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Allah'ın isiinierinden
(esma-i hüsna) biri.

_j

"Doğru yolu bulmak; yol göstermek,
rehberlik etmek" anlamındaki hüda (hedy,
hidayet) kökünden türemiş bir sıfat olup
"yol gösteren, hayır ve mutluluk veren
bir hedefe rehberlik eden" manasma gelir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah'a
nisbet edilen hidayet kavramının kullanı 
lışını göz önünde bulunduran alimler hadi isminin manasını, "insana hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan akıl. muhakeme ve zaruri bilgileri veren; ebedi mutluluğunu sağlayacak manevi yolu ona gösteren" şeklinde iki noktada yoğunlaştır
mışlardır. Ragıb ei-İsfahani. hidayete "lututla rehberlik etme" anlamını verdikten
sonra Kur'an terminolojisinde yer alan hidayeti dört gruba ayırarak ele alır: a) Allah'ın her mükellefe verdiği akıl, zeka ve
zaruri bilgiler; b) Peygamberler ve kitaplar yoluyla hak yoluna çağırması, c) Çağ
rısını benimseyene lutfettiği tevfik; d)
Ahiret hayatında sadık kullarını cennete
koyması (el-Müfredat, "hdy" md.). Abdülkahir ei-Bağdadi ise beşerin maddi ve
manevi hayatına yönelik olarak hadinin
içerdiği ilahi lututları yedi grup halinde
sıralamıştır: Akli ve dini delilleri açıklayan
(mübeyyin). yolunu şaşırmışlara rehberlik
eden (mürşid), içtimal hayata düzen veren (muslih). sapıklıktan kurtaran (münkız).
canlılara yaşama yöntemini ilham eden
(mülhim). inanacak kalplerde hidayeti yaratan (hali~). gerçeğe kılavuzlukyapan (delll) (el-Esma' ve'ş-şı(at, vr. 239a-b).

Hidayet kavramı birçok ayette fiil sigalanyla Allah'a nisbet edilmiştir. Hadi ismi,
geçtiği on ayetin ikisinde Allah'a, ikisinde
Hz. Peygamber'e izafe edilmiş. diğer yerlerde ise belli bir merci zikredilmemiştir
(bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "hdy"
md.). Hadinin Allah'a izfıfe edildiği ayetlerin birinde O'nun iman edenleri dosdoğ
ru bir yola yönelteceği ifade edilmiş (elHac 22/54). diğerinde de hidayet edici ola-

Hidayet, çeşitli fiil sigalarıyla birçok hadis metninde de Allah'a nisbet edilmiştir
(bk. Wensinck, el-Mu'cem, "hdy" md.).
Hadi ismi esrna-i hüsna hadisinin Tirmizi
("Da'avat", 82) ve İbn Mike ("Du'a'", ıoı
rivayetlerinde geçtiği gibi, Hz. Peygamber'in hitabete başlarken genellikle tekrar ettiği hamd cümlelerinde, "AIIah'ın
saptırdığını hidayete erdirecek hiçbir kimse yoktur" manasında yer alır (bk. Müslim, "Cum'a", 45-46).
"Sen ancak bir uyarıcısın; her toplumun bir rehberi (hadT) vardır" (er-Ra'd
13/7) mealindeki ayetle. hidayetin Kur'an'daki diğer kullanılışiarı peygamberlere de
hadi denilebileceğini göstermektedir.
Kur'an -ı Kerim'de Resül-i Ekrem'e hitaben, "Şüphe yok ki sen doğru bir yolu göstermektesin" (eş-ŞGra 42/52) denilmekte, ayrıca onun hadinin temel anlamların
dan birini oluşturan bir dal (Allah davetçisil olduğu da (el-Ahzab 33/46) ifade edilmektedir. Abdülkahir ei-Bağdadi, Peygamber'e nisbet edilen hadinin "davetçi,
beyan ve irşad edici. elçi. muvahhid" ına
nalarma gelebileceğini söyler (el-Esma'
ve'ş-şıfat, vr. 239b).
Hadi ismi "beyan edici" manasma alın
takdirde kelam sıfatına raci zat'i-sübOti, "maddi ve manevi hayata düzen verip gerçeğe ulaştıracak vasıtaları yaratan" anlamı göz önünde bulundurulduğunda ise fiili sıfatlar grubu içinde mütalaa edilir. Hadi ayrıca esrna-i hüsnanın
büyük çoğunluğunu oluşturan rahmet
isimleri içinde yer alır. Kendini korumak
ve geliştirmekten aciz en zayıf canlı olarak dünyaya gelen insanoğluna yönelik
ilahi lutuf ve rehberliğin boyutlarını anlatmak hemen hemen imkansızdır. Bu lutuf Kur'an -ı Kerim'de Hz. Musa'nın dilinden şöyle ifade edilir: "Rabbimiz her şe
ye yaratılış özelliğini vermiş. sonra da ona
yol göstermiştir" (Taha 20/50). Genellikle
insan, hızla çevresine uyum sağladığı için
sahip olduğu birçok nimetin yokluğunu
düşünmek suretiyle karşılaştırma yapma
imkanını yakalayamaz. Gafil insanların bu
ilgisizliği Yusuf sOresinde ( 12/1 05) şöyle
anlatılmaktadır: "Göklerde ve yerde nice
uyarıcı alametler vardır ki gatlet içinde bulunanlar onların üzerinden yürür geçerler". Allah' ın, evreni oluşturan bütün varlıkların yaratıcısı, yaşatıcısı ve geliştiricisi
olduğunu (rabbü'l-alemin) ifade eden bir
ayetle başlayan Kur'an-ı Kerim'in hemen
· hemen bütün süreleri ilahi nimet. lutuf
dığı

ve hidayet tecellilerini işleyen temalarla
örülmüştür. Buna karşılık kuldan istenen
tek şey, ilahi teveccühe gönlünü açıp onu
benimsernek ve teşekkür etmektir. Kelam literatüründe halik ile mahiOk arasın
daki bu münasebet şu cümle ile dile getirilir: "Lutufta bulunana teşekkür etmek lutfa mazhar olanın vicdan borcudur" ( ~1.9 ~~ ~ ~~ p ). Bu teşekkür ise imandan kaynaklanan yararlı
işler yapmakla gerçekleşir. Kuldan Allah'a
yönelecek şükrana O'nun fazlasıyla karşılık vereceği muhakkaktır. Bu açıdan hadi ismiyle, "az iyiliğe çok mükfıfat veren"
anlamındaki şekür ismi arasında bir münasebet vardır. Ayrıca hadi ile esrna-i hüsnadan latif, veli, reşid, ber ve fettah
isimleri arasında anlam yakınlığı bulunmaktadır (bu isiınierin manaları için bk.
DİA, Xl, 414-415).
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Türk milsikisi
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hiinende.
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istanbul Boğaziçi'nde Yeniköy semtinde doğdu. Babası Tarabya Camii imamhatiplerinden Haşim Efendi'dir. İlk ve orta öğreniminin ardından Muhacirln Komisyonu reisi Ali Rıza Paşa'nın tavsiyesiyle Reji İdaresi'nde memuriyete başla
dı. Burada bey'iyye müfettişliğine kadar
yükseldi. Yazın Yeniköy' de, kışın Üsküdar
Ahmediye'de oturan Hadi Bey, yakalandığı şeker hastalığından kurtulamayarak
Mayıs 1336'da (ı 920) vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'nda babasının yanına
defnedildi. Hadi Bey'le ilgili neşriyatta
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