bari'nin ezeli olması, yani vücudunun bir başlangıcı bulunma
ması demektir. Kıdem sıfatına, Genab-ı Hakk'dan, Zatma layık olmayan geç
mişteki yokluğu selbettiği için ve mefhumunda selb manası bulunduğu için «Sı
fat-ı Selbiyye)) denmiştir. 

Bu sıfat, hariçte mevcut olan bir sıfat değildir. Bu bakımdan «itibari» sa
yılmıştır. 

Allalı u Teala 'nın vücudu, Zatının muktezası, yani; Zatına vacib olduğun
dım, vücudunun kadim ve ezeli olması, Vacib Tea1a 'ya mahsus olan hükümler
dendir. Çünkü: 

a) Eğer Hak TeaHi kadim ve ezeli olmasaydı, hadis, yani sonradan var ol
muş olurdu. Hadis, varlığım yokluk sebkat etmiş olan, yani, yok ilcen sonradan 
var olan demektir. Bu sebeple her hadis, kendisini icad eden bir muhdise, bir 
mfıcide muhtaçtır. Aksi halde, yok olari bir şeyin vücudunu ademine tercih eden 
bir müreccih olmadan meydana gelmesi gerekirdi ki, bu husus mütefekkirler 
nazarında biltıldır; O halde; Vacib Teala kadim olmasaydı, var olmak için ken
dinden baı~ka bir mucide muhtaç olurdu. Halbuki Vacib, vücudu zatının muk
tezası olan demektir. Bu hale göre vacih olduğu farzedilen zatın vacib olmaması 

(1) Bak: Şerhi Mevakıf: C. 1, Sa. 256, İstanbul, 1311. 3 

(2) Bak: Abdurrahman El-Cez1ri: Tavdihü'l-Alı:a.id, .~ 46, K:ahire, 1945. 
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gerekirdi ki, bu netice muhal olan bir tenakuzdur. Öyle ıse, Hak Teala hadis 
olmayıp, kadimdir. 

b) Sonra, Hak Teala kadim olmayıp, hadis olsaydı, bir muhdise muhtaç 
olurdu. O muhdis, yani nıucid eğer kadim ise, işte, Vacibü'l-vücud bu kadim 
olan zat olmuş olur. Fakat o mucidiıı de, hadis olduğu farzedilirse bu hadisin 
de başka bir mucide muhtaç olması gerekir. Mucitleriıı hep hadis olması ihti
mali Mtıl olan teselsülü (nilıayetsiz bir ınucitler silsilesini} gerektirdiğinden, 
her şeyin ilk müessiri ve mucidi olan Hak Teala 'nın kadim olması, yani vücudu 
zatının muktezası bulunması ve her şeyin O'na istiııad etmesi zarfuidir. 

Şunu da ifade edelim ki; muhdise yani mucide, ancak hadis olan, yani vü
cudu yökken, sonradan var olan şey, muhtaçdır. Vücudu kadim, yani zatının 
muktezası olaıi varlık ise, hadis olan varlık gibi başka bir mucide muhtaç de
ğildir. Öyle olsaydı O'na, Vacibü'l-vücud deıııneyip, Mümkiııi '1-vücud denirdi. 
Hal>buki hadis olan, bu alem yokken, kendiliğinden vax olamayacağı için, vücu
du zatına vacib olan, yani varlığının evveli olmayan bir mucide ihtiyaç vardır. 
O halde o Mücidin, yani Alluhu Teala'nın, kadim olması, kıdem sıfatı ile mut
tasıf bulUı'lması zaruridir. 

Kıdem sıfatının zıddı «hudusıı dur. Kıdeın Hak Teala 'nın zatı hakkında 
vacip olduğundan, zıddı olan hudus, Cenab-ı Hak için mümteııi', yani aklen 
muhaldir. 

3- Bakaa: 
Bakaa; Hak Teala 'nın ebed'i olması, yani; varlığının sonu olmaması, daima 

var olması demektir. Allah u 'reala Vacibü '1-vücut olduğundan, vücudu, Zatının 
mulrtezasıdır. Bu sebeple O, hem kadim ve ezeli, hem de baki ve ebedidir. Çün
kü kıdemi sabit olan bir varlığui bakası vacip olur. Yani ademi (yokluğu) müm- · 
teni'dir, muhaldir. 
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Bakaa, varhğa lahik olan ademi selbetmek manasım ifade ettiğinden, iti
bari olan Sıfat-ı Selbiyyedendir. 

Allah u Te.ala Kur'an-ı Kerim 'de: (3) 

«0, evvel ve alıirdir.)), (4) ( t1~1_,j~G:ı~.J~J~J ,~~\;\~·-:·1-:.tY) 
((Kain.atta.ki lıeı· şey fani (yok olucu) dur. -Yalnız- Celal ve ikrarn sahibi olan 
Rabb'in (Zatı) bakidir (ebedidir).ıı buyuruyor. Çünkü vücudu, Zatının rnuk
tezasıdır. Zatm muktezası olan şey ise, o zattan hiçbir zaman ayrılmaz. 

Zira; önce vücudunu iktiza eden zat, sonradan ademini iktiza etmez. Vacib 
TeaJa'mn >riicudunu harici bir kuvvet de yok edemez. Çünkü Kadim'den hariç 
olan kuvvet mutlaka hadis olruı bir kuvvettir. Hadis olan kuvvet ise, Kadim 
olan Zatın vücudunu ifna edemez. Zira Vacib:ü'l-vücud olan Hak Teala, kudret 
sahibi olup, bütün kemal sıfatıariyle muttasıftır. Noksanlık sayılan ((acizliktem> 
münezzehtir. Bu bakımdan O 'nu ifna edecek bir kuvvet tasavvur edilemez. Bu 
suretle de O'nun, bakaa sıfatı ile muttasıf olduğu sabit olur. 

Bakaa 'nın zıddı, «fenaı), yani ((bir sonu olmak~> tır. Bu ise Hak Teala hak-
kında muhaldir. (Deoornı var) 

(3) Hadıd: 3 (4) Rahman: 27 


