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Dr . .Ali .Arslan .AYDIN.

Allaku. Teala'nın .Kemaı Sıfatları:
Geçen yazılarımızda, .Allab'a iman etmek, yalnız O'nun var olduğuna
inanmaktan ibaret olmayıp, aynı zamanda O yüce varlığın muttasıf bulunduğu
«Kemal Sıfatları» ve vasfedilınekten münezzeh olduğu, «Noksan Sıfatları» da~
icrnazı veya tafsili olarak bilmek ve oıılara inanmalda olur, demiş ve buiılardan
«Sıfat-ı Nefsiyyeıı denilen Vücud sıfatiyle, «Sıfat-ı Selbiyyeıı adı verilen Kıdem~
Balw., Muhalefetü'n li'l-Ha,vadis, Kıyanı bi-Nefsilı'i ve Valıclfiniyet sı:fatlarım
izah etmiŞtik.
Bu ve gel&l·ek yazımızda ise okuyucularımıza, Sıfatu 'llilh 'm üçüncü nev 'i
olan «Sıfat-ı Sübiitiyye (Sıfat-ı Mafuıi) ıı yi kısaca izah edecek ve her birinin
zıddı olan noksan sıfatları belirteceğiz. Böylece, İslamda iman esaslarının birincisi olan <<Allahu Teala 'ya iman» bahsini bitirmiş ve bu münasehetle Oenab-ı,
Hakk'ın kemal sıfatları hakkında da icmali bir bilgi vermiş olacağız.
Sıfatı-ı Sübutiyy·e veya Sıfat-ı Maani:
Hak Teilla 'nın Zatına sübiitu vacih olan ve ezelde rnevcııd bulunan bazı
Kemal Sıfatları vardır ki, bu sıfatlar Sıfat-ı Selbiyye denilen Kıdem, Baka· ve
Vahdaniyet gibi Cenab-ı Hakk'ı noksanlardan tenzih eden ve bu sıfatıarın zıd
larının mefhiimunu Hak Teala'dan selbedip kaldıran itibar·i sıfatlar olmayıp,
ezelde mevcud olan ve Hak Teala'mn muttasıf bulunduğu «vücudiıı sıfatlardır.
Bu itibarla böyle olan Kemal Sıfatıarına «Sıfat-ı Sübiitiyye)ı denmiştir. Bu gibi sıfatlar, kendisiyle muttasıf bulunan zat ile kaaim olan vüciidi bir mana
(mefhum) olduğundan, «Sıfat-ı Maaniıı adını da alınışlardır. Mesela; ilim,
İrade ve Kudret sıfatları, Allahu TeaJa'nın ez-elden ebede kadar daima ilim,.
irade ve kudret sahibi bulunduğuna ve bu sıfatıarın ifade ettiği milnalann Hak
Teaiii'nın Zat-ı İlahisine sabit olduğuna delalet eden Kemal Sıfatlarıdır.
Sıfat-ı Sübiitiyye veya Sıfat-ı Maani adı verilen bu kemal sıfatları; Hayat, İlim, İrade, Kudret, Semi', Basar, Kelam ve Tekvin sıfatlarıdır. Bu sıfat
lar, bir emr-i i 'tibilr1, yani, i 'tibari sıfat olmayıp, bir emr-i hakiki, yani Zat-ı
Bari ile kaaim olan ve Ondan asla ayrılması mümkin olmayan hakiki sıfatlar
dır. Bu sıfatıarın mefhiimu (manası) Zatu'llah'ın mefhumundan ayrı olduğu,.
fakat hariçteki vücud (masadak) i 'tibariyle bir vüciid halinde bulundukları
için

.AlliUı 'ın sıfatları Zatının ayni de,

gayri de

değildir.

( o fo~.)~'}

)

denmiştir.

Kur'an-ı

Kerim'in birçok surelerinde Hak Teaiii'nın «Hayyıı Hayat
sahibi, «Alimıı ilim sahibi (her şeyi bilici), <<Müridıı irade sahibi, ccKaa.dirıı kudret sahibi (her şeyi yapınağa kudretli), ccSemi'ıı her şeyi işitici, (<Basirıı her şe
yi görücü, ccMütekellimıı Zatına. mahsus kelamı (sözü) olması ve c(Mükevvim>her şeyi yapıcı, yaratıcı olduğu müteaddit ayetlerle bildirildiğinden, Elıl-i Sün-
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net kelam uleması .«ism-i failn olarak zikredilen ve Arab dilinde (mii§takkat).
denilen bu kelimeleri, bu kelimelerin mebdei (aslı) olan masdar manalarınm
da Genab-ı Hak için sabit olduğuna delil teşkil ettiğini kabUl etmişlerdir. Çünkü, Alim, Kaadir ve Mütekellim olduğu sabit olan bir zatın İlim, Kudret ve Ke- .
lam sıfatıariyle muttasıf olduğu aşikardır. Aksi halde o zata Alim, Kaadir ve
Mütekellim denemez.
Sıfat-ı Sübutiyye hakkında verdiğimiz bu genel bilgiden sonra her birini
kısaca izaha geçebiliriz : 7)

Hayat:

Hayat sahibi olması, Zat-ı Barisinin Hayat sıfatiyle muttasıf bulunması demektir. Ancak Hak TeiHi1'nın Zatı hakkında vacib olan bu
sıfat, malılukatta görülen ve maddenin ruh ile ittisalinden doğan geçici ve maddi bir hayat olmayıp hakiki bir hayattır. Hak T'.eala'nın hayatı, Zatının muktezası olup, ezeli ve ebedidir. Bütün hayatların kaynağı ol;;ın hakiki hayattır.
Zat-ı Bari'den asla ayrılmayan bir K~mal sıfatıdır. Çünkü Vücud sıfatının kcmali, vücudun diri olması iledir. Sonra, hiç şüphe yoktur ki, irade, ilim, kudret
ve bütün kemal sıfatlarla muttasıf olduğu sabit olan bir zatm, hayat sahibi ol~.
ması zaruridir. Çünkü ölü olan bir zatm, ilim, irade ve kudret sahibi olduğu tasavvur edilemez. Allahu Teala 'nın ilim, irade ve kudret sahibi olduğu ise, akli
ve nakli delillerle sabittir (1). O halde Hak Teala!nın hayat sahibi olduğu aşi
kardır. Zira hayat sahibi olmayan (ölü) bir varlığın ilini, irade ve kudret sahibi olması mümkin değildir. İşte bunun içindir ki, Hayat sti:atını; «Oenab-ı
Hakk 'm, ilim, irade ve kudret gibi sıfatlaı·la ittisafmı tashih eden ve Zat-ı Bari ile kaaim ezeli ve vücudi bir sıfattır.>> diye tarif etmişlerdir. O halde Hayat
sıfatı, Allah 'ın, varlık alemiyle ilgili olan sıfatlarla ittisafına esas teşkil eden
bir kemal sıfatıdır. Fakat bu sıfatm varlık alemine bir taalluku yoktur.
Hayat sıfatının zıddı (karşıtı), memat, yani ölü olmakhr. Ölü olmak ise,·
büyük bir noksanlıktır ve Hak Teala hakkında muhaldir.
Allahu Teala 'nın Hayat sıfatiyle muttasıf bulunduğu:
Hak

(2)

Tema'nın

(C•··..,...O~~~~}( cJI'Y &i ı ))

= «Kendinden

.Allah ( ezeli ·ve eb edi olan bir) hayat ile diri, baki ve
(3)

(< • ••

...:..,_.,~ : / S..Ü ~jc-~}.J

>.)

Zatı

başka Tanrı olmayan
ile kaaimdir».

«Ölmek

şamndan

olma

yan, daima hayat sahibi (.AlH1h 'a) dayan.>>
ayetleriyle sabittir.
8) tıim:
Hak Teala 'nın zatımı sübutu va cib olan kemal sıfatıardan biri de ilim sı
fatıdır. İlim, Zat-ı Bari ile kaaim olan öyle ezeli bir sıfattır ki, onunla kainat(1)

(2)

(3)

Bu cihet ileride beyan
Al-i !mran: 2.

olunacaktır.

Fürkan: 58.
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ta vaki olmuş olan ve olacak, kül halinde veya ayrı ayrı bulumin her şey, .gizli
veya aşikar her türlü haller Zat-ı Bari'ye daima ve tam olarak ma'lfi.m ve mün~
keşif olur. Huli1sa Allahu Teaala, ezelden ebede kadar her veyi bütün inceliğiyle·
bilir. Hak Terua'mn ilmi, malılukatın ilmi gibi, cehil ve· gizlilikten sonra vaki
olan bir ilim değildir. Çünkü Allah'ın ilmi, her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey
O 'nun ilminin dışında kalmaz. Hak Teala ezeli olan ilim sıfatiyle, daha hiçbir
varlık yokken, nelerin ne vakit olacağını ve ne gibi ha.Uer geçireceğini bilir. Cenab-ı Hak ilm-i ezelisiyle Zat ve Sıfat-ı Bari'si gibi vacibleri, şerik-i Bari gibi
ınulıalleri mevcut olsun olmasın, her türlü müıııkinatı daima bilir. Bütün bunlar sonsuz olduğu için, Allahın ilmi de sonsuzdur. Hak Teala kilili eşyayı bildiği gibi, daima değişmeler halinde olan cüz 'iyyatı da bilir. Her nevi' mevcudat
· ve ma 'Iilmata taalluk eden ilim sıfatı, cüz 'iyyatın değişmesiyle değişmez. Çünkü
o, bir ayna gibidir. Aynaya akseden şekil ve suretierin değişmesiyle ayna na-sıl değişmiyorsa, İlın-i İlahi de, değişen ma'lumatla birlikte değişmez. Çünkü
ilm-i İlahi'nin ma'lumata taallilku, taalluk-ı ezelidir. Hak Teala'mn ilmi, fi·
kir vasıtalarından, nazar ve düşünce mahsulü olmaktan münezzehtir. !ımi, Za·
tımn muktezası olup, Zat-ı Bari'ye vacib olan ezeli, ebedi ve vücudi bir sıfat-
tır. ilmin zıddft, (karşıtı) olan cehil ile gaflet ve unutkanlık Hak Teala hakkın
da muhaldir.
Allahu Teala'mn varlığım isbat eden «İbda' ve İllet-i gaiye» adıyla ge.;.
çen (4) «Nizam-ı Alem» delili Cenab-ı Hakk'm ilim ve hikmet sahibi olduğu
na ve her şeyi bildiğine çok açık bir delildir. Çünkü, nasıl ki gördüğümüz güzel
bir yazı veya güzel bir resim, sahibinin yazı ve resim san 'atma vakıf olduğuna
delalet ederse, şüphe yok ki, en güzel ve en mükemmel surette yaratılmış olan
bu ~Hem ve onun her cüz 'ünde görülen nizaın, ahenk ve insicam da, onu yaratan
Hak Teala 'nın sonsuz bir ilim ve büyük bir kudrete sahip olduğuna delalet
eder (5).
Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Hakim'inde: (6)
«Allah her şeyi en iyi bilendir.»
(7)

<< •

...)__,~LfZ~-' ~~~d.:!~~~ =

bakışlarını

ve kalbierin
mezmi?» (8).

gizleyeceği

her

şeyi

(Allah) gözlerin hain

bilir.», «Yaratan (Allah) hiç bil(Devam!/, var)
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(4)
(5)
{6)
(7)

Bak: Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi C: I, Sayı: 6, s: 12-13.
Fazla bilgi için bak: Şerh-i Mevakıf C: III, s. 53--66.
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