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azaldığı bir sırada imal ettiği kağıtların 
fiyatlarının on yıl içinde iki buçuk kat art
ması ve rekabet gücünü yitirmesiyle bu 
fabrika da kapanmak zorunda kaldı. Fab
rikanın mamulü kağıt "eser-i cedld" adıy
la anıldı. 

ll. Abdülhamid zamanında İstanbul 
Beykoz'da yeni bir kağıt fabrikası kurul
ması için teşebbüse geçildi. Serkarin Os
man Bey' e bu iş için şirket kurma yetkisi 
ve fabrika imtiyazı verildi. Osmanlı- İngi
liz ortaklığı ile 1893 yılı Ocak ayında açılan 
Hamidiye Kağıt Fabrikası'nın üretim sü
resi çok kısa olmuştur. Fabrikayı kuran 
Masson Scott firması. altı ay çalıştırdik
tan sonra anlaşma gereği Hamidiye Şir
keti'nden alacağını istedi. Parayı tahsil 
edemeyince başvurduğu mahkeme fab
rikayı firmaya verdi. Ancak makine yapan 
firmanın yönetim kurulu kağıt fabrikası 
işletilmesine karşı çıkınca işler 1 912'ye 
kadar sürüncemede kaldı. Firmanın sa
tışa çıkardığı fabrikayı Hamidiye Şirketi 
satın aldıysa da üzerindeki haciz sebebiy
le çalıştıramadı . Daha sonra haciz kaldırı
hp İngiltere 'den mühendisler getirilerek 
fabrika çalıştınlmaya başlandı. Fakat bu 
sırada çıkan ı. Dünya Savaşı sebebiyle İn
giliz mühendisler ülkelerine döndüler. 
Fabrika da savaşı kazanan devletler tara
fından sökülüp dağıtıldı. Osmanlılar'da 
yerli kağıt imali için yapılan çalışmalar. 
genellikle bu geniş pazarı kaybetmek is
temeyen ülkeler ve kağıt ithal eden tüc
carlar tarafından baltalanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde ilk olarak 
1 936'da İzmit Kağıt Fabrikası açıldı. Da
ha sonra SEKA'ya bağlı Çaycuma. Aksu, 
Dalaman, Afyon, Akdeniz. Balıkesir. Kas
tamonu fabrikaları kurL•Iarak ülke ihti
yacı büyük miktarda yerli sanayiden kar
şılanmaya çalışıldı. Bunları bazı özel fab
rikalar takip etti. Günümüzde elektrik 
gibi kağıtta da kişi başına düşen yıllık tü
ketim gelişmişliğin göstergeleri arasında 
kabul edilmektedir. 1 980 yılında bu mik
tar Türkiye'de 12, Amerika Birleşik Dev
letleri'nde 272, Kanada'da 192. Japon
ya'da 1S3 kg. idi (Eroğlu. s. 9-10) 

İslam sanatının özellikle hat. tezhip, eb
ru ve katı' gibi dallarında kağıdın niteliği 
ve terbiyesi ör;emlidir. Hat, minyatür ve 
tezhipte mürekkebin dağılmaması için 
kağıda ahar denilen ve nişasta. yumurta 
akı, şap, balık tutkalı, üstübeç. hatmi ve
ya gül yaprağından değişik formüllerle 
yapılan bir mayi sürülür. Aharlamadan 
sonra yazmayı kolaylaştıracak pürüzsüz 
bir zemin oluşturmak için usulünce çak-
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mak taşı veya cam mührelerle mührele
nir. Böylece bozuk yazıların silinip kolay
ca düzeltilmesi imkanı da elde edilmiş 
olurdu. 

Türk edebiyatında kağıt kelimesi "ka
ğıd-ı zer. pür-zer kağıt. kağıt came" gibi 
tamlamalar yanında "kağıt uçurmak. ka
ğıt burmak. kağıda dökımek. kağıda ge
çirmek. kağıt düzmek, kağıt paralamak. 
kağıt karalamak. kağıt üzerinde kalmak" 
vb. deyimlerde kullanılmıştır. Sünbülza
de Vehbl'nin. "Kağıd-ı zer gibi gördükte o 
zerrin kemeri 1 Bildi m ol mahı ki var bend-i 
miyanında berat" beyti kelimenin "kıy
metli kağıt" manasında kullanıldığını gös
terir. Nabl'nin. "İsbat-ı sıyama olunan 
hücceti saklar 1 Kağıt uçurur menzil ile 
yolda ulaklar" mısraları. "ramazanın baş
ladığını bildiren haberi ulaştırmak" anla
mında ramazaniyyelerde rastlanan bu ta
birin yer aldığı seçkin örnekler arasında
dır. Ancak divan şiirinde kağıt yerine daha 
çok "var ak" kelimesi yaygındır. Nitekim, 
"Varak-ı mihr-i vefayı kim okur kim din
ler" mısraı atasözü haline gelmiştir. Ka
ğıt ve varak kelimeleri yanında bunlarla 
yapılmış tam lama, deyim ve terimler hat, 
tezhip, cilt. katı ' gibi İslam sanatlarında 
çok zengin kullanımiara sahip olduğu gi
bi eski edebiyatta katip, kitap, mektup, 
kalem, defter, ders (sebak) gibi kavram
ların yer aldığı şiirlerde. özellikle "kalem
name" adını alan mesnevilerde çağrışım 
yoluyla zengin bir çeşitlilik içinde zikre
dilmiştir. Bakl'nin. "Nevbahar açtı cema
lin mushafından bir varak 1 01 varaktan 
başladı gülşende bülbüller sebak" beyti 
bu çeşitliliğin bir ifadesidir. Ahmed Pa
şa'nın. "Ser- name-i mahabbeti canana 
yazmışarn 1 Hasret risalesin varak-ı cana 
yazmışam" beyti de mektup-varak alaka
sıyla söylenmiş bir şahbeyit kabul edilir. 
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(bk. KATI'). 
L 

ı KA GITHANE 

İstanbul'a bağlı ilçe, tarihi bir semt. 
L ~ 

Terkos gölünün güneydoğusundaki Ka
ratepe mevkiinden çıkan. Belgrad orman
larından birçok kol aldıktan sonra Haliç'e 
dökülen derenin ve bu derenin kıyısında 
kurulan yerleşme yerinin adı olup Bizans 
döneminde derenin ismi Barbysos. kö
yün ismi ise Pissa idi. Osmanlılar zama
nındaki adını daha Bizanslılar devrinde 
burada bulunan kağıt imalathanelerin
den aldığı belirtilir. 

Osmanlılar. Kağıthane ve civarını Yıldı
rım Bayezid zamanında tanımışlardır. Bu 
padişah, ilk İstanbul muhasarasını Kağıt-



hane ile Galata arasındaki sahada yap
mış ve bazı kuwetlerini Kağıthane köyü 
civarına yerleştirmişti. ll. Mehmed de fe
tih le sonuçlanacak olan İstanbul kuşat
ması sırasında bu bölgeye gelmişti. ll. 
Bayezid devrinde Kağıthane'de bir barut 
imalathanesi yapılmış. bu baruthane uzun 
süre faaliyette kalmıştır ( BA, MD, n r. ı 6, 
s. 375). Yavuz Sultan Selim devrinde yeni 
ilavelerle genişletilen (92 I/ I 5 ı 5) Haliç'teki 
tersane de Galata'dan Kağıthane deresi
ne kadar uzanıyordu. 

Kağıthane vadisi. esnaf ve sanatkarla
rın zaman zaman toplanıp imal ettikleri 
malları sergiledikleri bir yer ve mesire 
mahalli olarak da ünlüdür. Özellikle ku
yumcular, müzehhipler ve saraçlar bura
da toplanırlar ve meslekleriyle ilgili tören
leri icra ederlerdi (Evliya Çelebi, I, 483). 
Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeleri 
için yapılan sünnet törenleri Kağıthane'
deki eğ lence ve ziyafetleri e tamamlan
mıştı. Yine bu padişah zamanında bura
daki tatlı suların İstanbul'a getirilmesi 
planlanmış ve bunun için su kemerlerinin 
yapımına başlanmıştır. Kağıthane Kanu
ni'den sonra daha da önem kazanmış ve 
kısmen iskana açılmıştır. Bu hükümdarın 
oğlu Şehzade Mehmed'in dadısı Daye Ha
tun 951 (1544) yılında burada bir mescid 
yaptırmış. bir süre sonra bunun etrafın
da bir tekke ile hamam ve yirmi kadar 
dükkandan oluşan 200 haneli bir yerle
şim merkezi oluşmuştur (a.g.e. , 1, 484) . 
XVI. yüzyıl sonlarında Kağıthane'de Mira
h ur Kasrı ile çeşmesi yapılmış. ll. Osman 
zamanında ise Kağıthane sularının topla
nıp su kemerlerine dağıtımının yapıldığı 
havuz inşa edilmiştir. Kağıthane. İstan
bul halkının bir gezinti yeri olduğu gibi sa
raya ait atların çayıra çıkıp otladığı, hatta 
bazı padişahların avlandığı bir yer olarak 
da önem kazanmıştır (BA, MD, nr. 80 , s. 
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217). IV. Murad zamanında burada Emir
güne oğlu Yusuf için Acem tarzında bir 
kasır ve bahçe yaptırılmıştır. Osmanlı kla
sik döneminde Kağıthane yeniçeri ağası
nın nezaretinde olduğundan bu makam
da bulunanlar zaman zaman burayı teftiş 
ederlerdi. 

Kağıthane asıl gelişmesini. XVIII. yüz
yılın ilkyarısında lll. Ahmed'in damadı ve 
sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa zama
nında göstermiştir. İbrah im Paşa , 1718 
Pasarofça Antiaşması'ndan sonra başla
yan barış döneminde İstanbul'un imarına 
büyük önem verip her tarafta saraylar. 
kasırlar. bahçeler, çeşmeler. cami, mes
cid, mektep ve medreseler yaptınrken 
Kağıthane semti üzerinde önemle dur
muş ve burayı yeniden tanzim ettirmiş
tir. Burada yapılan köşk ve bahçeler. daha 
ziyade Paris sefaretinden dönen Yirmi
sekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin oradan 
getirdiği saray ve bahçe resim ve plania
rına göre inşa ettirilmiştir (Shay, s. 300) . 
Bu münasebetle önce Kağıthane'nin batı 
tarafında Alibey köyü sırtlarında eski bir 
mesire yerindeki üç mermer havuz tamir 
edilerek oluklarla birbirine bağlanmış ve 
civa rı ağaçlandırılmıştır. 1132 ( 1720) yılın
da devri n şair ve vak'anüvisi Raşid Meh
med Efendi tarafından buraya Hüsre-

XIX. yüzyıl ı n 

ortalarına doğ ru 

Kağıtha n e' yi 

gösteren 
Thomas Allom 'un 
gravürü 
(Constantinople 
and the Scenery 
o{ the Seven 
Ch u re hes o{ Asia 
Minor, 
London 1840 , 1 ) 

KA GITHANE 

vabad adı verilmiştir (Tarih, V. 305-306) 
Hüsrevabad'ın bazı arazisi yeni köşk. 
kasır ve bahçeler yapılmak üzere devlet 
adamları arasında paylaşılmıştır. 1134'
te (1722) Kağıthane deresinin eski mec
rası değiştirilerek burada bulunan Hum
barahane'den 800 zira mesafeye kadar 
derenin iki tarafı rıhtım yapılmak üzere 
mermerlerle çevrilmiş ·ve derenin yeni ya
tağının kenarında devrin padişahı için bir 
kasır inşa edilmiştir. Bu kasır. önündeki 
geniş havuza yukarıdan döktürülen su
dan dolayı Çağlayan Kasrı adıyla anılmış
tır. Kasrın karşısına iki cepheli bir çeşme 
yapılmış. ayrıca havuz ejder başlı fıskıye
lerle donatılmıştır. Çağlayan Kasrı'ndan 
Baruthane'ye kadar Kağıthane deresi sa
hiline iki taraflı köşkler ve kasırlar inşa 
edilmiştir. 1 O Ağustos 1 722 tarihinde ta
mamlanan Kasr-ı Hümayun ve civarına 
Sadabad adı verilmiştir. Daha sonra. Ka
ğıthane deresinin iki tarafında olup dev
let adamlarına dağıtılan arsalara birçok 
köşk ve kasır inşa edilmiştir ( Çeleb izade 
Asım , s. 42 vd.) . Lale Devri Kağıthane'nin 
en parlak dönemini teşkil eder. Kağıtha
ne'deki köşk ve bahçelerde icra edilen 
türlü eğlenceler. elçi kabul törenleri. dü
ğünler. başta Nedim olmak üzere devrin 
şairlerinin şiirlerinin ve ünlü bestekar
ların bestelerinin okunduğu toplantılar 
1730 Patrona İsyanı 'na kadar sürmüştür. 
Burada yapılan eğlence ve törenierin is
raf derecesine varması . fakir ve işsiz İs
tanbul halkı ile İbrahim Paşa'ya rakip 
kimselerin hasedini çekmiş. diğer bazı 
sebeplerden dolayı 1730'da Patrona Ha
lil önderliğinde çıkan isyan Kağıthane'nin 
ihtişamını sona erdirmiştir. Asiler. Kağıt
hane'deki köşk ve kasırların tamamen yı
kılıp yakılmasını isterken yeni padişah ı. 

Mahmud sadece yıkılmasına izin vermek 
zorunda kalmıştır (Subhl, vr. ı ı " ) Böylece 
1 OO'den fazla kas rı n içindeki eşyayı yağ
malayan zorbalar daha sonra binaları yık
mışlardır. I. Mahmud. asilerin bertaraf 
edilmesinin ardından 1732 yılında Kağıt-
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hane'yi Bostancı Ocağı vakıflarına bağla
yarak kısmen korumaya ve 1 7 43 'te Sada
bad'ı ihya etmeye çalışmışsa da burası 
hiçbir zaman eski ihtişamına kavuşama
mıştır. Daha sonraki padişahlar savaşlar 
yüzünden Kağıthane ile pek ilgileneme
mişler. sadece burada kurulan çadırlar
da elçi kabulü ve ziyafet tertibine devam 
edilmiştir. 

Öte yandan lll. Mustafa devrinde kuru
lan ve I. Abdülhamid zamanında yeniden 
organize edilen Sürat topçularının Kağıt
hane çayırında düzenli talimlere başla
ması, aynı şekilde lll. Selim döneminde 
yine buranın Nizam-ı Cedld askerleri için 
talim sahası haline getirilmesi, Kağıtha
ne'nin askeri amaçlı olarak revaç bulma
sına sebep olmuştur. Bunların dışında Ka
ğıthane bağazı denilen yerde donanmaya 
ait Şalope teknelerinin kalafatı için yeni 
gözler yapılmış (Cevdet. VI, 220), aynı za
manda başta Kasr-ı Hümayun olmak üze
re bazı bina ve çeşmelerin tamirine baş
lanmış, lll. Selim bu işlerle bizzat ilgilen
miştir (Ayvansarayl, I. 300). IV. Mustafa, 
İspanya sefiriyle Fransa'nın istanbul elçi
sini Kağıthane'ye yaptığı biniş sırasında, 
aynı şekilde ll. Mahmud 1808'de Sened-i 
ittifak' ı imzalamak üzere gelen ayan tem
silcilerini Kağıthane'deki Çağlayan Kas
rı'nda kabul etmiştir (Cevdet. IX. 7-8). 
1809 yılından itibaren ll. Mahmud'un em
riyle Çağlayan Kasrı ve diğer bazı kasırlar
la Nevşehirli İbrahim Paşa'nın yaptırdığı 
cami yeniden inşa edilmiş. böylece Kağıt
hane tekrar eski canlılığına kavuşmaya 
başlamıştır. Bina Emini Ahmed Efendi'
nin nezareti altında 1814'te ihyası ta
mamlanan Kasr-ı Hümayun ve müştemi
latı padişahlara layık bir tarzda döşenmiş, 
aynı yılın nevruzunda ll. Mahmud hare
miyle birlikte buraya gelerek birkaç gün 
kalmıştır (Şanlzade, ıı. 216-217). Daha son-
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raki yıllarda da burada çeşitli vesilelerle 
ziyafet tertibine ve törenler yapılmasına 
devam edilmiştir. 1835'te Şehzade Abdü
laziz burada icra edilen bir törenle Kur
'i'ın-ı Kerlm'e başlamış. ertesiyıl şehzade 
ile büyük kardeşi Abdülmecid'in sünnet 
düğünleri yine burada yapılmıştır ( Lutfl, V, 
45). Padişah olduktan sonra da Kağıt

hane'ye olan ilgisini sürdüren Sultan Ab
dülaziz 1862 yılında buradaki camiyi yık
tırarak yenisini yaptırmıştır. 1863'te Mı
sır seyahatinden dönünce askerlere ve 
yabancı devlet adamlarına yine Kağıtha
ne'de bir ziyafet vermiştir. Ertesi yıl Ka
ğıthane' de bu padişah için özel bir kasır 
yapılmış ve çeşitli sportif gösteriler le eğ
lenceler düzenlenmiştir. ileriki yıllarda da 
Sultan Abdülaziz sık sık Kağıthane'ye gel
miş, 1867'de buradaki sarayın bahçesini 
halka açmıştır. ll. Abdülhamid, 1893 yılın
da Kağıthane çayırma abidevi bir çeşme 
yaptırarak buranın imarına katkıda bu-

lunmuştur (Tanışık, I, 343-344). 1914 yı
lında üç subay tarafından ittifak Çeşme
si adıyla bir çeşme daha inşa edilmiştir 
(a.g.e., ı, 308) 

I. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ih
male uğrayan Kağıthane yeniden harap 
olmaya terkedilmiş, buradaki tarihi bi
nalar bakımsızlıktan teker teker ortadan 
kalkmıştır. Çağlayan Kasrı da, 1940'lı yıl

ların başlarına kadar varlığını koruyabil
miş, daha sonra tamamen ortadan kalk
mıştır. Böylece Osmanlı Devleti'nin sa
nat. edebiyat ve sosyal hayatında bir çı
ğır açmış olan Kağıthane gecekondular
la dolmuş, bir sanayi bölgesi haline gelişi 
de tarihi dokunun acımasızca tahribine 
yol açmıştır. Bugün İstanbul'un bir ilçesi 
durumunda olan Kağıthane'nin on altı ma
hallesi vardır. Şişli'ye bağlı bir köy iken 
hızla gelişmesi 1987'de ilçe haline geti
rilmesine yol açmıştır. 2000 yılı nüfus sa
yımının geçici sonuçlarına göre Kağıtha
ne'nin nüfusu 345.574 idi. 

Kağıthane Osmanlılar dönemindeki ta
bii güzelliği ve mesire yeri olmasıyla di
van edebiyatında sık sık anılmıştır. Özel
likle Lale Devri'ndeki Sadabad eğlenceleri 
pek çok şairin gazellerine, kıta ve kaside
lerine konu olmuş. burada yaşanan renkli 
hayat, daha sonraki dönemlerde de şair 
ve yazarların ilgisini çekerek mısralara 
yansımıştır. Türk edebiyatında Kağıtha
ne'den bahseden ilk eser Tacizade Cafer 
Çelebi'nin Hevesname'sidir (yazı !ışı 898/ 
1493). "Sıfat-ı Kağıthane" başlığı ile on 
dokuz beyitlik bir tasvirin yer aldığı He
vesname'den sonra Latlfi Risale-i Ev
sô.f-ı İstanbul'da Kağıthane'yi, "Güller ile 

Kağıthane deresi kenarında bulunan Sultan ll. Abdülhamld dönemine ait meydan çesmesi ile Sultan 111. Ahmed dönemine 
ait iki cepheli çeşme 



ettiler bezm-i çemende encümen 1 Cam 
gül süsen sürahl bülbül anda nayzen" 
diye anlatır. Nef'l Kağıthane'yi kalabalığı, 
güzelliği ve hOrileriyle cennete benzetir: 
"Mahşer olmuş sahn-ı Kağıthane dünya 
bundadur 1 Cennete dönmüş güzellerle 
temaşa bundadır" . Ulle Devri 'nden sonra 
da Kağıthane şiirin konusu olmaya devam 
etmiş. Hatem. Haşmet. Sünbülzade Veh
bi. Enderunlu Fazı! (Zenanname mukad
dimesinde) ve Sermed gibi şairler gazel 
ve kasidelerinde buranın güzelliğinden 
bahsetmişlerdir. Servet-i Fünün döne
minde Hüseyin Suat Yalçın. Cumhuriyet 
devrinde de Cevdet Kudret ile İlhan Berk 
Kağıthane'yi eskiye özlem duygusuyla an
mışlardır. 
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!il MüNiR AKTEPE 

L 

KAHHAR 
{)~.öll) 

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

_j 

Sözlükte "yenmek. üstün gelmek, zor 
kullanarak istediğini yapmak" anlamında
ki kahr kökünden mübalağa ifade eden 
bir sıfat olup "yenilmeyen. yegane kudret 
ve tasarruf sahibi" demektir. Dilciler ve 
alimierin hemen hepsi kahr kavramının 
temel manasını "boyun eğdirip üstün 
gelmek" (tezlll ve galebe) olarak belirle
mişlerdiL Fahreddin er-Razi, bu kavrama 
"zor kullanmak ve mecrasından çıkarmak 
suretiyle bir şeye boyun eğdirmek" anla
mını verdikten sonra bunun zat-ı ilahiy
yeye nisbet edildiği takdirde iki şekilde 
düşünülebileceğini söylemiştir: Başkası

nı ilahi iradenin dışında iş yapmaktan alı
koymak ve kendi iradesince hareket et
mekten kişiyi men etmek (Leuami'u '1-
beyyinat, s. 229) . 

Kur'an-ı Kerim'in altı ayetindekahhilr . 
iki yerdekahir ismi Allah'a. bir ayette de 
kahir sıfatı insanlara izafe edilmiştir (M 
F Abdülbaki. ei-Mu<cem, "15hr" md.). Al
lah'a nisbet edilen kahhar isimlerinin 
hepsi vahid isminden hemen sonra yer 
almıştır. Bunların dördü şirk anlayışını 
eleştirip tevhid inancını pekiştiren bir 
bağlamda zikredilmiş (Yusuf 12/39 ; er
Ra'd 13/16; Sad 38/65; ez-Zümer 39/4), iki 
ayet de kıyametin kopmasını tasvir eden 
ayetler sırasında yer almıştır (İbrahim 14/ 

48; ei-Mü'min 40/16). Doksan dokuz isim 
listesinde bulunmayan kahir ismi ise ta
biat varlıkları içinde müstesna bir yer 
tutan insan türü üzerindeki ilahi nimet. 
kudret ve tasarrufu ifade eden ayetler 
içinde zikredilir ( ei-En'am 6/18, 61 ). Kah
har esrna-i hüsna listesinin Tirmizi riva
yetinde ("Da'avat", 82). kah ir ise İbn Ma
ce rivayetinde ("Du'a"' , ı O) yer almıştır. 

Kahhar ile kahirin kelime kalıplarını ve 
Kur'an'daki kullanılışiarını göz önünde 
bulunduran alimler birincisinin ikincisin
den daha zengin bir muhtevaya sahip ol
duğunu kabul etmişler. bununla birlikte 
iki ismi genellikle birlikte düşünmüşler
dir. Alimler Allah'ın yegane galip, sonsuz 
kudret ve tasarruf sahibi oluşunu şöyle 
açıklamışlardır: İlahi hakimiyete karşı di
reniş göstereniere önce akla ve duyulara 
hitap eden belgeler sunmak. bu yarar 
sağlamadığı takdirde çeşitli afet ve bela
larla kendilerini uyarmak ve nihayet on
ları ortadan kaldırmak(Zeccac, s. 38; Ebu 
Abdullah el-Halim!, I, 202; Gazzall, s. 86). 

KAHHAR 

Fahreddin er-Razi. kahhar isminin etki 
alanını duyularla algılanabilen ve algılan
mayan alemleri içine alacak şekilde ge
niş düşünmüştür (Leuami'u '1-beyyinat, 
s. 229-230) Abdülkahir ei-Bağdadl de 
kahhar isminin İslam inancının temelini 
oluşturan şirkin reddi ve tevhidin ispatı 
açısından büyük önem taşıdığını belirt
miştir; çünkü bu isim Seneviyye ve Me
cüsllik gibi düalist telakkılerinin yanında 
kulu kendi fiilinin hilliki kabul eden Mu'
tezile'ye karşı güçlü bir delil oluşturmak
tadır ( ei-Esma' ue'ş-şıfat, v r. I58b). 

Doksan dokuz esrna-i hüsna içinde yer 
almamakla birlikte Kur'an'da ve hadis ri
vayetlerinde Allah'a nisbet edilen galib 
kavramı anlam açısından kahhara en ya
kın olan bir isimdir. Galb (galebe) kökü bir 
ayet-i kerlmede, "Ben ve elçilerim mut
laka galip geleceğiz" (ei-Mücad ile 58/21) 
ifadesiyle fiil olarak, "Allah irade ettiği her 
işte hükmünü icra edip galip gelendir" 
(Yusuf 12/21) mealindeki ayette de isim 
olarak zat -ı ilahiyyeye izilfe edilmiştir. E bO 
Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste 
müslümanlara zor günler yaşatan Hen
dek (Ahzab) Gazvesi'nin zaferle sona er
mesi münasebetiyle Hz. Peygamber'in. 
içinde galebe kavramının da yer aldığı 
şöyle bir şükran niyazında bulunduğu ifa
de edilmiştir: "Allah'tan başka tanrı yok
tur. O tektir. Ordusunu onurlandırdı, ku
l una zafer verdi, birleşik kuwetlere ken
di kudretiyle galip geldi" (BuharT, "Me
gazi", 29; Müslim, "Zikir", 77). 

Kahhar ile esrna-i hüsnadan "yenilme
yen, yegane galip" anlamındaki aziz. "her 
şeye gücü yeten" manasındaki kadir, 
muktedir. kavlve metin, ayrıca "iradesi
ni her durumda yürüten" anlamındaki 
cebbar. "m ülkü n sahibi ve tasarruf ede
ni" manasındaki malikü'l-mülk isimleri 
arasında anlam yakınlığı ilişkisi bulun
maktadır. 

Kahhilr. alimierin çoğunluğu tarafın 

dan kadir ismi statüsünde düşünülerek 
zat) isimler grubunda mütalaa edilmiş
tir. Bunun yanında kahharı. "kulu kendi 
iradesince hareket etmekten alıkoymak" 
manasma alarak fiili isimlerden (sıfatları 
sayanlar da vardır. 
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