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yansıtması. verilen her sözün yerine geti
rilmesi ahlaki bir ödevdir. Hadislerde sa
dece kan-koca arasındaki geçimsizliği gi
dermek. savaşta düşmana üstün gelmek 
ve insanlar arasında barışı sağlamak ni
yetiyle yalan söylenebileceği bildirilmiştir 
(Müsned, VI. 459, 461; Ebu Davüd, "Edeb", 
50 ; Tirmizi. "Birr'', 26) b) Niyet ve irade
de sıdk. Bir kimsenin sözünde doğru ol
ması yanında iç dünyasında da dürüst ol
ması, hakikati ifade etme niyet ve isteği 
taşıması gerekir. Hz. Peygamber'in, "Allah 
sizin bedenlerinize (şekillerinize) ve malla
rınıza değil kalplerinize ve amellerinize ba
kar" (Müslim. "Birr", 33, 34); "Ödemek ni
yetinde olmadığı halde borçlanan kimse 
hırsızdır" (İbn Ma ce, "Şada~t", ı O, ll) an
lamındaki hadisleri bunu ifade etmekte
dir. Gazzall'ye göre bir kimsenin amacı ger
çek, niyeti doğru olur, iradesi hayra yöne
lirse böyle biri sadık veya sıddlk diye nite
lenir. Ahlaki bakımdan önemli olan sözün 
kelimeleri değil bunların arkasındaki niyet 
ve iradedir. Buna göre bir kimse diliyle, 
"Allah'a yöneldim; ben Allah 'ın kuluyum; 
Allahımı Yalnız sana kulluk ederim" der
ken kalbi Allah'tan başka şeylerle meşgul 
olursa onun bu söyledikleri yalandan iba
rettir. Gerçek kul varlığını nefsine değil 
mevlasına adayandır, bu da sıddikların de
recesidir (İf:ıya', IV, 388-389; ayrıca b k. sm
DIK). c) Karar verınede sıdk. Niyet ve ira
deden sonraki bir doğruluk ve dürüstlük 
aşaması olup insanın iyi ve doğru olduğu
na inandığı bir işi yapmaya dürüstlükle 
karar vermesini ifade eder. d) Kararında 

durma hususunda sıdk. Bir konuda veril
miş olan doğru kararı sürdürmeyi ifade 
eder. Karar verme ve kararında durma
daki dürüstlük, özellikle kötü alışkanlık
lardan tövbe edip bir daha bunlara dön
meme hususunda büyük önem taşır. e) 
Arnelde sıdk. Ahlak alimleri arnelde dü
rüstlüğü "iyilikleri gösteriş için değil sırf 
iyi ve gerekli olduğu için yapma, kötülük
leri de aynı anlayışla terketme bilinci ve 
sorumluluğu" olarak açıklamışlardır. f) Di
ni ve manevi hallerde sıdk. Özellikle ta
sawufi kaynaklar kulun Allah'a saygı ve 
bağlılığını gösteren havf, reca, tazim, zühd, 
rıza, tevekkül. muhabbet gibi manevi hal
lerdeki doğruluk ve samimiyeti sıdkın 
en ileri derecesi olarak değerlendirmiştir 
(a.g.e., lV, 386-392) Seyyid Şerif el-Cürca
ni'nin kaydettiğine göre hakikat ehli sıd
kı "ölümü pahasına da olsa gerçeği söyle
me" diye tarif etmiştir (et-Ta'rf{at, ''şıd~" 
md.). Cüneyd-i BağdMI'nin de sıdkı böy
le anladığı belirtilir (Kuşeyrl, ll, 451 ). Ancak 
islam alimleri hayatı bir tehlike karşısın-
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da yalan söylemeyi caiz görmüştür (bk. 
YALAN) 
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SIFAT 
( ~1 ) 

Allah'ın insanlarca bilinebilmesi için 
zatına nisbet edilen 

mana ve mefhumlar anlammda 
kelam terimi. 

_j 

Sözlükte "bir varlığın nitelik, hal ve özel
liklerini belirtmek" anlamında masdar ve 
"bir varlığın tanınmasını sağlayan hal ve ni
telik" manasında isim olan sıfat kelimesi 
(Kamus Tercümesi, ın . 759-760). terim ola
rak "Allah'ın insanlarca bilinmesini sağla
yan nitelik" veya "Allah 'ın zatına nisbet edi
len mana ve mefhum" diye tanımlanır. Nor
mal zihnl yetenekteki insanlar, kendi fiz
yolojik ve psikolojik yapılarından başlamak 
üzere tabiatta müşahede ettikleri fevka
lade kuruluş ve işleyişe bakarak bunların 
bir yaratıcı , düzenleyici ve yöneticinin var
lığına işaret ettiğini hisseder, duyu vası
talarıyla algılanamayan bu yüce varlığı ba
zı kavramlarla niteleyip ifadelendirirler. is
lam literatüründe Allah'a nisbet edilen bu 
mana, mefhum ve kavrarnlara isim veya 
sıfat denilir. Bazı düşünürler, isim kelime
sinin açık bir muhteva taşıdığından mahi
yeti bilinerneyen Allah'a izafe edilmeyece
ğini söylerken (Fahreddin er-Raz'i' , Leva
mi'u'l-beyyinat, s. 10-18) İbn Hazm gibi 
nasçı-ınuhafazakar alimler Kur'an 'da yer 
almadığı için sıfat kelimesinin kullanılama
yacağını söylemiştir (el-Faşl, ll. 283). İsim 
ve sıfat ter imlerinin kullanımı ilk defa Ebu 
Hanife'de görülrriüşse de bu iki terim ara
sındaki ince fark Matürldl tarafından açık-

lığa kavuşturulmuştur. V. (XL) yüzyıldan 
itibaren yazılmaya başlanan "el-esma' ve's
sıfat" adlı eserlerde isimle sıfat arasında 
şöyle bir ayırım yapılmıştır: Hay, arırn. ha
lik gibi kuruluşu açısından sıfat olan keli
meler isim, diğerleri sıfattır (DİA, ll, 482). 
Aslında sıfat için yapılabilecek en özlü ta
rif" Allah'ın zatına nisbet edilen mana" şek
lindedir. Bu mana ve muhtevanın kelime 
çeşidi bakımından isim, fıil, sıfat veya zarf 
olması konunun özünü etkilemez. 

Semavi: Dinlerde Tanrı'nın Sıfatları. Se
mavi dinlerde Allah'ın isimlerini ve sıfat
Iarını belirlerken vahye dayanmak gerek
tiği vurgulanmakla birlikte kutsal metin
lerde yer almayan isim ve sıfatiarın da O'na 
nisbet edilebileceğini benimseyenler var
dır. Yahudi kutsal metni Tanah'ta Tanrı, 
Yahova (sonsuza kadar var olan, ebedl; Çı
kış, 3/14; 6/2-3). Elohim (en güçlü; Çıkış , 

20/3). El Elyon (en yüce; Tesniye, 32/8). El 
Olam (sonsuz olan; Tekvln , 21/33). El Roi 
(gören. i şiten ; Tekv'i'n, 16/13- 14). El Şadday 
(güçlü olan; Çıkı ş , 3; Hezekiel. 1/23) isim
leriyle nitelendirilmektedir (EJd., VII, 674-
682). Yahudi filozofları, Tanrı'nın zatına 
vakıf olunamayacağı halde O'nun sıfat
larından epistemolojik olarak anlamlı bir 
şekilde nasıl bahsedilebileceği konusunu 
tartışmışlardır. Erken dönem fılozofu Phi
lo (ö. 40) Tanrı'nın zatının değil varlığının 
bilinebileceğini ifade etmiş, O'nun bir ve 
basit olduğunu, araz, madde ve silret gibi 
yaratılmışlara ait sıfatiardan münezzeh bu
lunduğunu söylemiştir. Aynı filozof kutsal 
metinde Rab Yahova'ya nisbet edilen el, 
yüz, göz gibi organlarla gezmek, inmek, 
koklamak, kıskanmak ve insan şekline bü
rünmek gibi beşeri özelliklerin (Tekvln, 3/8, 
8/1,21.9/6, 11/5, 18/ 1-3, 22; Çıkış, 20/6, 32/ 
12; işaya, 59/I 7) O'nun yaratılmışlık belir
tilerinden tenzihine uygun biçimde yorum
lanması gerektiğine işaret etmiştir. İslam 
teolojisinden ileri derecede etkilenen En
dülüslü yahudi filozofu Saadia Gaon (Said 
b. Yusuf ei-FeyyQm'i') kutsal metinden ha
reketle Rab Yahova'nın tek, hayat sahibi, 
kadir-i mutlak, her şeyi bilen ve yaratıl
mışlara benzemeyen yüce varlık nitelik
lerini taşıdığını , O'nun eşsizliğinin yegane 
yaratıcılığının mantıkl bir neticesi oldu
ğunu belirtmektedir. Saadia Gaon'un ilahi 
sıfatiara zatın dışında varlık nisbet et
meyen görüşünde Mu'tezile'nin sıfat an
layışının etkisi açıkça görülmektedir. Ya
hudi filozofu İbn Meymun, zatını kavrama
nın imkansızlığı sebebiyle Tanrı hakkında 
selbf sıfatlarla konuşulabileceğini belirt
miş olup bunda da Farabi tesiri vardır. 
İbn MeymQn kutsal metinlerde geçenler-



le sınırlı kalmayıp kudret. ilim ve irade gibi 
aklen gerekli olan sıfatıarın Tanrı'ya nis
bet edilebileceğini, ancak bunları tenzih 
çerçevesinde selbi yorumlarla açıklamanın 
gerektiğini ifade etmiştir (a.g.e., VII. 664-
669). Feyyumi, Jdah H alevi, Abraham b. 
Davud ve İbn Meymun gibi yahudi filozof
ları tevhid anlayışına aykırı düşeceği, ayrı
ca beşeri dilin niteliği ve çağrıştıracağı ya
r atılmışlık özellikleri sebebiyle teşbih ve 
tecsime götüreceği endişesiyle Tanrı'ya 
sübüti (olumlu) sıfatlar nisbet etmeyi uy
gun bulmamışlardır. Buna karşılık Levi b. 
Gersham ve Hasdai Crescas gibi bazı filo
zoflar Tanrı'ya olumlu sıfatlar nisbet edil
mesi gerektiğini, bu tür sıfatiarın tevhid 
anlayışını ve O'nun kemalini ihlal etmeye
ceğini belirtmişlerdir (a.g.e., VII, 659-660; 
]acobs, s. 38-7 1 ). 

Hıristiyan kutsal metinlerindeki Tanrı 
tasavvuru genel yahudi anlayışından fark
lı olmamakla beraber Hıristiyanlık'ta Tan
rı'nın sıfatları konusu teslis anlayışıyla bağ
lantılı biçimde değerlendirilmelidir. Yeni 
Ahid'e göre Tanrı iyilik, hakikat ve hikme
tin kendisidir (Markos, ı 0/18; Romalıl ar'a 

Mektup, 3/5; ı6/27). Gökler alemi O'nun 
tahtıdır: O ebedi olarak kutsaldır: yeryü
zündeki her şeyi O kontrol eder (Matta, 
5/34; 23/22; Romalılar'a Mektup, 9/5, 14) 
O yaratıcıdır ve hiçbir şey bilgisinin dışın
da değildir (mesela bk. Matta, 6/30; 10/29; 
19/4; Markos, 13/!9; Luka, ı 2/24; Resulie
rin i şleri , 4/24). Tanrı yaratıcı olarak yara
tılmışlardan ayrı olsa bile (Romalılar'a Mek
tup, 1/25) onlarda mündemiçtir (Efesliler'e 
Mektup, 4/6) Yeni Ahid'de Isa, Tanrı'nın 
kelamı olarak ilahi bir konuma sahip gös
terilmekle birlikte (Yuhanna. 1/ 1-18) tes
lis anlayışı formülasyonuna rastlanmamak
tadır. Pavlus'un Korintoslular'a Birinci Mek
tubu'nda ( 12/4-6) ruh, rab ve Tanrı arasın
da kurduğu ilişki ve Matta'da (28/19) orta
ya çıkan baba. oğul. ruh üçlüsü teslis dü
şüncesi yönünden yorumlanmaz. Hıristi
yan tealogları Hıristiyanlığı monoteist bir 
din şeklinde görmektedir. Nitekim erken 
dönemlerde Hıristiyanlığın Tanrı inancı ya
hudi inançlarını yansıtmaktaydı. Baba, oğul, 
RGhulkudüs'ten oluşan klasik teslis doktri
ni de monoteist bakış açısından yorum
lanmaktadır. Bununla birlikte bu üç kav
rama başvurmadan Hıristiyanlık'taki Tan
rı inancını açıklamak imkansızdır. İlk dö
nemde kilisedeki yahudi kökenli Tanrı inan
cı, yaklaşık ı. yüzyılın sonuna doğru Yeni 
Ef!atuncu felsefenin etkisi ve Yunan-Roma 
kökenli insanları hıristiyanlaştırma ama
cının sonucunda şekil değiştirmeye baş
lamış, böylece Tanrı kavramı biri teslis, di-

ğeri Tanrı'nın enkamasyon u olarak Isa fi
gürü ile ilişkilendirilmiştir. Hıristiyan tealog
ları Tanrı'nın bir, ezeli, ebedi, yaratıcı, ka
dir-i mutlak, değişmez. kavranamaz, yega
ne ilim ve kudret sahibi olduğunu. yaratık
la ra benzemediğini kutsal metinlerden 
hareketle açıklamış (Ouick, s. 44-76; New 
Catholic Encyclopedia, VI, 540-543). kutsal 
metinlerde yer alan ve Hz. Isa'ya tanrı ni
telikleri atfeden inançları da savunmuştur 
(Matta. 28/ ı 9; Korintoslular'a Birinci Mek
tup, 12/4-6; Efesoslular'a Mektup, 1/3-14) . 

Kur'an ve Hadiste Sıfatlar. Kur'an-ı Ke
rim'de sıfat kelimesi Allah'a nisbet edil
memiş. ancak müşriklerin politeist tanrı 
anlayışından söz edilirken Cenab-ı Hakk'ın 
bu tür telakkilerden münezzeh olduğunun 
beyanı sırasında "vasf" kavramı kullanıl
mıştır (M. F Abdü lbakL el-Mu'cem, "vşf" 
md.). Bunun yanında Allah'ın güzel isim
lerinin (el-esmaü' l-hüsna) olduğu belirtil
miştir (el-A'raf 7/180; el-isra 17/ 110; ei 
Haşr 59/24). Kur'an'da acz, eksiklik ve ya
ratılmışlık özelliği taşıyan birçok kavram 
ilahi zattan nefyedildiği gibi (selbi-tenzlhl 
sıfat l arı hay, alim, kadir, Mlik, rezzak gibi 
birçok sübüti ve fiili sıfat O'na izafe edil
miştir. Varatılmışlık özelliği taşıdıkları için 
Allah'tan nefyedilmesi gerektiği halde nas
larda yer alan nefs, vech. ayn, yed, istiva 
vb. kavramlar da (haber! s ıfatları Kur'an'
da yer almıştır (ei-Kasas 28/88; Taha 20/ 
39. 41; Sad 38/75; Yunus 10/3) . Kur'an'da 
kelime çeşidi bakımından isim, sıfat, fiil 
ve zarf konumunda bulunan sıfatlar çok
tur. Sadece sıfat biçiminde olanlar üzerin
de yapılan bir çalışmada bunların tür sa
yısı 1 09 olarak belirlenmiş, farklı sigaları
nın eklenmesiyle sı fat türü n ün 161 ·e ulaş
tığı görülmüştür (Yarımbaş, s. 141-1 50) 
EbG Abdullah ez-Zübeyri ve Hattabi'den 
itibaren bütün kelime çeşitlerinden hare
ketle yapılan tesbitlerde sayı 313'ten 552'
ye kadar yükselmektedir (DiA, XI. 409) 
Hadislerde ise açıkça sıfat kavramı geçer 
ve zat-sıfat ayırımı yapılır. İlgili hadislerde 
belirtildiğine göre Hz. Peygamber duala
rında Allah'ın izzetine sığınmış, O'nun ya
rattıklarına seslendiğini ve insanları gö
rüp dualarını işittiğini haber vermiş. rah
manın sıfatıarını içerdiği için İhlas suresi
ni namazda okuyan sahabiyi Allah'ın sev
diğini söylemiştir (Buhar!, "Tevi:ıid", ı. 7, 
9, 14; fjal!w e(ali 'l·'ibad, s. 192) Vine ha
dislerde "zatullah" terkibi kullanılmış: Al
lah'a ilim, kudret, kelam, yed, kadem. ısba', 

hicab. yakınlık, nüzUI, istiva gibi sıfat ve 
fiiller nisbet edilmiştir (Buharl, "Enbiya"', 
8; "Tevl:ıid", ıo. 15, 24; Müslim, "Iman", 
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293. "Şalatü'l-müsatlrin", 168; Fahreddin 
er-Razi, Esasü 't-ta/j:dfs, s. ı ı 4-l ı 9). 

Problemin Ortaya Çıkışı . Kur'an-ı Kerim'
de İslamiyet'teki Allah anlayışı açıklanır
ken tevhid ilkesine dayanan tenzihi sıfat
lar ısrarla vurgulanmış, bunun yanında ka
inata ve özellikle insana yansıyan birçok 
kemal sıfatı zat-ı ilahiyyeye nisbet edil
miştir. Kur'an'ın ilk muhatapları olan as
hap bu ilahi beyanları sözlük muhtevaları 
çerçevesinde anlamış. Kur'an'ın müteşa
bih ayetlerde dile getirilen ve sözlük an
lamı itibariyle Allah'ın insana benzediği iz
lenimini veren beyanları te'vile başvurma
dan benimsemiştir. Ashabın bu tavrı ta
biin döneminin ortalarına kadar devam et
miştir. Ahmed b. Hanbel, müteşabih ayet
leri yanlış te'villere tabi tutan ve ilahi sı
fatlar hakkında yeni görüşler ileri süren 
ilk kişinin Cehm b. Safvan (ö. 128/745) ol
duğunu belirtmiştir (er-Red, s. 64-68). İbn 
HaldGn'a göre ll. (VI II.) yüzyılın başlarında 

müslümanlar arasında ilahi sıfatlar konu
sunda ihtilaflar çıkmaya başlayınca Allah'ın 
sıfatıarına ve fiilierine ilişkin müteşabih 
ayetleri sözlük anlamından hareketle teş
bih yönünde tefsir edip açıklayan ve Selefe 
uyduklarını savunan bir grup hadisçi or
taya çıkmış, "Allah görülen cisimler gibi ol
mayan bir cisimdir" diyerek O'nun zatını 
insana benzetmiştir. Bunların ardından, 
ilahi sıfatlar hakkında "bilakeyf" (mahiyeti 
bilinmeksizin) ifadesini kullanmasına rağ
men insanın sesine benzemeyen bir ses
le konuşma ve arşa yükselme (tahta otur
ma) örneklerinde görüldüğü gibi bu sıfat
ları insanın sıfat ve fiilierine benzetmek
ten kurtularnayıp sonuçta teşbihe düşen 
Selefiyye zuhur etmiştir. Selefiyye'nin bu 
tutumuna karşı ç ıkan Mu'tezile, tenzihte 
aşırılığa saparak ilahi sıfatları O'nun zatı
na ait gerçek nitelikler saymak yerine zih
ni kavramlar ve hükümler düzeyine indir
gemiştir. Ardından bu iki farklı sıfat telak
kisini isabetli görmeyen İbn Küliab el-Bas
ri, Ebü'l-Abbas el-Kalanisi, Haris b. Esed 
el-Mubasibi gibi ilk Ehl-i sünnet kelamcı
ları, daha sonra da Sünni kelam okulları
na öncülük eden Eş' ari naslara bağlı kala
rakAllah'ın ilim, kudret, irade, sem', ba
sar, kelam adı verilen ve zatını niteleyen 
gerçek anlamda sıfatlarının bulunduğunu 
kabul ederken bu konuda teşbihe yönelen 
görüşleri reddetmiştir (Mu!j:addime, lll, 
ı 042-1 058) İbn Haldun tarafından zikre
dilmemekle birlikte Ebu Mansur el-Matü
ridi ilahi sıfatlar problemine geniş yer ver
miş ve sonraki dönemlerde Sünni kelam 
eserlerinde göze çarpan kelami bakış açı
sını Eş' ari'den belki de daha önce ve daha 
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zengin bir şekilde temellendirmiştir. İbn 
Teymiyye ise sıfatlar konusundaki tartış
maların ilk defa Ca'd b. Dirhem tarafın
dan başlatıldığını. bu zatın bazı akli istid
lallere dayanarak gerçek anlamıyla Allah'ın 
sıfatiarını inkar ettiğini, Cehm b. Safvan'ın 
da ona tabi olduğunu söylemiştir (Minha
cü's-sünne, V, 392). 

D. B. MacDonald gibi bazı şarkiyatçılar, 
ilahi sıfatlar meselesinin yahudi ve hıris
tiyan teolojilerinin yanı sıra eski Yunan fel
sefesinin etkisiyle ortaya çıktığını, daha 
sonra müslümanlar arasındaki iç ihtilat
ların bu süreci geliştirdiğini iddia etmiş
tir (İA, I. 368). Ancaksıfatiarta ilgili tartış
mayı İslam ilahiyatının kendi iç dinamiği
nin bir sonucu saymak gerekir. Çünkü ila
hi sıfatlar, ayet ve hadislerde üzerinde du
rulan itikad'i bir konu olup müslümanların 
bunları aniayıp açıklamaya çalışması tabii 
bir gelişmedir. Allah'a iman eden bir müs
lümanın, O'na yönelip gönülden bağlan
ması ve O'nunla manevi bir iletişim kura
bilmesi için O'nun hakkında zihin ve gönül 
dünyasında olabildiğince aydınlığa kavuş

ması gerekir. Bu da ancak Cenab-ı Hakk'ın 
güzel isimleriyle yüce sıfatları hakkında bil
gi edinmekle gerçekleşir. Bu sebeple İslam 
alimleri Allah'ın insan idrakini aşan zatı 
etrafında konuşmak yerine sıfatiarını ko
nu edinmiş ve bu yolla kilinatın yaratıcısı
nı tanıyıp tanıtmayı amaç edinmiştir. 

Sıfatları Anlama Yöntemleri. 1. Teşbih. 
"AIIah' ı yaratılmışlara veya yaratılmışları 
Allah'a benzetmek" anlamına gelen teşbih 
anlayışının İslam dünyasında belirmesin
de Yahudilik, Hıristiyanlık ve Mecüsllik'ten 
intikal eden gerçek dışı telakkilerin bazı 
hadisçilerce nakledilmesinin etkili olduğu 
kabul edilir. Bunun yanında aşırı Şi'i ve sü
fi gruplarının anlayışları ve tevhid ilkesin
de titizlik göstererek ilahi zatı tenzihte ile
ri giden Mu'tezile'ye karşı tepkiler de teş
bih anlayışının oluşmasına zemin hazırla
mıştır. Davüd ei-Harizm'i gibi teşbihte aşı
rılığa düşenlere göre cinsel organ ve ağız 
dışında insanlarda bulunan organlar Allah'
ta da mevcuttur. O cisimden oluşmuştur, 
bir mekanda ve bir yönde bulunur, me
kanı göklerin üstünde olan arştır. Allah'ın 
bilmek, güç yetirmek, görmek, işitmek, 
konuşmak. gelmek, gitmek, oturmak, in
mek, çıkmak gibi sıfatları ve fiilieri de 
insanlarınkine benzer (Şehristanl. I, ı 03-
113: Miklatl, s. 174; Takıyyüddin İbn Tey
miyye, el-Esma' ve 'ş-şıfat, II, 165) . İslam 
tarihinde gerek sayıları gerekse ilm'i-fikri 
durumları itibariyle önemli olmayan bu ki
şilerin anlayışları alimierin büyük çoğun
luğu tarafından naslara ve akla aykırı bu-
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lunmuştur (bk. MÜCESSİME; MÜŞEBBİHE; 
TEŞBİH). 

z. Tefviz. "Ailah'ın zatı ve sıfatlarının ma
hiyetine ilişkin bilgiyi ilahi ilm e havale et
rnek" anlamındaki tefvlz Selef ulemasın
ca benimsenmiştir. Bu alimiere göre Al
lah'ın naslarda belirtilen sıfatları vardır, 

ancak bunlar yaratıkların sıfat ve fiilierine 
benzemez; gerçek manalarını ve mahi
yetierini bilmek mümkün değildir. Bun
dan dolayı te'vile başvurmadan ve arala
rında bir ayırım yapmadan naslarda zik
redilen sıfatıarın hepsine iman etmek ge
rekir (İbn Teymiyye, er-Risaletü't-Tedmü
riyye, S. 7). Çünkü insan Allah'ın zatının 
keyfiyet ve mahiyeti gibi, sıfatlarının ma
hiyetini de bilemez. İlahi sıfatlar beşeri sı
fatlar gibi görülmeyip mahiyetleri biline
meyen uiOhiyyete özgü kavramlar olarak 
düşünüldüğü takdirde problem çözülmüş 
olur (Muhammed b. Eman el-Cami', s. 
214-2 18). Sıfat konusuna akl'i istidlal açısın
dan yaklaşıldığı takdirde Allah'ın üstün sı
fatlara sahip olması gerekli görülür, ancak 
vahiy olmadan akıl tek başına ilahi sıfat 
ve fiilieri belirleyemez. Yaratılmışlara ait 
sıfatiarın aksine Allah'ın sıfatları ulühiyyet 
makamına layık bir yetkinlik taşıyıp her 
türlü eksiklikten münezzehtir. Mesela ar
şa istiva etmesi O'nun "yüce zatının yara
tıkları arasında yani madde aleminde bu
lunmaması" anlamında olup bir insanın 
tahta oturmasına benzemez (Takıyyüddin 
İbn Teymiyye, er-Risaletü't-Tedmüriyye, s. 
29: İbn Kayyim el-Cevziyye, el-Kava'id, s. 
22-23, 75-76; Sabir Abdurrahman Tuayme, 
s. 292-299). Kelamcıların, genellikle Sele
fiyye'yi ilahi sıfatlar konusunda teşbih ve 
tecs'im inancını benimsemekle itharn et
mesine karşılık Selefiyye, onları özellikle 
haberi sıfatları ve ilahi fiilieri yorumlamak 
suretiyle geçersiz kılmak, hatta bunları 
inkar etmekle suçlamıştır. 

3. Te'vil. "İlk bakışta Allah'ın yaratılmış
lara benzediği izlenimini veren nasları dil 
bilimi kuralları ve akl'i bilgiler ışığında yo
rumlama" diye tanımlanabilir. Cehmiyye, 
Mu'tezile, Şla, Eş'ariyye , Matürldiyye ve 
felasife te'vili benimsemekte ittifak et
mekle birlikte bunlar ilahi sıfatiara yakla
şımda farklı tutum izlemişlerdir. Tenzihte 
aşırı gidip bazı sıfatları nefyeden Cehmiy
ye, Mu'tezile ve felasife Muattıla ve Nü
fat diye isimlendirilmiş, sıfatları ispat eden 
Müşebbihe, Mücessime, Selefıyye, Eş'ariy

ye ve Matürldiyye, Sıfatiyye, Ashabü's-sı

fat ve Müsbite diye anılmıştır (Hayyat. s. 
50; Şehristan'i, I, 32, 92- ı ı 3: Sa bir Abdur
rahman Tuayme, s. 50). 

Mu'tezile, Usüliyye ŞYası, felasife, Eş'ariy
ye ve Matürldiyye, naslarda Allah'a atfe
dilen ve sözlük anlamı bakımından O'nun 
yaratıklara benzediği izlenimi veren sıfat 
ve fiilierin tenzihe uygun bir tarzda te'vil 
edilmesi gerektiğinde ittifak halindedir. 
Mu'tezile'ye göre ilahi sıfatiarda öne çıkan 
unsur tenzihtir. Allah duyutarla algılana
mayan kadim, hay, arım . adi, hakim, vahid, 
ganl bir varlıktır; fakat böyle oluşu zatında 
müstakil manalar halinde sıfatlarının oldu
ğu anlamına gelmez ( İbnü ' l-Murtaza, el-Ka
la' id, s. 7-8) . Mu'tezile kelamcılarının ileri 
gelenlerinden Ka'bl'ye göre sıfatlar, Allah'ın 
zatında gerçek manada bulunmayıp sa
dece insan zihni tarafından O'na yönelti
len nitelemelerden ibarettir (Matürldl. s. 
79, 87) . Bu sebeple Mu'tezile'nin çoğun
luğu, Allah'ın yanında başka kadim varlık
ların mevcudiyeti (taaddüd-i kudema) sonu
cuna götüreceği ni düşünerek Allah'ın za
tından başka, varlıkla nitelenebilecek (sü
bOtl) kadim sıfatiara sahip olmasını tev
hid ilkesine aykırı görmüştür. Esasen sı
fat bir araz olduğundan O'nun zatına nis
bet edilemez. Sıfatlar açısından Allah hak
kında ancak şu tabirler kullanılabilir: Al
lah zatıyla veya zatından dolayı yahut za
tındaki halden dolayı hay, alim kadlr, mev
cüd, mür'id, seml', bas'irdir; bunların zıt
ları ise Allah hakkında muhaldir (Hayyat, 
s. 50: Kadi Abdülcebbar, s. ı 28- ı 29: Şeh
ristanl. ı , 44) . ŞYa'nın önde gelen kolları olan 
Zeydiyye ve İsnaaşeriyye ilahi sıfatlar ko
nusunda büyük ölçüde Mu'tezile'ye yakın 
görüşler benimsemiştir. ŞYa'ya göre Allah'a 
sıfat nisbet edilebilir, ancak bu O'nun zat 
ve sıfatiardan oluşmuş bir varlık olduğu an
lamına gelmez (ibnü'l-Mutahhar el-HillT, 
s. 9-25: Ali b. AbdülkerTın b. Fudayl Şere
feddin, s. 49-50; Sami ei-Gureyrl el-Gar
ravl, S. 317-321, 588) . Yeni dönemde bazı 
İsnaaşeriyye mensupları ilahi sıfatlar me
selesinde naslara daha uygun bir tutum 
ortaya koymuştur (Ca'fer es-Sübhanl, I. 
82-85) 

İlahi sıfatlar konusunda tenzihçi bir tu
tum benimseyen İslam filozofları Allah'ın 
varlığı ile mahiyetinin bir olduğu düşün
cesinden hareketle O'nun sıfatiarını zatı
nın aynı kabul etmiş ve sıfatiarın zihnen 
de olsa zatından ayrılmasını imkansız gör
müştür. Kelamdan felsefeye geçiş döne
minin temsilcisi sayılan Ya'küb b. İshak et
Kindi ilah! sıfatları zata indirgerneden Al
lah'ı alim, kadlr, hay, Mlik, ilk sebep, son 
sebep, ilk yönetici gibi sıfatiarta niteleyip 
birlik ve ezellliğini öne çıkarmıştır (b k. KİN

ol, Ya'küb b . İshak). Farabi ise tevhid ilke
sini korumak için zat-sıfat ayırımı yapma-



mış; Allah'ın sadece selbl sıfatiarını öne 
çıkarmakla birlikte O'nun mutlak hakikat 
ve kamil varlık olduğunu açıklamak ama
cıyla ilahi zatı ilk varlık, zorunlu varlık, ilk 
prensip, ilk sebep, hak, hakim, akıl, akıl, 
ma'kül, hay, mürld gibi sıfatlarla nitelen
dirmiştir (mesela bk. el-Medinetü'l-fazıla, 
s. 3- 17). İbn Sina alemin mevcudiyetini (su
dur) Allah'ın ilmine dayandırır. Ona göre 
var oluş Allah'ın kendisini bilmesi sayesin
de gerçekleşmiştir. Allah'ın mahiyeti var
lığı demek olduğundan vücut onun asıl sı
fatıdır ve O'nda "akıl" anlamına gelir, akıl 
akledince kendini bilir. Varlığı ve mahiye
ti aynı olduğundan Allah'ın cinsi, faslı. tü
rü, eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Bu sebep
le Allah hakkında yapılabilecek nitelemeler 
şöyle olmalıdır: O biricik, en yetkin, en gü
zel varlık ve tek gerçektir; kendini sevdi
ği için aşk, aşık ve maşuktur. Hayat. ilim, 
irade, kelam, tekvin gibi sıfatları Allah'ın 
varlığında çokluk oluşturmaısa da varlığı
nı tam olarak tanıtmaz, O meliktir ve ga
nldir (er-Risaletü'l-'arşiyye, s. 23-34) 

Erken dönem Ehl-i sünnet kelamcıların
dan İbn Küliab ei-Basrl'nin Allah'ın kadim 
olan isim ve sıfatları bulunduğunu kabul 
edip (Eş'arl, Makalat, s. ı69) bunları te
mellendirmeye çalışmasından sonra Ma
türldiyye ve Eş'ariyye'ye mensup kelam
cılar Allah'ın yaratılmışlara benzemekten 
münezzeh olduğunu söylemekle birlikte 
üstünlük ve kemal niteliği taşıyan bütün 
sıfatları O'nun zatına nisbet etmeyi hem 
aklen hem naklen zaruri görmüştür. Zira 
naslarda Allah'a ilim ve kuwet gibi (sübO
tl) sıfatlar atfedilmiştir. Ekmel varlık olan 
Allah'ta kemal sıfatlarının bulunmadığını 
iddia etmek O'nu yaratılmışlara nisbet
le eksik varlık olduğunu ileri sürmek an
lamına gelir (Seyfeddin el -Amidl, s. 53: 
Ubeydullah b. Muhammed es-Semerkan
dl, s. 60). Sünni kelamcıları ayrıca ilahi sı
fatları duyu ötesini duyular alemine kıyas 
ederek kanıtlamaya çalışmıştır. Duyular 
aleminde ilmi olana alim denildiğine göre 
duyu ötesinde de alim olanın ilme sahip 
olması gerekir (Matürldl, s. 47-48). Ancak 
bu istidlal tarzı müteahhir dönem alim
lerince zayıf bulunmuştur (Seyfeddin el
Amidl, s. 44-45) . 

Ehl-i sünnet içinde yer alan erken devir 
sufilerinin sıfatiara ilişkin görüşleri genel 
Sünni kelam telakkisiyle aynıdır. Buna gö
re Allah'ın zatı ve sıfatları vardır, zatına 
ait sıfatiarın bulunması Allah'ın birliği il
kesiyle çelişmez (Kelabazl, s. ı 4- ı 7). İlahi 
sıfatları açıklamak için farklı terimler kul
lanan Muhyiddin İbnü'I-Arabl'ye göre Al
lah zatı yönünden değil uluhiyyeti (uıOhet) 

bakımından bilinebilir. Mutlak varlık ve va
cibü'l-vücud olan Allah'ın aklen bilinebilen 
ve sınırları din tarafından belirlenen selbl 
sıfatları vardır. O'nun alemi yaratması ger
çeğine sistem içinde yer verirken hayat, 
ilim, irade, kudret, yaratma, işitme ve gör
me sıfatlarının bulunduğunu söylemek ge
rekir. Ancak bu sıfatlar zatından ayrı değil 
zatının aynıdır, haberi sıfatlar da sübutl 
sıfatlar içinde mütalaa edilmelidir (Kara
daş, s. ı 08- ı 24 ). Abdülkerlm ei-CiiT ise sel
bl sıfatiarın hepsini zatl sıfat sayar; "Icabi" 
adını verdiği sübut'i sıfatları da zatl, nef
sl, sıfati ve fiili gruplarına ayırır ( el-Kema
latü'l-ilahiyye, s. 2 ı -25) 

Semavl dinlerde, hatta tabiat üstü bir 
varlığın mevcudiyetini benimseyen bütün 
dinlerde Allah inancı dinin temel ilkesini 
oluşturur. Madde ötesi ve tabiat üstü ol
duğundan bu varlığın duyularla idrak edil
mesine imkan yoktur. Bu durumda Allah 
ya sadece zihnl bir valık olarak düşünüle
cek veya zihnin dışında, gerçek alemde 
de bulunduğu kabul edilecektir. Fiilen mev
cut olmayan, tasawur halindeki tanrı ne 
kainatın yaratıcısı ve idare edicisi olabilir, 
ne de ona inanacak insanların zihninde ve 
gönlünde yer bulabilir. Şu halde Allah fii
len vardır, fakat duyular yoluyla idrak edi
lememektedir. İşte bu noktada O'nun ta
nınması ve kendisiyle fikri ve kalbi ilişki 
kurulabilmesi için kendisini bize tanıtma
sı gerekir. Bu da -felsefi teolojiler bir yana
gönderdiği peygamberler vasıtasıyla ol
maktadır. Sonuç olarak sıfatlar, Allah'ı kul
larına tanıtan ve ikisi arasında ilişki kuran 
kılavuz kavramlar ve rehber kelimelerdir. 

İslam düşünce tarihinde naslarda ve 
özellikle Kur'an'da yer alan ilahi sıfatları 
inkar eden bir grup olmadığı gibi yaratı
cıyı zatı ve sıfatları bakımından yaratılmı
şa benzeten kimseler de yoktur. Teşbih ve 
tecslm diye adlandırılan akımlara da -çok 
az sayıdaki kötü niyetliler ve cahiller dı
şında- itibar eden olmamıştır. İnsan zihni 
nisbi değerlerden ibaret olan zaman ve 
mekan kayıtları, yaşadığı güneş sistemi 
ve madde aleminin şartlarıyla sınırlı oldu
ğundan bütün bu kayıtlardan münezzeh 
olan yüce varlığı mahiyet ve hakikatiyle id
rak etmekten acizdir. Bu sebeple naslar
da yer alan sıfatiarın anlaşılması ve mad
di olmayan varlığın madde kayıtlarıyla sı
nırlı insan zihni tarafından kavranması ko
nusunda tefvlz ve te'vil birer açıklama yön
temi olarak ortaya çıkroıştır. Konu gele
neksel mezhep taassubundan arındırılmak 
ve yenişme atmosferinden çıkarılmak su
retiyle ele alındığı takdirde her iki yönte
min tarihte uygulandığı, günümüzde de 
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uygulanma alanlarının bulunduğu görü
lür. İslam akaidi veya kelamının önemli bir 
meselesini teşkil eden sıfat konusunu Se
lef uleması, kelamcılar ve filozofların ba
kış açısından ele alıp inceleyen Gazzal'i'
nin eserlerinden çıkan sonuç şudur: Selef 
yöntemi yabancı tesiriere maruz kalma
yan halk kitlelerine, kelam-te'vil yöntemi 
de bu etkiler altında kalan veya kalabile
cek olanlara uygulanmalıdır. Gazzal'i'nin 
ilahi sıfatlarla ilgili olarak İslam filozofları 
hakkında verdiği hüküm (All ah'ın ilim sı
fatının cüz'iyyata taalluk etmediği iddiası
nın küfrü gerektirdiği hükmü) sonraki alim
ler tarafından uygun görülmemiştir (İlca
mü'l-'avam, Kava'idü'l-'aka'id, Tehafütü'l
felasife, ilgili bölümler; DİA, XIII, 498-500, 
505-5 ı ı). Mu'tezile ve Ş'ia uleması arasın
daki yöntem farkı veya anlaşmazlığının 
-karşılıklı itharnların bir yana bırakılması 
halinde- daha çok ifade değişikliğinden 
ibaret olduğu söylenebilir. 

Sıfatiarın Tasnifi. Değişik ekollerce fark
lı sayılar verilmekle birlikte ilahi sıfatlar 
manaları dikkate alınmak, eğitim ve öğre
timde kolaylık sağlamak amacıyla sistem
leştirilerek çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu
nu yapanların başında Ebu Hanife gelir. 
Ebu Hanife sıfatları zatl ve fiili olmak üze
re ikiye ayırmış; birinci gruba hayat, ilim, 
irade, kudret, kelam, sem' ve basan; ikin
ci gruba yaratma, yapma, rızıklandırma, 
hayat verme, hayatı sona erdirme gibi sı
fatları dahil etmiştir (Beyazlzil.de Ahmed 
Efendi, s. 44-56). Ahmed b. Hanbel de zat 
ve sıfat ayırımı yaptıktan sonra sıfatları 
sadece peygamberin getirdiği vahiylerle 
(sem') bilinenler ve hem sem' hem de akıl 
yürüterek bilinenler diye ikiye ayırmış; bi
rinci gruba sem', basar, vech, yed. yemin, 
istiva, gazap, rıza, nefs gibi sıfatların; ikin
ci gruba da hayat, ilim, kudret, irade ve 
kelam sıfatlarının girdiğini söylemiş; ayrı
ca sıfatları zatl ve fiili diye iki grup halin
de mütalaa etmiştir (Ebu Bekir ei-Hallal, 
s. ı o ı-ıı2). Ebu Hanife geleneği içinde ye
tişen Matürlöı de sıfatları zatl ve fiili kısırn
Iarına ayırmış. fiili sıfatları ezel'i olan tek
vin sıfatı içinde değerlendirmiş. fakat ese
rinde açıklamalarına yer vermesine rağ
men sel bl, sübutl ve haberi sıfat ayırımın
da bulunmamış. ayrıca haberi sıfatları ak
rı bilgilerin ışığında te'vil etmiştir (Kitabü 't
Tevf:ıid, s. 51-ı5ı) . Eş'arl ise sıfatları iti
kadl görüşlerini benimsediğini açıkça be
lirttiği Ahmed b. Hanbel gibi taksim edip 
onlara ilişkin ayetlerin bir kısmının müte
şabih olduğunu, bunların ancak akli bilgi
ler sayesinde açıklanabileceğini belirtmiş
tir (el-Lüma', s. 83-9 ı : İbn Furek, s. 22). 
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Erken dönemlerden itibaren alimlerce sı

fatlar hakkında yapılan tasnifler müteah
hirln ve yeni ilm-i kelam devirlerinde sis
temleştirilerek öğretime elverişli hale ge
tirilmiştir. Buna göre sıfatlar genelde zat!, 
fiili ve haberi olmak üzere üçe ayrılır ; zati 
sıfatlar ise nefsl, selbi (tenzlhl) ve sübuti 
(Icabi) diye yine üç başlık altında değerlen

dirilir. Allah ' ı zıtlarıyla nitelernek mümkün 
olmayan sıfatiara zati, mümkün olanları
na ise fiili sıfatlar denilir (Muhammed b. 
Eman el-Cami, s. 205) . 

A) Zati Sıfatlar. Bu sıfatlar üç gruba ay
rılabilir. 1. Nefsi Sıfat. Allah'ın zatına nis
bet edilen vücud kavramından ibaret olup 
zatının gereği olan bir sıfattır, zira o vaci
bü'l-vücuddur. Kelamcıların çoğunluğu vü
cudu nefsi diye ayrı bir sıfat st atüsünde 
mütalaa etmiştir. Eş'ari ve Ebü'l-Hüseyin 
el-Basri ile İslam filozoflarına göre vücud 
aynı zamanda "Allah'ın zatı , kendisi ve 
mahiyeti" anlamına geldiğinden ayrıca bir 
sıfat olarak görülmemelidir (Seyyid Şerif 

el-Cürcanl, I, 190-1 94; İzmirli, 1, 255) . 

Z. Selbi Sıfatlar. Allah'ı zatına layık ol
mayan niteliklerden ve yarattıklarına ben
zemekten tenzih etmeyi gerektiren sıfat
lar olup O'nun ne olmadığını ifade eder 
ve tenzihl olarak da anılır. Kemalin zıddını 
teşkil edip Allah'ı her türlü acizlik, eksik
lik ve yaratılmışlık özelliklerinden tenzih 
eden bu sıfatiarın tam bir listesini yap
mak mümkün olmamakla birlikte esasla
rını oluşturanlar şu şekilde belirlenmiştir: 

Vücud, vahdaniyyet, kıdem, beka, muha
lefetün Ii'l-havaclis, kıyam bi-nefsihi (Arap
kirli Hüseyin Avni, s. 1- 10). Vücud "yoklu
ğunun düşünülememesi" demek olup bi
raz önce nefs! sıfat diye geçmiştir. Vah
daniyyet "Allah'ın şerikinin olmaması", kı

dem "varlığına ait bir başlangıcın bulun
maması" , beka "varlığının sona ermeme
si", muhalefetün li'l-havadis "yaratılmışla

ra benzememesi", kıyam bi-nefsihi "var
lığı için başkasına ihtiyaç d uymaması" ına

nasma gelir. Selbl sıfatiarın sonucu olarak 
Allah cevher, cisim ve araz değildir, bir 
yerde ve yönde bulunmaz, parçalardan 
oluşma niteliği taşımaz. Selbi sıfatlar sa
dece Allah'a ait olduğundan yaratılmışla

ra nisbet edilemez. Bu sıfatlar konusun
da değişik ekollere mensup alimler arasın

da önemli bir görüş ayrılığı yoktur. İma
miyye Şlası "celali" adını da verdiği selbl 
sıfatları yedi maddede toplar: Buna göre 
Allah cisim, cevher ve araz değil, görülmez, 
mekanda bulunmaz, başkasına hu!Ql et
mez ve başka bir varlıkla birleşmez (Ca' fer 
es-Sübhanl, I, 382-383). 
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3. Sübilti Sıfatlar. Allah'ın zatına nisbet 
edilen manalar olup O'nun ne olduğunu 
ifade eder. Bazı yorum farkları bulunsa 
da bütün islam alimleri bu sıfatları kabul 
eder. Tasnif sırasında fiili sıfatlar ayrı bir 
grup olarak zikredilmekle beraber onlar 
da sübutiler içinde mütalaa edilebilir. Ni
tekim Matüridiler "tekvin" kelimesine sığ
dırdıkları fiili sıfatları sübutiler listesinin 
sonuna eklemişlerdir. Bu ekleme dikkate 
alınarak Allah'a çok sayıda sübuti sıfat nis
bet edilir. Ancak öğretici olması için, ay
rıca telifte kolaylık ve düzen sağlamak gibi 
gayelerle bunların içinden altısı seçilmiş 

(hayat , ilim , sem ', basar, kudret , irade), 
kelam ve tekvin sıfatları da bazı düşün
celer le bu listeye eklenmiştir. Hayat bü
tün sıfatiarın varlık ve işlerliğini sağlayan 
bir sıfattır. ilim en kapsamlı, taalluk ala
nı en geniş olan, sem' ve basar işitilmeye 

ve görülmeye konu teşkil eden her varlık
la ilgisi olan sıfatlardır. Kudret "meydana 
gelmesi mümkün olan her şeye güç yetir
me" anlamına gelirken irade olması imkan 
dahilinde bulunan, yani çeşitli alternatif
lerden birini tercih eden sıfattır. Kelam, 
Sünni alimlerine göre Allah'ın zatıyla kaim 
ve kadim bir sıfat olduğu , tarihte Mu'te
zile ve Selefiyye arasında önemli bir an
laşmazlık konusu haline geldiği ve usul-i 
seliiseden nübüvvetin temelini teşkil et
tiği için sübutl sıfatlar listesine alınmıştır. 

Mu'tezile'ye göre ise kelam kadim olma
yan ve dolayısıyla Allah 'ın zatıyla kaim bu
lunmayan fiili bir sıfattır. 

Mana Sıfatları-Manevi Sıfatlar. Mu'te
zile kelamcıları, sübutl sıfatiardan ilk altı

sının Kur'an-ı Kerim'de kelime şekli bakı
mından sıfat kalıbında geçtiğinden hay, 
alim 1 alim (seml, baslr) , kadir 1 kadir ve mü
rld biçiminde zikredilip açıklanmasının ge
rektiğini belirtmişlerdir. Zira bu durum
da nitelikle nitelenen ( s ı fat-mevsuf) insan 
zihninde aynı anda ve beraberce doğdu

ğundan zat ile sıfat arasında bir ayırım 
meydana gelmez, dolayısıyla sayı yoluyla 
bir çoğalma (taaddüd) oluşmaz. Buna kar
şılık hayat, ilim ... şeklindeki sıralama ve 
açıklama yöntemi zihinde ayrı ayrı kavran
dığından taaddüd hasıl olur. Bundan da 
-ilke olarak Allah'ın hem zatı hem sıfat

ları kadim olduğundan- kadiınierin çoğal

ması sonucu doğar, bu ise tevhid ilkesini 
zedeler. Ehl-i sünnet alimleri ise ilim ke
limesinin birçok ayette. "kudret" manası
na gelen kuvvet kelimesinin de bazı yer
lerde Allah'a nisbet edildiğini (M. F Ab
dülbaki , el-Mu'cem, "9.lm", ")5vy" md leri) 
göz önünde bulundurmak, ayrıca sözü edi-

!en sıfatiarın zihnl kavramlardan ibaret 
olup dış alemde bulunmadığını düşünmek 

suretiyle herhangi bir taaddüdün oluşma
yacağnı savunmuştur. Literatürde tartış
ma konusu sıfatiardan masdar şeklinde 
olanlara (hayat ... ) mana sıfatları, diğerle

rine manevi sıfatlar denilmiştir. 

İslam filozofları t evhid ilkesine büyük 
önem verip tenzihl sıfatları benimsemiş , 

sübutl sıfatiardan mana statüsünde bu
lunanları manevi konumunda tutarak bir
leştirmiş ve sonuçta sıfatları bir anlamda 
zat içinde eriterek t aaddüd-i kudema ih
t imalinin önünü kesmiştir (DİA, ll, 489) . 
Bu durum karşısında Ehl-i sünnet alim
leri, "İlahi sıfatlar zatın aynı olmadığı gibi 
gayri de değildir" ifadesiyle it idalden uzak
laşan İslam filozofları ile Mu'tezile'ye ce
vap vermiştir. İlk bakışta çelişkili gibi gö
rünen bu ifadede aniatılmak istenen şu
dur: Allah'ın sıfatları insan zihninde zatı
nın aynı olmayıp her bir sıfat sözlük ve li
tera! manası içinde incelenir ve bu sayede 
Allah'ın tanınması (marifetullah) hedefine 
beşer gücü oranında ulaşılır. Bu yöntem 
terkedildiği takdirde marifetullaha ulaş
mak imkansızlaşır. Allah'ın sıfatları Mu'
tezile'nin Sünni alimlerini itharn ettiği gi
bi zatının gayri değildir, yani bunlar zihni 
varlık olmaktan çıkıp dış alemde bulun
maz ki taaddüd-i kudema problemi dağ

sun. Nit ekim İslam mensupları içinde hı
ristiyan teolojisinde olduğu gibi mesela 
kelam (logos) sıfatını zattan ayırarak ona 
Hz. lsa şeklinde müstakil ferdiyet veren 
bir inanç söz konusu olmamıştır. 

Şla kelamcıları, sübuti sıfatlar konusun
da Mu'tezile'ninkine benzer görüşleri ilke 
olarak benimsemekle birlikte kısmen Sün
niler'den etkilenip zatının aynı olan hayat, 
ilim, irade, kerahet (istememe), kudret, te
kellüm. sem', basar ve gına gibi sıfatları 
Allah'a nisbet etmişlerdir (Süyüri, s. 98-
1 50; Ca'fer es-Sübhanl, I, 83, 382-383) . Mu'
tezile'den Ebu Haşim ei-Cübbru, sübuti sı
fatları "ilahi zatın varlık ve yoklukla nite
lenmeyen halleri" diye tanımlamak sure
tiyle tevhid ilkesiyle çelişmeyen. sıfatları 
da reddetmeyen bir teori geliştirmiştir. Bu
na göre Allah'ın zatında hayyiyyet, alimiy
yet, kadiriyyet, müridiyyet, semiiyyet, ba
siriyyet, mütekellimiyyet halleri vardır ( s ı

fat-ı haliyye). Mesela Allah zatındaki bilici 
olma halinden dolayı alimdir, diğer sıfat

ları da bunun gibidir (bk. AHVAL). Haller, 
ilahi zattan bağımsız olarak varlık ve yok
lukla nitelenemediği için tevhid ilkesine 
aykırı bir durum arzetmemektedir (Sey
feddin el-Amidl, s. 30-3 2) . 



B) Fiili Sıfatlar. Bütün atimlerce Allah'a 
nisbet edilen sıfat grubunu oluşturur. Al
lah'ın alemle ilişkisine konu olan bu sıfat
Iara dair farklı görüşler mevcuttur. Fiili 
sıfatlar yaratmak-yaratmamak, rızık ver
mek-vermemek, azap etmek-etmemek 
gibi hem olumlu hem olumsuz olarak Al
lah hakkında kullanılabilen fiiller olup "Al
lah'ın, zıtlarıyla nitelenmesi mümkün olan 
sıfatlar" diye tanımlanır (Muhammed b. 
Eman el-Cami. s. 205). Mu'tezile ve Eş'a
riyye kelamcıları ilahi fiilierin kaynağı ola
rak kudret sıfatını kabul ederler. Allah, 
mahlukatı kudret sıfatının hadis olan ta
allukuyla yaratır ve fiilierini bu vasıta ile 
gerçekleştirir. İlahi fiilieri sıfatiarın tecel
lisi şeklinde değerlendiren Mu'tezile alim
lerine göre kelam ve irade sıfatları bu gru
ba dahildir (Kadı Abdülcebbar, s. 15 ı , 525-
562) . Allah konuşmak istediği zaman baş
ka bir nesnede, mesela ağaçta (el-Kasas 
28/30) kelam yaratarak konuşur. Selefiy
ye ve Matürldiyye alimleri ise fiilierin asıl 
kaynağı olarak tekvin sıfatını görmüştür. 
Matürldller'ce tekvin ezell, mükewen ha
distir (Nesefl, 1, 306-372) Selefiyye'ye gö
re ilahi isim ve sıfatlar tevkifi olup naslar
la bilinir. Mu'tezile ve Kerramiyye alimle
ri isim ve sıfatiarın kıyas yoluyla da biline
bileceğini söylerken Sünni kelamcıları isim
lerin tevkifi, sıfatiarın kıyasl olduğunu ka
bul eder (Fahreddin er-Razi. Levami'u 'l
beyyinat, s. ı 9-2 ı) . 

C) Haberi Sıfatlar. Sözlük anlamları ba
kımından yaratılmışlara ait özellikler taşı

yan, bu açıdan selbl sıfatlar içinde müta
laa edilmesi gereken, fakat naslarda Al
lah'a nisbet edildikleri için ilahi sıfatlar için
de yer alan kelime veya kavramlardır. Bun
ların bir kısmı ayetlerde, bir kısmı ahad 
hadislerde yer almıştır. Yed, vech, ayn, is
tiva, nüzuı, ityan, ısba', kadem, dıhk (gül
me) gibi kavramlar bunların başında yer 
alır. Selefiyye bir kısmı Allah 'ın zatına, bir 
kısmı fiilierine dair olan bu kavramları zati
haberi ve fiill-haberl sıfatlar diye ikiye ayır
mıştır (Muhammed Herras, s. 105). Fark
lı ekollere mensup bütün kelam alimleri 
haberi sıfatiarın dil bilimleri ve akli bilgi
ler ışığında te'vil edilmesinin gerektiği nok
tasında ittifak etmiştir. Buna göre yed 
"kudret", vech "zat", ayn "ilim", istiva "hü
kümranlık", nüzuı "rahmet", ityan "ilahi 
emir" gibi manalarla te'vil edilmiştir. Ge
nellikle Selef alimleri bu tür sıfatları söz
lük anlamlarıyla açıklamadan, mahiyetle
rinden söz etmeden, te'vile tabi tutma
dan ve teşbihe gitmeden benimsenmesi
nin gerektiğini kabul ederler. Bu anlayışa 
göre haberi sıfatiarın uluhiyyet makamı-

na has manaları olup bunların mahiyetie
rini sadece Allah bilir. İmam Matürldl de 
ilahi sıfatiara ait mahiyetierin bilinemeye
ceğini belirttikten sonra beşer olarak el
de edilen bilgilerin duyulur aleme dayan
dığını, ilahi sıfatiarda ise beşeri mahiyet
Ierin söz konusu olamayacağını vurgular 
(Kitabü't-Tevf:ıid, s. 146- ı 52) Şu halde ya
ratılmışlara özgü bir mana ve muhtevayı 
Allah'a nisbet etmemek için, "Nihai ger
çeği bilen yalnız Allah'tır" demek suretiyle 
haberi sıfatiara sözlük ve dil bilimi içinde 
mecazi manalar verilmelidir. Mesela yed 
kelimesine "el" anlamı verildiği takdirde 
zihinlerde duyulur alemden bir el tasav
vuru doğar; bunun insan eline benzerne
diğini söylemek idrak açısından hiçbir şey 
ifade etmez. Fakat "kudret" manası verilir
se bir problem doğurmaz. Bu sebeple ke
lamcılar, Selef alimlerinin sıfat-ı haberiyye 
anlayışının da -iddialarının aksine- icmall 
bir te'vil olduğunu söylemiştir. 
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SIFATÜ's-SAFVE 
(ö~f~) 

İbnü'I-Cevzi'nin 
(ö. 597 / 1201) 

zahid ve sufilere dair eseri. 
_j 

Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, Ebu Nuaym ei
İsfahani'nin ljilyetü '1-evliyô.' adlı eserini 
kısaltıp bazı zahid ve sQfıleri ilave ederek 
yeni bir tertiple telif etmiştir. Bir talep 
üzerine böyle bir çalışma yaptığını anla
tan İbnü'I-Cevii eserin girişinde ljilye'yi 
çeşitli açılardan eleştirir ve bazı eksiklik
leri bulunduğunu belirtir. Birçok zahid ve 
sufınin sadece adının zikredilmesi, konuy
la ilgisi bulunmayan hususlara temas edil
mesi, gereksiz tekrar ve ayrıntılara, zahid 
ve sufılerin menkıbeleri yerine rivayet et
tikleri hadisiere genişçe yer verilmesi, bu 
hadislerin önemli bir kısmının uydurma 
olması, İmam Malik ve İmam Ahmed gibi 
zahid alimierin mutasawıf olarak takdim 
edilmesi, eserin belli bir düzene sahip ol
maması onun ljilye'ye yönelttiği başlıca 
eleştirilerdir. İbnü'I-Cevzi "zahidlerin efen
disi" olarak tanımladığı Hz. Peygamber'e 
yer verilmemesini, zahid olarak tanınma-

yan bazı kişiler esere alındığı halde bazı 
meşhur zahidlerin anlatılmamış olmasını, 
az sayıda abid ve zahid kadının zikredilip 
diğerlerinin ihmal edilmesini de Jjilye'
nin eksik yanları olarak görür. ljilyetü'1-
ev1iyô.'da 688 biyografı bulunmasına kar
şılık Şıfatü'ş-şafve'de bu sayı 234'ü ka
dın olmak üzere 1 031 ·e ulaşmıştır. Eserde 
"ukalaü'l-mecanin" denilen meczup ve di
vane velilere, hakimane öğüt veren küçük 
yaştaki kızlara, cin taifesinin abid ve abi
delerine de yer verilmiştir. 

İbnü'I-Cevzi, zahid ve sufıleri bulunduk
Iarı bölgelere ve beldelere göre sınıfiandı
rarak anlatmıştır. Bulunduğu Abbasi baş
şehri Bağdat' ı merkez kabul ederek bu
nun doğusundaki belde ve şehirleri meş
rik. batısındakileri mağrib diye isimlendir
miş, Mekke ve Medine'de yaşayan abid ve 
zahidleri anlatarak eserine başlamıştır. Bi
yografılerin bölgelere ve beldelere göre an
latılması, çeşitli İslam beldelerindeki zühd 
ve tasawuf hareketlerinin gelişmesini iz
leme kolaylığı sağlama bakımından fayda
lı olmuştur. Zahid, sufı, ukalaü'l-mecan'in, 
kadın ve kız vel'iler ve cinlerle ilgili ljilye'
de yer almayan bilgilerin hangi kaynaklar
dan alındığı belirtilmemiştir. Ancak mü
ellifin kadınlarla ilgili bilgileri Ebu Abdur
rahman es-Sülemi'nin Z:ikrü'n-nisveti'1-
müte'abbidô.ti'ş-şCıfiyyô.t (Kahire 1993), 
ukalaü'l-mecan'inle ilgili bilgileri ise İbn Ha
bib en-N'isabCıri'nin 'U]fa1ô.'ü '1-mecô.nin 
(Beyrut 1985) isimli eserinden aldığı anla
şılmaktadır. 

Te1bisü İblis adlı eserinde zahid ve sG
fıleri sert bir dille eleştiren İbnü'I-Cevz'i Şı
tatü'ş-şafve'de zahid, abid ve sQfıler hak
kında olumlu ve yumuşak bir dil kullan
mış, onların keramet ve hfırikulade halle
rini tasvip ederek genişçe anlatmıştır. İb
nü'I-Cevz'i bu çalışmasıyla güzel bir evliya 
menkıbeleri kitabı meydana getirmiş, an
cak tasawuf aleyhtarı olarak tanındığın
dan eser hak ettiği ilgiyi görmemiş, ta
sawufı çevrelerde okunmamıştır. Şıfa
tü'ş-şatve'nin çeşitli basımları yapılmış

tır (Kahire 1920; Haydarabad 1936; Halep 
1389/ 1969; nşr. Mahmud Fahuri- Muham
med Rewas Kal'aci, 1-IV. Beyrut 1399/ 1979; 
nşr. İbrahim Ramazan- Said el-Lahham, 
Beyrut 1989; nşr. Abdüsselam Muhammed 
Harun. Beyrut 1991 ). Eser İbn Manzur, Ab
dü1vehhfıb eş-Şa'rani (Mul]taşaru Şıfati'ş

şa{ve, nşr. isamüddin es-Sababeti. Kahire. 
ts .) ve İbrahim b. Ahmed er-Rakki (E/:ıli
sinü'l-menasin, Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler Ktp. , Haraççıoğlu. nr. 9-1 O) ta
rafından ihtisar edilmiştir. Şıfatü'ş-şaf
ve'yi Abdülvehhap Öztürk Türkçe'ye ter-


