
ESMA ve KÜNA 

tır (I 907, IX, I 73-244. 365-428; X, 55 - I I 8, 
ı 93-273). 9. M üstakimzade Süleyman Sa
deddin. Mecelle tü 'n- nisab fi'l- esma' 
ve '1- küna ve '1- e1kab. 12.572 maddeyi 
iht iva eden eserin bir nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi 'nde bulunmaktadır (Ha
Jet Efendi. nr. 628). Ahmet Yılmaz, Anka
ra Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü
sü'nde eser üzerinde doktora çalışması 
yapmıştır. 10. Abbas el-Kummi (ö. 1940). 
el-Küna ve'1 -e1~ab (1-111 , Beyrut 1403 / 
1983). 

Esma ve küna konusunda İbn Mace 
dışındaki Kütüb- i Sitte imamları, ayrı
ca Yahya b. Main, Ali b. Medini, EbO Be
kir b. Ebü Şeybe. Halife b. Hayyat, Ah
med b. Hanbel, Ca'fer b. Muhammed ei
Firyabi, Ebü ' I-Kiisım ei-Begavi, EbO Ara
be ei -Harrani, İbnü ' I-CarOd, İbnü's-Se
ken, EbO Hatim İbn Hibban ei-Büsti, Ta
berani, EbO Abdullah İbn Mende, Hakim 
en-Nisabüri, Ebü Nuaym ei-İsfahani gi
bi tanınmış birçok muhaddisin eser te
lif ettiği kaynaklarda zikredilmekteyse 
de bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir. 
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fakat birleşmeden önce 
boşadığı kadın sahabi 

(bk. ÜMMEHATÜ 'I-MÜ'MİNİN) . 
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Abdülkii.hir el -Bağdiidi'nin 
(ö. 429/ 1037-38) 

Allah'ın isim 
ve sıfatiarına dair eseri. 

_j 

_j 

Müellif hakkında bilgi veren kaynak
lar onun Allah ' ın isim ve sıfatiarına dair 
eser telif ettiği hususunda görüş birli
ğine varmakla beraber bunun adını farklı 

420 

şekillerde kaydederler. Mesela Kütübi, 
söz konusu ~seri Tetsirü '1-~ur ' ô.n ve 
eş - Şıfô.t olmak üzere iki ayrı kitap ola
rak göstermiş (Fevatü ' l -vefeyat, ll, 372), 
Sübki Kitô.bü 't - Telsir ve Kitôbü 's -Şıfô. t 

şeklinde yine ayrı ayrı zikretmiş (Jaba· 

~at, v. 140), Katib Çelebi de ikinci eseri 
aynen tekrarlarken birincisini müellifin 
künyesine nisbetle Tefsiru Ebi Manşı1r 
adıyla vermiştir (Keşfü '?·?unün, 1, 44 1; ll , 
1432) SüyOti yaptığı nakillerin başında 
kitabı Şerfı_u'l- esmô. ' olarak kaydetmiş
tir (e l-Müzhir, I, 27) Brockelmann ise Bri
tish Museum'da mevcut nüshanın sonun
daki kayda dayanarak Tefsiru esma 'i'lla
hi 'l-Jıüsna adını kullanmıştır (GAL Suppl. , 
I, 667). Sonraki bazı çalışmalarda da tek
rarlanan bu farklı isimler müellifin kita
bının adını açıkça zikretmemesinden kay
naklanm ı ştır. Ancak eserin muhtevası
na bakıldığında Zebidi'nin de belirttiği 

gibi (i thafü's-sade, ll , I8, 19) asıl adının 
el-Esma ' ve 'ş-şıiôt olması gerektiği an
laşılır . 

el -Esmô.' ve'ş-sıtat başlıca iki bölüm
den oluşur. Mukaddime niteliğindeki bi
rinci bölüm, kitapta uygulanan yönteme 
dair çok kısa bir girişle esrna-i hüsna 
hakkında genel konuların açıklandığı on 
sekiz babdan meydana gelir. Müellif bu 

Abdülkahi r ei-Bağdadi'n i n e/Esm~' ue·s-sı{at ad lı eseri 

nin il k sayfas ı (Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 497) 

bölümde isim- müsemma, sı fat - mevsuf 
hakkında çeşitli tarif ve taksimler yap
tıktan başka diğer esrna-i hüsna eser
lerinde görülmeyen gramer bilgiler i de 
vermekte ve Arapça 'da isimlerin bulu
nabileceğ i sülasi. rubai, humasi vezinle
ri ayrıntılı bir şekilde ele alarak esrna -i 
hüsnadan bu vezinlerde olanlara işaret 
etmektedir. Ardından Allah'a nisbeti va
cip, caiz ve müstahTI olan sıfatlar, mut
lak manada isim. sıfat ve mevsuflardan 
kadim ve hadis olanlar üzerinde durduk
tan sonra Arap gramerindeki mu'reb
me b nT. sahih - illetli kelimeler konusuna 
geçmekte ve esrna-i hüsnayı bu açıdan 
da incelemektedir. 

Birinci bölümün bundan sonraki bab
larında sıfat-zat münasebeti üzerinde 
geniş bir şekilde durularak zata sıfat 

nisbet etme konusunda ortaya çıkan teş

bih ve ta 'tTJ aşırılıkları hakkında tatmin
kar bilgi verilmekte, ardından ilahi isim
lerin tevkifiliği , sıfatlar hakkında çeşitli 

tırkaların bakış açısı ve fiili sıfatlar ele 
alınarak kelam terminolojisi çerçevesin
de işlendikten sonra esrna -i hüsna ile 
ilgili hadisler. isimlerin sayısı ve bu çer
çevedeki bazı konular açıklanmaktadır. 

Eserin bu bölümü müellifin, Allah'ın isim
lerini daha önce Eş'ari kelamcılarının 

yaptığı gibi zati isimler. mana isimleri 
ve fiili isimler (selbi, sübüti ve fiili isim
ler) olmak üzere gruplandırmasıyla so
na erer. 

Kitabın esasını teşkil eden ikinci bö
lüm 19. babdan ibaret olup burada Al
lah · ın isimleri etraflı şekilde açıklanır. 

Eserin dörtte üçünü oluşturan bu bölüm
de müellif ilahi isimleri alfabetik sıraya 
göre ele alır. Her isimde önce etimalo
jik izah yapar. ardından ayrıntılı sayıla
bilecek bir şerh verir; bu arada hem ta
bi olduğu Eş'arT kelamcılarınca kullanı 

lan delilleri sayar, hem de mUhalif anla
yışta olanların görüşlerini cevaplandır

maya çalışır. Ayrıca söz konusu isimle 
Allah ' ı vasfetmenin hikmet ve faydası
na temas eder. Müellif bu bölümde yir
mi dört başlık altında Allah ' ın 147 ismi 
üzerinde durmaktadır. 

Eserin sonunda biri irade. diğeri ke
Iam sıfatına ait olmak üzere iki bab yer 
alır. İlk babda Allah'ın irade ve meşietiy
le ilgili olarak kelami fırkaların yakla
şımları ele alınır. Allah ' ın zatıyla kiiim 
bir iradesinin bulunduğu üzerinde du
rulur ve ilahi iradeyi hadis kabul eden 
Mu'tezile'nin görüşleri eleştirilir. İkinci 
babda ise Allah ' ın kadim. zatı ile kiiim 



bir kelam sıfatının mevcudiyetine işaret 
edilir. 

el-Esmi/ ve'ş-şıfô.t, Ehl-i sünnet dü
şüncesi doğrultusunda Allah'ın isimleri
ni şerheden ilk dönem eserlerinden ol
ması bakımından önemlidir. Müellifin 
dinler tarihi ve İslam mezhepleri alanın
daki geniş bilgisi. işlediği konuları diğer 
inanç ve mezheplerle karşılaştırmasına 
imkan sağlamıştır. Yaptığı atıflardan 

anlaşıldığına göre Haris ei-Muhasibi ve 
Ebü'I-Abbas ei-KalanisT'den. özellikle de 
Eş ' arT'nin M akalô.tü '1- İslô.miyyfn 'i ile 
İbn Fürek'in ona ait görüşleri derlediği 
Mücerredü makalô.ti'ş- Şeyl] Ebi'l-Jia
san el-Eş 'arf'den faydalanmıştır. Öte 
yandan bilhassa ilahi isimlerin etimolo
jisini verirken meşhur Arap dilcilerinden 
istifade etmiş ve zaman zaman bunlar
dan HaiTI b. Ahmed, Sibeveyhi, Ebü Zeyd 
ei-Ensari, Müberred ve Ebü İshak ez
Zeccac'ın isimlerini zikretmiştir. 

Kitabın tesirlerine gelince. aynı konu
da bir eser yazan Ebü Bekir el- Beyhaki 
(ö 458/ ı 066) bu kitaptan açıkça söz et
memekle beraber iki hadisin senedini 
verirken müellifin ismini zikretmiş, bun
ların ilkinde " kitabında ... " ifadesiyle ese
ri gördüğünü ima etmiştir (e l-Esma' ue's· 

sı{a t, 1, 31, 38 1 ). el-Esmô.' ve'ş - şıfô.t'ın 
asırlarca ortaya çıkmamasının sebeple
ri arasında. müellifin kita bını hayatının 
son döneminde yazmış olması dolayısıy
la yeterince duyuramaması, Beyhaki'ye 
ait eserin kolayca ilim çevrelerine intika
li. daha sonra İslam coğrafyasının doğu
sunda Gazzali, Fahreddin er- Razi, batı

sında EbQ Bekir İbnü ' I-Arabi gibi meş
hur alimierin aynı konuyla ilgili doyuru
cu eserler kaleme almaları gibi husus
lar zikredilebilir. Bu kitapların ele aldığı 
bazı konuların işlenişi ve deliilendirilişi 

Abdülkahir ei-Bağdadi ile o kadar ben
zerlik gösterir ki hepsi bir müellifin kale
minden çıkmış gibidir (mesela ism-i a'zam 
konusu için krş . Bağda di, vr. 54•- 58•: Bey
haki, 1, 46-49: Gazzali, s. 40-4 ı : Ebü Be
kir İbnü'I-Arabi, vr. !3• - !6•: Fa h reddin er
Razi, s. 92 - ı 03) Zebidi ve SüyütT. Bağda
dT'nin bu kitabından bazı konularda na
killer yapmışlardır (bk itJ:zafü 's -sade, ll , 
18-26,30,95, 102, 129-131 , 137: el·Müzhir, 

ı . 27, 28: krş. Bağda di, vr. 28b, 29•, 32•, 58b, 
87b, 128•, l 55b, 160•, 175•, 222b-224•, 24Qb, 
244•) Ebü'l-Muin en-NesefT'nin Tebsı
ratü 'l- ediile'sinde ise el-Esmô.' ve's-~ı
fô.t'taki bazı ibarelerle büyük benzerlik 
gösteren cümlelere rastlanmaktadır (me
sela bk. Nesefl, ı , 142 - 149, ısı , 152- 154 , 
krş. Bağda di, vr. 20b- 23b) 

el -Esmô.' ve 's - şıfô.t'ın kütüphaneler
deki nüshalarından son zamanlarda ha
berdar olunmuştur. Eserin bilinen nüs
haları Kayseri Raşid Efendi (nr 497) ve 
Akseki Yeğen Mehmed Paşa (nr. 43) kü
tüphaneleriyle British Museum'da (Or., 
nr. 7547 DL, 12) bulunmaktadır. Bunlar
dan Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'n
de kayıtlı olan nüsha 255 varaktan iba
rettir. el-Esmô.' ve's - sıfô.t'ın birinci bö
lümü, müellif ve esere dair etraflı bir 
araştırma ile birlikte Muhammed Aruçi 
tarafından doktora tezi olarak yayıma 
hazırlanmıştır ( 1994, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü). 
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(ö 458/ 1066) 
Allah'ın isim 

ve sıfatiarına dair eseri. 
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Müellifin belirttiğine göre hacası EbQ 
MansOr ei-EyyObi ayet ve hadislerde ge
çen. ayrıca bid'at tırkalarının ortaya çı

kışından önce Selef 'in icmaıyla sabit olan 
ilahi isim ve sıfatlar konusunda Ehl-i sün
net'in görüşünü teyit edip Ehl-i bid'at'ın 
fikirlerini çürütecek bir eser yazmaya 
kendisini teşvik etmiş, ancak hacası ha
yatta olduğu sırada müellif İmam Şafii'
ye ait fıkhi metinleri ihtiva eden eJ-Meb
sut'taki hadisleri tahric etmekle meş
gul olduğundan onun isteğini vefatın

dan sonra yerine getirebilmiştir. İlahi 
isim ve sıfatiarın geçtiği sahih hadisler-

ei-ESMA ve 's-SIFAT 

den mükerrer olmayanların nakledildi
ği , bunlardan gerekli görülenierin te'vil 
edildiği eser iki ana bölüme ayrılabi

lecek şekilde bablar halinde düzenlen
miştir. 

Birinci bölüm esrna-i hüsnaya ayrıl

mıştır. Allah'a ait isimlerin mevcudiyeti
nin Kitap, Sünnet ve icma ile sabit ol
duğunu belirten açıklamalarla başlayan 
bu bölümde esrna-i hüsna hadisinin çe
şitli rivayetleri kaydedilmiş, Allah ' ın bun
ların dışındaki isimlerine temas edilmiş, 

ardından da ilahf isimler beş grup halin
de incelenmiştir. Burada Allah'ın varlı

ğını. birliğini, yaratıcılığını. benzersiz olu
şunu ve kainatı sadece kendisinin yönet
tiğini ifade eden isimler yer alır. Bu bö
lümde daha sonra bazı sürelerin başın
da bulunan hurüf-ı mukattaanın esrna-i 
hüsnadan sayıldığı zikredilmekte ve bö
lüm kelime-i tevhidin faziletine dair bir 
bahisle sona ermektedir. 

İkinci bölüm Allah · ın sıfatiarına dair 
rivayetlere ayrılmıştır. Burada sıfatiarın 
taksimine genel bir bakış yapıldıktan 

sonra sübQti sıfatlar üzerinde durulmuş, 
öteden beri tartışma konusu olan ira
de ve kelam sıfatları ayrıntılı bir şekilde 

Beyhakl'nin el-Esma' ues·şı{at adlı ese rin in ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp .. Bağdaılı Vehbi, nr. 265) 
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