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5.  İHSAN  SOHBETİ 

KONU : ALLAH’A İMAN -2    ALLAH’IN  SIFATLARI 

Geçen sohbetimizde; 

Allah’a İman konusunu işlemeye başladık. Kâinat dediğimiz ve içinde insanların da bulunduğu 

bütün varlıkları idare eden ve gerçek manada kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan bir 

Allah'ın varlığına inanmak iman esaslarının birincisi ve temelidir demiştik. 

Geçmiş bütün ilâhî dinlerde de Allah'ın varlığı ve birliği (tevhid) en başta gelen iman esasıdır. 

Çünkü, diğer bütün imanın şartları Allah'ın varlığına ve birliğine inanma esasına dayanır.  

"Allah" kelimesi, kendisine hakkıyla ibadet edilen yüce varlığın özel ismidir. İslam âlimleri, 

Allah’ı şöyle tarif etmişlerdir:  "Allah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan yüce varlığın 

adıdır". Tarifteki “varlığı zorunlu olan" demek,  Allah'ın yokluğunun düşünülemeyeceği,  var olması için 

başka bir varlığın O'nu var etmesine ve desteğine muhtaç olmadığı, bu itibarla da Allah’ın, bütün 

kâinatın yaratıcısı ve yöneticisi olduğu demektir. "Bütün övgülere lâyık bulunan" demek ise, noksansız 

sıfat ve isimlerle muttasıftır demektir.  

Dolayısı ile, Allah'a iman, Allah'ın var ve bir olduğuna, bütün üstünlük sıfatlarıyla sıfatlanmış ve 

noksan sıfatlardan uzak ve yüce olduğuna inanmaktır.  Allah’a inanmak, ergenlik çağına erişmiş, akıllı 

her insanın ilk ve asıl sorumluluğudur.  

Bu hafta konumuzun devamında Allah’ın sıfatlarını ele alacağız. 

ALLAH’IN SIFATLARI 

Allah’a iman etmek demek, O'nun yüce varlığı hakkında vâcip ve zorunlu olan kemal ve yetkinlik 

sıfatlarıyla, câiz sıfatlarını bilip, öylece inanmak, zâtını noksan sıfatlardan yüce ve uzak tutmaktır. 

Allah, şanına lâyık olan bütün kemal sıfatlara sahip, noksan sıfatlardan tertemizdir. Allah’ın sıfatları 

ezelî ve ebedîdir. Onların başlangıcı ve sonu yoktur. Allah'ın sıfatları, yaratıkların sıfatlarına asla 

benzemez. 

Allah’ın sıfatları iki kısımdır: 

1-  Zâtî Sıfatlar    2-  Sübûtî Sıfatlar 

Zâtî sıfatlar 

Sadece Allah’ın zâtına mahsus olan, yaratıklarından hiçbirine verilmesi câiz ve mümkün olmayan 

sıfatlardır.  

 

1. Vücûd 

 "Var olmak" demektir. Allah vardır, varlığı başkasından değil, zâtının gereğidir, varlığı 

zorunludur. Vücûdun zıddı olan yokluk Allah hakkında düşünülemez. Kur’an-ı Kerim Vücûd sıfatına 

şöyle işaret buyuruyor:  
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“ َماَواِت وَ  ِ َشكٌّ فَاِطِر السه فَِر لَُكمأ ِمنأ ُذنُوبُِكمأ أَفِي َّللاه ُعوُكمأ لِيَغأ ِض يَدأ َرأ اْلأ    

Yerin ve göklerin yaratıcısı Allah'ın varlığında şüphe mi var?”1  

" ِخُر َوالظهاِهُر َوالأبَاطِ   ُل َواْلأ َوه ٍء َعلِيهَُو اْلأ ُن َوهَُو بُِكلِّ َشيأ  ’’ 

Her şeyin evveli O, sonu O. Sıfatlarıyla her şeyde görünen O, zatıyla gözlerden gizli olan O. O 

her şeyi bilendir"2  

“ هَ إَِله هُ  ِط ََل إِلََٰ هَ إَِله هَُو َوالأَمََلئَِكةُ َوأُولُو الأِعلأِم قَائًِما بِالأقِسأ ُ أَنههُ ََل إِلََٰ َو الأَعِزيُز الأَحِكيُم َشِهَد َّللاه   

Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah 

yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet,) mutlak güç ve hikmet sahibi 

Allah'tan başka ilah yoktur.”3 

 

2. Kıdem  

"Ezelî olmak, başlangıcı olmamak" demektir. Allah’ın var olmadığı hiçbir zaman düşünülemez. 

Çünkü zaman denilen nesneyi de O yaratmıştır. Ne kadar geriye gidersek gidelim O'nun var olmadığı 

bir zaman düşünülemez ve bulunamaz. Allah, sonradan meydana gelmiş bir varlık değil, ezelî 

(kadîm)dir. Bu sıfatın zıddı olan sonradan olma (hudûs) Allah hakkında düşünülemez. 

 

3. Beka  

Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak" demektir. Allah'ın sonu yoktur. Ezelî olanın ebedî olması 

da zorunludur. Bekanın zıddı olan sonu olmak (fenâ) Allah hakkında düşünülemez. Ne kadar ileriye 

gidilirse gidilsin, Allah'ın olmayacağı bir an düşünülemez.  

Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: 

ٍء َعلِيم  "  ِخُر َوالظهاِهُر َوالأبَاِطُن َوهَُو بُِكلِّ َشيأ ُل َواْلأ َوه    هَُو اْلأ

‘’ O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.”4  

 " ُم َوإِلَيأ  هَهُ لَهُ الأُحكأ ٍء هَالِك  إَِله َوجأ هَ إَِله هَُو ُكلُّ َشيأ
هًا آَخَر ََل إِلََٰ ِ إِلََٰ ُع َمَع َّللاه َجُعونَ َوََل تَدأ     ِه تُرأ

“Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından 

başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.”5 

 

4. Muhâlefetün li'l-havâdis 

"Sonradan olan şeylere benzememek" demektir. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir 

yönden benzemez. Bu sıfatın zıddı olan, sonradan olana benzemek ve denklik (müşâbehet ve 

mümâselet) Allah hakkında düşünülemez.  

Kur'an, şöyle buyurur:  

                                                             
1
 İbrahim, 14:10   
2
  Hadid,  57:3 
3
Ali İmran, 3:18   
4
 Hadid, 57:3 
5
 Kasas, 28:88 
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" َرُؤُكمأ فِيهِ  َواًجا يَذأ َنأَعاِم أَزأ َواًجا َوِمَن اْلأ نأ أَنفُِسُكمأ أَزأ ِض َجَعَل لَُكم مِّ َرأ َماَواِت َواْلأ ء  َوهَُو  فَاِطُر السه لَيأَس َكِمثألِِه َشيأ

الأبَِصيُر  السهِميعُ    

 O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler 

yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.”6  

 

5. Vahdâniyyet 

"Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının 

bulunmaması" demektir. “Birlik” sıfatının zıddı olan “çokluk” fazla olmak (taaddüd), Allah hakkında 

düşünülmesi imkânsız olan sıfatlardandır. İslâm'a göre Allah'tan başka ilâh, yaratıcı, tapılacak, 

sığınılacak, hüküm ve otorite sahibi bir başka varlık yoktur. Yukarıda geçen İhlâs Sȗresi’nde ve pek çok 

âyette anlatıldığı gibi: 

 “  ُ لُُق َما يََشاُء ُسبأَحانَهُ هَُو َّللاه ا يَخأ طَفَىَٰ ِممه صأ ُ أَن يَتهِخَذ َولًَدا َله الأَواِحُد الأقَههارُ  لهوأ أََراَد َّللاه   

Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, 

tek ve kahhar olan Allah'tır.”7  

 

6. Kıyâm bi-nefsihî:   

"Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak" demektir. Allah 

vardır ve var olmak için bir var ediciye, yaratıcıya ve bir sebebe muhtaç değildir.  Kur'ân-ı Kerîm'de 

şöyle buyurulur: 

 “ ُ الصه   ُ أََحد َّللاه َمدُ قُلأ هَُو َّللاه  

De ki: O Allah birdir. O, sameddir (başkasına ihtiyaç duymayandır)"8  

" ُ هَُو الأَغنِيُّ الأَحِميدُ   ِ َوَّللاه    يَا أَيُّهَا النهاُس أَنتُُم الأفُقََراُء إِلَى َّللاه

Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur.”9  

Sübûtî Sıfatlar  

Varlığı zorunlu ve tam bir kemal ifade eden sıfatlardır. Bu sıfatların zıddı olan özellikler Allah 

(c.c.) hakkında düşünülemez. Bu sıfatlar da diğer sıfatlar gibi ezelî ve ebedîdir. Yaratılmışların sıfatları 

gibi sonradan meydana gelmiş değillerdir.  

Bu sıfatların sayısı 8’dir: 

 

1. Hayat: 

"Allah’ın diri ve canlı olması" demektir. Allah, ezelî ve ebedî bir hayata sahiptir. Hayat sıfatının 

zıddı “ölü veya ölümlü” olmaktır ki, bu durum Allah için düşünülemez. Her şey canlılık vasfını ondan 

alır.  Kur'an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:  

                                                             
6
 Şura, 42:11 
7
 Zümer, 39:4 
8
 İhlas, 112:1-2 
9
 Fatır, 35:15 
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ِدِه َوَكفَىَٰ بِِه بُِذنُوِب ِعبَاِدِه َخبِيًرا“   َوتََوكهلأ َعلَى الأَحيِّ الهِذي ََل يَُموُت َوَسبِّحأ بَِحمأ

Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının 

günahlarını O'nun bilmesi yeter.”10  

“     َوَعنَِت الأُوُجوهُ لِلأَحيِّ الأقَيُّوِم َوقَدأ َخاَب َمنأ َحَمَل ظُلأًما

Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm 

yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur.”11  

 

2. İlim:  

"Allah’ın her şeyi bilmesi" demektir. Yani olmuş, el’an olan, olacak, gelmiş, geçmiş, gizli, açık ne 

varsa hepsi Allah’ın bilgisi dahilindedir ve O’nun bilgisinde artma ve eksilme olmaz. Allah her şeyi 

ezelî ilmiyle olacağı için bilir. Yoksa O bildiği için o iş olmuyor. İlim (bilmek) sıfatının zıddı olan cehl 

(bilgisizlik)dir ki, Allah hakkında düşünülemez.  

Onlarca âyetten iki tanesi şöyledir:  

“ قُطُ ِمن َوَرقٍَة  ِر َوَما تَسأ لَُم َما فِي الأبَرِّ َوالأبَحأ لَُمهَا إَِله هَُوَويَعأ لَمُ َوِعنَدهُ َمفَاتُِح الأَغيأِب ََل يَعأ هَا َوََل َحبهٍة فِي ظُلَُماِت إَِله يَعأ

بِينٍ  ِض َوََل َرطأٍب َوََل يَابٍِس إَِله فِي ِكتَاٍب مُّ َرأ    اْلأ

Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne 

varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi 

bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”12   

“ َوىَٰ ثَََلثٍَة إَِله هَُو  ِض َما يَُكوُن ِمن نهجأ َرأ َماَواِت َوَما فِي اْلأ لَُم َما فِي السه َ يَعأ َسٍة إَِله هَُو َرابُِعهُمأ َوََل أَلَمأ تََر أَنه َّللاه َخمأ

ثََر إَِله هَُو َمَعهُمأ أَيأَن َما َكانُوا ثُمه يُنَبِّئُهُم بَِما َعِملُ  لَِك َوََل أَكأ
نَىَٰ ِمن َذَٰ ٍء َساِدُسهُمأ َوََل أَدأ َ بُِكلِّ َشيأ َم الأقِيَاَمِة إِنه َّللاه وا يَوأ

    َعلِيم  

Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde 

dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az 

veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet 

günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.”13  

 

3. Semi: 

 "Allah’ın işitmesi" demektir. Allah, gizli, açık, fısıltı veya yüksek sesle ne söylenirse mutlaka 

işitir. O’nun bir şeyi duyması, o anda ikinci bir şeyi işitmesine engel değildir. İşitmemek ve sağırlık 

Allah (c.c.) hakkında düşünülemez. Âyet ve hadislerde Allah’ın işitici olduğu şöylece beyan edilmiştir:  

" ِميُع الأبَِصيرُ   َوهَُو السه   

 O her şeyi görendir."14  

تُبُوَن “ َواهُم بَلَىَٰ َوُرُسلُنَا لََديأِهمأ يَكأ هُمأ َونَجأ َمُع ِسره َسبُوَن أَنها ََل نَسأ  ’’ أَمأ يَحأ

Yoksa onlar, bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? 

Hayır, öyle değil; yanlarındaki elçilerimiz (hafaza melekleri de) yazmaktadırlar.”15 

                                                             
10

 Furkan, 25:58 
11

 Taha, 20:111 
12

 En’am, 6:59 
13

 Mücadele, 58:7 
14

 Şura, 42:11  
15

Zuhruf, 43:80   
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4. Basar:  

"Allah’ın görmesi" demektir. Yüce Allah her şeyi görür. O’nun göremeyeceği hiçbir şey olamaz ve 

gizli kalamaz. Allah hakkında görmemek (âmâlık) asla  düşünülemez. Allah'ın işitici ve görücü 

olduğuna dair pek çok âyet ve hadis vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:  

“ َبأَصاَر َوهَُو اللهِطيُف الأَخبِيرُ ''   ِرُك اْلأ َبأَصاُر َوهَُو يُدأ ِرُكهُ اْلأ ََل تُدأ   

“Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar 

olandır.”16 Peygamber Efendimiz (sas) ihsanı tarif ederken:  

ِ اَ ''   " َسانلأ َ َكأَنهَك تََراهُ ، فَإِنأ لَمأ تَُكنأ تََراهُ فَإِنههُ يََراكَ : حأ بَُد َّللاه أَنأ تَعأ  

İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet yapmandır. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni 

görüyor"17 demiştir. 

 

5. İrade: 

 "Allah’ın dilemesi" demektir. Herşey Allah’ın dilemesi ile olur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği 

olmaz. İrade sıfatının zıddı iradesizlik ve zorunda olmaktır ki, Allah hakkında asla düşünülemez. 

Kur'an-ı Kerim’deki;  

“ تِي الأُملأَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع الأُملأَك ِممهن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء بِيَِدَك الأَخيأ قُِل اللههُمه َمالَِك الأُملأِك  ُر إِنهَك تُؤأ

ٍء قَِدير      َعلَىَٰ ُكلِّ َشيأ

“(Resulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü 

dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. 

Gerçekten sen her şeye kadirsin.”18  

“ لُُق َما يََشاُء يَهَُب لَِمن يََشاُء إِنَاثًا َويَهَُب لِمَ  ِض يَخأ َرأ َماَواِت َواْلأ ِ ُملأُك السه ه ُكورَ ّلِّلِّ      ن يََشاُء الذُّ

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de 

erkek çocukları bahşeder.”19  

Bir şey olmadan önce Allah'ın onun olmasını dilemesidir. 

 " ال  لَِما يُِريدُ   إِنه َربهَك فَعه   

 Rabbin dilediğini yapar."20  

نَاهُ أَنأ نَقُوَل لَهُ ُكنأ فَيَُكونُ " ٍء إَِذا أََردأ لُنَا لَِشيأ   إِنهَما قَوأ

Bir şeyin olmasını dilediği zaman da ona "ol" demesiyle hemen oluverir."21  

“ ُرهُ إَِذا أََراَد َشيأئًا أَنأ يَقُوَل لَهُ ُكنأ فَيَُكو نُ إِنهَما أَمأ    

Bir şey yaratmak istediği zaman O’nun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.”22 

ayetleri Allah’ın dilemesine örnektir. 

                                                             
16

En'am, 6:103 
17

 Müslim, Bab-u Beyan’il İman ve’l-İslâm ve’l-İhsan, 9 
18

 Al-i İmran, 3:26 
19

 Şura, 42:49 
20

 Hud, 11:107  
21

 Nahl, 16:40 
22

 Yasin, 36:82 
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Allah’ın iki çeşit iradesi vardır: 

a. Tekvînî  (yapma ve yaratma) İrâde 

Bu irade bütün yaratıkları kapsar. Allah, tekvînî iradesini hangi şeye yöneltirse o şey anında ve 

derhal meydana gelir. Yukarıda geçen "Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece 

"ol" dememizdir. Hemen oluverir"23 âyetinde olduğu gibi.  

b. Teşrîî (yasama ile ilgili) İrade:  

Yüce Allah'ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesi demektir. Allah'ın bu 

mânadaki bir irade ile bir şeyi dilemiş olması, o şeyin meydana gelmesini gerekli kılmaz.  

“ بَىَٰ َويَنأهَىَٰ َعنِ  َساِن َوإِيتَاِء ِذي الأقُرأ حأ ِ ِل َوالأ ُمُر بِالأَعدأ
َ يَأأ ِي يَِعظُُكمأ لََعلهُكمأ تََذكهُرونَ  إِنه َّللاه َشاِء َوالأُمنَكِر َوالأبَغأ     الأفَحأ

Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve 

azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”24  

Âyetindeki irade bu çeşit bir iradedir. Allah’ın tekvînî iradesi hayra da şerre de, iyiliğe de 

kötülüğe de yönelik olarak gerçekleştiği halde teşrîî iradesi, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak 

gerçekleşir. Allah, hayrı da şerri de hem irade eder, hem de yaratır. Ancak, O'nun şerre rızâsı yoktur, 

şerri emretmez ve şerden hoşlanmaz. 

6. Kudret 

 "Allah’ın her şeye gücünün yetmesi" demektir. Kudret sıfatının zıddı, acizlik ve güç 

yetirememektir ki, Allah hakkında asla düşünülemez. Kâinattaki her şey Allah'ın güç ve kudretiyle olur. 

Yıldızlar, galaksiler, bütün uzay, canlı-cansız tüm varlıklar Allah'ın kudretinin açık delilidir. Kur'an-ı 

Kerim, Allah'ın kudretinin bazı örneklerini şu âyet-i kerimede şöylece haber verir:  

“ ُ َخلََق ُكله َدابهٍة مِّ  َبأَصاِرَوَّللاه ُولِي اْلأ لَِك لَِعبأَرةً ْلِّ ُ اللهيأَل َوالنههَاَر إِنه فِي َذَٰ ِشي َعلَىَٰ بَطأنِِه ن يُقَلُِّب َّللاه اٍء فَِمنأهُم مهن يَمأ مه

َ عَ  ُ َما يََشاُء إِنه َّللاه لُُق َّللاه بٍَع يَخأ ِشي َعلَىَٰ أَرأ لَيأِن َوِمنأهُم مهن يَمأ ِشي َعلَىَٰ ِرجأ ٍء قَِدير  َوِمنأهُم مهن يَمأ     لَىَٰ ُكلِّ َشيأ

 Allah, gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret 

vardır.  Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı 

üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her şeye 

kadirdir.”25  

 

7. Kelâm 

"Allah’ın söylemesi ve konuşması" demektir. Allah’ın konuşması ses ve harflerle olmaz. 

Mahiyetini biz kavrayamayız. Fakat Allah,  bu sıfatı ile peygamberlerine kitaplar indirmiş ve bazı 

peygamberler ile de konuşmuştur. Kelâm sıfatının zıddı olan konuşmamak ve dilsizlik, Allah hakkında 

düşünülemez. Allah kelâm sıfatıyla emreder, yasaklar ve haber verir.  

Şu âyetler kelam sıfatının varlığını bize bildirmektedir:  
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“ ا َجاَء ُموَسىَٰ لِِميقَاتِنَا َوَكلهَمهُ َربُّهُ قَاَل َربِّ أَِرنِي أَنظُرأ  ِكِن انظُرأ إِلَى الأَجبَلِ إِلَيأَك قَ َولَمه تَقَره  اَل لَن تََرانِي َولََٰ فَإِِن اسأ

ا أَفَاَق قَ  ا َوَخره ُموَسىَٰ َصِعقًا فَلَمه ا تََجلهىَٰ َربُّهُ لِلأَجبَِل َجَعلَهُ َدك ً َف تََرانِي فَلَمه ُل َمَكانَهُ فََسوأ اَل ُسبأَحانََك تُبأُت إِلَيأَك َوأَنَا أَوه

ِمنِينَ      الأُمؤأ
Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tur'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca; "Rabbim! Bana (kendini) 

göster; seni göreyim!" dedi. (Rabbi): "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde 

durabilirse sen de beni göreceksin!" buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa 

da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben 

inananların ilkiyim.”26  

“ ُر قَبأَل أَن تَنفََد َكلَِماُت َربِّي َولَوأ ِجئأنَا  ُر ِمَداًدا لَِّكلَِماِت َربِّي لَنَفَِد الأبَحأ بِِمثألِِه َمَدًدا قُل لهوأ َكاَن الأبَحأ  

 “De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi, 

Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.”27 

 

8. Tekvîn 

 "Allah’ın yaratması, yok olanı yokluktan varlığa çıkarması" demektir. Yüce Allah yegâne yaratan 

ve varedendir. O, ezelî ilmiyle bilip dilediği her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratır. Yaratmak, rızık 

vermek, diriltmek, öldürmek, nimet vermek, azap etmek ve şekil vermek gibi her şey tekvîn sıfatının 

sonucudur. Tekvin sıfatını anlatan bir âyet-i kerime şöyledir:  

ٍء َوِكيل  “ ٍء َوهَُو َعلَىَٰ ُكلِّ َشيأ ُ َخالُِق ُكلِّ َشيأ    َّللاه

Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.”28  

Bu hafta Allah’ın sıfatlarını işlemeye çalıştık. Haftaya Allah’ ın varlığı konusu ile Allah’a İman 

konulu sohbetimizi sonlandıracağız. 

1. Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Allah Zatî ve Sübutî olmak üzere kamil (noksansız) sıfatlara sahiptir.  

2. Allah’ın Zatî sıfatları 6, Sübutî sıfatları 8 tanedir.  

2. Bu hafta  

1. Allah’ın Zatî ve Sübutî sıfatlarını ezberleyelim. Manalarını bir kez daha okuyalım. 
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