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(bk. GÜNAH). 

İSM-i A'ZAM 
(~YI ~yı) 

Allah'ın en büyük ismi anlamında 
bir tabir. 

_ı 

_ı 

Kur 'an-ı Kerim'de ism kelimesi yirmi 
ayette Allah'a nisbet edilmekle birlikte 
a'zam sıfatıyla bir niteleme yer almamak
tadır (bk. M. F. Abdülbaki , el-Mu'cem, 
"ism" md.) . Bir ayette rabbin isminin yü
ce olup hayırlara vesile teşkil ettiği ifade 
edilmiş (er-Rahman 55/78). iki ayette "ism
rabbik" terkibine "azim" sıfatı ( e i-Vak ı a 

56/96; el-Hakka 69/52). bir ayette de aynı 
terkibe "a'la" nitelemesi eklenmiştir (ei
A' Ia 87/l ). Ancak bu ayetlerin üçü de rab
bin isminin tenzih edilmesini emretmek
tedir. Müfessirler genelde bu tenzihin Al
lah'ın zatına raci olduğunu kabul etmekte 
ve isim kelimesinin bir vasıta görevi üst
lendiğini veya sıfat manasma geldiğini be
lirtmektedir (Taberl. XXX. 189- 190; Ze
mahşerl, ıv. 738; Fahreddin er-Razi. Mefa
tif:ıu 'l-gayb, XXXl, 136- 138). 

ism-i a'zam hakkında nakledilen ha
dislerden Esma bint Yezld, Ebu Ümame. 
Büreyde b. Husayb, Enes b. Malik ve Hz. 
Aişe yoluyla gelen rivayetler İbn Mace'nin 
es-Sünen' inde mevcuttur ("Du'a'", 9). 
Bunların dışında kalan ve dalaylı olarak 
ism-i a'zamı ilgilendiren rivayet ise Übey 
b. Ka'b yoluyla gelmiştir (Müsned, V. 142; 

Müslim, "Şalatü ' l-müsafirln", 258; EbO 
DavOd , "Vi tir", 17) . Adı geçen ilk iki saha
bl ile Übey b. Ka'b'dan gelen rivayetlere 
göre Hz. Peygamber ism-i a'zamın Baka
ra, Aı-i im ran ve bir rivayette Taha süre
sinde yer alan "Allahü la ilahe illa hüve·ı -

hayyü'l-kayyüm" ( ı-~t ...,rı ı y. YJ .UJ Y ..iıt) 
cümlesinden ibaret olduğunu söylemiş
tir. Büreyde ve En es b. Malik yoluyla ge
len rivayetlerin metinleri farklı kelimeler
le de olsa önceki metin gibi tevhid ilkesini 
içermekte ve Resul-i Ekrem'in şu ifade
siyle sona ermektedir : "Bu duayı yapan 
Allah ' ın ism-i a'zamı ile dilekte bulunmuş 
olur. Allah. ism-i a'zamı anılarak kendisin
den talepte bulunulduğunda talebi yeri
ne getirir. ism-i a'zamla dua edildiğinde 
duayıkabul eder" (Müsned, lll , 120. 158. 

245, 265: v. 350. 360: ibn Mace. "Du'a'", 
9) Muhaddis İbn Hacer'in, ism-i a'zam 
hakkında nakledilen rivayetlerin sened 
açısından tercih edilmeye en uygun olanı 
diye nitelediği Büreyde hadisi (Fetf:ıu'l
barf, X ll , 527) birkaç kelime farkı ile İhlas 
süresine benzemektedir : "Allahım! Se
nin Allah, ahad ve samed oluşunu . doğur

mak. doğmak, dengi ve benzeri bulun
mak gibi beşeri özelliklerden münezzeh 
bulunuşunu vesile edinerek senden talep
te bulunuyorum" ..:,.; i ..!.U~ ci!Li .d! ~t) 
4! .:_A roJ~ ..>J,.,_ roJ~ ..>J..ı roJ ._s..>JI ..IA.::IJI ..\>Y I ..iıf 
.( ..\>i (_,Ar 

Hz. Aişe'den gelen iki rivayetin birinde 
ResCılullah'ın yaptığı bir duada Allah'ın 
asli (tah ir. tayyib) , mübarek ve zatınca en 
sevimli ismiyle tevessül ettiği. ayrıca bu 
isim aracılığıyla dua edildiği , dilekte bu
lunulduğu, rahmet ve lutufkarlığı talep 
edildiğinde Cenab-ı Hakk'ın kabul ile mu
kabelede bulunacağının bildirildiği ifade 
edilmiş (i b n Ma ce. "Du'a'", 9). fakat isim 
hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Es
ma-i hüsna içindeki üstün konumu göz 
önünde bulundurulduğu takdirde bunun 
Allah ismi olabileceğini söylemek müm
kündür. isoadında bazı problemierin ol
duğu ifade edilen aynı rivayetin devamın
da kaydedildiği üzere Hz. Aişe. duaların 
kabulüne vesile olan ismi öğretmesini Re
sul-i Ekrem'den istemiş, fakat olumlu ce
vap alamamıştır. Bunun üzerine Aişe iki 
rek'at namaz kılıp içinde Allah. rahman, 
ber ve rahlm isimleriyle "senin bütün gü
zel isimlerin" ifadesinin geçtiği bir dua 
okumuş, duayı dinleyen Resülullah, "Ben
den öğrenmek istediğin isim duanda yer 
alan isimler arasında bulunmaktadır" de
miştir. 

Alimierin ism-i a'zamla ilgili görüşleri
ni üç noktada toplamak mümkündür. 1. 
Başta Ca'fer es-Sadık, Cüneyd-i Bağdadl, 
İbn Cerlr et-Taberl. Ebü'I-Hasan ei-Eş'a
rl, İbn Hibban ve Bakıliani olmak üzere 
bazı alimler ism-i a'zam diye bir şeyin bu
lunmadığını söylemişlerdir (Fahreddin er
Razi. Levami'u '1-beyyinat, s. 92-94: ibn 

iSM-iA'ZAM 

Hacer. Xll. 526 ). Buna göre rivayetlerde 
yer alan a'zam kelimesi "büyük, yüce" an
lamın daki azim yerine kullanılmış olup 
buradaki yücelik harflerden oluşan isme 
değil onun delalet ettiği zata aittir. Kul 
samirniyetle dua ettiğ i takdirde dileği ka
bul edilir. 2. İsm- i a'zam aslında var ol
makla birlikte Kadir gecesi. dua ve iba
detlerin makbul olduğu cuma gününde 
gizlenmiş özel vakit gibi sadece Allah ta
rafından bilinmektedir. Ayrıca bu ismin 
esrna-i hüsna içinde bulunduğunu söyle
mek veya kulun duygulandığı her ilahi 
ismin ism-i a'zam olabileceğini kabul et
mek de mümkündür (SüyOtl. ll . 135- 136) . 
3. ism-i a'zam mevcut olup insanlar ta
rafından bilinmektedir. Bu telakkiye gö
re sözü edilen isme "en büyük" denilme
sinin sebepleri sadece kainatı yaratan ve 
yöneten en yüce varlığa nisbet edilmesi , 
içeriğinin zengin ve sevabının çok olması 
ve duaların kabulüne vesile teşkil etmesi 
gibi hususlardır. 

İbn Hacer ve Süyüti. ism-i a'zamın ne
den ibaret olabileceği konusunda ileri sü
rülen görüşleri benzer bir şekilde sırala
mışlardır ( Fet/:ıu '1-barf, XII . 526-527: el-Ha
vf li 'l-fetava, ll , 136-139) . Bu tür listeler
de kaydedilen m etinierin bir kısmı yuka
rıda sözü edilen hadisiere dayanmakta. 
bir kısmı da şahsi tahminlerle belirlen
mektedir. Süyütl'nin listesinde on altıya 
kadar çıkan bu metinlerio başında Allah 
ismi (veya O'na raci "hüve (hfı) " zamiri) 
gelmektedir. En uzunu bir satır tutan 
metinlerde işlenen ortak tema Allah ' ın 

birliği. engin merhameti ve kainatı yara
tıp yönetmesidir. ism-i a'zam metinleri 
arasında yukarıda zikredilenlerden baş
ka besmele, kelime-i tevhld, esrna-i hüs
nanın tamamı , Allahümme, rabbi rabbi , 
malikü'l-mülk, zü'I-celali ve'l-ikram ve Hz. 
Yunus'un duası olan "La ilahe illa ente 
sübhaneke inn! küntü mine'z-zalimln" 

C;.~Ui..lt ..;-o ..:;...;r .)! clil=...ı ..:,.;i Y! .UJ Y) iba
releri kaydedilebilir. 

Şii alimlerinin ism-i a'zam hakkındaki 
genel kanaatleri de farklı bir durum ar
zetmemektedir. Onlardan nakledilen ri
vayetlerin birinde (Muhammedel-Garavl, 
s. 63) ism-i a'zamın imamlardan ibaret 
olduğu , arnelierin makbul sayılabilmesi 
için Şii imamlarının tanınıp benimsen
mesinin gerektiği yolundaki telakkiye iti
bar etmek mümkün değildir. 

ism-i a'zam hakkında nakledilen riva
yetlerle ileri sürülen fikirlerio incelenme
sinden anlaşıiacağı üzere böyle bir ismin 
mevcudiyeti kesin olarak sabit değildir. 
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Şa}J.i}J.-i Müslim'de yer alan ("Şalatü'l- · 
müsafırln", 258) ve aslında ism-i a'zam 
adını içermeyen Übey b. Ka'b rivayetinin 
dışında konuyla ilgili olarakŞa}J.i}J.ayn 'de 

herhangi bir nakle rastlanmamıştır. Di
ğer bazı hadis kaynaklarında yer alan ri
vayetler isnad açısından pek sağlam gö
rülmemiş ve bu sebeple naslarda geçme
yen bazı ism-i a'zam metinlerinin tesbiti 
cihetine gidilmiştir. Ancak bu tür tesbit
ler herkesi ilgilendiren bir konuma sahip 
olmayıp sadece belirleyicisini veya ma
nevi yönelişi ona paralel olanları etkileye
bilir. Bütün ilahi isiınierin manalarını içer
diği göz önünde bulundurularakAllah laf
zına öncelik vermek, buna besmeleyi ve 
kelime-i tevhidi de eklemek mümkündür. 

İsm-i a'zamla ilgili olarak rivayet edilen 
hadisler ve bu konuda ciddi alimler tara
fından ileri sürülen fikirler bu isim aracı
lığıyla duaların kabul edilmesi hedefine 
yöneliktir. Dua ruhun yücelişi ve kulun Al
lah'ı kendisine yakın hissedişinden iba
ret olduğu (ei-Bakara 2/186). ayrıca iba
detin özünü teşkil ettiğine göre (Tirmizi, 
"Du'a'", ı) ism-i a'zamla maddi sonuçla
rın değil manevi kazançların elde edilebi
leceği açıktır. Bu sebeple mevcudiyeti 
kesin olmayan. eğer varsa hangi isimden 
veya isimler grubundan oluştuğu bilin
meyen ism-i a'zamı HurQfilik alanına çe
kip ondan maddi sonuçlar beklemek din. 
bilim ve aklila uzlaştırılması mümkün ol
mayan bir davranıştır. Bu tür telakkiler 
arasında ism-i a'zamın hastalıklara şifa 
olduğu, büyüyü bozduğu. iki kişi arasın
da sevgi veya nefretin doğmasını sağla
dığı, seyir halinde olan gemiyi durdurdu
ğu vb. iddialar zikredilebilir (Ahmed b. Ali 
ei-BOnl. s. 86-89; Muhammed ei-Garavi, 
S. 58-59) . 

Esrna-i hüsnaya dair eserlerde ism-i 
a'zam konusuna yer verildiği gibi bu mev
zuda müstakil çalışmalar da yapılmıştır. 
İbnü'd-Düreyhim'in Gaye tü '1-magnem 
fi'l-ismi'l-a<?am (Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 627}, İbn Bintü'I-Mey
lak diye tanınan Muhammed b. Abdüd
daim'in Cevfıbü meni'stefhem <ani's

millfıhi'J-a<?am (Keşfü'?-?Unün,l, 609; 
Brockelmann, ll, 148). Şemseddin es-Se
havi'nin el-Kavlü'l-etem fi'smi'l-a<?am 
(izaf:ıu'l-meknun, ll, 246). Celaleddin es
SüyQti'nin ed-Dürrü'l-muna??am fi'l

ismi'l-a<?am (Keşfü'?-?Unün,l, 734) ve 
Muhammed ei-Garavl'nin el-İsmü'l
a<?am (Beyrut ı 402/1982) adlı eserleri 
bunlardan bazılarıdır. Georges C. Ana
wati'nin kaleme aldığı "Le nam supreme 
de Dieu" adlı makalede Fahreddin er-Ra-
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zi'nin Levfımi'u'l-beyyinfıt'ındaki ilgili 
bölüm özetlenmiş . ardından ism-i a'za
mın halk inancındaki kullanılışma yer ve
rilmiştir (Atti del Terzo Congresso di Studi 
Arabi e lslamici, Napoli ı 967, s. 7-58) . 
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(bk. LAFZA-i CELAL). 
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Hz. İbrahim'in oğlu, 
Kur'an'da adı geçen bir peygamber. 

L _j 

Arapça bir kelime olmayan İsmail'in 
aslının İşmavii olduğu, İsınain şeklinin de 
bulunduğu (MevhOb b. Ahmed el-Cevali
ki, s. 7, 13, 14; Horovitz, s. 91-92; Jeffery, 
s. 63-64), Süryanice olup "AIIah'a itaat
kar" anlamına geldiği nakledilmekle 
birlikte (Tacü'l-<aras, "İsma'il" md.; Fi
rOzabadl, VI, 39) kelimenin aslı İbrani
ce Yişma'eJ'dir ve "Tanrı işitir" mana
sındadır. Tevrat'ta Yişmael kelimesi me
leğin. "İşte sen gebesin ve bir oğul do
ğuracaksın ve onun adını İsmail koyacak
sın. çünkü Rab sana olan cefayı işitti" (Tek
vln , 16/11) sözünden hareketle İbranice'-

de "işitmek, bir dilek veya isteği kabul et
mek" anlamına gelen şama fiiline bağlan
maktadır. Bu fiil. Hacer' e yapılan cefanın 
Rab tarafından duyulması (Tekvln, 16/ 11) 
veya İbrahim'in , oğlu İsmail'le ilgili te
mennisinin (Tekvln, 17/20}, ayrıca çölde 
çocuğun susuzluktan ağlamasının Allah 
tarafından işitilmesi olaylarıyla da bağ
lantılı kılınmaktadır (Tekvln, 21/1 7). Keli
me Kitab-ı Mukaddes'in eski nüshaların
da Hismael, Ismahel. Hismahel ve Sına
hel şekillerinde de yazılmıştır (DB, 111/1, 
s. 99ı). 

Tevrat'a göre İsmail. Hz. İbrahim'in Ha
cer' den ilk ve tek çocuğudur (Tekvin, 16/ 
ı- ı 6) . Çocuğu olmayan Sa re cariyesi Ha
cer'i eşine vermiş ve İbrahim seksen altı 
yaşında iken ilk çocuğu İsmail doğmuş
tur. Uzun müddet zürriyetsiz kalma en
dişesi taşıyan İbrahim, İsmail'i Allah'ın 
kendisine vaad ettiği mirasçısı olarak 
görmüştür. Ancak Sare'nin de bir oğul da
ğ uracağı müjdelendiğinde İbrahim. ilk 
oğlu İsmail'in Tanrı katında itibarının dü
şeceği kaygısına kapılıp. "Keşke İsmail 
senin önünde yaşayabilse" demiş ve Al
lah, İsmail'i mübarek kıldığını. nesiini ço
ğaltacağını. İsmail'in on iki beyin babası 
olacağını ve ondan büyük bir millet mey
dana geleceğini müjdelemiş. ancak ah di
ni İshak'la sabit kılacağını da bildirmiştir 
(Tekvln , 17/9-2 1). 

İsmail on üç yaşına vardığında sünnet 
emri gelir ve sünnet edilir: on dört yaşın
da iken İshak doğar. İshak'ın sütten ke
silmesi münasebetiyle düzenlenen ziya
fetten sonra Sare'nin arzusu ve Allah'ın 
emri üzerine oğlu ile birl ikte evden uzak
laştırılan Hacer önce Beer-şeba, ardın
dan Paran (Faran) çölüne gider. Bundan 
sonra Paran çölünde yaşayan İsmail'i an
nesi Mısır diyarından bir kadınla evlendi
rir (Tekvln , 21 /8-2ı ;ayrıcabk. HACER). İs
mail'in on iki oğlu, bir de kızı olur (isim
leri için bk. Tekvln, 25/12-16; I. Tarihler, I, 
29-31). Hz İbrahim 'in vefatı üzerine Filis
tin'e gelen İsmail kardeşi İshak ile birlik
te babasını defneder. On iki oğlu on iki 
kabilenin beyi olur (Tekvln, 25/9-10, 16-
17). 

Tevrat'ta İsmail'in sayılamayacak ka
dar çok zürriyetinin olacağı, semereli kı
lınacağı. ziyadesiyle çoğaltılacağı. on iki 
beyin babası olacağı. Thnrı'nın onu mü
barek kıldığı ve büyük millet edeceği be
lirtilmekte (Tekvln. 16/10; 17/20; 21/18}; 
diğer taraftan "insanlar arasında yabani 
adam olacağı . onun eli herkese karşı. her
kesin eli de ona karşı olmak üzere bütün 
kardeşlerinin şarkında oturacağı" bildi-


