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iLAHİ SlPATLARlN İSBATI, SAYlSI, KlSlMLARI

VE İSİM-SIFAT İLİŞKİSİ
H. Hüseyin TUNÇBiLEK*

I. iLAHİ SlPATLARlN DELİLLERİ

Elli-i Sünnet kelamcıları, Allah'ın sıfatlarınm varlığıyla ilgili nalili deliller, aldi
deliller ve icma' olmak üzere başlıca üç delil ileı-i sürerler.

1. Nakli Deliller
a. Kur'an'dan Nakli Deliller
Kur'an'ın birinci maksadı ve İslam'ın en temel ilkesi tevhid'dir. Tevhid ise
Allah'ı zatında,

uluhiyetinde, rububiyetinde,
1
olduğuna inanmak demektir.
Görüldüğü

isiın

ve

sıfatlarında

bir'lemek, bir

tevhidin kısımları içerisinde zikredilınektedir.
bahseden ayetlerin çoğunda Onun sıfatlarının yer
aldığı göı-ülmektedir. Ancak Kur'an'da, Allah'ın zatından ve uluhiyetinden söz
edilirken selb metoduna daha az müracaat edildiği, icab metoduna ise daha
2
genişçe yer verildiği görulür. Çünkü uluhiyeti tanıtmanın temel esprisi ve
gayesi, biı-inci derecede Allah'ın kemal sıfatlaı1yla muttasıf olduğunu yani
uluhiyetin ne olduğunu tesbit etmek; ilcinci derecede de ne olınadığını
gibi isim ve

sıfatlar,

Bu nedenle

Allah'ın zatından

belirtınektir.

3

Kur'an'da Allah; alim, basit, kadir, hay... gibi güzel

isiınlerle

tavsif edilir. Bu

* Doç. Dr., Harran Ün. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi.
1 .-\li b.•-\li b. :Muhammed b. Ebi'l-İzz, Şerhu'l-.-\kideti't- Tahaviyye, Thk. .-\bdullah b.
Abdülmulısin et-Türki-Şuayb el-Arnavut, l\Iüessesetü'r-Risale, Beymt 1408/1987, I, 24 vd.
2 İbn Ebi'l-İzz, a.g.e., I, 69; Ebu'L-\bbas Ahmed b. Abdülhalim b. Teymiyye, 1\linlıacü's
Si.imıeti'n-Nebeviyye, Thk. l\Iuhammed Reşad Salim, yy. 1406/1986, II, 156-157, 185;
.ı\Iulıammed Cemalüddin el-I<asimi, Delfulü't-Tevhid, Dam'n-Nefais, Lübnan 1412/1991, s.
56-57.
3 Kasımi, Delful, s. 56; Ali Mustafa el-Gudbi, Ebu'l-Hüzeyl el-AliM, Nşr. Mahmud Tevfık,
Mısır 1369/1949, s. 37.
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isimlerden her biri aynı zamanda Allah'ı niteler veya Allah'ın sıfatıarına delalet
eder. 1 Bu bağlaında Kur' an' da geçen birçok ayet vardır. Bunlardan bazıları
şunlardır:

.0~ 1_.9-i\S Lı 0..9~ .ı...il...ı.....ıi.) 0..9~ lJ:l:ll\1.,9_)~.,9 ~ o_,c~I.S ~\ ç.l...ı.....ı~I..Jı3

"En giize! iJimler Allah 'mdu~ o halde bıt iJim!er!e Ona dtta edin. Omm iJim!eri
kommmda haktan Japatı!arz terkedin. Onlar iflediklerinin tezamıı fekeı·eklerdiJ:" (A'raf,
7 /180).
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"O qy!e bir Allah'tır ki, Ondan baika i/db yoktm: Gb'dinmryen ve gb'riinen her if!Yi
bilir. O Ralmıatıdır, Rabimdi1: 2 O i!Jie bir Allah'tır ki, Ondan ba1ka i/db yoktm: O
5
7
Jı!Jeliktil/ I0tddiiJtiir, -t S e!dmdı1~ M ii 'mindi1~ 6 JVIiihrymindir, A::jzdit; 1 Cebbardır, 2
1 j\'Luhammed Ramazan Abdullah, el-Bakıllani ve Arauhu'l-Kelamiyye, Bağdad 1986, s. 460;
j\Ietiıı Yurdagiiı:, "-\.llah'ın Sıfat1an, Madfet Yay., İstanbul1984, s. 140..
2 Ralıman ve Ralıim, rahmet kökünden gelen iki isimdir. Her ikisi de, mübiilağa kipleriyle
gelmiştir. Merhamet eden, acıyan, bağışlayan gibi anlamlan ifade eden bu iki kelimeden
özellikle Rahman, rahmecin en yüksek derecesiyle muttasıf olan demektir. Rahimden daha
şümullüdür. Geniş bilgi için bkz. El-Hüseyn b. 1Iuhammed er-Rağıb el-Isfehani, Mu'cem
11üfredat Elfazi'l-Kur'an, Thk. Nedim Mar'aşlı, Daıı.ı'l-Katibi'l-Arabi, yy. 1392/1972, s. 1967; Fahmddin Muhammed b. Ömer er-Razi, Levamiu'l-Beyyinat Şerh Esmiiiliili Taalii ve'sSıfat, Mektebetü'l-Külliyati'l-Ezheriyye, Kalille 1396/1986, ·s. 153-172; Suat Yıldırını,
Kur'an'da Ulul:ı.iyet, Kayılıan Yay., İstanbul1987, s. 111-127; Veli Ulutürk, Kur'an-ı Kedm
Allah'ıNasıl Tanıtıyor?, Nil Yay., İznili: 1994, s. 127-129.
3 Melik, müllcünde dilediği gibi tasarıuf eden demektir. Bkz. Seyyid Sabılc, el-Akaidü'lİslaıniyye, Dam'l-Kütübi'l-Arabi, Lübnan ty., s. 24.
4 Temiz, pak, mübarek , kutlu anlamlarına gelen Kuddus, Allah'ın sıfatlaımdan olup Onun her
türlü kusuıun ötesinde, eksikliklerden son derece mi.inezzeh olduğunu ifade eder. Bkz.
Ebu's-Saadat el-LMübarek b. Mulıammed İbnü'l-Esir el-Cezeri, en-Nilıaye fi Gadbi'l-Hadis
ve'l-Eser (I-V), Thk. Talı.ir Ahmed ez-Zavi-Mahmüd Mulıammed et-Tanalu, Beymt ty., IV,
23; Razi, a.g.e., s. 185-186; Suat Yıldırını, a.g.e., s. 266-267.
5 Allah'ın sıfatlaımdan olan Selam, "Kendisi her türlü eksilllikten salim olduğu gibi, başkalanna
da esenlik veren" diye tanımlanabilir. Bkz. Nizami.iddin el-Hasan b. Mulıammed en-Nisabıld
el-Kumııll, Garfubü'l-Kur'an ve Regaibü'l-Furkan, Thk. İbralıim "-\.tva Avad, Kalıire
1381/1962, XXVIII, 35; Suat Yıldıı1111, a.g.e., s. 267.
6 Mü'min, yaratılclaı1111 zulmünden emin kılandır. Bkz. Ebu İshak İbralıim b. es-Sed ez-Zecciic,
:ı\'leani'l-Kur'an ve İ'rabuh, Thk. Abdülcelil Abduh Şelebi, Beyıut 1408/1988, V, 150.
7 Müheymin, gözeten (Şehid ve Rakib), komyan (I-Iafiz), emin ve tasdik eden (söylediğinde
doğıu olan) gibi anlamlara gelir. Eski kitaplarda ve Kur'an'da Allah'ın sıfatıanndan olan
Müheymin, başkas1111 korkudan emin kılan, insanlaım yaptıklaı1111 gözeten, eşya ve varlliar
üzerinde emin olan ve her şeyi komyan diye tanımlanabilir. Bkz. Zecciic, a.g.e., V, 150-151;
Mahmud b. Hamza el-K:irmani, Garfubü't-Tefsir ve Acfubü't-Te'vil, Cidde-Beyıut
1408/1980, II, 11200; Kumııll, a.g.e., V1, 108, n"'liii, 35; Ebu'l-Fadl Muhammed b.

ı', ı
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ivliitekebbirdit: 3 .Al/ab, miipik!erin iddialarmdan miimzzeb Pe yiicedir. O, Jlamtmı, Par
eden, t'ar!ıklara y-eki! !leJ"Cil . A!!ab'tll: Hchı!ı m giizel iJim!er 11e llaJ?flar Ommdm: .. "
(Haşr, 59 /22-24).
Bu ayetler; gerçek ilalun en güzel isimlerle muttasıf olduğunu, kendisine
ancak bu isimlerle dua edilebileceğini, hiçbir yaratığın hissedemediği ve
bilemediği mutlak gaybı ve bazı yaratıldaı-ın bilgisi dışında kalan izafi gaybı
aneak Onun bilebileceğini, rahmetinin bütün yaratıkları kuşattığ1111 ve gazabının
önüne geçtiğini, kainatın yegane sahibinin O olduğunu, bütün eksillerden uzak
ve yiice olduğunu, kusurlardan salim olup yaratıldarına esenlik ve güvenlil<:
verdiğini, Onun her şeyi göıüp gözettiğini, üstiin kudret sahibi ve mutlak galip
olduğunu, yaratıldarının hallerini ve işlerini düzelte.nin ve iradesi ile onları
istediği şekilde yönetenin de O olduğunu, büyüldük ve ululuğun Ona mahsus
olduğunu, yaratma ve yarattıldarına şekil verme gibi icabi ve fıili sıfatlarla
muttasıf olduğunu bildirmektedir.+
Bazı

ayetleı-i.n

göıülınektedir.

ı~

icab ve selb metodlarından her ilasini de
Buna örnek olarak şu ayeti zilcredebilirz:

ilıtiva

ettiği

u-o ~.}ıı ~ LıJ ..::.ııjwı ~Lı .ıJ r.iı ';/J :u.., o:ı.:..\:i ';l

<.5ç.L:.;

~

';/)

f'~ı ~ı _y. ';lJ .ıJj ';l .Jıı
4...ı.\.c ().oç.~ 0~ ';/J ~ Lı.-3 ~.l:!\ 0:!-! Lı~ .U~\-! ';lJ o.ljc ~ ı,?~ı
~ı ı).Jı JAJ ~ o.ı..Aı ';/J ~.J')ıJ ..::..ııJWı ~..fi C""J

"Al/ab ki, Ondan ba~·ka birbir i/db J!Oktm: O, daima diri lle Jlamttıklarım gijzetip
yö"netendir. Kendi.rini m I!Jktl jiaka!ar ne de I!JIIklama. Göklerde pe jlerde o/anlamı bepJi
Ommdm: İzni olmadmı b!!::;jtn!llda i-eJaat etmek kimin haddine? O, k11!!anmn yapmakta
old!!klarım 11e ö"nceden yaptık!c;rtm bi!iJ: Omm di!eme.ri bariy~ immı/ar Omo~ ilminden
/Jirbir F!Y kam·c!Jtlllıa;jm: O mm kiir.riiJii gö"k!eli tJe jieti kaplmmJfıl: O n/an koJ71mak O na
ağır gelme::;; O, rok Jliit"Cdir, rok bi!JiiktiiJ:" (Bakara, 2/255).
Bu ayet-i Kerirne:
1. Allah'tan

başka

ilah olınadığ1111, ancak O'nun ibadete layık

2. O'nun zati ezeli bir hayatla
O'na arız olınayacağını,

diı-i

olup bunun

zıddı

olduğunu,

olan yolduk ve ölümün

Mükrim b. Manzılı:, Lisanü'l-Arab, Daru's-Sadır, Beyıut ty., XIII, 436-437.
1 Aziz: Eşi ve benzeri olmayan, yenilemeyen yegane galip, değerli, güçlü, kendisine son derece
ilıtiyaç duyulan. Bkz. Razi, a.g.e., s. 194-195.
2 Cebbar: Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip. Bkz. Zecdc, a.g.e., V, 151.
3 Mütekebbir: Büyi.ücl.üğün kemalinde, her şeyden ve her türlü kötülükten yüce, ululuk ve
büyi.ücl.ük sadece kendisine has olan. Bkz. Razi, a.g.e., s. 200-201.
4 Bkz. Mahmud el-Alusi, Ruhu'l-1\Iaaııi, rviısır 1353, XXIII, 54-57; Elmalıh Muhammed Harndi
Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Nebioğlu Basımevi, yy. 1960, VII, 4868-4877; Suat Yıldırım,
Kur'an-ı Kerim ve .-\çılcl.amalı l\Ieali, İstanbull419 /1998, s. 547.
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3. V arlığının kendinden olup yarattıklarından hiçbiline muhtaç olmadığını,
bilakis onların O'na muhtaç olduğunu; bir an bile yarattıklarından habersiz
olmadığı gibi, onların da Allah'tan göz açıp yumuncaya kadar müstağni
kalamayacaklarını,

4. Mülkün sahibinin O olduğunu, yeı-yüzünde ve göklerdeki hiçbir
O'nun mülk ve bakiıniyetinin dışına çıkamayacağını,
S. O'ndan izinsiz hiçbir kimsenin

şeyın

şefaat edemeyeceğini,

6. İlıninin geçmiş ve gelecek her şeyi kuşattığını, kulların da ancak O'nun
bildirdiği kadarını bilebileceğini,

7. Mülkünün genişliği ve bakimiyetinin büyüklüğünün ifadesi olarak
kürsüsünün bütün gökleri ve yeryüzünü içiı1e aldığını,
8. Bu büyük ve

geniş

mülkü muhafaza

etınenin

kendisine zor ve

ağır

gelmeyeceğini,

9. O'nun en yüce
1O.

I<ısacasJ~

olduğunu,

O'nun kemal

sıfadarla muttasıf, noksanlık

sıfadardan münezzeh olduğunu haber vermiştir.

ifade-eden tüm

1

b. Sünnet'ten NaklJ Deliller
Kur'an'da olduğu gibi Sünnet'te de Allah'ın isim ve sıfadarına dağınık bir
de olsa çokça yer verildiğini göıüyomz. Yukarda belirtildiği üzere
bunlardan bir kısmı Allah'ın kemal sıfadarından söz ederken, bir kısmı da
Onun noksan sıfadardan uzak olduğundan, babeti ve fıili sıfadarından
2
bahsetınektedir.
Bununla birlikte müstakil olatak Allah'ın isimlerinden
bahseden hadis sayısı azdır. Fatldı senet zinciriyle Ebu Hüreyte'den tivayet
şekilde

edilen~~

J.:...) Lı.~i ~

l..l:..\...9

':ll

:i.:ıi.A L..w.l ~...9 l.:ıt.....:.i .ılı

ül

"Şiiphesiz Allah'ın

doksan dokttz -yüzden bir eksik- ismi IJarrlır. Her kim btt iJimleri sqyarsa amtıete girel'
hadis?, Allah'ın isiınleı1.nden müstakil olatak bahseden yegane hadistir. Tirmizi
(ö. 279 /892), bu hadisi önce yukanda göıüldüğü gibi kısaca zikretıniş, hemen
atkasından gelen tivayette ise doksan dokuz isınin tek tek yet aldığı hadise yet
1 Kasimi, a.g.e., s. 62-63.
2 Bkz. 1Iuhammed b. İsmful el-Buhari, el-CUmiu's-Sahih, Thk. Mustafa el-Buğa, Dımaşk 1987,
Cenaiz, 32, (I, 431-432); Bed'ü'l-Halk, 1, (III, 1166-1167); l\Iarda, 9, (V, 2141); Edeb, 27, (V,
2239); Eyman, 8, (VI, 2452); Tevhid, 2-11, 14-22, (VI, 2686-2691, 2693-2701); Ebu'l-Hüseyıı
Müslim b. el-Haccac el-Kuşeyd, es-Sahih, Tl:ık. Muhammed Fuad Abdülbaki, Beyrut ty.,
Cenaiz, 6, (II, 635-636); Fadful, 15, (IV, 1809); Zikr, 18, (IV, 2086); Sıfatü'l-Müııafılcin, 50
(IV, 2147-2149).
3 Buhari, a.g.e., Şuı:Ut, 18, (II, 981-982); Deavat, 68, (V, 2354); Tevhid, 12, (VI, 2691); l\Iüslim,
a.g.e., Zikr, 5-6, (IV, 2062-2063); Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid İbn İbn 1Hce elKazvini, es-Süııen, Thk. Muhammed Fuad "-\.bdi.ilbaki, yy. 1372/1952, Dua, 10, (II, 1269).
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Tiınıizi'nin, Sünen'inde zikretmiş olduğu ve doksan dokuz isınin bizzat tek
tek belirtildiği hadisin salllh olup olmamasını bir tarafa bırakacak olursak, başta
Buhad ve Müslim olmak üzere, daha başka hadis kitaplarında Allah'ın isim ve
sıfatlarından bahsedilmesi, gerek Kur'an ayetlerinde gerekse hadislerde sıfatıarın
nefyine dair herhangi bir metnin bulunmaması, Kitap ve Sünnet gibi iki temel
kaynağın bu konuda birbirlerini desteldemeleri anlamına gelmektedir ki,
kanaatimizce delillerin en başta geleni ve en güçlüsü de budur. Bu her iki
2
kaynağın sıfatlarla ilgili metinlerine aşina olan herkes, bu gerçeği bilir. Ne var
ki, bu kadar açık ve seçil\: bir hakikatı görenıeyen veya sıfatlarla ilgili nasları
kendi indi görüşlerine göre yorumlayan ve hatta aklın hakemliğini ön planda
tutmak suretiyle alda aykırı yorum ve görüşlerde bulunanlat-ı dildmte alarak aldi
delillerle de bu gerçeği teyit etmek istiyoruz.

2. Akli Deliller

Kur'an ve Sünnet gibi nalili delillerin yaru sıra, insan aldının da Allah'ın
sıfatlar111111 varlığına delaleti bir gerçektir. Araplarca meşhur olan "fakıdu'ş-şey'i
layu'tihi", yani, "Bir şeye sahip olınayan onu (başkasına) veremez" sözünde de
olduğu gibi, kemal sıfatlarıyla muttasıf olmayan bir yaratıc111111 içinde
yaşadığunız evrene bu mükemmel düzeni, ölçü ve ahengi vermesi düşünülebilir
mi? Daha doğıusu böyle bir yaratıcı söz konusu olabilir mi?
Kelamcılar, sıfatları

isbat sadedinde birçok akli deliller serdetmişlerdir. Biz
bunlardan ancak birkaçını burada zilaetınelde yetineceğiz. Bunlardan biı-isi,
Bakıllani (ö. 403/1013) ve diğerElıl-i Sünnet kelamcılar111111 birçoğunun hayat,
ilim, sem', basar, irade, kudret ve kelam gibi zati-sübuti sıfatları esas alarak ileı-i
sürmüş olduldarı delildir. Onlar, bu sıfatlan tek tek ele alarak Allah'ın sıfatlanru
isbat etıne yoluna gitınişlerdir. Onların bu isbatıru şöyle özetleyebiı-iz:
Hayat

salıibi

olmayan birisinden her hangi bir fiilin meydana gelmesi
Allah eşyanın yaratıcısı olduğuna göre elbette hayat salıibi olınası
gerekir. En güzel düzen, mükemmellil\: ve ahenk üzere meydana gelen hikınetli
ve kapsamlı fiiller, ancak o fıilleri en iyi bilen birinden sadır olabilir. Bu fiilieri
düzene koymak ve bunları belli zaman ve mekana tahsis etınek, bir iradeyi
gösterir. Şayet Allah işitıneseydi sağır; görmeseydi kör olınası gerekirdi ki, O
bundan münezzehtir. Kudreti ve gücü olmayan aciz birinden herhangi bir fiilin
sudunmun iınldnsızlığı bilinen bir gerçektir. Aynen öyle de, konuşmayan
imldnsızdır.

1 Ebu İsa :i\.fuhammed b. İsa et-Tirmizi, el-Gımiü's-Sahih (1-'V), Thk. Alımed Muhammed Şakir
ve başkaları, Kalille 1356/1937, Deavat, V, (530-531).
2 I<:asimi, Delail, s. 58-59.
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de bunun zıddı olan dilsizlik ve sükut gibi sıfatlarla ınuttasıf alınası icap
ederdi ki, şanı yüce olan Allah, bu gibi sıfatıardan uzaktır. 1 Dolayısıyla O, kemal
sıfatlarıyla ınuttasıftır.

Aınicli (ö. 631/1233) keHiıncıların bu delilini Gayetü'l-Meraın'da zikreder ve
bu metodun zayıf olduğunu belirtir. Çünkü ona göre bu metod, şahidi esas alıp,
onun hakkında verilen hükmü grub üzerine uygulamaktan ibarettir. 2 Ancak
Aınicli'nin bu delili zayıf bulması, bunun delil olarak kullanılamayacağı anlamına
gelınez. Kaldı ki bu tür deliller, şahid ile gaibin bütün vasıflarda müşterek
olduğunu isbatlaınak için değil, sadece ıneseleyi akıl ve zilıne yaklaştırınak
içindir.

Bu konuda Ehl-i Sünnet kelaıncılaı111111 ileri sürdükleri bir başka akli delil
daha vardır. Bu delil daha çok dil açısından önem arz ettiği gibi, ınantıldı
alınanın da bir gereğidir. Buna göre, isimlendirınede, var olan bir şeyin
varlığının veya zatının ifade edilmesi değil de, ona ait bir özelliğin ifade edilmesi
(alim, kadir, hay ... gibi) söz konusu ise, farklı lafızlardan türemiş ve belirli
ınanalardan alınınış olan bu tür övgü isimleri, o ınanalar zatta mevcut ise ona
verilebilir, yok-ise verileınez. V erilebileceğini veya zikri geçen isiınlerin türeıne
kaynağı (ıne'haz-ı istikakı) olan ilm, kudret, hayat gibi sıfatıarın nefyini iddia
etmek, Allah'ın ve Peygamber'in bu konuda saçınaladığını veya -haşa- realiteye
uymayan beyanda bulunduklarını ifade etmek demektir. Bu da İslam inancına
göre küfürdür. 3
3. İcma
Allah'ın kemal sıfatlarla ınuttasıf olduğu hususunda İslam kelaıncıları ve
düşünürleri arasında ittifak vardır. İhtilaf konusu olan husus, bu sıfatıarın
yoıuınu, anlamları,

özellilcleri, zatla olan ilişkisi ve bu ilişkinin keyfiyetidir.

II. SIFATLARIN SAYISI
Allah'ın sıfatlarının kaç tane olduğu soıusunu cevaplayabilınek için önce
Onun isimlerinin kaç tane olduğu soıusunu cevaplamak gerekir. İslam

1 Balulhlni, el-İnsaf fıma Yecibu İ'tildduh vela Yecılzu'l-Cehlu bih, Thk. İmadüddin Ahmed
Haydar, Alemü'l-Kütüb, Beynıt 1407/1986, s. 35; Ebu'l-Muin Meymfuı b. IVIuhammed enNesefi, Tabsıratü'l-Edille, Thk. Claude, Dımaşk 1990, I, 188 vd.; Sa'düddin Mes'ud b. Ömer
et-Taftazani, Şerhu'l-Akfudi'n-Nesefiyye, Thk. Muhammed Adnan Derviş, yy. ty., s. 90-91.
2 Ebu'I-Hasan .-ili b. Muhammed el-Amidi, Gayetü'l-Medm fi İlmi'l-Kelam, Thk. Hasan
l\IahmudAbdüllatif, Kalıire 1391/1971, s. 44-45.
3 Bkz. Nesefi, Tabsıra, I, 202-204; Razi, et-Tefsiıu'l-Kebir, Dam İhyfu't-Türasi'l-Arabi, Beynıt,
I, 132-133; Kasimi, Delful, s. 59; Halife Keskin, İslam Düşüncesinda Allah-Alem İlişkisi,
Beyan Yay., İstanbul 1996, s. 217-219.
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alimlerinden bir grup, "Şiipbe.riz Allab'm dokJall dokuz İ.rimi llardu: .. "' hadisini
delil göstererek Allah'ın isimlerinin doksan dokuz isimden ibaret olduğunu ileri
sürmektedir. Bu görüşü benimseyen İbn Hazm, "Her kim, bıma kendinden bir l~J'
eklm·e, /lllab 'm iJimleti komt.rımda eğrifiğe mpmıf"tı/' der. 2 İbn Hazm'ın bu görüşü,
cumhmun görüşüyle örtüşmemektedir. Cumhura göre bu hadis, Allah'ın
isimlerinin ve bu isimlerili delalet ettiği sıfadarın muayyen bir sayıyla sınırlı
olduğuna delalet etmez. Çünkü başka hadislerde daha farldı isimler de
zilrredilmektedir. 3 Hatta Kur'an ve hadislerde geçmeyen başka isim ve sıfadarın
da varlığı muhtemeldir. 4 Nitelcinı Hz.Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde
şöyle buyurur:
· ~-.~ı
' 1 :srm.
-' ~
' ı r,.,;r-:
~~c· ~t..ıl
~ı :'.hı
~
~ J
- '.(...)::'~ ı~l 4.1.&- J' 1 1!1 .ılj .ı...ı
-. :::ı:ı:.~
• u z.ill .Jkı
••• ~- ('T""
~cl~ ~ı

- -·.

., . _ . .ı...ı ~'~~~ı J llaıt:lS
. -

~ ~-.

"/11/ab'ım!... Sana di! olan, ke11diJj:;'fe kendini adlcmdırdığm !lf!JICI kitabmda indirdiğin,
J'CZ!Illt j'arattıklarmdan bi1ine ijğrettiğin, J'ah11t da J'almz mıin katmda !JII!Jman gqyb
ilminde zdtma tab.riJ ettiğin ller bir iJimle .renden (liitt(jlarım) di/elim. " 5

Muhyiddin İbn Arabi de tıpkı cumhunın görüşünde olduğu gibi, Allah'ın
isimlerinin (dolayısıyla sıfatlarının) "ümmehatü'l-esma" olarak bilinen belirli
isimler grubuyla sınırlı olınadığ1111 söyler. 6
Bilindiği

gibi Ehl-i Sünnet kelamcıları, sıfadarı kısımlara ayırınış ve bunları
ifade etmişlerdir. Ancak bu sayılar kesinlil\: arz etmemektedir. Nitekiın
Eş'arilerin zati sıfatları yedi olarak kabul etmelerine karşın, Matüddiler bunu
sekiz olarak tesbit etınişlerdir. 7 Sayılınayacak kadar çok olan selbi sıfatları da
8
beşe irca ettiideri görülmektedir. Ne var ki bu, kelamcıların Allah'ın isim ve
sıfatlarının çolduğunu kabul etmemeleri anlamına gelınez. Bu sadece aynı veya
yakın manayı ifade eden ısıın veya sıfadarın birbirine irca edilmesinden
ibarettir.~ İbn Teyıniyye (ö. 728/1328) sıfatlaı1.11 belirli bir sayıyla
sayıyla

1 Tirmizi, el-Cl.mi', Deavat, V, 530-l.
2 Ebu J\Iuhammed Ali b. "-\hmed b. Said b.Hazm, İlmü'l-Kelam ala Mezhebi Ehli's-Sünne ve'lCemaa, Nşr. El-Mektebü's-Seldfi, Kalille 1989, s. 66.
3 Geniş bilgi için bkz. Muhammed b. Muhammed el-Gazili, el-Maksadü'l-Esna Şerhu
Esmaillahi'l-Hüsna, Thk. Muhammed Mustafa Ebu'l-Ala, J\Iısır 1388/1968, s. 157.
4 Bkz. Nuıuddin Ahmed b. Mahmud es-Sabuni, el-Bidaye fiUsüli'd-Din, Tre. ve Thk. Bekir
Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1995, s. 27.
5 "-\hmed b. J\Iuhammed b. Hanbel, el-Müsned (I-'li), Daıu'l-Fikr, 1398/1978, II, 41-42.
6 Ebu'I-Ula "-\fifi, et-TaWmt (İbn Arabi'nin Fusüsu'l-Hikem adlı eseriyle birW{te), Dhu'lI<:itabi'l-.A.rabi, Beyıut, II, 26, 117.
7 Bkz. Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde Tevhid, Nün Yayıncılık, İstanbul1995, s. 152.
8 Bkz. İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlm-i Kelam, U mran Yayınla11, Ankara 1981, s. 256 vd.
9 Geniş bilgi için bkz. Ebu Bekir Ahmed b. el-Huseyn el-Beyhaki, el-Cl.mi' li Şuabi'l-İman, edDaru's-Selefiyye, Bombay 1406/1986, I, 283 vd.; Abdurrahman Habenneke el-Meydani, el-
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s11111:landırılmasını doğıu bulınazken , Mu'tezile -sıfatların belirli bir sayıya
1

münhasır

olup

olmamasının

ötesinde

-Allah'ı

kula benzemekten tenzih

düşüncesiyle Onun zaci sıfatlarla muttasıf olmasını kabul etınemektedir.

2

III. SlPATLARlN KlSlMLARI
Sıfatlan

isbat sadedinde zilrretıniş olduğumuz Kufan ayetleı1ne ve Hz.
Peygamber'in hadislerine baktığıınızda, sıfatıarın her hangi bir tasnife tabi
tutulmadığıru ve aralannda ayırım yapılmadığını görürüz. İli( defa sıfatları zaci
ve fiili diye ili kısma ayıran İmam Ebu Hanife (ö. 1·50/767) olmuştur. Ona
göre hayat, kudret, ilim, kelam, sem', basar ve irade zaci; tahlik/yaratına,
terzik/rızık verme, inşa', ibda' /yoktan yaratma, sun' gibi sıfatlar da fiili
3
sıfatıardır ve bunlar ezelidirler. Ancak biz, Ebu Hanife'den sonra sıfatları
tasnife tabi tutan Ehl-i Sünnet kelamcılarından önce, Mu'tezilenin sıfatları
taksimine değinmek istiyoıuz.
1. Mu'tezile'ye Göre Allah'ın

Sıfatlannın Kisımla-ı:r-

Mu'tezile, Allah'ın bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğu göıüşündedir.
Onlar, Kur'an'da Allah'ın kendisini "her şeyi bilen", "her şeye gücü yeten",
"Hay ve Kayyum", "işiten ve gören" gibi sıfatlarla tavsif ettiğine inanırlar.
Ancak, Allah'ın zatının muttasıf olduğu bu sıfatıarın anlamları ve bu ittisafın
dayandığı esas hususunda başkalarından aynlırlar. Dolayısıyla bu sıfatıarın
Allah'ın zatına zfud sıfatlar olduğunu kabul etmeyerek Zat-ı İlahi'ye zaid
olmadığını ileri sürerler. Sonra Allah'ın bu sıfatıara sahip oluşunun keyfiyeti ve
bunların Onunla olan ilişkisinin· anlamı hususunda kendi aralarında büyük
ilitilatlara düşerler. Biz burada onların ihtilafa düştükleri bu ve benzeri
meselelerle ilgili göıüşleı1ni ilgili kaynaldata havale ederek Allah'ın sıfatlarının
taksiminde bazı Mu'tezile alimlerinin görüşlerini zilrredeceğiz.
Mu'tezile aliınlerinden Ebu'l-Hüzeyl el-Allaf (226/840), Allah'ın sıfatıarını
"Zat Jifatlati' ve "Fiil Sifatlarl' diye ilciye ayırır. 4 Ona göre zat sıfatları,
Yaratıcı'nın, zıtlarıyla muttasıf olması ve zıtlarıyla muttasıf olmaya gücü yetınesi
Akidetü'l-İslamiyye ve Üsüsi.Uıa, Dımaşk 1385/1966, s. 156 vd.
1 İbn Teymiyye, Minhac, II, 497.
2 Bkz. Kadı Abdülcebbar b. Ahmed, Şerhu'l-Usilli'l-Hamse, Thk. .-\bdülkeı1m Osman, Nşr.
Mektebet Vehbe, 1408/1988, s. 183 vd.
3 Ebu Hanife Nu'man b. Sabit, el-Fıkhu'l-Ekber ('İmam-ı Azam'ın Beş Eseı1'yle birlikte), Haz.
Mustafa Öz, M.Ü.İ.F.V.Y., İstanbul1992, s. 70; Ali Sami eıı-Neşşar, Neş'etü'l-Fikri'l-Felsefi
fi'l-İs!am (I-III), Daru'l-Maaı1f, Kalıire 1981, I, 236.
4 Neşşar, a.g.e., I, 453; Gurabi, Tarihu'l-Firakı'l-İslamiyye, Kalıire 1981, s. 158.
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caiz olmayan sıfatlardır. Mesela Allah, "alim" olatak nitelenclitildiğinde, "cahil"
alınakla veya cahil olmaya gücü yetmekle nitelenclitilmesi caiz olmaz. "IGdit"
olatak nitelenclitilince, "aciz" olınasıyla ve aciz alınaya gücü yetmesiyle
nitelenditilınesi doğru olınaz. Diğer zati sıfatlat da böyleclit. İliın, kudret, hayat,
sem', basar, ğına/başkasına n:ıuhtaç olınama, azamet, celal/ululuk, kibt,
siyadet/halci.ıniyet, mülk, nıbubiyet, kalır/ galip gelıne, uluv /yücelik ~e kıdem,
Ebu'l-Hüzeyl'in zilcrettiği zat sıfatlatındandır. 1
Ebu'l-Hüzeyl'e göre fiil sıfatlan ise, Yatatıcı'nın, zıtlatıyla ve zıtlaıma gücü
yetmekle nitelendiıilinesi caiz olan sıfatlatdıt. Nitelilin Allah'ın, iradenin zıddı
olan "dilememe" ve "dilemeıneye gücü yetmek"le nitelenditilınesi caizdit.
Sehat/ öfkelenme, rıza, irade, kerahe/hoşnut olınama, kelam, adl, halk, 112k,
ihya, itnate, muvalat/ dost ve yardımcı alına, h ubb /sevme, buğz,
cud/ cömertlik, hilın/ sabıt, sıdk, ilısan, medh, zem, emt ve nehy, onun
2
zilcretıniş olduğu fiil sıfatlarındandır.
Ayrıca bazı

Mu'tezile afunleti, zat sıfatlannı "bakkmda mjj lle iJbatın cerryan
ise, "/Jakkmda n~jjt lle iJbatm cerryan ettiğl' sıfatlat olatak
tanımlar. Mesela zat sıfatlarından olan ilim ve kudretle ilgili olatak "Al/ab, p11m
bilellledl' veya "pt!w giidi _yetmedl' deneınez. Ancak "Al/ab }ilan kimJe i(in romk
3
)'arattı, fakat filan ki;me iyin yamtmadl' denebilit. Çünkü yatatma/hallc, fiil
sıfatlarından olup Allah'ın münı.kün olan het şeyi yaratması da yaratmaması da
caizdit.-ı Elıl-i Sünnet aliınlerinin zat sıfatları içerisinde ele aldıklan ve Allah'ın
zatıyla kaiın kadiın sıfatlatdan saydıldarı irade ve kelam da Mu'tezileye göre fiil
sıfatlarından olup, diğer fiil sıfatları gibi hadistüler ve Allah'ın zatıyla kaiın
etmediğl'; fıil sıfatlannı

değildirler.

5

Ebu Ali el-Cübbai'nin (ö. 303/916) de Allah'ın
-her ne kadar sıfatların, Allah'ın zatıyla kıyaınının
anlammda ve taalluklarında ilıtilafa düşmüşlerse de-, Ebu'l-Hüzeyl el-Allaf'ı
takip ettiği göıülür. 6
Mu'tezile

sıfatlarının

aliınlerinden

taksiıninde

2. Ehl-i Sünnet
Sıfatları

Kelamcılanna

zdtt ve )iili

olınak

Göre Allah'ın

üzere ille defa

Sıfatlarımn Kısımlan

kısıtnlara ayıtanlll

olduğunu belirtıniştilc. Eş'ari iınaınlatından Bakıliani

Ebu Hanife
ve Beyhaki'nin de sıfatlan

1 Guri'ıbi, Taıihu'l-Firak, s. 159-160.
2 Gurabi, a.g.e., s. 161.
3 Bkz. M. R. Abdullah, el-Bakillani, s. 480.
4 Bkz. Şerafedclin Gölcük- Süleyman Toprak, Kelam, Konya 1996, s. 223.
5 Bkz. Sabl'uıi, el-Bidaye, s. 26.
6 Geniş bilgi için bkz., Gurabi, a.g.e., s. 226-228.
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aynı

taksime tabi tuttuklan görülür. Onlara göre zati sıfatlar; hayat, ilim, kudret,
sem', basar, kelam, irade, beka ve vech (yüz veya zat) gibi Allah'ın ezelde ve
halen kendileriyle muttasıf olduğu sıfatlardır. ı Bunlara sübuti sıfatlar da denir?
3
Bunlaı1 Allah'ın zatından ayrı düşünmek mümkün değildir. Fiili Sıfatlar ise,
Kur'an ve Sünnet'te ı:ikredilen ve Allah'ın, ezelde değil de halen muttasıf
4
olduğu fiilierinden türeyen adlandırmalardır.
Hall<, rızk, adl, ihsan,
tefaddul/lütuf, in' am/ oimet verme, sevab, ilmb /ceza, ihyaj diriltme,
ima te/ öldürme, haşr ve neşr gibi Allah'ın kainattaki fiilierine delalet eden
5
sıfatıardır ki, Allah, bu sıfatıardan önce vardır. Allah'ın bu sıfatıardan önce var
olması demek, bu sıfatlaım kadim değil hadis olması demektir. 6 Bu durumda fiil
sıfatlarının hudusu ve Allah'la kaim olınamalaı1 hususunda Mu'tezile ile
Eş'ariyye aynı görüşü paylaşmış olınaktadırlar.

7

Aynca Beyhaki zati sıfatları, isbat yollan açısından akli ve sem'i/haberi
olmak üzere ili kısma ayırır. Akli sıfatlar, şer'i delillerin yanısıra akli delillerle de
isbat edilen sıfatlardır. İlim, kudret, hayat. .. gibi sıfatlar, bu kısımda yer alırlar.
Sem'i/haberi sıfatlar ise, Kitap ve Sünnet'le isbat edilen sıfatlardır.
İstiı,d/oturma,-kurulma,-Jıii~U/inme,---tledJ... gibi.-sıfatlaı'--cl.a--bu--ikirıd-kısının
örneklerini oluştururlar. 8
Cüveyni (ö. 478/1085) sıfatları nefsi/Zati ve manevi olınak üzere iki kısma
9

ayırırken , Razi'nin (606/1209) selbi ve sübuti olmak üzere yine iki kısma
ayırdığı görülür. w Ancak bu ilci ayıı-un lafızdan öte geçmez. Çünkü Cüveyni'deki

nefsi sıfatlar, Razi'deki kıdem, kryam bimfsihi, !Jttthd!efetiin !i'!-hm;adis ve tJahdanryet
gibi selbi sıfatlara; manevi sıfatlar da hqyat, i!inı, senı ', baJar, kttdret, irade ve ke!am
gibi sübuti sıfatıara tekabül eder. 1 ı
Selbi

sıfatlaı1

"nefsi

sıfat"

diye

adiandırma

sadece Cüveyni'ye

hastır.

Zira

1 Bakıllani. Temhid, s. 298-9; Beyhaki, el-İ'tiHd, ala Mezhebi's-SelefEhli's-Sünneti ve'l-Cemaa,
Daru's-Sekafe, j\fısır 1984, s. 26-27; a. mlf., el-İnsaf, s. 26.
2 Muhammed Yusuf eş-Şeyh, et-Talikat ala Şarihi'l-Cevhere, Dar İhyfu'l-Kütübi'L-\rabiyye,
1373/1954, s. 48.
3 İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akide, I, 99.
4 Beyhaki, el-İ'tikad, s. 27.
5 Bakıllani, a.g.e., s. 299.
6 Beyhaki, el-İnsaf, s. 27.
7 Sabılni, el-Bidaye, s. 26.
8 Beyhaki, el-İ'tikad, s. 26-27.
9 "-\bdülmelik el-Cüveyni, el-İrşad ila kavatıi'l-Edille fi Usıili'l-İ'tikad, Thk. Muhammed Yusuf
1\Iusa-Ali Abdülmün'im Abdülhamid, Nşr. Mektebetü'l-Hanci, 1\Iısır 1369/1950, s. 30.
10 Razi, Muhassal EfHı-i'l-Mütekaddimln ve'l-Müteahhirin, Thk. Hüseyin "-\tay, Mektebetü
Da11't-Türas, Kahire 1411/1991, s. 357.
11 Cüveyni, el-İrşad, s. 30 vd., 61 vd.; Razi, i\Iuhassal, s. 357 vd.
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Zat-ı İlahi'ye zaid bir sıfat olarak kabul edildiği takdirde nefsi sıfat "tJiiattt'dur
ve bu sıfat, bütün sıfatıarın merciidir. Zat-ı İlahi'ye zaid olmayıp zat'ın aynı
olarak kabul edildiğinde ise, "tJikıtt!' sıfat değildir. 1

Razi Levamiu'l-Beyyinat'ta sıfatları birçok taksiıne tabi tutar. Ona göre
ya sübuti-hakiki, sübuti-izafi .ve selbi olmak üzere üçe; ya da bu üç
kısımdan oluşmak sütetiyle hakiki-izafi, hakiki-selbi, izafi-selbi ve bütün
bunlann bir araya gelmesinden oluşan·· hakiki-selbi-izafi sıfatlar olmak üzere
dörde ayrılır. Me,;dJd, lV', bqy... gibi zata delalet eden sıfatlar hakiki; mdbiJd,
md/ıJm, tJıe:;_kilt~ me;rktlr, altYJ', c~zlm ... gibi sıfatlar izafi; k11ddı!J, Jelt1m, ğınd, J!(/bid... gibi
sıfatlar da selbi sıfatlardır. Alim, kddit~ 'miirid, Jemi', 1){/jir gibi sıfatlar hakiki-izafi
sıfatlatdır; çünkü i/tiJJ, k11dret, irade, JI!!Jı', baJar ve ke/dJJJ zat1'l kai.m olup
bilinenlerle ilişkisi/malumata izafesi vardır. Kadim, e:;_e!/ gibi sıfatlar, hakiki-selbi
sıfatlar içinde yer alır. Bunun anlamı, kendisine ademiı1/yolduğun sebkat
etmediği mevcud demektir. Zira Onun vücudu hakiki sıfat; vücuduna ademin
sebkat etmemesi ise selbdir. İzafi-selbi sıfatıara etJtJe/ ve dbir gibi sıfatlar örnek
verilebilir. Çünkü etJJJe!, kendisi başkasına sebkat ettiği halde başkasının ona
sebkat etmediği anlamını taşır. Dolayısıyla kendisillin başkasına sebkat etmesi
izafet; başkasının ona sebkat etmemesi ise selbdir. Lllelik sıfatı da hakiki-izafiselbi sıfatlar içinde yer alır. Zira bu sıfat, kendisi başkasına muhtaç olmadığı
halde, başkasının kendisine muhtaç olduğu mevcud demektir. Vücud hakiki;
başkasının ona muhtaç olması izafi; onun başkasına muhtaç olmaması ise
selbdir. 2
sıfatlar,

Razi ayrıca sıfatları zati, manevi, ve fiili olmak üzere üç kısma ayırır. 3 Bazı
kelamcılann sıfatlan vacib, mümteni' ve caiz gibi kısıtnlara ayırdığını ifade eden
Razi, vacibe zati ve manevi sıfatlan; mümteniye Allah'ın cisim ve cevher
olmasının iıntinaını/ in1kansızlığını; dize de Allah'ın göıülebileceğini örnek
verir. 4
Matiiddi kelirncılaıu1dan Ebu'l-Muin en-Nesefi (ö. 508/1114), Ebu Hanife
gibi sıfatları zati ve fiili olınak üzere ikiye ayırır. Ht!JIOt, klldret, Jem', baJClr, ilim,
ke!clm, mep"et, ve irdde zati; tah/ik/ yaratına, ter~jk/ rızılç_ verme, ifdal/lCıtufta
bulunma, in 'dm/nimet verme, ihJa!l, rahmet, mağ/iret ve hidqyet de fiili sıfatlardır. 5
Diğer l\Htüridi alimlerınin de sıfatları aynı taksiıne tabi tuttuldarı göıülür.
Onlara göre zati sıfatlar gibi fiili sıfatlar da Allah'ın zatıyla kaiın ezeli sıfatlardır.r'
1 İzmirli, Yeni İlın-i Kelam, s. 256.
2 Razi, Levami', s.41-2.
3 Razi, a.g.e., s. 43- 4.
4 Razi, a.g.e., s. 46.
5 Nesefi, Bahru'l-Kelam fi Ak~üdi Ehli'l-İslam, Konya 1327-1328, s. 90-92.
6 Bkz. Nesefi, a.g.e., s. 90-92; Ali b. i\Iuhammed el-Ciircaııi, et-Ta'riffıt, yy. ty., s. 133;
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Dolayısıyla

zati sıfatıarın kıdeıni hususunda Eş'ariler ile aynı goıuşte olan
Matüridiler, :fiiJ1 sıfatıarın hadis olduğunu kabul eden Eş' adierden ve
Mu'tezile'den ayıilirlar.
Bütün bu bilgil~rin ışığı altında konuya bakıldığında, sıfatıarın sayılarında
olduğu gibi, taksiminde de farldı yaklaşımların olduğu gerçeğiyle karşılaşınz. Bu
nedenle sonuç olarak şunu diyebiliriz:
olarak kabul edenlerin göıüşlerini dilclmte aldığımızda, nefs!
sıfat, ınana sıfatıani sıfatü'l-ıneani ve ınanevi sıfatlann, zati veya sübuti sıfatlar
1
kısmında yer aldığını görürüz. Fiili sıfatlar ise -yukarıdaki tamından da
anlaşıldığı üzere-, Eş'arilere göre zat ile kaiın sübuti sıfatlar olmayıp zaman
zaman Allah'ın kendileriyle ınuttasıf olduğu ve kudret sıfatından suclur eden
hadis sıfatıardır. 2 Bu açıdan bakıldığında Eş'adlere göre sıfatlaı1 dörde ayınnak
mümkündür:
Halleri

sıfat

1. Nefs! Sıfat.

2. Selbi Sıfatlar.
3. Mana Sıfatlaı1/Sıfatü'l-Meani:4. Manevi

Sıfatlar.

Nqsl S~fat:

Nefse yani zat'a nisbet edildiği için Nefsi sıfat adını alınıştır3 •
Bundan ınurad, Allah'ın varlığı yani "vücud" sıfatıdır. 4
Eş'arilere

göre "vücud", zatın bizzat kendisi olup, zata zaid değildir. Ebu'IHasen el-Eş'ari (ö .. 324/936), İslam filozoflaı1 ve Mu'tezile kelaıncıhnndan
Ebu'l-Hüseyn el-Basri el-Mu'tezili (ö. 436/1044) de aynı görüştedirler. 5 Bu
nedenle Cüveyni "vücud"un sıfatıardan sayılınamasını daha uygun
6
görınektedir.
Ona göre zatın kendisi olan vücud, cevhere nisbetle
tahayyüz/ınekan tutına ınesabesinde değildir. Zira tahayyüz, cevherin zatına
zaid bir sıfattır. Cevherin vücudu ise, her hangi bir zrudlil\: takdir etıneksizin
:i\Iuslihudclin Mustafa el-Kestelli, Haşiye ala Şerhi'l-Akaid, İstanbul 1966, s. 83 vd.;
Kemalüdclin Ahmed b. Hasan el-Beyacli, İşaratü'l-Meram an İbiirati'l-İmam, l\Iısır
1368/1949, s. 107 vd., 212 vd. Ayı1ca bkz. Hasan eş-Şafii, Lemehat mine'l-Fikri'l-Kelami,
Daıu's-Seldfeti'l-Arabiyye, Kalille 1413/1993, s. 38-39; Süleyman Uludağ, İslam'da İnanç
Konulan ve İtikadi Mezhebler, l\Iarifet Yay., İstanbul 1992, s. 151.
1 Şeyh, et-Talikat, s. 48.
2 Bakıllarıi, Temhid, s. 246; Razi, Levami', s. 43, 44. Geniş bilgi için bkz. M. R. Abdullah, elBakı.llarıi, s. 479.
3 Şeyh, a.g.e., s. 48.
4 İbralllı:n b. Muhammed el-Beycuı1, Tuhfetü'l-Mürid ala Cevhereti't-Tevhid, Nilsır 1939, s.34.
5 Bkz. Cürdni, Şerhu'l-Mevakıf (el-Mevkıfu'l-Hamis fi'l-İlahiyyat), Thk:. "-\hmed el-Mehdi, Nşr.
i\Iektebetü'l-Ezher, l\Iısır, s. 27.
6 Cüveyrıi, el-İrşad, s. 31.
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cevhetin kendisidir. O, .Aliınletin, vücud'u sıfatlat içinde sayma hususunda
1
musamahalı davtandıklannı söylet. Bu da, zat'ın lafızda bu şekilde tavsif
edilinesinden kaynaklanmaktadıt. "Al/ab 'm :::._dtı !JJeJJCJtftl!/' denilınesi, buna bir
ömek oluştunıt. 2

S e/bi .S?fatlm:· Blmlata tenzihi3 ;eya itibatf sıfatlar da denir. Aksi Allah'ın
5
şanına liyık alınayan bu sıfatlar, sayılınayacak kadat çoktut. Ancak bunlat,
kıdem, beka, kıyam binefsihi, muhalefetün li'l-havadis ve vahdaniyet gibi beş
öneınli asla indirgenir. r,
Bu s:fatlann selbe nisbet edilinesinin anlamı şudur: l(ıdem, Allah'ın
evveli olınaması, ezeli olınası; beka, sonunun olmaması ve daiıni
olatak vat olınası; kıyambinefsihi, zatıyla kaiın olup layanunda başka bir şeye,
mahal ve tahsis ediciye muhtaç olınaması; muhalefetlin li'l-havadis, soruadan
olanlata benzememesi; vahdaniyet, zat, sıfat ve fıillerinde bir olınasıdıt. 7

vatlığının

Eş'ari kelamcılan, Allah'ın "Baki" ve "Kadiın" oluşu üzetinde ittifak ettikten
sorua "beka" ve "ladeın"in zata zaid sıfatlar olup alınaması hususunda ihtilaf
etınişletdir. Ebu'I-Hasen el-Eş'ad ve tabileri "beka"nın vücud'a zaid vücudi bir
sıfat olduğunu ileri süterken; yiı1e Eş'atiyye ekolünden Balallani, Cüveyni, Razi,
Aınidi ve daha başkaları, "beka"ıun zata zaid vücudi bir sıfat olınadığı, ilcinci
zaınanda vücudun bizzat kendisi olduğtı görüşünü benimseınişlerdir. H
"I<ıdem"e gelince, onun zata zfud vücudi bir sıfat alınayıp Allah'ın, zatıyla
kadim olduğu hususunda ittifak etınişlerdir. 9 Çünkü kıdeınin sıfat alınası
demek, onun da kadim alınası demektir ki, bu, teselsülü gerektiı1r. Teselsül ise

1 Cüveyni, a.g.e., s. 31.
2 Ebu'l-Bereldt Ahmed ed-Derclir, Şerhu'l-Haride fi İlmit-Tevhid, :i\Iısır 1374/1954, s. 18.
3 Abdurrahman b. Ahmed el-İd, el-:i\Ievakıf fi İlmi'l-Kelam, Alemü'l-Kütüb, Beymt ty., s. 270.
4 Beyclıı:i, a.g.e., s. 50.
5 Bkz. Bakıllani, Temhid, s. 44 vd.; Abdiilkahir b. Tal-ıir el-Bağdacli, Usıllü'd-Din, Dam'lKüti.i.bi'l-İlmiyye, Beymt 1401/1981, s. 71 vd.; Cüveyni, el-İrşad, s. 30 vd.; Gazali, el-İktisad
fi'l-İ'tildd, n!m'l-Küti.i.bi'l-İlmiyye, Lübnan 1409/1988, s. 26 vd.; R;\zi, el-Mesillü'l-Hamsıln
fi Usüli'd-Din, Thk. Ahmed Hicazi es-Seld, Nşr. El-l\Iektebü's-Seld.fi, Kal-ıire 1989, s. 27 vd.;
a. mlf. Esasü't-Takdis fi İlmi'l-Kelam, Nşr. Müessesetü'l-Kütübi's-Seldfiyye, Lübnan
1415/1995, s. 15 vd.
6 İzmirli, Yeni İlın-i Kelam, s. 256.
7 İzmirli, a.g.e., s. 257 vd.
8 Cüveyni, el-İrşad, s. 78, 138; Gazali, Faysalü't-Tefrika beyne'I-İslam ve'z-Zendaka, Thk.
Süleyman Dünya, Dar hyru'l-Kütübi'l-Arabiyye, 1381/1961, s. 131; Razi, Muhassal, s. 408
vd.; Amicli, Gayetü'l-Medm, s. 136; İd, el-i\Ievakıf, s. 296; Cürdni, Şerhu'l-Mevakıf, Mısır
1325/1907, s. 168 vd.
9 Cürdni, a.g.e., s. 170.
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batıldıt.

1

lviand Sifatları/ Sifatii'l-lviealll: "Mevsufla kaim olup, ona hüküm gerektiren
her bir sıfattır." 2 Kudretin, kacliıiyyeti/ güç yetiıiciliği ve ilmin,
alimiyyeti/biliciliği gerektirmesi bu sıfatıarın örnelderini oluştuı-urlar. Hüküm
gerektirmeyen Manevi sıfatlarla Selbi sıfatlar, bu ınana sıfatlarının dışında
tutulınuştur.

3

Mana sıfatlan yedi tanedir: İlim, hayat, irade, kudret, seın', basar ve
kelaın'dıt. 4 Bunlara, zaci Sıfatlar da denir. Çünkü bu sıfatlar, zattan ayrılmazlar. 5
j\!Janeı,f Sifatlar:

Manevi sıfatlar; ınanalar zatla kaiın olduğu müddetçe zat için
6
zoı-unlu olan hallerdir. Kudretin kendisiyle kaim olmasından ötürü Allah'ın
"IGdir", ilmin kendisiyle kaiın olmasından ötürü de "aliın" olması... gibi. 7
Dikkat edilmesi gerekir ki, ınanevi sıfatların, Allah ile kaiın olan zaci sıfatlar
sayılması, sadece kelaıncılardan "haller"in varlığını kabul
edenleı-in görüşleı-ine göredir. Bakıllani, Cüveyni ve Ebu Haşim el-Mıltezili (ö.
321/933) bu görüşü beniınseınişlerdir. 8 "Haller''iirıldr edenler,-manev:l-sıfatlan
zata zrud, Allah ile kaim sıfatlar kısmından saymazlar. Çünkü onlar, ne var ne de
yok olan ve "hal" diye isimlendirilen şeyin varlığını kabul etınezler. 9
kısımlanndan

Matüridilere göre sıfatlan Nefsi, Selbi, Sübılci, Haberi ve Fiili sıfatlar olarak
mümkündür. Daha önce, Eş'arilere göre Allah'ın sıfatlannın
kısımlarını anlatırken, "vücud"dan ibaret olan Nefsi sıfatın, Allah'ın zatına zrud
bir sıfat değil de, zatın bizzat kendisi olduğunu; Ebu'I-Hasen el-Eş'ari'nin,
İslam filozoflarının ve Mu'tezile kelaıncılanndan Ebu'l-Hüseyn el-Bası-i'nin de
aynı goı-uşu paylaştıklannı zikretıniştik.
Matüı-idilerin
de bu göıüşü
beniınsedikleıini
söyleyebiliriz. 10 Ancak Ehl-i Sünnet kelaıncılannın
çoğunluğuna göre vücud, zata zrud bir sıfattır. ll
beş kısma ayırmak

1 Bkz. Gazali, el-İktisad, s. 26; Razi, :i\1uhassal, s. 214.
2 "-\bdüsselam b. İbrahim el-Lakldni, Şerhu Cevhereti't-Tevhid, yy. 1954, s. 56.
3 Şeyh, et-Ta'likat, s. 56.
4 Gazill, a.g.e., s. 53.
5 Alımed Savi, Başiye ala Şerhı'l-Harideti'l-behiyye, Mısır ty., s. 70.
6 Savi, a.g.e., s. 54.
7 Cüveyni, a.g.e., s. 61 vd.; Savi, a.g.e., s. 54-55. Eş'aı-ilere göre "-\llah'ın sıfatlan ve kısımlanyla
ilgili geniş bilgi için bkz. Cihat Tunç, Ke!am (sistematik), Kayseri 1997, s. 120 vd.
8 Bkz.Cüveyni, a.g.e., s. 80 vd.; Abdülkecim eş-Şehristani, Nilıayetü'l-İkdam, Kahire ty., s. 131.
9 Savi, a.g.e., s. 55.
10 Uludağ, İslam'da İnanç Konulaı1, s. 152.
11 Cürcani, Şerhu'l-l\fevakıf, s. 27.
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Selbi sıfatlar hakkında hem Eş'arilerin hem de I\Htüridilerin izahlarında her
hangi bit fark yoktur. Sübuti sıfatıara gelince, bunlara zati ve hakiki sıfatlar da
denir. 1 Bunlar, Eş'arilerin "mana sıfatları" na tekabül eder. Onlarda yedi iken,
Matüridilerin bunlara "tekvin" sıfatını da ilave etmesiyle sayı selrize çıkar. 2
Matüridilere göre bu sekiz sıfat -ki bunlar hayat, ilim, sem', basar, irade, kudret,
kelam ve tekvindir-, sübuti sıfatlaım kısımlarından olan "mana sıfatları" içinde
yer alır. Yine süb{ıti sıfatlaım kısımlan içerisinde yer alıp kip bakımından sıfat
olan -hay, alim, semi', basit, kadir, mürid ve mütekelliın gibi- diğer bazı
kelimeler de vardır ki, bunlara "manevi sıfatlar" denir. 3
'
Haberi sıfatlar -daha önce belirtildiği üzere-, I<itab ve Sünnet'le isbat edilen
vech, yed, nüzul, istiva gibi sıfatlardır. Zahid manaları alındığında teşbilı ve
tecsime götüren bu sıfatıarın te'vili hususunda kelamcılar ilıtilaf etmişlerdir.
Daha sonra belirtileceği üzere selef alimleri bu sıfatlan te'vil etmezken, halef
nlemasının te'vili benimsediği göıülür.
Eş'arilerin sıfatları

taksiminde görüldüğü üzere fiili sıfatlar, Allah'ın zatının
Onun kudret, irade ve ilıtiyanyla olan sıfatlara denir. Allah'ın
bunlarla muttasıf alınası da alınaması da caizdir. Bunlar menfı olarak da
müsbet olarak da kullanılır. Başka bir deyişle Allah'ın, zıtlanyla nitdendiği
sıfatlardır. İhya-iınate, rıza-gadap ... gibi. Daha önce de belirttiğimiz gibi
Matüridilere göre fiili sıfatlar hadis alınayıp ezelidirler4 ve bunların mercii
televin sıfatıdır. 5
gereği olınayan,

Sıfatlar, taalluldarı

itibariyle de dörde

ayrılır:.

1: Vacibler, mümkünler ve müstahillere taalluk eden sıfatlar. İlim ve kelam
gibi.
2. Y alıuz mümkünlere ta alllık eden sıfatlar. İrade ve kudret gibi.
3. Mevcuduta/var olanlara taalluk eden

sıfatlar.

Sem' ve Basar gibi.

4. Hiçbit şeye taalllık etmeyen sıfat. Hayat gibi.rı

1 Savi, a.g.e., s. 70.
2 "-\bdüiıatif el-Haıpılti, Tenlcihu'l-Keliim fi Akaicli Ehli'l-İslam, Dersaadet 1330, I, 195-196.
3 Geniş bilgi için bkz. A Saim I<:ılavuz, "-\nahadanyla İslam Akaicli, Ensar Neşriyat, İstanbul
1987, s. 83 vd.
4 Nesefı, Bahıu'l-Kelam, s. 92.
5 Geniş bilgi için bkz. Kemalüdclin ~-\lımed b. Hasen el-Beyadi, İşariitü'l-f..Ieriim an İbiiratü'l
İmam, Kalıire 1368/1949, s. 212 vd.; İzmirli, Yeni İlm-i Kelam, s. 279 vd., Kılavuz, a.g.e., s.
93 vd.; Gölcük-Toprak, Kelam, s. 206 vd.
6 Bkz. Lalddni, Şerh, s. 75-76; Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kubra'l-Yakiniyyati'lKevniyye, yy. 1394, s. 140 vd.
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3. Selefüere Göre Allah'ın

Sıfatlarının Kısımlan

Selef ilimleri, ne daha önce gördüğümüz keHimcıların ne de daha sonraki
selellierin yaptıldarı gibi Allah'ın sıfatıarını kısım1ara ayırmaınışlardır. "Onlardan
hiçbiı1, sıfatlar arasında zat ve fii1 sıfatı diye bir ayırım yapmamış, sadece
Allah'ın ilim, kudret, hayat, irade, sem', basar, kelam, celal, ikram, cud, in'am,
izz/ saygınlıl<, azamet... gibi ezeli sıfatlarının varlığını kabul etıniş ve detaya
girmeden görüşlerini ifade etınişlerdir." 1
Ancak daha sonra seleiller, akaidle ilgili konularda kelamcılarla aralamıda
cereyan eden tartışmalar nedeniyle kelamcılara uyarak geniş açıldamalarda
bulunmuşlar ve Allalı'ın sıfatıarını müteaddit kısırnlara ayırmışlardır. Bu şekilde
kısırnlara ayırma, ya sıfatıarın zatla ilişkisine veya isbat yollarına göredir. Onlar,
zatla ilişkisine göre sıfatlaı1 zati ve fiili olınak üzere ilciye ayırırlar:
1. Zatf Sifatlm:· Bunlar, "ezeli ve ebed1 olarak zatın gereği olan ve ondan
tasavvur edilemeyen sıfatlardır. Hayat, kudret, ilim, izzet, azamet,

ayrılınası

libriy~,_ı::s:lal,..gib_i."

2

2. Fiil/ Sifatlm:· Bunlar da, "Allah'ın, ilim ve hilrmetine uygun olarak meşiet
ve kudretiyle zatında ilıdas etmiş olduğu fıillerdir. Hall<, rızk, ilıya, irnate, lıubb,
rıza, keralıe, . makt/ nefret etme, nüzill, istiva, kavl/ söz, tekliın/konuşma,
meci' /gelme, ityan/gelme ... gibi."3
Seleiller, is bat yollaıma göre
1-

Şer'f-Aklf

sıfatları

Sifatlm:- Bunlar,

fıtratın iştirak ettiği sıfatlardır.

ilciye

ayırırlar:

isbatında şer'i/sem'i

Yüce Allah'ın
4
sıfatıarın ekseriyeti bu kısımda yer almaktadır.

ve alili delilin ve seliın
hatta sübuti

sıfatla1"1!11n çoğu,

2- Haberl Sifat!ar: Bunlara Nakli ve Sem'i Sıfatlar da denir. Bunların isbatı
ancak sem' ve Allah ve ResUl'ünden gelen lıaberle mümkündür. Veclı/yüz,
yed/ el, ayn/ göz, gadab, rıza, feralı/ sevinç, kadem/ ayak, istiva, nüzill, med',
5
dalık/ gülme ... gibi.
Yukarda belirtildiği gibi selef alirnleri, ayet ve hadislerde gelen vech, yed,
nüzill, istiva, ityan, med' gibi sıfatları te'vil etıneınişler; teşbilı, ta'til/ Allah'ın
sıfatıarını reddetıne, tekyif/key:fiyetini belirleme, temsil/başkasıyla denk tutına
1 Ahmed b. Ali el-1Iakrizi, el-Httat, Mısır 1326, IV, 180.
2 Muhammed Halil Herras, Davetü't-Tevhid, Daıu'l-Kütübi'l-İhniyye, Lübnan 1406/1986, s.
16.
3 Herras, a.g.e., s. 16.
4 Muhammed Eman el-Cami, es-Sıfatü'l-İlahiyye fi'l-Kitlıb ve's-Sünneti'n-Nebeviyye fi Dav'i'lİsbat ve't-Tenzih, Medine 1408, s. 207.
5 cami, a.g.e., s. 207.
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ve tahriften uzak, naslarda geldiği şekliyle kabul etmişlerdir. 1
Daha önce belirtildiği üzere Mu'tezile ile eş'ari keli'ımcılarının ekseriyetine
göre fıili sıfatlar hadistir. Niatüddiler ise bu sıfatıarın Allah'ın zatıyla kaiın ezeli
sıfatlar olduğu görüşündedir. Selefe gelince, İbn Teyıniyye bir yerde Selef
iılimlerinin ve imamlarının bu konuda -bazı gıuplann yaptığı gibi- isbat veya
nefy açısından hiçbir görüş belirtınediklerini, bilalcis IZitab ve Sünnet'e tabi
olduklarını ifade edip selim akla uygun olanın da bu görüşün olduğunu
söylerken2, başka bir yerde ise onların ilci görüş üzere olduldarını belirtir. Buna
göre onlardan bazısı nüzul, istiva, meci', ityan, rıza, gadab, ferah, dalık gibi
sıfatıarın zati sıfatlar olup ezeli olduldarını, bazısı da Allah'ın meşiet ve
kudretiyle meydana gelen belirli a'yan ve sıfatıarın ezeli olamayacağını ifade
. . 1
etnuştır:

Burada şunu belirtmek gerelcir Iri, Selefi olduldarını iddia edenlerin
söyledikleri gibi Selef alimlerinin haberi veya fıili sıfatları tamamen te'vil
etmedilderi görüşü doğruyu yansıtmamaktadır. Bilalcis Onlardan bazısı bu
sıfatıardan bir kısınıru te'vil yoluna gitıniştir. l\·Iesela Ahmed b. Hanbel (ö.
241/855), "Melekler JC(/ J'(/ di::jlmif beklerken Rabbin geldiği l'ctkit' (Fecr, 89/22)
ayetini '1<.abbinin emri geldiği /Jctkit" şeldinde~; Buhar! (ö. 256/870) de bir hadiste
geçen "dabk" sıfatııu ralunetle 5 te'vil etıniştir. İbn Teyıniyye, "O mm JJeı!Ji bmir
lwr~·ry yok olamktıl' (Kasas, 29 /88) ayetindeiri "1Jedi''i Ca'fer es-Sadık'ın "din"le,
Dalıhak'ın aynı kelimeyi "AIIab'm :;:,atı, cennet, atel ve ar('Ia, Hz. Ali'nin ise
"bak"la te'vil ettilderini zikreder. 6

V. İSİM-SIFAT İLİŞKİSİ
Ehl-i Sünnet

kelamcıları

"isim" ve

"sıfat"

kavramlarını

bir arada

1 Bkz. Beyhaki, el-İ'tikad, s. SO vd.; İbn Kudame, Lüm'atü'l-İ'tikad (Bekir Topaloğlu'mın
Kelam İlıni Giriş ile birlilüe), Damla Yaymevi, İstanbul 1996, s. ll vd.; İbn Teymiyye,
i\Iecmı'ıu Fetiiva, Kahire 1404, III, lS vd., 41 vd., S8 vd., IV, 1 vd., V, 11 vd., VI, 36 vd.; a.
mlf., Mecmı'ıatü'r-Resiiili'il-Kübrii, Dar İhyai't- Türasi'l-Ara bi, Lübnan 1392/1972, I, 188-189;
1\Iuhammed b. Ebi Bekr b. Kayyim el-Cevziyye, es-Savailm'l-:ı\Iünezzele, Thk. Ahmed Atiyye
el-Gı1midi-Ali N asır el-Fakihi, Sııudi .Arabistan ty., I, 111 vd.; İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-.Akide, I,
96-97; Muhammed b. .Ahmed es-Sefaıini, Levamiu'l-envaı1'1-Behiyye el-l\Iektebü'l-İslami,
Beynıt-Daıu'l-Hanci, er-Riyad, 1411/1991, I, 93 vd.
2 İbn Teymiyye, a.g.e., VI, 36-37.
3 İbn Teymiyye, a.g.e., V, 410-411.
4 Bkz. Ebu Muhammed "\li b. "\hmed İbn Hazm, el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehva' ve'n-Nihal
(Şehristiini'nin el-.i\Iilel ve'n-Nil1al adlı eseriyle birlikte), Nşr. Daru'l-Ma'l'ife, Lübnan
139S/197S, II, 173.
S Bkz. Beyhaki, el-Esma ve's-Sıfat, II, 217-218.
6 İbn Teymiyye, a.g.e., II, 427-428.
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kullanmışlar, Allah'ın kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatıardan münezzeh ve
güzel isimlerle müseınına olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Ancak
Mutezile'nin bu konuda farklı bir göıüşe sahip olduğu, isiınleı1 kabul etmesine
1
karşın sıfatları reddettiği göıülınektedir. Şüphesiz bunda "isiın" keliınesinin iki
ayrı kökten geldiği göıüşünün etlcisi vardır.

Basra dilcilerine göre isiın keliınesi "sümüvv" (.JA-'o")den, KUfe dilcilerine göre
ise "siıne" (4..o....u)den gelir. "Sümüvv" sözlükte yükselınek, "sirrie" ise alamet ve
işaret anlamına gelir. Teriın olarak birincisi müseınınaya delalet eden bir keliıne
anlamına gelirken, ikincisi müseınınanın işaret ve alameti manasını taşır.z
N eticede dilbiliın açısından her ikisi de isiın ailesi içinde 'yer alır. Nitekiın
3
Zemahşeri sıfatı "zfttm ba~ ballerine delalet edm isimdi/' şeklinde tal'if eder. Bu da
isimle sıfat arasında yakın bir ilişiri olduğunu ortaya koyar.
Meseleyi Allah'ın isiın ve sıfatları açısından ele aldığımızda da aynı ilişlciyi
görmek mümkündür. Gerek Kur'an'da gerekse hadislerde geçen Allah'ın
isiınleı-inin her biri O'nun sıfatıanna delalet eder. Bağdadi (ö. 429/1037), İmam
Eş'ad'nin "iJim qym zammıda sifattıl' dediğini ve sıfatlar gibi taksiıne tabi
ruftuğUnu-zikrederke~B-eyhlilU--(ö~4S8 110o6), -"Allah 'iii !ii1i1-I/C--s~Tatları ı'ardıt~
o 'mtn iJimleli sifatlandır, sifatlart ise tJasiflarıdıl' der ve sıfatları zati ve fıili olarak iki
kısma ayırmak suretiyle isimlel'in bu her ilci kısma da delalet ettiğini vurgulamış
olur. 5
Muhyiddin İbn Arabi (560-638/1165-1240) esma ve mevcudatın
içinde toplayan, bunların başı ve sutanı olan isınin "Allah" ismi
olduğunu ve bu ismin, zatın, sıfatıarın ve isimlel'in delili olo lduğunu söyler. (ı
Allah'ın güzel isiınlerinden bahsederken de, sayılan çok da olsa bilinen ve
bilinıneyenleri ile bunların üç mertebeye ayrıldığını, Evvel, Alll.r vb. isimlerin
Zata; Aliın, Habir, Şekm, Kadir vb. isimlerin sıfata; Hahlc, Razık vb. isimlerin
ise fıile delalet ettiğini belirtir. 7 O, isimlerle sıfatlar arasında ayırım yapmaz. Ona
göre sıfatlar isimlerin menşeidir. Başka bir ifadeyle sıfatlar, diğer isiınleı1n
hakikatlarını

1 Bkz. Ebu'I-Hasen Ali b. İsmail el-Eş'ad, 1Iakalatü'l-İsHimiyyin, Thk. Muhammed Muhyiddin
Abdülhamid, :Mektebetü'n-Nahdati'l-l\:Iısriyye, 1389/1969, I, 244 vd.; IGdi "-\bdülcebbar,
Şerhu'l-Usul, s. 182 vd.; I<:rş. Halife Keskin, İslam Düşüncesinde "-\ilah-Alem ilişkisi, s. 201
vd.
2 Bakıllani, et-Temhid, s. 255 vd.; Razi, Levami', s. 27; I<:rş. Halife Keskin, a.g.e., s. 205.
3 Bkz. Muhammed ,-\hmed "-\bdülkadir, el-İlmü'l-İlahi ve asaruhu fi'l-Fikıi ve'l-Vaki', yy. 1986,
s. 124.
4 Bağdadi, Usıllü'd-Din, s. 115
5 Beyhaki, el-İ'tikad, s. 26
6 Muhyiddin b. "-\rabi, el-Kısmu'l-İlahl (Resailü İbni'l-Arabi, içinde), Matbaatü Daireti'l-Maaıif,
Haydarabad, 1361/1948, s. 6.
7 İbn Arabi, a.g.e., s. 3.
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kendilerine irca edildiği
"hadaratü'l-esma" denir. 1

asıllardır

ki, bunlara

"üırunehatü'l-esıml"

23

veya

İlk bakışta İbn Arabi, sıfatlar konusunda diğer Ehl-i Sünnet alimleriyle aynı
görüşü paylaşıruş

gibi görünmektedir. Ancak o, bunca açıldamadan sonra birtek
ilahi isiın ve sıfatıarın nisbet ve izafetlerden ibaret
2
bulunduğunu belirtir. Dolayısıyla ona göre sıfatlar, itibari şeylerdir ve zatla
kaiın olınadıldarı gibi, zatın dışında da anlam ifade eden varlıldar olarak telakiri
edilmez. 3
hakilmtın

var

olduğunu,

Prof. Dr. Suat Yıldırım, Allah'a nisbetle isiın-sıfat iliskisini su sekilde ifade
'
'
.
eder: ". AIIa/J 'm zjim!eJi i.rter iJ7JJ-i JC!i!, i.rter .rl}at-ı !Jiiifebbebe Jltretinde o!Jım, Üler
JJJa.rtardan menk;t/ o!.rttn, bep.rinde t'ml.J.anlmm gö·zetildiğinden b111ılam ".rl}a!" denit: Diğer
tarajian t~t~4i!l medliili!Jie JJJtt!tmg· Zata deldietleri gö·zetilerek ''eJma"' denit: Yalli Al/a/1,
b11 .rl)atlarla o derece ;;;eı,.rı()i:ttr ki, b;m/ar iJillJ derece.rine pkllltf ol11rlat:" 4

Sonuç
İnsan, yeryüzündeki yaratıldunn en mükeınmeli ve en şereflisidir. Yüce Allah

ve en mükeırunel iç ve dış duyularla
olarak ona bir de akıl vermiştir. Bununla
birlikte insan, aldıyla Allah'ın var olduğunu idrak etse bile, ne aldıyla ne de
duyularıyla Onun zatını kavraması söz konusu olamaz. Zaten insana böyle bir
görev de verilıniştir.
onu "ahsen-i

takviın"de yaratıruş

donatıruştır. Diğer varlıklardan farldı

İnsan Allah'ı ancak sıfatlarıyla ve eserleı1.yle tanıyabilir. Bu nedenledir ki
İslam alimleri Allah'ı tanımanın yollarından biı1. olan sıfatlar üzerinde
durmuşlar,

Allah'ın

bütün noksanlıldardan münezzeh ve kemal sıfatlarla
isbat etmek için hem nakle hem de akla başvurmuşlardır. Bu
çabayı gösterirken farldı yorumlara da yer verınişlerdir. Kimileri tenzih adına
uluhiyetin sadece ne olınadığııu nazara verıniş, ne olduğunu ise net olarak
ortaya koyamaıruştır. Kimileri de uluhiyetin hem ne olduğunu, hem de ne
olınadığını apaçıl<: ortaya koymak suretiyle Kur' ani ve sünnete uygun bir yol
izleıniş, aklı da bu konuda işhad etıniş, yani dengeli bir yol takip etıniştir.
muttasıf olduğunu

Ayrıca
isiınlerle

her bir ekol kendi
sıfatlar

anlayışları doğrultusunda sıfatlan kısırnlara ayunıış,

atsındaki ilişkiyi

de yine kendi

anlayışları doğıultusunda

yorumlaıruştır.

ı İbn Arabi, Fususu'l-I-:likem, Dihu'l-Kitfıbi'l-Arabi, Lübnan ty., I, 65.

2 İbn "-\rabi, a.g.e., I, 65, ıso; Ebu'l-Ulfı Afifi, et-Talikat (Fususu'l-Hikem'le bir arada), II, 254.
3 İbn Arabi, el-Füıiıhfıtü'l-1Iekk.iyye, i\Iektebetü's-Sekfıfeti'd-Diniyye, yy. ty., I, ısı
4 Suat Yıldıı1m, Kur'an'da Uluhiyet, s. 51.
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