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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi 

bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak 

sunulmadığını beyan ederim.  

 

Hatice Büşra EVYAPAN 

17.06.2020 
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ÖZ 

İslam düşünce tarihinde kelam, felsefe ve tasavvuf alanlarında Allah’ın varlığı, varlığının 

imkanı, varlığının ispatı, Allah’ın sıfatları ve Allah’ın fiilleri klasik dönemden günümüze 

kadar sürekli ele alınmıştır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde kelamcıların Allah tasavvuru başlığı altında Allah’ın 

varlığı, Allah’ın sıfatları ve Allah’ın fiilleri kelamcıların bakış açısınca incelenmiştir. 

İkinci bölümünde İslam felsefesinde Allah tasavvuru başlığı altında İslam filozoflarının 

önde gelen isimlerinden Kindi, Farabi, İbn Sina’nın Allah’ın varlığı, Allah’ın sıfatları ve 

Allah’ın fiilleri hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise tasavvufta Allah 

tasavvuru başlığı altında Allah’ın varlığı, Allah’ın sıfatları ve Allah’ın fiilleri konuları 

genel çerçevesiyle ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kelam, İslam felsefesi, tasavvuf, vahdet-i vücud, Allah’ın varlığı, 

Allah’ın sıfatları ve Allah’ın fiilleri 
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ABSTRACT 

In the history of Islamic thought, in the fields of theology, philosophy and Sufism, the 

existence of God, the possibility of his existence, the proof of his existence, the attributes 

of Allah and the acts of God have been constantly discussed from the classical period to 

the present day. 

In the first part of our study, the existence of God, the attributes of God and the deeds of 

Allah were examined under the concept of God by theologians from the point of view of 

theologians. In the second part, the views of Kindi, Farabi, and Ibn Sina, one of the 

leading names of Islamic philosophers, on the existence of God, the attributes of God and 

the deeds of God were examined under the heading of the imagination of God in Islamic 

philosophy. In the third chapter, the existence of God, attributes of God and acts of God 

in Sufism under the title of God's imagination are discussed in general framework. 

Key words: Kalam, Islamic philosophy, mysticism, wahdat-i body, existence of God, 

attributes of God and acts of God 
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ÖNSÖZ 

Klasik kelam eserleri ekseriyetle eşyanın hakikatinin sabit olduğu ile başlar, 

varlığı ispat eder ve ardından Allah’ın varlığını anlatıp onun varlığına, birliğine, 

imkanına, kemaline deliller getirerek sıfatlarını incelemiştir. Bu sıfatların bir tezahürü 

olan Allah’ın fiillerine, bu fiillerin ta’liline, zorunlu olup olmadığına ve hikmetine 

değinilmiştir.  

Çalışmamızda Klasik dönem kelamcılarından hem Maturidilerin hem Eş’arilerin 

hem de Mutezile’nin Allah’ın varlığını, birliğini her fırsatta anlatıp delillendirmişler ve 

bu delilleri eserlerinde nakletmişlerdir. Biz işte bu konuları incelemeye çalıştık. Bu 

hususta çalışmamızda önce varlığın ne olduğunu ve özelliklerini, ardından ise Allah’ın 

varlığının diğer varlıklardan farkını inceledik. Daha sonra Allah’ın birliğini ve varlığının 

delillerini bu üç ekolün bakış açısı çerçevesinde incelemeye çalıştık. Allah’ın sıfatlarını 

da bu ekollerin bakış açısı çerçevesinde inceleyip tasniflerini aktardık. Allah’ın fiilleri 

hususunda ise ilahi fiillere bir sınırlama getirilip getirilemeyeceğinden, Allah’ın kullarına 

güç yetiremeyeceği şey ile yükümlü tutup tutmayacağından, onun fiillerindeki hikmetten 

bahsedilmiştir. 

İslam felsefesinde Tanrı tasavvuru başlığı altında ise, altında İslam filozoflarının 

önde gelen isimlerinden Kindi, Farabi, İbn Sina’nın felsefelerindeki Allah’ın varlığının 

yeri, birliği ve getirdikleri deliller incelenmiştir. Allah’ın sıfatları hususunda adı geçen 

filozofların Allah’a nispet ettikleri sıfatlar ve Allah’ın fiilleri konusunda ise Allah’ın 

zatından bu fiillerin zorunlu olarak çıktığına değinilmiştir. 

Tasavvufta ise bu başlıklar vahdet-i vücud çerçevesince incelenmiş lakin çok 

kaynak bulunamamıştır. 

Tez çalışmam boyunca konumun tespiti, yardımları ve anlayışından ötürü Prof. 

Dr. İlyas Çelebi hocama ve lisans eğitimim boyunca fikirlerinden, ilimlerinden ve 

insaniyetlerinden istifade ettiğim tüm hocalarıma teşekkür ederim. 

Hatice Büşra EVYAPAN 

İstanbul, 2020
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GİRİŞ 

İslam dininin temellerini oluşturan tevhid inancını anlamak için öncelikle Allah’ı 

anlamak, bilmek, Allah’ın sıfatlarını ve fiillerini bilmekten geçer. İslam alimleri ilk 

zamanlardan günümüze kadar Allah’ın varlığını, imkanını, delillerini, sıfatlarını, fiillerini 

anlatmaya devam etmektedir. Nitekim İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an Kerim ve 

bu dinin tebliğ ve tebyin görevini üstlenen Peygamber Efendimiz (sav) de kainatın 

yaratıcı olan Allah’ı ve onun ef’allerini ve kemalini anlatmış ve varlığının delillerini de 

aktarmışlardır. 

Kelam ilminde de ilk olarak Allah Teala incelenmiş, onun zatı ve sıfatları üzerinde 

durulmuştur. Bu konu İslam filozoflarınca da sufilerce de incelenmiş, fikirleri 

aktarılmıştır. Biz de bu çalışmamızda kelamcıların, İslam filozoflarından Kindi, İbn Sina 

ve Farabi’nin ve vahdet-i vücut özelinde sufilerin Allah tasavvurlarını Allah’ın varlığı, 

Allah’ın sıfatları ve Allah’ın fiilleri başlıkları altında inceleyeceğiz. 

Çalışmamızda genel olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden 

yararlanmış olduk. Bunun haricinde Allah inancı, Allah’a iman adlı birçok kitap birbiriyle 

aynı bilgiyi aktardığından Saim Kılavuz’un Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam’a 

Giriş adlı kitabından yararlanmayı seçtik. Ve birçok makale çalışmamızda bize gerekli 

malumatları verdi.  

Çalışmamızı yazarken genellikle başlıklar altındaki ekolleri veya kişileri 

kıyaslamaya çalışarak, görüşlerini aktararak ilerledik. Allah’ın fiilleri konusunda ise 

bilhassa tasavvuf alanında yeterli kaynak bulamadık. 
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1. BÖLÜM: KELAMDA TANRI TASAVVURU 

A. Allah’ın Varlığı 

Varlık kelimesi, Arapça “وج د” kökünden gelir. Bir şeyin var olması, vücud 

bulması, bir şeyi bulmak, elde etmek gibi manalara gelir ve kelimeye yüklenen manalar 

çok zengindir. Varlık kelimesi içinde vücûd ve mevcud manalarını barındırır. Vücûd, 

kelam ilminde Allah’ın zorunlu varlığını ifade etmektedir ve Allah’ın zâti sıfatlarından 

biridir. 1 

 Mütekaddimun kelamcılar ile müteahhirun kelamcılar ise varlığın ne olduğu 

hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Mütekaddimun kelamcıları gerek Eş’ari gerek Maturidi 

olsun varlığı sözlük anlamında zat olarak tanımlarken müteahhirun kelamcıları ise bu 

tanıma ilave olarak zihinde mevcud bulunan varlığı da varlık tanımına dahil etmişlerdir. 

Kelamcılar öncelikle varlığın hakikatte mevcud olduğunu kanıtlar ardından 

atomculuk teorisinden etkilenerek varlığı kadîm ve hâdis olmak üzere ikiye ayırır ve 

böylelikle Allah’ın varlığını âlemin varlığından ayırırlar. Âlem, Allah’ın dışında kalan 

bütün evreni ve mükellef olan insan ve cinleri ve melekleri de kapsayan bir tabirdir. 

Kelamcılar felsefeyle tanıştıktan sonra şey ve cisim kavramlarının yerine vucüd 

kavramını kullanmaya başlamışlardır. Bu konuda Cehm b. Safvan Allah’a “şey” 

denilemeyeceğini savunur lakin kelamcıların çoğu bu kelimeye “mevcud” anlamı 

yüklediğinden Allah’a “şey” demekte bir beis olmadığını söylemişlerdir. Lakin 

Müşebbihe’nin Allah’a “şey” demesi, ona bir cisim atfetmesidir.  

Varlıkların özellikleri birbiriyle aynı olmasa dahi var olan şeyler vücud 

bakımından müşterektir. Birçok kelamcı, Eş’ailer ve Mutezile bunu kabul etse dahi İmam 

Eş’ari varlığın müşterek lafzını kabul etmez ve Allah’ın var olmasıyla insanın var 

                                                 

1 Ömer Aydın ve diğer., Sistematik Kelam, İstanbul: İşaret Yayınları, 2017, s. 20 
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olmasındaki var olmanın ortak bir lafız değil, her isme yüklenen ortak bir isim olduğunu 

söyler. 2 

Kelamcılar felsefe ve mantık ilimleriyle iştigal etmeye başladıktan sonra ise 

varlığı ontolojik olarak ele almaya başlamışlardır. Varlığı, var olması bakımından üç 

sınıfa ayırırlar: Vacip (zorunlu), mümkün ve mümteni. 

Vacip, varlığı zâtının gereği olan, varlığı zâtının aynı olan, var oluşunda başka bir 

sebebe muhtaç bulunmayan”, “yokluğunun düşünülmesi muhâl olan” demektir. 3 Allah’ın 

varlığı da tek vacip olan varlıktır, O, vacibu’l vücûddur.4 Allah dışında kalan her şeye ise  

mümkinât denilir. Allah dışındaki her şey yani alem, zâtı gereği zorunlu değil 

mümkündür ve varlığı da yokluğu da aklen düşünülebilir. Ademi kabul edildiğinde de bir 

eksiklik ya da tenakuza düşülmez. Mümkün varlığın varlığını yokluğuna tercih edecek 

kendisinin dışında bir müreccihe ihtiyacı vardır. Sonradan olduğu için hadistir. Mümteni 

ise var olması muhal olan şeydir. 

Vacip varlığın özelliği ise şunlardır:5 

1) Varlığında başkasından müstağnidir. Başkası nedeniyle zorunlu olmaz.  

2) Zâtı tam bir şekilde varlığını gerektirir.  

3) Ne dışta ne de zihinde parçalardan bileşik değildir.  

4) Vâcib'in varlığından önce yokluk (‘adem) geçmemiştir. Vâcib'in var olmadığı 

bir zaman aklen düşünülemediği için bir başlangıcı yoktur.  

5) Vâcib'in varlığının bir sonu yoktur. 

 6) Vâcib, cevher, araz, madde ve sûretten oluşmamıştır. 

Bir kısım ulemaya göre Allah’ın varlığına inanmak için delil aramaya gerek 

olmadığını fıtratı bozulmamış ve ruhu sağlıklı her insan Allah’ın var olduğunu ve bir 

                                                 

2 Ömer Aydın ve diğer., Sistematik Kelam, İstanbul: İşaret Yayınları, 2017, s. 24 

 

3 Ömer Aydın ve diğer., Sistematik Kelam, İstanbul: İşaret Yayınları, 2017, s.26 

4 Allah için bu kullanım hicri dördüncü asrın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşmıştır. 

5 Ömer Aydın ve diğer., Sistematik Kelam, İstanbul: İşaret Yayınları, 2017, s. 27 
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olduğunu bulup anlayacağını savunur. Deliller sadece Allah’ın varlığına ve birliğine dair 

bilinilmesi gereken şeyleri öğretmek ve insanı uyarmak içindir. İmam Gazzali ve 

Şehristani Allah’ın inkarının mümkün olmayışından ötürü ispatlanmasına da hacet 

duymazlar.  

Diğer kısım ulemaya göre ise Allah Teala duyularla algılanamaz lakin insan kendi 

dünyasında ve dış dünyada bir takım deliller bulup Allah’ın varlığına ve birliğine 

ulaşmalıdır. Böylece Allah’ın varlığını insanın yaratılışından yola çıkarak ispat eden 

delillere enfüsî delil, kâinattan yola çıkarak yola çıkarak ispat eden delillere ise afakî 

deliller denmiştir. 

Efendimiz’den sonra ashab zamanında Kur’an-i Kerim haricinde delil getirilmeye 

ihtiyaç olmamıştır. Lakin genişleyen İslam coğrafyasıyla çeşitli fikir akımları İslam 

toplumuna nufüz etmiş ve Allah'ın varlığı konusunu da tartışma gündeme gelmiş 

olmalıdır ki hicri ll. yüzyılın başlarından itibaren ulema bu meseleye önem vermeye 

başlamışlardır. Bu konudaki ilk çalışmaları Ca'd b. Dirhem ve Cehm b. Safvan, daha 

sonra da Ebü Hanife'ye aittir. 

İsbat-ı vacip delilleri ilk olarak Kur’an-i Kerim’de karşımıza çıkmaktadır. Genel 

olarak Allah’ın varlığı ve birliği üzerinde durulur ve sıfatlarından bahsedilir. Allah’ın var 

oluşu, fıtratı bozulmamış insanın bilmesi açısından bedihi ve zorunlu bir bilgidir. Kur’an-

i Kerim’deki Allah’ın varlığına delalet eden yedi grup ayet vardır ve bu ayetler iki metot 

izlemektedir. Bunlardan ilki kâinattaki var olmuş şeylerden yola çıkarak onları var edene, 

eserden müessire ulaşmaktır. Var olan şeylerin varlığını yokluğuna tercih eden bir 

yaratıcısının olduğunu bildirmektir. İkinci metot ise kâinatın var oluşundaki nizam, ahenk 

ve düzenin kendi başına olamayacak ve devam edemeyecek olmasıdır. 

Peygamber efendimizin hadisi şeriflerinde de bizlere hudûs, imkan, nizam ve gaye 

delillerine kaynak ve örnek teşkil edecek hadiseler bulunmaktadır. Bir gün efendimize 

alemin ilk yaratılışının nasıl olduğunu sormaya geldiklerinde şu cevabı vermiştir: “Allah 

vardı ve ondan önce hiçbir şey yoktu…”6 

                                                 

6 Buharî, “Tevhid”, 22. 
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Ebu Hanife’nin Kur’an dışında delil gösterenlerden olduğunu söylemiştik. O, 

insanlara Allah’ın vahyi ulaşmasa bile kendi akıllarıyla kâinatı yaratan bir varlığın olması 

gerektiğine ulaşabileceklerini söyler. O, engin denizin ortasında azgın dalgaların ve sert 

rüzgarların çevrelediği bir geminin kaptansız yolunu bulamayacağı örneğini, canlıların 

üreme şeklini, tabiatta gözlenen değişerek yenilenme olayını ispatlayıcı deliller olarak 

sayar.7 Böylece akli delil getirenlerin öncülerinden olur. 

İsbat-ı vacip hususunda kelamcıların delillerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Hudûs Delili 

İlk defa Mutezilî âlimlerin kullandığı bu delil canlı ve cansız hiçbir şeyin kendi 

kendine meydana gelemeyeceğini ve varlığını idame ettiremeyeceğini savunur. Bu delil, 

atomculuk teorisine dayanır. Bu teori, maddenin cevher ve varlığını bir sonraki anda 

kendi kendine koruyamadığını söyler. Arazların süreksiz varlıklar olduklarını, cevherin 

maddenin özü olup arazlardan asla ayrılamayacağını ve arazların renk, koku ve tat gibi 

vasıflar olduğunu ve zamansal açıdan süreksiz olup yenilenir ve değişime uğrarlar.  

Bu doğrultuda sürekli yenilenen ve değişime uğrayan şey ezeli olamaz. Öyleyse 

bir başlangıcı bulunmak zorundadır ve hâdistir. Buna göre cevher ve arazlardan oluşan 

âlem de hâdistir. Âlem hâdis ise âlemi belirli bir zamanda meydana getiren bir muhdis 

söz konusudur. Âlemin muhdisi ise ezeli, irade ve ihtiyar sahibi olmak zorundadır. Bu 

özelliklere haiz olan muhdis ise Allah Teâla’dır. Aksi takdirde sebepler sebepleri 

doğuracak, bu da teselsüle yol açacağından aklen caiz değildir.  

2. İmkan Delili 

Bu delile göre alem mümkündür ve cüzlerden meydana gelmiştir. Alem cüzlerden 

meydana geldiği için (mürekkeb olduğu için) cüzlerini bir araya getirecek, başkasına 

muhtaç olmayan, vacip bir varlığın kendisini varlığını yokluğuna tercih etmesi gerekir. 

Bu varlık kendisi gibi mümkün bir varlık olursa sebepler sonsuza kadar gidecektir. Bu da 

teselsül ya da devire yol açacaktır. Bu ikisi sonuçta mantıken çelişkiye yol açar. O halde 

alemin yaratıcısının vacibul’l vucüd olması gerekir. O da Allah Teala’dır.  

                                                 

7 Bekir Topaloğlu, “Allah”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/475 
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3. Nizam Delili 

Kur’an-ı Kerim’de sıkça kullanılan nizam delili, tabiattaki hassas ve ince 

ayarların, değişmeyen düzen ve bozulmayan ahengin kendinden olmadığını bu nizamın 

şuursuz maddenin icadı değil bilakis akıl, irade ve kudret sahibi olan yüce Allah’ın eseri 

olduğunu ispatlar. Tabiatın gözlemlenmesine ve deneye bağlı olan bu delili Skolastik 

dönem Hristiyanları önem vermese de günümüzdeki batılı teologlar ona oldukça önem 

göstermektedir. 

Nizam delili, tabiatın kuruluş ve işleyişini incelemek suretiyle tesbit edilecek olan 

olağan üstü ince ve hassas dengelerin önceden belirlenen bir gayeye yönelik olduğu, plan 

ve gayenin bulunduğu yerde planlayıcı ve hedef belirleyicinin de bulunmasının zaruri 

olarak benimsenmesinin gerektiği düşüncesine bağlıdır.8 

4. Fıtrat Delili / Kabul-i Âmme Delili 

Kur’an-i Kerim’de de bahsedilen fıtrat delili ise insanların selim fıtratları 

bozulmadığı taktirde kendinden daha güçlü ve kuvvetli aşkın bir varlığa inanma, sığınma 

ve yardım isteme duygusudur. İnsanlık tarihinde bazen bu inanışa hurafeler karışsa bile 

her topluluğun bir tanrı inancına sahip olduğunu bizlere söylemektedir. İnkar eden 

kimseler dahi bir felaket ile karşılaştıklarında taşa, toprağa, ağaca sığınmak yerine 

kendilerinden üstün bir kuvvete sığınmışlardır. Birçok ayette9 de geçtiği gibi insanlar 

başlarına bir zarar geldiğinde yardım isterler, dua ederler. Bu duygu ise insanın 

yaradılışında hiçbir zaman yok olmaz lakin kibir, gurur ve inat gibi bazı kötü duygulardan 

ötürü bu şuur körelebilir ve insanlar gaflete, küfre düşebilir. 

Kur’an, Allah Teala’nın varlığını her fıtratı selim insanın kabul etmesi gereken bir 

şey olduğunu söylerken, O’nun birliğini de kabul etmesinin gerekliliğini söyler. Hatta 

Allah’ın birliğine dair olan ayetler Allah’ın varlığına ilişkin ayetlerden daha fazladır. 

Allah’ın birliğini kabul etmek, varlığını kabul etmekten çok daha zordur. Çünkü varlığını 

kabul etmek aklın bir fonksiyonu iken onun birliğini kabul etmek aklın yanı sıra irade 

eğitimi ve duygu hayatının geliştirilmesini gerektirir. 

                                                 

8 Bekir Topaloğlu, “Allah”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/476. 

9 Yunus 10/12, Neml 27/62, Zümer 39/8,49 
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Allah’ın birliğinden bahseden ayetler iki gruptur ve genellikle Mekke Döneminde 

nazil olmuştur. Bunlardan ilki tevhidi anlatan, ikincisi ise şirki reddedenlerdir. Şirk ise 

tevhidin karşıt anlamıdır. Allah’a zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve ona özgü olan her 

şeyde başkasını ona ortak etmek demektir. Lokman Suresinde de buyurulduğu gibi 

Allah’a şirk koşmak, yapılacak en büyük zulümdür.  

Allah'ın birliği konusunda kelam alimleri: Allah’ın zatı itibariyle tek ve ortaksız 

olması ve sıfatları açısından O'nunla yaratılmışlar arasında benzerliğin bulunmaması 

açısından değerlendirmişlerdir. Bu hususta ihlas suresini delil olarak getirmişlerdir. 

Ebu Mansur el-Matûridi tevhid inancının tarihi, akli ve kozmolojik delillerle sabit 

olduğunu söyler. Allah'ın varlığını benimseyen herkesin aslında tek tanrı anlayışını da 

benimsemiş olduğunu belirtir. Tarihi delil olarak bugüne kadar tanrılığını iddia edip ispat 

edecek bir belge olmamasından bahseder. Akli delil olarak ise kainatta birden çok tanrı 

olduğu taktirde bu düzenin bozulacağını söyler. Matüridi'nin kaydettiği kozmolojik delil 

ise halik ile mahluk arasında hiçbir benzerlik olmamasıdır. 

Mu'tezile kelamcıları da tevhid konusunu, hem Allah'ın birliği hem de 

yaratılmışlarla O'nun arasında hiçbir benzerliğin bulunmayışı açısından Sünni kelamcılar 

paralelinde ele alarak işlemişlerdir. 

B. Allah’ın Sıfatları 

Allah’a inanan ve ona kulluk eden her hakiki Müslüman inandığı, tapındığı, sığındığı 

yaratıcının nasıl olduğunu bilmek ister. İslam’ın da kendisine kulluk edilmesini istediği 

yüce yaratıcıyı tanımlamış olması gerekmektedir. Çünkü kişi tanımadığı, bir bağ kurup 

bağlanamadığı Rabbine tam manasıyla kulluk görevini gerçekleştiremez. Hadis-i Şerifte 

de imanın en üst mertebesi olan ihsanı Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmek olarak 

tanımlar.  

Allah’a nispet edilen birçok kavramın isim veya sıfat olarak nitelendirilmesi 

terminolojik bir meseledir. İsim ve sıfatlar hususunun Efendimiz döneminde nasıl 

anlaşıldığı ve yorumlandığı ile ilgili bir bilgi elimizde yoktur. Bu meseleler sahabe asrının 

son zamanlarında gündeme gelmiştir. Bu meselelerin ele alınışı bazı yabancı yazarlarca 

diğer semavi dinlerin teolojilerinden ve Yunan felsefesini taklit olarak aktarılsa da 

Müslümanların bu gelenekleri taklitten çok yabancı din ve düşünce akımlarına karşı kendi 



 

8 

 

akidelerini savunma tarzlarıdır. Çünkü İslam alimleri semavi dinleri dahi kabul etmemiş, 

bilakis eleştirip reddetmiştir. 

İslam dünyasında sıfatlar hususunda Hıristiyanlığa karşı ilk reddiyeleri Cehmi-

Mu'tezili bilginlerin özellikle yazdıkları bilinmektedir. Allah Teala hakkında ilk söylenen 

sözler, onun zatı hakkında ve tevhidin korunması yönündedir. Her şeyin Yaratıcısı olan 

Yüce Allah sıfatlarla nitelensin ki kulları da onu tanısın. Lakin bu sıfatlar O’nun zatında 

sonradan kazanılmış olmamalı ki bu sıfatları kazandıktan sonra zatında bir eksikliğe ve 

değişikliğe yol açmasın. Bu taktirde O’nun sıfatları da kendi gibi kadîm olmalıdır. 

Bu durum ise taaddüd-i kudemaya yol açacağından tevhid prensibi aykırı olabilir. 

Bu hal iki duruma sebep olacaktır: Birincisi teşbihtir, zat-ı ilahiyyeyi yaratılmışa 

benzetmektir, ikincisi de ta'til yani zatı sıfatlardan mahrum etmek. Bu iki durumda İslam 

akidesiyle bağdaşmamaktadır. 

Selefiyye nasslarda geçen her sıfatı Allah’a isnad etmekten çekinmemiştir. Lakin 

İmam Malik’ten itibaren haberi sıfatlar Allah’a nisbet edilirken mahiyeti ve keyfiyeti 

bilinmeden diyerek teşbihten kaçınmışlardır. Mutezile ise Muattıla gibi Allah’ın 

sıfatlarını inkar etmez. Bilakis Kur’an’da bulunan sıfatları Allah’a nisbet ederler. 

Sünni kelam kitaplarında genellikle sıfatlar üç gruba ayrılır: 

1. Tenzihi Sıfatlar 

2. Sübûtî Sıfatlar 

3. Fiili Sıfatlar 

Bazı tasniflerde ise bu üçlü taksime Vücûd Sıfatı  ve Haberi Sıfatlar eklenir. Bu 

taksimde ise vücud sıfatı müstakil olarak değil, tenzihi sıfatların içinde yer almaktadır. 

Tenzihi sıfatlar Allah’ın kendisiyle nitelenmesi imkansız olan sıfatlardır. Selbî 

sıfatlar da denilir. Sübûtî sıfatlar, varlığı zorunlu olan Allah’ın kendisiyle nitelenmesi 

vacip olan, O’nun yetkinliğini ifade eden sıfatlardır. Fiili sıfatlar ise Allah’ın kainatla olan 

münasebetini ifade eden ve tekvin sıfatına dayanan diriltme, öldürme, rızıklandırma gibi 

fiillere delalet eden sıfatlardır. Allah’ın bunlarla nitelenmesi caiz olduğundan caiz sıfatlar 

olarak da isimlendirilir. 
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Selef alimleri ile Mu'tezile ve Şia kelamcılarının sıfat tasnifi de ana plan 

bakımından aynı mahiyettedir. Lakin Nazzam ve Ebü'I Hüzeyl el-AIIaf gibi bazı Mu'tezili 

alimler sübuti sıfatları tenzihi sıfatlar başlığı altında ele almaktadırlar. Fiili sıfatlar 

Selefiyye ve Maturidiyye dışındaki alimlere göre itibari sıfatlardır. 

1. Tenzihi Sıfatlar:  

Allah Teala’yı noksan sıfatlardan münezzeh kılan sıfatlara tenzihi sıfatlar denilir. 

Allah Teala’nın ne olmadığını bildirdiği için selbi sıfatlar da denilir. Bu sıfatlar Allah’ı 

olumsuz ifadelerle anlatırlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın birliğini, şeriki ve benzerinin 

bulunmadığını, yaradılmışlık belirtilerinden münezzeh olduğunu ifade eden birçok ayet 

vardır. Bu şekilde bir sayıları yoktur lakin bu olumsuz sıfatların olumlu karşıtlarını altı 

başlık altında toplayabiliriz: 

Vücûd: Var olmak demektir. Allah için yokluk düşünülemez. Onun varlığı zatının 

gereğidir ve Allah varlığı zorunlu olandır. Allah’ın zatı vücudsuz düşünülemez ve bütün 

sıfatların dayanağı ise vücud sıfatıdır. Ebü’l Hasan el-Eş’ari ve Ebü’l Hüseyn el-Basri 

vücudun, zatın üzerine bağımsız bir sıfat olmadığını söylerler. 

Kıdem: Allah’ın bir başlangıcının olmaması yani ezeli olmasıdır. Allah bir 

zamanda gelmemiştir yani hadis değildir, ezelidir (kadimdir). Eğer hadis olsaydı bir 

muhdise ihtiyacı olurdu. Bir muhdise ihtiyacı olan da vacibu’l vucüd olamaz. Böyle bir 

şey de Allah Teala için düşünülmesi imkansızdır.  

Beka: Allah’ın varlığının bir sonu bir bitişi olmaması, ebedi olmasıdır. Allah 

Teala’nın varlığı ezeli olduğundan ebedi olması da zorunludur. Allah’ın bu sıfatı da vacib 

olmasının özelliklerindendir. Kur’an-i Kerim’de “ O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O 

her şeyi bilir.” (Hadid 57/3) buyurulur. Bu ayet-i kerimede olduğu gibi birçok ayette de 

Allah’ın bu sıfatı zikredilmiştir. Kelamcılar Allah’ın bu sıfatı üzerine ittifak etmişler lakin 

keyfiyeti üzerine farklı görüşler söylemişlerdir. Eş’ari ve tabiilerinden çoğu beka sıfatının 

Allah’ın zatı ile kaim, zat üzerine zaid diğer sıfatlar gibi olduğunu söylerken, Maturidiler 

Allah’ın zatı ile baki olduğunu kabul etmişlerdir. 

Muhalefetün li’l- havadis: Allah’ın sonradan olan hiçbir şeye benzememesidir. 

Her şey Allah’tan sonra olmuştur ve Allah onlardan hiçbirine benzemez. Hadis varlıkların 



 

10 

 

özellikleri Allah için imkansızdır. Kur’an-i Kerim’de “O’na benzer hiçbir şey yoktur. O 

her şeyi işitir, her şeyi görür.” (Şûra 42/11) buyurulmuştur. 

Kıyam binefsihi: Allah’ın var olmak için hiçbir varlığa, hiçbir sebebe muhtaç 

olmaması ve bizzat kaim olmasıdır. Allah var olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. Bir 

şeye ihtiyaç duyması, onun vacip olmasına aykırıdır ve düşünülemez. İhlas suresinde de 

buyurulduğu gibi “Allah Samed’dir.” Yani başkasına muhtaç olmayandır. 

Vahdâniyet: Allah’ın birden fazla olmaması, ortağının olmaması; zatında, 

sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzerinin bulunmaması demektir. 

Allah’ın Ahad ve Vahid isimleri onun bir, tek, eşsiz ve yegane olduğunu belirtir. Lakin 

Ahad ismi selbi, Vadhid ismi ise sübuti sıfatlarındandır. 

Haberi Sıfatlar: Sadece Kur’an ve hadis-i şeriflerde geçen zahiri manası tecsim 

ve teşbihe yol açabilecek sıfatlardır. Kur'an-ı Kerim'de zahiri manalarıyla yüz (vech), göz 

(ayn, a'yün), el (yed), hadislerde parmak (ısba'), ayak (kadem) gibi uzuvlar, ayrıca bazı 

ayet ve hadislerde arşın üzerinde oturmak (istiva), yukarıdan aşağıya inmek (nüzül), 

gelmek (mecl') gibi beşeri fiiller Allah'a nisbet edilmiştir.  

Bu sıfatları zahiri manalarıyla Allah’a nisbet etmek mümkün değildir. Bazı 

muhafazakar alimler bu tür sıfatlara mecazi bir anlam yüklememiş ve Allah’ın daha iyi 

bildiğini söyleyerek tefvize gitmişlerdir. Mutezilî ve Sünnî kelamcılar ise akaidin genel 

prensipleri ve Arap dilinin kural ve özellikleri çerçevesinde mecazi manalara bağlı 

kalarak tev’il yapmayı tercih etmişlerdir. Batıniyye ise bu sıfatlarda tecsim ve teşbih 

yolunu tutmuştur. Allah’a zahiri manasıyla nispet edilemeyen bu sıfatların nasslarda yer 

alması bir mü’mini eğiten ve samimiyetini ölçen bir imtihan vesilesidir. 

2. Sübûtî Sıfatlar:  

Allah Teala’nın ne olduğunu, selbi sıfatların aksine olumlu ifadelerle anlatan 

sıfatlardır. Allah Teala’nın bu sıfatlarla nitelenmesi vaciptir. Allah Teala’nın bu sıfatları 

zatı ile kaim, kavram olarak zatı üzerine zaid, zatının ötesinde ezeli ve ebedi sıfatlardır.10 

Esma-i hüsnanın zati sübuti kısmını oluşturan bu sıfatlar müminin ubudiyyeti ile yüce 

                                                 

10 A. Saim Klavuz, Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam’a Giriş, İstanbul: Ensar Yayınları. 2016, 

s. 120 
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yaratıcının rububiyyeti arasındaki ilgiyi ve ayrıca Allah-kainat münasebetini açıklığa 

kavuşturan kavramlardır.11 

Hicri birinci asrın sonlarından itibaren tartışılmaya başlanılmıştır. Ehl-i Sünnet 

kelamcıları sıfat ve masdar sıygasındaki sıfatları ayırt etmeden Allah’a izafe ederken 

Mutezile kelamcıları sıfat sıygasındaki müştak kelimeleri Allah’a izafe eder ve buna 

manevi sıfatlar der, lakin masdar sıygasındakilerin sadece hükmünü kabul eder, Allah’a 

izafe etmezler. Bu sıfatlara da maani sıfatlar derler. Mesela “Allah alimdir.” hükmünü 

kabul eder ama “Allah ilim sahibidir.” hükmünü kabul etmez. Çünkü Mutezile’ye göre 

bu şekilde sıfat, Allah’ın zatından ayrı düşünülmüş olur. Bu da teaddüd-i kudemaya yani 

Allah’ın yanında birçok ezeli varlıklara yol açacaktır. Teaddüd-i kudema ise İslam’ın 

tevhid prensibine aykırıdır. Bu sebeple Allah ezeli bir ilim sıfatına sahip değildir. Alimdir 

dediğimizde ise onun zatı düşünüleceği için bir soruna yol açmaz.  

Mutezili kelamcılar bu sorunu halletmek için ise ahval teorisini bulmuşlardır. Bu 

teori Mutezileyi Sünnilerin görüşüne yaklaştırmıştır. Bu teoride bizim sıfat dediklerimizi 

onlar ilahi zat ile ilişkilendirmemiş varlıklarla ilişkilendirmişlerdir. Sünni kelamcılara 

göre Allah’ın ilmi, kudreti Mutezili kelamcılara göre Allah’ın alimiyeti, kadiriyetidir. 

Ehl-i Sünnet kelamcılarına göre sübuti sıfatlar: hayat, ilim, irade, kudret, sem’, 

basar, kelam ve tekvindir. Bu sıfatlar Allah’ın zatıyla kaim ezeli sıfatlardır. Çünkü Allah 

Teala Kur’an-i Kerim’de bu sıfatlarla kendini nitelemiştir ve bu sıfatlar “Allah” adı gibi 

özel isim değildir, lakap, terim, mecazi anlamlarda kullanılması da Allah’ın şanına 

yakışmaz bu durumda mastardan türemiş bu isimler ilahi zata nisbet edilebilir ve onun 

sıfatları olabilir. Ancak bu sıfatlar bizim sıfatlarımız gibi algılanmamalıdır. Alimlik sıfatı 

bir insan için kullanıldığında insanda ilim arazının ve sıfatının varlığını ispat etmiş oluruz 

lakin Allah için kullanıldığında O’nda ilim sıfatının varlığını ispat etmiş oluruz. 

Bieanaleyh Allah’ın sıfatları isimlendirme ve niteleme haricinde kullarının sıfatlarına 

benzetilemez. 

                                                 

11 Bekir Topaloğlu, “Allah”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/490 
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Mutezile’nin teaddüd-i kudema iddiası ise sıfatlarını, Allah’ın zatından gayrı 

olduğunda Allah ile ezeli varlıkların çoğalmasıdır. Ehl-i Sünnet sıfatlar zatından ayrıdır 

demezler. Çünkü iki şey birbirinden ayrıldığında birbirinin yerine düşünülebilir şeyler 

olması gerekir ve sıfatların kendi başlarına var olmaları da mümkün değildir. Sıfatlar 

zatının aynı da değildir. Zatının aynı olursa iki varlık anlam ve kavram yönünden 

birbiriyle özdeş olması gerekir. Ehl-i Sünnet’e göre sıfatları Allah’ın zatından ayrı da 

değildir, gayrı da değildir. Bu sıfatlar Allah Teala’nın zatından ayrı kavramlardır lakin 

Allah’ın zatından ayrı kendi başlarına da düşünülemezler. 

Hayat: Allah’ın diri ve canlı olmasıdır. Her şeyi dirilten kuru toprağı yeşerten 

O’dur. Ezeli ve ebedi bir hayata sahiptir. Bu sıfat, Allah’ın zatından ayrılmayan kemal 

sıfatıdır. Diğer sıfatları taşıması için ve zatının kemali için Allah Teala’nın hayy olması 

gerekir.  

Kur’an-i Kerim’in Furkan Suresi 58. ayetinde şöyle buyurulmaktadır: “Asla 

ölmeyecek olan O diri varlığa (Allah’a) dayanıp güven ve O’na hamd ederek yüceliğini 

dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda O kendi kendine 

yeterlidir.”  

İlim: Allah geçmişi, geleceği, olanları, olacakları, gizliyi, açığı her şeyi bilendir. 

Allah’ın bilgisi bizim bilgimize benzemez. O her şeyi zaman ve mekan kavramından 

münezzeh, ezeli olarak bilir. O’nun ilminde değişiklik olmaz. Her şey O bildiği için değil 

O, her şeyi olacağı için bilir. Bu sıfat, Allah için vaciptir çünkü zıttı olan cehl kavramı 

Allah için düşünülemez. O’nun ilim sıfatının en güzel delili ise kainattaki ahenk, nizam 

ve düzendir. 

İrade: Allah Teala bir şeyin nerede, nasıl olmasını ya da olmamasını tahsis ve 

tercih eden, dileyendir.  İrade sıfatı yalnızca aklen caiz ve mümkün olan şeylere taalluk 

eder, vacip ve muhal olan şeylere taalluk etmez. İrade sıfatı, vacip olan şeylere ilahi zat 

ve sıfatların iradeye konu olmasına sebebiyet vereceğinden taalluk etmez. Muhal varlık 

ise hakikatte varlığı dahi düşünülemez, bu sıfat ise varlığa yönelik bir sıfattır. 

Allah Teala’nın iki türlü iradesi vardır: 

Tekvini irade: her şeyi kapsamına alan, oluşumla ilgili iradedir. Allah Teala 

kullarına irade edebilme gücü vermiştir, adaleti gereği onların irade ettiklerini irade eder. 
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Bu çeşit iradeye “Biz bir şeyi murat ettiğimizde sözümüz "ol!" demekten ibarettir, o da 

hemen oluverir.” (Nahl 16/40) ayeti örnek gösterilebilir. 

Teşrii irade: Yalnızca hayra taalluk eden, Allah Teala’nın bir şeyden hoşnut 

olması manasındaki iradedir. Allah’ın bu manadaki bir şeyi dilemesi o şeyi gerekli 

kılmaz, kulun da hayır veya şer bir şeyi dilemesi doğrultusunda Allah bu şeyi irade eder. 

Eğer kulun istediği şer ise bundan hoşnut olmadan adaleti gereği irade eder, istediği hayır 

ise bundan hoşnut olur ve severek irade eder. Bu hususta “Muhakkak ki Allah adaleti, 

ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder (irade eder)” (Nahl 16/90) buyrulmuştur. 

Kudret: Allah Teala’nın sonsuz güç ve kudret sahibi olmasıdır. Allah bu sıfatı ile 

alemdeki her şeye tasarruf eder ve kainatta ki her şey onun güç ve kudretiyle meydana 

gelir. Bu sıfatta yalnızca mümkün varlıklara taalluk eder. Maturidiler de Eş’ariler de bu 

sıfatın Allah Teala’nın zatı ile kaim ezeli bir sıfat olmasını kabul etmelerine rağmen 

Eş’ariler iki taallukunun olduğunu birinin varlığı yokluktan yaratılmaya hazır getiren 

ezeli taalluku olduğu, diğerinin ise hadis taalluku ile yaratılmalarıdır. Maturidiler sadece 

bir taallukun olduğunu onun da ezeli taalluk olduğunu diğer kısmını Allah’ın tekvin 

sıfatına dahil ederler. 

Sem’: Allah’ın işitmesidir. Allah gizliden de açıktan da ne söylenirse hepsini 

işitir, duyar. Allah Teala işitirken bir alete, bir organa ihtiyaç duymaz. O vasıtasız olarak 

aynı anda her olup biteni duyar. 

Basar: Allah’ın görmesidir. Allah Teala karanlık, aydınlık, gizli, saklı olup biten 

her şeyi vasıtasız olarak görür. Allah’ın her şeyi gören ve işiten olduğuna dair Kur’an-i 

Kerim’de pek çok ayet vardır. Bunlardan biri şu ayettir: “Allah, gözlerin kötü niyetli 

bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir; onların Allah’tan 

başka taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve 

en iyi görendir.” (Mü’min 40/19-20) 

Kelam: Allah’ın konuşmasıdır. Allah Teala bu sıfatı ile bazı peygamberlerle 

vasıtasız konuşmuş bazılarıyla ise indirdiği kitaplar vasıtasıyla konuşmuştur. Bu sıfat 

Allah’ın zatıyla kaim ve ezelidir. Kelam sıfatı bir kemal sıfatı olduğu için Allah’ın bu 

sıfatla nitelenmesi vaciptir. Cenab-ı Hakkın bu sıfatı bizimki gibi harflerle ve seslerle 
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değildir, keyfiyeti bizce malum değildir. Kelam sıfatı ilim sıfatı gibi vacibe, caize, 

müstehile, mevcuda, ma’duma taalluk eder. 

Bütün mezhepler Allah’ın mütekellim olduğunda ittifak etmişlerdir ve bunun en 

büyük örneği Kur’an’dır. Lakin Kur’an’ın mahluk olup olmadığı hususunda ihtilafa 

düşmüşlerdir. Selef’e göre Kur’an Allah’ın kelamıdır ve onunla kaimdir. Kur’an da hem 

harflerden hem de manalardan oluşmuştur. Bu sebeple Kur’an mahluk değildir. Mutezile 

ise Kur’an’ın ses, harf, cüz gibi hadis unsurlardan müteşekkil olduğu için mahluktur 

demişlerdir. Sünni kelamcılar ise bu iki yol arasında bir görüş belirtmiş ve Kur’an’ın lafzi 

boyutunun mahluk, nefsi kelamın ise ezeli olduğunu söylemiştir. Maturidiye göre bu nefsi 

kelam işitilemezken, Eş’ariye göre var olduğu için işitilebilir. 

Tekvin: Allah’ın yok olanı, yokluktan varlığa çıkarması, halk etmesi, ihdas 

etmesi, icad etmesidir. Kainattaki her şeyi Allah kudretiyle yaratmıştır, O tek Yaratıcıdır. 

Rızık vermek, diriltmek, öldürtmek, azab etmek, şekil vermek de tekvin sıfatının 

kapsadığı fiillerdendir.  

Bu sıfat Maturidilere göre Allah’ın zatı ile kaimdir, ezelidir ve yalnızca mümkün 

olan mahluklara taalluk eder. Eş’arilere göre ise izafi ve itibari bir sıfattır, hakiki bir sıfat 

değildir. Diğer fiili sıfatlar gibi hadistir ve Allah’ın zatıyla kaim değildir, ezeli değildir. 

1. Fiili Sıfatlar: dayanak noktası tekvin sıfatı olan ve bu sıfatın türevleri evrene ve 

mahlukata yansıyan sıfatlardır. Allah’ın yaratma, diriltme, hayat verme, 

rızıklandırma, peygamber gönderme, azab etme… gibi fiillerinin varlığını 

gösteren sıfatlardır. Bu fiiller Cenab-ı Hak’dan zorunlu olarak çıkmadığı için bu 

sıfatlara caiz sıfatlarda da denir. Maturidilere göre Allah’ın bütün sıfatları zatıyla 

kaim ve ezeli olduğu için tekvin sıfatına dayanan fiili sıfatlar da ezelidir. Mutezile 

ve Eş’ariye göre ise ezeli değildir, hadis ve nisbi sıfatlardır. Bu sıfatlar beş 

kısımda ele alınabilir: 

1. Tahlik: Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır ve yarattığı her şeyi bir hikmete 

binaen yaratır. Onun yaratması caizdir, dilerse yaratır dilerse yaratmaz. 

2. Hidayet etmek ve dalalete sevk etmek: hidayet ve dalalet yalnızca 

Allah’dandır. O dilediğini hidayete erdirir ve cüz’i ihtiyarini kullanıp dalalet 

isteyen kul içinde dalalet halkeder. 
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3. Peygamber göndermek ve kitap indirmek: Allah kullarına merhametiyle 

lütfedip onları doğru yola sevkedecek peygamberler ve bir kısım 

peygamberlere de doğruyu gösterecek kitaplar göndermiştir. Allah rahmet, 

adalet ve hikmetinin bir sonucu peygamberleri ve kitapları göndermiştir 

çünkü O’na göndermek vacip değildir caizdir. 

4. Ba’s ve haşr: Allah’ın kullarını öldürdükten sonra yeniden diriltmesi ve bir 

araya toplamasıdır. Bu fiil Allah üzerine vacip değil, caizdir. 

5. Ten’im ve ta’zib: Allah dilediğine nimet verir, azabı hak edenlerden de 

dilediğine azab verir. Dilerse küçük günahları cezalandırır, dilerse şirk 

haricindeki büyük günahları bağışlar. Bu fiil de diğer fiillerinde olduğu gibi 

caizdir. 

C.  Allah’ın Filleri 

Mezheplerin Tanrı tasavvurlarının muhtelif olması Allah’ın fiillerine bakış 

açılarını da değiştirmektedir. Eş’ariler, Allah’ın kadir-i mutlak, her şeyin O’nun bilmesi, 

irade etmesi ve kudretiyle vuku bulduğunu ve Allah üzerine hiçbir şeyin vacip olmadığını 

söyler. Allah bir fiilini yaparken de istediği şekilde yapabilir kullarının yararını gözetmek 

zorunda değildir. Onun fiillerine sınırlama getirilemez. 

Eş’arilere göre yaratıcı olmanın şartı ise bir şeyi yaratırken onun zıddını da 

yaratmaya güç yetirebiliyor olmasıdır. O, tek Yaratıcıdır. O iyiyi de kötüyü de, imanı da 

küfrü de iradesi doğrultusunda yaratmıştır. Eş’ariler’e göre Allah için halk, ihdas, i’cad, 

fiil ve tekvin gibi tabirleri arasında fark yoktur çünkü alemde Allah’tan başka hâlık, 

muhdis, fail ve mu’cid yoktur. Bütün bu fiiller Allah’ın iradesi, meşieti, ihtiyarı, rızası ve 

mahabbetiyle gerçekleşir ve bunlar arasında bir fark yoktur. 

Allah Teala fiillerinde hürdür ve sınırlama getirilemez. Fiilleri ise doğrudan 

iradesiyle ilişkilidir. İlahi fiiller adaletli ve hikmetli olsada Allah’ın irade sıfatına göre 

gerçekleşir. Bu fiillerde bir zararı def bir menfaati celb zorunluluğu aranmamalıdır. 

Hikmetli gözükmeyen fiiler de Eş’ariye göre aklen caizdir ve bu fiiller Allah adliyle 

muamele etmektedir. Bir fiil hikmetli olmuşsa da burada Allah’ın fazl ve keremi 

mevcuttur. 
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Eş’ariye göre Allah’ın vaadinden ve vaidinden dönmesi hiçbir sıkıntı arz etmez. 

Ödül yine Allah’ın fazlıdır isterse verir, ceza da Allah’ın adaletidir yine O’nun zatı 

üzerine zorunlu değildir. Teklif-i ma la yutak ise caiz görülmekle beraber Cüveyni’ye 

göre ise birçok ayetin bu hususta Allah’a sığınmaya dikkat çektiğinden aklen mümkün 

olacağını söyler. Lakin Ebu İshak el-İsferayini ise caiz olmadığı görüşündedir. 

Maturidiler ise Allah’ın fillerini irade ve kudretiyle beraber hikmetle yaptığını 

düşünmektedir. Çünkü bir fiilin hikmetsiz oluşu ya hikmeti bilmeyişinden ya da bir 

yararın kaçırılacağı endişesinden olur. Allah’ın fiilleri ise hikmetsizlikten münezzehtir. 

Burada Allah’a hikmet Mutezile’nin anlayışındaki gibi vacip tutulmamıştır, Allah’ın 

Hakîm isminin bir tecellisi gibi görülmüştür. Lakin insan Allah’ın fiillerindeki hikmeti 

bilgisinin sınırlı oluşu ve duygularının tesiriyle her zaman anlamayabilir. 

Teklif-i ma la yutak hususunda ise Maturidiler böyle fiillerin Allah’a nisbetinin 

akli ve mantıki olmadığı ve Allah’ın Hakîm ismiyle, bir işi yapmaya güç yetiremeyen 

birini yapmakla mükellef tutmanın uyuşmayacağı kanaatindedirler. Bu sebeple caiz 

görmezler. 

Mutezile ise beş temel esaslarından biri olan adalet ilkesi gereğince Allah’ın her 

fiili mutlak adalet içerir. Kötülük ve zulüm kesinlikle Allah’a nispet edilemez. Allah’ın 

kulları için en uygun olanını yaratması aslah teorisi gereğince vaciptir. 

Mutezile ve Maturidilerin ikisi de Allah’ın fiillerinin hikmetsiz, maslahatsız, 

sebep ve illetten bağımsız olamayacağını savunur. Allah’ın fiillerinde bu özelliklerin 

bulunması ise onun kemalinden kaynaklanır. 

Her iki mezhebin Allah’ın fiillerine bakış açıları kulların fiillerini de etkilemiştir. 

Eş’ari’ye göre kullar fiillerinin faili değil müktesibidirler. Fail yaratıcı manasına 

geldiğinden kulların fiillerinin yaratıcısı yani faili Allah’tır. Lakin kul, fiillerini kesbettiği 

için fiillerinde mecbur değildir. Kullarda fiille birlikte kulun istitaati ortaya çıkar ve kul 

kendi fiilini emreder böylelikle fiil, faile değil emredene nispet edilir. Kullar kendi 

fiillerinin kasibi olmasıyla Eş’ariler, Cebriyye’den ayrılır. Cebriyye kulların fiillerinin 

kesblerinin dahi Allah tarafından yapıldığını söylemektedir. 

Maturidiler ise kulun fiillerini insana nispet ederler. Fiillerinin yaratılması, icat 

edilmesi açısından Allah’a, fiillerin kesbedilmeleri açısından ise insana nisbet ederler. 
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Maturidi, bu hususta en doğru yaklaşımın fiilli hem kula hem de Allah’a nispet etmek 

olduğunu belirtmektedir. Çünkü bazı fiiller kula nispet edilemez, onlar bir şeyi yokluk 

alanından varlığa çıkışını ve bu süreçte bütün detaylarını tasarlamayı gerektirir. Bazı 

fiiller ise emredilen ve yasaklanan türden fiillerde harekete geçmek ya da geçmemek 

türündendir. Sabuni kulun fiiline kesb, Allah’ın fiiline ise halk denildiğini kesbin aletli, 

halkın ise aletsiz olduğunu söyler. Kullar kesb açısında hürriyete sahiptir ve fiillerini 

Allah’ın yaratması onların tercihlerini etkilememektedir. 

 

2. BÖLÜM: İSLAM FELSEFESİNDE TANRI TASAVVURU 

A. Allah’ın Varlığı 

Bu başlık altında İslam Felsefesindeki en büyük üç filozofun görüşlerini 

inceleyeceğiz: Bunlar Kindi, Farabi ve İbn Sina’dır.  

Kindi, Farabi ve İbn Sina gibi Meşşai filozoflarının benimsediği sudur teorisini 

benimsememiş, kelamcılara yakın bir tavır sergilemiştir. Hiç kimsenin hakikate tam 

manasıyla ulaşamadığını söyler ve hakikat bilgisinin birikimselliğinin önemine dikkat 

çeker.  Kindi, her ne kadar Tanrı’yı “İlk İllet” olarak nitelese de günümüze ulaşan 

eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla Tanrı’nın “mûcib bizzat” olması anlamında bir sebep 

olmaktan çok alemin fail sebebi olması anlamında “sebep” olduğunu düşünmektedir12. 

Yeni Eflatuncu kozmolojiye kendi felsefesindeki nedenselliği uygulayarak alemin kendi 

içindeki nedensel düzeninin olduğunu söyler. Kindi, metafiziği Tanrı bilgisi olarak 

tanımlar, felsefenin amacının da ilk illeti bilmek olduğunu söyler. Allah’ın yeryüzüne 

inmiş kelamı olan vahyi bilgiyi felsefi bilgiden üstün tutmuştur.  

Kindi, Allah’ın kādir-i mutlak, ezelî ve ebedî olduğunu düşünür, alemin ise 

sonradan olduğunu, nedensellik ile beraber Allah’ın alemi yoktan yarattığını 

benimsemiştir. Çünkü alem hareket içindedir ve değişmektedir. Böyle olan bir varlık ezeli 

değil, sonradandır.  Kainattaki eşyanın var oluşunun ve varlığını sürdürüşünün sebebi 

                                                 

12 Ömer Türker, “Metafizik: Varlık ve Tanrı”, İslam felsefesi Tarih ve Problemler, proje ed. 

Cüneyt Kaya, Ankara: İsam Yayınları, 20017, 607. 
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eşyadan önce var olan bir sebeptir. Bu ilk sebepte birlik vardır, çokluk yoktur. Gerçek bir 

(Tanrı), kategorileri kabul etmez, mutlak birdir, çokluk etmez ve birleşik de değildir.  

Gerçek Bir’in maddesi, formu, niceliği, niteliği ve izafesi yoktur. Gerçek Bir’in 

dışındaki her bir gerçek değil, mecazidir. Fiili birinci ve ikinci dereceden olmak üzere 

ayırmıştır. İlk gerçek fiil ‘yoktan var etmektir’, bu fiil Allah’a özgü olup O’nun her şeye 

sebep olmasına (yaratmasına) “ibda’” adı vermiştir. Birinci dereceden fiillerin failine 

“gerçek etkin” denir bu fail hiçbir etkiye maruz kalmaz. İkinci dereceden fiillerin 

faillerine ise “mecazi etkin” denir. Bir etki gösterse dahi başka bir etkiden etkilenebilir. 

Hiçbir şeyden etkilenmeyen, her şeye etki eden tek gerçek etken yüce yaratıcıdır. 

Kindi,  ulûhiyyet, nübüvvet ve meâd konularında ki görüşlerini risalelerinde 

dağınık bir şekilde ele alıştır. Allah’ın varlığın ispatı hususunda görebilenler için apaçık 

olduğundan bu konuda teorik delillere başvurmaya gerek olmadığını söyler. Aklı ile 

aydınlanan kişinin duyularla göreceği delillerin çok açık olduğunu söyler. Her yönetenin 

bir yöneteni, her fâilin bir fâili, her var edenin bir var edeni, her evvelin bir evveli ve her 

sebebin bir sebebinin olduğunu belirtir. Bununla birlikte şu delillere değinmiştir: 

Hudüs Delili: Bu konuda Kindî bazan madde, hareket ve zamanın 

yaratılmışlığından, bazan âlemin sonlu ve sınırlı oluşundan, bazan da zamanın bir 

başlangıcının bulunuşundan yola çıkarak Allah’ın varlığını ispata çalışır.  

1. “Bir şey kendisinin sebebi olamaz.” Filozof “bir şeyin kendisi” tabirini onun bir 

başka şeyden veya hiçten meydana gelmesi anlamında kullanmaktadır. Kindî yukarıdaki 

hipotezin doğruluğunu kanıtlamak üzere, a) Varlık vardır, var olan yoktur; b) Varlık 

yoktur, var olan vardır; c) Varlık yoktur, var olan da yoktur; d) Varlık vardır, var olan da 

vardır önermelerine başvurur ve bunları mantıktaki özdeşlik ve çelişmezlik ilkeleri 

ışığında tartışarak varlık sahnesinde yer alan türlerden hiçbirinin kendi varlığı için sebep 

olamayacağı, onun varlığının bir dış sebepten geldiği sonucuna ulaşır. Sebepler dizisinin 

sonsuza dek sürüp gitmesi imkânsız olduğundan bir ilk sebepte durmak mantıkî 

zorunluluktur. Şu halde bu ilk sebep (dış sebep) bütün var olanları yaratan Allah’tır. Bu 

tarz bir ispat, genellikle kelâmcıların başvurduğu devir ve teselsülün iptali yöntemine 

dayanan illet-i ûlâ delili adıyla da anılır.  
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2. “Hiçbir nicelik bilfiil sonsuz olamaz.” Yukarıda geçtiği üzere (bk. Metafizik) Kindî 

altı aksiyomatik yöntemle sonsuz bir niceliğin imkânsızlığını kanıtlamış, âlem de 

tamamıyla bir nicelik sayıldığına göre onun sınırlı ve sonlu olması gerektiği, buradan da 

her sonlu şeyin yaratılmış olduğu, zira yaratan ve yaratılan izâfî kavramlar olduğundan 

her yaratılanın bir yaratıcısı bulunduğu, son tahlilde bunun Allah olduğu düşüncesine 

ulaşmıştır. 13 

Birlik- Çokluk (Vahdet-Kesret) veya İlk İllet Delili: Kindi, birlikle nitelenen varlık 

kategorilerinde ve cins, tür, fasıl, şahıs, cüz ve kül gibi kavramlardaki birliği ayrıntılı bir 

şekilde tartıştıktan sonra şöyle demektedir: “Bu saydıklarımızdaki birlik hakiki değil bir 

çeşit arazdır ... Ârızî olan ise başkasındandır ... Şu halde eşyadaki birlik zatî değildir. 

Eşyada araz durumundaki birlik zatî olandan gelmektedir. Sonuç olarak burada, başka 

birliğin sebeplisi olmayan gerçek birin varlığı zorunlu olarak söz konusudur”  

Kindî bu delili bir başka açıdan da incemiş, “Tabiatta birliksiz çokluk ve 

çokluksuz birlik yoktur” önermesinden hareketle varlık türlerinden çarpıcı örnekler 

vermiş, nesneler dünyasında birlikle çokluğun iç içe bulunduğunu, gösterdikten sonra 

birbirine zıt bu iki kavramın iştirakini sağlayan sebep üzerinde durmuştur. Bu iştirakin 

rastlantı veya kendilerinde kaynaklanmayıp birlik ve çokluktan daha önceki üstün ve yüce 

bir sebepten gelmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Kindi, sebep sebepliden önce gelmesi gerektiği için aralarındaki iştirakin 

sebebinin dışarıda kalması gerektiğini lakin bu durumun sonsuza kadar gideceğinden 

bilfiil imkansız olduğunu söyler. Bu sebeple eşyanın var oluşunun ve varlığını 

sürdürüşünün gerçek sebebi daha yüce, daha şerefli ve eşyanın varlığından daha önceye 

giden bir sebeptir. Buna göre birlikle nitelenen varlıklardaki birliğin sebebi ilk gerçek 

birdir. Gerçek birin dışındaki her bir gerçek değil mecazidir. Gerçek ve mutlak bir asla 

çok olmayan ve birliğiyle varlığı aynı olandır.  

İkna Delili: Ruh ve beden arasında sıkı bir ilişki vardır. Ruh olmadan bedeni 

yönetmek mümkün değildir. Ruhu anlamak için bedenin üzerindeki etkilerine bakmak 

                                                 

13 Mahmut Kaya, “Kindî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 26/51. 
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gerekir ve ruhun varlığını göz ardı edersek bedeni de tam manasıyla anlayamayız. Kindi, 

ruh ve beden arasındaki ilişkinin bir benzerini Allah ile alem arasında da kurulu olduğunu 

bu görülen alemin görülmeyen bir varlık tarafından yönetildiğini savunur. Görülen 

alemdeki her şey onun varlığına bir tanıktır. Kur’an’ın da sıkça vurguladığı tümevarım 

yöntemi fizikten metafiziğe geçişte ikna yöntemidir. 

Nizam Delili: Evrendeki varlık kategorileri arasındaki düzenden hareketle 

Allah’ın varlığına ulaşan delildir. Kainattaki düzen ve tertib, oluş ve bozuluş her şeyin en 

uygun ve ideal ölçülerle işleyişi kainatın sağlam ve hikmetle yönetildiğinin kanıtıdır. Her 

yönetim bir yöneteni, her hikmetin bir Hakîm’i vardır. Kainattaki güneşin, gezegenlerin, 

ayın hareketleri düzen içindedir ve düzeni kudreti tam, gerçek bir, bütün varlığı 

mükemmel bir şekilde var eden ve süreklilik veren yaratıcı ideal ölçülerde yaratmıştır bu 

yönetim, mükemmelliğin amacıdır. 

Farabi, Tanrı tasavvurunu oluştururken Eflatun, Aristoteles ve Plotinus gibi 

filozofların etkilerini taşısa da bakış açısı kendine özgüdür. Tanrı, Farabi’nin sisteminde 

ahlaki ve gai sebep olarak kalmamıştır, O bütün varlıklara varlık veren ezeli ve nihai 

ilkedir yani fail sebeptir. Tanrı, eksikliklerden ve maddeden uzaktır, O ilk mevcuttur, en 

yetkin ve en üstün varlıktır. Tanrı mutlak olarak sebepsiz, basit ve sayı ve varlık 

bakımından tektir. Özü, cevheri, varlığı ve nitelikleri bir ve aynı şeye işaret eder 

böylelikle eşi ve dengi olmaktan münezzehtir. 

Farabi, Tanrıyı “kendini düşünen akıl” olarak tanımlamıştır. Tanrı, düşünendir, 

akledendir, bizzat akıldır ve bilfiil akledilendir. Tanrı maddeden uzak olması itibariyle 

bilfiil akıl bilfiil makuldür. O’nun akledilir olması onun dışında bir akledenin olmasına 

ihtiyaç duymaz. Tanrı’da akıl, âkil ve ma’kul olma bir ve aynı anlama tekabül eder. 

Tanrı ile diğer varlıklar arasında bir nedensellik bağı vardır. Bütün var olanlar 

ezeli ve zorunlu bir sudur ile herhangi bir iradi belirleme olmaksızın Tanrı’dan çıkmıştır. 

O her şeyin nihai kaynağı ve en son nedeni olan, Bir olan Tanrı’dır.  Soyut akıllardan 

maddi varlıklara kadar her şey hem varlığını hem gayesini Tanrı’dan alır. Alem ise 

Tanrı’nın kendi zatını düşünmesiyle O’ndan taşmıştır. Sudur teorisinin benimsenmesinde 

ise Allah’ın birliği, alemin çokluğunu yaratılırsa bu durumun Allah’ın zatına da çokluk 

ortaya çıkaracağı imkanı vardır. Bu sebeple “Birden ancak bir çıkar.” Denilmiştir. Bir 
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diğer sebep ise Alemin belirli bir vakitte yaratılmasının Allah açıdan akla bazı sorular 

getireceğidir. Mesela: Allah alemi yaratmadan önce ne yapıyordur? Neden daha önce ya 

da daha sonra yaratmaya karar vermedi iradesini etkileyen bir şeyler mi vardı? 

Farabi de varlığı vacib, mümkün olarak ikiye ayırır, bir de varlık olmayan 

imkansızlar vardır. Zorunlu varlığın hiçbir sebebi yoktur ve varlığını başkasından almış 

olamaz, O ilk varlıktır. Allah’tan başka her varlık ise mümkün varlık kategorisine girer. 

İbn Sina, Aristo metafiziğini birçok yönden ele almış ve yeniden yapılandırmıştır. 

Bunun yanı sıra Tanrı sorununu da ele almış ve Tanrı’nın birliğini, aşkınlığını metafizik 

içinde ele almıştır. Metafizik sonuçlar fizik önermelere değil, metafizik önermelere 

dayanmalıdır. Bu hususta bir çok filozoftan eleştiri almıştır. Lakin o da Farabi, Aristo gibi 

fizikte kullanılan deliller ile metafizik bir şeyi kanıtlamaya çalışanları da eleştirmiş. Ona 

göre bu metafiziğin yöntemine, yapısına ve amacına aykırıdır.  

Mesela hareketten yola çıkılarak Tanrı’nın varlığının kanıtlanması uygun olmaz. 

Bu yol ile hareket ettiricinin varlığı ortaya konulsa bile var olanların varlıklarını 

kendisinden aldıkları bir ilkeye ulaşılamamaktadır. Bu yol ile Bir’in ve Hakk’ın 

temellendirilmesi söz konusu olamaz. 

İbn Sina varlığa mümkün ve zorunlu varlık bakış açısıyla bakar. Mevcudatın 

zatının sahip olduğu vücut kendinde zorunlu ise o var olan bizatihi Zorunlu varlıktır, 

zorunlu değilse de kendisine sebebinin olmaması gibi bir şart ilişirse imkansız olur ya da 

sebebinin varlığı şartı gibi bir şart ilişirse zorunlu olur. Üçüncü bir ihtimal ise sebebinin 

varlığı ya da yokluğu şeklinde bir şartın ilişmemesi bu durumda mümkün varlık olur. Bu 

durumda her var olan ya bizatihi zorunlu ya da bizatihi mümkündür. 

Bizatihi mümkün varlığın ise varlığı yokluğuna tercih edecek bir sebep olması 

gerekir. Böyle bir durum için bu varlık için arizi bir haldir o sebeple onun varlığını tercih 

edecek bir varlığa ihtiyaç duyar. Bu varlık kendisi gibi olursa bu durum teselsüle yol 

açacaktır bu yüzden zorunlu varlık olması gerekmektedir. 

İbn Sina zihinde kavram olarak var olan bir şeyin, zihin dışında varlığının 

olmasının gerekmediğini söyler. Bu durum bir şeyin mahiyetinin ve varlığının aynı şey 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Varlık bir şeyin mahiyeti de mahiyetinin parçası da 
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değildir. Mahiyet bir nesnenin varoluş imkanına işaret etmektedir. Ama bu imkan onun 

gerçekte varoluşunu içermemektedir.14 

Mahiyet, bir imkan durumu ise imkan durumunda olan varlıkları yokluğunu 

varlığına tercih edecek bir fail sebep olmak zorundadır. Bu fail sebep ise imkan 

durumundaki varlığın dışında varlığını kendisinden kazanmış imkan durumunda 

bulunmayan Zorunlu Varlık olmalıdır.  

Mahiyet varlık ayrımı mânevî ve ruhanî varlıklarda söz konusu değildir. Şu halde 

Allah’ın mahiyeti aynı zamanda varlığı demektir. Bu sebeple akıl onun yokluğunu asla 

tasavvur edemez; çünkü varlığı ve mahiyeti aynı olduğu için O’nun hakkında sorulan 

“nedir?” sorusunun karşılığı “vardır” olacaktır. Mahiyet ve varlığı birbirinden ayrı olanlar 

ise mümkün varlıklardır.15 

İbn Sina’nın Tanrı tasavvuruna geldiğimizde O’nun varlığı ve mahiyeti ayrı 

olmadığı için cinsi, faslı, türü, eşi, benzeri ve ortağı da yoktur; dolayısıyla ne varlığının 

tanımı yapılabilir ne de varlığı apaçık olduğundan burhan getirilebilir. O’nu kendi 

dışındaki varlıklarla açıklamak mümkün değildir bilakis bütün varlıklar O’nunla 

açıklanabilir. O’nun varlığı ve mahiyeti ayrı olmadığından O her yönden birdir, tektir, 

çok değildir. Allah bileşik değildir, cevher ve araz değildir, değişime uğramamıştır ve 

kadimdir. Onun sudurcu varlık anlayışına ilk bakışta alem, sebepsiz zorunlu gibi gözükse 

de alem zorunlu varlığın özelliklerinde ayrıldığından mümkündür. 

B. Allah’ın Sıfatları 

Kindi, Allah’ı Kur’an’da geçen her şeyi bilen (alîm) her şeye gücü yeten (kādir), 

hayat sahibi (hay), cömert (cevâd), hikmet sahibi (hakîm), yoktan yaratan (bârî), en güzel 

kıvamda yaratan (mübdi‘) ve mutlak yaratan (hâliḳ) sıfatlarıyla sıfatlarla nitelerken 

felsefe terminolojisine ilk defa kazandırdığı ilk sebep (el-illetü’l-ûlâ), en son sebep (el-

illetü’l-kusvâ), gerçek etken (el-fâilü’l-hak), gerçek varlık (el-inniyyetü’l-hak), sebepler 

sebebi (illetü’l-ilel), ilk yönetici (el-müdebbirü’l-evvel), her şeyi çekip çeviren gerçek 

                                                 

14 Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler, ed. Cüneyt Kaya, Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı, 2017, s. 270 

15 Ali Durusoy, “İbn Sina”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 20/326. 
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(es-sâisü’l-hak) ve daha başka sıfatlarla anmaktadır ki bunlardan bazısı zâtî, bazısı fiilî, 

bazısı da O’nun kemalini ifade eden sıfatlardır. Kindi de ilâhî sıfatları zâta indirgeme 

veya sübûtî sıfatların yerine selbî sıfatları tercih etme gibi belirgin bir tavra rastlanmaz.  

Meşşailer, Allah’ın cüz’ileri bilmediğini iddia ederken Kindi bunun hakikatten 

çok uzak olduğunu söylemektedir. Filozofun en çok üstünde durduğu sıfat birlik sıfatı ve 

ezelilik sıfatıdır.  Birlik yalnızca O’na aittir ve O salt birdir. O’nun dışındaki her birlik 

çokluk sayılır. O çokluk kabul etmeyen birdir. Ezeliyi ise Risâle fî ḥudûdi’l-eşyâʾ ve 

rûsûmihâ adlı eserinde “Yok olmayan ve varlığını sürdürmek için başkasına muhtaç 

olmayandır. Başkasına muhtaç olmayanın sebebi yoktur; sebebi olmayan ise ebedî olarak 

vardır”  böyle tanımlarken eserin başka bir yerinde “Ezelî öyle bir varlıktır ki onun 

hakkında mutlak olarak yokluk söz konusu değildir. Ezelînin varlığının öncesi yoktur ve 

varlığını sürdürmesi başkasına bağlı değildir ... Ezelînin eksik varlık olması imkânsızdır, 

zira onun kendisini üstün kılacak bir niteliğe intikali, yani ne kendisinden üstün ne de 

eksik bir niteliğe sahip olmak üzere dönüşümde bulunması asla mümkün değildir. Şu 

halde ezelî olan zorunlu olarak tam ve kâmildir” olarak tanımlar.16 

Farabi ise zat-sıfat arasında Allah’ın birliğini zedeler düşüncesiyle bir ayrım 

yapmaz ve Allah’ı selbi sıfatlarla niteler. Mutlak ve tek hakikat olduğunu ifade edebilmek 

için de genel olarak felsefede kullanılan  ilk (evvel), bir (vâhid), ilk var olan (el-

mevcûdü’l-evvel), ilk prensip (el-mebdeü’l-evvel), ilk sebep (es-sebebü’l-evvel), biricik 

varlık (el-vücûdü’l-vâhid), zorunlu varlık (vâcibü’l-vücûd) ve sırf iyi (hayrun mahz) 

şeklinde nitelediği gibi alîm, hakîm, mürîd, hak, hay, akıl, âkıl ve ma‘kūl sıfatlarıyla da 

niteler. 

Farabi Allah’ın zati ve sübûti sıfatlarındaki çokluğun zatında bir çokluğa delalet 

etmediğini bilakis hepsinin O’nun tek hakikat olduğuna, aşkın ve kâmil bir varlık 

olduğuna delalet ettiğini söyler. Allah mutlak anlamda şuur sahibi olduğu için akıl, 

kendisini bildiği için âkıl ve kendisi tarafından bilindiği için de ma‘kūldür; yani bu üç 

                                                 

16 Mahmut Kaya, “Kindî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 26/52. 
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terim aynı zâtı ifade etmektedir. Allah’a isnad edilen üstünlük sıfatı Allah’ın kemaline bir 

şey katmaz, onun kemalini daha iyi anlamamıza vesile olur. 

Farabi, Allah’a ilim, irade ve kudret sıfatlarını isnat eder lakin O’nun bilgisi külli 

ve ezelidir. Her şeyi bilmesi ve her şeyin meydana gelmesi için O’nun zatını bilmesi 

yeterlidir. Bu durumda Allah’ın ilim, irade ve kudret sıfatları arasında bir fark bulunmaz. 

İbn Sînâ Allah’ın irade, sem‘, basar, ilim, hayat, kelâm, tekvin, halk gibi 

sıfatlarının bulunduğunu kabul eder.  Fakat sıfatların çokluğu O’nun varlığında bir 

çokluğa sebebiyet vermez. Bu sıfatlar Allah’ın zatını anlatmakta da yeterli değildir. 

Allah’ın bilmesi demek yaratması da demektir bu sebeple Allah her şeyi bilir.  Her şeyin 

var olması, yalnızca O’nun kendisini bilmesinin zorunlu bir sonucu olarak 

gerçekleşmektedir. Ancak bu durum, oluşun ilk varlığın irade ve rızâsının dışında olduğu 

anlamına gelmez. 

İbn Sînâ, Allah’ın varlıkla ilişkisinin ezeli olduğunu belirtir; meselâ O’nun varlığı 

kadîmdir derken kastedilen şey zamanda kıdem değil varlık açısından kıdemdir.  

 

C. Allah’ın Filleri 

İslam filozofları, Allah'ın daima yaratma halinde olduğunu kabul ederler. O'nun 

fiilleri, zorunlu bir şekilde sırf hayırdır ve bu sebeple en iyi nizam ve düzen içinde 

meydana gelmiştir. Onlara göre şer, hayrın yokluğudur ve arızi bir durumdur. Fakat 

yaratma hususunda Allah'a zorunluluk isnat etmişlerdir. 

Farabi ve İbn Sina gibi İslam filozoflarına göre, Allah'ın fiillerinde bir amaç 

aranamaz, O’nun fiillerinde bir neden aramak bir noksanlıktır. Tanrı tam yetkin 

varlıktır. Bütün varlıklar, O'nun zatının gereğidir ve fiilleri zorunlu olarak meydana 

gelir. 

3. BÖLÜM: TASAVVUFTA TANRI TASAVVURU 
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A.  Allah’ın Varlığı 

Sufiler, aklın insanı yanıltacağından Allah’ın varlığı hakkında düşünmeyi uygun 

görmemiş, Allah’ı ve diğer mevcudatı bilmenin yolunu tam bir riyazet ve nefsi şehevi 

arzularından arındırmakla mümkün olacağını söylerler. Mücahede ve riyazet ile yol alan 

kişi için yavaş yavaş gayb perdeleri ortadan kalkar ve keşf ve ilham yoluyla hakiki bilgiye 

erişmeye başlayabilir. 

İbn Arabi Fahruddin Razi’ye yazdığı mektubunda Allah’ı bilmenin, varlığını 

bilmekten farklı olduğunu söyler. Akli metot ile Allah vehbî olarak bilinemez, var olması 

ve selbi metotla bilinir. Gazali de Allah’ın müşahede ile bilinmesini nazar ve tefekkür ile 

bilinmesinden üstün tutar. İbn Arabi ise Allah’ın ancak halvet, riyazat ve mücahede 

sonunda Allah’ın vereceği keşf ile mümkün olduğunu akli yollarla edinilen bilginin 

şüpheden hali olamayacağını bildirir. 

Tasavvufu İbn Arabi öncesi ve İbn Arabi sonrası olarak iki dönemde incelemek 

mümkündür. İbn Arabi öncesinde tasavvuf Kur’an ve sünnete bağlı takvalı bir hayat 

yaşamaktan ibaretti. Sufiler ise tevhidin (vahdetin) sırrına ermiş insanlardı. Bu sebeple 

Allah’tan başka hakiki varlık görmemekteydiler. Sufilerin Allah ve varlık hususundaki 

görüşleri Vahdet-i vücud nazariyesinin temellerinde yatmaktadır. Neredeyse tüm sufiler 

varlığın birliğine inanma eğilimindedirler. Bunlar arasında: Muhasibi, Bayezid-i Bistami, 

Cüneyd-i Bağdadi, Hallac, Gazali, gibi isimleri sayabiliriz.17 

Muhasibi, tabiatı birlik ve bütünlüğe kavuşturmaya çalışır bu birlik ve bütünlüğü 

kuran ve yöneten Allah’ın kendisidir. Tam olarak vahdeti vücudu savunduğu 

söylenemese de böyle bir eğilim sezmek mümkündür. Hallac’da ise vahdet-i vücudu 

görmek mümkündür. Hallac şöyle der: “Hak sandığın şey, Hakkın kendisi değil, sadece 

Hakk’ın zuhur ettiği alemdir.” Ona göre sadece Hakk vardır ve Hakk’ın dışında bir şey 

yoktur. Onun vahdaniyeti her şeyi kaplamış durumdadır ve eğer insan kendi benliğinden 

kurtulabilirse Allah ile karşı karşıya gelir ve onun benliği karşısında eriyerek tek hakikat 

haline gelir. 

                                                 

17 Hüsameddin Erdem, Panteizm ve Vahdet-i  Vücud Mukayesesi, Ankara: Yorum Matbaası, 1990, 

s.35. 
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Gazali ise Mişkatü’l Envar’da hakikate yükselen ariflerin Allah’tan başka bir şey 

olmadığını gördüklerini nakletmiştir. Mutlak varlığın dışındaki varlıklar zatları itibariyle 

mutlak yokluğu göstermektedir lakin yaratana tabi oldukları kadarıyla ise varlığa 

kavuşmaktadırlar. Gazali sadece kendinin değil hakikate erişmiş herkesin Allah’tan başka 

varlık görmediğini söylemektedir. Gazali ve İbn Arabi ile tasavvufun genellikle 

problemleri nefsin hal ve keyfiyetiyken, tasavvuf artık mahiyet ve hakikati problem 

edinmeye başlamıştır. 

Muhiddin İbni Arabi Vahdet-i vücut tabirini hiçbir eserinde kavramsal olarak 

kullanmamıştır lakin vahdet-i Vücud anlayışını ise tevhid ilkeleri ile sufi anlayışını 

birleştiren, Allah ve varlık ilişkisine uyarlayıp bu teoriyi akli olarak temellendiren İbn 

Arabi olmuştur. Vahdet-i vücut kavramı Muhiddin Arabi’den sonra gelenler tarafından 

kullanılmıştır bazı kaynaklarda ilk olarak Sadrettin Konevi tarafından kullanıldığı 

bilinmekle beraber bazı kaynaklarda ilk olarak İbni Arabi’nin görüşlerini tenkit eden İbni 

Teymiye tarafından kullanıldığı da kaydedilmiştir. İbnü’l Arabi’nin eserleri dikkatle 

incelendiğinde eserlerinde Vahdet-i Şuhut tabiri geçer. Vahdet-i vücûdla ilgili yapılan 

araştırmalarda öncelikle terimin ne zaman ve kimin tarafından kullanıldığı üzerinde 

durulmuştur. Terimin İbnü’l-Arabî tarafından kullanılmamış olduğu hususunda 

neredeyse aynı görüşü paylaşan araştırmacılara göre vahdet-i vücûdu İbnü’l-Arabî’nin 

düşüncelerini anlatmak üzere onun takipçileri ve şârihleri tarafından geliştirilmiştir. 

Vahdet-i vücudun manası eserlerinden çıkarılır. Vahdet-i Vücudu tabir olarak kullanmaz. 

Muhiddin İbni Arabi Vahdet-i vücudun manasını eserlerinde şu şekilde vermiştir. 

Varlığın tek bir varlık olduğunu mutlak varlık mümkün varlık ayrımının mümkün 

olamayacağını bir şey evvelden yok ise sonradan da var olamayacaksa o ortası vardır 

denemeyeceğini ifade eder. Yani mutlak olarak yalnızca tanrı vardır. Varlık kelimesinin 

vecede kökü yalnızca Allah’a yani yalnızca vahid olan Allah’a aittir. En başta da sonunda 

da ortada da olacak tek varlık Allah’tır.  

Vahdet-i vücûd hakkındaki araştırmalarda takip edilen ikinci yöntem terimin 

anlamı ve dayandığı düşüncelerin tahlilidir. Vahdet-i vücûda dair ilk kapsamlı tarifi yapan 

İbnü’l-Arabî yorumcularından Abdürrezzâk el-Kâşânî, “Vahdet-i vücûd varlığın zorunlu 

ve mümkün diye bölünmeden ele alınmasıdır” der. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 

varlığı mümkün ve vacip olarak ikiye ayıran filozofların ve kelamcıların varlık düşünce 
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sistematiğine karşı Bir varlık düşüncesidir. Ve buna bağlı olarak tanrı mahluk ilişkisini 

ortaya koyan bir bilgi teorisidir.  

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye göre “Varlık birdir, o da Hakk’ın varlığıdır.” Bu 

cümle vahdet-i vücûdun en önemli dayanağını teşkil eder. Vahdet-i vücûd üzerine yazılan 

bütün kitapların, vahdet-i vücûda yönelik eleştirilerin merkezinde bu cümlenin bulunması 

önermenin vahdet-i vücûd anlayışındaki yerini göstermeye yeterlidir. İbnü’l-Arabî bu 

düşünceyi, “Vücud Hakk’ın vücududur” ve “Vücud birdir ve Hakk’ın vücududur” 

şeklinde ifade ederken, Konevî aynı fikri, “Kendisinde hiçbir ihtilâf bulunmayan varlık 

Hak’tır” şeklinde dile getirir. İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî’den sonra gelen şârihler 

aynı önermeyi ifade farklılıklarıyla tekrarlar. Molla Fenârî Konevî’nin, “Hak kendisinde 

ihtilâf bulunmayan vücuddur” cümlesini yorumlarken Hakk’a vücud denilmesinin 

zorunluluğu üzerinde durur. Ona göre, “Vücud Hak’tır” önermesi Tanrı’nın latif ve gayri 

mürekkep oluşunun zorunlu neticesidir. Fenârî, sûfîlerin dışında hiç kimsenin mutlak 

birliği temellendiremediğini ileri sürerek bu bağlamda İslâm filozoflarıyla kelâmcıları 

eleştirir. Bu durumda vücudun bir olması Hakk’ın bir olmasıyla aynı anlama gelir ve 

vahdet-i vücûdu bir tevhid yorumuna dönüştürür. Molla Fenârî’nin dikkat çektiği bu 

hususa Abdurrahman Câmî de değinir ve “Sûfîler varlığı Hak kabul etmekle Tanrı’nın 

varlığını kanıtlama külfetinden kurtulmuştur” der. Buna göre vahdet-i vücûd her şeyden 

önce “Vücud Hak’tır” önermesine dayanan bir düşüncedir. 18 

Vahdet-i vücûd düşüncesinin en önemli dayanağı, “Varlık Hak’tır” önermesi olsa 

bile onu Tanrı-âlem-insan ilişkisini açıklayan bir nazariyeye dönüştüren husus yalnızca 

bu önerme değildir. Ayrıca sadece bu önermeyle birlikte düşünülünce vahdet-i vücûd ilk 

sûfîlerde görülen ve vahdet-i vücûda kaynak teşkil eden fenâ anlayışına irca edilebilir. 

Vahdet-i vücut Nazariyesinin sadece fena anlayışıyla irtibatlandırmak eksik olur vahdeti 

vücut anlayışı aynı zamanda tanrı-alem irtibatını da açıklamaktadır.  

                                                 

18 Ekrem Demirli, “Vahdet-i vücud”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 

42/432 
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Birlik-çokluk problemi, âlemin Tanrı’dan nasıl çıktığı hususu başta olmak üzere 

Tanrı ile âlem arasındaki tesir-teessür, fiil-infial ilişkileri, bilgi, kötülük, çokluk vb. 

sorunları ele almayı gerektirir. Sûfîler bu hususta, filozofların sudûr anlayışıyla 

kelâmcıların cevher-araz teorilerinden yararlanarak yeni bir yaratılış teorisi geliştirmeye 

çalışmışlardır. Teorinin temel hedefi birlikle çelişmeden çokluğu açıklamaktır. İbnü’l-

Arabî, birlikten çokluğun nasıl çıktığını açıklarken Eş‘arîler’in ilâhî sıfatlar teorisini 

yeniden yorumlar. Ona göre Tanrı-âlem irtibatı ancak ilâhî sıfatları kabul etmekle 

açıklanabilir. Bu tavrıyla İbnü’l-Arabî ve takipçileri metafizikte akılcı yaklaşımı esas alan 

filozoflardan ayrılır ve bilgi kaynağı olarak vahyi savunurlar. Çünkü Tanrı’nın birbirine 

zıt sıfatlara sahip olduğu bilgisini getiren kaynak vahiydir. Bu sebeple vahiy aklın 

metafizik alandaki hükümlerine karşıt hükümler verir ve Hakk’ı “câmiu’l-ezdâd” diye 

tanıtır. 

Başta var olamayan bir şey muvakkaten var olmuşsa kelamcılar buna mümkün 

varlık derler. Muhiddin İbni Arabi ise bu fikre karşı çıkarak bir şey mümkünse o varlık 

olamaz diyor. Bu şey sadece zuhurdan ibarettir der. Yani varmış gibi gözükürler. Allah 

nurunun çektiği vakit görünen şeylerin zuhur etmesi de mümkün olmaz. Muhiddin İbni 

Arabi Zuhurata varlık diyenleri şirk ile itham etmiştir. Varlık kelimesini yalnız Allah’a 

münhasır kılmıştır. Kelamda mümkün varlık ve arisi varlık gibi kavramlar ortaya 

çıkarken İbnü’l Arabi bunları reddetmiş mümkün veya arizi olan bir şey var olamaz demiş 

ve görünen şeylere yalnızca bir olan Allah’ın tecellisidir demiştir. 

Vahdet-i Vücud nazariyesi pek çok eleştiri almıştır. Bu eleştiriler içinde 

metedolojik olarak en tutuarlı eleştiri Teftazani’nin eleştirisidir. “Varlık Hak’tır.” 

Önermesinde Allah’a varlık denilmesini uygun görmez. Aliyyü’l Kari ise bu nazariyeyi 

İslam akidesine uygun bulmaz. Bazı sufilerce de eleştirilen bu anlayışa getirilen en 

önemli eleştiri tevhid anlayışını “sâlikin varlıkta birliği, gördüklerinde yalnız Allah’ı 

görmesi” anlamındaki “vahdet-i şühûd”  ile ifade eden İmam Rabbani’den gelmiştir. Bazı 

sufiler ise vahdet-i vücudu geçilmesi gereken bir hal olarak görmüştür.19 

                                                 

19 Ekrem Demirli, “Vahdet-i vücud”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 

42/434 
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B.  Allah’ın Sıfatları 

Ehl-i sünnet içinde yer alan erken devir sûfîlerinin sıfatlara ilişkin görüşleri genel Sünnî 

kelâm telakkisiyle aynıdır. Buna göre Allah’ın zâtı ve sıfatları vardır, zâtına ait sıfatların 

bulunması Allah’ın birliği ilkesiyle çelişmez. İlâhî sıfatları açıklamak için farklı terimler 

kullanan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye göre Allah zâtı yönünden değil ulûhiyyeti 

bakımından bilinebilir. “Varlık olmak bakımından varlık, Hak’tır.” önermesi, İslam 

düşüncesi tarihinden, zâtta tevhide ulaşılmadığı sürece sıfat ve fiillerde de tevhide 

ulaşılamayacağını ifade eder.  İbnü’l-Arabî, bir yandan Sünnî kelamcıların sıfat teorisini 

mevcutların Hakk’ın hâllerini olduğunu temellendirecek şekilde dönüştürmüş, diğer 

yandan Mutezilenin madum şeylerini, Hakk’ın isim ve hâlleri olan mevcutların yine 

O’nun ilmindeki ezelî hakikatler olduğu görüşüne evirmiştir.  20  

Eş’ariler ilahi sıfatları tasdik etmekle birlikte sıfatı ilahiyi ile alem arasındaki 

ilişkiyi tam olarak kuramamışlardır. Muhyiddin İbni Arabi Vahdet-i vücut Nazariyesi ile 

tanrı alem ilişkisini daha önce yaygın olmayan bir izah getirmiştir. İbnü’l-Arabî, ilâhî 

sıfatları onların gerekleriyle birlikte düşünüp Tanrı-âlem ilişkisini daha önce yaygın 

olmayan bazı kavramlarla ortaya koyar. Ona göre ilâhî sıfatlar ancak onların 

muktezalarıyla birlikte düşünülmelidir. Tanrı’nın bilgisinden söz etmek o bilginin 

nesnesinden söz etmeyi gerektirir. İbnü’l-Arabî bu yöntemle ilim-mâlûm, irâde-murâd, 

kādir-makdûr, rahîm-merhûm, ilâh-me’lûh, râzık-merzûk gibi izâfet türleri geliştirip 

âlemdeki varlıkların ilâhî sıfatlarla ilişkisini bir izâfet ilişkisi olarak yorumlar. 

Mutlak varlık ve vâcibü’l-vücûd olan Allah’ın aklen bilinebilen ve sınırları din tarafından 

belirlenen selbî sıfatları vardır. O’nun âlemi yaratması gerçeğine sistem içinde yer 

verirken hayat, ilim, irade, kudret, yaratma, işitme ve görme sıfatlarının bulunduğunu 

söylemek gerekir. Ancak bu sıfatlar zâtından ayrı değil zâtının aynıdır, haberî sıfatlar da 

sübûtî sıfatlar içinde mütalaa edilmelidir. Abdülkerîm el-Cîlî ise selbî sıfatların hepsini 

zâtî sıfat sayar; “îcâbî” adını verdiği sübûtî sıfatları da zâtî, nefsî, sıfatî ve fiilî gruplarına 

ayırır. 21 

                                                 

20 https://www.cins.com.tr/genel/omer-turker-tasavvuf-geleneginin-varlik-dusuncesi/ 

21 İlyas Çelebi, “Sıfat”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 37/103 

https://www.cins.com.tr/genel/omer-turker-tasavvuf-geleneginin-varlik-dusuncesi/
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Abdülvehhab eş-Şa'rarii, Muhyiddin ibnü'I Arabi ve diğer sufiler haberi sıfatları 

muhafazakar bir yaklaşımla benimsemişlerdir. Te'vil yolunu tercih edenleri de tekfir 

etmemişlerdir. 

C.  Allah’ın Filleri 

Marifete ulaştıran hâllerin en önemli sonucu, kulun kendisinin Allah karşısında 

bir hâle dönüşmesidir. Beyazıd-ı Bistâmî bu hal hakkında “Kadîm ile hâdis 

karşılaştığında hâdisten eser kalmaz.” demiştir. Burada kadîm Allah’ı, hâdis de kulu ifade 

etmektedir. Şayet hâdis, kadîm karşısında eriyorsa geriye tek bir şey kalacaktır: Kadîm’in 

kendisi. Zira kul, sadece fiillerini değil, aynı zamanda kendisini Hakk’ın fiili olarak idrak 

eder. Dolayısıyla kulluğun vesile olduğu marifet, gerçekte tek bir varlığın idrakine 

ulaşmak ve görünürdeki çokluğun aslında fiillerin çokluğu olduğunu kavramaktır. 

İmam Gazali’yi bu başlık altında ele alacak olursak o, Eş’ari kelamcılardan farklı 

olarak ilâhî fiillerin nedenliliğini ve hikmet sorununu ilâhî ilmi merkeze alarak 

değerlendirmiştir. İlahi fiillere başkası açısından sırf zarar olsa bile hasen olarak 

değerlendirir. Gazâlî Allah’ın âdil olmasını “her şeyi layık olduğu yerde tertip etmesi”  

olarak açıklar Böylece Gazzâlî’nin düşüncesinde hikmet ilmin gereği, adalet hikmetin 

gereği ve kudret ise ilmin gereğinin ortaya çıkmasını sağlayan sıfat olmaktadır. Adalet, 

ilmin gereğine göre her şeyi olması gereken itidal ve nizam içinde yaratmak ve layık 

olduğu yere koymak ise, ilâhî ilme aykırı bir yaratma tasavvur edilemeyeceğinden, 

Allah’ın fiilleri asla zulme konu olmayacaktır. 

Gazali, ilâhî fiili Tanrı’nın bilgisine bağlayarak bilgiyi kudret ve iradenin faaliyet 

alanını sınırlayan bir zemine dönüştürmüştür. O, ezelî ilâhî bilgiyi, iradenin ezeldeki 

tercihi ve kudretin ezeldeki taallukunun sebebi veya şartı hâline getirmiş; ancak özellikle 

kudretin kendinde sonsuzluğunu iptal etmemiştir. 

Gazzâlî’nin asıl yaptığı şey, vurguyu kudretten ilme kaydırarak imkânı fâilden 

mefule taşımaktır. Böylelikle o hem yaratmada ilâhî iradenin işlevinden ötürü Tanrı’yı 
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hâdis niteliklere konu yapma eleştirisini devre dışı bırakmayı hem de Tanrı’ya güveni 

sağlayabilecek metafizik bir zemin oluşturmayı amaçlamıştır. .22

                                                 

22 Ömer Türker, “İlahi Fiillerin Nedenliliği Sorunu: Gazzali’nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı” 

İslâm Araştırmaları Dergisi 17, (2007): 22 
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SONUÇ 

Kelamcılar tarafından Allahın varlığı diğer mahlukların varlığından 

ayrılmış, Allah için vacip, diğer varlıklar için mümkün varlık denilmiştir. Vacip 

varlığın bir diğer özelliği ise kadim olmasıdır. Allah Teala kadim olmasıyla, ezeli 

ve ebedi olmasıyla hadis olan diğer varlıklardan ayrılır. O’nun varlığı duyularla 

algınamasa da insanlar kendi iç dünyalarında ya da dış dünyadan birtakım deliller 

ile O’nun varlığına ve birliğine ulaşabilmektedir. Allah’ın varlığına dair deliller 

ilk olarak Kur’an-i Kerim ve Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde karşımıza 

çıkmaktadır. Hicri II. yy’dan itibaren hudûs, imkan, gayeye ve nizam, fıtrat gibi 

deliller İslam alimlerince gündeme gelmeye başlamıştır.  

Allah’ın birliği zatı itibariyle tek ve ortaksız olması ve yaratılmışlarla 

arasında bir benzerliğinin bulunmamasıdır.  O’nun birliğini varlığını kabul eden 

her selim fıtrattaki kişi kabul edebilir ve aklen de kozmolojik olarak da inanç 

tarihine baktığımızda da O’nun birliğini delillendirebiliriz. 

İslam filozoflarının genelinin Allah tasavvuru ise sudurcu bir bakış açıdır. 

Lakin Kindi’yi tam manasıyla sudurcu diyemeyiz o, Tanrıya ilk illet demiş ve 

ezeli, ebedi ve kâdir-i mutlak olduğunu söylemiştir. Tanrı’yı delillendirmek için 

hudûs, vahdet-kesret, ikna ve nizam delillerini kullanmıştır.  

Farabi ve İbn Sina ise sudur teorisini benimsemişlerdir. Farabi ye göre ise 

Tanrı nihai ilke, fail sebeptir. Her şey Tanrı’dan taşmıştır ve Tanrı eksiklikten ve 

maddeden uzaktır. Ona göre Tanrı hem akıl hem âkil hem de ma’kuldur. Tanrı ile 

diğer varlıklar arasında bir nedensellik bağı vardır ve her şey ondan iradesi 

olmaksızın çıkmıştır.  

İbn Sina ise Tanrı’nın varlığının ve mahiyetinin ayrı olmadığını bu sebeple 

eşi, benzeri ve ortağının da olmadığını savunur. Tanrı’nın varlığının tanımı da bu 

yüzden yapılamaz ve varlığı apaçık olduğundan delil getirilemez olduğunu söyler. 

Onun felsefesinde Tanrı, birdir, tektir, bileşik değildir, cevher ve araz değildir. 

Alem ise zorunlu değil mümkün varlıktır. 

Sufilerin ise bakış açısı olarak ikiye ayrıldıklarını belirtmiştik. İbn Arabi 

öncesi sufiler tevhidin sırrına ermiş insanlardır sonrasındaki sufilerin ise Allah 
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tasavvuru vahdet-i vücuttur. Bu anlaşta ise Allah mutlak varlıktır ve zorunlu-

mümkün varlık ayrımı yapmadan tek varlığın Allah’ın varlığı olduğunu söylerler. 

Allah’ın sıfatları, kulların Rablerini tanımaları açısında büyük önem ihtiva 

eder. Allah’ın sıfatları da kendi gibi kadimdir, sonradan kazanılmış değildir.  

Sıfatlar hususunda teaddüd-ü kudemaya gidilmesi tevhid ilkesiyle 

bağdaşmaz. Bu halin çaresi için teşbih ve ta’til öngörülmüştür lakin bu iki seçenek 

de İslam akidesiyle bağdaşmayan durumlardır. Bu sebeple ta’tile düşmektense 

Mutezili alimler Allah’ın sıfatlarının mahluk olduğunu söylerler ve Selefiyye gibi 

yalnızca nasslarda geçen sıfatları Allah’a nisbet ederler. Sünni kelamcılar ise 

sıfatları üç gruba ayırmıştır: tenzihi, sübûtî ve fiili sıfatlar.  Sıfatlar hususunda 

sübûtî sıfatlardan tekvin sıfatı Eş’ariler ve Maturidiler aynı görüşte değildir. 

Eş’arilere göre izafi ve itibari bir sıfattır, hakiki bir sıfat değildir. Fiili sıfatlar gibi 

hadistir ve Allah’ın zatıyla kaim değildir. Maturidiler ise Allah’ın zatıyla kaim ve 

ezeli olduğunu söyler.  

Kindi’de ilahi sıfatları birbirine indirgeme veya birini tercih etme tarzında 

bir tavra rastlanmaz. Allah’ın cüzleri bilmemesinin hakikat ile bağdaşmadığını 

söyler. En çok bahsettiği sıfat ise birlik ve ezelilik sıfatıdır.  

Farabi ise zat ve sıfat arasında ayrım yapmaz. Allah’ı selbi sıfatlarla niteler 

ve zati ve sübûtî sıfatlardaki çokluğun tek bir hakikate işaret ettiğini söyler. İbn 

Sina da ilim, irada, sem’, basar, kelam, hayat ve tekvin sıfatları Allah’a nispet eder 

lakin Allah’ın sıfatlarındaki çokluğun onun varlığındaki birliğe zarar 

vermeyeceğini, bu sıfatların bile Allah’ın zatını anlatmaya yeterli gelmeyeceğini 

söyler. 

İlk dönem sufileri ehli sünnet kelamcılarıyla aynı görüşe sahiptir. İbn 

Arabi ise zatta tevhide ulaşılmadığı sürece sıfat ve fiillerde de tevhide 

ulaşılamayacağını söyler. O bir yandan Sünnî kelamcıların sıfat teorisini 

mevcutların Hakk’ın hâllerini olduğunu temellendirecek şekilde dönüştürmüş, 

diğer yandan Mutezilenin madum şeylerini, Hakk’ın isim ve hâlleri olan 

mevcutların yine O’nun ilmindeki ezelî hakikatler olduğu görüşüne evirmiştir.   

 

Kelami ekollerin Allah’ın sıfatlarına bakış açıları Allah’ın fiillerine bakış 

açılarını da etkilemiştir. Eş’ariler Allah’ın her şeyi istediği gibi sebepsiz 
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yaratmasını ve ona bir zorunluluk getirilemeyeceğini söylerken Maturidiler 

Allah’ın fiillerini irade ve kudretiyle beraber hikmet çerçevesinde yarattığını 

düşünmektedir.  Mutezile ise Allah’ın en uygun olanı adalet ilkesi sebebiyle 

yaratmak zorunda olduğunu savunur.  Eş’ariler tarafından teklif-i ma la yutak caiz 

görülse de Maturidiler bunun akli ve mantıki olmadığından dolayı caiz görmezler.  

Bu ekollerin Allah’ın fiillerine bakış açıları kulların fiillerine bakış açılarını da 

etkilemiştir. 

İslam filozoflarına göre ise Allah’ın fiilleri sırf hayırdır ve ondan zorunlu 

bir şekilde çıkmıştır. O daima yaratma halindedir ve O’nun fiilerinde  neden 

aranmaz. Sufiler kulun fiillerini de Hak’ın fiili olarak ele alırlar. Gazali, ilahi 

fiillerin sırf hayr olduğunu, her şeyin Allah’ın ilim ve iradesiyle adaletiyle 

yarattığını söyler. 
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