
ESMA birit EBÜ BEKiR es-SIDD!K 

beyr, oğlunun tarunu Abbad b. Hamza 
b. Abdullah, ayrıca ünlü sahabilerden Ab
dullah b. Abbas, EbO Vakıd el-Leysf, sa
habi olduğu söylenen Safiye bint Şey-

. be, tabiilerden Muhammed b. Münke
dir, Abdullah b. Zübeyr'in kadısı İbn EbO 
Müleyke gibi kişiler kendisinden hadis 
rivayet etmişlerdir. Esma'nın naklettiği 
hadisler Kütüb-i Sitte başta olmak üze
re çeşitli hadis kitaplarında yer almak
tadır (bk. Wensinck, el-Mu'cem, Vlll , ll-
12). Bir kısmı mükerrer olmak üzere ri
vayetlerinden seksen üçü Ahmed b. Han
bel'in el-Müsned'inde, 1 S7'si Tabera
nT'nin el-Mu 'cemü'l-kebfr' inde, ayrıca 
Ebü'l- Kasım İbn Asakir'in Tari{] u Me
dfneti Dımaş.(i: ' ının "Teracimü'n - nisa'" 
bölümünde bulunmaktadır. ZehebT ise 
rivayetlerinin sayısının elli sekiz olduğu
nu, bunlardan on üçünün hem Buhar! 
hem Müslim ·de, beşinin sadece Buha
rT'de, dördünün de Müslim'de yer aldı

ğını belirtir (A' lamü'n-nübela', ll , 296) 
Kütüb-i Sitte müellifleri içinde Esma 
bint EbO Bekir'e dair haberleri ve ona 
ait rivayetleri eserinin elli üç yerinde zik
retmek suretiyle en geniş şekilde değer

lendiren muhaddis Buhar! olmuştur. Es
ma'nın naklettiği hadis ve haberler muh-

. tevaları bakımından incelendiğinde, bun
ların ana hatlarıyla hicret başta olmak 
üzere bazı olaylara ışık tutan haberle
re ; cömertlik, kıyafet, yeme içme ve ka
dınlarla ilgili hükümlerle bir kısım iba
detlere dair olduğu görülür. 
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ESMA-i HÜSNA 
(~I .L....'il) 

Allah'ın isimleri için kullanılan 
bir tabir. 

_j 

ismin çağulu olan esma ile "güzel, en 
güzel" anlamındaki hüsna kelimelerinden 
oluşan esrna-i hüsna (el-esmaü'l-hüsna) 
terkibi naslarda Allah' a nisbet edilen 
isimleri ifade eder. Sadece Kur'an'da ge
çen ilahi isimler 100'den fazladır ; muh
telif hadislerde Allah'a nisbet edilen baş- . 
ka isimler de mevcuttur. Esrna-i hüsna 
terkibinin, geniş anlamıyla bunların hep
sini kapsamakla birlikte ter im olarak 
daha çok doksan dokuz ismi içerdiği ka
bul edilir. 

Esrna-i hüsna terkibinde yer alan hüs
na kelimesi "güzel " manasında sıfat veya 
"en güzel" anlamında ism-i tafdil sayıl
mıştır (Lisanü 'l· 'Arab, "hsn" md.; Ebü 'l 
Beka, el·Külliyyat, "J.:ıüsn" md ). Her iki 
halde de buradaki güzellik bir gerçeğ i 

vurgulamakta olup Allah'ın güzel olma
yan bir isminden söz edilerneyeceği için 
mefhOm-i muhalifini hatıra getirmez. 
ilahi isimlerin güzellikle nitelendirilme
sinin sebeplerini EbO Bekir İbnü ' l-Ara
bT şöyle sıralamaktadır: 1. Esrna-i hüs
na Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifa
de eder ve kullarda saygı hissi uyandırır. 

z. Zikir ve duada kullanılmaları halinde 
kabule vesile olur ve sevap kazandırır. 

3. Kalplere huzur ve sükOn verir, lutuf 
ve rahmet ümidi telkin eder. 4. Bilginin 
değeri bilinenin değerine bağlı bulundu
ğu ve bilinenierin en şerefiisi de Allah 
olduğu için esrna-i hüsna bilgisine sa
hip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref 
kazandırır. s. Esrna-i hüsna Allah için 
vacip, caiz ve mümteni' olan s ıfatları 

içermesi sebebiyle O'nun hakkında ye
terli ve doğru bilgi edinmemize imkan 
verir ( el-Emedü'l-ai!:şa, vr. 4b -5a) _ F'ahred
din er-Razi ise hüsnanın bu manaların
dan Allah'a ait olanları zikretmekle ye
tinerek O'nun hakkında kullanılacak gü
zel kavramının kemal ve celal nitelikle
rini dile getirdiğini ifade etmiştir (Mefa
tfl:ıu '1· gayb, Y.Y, 66). 

insanların büyük çoğunluğu kainatın 
bir yaratıcı ve yöneticisinin bulunduğu
nu kabul etmekle birlikte madde özelli
ği taşımadığından O'nu duyularıyla id
rak etmeleri mümkün değildir. Şu hal
de yaratıcı ancak kainat ve insanla olan 
ilişkisi bakımından tanınabilir. Bundan 
dolayı esrna-i hüsna bilgisi, Allah-alem 
ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah'ı 

tanıtınası açısından önem taşımaktadır. 

Yaratı klara benzetme (teşbih ) endişesiy

le Allah'a isim veya sıfat nisbet etmek
te tereddüt gösteren filozofların aslın
da nefiy değil ispat konumunda kaldık
larını belirten MatüridT, ilahi isimleri be
nimsemek istemeyeniere şu soruların 

yöneltilmesini önerir: Evrenin yaratılışını 
kime nisbet ediyor ve hangi dini benim
siyarsun uz? Neye tapınıyor, hangi var
lığa karşı dua ve niyazda bulunuyorsu
nuz? Dini emir ve yasakları hangi kay
naktan alıyorsunuz? (Kitabü't· TeuJ:ıfd, s. 
25) MatürTdT bu sorularıyla, büyük ya
ratıcının sadece zihnT bir varlık olmayıp 
fiilen de mevcut bulunduğunu, O'nun 
ancak isim ve sıfatları yoluyla aklen id
rak edilebileceğini vurgulamak istemek
tedir. Şunu da belirtmek gerekir ki ev
renin bir parçasını oluşturan insan, ak
IT istidlalleri yanında gönül hayatı bakı
mından da yaratıcı ile münasebet kur
mak ihtiyacındadır. Bu münasebetin sağ
lanmasında esrna-i hüsnanın vazgeçil
mez bir rolü vardır. İsimlerin kelimeler 
ve seslerle ifade edilmesi ve bu sesle
rin kulaklarda yankılanması söz konusu 
iletişimi geliştiren ve güçlendiren amil
lerdir. Kur 'an - ı Kerim'de dua ve zikrin 
ısrarla tavsiye edilmesinin bir sebebi de 
bu olmalıdır. Hz. Peygamber' den riva
yet edilen dua metinlerinde esrna-i hüs
nanın çokça yer alması dikkat çekicidir 
(mesela bk. NevevT, el·E?kar, s. lll- 11 3, 
117, 348, 350) . Muhyiddin İbnü'l-Arabr
ye göre insan ve genel olarak kainat ila
hT isimlerin bilinmesi ve tecelli etmesi
ne vesile olmuştur. Kulun çeşitli halleri 
ilahi isimlerin farklı tecellileriyle bağlan
tılıdır. "Her kulun haline uygun düşen ila
hi bir isim vardı r ki onun rabbi o isim sa
yılır ; kul bir bedendir, ona tekabül eden 
ilahi isim ise onun kalbi gibidir" (el-Fü

tahat, 1, 41-42). 

Allah ' ı birden fazla isimle anmak ve
ya bazı sıfatlarla nitelendirmek acaba 
İslam' ın çok önem verdiği tevhid ilkesini 
zedeler mi? "Zat-ı ilahiyyeye nisbet edi
len mana· şeklinde tarif edilebilen isim 
veya sıfatlar (i sim- sıfat fa rkı için bk. DiA, 
II, 482) zihnin dışında müstakil bir var
lığa sahip bulunmadıkları için böyle bir 
endişeye mahal görülmemiştir. MatürTdf'
nin de belirttiği gibi (Kitabü't- TeuJ:ıfd, s. 
24-25, 93-96) insanlar ancak duyularıyla 
idrak ettikleri konularda bilgi sahibi ola
bilirler. Bu sebeple duyular ötesi olan Al
lah kendisini duyulur aleminin kavram
larıyla tanıtmıştır. Ancak Allah ile diğer 
şeyler arasında benzerlik kurulamaya-



cağını bildiren ayet (eş-Şura 42/ 1 1 ), Al
lah hakkında akıl ve hayale gelebilecek 
her türlü yaratılmışlık özelliğini berta
raf eder. Aslında yaratılmışlar arasında
ki benzetmeler sadece bir isimlendir
meden kaynaklanmaz. İki şey arasında
ki benzerlik genellikle duyular yoluyla 
tesbit edildikten sonra ortak bir keli
me ile adlandırılır. Halbuki Allah hakkın
da böyle bir tesbitten söz etmek müm
kün değildir. 

Allah'a nisbet edilen isimler içinde, ısı 

olayının ifade edilebilmesi için "sıcaklık" 
kelimesinin icat edilmesi (vaz') gibi in
sanlarca konulmuş bir ad yoktur. Çün
kü böyle bir adlandırma. nesne ve olay
ların ya doğrudan veya delaylı bir şekil
de duyular yoluyla tanınması ile müm
kün olur. Allah'ın bu yöntemle tanınma
sı ise söz konusu değildir. Bu açıdan ba
kıldığında ilahi isimterin zatf olmadığını, 
ancak övgü, dua ve niyazla gönül haya
tının derinleşmesi, zenginleşmesi ve ma
nevi doyuma kavuşması için vesile teş
kil ettiğini söylemek gerekir. Ancak Ce
nab-ı Hak zatını bildiği için kendisine 
verdiği isimler zatf niteliği taŞır. Ebü'I
Berekat ei-Bağdadf mistik bir telakki ile, 
Allah'ın vaz'f ve zatf isimlerini bildirece
ği kulları olabileceğini kabul eder. Bu arif 
kullarına bildirdiği isimlerle dua edenlere 
kainattaki her şey boyun eğer (el-Mu'te
ber, lll, 1 28). 

Kur'an'da Allah'ın zatına birçok isim 
nisbet edilmiştir. Bunların sık sık tek
rar edildiği de görülür (aş bk.) Tevbe sü
resi dışındaki 113 süre besmele ile baş
lamakta, aynı terkip iki ayetin içinde de 
yer almaktadır. Ayrıca "ism" kelimesi 
dokuz yerde "ismullah", dokuz yerde 
"ismü rabbik", iki ayette de zamire mu
zaf olarak "ismuh" şeklinde yirmi yer
de zikredilmektedir (bk M. F. Abdülba
kı, el-Mu'cem, "ism" md.). Esrna-i hüs
na terkibi ise dört ayette yer alır. İslam 
literatüründe genellikle kabul edilen nü
zül sırasın;:ı göre bu dört ayetin ilki (ei
A'raf 71 180) Allah'ın esrna-i hüsnası bu
lunduğunu. kendisine onlarla dua edil
mesi gerektiğini ifade etmekte ve O'nun 
isimlerinde "ilhad"a düşenlere itibar edil
memesini istemektedir. "Haktan sap
mak, it\dalden ayrılmak" anlamına ge
len ilhadın bu ayetteki manası iki nok
tada yoğı.ınl;:ışriıaktadır: a) İsimleri ya 
tamamen inkar etmek veya inkara gö
türecek şekilde te'vile tabi tutmak; b) 
İsimleri ancak Allah için geçerli olan an
lamlarıyla Allah'tan başkasına nisbet et
mek (teşrik) veya O'nu yaratılmışlara ait 

isim ve kavramlarla adlandırmak (teşbfh, 
b k. Ta beri, IX, 9 ı; Ebu Bekir ibnü 'l-Arabi, 
vr. 5b; Fahreddin er-Razi, Me{atfhu'l-gayb, 
m, 71-72) Siyak ve sibakıyla birlikte göz 
önünde bulundurulduğunda bu ayetin 
İslam'ın ilk yıllarında ısrarla üzerinde du
rulan tevhid inancını pekiştirdiği görü
lür. İkinci esrna-i hüsna ayeti (Ta.ha 20/ 
8) Allah'ı kaniatın yaratıcısı, yöneticisi ve 
maliki olarak niteleyen ve en gizli şeyle
ri bildiğini ifade eden bir grup ayetten 
sonra gelmekte ve yine tevhid akldesi
ni vurgulamaktadır: "Allah kendisinden 
başka ilah olmayandır. En güzel isimler 
O'na mahsustur". İslam'dan önce özel
likle Güney Arabistan'da "rahman" keli
mesinin Tanrı'nın ismi olarak kullanıldı
ğı bilinmektedir. Bu sebeple Taberi'nin 
naklettiğine göre Hz. Peygamber'in dua, 
niyaz ve ibadetlerinde rahman ismini 
kullanması müşrikler tarafından yadır

ganmış, bu tutumun onun .ana ilke ola
rak kabul ettiği tevhid inancına ters dü
şeceği ileri sürülmüş, bunun üzerine İsra 
süresinin 11 O. ayeti nazil olmuştur (Ca
mi'u'l-beyan, Y:Y, 121) Bu ayette, "Allah" 
adına veya "rahman" adına dua edilme
sinin neticeyi değiştirmeyeceği, çünkü 
O'nun birden fazla isminin bulunduğu 
ifade edilmektedir. Nihayet Medine dö
neminde nazil olan Haşr süresinin son 
üç ayetinde (59/22-24) Allah'ın on altı 

("tesbih" kavramı göz önünde bulundurul
duğu takdirde on yedi) ismi sıralanmış 
ve bir defa daha O'nun esrna-i hüsnası
nın bulunduğu belirtilmiştir. Bu ayetler
de Allah' ın birliği vurgu landıktan sonra 
tenzfhi, sübütf ve fiili bazı sıfatiarını di
le getiren isimler örnek bir adiandırma 
niteliğinde (ihsa; aş. bk ı zikredilmiştir. 

Kur'an - ı Kerim'de mutlak manada aş

kınlık ifade eden "tesbih" kavramı ile, ar
dı arası kesilmeyen hayır ve bereket lut
fetmekte erişilmezlik ifade eden "teba
reke" fiili hem doğrudan doğruya Allah 
ve rab isimlerine veya O'nu niteleyen di
ğer kelimelere, hem de rabbe muzaf olan 
isim kelimesine nisbet edilmiştir (bk. M. 
F. Abdülbakl, el-Mu'cem, "sebbeha", "te
bareke" md.leri) Bunun yanında zikir kav
ramı da çeşitli ayetlerde Allah'ı zikret
me, rabbi zikretme, rabbin ismini zikret
me şeklinde veya Allah'a işaret eden bir 
zamirle birlikte kullanılmış (a.g.e., "~ikr" 
md ), ayrıca Alak süresinin ilk ayetinde 
okuma işinin rabbin adıyla olması emre
dilmiştir. Sürelerin başında ve bazı ayet
lerde tekrarlanan besmele de Allah'ın 
ismini öne çıkarmaktadır. Bütün bu kul
lanımlardan anlaşılacağı üzere kulun ya-
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ratıcısına yönelik hürmet, tazim ve sı

ğınma fiilieri bazan O'nun en yaygın özel 
isimleriyle (Allah ve rahman) veya O'nu 
gösteren bir zamirle, bazan da bunlarla 
bağlantılı olan isim kelimesiyle irtibat
landırılmıştır. Buna bir de "mana sıfat
ları" denilen hayat, ilim, kudret gibi mOs
takil (zattan ayrı düşünülebilen) kavram
ların Allah'a nisbet edilemeyeceğini ileri 
süren Cehmi- Mu'tezilf telakkiyi ekle
melidir (bk. SIFAT). Bu sebeple olacaktır 
ki erken dönemlerden itibaren akaid ve 
ketarn literatürünün "esma ve sıfat" ba
hislerinde bir isim- müsemma tartışma
sı başlamıştır. Genellikle Mu'tezile ile Şia 
alimleri Allah · a nisbet edilen isim veya 
sıfatıarın müsemmanın yani zat-ı ilahiy
yenin gayri olduğunu iddia ederken Ehl-i 
sünnet alimleri "gayri" kelimesini kul
lanmaktan çekinmiş, bazan, "İsim mü
semmanın aynıdır" demiş, bazan da ka
naatini, "Ne aynı ne de gayridir" şeklinde 
belirtmiş, bir kısım kelamcılar da isim
ler arasında gruplandırma yaparak bir 
sonuca varmak istemişlerdir (bk. İSİM

MÜSEMMA). İbnü' 1-Ara bi' nin de belirt
tiği gibi (el-Fütüfıat, 1, 205) konuyla ilgili 
tartışma daha çok lafzfdir. Her dindar 
insanın manevi yöneliş ve ibadetlerinin 
yüce yaratıcının bizzat kendisine olduğu 
şüphesizdir. O'nunla iletişim kurmak ve 
söyleşmek dindar için vazgeçilmez bir 
ihtiyaç, paha biçilmez bir haz olup bu 
iletişime zihinle kalbin yanında bunlarla 
etkileşim halinde bulunan dilin ve kula
ğın da katılması lazımdır. Dil O'nun isim
lerini zikreder. kulak da bu zikri algılar. 
Böylece dindar insan bu ruhi yüceliş ça
basında Allah, rab ve benzeri esmayı du
yuş ve yüceliş aracı, yani iletişim vasıta
sı olarak kullandığı gibi bazan esmaya 
yaklaşabilmek için isim kelimesinden fay
dalanmayı gerekli görebilir. Mesela müs
lümanın, hayatı boyunca dua ve iltica 
cümlesi olarak en çok tekrar ettiği bes
melede "Allah ile başlıyorum· ( .W~ ) ye
rine "Allah adıyla başlıyorum " (.Wl("'""!) 
demesi onun kulluk konumu bakımın
dan çok daha uygun görünmektedir. Ko
nuya teknik açıdan nasıl yaklaşılırsa yak
laşılsın gerçekte bu tür kelime ve kav
ramlar, delalet ettikleri varlığın bizzat 
kendisi değil onun hatırlatıcısı ve tanıtı
cısı durumundadır. Bu sebeple isim mü
semmanın gayrıdır. Bunun yanında Al
lah, rab ve benzeri esma ile veya bunla
ra isim kelimesinin eklenmesiyle yapılan 
tesbih, tazim, hamd ve zikirlerde gön
lün arnaçiayıp bağlandığı varlık yüce ya
ratıcının kendisi olup kelimeler O'na ulaş-
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tıran önemli vasıtalardır. Bu bakımdan 
da isim müsemmanın aynıdır. 

ilahiyat alanında isim veya sıfat teri
mi "zat-ı ilahiyyeye nisbet edilen mana
lar" diye tarif edilir. İbn Hazm yadırga
nacak bir tutum sergileyerek Allah· a 
izafe edilecek bütün kavramların isim 
olduğunu , "mevsüfa yüklenmiş arazlar"
dan başka bir anlam taşımayan sıfat 

kelimesinin O'na nisbet edilerneyeceği
ni öne sürer (el-Faş l, ll , 120, 150-151, 173). 
Halbuki sıfat kelimesi Kur'an-ı Kerim'
de geçmemekle birlikte hadislerde yer 
almış (bk. Wensinck, el -Mu'cem, "sıfat" 

md .) ve İslam literatüründe Allah'a ya
raşır bir muhteva ile kullanılagelmiştir. 
Kelam alimleri. İbn Hazm'ın iddiasının 
aksine isim veya sıfat ayırımı yapmak
sızın zat-ı ilahiyyeye nisbet edilen bütün 
kelimeler içinde sadece Allah lafzı için 
bir mana aranmadığını, diğerlerinin ise 
muhtevalarıyla birlikte zata izafe edildi
ğini ve bu bakımdan önce sıfat, son
ra isim özelliği taşıdıklarını kabul eder
ler. Aksi takdirde bunlar kuru birer isim
den ibaret kalır. Nitekim Kur 'an'da ge
çen esrna-i hüsna ya lafza-i eelali nite
lemekte veya içinde bulunduğu ayetin 
mana ve hükmünü açıklayıp pekiştir

mektedir. 

Esrna-i Hüsnanın Sayısı. Bu konuda ilk 
akla gelen şey, sayıyı doksan dokuz ola
rak belirleyen ve müslümanlar arasında 
meşhur olan hadistir. Ebü Davüd ile Ne
saT dışında Kütüb-i Sitte'de, Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'inde (bk. Wensinck. 
Mi{taf:ı, "ism" md). NesaT'nin es-Sünenü'l 
kübra'sında ("Nu'ılt", ı. ıv. 393) . Hakim'in 
Müstedrek'i ile (1, 16-17) diğer hadis mec
mualarında yer alan (Süyüti. lll. 613) ve 
hepsi de Ebü Hüreyre'ye ulaşan rivayet
lerin muhtevası iki kısma ayrılır. Bütün 
rivayetlerin kaydettiği birinci kısmın me
ali şöyledir: "AIIah ' ın doksan dokuz -yüz
den bir eksik- ismi vardır. Bunları ezber
leyip benimseyen (ihsa) cennete girer". 
Hadisin bu kısmını içeren bazı rivayetle
rin sonunda, "O tektir, tek olanı sever" 
şeklinde bir ilave de mevcuttur. Metin
deki " ahşaha" lafzı bazı rivayetlerde "ha
fizaha" ibaresiyle nakledilmiştir. Hadiste 
cennete girmeye vesile olarak gösterilen 
"ihsa" kelimesinin buradaki anlamı üze
rinde BuharT'den itibaren önemle durul
muş ve kelimenin "saymak, ezberlemek, 
anlamak" (bk. Firüzabadi, el ·Kamasü'l

muf:ıq, "i}?.şa'" md ) şeklindeki sözlük anla
mının ötesinde bir mana taşıdığı görüşü 
ağırlık kazanmıştır (konu ile ilgili çeşitli 

yorumlar için bk. İbn Hacer, Xl, 228-230) 

Öyle anlaşılıyor ki bu kelime " İslam ' ın 
ulühiyyet inancını naslara başvurmak su
retiyle tesbit edip anlamak, benimsernek 
ve bu inanca uygun bir ruhi yetkinlik kay
detmek" anlamını içermektedir. 

Ebü Hüreyre hadisine yer veren on beş 
civarında ana hadis kaynağı içinde sade
ce Tirmizi ile İbn Mace tarafından met
ne, doksan dokuz isim ihtiva eden bir 
liste ikinci kısım olarak eklenmiştir. Tir
mizi hadis için kaydettiği dört ayrı se
nedin sadece birine ("Da'av&t", 82). İbn 
Mace de iki senedin birine isim listesini 
ilave etmiştir ("Du'a'", 10). Buna karşı
lık BuharT, Müslim, es-Sünenü 'l-küb
ra ' sında Nesaı ve hadisi yedi ayrı sened
le tekrarlayan Ahmed b. Hanbel (Müs· 

ned, 11 , 258, 267, 314, 427, 499, 503, 5 ı 6) 
bu listeye yer vermemişlerdir. Tirmizi'nin 
Sünen 'inde kaydedilen liste lafza-i ce
lal ile başlayıp sabür ismiyle sona ermek
te ve daha sonra İslam dünyasında meş
hur olmuş şekliyle doksan dokuz ismi 
içermektedir. Bunların ilk on dördü Haşr 
süresinin son ayetlerinde (59/22-24) sı
raland ı ğı şekliyle alınmıştır. İbn Mace'
nin rivayet ettiği listede ise bu düzen 
korunmadığı gibi farklı isimler de yer al
mış, ayrıca metnin sonundaki ahad is
miyle sayı 1 OO'e çıkarılmıştır. 

Tirmizi rivayetinde yer alıp yayg ınlı k kazanan doksan dokuz esma· i hüsn;3 (Nesih, Hasan Rıza h attıyla: Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonu) 
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ibn Mace rivayetinde yer alan esma -i hüsna 

Esrna-i hüsna hadisi EbG Hüreyre'den 
başka Selman-i Farisf, Abdullah b. Ab
bas, Abdullah b. Ömer ve Hz. Ali'den de 
farklı şekillerde rivayet edilmiş, ancak 
bunların hepsi zayıf kabul edilmiştir. Mü
fessir İbn Atıyye, EbG Hüreyre hadisin
de liste dışındaki kısmın mütevatir ol
duğunu ileri sürmüşse de İbn Hacer bu
nun doğru olmadığını, bu bölümün olsa 
olsa meşhur derecesine çıkabileceğini 

belirtmiştir (e l-Muharrerü'l-vecfz, VI I, 213; 
Fethu' l- barf, XI, 218-2 I 9). Bununla birlikte 
EbG Zeyd el-Belhf gibi bazı alimler, bu 
kadar önemli bir sonuç doğuracak olan 
hadisin sayı verdiği halde güvenilir bir 
isimler listesi ihtiva etmemesini gerekçe 
göstererek rivayetin birinci kısmına bile 

· güvenilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. 

Fahreddin er-Razi ise bu belirsizliği , beş 

vakit namaz içinde "orta namaz"ın (sa l iH-ı 

vusta, b k. el-Bakara 2/ 238). ramazan ayı 
içinde Kadir gecesinin gizleniş i gibi dok
san dokuz ismin bütün ilahi isimler için
de gizli tutulmuş olmasıyla açıklamak 
istemiştir (Levami'u 'l -beyyinat, s. 77-78). 
Hadisin birinci kısmındaki doksan do
kuz sayısına. "Neden daha fazla veya da
ha az değil?"; yüzden bir eksik kaydına 
ise. "Bu değişik ifadenin amacı nedir? " 
şeklinde itirazlar yönelti lmiştir. Yüzden 
bir eksik kaydının doksan dokuz sayısı
nı belirgin hale getirme amacını taşı
ması kuwetle muhtemeldir. Arapça'da 
harflerde noktaların kullanılmadığı dö
nemlerde doksan dokuz ile yetmiş yedi
nin benzer şekilde ( ..r-o.) ........, ) yazılması 
sebebiyle sayının yetm iş yedi değil dok
san dokuz olduğunu vurgulamak mak-

J,:JI ~~uı ~W l ..u~ \ ~~\ LS~4J I ~~\ 

sadıyla bu kaydın raviler tarafından ek
lenmiş olduğu da düşünülebilir. Öte yan
dan hadisteki doksan dokuz sayısının 

sınırlandırıcı değil çokluktan kinaye ol
duğunu söyleyenler de vardır. Hatta Ne
vevf bu konuda ittifak bulunduğunu kay
deder. Çünkü Hz. Peygamber dua ma
hiyetindeki bir hadisinde Allah ' ın, kita
bında beyan ettiği veya yaratıklarından 
herhangi birine öğrettiği isimlerinden 
başka gayb ilminde sakladığı isimlerinin 
de mevcut olduğunu ifade etmişti r (Şer

hu Şahfl:ıi Müslim, XVII, 5; krş. Müsned, 1, 
39 ı , 452; Hakim, ı. 509). Ayrıca namazlar
dan sonra okunan doksan dokuz tes
bihte olduğu gibi bu sayının da Hz. Pey
gamber'e vahiy yoluyla bildirilmiş bir 
özelliği bulunabilir. Bazılarına göre ise 
söz konusu hadisteki isim sayısı doksan 
dokuz değil 100'dür. Bu durumda İbn Ma-

ce rivayetinde yer alan "vitr" ismini, yahut 
listenin başındaki gaib zamirini veya "el
lezf la ilahe illa hO " ibaresini sayıya al
mak gerekecektir. Abdülkahir el-Bağda
di ile Fahreddin er -Razi gibi bazı müellif
ler tek sayının önemi üzerine bazı açık
lamalar da yaparlar (e l -Esma ' ve'ş - şı{at, 

vr. 49b- 503 ; Levami'u'l-beyyinat, s. 81 -82 ). 

Birçok alim, EbG Hüreyre hadisinin 
ikinci kısmındaki doksan dokuz ismin 
asıl metinde bulunmayıp ravi tarafın

dan eklendiği görüşündedir. Listenin Bu- · 
harf ile Müslim'de yer almayışı da bu
nunla açıklanmıştı r. Nitekim listeye yer 
veren iki muhaddisten Tirmizi'de bulu
nan yirmi beş isim İbn Mace'de, qnda 
bulunan 100 isimden yirmi altısı Tirmi
zi' de mevcut değildir. İki listenin topla
mı ise 125 isme çıkmaktadır. 
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Bununla birlikte Kur'an'da yer aldığı 
halde bu iki rivayette görülmeyen isim
ler bulunduğu gibi aynı kökten türeyen 
veya ayrı kökten olmakla birlikte aynı 
manaya gelen isimlerde listede mevcut
tur (Bağdadi, el-Esma' ve'ş-şıfiit, vr. 48•-b; 

Beyhaki, el-Esma' ve 'ş-şıfiit, s. 32; İbn Ke
sir, nı . 257; İbn Hacer. Xl, 219). Kaynakların 
belirttiğine göre ll. (VIII.) yüzyıldan itiba
ren doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'
den esrna-i hüsna listeleri çıkarma çatış
malarına başlanmıştır. Bu teşebbüslerde 
İbn Abbas ile İbn ömer'den nakledilen şu 
hadisin de etkisi olmuştur : "AIIah'ın dok
san dokuz ismi vardır ki onları sayan cen
nete girer, onlar Kur'an'da mevcuttur" 
(Süyütl, III, 61 5). Bazı alimler meşhur ha
diste bulunup da Kur'an'da yer almadı
ğını tesbit ettikleri isimleri oradan ta
mamlamaya çalışmışlar, bazıları da ken
dilerinin koyduğu ölçüler çerçevesinde 
yeni tesbitler yapmışlardır. İbn Hacer, Tir
mizi'nin listesinde yer aldığı halde Kur'
an'da bulunmayan isim sayısını yirmi ye
di olarak belirlemiş ve bunların yerine 
Kur'an-ı Kerim'den aynı sayıda isim bu
larak yeni bir liste düzenlemiştir. Fakat 
bu yeni listede de lafız ve mana bakımın
dan mükerrerterin bulunduğuna, bunların 
listeden çıkarılarak yerlerinin sahih ha
dislerle dotdurulmasının gereğine de işa
ret etmiştir (Fetf:ıu'l-biir~ Xl, 222, 224) . 

..~t~l _)'l:.JI ıJts:ll ..;!. .~All ~1 .J'il y)l 
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Ancak İbn Hacer'in bu tesbitinde bazı 
hatalara düştüğü görülmektedir. Ken
disi eserinde Tirmizi'nin rivayetini. "Doğ

ruya en yakın olup esrna-i hüsna şarih
lerinin ekseriya güvendiği rivayet budur" 
kaydıyla naklederken halik ismine yer 
verdiği halde (a.g.e., XI. 2 ı 9) bu defa onu 
Kur'an'da bulunup da Tirmizi'de mevcut 
olmayan isimler listesine almıştır. Esa
sen elde bulunan el-Camicu'ş-şaJ:ıiJ:ı 
(Sünen) nüshalarında ve bu esere da
yanarak meşhur olan esrna-i hüsna lis
tesinde halik ismi mevcuttur. İbn Hacer 
ayrıca Rahman süresinde iki defa geçen 

~l:ll JL:..ll ·w1 
~ ~1 

zü't-celali ve'l-ikram ismini (55 / 27, 78) 

Kur'an'da yer almayan isimler arasında 
zikretmiştir. Buna göre doksan dokuz 
isim içinde Kur'an'da isim olarak bulun
mayan esrna-i hüsnanın sayısı yirmi al
tıdır. Ancak bunların yirmisi daha çok fiil 
sigasıyla olmak üzere çeşitli kelime şe
killeriyle Allah'a izafe edilmiştir. Bu yol
la doksan dokuz isimden Kur 'an'da yer 
almayanların sayısı altıya düşürülebilir 

(hatıd. mani', dar, nafi ', reşid, sabür). 

ibn Hacer'in Kur'an-ı Kerim 'den derlediği doksan dokuz esrna-i hüsna 

Daha ilk dönemlerden itibaren Kur'an'
dan doksan dokuzluk liste çıkarma de
nemeleri yapılmıştır. Mesela esrna-i hüs
nanın etimolojisiyle ilgili müstakil bir 
eser' kaleme alan ZeccacT, Ebü Zeyd ei
Ensari'nin (ö. 215 / 830) Kur'an 'dan çı

kardığı ve Süfyan b. Uyeyne'nin de tas
vip ettiği doksan dokuzluk bir listeyi sü
releriyle birlikte vermiştir (İştif!:af!:u es
ma'illiih, s. 19-21) . Ca'fer es-Sadık'ın da 
doksan dokuz ismin Kur'an'da mevcut 
olduğunu söylediği nakledilmiştir. An
cak Fatiha'dan İhlas süresine kadar yirmi 
sekiz sürede gösterilen isim sayısı 111'e 
çıkmaktadır (Süyütl, lll, 615-616). Doksan 
dokuzluk listede bulunup da Kur'an'da 
yer almayan isimterin sayısını yirmi beş 
olarak gösteren İbnü'I-Vezir ise Kur'an-ı 
Kerim· de mevcut ilahi isimterin en sa
hih ve en makbul esma olduğunu, kim
seyi taklit etmeden bizzat kendisinin Al
lah 'ın kitabında tesbit ettiği isimterin 
1 SS' e ulaştığını ve fiillerden çıkarıtabi c 

lecek isimlerle (bazıları bunların sayısını 
IOOO'e kadar çıkarmaktadır) sel bi -tenzihi 
isimterin bu sayıya dahil olmadığını be
lirtir (lşarü'l-f:ıaf!:, s. 158-162). Fakat İb
nü'I-Vezir'in kitabında yer alan isimterin 
167 olduğu görülmektedir. Bu tür tes
bitler sonunda verilen listelerin zaman 
zaman bizzat tesbitte bulunanın belirle
diği sayıya bile uymamasının sebebi eş 
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anlamlı kelimelerin tekrarı. izafet vb. bir 
bağlantı ile oluşan veya fiil sigasıyla ge
çen bir kavramdan türetilen isimlerin 
alınıp alınmaması hususundaki tereddüt
ler. dikkatsizlik ve bir de istinsah hata
sı olarak düşünülebilir. 

Şii literatüründe doksan dokuz isim 
hadisi Hz. Ali'den rivayet edilerek liste 
verilmekte {Meclisi, IV, 186-1 87). bazı kay
naklarında ise Ali ile EbO Hüreyre riva
yeti birleştirilerek sayı 133'e çıkarılmak
tadı r. Şii alimlerinin Kur 'an'dan ç ı kard ı 

ğı esma sayısının 127 olduğu ifade edil
mektedir. Bu alimierin önem verdiği Cev
şen-i Kebfr 'de ise her biri onar isim içe
ren 100 bölüm halinde 1 000 isim mev
cuttur {b k. CEVŞEN ; Şii literatüründeki es
ma-i hüsna çal ı şma l a rı için bk. Aga Büzürg-i 
Tahran i, ll , 66-67 ; V, 287 ; XIII , 88-90]. 

En önemli konusunu uiOhiyyetin oluş
turduğu ilahi dinler içinde İslamiyet Al
lah'ın isim ve sıfatiarına ayrı bir önem 
vermiş, tevhid inancının açık bir şekilde 
anlaşılabilmesi için yaratanla yaratılmış
ların niteliklerinin vuzuha kavuşturulma
sını fevkalade gerekli görmüştür. Zat-ı 

ilahiyyenin bilinmesi isimleri ve sıfatla

rıyla mümkün olacağından Kur'an-ı Ke
rim'de Allah'ın güzel isimlerinin bulun
duğu . O'na bu isimlerle dua. niyaz ve 
ibadette bu l unulması gerektiği. bu ko
nuda doğru yoldan ayrılanlara itibar edil
memesi lazım geldiği {el-A'raf 71 180). 

ayrıca esrna-i hüsnanın hangisiyle olur
sa olsun dua edilebileceği {el-isra 171 
ll Ol belirtilmiş ve son nazil olan sOre
lerden birinde de on altı kadar isim bir 
arada zikredilmiştir {el-Haş r 59/ 22 -24). 

Esrna-i hüsnanın tertibi konusunda ör
nek teşki l eden bu son ayetler Allah 'a 
nisbet edilen bazı tenzThi ve sübOti sıfat
ları içerdiği gibi isim, fiil ve terkip şek
lindeki esmaya da yer vermektedir. Bu 
ayetlerden ilham alan birçok alim eski 
dönemlerden itibaren Kur'an'da bulunan 
isimleri doksan dokuz sayısına bağlı kal
madan araştırıp listeler düzenlemeyi de
nemişlerdir. 

Allah'ın isim veya sıfatları O'nun zatı
na nisbet edilen mana ve kavramlardan 
ibarettir. Bu kavramlar şekil itibariyle 
isim, fiil veya zarf olabileceği gibi izafet 
veya başka yollarla oluşmuş bir terkip 
halinde de bulunabilir. Kur ' an-ı Kerim'in 
edebi üsiObu gereği aynı kökten gelen 
veya ayrı köklerden olmakla birlikte eş 
anlamlar taşıyan isimler de az değildir. 

İslam ' a mahsus ulOhiyyet inancında ilim. 
kudret ve yaratıcılık büyük bir yer tutar 
ve Kur'an ayetlerinin temel örgüsünü 

oluşturur. Bundan dolayı çeşitli kalıplar

la Allah'a nisbet edilen fiillerden birçok 
isim ve sıfat türetmek mümkündür. Ko
nuyla ilgili çalışmalarda Kur'an-ı Kerim'
den değişik sayılarda esrna-i hüsna tes
bit edilmiştir. Abdü lkadir el- Kureşi'nin 
Hattabi'den naklen EbO Abdullah ez-Zü
beyri'ye nisbet ettiği listede Kur'an'dan 
çı karılan esmanın 313 olduğu ifade edil
mekte ve bunlar alfabetik sıraya konula
rak verilmektedir (e /- Ceuahirü '/ -mudıyye, 

1, 22 -28]. Ancak el - Cevahirü 'l - mudıyye ' 

nin yazma {Süleymaniye K tp . nr. 840. 841) 

ve matbu nüshalarından yapılan tesbitte 
bu sayının 302-305 arasında değiştiği 
görülmüştür. Ayrıca bu isimlerden otuz 
beş kadarının Kur 'an'da kök olarak Al
lah'a nisbet edilmediği. bir o kadarının 
da sadece fiil sigalarıyla O'na izafe edil
diği . buna karşılık "rami" {ei-Enfal 8/ 17), 

"tarik" {el-Kehf 18/ 99), "mahi" {er-Ra 'd 
13/ 39) gibi kavramların Kur'an 'da yer 
aldığı halde listeye alınmadığı tesbit edil
miştir. J . W. Redhouse tarafından kale
me alınan bir makalede {JRAS, XII, 1-69) 

Kur'an'da yer aldığı bildirilen. ayrıca ba
z ı Batılı araştırmacılarca düzenlend iği 

ifade edilen listelerden çıkarılıp alfabe
t ik olarak sıralanan isimlerin sayısı ise 
552 'ye ulaşmaktadır. Ancak Kur 'an'da 
fiil şeklinde geçen ve bu listeye alınan 
kavramların bir kısmı için "Kur'an'da geç
miyor" kayd ı konulurken {mesela bk. 60, 

87, 549. isimler) birçok isim de bazı ekie
rin getirilmesiyle tekrar edilmiştir. Me
sela Allah ismi on dokuz. ilah on bir de
fa tekrarlanmıştır. Bu yolla meydana ge
len toplam tekrar sayısı 309 'u bulmak
tadır. Daniel Gimaret'nin telif ettiği eser
de ise çoğu Kur'an-ı Kerim'de geçen 285 
isim üzerinde durulmuştur {Les f'lo ms 

div ins en Islam, s. 431-436). 

Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi ve muh
telif hadis kaynaklarının taranınası so
nunda ilahi isim veya sıfat sayılan bir
çok kavramın ortaya çıktığ ı görülmekt e
dir. Ayrıca bunlara naslarda geçmediği 
halde kelam. tefsir ve tasawuf literatü
ründe kullanılan. müslüman milletierin 
dil ve edebiyatlarında yer alan kelime 
ve terkipleri de eklemek gerekir. Nasta 
yer aldığı halde {bk. el-En'am 6/ 19; el
Kasas 28 / 88) orada Allah'a nisbet edilip 
edilmediği tartışmalı olan isimlerden bi
ri şeydir. Cehm b. Safvan. kelimenin ye
terince kemal ifade etmediğini ileri sü
rerek Allah'a nisbet edilmesini doğru bul
mamışsa da Matüridi ve Kadi Abdülceb
bar'dan itibaren alimierin çoğu "mevcut" 
manasma aldıkları şeyin zat-ı ilahiyye-
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ye nisbetini caiz görmüşlerdir. Mevciid 
kelimesi de aynı nitelikte görülmüştür. 
Kur 'an'da yer alan ew el ve ahir isimle
ri . zat-ı ilahiyyenin varlığı için başlangıç 
ve sona eriş düşünü lemeyeceğini vur
gular. Bu nitelikleri ifade etmek üzere 
İslam düşünce tarih inde kadim. ezen, 
bakl, daim, vacibü'l -vüciid li -zat ih {mev
cudiyeti için başkasına muhtaç olmayan) 
gibi kelime veya terkipler kullanılm ıştır 

{diğer bazı kulla n ımla r için bk. Fahredd in 
er-Razi, Me{atfhu 'l -gayb, 1, 11 9-1301. Özel
likle kelam literatüründe kullanılan sa
ni' ismi "bilgi. maharet ve ineelikle ya
pan. yaratan" manasma gelip Kur'an-ı 
Kerim'de fiil ve masdar şeklinde Allah'a 
nisbet edilmişti r {Taha 20/ 4 1; en-Nemi 
27 /88]. 

EbO Hüreyre rivayetindeki doksan do
kuzluk listede bulunmayan bazı isimler 
çeşitli hadis kaynaklarında Allah'a nis
bet edilmişti r. Bunlar arasında vitr (bi r, 
tek ; BuharT, "Da' avat ", 68). mukallibü'l 
kulüb. musarrifü'l - kulüb { kalpleri halden 
hale çevi ren; Bu h ari, "}5:ader", 14. "Tevhid", 
l l ), sübbiihun kuddiis {her zaman ve her 
dilde yüceltilen; Müslim, " Şalat" , 223). ce
mil {Müsli m, "İman", 147) en çok kullanı
lanlardır. Bir hadiste, "Dehre sövmeyi
niz. zira -sizin telakkinize göre- dehr Al
lah'tan başka bir varlık değildir" denil
mişse de {Buhari, "Edeb", ı O ı ; "Tefsir" , 
45 / ı; "Tevhid", 35; Müslim, "Elfaz", 2-4 ) 

burada ilahi kudretle gerçekleşebilen 

olayları "mutlak zaman" anlamındaki 

dehre nisbet eden Cahiliye anlayışına 

{bk el -Casiye 45 / 24) karşı zımni bir eleş
t iri bulunduğundan hadiste yer alan deh
rin esrna -i hüsnadan sayılması mümkün 
değild i r. Ancak esrna-i hüsnadan adi is
minin "adil " anlamında kullanılması gibi 
bu hadisteki dehr kelimesinin de "da
hir'' {o l ay la rı yöneten, çekip çeviren) ma
nasında isim olduğunu . dolayısıyla es
ma-i hüsnadan sayılması gerektiğin i ile
r i sürenler de vardır {Ragıb el-isfahanT, 
el-Müfredat, "dhr" md .) 

Alla h ' ı n 

Kadir ismini 
ihtiva eden 
ceıi - sü ı üs 

bir istif 
( Kazasker 

Mustafa 

izzet hattı, 

M. Serin 

fotogr.:ıf 

koleksiyonu) 
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Ayet ve hadislerde Allah hakkında "ene" 
(ben), "nahnü" (biz). "ente" (sen), "hüve" 
(o) zamirieri de kullanılmıştır. Kur'an'da 
daha çok Hz. Müsa ile Meryem'den bah
seden Taha ve Meryem süreleri müte
kellim zamirierinin çok kullanıldığı ör
nek süreler olarak zikredilebilir. İslam'
da en faziletli ibadet kabul edilen na
mazda daima tekrarlanan ve Allah ile kul 
arasındaki ilişkiyi dile getiren Sübhane
ke, Fatiha. Salli-bari k metinleriyle se
lam dan sonra okunan "Allahümme en
te's-selam" tesbihinde muhatap zamir
leri hakim bir üslüp oluşturur. Öte yan
dan özellikle tasawuf literatüründe "hü
ve" (hü) zamirine büyük bir önem at
fedilmiştir. Kuşeyri' nin, tasawuf eh
lince Allah'a yakınlığın en veciz ifade
si olarak kabul edildiğini belirttiği (et
Tahbfr fi 't-te?kfr, s. 25), İbnü' l-Arabl'nin 
"zikirlerin doruk noktası" diye değerlen
dirdiği (el-Fütüf:ıa~ ll, 146) hüve zamiri 
mabudun rıiteliklerini değil doğrudan 

doğruya zatını, başka bir deyişle bütün 
vasıflarını ihtiva eden lafza-i eelali simge
ler (Fahreddin er-Razi, Leuamtu'l-beyyi
nat, s. 109-! 13). Özellikle tasawuf çevre
sinde hüvenin geniş ölçüde önem kazan
masında, I&fza-i celal kadar olmasa da 
cehri zikre elverişli olan söyleyiş kolaylı
ğı ve ses vurgusunun da etkisi buluna
bilir. Hüve, bir kısım esrna-i hüsnanın 
yer aldığı Haşr süresinin son ayetlerin
de (59/22-24) yedi defa müstakil olarak. 
iki defa da bitişik zamir şeklinde tekrar 
edilmiş, tevhid inancını veciz bir üslüpla 
dile getiren İhlas süresinin başında ise 
sürenin içerdiği tenzihi sıfatiarın mev

. sufu olarak kullanılmıştır. Bazı sürele-
rin başında bulunan heca harflerinin (hu
rOf-i mukattaa) esrna-i hüsnadan birinin 
ilk harfini oluşturduğu ve onun yerini 
tuttuğu ileri sürülmüşse de bu telakki 
itibar görmemiştir (bk. Beyhaki, I, 163-
165). 

Türk edebiyatındaki manzum esrna-i 
hüsnalar üzerinde bir çalışma yapan Ha
lil İbrahim Şener, doksan dokuz ismin 
dışında Türkçe'de kullanılan altmış altı 
ismin listesini vermiştir (Türk Edebiya
tında Manzum Esmaü'l-hüsnalar, s. 45-
47). Arapça, Farsça ve Türkçe kelime ve
ya terkiplerden oluşan bu isimlerio bir 
kısmının ilahi fiillerden türetildiği, bir 
kısmının da övgü ifade ettiği görülmek
tedir. 

Esrna-i hüsna ile ilgili eserlerde ele 
alınan konulardan biri de ism-i a'zam
dır. Allah'a izafe edilen yüzlerce isim ara
sından birini "en büyük isim" diye ter-
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cih etme girişimleri erken dönemlerden 
itibaren başlamıştır. Ancak Taberi, Eş'a
ri ve Bakıliani başta olmak üzere birçok 
alim. belirli bir isme "en büyük" özel
liğini nisbet etmek için nakli veya akli 
bir delil bulunmadığını söylemiştir. Esa
sen mana ve şümulünün genişliği sebe
biyle bu özelliği taşıyacak bir isim varsa 
o da Iafza-i celaldir. Hangi ismin neye 
göre ism-i a'zam kabul edileceği husu
su belirsizdir. Eğer bu seçimde kulun 
manevi hayatını en çok etkileyen bir isim 
olma özelliği dikkate alınacaksa o tak
dirde tercih sebebi isimden çok kişinin 
şahsi durumu olacaktır. Eğer kul masi
vadan sıyrılıp aklı, fikri ve gönlüyle sa
dece Allah'a yönelirse onun dua ve zik
rinde yer alan her isim en büyük etkiye 
sahip olur. ism-i a'zamın varlığını kabul 
eden, fakat insanlar tarafından bilinme
sinin imkansız olduğunu savunan görüş 
de farklı bir sonuca varmamaktadır. Bir 
ism-i a'zamın varlığını ve insanlarca da 
bilindiğini ileri sürenler ise İbn Hacer'in 
sıraladığı on dört ayrı isim önermekte
dir (Fetf:ıu ' l-barf, XXI. 227-228) Bu belir
sizlik de konuyla ilgili kesin bir delilin 
bulunmadığını gösterir (ayrıca bk. İSM-i 
A'ZAM) 

Müteahhir dönem Selef alimlerinden 
İbnü'l-Vezir'in de belirttiği gibi (lşarü ' l
f:ıaf!:, s. ı 7 4, 186 ı es ma- i h üsnayı özelleş
tiren kriter, Allah'ı kusurlardan tenzih 
etmek ve yetkinlik kavramlarıyla nitele
rnekten ibarettir. Bu temel ilke kelam il
minde selbi (tenzihi) ve sübüti sıfat grup
larıyla işlenmektedir. Selbi sıfatlar acz 
ve noksanlık ihtiva eden manalar taşı
dıkları için ulühiyyet makamıyla bağdaş
mayan nitelikleri reddeden kavramlar 
olup Allah 'ın ne olmadığını ifade eder. 
Bunların hedefi tevhid inancını oluştur
maktır. Sübüti sıfatlar ise Allah'ın varlı
ğını. etkinliğini ve zatının yetkinliklerini 
(kemal) dile getiren kavramlardır. Allah 
çeşitli ayetlerde her iki grup isim veya 
sıfatla da kendini nitelemiştir. Bazı ha
dis metinlerinde de aynı mahiyette isim
ler yer almıştır. 

Öte yandan Allah'ı naslarda bulunma
yan kavramlarla nitelemenin caiz olup 
olmadığı meselesi, Cehmiyye ve Mu'te
zile gruplarının ortaya çıkışından itiba
ren tartışma gündemine girmiştir. Alim
ler özel isimlerio "mürtecel" olduğunu, 

yani kendileri bir mana taşısa bile bunu 
müsemmalarına yüklemediklerini göz 
önünde bulundurarak Allah'a kendisin
den başkasının isim kayamayacağı husu
sunda ittifak etmişlerdir. Genellikle Selef 

alimleriyle muhaddisler muhafazakar bir 
yaklaşımla bütün esrna-i ilahiyyenin Al
lah'ın bildirmesine bağlı (tevklfi) olduğu 
ve dolayısıyla naslarla sınırlı bulundu
ğu görüşünü savunmuşlardır. Eş'arl'nin 

naklettiğine göre Mu'tezile'nin Bağdat 
kolu da aynı görüştedir (Makalat, s. 197, 
525). İbn Fürek bizzat Eş'arl'nin de aynı 
kanaatte olduğunu kaydeder (Mücerre
dü 'l-maf!:alat, s. 42, 49-50). Esrna-i ilahiy
yenin tevkifi olduğunu kabul eden İbn 
Hazm, tereddütsüz övgü ifade etse bile 
naslarda yer almayan kavramların Al
lah 'a nisbet edilmesine şiddetle karşı 

çıkmıştır. Ebü Hüreyre'den rivayet edi
len esrna-i hüsna hadisinin liste dışın
daki kısmını sahih gören İbn Hazm, nas
larda fiil sigalarıyla zata izafe edilen 
kavramlardan isim türetmeyi de uygun 
bulmaz. Çünkü bu takdirde sayı doksan 
dokuzu aşacaktır. İbn Hazm Allah'a nis
bet edilemeyecek birçok ismi · de örnek 
olarak sıralar. Bunların içinde doksan 
dokuzluk listede yer alan yirmiye yakın 
isim de vardır (ei-Faşl, II, 34 1-346). An
cak İbn Hazm 'ın kesin kabul ettiği dok
san dokuz sayısını kendi ölçüleri uyarın
ca nasıl tamamladığı bilinmemektedir. 
Bağdat ekolü dışındaki Mu'tezile alim
leriyle birçok kelam alimi ise naslarda 
yer almamakla birlikte tenzih mahiye
tinde o"ıan kelime ve terkiplerle Allah 'ın 
nitelendirilmesinde sakınca görmemiş
lerdir. Sübüti sıfatıara gelince, ulühiyye
tin şanına yakışan ve herhangi bir şekil
de eksiklik anlamı içermeyen bütün kav
ramlar kemal mertebesinde olduğun

dan O'na nisbet edilebilir. Allah'ın biz
zat kendini tanıtması . bir insanın da baş
kalarını tarif etmesi nasıl doğru ise akıl 
yoluyla O'nun tarif edilmesi de doğru 
olur. Aslında ulühiyyetle bağdaşan bu tür 
adiandırma ve nitelendirmelerin, nas
larla sabit olan zengin isim ve sıfatiar
dan bir veya birkaçının çerçevesine gi
receğine muhakkak nazarıyla bakılmak
tadır. Gazzall de bu nitelikteki isimlerio 
tevkifi olmadığını kabul eder. Ancak Gaz
zali, anlam kadrosu içinde yetkinlikle bir
likte eksiklik ve kusur işaretleri de bu
lunan, dolayısıyla Allah'a isim ve sıfat 

olarak verilmesi sakıncalı olan kavram
Iara da dikkat çekmiştir. Mesela mana
sının içinde menetme, engelleme unsu
ru bulunan "akıl ", önceden bilinmeyen 
bir şeye sonradan vakıf olma unsuru bu
lunan "arif", önceden bilinmeyeni sürat
le idrak etme unsuru bulunan "fatin, ze
ki" kelimeleriyle Allah'ın adiandıniması 
doğru değildir. Kur'an'da fiil sigasıyla 



veya belli bir söz dizisi içinde Allah'a nis
bet edilen "remy" (atmak) ve "zer"' (ekip 
biçmek) kavramlarından hareketle (e!
Enfil.l 8/ 17 ; e! -Vak ı a 56/ 63-64) "ya ram i, 
ya zari' " demek de mümkün değildir : 

çünkü bunlar üs!Gp ve ifade açısından 
küçümserneyi andırır. Buna karşılık sa
bür. halim, rahim gibi isimler beşer çer
çevesinde düşünüldüğü takdirde duy
gusal unsurlar taşıdığı halde nassın mü
saadesiyle Allah'a nisbet edilmiştir (el
Makşadü ' l- esna, s. 194- 196). Ancak bun
lar ilahi sıfat olarak düşünüldüğünde 
bütün olumsuz unsurlardan sıyrılıp şan-ı 
ulühiyyete yakışacak bir muhteva kaza
nır. Şu halde dil, üslüp ve muhteva ba
kımından yetersizlik ve küçümseme ifa
de etmeyen, . ulühiyyet makamıyla bağ
daşabilen kavramlarla Allah'ı adlandırıp 
nitelemekte bir sakınca bulunmasa ge
rektir. 

Müfessir Alüsi, Allah'a isim nisbet edil
mesini vahye dayalı olma şartına bağla
yanların çoğunluğu teşkil ettiğini söylü
yorsa da (Rahu'l-me' anf, IX, 12 1-1 22) bu 
doğru değildir . Nitekim "tevkif" ilkesini 
benimseyenlerin bile kendi eserlerinde 
bu ilkeye tam anlamıyla uymadıkları göz
lenmektedir. Gerek kelam ve felsefe ki
taplarında gerekse tasawufi eserlerde, 
hatta bunların etkisiyle kaleme alınan 
tefsir kitaplarında Allah ' ın çeşitli kavram
larla adiandınidığı görülmektedir. Arap 
olmayan müslüman milletler de kendi 
dilleriyle Allah'a isim ve sıfatlar nisbet 
etmekte, bunlarla dua ve niyazda bu
lunmaktadırlar. Türkler'in İslamiyet'! ka
bul etmelerinden sonra başta "tanrı " ve 
"çalap" olmak üzere eskiden kullandık

ları bazı isimleri kullanmaya devam et
tikleri, daha sonra Farsça'nın tesiriyle 
bunlara "huda" vb. isimleri de ilave et
tikleri bilinmektedir. Nitekim XV. yüzyıl 
başlarında yapılan satır-arası Kur'an ter
cümesinde Allah lafzının Tanrı. rab is
minin de çalap ile karş ı land ığ ı görülmek
tedir (Topa loğl u, ll, ı ı 9, 556-557). Böyle
ce esrna-i hüsnanın tevklfi olmadığı yö
nünde fiili bir icmaın oluştuğunu söyle
mek mümkündür. 

Esrna -i Hüsnanın Tasnifi ve Muhtevası . 

Değişik şekil ve kalıplarla Allah'a nisbet 
edilen isimler yüzlerle ifade edilecek ka
dar çoktur. Esrna-i hüsna telif türünün 
ortaya çıkışından itibaren bu isimleri 
gruplandırma temayülleri de belirmiş

tir. İlahi isimler aynı zamanda Allah'ı ni
teleyen sıfatlar olduğundan bu kavram
ların tasnifiyle kelam alimleri de eski
den beri ilgilenmişlerdir. Ancak kelam 

ilminin temel konusu Allah ' ın varlığı. bir
liği, O'nun kainat üzerindeki yaratıcı ve 
yönetici tasarrufu olduğundan ilahi isim 
veya sıfatiardan bu konuları ilgilendi
renler kelam literatürüne alınmış, diğer 

isimler ve onlara dair konular üzerinde 
durulmamıştır. Doksan dokuz isim lis
tesini veren rivayetin sıhhatini şüphe ile 
karşılayan müellifler bile bu listeyi es
ma-i hüsna için düşünülebilecek diziler
den biri olarak kabul edip içerdiği isim
leri tasnif etmeye çalışmışlardır. Birçok 
müellif tarafından yapılan farklı esrna-i 
hüsna tasnifleri içinde birbirine ben
zeyenler bulunmakla birlikte bunların 

önemli bir kısmı ortak bir ilkeye bile 
dayanmış değildir. Çünkü isimterin bir 
bölümü birden fazla özellik ve mana ta
şıdığı için ayrı ayrı gruplarda mütalaa 
edildiği gibi onları tasnif etmeyi amaçla
yan alimler de farklı açılardan bakış yap
mışlar ve değişik yöntemler kullanmışlar

dır. Bütün müellifler lafza-i eelalin diğer
lerinden farklı bir isim olduğunu kabul 
etmektedir. Öteki isimterin hepsi belli 
köklerden türediği ve belli manaları zat-ı 
ilahiyyeye izafe ettiği halde tercih edi
len telakkiye göre Allah lafzı camid (tü
retilm emiş) bir isim olup herhangi bir kök 
anlamı taşımaz. Diğer isimler gerçekte 
zatı niteleyen sıfatiardan ibarettir; es
ma-i hüsnanın nitelediği yüce zatın özel 
ismi olan lafza-i celal ise bütün sıfatıa 

rın muhtevasına delalet etmektedir. Ni
tekim Allah kelimesinin Kur 'an'da 980 
defa tekrarlanırken göze çarpan kulla
nılışı da onun bu konumunu göstermek
tedir. İslam dininin ulühiyyet anlayışını 
ifade etmek üzere başka dillerde kullanı
lan Tanrı, Huda. Dieu gibi özel isimler de 
aynı mahiyettedir. Bundan dolayı Allah 
ismi zat-ı ilahiyyeye mahsus olup başka 
hiçbir varlığa nisbet edilemez. Bu açıdan 
bakıldığı takdirde esrna-i hüsnanın isim 
(lafza-i celal) ve sıfatlar diye ikiye ayrı l

ması mümkündür. 
Esrna-i hüsnanın tasnifinde takip edi

len yöntemler teknik, muhteva ve ilgi
lendikleri alanlar (etkinlik, taalluk) olmak 
üzere üç grup halinde incelenebilir. 

a) Teknik tasnif türlerinden biri alfa
betik sıralamadır. Fazla kullanılmadığı 

anlaşılan bu yöntemi Abdülkadir ei-Ku
reşi, Ebü Süleyman ei-Hattabfden nak
lettiği listede uygulamıştır (el -Cevahirü ' l· 

mucj.ıyye, s. 2 ı -29). Ayrıca AbdGlkahir ei 
Bağdadi de kendi eserinde doksan do
kuz ismi şerhederken alfabetik sırala
mayı takip etmiştir (el-Esma' ve 'ş- şıfat, 
vr. 53 b- 240b)_ 

ESMA-i HÜSNA 

Allah· a nisbet edilen kavramlar şekil 
bakımından isim, masdar, sıfat, zarf ola
bileceği gibi fiil kalıplarından biri veya 
zamir de olabilir. Esrna-i hüsna ile ilgili 
eserlerin çoğunda bu kelime şekilleri bi
rer tasnif modeli oluşturmaktadır. Özel
likle fiil sigalarıyla zat-ı ilahiyyeye nisbet 
edilen kavramlar Kur'an'da çoktur. Bun
ların bir kısmı sadece fi il şeklinde, bir 
kısmı hem fiil hem de isim sigalarıyla 
geçmektedir. Fiil şeklindeki kavramların 
bazıları Cenab-ı Hakk'ın zatını sürekli ni
teleyen kavramlar olmayıp insanların 

davranışiarına aynı türden karşılık ver
me amacı taşır. Mesela münafık ve ka
firlerin Allah ile, O' nun diniyle ve bu di
nin mensuplarıyla alay etmelerine, hile 
ve aldatma taktikleri kullanmalarına Al
lah'ın mukabelede bulunması "muha
daa", "istihza" ve "mekr'' kavramlarıy
la ifade edilmiştir (mesela bk. ei-Bakara 
2/ 9. 15 ; ei-Enfal 8/ 30) "Aidatmak, alay 
etmek, hile yapmak" manalarına gelen 
bu kelimeler Allah' ı sürekli şekilde nite
leyen kavramlar olmayıp inkarcıların kö
tü fiilierini kendi aleyhlerine çevirmeyi, 
kötülüğe karşılık verip onu bertaraf et
meyi ifade eder. Sözlükte " şi ddetle tut
mak, yakalamak" anlamına gelen " batş " 

ve "ahz" fiilieri de Allah'a nisbet edildi
ği ayetlerde "kötü hareketlerinden do
layı fert veya toplumları helak etmek, 
azapla cezalandırmak" manasını taşır. Bu 
sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah'a nis
bet edilen birçok fiil veya türevleri var
dır ki tek başına bir kavram olarak de
ğil konunun gelişine göre bir terkip ve
ya kompozisyon içinde ulühiyyet maka
mına yaraşır anlam ifade eder. insanla
rın kulluk tarzındaki bazı fiilierinin mu
hatabı olması dolayısıyla Allah'a nisbet 
edilen isimler de vardır. Mesela insan
lar Allah'a ibadet ettikleri için Allah "ma
bud", O'nu zikrettikleri için "mezkür", 
şükrettikleri için " meşkür" isimleriyle 
anılır. İlahi fi illerle ilgili bu farklılıklar da 
bazı müelliflerin tasnif işlemlerine mal
zeme sağlamıştır. Fiiller dışında, "sahip" 
anlamına gelen "zü" kelimesiyle oluşan 
bazı terkipler de ancak bu şekilde Allah'a 
nisbet edilebilir ; "zü'l-fazl ", "zü' r-rah
me", "zü ' l-arş" gibi (bk M. F. Abdülbakı . 

el-Mu ' cem, "~ı1" md. ). Esrna-i hüsna ko
nusunda tatminkar bir eser telif eden 
AbdGlkahir el - Bağdadi, ilahi isimleri sarf 
ve nahiv ilimlerini ilgilendiren özellikle
ri açısından bile tasnife tabi tutmuştur 
(zengin tasnif çeşitl eri için bk. Abdülkii.hir 
ei-BağdadT. Uşülü 'd · dfn, s. ı 16- 130; a.mlf, 
el-Esma' ve'ş - sıfat, vr. 7• - 1 I b) _ 
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b) Esrna-i hüsnanın muhtevasıyla il
gili olarak yapılan en önemli tasnif bun
ların zata ; sübüti, sel bi ve haberi olan
larıyla birlikte sıfatiara ve bir de ilahi fi
illere taksim edilmesidir. Zat-ı ilahiyye
ye delalet eden kavramların başında Al
lah ismi gelir. Bundan başka mevcüd. 
şey, zat. vahid. ferd gibi isimler de bu 
grupta mütalaa edilmiştir. Zatı nitele
yen sübütf kavramlar kıdem ve süreklilik 
ifade eden yetkinlik sıfatları olup bun
lardan kainatı ilgilendirenler için kelam
cılar tarafından hay, alim. semf'. basir, 
kadir. mürfd. mütekellim şeklinde bir 
seçim yapılmıştır. Acz ve noksanlık ifa
de eden sel bi veya tenzihi isimler ulühiy
yete yaraşmayan manaları O'ndan nef
yeden ve bu açıdan Allah ' ın ne olmadı
ğını ifade eden kavramlardır. Bunların 
sayısı pek çoktur. Ebü Bekir İbnü ' l-Ara
bi otuz üç tanesini sıralayarak açıklama
ya çalışmıştır ( el -Emedü 'l-a~şa, vr. 16•-
58b) Muhteva bakımından tenzihi isim
ler içinde yer alması gerektiği halde nas
larda Allah'a nist;>et edilen bazı kavram
lar da vardır. Bunları selbi sıfatıarın is
tisnası olarak düşünmek veya haberi sı
fatlar diye ayrı bir grup şeklinde müta
laa etmek mümkündür. Yed. vech. nüzül 
(el. yüz, yukarıdan aşağ ı ya inme) gibi be
şen manalar ihtiva eden bu tür sıfatia
rın yorumuyla ilgili olarak yazılan eser
lerden biri de Fahreddin er- Razi'nin Esa
sü 't-ta.(-cdfs'idir. Naslarda çeşitli fiil ka
lıplarıyla zat-ı ilahiyyeye nisbet edilen 
esma ise pek çok olup bunları da kendi 
aralarında taksime tabi tutanlar olmuş
tur (bk BağdadT, Uşulü 'd - dfn, s. 124 -1 27; 

a.mlf.. el -Esma' ue 'ş·şıfa~ vr. 52 • ). Esma 
ve sıfat konusunda ilk telif edilen eser
lerin müelliflerinden biri olan Ebü Ab
dullah el-Halimi Kur'an. sünnet ve icma 
ile sabit olduğunu belirttiği esrna-i hüs-

nayı beş grupta inceler. 1. Ulühiyyeti in
karı bertaraf etmek amacıyla Allah ' ın 

varlığını kanıtlayanlar. z. Her türlü şirk 
anlayışını çürütmek amacıyla Allah 'ın bir
liğini ispat edenler. 3. Teşbih inancını red
detmek amacıyla tenzih ifade edenler. 
4. illet -malul ilkesini pekiştirrnek ama
cıyla kainatın yaratılışını konu alanlar. 
s. Tabiatın kendi kendini yönettiği , ya
hut yıldızlar veya melekler tarafından 
idare edildiği inancını ortadan kaldır

mayı amaçlayan ve bu yönetimi Allah'a 
hava le edenler (e l-Minhac, l, I 83-1 85). Ha
limf'nin bu tasnifi yukarıda kaydedilen 
tasnifin değişik bir şekli niteliğindedir. 
Esrna -i ilahiyyenin vacip (zata nisbeti za
ruri ). müstahfl (zata nisbeti i mkansız) ve 
caiz (nisbet edilmesi de edilmemesi de 
mümkün) şeklinde bir ayınma tabi tu
tulması yukarıdaki tasnife nisbetle her
hangi bir farklılık göstermez. 

Alimler esrna-i hüsnayı, başka varlık
lara nisbeti caiz olan ve olmayan isim
ler olarak da tasnife tabi tutmuş ve ulü
hiyyete has manalar taşıyan isimlerin 
dışında kalanların insanlar için de kulla
nılabileceğini belirtmişlerdi r. Abdülkahir 
el-Bağdacti, ulühiyyete has isimlerin sa
yısının lafza-i celal dışında dokuz oldu
ğunu söylemiştir: ilah. rahman. halik, 
kuddüs, rezzak. muhyi, mümit. malikü'l 
mülk, zü'l-celali ve'l-ikram. Bunların dı
şında kalan isimlerin sınırlı anlamlarla 
insanları nitelendirmesi caiz görülmüş
tür (Uşulü 'd-dfn, s. 128) 

Doksan dokuz ismin sevgi ile korku, 
lutuf ile kahır açısından yapılan tasni
finde korku ve kahır manası ihtiva eden 
dört isim tesbit edilmiştir : Hafıd , müzil, 
kabız, zar. Bu kavramlar ilk bakışta ka
hır ifade eder gibi görünüyorsa da as
lında her biri mukabil bir isimle birlikte 
terkip halinde kullanılmış ve beşer ale-

Doksan dokuz esma- i hüsnan ı n biri ncisini oluşturan laf za - i celalden son ra sekiz ismi iht iva eden iki celi -sü lüs pencere 
a lın lrğ ı (Sinan Paşa Camii - Beşiktaş/ istanbul) 
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mine uygulanan bir dengenin varlığını 

dile getirmiştir : Hafıd-rafi ' (alçaltan-yü
celten), müzil -muiz (zillete düşüren -izzet 

ve şeref veren), kabız-basıt (rızk ı daraltan 
veya canl ıların ruhunu a lan - rızk ı gen i ş l e

ten yahut ruhları bedenlerine yayan), zar
nafi' (zarar veren-fayda veren) (ayrıca bk. 
DiA, ll , 485) 

c) Esrna-i hüsna etkinliği (t aalluk) ba
kımından da tasnife tabi tutulmuştur. 
Bu açıdan isimler taalluku olan ve ol
mayan diye başlıca iki gruba ayrılır. Ta
alluku olmayanlar zat-ı ilahiyyeyi nitele
yen ve sadece O'na münhasır bulunan 
isimlerdir. Doksan dokuz ismin yarısı bu 
gruba girer. Ayrıca şey, mevcüd, zat gi
bi kavramlar da bu grup içinde mütalaa 
edilir. Diğer isimler ise Allah'ın bütünüy
le kainat ve özellikle insan üzerindeki 
etkinliğini dile getiren kavramlardır (her 
iki grubun listesi için bk. a.g.e., ll , 484-
485). Muhyiddin İbnü ' l -Arabi, her nesne 
ve olayın fiilen meydana gelişini sağla
yan ilahi isim sayısının çok olduğunu söy
ler. Mesela cevher-i f erdin icadı kadir. 
düzenli oluşu alim, alternatiflerinden ay
rılması (ihtisas) mürid ve zuhur şekli ba
sir isimlerinin tesir ine bağlıdır (el -Fütü

ha~ Il , 124 -1 25) Bununla birlikte İbnü ' l
Arabi, kelamcıların kainatın yaratılış ve 
işleyişini açıklayabilmek için tercih et
t ikleri yedi ismin (s ıfat-ı sübütiyye) isa
betli bir şekilde seçildiğini de kabul eder 
(a.g. e., ll , 125-1 27 ; 1X. 79) 

Buraya kadar sıralanan esrna-i hüsna 
tasnifleri bu alana giren çeşitli eserler
de uygulanan tasniflerin belli başlıları 

olup konunun temel ilke ve yöntemleri
ni göstermektedir. Kadi Abdülcebbar ' ın 

el-Mugnf' sinde (V, 219-240), Muhyiddin 
İbnü'l-Arabi'nin İnşa 'ü'd- deva'ir'inde 
(s. 27- 32) ve Afifüddin et-Tilimsani'nin 
ŞerJ:ıu 'l- esma'i'l-J:ıüsna 'sında (vr. 4b-5 b) 
daha başka tasnifler de görmek müm
kündür. 

Esrna-i hüsnanın yüzlerle ifade edile
cek kadar çok oluşu İslam ilahiyyatı ala
nında zengin bir malzeme oluşturmuş, 
ulühiyyet inancının açıklık kazanması

na. kulun dua. niyaz ve zikirlerle Allah'a 
yaklaşmasına yardımcı olmuştur. Ancak 
bu durum zaman zaman bazı teknik 
problemleri de gündeme getirmektedir. 
Birçok ayetin son kelimesini esrna-i hüs
nadan birinin oluşturduğu bilinmekte
dir. Bunun yanında birçok ayette bu isim
lerden iki veya üçü ardarda sıralanmak
tadır. Bazı müsteşrikler bu sıralanışın 

muhteva açısından bir önem taşımadığı-



nı zannetmiş ve bu tür tekrarların ahen
gi sağlamaya yönelik seci görevi yaptı
ğını ileri sürmüşlerdir. Vahiy ürünü olan 
Kur'an-ı Kerim'in erişilmez üstünlüğü 

(i 'caz) bir yana nazil olduğu dönemde 
Arap edebiyatının kaydettiği gelişmele
rin hiçbir zaman böyle bir suniliğe ihti
yaç hissettirmeyeceği açıktır. Suat Yıl

dırım , bu sıralı isimlerin tek tek içerme
dikleri bazı anlamları bu terkiplerle ka
zandıklarını ispat etmiş ve bu sıralanış
larıyla ait oldukları ayetlerin manaları
na olan katkılarını açıklamıştı r (Kur 'an'

da UIQhiyyet, s. 67 -78). 

Naslarda yer alan ilahi isimler içinde 
anlamları aynı veya birbirine çok yakın 
olanlar (müteradif) var mıdır? Gazzali, 
konunun kendisinden öncekiler tarafın
dan dikkate alınmadığını kaydettikten 
sonra doksan dokuz isim içinde bazı ke
limelerin eş anlamlı görünmesine rağ
men gerçekte böyle olmadığını söyler. 
Mesela aynı kökten geldikleri için eş an
lamlı gibi görünen gafir, gafOr, gaffar 
isimleri Kur 'an'da geçmekte, son ikisi 
doksan dokuz isim hadisinin listesinde 
de yer almaktadır. Ancak gafir bağışla
yıcılık vasfının sadece mevcudiyetini gös
terirken mübalağa sigaları olan iki isim
den gafOr "birden fazla günahı bağışla
yan", gaffar ise "sürekli bağışlayıcı olan" 
manasma gelir. Gazzali'ye göre doksan 
dokuz isim listesinde anlam farklılıkla
rı anlaşılamayan. dolayısıyla müteradif 
zannedilen kel imeler varsa bunların as
lında müteradif olmadığına inanmak 
gerekir. Zira bir nevi gereksiz tekrar de
mek olan eş anlamlılığın nasta yer alma 
ihtimali yoktur (el-Mak:sadü 'l -esna, s. 36-

38 ) Muhyiddin İbnü'I-Arabi ise konuya 
farklı bir açıdan bakmaktadır. Ona göre 
her isim biri Allah'ın zatı , diğeri kendi 
hakikati ve özel muhtevası olmak üzere 
iki deliiiete sahiptir. ismin zata (müsem
ma) delaleti demek, zatın bütün nitelik
lerini içermesi ve kendi ufkunda onları 
temsil etmesi demektir. Bunun içindir 
ki Kur'an-ı Kerim'de ister Allah adına is
ter rahman adına, esrna-i hüsnanın han
gisiyle olursa olsun Allah'a dua edilebi
leceği ifade edilmiştir (el-i sra 171 l l OJ 
Her ilahi isim esrna-i hüsnanın bütünü
ne delalet etmeseydi o isimle dua, zikir 
ve ibadette bulunmak mümkün olmazdı 
(el·Fütahat, ll , 129-130 ; lll, 297-298. 318) 

İbnü'I-ArabT'nin . bu görüşüyle esrna-i 
hüsnadan her birini lafza-i celal gibi za
t! isim kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu 
ise alimierin genel anlayışına . esmanın 
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HALi K BARi' MUSAVVİR MÜBDİ ' 

ALiM HA BiR LATiF 
AZi M KEBiR CELTL 

AFÜV GAFFAR GAFÜR 
ALT MÜTEALi KUDDÜS 

Doksan 
dokuz 

esma -i 
hüsna 

RAHMAN 
GANi 

HAFID 
RAF i' 

RA HiM 
ME LİK 

MÜZİL 

MUİZ 
listesinde 

yer alan 
yakı n 

an l am l ı veya 
eş a nl am lı 

isimler 

AZiZ KAHHAR 
KA Vi METiN 

M ACiD MECiD 

KADiR MUKTEDİR 

B AKl 

tasnif ve genel kullanılışma aykırı düş
mektedir. 

Doksan dokuz isim ihtiva eden liste 
üzerinde yapılan bir tesbitte on dört isim 
grubunun eş anlamlılık sınırına girdiği, 

bunların toplam sayısının otuz dörde 
ulaştığı ve on tanesinin de ortak kökten 
türediği (rahman- rahim, gaffar -gafOr, ali
mü teali, macid-mecid, kad ir-muktedir) gö
rülmüştür. 

Esrna-i hüsnanın Kur ' an-ı Kerim'de 
kullanıldığı her yerde gereksiz tekrar 
niteliği taşımadığı muhakkaktır. Ancak 
Gazzali'nin önem verdiği doksan dokuz
luk listede göze çarpan eş anlamlı veya 
çok yakın anlamlı isimlerin varlığını in
kar etmek de mümkün değildir. Esa
sen muhaddislerin ve konuyla ilgilenen 
alimierin çoğunluğuna göre doksan do
kuzluk liste EbO Hüreyre hadisine ravi 
ler tarafından sonradan eklenmiştir. Bu 
sebeple de onu nas olarak kabul etmek 
mecburiyeti yoktur. Şunu da ilave etmek 
gerekir ki söz konusu listede mevcut 
isimlerin sıralanışı, tekrarları ve diğer 

hususlarına yönelik itirazlar Gazzali'den 
önce başlamıştır. Sonuç olarak Kur'an-ı 
Kerim'de ve sahih hadislerde yer alan 
esrna-i hüsna kullanımında gereksiz tek
rarın bulunmadığını söylemek gerekir. 

V ARiS 

Esrna-i hüsnanın muhtevası hakkın
da bir fikir edinebilmek için doksan do
kuzluk listeyi model olarak göz önünde 
bulundurmak veya isimleri muhtevaya 
yönelik bir yöntemle tasnife tabi tutup 
incelemek gerekir. İlahi isimlerle ilgili 
görüşleri kendisinden sonraki birçok ali
mi etkileyen Halimi'nin Allah'ın varlığını. 
birliğiı;ıi, yaratıcılığını. benzersiz oluşunu 
ve kainatı yönettiğini ifade eden isimler 
olmak üzere yaptığı beşli tasnifi (el-Min· 

Mc, 1, 187-209) ikiye indirgemek müm
kündür : Allah · ın zatını niteleyenler ve 
kainatla ilgisini belirtenler. Ancak insa
nın kainat içindeki önemi göz önünde tu
tularak birinci derecede ona hitap eden 
isimleri ayrı bir grup halinde mütalaa 
etmek yerinde olacaktır. Doksan dokuz 
ismin doksan dördünün çeşitli kelime 
şekilleriyle Kur'an-ı Kerim 'de yer aldığı
nı, bunların bütün esmanın ana ilkeleri
ni içerdiğini ve asırlarda n beri kabul gö
rüp şöhret bulan bir tertip niteliği taşıdı
ğını dikkate alarak muhtevayı bu listeden 
takip etmek uygun görünmektedir (es
ma-i h üsnanın zati, kevni ve insanla ilgil i 
grup l a rı na ayrılm ış m uhtevas ı bir kompozis
yon halinde "Allah" maddesinde zikredil
mişt ir, bk. DiA, ll , 484- 485 ) Aynı muhteva 
arka sayfada şema halinde gösterilmiştir : 

Doksan dokuz es ma- i hüsnadan on ismi i_ht iva eden iki ce li -sülüs pencere a lın lığı 

(Al§.eddin Bey hattı, Sinan Paşa Camii · Beşiktaş / istanbul) 
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TiRMiZI RiVAYETiNDE YER ALIP YAYGINLIK KAZANAN ESMA-i HÜSNANIN ALFABETiK SIRALANISI 
1 

1 ADL J..b!l Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeven insanla ilgili 

2 AFÜV jlıll Hiçbir sorumluluk kalmayacak sekilde günahları affeden insanla ilgili 

3 AHiR _,>~1 Varlığının sonu olmayan zat i 

4 ALi ~\ izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın zati 

5 ALiM ~1 Hakkıyla bilen zat ı 

6 ALLAH .Wl Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın özel ve en kapsamlı adı zat i 

7 AZ iM ~1 zatının ve sıfatlarının mahiyeti aniaşılamayacak kadar ulu zat i 

8 AZiZ ~joll Yenilmeyen yegane galip zati 

9 BAis C....l:JI Ölümden sonra dirilten kevni 

10 BAKi ·u1 <J', Varlığının sonu olmavan zati 

11 BARi' ~.Jl:JI Bir model olmaksızın canlıları yaratan kevni 

12 BASIT .L.....U\ Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan kevni 

13 BASiR ~1 Gören zati 

14 BATI N ~l:JI zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli zat i 

15 B EDi' ~~~ Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan kevn1 

16 BER .f.JI · iyilik eden, vaadini yerine getiren zat i 

17 CAMi ' t"l:::JI Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlükatı toplayan kevni 

18 CE B BAR _)~1 iradesini her durumda yürüten, varatılmışların halini iyileştiren zat1 

19 C EL iL ~1 Azarnet sahibi zati 

20 DAR <Zarl _;u1 zarar veren kevn1 

21 EVVEL Jj-:{1 Varlığının başlangıcı olmayan zat i 

22 FETIAH ci::.<ll iyilik kapılarını açan, hakemlik yapan insanla ilgili 

23 GAFFAR _) loöll Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan .insanla ilgili 

24 GAFÜR _)__,.oill Bütün günahları bağışlayan insanla ilgili 

25 GANi ~1 Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her sev O'na muhtaç zati 

26 HA BiR ~1 Her şeyin iç yüzünden haberdar olan zati 

27 HADi i.S.:ı~l Yol gösteren, murada erdiren insanla ilgili 

28 HAFID ~~\ Alçaltan, zillete düşüren insanla ilgili 

29 HA FiZ ~1 Koruyup gözeten ve dengede tutan kevni 

30 HAK ~\ Fiilen var olan, mevcudiyeti ve ulühiyyeti gerçek olan zat1 

31 HAKEM f::dl Son hükmü veren insanla ilgili 

32 HAKiM ~1 Bütün emirleri ve işleri yerli verinde olan zat i 

33 HALi K &~1 Takdirine uygun bir şekilde yaratan kevni 

34 HALiM ~1 Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen insanla ilgili 

35 HAMiD ~1 övülmeye layık zat i 

36 HASiB ~1 Kullarına yeten. onları hesaba çeken insanla ilgili 

37 HAY ~1 Ebedi hayatla diri zati 

38 KAB IZ o 1.4!1 '..!"""! Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan kevni 

39 KA DiR _).:ı\.4!1 Her seve gücü yeten, kudretli zati 

40 KAHHAR .J ltAJI Yenilmeven. yegane galip zat i 

41 KA Vi .S _,All Her seve gücü yeten, kudretli zat i 

42 KAYYÜM ~1 ~ Her şey i n varlığı kendisine bağl ı olup kainatı idare eden kevni 

43 K E BiR ~1 Zatının ve sıfatlarının mahiyeti aniaşılamayacak kadar ulu zati 

44 KERiM ~_}:l l Fazilet türlerinin hepsine sahip zati 

45 KUDDÜS .r_,..ıAll Her eksiklikten münezzeh zat i 

46 LATiF ~1 Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla kars ılayan insanla ilgili 

47 M ACiD ~Wl sanlı , şerefli zati 

48 MALiKÜ'I-MÜLK &Jiı!ll\.. Mülkün sahibi kevı:ıi 

49 MAN i' ~Wl Dilemediği sevin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan kevni 
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50 MECiD ~ı Şanlı, şerefli zati 

51 M ELiK &.ll Görünen ve görünmeyen alemierin sah ibi kevni 

52 METiN c.ı;JI Her seve gücü yeten, kudretli zati 

53 MUAHHiR _,>_;.ll Geriye bırakan kevni 

54 MUG Ni ~1 Zenginlik verip tatmin eden kevni 

55 MU H Si ~1 Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen zati 

56 MU H Yi ~1 Can veren kevni 

57 MU iD ~1 Tekrar yaratan kevni 

58 MU iZ _;.a.JI Yücelten, izzet ve şeref veren insanla ilgili 

59 MUKADDi M ~..ı.a.JI öne alan kevni 

60 MUKiT ~1 Bedenierin ve ruhların gıdasını varatıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan kevni 

61 MUKSiT L......ö.ll Adaletle hükmeden insanla ilgili 

62 MUKTEDiR .>..QJI Herseve gücü yeten, kudretli zati 

63 MUSAWiR .>j.-)1 Şekil ve özellik veren kevni 

64 MÜBDi ' tS-~1 ilkin yaratan k ev ni 

65 MÜCiB ~ı Dilekiere karşılık veren insanla ilgili 

66 MÜHEYMiN ~ı Kainatın bütün isierini gözetip yöneten kevni 

67 MÜ'MiN .:,o _;.ll Güven veren, vaadine güvenilen insanla ilgili 

68 M ÜMIT 41 Öldüren kevni 

69 MÜNTAKıM pı Suçluları ceza l andıran insanla ilgili 

70 MÜTEALi Jl.::.ll izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın zat i 

71 MÜTEKEBBiR pı Azarnet ve yüceliğini izhar eden zat i 

72 MÜZiL J-4!1 Alçaltan, zillet veren insanla ilgili 

73 NAFi' e \:ll Fayda veren kevni 

74 NÜR .>.fll Nur\andıran, nur kaynağı zat i 

75 RAFi' el) ı Yücelten, izzet ve şeref veren insanla ilgili 

76 RA HiM r::> )1 Bağışlayan , esirgeyen zat i 

77 RA H MAN .:_,..> )1 Bağışlayan , esirgeyen zati 

78 RAK i B ~)\ Gözetleyip kontrol eden insanla ilgili 

79 RAÜF u_;}ı Şefkat li zati 

80 RES iD ~)1 Bütün işleri isabetli ve hedefine u\aşıcı, irşad edici zat i 

81 REZZAK .;GJI Bedenierin ve ruhların gıdasını varatıp veren kevni 

82 SABÜR .>.r.-oJI Çok sabırlı insanla ilgili 

83 SAME D .......ı ı Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni zati 

84 SELAM ~y._:J\ Esenlik veren zat i 

85 SEMi' ~ı isiten zat i 

86 SE H iD ~1 Her şeyi gözlemis olarak bilen zat i 

87 SEKÜR .>.PI Az iyiliğe çok mükafat veren insanla ilgili 

88 TEVVAB ylfJI Kulların ı tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden insanla ilgili 

89 VACiD . ~ı,ıı Dilediğini diled iği zaman bulan bir müstağni zati 

90 V AH iD -~>1)1 Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek zati 

91 VALi Jl)l Kainata hakim olup onu yöneten kevni 

92 V ARiS .:..>ı,ı1 Varlığının sonu olmavan zat i 

93 VAS i' t""'ı,ıı ilmi ve merhameti her şeyi kuşatan zat i 

94 VEDÜD ~_,~_,ıı Çok seven, çok sevilen insanla ilgili 

95 VEHHAB yk _,ll Karşı lık beklemeden bol bol veren insanla ilgili 

96 VE KiL J.:5 _,ll Güvenilip dayanılan insanla ilgili 

97 VELi JJI Yardımcı ve dost insanla ilgili 

98 ZAHiR ..JI>U;,JI Varlığ ını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikar zat i 

99 ZÜ' ı-CELALi J~G.ı 

ve·ı-iKRAM ~1_..5'?'0 Azarnet ve kerem sahibi zat i 
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Literatür. inanan her insan Allah ile zih
ni ve kalbi bir ilişki içinde bulunur ve bu 
ilişkisini geliştirmek ister. Öyle anlaşılı
yor ki kelamcılar "sıfat"a dair araştırma
larıyla insanın bu zihni ihtiyacını karşıla
mak istemiş, edebi ve tasawufi literatür
de ise esrna-i hüsnaya dair az çok farklı 
bir üs!Op ve yaklaşımla insanın Allah ile 
ilgili gönül ilişkisinin zenginleştirilmesi 

amaçlanmıştır. Şu bir gerçek ki dinler 
arasında Allah'ın isimleri konusunu mis
tik tavsiyelerin ötesinde teoloji meselesi 
haline getiren sadece İslamiyet'tir. 

Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar 
ilahi isim ve sıfatlarla örülü olduğu gö
rülür. Bu bakımdan Kur'an nazmı (met
ni) bütünüyle Allah ile kul arasında ce
reyan eden aktif bir hitap vasıtasıdır. Bu 
hitap önce ilahi alemden emir ve irşad 
niteliğinde insana yönelmekte, onun na
zargah-ı ilahi olan kalbinde teslimiyet 
ve niyaza bürünerek ulvi aleme yücel
mektedir. Zira Kur'an'da Allah'ın emir 
ve tebligatını ihtiva eden ayetler yanın
da O'nun esrna-i hüsnası ile kendisine 
yükselecek dua ve niyazın eğitimi de yer 
almakta, yeryüzünün insanla şenlendiği 
tarihten itibaren birçok salih kulun ma
nevf yücelişlerinden de bol örnekler ve
rilmektedir. İslam'da Allah- kul ilişkisini 
en yoğun biçimde düzenleyen namazda 
günde kırk defa tekrar edilen Fatiha sü
resinde biri özel isim (Allah), dördü sıfat 
sigası (rab, rahman, rahim, malik), dördü 
zamir, altısı da fiillerden çıkarılabilecek 
sıfat ve isim (mahmud, mabud, müstean, 
hadi, mün'im, gazap) olmak üzere toplam 
on beş kavram esrna-i hüsna çerçeve
sine girmektedir. Yine namazda tekrar 
edilen tekbir, tesbih, salat ve selam gibi 
metinlerde yer alan kelimelerin çoğu da 
Kur'an'dan alınmış ilahi isimlerdir. 

Rivayet veya dirayet metoduyla kale
me alınan tefsir kitaplarında gerek es
ma-i hüsna terkibinin geçtiği dört aye
tin (yk. bk.) tefsirinde. gerekse muhtelif 
isimlerin yer aldığı diğer birçok ayette 
esrna-i hüsna hakkında bilgi verilir. Ta
beri'nin Cdmi'u'l-beydn'ı ile Razi'nin 
Meidtf}ıu'l- gayb'ı her iki türdeki tef
sirler içinde tatminkar bilgi veren eser
lerdendir. Hadis kaynaklarında konuyla 
ilgili müstakil bir bölüme rastlanmıyor
sa da Buhari'nin "TevJ:ıid" ve "Da'avat", 
Müslim'in '"?ikir'', Tirmizi'nin "Da'avat" 
ve İbn Mace'nin "Du'a'" bölümlerinin 
çeşitli bablarında esrna-i ilahiyyeyi ko
nu edinen birçok hadis mevcuttur (ayrı
ca bk. Wensinck, Miftaf:ı, "du'a'", "ism", 
"tesbilf" md.leri). Hadis şarihleri arasın-
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da özellikle İbn Hacer esrna-i hüsna hak
kında çok değerli ve doyurucu açıklama
lar yapmıştır (mesela bk. Fethu'l-barf, XI. 
2ı8-23ı) Genellikle Selef alimleri akai
din ilahiyyat bölümüyle ilgili konuları es
ma-i hüsnanın ışığı altında açıklamayı 

ve karşı görüşleri eleştirmeyi tercih et
mişlerdir. İbn Hazm'ın el-Faşl'ı (bk. bibL). 
Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin Mecmıl'u 
ietô.vd'sı içinde yer alan iki ciltlik Kitd
bü'l-Esmu' ve's-sıidt'ı (V-VI, Riyad 1381), 
İbnü'l-Vezfr'in lşdrü'l-}ıalf. 'ale'l-l.].allf.'ı 
(bk. bibL) ve Mer'f b. Yusuf el-Kermi'nin 
Elf.iivflü 'ş- şilf.iit if te' vfli'l- esmu' ve 's
şıidt'ı (nşr. Şuayb el-Arnaüt [Beyrut 1406/ 

ı 9851) bu hususta kayda değer örnek
lerdir. Kelamcılar da esrna-i hüsnaya dair 
eserlerinde kelam ilminin ilahiyyat bölü
müyle ilgili konularının çağuna temas 
etmişlerdir. Bunun en iyi örneklerinden 
biri Abdülkahir el-Bağdadi'nin el-Esma' 
ve'ş-sıidt'ıdır. Müellif eserinin mukad
dİmesinde kelamcıların ve nahivcilerin 
metodunu birleştirdiğini, "ehl -i işaret" 

ve "ehl-i ibare"nin inceliklerini bir araya 
getirdiğini söyledikten sonra Sünni akf
deye bağlı kalarak tevhid, sıfat, ta'dil
tecvir, va'd-vaid, esma ve ahkam konu
larına yer verdiğini belirtir (vr. ı b). 

EbO Hanife'den itibaren Allah'ın zatı
na nisbet edilen kavramların isim ve sı
fat şeklinde tasnife tabi tutulduğu (bk. 
el -Fık:hü'l-ekber, mukaddime). konunun 
Eş' ari ve Matürfdi'de daha açık bir şekil 
aldığı bilinmekle beraber (bk. Kitabü't

Tevf:ıid, s. 25, 93; İbn Furek, s. 38-59) gü
nümüze kadar ulaşan müstakil esrna-i 
hüsna eserlerinin ilki lugat ve nahiv ali
mi EbO İshak ez-Zeccac'a (ö. 311/923) 

aittir (Te{sfru esma'illahi'l-hüsna, bk. 
bibL). Kur'an ve Sünnet'teki kullanımlar 
dahil olmak üzere Arap dilinin gramer 
ve lugat özelliklerine dayanılarak kale
me alınan bu eseri, müellifin talebele
rinden Ebü'l-Kasım ez-Zeccaci'nin aynı 
nitelikteki kitabı takip etmiştir (İştik:a· 
ku esma'illah, bk. bibll. Esma ve sıfat 
alanında eser telif eden alimierin birço
ğunun faydalandığı anlaşılan Ebu Süley
man el-Hattabi'nin hacimli eseri henüz 
ele geçmemiştir. Rabat'taki evkaf yaz
maları arasında yer alan (el-Hizanetü'l
amme, nr. ı 142) kırk varak.lık risale (Tef
sfrü'l-esma' ve'd-da'avat; krş. Şe'nü'd· 

du'a'; nşr. Ahmed Yusuf ed-Dekkak, Dı

maşk ı404) kısaca esrna-i hüsnaya ve 
ona bağlı olarak çeşitli durumlarda oku
nacak dualara yer vermektedir. EbO Ab
dullah el-Halimi'nin, başta Beyhaki ol
mak üzere daha sonraki birçok müelli-

fin kaynağını oluşturan el-Minhdc if 
şu'abi'l-fmdn'ı esrna-i hüsnaya mün
hasır olmasa da bu sahanın vazgeçilmez 
kaynaklarından biridir. Ayrıca Abdülka
hir el-Bağdadi'nin, alanında fevkalade 
değer taşımakla birlikte pek tanınma
yan el-Esmu' ve'ş-şıidt'ı ile Beyhaki'
nin aynı adla anılan eserini de zikretmek 
gerekir. Abdülkerfm el-Kuşeyri'ye ait et
Ta}ıbfr ii't-te?kfr ise (bk bi bl.) Eş' ari ge
leneğinin yanında tasawufi muhtevaya 
da yer veren bir eserdir. 

Esrna-i hüsna ile ilgili müstakil telif
ler içinde ilk akla gelen eser, Gazzali'nin 
el-Malf.şadü '1- esnd if şer}ıi (me 'ani) 
esmu'illô.hi'l-}ıüsnd'sıdır. Müellifin, akı
cı üs!Obu ve konunun inceliklerine nü
fuzu yanında açıklamalarında tasawufi 
neşveyi de ihmal etmemesi ve her isim
den kulun alabileceği nasibi belirleme
ye çalışması esere büyük değer kazan
dırmıştır. el-Malf.şadü '1- esnô. daha son
ra telif edilen birçok eseri ismine varın
caya kadar etkilemiştir. Gazzali'yi EbO 
Bekir İbnü'l-Arabf (el-Emedü'l·ak:şa, bk. 
bibl.), onu da Fahreddin er-Razı (Leva· 
mi'u'l·beyyinat, bk. bibl.) takip etmiş

tir. Razi'nin, tefsirindeki açıklamalardan 
farklı bir muhteva taşımayan eseri de 
meşhur olmuş, buna karşılık İbnü'l-Ara
bi'nin zengin bir muhtevaya sahip bulu
nan kitabı araştırmacıların dikkatini ye
ni yeni çekmeye başlamıştır. Gazzali ve 
Fahreddin er-Razi'nin kalemiyle olgun 
şeklini alan esrna-i hüsna telif türü müc 
teahhir dönemlerde de devam etmiştir. 
Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin genel olarak 
ilgilendiği esrna -i hüsna konusunda ken
disine nisbeti sahih olan müstakil bir 
eseri tesbit edilememiştir. Özellikle ge
niş hacimli el-Fütıl}ıdt'ın çeşitli ciltlerin
de yer alıp doğrudan veya dalaylı olarak 
esma ve sıfatı ilgilendiren açıklamaları
nın bir kısmı kelam literatürüyle uyum 
sağlıyorsa da müellifin kendine has ve 
pek tutarlı görünmeyen görüşleri de 
mevcuttur (bk. el-Fütaf:ıat, nşr. Osman 
Yahya, "el-Efkarü'r- reisiyye" ve "el-Müf
redatü'l-fenniyye" indeksleri). Bu arada 
müfessir Kurtubi'nin el-Kitdbü'l-Esnd 
if şerhi esmui'llô.hi'l-}ıüsnd'sına da (Sü
leymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 691; 

Pertevniyal, nr. 448) ilgili çalışmalarda sık 
sık atıfta bulunulmaktadır. 

Son dönem Türk alimlerinden Trab
zonlu CO di Efendi'nin el-Kenzü '1- e sn d 
if şerhi'l-esmm'l-hüsnd adlı manzum 
eseri yanında (Trabzon ı325; Latin harf
leriyle, nşr. Murat Yüksel, istanbul ı 989) 

günümüz esrna-i hüsna çalışmaları için-



de, Ali Osman Tatlısu tarafından büyük 
ölçüde Gazzali ile Razi'den faydalan ı la

rak kaleme alınan Esmaü'l-Hüsna Şer
hi (2. bs., Ankara 1957). uzun yıllardan 
beri Türkiye'de konuyla ilgilenenlerin ih
tiyacını karşılamaktadır. Ezher Üniver
sitesi öğretim üyelerinden Ahmed eş

Şerebasf'nin Lehü'l-esma'ü'l- Jıüsna'sı. 
eski kaynakları başarılı bir şekilde özet
leyen hacimli bir kitaptır (1 - 11 , Beyrut 
1402 / 1981-82) . Metin Yurdagür'ün Al
lah 'ın Sıfatları - Esmaü '1-Hüsna adlı 

doktora tezinde (İstanbul ı 984) Kur'an ve 
Sünnet ışığında ilahi isimler incelenmiş, 

kelam literatürü açısından da Allah· ın 
sıfatları konusu işlenmiştir. Suat Yıldı

rım tarafından kaleme alınan Kur'an 'da 
Ulı1hiyyet adlı eserde (İstanbul ı 987) es
ma-i hüsnaya geniş yer verilmiştir. Dik
katli ve sabırlı bir çalışmanın ürünü olan 
araştırmada zengin İslami literatür ya
nında Batılı araştırmacıların görüşleri 

de ele alınmıştır. Halil İbrahim Şener'in 
Türk Edebiyatında Manzum Esmaü'l
hüsnalar adıyla hazırladığı doktora te
zi esrna-i hüsna konusunda genel ve do
kümanter bilgiler de içermektedir (bk. 
bibl.). Mehmet Mustafa Aydın tarafın
dan hazırlanan bir yüksek lisans çalış

masında Maide sOresinden Mü'minOn 
sOresinin sonuna. AbdülvedOd MakbOl 
Hanif'in yaptığı diğer bir çalışmada ise 
Nur sOresinden Kur'an'ın sonuna kadar. 
ayetlerin bitiminde yer alan esrna-i ila
hiyye ve bunların dahil olduğu ayetlerin 
muhtevasıyla olan münasebetleri üze-

Allah'ın yüceliğin i ve Jutufkarl ı ğını ifade eden bes isim
den olusmus celi- sülüs kı ta ( Beşiktaşlı Nüri Efendi hattı) ile 
Allah' ın yedi ismini ihtiva eden celi- sülüs. nesi h levha 
( imamzAde hattı , M. Serin fotoğraf koleksiyonu) 

rinde durulmuştur (el-Esma'ü'l-fıüsna 

ve münasebetüha li ' 1- ayati'lieti l]utimet 
biha ... , Camiatü Ümmi 'l- ku ra I<ül liyyetü'd
Da 've ve UsOliddin. Mekke 1409- 1410). 

Bunlardan başka Hüseyin Şahin'in yük
sek lisans tezi olarak hazırladığı Esma- i 
Hüsna ve Eserleri adlı çalışmada (MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) yazma veya 
basma yetmiş dört eser tanıtılmıştır. 

Yine yüksek lisans tezi olarak Musa Ko
çar'ın hazırladığı İmam Matüridi'de Es
ma-i Hüsna'da (MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü) Kitiibü't - Tevhid ile Te'vilatü'l
~ur' an 'da yer alan ·ilahi isimler Matü
ridf'nin bakış açısından işlenmiştir. 

İslam telif tarihinde birçok alim esma 
ve sıfata dair eserler yazmıştır. Ancak 
Arapça, Türkçe, Farsça, Urduca vb. dil
lerde kaleme alınan bu eserlerin hepsi
ni ihtiva eden dokümanter bir çalışma 
henüz mevcut değildir. Keşfü ':z;- :wnı1n 

ve zeylinde 1 00 civarında kitap ismi yer 
almakta. çeşitli kütüphanelerin katalog
larında da birçok esrna-i hüsna eseri
ne rastlanmaktadır. Halil İbrahim Şener 
Arapça, Türkçe, Farsça ve İngilizce'de 
otuz biri manzum olmak üzere 144 ese
rin mevcudiyetini tesbit etmiştir (DÜiFD, 
IV, 227) Esrna-i hüsna geleneği müslü
manların namazda ve namaz dışındaki 
dua. niyaz ve zikir ibadetleri. tarikatla
rın kendilerine has evrad ve zikirlerin
den başka edebiyat ve sanatta da varlı
ğını göstermiştir. Türk şiirinde ilahi isim
ler üzerinde yapılan sınırlı bir çalışmada 
Anadolu sahası dışında kırk altı, Anado
lu halk şiirinde yirmi. tekke şiirinde kırk 
dokuz, divan şiirinde de kırk sekiz isim 
kullanılışlarıyla birlikte gösterilmiştir (Şe

ner, Türk Edebiyatında Manzum Esmaü ' l· 

hüsnalar, s. 91-1 15). Türbe, medrese vb. 
binalarda, hatta müslümanların kullan
dığı eşya ve aletlerde bazı isimlerin yer 
aldığı bilinmektedir. Özellikle cami, müze 
ve şahısların özel koleksiyonlarındaki es
ma-i hüsna levha ve yazıları hat sanatı

nın nadide örneklerini teşkil etmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de bizzat bu ilahi vah
yin şifa olduğu ifade edilir (bk Yunus 10 / 

57: el- isra ı 71 82; Fuss ı let 41 1 44) Bu tür 
ayetlerin genel muhtevasına bakıldığın
da buradaki şifanın inkar ve sapıklık gi
bi manevi hastalıklar için söz konusu ol
duğu anlaşılır. Bununla birlikte ilk dö
nemlerden itibaren Kur'an'ın bedeni has
talıklara da şifa olabileceğine inanılmış
tır. Büyük çoğunluğu Kur'an'da yer alan 
esrna-i hüsnadan bu maksatla da fay
dalanılabileceği kabul edilmiş ve bazı 

isimlerin özel tesirleri olabileceği umul-
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muştur (bk HAVAS). İslam öncesi din ve 
inançlarının da etkisiyle oluşan cin der
me, muska yazma. tütsüleme ve büyü 
uygulamalarında esrna-i hüsnanın da 
kullanıldığı bilinmektedir. Zaman zaman 
suistimaliere ve hurafelere kadar varan 
bu tür uygulamalarla naslarda ve ilmi li
teratürde yer alan esrna-i ilahiyye arasın
da bağlantı kurmak mümkün değildir. 

Esrna-i hüsnadan "Allah" lafzı ile sa
dece zat -ı ilahiyyeye delalet eden diğer 
kelimelerin Allah'tan başkasına ad olma
sı caiz görülmemiştir (yk bk ) Bu şart
lar çerçevesinde daha çok "abd" kelime
siyle oluşturulan birçok terkip müslü
man çocukların özel adlarını teşkil et
miştir. İlahi isimlerden de rahman. ra
him, latif gibi sevgi ve rahmet bildiren
ler tercih edilmiştir. Abdürrezzak b. Ah
med ei-Kaşani, esrna-i ilahiyyenin tecel
lilerine mazhar olanları "abadile" (Abdul
lahlar) kelimesiyle niteledikten sonra dok
san dokuz ismin her birinden abd keli
mesiyle bir terkip meydana getirmiş ve 
bunları Allah yolundaki makamların sa
hibi olarak kabul etmiştir (lştılahatü 'ş· 

su(iyye, s. 91- 1 23) 
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ESMA İBRET 

Osmanlı kadın hattatlarının 

en önde geleni. 
_j 

Tahminen 1194 ( 1780) yılında İstan
bul'da doğdu . Serhasekiyan-ı Hassa Ah
med Ağa'nın kızıdır. Küçüklüğünden iti
baren tanınmış hat üstadı Mahmud Ce
laleddin Efendi'den sülüs- nesi h ve ica
zet yazılarını meşketmeye başladı. Hak
kında bilinenler az olmakla beraber ha
len Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bulunan ve onun tarafından ya
zılmış olan 1209 ( 1795) tarihli büyük 
ebattaki (97 x 50 cm.) hilye levhasının 
(G Y 423) arkasında yer alan bilgiler ha
yatına dair bazı ipuçları vermektedir. 
Buna göre hilyeyi yazdığı tarihte on beş 
yaşlarında bulunan Esma'nın hat meşk
lerini hacası Mahmud Celaleddin'in meşk 
cüzdanında gören Mehmed Salim Ağa 
adlı bir kaftancı bu hilyeyi Esma'ya yaz
dırmış, ancak küçük bir kızın bu kadar 
güzel yazabileceğine inanmadığı için 
tahkik ettirip sonunda onun elinden 
çıktığına kanaat getirmiştir. Bir hanı

rnın böyle bir hilye yazmasından ibret 
duyulması için hattatlıktan icazet al
dığı sırada ismine "İbret" ilave edile
rek bu hilye Salim Ağa tarafından lll. 
Selim ve validesi Mihrişah Sultan'a gön
derilmiştir. Karşılığında padişahtan SOO 
kuruş ve gümrükten sağ 40 akçe yevmi
ye ihsan edilip Esma İbret hacası Mah
mud Celaleddin Efendi'ye nikahlanmış
tır. 

Esma İbret'in müzelerde ve hususi ko
leksiyonlarda sülüs-nesi h hattıyla yaz
dığı birkaç hilyesi mevcuttur. Bunlardan 
biri yukarıda zikredilen hilyenin aynı ta
rihli bir benzeri olup Türk ve İslam Eser
leri Müzesi'nde bulunmaktadır (nr 2763) 

Ancak her iki hilye de klasik formda ya
zılmış olmayıp içinde esrna-yı hüsna ve 
Hz. Peygamber'in isimleri bulunan iki 
servi ağacı sağ ve sol tarafına yerleştiril
miştir. Esma bint Ahmed imzalı ve 1222 
( 1807) tarihli klasik tarzda bir diğer h il
ye ile (TİEM , nr. 2712) bir Deld'ilü'l-{ıay
rdt (İÜ Ktp . Yıldız, nr. A. 5566). da yaz
mış olup ayrıca bazı kıtaları da tesbit 
edilen Esma İbret' i n bugüne kadar ce
li- sülüs hattına rastlanmamıştır: ancak 
kadın hattatlar arasında ilk hatırlana
cak olanıdır ve İbnülemin Mahmud Ke
mal İnal'ın deyişiyle "kadıncağız merda
ne yazmıştır". Yazısının ulaştığı seviye-

Esma ibret H anım'ın sülüs-nesih hattıyla vazdığı hilve-i 
şe ri f {Türk ve İs lam Eserleri Müzesi, rı r. 2763) 

yi gösteren şöyle bir hadise nakledilir : 
Yüksek mevki sahibi bir zat bir rama
zan günü Mahmud Celaleddin Efendi'
den bir en'am-ı şerif ister. Hazırda böy
le bir eseri bulunmadığı için canı sıkılan 
Mahmud Celaleddin'in üzüntüsünü ak
şam eve geldiğinde farkeden hanımı Es
ma İbret bunun sebebini öğrenince. "Ben 
sizin yazınızı taklit ederek bir en'am-ı 
şerif yazmıştım, ama istenilen derece
de güzel ve sanatlı olmasa gerektir" di
yerek en'amı kocasına gösterir. Mah
mud Celaleddin, hanımının nesih hat
tında eriştiği başarının derecesine hay
ran olup bazı yerlerini tashih ederek ken
di imzasını koyduktan sonra en 'am-ı şe

rifi sipariş sahibine ulaştırır. Durumu da 
gizlemediği için hanımının bu başarısı 

takdir edilir. 

Esma İbret'in ölüm tarihi belli değil
dir. Eyüp Sultan civarındaki Şeyh Murad 
Dergahı haziresinde kocası Mahmud Ce
laleddin'in yanına defnedildiğine dair bir 
rivayet mevcuttur. 


