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iLAHi İSİM VE SlFATLARI TESBİTTE YÖNTEM 

Doç. Dr. Mevlüt ÖZLER* 

1- ALLAH'IN İSiMLERİ 
Bir şeyin ismi onun zatını tanıtmak için bir alamettir. İsimler varlığın tes

cilidir. Bir şeyin var olması onun bir isim taşımasını gerektirir. Ancak yok o
lanın adı sanı olmaz. Allah var ve varlığı zorunlu (vacibu'l-vücCıd) olduğuna göre 
şüphesiz O'nun da adı olacaktır. Kur'an Allah'ın isimlerini ei-Esmau'l-Hüsna (en 
güzel isimler) diye adlandınr. · 

Allah'ın isimleri O'nun kendisini insanlığa tanıtınasında önemli rol oynar. 
O'nun isimleri, beşeri idrake sığmayan aşkın zatı ile duyu ve akıl dünyasında 
yaşayan insan arasında irtibat sağlayıcı bir bağ durumundadırlar. Çünkü insan, 
Allah'ı O'nun isimleri olmaksızın anamaz ve isimleri dışında O'nunin bir bağ ku
ramaz. Yani insan Allah'la ancak O'nun isimleri yoluyla irtibat kurabilir. İnsan, 
inandığı Rabbı'nın adını anınakla vasıtasız olarak O'nunla bir nevi diyalog kur
muş olur. Böylece insan, içinde bulunduğu hallerine en uygun düşen bir ismi 
ile O'na niyazda bulunarak ruhunun çıkınaziarına bir kapı aralamiş ve bu su
retle ruhunu itminane kavuşturmuş olur· ı Binaenaleyh Allah, Kur'an'da kendi 
isimlerini pizlere bildirirken hem zatını tanıtmış hem de kendisine ulaşma nok
tasında bize yardımcı olmuş olur. 

Kur'an-ı Kerim'de dört ayrı surede Allah kendisinin en güzel isimlere (el
Esmaü'I-Hüsna) sahib olduğunu ifade ederken, Kur'an'ın muhtelif yerlerinde de 
bu isimlerini sayarak onları bizlere haber verir. Şöyle huyurulur 

Kur'an'da: 

"En güzel isinı/er Allah'ındır. O halde 0 1na güzel isinı/er/e dua edin 
Unun isim/eri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta ol
duklarının cezasına çarptırılacaklardır. 1 '2 

"De ki: İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. 
Çünkü en güzel isimler Una hastır."3 

11Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mah-

*) Atatürk Üniv. Ilahiyat Fak. Kelam Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi. 
ıı Bkz. Yıldırım, Suad, Kur'an'da Uluhiyyet, İst., ı987, s. 4ı vd. 
2) el-Araf, 7 ;ı80. 
3) el-lsra, ı 7 /ll O. 
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sustur'4 

"O yaratan, uar eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler 
O'nundur."5 

İşte bu dört ayette Allah en güzel isimlerle müsemma olduğunu mutlak an~ 
larnda beyan- ederken, yukarda söylediğimiz üzere, Kur'an'ın- muhtelif yer
lerinde bu isimlerini teker teker sayar.6 

Hz. Peygamber (s.a.v.) de, çeşitli kaynaklarda rivayet edilen hadislerinde, 
Allah'ın doksan dokuz ismi olduğunu bildirirken-7 , et-Tirmizi (v. 279/892)'nin 
rivayet ettiği bir hadiste bu isimler teker teker sayılmıştır.8 

Allah'ın, gerek Kur'an'da ve gerekse hadislerde bildirilen isimleri dışında 
başka isimlerinin olması da mümkündür. 9 Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) bir 
hadislerinde şöyle buyururlar: 

"Allah'ım! sana ait olan her isimle senden dilerim; o isim ki, onunla 
kendini adlandırdın veya kitabında indirdin, yahut yarattıklarından birine 
öğrettin, yahut da yalnız senin katında bulunan gayb ilminde onu zatına 
tahsis ettin."10 

Ayrıca Kur'an'da bulunduğu halde hadislerde zikredilmeyen isimleri ll de 
dikkate alırsak, bu isiınierin doksan dokuzu aştığı kendiliğinden anlaşılır. el
Gazzall (v. 505/ı ı ı ı) de ei-Esmaü'l-Hüsna'yı şerh ettiği eserinde doksan do
kuz ismi saydıktan sonra der ki: Bizim burada manalarını verdiğimiz isimler 
doksan dokuzdan ibaret değildir. Bizim, sadece bunları zikredişimiz, bu hususta 
devam edip gelen adete binaendir. Yoksa, gerek Kur'an'da ve gerekse ha
dislerde bunların dışında da Allah'ın isimleri mevcuttur. 12 

4) T1Mı, 20/8. 
5) el-Haşr, 59/24. 
6) Kur'an'da geçen el-Esmaü'l-Hüsna için bkz. Yıldırı!TI, a.g.e., s. 89 vd.; Yurdagür, Me

tin, 
Allah 1ın Sıfatları, Esmôü 1l-Hüsna, İst., 1984, s. 58 vd. 

7) Bkz. el-Buhar!, Ebu Abdillah Muhammed b. !smail, es-Sahih, Kitabu't-Tevhid, bab no: 
12; Müslim, Ebu'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccac b. Müslim el-Kuşeyrl, es-Sahih, 
Kitabu'z- Zikr, bab no:2, hadis no: 2677. 

3) Bkz., et-Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevre, es-Sünen, Kitabu'd-Da'avat, bab 
no: 83, hadis no: 3507; krş. el-Beyhakl, Ebu Bekr Ahmed b. el-Hüseyn, e/-Esmô ve 1s
Sıfat, tah. İmadüddm Ahmed Haydar, Beyrut, 1405/1985, I, 28-29. 

9) el-GazzaJi, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, el-Maksadu 11-Esna fi Şerhi 
Esmaillahi 11-Hüsna, Beyrut, tsz. (Daru'I-Kütübi'l-llmiyye), s. 132; es-SabCıni, NCıreddin 
Ahmed b. MahmuJ b. Ebi Bekr, el-Bidaye fi UsCıJifd-Din, (Maturidiyye Akaidi), nşr. 
Bekir Topaloğlu, Ankara, 1979, s. 27. 

10) lbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed, el-Müsned, lst., 1402/1982, I, 391. 
ll) Bkz. Yurdagür, a.g.e., s. 139. · 
12) el-Gazzali, a.g.e., s. 132-133. 



İLAHI İSİM ve SIFATLARI TESBİTTE YÖNTEM--------- 67 

O halde Hz. Peygamber {s.a.v.)'in Allah'ın isimlerini doksan dokuz olarak 
bildirmesi, bunların dışında başka isiınierin varlığını inkar ya da red anlamına 
gelmez. Kaldı ki O, yukarda kaydettiğİrniz hadislerinde, başka isiınierin de var 
olabileceğine işaret etmiştir. Binaenaleyh, Hz. Peygamber {s.a.v.)'in sadece 
doksan dokuz isim saymasının sebebi, isiınierin tam bir listesini vermek değil, 
aniann en meşhur ve manaları en açık olanlarını beyan etmektir. l3 

II- İSİM-SIFAT İLİŞKİSİ 
Sayıları ne kadar olursa olsun, Allah'ın isimleri O'nun sıfatiarına delalet et

mektedirler. Zira el-Esmaü'l-Hüsna diye adlandırılan bu kelimeler belli manalar 
taşıyan köklerden türemişlerdir. Bundan dolayı bu isimler Allah'ın zatına nisbet 
olunduğunda, bununla sadece O'nun zatını isimlendirrnek değil; aynı zamanda 
bu isiınierin kök manalarının da Allah'ın zatında bulunduğu kastedilir. Aksi hal
de, hakikat manasma olmayıp, sadece şeref lakabı veya alem olmaktan öte 
geçmezler. Alem {özel isim) !erin ise taşıdıkları lügav! kök manasını 
müsemmalarında isbat etmeleri gerekmez. 14 Ancak bu durum el-Esmaü'l
Hüsna için düşünülemez. Zira Kur'an ve hadiste varid olan esmanın kök 
manalarının {hayat, ilim vb.)· Allah'ın zatında mevcut olmaması, bu isiınierin 
O'na hakikat manasında olmayıp, sadece bir seref adı {lakab) ve alemden iba
ret olarak kalması olurdu ki, bu caiz değildir. 15 

Allah'ın isimleri ister ism-i fail, ister sıfat-ı müşebbehe suretinde olsun, is
terse masdardan menkul bulunsun, hepsinde vasıf anlamı gözetildiğinden bun
lara "sıfat" denir. Diğer taraftan vasfın med!Cılü ile muttasıf zata delaletleri 
gözetilerek "esma" denir. Yani Allah,. bu sıfatiada o derece mevsuftur ki, bun
lar isim derecesine çıkmış sayılırlar. lo 

O halde Kur'an ve hadiste mevcut olan Allah'ın isimlerinin her biri, O'nun 
sıfatlarından birine delalet ve bizim bilgimiz açısından onlara kaynaklık et
mektedir. 17 Bir başka ifadeyle, Allah'ın sıfatları O'nun isimlerinden 
alınmıştır. 18 el-Beyhakl (v. 458/1066). bunu: Allah'ın isim ve sıfatları vardır. 
O'nun isimleri sıfatlarıdır, sıfatları ise O'nun zatındaki manaların ifadesidir, diye 
anlatır. 19 

13) Bkz. el-Beyhaki, a.g.e., I, 30; krş. et-Taftazi!ml, Sadüddin Mes'Qd b. Ömer b. Ab
dullah, Şerhu'l-Makasıd, nşr. Abdurrahman Umeyra, Beyrut, 1409/1989, N, 347-
348. 

14) Bkz. el-Gazzall, a.g.e., s. 139. 
15) Bkz. es-Sabun!, a.g.e., s. 27; krş. Yurdagür, a.g.e., s. 140. 
16) Yıldırım, a.g.e., s. 51. 
17) Yurdagür, a.g.e., s. 141. 
18) Danışman, Nafiz, Kelam İ/mine Giriş ve Mu'tezile Mütekel/im/erinden Amr b. Bah-

ri'l-Cahız'ın Kitaplarından Parçalar, Ankara, 1955, s. 65. , 
19) el-Beyhaki, ei-İtikad ve'I-Hidaye ila Sebili'r-Reşad, Beyrut, 1405/1985 s. 41: a. mlf. 

el·ltikad ala Mezhebi's-Selefi Ehli's-Sünneti ve'I-Cemda, Kahire, 1984, s. 26. 
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Netice olarak şunu söyleyebiliriz : Allah'ın isimleri ile sıfatları arasında 
yakın bir ilgi vardır. O'nun isimleri sıfatiarına kaynaklık etmektedir. Yani 
sıfatları isimlerinden alınmıştır. 

Allah'ın sıfatianna delalet eden isimlerinin bu delaletleri açısından bir tak
simini yapan Abdulkahir el-Bağdadl (v. 429/1037) Allah'ın isimlerini üç kısma 
ayırmaktadır. Ona göre, bu isimlerdefl; a) "şey", "MevcOd", "Zat" gibi bir kısmı 
AllaL'ın zatına, b) "Hayy", "Kadir", "Alim", "Mürid", "Semt'", "Bas!r" gibi bir 
kısmı zatıyla kaim olan ezel! sıfatlarına; c) "Hafık", "Razık" gibi üçüncü bir kısım 
isimler de O'nun fiilierine (fiili sıfatlarına) delalet eder. Allah'ın "Hakim" gibi 
bazı isimleri de vardır ki, O'nun hem zat!, hem de fiili sıfatiarına delalet eder. 
Mesela biz, "Hal<Jm"i ilim manasma alırsak, Allah'ın zat! sıfatına; işlerinin 
sağlamlığı manasma alırsak o zaman da fiili sıfatına delalet eder.20 

III- SlFATlARlN SAYISI 

Allah'ın isimlerinin sıfatlarıyla yakın ilgisi ve O'nun isimlerinin sıfatlarının 
kaynağı olduğu anlaşılınca, ortaya şöyle bir soru çıkmaktadır: "Acaba Allah'ın 
sıfatları kaç tanedir? " 

Şüphesiz bu soruya verilecek cevap, Allah'ın isimlerinin kaç tane olduğu 
sorusuna verilecek cevapla yakından alakalıdır. Çünkü O'nun sıfatlarının kay
nağı isimleridir. Biz daha önce, Allah'ın isimlerinin kesin bir sayısının bi
linmediğini izah etmiştik. O halde, sıfatlarının kaynağı olan isimleri kesin belli 
olmayınca, Allah'ın sıfatlarının da kesin bir sayısını tesbit etmek mümkün 
görünmemektedir. Ancak, Allah'ın sonsuz yüce sıfatlarla muttasıf olduğu da 
kesindir. Bu hem naklin (Kur'an ve Hadis) haber verdiği kesin bir bilgi, hem de 
aklın gereğidir. 

Kur'an'da Allah'ın zatından bahseden ayetlerin çoğu O'nun sıfatlarıyla il
gilidir. Kur'an, Allah'ın zatından bahsederken, biri isbat, diğeri selb (red ve 
inkar) olmak üzere iki metodla bahseder. Fakat Kur'an'da u!Ohiyyetin 
tanıtılışında isbat metodu hakimdir. Yani u!Ohiyyetin ne olmadığından ziyade, 
ne olduğu anlatılır. 

En güzel isim ve en yüce sıfatiarın Allah'a ait olduğunu bildiren Kur'an bu 
yüce sıfatiara sc:hip olmayanın gerçek ilah olamayacağını, kendisine ibadet edi
lecek hakiki mabudun bir takım yüce sıfatlarla muttasıf olması gerektiğini vur
gular. Bu durumu Hz. İbrahim'in diliyle bize anlatan Kur'an'da şöyle buyurulur: 

20) Bkz. el-Bağdadi, Ebu Mansur Abdulkahir b. Tahir, el-Fark beyne'l-Fırak, nşr. Mu
hammed Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut, tsz., s. 338; a. mlf. UsQ/ü'd-Din, İst., 1346/ 
1928, s. 121-122; krş. el-Bakıllani, Ebu Bekr Muhammed b. Tayyib, Kitôbu't
Temhid, nşr. Richard J. Mc CARTHY S.J., Beyrut, 1957, s. 230-231; et-Taftazani. 
a.g.e., IV, 338; İzmirli, İsmail Hakkı, Yeni İ/m-i Kelôm, İst., 1340-1343, !1,84. 
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"Bir vakit o (İbrahim) babasına {şöyle) demişti : Ey babam ! İşitmez, 
görmez, sana hiç bir faydası olmaz şeylere neye tapıyorsun ? "21 

Bu ayet gerçek ilahın birtakım yüce sıfatiara sahip olması gerektiğini 
açıkça ifade ederken, şu ayette ise Allah'ın noksan sıfatiardan münezzeh ol
duğu bildirilir : 

"O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiç bir tanrı yoktur. O malilc ve 
sahiptir. Noksanı mucib her şeyden pak ve münezzehtir."22· 

Bütün bunlardan anlaşılmıştır ki Allah en güzel isim ve ekmel sıfatlarla 
muttasıftır ve O'nun esma ve sıfatları Kur'an ve Sünnet'te tek tek ismen 
sayılarak zikredilmiştir. Dolayısıyla bu hususta bir problem ya da tartışma söz 
konusu değildir. 

IV iSiM VE SlFATlARlN TESBİTİ 
Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili olarak İslam düşüncesinde tartışılan me

sele, varlıkları kesin ve sabit olan ve bizlere bildirilen esma ve sıfatiarın dışında 
akli kıyas yoluyla Allah'a isim ve sıfatiarın nisbet edilip edilemeyeceği, bir 
başka ifadeyle O'nun isim ve sıfatlarının tevkif! olup olmadığıdır. 

T evklfl demek, hakkında aklen ya da kıyas yolu ile hüküm verilemeyen, 
varlığı ancak nasla yani Kur'an ve Sünnet'le sabit olan ve bilinebilen şey de
mektir. 

Bu anlamda ilah! isim ve sıfatiarın tevkifiliğinden maksat ya bizzat Allah'ın 
Kur'an'da kendi.zatına nisbet ettiği ya da RasCılüllah (s.a.v.}'in hadislerinde O'na 
atfettiği isim ve sıfatiarın dışında, akli tefekkür ve kıyas yoluyla Allah'a isim ve 
sıfat nisbetinden kaçınılması, bu noktada tevakkuf edilmesi demektir. 

Böyle bir meselenin tartışma konusu yapılmasının sebebi ise, az sonra 
mealiniyeniden kaydedeceğimiz el-A'raf suresinin 180. ayetidir. Bu ayette yer 
alan, '·0 1nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın". ifadesinden ne
yin kastedildiği tahkik edilirken bu konu gündeme gelmiş ve to.rtışılmıştır. Yani 
bu husustaki tartışmanın sebebi tamamen nazari olmayıp Kur'an nassına da
yanmaktadır. 

Öncelikle şunu ifade edelim ki, Zatı, sıfatları ve fiilieriyle bir olan Allah'ın i
simlerini başkalarına vermek yanlış olduğu gibi, O'na rastgele ve şanına layık 
olmayan isimler vermek de yanlıştır. 

Bu hususta Allah şöyle huyurmaktadır : 

21) Meryem, 19/42. 
22) ei-Haşr, 59/23; krş. ei-Cum'a, 62/1. 
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"En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na güzel isimlerle dua edin, 
O'nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta ol
duklarının cezasına çarptırılacaklardır. u23 

En güzel isimler (~1-Esmaü'l-Hüsna) demek; en güzel manalara delalet e
den Iafızlar demektir. Ayetten açıkca anlaşılıyor ki, Allah'ı isimlendirirken O'na 
sadece güzel isimler nisbet edilebilir ve O'nun isimlerinde eğriliğe sapıp, aykırı 
davranmak caiz değildir. O halde bu konuda ölçü ne olmalıdır, bunun iyi tesbit 
edilmesi gerekir. 

Allah'ın isimlerinde ilhad, yani istikametten ayrılmak, Fahreddin er-Razi (v. 
606/1209)'nin ifadesiyle, üç şekilde olur : . 

Birincisi : Allah'ın isimlerini O'ndan başkasına nisbet etmektir. İslam 
öncesi (Cahiliye) döneminde müşrikler Allah'ın bazı isimlerini değiştirerek put
larına verirlerdi. Mesela; onların putlarından olan "Lat'' ın ismi, Allah'ın "İlah" 
isminden; "Uzza", "Aziz" isminden; "Menat", "Mennan" isminden alınmıştı. 

İkincisi : Allah'ı zatına layık olmayan isimlerle isimlendirmektir. Mesela; 
O'na Kerramiye'nin yaptığı gibi "cisim"; yahudiler gibi "baba"; hristiyanlar gibi 
"baba, oğul, rCıhu'l-kuds" ismini vermek, bu cümledendir. 

Üçüncüsü : Allah'ı manası bilinmeyen isimlerle anmaktır. Bu da isim
lendirmede bir ilhaddır. Çünkü bu durumda Allah'ı zatına layık olmayan bir i
simle isimlendirrnek mümkündür. 24 

Yukarıda zikredilen ayetten anlaşılıyor ki Allah'a verilecek isimler O'nun 
zatına layık olmalı ve O'nun yüceliğine delalet etmelidir. Öyle ise Allah'a rast
gele isim veril em ez. Binaenaleyh bunun bir ölçüsü olmalıdır. İşte burada biz bu 
hususu araştıracak ve meseleye Kelamcılarımızın nasıl yaklaştıklarını in
celeyeceğiz. 

Allah'a nisbet edilebileceği hususunda şeriatın izin verdiği isim ve sıfatlar 
ile O'na nisbet edilmesine cevaz verilmeyen isim ve sıfatlar hakkında ihtilaf 
yoktur. Kelamcılarımızın tartıştıkları konu, Allah'a nisbet edilmesi halinde mu
hal olan bir mana gerektirmeyen ve fakat bu hususta nasta izin veya yasak bu
lunmayan isim ve sıfatlar konusudur. 25 

Bu meselede Mu'tezile ile Ehl-i Sünnet arasında görüş ayrılığı vardır. Biz, 
konu hakkında önce Mu'tezile'nin sonra Ehl-i Sünnet'in görüşlerini in
celeyeceğiz. 

23) el-Araf, 7/180. 
24) Bkz. er-Razt, Fahreddin, Mefiitfhu'l-Gayb (et-Tefsfru'l-Kebfr), Tahran, tsz. (Daru'I

Kütübi'l-llmiyye), XV, 71. 
25) et-Taftazani, a.g.e., N, 344. 
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A. MU'TEZİLE'NİN GÖRÜŞÜ 
Allah'a nisbet edilebilecek ya da edilemeyecek isimler konusunda Mu'tezile 

ekolü arasında görüş ayrıliğı vardır. 

Mu'tezile'nin Basra ekolürıe göre, bu konuda esas alınacak ölçü akıl ve 
kıyastır. Akıl, bir lafzın manasının Allah hakkında sabit olduğunu düşünür ve 
buna karar verirse, bu hususta nassf delil ister bulunsun isterse bulunmasın, o 
lafızla Allah'ı isimlendirrnek caizdir. 26 

Mu'tezile'nin Basra ekolünden Ebu Ali el-Cübbai (v. 303/916) derki; Al
lah'ı isimlendirmede ölçü kıyastır. O'na göre Allah'ın fiilierinden hareketle 
türetilecek her isim Allah'a ad olarak verilebilir, burada nassi bir delilin bu
lunması gerekmez. Bu ölçüden hareketle Cübbai, Allah'a kullarının isteklerine 
cevap verdiğinden dolayı "mutl " (kullarının arzularına karşılık veren); 
kadınların hamile kalmalarına izin ve. imkan verdiği için "muhbilu'n-nisa" 
(kadınları hamile bırakan) isimlerinin dahi verilebileceğini iddia etmiştir. 27 

Mu'tezile'nin Bağdat ekolüne göre, Allah'a verilecek isimler konusunda 
aklın rolü yoktur. Bir başka ifadeyle Allah'ın isimleri tevkiffdir. Akıl her ne ka
dar verilen ismin manasının Allah hakkında uygun olduğuna delalet etse de bu
nunla Allah'ı isimlendirrnek caiz değildir, bu hususta kıyas yapılamaz. 28 

Mesela, "alim" ile "arif" aynı anlamda olmalarına rağmen, biz Allah'ı O'nun 
adlandırmasına dayanarak "alim" ile isimlendirir, ama "arif" ile isim
lendiremeyiz. Çünkü Allah kendisini bununla isimlendirmemiştir. Yine "fehim" 
ile "akıl" ın da manaları "alim" ile aynı olmakla birlikte bunları da Allah'a isim o
larak veremeyiz. Nitekim "yağdabu, ( ) ile "yağtazu, ( ) " 
fiilieri "gazaplanmak, kızmak, hiddetlenmek" gibi aynı anlamlara gelmelerine 
rağmen "yağtazu" ile Allah'ı isimlendiremeyiz. 29 Çünkü Kur'an'da Allah'a "ga
dab" nisbet edilirken30 "ğayz", O'na nisbet edilmemektedir. 

Mu'tezile'nin son büyük temsilcisi Kadi Abdulcebbar (v. 415/1025) bu ko
nuda Basra Mu'tezilesi gibi düşünmektedir. O'na göre de Allah'a isim vermenin 
yolu akıldır. İnsan Allah hakkında kullanılabilecek veya kullanılamayacak isim 
ve vasıfları kendi belideyip tayin edebilir, bu hususta kıyasa başvurabilir. 31 Bu 

26) Bkz. el-Bağdadi, el-Fark, s. 273. 
27) el-Bağdadi, a.g.e., s. 183-184, 337 ; el-lsferayini, Ebu'I-Muzaffer Şahfar b. Tahir, et

Tabsfr fi'd-Dfn ve Temyfzu'l-Fırkatı'n-Naciyeti ani'l-Fıraki'l-Halikfn, nşr. M. Zahid el
Kevseri, Mısır, 1374/1955, s. 80. 

28) el-Eşari, Ebu'I-Hasan Ali b. İsmail, Makalatu'I-lslamiyyfn, nşr. Hellmut Rıtter, 
Wıesbaden, 1980, s. 525. 

29) el-Eşari, a.g.e., s. 525. 
30) Bkz. 2n-Nisa, 4/93; el-Maide, 5/60 ; el-Feth, 48/6; el-Mücadele, 58/14; el

Mümtehine, 60/13. 
31) Osman, Abdulkerim, Nazariyyetü't-Teklfj, Beyrut, 1391/1971, s. 166. 
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esastan hareketle Abdulcebbar Allah'a nisbet edilebilecek veya edilemeyecek i
sim ve sıfatiarın uzun bir listesini de verir.32 Ancak Abdulcebbar'a göre Allah'a 
lakap verilemez. 33 

B. EHL-İ SÜNNET'İN GÖRÜŞÜ 

Ehl-i Sünnet'in büyük çoğunluğuna göre Allah'ın isim ve sıfatları tevkifidir. 
Yani O'nun isim ve sıfatları ancak vahye dayalı d1n1 talimle, naslarla 
öğrenilebilir. Dolayısıyla biz, ancak, nasta zikredilen isim ve sıfatları Allah'a 
ıtlak edebiliriz. Bu konuda Ehl-i Sünnet'in benimsediği üçüncü bir kaynak da 
ümmetin icmaı, yani aynı konuda ittifak etmeleridir. 3Lt 

Şu halde Ehl-i Sünnet'e göre, Allah'a bir isim ve sıfat nisbet edebilmek 
için, o ismin ya Kur'an'da veya sah!h Sünnet (Hadis) te zikredilmiş olması, ya
hut da ümmetin bu lafzın Allah'a nisbet edilebileceği hususunda icma etmesi 
gerekir. 35 · 

Bu konuda Ehl-i Sünnet, Eş'arı (v. 324/936) ve Matur1d1 (v. 333/ 
944)'den itibaren ittifak halindedir. Eş'arı ve Matur1d1 yukarıda zikredilen üc 
kaynağın dışında Allah'a isim nisbet edilerneyeceği hususunda aynı şekild~ 
düşünürler. 36 

Ehl-i Sünnet'ten Gazzall (v. 505/1111) ile Razı (v. 606/1209)'ye göre Al
lah'ın isimleri tevkif! olmakla beraber, sıfatları tevkif! değildir. Onlara göre 
akılla Allah'a isim nisbet edilemez, ama O'nun zatına uygun olan sıfatları O'na 
nisbet edebiliriz. 37 Çünkü- isim, ismin verildiği zatta {müsemma) bir tasarruf o
lup, bunu arıcak o zabrı kendisi veya ona veli'iyet etme hakkı olan insanlar ya
pabilirler. Biz, velayetimiz altında bulunmayan bir insana bile isim verme 
hakkına sahip değilken, Allah'a nasıl isim verebiliriz ? Öyle ise Allah'ın isimleri 
tevklfldir. 38 Razı buradan hareketle, Kur'an'da Allah'ın ilmiyle ilgili olarak 
birçok lafızlar kullanılmış olmakla beraber, Allah'a "muallim" (ilim öğreten) de-

32) Bkz., Abdulcebbar, el-Kadi Abdullah b. Ahmed, el-Muğni /i Ebvôbi't-Tevhidi ve'l-Adl, 
Mısır, tsz., XX/2, 186 vd. 

33) Bkz. Abdulcebbar, el-Kadi Abdullah b. Ahmed, Kitôbu Fadli'l-İ'tizôl ve 7 abakôti'l
Mu'tezile, nşr. Fuad Seyyid, Tunus, 1406/1986, s. 198-199. 

34) Bkz., el-Bağdadi, el-Fark, s. 337; er-Razi, Levômı'u/-Beyyinôt Şerhu Esmôillôhi 
Taôlô ve's-Sıfôt, Kahire, 1396/1976, s. 36; et-Taftazani, a.g.e., N, 344. 

35) el-Bağdadi, Usulü'd-Din, s. 119; el-Lakkani, Abdusselam b. Ibrahim, Şerhu 
Cevhereti't-Tevhid, Mısır, 1375/1955, s. 126-127. 

36) Bkz., el-Eşari, Ebu'I-Hasan Ali b. İsmail, Kitôbu'l-Luma' fi'r-Reddi alô Ehli'z-Zeyği ve'l
Bida', Mısır, 1955, s. 24; el-Maturidi, Ebu Mansur Muhammed, Tevhid Risôlesi, nşr. 
Y. Ziya Yörükan, lst., 1959, s. 4. 

37) Bkz. el-Gazzali, a.g.e., s. 139 vd.; er-Razi, Levami, s. 36 vd. · 
38) el-Gazzali, a.g.e., s. 139-140; er-Razi, a.g.e., s. 39. 
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nilemeyeceğini; yine Kur'an'da kullanılan "el-Hayy" (canlı, hayat sahibi) ile aynı 
manaya geldikleri halde Allah'a "el-Hayavan" denilemeyeceğini, aradaki farkın 
tevkif olduğunu belirtir. 39 Yani isimler tevkif! olduğundan, eş anlama da gel
seler, nasta varid olanlar Allah'a ıtlak edilir, varid olmayanlar edilmez. 

Allah'a isim verme hususunda ümmetin icmaı da bir delil olarak kabul edil
diğinden, Gazzaii ulemanın ittifak ettiği, "ei-Mevcud", "ei-Mürid", "el
Mütekellim", "eş-Şey", "el-Ezeii", "ei-Ebedi" gibi isiınierin de Allah'a nisbet edi
lebileceğini ifade eder. 40 

İsimlerin tevklfiliği konusunda çok daha titiz davranan İbn Hazm (v. 456/ 
1064)'a göre müslümanlar nasta olmayan birtakım isimler icad ederek Allah'a 
nisbet etmişlerdir ki mesela, "el-Kadim" ismi bunlardandır. O'na göre, nasta 
hiç kullanılmamış olan bu ismi Allah'a nisbet etmek. caiz değildir. Onun yerine 
nasta kullanılan "el-Ewel" tabirini kullanmak gerekir. İbn Hazm'a göre Allah'ın 
varlığını isbat için O'na "cisim" ismini verenle, O'nun ezeii olduğunu ifade et
mek için "el-Kadim" ismini veren arasında fark yoktur, her ikisi de bu hususta 
aşın gitmişlerdir. 41 

Allah'ı isimlendirmede istidlalin caiz olmaması, bir başka ifadeyle isiınierin 
tevkifi olmasından hareketle İbn Hazm Allah için "sıfat" lafzının kullanılmasını 
da caiz görmez. Çünkü bu lafız ne Kur'an'da kullanılmış, ne de Hz. Peygamber 
(s.a.v.) bu lafzı kullanarak Allah'ın "sıfat" ı olduğunu söylemiştir. Ayrıca bu ta
biri ne Ashab, ne Tabiin, ne de Te be-i Tabii'nin seçkinlerinden biri kul
lanmıştır. Öyleyse bu lafzın kullanılmaması hususunda icma kesinleşmiştir, di
yen İbn Hazm'a göre "sıfat" lafzını kullanmak ve buna inanmak kötü bir 
bid'attir. 42 · 

İbn Hazm'a göre "sıfat" lafzını ilk icad eden Mu'tezile olup, Kelamcılardan 
bir kısmı da bunların yolundan gitmiş, böylece Selefin yolundan 
ayrıl mışlardır. 43 

Dini meselelerde doğru olan davranışın Kur'an, Sünnet ve Ümmetin ic
maına uymak olduğunu söyleyen ve böylece Allah'ı isimlendirmede icmaın da 
bir delil olduğunu kabul eden İbn Hazm müteahhirin ulemasının bu lafzı kul
lanmış olmalarını onların bu konuda bir yanılgıları olarak kabul eder, 44 

39) er-Razi, a.g.e., s. 231. Krş. el-Cüveyni, lmamu'l-Harameyn Abdulmelik b. Abdullah, 
eş-Şamil fi Usuli'd-Din, nşr. Ali Sami en-Neşşar-F. B. Avn-S. M. Muhtar, İskenderiye, 
1969, s. 331. 

40) el-Gazzali, a.g.e., s. 133. 
41) Bkz. lbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, el-Fas/ fi'/-Milel ve'I-Ahvai ve'n-Nihal, 

nşr. Muhammed Ihrahim Nasr-Abdurrahman Umeyra, Cidde, 1982, Il, 323. 
42) İbn Hazm, a.g.e., Il, 283. 
43) İbn Hazm, a.g.e., II, 284. 
44) Bkz.lbn Hazm, a.g.e., Il, 284. 
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böylece Kur'an ve Hadis'te bulunmayan bu lafız hususunda sahih bir icmaın da 
bulunmadığını savunur. 

Görüldüğü üzere Allah'ın isimlerinin tevklflliği hususunda kesin bir ittifak 
vardır. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere Gazzall ile Ratiye göre Allah'a 
sıfat nisbeti tevkif! değildir. 

Gazzal!'ye göre bir şeyi vasfetrnek onun durumundan haber vermek de
mektir. Haber ise ya doğru olur ya da yalan olur ki yalanı şeriat yasaklamıştır. 
Onun için, lafzın delalet ettiği mana Allah hakkında sabit ise45 ve kullanılan 
vasıf Allah'ın zatına uygun, O'nun zatında bir noksanlık meydana getirmiyor ve 
O'nun için bir medih ifadesi taşıyorsa, bu lafızlarla Allah'ı vasfetmek, bu hu
susta nas ister bulunsun isterse bulunmasın, caizdir.46 

Burada Taftazan! (v. 793/1_390)'nin dikkat çektiği bir hususu kaydetmekte 
yarar vardır : 

Bazı vasıflar vardır ki nasta kullanılmış olmalarıyla birlikte, onları Allah'a 
nisbet ettiğimiz zaman bu vasıflar O'nun ~üceliğine yakışmıyor. Mesel~ "el
Makir" (hile ycıpan, aldatan, tuzak kuran), 7 "el-Müstehz!" (alay eden),4 "er
Ram!" (atan), 4g gibi. 50 

Taftazan! derki; Iafızların Kur'an ve Sünnetle makamın gereği olarak kul
lanılmış olması, onların Allah hakkında mutlak olarak, yani nasta kullanıldıkları 
makamın gereğini dikkate almadan, kullanılabilmeleri için yeterli değildir. Bi
lakis bu hususta Allah'a karşı saygılı ve edepli davranmak gerekir.51 Şu halde 
bu konuda esas olan, nas olmakla beraber, nassın da kullanıldığı makam ve du
rumu iyi tesbit etmek ve her halükarda Allah'a tazimi ihlal edecek isim
lendirmelerden kaçınmak gerekir. 52 

Allah'a isim ve sıfat nisbet etme konusunda göz önünde bulundurulması 
gereken bir husus da, sözü söyleyen kişinin niyyeti ile muhatabın anlama se
viyesidir. İşte bu noktaya dikkat çeken İbn T eymiyye (v. 728/1328) konuşan 
insanın maksadı ve muhatabın durumuna göre hareket edilebileceğini ifade e
derek, mesela muhatabın aniayamaması durumunda, sonradan ortaya çıkmış 
lafızların kullanılabileceğini söyler. 53 

45) er-Razi, Levami, s. 39. 
46) el-Gazzali, a.g.e., s. 140. 
47) Bkz. el-Enfal, 8/30. 
48) Bkz. el-Bakara, 2/15. 
49) Bkz. el-Enfal, 8/17. 
50) et-Taftazanl, a.g.e., IV, 345. 
51) et-Taftazanl, a.g.e., IV, 345. 
52) Bkz., el-Gazzali, a.g.e., s. 141. 
53) Bkz., İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdulhallm, Minhiicü's-Sünneti'n-Nebeuiyye fi Nakdi 

Kelami'ş-Şiati ve'l-Kaderiyye, Mısır, 1321, I, 249. 
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isiınierin tevkiflliği konusunda, üzerinde durulması gereken bir mesele de 
her topluluğun kendi lügatinde Allah'ın zatını ifade eden bir lafızla O'nu isim
lendirip isimlendiremeyecekleri sorusudur. Mesela; Acemi er Allah'a ''Huda", 
Türkler ise 'Tanrı" demektedirler. Bu, onların bir icmaı olarak kabul edilip uy
gun mu görülmeli, yoksa isiınierin tevkiflliğine binaen red mi edilmelidir ? 

Allah'ı isimlendirmede çıkış noktası olarak kabul edilen üç kaynaktan ilk i
kisinde, yani Kur'an ile Sünnet'te böyle isiınierin yer almadığına bakarak bun
ların caiz olmayacağı söylenebilir ise de bu üç kaynaktan sonuncusu, yani ic
maa binaen, kavimlerin yapmış olduklan bu isimlendirmeler caiz 
görülmüştür. 54 Kanaatimize göre, Allah'ı isimlendirmede icm9ın bir delil ola
rak kabul edilmesinin sebebi de budur. Yani çeşitli kavimlerin Allah'a nisbet et
tikleri isim ve vasıflann kullanılışını, Kur'an ve Sünnet'te yer almadıklan için, 
onları dini bir çerçeveye oturtabilmektir. Zira . bu tip isimlendirmelerden 
kaçınmak zor, hatta bazan da imkansızdır. Kaydedilmelidir ki burada dikkate 
alınacak şey niyet unsurudur. Yani Allah'a bu isimleri nisbet edenler onlarla 
batı! tanrılan kasdetmeksizin, doğrudan doğruya kainatın yaratıcısı bir tek Al
lah'ı kast ediyariarsa bu uygun görülür. Ancak, bu durumda da verilen isiınierin 
ifade ettikleri anlamlar da gözden ırak tutulmamalı, onların Allah'ın şanına uy
gun olmalarına dikkat edilmelidir. 

isiınierin tevklflliği konusunda görüşlerinden bahsedilmesi gereken bir 
diğer alim de büyük Matur!dl mütekellimi Ebu'I-Mu'In en-Nesefl (v. 508/11 15) 
dir. O'na göre, bu hususta doğru olan, şeriatın bildirdiği ile yetinmek, bundan i
leriye gitmemektir. 55 Zira akılla hareket edilirse Allah'ı isimlendireceğimiz 
lafızlar çoğalır. Şayet aklen hareket etseydik, Allah'a, bütün afetler ve has
talıklar O'ndan "uzak olduğu için "sahlh" (sıhhatli); bütün hastalıkları ve ilaçları 
bildiği için "tablb" ve bütün ahkamı bildiği için "faklh" dememiz gerekirdi. Biz 
bunların hiç birini Allah'a isim olarak vermiyoruz. Çünkü bu hususta ne Kur'an, 
ne de Sünnette bir nas vardır, ne de bir icma bulunmaktadır. O halde, Ne
sefl'ye göre ak).en hareket etmekten sakınarak Allah'ı bu tip isimlendirmelerden 
kaçınılmalıdır. 06 

Nesefl'ye göre, Allah'ın yüceliğine uygun olmayan bir şeyi O'ndan nef
yeden lafızların, şerlatta mevcut olmasa da, Allah hakkında kullanılabileceği 
hususunda icma vardır. Nitekim, Allah ayakta duran, dikilen ve. oturan değildir, 
denilmektedir. 57 Şu halde Nesef!'ye göre de Allah'a isim ıtlakında veya O'ndan 
bir şeyi nefyetmek hususunda, delil olarak kabul edilen üç kaynakla {Kur'an, 
Sünnet ve İcma) birlikte dikkat edilmesi gereken bir başka husus da, O'na ve
rilen veya nefyedilen şeylerin O'nun zatına uygun olup olmadığı keyfiyetidir. 

54) Bk. er-Razi, Levami, s. 39. 
55) en-Nesefi, Ebu'I-Muin MeymCın b. Muhammed, Tabsıratü'I-Edille, yazma, Kayseri 

Raşid Efendi Kütüphanesi, no : 496, vr. 44 b. 
56) en-Nesefi, a.g.e., vr. 44 b. 
57) en-Nesefi, a.g.e., vr. 66 b. 
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Görüldüğü üzere Allah'ın isimlerinin tevkif! veya akl! ve kıyas! olduğu me
selesi üzerinde Kelamcılanmız titizlikle durmuşlardır. Mu'tezile ve O'nun büyük 
mümessili Kadı Abdulcebbar, ekallerine esasta hakim olan akılcılığın tabii bir 
neticesi olarak, bu hususta aklı ölçü almışlar ve Allah'ın isim ve sıfatları hu
susunda istidlal ve kıyas yapılabileceğini söylemişlerdir. Ehl-i Sünnet ise, büyük 
bir çoğunlukla, bu hususta nassa bağlı kalmayı daha uygun bulmuştur. 

Kanaatimizce, el-A'raf Suresi'nin 180. ayetinde yer alan ''Allah'ın isimleri 
hakkında eğrifiğe (ilheıda) sapanları bırakın" ifadesini iki şekilde anlamak 
mümkündür: 

Birincisi : Allah'ın isimleri ancak naslarla tesbit edilebilir. Yani O'nun isim
leri tevklf!dir, bu hususta akla yer yoktur, denilmek istenmekte ve ayet bunu ili
tar etmektedir. 

İkincisi : Allah'a isim verınede nassın yanında aklın da rolü ve yeri vardır. 
Ancak, ayet, bu konuda, aklen hareket edilirken aşırı davranıp, daha önce 
(müşriklerde) olduğu gibi, ilhada, aşırılığa düşülmemesine dikkat çekmektedir. 
Bir başka ifadeyle, aklen hareket edilirken ölçülü davranmak gerektiğini ayet 
vurgulamaktadır. 

Ancak, bu ikinci görüşü benimsersek, o zaman, karşımıza şöyle bir sual 
çıkmaktadır : "Allah'ı isimlendirmede ilhada düşmernek için ölçü ne olmalıdır?" 
yani aklı hareketin ölçüsünün ne olduğu problemi doğmaktadır. Kabul etmek 
gerekir ki, bu ölçünün tesbiti zordur. Belki, bu ölçü, "Allah'ı zatınalayık olanla 
isimlendirmektir" denilebilir. Ama Allah'a layık olanın ölçüsünü insan kendi 
aklwla ne derece doğru tayin edebilir ? 

Aslında, Allah'ın zatı hakkında naslarda geçen isim ve sıfatlar başkasına ih
tiyaç bırakmayacak kadar kafidir. Kaldıki insan .. Allah'ı ne kadar anlatmaya 
çalışırsa çalışsın yine de O'nu tam anlatamaz. Oyleyse O'nu, kendisinin an
lattığı kadar anlamak yeterlidir. Bu, akl! tefekkür sahasında bir donukluk olarak 
anlaşılmamalıdır. Zira konu hassastır ve doğrudan doğruya Allah'ın zatıyla il
gilidir. Binaenaleyh, mahlfıkun Halık'ını aklen tavs!f etmemesi, ya da ede
memesi akıl için bir donukluk değil; bilakis onun hakkını ve gücünün sınırını 
tanımasıdır. 

Allah'ı isimlendirme konusunda nassa bağlı kalmak ve onunla yetinmek, 
bu konud~ki laubalilikleri ve disiplinsizlikleri önlemesi bakımından da 
önemlidir. Ayette ifade edilen "ilhaddan kaçınmak" da ancak böyle mümkün 
olur. 

Şu kadar varki, muhatabın durumunu da dikkate alarak, Allah'ı zihinlere i
yice yerleştirmek amacıyla zaman zaman aklı birtakım teşbih, yorum ve isim
lendirmelerde bulunmak da kaçınılmazdır. 

Ayrıca, her toplumun kendi lisanında, Allah'ı ifade eden bir lafız ve mef
humun bulunması da tabii görülmelidir ki kanaatimizce, Ehl-i Sünnet'in nassın 
(Kur'an ve Sünnet) yanında ümmetin icmaını da, Allah'ı isimlendirmede, 
üçüncü bir kaynak olarak kabul etmesi de böyle bir zarurete binaendir. 
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