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İman	nedir?	
İman,	 tereddütsüz	 kesin	 inançtır.	 Din	 dilinde	 Allah’ın	 birliğine,	

peygamberlerine,	meleklerine,	kitaplarına,	ahiret	gününe	ve	kadere	inanmaktır.	
Allah	insana	akıl	ve	irade	vererek	hür	bırakmış,	peygamberleri	ve	kitapları	

ile	 hak	 ve	 hidayet	 yolunu	 göstermiştir.	 Aklını	 çalıştıran	 ve	 yaratılış	 amacını	
arayan	bir	 insan	 araştırması	 ve	 sorgulaması	 sonucu	 “hidayet”	dediğimiz	 imana	
sahip	 olur.	 Aklını	 kullanmayan,	 yaratılış	 amacına	 değer	 vermeyen,	 nefis	 ve	
hevasına	göre	hareket	 ederek	yemek-içmek	ve	dünyevi	menfaat	 elde	 etmekten	
başka	 bir	 amacı	 olmayanlar	 ise	 hidayetten	 mahrum	 kalarak	 dalalete	 suluk	
ederler.		

Yüce	Allah	bu	hakikati	 şöyle	 ifade	eder:	 “Sizi	 yaratan	Allah’tır.	Böyle	 iken	
kiminiz	buna	 iman	eder,	kiminiz	de	 inkar	eder.	Allah	 ise	yaptıklarınızı	hakkıyla	
görmektedir.”	(Tegabün	Suresi,	64:2.)		

Allah	 insanın	 aklını	 kullanarak	 iman	 etmesini	 istemekte	 ve	 imana	
zorlamamaktadır.	 “Dinde	 zorlama	 yoktur.”	 (Bakara	 Suresi,	 2:256.)	 “Bu	 kur’ân	
Rabbinizden	gelen	hak	ve	hakikatleri	açıklayan	bir	kitaptır.	Dileyen	 iman	etsin,	
dileyen	 de	 inkar	 etsin.	 Biz	 inkar	 ederek	 zulmedenlere	 Cehennem	 ateşini	
hazırladık	ki	onun	duvarları	kafirleri	çepeçevre	kuşatır”	(Kehf	Suresi,	18:29-31.)	
buyurarak	 insanı	 iman	konusunda	hür	 bırakırken	 inkarın	 da	 acı	 sonunu	haber	
vermektedir.	

Kul	 iradesini	 ve	 aklını	 doğru	 bir	 şekilde	 kullanır	 da	 nefsine,	 varlıklara,	
kainata	bakar,	ölümü	düşünür	ve	dünya	hakkında	doğru	bir	anlayışa	sahip	olursa	
ve	peygamberlerden	gelen	haberler	kulak	verirse	yüce	Allah	ona	hidayet	nurunu	
nasip	 eder.	 Zira	 hidayet	 Allah’tandır;	 ancak	 Allah	 rızkı	 ve	 şifayı	 arayana	 ve	
sebeplerine	sarılana	verdiği	gibi	hidayeti	de	hidayetin	sebepleri	olan	akıl,	 irade	
ve	hak	söz	dinleme	gibi	sebeplere	sarılarak	hidayeti	arayana	verir.	

Saadettin-i	Taftazani	“İman,	kulun	cüz’i	iradesini	sarfettikten	sonra	Allah’ın	
kalbe	koyduğu	bir	nurdur”	demiştir.	(Bediüzzaman,	İşaratu’l-İ’caz,	67.)	

	
Tahkiki	İman	
İman	artıpı	eksilmez;	 zira	 iman	esasları	altıdır	ve	bunlar	değişmez;	ancak	

bunlara	olan	imanda	icmalî,	tafsilî	ve	tahkiki	olmak	üzere	güçlü	ve	kuvvetli	veya	
zayıf	olur.	İcmalî	iman,	delilsiz	ve	tahkiksiz,	ilimden	yoksun	bir	iman	olup	taklide	
dayansa	 da	 sahih	 bir	 imandır;	 ancak	 zayıf	 bir	 imandır.	 İlimden	 kaynaklanan	
tahikika	 ve	 tafsile	 dayanmadığı	 için	 şeytandan	 veya	 imansızlardan	 gelen	 itiraz	
okları,	 şüphe	 ve	 vesveselerle	 sahibini	 tereddüde	 ve	 şüpheye	 düşürerek	 inakra	
sebep	olup	kişiyi	imandan	mahrum	edebilir.	

Bu	 durumda	 kişi	 hemen	 “Bilmiyorsanız	 bir	 bilene	 sorun”	 (Enbiya	 Suresi,	
21:7;	 Nahl	 Suresi,	 16:43.)	 ferman-ı	 ilahi	 gereği	 bir	 alime	 sorup	 şüphesini	
gidermesi	ve	imanını	tahkika	yükseltip	güçlendirmesi	gerekir.	

Tafsili	 ve	 tahkiki	 iman	 ise	 iman	 hakikatlerini	 araştırarak	 delilleri	 ile	
öğrenip	 aklını	 ikna	 ve	 kalbini	 tatmin	 ederek	 iman	 etmektir.	 bu	 iman	 asla	
sarsılmaz,	 bilakis	 imanda	 şüphe	 ve	 tereddüt	 içinde	 olanları	 da	 ikna	 ederek	
imanını	 vesile	 olur	 ki	 ulemanın	 ve	 salihlerin	 imanı	 böyle	 tahkiki	 ve	 tafsilî	 bir	
imandır.		



Işığın	mumu	ışığından	güneş	ışığına	kadar	mertebeleri	olduğu	gibi,	imanda	
da	böyle	mertebeler	vardır.	İcmali	iman	ile	tafsilî	ve	tahkiki	iman	arasında	şöyle	
bir	fark	vardır	ki	bir	pazara	pek	çok	mal	gelmiş	olsa	mukallid	olan	“bu	mal	ancak	
falana	 ait	 olabilir”	 der.	 Bunda	 pek	 çok	 yanlışlıklar	 olabilir	 ve	 pek	 çokları	 onu	
aldatabilir.	 Ancak	 her	 mal	 üzerindeki	 mührü	 ve	 markayı	 okumasını	 bilen	
markaya	bakar	okur	ve	“Bu	mal	falana	aittir,	bu	mal	da	filana	aittir”	der.	Onu	hiç	
kimse	şüphe	ve	tereddüde	düşüremez.	

İmanın	 kemaline	 “Yakîn”	 denir.	 Yakîn	 şüphesiz	 imandır	 ki	 bunun	 da	 üç	
mertebesi	vardır.	

Birincisi,	 “İlme’l-Yakîn.”	 İmana	ait	hususlarda	bilgi	sahibi	olmak	ve	 ilmen	
bilmektir.		

İkincisi,	 “Ayne’l-Yakîn.”	 Bilgi	 sahibi	 olduğu	 hususları	 göz	 ile	 görme	
derecesinde	imanı	inkişaf	ettirmektir	ki	Allah’ın	ilim,	irade	ve	kudretinin	kainat	
ve	 eşyadaki	 tecellilerini	 görerek,	müşahede	 ederek	 imanını	 inkişaf	 ettirmektir.	
Bu	da	ilim,	akıl	ve	tefekkür	penceresi	ile	“Esma-i	Hüsnâ”yı	bilerek		ve	anlayarak	
imanda	terakki	etmektir	ki	1001	Esma-i	Hüsnâ	mertebelerinde	terakki	etmektir.	

Üçüncüsü,	 “Hakka’l-Yakîn”	 mertebesidir	 ki	 iman	 hakikatlerini	 bizatihi	
yaşayarak	imanda	terakki	ve	tekâmül	etmektir.	(Sikke-i	Tasdik-i	Gaybî,	2107,	s.	
249-250.)	 Bu	 ise	 “Ehass-ı	 Havassa”	 mahsustur.	 Peygamberlerin	 ve	 bir	 kısım	
sahabelerin	imanı	bu	mertebededir.	

Ölüm	 anında	 şeytan	 vesvesesiyle	 ancak	 akla	 şüpheler	 verebilir.	 Tahkiki	
iman	 yalnız	 akılda	 durmuyor,	 hem	 kalbe,	 hem	 ruha,	 hem	 sırra,	 öyle	 latifelere	
sirayet	ediyor,	kökleşiyor	ki,	 şeytanın	eli	o	yerlere	yetişemiyor,	öylelerin	 imanı	
zevalden	mahfuz	kalıyor.”	(Sikke-i	Tasdik-i	Gaybi,	2017,	s.	40.)		

	
İnsanın	Vazife-i	Asliyesi	İmandır.	
Bediüzzaman	der	ki:	“İman	hem	nurdur,	hem	kuvvettir.	Evet,	hakiki	imanı	

elde	 eden	 adam	 kainata	 meydan	 okuyabilir.	 İman	 insanı	 insan	 eder,	 belki	 de	
insanı	sultan	eder.	bu	sebeple	insanın	vazife-i	asliyesi	iman	ve	duadır.”		

	
Tasdik	ve	İnkar	Bakımından	İnsanların	Durumu	
Tasdik	ve	inkâr	bakımından	insanların	durumu	üçe	ayrılır.	
Mü’min:	 Dinin	 kesin	 hükümlerini	 kalben	 tasdik	 eden	 ve	 dil	 ile	 ikrar	 edip	

savunan	 kimselere	mü’min	 denir.	Mü’min	 olan	 kimse	 Allah’a	 ve	 peygamberine	
inanmıştır.	 Bu	 konuda	 kalbinde	 asla	 şüphe	 ve	 tereddüde	 yer	 vermez.	 Mü’min,	
günahkâr,	zalim	ve	fasık	olabilir.	Bu	durumda	tövbe	etmek	kendisine	vacip	olur.	
Mü’min	 tövbe	 ederse	 Allah	 onu	 affeder.	 Tövbe	 etmeden	 ölürse	 o	 zaman	 onun	
durumu	Allah’a	kalmıştır.	Dilerse	affeder,	dilerse	azap	eder.					

Kâfir:	Dine	ve	imana	ait	meseleleri	bilmekle	beraber	kalben	inanmayan	ve	
dili	 ile	 de	 inanmadığını	 söyleyen	 kimseye	 “Kâfir”	 denir.	 Kâfirin	 imanı	 olmadığı	
gibi,	 küfrü	 de	 açıktır.	 Allah’a	 şirk	 koşanlar	 ile	 dinin	 bir	 kısmına	 inanıp	 diğer	
kısmına	 inanmayanlar	 ve	bunu	da	 açıkça	 ilan	 ve	 ifade	 edenler	de	kâfir	 sınıfına	
dâhildirler.	İslamiyet’in	gelmesinden	sonra	hükmü	kalkmış	olan	Tevrat	ve	İncil’e	
inanan	Yahudi	ve	Hıristiyanlara	“Ehl-i	Kitap”	denmekle	beraber	onlar	da	Kur’an-
ı	Kerimi	ve	peygamberimizi	yalanladıkları	ve	kabul	etmedikleri	için	“kâfir”dirler.	
Allah’ın	 oğul	 edindiğini,	 insanın	 da	 Allah’ın	 işine	 ortak	 olduğunu	 iddia	
ettiklerinden	dolayı	şirke	düşmüşlerdir.	Bunun	için	de	onlara	“Müşrik”	denilir.		

Münafık:	Kalben	inanmadığı	halde,	menfaat	ve	bir	başka	sebeple	inandığını	
söyleyen	 ve	 inanmış	 gibi	 ibadet	 eden	 kimseye	münafık	 denir.	Münafığın	 imanı	



yoktur.	Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“İnsanlardan	inanmadıkları	halde	‘Allah’a	ve	
ahirete	 inandık’	 diyenler	 vardır.	 Bunlar	 mü’minleri	 ve	 Allah’ı	 aldatmaya	
çalışırlar.	 Hâlbuki	 sadece	 kendilerini	 aldatırlar	 da	 farkına	 varmazlar.	 Onların	
kalplerinde	 hastalık	 vardır.	 Tedavi	 olmak	 istemedikleri	 için	 Allah	 da	 onların	
hastalıklarını	artırmaktadır.	Onlara	 ‘fesat	çıkarmayın’	denilirse	“bizler	 ıslah	 için	
çalışıyoruz’	 derler.	 Hâlbuki	 onlar	 ifsat	 etmektedirler	 ama	 farkında	 değillerdir”	
(Bakara	 Suresi,	 2:8-12.)	 buyurarak	 münafıkların	 durumunu	 bize	 haber	
vermektedir.	

Münafıkların	 kalpleri	 bozuk,	 niyetleri	 kötü	 ve	 işleri	 yalan,	 hile	 ve	 fesat	
olduğu	 için	 kâfirlerden	 daha	 alçak	 bir	 derecede	 oldukları	 için	 cehennemde	 de	
yerleri	 en	 aşağı	 tabakada	 olacaktır.	 Bu	 husus	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Münafıklar	
cehennemin	en	alt	tabakasındadırlar.	Onlar	orada	kendilerine	hiçbir	yardımcı	da	
bulacak	değillerdir”	 (Nisa	Suresi,	4:145.)	buyurarak	ahiretteki	durumları	haber	
verilmiştir.	

	
İman	Bir	Bütündür	Bölünme	ve	Parçalanma	Kabul	Etmez	
Peygamberimizin	(sav)	saymış	olduğu	iman	esasları	bir	bütündür.	Bölünme	

ve	 parçalanma	 kabul	 etmez.	 İmanın	 şartlarından	 beşine	 inanıp	 birine	
inanmamak	 imanın	 tamamını	 ortadan	 kaldırır.	 Çünkü	 imanın	 şartları	 birbirini	
gerektirir.	Biri	birisiz	olmaz.	Allah’a	 iman,	meleklere,	 kitaplara,	peygamberlere,	
ahiret	gününe	ve	kadere	imanı	gerekli	kılar.	Aynı	şekilde	kitaplara	iman,	Allah’a,	
meleklere,	 ahiret	 gününe,	 kadere	 ve	 peygamberlere	 imanı	 gerektirir.	 Birinde	
şüphe	ve	tereddüt	imanın	tamamını	ortadan	kaldırır.		

Nasıl	 ki,	 abdestin	 farzları	 dörttür.	 Abdestin	 kabulü	 bu	 dört	 şartı	 yerine	
getirmeye	bağlıdır.	Birini	yapmadığınız	zaman	abdest	almış	 sayılmazsınız.	Aynı	
şekilde,	 “Ali”	 kelimesini	 yazmak	 ve	 bununla	 “Ali”yi	 kastetmek	 için	 “A-l-i”	 yi	
oluşturan	üç	harfi	de	yazmak	gerekir.	Bir	harfi	eksik	yazdığınız	zaman	bu	Ali’ye	
delalet	etmez.	İman	da	altı	rüknünden	çıkan	öyle	vahdânî	bir	hakikattir	ki,	tefrik	
kabul	etmez.	Ve	öyle	bir	küllidir	ki	tecezzi	kaldırmaz.”	(Şualar,	2005,	s.	371.)	

	
Amel,	İmanın	Bir	Parçası	Değildir	
Salih	 ameller	 dediğimiz	 Allah’ın	 emrettiklerini	 yapmak	 ve	 yasakladıkları	

şeylerden	 kaçmak	 imanın	 bir	 şartı	 ve	 bir	 parçası	 değildir.	 İmanın	 kemaline	 ve	
gücüne	delildir.	Salih	amelleri	işlemek	ve	haramlara	girmek	imansızlıktan	değil,	
nefis	ve	 şeytana	aldanmaktan	kaynaklanmaktadır.	Bundan	dolayı	mü’min	emre	
muhalefetten	günahlara	girmiş	olmaktadır.	Tövbe	ettiği	zaman	imanından	dolayı	
Allah	günahını	affetmektedir.	Şayet	amel	imanın	bir	parçası	olsaydı	günaha	giren	
bir	mü’min	küfre	girmiş	olur,	 imandan	mahrum	kalmış	olurdu.	Yine	inanmadığı	
halde	 Allah’ın	 emrine	 uygun	 davranışlarda	 bulunan	 Hıristiyanların	 ve	 sair	 din	
mensuplarının	da	mü’min	sayılması	gerekirdi.			

Tembellikten,	 nefis	 ve	 şeytana	 uymaktan	 ve	 çevresinin,	 yakınlarının	
zorlamasından	 dolayı	 günahlara	 giren	 bir	 mü’min	 tövbe	 etmediği	 zaman	
günahından	 dolayı	 azaba	 layık	 olur,	 cehennemde	 cezasını	 çektikten	 sonra	
peygamberimizin	 (sav)	 şefaati	 ile	 kurtularak	 cennete	 girer.	 (Tirmizi,	 Sıfat-ı	
Cehennem,	10.)	

Amelin	imanın	bir	cüz’ü,	bir	parçası	olmamasının	birkaç	delili	vardır:	
1. İmanın	hakikati	tasdik,	amelin	ise	tatbiktir.	
2. Kur’an	 ve	 Hadisler	 ameli	 iman	 üzerine	 atfetmiştir.	 Atıf	 ise	 ma’tuftan	

başkadır.	(Bakara	Suresi,	2:	277.)	



3. Amellerin	makbul	 olması	 imana	bağlıdır.	 İmanı	 olmayanın	 ameli	Allah	
katında	 makbul	 olmaz	 ve	 kişiyi	 cehennemden	 kurtaramaz.	 Ancak	
dünyada	fayda	görürler.	(Taha	Suresi,	20:112.)	

4. Kur’ân-ı	Kerimde	iman	büyük	günahlarla	beraber	zikredilmiş	ve	büyük	
günah	 işleyen,	 adam	 öldüren	mü’minlerin	 aralarını	 bulmayı	 emretmiş	
ve	onlara	mü’min	demiştir.	(Hucurat	Suresi,	49:9.)	

5. Peygamberimiz	 (sav)	 bizatihi	 büyük	 günah	 işleyen	 sahabeleri	
cezalandırmış,	 sonra	 onların	 cenaze	 namazlarını	 kılmış	 ve	 iman	
dairesinden	 çıkarmamıştır.	 Bilakis	 imanlarının	 kuvvetinden	 dolayı	 bu	
cezaya	katlandıklarını	söylemiştir.		

Nitekim	 peygamberimiz	 (sav)	 “Lâ	 ilâhe	 illallah	 Muhammed	 Resulullah”	
diyenin	mutlaka	sonunda	cennete	gireceğini	söyleyince	Ebu	Zerr-i	Gıfarî	(ra)	“O	
kişi	 zina	 etse	 de	 hırsızlık	 yapsa	da	mı	 girecek?”	 diye	 sorunca	 “Evet,	 zina	 etmiş	
olsa	ve	hırsızlık	yapmış	olsa	da”	buyurmuşlardır.	(Buhari,	Tevhit,	33;	Rikak,	16;	
Müslim,	İman,	40;	Tirmizi,	İman,	18.)	

Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“Allah	ancak	şirki	affetmez,	şirk	dışında	bütün	
günahları	 affeder”	 (Nisa	 Suresi,	 4:48.)	 buyurarak	 imanı	 ortadan	 kaldıran	 şirk	
dışında	 günahların	 imansızlığa	 sebep	 olmadığını	 en	 güzel	 şekilde	 bize	 haber	
vermiştir.	
	

Kamil	İmanın	Meyvesi	ve	Faydası	
İman	 amelle	 kemâlini	 bulur.	 Amelin	 de	 güzelliği,	 ihlâsı	 ve	 safiyeti	 imanın	

kemâline	delildir.	Bunun	için	İmam-ı	Şâfî	(ra)	“Kamil	iman	kalp	ile	tasdik,	dil	ile	
ikrar	 ve	 azalarla	 amel	 etmektir”	 demiştir.	 İslam	 bilginlerinin	 tamamı	 da	 bu	
konuda	ittifak	içindedirler.		

Mü’min	 olan	 kimse	 Allah’ın	 yasakladığı	 haramlardan	 kaçarak,	 emrettiği	
farzları	 yaptıkça	 imanı	 güçlenir,	 kuvvetlenir.	 İmanı	 kemâle	 erer.	 Haramları	
işledikçe,	farzları	ihmal	ettikçe	imanı	zayıflar.	Zayıflayan	iman	da	zamanla	söner	
ve	kaybolur.	

Bundan	dolayı	farzları	yapmayan	ve	haramlardan	kaçmayan	bir	mü’minin	-
Allah	korusun-	 imansız	olarak	kabre	girme	tehlikesi	vardır.	 İmansız	ölen	kimse	
de	ebediyen	cehennemden	kurtulamaz.	

		Peygamberimiz	 (sav)	 imanın	 ne	 kadar	 değerli	 olduğunu	 ümmetine	
göstermek	 ve	 her	 an	 imandan	 mahrumiyet	 gibi	 tehlike	 ile	 karşı	 karşıya	
kalındığını	 hatırlatmak	 için	 şöyle	 dua	 ederdi.	 Bizim	 de	 böyle	 dua	 etmemizi	
isterdi.	“Allah’ım!	Kalbimi	iman	ve	itaat	üzere	sabit	kıl”	(İbn-i	Mâce,	Dua,	2.)	

İman	 sahibini	 ahiret	 azabından	 ve	 cehennemden	 korur.	 Cenneti	 ve	 ebedî	
saadeti	 kazandırır.	 Ancak	 imanın	 bunu	 kazandırması	 için	 son	 nefese	 kadar	
imanda	 sebat	 etmesi	 ve	 ölümünün	 iman	 üzere	 olması	 gerekir.	 Bunun	 için	
peygamberimiz	 (sav)	 “son	 nefesinde	 kelime-i	 şahadet	 getirerek	 vefat	 edenin	
cennete	gideceğini”	(Ebu	Davud,	Cenâiz,	20.)	müjdelemiştir.	İtibar	son	nefesedir.	
Son	nefesine	kadar	imanı	koruyamayanın	önceki	imanı	ona	fayda	vermez.	

	
İman	ve	Amel	İlişkisi	
Allah’a	 iman	eden	ona	 itaat	 edecektir.	Allah’a	 itaat	 ise	emirlerini	 yapmak,	

yasaklarından	kaçmak	ve	gönderdiği	elçisine	 itaat	etmek,	yani	sünnetine	uygun	
hareket	ve	amelde	bulunmak	demektir.	



Peygamberimiz	 (asm)	 “Sizin	 imanca	 kamil	 olanınız,	 ahlakça	 mükemmel	
olanınızdır”	(Tirmizi,	Rada	11;	Ebu	Davud,	Sünnet	16.)	buyurarak	imanın	amele	
vesile	olacağı	ve	ahlakı	güzelleştireceğini	ifade	etmişlerdir.		

	
Allah’ın	Varlığının	İspatı	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 Rabbimizi	 bize	 tarif	 eden	 sonsuz	

delilleri	dört	kısma	ayırır.		
Birincisi:	 Muhammed	 Aleyhisselâm’dır	 ki	 bütün	 davası	 “Tevhid”	 yani	

Allah’ın	birliğini	iddia	etmesidir.	Peygamberliğine	delil	olan	bütün	mucizeleri	ve	
davasının	 hakkaniyetine	 delil	 olan	 her	 şey	 dolayısıyla	 Allah’ın	 varlığına	 ve	
birliğine	 de	 en	 büyük	 delildir.	 Bu	 sebeple	 Peygamberimize	 (asm)	 “Bürhân-ı	
Nâtık”	ve	“Kitab-ı	kâinatın	ayet-i	kübrası”	denilmektedir.	

İkincisi:	 Kitab-ı	 Kebir	 ve	 insan-ı	
ekber	olan	kâinat	kitabıdır.	Eser	ustadaına	
delalet	 ettiği	 gibi	 kâinat	 kitabının	 herbir	
sahifesi,	 satırı,	 cümlesi,	 kelimesi,	 her	 bir	
harfi	 ve	 noktası	 dahi	 Allah’ın	 varlığına	 ve	
birliğine	delildir.	Böylece	Allah’ın	varlık	ve	
birliğinin	 delilleri	 kainattaki	 varlıklardan	
ve	 atomlardan	 daha	 çoktur.	 Bu	 sebeple	
Şinasi	 “Varlığını	 bilmeye	 ne	 hâcet	 küre-i	
âlem	 ile	 /	 Yeter	 ispatına	 halk	 ettiğ	 bir	
zerre	bile”	demiştir.		

Bediüzzaman	 “Ve	 fî	 külli	 şey’in	 lehû	
ayetün	 /	 Tedüllü	 alâ	 ennehû	 vahidün”	
mısraını	 naklederek	 “Her	 şey	 	 varlığına	
delildir	 /	 Onun	 birliğine	 delalet	 eder”	
buyurarak	 Risale-i	 Nurlarda	 “Tevhid”	
delillerine	çokça	yer	vermiştir.	

Üçüncüsü:	 Kitab-ı	 Mu’cizu’l-beyân	
olan	Kur’ân-ı	Azimüşşandır.	Kur’ân-ı	Kerimin	her	bir	ayeti	ve	kelimesi	de	Allah’ın	
birliğine	delildir.	Kur’an-ı	Kerimin	Allah	kelamı	olduğuna	dair	delillerin	tamamı	
Allah’ın	varlığına	ve	birliğine	de	dolayısıyla	delildir.	

Dördüncüsü	 ise	“İnsan	fıtratı	ve	Vicdanı”	da	Allah’ın	varlığına	ve	birliğine	
delildir.	Zira	 insan	kâinatın	hülasası	ve	çekirdeği	hükmünde	olduğu	gibi	vicdan	
da	 akla	 bir	 penceredir,	 gayb	 ve	 şahadet	 aleminin	 birleştiği	 bir	 makamdır	 ve	
Tevhidin	şuaını	neşreder.	İnsan	aklen	inkar	etse	de	vicdanen	Allah’ın	varlığını	ve	
birliğini	kabul	eder.	Bu	durumu	ızdırar	vaktinde	vicdanen	hisseder.		

Bu	 sebeple	 denilmiştir	 ki	 “Etturuk-u	 ilâllahi	 bi-adedi	 enfâsi’l-halâık”	 yani,	
Allah’a	giden	yollar	mahlukatın	nefesleri	sayısıncadır.	

Sual:	-	Neden	aklıyla	herkes	göremiyor?	
Cevap:	 -	 Kemal-i	 zuhurundan	 ve	 zıddının	 ademinden.	 Her	 şey	 zıddı	 ile	

bilinir,	Allah’ın	zıddı	ve	şeriki	yok	ki	ona	kıyasla	aklen	hemen	bilinsin.	Ancak	akıl	
delillerle	ve	vicdan	hissiyatla	Allah’ın	varlığına	ve	birliğine	şahitlik	eder.	

“Teemmel	sutûru’l-kâinâti	fe	innehâ,	
Mine’l-Melei’l	a’lâ	ileyke	resâilu...”		
Yani:	 Sahifeği	 âlemin	 eb’âd-ı	 vâsiasında	Nakkaş-ı	 Ezelî’nin	 yazdığı	 silsile-i	

hâdisâtın	 satırlarına	 hikmet	 nazarıyla	 bak	 ve	 fikr-i	 hakikate	 sarıl.	 Tâ	 ki,	mele-i	



âlâdan	uzanan	şu	selâsil-i	resâil,	seni	âlay-ı	illiyyîn-i	tevhide	çıkarsın.”	(Mesnevi-i	
Nuriye,	2006,	s.	385-387.)	

	
Olmayana	Ergi	Metodu	İle	Allah’ın	Varlığının	İspatı	
Filozoflar	 “Varlık”	 denilen	 eşyanın	 yoktan	 yaratıldığını	 kabul	 ederler.	 Bu	

durumda	 yok	 olan	 varlığın,	 yokluktan	 varlığa	 çıkması	 ancak	 dört	 şekilde	
mümkün	 olur.	 Çünkü	 bir	 şeyin	 meydana	 getirilmesi	 için	 üç	 şey	 kesinlikle	
gereklidir.	 Birincisi,	 ilim.	 Bilmezsen	 yapamazsın.	 İkincisi,	 irade.	 İstemezsen	
yapmazsın.	 Üçüncüsü,	 kudret.	 Gücün	 yetmezse	 yapamazsın.	 Dolayısıyla	 ilmi,	
iradesi	ve	kudreti	olmayan	bir	şeyi	yapamaz;	yoktan	hiç	yapamaz.	

Varlık	ve	eşya	yokluktan	varlık	alemine	çıkmış,	varlığını	devam	ettiriyor	ve	
devamlı	olarak	tekamül	ediyorsa	bu	durumda	dört	şıl	vardır.	Ya	“Kendi	kendine	
olmuştur.”	Veya,	“Sebeplerin	bir	araya	gelmesi	ile	olmuştur.”	Hahut,	“Tabiat	icad	
etmiş,	 vücut	 vermiştir.”	 Veyahut,	 “İlim,	 irade	 ve	 kudret	 sahibi,	 yaratılmayan	 ve	
yaratılmışlara	muhtaç	olmayan	birisi	tarafından	icat	edilmiş,	yaratılmıştır.”	

Bu	 dört	 ihtimalden	 başka	 bir	 seçenek	 olmadığına	 göre	 ilk	 üç	 seçeneğin	
aklen	muhal,	imkansız	ve	mümtenî	olduğu	ispat	edilirse	dördüncü	şık	olan	“İlim,	
irade	ve	kudret	sahibi	Allah’ın	yarattığı	sabit	olur.	

Birinci	 İhtimal:	 “Her	 şey	 kendi	 kendini	 icad	 ediyor”	 ihtimali	 tamamen	
çürük	 bir	 iddiadır.	 Akıl	 olmayan	 bir	 şeyin	 önce	 olduğunu	 kabul	 edip	 sonra	
kendisini	 tekrar	 oluşturmak	 için	 yok	 etmesini	 ve	 yeniden	 oluşturmasını	 kabul	
edebilir	 mi?	 Buna	 imkan	 ve	 ihtimal	 var	 mıdır?	 Ne	 demek	 kendi	 kendini	 icat	
etmek?	 Böyle	 saçma,	 safsata,	 imkansız	 ve	 akıl	 dışı	 bir	 şey	 kabul	 edilip	 iddia	
edilebilir	mi?	

İkinci	 İhtimal:	 Sebeplerin	 bir	 araya	 gelmesi	 ile	 vücut	 bulması	 da	
imkansızdır.	Zira	yok	olan	sebepler	yokluktan	varlığa	nasıl	çıkacaktır?	Veya	var	
olan	 eşya	bir	 başka	 şeyi	meydana	 getirmek	 için	nasıl	 bir	 araya	 gelip	 anlaşarak	
kendi	 varlılarını	 yok	 ederek	 bir	 başka	 varlık	 haline	 gelecektir?	 Kaldı	 ki	 varlığı	
oluşturan	 sebepler	 dediğimiz,	 ısı,	 ışık,	 hava,	 su,	 toprak	 ve	madenlerin	 hiçbirisi	
canlı	 olmadığı,	 canlılara	 ait	 olan	 “ilim,	 irade	 ve	 kudret”	 gibi	 sıfatlara	 sahip	
olmadıkları,	canlı	olanların	da	yine	cahil,	akılsız	ve	iradesiz,	hiçbir	kudrete	sahip	
olamyan”	varlıklar	olduğu	bir	gerçektir.	Cansızların	can	vermesi,	canlı	olanların	
da	hiçbir	bilgileri,	irade	ve	akılları	olmadıkları	halde	çok	mükemmel	ilim,	sonsuz	
irade	 ve	 kudret	 gerektiren	 işleri	 yapmalarına	 imkan	 ve	 ihtimal	 yoktur.	 Bu	
durumda	 bu	 ikinci	 şıkkın	 da	 imkansızlığı	 sabit	 olmaktadır.	 Kendilerinde	 hayat,	
ilim,	 irade,	 kudret	 olmayan,	 görmeyen,	 işitmeyen	 ve	 konuşmayan	 varlıkların	
sebepleri	bir	araya	getirerek	canlı,	 ilim	sahibi,	 irade	ve	kudrete	malik,	gören	ve	
işiten	 ve	 konuşan	 varlıkları	 oluşturmaları	 mümkün	 olur	 mu?	 Kendisinde	
olmayan	başkasına	verebilir	mi?	

Üçüncü	İhtimal:	Tabiatın	her	şeyi	yoktan	yartması	ve	var	olan	varlıklardan	
başka	 varlıkları	 icad	 etmesi	 de	 aklen	 ve	 ilmen	mümkün	değildir.	 Tabiat	 nedir?	
Tabiat	 kitapları	 “Canlı	 cansız	 bütün	 varlıklara	 tabiat	 denir”	 şeklinde	 tarif	
etmiştir.	Tabiat	varlık	alemindeki	 canlı	ve	cansız	varlıklar	olduğuna	göre	kendi	
kendilerini	 yaratmayacakları	 birinci	 ihtimalde	 çürütülmüştür.	 Sebeplerin	 de	
yaratıcı	 olamayacağı	 ikinci	 ihtimalde	 çürütülmüştür.	 Bu	 durumda	 tabiat	
olaylarını	ele	almamız	gerekir.		

Tabiatta	meydana	gelen	doğumlar,	ölümler,	olaylar	ve	oluşumları	ele	alacak	
olursak	 meselâ	 kıştan	 sonra	 baharın	 gelmesi,	 kışın	 ölmüş	 olan	 tüm	 bitki	 ve	



hayvan	türlerinin	yeniden	dirilmesi	olayına	ele	alacak	olursak	şöyle	bir	soru	ile	
karşılaşırız.		

Acaba	tabiatta	canlılar	mı	cansızları	yaratıyor,	yoksa	cansızlar	mı	canlıları	
yaratıyor?	Tabii	olarak	canlıların	cansızları	yaratacağı	aklen	kabul	edilebilir.	Zira	
cansızların	 canlıları	 yaratma	 ihtimali	 asla	 sözkonusu	 olamaz.	 Halbuki	 tabiatta	
bunun	 tam	 tersi	 olmaktadır.	 Cansız	 topraktan	 ve	 sudan	 milyonlarca	 canlı	
yaratılmaktadır.	 Peki	 cansızlar	 bu	 canlıları	 yaratmadığına	 göre,	 kim	 yaratmış	
olabilir?	

Sonuçta	 tabiatın	 da	 canlılar	 ve	 cansızların	 da	 yaratıcı	 olamayacağı,	
yaratılmış	 varlıklar	 olduğu	 açıktır.	 Bu	 durumda	 cansızları	 da	 canlıları	 da	
sebepleri	 de	 sonuçları	 da	 yaratan	 “İlim,	 irade	 ve	 kudret	 sahibi,	 her	 şeyi	 gören,	
her	 sesi	 işiten	 ve	 hayat	 sahibi	 olup	 tüm	varlıklara	 hayat	 veren	Allah’tan	 başka	
yaratıcı	olmadığı	açıkça	ortaya	çıkmaktadır.	Aklen	ve	mantıken	dördüncü	ihtimal	
olan	Allah’ın	yaratmasından	başka	bir	yol	kalmamış	oluyor.		

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	“Tabiat	Risalesi”	adı	altında	yazdığı	bir	
eserinde	 “Allah	 hakkında	 şek	 ve	 şüphe	 olabilir	 mi?”	 (İbrahim	 Suresi,	 14:10.)	
ayetini	 tefsir	 ederek	 hiçbir	 şeyin	 kendi	 kendine	 olamayacağını,	 sebeplerin	 ve	
tabiatın	mucid	 olmasının	mümükün	 olmadığını,	 yaratıcının	 ancak	 “Hayat,	 İlim,	
İrade	ve	Kudret	sahibi	ezeli	ve	ebedi	bir	Zat-ı	Zülcelâl	olan	Allah”	olduğunu	çok	
mükemmel	bir	şekilde	ispat	etmiştir.	

Evet,		Allah’tan	başka	yaratıcı	yoktur.		
İlimlerin	tamamı	bunu	ispat	etmektedir.	
	
Felsefecilerin	Allah’ın	Varlığına	Ait	Delilleri	
Filozoflar	 da	 Allah’ın	 varlığını	 ispat	 etmek	 için	 “Hudus	 Delili”	 ve	 “İmkân	

Delili”	olmak	üzere	iki	temel	delil	ile	Allah’ın	varlığını	ispat	etmişlerdir.		
Hudus	 Delili:	 Ortada	 bir	 eser	 varsa	 mutlaka	 onun	 bir	 ustası	 vardır.	

Sonradan	yaratılan	her	şey	bir	usta	tarafından	yapılmıştır	derler.	bunu	ispat	için	
“Alem	değişkendir.	Değişken	olan	her	şey	sonradan	yaratılmıştır	kadim	olamaz.	
Sonradan	 yaratılan	 şeylerin	 bir	 yaratıcısı	 vardır.	 Öyle	 ise	 sonradan	 yaratılan	
kainatın	da	yaratılmış	olmayan	bir	yaratıcısı	vardır.	O	yaratıcı	da	ancak	Allah’tır”	
demişlerdir.	Doğru	önermelerden	yola	çıkarak	doğru	sonuca	ulaştıran	bu	delile	
“Hudus	Delili”	denilir.	

İmkan	Delili:	Felsefecilere	göre	var	olan	şeyler	üçe	ayrılır.	Birincisi	varlığı	
aklen	 vaciptir.	 İkincisi,	 varlığı	 aklem	 mümkün	 değildir.	 Üçüncüsü,	 varlığı	 ile	
yokluğu	 aklen	 müsavidir.	 Sonradan	 yaratılan	 tüm	 varlıklar	 böyledir.	 Buna	 da	
mümkün	denilmektedir.	Aklen	bu	üç	yoldan	başka	yol	da	yoktur.	

Aklen	varlığı	vacip,	yani	zorunlu	olan	varlık	Allah’tır.	Zira	yokluktan	varlığı	
icat	etmek	ancak	varlığı	zaruri,	yani	zorunlu	olan	ve	yokluğu	 imkansız	bulunan	
“ezeli	ve	ebedi”	birinin	varlığı	gerekir.	Sonradan	yaratılmış	olsa	o	zaman	varlığı	
zorunlu	 olmaz,	 mümkün	 olur.	 Bu	 durumda	 yaratıcı	 değil,	 yartılmış	 olur.	 Bu	
sebeple	Allah’a	“Vacibu’l-Vücud”	yani,	varlığı	kesin	ve	zorunlu	varlık	denilmiştir.	

Allah’ın	 yokluğu	 muhaldir,	 imkansızdır.	 Zira	 Allah’ın	 varlığını	 kabul	
etmediğimiz	zaman	hiçbir	şeyi	doğru	olarak	izah	edemeyiz.		

Yaratılan	tüm	varlıklar	da	mümkün	varlıklardır.	Daima	değişme	ve	gelişme	
durumundadır.	Her	an	varlıktan	yokluğa	ve	yokluktan	varlığa	yaratıcı	tarafından	
götürülüp	 getirilir.	 Şöyle	 veya	 böyle	 olması	 zorunlu	 değildir,	 her	 ihtimalde	
olabilir,	 yaratıcının	 iradesi	 nasıl	 isterse	 öyle	 olur.	 Dolayısıyla	 madem	 varlıklar	



mümkünattandır,	 öyle	 ise	 onları	 yokluktan	 varlığa	 çıkaran	 ve	 çeşitli	 imkanlar	
dairesinde	evirip	çeviren	bir	“Vacibu’l-Vücût”	vardır.		

Bu	delile	“İmkan	Delili”	denilmektedir.	
İman	Davası”nın	yılmaz	savunucusu	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	bu	

iki	delili	şöyle	vecizelendirmiştir.		
“Bir	harf	katipsiz	olmaz.	Bir	 iğne	ustasız	olmaz.	Bir	köy	muhtarsız	olmaz...	

Elbette	bu	kainat	da	yaratıcısız	olmaz.”	
Evet,	 Allah’ın	 inkarı	mümkün	 değildir.	 Yüce	Allah	Kur’ân-ı	 Kerimde	 şöyle	

buyurur:	 “Allah’ı	 nasıl	 inkar	 edersiniz	 ki,	 o	 sizi	 yoktan	 ve	 bir	 takım	 cansız	
maddelerden	 yaratıp	 hayata	 kavuşturdu.	 Sonra	 sizi	 öldürecek,	 sonra	 tekrar	
diriltecektir.	Sonunda	Onun	huzurunda	diriltileceksiniz.”	(Bakara	Suresi,	2:	28.)	

İnayet	Delili:	Bu	delile	 “Gaye	ve	Nizam	Delili”	de	denilmektedir.	Hülasası	
şudur:	Kainatta	mükemmel	bir	nizam,	intizam	ve	düzen	vardır.	Her	şey	birbiri	ile	
uyumlu	olup	birbirine	yardım	etmektedir.	Böyle	mükemmel	bir	nizam	ve	intizam	
bu	her	şeyi	yaratan	ve	düzene	koyan	ilim,	irade	ve	kudret	sahibi	birisi	olmadan	
kurulamaz.	Zira	bu	düzende	her	şey	hadsiz	fayda	ve	menfaatlere	yönelik	olarak	
pek	çok	gaye	ve	maksatları	 takip	etmektedir.	Her	şeyin	bir	çok	amacı	vardır	ve	
eşya	ve	varlık	bu	amaca	hizmet	etmektedir.	Öyle	 ise	bu	amacı	ve	hedefi	koyan,	
eşyayı	kemale	sevk	eden	bir	kâmil	ve	mükemmel	nâzım	vardır.	

Bu	delil	imkan	ve	hudus	delilinden	daha	güçlüdür	ve	daha	etkindir.	Zira	bu	
insanlığın	gözü	önünde	cereyan	etmekte	ve	her	an	tazelenmektedir.	Bu	sebeple	
Kur’ân-ı	Kerim	inayet	deliline	çok	yer	vermiştir.	Bu	konuda	sadece	bir	ayeti	misal	
vermek	yeterlidir.	

“Şübhesiz	 ki	 göklerin	 ve	 yerin	 yaratılışında,	 gece	 ile	 gündüzün	 ard	 arda	
gelmesinde,	 insanlara	 fayda	 veren	 şeylerle	 yüklü	 olarak	 denizde	 akıp	 giden	
gemilerde,	Allah’ın	gökten	bir	su	indirip	de,	onunla	yeryüzünü	ölümünden	sonra	
diriltmesi	ve	orada	her	hareketli	canlıyı	yaymasında,	rüzgârların	hareketlerinde	
ve	gökle	yer	arasında	emre	boyun	eğdirilmiş	bulutlarda	aklı	olan	bir	topluluk	için	
Allah’ın	varlığına	ve	birliğine	kesin	deliller	vardır.”	(Bakara	Suresi,	2:164.)	

Bediüzzaman	 Said	Nursi	 hazretleri	 bu	 delil	 ile	 ilgili	 olarak	 şöyle	 der:	 “Bu	
delil;	kâinatı	ve	kâinatın	cüzlerini	ve	nevlerini	ihtilâlden,	ihtilaftan,	dağılmaktan	
kurtarıp	bütün	özelliklerini	düzen	altına	almakla	kâinata	hayat	veren	nizamdan	
ibarettir.	Bütün	maslahatların,	hikmetlerin,	 faydaların,	menfaatlerin	kaynağı,	bu	
düzendir.	 Menfaatlerden,	 maslahatlardan	 bahseden	 bütün	 Kur'ân	 ayetleri,	 bu	
düzen	üzerine	yürüyor	ve	bu	nizamın	tecellisini	gösteriyor.	

Binaenaleyh	bütün	maslahatların,		faydaların,	menfaatlerin	kaynağı	olan	ve	
kâinata	hayat	veren	bir	düzen;	elbette	ve	elbette	bir	düzen	koyucunun	varlığını	
gösterdiği	 gibi,	 o	 düzen	 koyucunun	 kasıt	 ve	 hikmetini	 de	 göstermekle,	 kör	
tesadüf	vehimlerini	çürütür."	(İşaratü'l-İ'caz,	231-235.)	

Bu	 delil	 çok	 daha	 açık	 ve	 ikna	 edici	 olduğu	 için	 hudus	 ve	 imkan	 deliline	
göre	 Kur'an'da	 çok	 daha	 fazla	 kullanılmıştır.	 Risale-i	 Nur	 da	 Kur'an'ın	 bu	
metodunu	 takip	 ederek	 bu	 delile	 çok	 daha	 fazla	 yer	 vermiştir.	 Bu	 sebeble	
risalelerde	gayet	ikna	edici	ve	imanı	kuvvetlendiren	bolca	deliller,	dersler	vardır.	



	
ALLAH’IN	VARLIĞI	VE	SIFATLARI	

	
Âlemi	 yoktan	 yaratan	 Allah’tır.	 Allah-u	 Taalâ	 birdir,	 ezeli,	 ebedi,	 hayy,	

kayyum,	 sem’i,	 basir	 ve	 müriddir.	 Her	 şeye	 kâdirdir.	 Noksan	 sıfatlardan	
münezzeh,	 kemal	 sıfatlarla	 muttasıftır.	 Varlığı	 kendi	 zatının	 gereğidir.	
Yaratılmışların	hiçbirine	benzemez.		

Araz,	cisim,	cevher	ve	şekilden	münezzehtir.	Cüz’e	bölünmekten,	bileşik	ve	
sınırlı	 olmaktan	 âlidir.	 Cins	 ve	 keyfiyetle	 mahdut	 olamaz.	 Zaman	 ve	 mekânla	
kayıtlanamaz.	 Hiçbir	 şeye	 benzemez.	 İlim	 ve	 kudretinden	 hiçbir	 şey	 hâriç	
kalamaz.	Kendisi	hiçbir	şeye	muhtaç	değildir;	her	şey	ona	muhtaçtır.		

Allah’ın	ezelî,	zâtıyla	kâim	sıfatları	vardır.	Bu	sıfatlar	zatının	ne	aynıdır	ne	
de	gayrıdır.	Zatının	aynıdır	denirse	“Taaddüt-ü	Kudemâ”	olur.	Zatına	has	sıfatlar	
yoktur	denilirse	o	zaman	da	“Sıfatullah’ı	inkâr”	olur.	Bunun	için	“Allah’ın	sıfatları	
zatının	lâzıme-i	zaruriyesidir”	denilir.		

	
1.	ALLAH’IN	SIFATLARI:	
Allah’ın	Sıfatları	Beş	Kısma	Ayrılır:	
1. Sıfat-ı	Nefsiye:	Vücut	Sıfatıdır.	
2. Sıfat-ı	Selbiye:	Tenzihî	Sıfatlardır.	
3. Sıfat-ı	Subûtiye:	Vâcip	Sıfatlardır.		
4. Sıfat-ı	Fiiliye:	Câiz	sıfatlardır.	
5. Sıfat-ı	Haberiye:	Nasslarda	Geçen	Sıfatlardır.	

Bu	sıfatların	dışında	Allah’ın	isimleri	vardır.	İsimler	fiillere	delalet	ederler.	
Her	 fiil	ve	 iş	bir	 isimle	anılır	ve	 tanımlı	hale	gelir.	Bunun	 için	 isimler	çoktur	ve	
buna	“Esmâ-i	Hüsnâ”	denilmiştir.	Bunların	dışında	esma	ve	sıfatın	tecelliyatından	
kaynaklanan	 “Şuûnât-ı	 İlahiye”	 denilen	 Allah’ın	 işleri	 vardır.	 Çünkü	 Allah	
“Fa’âlün	 lima	 yürîd”dir.1	Daima	 fa’âldir	 ve	 mahlukattaki	 her	 iş	 ve	 fiil	 Allah’ın	
işidir.	Bunların	tamamına	şuûnât	denir.	

	
1.1	Sıfât-ı	Nefsiye:	(Vücût	Sıfatı)	
Vücut,	 var	 olmak	 demektir.	 Allah	 vardır.	 Fiil	 ve	 icraatı	 varlığının	 eseri	 ve	

delilleridir.	Allah’ın	varlığı	hayat,	ilim,	irade,	kudret,	işitmek,	görmek	ve	konuşma	
sıfatlarını	zaruri	olarak	gerektirir.	Vücudun	zıddı	olan	adem	ona	arız	olamaz.	Bu	
cihetle	Allah’ın	varlığı	zaruridir	ve	vücut	bütün	sıfatların	aslı	ve	merciidir.	Bütün	
bu	 sebeplerden	 dolayı	 Allah’a	 “Vâcibu’l-Vücut”	 denir.	 Allah’ın	 varlığını	 ispat	
eden	bütün	deliller	aynı	zamanda	Vücudunu	tasdik	ve	ispat	ederler.		

Kelam	âlimlerinden	Ebu’l-Hasen	el-Eşâri’ye	 (v.	324/926)	göre	Vücut	zatın	
üzerine	zait	bir	sıfat	olmayıp	zatının	ayrı	ve	gayrı	değildir.	

1.2	 Sıfat-ı	 Selbiye	 ve	 Tenzihiyye:	 Allah’ı	 noksan	 sıfatlardan	 münezzeh	
kılan	sıfatlardır.	Bu	sıfatlar	Vücut	ile	beraber	zâtî	sıfatlardır.	Vücudun	dışında	beş	
tanedir.	Bu	sıfatlar	bir	bütün	olup	biri	birisiz	olması	imkânsızdır.		

	 a)	 Kıdem:	 Allah’ın	 varlığının	 başlangıcı	 yoktur.	 Ezelidir.	 Sonradan	
yaratılmış	 değildir.	 Yüce	 Allah	 li-zâthî	 ezelî	 olup,	 vâcibu’l-vücuttur.	 Hudûsu	
muhaldir.	Allah’ın	kıdemi,	kıyam	bizâtihî	sıfatı	ile	ittisafı	burhan	ile	sabit	olduğu	
vechile	bir	başka	şeye	ihtiyacı	tasavvur	olunamaz.	Ebediyeti	ve	vahdaniyeti	sabit	
olur.	Bu	sıfatların	tümünün	varlığı	ile	vücut	vâcibu’l-vücut	olur.		

	
1 Bürûc, 85:16 



Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 buyurur:	 “Allah	 kendisinden	 başka	 ilah	
olmayan	varlıktır.2	O	evveldir	ve	âhirdir.3	“Doğmamış	ve	doğurmamıştır.”4		

	 b)	 Bekâ:	 Allah	 ebedidir,	 ebediyen	 var	 olacaktır.	 Bekâ,	 Allah’ın	
mevcudiyetinin	devam	etmesi	demektir.	Bekâsı	vâcip	li-zâtihî	ola	Allah’ın	fenası	
muhal	 ve	mümtenîdir.	Ezelî	 olan	elbette	 ebedidir.	Başlangıcı	 olmayanın	elbette	
sonu	 olmayacaktır.	 Vacibu’l-Vücut	 olan	 elbette	 fenaya	 gitmeyecektir.	 “O	 Allah	
evveldir,	âhirdir,	zâhirdir	ve	bâtındır.	O	her	şeyi	bilir	ve	her	şeyi	işitir.”5		“Her	şey	
helak	olarak	fenaya	gidecektir.	Ancak	Allah	bâkidir.	Hüküm	ve	hâkimiyet	ancak	
O’nundur	 ve	 her	 şey	 sonuçta	 ona	 döndürülerek	 huzurunda	 toplanılacaktır.”6	
“Her	şey	fenaya	mahkûmdur.	Ancak	celal	ve	ikram	sahibi	olan	Allah	bakidir.”7		

c)	 Muhalefetün	 Lil-Havâdis:	 Allah’ın	 yarattığı	 varlıklardan	 hiçbirine	
benzememesi	demektir.	Zaten	yaratan	ezeli	ve	ebedi	olan	ve	vücudu	vacip	olan,	
bir	olan	ve	hiçbir	şeye	ihtiyacı	olmayan	yaratılan,	fani	olan,	başkalarına	muhtaç	
olan	 ve	 mürekkep	 olana	 elbette	 benzemez.	 Yaratılan	 ve	 muhtaç	 olan,	
yaratılmayan	 ve	 muhtaç	 olmayana,	 aciz	 olan	 kâdir	 olana	 elbette	
benzemeyecektir.	Benzemesi	muhaldir.	Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Onun	misli	
ve	 benzeri	 gibisi	 asla	 yoktur.	 O	 Allah	 her	 şeyi	 görür	 ve	 her	 ihtiyacı	 işitir”8	
buyurarak	buna	işaret	etmiştir.	

Cisim,	 cevher	 ve	 araz	 olmayan;	 şekil,	 zaman	 ve	mekân	 ile	 kayıtlanmayan;	
her	 zaman	 ve	 her	 yerde	 hâzır	 ve	 nâzır	 olan	 yüce	 Allah	 elbette	 bunlarla	 kayıtlı	
olan	cüz	ve	külle	mensup	şeylerden	münezzehtir.	Bunun	için	Allah’a	“Mevcud-u	
Meçhul”	 unvanı	 ile	 bakılmak	 lâzımdır	 ki	 ma’ruf	 olsun.	 Yüce	 Allah	 hakkında	
“Fevk”	 “Uluvv”	 “Âlî”	 demek	mahiyeti	 bizce	meçhul	 olup	mahlukattan	müstağnî	
demektir.		

Kur’an-ı	Kerimde	geçen	Allah’ın	sıfatları	Selefin	anladığı,	Kur’an	ve	sünnetin	
bütününün	kabul	ettiği	şekilde	te’vil	etmek	vâciptir.	 “Melekler	ve	Ruh	ona	uruc	
ederler.”9	“Kelime-i	 Tayyibe	 olan	 güzel	 kelimeler	 ve	 zikirler	 Ona	 uruc	 ederek	
yükselir.”10	“Rabbin	ve	melekler	saf	saf	geldiği	zaman”11	gibi	ayetlerin	ifade	ettiği	
yüksek	 ilahi	 hakikatler	 ve	 manalar	 yüce	 Allah’ın	 keyfiyetten	 uzak	 yüceliğine,	
Rahmet	ve	ataya-i	ilâhiyenin	nüzulüne	işarettir.		

Peygamberimizin	 (sav)	 buyurduğu	 “Allah	 insanı	 Rahman	 suretinde	
yarattı”12	hadisinin	 anlamı	 “Rahman	 olan	 Allah	 insanı	 rahmetini	 tam	 olarak	
gösterir	 bir	 ayine	 şeklinde	 yarattı”	 anlamındadır.	 Yani	 Rahman	 ismini	 azam	
mertebede	 gösterir	 bir	 şekilde	 insanı	 yarattığını	 ifade	 eder.	 Bediüzzaman	 bu	
hadisi	“İnsan	ism-i	Rahmanı	tamamen	gösterir	bir	surette	yaratmıştır”13	şeklinde	
açıklar.	 	 “Allah’ın	 vechinin	 baki	 olması”	 ise	 “Allah	 rızası	 için	 yapılan	 işlerin	
bekaya	sebep	olduğuna	ve	âlem-i	bâkide	ebedü’l-abad	insana	menfaat	vereceği”	

	
2 Bakara, 2:255 
3 Hadid, 57:3 
4 İhlâs, 112:3 
5 Hadid, 57:3 
6 Kasas, 28:88 
7 Rahman, 55:28 
8 Şura, 42:11 
9 Meâric, 70:4 
10 Fâtır, 35:10 
11 Fecr, 89:22  
12 Buhari, İsti’zan, 1  
13 Sözler, 2004 s.27 



şeklinde	te’vil	edilir.	“Allah’ın	elinin	bütün	ellerin	üstünde	olması”14	ise	“Allah’ın	
nusret	 ve	 yardımının	 üzerlerinde	 tevâli	 ve	 devam	 edeceği”	 şeklinde	 te’vil	
edilerek	gerçeği	ortaya	çıkarmak	vâciptir.		

Ehl-i	Kelâm,	ehl-i	 te’vil	demektir.	Te’vil	 ise	bir	şeyin	hakikatini	akla,	nassa	
ve	 gerçeğe	 uygun	 bir	 şekilde	 izah	 etmek,	muhatabı	 ikna	 etmek	 demektir.	 Ehl-i	
ilim	 izah	 eden,	 anlayan	 ve	 anlatandır.	 Anlaşılmayan	 hususları	 anlaşılır	 hale	
getirendir.	 Gerçeği	 gören,	 bilen	 ve	 izah	 eden	 kimse	 “İlimde	 rüsuh	peyda	 eden”	
yani	 ihtisas	 sahibi	 olan	 gerçek	 ilim	 ehlidir.	 İzah	 ilimden,	 inkâr	 ise	 cehilden	
kaynaklanır.	 Bunun	 için	 kâfirler	 inkârcı,	 mü’minler	 ise	 akla	 ve	 burhana	
dayanarak	anlayan	ve	kabul	edenlerdir.		

d)	Kıyam	bi-Nefsihî:	Allah’ın	varlığı	için	hiçbir	şeye	muhtaç	olmaması	ve	
varlığının	kendi	zatının	gereği	olmasıdır.	Yüce	Allah	İhlâs	suresinde	“Allah	birdir	
ve	 Sameddir,	 hiçbir	 şeye	 muhtaç	 değildir”15	buyurur.	 Yine	 Fatır	 Suresinde	 “Ey	
İnsalar!	Sizler	fakir	muhtaçsınız,	Allah	ise	zengindir,	hiçbir	şeye	muhtaç	değildir,	
hamd	ve	şükür,	medih	ve	minnet	ona	hastır”16	buyurulur.	Bu	ise	kıyam	bi-zatihi	
ve	 kıyam	 bi-nefsihi	 olmayı	 zaruri	 kılar.	 Başkasına	 muhtaç	 olan	 kıyam	 li-
gayrihidir	 ve	 başkasının	 yardımı	 ile	 ayakta	 durur.	 Bu	 durum	 ise	 bir	 mucide,	
mekâna	 ve	 cevher	 ihtiyaç	 demektir.	 Vacibu’l-vücut	 ise	 bilcümle	 ihtiyaçtan	
münezzehtir.	

Allah	 kayyum-u	 bizzattır.	 Kayyumiyet	 ile	 ezelden	 muttasıftır.	 Kadimdir,	
vacibu’l-vücuttur.	Ahaddir.	Sameddir.	Mucide,	zamana,	mekâna,	hulûle	ihtiyaçtan	
münezzehtir.	 Âlemde	 ve	 tabiatta	 mütecelli	 kudretin	 asarını	 görüp,	 tabiatın	
yaratıcısının	 tabiata	 hulul	 ve	 ittihadına	 ve	 imtizacına	 zahip	 olmak	 en	 büyük	
gaflet,	 cehâlet	 ve	 dalalettir.	 Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 şöyle	 buyurur:	 “Allah	
onların	söylediklerinden	ve	zannettiklerinden	çok	daha	yücedir	ve	âlidir.”17		

e)	 Vahdaniyet:	 Yüce	 Allah	 zâtında,	 sıfatlarında,	 ef’âlinde,	 uluhiyet	 ve	
mabudiyetinde	 müteferrittir,	 ferttir,	 ehaddir	 ve	 vâhittir.	 Şerik	 ve	 nezirden	
münezzehtir.	 Her	 işi	 yapan	 Allah’tır.	 Her	 yerde	 ilim,	 irade	 ve	 kudreti	 her	
mahlûkun	yanında	hazır	ve	nazır	olup	her	mahlûkun	her	işini	bizzat	yapar.	Her	
sesi	işitir,	her	şeyi	görür	ve	her	iyiliği	kelâmı	ile	bizzat	ilham	eder.	Vahdaniyetin	
ve	ferdaniyetin	zıddı	olan	taaddüt	ve	iştirakten	mümteni	ve	münezzehtir.		

Ehadiyet,	 Allah’ın	 her	 varlığa	 olan	 yakınlığı,	 her	 varlığa	 olan	 tecellisidir.	
Vahidiyet	 ise	tüm	nev’ine	ve	umuma	olan	tecellisidir.	Her	ikisi	de	yüce	Allah’ın	
vahdaniyetini	ispat	eder.	Bunun	için	“Ehad”	ayrı	bir	isim,	“Vahid”	bir	başka	isim	
olarak	zikredilmiştir.	Çünkü,	tecelliyatları	ayrı	ayrıdır.	Bütün	“Ef’âl-i	Rabbaniye”	
ve	 “Şuûnât-ı	 İlâhiye”	 bize	 ispat	 eder	 ki	 Allah’tan	 başka	 hiçbir	 varlık	 icâda	
muktedir	değildir.	Ancak	münfail	ve	Şuûnât-ı	ilâhiyeye	kabiliyetine	göre	mazhar	
olur.	Yapan	Allah’tır.	Zatının	ve	sıfatının	benzeri	olmadığı	gibi	ef’al	ve	şuûnâtına	
da	kimse	iştirak	edemez.		

Tabiat,	 tesadüf	 ve	 sebepler	 Allah’ın	 işlerine	 müdahale	 edemez.	 Çünkü	
varlıklar	 içinde	en	geniş	 irade	ve	 ihtiyar	sahibi	 insandır.	 İnsan	bu	özellikleri	 ile	
dahi	dikkatle	bakarsa	hiçbir	 şeyi	 yapıyor	değildir.	 İnsan	Allah’ın	yaptığı	 şeyleri	
düzenlemek,	emr-i	ilâhi	dairesinde	tefekkür	ve	temâşâ	etmek	ve	Allah’ın	yaptığı	
işleri	tesbih,	tekbir,	tahmid	ile	mukabele	etmek,	Allah’tan	gelene	rıza,	tevekkül	ve	
kanaatle	mukabele	 etmek	 ve	 onu	 zikretmekle	mükelleftir.	 Her	 işi	 bizzat	 yapan	

	
14 Fetih, 48:10 
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sonsuz	ilim,	irade	ve	kudreti	ile	ancak	Allah’tır.	En	basit	iş	olan	nefes	almak	dahi	
Allah’ın	 ilim,	 irade	 ve	 kudreti	 ile	 gerçekleşir.	 İnsan	 müdahale	 ederse	 veya	
yapmaya	kalkarsa	asla	yapamaz.	Bu	gün	ilim	bize	öğretmektedir	ki	nefes	almak	
ve	geri	vermek,	kanı	temizlemek,	vücut	ısısını	ayarlamak,	konuşabilmek	gibi	çok	
önemli	 sonuçları	 olan	 kompleks	 bir	 faaliyettir.	 Ancak	 Allah’ın	 ilim,	 irade	 ve	
kudreti	ile	yapılabilir.		

Elhâsıl,	 Allah-ü	 Teâlâ	 Vâcibu’l-Vücut	 olmak	 itibariyle	 vâhittir.	 Sıfat-ı	
İlâhiyesi	 itibariyle	 vâhiddir.	 Ef’al	 ve	 hâlıkıyetinde	 vâhiddir.	 Ulûhiyet	 ve	
ma’budiyetinde	 vâhiddir.	 Rububiyetinde,	 yaratma,	 rızık	 verme	 ve	 terbiye	
etmesinde	Vâhid-i	Ehaddir.	Ef’âl	ve	Şuûnatına	kimse	müdahale	edemez.	Varlıklar	
masdar	 ve	 münfail	 olurlar;	 yani,	 Allah’ın	 yaratmasına,	 icadına	 ve	 üzerinde	 iş	
yapmasına	karışamazlar.	İcad-ı	ilâhiyeyi	ancak	kabul	ederler.		

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 buyurur:	 “Sizi	 gökten	 ve	 yerden	
rızıklandıracak	 Allah’tan	 başka	 bir	 yaratıcı	 var	mı?	 Ondan	 başka	 ibadete	 lâyık	
hiçbir	 ilâh	yoktur.”18	“Eğer	göklerde	ve	yerde	Allah’tan	başka	bir	 ilâhlar	olsaydı	
ikisi	de	 fesada	giderdi.	Arşın	sahibi	olan	Allah,	onların	yakıştırdıkları	şeylerden	
münezzehtir.”19	

Yüce	Allah	zati	sıfatlarına	dair	olan	bu	hakikatleri	bir	adı	da	“Tevhit	Suresi”	
olan	“İhlâs	Suresi”nde	bize	ders	vermektedir.	Bu	sure	Allah’ın	zati	sıfatlarını	ders	
verdiği	ve	hâlis	imanı	öğrettiği	için	sureye	“İhlas	Suresi”	denilmiştir.		

Yüce	Allah	İhlâs	Suresinde	şöyle	buyurur:20	
1. Kul	Hüvellahü:	Ey	Resulüm	de	ki;	Her	 şeyi	yoktan	yaratan	Allah	

vardır.	
2. Ahad:	O	Allah	birdir.	Kendisinden	başka	yaratıcı	yoktur.		
3. Allahü’s-Samed:	Allah	hiçbir	şeye	muhtaç	değildir.	Varlığı	zatının	

gereğidir.	
4. Lem	 yelid:	 Allah	 ezelidir.	 Başlangıcı	 düşünülemez.	 Sonradan	

yaratılmamıştır.	
5. Ve	lem	yuled:	Allah	ebedidir.	Zevali	ve	ölümü	düşünülemez.		
6. Ve	lem	yekün	lehü	küfüven	ehad:	Allah	hiçbir	varlığa	benzemez.	

Her	şey	onun	eseridir.	Bunun	için	hiçbir	şey	onun	dengi	ve	benzeri	değildir.		
	

1.3	 Sıfât-ı	 Subûtiye	 ve	 Meâniye	 (Vacip	 Sıfatlar):	 Bu	 sıfatlar	 Allah	
hakkında	vâciptir.	 Yüce	Allah	kendisini	 tanımları	 ve	 ilmini,	 iradesini,	 kudretini,	
sanatını,	 esma	 ve	 sıfatını	 anlamak	 için	 varlıklara	 cüz’î	 olarak	 vermiştir.	 Sıfat-ı	
Zatiye	 ise	 ancak	 Allah’ın	 zatına	 hastır;	 yaratılmış	 olan	 varlıklarda	 bulunması	
muhaldir.		

Sıfat-ı	 Sübûtiye	 Allah’ın	 zatı	 ile	 kâim	 ezelî	 ve	 ebedî	 sıfatlardır.	 Kemâli	 ile	
zatına	 hastır.	 Mahlûkatına	 da	 tecellisi	 ile	 cüz’î	 olarak	 verilmiştir.	 Bu	 sıfatlar	
Allah’ın	zatının	ne	aynıdır,	ne	de	gayrıdır.	Zâtı	ile	kâim	ezeli	sıfatlarıdır.		

Sıfat-ı	Sübutiye	Yedidir:21		
	 a)	 Hayat:	 Yüce	 Allah	 “Hayy”dır.	 Hayat	 Allah’ın	 lâzıme-i	 zaruriyesidir.	

Hayatı	ezelî	ve	ebedidir.	Hayatın	kaynağı	Allah’tır.	Bütün	varlıklara	hayat	veren	
O’dur.	Hayy	ve	Kayyumdur.	Hayatı	veren	ve	hayat	için	gereken	bütün	ihtiyaçları	
temin	 eden	 ve	 hayatı	 devam	 ettirmesi	 de	 Kayyumiyetindendir.	 Hayat	 olmazsa	
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İlim,	 İrade	 ve	 Kudret,	 semi,	 Kelam	 ve	 Basar	 sıfatları	 ile	 ittisaf	 kabil	 olmaz.	
Hayatın	zıddı	olan	mevt	ve	adem	Allah	hakkında	muhaldir.		

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	şöyle	buyurur:	 “Allah	kendisinden	başka	 ilah	
olmayan,	Hayy	ve	Kayyum	olandır.	Kendisine	uyuma	ve	uyuklama	arız	olmaz.”22	
“Ölüden	diriyi,	diriden	ölüyü,	geceden	gündüzü	çıkaran	Allah’tır.”23		

b)	İlim:	Allah	her	şeyi	kemâliyle	bilir.	Geçmiş,	gelecek,	olmuş,	olacak	her	
şey	Allah’a	malumdur.	 İlm-i	 İlâhî	 ilm-i	ezelidir,	asla	 tebeddül	etmez,	değişikliğe	
uğramaz	ve	değişmez.		

Yüce	Allah	hem	cüz’iyatı	hem	de	külliyatı	bilir.	Hiçbir	şey	ilminin	haricine	
çıkamaz.	 Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Allah	 her	 şeyi	 bilir” 24 	buyurur.	
“Kalplerden	 geçenleri	 bilir”25	“Gaybın	 anahtarları	 Allah’ın	 ilmindedir.	 Gaybı	
Allah’tan	 başkası	 bilemez.	 Karada	 ve	 denizde	 olanları	 da	 o	 bilir.	 Onun	 ilmi	
olmadan	ne	bir	 yaprak	düşer,	 ne	de	yeryüzünün	karanlıklarında	bir	dane	 saklı	
kalır.	Yaş	ve	kuru	ne	varda	bunların	hepsi	apaçık	kitab-ı	mübinde	vardır.”26		

Yüce	 Allah	 bütün	 konuşmaları	 da	 bilir,	 bütün	 sesleri	 de	 işitir	 ve	
ihtiyaçlarını	yerine	getirir.	“Göklerde	ve	yerde	ne	varsa	Allah’ın	hepsini	bildiğini	
görmedin	 mi?	 Üç	 kişi	 arasında	 geçen	 konuşmaları	 işiten	 dördüncü	 olarak	
Allah’tır.	 Beş	 kişinin	 de	 altıncısı	 Allah’tır.	 Bundan	 az	 da	 olsalar,	 çok	 da	 olsalar	
Allah	 tümünü	 işitir.	 Nerede	 olursanız	 olun	 Allah	 sizinle	 beraberdir.	 Kıyamet	
gününde	 de	 Allah	 tüm	 yaptıklarını	 onlara	 haber	 verecektir.	 Şüphesi	 Allah	 her	
şeyi	hakkıyla	bilir.”27		

c)	 İrade:	 Allah’ın	 iradesi	 vardır.	 Dilediği	 olur,	 dilemediği	 ve	 istemediği	
olmaz.	Dilediğini	dilediği	 şekilde	yapar.	 İrade	Allah’ın	vacip	sıfatı	olup	 iradenin	
zıddı	 olan	 icab,	 yani	 her	 suale	 ve	 isteğe	 mutlaka	 cevap	 vermek	 ve	 ikrah	 ve	
kerâhiyat	denilen	zorunlu	olarak	yapmak	Allah	hakkında	mümteni	ve	muhaldir.		

İnsanları	 iyiye	ve	kötüye	zorlamak	ve	mecbur	bırakmak	zulümdür.	Allah	
zulümden	 münezzeh	 olduğu	 için	 insanı	 hür	 yaratmıştır,	 imana	 ve	 küfre	
zorlamamıştır.	 Bunun	 için	 dinde	 zorlama	 yoktur.	 Hürriyet	 dinin	 amacıdır.	
Bununla	beraber	peygamberimizin	 (sav)	buyurduğu	gibi	 “Allah’ın	dilediği	 olur,	
dilemediği	olmaz.”28	

“Meşîet”	 Allah’ın	 dilemesidir.	 Ancak	 irade	 sıfatı	 câizata	 ve	 mümkünâta	
mütealliktir.	 Zira	 vâcip	 ve	 muhal	 zaruriyattandır.	 Varlığı	 vacip	 olan	 hususlar	
Allah’ın	zatı	ve	sıfatlarına	taalluk	eden	hususlardır.	Muhal	olanlar	ise	vacibin	ve	
zaruriyatın	 zıddı	 olan	 hususlardır.	 Mümkünatta	 da	 Allah’ın	 dilediği	 olur,	
dilemediği	olmaz.		

Allah	dilemedikçe	 insanlar	dileyemez	ve	 isteyemezler.	Çünkü	akıllara	ve	
kalplere	hükmeden,	iyiliği	ve	kötülüğü	ilham	eden,	yapılacak	olan	işi	sevdiren	ve	
kaçınılması	gereken	hususlardan	nefret	ettiren,	emreden	ve	yasaklayan	Allah’tır.	
Bunun	için	Allah	imanı	ve	küfrü,	hayrı	ve	şerri	dilemiştir.	Şeytanı	ve	cehennemi	
yaratmıştır.	İnsanları	hür	yaratmıştır.	Hayrı	ve	şerri,	iyiliği	ve	kötülüğü,	rızasına	
uygun	olanı	ve	olmayanı	bildirmiş	ve	 insanlara	öğretmiştir.	Hayra	rızası	vardır,	
şerre	rızası	yoktur.	Bunu	da	bildirmiştir.	Allah’ın	rızasını	isteyerek	imana,	iyiliğe	

	
22 Bakara, 2:255; Âl-i İmran, 3:2 
23 Âl-i İmran, 3:27 
24 Bakara, 2:231, 282 
25 Âl-i İmran, 3:119, 154; Maide, 5:7 
26 En’am, 6:59 
27 Mücâdele, 58:7 
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ve	hayra	koşanı	cennete,	bilerek	ve	isteyerek	iradesi	ile	şerri	isteyen	ve	Allah’ın	
öfkesini	 çekeceğini	 bildiği	 halde	 şerre	 koşanı	 da	 cehenneme	 atacağını	 va’d	
etmiştir.	 Bunun	 için	 hayır	 ve	 şer	 yüce	 Allah’ın	 dilemesi	 ve	 yaratması	 ile	 olur.	
Ancak	hayra	rızası	var,	şerre	rızası	yoktur.	Allah’tan	rızasını	ve	mükâfatını	niyet	
ederek	 hayrı	 dileyene	 hayrı,	 Allah’ın	 öfkeleneceğini	 bildiği	 halde	 nefsine	 ve	
şeytana	uyarak	kendi	rızası	ile	şerri	isteyene	şerri	yaratır.	Zarara	rızası	ile	girene	
ise	 acınmaz.	 Bunun	 için	 yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Allah	 dilemedikçe	 sizler	
hiçbir	şey	isteyemezsiniz.	Şüphesiz	Allah	her	şeyi	hakkıyla	bilir,	her	işi	hikmetle	
yapar.	 O	 dilediğini	 rahmete	 ulaştırır.	 Zalimler	 için	 de	 pek	 acı	 bir	 azap	
hazırlamıştır.”29	“Göklerin	 ve	 yerin	 hâkimiyeti	 Allah’ındır.	 O	 dilediğini	 yaratır.	
Dilediğine	kız	çocuğu	bağışlar,	dilediğine	de	erkek	çocuğu	verir.”30		

Yüce	 Allah	 insanlık	 âleminde	 diğer	 mahlûkatın	 aksine	 olarak	 insan	
iradesini	kendi	iradesinin	taallukuna	bir	şart-ı	âdî,	bir	adî	sebep	kılmıştır.	Buna	
bir	nevi	“Allah’ın	 iradesi	 insanın	 iradesine	tâbidir”	denilebilir.	 İnsan	 ister,	Allah	
yaratır.	Yani	Allah	mânen	der:	“Kulum	sen	ne	istersen	ben	onu	yaratırım.	Ancak	
benim	hayra	 rızam	 var,	 şerre	 rızam	 yoktur.	 Rızamı	 talep	 edeni	 cennete	 alırım,	
öfkemi	çekecek	olan	işleri	ve	yasakladığım	fiilleri	işleyenleri	cehenneme	atarım.	
Çünkü	ben	bütün	bunları	peygamberlerim	aracılığı	ile	sizlere	haber	vermişim.”		

Allah	külli	iradesinden	bir	cüz’isini	de	iradesinin	varlığını	anlamaları	için	
insanlara	vermiştir.	Tıpkı	hayat,	kudret,	 işitme,	görme	gibi.	Çünkü	insanın	irade	
ve	hürriyeti	olmazsa	sorumluluğu	da	olmaz.	İnsanın	iradesi	de	Allah’ın	iradesinin	
ve	 kudretinin	 taallukuna	 bir	 şart-ı	 âdidir.	 İnsanın	 iradesi	 Meşîet-i	 ilahiyeye	
taalluk	ederse	kudret	onu	icat	eder.	Dolayısıyla	hayır	ve	şer	Allah’tandır.	

Allah’ü	Teâlânın	iki	türlü	iradesi	vardır:	“Tekvînî	İrade”	ve	“Teşrîi	İrade.”		
c1.	 Tekvînî	 İrade:	 Yüce	 Allah’ın	 tüm	 mahlûkatı	 kapsayan	 iradesidir.	

Tekvînî	İrade	neye	taalluk	ederse	o	hemen	oluverir.	Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	
buyurdu:	“Allah	bir	şeyi	dilediği	zaman	sözü	ancak	“Ol!”	demekten	ibarettir;	o	da	
oluverir.”31	“Allah	 bir	 şeyin	 olmasını	 irade	 ettiği	 zaman	 onun	 işi	 sadece	 “Ol!”	
demektir.	O	da	anında	oluverir.”32	

c2.	 Teşriî	 İrade:	 Yüce	 Allah’ın	 insana	 yönelik	 olarak	 peygamberleri	
aracılığı	 ile	 emir	 ve	 yasaklarına	 taalluk	 eden	 iradesidir.	 Emirlerine	 uymak	 ve	
yasaklarından	 kaçmak	 Allah’ın	muhabbetini	 ve	 rızasını	 celbeder.	 Emirlerini	 ve	
yasaklarını	çiğnemek	de	öfkesini	celbeder.	Yüce	Allah	bu	hususta	şöyle	buyurur:	
“Allah	 adaleti,	 iyilik	 yapmayı	 ve	 kullukta	 bulunmayı	 ve	 akrabaya	 ikram	 etmeyi	
emreder.	Fuhşiyatı	kötülüğü	ve	azgınlığı	yasaklar.	Allah,	düşünüp	 ibret	almanız	
için	size	böyle	öğütler	verir.”33		

İnsanın	 tekvîni	 iradeye	 itaat	 etmemesi	 halinde	 cezasını	 dünyada	
çekerken,	teşrîi	iradeye	itaatin	ve	itaatsizliğin	cezası	ve	mukafatı	ahirettedir.		

Kâinatın	 sonradan	 yaratılması,	 topraktan	 bütün	 bitkilerin	 ve	 bir	 damla	
sudan	 bütün	 hayvanların	 yaratılması,	 ayrı	 ayrı	 taşahhusâtı,	 irade	 ve	 meşiet-i	
ilâhiyyenin	en	büyük	delilidir.		

d)	 Kudret:	 Allah-u	 Teâlanın	 kâffe-i	 mümkünâta	 iradesi	 ile	 tesiri	 ve	
kudreti	 ile	 tasarrufa	 kâdir	 olmasıdır.	 Kudret	 zât-ı	 İlâhiye	 vacip,	 zıddı	 olan	 acz	
muhaldir.	 Her	 şey	 bir	mucizedir	 ve	 ancak	 Allah’ın	 kudreti	 ile	 vücuda	 gelebilir.	
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Bunun	 için	 her	 şey	 kudretine	 şâhit	 ve	 delildir.	 Araştırmalar	 göstermektedir	 ki,	
tüm	ilimler	ve	fenler	Allah’ın	ilminin,	iradesinin	ve	kudretinin	delilidir.	

Kudret-i	 İlâhiye	 zatiyedir.	 Zıddı	 olan	 acz	 ona	 asla	 hulul	 edemez.	 Onda	
mertebeler	olmaz.	Bir	çiçeği	yarattığı	gibi	bir	baharı	da	yaratır.	Baharı	yarattığı	
gibi	aynı	suhulet	ve	kolaylıkla	cenneti	de	yaratır.	Allah’ın	kudreti	karşısında	az	ile	
çok,	cüz	ile	külli	birdir.	Bir	insanı	yaratmak	ile	tüm	insanları	yaratması	arasında	
fark	yoktur.	

Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	buyurur:	“Allah’ın	rahmet	eserlerine	bakınız	
ki	 kışın	 ölümünden	 sonra	 baharın	 yeryüzünü	 nasıl	 diriltiyor.	 İşte	 ölülerin	
dirilmesi	 de	 böyledir.	 O	 Allah	 her	 şeye	 kadirdir.”34	“Sizin	 yaratılmanız	 ve	
diriltilmeniz	 bir	 tek	nefsin	 yaratılması	 gibidir.”35	“Kıyametin	 kopması	 ve	 tekrar	
insanların	diriltilmesi	göz	açıp	kapayacak	kadar	yahut	daha	kolaydır.”36		

e)	 Semi’:	 Allahu	 Teâlâ	 her	 şeyi	 kemâliyle	 işitir.	 Hiçbir	 ses	 ondan	
gizlenemez.	İşitmemek	nâkisedir.	Yüce	Allah	bilcümle	kusurlardan	münezzehtir.	
Bunun	 için	 Allah	 her	mahlûkun	 sesini	 kemâliyle	 işitir.	 Her	muhtacın	 ihtiyacını	
bilir.	Allah	işitmek	için	organa	ve	vasıtaya	muhtaç	değildir.	Kalpten	geçenleri	ve	
en	küçük	fısıltıları	işitir.		

Sesleri	 yaratan,	 sesi	 işitmek	 için	 kulakları	 yaratan	 yüce	 Allah’ın	
işitmemesi	 ve	 duymaması	 düşünülemez.	 Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 şöyle	
buyurur:	 “Rabbimiz!	 Bizim	 duamızı	 kabul	 et.	 Sen	 her	 şeyi	 hakkıyla	 bilen	 ve	
kemâliyle	işitensin.”37	“Allah	bütün	duaları	hakkıyla	işitir.”38		

f)	Basar:	Allah-u	Teâlâ	her	şeyi	kemâliyle	görür	ve	 işe	kemâliyle	muttalî	
olur.	 Allah	 habîrdir.	 Her	 şeyden	 haberdardır.	 Basîrdir,	 her	 şeyi	 görür.	 Hiçbir	
varlık	 ondan	 gizlenemez;	 her	 şey	 nazar-ı	 şuhudundadır.	 Hiçbir	 fert	 ondan	
gizlenemez	çünkü	her	şey	onun	huzurundadır.	Görmemek	ve	haberdâr	olmamak	
zât-ı	vâcibu’l-vücuda	muhaldir.	Bir	iş	bir	işe	mani	olmaz.	

Yüce	Allah	buyurdu:	 “Allah	 gözlerin	hâinâne	bakışlarını	 bilir,	 gönüllerde	
sakladıklarınızı	 da	 bilir.	 Şüphesiz	 Allah	 her	 şeyi	 hakkıyla	 işiten	 ve	 her	 şeyi	
kemaliyle	görendir.”39	

g)	Kelâm:	 Allah’ın	 kelam	 sıfatı	 zatı	 ile	 kâim	 olup	 ezelidir.	 Allah-u	 Taala	
mahlûkatı	 ile	 konuşur.	 Allah’ın	 konuşması	 Vahy	 ve	 İlham	 şeklindedir.	
Peygamberlere	 gelen	 kitaplar	 Allah’ın	 kelamıdır.	 Yüce	 Allah	 peygamberlerine	
kitaplar	 indirdiği	 gibi	 bazı	 peygamberleri	 ile	 de	 konuşmuştur.	 Musa	 (as)	 ile	
konuştuğu	 “Musa’ya	 Allah	 bizzat	 kelamı	 ile	 hitap	 buyurdu”	40	ayeti	 ile	 sabittir.	
“Musa	(as)	tayin	olunan	vakitte	gelip	bizzat	Rabbi	ona	hitap	buyurduğunda	o,	‘Ey	
Rabbim	bana	cemalini	göster’	demişti.	Allah	da	‘Sen	beni	göremezsin’	demişti	”41	
ayeti	de	Musa’nın	(as)	Allah’ın	kelâmını	bizzat	işittiğini	ispat	etmektedir.	

Allah-u	Taala	 “Kelam”	sıfatı	 ile	varlıklarla	konuşur,	haber	verir,	emreder	
ve	yasaklar.	“Tenezzülü	İlâhî”	ve	“Taarrüf-ü	Rabbanî”	ve	Mukabele-i	Rahmanî”	ile	
yüce	 Allah’ın	 insanların	 akılarına	 ve	 anlayışlarına	 göre	 konuşarak	 kendini	
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tanıtmak	 istemesi	 Allah’ın	 Kelam	 sıfatı	 ile	 konuşmasını	 gerektirir.”42		 Allah’ın	
konuşması	iki	şekildedir.		

Birincisi:	Vahiy	 ile	Cebrail	 (as)	ve	peygamberleri	 aracılığı	 ile	konuşarak	
fermanını	inzal	buyurması	ve	teşrii	emirlerini	kelamı	ile	insanlığa	bildirmesidir.	
Allah	böylece	kitaplarını	insanlara	inzal	etmiştir.	Emir	ve	yasaklarını	fermanı	ile	
bildirmiş	ve	insanları	sorumlu	tutmuştur.	

İkincisi:	 İlham	 vasıtası	 ile	 tüm	 mahlûkatı	 ile	 konuşarak	 kalplerine	
hakikatleri	 ve	 ihtiyacı	 olan	 şeyleri	 bildirmesi	 ve	 onlarla	 hususi	 konuşmasıdır.	
İlhamı	 vahiyden	 ayıran	 iki	 temel	 özellik	 vardır:	 Birincisi:	 Vahiy	 ekseriyet	
itibarıyla	 melâike	 vasıtası	 iledir.	 İlham	 ise	 vasıtasızdır.	 Nasıl	 ki	 padişahın	 iki	
şekilde	 konuşması	 olur.	 Birincisi,	 Sultanlık	 unvanı	 ile	 bir	 elçisini	 bir	 valiye	
gönderir	ve	ona	hâkimiyet	ve	amiriyetin	gereği	olan	bir	fermanını	ve	kanununu	
tebliğ	eder.	Raiyetinin	ona	uymasını	ister.	İkincisi,	sultanlık	ve	padişahlık	unvanı	
ile	 değil,	 hususi	 münasebeti	 ve	 cüz’î	 bir	 muamelesi	 bulunan	 bir	 hizmetçisi	 ile	
hususi	 bir	 teflonu	 ile	 hususi	 konuşmasıdır.	 Vahyi	 ilhamdan	 ayran	 ikinci	 özellik	
ise,	 vahiy	 gölgesizdir,	 safidir	 ve	 havassa	 hastır.	 İlham	 ise	 gölgelidir,	 umumidir.	
Melâike	 ilhamları,	 insan	 ilhamları,	 hayvanat	 ilhamları	 gibi	 pek	 çok	 nevileri	 ile	
denizlerin	 damlaları	 kadar,	 mahlûkat	 sayısı	 kadar	 çoktur.	 “Rabbimin	 sözlerin	
yazmak	 için	 bütün	 denizler	 mürekkep	 olsa,	 ağaçlar	 ve	 otlar	 da	 kalem	 olsa	 o	
denizler	tükenir	Rabbimin	kelâmı	tükenmez”43	ayeti	buna	işaret	eder.	

Bir	 zatın	 vücudunu	 bildiren	 en	 zâhir	 alameti	 konuşmasıdır.	 Allah’ın	
konuşması	 da	 varlığına	 en	 büyük	 delildir.	 “Denizler	 mürekkep	 olsa	 Allah’ın	
sözlerini	 ve	 kelamını	 yazıp	 bitiremezsiniz”	 ayeti	 Allah’ın	 kelâmının	 nihayetsiz	
olduğunu	ispat	eder.	Çünkü	bütün	meleklere,	insanlara	ve	hatta	hayvanlara	gelen	
umumi	 ilhamlar	 bir	 nevi	 kelimât-ı	 ilâhidir.	 Bu	 kelâmın	 kelimâtı	 elbette	
sonsuzdur.44	

Kur’an-ı	 kerim	 Kelâm-ı	 Ezelidir,	 Fermân-ı	 İlâhîdir,	 ezelden	 gelmiştir	 ve	
ebede	 gidecektir.	 Bunun	 için	mahlûk	 değildir.	 Kelam	 sıfatının	 azam	mertebede	
tecellisidir.	Kelamullah	olduğu	için	kadîmdir.	

Kalplerde	 olan	 manalara	 “kelâm-ı	 nefsî”	 denir.	 Huruf	 ve	 savtlara	 da	
“Kelâm-ı	lafzî”	denir.	Kelâm-ı	nefsî	ses	ve	harften	berî	iken	kelâm-ı	lafzî	için	ses	
ve	 harfe	 ihtiyaç	 vardır.	 Kelâm-ı	 nefsî	 Eş’ariye	 göre	 işitilebilir.	 Zira	 var	 olan	 bir	
şeyin	duyulması	da	mümkündür.	Mâturudi’ye	göre	 ise	 işitilemez.	 “Kelâm-ı	Zât-ı	
İlâhî”	Zatullah	ile	kâim	ezelî	bir	sıfattır.	Huruf	ve	asvattan,	tertip	ve	te’liften,	lügat	
ve	 ittisaftan	 beridir.	 “Kelâm-ı	 Lafz-ı	 İlâhî”	 ise	 kelâm-ı	 zâtî’yi	 idrake	 vesile	 olan	
ibare	 ve	 işaretlerden	 mürekkeptir.	 Elfaz	 ve	 huruftan,	 sureler	 ve	 ayetlerden	
müellef	ve	vahy-i	 ilâhiye	müstenittir.	Bu	hususta	hiçbir	mahlûkun	dahli	yoktur.	
Bunun	için	Kur’an-ı	Kerimin	surelerinin	tertibi,	ayetlerin	dizilişi	ve	yazılışı	hepsi	
Vahy-i	İlâhiye	müstenittir.		

Ehl-i	Sünnet	ve’l-Cemaat	Kelâm-ı	Zât-ı	İlâhînin	sübutuna	kâil	oldukları	için	
Kur’an-ı	 Kerimin	 gayr-ı	 mahluk	 olduğuna	 inanırlar.	 Kur’an	 mahlûk	 değildir;	
ancak	 Kur’an-ı	 Kerimi	 okurken	 çıkardığımız	 sesler	 ve	 yazdığımız	 harfler	
mahlûktur.	

	
1.4	Sıfat-ı	Fiiliye:	(Allah	Hakkında	Caiz	Olan	Sıfatlar)		
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Allah	hakkında	caiz	olan	ve	vacip	olmayan	sıfatlardır.	Allah’ın	ilim,	irade	ve	
kudretinin	taalluku	ile	meydana	gelirler.	Beş	kısımda	ele	alınabilir.		

a)	Tehlik:	Allah’ın	yaratmasıdır.	Hayrı,	şerri,	iyiyi,	kötüyü	dilediği	şekilde	
yaratmasıdır.	Mâturudi	bunu	vacip	 sıfatlardan	addederek	 “Tekvin”	 sıfatı	olarak	
değerlendirse	 de	 Eş’ârî	 “İlim,	 İrade	 ve	 Kudret”	 sıfatının	 tecellisi	 olup	 câiz	 sıfat	
olarak	görür.	Ancak	Allah’ın	hayrı,	şerri	yaratması	câiz	ise	de	hayra	rızası	vardır,	
şerre	 rızası	 yoktur.	 “Şerri	 yaratmak	 şer	 değildir.”	 Pek	 çok	 hayırlı	 neticelerin	
husulü	için	ehven-i	şer	olarak	yaratılmıştır.	Ancak	“kesb-i	şer	şerdir.”	İradesi	ile	
şerri	 isteyerek	 şerre	 sebep	 olanlar	 hakkında	 şer	 olup	 cezası	 da	Allah’ın	 öfkesi,	
tövbe	etmezse	cehennem	azabıdır.	

Yaratmak	 Allah’a	 aittir	 ve	 her	 şeyin	 yaratıcısı	 Allah’tır.	 Allahtan	 başka	
hiçbir	varlık	yaratılışa	müdahale	edemez.	“Allah	her	şeyin	yaratıcısıdır.”45	“Allah	
dilediğini	yaratır.	Bir	şeyin	yaratılmasını	irade	ettiği	zaman	onun	işi	sadece	‘Ol!’	
demektir;	oda	hemen	oluverir.”46		

b)	 Terzik:	 Rızk	 vermek	 demektir.	 Allah	 dilediğine	 dilediği	 rızkı	 verir.	
“Allah	 dilediğini	 dilediği	 gibi	 hesapsız	 rızıklandırır.”47	“Yoktan	 yaratan,	 tekrar	
diriltecek	olan	ve	rızk	veren	Allah’tan	başka	kim	vardır?”48		

c)	 Hidayet	 ve	 Dalalet	 Vermek:	 Hidayet	 ve	 dalalet	 Allah’tandır.	 Allah	
dilediğine	ve	dileyene	hidayet	ve	dalalet	verir.	Dilediğine	hidayeti,	dilediğine	de	
dalaleti	 yaratır.	 “Allah	 dilediğine	 hidayet	 ve	 dilediğine	 de	 hidayet	 verir.”49	
Allah’ın	 hidayet	 ve	 dalaleti	 verendir.	 Ancak	 bunu	 rızık	 ve	 şifa	 gibi	 iradesi	 ile	
isteyene	ve	arayana	verir.	Nasıl	ki	rızık	da	şifa	da	Allah’tandır;	ama	Allah	bunları	
arayana,	 isteyene	 ve	 peşinde	 koşana	 vermektedir.	 Hidayet	 de	 böyledir.	 Allah	
dileyene	hidayeti,	dileyene	de	dalaleti	verir.	Zarara	rızası	 ile	girene	de	acınmaz.	
Sonucuna	da	katlanır.				

d)	Ten’îm	ve	Tazib:	Allah	dilediğine	nimet	verir,	dilediğine	de	azap	eder.	
Dilerse	 affı	 gereği	 affeder,	 dilerse	 adaleti	 gereği	 en	 küçük	 suçu	 da	 cezasız	
bırakmaz.	 “Allah	 kendisine	 şirk	 koşulmasını	 affetmez;	 bunun	 dışında	 dilediği	
günahları	affeder.”50		

Nimet	 vermek	 ve	 azab	 etmek	 Allah’a	 vâcip	 değildir.	 Dilerse	 azab	 eder,	
dilerse	nimet	vererek	ihsan	ve	ikram	eder.	Yüce	Allah	buyurdu:	“Allah	dilediğini	
bağışlar	ve	dilediğine	azap	eder.”51		

e)	 Terbiye,	 Tertip,	 Tasvir	 ve	 Tanzim:	 Allah’ın	 mahlûkatını	 terbiye	
etmesi,	 dilediği	 sureti	 ve	 şekli	 vermesi	 ve	 dilediği	 gibi	 tasarruf	 etmesi	 câizdir.	
Bütün	 bunları	 yapmak	 Allah	 için	 zorunlu	 ve	 vacip	 değildir.	 İlim,	 irade	 ve	
kudretinin	tecellisi	ile	dilediği	gibi	tanzim	eder	ve	dilediği	şekilde	terbiye	eder.	

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 buyurdu:	 “O	 Allah	 hâlıktır.	 Her	 şeyin	
yaratıcısıdır.	 Bârî’dir.	 Dilediğini	 dilediği	 şekilde	 yoktan	 örneksiz	 yaratır.	
Musavvir’dir.	Dilediğine	 dilediği	 sureti	 verir.	 En	 güzel	 işler	 ve	 bu	 işlere	 taalluk	
eden	isimler	O’na	hastır.	Göklerde	ve	yerde	ne	varsa	her	şey	onu	tesbih	eder,	onu	
överek	 zikrederler.	 Onun	 kudreti	 her	 şeye	 gâliptir	 ve	 hikmeti	 her	 şeyi	
kuşatmıştır.”52	
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Allah	 âlemlerin	 Rabbidir;	 bütün	 varlıkları	 terbiye	 düzene	 sokandır.53	
“Allah	dilediğini	seçer	ve	dilediği	şekilde	yaratır.	Yaratıkların	ise	tercih	ve	seçme	
hakkı	yoktur.	Allah	onların	şirk	koştuğu	şeylerden	münezzeh	ve	yücedir.”54		

Bu	 âyetler	 bize	 bildiriyor	 ki	 Allah	 dilediğini	 peygamber	 olarak	 seçer	 ve	
gönderir.	 Ancak	 Allah’ın	 seçmesi	 hikmet	 ve	 maslahata	 göredir.	 Bir	 işinde	 bin	
hikmet	 vardır.	 Allah	 hakîmdir	 hikmetsiz	 işi	 yoktur.	 Hikmeti	 ise	 fayda	 ve	
maslahata	mebnîdir.	

	
1.5	 Haberî	 Sıfatlar:	 Nasslarda	 geçen	 yalnız	 semaî	 ve	 haberle	 sabit	 olan	

sıfatlara	 denir.	 Zahiri	 manası	 tecsim	 ve	 teşbih	 ifade	 eder.	 Ancak	 bunlar	 diğer	
nasslara	muvafık	 tevil	 olunur.	 Yüce	 Allah	 bunları	 “Tenezzülât-ı	 İlâhiye”	 olarak	
insanlar	 anlasın	 diyerek	 insanların	makamına	 inerek	 ifade	 etmiştir.	Dar	 akıllar	
azamet-i	 ilâhiyeyi	 ihâta	 ederek	 anlayamadıkları	 için	 teşbih	 ve	 tevillerle	 ifade	
etmiştir.	

	 a)	 Yed:	 Allah’ın	 elinin	 olmasıdır.	 Allah’ın	 elinin	 olması	 rahmet	 ve	
nimetinin,	 nusret	 ve	 yardımının,	 kudret	 ve	 hikmetinin	 tevâlî	 ve	 devamı	
anlamındadır.	 Bu	 husus	 Kur’an-ı	 kerimde	 şöyle	 ifadesini	 bulur:	 “Allah’ın	 eli	
onların	 elinin	 üzerindedir.”55	“Yâ	 İblîs!	 Elimle	 yarattığım	 şeye	 secde	 etmekten	
seni	 men	 eden	 şey	 nedir?”56	Birinci	 ayette	 “Allah’ın	 rahmet	 ve	 nusreti”,	 ikinci	
ayette	 ise	 “Allah’ın	 kudreti”	 olarak	 yorumlanır.	 Burada	 Yüce	 Allah	 insanların	
anlayışlarına	hitap	ederek	elini	rahmet	ve	kudretine	teşbih	etmiştir.	

b)	 Vech:	 Yüz	 demektir.	 Allah’ın	 yüzü,	 rızası	 ve	 Allah	 için	 yapılan	 işler	
anlamında	yorumlanır.	Yüce	Allah	buyurdu:	“Her	şey	fenaya	gider,	bâkî	olan	ise	
Celal	ve	İkram	sahibi	olan	Allah’ın	vechidir.”57	Yani	Allah’ın	rızası	için	yapılan	her	
şeyin	 bekâya	mazhar	 olacakları	 ve	 fenâya	 gitmeyeceği	 Allah’ın	 bekası	 ile	 bekâ	
bulacağı	ifade	edilmiştir.		

c)	 Ayn:	 Göz	 demektir.	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Gözümün	 önünde	 olsun	 diye	
tarafımdan	 bir	 sevimlilik	 verdim”58	ayetinde	 ifade	 edilen	 ayn,	 teşbih	 olup	
“nezaretim	 altında	 olsun”	 anlamındadır.	 Teşbih	 olarak	 insanlar	 “gözümün	
önünde	olsun”	derler.	Bu	da	aynı	anlamdadır.		

d)	 İstiva:	 Arşa	 istiva	 etmek,	 hâkimiyeti	 altında	 bulundurmak	 ve	
hükmetmek	demektir.	Arş	 ise	Allah’ın	her	 yere	 aynı	mesafede	olması,	 yani	 her	
yerde	 ilmi,	 iradesi,	 kudreti	 ve	 sıfat-ı	 seb’ası	 ile	 hazır	 ve	 nâzır	 olmasıdır.	 Yüce	
Allah	buyurdu:	“Rahmân	arşa	istivâ	etmiş,	hâkimiyeti	her	yeri	kuşatmıştır.”59	Bu	
ayet	Allah’ın	rahmetinin	her	şeyi	kuşattığı	anlamında	da	yorumlanabilir.		

e)	Mecî:	Allah’ın	 gelmesi	demektir.	Kur’an-ı	Kerimde	 “Rabbinin	ve	 saf	 saf	
meleklerinin	geldiği	zaman”60	ayetinde	geçen	“Allah’ın	gelmesi”	Allah’ın	emir	ve	
iradesinin	 hükmetmesi	 anlamına	 gelmektedir.	 Kudret	 ve	 saltanatının	 herkese	
görünmesi	 anlamına	 da	 gelmektedir.	 Bu	 ise	 ahirette	 gözle	 görünecek	 derecede	
zahir	olacaktır.	Ayet	bunu	ifade	eder.		

f)	Nüzul:	Allah’ın	dünya	semasına	nüzulü	pek	çok	hadislerde	geçmektedir.	
Bunlardan	 birisi	 şu	 hadistir:	 “Gecenin	 son	 üçte	 birlik	 kısmı	 geçince	 Rabbiniz	
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dünya	 semasına	nüzul	 eder.”61	Burada	Allah’ın	 rahmetinin,	 af	 ve	merhametinin	
dünya	 semasını	 kuşatarak	 ibadet	 eden	 af	 ve	merhamet	 dileyeni	merhameti	 ile	
affedeceği,	 dilek	 ve	 istekte	 bulunanın	 da	 dileklerinin	 kabul	 edileceği	 ifade	
edilmektedir.		

Ehl-i	 Sünnet	 “Haberî	 Sıfatları”	 Nasslara	 uygun	 te’vil	 ederken	 Mücessime,	
Müşebbihe	 ve	 Haşeviyye	 gibi	 mezhepler	 zahirî	 manasına	 hamlederek	 “Leyse	
kemislihî	şey’ün”62	ayetinde	ifadesini	bulan	“Allah’ın	hiçbir	benzeri	olmaması”nı	
nazara	 almamışlardır.	 Yine	onlar	 “Ve	 lem	yekün	 lehü	küfüven	 ehad”63	ayetinde	
açıkça	 belirtilen	 “Allah’ın	 hiçbir	 denginin	 olmaması”	 tevhidî	 gerçeğini	 de	
görmemezlikten	gelmişlerdir.	

Birinci	 Kuşak	 “Selef	 Uleması”	 ise	 bu	 konularda	 “Amennâ	 bihi	 küllün	min	
indi	 Rabbinâ”64	“Biz	 bu	 ayetlerin	 Allah’ın	 katından	 geldiğine	 inanırız”	 diyerek	
sükût	etmişlerdir.		

Cehmiyye,	 Kaderiye	 ve	 Mutezile	 ise	 zâhirî	 mânâsı	 ile	 anlaşılmaz,	 imkân	
olursa	 te’vil	 edilir;	 âciz	 kalınırsa	 ta’til	 ve	 inkâra	 gidilir	 demişlerdir.	 “Yed”	 ve	
“vechi”	te’vil	ederken	Rü’yetullah’ı	da	inkâr	etmişlerdir.	

Selef	 ulemasının	 susması	meseleyi	 çözmediği	 ve	 yanlış	 anlaşılmalara	 kapı	
açtığı	 için	 takipçileri	 olan	 Ehl-i	 Sünnetin	 üçüncü	 kuşak	 uleması	 İmamü’l-
Harameyni’l-Cüveynî	 (478/1085)	 den	 itibaren	 te’vili	 Ehl-i	 Sünnet	 Kelam’ına	
sokmuşlardır.	 “İlimde	 rüsuh	 peyda	 eden	 ulemanın”65	“Gerçek	 anlamı	 Allah	
katındadır;	 ancak	 bizim	 bundan	 anladığımız	 şudur”	 diyerek	 diğer	 Nass’lara	
uygun	şekilde	te’vil	ve	izah	etmişlerdir.	Bunlar	“yed”i	nimet	ve	kudret;	“istiva”yı	
istilâ	 ve	 hâkimiyet;	 “vech”i	 vücut	 ve	 zât;	 “ayn”ı	 hıfz	 ve	 himâye;	 “mecî”i	 emr-i	
ilâhinin	gelmesi;	“nüzûl”ü	de	rahmetinin	inmesi	olarak	te’vil	etmişlerdir.		

Haberî	 sıfatların	 mümâselet	 ve	 müşâbehet	 ihâm	 eden	 zahirî	 anlamları	
maksut	değildir.	Çünkü	Şân-ı	Bârî’de	“Muhalefetün-Lil	Havâdis”	sıfat-ı	celîli	sabit,	
zıddı	 olan	 “mümâselet”	 ve	 “müşâbehet”	 muhal	 ve	 müstahildir.	 Binaenaleyh	
haberî	sıfatlardan	şân-ı	ilâhiye	layık	olan	sahih	manalar	maksut	olduğuna	itakat	
etmek	vaciptir.	

Ehl-i	Sünnet	“Kelam	Ulemasının”	bu	konuda	kesin	itikadı	“Küllü	mâ	hatara	
bi-bâlike	 /	 Vallah-ü	 Taalâ	 ğayrü	 zâlike”	 “İnsan	 aklına	 ne	 gelirse	 Allah-u	 Teâla	
bunun	dışındadır”	veciz	ifadesi	ile	özetlenmiştir.			

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	şöyle	buyurur:	“Tesbih	ederiz	o	zâtı	ki,	onların	
söyledikleri	şeylerden	çok	yüce	her	nevi	kusur	ve	eksiklikten	münezzehtir.	Yedi	
gök	ve	yerdeki	her	 şey	onu	över,	 onu	Tesbih	ederler.	Hiçbir	 şey	yoktur	ki	Onu	
övüp	 Tesbih	 etmesin	 ama	 ne	 var	 ki	 sizler	 onların	 tesbihâtını	 tam	 olarak	
anlamazsınız.	Şüphesiz	Allah	pek	halîmdir,	ceza	vermekte	acele	etmez;	gafûrdur,	
günahları	çokça	bağışlar.”66		

	
2.		SIFATLAR	KONUSUNDA	SON	DEĞERLENDİRMELER	
Allah’ın	 sıfatlarından	 İlim,	 İrade,	Kudret,	 Semi	ve	Basar’ın	kendilerine	has	

tecellileri	 ve	 taallukları	 vardır.	 İrade	 ve	 Kudret	 sıfatları	 yalnız	 câizâta	 taalluk	
eder.	İrade	sıfatı	taalluk	ettiği	şeyi	bir	veche	tahsis	eder	ve	bir	şeyin	icâdıyla	terki	
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şıklarından	birine	müreccih	olur.	Kudret	sıfatının	taallukuyla	da	Cenâb-ı	Hakkın	
bir	şeyi	vücuda	getirip	getirmemesi	sabit	olur.	Kudret-i	İlâhiye	İrade-i	Ezeliye	ye	
muhalif	bir	surette	tecelli	etmez.		

İlim	ve	kelam	sıfat	 ise	hem	câizâta	hem	de	vâcibât	ve	mümteniâta	 taalluk	
eder.	İlim	sıfatının	taalluku	Cenâb-ı	Hakka	bir	şeyin	münkeşif	olmasını	icâb	eder.	
Kelâm	 sıfatının	 taalluku	 da	 Cenâb-ı	 Hakk’ın	 mahlûkatı	 ile	 konuşması	 ve	
emirlerini	ve	nehiylerini	ve	sair	hükümlerini	melâike-i	kiram	ile	enbiyây-ı	izâmın	
telakki	etmelerine	delâlet	eder.		

Semi’	 ve	 Basar	 sıfatları	 gerek	 vâcip	 ve	 gerekse	 câiz	 olan	mevcuda	 taalluk	
ederek	 mevcudatın	 kemâl-i	 inkişâfına	 sebep	 olur.	 Fakat	 vücuda	 gelmesi	 câiz	
olsun,	 olmasın	 ma’dumâta	 taalluk	 etmez.	 Çünkü	 ma’dumat	 görülmeye	 ve	
işitilmeye	müsait	değildir.	

Allah	 her	 şeye	 kâdirdir.	 Aklın	 imkân	 dâhilindeki	 şeylerin	 dışında	 olan	 ve	
olmayan	 her	 şeyi	 yaratmak,	 kullar	 hakkında	 iyi	 olan	 ve	 olmayan	 durumları	
vücuda	getirmek,	hidâyet	ve	dalâlet	 fiillerini	 yaratmak,	küfür	ve	 şirkten	maada	
dilediği	 günahı	 affetmek	 şan-ı	 ilâhide	 aklen	 câizdir.	 Çünkü	 Allah’ü	 Taalâ	
hazretleri	kudret	ve	hikmete	mâlik,	mülkünde	dilediği	gibi	harekete	ve	tasarrufa	
müstahaktır.	 Bizim	 nâil	 olacağımız	 sevap	 ve	 mükâfat	 şüphesiz	 bizlere	 fazl-ı	
ilâhidir.	Maruz	kalacağımız	azab	ve	mücâzat	da	adalet-i	 ilâhiyenin	 tecellisinden	
başka	bir	şey	değildir.										

Allah	zatının	ve	sıfatlarının	hakikatini	daha	iyi	bilir.	
Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	buyurur:	 “Hamdolsun	o	 yüce	Allah’a	 ki	 evlât	

edinmekten	münezzehtir,	mülkünde	 şeriki	 ve	 ortağı	 yoktur;	 hiçbir	 şeyden	 aciz	
değildir	 ki	 yardımcıya	 ihtiyacı	 olsun.	Öyle	 ise	hürmet,	 tazim	ve	 tekbir	 ile	Onun	
yüceliğini	an	ve	kâinata	ilan	et!”67		

“Peygamberler	dediler	ki:	Yâ	Rabbi!	Benimle	 inkâr	edenlerin	arasında	hak	
ile	hükmet.	Rabbim,	inkârcıların	yakıştırdıkları	şeylerden	münezzehtir	ve	onlara	
karşı	kendisinden	yardım	istenilecek	olan	Rahman	de	O’dur”68	

	
3.		ESMÂ-İ	HÜSNÂ	(Allah’ın	Güzel	İsimleri)		
Yüce	Allah’ın	Sıfatları	dışında	bir	de	isimleri	vardır.	Allah’ın	isimleri	çoktur	

ve	 bunlara	 Kur’an-ı	 Kerim	 “Esmâ-i	 Hüsnâ”69	adını	 vermiştir.	 Peygamberimiz	
(sav)	 bize	 bu	 isimlerden	 99	 adedini	 öğretmiş	 ve	 “Allah’ın	 doksan	 dokuz	 ismi	
vardır,	kim	bu	isimleri	öğrenir	ve	gereğini	yaparsa	cennete	girer”70	buyurmuştur.	

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Allah’a	ister	Allah	diye,	ister	Rahman	diye	dua	
edin.	En	güzel	isimler	O’nundur”71	buyurarak	“Esma-i	Hüsnâ”	ile	dua	edilmesini	
istemektedir.	Allah’ın	isimleri	Kur’an-ı	Kerimde	geçen	ve	peygamberimizin	(sav)	
de	 haber	 vermiş	 olduğu	 “Esmâ-i	 Hüsnâ”	 ile	 sınırlı	 değildir.	 Allah’ın	 sonsuz	
isimleri	vardır.	Çünkü	Allah	sonsuz	fiillerin	ve	sonsuz	güzelliklerin	sahibidir.	Her	
fiil	 ve	 iş	 bir	 isim	 ile	 kendisini	 tanımlı	 hale	 getirdiği	 için	 isimler	 sonsuzdur.	
Dolayısıyla	Allah’ın	isimleri	de	sonsuzdur.	Kur’anın	genel	ve	kapsayıcı	ifadesi	ile	
“Bütün	güzel	isimler	O’na	aittir.”72	
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a)	 İsm-i	 Has	 (Özel	 İsim):	 Zât-ı	 İlâhînin	 özel	 ismi	 “Allah”	 ismidir.	 Buna	
Arapça’da	 “Alem”	 denir.	 Özel	 isimdir,	 değiştirilemez,	 hiçbir	 dile	 tercüme	
edilemez.	 Hiçbir	 isim	 onun	 yerini	 tutmaz.	 Zaten	 özel	 isimlerin	 temel	 özelliği	
budur.	

Allah-u	Teâlâ	yüce	zatını	“Allah”	olarak	isimlendirmiştir.	Diğer	isimler	sıfat	
ve	fiil	isimleridir.	Bütün	diğer	isimler	İsm-i	Zât	olan	Allah’a	râcidir.	Bediüzzaman	
Said	 Nursi	 hazretleri	 bu	 konuda	 şöyle	 der:	 “Allah	 Lafza-i	 Celâli,	 bütün	 sıfat-ı	
kemâliyeyi	tazammun	eden	bir	sadeftir.	Çünkü	Lafza-i	Celâl	Zât-ı	Akdese	delâlet	
eder.	 Zât-ı	 Akdes	 de	 bütün	 sıfat-ı	 kemâliyeyi	 istilzam	 eder.	 Öyle	 ise	 o	 lafza-i	
mukaddese	 delâlet-i	 iltizâmiye	 ile	 bütün	 sıfat-ı	 kemâliyeye	 delâlet	 eder.	 Başka	
ism-i	haslarda	bu	delâlet	yoktur.	Çünkü	başka	zatlarda	sıfat-ı	kemâliyeyi	istilzam	
etmek	yoktur.”73	

Allah	 ismi	 Arapça	 bir	 isim	 de	 değildir.	Müzekkeri	müennesi,	 cemisi,	 ism-i	
tafdili,	 fâili,	 mefûlü,	 ism-i	 tasğîri	 yoktur.	 Zât-ı	 İlâhî	 gibi	 benzersizdir.	 Şedde	 ile	
beraber	beş	kelimden	oluşur	ve	her	harfi	 yine	o	Zât-ı	Akdese	delâlet	 eder.	Her	
harfi	 gerek	 mürekkep,	 gerekse	 müfret	 yine	 O’na	 delâlet	 eder.	 “Allah”	 zaten	
ismidir.	 “Lillah”	 yine	 “Allah”	 demektir.	 “Lehu”	 Allah’a	 delâlet	 eder.	 “Hu”	 zaten	
yine	Allah’ın	adıdır.	Bundan	dolayı	Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Allah	göklerin	
ve	 yerin	 ve	 her	 ikisinin	 arasındakileri	 Rabbidir.	 Ona	 ibadet	 et	 ve	 ibadetinde	
sabırlı	ol!	Hiç	o	 isimle	çağrılan	bir	başka	birisini	bilir	misin?”74	buyurarak	Allah	
isminin	sadece	yüce	Allah’a	ait	olduğunu	ve	bir	başka	varlığın	o	ismi	almadığını	
ve	alamayacağını	açıkça	beyan	etmişlerdir.	Bundan	dolayı	İslam	bilginlerine	göre	
Allah	isminin	yerine	hiçbir	isim	konulamaz.	Şayet	konulursa	bu	onun	bir	sıfatını	
ifade	eder,	Zât-ı	Akdesi	ifade	etmez.	

İmam-ı	 Eş’ariye	 göre	 “Nasslarda	 geçmeyen	 bir	 ifade	 Allah	 için	
kullanılamaz.”	

b)	 Esmâ-i	 Hüsnâ	 (Diğer	 İsimler):	 Esmâ-	 Hüsnâ	 genellikle	 sıfat	 ve	 fiil	
isimleridir.	 Allah	 ismi	 gibi	 bu	 güzel	 isimler	 de	 tevfîkîdir.	 Yani,	 Allah	 tarafından	
vahiyle	Kur’an-ı	Kerimde	ve	ilham	ile	peygamberimize	(sav)	bildirilmiştir.	Biz	de	
o	 kaynaklardan	 öğreniriz.	 “Bu	 fiilî	 isimlerin	 kesretle	 tenevvüü,	 Kudret-i	
Ezeliye’nin	kâinattaki	mevcudatın	nevilerine,	fertlerine	olan	taallukundan	husule	
gelir.”75	Bu	fiilî	isimlerin	Gaffâr,	Settâr,	Muhyî,	Mümît	gibi	pek	çok	nevileri	vardır.	
Peygamberimizin	 (sav)	 en	 meşhur	 dualarından	 olan	 “Cevşenü’l-Kebir”	 duası	
yüce	 Allah’ın	 peygamberimize	 (sav)	 Cebrail	 (as)	 tariki	 ile	 “Hadis-i	 Kutsi”	
nevinden	 getirilerek	 hediye	 edilen	 bir	 duasıdır.	 Burada	 peygamberimiz	 (sav)	
Yüce	 Allah’a	 1001	 (Bin	 bir)	 ismi	 ile	 Allah’ı	 tesbih	 etmekte	 ve	 dua	 ederek	
cehennem	 azabından	 ve	 her	 nevi	 azaptan	 Allah’ın	 bu	 güzel	 isimlerine	
sığınmaktadır.		

Bütün	bunlarla	beraber	“Bütün	güzel	isimler	Allah’a	hastır”	kutsî	kaidesince	
Allah’ı	 en	 güzel	 vasıflarla	 vasıflandırmak	 ve	 isimlendirmek	 câizdir.	 Bunun	 için	
Hz.	 Ali	 (ra)	 “Muhricu’n-Nebât”	 “Bitkileri	 çıkaran”,	 “Fâtihu’n-Necâh”	 “Kurtuluş	
kapılarını	 açan”	 “Cabiru’l-Kesir”	 “Kırık	 kalpleri	 onaran”	 şeklinde	 isimlendirmiş	
ve	dua	etmiştir.	Filozoflar	da	“Vâcibu’l-Vücut”	“Vücûd-u	Mutlak”	“Kâdir-i	Mutlak”	
gibi	 isimler	 vermişlerdir.	 Bu	 isimler	 Allah’ın	 tenzihine	 ve	 takdisine	 münâfî	
değildir.	 Ancak	 ism-i	 zat	 ve	 has	 olan	 “Allah”	 ismi	 yerine	 ikâme	 olunamaz	 ve	
istimal	edilemezler.	
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c)	 İsm-i	 Azam	 (En	 Yüce	 İsimler):	 Allah’ın	 her	 isminin	 binler	 mertebesi	
vardır.	 Her	 ismin	 azam	 mertebede	 tecellisine	 de	 “İsm-i	 Âzam”	 denir.	 Çünkü	
meselâ	“Rab”	isminin	bir	 insandan	“Rabbü’l-Âlemîn”e	kadar	mertebeleri	olduğu	
gibi,	 “Hâlık”	 isminin	“Benim	hâlıkım	olmasından	 tutun	 tüm	varlıkların	hâlıkı	ve	
yaratıcısı	olmasına	kadar	mertebeleri	vardır.	Diğer	isimleri	buna	kıyas	edebiliriz.	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 “Allah’ın	 isimleri	 içinde	 öne	 çıkan	 isimleri	
olduğu	 gibi	 İmam-ı	 Âzam,	 İmam-ı	 Gazâlî,	 Celâleddin-i	 Süyûtî,	 İmam-ı	 Rabbânî,	
Şâh-ı	Geylânî	gibi	sıddıkîn-i	muhakkıkîn,	İsm-i	Âzamı	ayrı	ayrı	görmüşler.	İmam-ı	
Âzam	“el-Adl,	el-Hakem	ism-i	âzamdır”	demiştir.76		

İmam-ı	Ali	(ra)	“Ferd,	Hayy,	Kayyum,	Hakem,	Adl,	Kuddüs”	isimlerinin	İsm-i	
Azam	olduğunu	“Sekine”	isimli	duasında	da	bu	altı	 isimle	dua	ettiği	meşhurdur.	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 30.	 Lem’a	 isimli	 “İsm-i	 Azam”	 namındaki	
eserini	ve	altı	ismin	kâinattan	nasıl	azam	mertebede	tecelli	ettiğini	çok	güzel	bir	
şekilde	anlatmaktadır.	Yine	Bediüzzaman	buna	ilaveten	“Allahu	Ahad”	ismini	de	
İsm-i	Azam’ın	yedincisi	olarak	ele	alır	ve	Birinci	Şua’da	izah	eder.77			

Dolayısıyla	 İsm-i	 Azam	 bu	 sayılan	 isimlerden	 ve	 her	 ismin	 mertebe-i	
azamından	tezahür	eder.	 İsm-i	Âzamın	da	bir	mertebe-i	âzamı	vardır	ki	Resûl-i	
Ekrem	 (sav)	 buna	 mazhar	 olmuştur.	 Varlıklar	 Allah’ın	 isimlerine	 ne	 kadar	
mazhar	olursa	Allah’a	yakınlıkları	da	o	derce	artar.	Allah’ın	tüm	isimlerine	İnsan	
mazhar	 olduğu	 için	 “İnsan,	 İsm-i	 Âzamı	 taşıyan	 bir	 varlıktır.”78	İnsanın	 sadece	
simasında	70	isim	tezahür	etmektedir.	Hayatında	da	Allah’ın	isimlerini	tanıyarak	
hangi	 isme	yapışıp	o	 isimde	azam	mertebeye	ulaşmış	 ise	o	 isim	onun	hakkında	
“İsm-i	 Azam”	 olmaktadır.	 İmam-ı	 Azam	 “Hakîm”	 ismine	 mazhar	 olduğu	 için	
hükümleri	her	zaman	geçerli	olmuştur.	Abdu’l-Kadir	Geylani	“Hayy”	ismine	azam	
derecede	 mazhar	 olduğu	 için	 ölmüş	 tavuğu	 diriltmiştir.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Adl”	
ismine	azam	derecede	mazhar	olduğu	için	“Ömer-i	Âdil”	adını	almıştır.		

Peygamberlerden	 de	 Hz.	 İsa	 (as)	 “Hayy”	 ismine	 azam	 derecede	 mazhar	
olduğu	için,	babasız	doğmuş	ve	ölüleri	diriltmiş	ve	Hz.	Musa	(as)	“Kelam”	ismine	
azam	 mertebede	 mazhar	 olduğundan	 Allah’ın	 kelamını	 işitmiş	 ve	 kendisine	
“Kelimullah”	 denilmiştir.	 Peygamberimiz	 (sav)	 bütün	 esmaya	 azam	mertebede	
mazhar	 olduğu	 için	 Miraç	 ile	 şereflenerek	 Zat-i	 İlâhiyi	 görmüş	 ve	 onunla	
konuşmuştur.	Mucizeleri	 de	 her	 neviden	olmuştur.	 Peygamberimizin	 (sav)	 sair	
peygamberlere	 üstünlüğü	 de	 yine	 ism-i	 azamın	 tümüne	 ve	 her	 ismin	 azam	
mertebesine	mazhar	olmasındandır.	

Peygamberimizden	(sav)	gelen	rivayetlerde	ve	İsm-i	Âzam	ile	ilgili	sorulan	
suallere	 verdiği	 cevaplarda	 “Allah-u	 Lâ	 İlâhe	 İlla	 Hu”	 “El-Hayyu’l-Kayyum”	
isimlerinin	ve	 “Zü’l-Celâl-i	ve’l-İkrâm”	 isminin	 “İsm-i	Âzam”	olduğunu	belirtmiş	
ve	bu	isimlerle	yapılan	duaların	kabul	edileceğini	haber	vermiştir.	Yine	namazın	
sonundaki	 tesbihatta	 mutlaka	 okunmasını	 tavsiye	 ettiği	 “Lâ	 İlâhe	 İllallahu,	
vahdehu,	 lâ	 şerike	 lehu,	 lehul’-mülkü	 ve	 lehu’l-hamdü	 ve	 hüve	 ala	 külli	 şeyin	
kadîr”	zikrinin	ism-i	âzamı	taşıdığını	ifade	etmişlerdir.79		

d)	Şuûnât-ı	İlâhiye:	Şe’n	küçük	işler	anlamına	gelir.	Allah’ın	cüz’iyatı	ve	en	
küçük	 teferruatı	 dahi	 yaratması,	 varlıkların	 fiillerini,	 sanat	 inceliklerini	 bizzat	
yapmasına	 şuunât	 denilir.	 Yüce	 Allah’ın	 Zat-ı	 İlâhisi,	 zatından	 ayrı	 olmayan	
Esma-i	 İlâhiyesi	 vardır.	 Esma-i	 İlâhiye’nin	 de	 Sıfat	 haline	 gelmiş	 olan	 Sıfat-ı	
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İlâhiyesi	vardır.	Sıfatlar	ve	sıfatlardan	çıkan	sanatlar	ve	ustalık	isteyen	ince	işler	
de	Şuunât-ı	İlâhiye’ye	delâlet	ederler.		

Böylece	 Şuunât,	 Sıfat,	 Esma	 hepsi	 Zât-ı	 İlâhiyeye	 delâlet	 ederler.	 Ancak	
şuunât,	zât-ı	ilâhiyeden	ayrılmayan	esma	ve	sıfatın	eşyadaki	tezahürüdür.	Şuunat	
esmaya,	esma	sıfata,	 sıfat	da	Zât-ı	 İlâhiyeye	delâlet	ederler.	Yüce	Allah	Kur’an-ı	
Kerimde	buyrulduğu,	Allah’ın	kendisini	vasfettiği	gibi	“Külle	yevmin	Hüve	fî	Şe’n”	
80dir.	Yani	“Her	an,	her	zaman	ve	her	gün	bir	iştedir.”	“Fa’âlün	Limâ	Yürîd”81	dir.	
Yani	“Dilediği	gibi	devamlı	fa’âldir.”	Devamlı	faaliyet	halindedir.	Allah’ın	yarattığı	
varlıklara,	kâinata	bakan	her	insan	bunu	görür,	aklı	ve	kalbi	olan	anlar	ve	kabul	
eder.		

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	Allah’ın	Şuûnâtını	şöyle	izah	eder:			
“Nasıl	 mükemmel,	 muntazam,	 san’atlı,	 saray	 gibi	 bir	 eser,	 bilbedahe	

muntazam	 bir	 fiile	 delalet	 eder.	 Yani	 bir	 bina,	 bir	 dülgerliğe	 delalet	 eder.	 Ve	
mükemmel,	muntazam	bir	fiil,	bizzarure	mükemmel	bir	fâile	ve	mahir	bir	ustaya,	
bir	 dülgere	 delalet	 eder.	 Ve	 mükemmel	 usta	 ve	 dülger	 unvanları,	 bilbedahe	
mükemmel	bir	sıfata,	yani	sanat	melekesine	delalet	eder.	Ve	mükemmel	sıfat	ve	o	
mükemmel	meleke-i	sanat,	bilbedahe	mükemmel	bir	istidadın	vücuduna	delalet	
eder.	 Ve	 mükemmel	 bir	 istidat	 ise,	 âlî	 bir	 ruh	 ve	 yüksek	 bir	 zâtın	 vücuduna	
delalet	eder.	

Öyle	 de:	 Zeminin	 yüzünü,	 belki	 kâinatı	 dolduran	 müteceddid	 eserler,	
bilbedahe	 gayet	 derece-i	 kemalde	 bulunan	 ef'ali	 gösteriyor.	 Ve	 şu	 nihayet	
derecedeki	intizam	ve	hikmet	dairesindeki	ef'al,	bilbedahe	unvanları	ve	isimleri	
mükemmel	 olan	 bir	 fâili	 gösteriyor.	 Çünkü	 muntazam,	 hakîmane	 fiiller,	 fâilsiz	
olmadığı	 kat'iyyen	 malûm.	 Ve	 son	 derece	 mükemmel	 unvanlar,	 o	 fâilin	 son	
derece	 kemaldeki	 sıfatlarına	 delalet	 eder.	 Çünki	 fenn-i	 Sarfça	 nasıl	 ism-i	 fâil	
masdardan	 yapılır.	 Öyle	 de,	 unvanların	 ve	 isimlerin	 dahi	 masdarları	 ve	
menşe’leri,	 sıfatlardır.	 Ve	 son	 derece-i	 kemalde	 sıfatlar,	 şüphesiz	 son	 derece	
mükemmel	 olan	 şuunat-ı	 zâtiyeye	 delalet	 eder.	 Ve	 kabiliyet-i	 zâtiye	 (tabir	
edemediğimiz)	 o	 mükemmel	 şuun-u	 zâtiye,	 bihakkalyakîn	 hadsiz	 derece-i	
kemalde	olan	bir	zâta	delalet	eder.	

İşte	 bütün	 âlemdeki	 âsâr-ı	 san'at	 ve	 bütün	mahlukat,	 her	 biri	 birer	 eser-i	
mükemmel	olduğundan,	her	biri	bir	fiile	ve	fiil	ise	isme,	isim	ise	vasfa	ve	vasıf	ise	
şe’ne	 ve	 şe’n	 ise	 zâta	 şahadet	 ettikleri	 için;	 masnuat	 adedince	 bir	 tek	 Sâni'-i	
Zülcelal’in	vücub-u	vücuduna	şahadet	ve	ehadiyetine	işaret	ettikleri	gibi;	heyet-i	
mecmuası	 ile	silsile-i	mahlukat	kadar	kuvvetli	bir	 tarzda	bir	mi'rac-ı	marifettir.	
Hiçbir	cihette	içine	şüphe	girmeyen	müteselsil	bir	bürhan-ı	hakikattir.”82	

Kâinatta,	dünyada	ve	insanda	yapılan	bütün	işler,	tasarruflar,	değişimler	ve	
dönüşümler	hepsi	Allah’ın	halk	ve	icadı	ile	tedbir	ve	tasarrufu	iledir.83	Hiçbir	işte	
hiçbir	mahlûkun	icat	ve	yaratmada	müdahalesi	söz	konusu	değildir.	Ancak	insan	
gibi	şuurlu,	akıllı	ve	irade	sahibi	ise	o	zaman	iradesi	ile	tercih	hakkına	sahiptir.	İş	
yapan	 kudret-i	 ilâhiyedir.	 Bunun	 için	 yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Allah	 her	
şeyin	yaratıcısıdır.	Her	şeyin	vekili,	görüp	gözeteni	de	O’dur.	Her	şeyin	hazinesi	
ve	anahtarları	O’nun	elindedir.	Göklerin	ve	yerin	ve	içindeki	her	şeyin	tedbir	ve	
tasarrufu	O’na	aittir”84	buyurur.		
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İnsan	 Cenâb-ı	 Hakkın	 Rububiyetine	 ait	 şuûnâtına	 ve	 ahvâline	 şâhittir.	
Cenâb-ı	 hakkın	 kâinattaki	 tasarrufu	 ve	 şuûnâtından	 anlaşılıyor	 ki	 arz	
meydanında	yapılan	her	iş	O’nun	ilmi,	iradesi	ve	kudretiyle	yapılmaktadır.	İnsan	
ise	 onun	 şâhidi	 ve	 dellâlıdır.	 Mevcudatta	 görünen	 intizam-ı	 hikmet,	 tezyîn-i	
inâyet,	tevzîn-i	adalet,	Sani-i	Hakîmin	şuûnâtına	âyinelerdir.		

Zirâ,	 eserin	 kemâli	 bilmüşâhede	 fiilin	 kemâline,	 fiilin	 kemâli	 bilbedahe	
ismin	 kemâline,	 ismin	 kemâli	 bizzarure	 sıfatın	 kemâline,	 sıfatın	 kemâli	 hads-i	
yakîn	 ile	 şuûnâtın	 kemâline	 delâlet	 eder.	 Şe’nin	 kemâli	 ise,	 hakka’l-yakîn	 bir	
surette	Zâtın	kemâlini	gösterir.”85	

Peygamberimizin	(sav)	Beraet	Gecesinde	secdeye	kapanarak	Allah’a	yaptığı	
ve	 Vitir	 Namazlarında	 okuduğu	 tesbih	 ve	 ta’zim	 duası	 yüce	 Allah’ın	 Zât,	 Sıfat,	
Esma	 ve	 Şuunâtının	 tamamını	 kapsamaktadır.	 Tesbih	 budur:	 “Allahümme	 İnnî	
eûzü	 bi-rızâke	min	 sahatike,	 ve	 bi-muâfâtike	min	 ukûbetik.	 Ve	 bike	minke.	 Lâ	
uhsî	 senâen	 aleyke	 ente	 kemâ	esneyte	 alâ	nefsik.”86	“Allahım!	Öfkenden	 rızana,	
azabından	 affına,	 Senden	 yine	 Sana	 sığınırım.	 Biz	 seni	 nasıl	 övebiliriz	 ki,	 Sen	
kendini	senâ	ettiğin	gibisin.	Biz	ancak	buna	inanırız.”		

Bu	Hadis-i	Şerif	ve	Tesbih-i	Nebevîde	birinci	cümle	Sıfata,	 ikincisi	Esmâya,	
üçüncüsü	Zata,	dördüncüsü	ise	Şuunâtı-ı	İlâhiyeye	delâlet	etmektedir.		

				
4.		EF’ÂL-İ	İBAD:	
Kulların	 fiilleri	 ve	 yaptıkları	 işlere	 “Ef’âl-i	 İbad”	 denir.	 Kulların	 fiilleri	

insanın	hür	iradesi,	Allah’ın	iradesi	ve	kudreti	ile	vücuda	gelir.	Kul	ister	Allah	da	
irade	ve	kudreti	ile	kulun	isteğine	cevap	verirse	o	işin	olması	vacip	olur.		

İnsan	yüce	Allah’ın	en	mükemmel	ve	Ahsen-i	takvimde	yarattığı	nazdar	ve	
niyazdar,	en	âciz	ve	en	fakir	ve	istidatça	en	mükemmel	varlıktır.	İnsan,	kâinatın	
yaratılış	 amacı	 ve	 meyvesi	 olduğu	 için	 Allah	 tarafından	 İrade	 ve	 Hürriyet	
verilmiştir.	Bunun	için	Allah	insanın	isteğini	ve	iradesini	kendi	iradesine	bir	şart-
ı	âdî,	bir	sebep	yapmıştır.	Kul	ister	Allah	yaratır.	İnsan	hür	iradesi	ile	istediği	için	
de	için	sonucundan	mesul	tutar.	Ya	mükâfat	veya	ceza	verir.		

Kul	cüz’î	 iradesini	ve	cüz’î	kudretini	bir	şeye	yöneltir,	niyeti	ve	samimiyeti	
ile	bir	işe	çevirir,	kasdını,	gayretini	ve	gücünü	sarf	ederek	Allah’tan	isterse	Allah	
da	âdeti	gereği	o	fiili	yaratır.	Kulun	fiili,	kendi	kisbi	ve	Allah’ın	yaratması	ile	hâsıl	
olur.	 Ancak	 kul	 ne	 derece	 isterse	 istesin	 Allah	 murad	 etmedikçe	 o	 iş	 olmaz.	
Sonuçta	Allah’ın	iradesi	her	şeyin	üstündedir.	Çükü	yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	
“Âlemlerin	 Rabbi	 olan	 Allah	 dilemedikçe	 siz	 hiçbir	 şeyi	 isteyemezsiniz”87	
buyurur.			

Bu	Ehl-i	Hak	ve	Ehl-i	İstikamet	olan	Ehl-i	Sünnet	ve’l-Cemaatin	görüşüdür.	
Cebriye	 insanın	 cüz’î	 iradesini	 inkâr	 ederek	 tefrite	 düşerken	 Mutezile	 “İnsan	
fiilinin	yaratıcısıdır”	diyerek	ifrata	sapmışlardır.	Ehl-i	Sünnet	ise	“Kul	kâsib,	Allah	
hâliktır”	“Kul	ister	Allah	yaratır”	diyerek	orta	yolu	ve	istikâmeti	bulmuşlardır.		

a)	 İstitâat:	 (Güç	 Yetirebilme)	 Kulun	 gücü	 ferdin	 fiili	 ile	 başlar,	 fiilin	
bitmesi	ile	sona	erer.	Kulun	istitaati	fiili	yapan	kudretin	kendisidir.	Allah	kuluna	
güç	vermezse	kul	acizdir	bir	şey	yapamaz.	 İstitaat	esbâbın,	âletlerin	ve	azaların	
salim,	sabit	olması	ile	mümkündür.		

Allah	 kula	 gücünün	 yetmediği	 bir	 şeyi	 emretmez,	 teklif	 etmez,	 vermediği	
nimetin	 hesabını	 da	 sormaz.	 Vermediği	 şeyden	 mesul	 tutmaz.	 Zengin	
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olmayandan	 zekât,	 sağlıklı	 olmayandan	 oruç	 istemediği	 ve	 sorumlu	 tutmadığı	
gibi	diğer	nimetler	de	böyledir.		

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 şöyle	 buyurur:	 “Allah	 kimseyi	 gücünün	
yettiğinden	 fazlası	 ile	 mükellef	 tutmaz.	 Herkesin	 kazandığı	 hayır	 kendi	 lehine,	
kesbettiği,	kazandığı	ve	işlediği	şer	de	kendi	aleyhinedir.”88		

Kulların	 fiillerini	 ve	 fiillerinin	 sonucunda	 hâsıl	 olan	 işi	 de	 yaratan	 yüce	
Allah’tır.	 Eş’ariye	 göre	 insanın	 cüz’î	 iradesini	 de	 yaratan	 yüce	Allah’tır.	 İnsanın	
fiildeki	 hissesi	 ancak	 kesb	 ve	 iktisaptır.	 Kesb	 hayır	 olana	 yönelme,	 iktisap	 ise	
şerre	meyil	ve	temâyülüdür.	Kişi	niyet,	kast	ile	sorumluluğu	yüklenir.	Neticesine	
katlanarak	bir	tarafa	meyleder	ve	tercihini	kullanır.	

Allah	 sebepler	 tahtında	 hikmeti	 ile	 iş	 yapar.	 Dolayısıyla	 alet	 ve	 azaların	
salim	olması	 ile	kulda	mevcut	olan	 İstitaat,	 teklifin	yani	 emir	ve	nehyin	 sıhhati	
içindir.	 Fiil	 ile	 olan	 İstitaat	 ise	 sevap	 ve	 azaba	 istihkakın	 sebebidir.	 Yüce	 Allah	
buyurdu:	 “Kâbe’ye	varmaya	gücü	yetenin	Kâbe’yi	 tavaf	 etmesi	Allah’ın	 insanlar	
üzerindeki	bir	hakkıdır.”89	Bu	ayette	Allah-u	Taalâ	gücü	yetene	teklif	etmekte	ve	
sorumluluk	yüklemektedir.	Gücü	yeten	hacca	gider	ve	zengin	olan	zekât	verir.				

Yüce	Allah	müsebbibü’l-esbabdır.	Bir	şeyi	dilediği	zaman	sebeplerini	de	icat	
eder.	 Bunun	 için	 “Sebeplere	 sarılmak	 peygamberlerin	 sünnetidir”	 denilmiştir.	
Esbaba	teşebbüs	ve	sebeplere	sarılmak	Allah’ın	istediği	tevekkülün	tâ	kendisidir.	
Tevekkül	çalışmaya	ve	sebeplere	teşebbüse	değil,	sonucadır.	Tevekkülün	şartları,	
çalışma,	gayret,	sebeplere	sarılmak	gibi	hususlardır.		

b)	Allah	Her	Şeyin	Yaratıcısıdır:	Kulların	fiillerinin	hepsi	Allah’ın	iradesi,	
dilemesi,	hükmü,	kazası	ve	takdiri	iledir.	Ancak	kulların	ihtiyarî	fiilleri	vardır.	Kul	
kendi	 iradesi	 ve	 ihtiyarı,	 niyeti	 ve	 kastı	 ile	 tercihte	 bulunur.	 İmanı	 ve	 küfrü,	
günahı	ve	sevabı,	hayrı	ve	şerri	tercih	etmek	kula	bırakılmıştır.	Bundan	dolayı	da	
ceza	 ve	 mükâfatı,	 sorumluluğu	 hak	 eder.	 Kulun	 ihtiyarı	 dâhilinde	 olmayan	 ve	
yapmak	 zorunda	 kaldığı	 “İztırârî	 Fiiller”den	 dolayı	 mesul	 değildir.	 Mesuliyeti	
“İhtiyarî	Fiiller”den	dolayıdır.		

Kulların	 yaptığı	 iyi	 ve	 güzel	 olan	 fiillerde	 Allah’ın	 rızası	 vardır.	 Fena	 ve	
çirkin	fiillere	ise	rızası	yoktur.	Ama	kulun	isteğine	göre	iyiyi	ve	kötüyü,	hayrı	ve	
şerri	 yaratan	 Allah’tır.	 Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Allah	 her	 şeyin	
yaratıcısıdır”90	“Sizi	de	yaptıklarınızı	da	yaratan	Allah’tır”91	buyurur.	

Yüce	 Allah	 hayrı	 ve	 şerri,	 iyiyi	 ve	 kötüyü,	 razı	 olduğu	 işleri	 ve	 olmadığı	
fiilleri	kullarına	haber	vermiştir.	Emirlerini	ve	nehiylerini	bildirmiştir.	Kul	 ister	
Allah	 kulun	 arzusuna	 irade	 ve	 kudreti	 ile	 cevap	 verir	 ama	 “Allah’ın	 kulların	
küfrüne	 ve	 günahlarına	 rızası	 yoktur.	 Şükrederseniz,	 Allah	 şükrünüzden	 razı	
olur.	Hiç	kimse	bir	başkasının	günahını	çekmez.	Sonuçta	dönüşünüz	Allah’adır	ve	
O	 size	 yaptıklarınızın	 hepsini	 haber	 verecektir.	 Muhakkak	 ki	 Allah	 gönüllerde	
saklı	olanı	hakkıyla	bilir”92	buyurur.	Elbette	Allah’ın	rızasını	kazananlar	mükâfatı	
hak	ederlerken,	razı	olmadığı	işleri	yapanlar	elbette	cezayı	hak	ederler.		

c)	Dalâlet	ve	Hidayet:	Hidayet	ve	Dalalet	Allah’tandır.	Hidayeti	ve	dalaleti	
isteyen	ve	iradesi	ile	tercih	eden	insandır;	yaratan	ise	Allah’tır.	Kulun	iradesi	ve	
gayreti	 ile	 olduğu	 için	 de	 mesuliyeti	 kul	 çeker.	 Hidayet	 ve	 dalaleti	 kesbetmek	
kuldan	 yaratmak	 Allah’tandır.	 Nasıl	 ki	 rızkı	 veren	 Allah’tır;	 ama	 kul	 rızk	 için	
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elinden	 gelen	 gayreti	 göstermekle	 mükelleftir.	 Yine	 şifayı	 veren	 Allah’tır;	 ama	
insan	şifa	 için	tedavi	çarelerini	arayarak	doktorun	verdiği	 ilaçları	kullanmak	ve	
şifayı	Allah’tan	beklemek	gerekiyorsa	hidayet	de	Allah’tandır;	ama	kul	bunun	için	
irade	 ve	 kudretini	 sarf	 ederek	 hidayeti	 kesb	 etmesi	 ve	 Allah’tan	 istemesi	
gerekmektedir.	Dalalet	de	aynı	şekilde	kulun	kendi	iktisabıdır.			

Şerri	yaratmak	şer	değildir.	Kural	olarak	“Halk-ı	şer,	şer	değildir;	kesb-i	şer	
şerdir”	denilmiştir.	Halk-ı	şer	umumidir	ve	umumi	zarar	ve	menfaate	bakar.	Kesb	
ise	 hususi	 bir	 mübaşeret	 olduğu	 için	 hususi	 neticeye	 bakar.	 Umum	 anlamda	
hayra	sebep	olduğu	için	yaratılması	hayır,	hususi	netice	ferde	ait	olduğu	için	fert	
açısından	şerdir.	Ferdin	irade	ve	tercihi	 ile	olduğu	için	de	mesuliyeti	 fert	çeker.	
Meselâ,	 yağmurun	 gelmesinin	 binler	 faydaları	 ve	 neticeleri	 vardır,	 bütünü	 de	
güzeldir.	Ancak	sû-i	 ihtiyarı	 ile	bazıları	yağmurdan	zarar	görse	 ‘yağmurun	icadı	
rahmet	 değildir’	 diyemez.	 Aynı	 şekilde	 ateşin	 yaratılmasında	 çok	 faydalar	 var,	
bütünü	de	hayırdır.	Ancak	bazıları	ateşe	elini	soksa	ve	yansa	ateşin	yaratılması	
şerdir	diyemez.	Belki	o	kendi	sû-i	ihtiyarı	ile	yemeğini	pişiren	ateşe	elini	soktu	ve	
o	hizmetkârını	kendisine	düşman	eyledi.93	

Kul	 kâsip	 Allah	 hâlıktır.	 “Allah	 kul	 için	 sadece	 hayrı	 olanı	 yaratmalıydı”	
denemez.	 Allah	 Hakîmdir,	 Rahimdir	 ve	 Kerîmdir.	 Hikmetini,	 rahmetini	 ve	
keremini	ittiham	etmek	kulluk	edebine	aykırıdır.	

d)	Rızk	ve	Ecel:	Rızk	insanın	istifade	ettiği	her	şeydir.	İnsanın	istifadesi	ise	
ya	helal	yoldandır	veya	haram	yoldandır.	Bunun	her	ikisi	de	Allah’tandır.	Ancak	
kul	 helalden	 isterse	 Allah	 rızkını	 helâlden	 verir;	 haramdan	 isterse	 Allah	
haramdan	verir.	Sonra	da	kulu	mesul	tutar.	Çünkü	isteyen	kuldur,	kulun	isteğine	
uygun	olarak	yaratan	ve	veren	ise	Allah’tır.	Allah’ın	helale	rızası	vardır,	harama	
rızası	 yoktur.	 Helâl	 ve	 haramı	 bunun	 için	 peygamberleri	 aracılığı	 ile	 kullarına	
bildirmiştir.	 Hiç	 kimse	 bir	 başkasının	 rızkını	 yiyemez.	 Rızk	 ve	 ecel	 takdir	
edilmiştir.	Takdirden	fazlası	olmaz.				

e)	Allah’ın	Günahları	Affetmesi:	Allah	şirk	hariç	bütün	günahları	affeder.	
Kur’ân-ı	Kerimde	“Allah	şirki	affetmez,	bunun	dışında	dilediği	günahı	affeder”94	
buyrulmaktadır.	Çünkü	insanın	yaratılış	amacı	kendisini	ve	kâinatı	yaratan	yüce	
Allah’ı	tanımaktır.	İman	ile	Allah’ı	tanıyan	ve	sıfatları	ile	Allah’ı	bilen	bir	mü’min	
yaratılış	 amacını	 gerçekleştirdiği	 için	 işlediği	 günahların	 affedilme	hakkını	 elde	
etmiş	olur.	Affedilmese	bile	imanından	dolayı	cehennemde	cezasını	çeker	ve	bir	
gün	mutlaka	cennete	girer.		

İnsan	 yaratılış	 amacı	 Allah’ı	 iman	 ile	 tanımaktır.	 Amacı	 doğrultusunda	
Allah’ın	 tanımaz	ve	 sıfatlarını	 inkâr	ederek	Allah	hakkında	vacip	olanı	 inkâr	ve	
muhal	olanı	kabul	ve	iddia	etmekle	şirke	düşerse	o	zaman	affedilmez	büyük	bir	
günaha	 girmiş	 olur.	 Allah	 şirk	 koşanı	 affetmeyeceğini	 açıkça	 belirtmiştir.	 Şirk	
koşan	 Allah’ın	 yaratılış	 amacına	 aykırı	 hareket	 etmiş	 ve	 yaratılıştan	 istenen	
gayeyi	gerçekleştirmemiş	demektir.		

Allah’a	 şirk	 koşmak	 Mekke	 müşriklerinin	 yaptıkları	 gibi	 sadece	 putlara	
tapmak	 değildir.	 Allah’ın	 mülkünü	 tabiata	 ve	 tesadüfe	 havale	 ederek	 tabiatı,	
doğayı,	 sebepleri	 ve	 tesadüfü	Allah’ın	 işlerine	yardımcı	 ve	ortak	yapmak	 şirkin	
en	büyüklerindendir.		

Allah	 affedicidir.	 Gerek	 büyük	 günahlar	 ve	 gerekse	 kulun	 işlediği	 küçük	
günahlar	 Allah’ın	 lütfu,	 keremi	 ve	 affı	 ile	 affedilir.	 Yeter	 ki	 kul	 şirke	 düşmesin,	
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hatasını	 anlasın	 ve	 Allah’tan	 af	 dilesin.	 Allah	 hatasını	 ve	 günahını	 itiraf	 ederek	
kendisinden	 af	 dilemeyeni	 de	 dünyada	 affetmez;	 ancak	 ahirette	 Allah	 dilerse	
imanlı	insanların	günahlarını	imanlarından	ve	yaptığı	iyi	ve	hayırlı	amellerinden	
dolayı	 veya	 hayırlı	mü’minlerin,	 âlimlerin,	 hafızların	 ve	 şehitlerin	 şefaatleri	 ile	
dilerse	affeder,	dilerse	affetmez.				

	
5.		RÜ’YETULLAH:				
Zât-ı	Bâri-i	İlâhî’nin	şân-ı	Uluhiyetine	layık	bir	vecihle	görülmesi	aklen	câiz	

ve	 naklen	 sabittir.	 Mü’minler	 dâr-ı	 bekâda	 bu	 büyük	 nimet-i	 uzmâya	 nâil	
olacaklardır.	Nitekim	yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“O	günde	öyle	yüzler	vardır	ki	
parlaktır;	Rablerine	nâzırdır,	bakarlar”95	ayetleri	buna	delildir.		

Peygamberimiz	 (sav)	 “Hiçbir	 hail	 ve	 engel	 olmadan	 gökyüzünde	 bedir	
halindeki	 ayı	 nasıl	 görüyorsanız	 ahirette	 Rabbinizi	 öyle	 göreceksiniz” 96	
buyurmuşlardır.	 Allah-ü	 Teala	 zaman,	 mekân,	 ışık	 ve	 mesafe	 yardımı	 ile	 değil	
bunlardan	beri,	keyfiyetsiz	olarak	görülebilir.	Allah’ın	görülemeyeceği	hususu	bu	
dünya	 şartlarına	 göredir.	 Ahiret	 ve	 cennet	 ise	 bu	 dünyaya	 elbette	 benzemez.	
Zaten	kastedilen	rü’yet	ahiretteki	rü’yettir.		

Şia	 ve	Mutezile	 “Gözler	 onu	 göremez;	 o	 ise	 bütün	 gözleri	 görür”97	ayetini	
delil	getirerek	Allah’ın	görülemeyeceğini	iddia	ederler.	Hâlbuki,	bu	husus	dünya	
hayatı	içindir.	Yüce	Allah	bu	ayette	“asla	göremezsiniz”	buyurmuyor.	Rü’yet	için	
tahayyüz,	 tekâbül	 ve	 sairenin	 şart	 olması	 bu	 fenâ	 âlemine	 aittir.	 Gaibi,	 şahide	
kıyas	etmek	rü’yet-i	ilâhiyi	diğer	rü’yetler	ile	bir	addetmek	doğru	olmaz.	Bu	gibi	
adî	 şartlara	 ihtiyaç	 olmaksızın	 keyfiyet	 ve	 ihatadan	 beri	 olarak	 rü’yetullah	
ahirette	vaki	olabilir.		

Elhâsıl,	 her	 mü’minin	 en	 büyük	 arzusu	 ve	 en	 büyük	 nimet-i	 zevki	
Rü’yetullahtır;	Cemâl-i	 İlâhiyi	müşahede	etmektir.	 “İyi	kullarıma	yaptıklarından	
daha	 güzeliyle	 karşılık	 vardır	 ve	 fazladan	 da	 mükâfatları	 vardır”98	ayetinde	
belirtilen	husus	ise	rü’yetullahtır.	

5.1	 Ehl-i	 Sünnetin	 Rü’yetullah	 Konusunda	 Delilleri:	 Ehl-i	 Sünnet	
peygamberimizin	 (sav)	 hadislerini	 esas	 alarak	 ahirette	 yüce	 Allah’ın	
görülebileceğini	şöyle	izah	ederler.	

a)	Var	olan	her	varlık	aklen	görülebilir.	Allah’ın	da	“Vücut”	sıfatı	olduğuna	
göre	görülebileceğine	hükmetmişlerdir.		

b)	 Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 Musa’nın	 (as)	 “Ey	 Rabbim,	 bana	 zatını	
göster	 de	 seni	 göreyim”99	demesidir.	 Şayet	 Allah	 görülemeyecek	 bir	 varlık	
olsaydı	Allah’ın	kelâmını	işiten	ve	kelamına	muhatap	olan	Musa’nın	(as)	Allah’tan	
muhal	 bir	 şeyi	 istemezdi.	 Musa’nın	 (as)	 Allah’ın	 görülemeyeceğini	 bilmemesi	
cahilliktir.	Bu	ise	peygambere	yakışmaz.	İkinci	bir	husus	da	Yüce	Allah	“Beni	asla	
göremezsin”	demiyor;	ancak	dağa	tecelli	edeceğini	ve	dağ	tecelliye	dayanabilirse	
Musa’nın	 da	 (as)	 dünya	 gözü	 ile	 zatını	 görebileceği	 ifade	 edilmektedir.	 Dağ	
tecelliye	 dayanmadığı	 için	 Musa	 (as)	 da	 görmeyi	 istemekten	 vazgeçiyor.	 Bu	
aslında	 yüce	 Allah’ın	 görülebileceğine	 ancak	 dünya	 şartlarında	
görülemeyeceğine	delildir.		
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c)	Peygamberimizin	Miraçta	Rü’yete	mazhar	olmasıdır.	Yüce	Allah	Musa’ya	
kelamını	işittirmiş,	Muhammed’e	(sav)	de	Miraç	gibi	yüce	bir	makama	çıkararak	
ahiret	 âlemine	 götürmüş	 ve	 Rü’yetine	 mazhar	 etmiştir.	 Peygamberimizin	 bir	
insan	 olarak	 baş	 gözü	 ile	 Rü’yete	 mazhar	 olması	 ümmetinin	 de	 ahirette	
Rü’yetullah’a	mazhar	olacağının	delili	ve	müjdesidir.	

5.2	Allah’ı	Görme	Konusunda	Meseleler:	 Allah’ın	 görülmesi	 hususu	 çok	
önemli	bir	meseledir.	Bu	konuda	 çok	 çeşitli	meseleler	 İslam	bilginleri	 arasında	
tartışma	konusu	olmuştur.	Biz	bunlardan	bir	kısmını	ele	alıp	inceleyeceğiz.			

5.2.1	Ahirette	Allah’ı	Görmek:	Ehl-i	Cennet’in	cennette	Cuma	ve	Bayram	
günlerinde	 Rab’lerini	 görecekleri,	 Allah’a	 daha	 yakın	 olan	 mü’minlerin	
havassının	 ise	 sabah-akşam	 Rabb’lerini	 görecekleri	 hadis-i	 şeriflerde	 varit	 ve	
sabittir.100	

Fatih’in	hocası	ve	kadısı	olan	Hızır	Bey	“Kaside-i	Nuniyye”sinde	“Mü’minler	
baş	 gözleri	 ile	 ahirette	 Allah’ı	 göreceklerdir;	 ancak	 kalp	 gözleri	 imansızlıktan	
dolayı	 kör	 olanlar	 bundan	 mahrum	 kalacaklardır”	 der.	 Yine	 “Allah’ı	 görmek	
mü’min	 olan	 insanlara	 hastır.	 Melekler	 ve	 cinler	 Allah’ı	 göremeyeceklerdir.”101	
Eş’ârî	ise	“Melekler	de	Allah’ı	göreceklerdir”	der.	Beyhâkî,	İbn-i	Kayyum	el-Cevzî	
ve	 Celaleddin-i	 Suyûtî	 de	 bu	 görüştedir.	 Cinlerin	 mü’minlerinin	 de	 cennette	
Allah’ı	göreceği	İbnü’l-Lekkânî	“Cevheretu’t-Tevhit”	haşiyesinde	belirtmiştir.			

İmam-ı	 Âzam’ın	 “Fıkh-ı	 Ekber”inde	 “Cennette	 mü’minler	 Allah’ı	 baş	
gözleriyle	mesafe,	 teşbih	 ve	 keyfiyet	 olmaksızın	 göreceklerdir”	 der.	Delilleri	 de	
“O	 gün	 yüzler	 vardır,	 Rabblerine	 bakarlar”102	ayeti	 ile	 “Rabbinizi	 ayın	 on	
dördünü	 gördüğünüz	 gibi	 göreceksiniz”103	hadisidir.	 Bu	 hadis-i	 Şerif	 başta	
Hulefâ-i	 Erbaa,	 (ra)	Abdullah	 bin	Abbas,	 (ra)	Abdullah	 bin	Mesud,	 (ra)	 Suheyb	
bin	Enes,	(ra)	gibi	meşhur	20	(yirmi)	sahabeden	mütavatiren	rivayet	edilmiştir.	
Böylece	bu	hususta	bir	nevi	icma	vaki	olmuştur.		

Neticede	 ahirette	 Rü’yetullah’ın	 vukuu	 Kitap,	 Sünnet	 ve	 İcma	 ile	 sabit	
olmuştur.	

5.2.2	 Rüyada	 Allah’ı	 Görmek:	 Rüyada	 Allah’ı	 görmeye	 mani	 bir	 şey	
yoktur.	 Ancak	 bu	 hakiki	 bir	 görüş	 değildir.104	Saad-ı	 Taftazanî	 “Şerhu’l-Akâid”	
isimli	eserinde	“Rüyada	Allah’ı	görmek	bir	çeşit	müşahededir.	Kalp	 ile	olur,	göz	
ile	değildir”	der.	Bu	husus	Self-i	Salihin’den	rivayet	edilmiştir.	Bu	husus	Hz.	Ömer	
(ra)	 İmam-ı	 Azam,	 Ahmet	 bin	 Hambel,	 Ebu	 Yezid	 gibi	 büyükler	 Rabb’lerini	
rüyada	 gördüklerini	 rivayet	 etmişlerdir.105	Ancak	 İmam	 Maturudî	 bu	 hususu	
reddeder.	Zira	bu	“Hayal	ve	misâldir.	Allah	bu	gibi	hususlardan	münezzehtir”106	
der.	

5.2.3.	 Dünyada	 Allah’ı	 Görmek:	 Dünyada	 Allah-u	 Teâlâyı	 baş	 gözü	 ile	
gören	 sadece	peygamberimiz	 (sav)	dir.	 Peygamberimiz	 (sav)	de	 ancak	bir	nevi	
uhrevi	 âlem	 olan	 Miraç’ta	 görmüştür.	 Kalp	 gözü	 ile	 ise	 defalarca	 görmüştür.	
Allame	İbrahim	Lekkânî	“Cevheru’t-Tevhît”	de	“Allah’ı	görmek	câizdir.	Nebî	(sav)	
ise	dünyada	Rabbini	görmüştür”	demektedir.	Hâşiyesini	yazan	 İbrâhim	Beycurî	
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ise	 “Cumhur-u	ulemâya	göre	peygamberimiz	 (sav)	miraçta	baş	gözü	 ile	 rabbini	
görmüştür.	İbn-i	Abbas	(ra)	hadisi	buna	delildir.	Hz.	Âişe	(ra)	bunu	reddetse	de	
İbn-i	 Abbas	 (ra)	 Hz.	 Aişe’den	 (ra)	 daha	 bilgilidir.	 Bu	 konuda	 “Cumhur-u	
Ulema”nın	görüşü	budur.		

İbn-i	 Abbas	 (ra)	 Hâkim,	 Nesâî	 ve	 Taberânî	 gibi	 allameler	 şöyle	 derler:	
“Allah-u	Tealâ	Musa’ya	(as)	“Kelâm”	İbrahim’e	(ra)	“Hıllet”	ve	Hz.	Muhammed’e	
(as)	“Rü’yet”	 ile	 ihtisas	buyurdu.”	 İmam-ı	Eş’ârî’de	aynı	görüştedir.	Bazı	âlimler	
ise	 bu	 hususta	 “Tevakkuf”	 etmişlerdir.	 Bu	 reddetmek	 anlamında	 değildir.	
Tartışmaya	girmemişlerdir	demektir.	Aliyyu’l-Kârî,	“Şerh-u	Şifa”da,	İmam	Nevevî	
“Fetevâ”da	“Rü’yetin	vâkî	olduğunu	doğrulamış	ve	bunu	muhakkikîn-i	ulemâdan	
nakletmişlerdir.”107		

Son	 olarak	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 (ra)	 “Sözler”	 isimli	 eserinde	 31.	 Söz	
olan	“Miraç	Risalesi”nde	peygamberimizin	(sav)	cismen	Mirac’a	çıkarak	baş	gözü	
ile	Rabbini	gördüğünü”	ispat	etmiştir.108	

Sonuç	 olarak,	 dünyada,	 dünya	 şartlarında	 Allah’ı	 görmek	 mümkün	
olmadığından	bir	kısım	ulema	bu	konuda	sükût	ederek	konuşmamış,	bir	kısmı	da	
Hz.	 Musa’nın	 (as)	 Allah’ı	 görmek	 istemesine	 mukabil	 “Beni	 göremezsin”	
buyurmasını	 delil	 göstererek	 kabul	 etmemiştir.	 Ama	 peygamberimizin	 (sav)	
Miraç’ta	 Allah’ı	 görmesi	 dünya	 şartlarından	 farklı	 olduğu	 için	 bu	 konuda	 itiraz	
olmamıştır.	 Bir	 kısmı	 da	 peygamberimizin	 miracını	 dünyadan	 saydıkları	 için	
dünyada	 bunun	 sadece	 peygamberimize	 has	 olduğunu	 söylemişlerdir.	 Ahirette	
ve	cennette	görme	konusunda	ise	ittifak	vardır	ve	ihtilaf	yoktur.		

	
6.		ALLAH-U	TEÂLANIN	VÜCUT	VE	VAHDETİ	HAKKINDA	HÜLASA	
Tevhidin	 aslı	 ve	 hakikati,	 Allah’ın	 birliğine,	 meleklerine,	 kitaplarına,	

peygamberlerine,	öldükten	sonra	dirilmeye,	kadere	yani	hayır	ve	şerrin	Allah’tan	
olduğuna,	hesaba,	mizana,	sırata,	cennet	ve	cehennemin	hak	olduğuna	şeksiz	ve	
şüphesiz	inanmaktır.		

Yüce	Allah	 sayı	 yönü	 ile	 değil,	 ortağı,	 benzeri	 ve	 naziri	 olmaması	 yönüyle	
birdir.	 Doğmamıştır,	 anaya,	 ataya	 muhtaç	 değildir.	 Doğurmamıştır,	 nesil	 ve	
evlada	ihtiyacı	yoktur.	Yaratıklarının	hiçbirine	benzemez;	hiçbir	şey	onun	dengi	
ve	benzeri	olmaz.	Zatında	isim	ve	sıfatlarında	vahiddir,	benzersizdir.	Ezeli,	ebedi	
olması,	 varlığı	 kendi	 zatını	 gereği	 bulunması,	 hiçbir	 şeye	muhtaç	 olmaması	 ve	
yaratıklarının	hiçbirine	benzememesi	yönüyle	birdir,	eşsizidir.		

Allah	 şeriki	 ve	 naziri	 olmaması	 cihetiyle	 birdir,	 zâtî	 ve	 subûtî	 sıfatlarıyla	
kadimdir.	Her	şeye	gücü	yeter,	hiçbir	şey	onu	aciz	bırakamaz.	Hiçbir	şey	ona	zor	
gelmez.	Bir	 çiçeği	bahar	kolaylığında,	 cenneti	 bahar	 rahatlığında	yaratır.	Bütün	
varlıkları	bir	 insan	gibi	kolay	yaratır.	Fâil-i	Mutlak	odur,	 fiil	onun	ezelî	sıfatıdır.	
Her	şey	onun	takdiri	ve	yaratması	 iledir.	Yaratıcılık	onun	ezelî	sıfatıdır.	Allah’ın	
mahlûkatla	ilgisi	her	şeyin	onun	eseri	olması	cihetiyledir.		

Allah	 ezelî,	 ebedî,	 eşsiz	 ve	 benzersiz,	 ortaksız	 ve	 şeriksiz	 tek	 ve	 yekta	
kudrettir.	Sınırı	ve	sonu	olmayan	gerçek	birdir.	Allah	ezelde	vardı,	ondan	başka	
hiçbir	şey	yoktu.	Ne	uzay,	ne	zaman,	ne	arş	ve	ne	de	semâ.	O	ise	şimdi	nasıl	 ise	
öyledir.	Peygamberimiz	(sav)	buyurdular:	“Allah	vardı,	başka	hiçbir	şey	yoktu.	O	
şimdi	de	öyledir.”	
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Allah	Arşı	yaratmış	ve	ona	istiva	etmiştir.	Yani	ilim,	irade	ve	kudreti	ile	ona	
hâkim	olmuştur.	Hâkimiyetini	arş	üzerine	kurduğu	için	her	şeye	her	şeyden	daha	
yakındır	 ve	 her	 şeyde	 tasarruf	 eden	 odur.	 Kürsisi	 ise	 sema	 ve	 arzdan	 daha	
geniştir.	 Hadis-i	 Şerife	 göre	 Allah’ın	 arşı	 yanında	 kâinat	 okyanustan	 bir	 damla	
gibidir.	 Yine	 arşı	 kürsisi	 yanında	 denizden	 bir	 damla	 gibidir.	 Böylece	 Allah’ın	
melekûtu	mülkünden,	sırrı	da	melekûtundan	daha	geniştir.	Cisim,	cevher	(Atom),	
esir,	nur,	arş,	kürsi	onun	 ilim,	 irade	ve	kudretinin	hâkimiyetinin	esbabını	 teşkil	
eder.	 Bütün	 bunlar	 Allah’ı,	 isim	 ve	 sıfatlarını	 tanımak	 için	 vasıtlarıdır.	 Bütün	
yapılan	işler,	keyfiyetler,	duyu	ve	duygulardan	meydana	gelen	maddi	ve	manevi	
şeyler	 de	 Allah’ın	 Şuûnâtını	 teşkil	 ederler.	 O	 ise	 daima	 fa’âldir	 ve	 daima	 bir	
iştedir.		

Allah’ın	 faaliyeti	 şuûnâtı	 ile	 görünür.	 Şuûnâtı	 ise	 Esmâi-i	 Hüsnâsının	 ve	
Sıfat-ı	 Seb’asının	 ayineleridir.	 Bütün	 kemâlat	 ve	 güzellik	 O’na,	 kusurlar	 ve	
eksiklikler	 ise	 ayinelerinin	 kabiliyetsizliğindendir.	 Bunun	 için	 “Güzellikler	
Allah’tan,	 kusurlar	 ise	 nefistendir.”	 Arş	 ve	 kürsi	 her	 yeri	 istilâ	 ettiği	 için	 onda	
tasarruf	her	şeyde	tasarrufunu	ve	her	yerde	hâzır-nâzır	olmasını	netice	verir.		

Allah	her	şeyi	yoktan	yaratmıştır.	Allah’ın	hazinesi	yokluktur.	Yine	Allah’ın	
hazinesi	kelâmıdır.	Bunun	için	asla	bitmez	ve	tükenmez.	“Bir	şeyin	olmasını	irade	
ederse	“Ol!”	der	oluverir.”109	Böylece	Allah	“Kaf-Nûn”	tezgâhında	ilmi	ve	kudreti	
ile	 yoktan	 yaratır,	 varlık	 ve	 vücut	 sahasına	 getirir.	 Allah’ın	 yaratması	 iki	
şekildedir.	 Birincisi	 “İbda”	 olup	 yoktan	 yaratmasıdır.	 İkincisi	 de	 “İnşâ”	 olup	
varlıkların	 şekillerini	 ve	 keyfiyetlerini	 atomlardan	 ve	moleküllerden	 inşa	 eder.	
Her	 ikisi	 de	 sadece	 Allah’a	 aittir.110	Filozofların	 zannı	 gibi	 ibda	 Allah’a	 inşa	
tabiata	ait	değildir.	

Allah	 her	 yerde	 hazır	 ve	 her	 şeye	 nâzırdır.	 Allah’a	 yakınlık	 ve	 uzaklık	
esmasına	mazhariyet	ile	mütenâsiptir.	Varlıklar	esmasına	mazhariyeti	ölçüsünde	
ona	 yakındır.	 Gafleti	 ve	 dalaleti	 nispetinde	 de	 Allah’tan	 uzaktır.	 Bunun	 için	
bitkiler,	hayvanlar	ve	melekler	mazhar	oldukları	esma	kadar	Allah’a	yakındırlar.	
İnsanlar	 da	 esma-i	 ilahiyeye	 şuurlu	 bir	 şekilde	 mazhar	 oldukları	 ve	 esmaya	
yapıştıkları	 ölçüde	 yakınlaşır,	 gafletleri	 ve	 inkârları	 derecesinde	 uzaklaşırlar.	
Bunun	için	Allah’a	en	yakın	olan	peygamberimiz	(sav)	dir.	Çünkü	bütün	esmaya	
azam	mertebede	mazhardır.	 Bunun	 için	Miraç	 peygamberimize	 hastır.	 Yakınlık	
ve	uzaklık	kemiyet	ciheti	ile	değil,	keyfiyet	cihetiyledir.	

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	bu	gerçeği	pek	çok	ayetleri	 ile	 ifade	etmiştir.	
“Allah	 müttakilerle	 beraberdir.”111 	“Allah	 Muhsinlerle	 beraberdir.” 112 	“Allah	
sabredenlerle	 beraberdir.”113 	“Biz	 size	 şah	 damarınızdan	 daha	 yakınız.”114	
“Korkma!	 Allah	 bizimle	 beraberdir.”115	Bu	 ve	 benzeri	 ayetler	 bu	 hakikati	 ifade	
ederler.		

Allah	zihinlerde	 tasavvur	edilemez.	 İnsan	 idraki	ve	aklı	O’nu	kavramaktan	
ve	 anlamaktan	 çok	 uzaktır.	 İnsan	 aklı	 kendi	 ruhunu	 ve	 aklının	 keyfiyetini	
anlamaktan	aciz	iken	nasıl	olur	da	görmediği	Allah’ın	zatını	kavrayıp	anlayabilir?	
Bunun	için	Allah’a	“Mevcud-u	meçhul”	unvanı	ile	bakmak	gerekir	ki	ma’ruf	olsun.	
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Yine	 insan	 aklı	 Allah’ın	 şuûnâtını	 anlayamıyor;	 nerede	 kaldı	 ki	 bunların	
yaratıcısını	 anlayabilsin!	 Çünkü	 insan	 aklı	 gördüğü	 ve	 bildiği	 şeyi	 ancak	 hayal	
edebilir	 ve	 anlayabilir.	 Yaratılmışların	 hiçbir	 özelliği	 Allah’ta	 yoktur	 ki	 onu	
anlayabilsin.		

Peygamberimiz	(sav)	bu	konuda	buyurdular:	“Sizler	yüce	Allah’ın	varlığını,	
gücünü,	 kudretini,	 ilmini,	 iradesini,	 hâkimiyetini,	 ulûhiyet	 ve	 rububiyetini	
anlayabilmeniz	 için	yarattığı	mahlûkatını	 inceleyerek	üzerlerinde	derin	tetkikat	
ve	tefekküratda	bulunun.	Ancak	onun	zat-ı	ulûhiyetini	düşünmeyin,	onun	zatını	
sizler	 kavrayıp	 anlayamazsınız.	 Helakete	 düşersiniz.	 Çünkü	 insan	 gördüğü	 ve	
bildiği	 şeyleri	 hayalen	 canlandırabilir.	 Hâlbuki	 gönlünüze,	 aklınıza	 ne	 gelirse	
Allah	onun	gayrıdır.	O	temsillerden	ve	teşbihlerden	münezzehtir.”116		

Allah-u	 Teâlâ	 ezeli	 ve	 ebedî	 olup	 daima	 diridir	 ve	 asla	 ölmez.	 Değişikliğe	
uğramaz.	O	ezelde	nasılsa	bu	günde	öyledir,	ebediyen	de	öyle	olacaktır.	Mahlûkat	
onun	ilminden	ve	bildiklerinden	başka	bir	şey	bilemez	ve	anlayamazlar.	Onu	ne	
uyku	 ve	 ne	 de	 uyuklama	 tutmaz.	 Allah	 yaptıklarından	 sorumlu	 tutulamaz	 ve	
hiçbir	 şeye	 hesap	 vermez.	 O	mülkün	 sahibidir.	 Mülkünde	 istediği	 gibi	 tasarruf	
eder.	Herkesi	hesaba	çeker.	Allah	varlıkların	aciz	hallerinden	münezzeh	ve	âlidir.	
Tüm	varlıklarını	ilim,	irade	ve	kudreti	ile	yaratmıştır.	Her	şeye	de	bir	kader	tayin	
etmiştir.	 Hiçbir	 varlık	 bunun	 dışına	 çıkamaz.	 Ölümleri	 de	 bir	 ecelle	 tayin	
edilmiştir	 ve	 bu	 asla	 değişmez.	 Ancak	 Allah	 iradesi	 ile	 değiştirebilir.	 Allah	
yazdığını	 hikmeti	 gereği	 bozabilir.	 Bütün	 bunlar	 yine	 Allah’ın	 ilminde	 vardır.	
Allah’ın	ezelî	 ilmi	ve	yanındaki	 “Ümmü’l-Kitap”	asla	değişmez.	Lakin	varlıkların	
bunu	 bilme	 imkânı	 yoktur.	 Ancak	 değişmezlik	 insana	 ve	 mahlûka	 bakar.	
Mahlûkat	 Allah’ın	 yazdığını	 asla	 değiştiremezler.	 Yaratılmadan	 önce	 de,	
yaratıldıktan	sonra	da	hiçbir	şey	Allah’a	gizli	değildir.		

Allah’a	varlığını	kastetmek	için	“Şey”	denebilir;	ama	“eşya”	denemez.	Allah’a	
şey	demek	ispat	ve	tespit	içindir.	“Zât”	ve	“Nefis”	de	bu	vecihle	denebilir.	Allah’ın	
zatı	 ve	 Allah’ın	 nefsi	 tabiri	 de	 yine	 ispat	 ve	 tespit	 içindir.	 Ancak	 “cisimdir”	 ve	
“cevherdir”	 denemez.	 Allah’ın	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 zikrettiği	 el,	 yüz	 ve	 nefis	 gibi	
tabirler	keyfiyetsiz	 sıfatlardır.	Aynı	 şekilde	Allah’ın	muhabbeti,	 rızası	ve	gadabı	
da	 keyfiyetsiz	 sıfatlarıdır.	 “Allah	 Musa	 ile	 konuştu”117	ayetinde	 belirtildiği	 gibi	
Musa	(as)	Allah’ın	sözünü	kulağı	ile	işitti.	Yüce	Allah	Musa’ya	(as)	ezeli	sıfatı	olan	
kelamı	 ile	 konuştu.	 Allah’ın	 bu	 gibi	 isim	 ve	 sıfatları	 mahlûkatın	 isim	 ve	
sıfatlarından	farklıdır.	Bizler	varlığına	inanırız	ama	keyfiyetini	idrak	edemeyiz	ve	
bilemeyiz.	 Allah’ın	 kelâm	 sıfatı	 da	 diğer	 sıfatlar	 gibidir	 sınırlandırılamaz,	 harf,	
hece	ve	sesle	tanımlanamaz.	Allah’ın	ne	zatının	ve	ne	de	sıfatlarının	sınırı,	sonu	
ve	başlangıcı	yoktur.	Allah’ın	kelâmını	yazmak	için	denizler	mürekkep	olsa	bütün	
ağaç	 ve	 otlar	 da	 kalem	 olsalar	 denizler	 biter	 ama	 Allah’ın	 kelamını	 asla	 yazıp	
bitiremezler.118	

Allah’ın	 sıfatları	 mahlûkatın	 sıfatlarından	 başkadır.	 O	 bilir,	 bilgisi	 bizim	
bilgimiz	gibi	değildir.	O	kâdirdir,	kudreti	bizim	kudretimiz	değildir.	Görmesi	ve	
işitmesi	 de	 bizim	 görmememize	 ve	 işitmemize	 benzemez.	 Bizim	 bu	 gibi	
sıfatlarımız	 Allah’ın	 sonsuz	 sıfatlarının	 eşyada	 tezahüründen	 ibrettir.	 O	 da	
eşyanın	 kabiliyetine	 ve	 mahiyetine	 göre	 farklılık	 arz	 eder.	 Allah’ın	 sıfatları	
devamlıdır	 ve	 mahlûk	 değildir;	 zatı	 ile	 kâim	 ezeli	 ve	 ebedi	 sıfatlardır.	 Bizim	
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sıfatlarımız	 ise	 Allah’ın	 ilim,	 irade	 ve	 kudreti	 ile	 yaratılmış	 olup	 mahlûk	
sıfatlardır.	

“Attığın	 zaman	 sen	 atmadın;	 Allah	 attı”119	“Ona	 ruhumdan	 üfledim”120	
ayetlerinde	belirtilen	hususlara	ayette	geçen	şekliyle	iman	etmek	gerekir.	Ancak	
Allah	 atıcıdır,	 üfleyicidir	 denemez.	 Zira	 bunlar	 kitap	 ve	 sünnette	 sıfat	 olarak	
geçmemiştir.		

Allah	 her	 şeyi	 olduğu	 haliyle	 bilir.	 “İlim	maluma	 tabidir.”	 Allah’ın	 ilminde	
hiçbir	 değişiklik	 olmaz.	 Değişiklik	 ve	 ihtilaf	 mahlûkatta	 ve	 mahlûkatın	
kabiliyetlerine	göredir.		

İmam-ı	 Azam	 Ebu	 Hanife	 demiştir	 ki:	 “Zihninde	 tahayyül	 ve	 tasavvur	
ettiğine	 ibadet	eden,	bundan	kurtulup	 tahayyül	edilmeyene	 ibadet	etmedikçe	o	
kişi	 küfürdedir.”	 Bunun	 için	 Bediüzzaman	 “Sâni-i	 Âleme	 mevcud-u	 meçhul	
unvanı	 ile	 bakılmalıdır	 ki	 maruf	 olsun”	 der.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Allah’ın	 zât	 ve	
sıfatlarını	 idrak	 etmekten	 aciz	 olduğunu	 bilmek	 idraktir”	 demiştir.	 Yüce	 Allah	
“Gözler	 onu	 idrak	 edemez;	 ama	 o	 bütün	 gözleri	 idrak	 eder.	 Allah	 latiftir,	 her	
yerde	hazır	ve	nazırdır;	ve	her	şeyden	haberdardır”121	buyurur.		

Zât-ı	 ilâhide	hiçbir	değişiklik	söz	konusu	olmaz.	Bunun	 için	yüce	Allah	Hz.	
İbrahim’in	 (as)	 dilinden	 “Ben	 batıp	 gidenleri	 ve	 değişenleri	 sevmem” 122	
buyurmuştur.	

Allah	 insanları	 küfür	 ve	 imandan	 hâli	 olarak	 yaratmış	 ve	 onları	muhatap	
olarak	almış,	emretmiş	ve	nehyetmiştir.	İnkâr	eden	kendi	fiili,	hakkı	reddetmesi	
ve	 bu	 konudaki	 inadı	 sonucu	 Allah’ın	 kendisinden	 yardımını	 kesmesi	 ile	 küfre	
girmiştir.	İman	eden	de	kendi	fiili,	ikrarı,	tasdiki	ve	Allah’ın	muvaffak	kılması	ve	
yardımı	ile	iman	etmiştir.		

Allah	 Âdem’in	 (as)	 neslini	 sulbünden	 insan	 şeklinde	 çıkarmış,	 onlara	 akıl	
vermiş	ve	hitap	ederek	imanı	emredip	küfrü	yasaklamıştır.	Onlar	da	onun	Rabb	
olduğunu	 tasdik	 etmiş	 ve	 ikrar	 etmişlerdir.	 “Bezm-i	 Elest”	 budur.	 Allah	 onlara	
“Ben	 sizin	 Rabbiniz	 değil	 miyim?”123	diye	 hitap	 etmiş	 onlar	 da	 “Belâ”	 yani	
“Elbette	 sen	bizim	Rabbimizsin”	diye	 cevap	vermişlerdir.	 İşte	 insanlar	bu	 fıtrat	
üzere	doğarlar.	Bundan	sonra	küfre	sapan	bu	fıtratı	değiştirmiş	ve	bozmuş	olur.	
İman	ve	tasdik	eden	de	fıtratında	sebat	ve	devam	etmiş	olur.		

Allah	hiçbir	kulunu	iman	ve	küfre	zorlamamış,	onları	mü’min	ve	kâfir	olarak	
yaratmamıştır.	 Onları	 insan	 olarak	 yaratmıştır.	 İman	 ve	 küfür	 kulların	 fiilidir.	
Allah	 küfre	 sapanı	 kâfir	 bilir,	 sonra	 mü’min	 olursa	 onları	 mü’min	 bilir.	 Allah	
imandan	razı	olur.	Allah’ın	ilmi	asla	değişmez.	Kulların	fiilleri	ise	kendi	kespleri	
ve	Allah’ın	 yaratması	 ile	 olur.	Hiçbiri	Allah’ın	 ilmi,	 iradesi	 ve	 kudreti	 haricinde	
olamaz.	 Taatler	 ve	 masiyetlerin	 hepsi	 kulun	 kesbi	 ve	 iktisabı,	 Allah’ın	 takdiri,	
dilemesi	ve	yaratması	iledir.	Ancak	Allah	taatten	razıdır,	küfre	ve	masiyete	rızası	
yoktur.124		

“Lâ	 ilâhe	 illallah”dan	 ibaret	 olan	 ihlâs	 kelimesi	 bütünüyle	 “Tevhit”tir.	 Zira	
“Lâ	 ilâhe”	her	 şeyin	ulûhiyetini	nefy	ve	 reddeder.	 “İllallah”	 ise	ulûhiyeti	Allah’a	
tahsis	ile	Allah’ın	Ehadiyetini	ve	Vahdaniyetini	ispat	eder.	Demek	ihlâs	bütünüyle	
tevhittir.	Bunun	için	Allah’ın	tevhidini	anlatan	sureye	“İhlâs	Suresi”	denilmiştir.		
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Allah	 “İhlâs	 Suresinde”	 zatına	 ait	 sıfatları	 anlatmıştır.	 Kul”	 kelamı	 ile	
nübüvvete	 ve	 nübüvvetsiz	 tevhidin	 bilinemeyeceğine	 işaret	 eder.	 “Hüve”	 ile	
vücuduna,	 “Allahu	 Ehad”	 kelimesi	 ile	 birliğine,	 ferdaniyetine,	 ehadiyetine	 ve	
vahdaniyetini	 ispat	 eder.	 “Allahu’s-Samed”	 cümlesi	 ile	 hiçbir	 şeye	 muhtaç	
olmadığına	 ve	 varlığının	 kendi	 zat-ı	 ulûhiyetinin	 gereği	 olduğuna	 delâlet	 eder.	
“Lem	yelid	 ve	 lem	yuled”	 cümlesi	 ile	 kıdem	ve	 bekâsını	 anlatır.	 “Ve	 lem	yekün	
lehu	 küfüven	 ehad”	 cümlesi	 ile	 de	 sıfatları,	 isimleri	 ve	 şuunatı	 ile	 hiçbir	 şeye	
benzemediğine,	 muhalefetün	 lil-havâdis	 olduğunu	 izah	 eder.	 Böylece	 tevhidin	
bütünüyle	ihlâs	olduğu	tebeyyün	eder.		

Hz.	Muhammed’in	(sav)	getirdiği	dini	ve	Kur’anı	tasdik	etmek	demek	bütün	
geçmiş	peygamberleri,	 dinlerini	 ve	 getirdiği	 kitapların	hak	olduğunu	ve	haktan	
geldiğini	 tasdik	 etmek	 demektir.	 Çünkü	 Kur’an-ı	 Kerim	 ve	 peygamberimizin	
getirdiği	 İslamiyet	 bütün	 dinlerin	 hakikatlerini	 tasdik	 etmekle	 beraber,	
yanlışlarını	göstererek	tashih	edip	düzetmektedir.	

İman	dil	ile	ikrar	kalb	ile	tasdik	etmektir.	Göktekilerin	ve	yerdekilerin	imanı	
iman	 edilecek	 şeyler	 yönüyle	 artmaz	 ve	 eksilmez.	 İman	 esasları	 bellidir.	 Fakat	
tasdik	 ve	 yakîn	 yönünden	 artar	 ve	 eksilir.	 Mü’minlerin	 imanı	 tevhit	 yönüyle	
birbirine	müsavidir;	ancak	amel	yönüyle	farklıdır.		

İslam	ise	Allah’ın	emirlerine	teslim	olmak	ve	itaat	etmek	demektir.	İman	ve	
İslam	 lügat	 yönüyle	 farklılık	 arz	 eder;	 ancak	 imansız	 İslamiyet	 ve	 İslamiyetsiz	
iman	Allah	katında	kurtuluşa	vesile	olmaz.	Her	ikisinin	beraber	olması	ile	insan	
kurtulur.	 Din	 ise	 iman,	 ibadet	 ve	 ahlakın	 tümünü	 birden	 içine	 alan	 bir	 bütüne	
verilen	isimdir.		

Hiç	kimse	Allah’ın	şanına	layık	bir	şekilde	ibadete	kadir	olamaz.	Hiç	kimse	
Allah’a	hakkıyla	ibadet	edemez.	İnsan	ancak	Allah’ın	kitabında	istenilen	şekilde,	
peygamberin	sünnetine	uygun	bir	tarzda	Allah’a	ibadet	etmekle	mükelleftir.		

Yüce	 Allah	 kullarına	 karşı	 lütufkârdır	 ve	 Âdildir.	 Kulun	 hak	 ettiği	 sevabı	
fazlasıyla	 verir.	 Adaletinden	 kulun	 işlediği	 günahından	 dolayı	 cezalandırır.	 Bir	
lütuf	olarak	da	bağışlayabilir.	

Allah’a	şirk	koşmamak	şartı	ile	büyük	ve	küçük	günahlarından	dolayı	tövbe	
etmeden	 mümin	 olarak	 öleni	 Allah	 dilerse	 affeder,	 dilerse	 cehennemde	 azap	
eder.	Onun	durumunu	Allah’a	bırakırız.	

Yapılan	hayır	ve	ibadetlerin	sadece	Allah	rızası	için	yapılması	esastır.	Allah	
ihlâslı	 olmayan	 ve	 Allah	 için	 yapılmayan	 ameli	 kabul	 etmez.125	Herhangi	 bir	
amele	riya	ve	gösteriş	karıştığı	zaman	o	amelin	sevabını	yok	eder.	İşlenen	amelin	
sorumluluğu	kalkar	ama	sevabı	olmaz.	Böyle	bir	amel	Allah	rızasını	kazandırmaz.	
Keza	 ucub	 denen	 amelini	 güzel	 görmek,	 kibir	 denen	 ameli	 ile	 övünmek	 ve	
kendini	üstün	görerek	beğenmek	de	böyledir.		

Dinde	fakih	olmak	demek	Tevhidi	bilmek	demektir.	 İmam-ı	Azam	Tevhide	
dair	 yazdığı	 risalesine	 “Fıkh-ı	 Ekber”	 ismini	 vermiştir.	 Selef-i	 Salihîn	 İman	 ve	
Tevhit	 ilmine	 “Fıkh-ı	 Ekber”	 demekteydiler.	 Çünkü	 ilimlerin	 şahı	 ve	 padişahı	
“İman	 ve	 Tevhit	 İlmi”dir.	 Bu	 ilmi	 tahsil	 etmek	 Farz-ı	 Ayn’dır.	 Bu	 ahkâm-ı	
itikadiye	olup	“Marifetullah”	ilmidir.	Marifetullah	ile	olan	az	amel	çok	fayda	verir;	
ama	 marifet	 ve	 tevhitten	 yoksun	 çok	 amel	 faydasızdır.	 Peygamberimiz	 (sav)	
“Marifet	 dinin	 tamamıdır”	 buyurmuşlardır.	 Yine	 peygamberimizin	 (sav)	 “Allah	

	
125 Zümer, 39:2–3 



bir	kimseye	hayır	murad	ederse	onu	dinde	fakih	yapar”126	hadisi	iman	ve	tevhidi	
anlama	ve	Marifetullah	içindir.		

Bizler	 Allah-u	 Teâlânın	 zatını	 anlayamayacağımız	 gibi	 sıfatlarının	
keyfiyetini	 de	 idrak	 edemeyiz.	 Zatının	 nasıl	 olduğunu	 bilemeyeceğimiz	 gibi,	
sıfatlarının	 nasıl	 olduğunu	 da	 idrak	 edemeyiz.	 Nasıl	 gördüğünü,	 işittiğini	 ve	
bildiğini	 anlayamayız.	 Bizler	 ancak	 Allah’ın	 varlığına	 ve	 bize	 Kur’ân-ı	 Kerimde	
bildirilen	 ve	 peygamberimizin	 haber	 verdiği	 sıfatlarına	 ve	 Allah’ın	 her	 şeyi	
keyfiyetsiz	ihâta	ettiğine	iman	ederiz.		

Bizler	 ancak	 “Şuûnât-ı	 İlâhiyeyi”	 bize	 verilen	 akıl	 ve	 duygular	 vasıtası	 ile	
idrak	eder,	bunların	esmaya	ve	sıfat-ı	ilâhiyeye	ve	zatına	delil	olduğunu	anlarız.	
Bizler	 akıl	 ve	 ilimlerle	 Allah’ın	 işlerini,	 eserlerini	 anlamaktan	 aciziz.	 Hal	 böyle	
olunca	 esmasını,	 sıfatlarının	 keyfiyetini	 nasıl	 anlar	 ve	 idrak	 ederiz?	 Biz	 ancak	
iman	 etmek	 ve	 anlamaktan	 aciz	 olduğumuzu	 idrak	 etmekle	 imanımızı	 inkişaf	
ettiririz.		

	
	
	

Düşün	kâinatın	bütün	satırları,	Mele-i	â’lâdan	sana	gelen	mektuplardır.	
Her	biri	Allah’ın	varlığını,	birliğini,	isim	ve	sıfatlarını	

anlatmaktadır.	
	

“Her	şey	Allah’ın	bir	eser-i	sanatıdır.	
Allah’ın	varlığına	ve	birliğine	delildir.”	

	
“Tesbih	ederiz	o	zatı	ki,	akıllar	sanatını	anlamaktan	acizdir.	
			Tesbih	ederiz	o	zatı	ki,	fehimler	onu	idrak	etmekten	acizdir.”	

	
Asıl	vâsıta-i	rü’yet	iken	kendini	göremez	dide	bile,	

	
“İdrak-i	meâlî	bu	küçük	akla	gerekmez,	
Zira	ki	bu	terazi	bu	kadar	sıkleti	çekmez.”	

	
											
	

	7.		ALLAH’IN	İSİMLERİNİN	ANLAŞILMASI	VE	TECELLİLERİ	
İnsan	dünyayı	duyguları,	 aklı	 ve	kabiliyeti	 ile	algılar	ve	anlar.	Allah	 insanı	

bütün	 kâinat	 ile	 alakadar	 olacak	 ve	 tüm	 varlıklar	 ile	 münasebet	 kurabilecek	
şekilde	 yaratmıştır.	 İnsan’ın	 tüm	 varlıklar	 ile	 münasebet	 kurabilmesi	 için	
bedenine	çeşitli	duygular	koymuştur.	Renkler	ve	şekiller	âlemini	 insan	gözüyle,	
sesleri	 kulağı	 ile,	 kokuları	 burnu	 ile	 ve	 sertlik-yumuşaklık,	 soğuk-sıcak	 gibi	
hususları	da	derisi	ile	algılar.	Yüce	yaratıcı	bu	duygular	ile	maddi	âlemleri,	akıl	ile	
ölçüleri,	 sayıları	 ve	 eşyalar	 arasındaki	 münasebetleri	 kavramamızı	 murad	
etmiştir.	Sanat	ve	estetik,	müzik	ve	güzellik	gibi	hususları	da	diğer	duygularımız	
ile	anlar	ve	anlamlandırırız.		

İnsan	 zihni	 ve	 aklı	 algılamış	 olduğu	 şeyi	 anlatmak	ve	hatırlayabilmek	 için	
onların	her	birine	bir	isim	vermek	zorundadır.	İsim	olmazsa	eşya	hatırlanmaz	ve	

	
126 Buhârî, İlim 10, Humus 7, İ'tisâm 10; Müslim, İmâre 175, Zekât, 98, 100; Tirmizî, İlim 4; İbni 
Mâce, Mukaddime, 17 



anlatılamaz.	 Bunun	 için	 Allah	 her	 varlığa	 bir	 isim	 vermiş	 ve	 Hz.	 Âdem’e	 (as)	
“Eşyanın	isimlerini	öğreterek”127	onu	diğer	meleklerden	üstün	kılmış	ve	imtihan	
ile	de	bu	üstünlüğünü	ispatlamıştır.		

Tüm	 varlıklar	 maddesi	 ve	 ifade	 ettiği	 anlamı	 ile	 Allah’ın	 fiilidir.	 Allah’ın	
fiilleri	 de	 anlaşılması	 için	 isimlendirilmeye	 muhtaçtır.	 Her	 bir	 fiil	 bir	 isimle	
anlamlı	 hale	 gelir.	 Yaratmaktan,	 yaratan	 anlamına	 “Hâlık”,	 bilmekten	 bilen	
anlamında	“Âlim”	güzellikten	güzel	anlamında	“Cemîl”	Allah’ın	isimleri	olmuştur.	
Her	 fiil	 bir	 ismin	 eseri	 olunca	 Allah’ın	 fiilleri	 gibi	 isimleri	 de	 sonsuzdur.	 Yüce	
Allah	bu	hususu	Kur’an-ı	Kerimde	“Bütün	güzel	isimler	Allah’ındır”128	buyurarak	
ifade	etmiştir.			

Yüce	Allah	Âdem’e	 (as)	bütün	 isimleri	öğrettiği	 gibi	bizim	peygamberimiz	
Hz.	Muhammed	Mustafa’ya	 (sav)	 ilk	 olarak	 “Oku”mayı	 emretti.	 Peygamberimiz	
(sav)	 okumayı	 bilmiyordu.	 “Ben	 okuma	bilmem”	 buyurdu.	 Yüce	Allah	 Cebrail’e	
(as)	 tekrar	 tekrar	 okumasını	 emretti.	 Peygamberimiz	 (sav)	 sordu:	 “Ne	
okuyayım?!”	Yüce	Allah	buyurdu:	“Seni	yaratan	Allah’ın	adını	oku!”129		

Bundan	 sonra	 peygamberimiz	 (sav)	 varlıklarda	 tecelli	 eden	 Allah’ın	 adını	
okumaya	 başladı.	 Allah’tan	 gelen	 ve	 Allah’ın	 isimlerinin	 tecellisi	 olan	 her	 şey	
güzeldi.	Bunun	için	Allah’ın	isimlerine	“Esmâ-i	Hüsnâ”	dendi.		Varlık	güzel	olduğu	
gibi	esmanın	tecellisi	ile	varlığın	başına	gelen	her	şey	de	güzeldi.	Sağlık	güzeldi,	
sağlığın	 değerini	 anlatan	 hastalık	 ve	 hastalığı	 gideren	 şifa	 da	 güzeldi.	 Allah’ın	
nimetleri	 güzel	 olduğu	 gibi,	 nimetlerin	 değerini	 bize	 bildiren	 açlık	 da	 güzeldi,	
susuzluk	da	güzeldi.	Çünkü	hayatı	veren	“Hayy”	O	olduğu	gibi,	hayatı	hastalıkla	
ve	şifa	ile	gideren	“Şafi”	de	O	idi.	Biz	Allah’ın	hayatını	hayatımızla	bildiğimiz	gibi,	
hastalıkla	 da	 “Şâfi”	 ismini	 tanımaya	 başladık.	 Açlığımızla	 da	 Allah’ın	 “Rezzak”	
olduğunu	biliriz.		

Her	 isim	milyarlarca	 ayrı	 varlıkta	milyarlarca	 şekilde	 tecelli	 etmesi	 ile	 de	
Allah’ın	 “Şuunâtını”	 anlar	 olduk.	 Böylece	 daima	 “Fa’al	 olan	 Allah’ın”130	“Her	 an	
ayrı	 bir	 şe’nde”131 	şuûnatını	 gösterdiğini	 Kur’an-ı	 Kerimin	 hakikatlerinden	
öğrenmekteyiz.		

Biz	 Kur’an-ı	 Kerimde	 geçen	 Allah’ın	 isimlerinden	 varlığı	 ve	 kâinatı	
anlamlandırarak	 yorumlarken,	 kâinatta	 cereyan	 eden	 fiillerden	 ve	 işlerden	 de	
Allah’ın	isimlerini	keşfederiz.	Böylece	varlık	üzerinde	ne	derece	fazla	bilgi	sahibi	
olursak,	Allah’ın	isimlerini	de	o	kadar	çok	öğreniriz.		

Peygamberimiz	 (sav)	 “Allah’ın	 doksan	 dokuz	 ismi	 vardır.	 Kim	 bunları	
öğrenir	 ve	 bu	 isimler	 ile	 Allah’ı	 zikrederse	 cennete	 girer” 132 	buyurur.	
Peygamberimiz	 (sav)	 bu	hadis	 ile	Allah’ın	 isimlerini	 99	 ile	 sınırlamıyor.	 Çünkü	
Kur’an-ı	 Kerim	 sınırlamayarak	 “Bütün	 güzel	 isimler	 Onundur”133	buyurur.	 Bu	
hadis	bize	Yüce	Allah’ın	öne	çıkan	ve	bizim	cennete	girebilmemiz	için	yeterli	olan	
ve	bizim	Allah’ı	 tanımamızı	sağlayan	sınırlı	 sayıda	 isimlere	dikkat	çekmektedir.	
Yüce	 Allah’ın	 “Ona	 güzel	 isimlerle	 dua	 edin” 134 	emrine	 imtisal	 için	
peygamberimizin	(sav)	bize	bildirdiği	99	isim	yeterlidir.	Daha	fazlası	elbette	ilim	
ve	hikmet	erbabının	ihtiyarına	kalmış	bir	husustur.	

	
127 Bakara Suresi, 2:31 
128 Araf, 7:180; Taha, 20:8; Haşr, 59:24  
129 Alak, 96:1–3  
130 Hud, 11:107; Buruc, 85:16   
131 Rahman, 55:29 
132 Buhari, Daavât, 68; Müslim, Zikir,5; İbn-i Mâce, Dua, 10; Tirmizi, Daavât, 83 
133 Araf, 7:180; Taha, 20:8; Haşr, 59:24 
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Peygamberimizin	 (sav)	 sabah-akşam	 namazlardan	 sonra	 okumamızı	
tavsiye	 ettiği135	Haşr	 Suresi’nin	 son	 ayetleri	 bize	 “Esmâ-i	 Hüsna”	 ile	 Allah’ı	
tanıtmaktadır.	Yüce	Allah	bu	ayetlerde	kendi	zatını	isimleri	ile	şöyle	tanıtır:		

“Allah,	 zatından	 başka	 hiçbir	 ilah	 olmayan,	 görünen	 görünmeyen	 tüm	
âlemleri	 bilen,	 Rahman	 ve	 Rahim	 olan	 kutsi	 varlıktır.	 Kendisinden	 başka	 ilah	
olmayan	 Allah,	 Meliktir,	 “Kuddüs”tür,	 “Selam”dır,	 “Mü’min”dir,	 “Müheymin”dir,	
“Aziz”dir,	 “Cebbar”dır,	 “Mütekebbir”dir.	 Allah	 müşriklerin	 kendisine	 ortak	
koştuğu	şeylerden	münezzehtir.			

O	 Allah,	 “Hâlık”tır,	 her	 şeyin	 yaratıcısıdır.	 “Barî”dir.	 Her	 şeyi	 yoktan	 ve	
örneksiz	olarak	yaratandır.	 “Musavvir”dir.	Her	şeye	 layık	olduğu	şekli	ve	sureti	
verendir.	En	güzel	 isimler	Onundur.	Yerde	ve	göklerde	ne	varsa	Onu	över,	Onu	
tesbih	ederler.	Onun	kudreti	her	şeye	galip,	hikmeti	her	şeyi	kuşatmıştır.”136														

Peygamberimiz	 (sav)	 Yüce	 Allah’ın	 zatı	 konusunda	 düşünmeyi	
yasaklamıştır;	ancak	isim	ve	sıfatları	üzerinde	düşünerek	Allah’ı	tanımayı	tavsiye	
etmiştir.	 Allah’ın	 zatını	 düşünmek	 insanı	 şirke	 ve	 küfre	 götürürken,	 yarattığı	
varlıklar	üzerinde	düşünerek	Allah’ı	isim	ve	sıfatları	ile	tanımaya	çalışmak	imana	
ve	imanda	terakkiye	götürür.		

Hz.	Ali	 (ra)	 “Allah’ın	zatını	düşünmeyin;	ancak	yarattığı	varlıklar	üzerinde	
düşünün	 ki	 Allah’a	 olan	 imanınız	 artsın.	 Allah’ın	 zatı	 konusunda	 aklınıza	 ne	
gelirse	 Allah	 onun	 dışındadır”	 buyurmuşlardır.	 Allah’ın	 sıfatlarından	 birisi	 de	
“Muhalefetün	 Lil-havadis”tir.	 Varlıkların	 hiçbirine	 benzemez.	 Bunun	 için	 Allah	
zatını	gizlemiş,	isimlerini	ve	sıfatlarını	öne	çıkarmıştır.		

Sonuç	 olarak:	 Allah’ı	 tanımak	 isteyen	 isim	 ve	 sıfatlarını	 öğrenerek	 ve	
kâinattaki	 tecellilerine	 bakarak	 Allah’ı	 tanımalıdır.	 Hz.	 Âdem’e	 isimlerin	
öğretilmesindeki	 sır	 ile	 peygamberimize	 (sav)	 “Allah’ın	 adını	 okumayı”	
emretmekteki	sır	“Esma-i	Hüsnâ”nın	bilinmesinde	gizlidir.		 Bediüzzaman	
Said	Nursi	hazretlerinin	“Risale-i	Nur	Külliyatında”	“Marifetullah”	için	takip	ettiği	
yol	da	“Esma-i	Hüsnâ”yı	kainat	kitabında	okumaktan	ibarettir.							
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