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md.). Zâhir Tirmizî ile Ýbn Mâce’nin es-
mâ-i hüsnâ listelerinde yer almýþ (“Da.a-
vât”, 82; “Du.â,”, 10), izhar kavramý çeþitli
hadis rivayetlerinde de zât-ý ilâhiyyeye izâ-
fe edilmiþtir (Wensinck, el-Mu£cem, “zhr”
md.).

Ebû Ýshak ez-Zeccâc, zâhirin terim an-
lamý çerçevesinde bir yorum yaptýktan
sonra kelimenin “üstün ve yüce olmak”
þeklindeki kök anlamýndan hareketle bu
isme “her þeyin fevkinde olan” anlamýný
vermiþ ve uzunca bir dua / niyaz hadisin-
de yer alan, “... Sen zâhirsin, fevkinde hiç-
bir þey yoktur, sen bâtýnsýn, dûnunda hiç-
bir þey yoktur” meâlindeki ifadeyi (Müs-
ned, II, 381, 404; Müslim, “Cikir”, 61) de-
lil göstermiþtir (Tefsîrü esmâßillâhi’l-¼üsnâ,
s. 60-61). Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Hadîd
sûresinin baþ tarafýnda yer alan âyette
(57/3) iki çift isimden her birinin yanýnda-
kini nefyettiðini ve bunun çeliþki ifade et-
tiðini ileri sürer, çünkü bir þey açýk ve be-
lirginse gizli olmaz, gizli ise açýk olmaz. Ar-
dýndan kendisi bunu þöyle yorumlar: Bu-
rada çeliþki gibi görünen þey yaratýlmýþ-
lar dünyasýna özgüdür. Cenâb-ý Hakk’ýn
evvel-âhir, zâhir-bâtýn oluþu “kendinden”
(bi-zâtihî) olma özelliði taþýdýðýndan çeliþki
söz konusu deðildir. Aslýnda bu, Allah’ýn
zâtýnda, isim ve sýfatlarýnda hiçbir þeye
benzemediðine, dolayýsýyla O’nun birliði-
ne iþaret eder. Mâtürîdî zâhir ismine “hiç
kimsenin yenilgiye uðratamayacaðý ga-
lip ve hâkim, aklî ve naklî delillerle varlýðý
ve birliði apaçýk” mânasý verir (Teßvîlâtü’l-
Æurßân, XIV, 333-334). Ebû Abdullah el-
Halîmî zâhir ismini Allah’ýn varlýðýný kanýt-
layan fiilî isimlerden sayarken Mecdüd-
din Ýbnü’l-Esîr, garîbü’l-hadîse dair zen-
gin muhtevalý eserinde zâhiri “her þeyin
fevkinde bulunan” þeklinde açýklamýþ, ay-
rýca bu ismin “fiilleri ve sýfatlarýnýn tecelli-
lerinden yansýyanlara bakýlarak aklî istid-
lâl yöntemleriyle tanýnan varlýk” diye yo-
rumlandýðýný da kaydetmiþtir (en-Nihâye,
“zhr” md.). Kuþeyrî zâhirin, içinde yer al-
dýðý dört ismin Allah’ýn fiilî sýfatlarýna iþa-
ret ettiðini söylemiþ ve bu çerçevede zâ-
hir ile bâtýnýn þöyle açýklanabileceðini be-
lirtmiþtir: Cenâb-ý Hak nimetleriyle zâhir,
rahmetiyle bâtýndýr; sýkýntýlardan kurtar-
masýyla zâhir, inâyetiyle bâtýndýr; onur ve
þeref lutfetmesiyle zâhir, doðru yolu gös-
termesiyle bâtýndýr (et-Ta¼bîr, s. 83).

Gazzâlî, Allah Teâlâ’nýn, duyularýn idraki
veya duyulara dayanan hayal gücüyle bi-
linmesi açýsýndan bâtýn, aklýn istidlâli yön-
temiyle tanýnmasý bakýmýndan zâhir oldu-
ðunu belirtmiþ, ardýndan akýl yoluyla bilin-
mesi açýk seçik olsaydý O’nu inkâr eden-

lerin bulunmamasý gerektiði yolundaki
karþý fikri hatýrlatmýþ ve buna þöyle ce-
vap vermiþtir: Cenâb-ý Hakk’ýn varlýðýnýn
bazýlarýna gizli kalmasý O’nun çok belirgin
(þiddet-i zuhûr) oluþundandýr. Þöyle ki, ya-
zýnýn bir yazýcýya ihtiyaç duymasý gibi ta-
biattaki her nesne ve olayýn olaðan üstü
bir düzene sahip olmasý da onun bir yara-
týcý ve düzenleyicisinin bulunduðunu ka-
nýtlar. Bununla birlikte, bu düzen hiç aksa-
madýðý ve her olan bitene egemen oldu-
ðu için aklî melekelerini ve psikolojik güç-
lerini yeterince kullanamayan insanlar dü-
zenin kendi kendine sürekli çalýþtýðý yanýl-
gýsýna düþerler (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 147-
150). Fahreddin er-Râzî de evvel-âhir, zâ-
hir-bâtýn isimlerini birbiriyle baðlantýlý bi-
çimde çeþitli yönlerden açýklamaya çalýþ-
mýþtýr. Zâhir ismi, yer aldýðý âyette geçen
evvel-âhir gibi alternatifi olan bâtýn ismiy-
le kullanýldýðý takdirde muhteva açýsýndan
tamamlayýcý bir denge meydana gelmek-
tedir. Zâhir Cenâb-ý Hakk’ýn zâtî, fakat te-
cellileri açýsýndan fiilî isim ve sýfatlarý için-
de mütalaa edilir (bk. BÂTIN). Ayrýca zâ-
hir alî, azîz, cebbâr, kadir, mecîd, metîn ve
müteâlî isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde
bulunur.
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Ýbrâhim Zâhid-i Geylânî’ye
(ö. 700/1301)
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “ortaya çýkmak, belirgin olmak;
üstün olmak, galip gelmek; yardým et-
mek” anlamlarýndaki zuhûr kökünden tü-
reyen zâhir, terim olarak “varlýðýný ve bir-
liðini belgeleyen birçok delilin bulunmasý
açýsýndan belirgin olan” mânasýnda kulla-
nýlýr (Kåmus Tercümesi, II, 512; Zeccâcî, s.
137). Zâhir ismi bir âyette (el-Hadîd 57/3)
“zâtý ve mahiyeti bakýmýndan gizli olan”
anlamýndaki “bâtýn” ismiyle birlikte geçer,
“muttali kýlmak; galip getirmek” mânalarý-
na gelen “izhâr” kavramý da Allah’a nisbet
edilir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “zhr”
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