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rabbin sýfatý konumundadýr ve ilkinde ol-
duðu gibi, “Azamet ve kerem sahibi olan
rabbinin adý yücelerden yücedir” mânasý-
na gelmektedir. Zü’l-celâl ve’l-ikrâm ismi
Tirmizî’nin esmâ-i hüsnâ rivayetinde yer
almaktadýr (“Da.avât”, 82). Ýbn Mâce’nin
müstakil esmâ-i hüsnâ listesinde geçme-
mekle birlikte burada ve Buhârî dýþýnda
Kütüb-i Sitte’de farklý hadis rivayetlerin-
de zikredilmektedir (Wensinck, el-Mu£cem,
I, 352). Hz. Peygamber, “yâ zü’l-celâli ve’l-
ikrâm” ifadesini sürekli ve ýsrarla tekrar
edilmesini emretmiþtir (Müsned, IV, 177;
Tirmizî, “Da.avât”, 91). Esmâ-i hüsnâdan
celîl ve kerîm isimlerinin farklý kalýplarýn-
dan meydana gelen bu terkibin ikinci kýs-
mýnýn muhtevasý baþka âyet ve hadisler-
de de görülmektedir (bk. CELÎL; KERÎM).

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî zü’l-celâl ve’l-
ikrâm ismini ilk geçtiði yerde (er-Rahmân
55/27), ulûhiyyet makamýný ve Allah’ýn em-
rini yüceltmenin kullarýn görevi olmasý ve-
ya Cenâb-ý Hakk’ýn dilediði kimseleri dün-
yada yüceltmesi, âhirette de lutuf ve ik-
ramýna mazhar kýlmasý þeklinde yorum-
lamýþtýr (Teßvîlâtü’l-Æurßân, XIV, 268-269).
Ýkinci yerde ise bu ismi, yaratýklarýn Al-
lah’ý yücelterek baþkalarýný O’nun adýyla
adlandýrmamalarý, þanýna yakýþmayan ço-
cuk sahibi olma veya ortaðý bulunma gibi
sýfatlar nisbet etmemeleri biçiminde açýk-
lamýþtýr (a.g.e., XIV, 288). Hattâbî ile Halî-
mî’nin izahlarý da Mâtürîdî’nin yorumlarýy-
la paralellik göstermektedir (bk. bibl.). Ab-
dülkahir el-Baðdâdî esmâ-i hüsnâ içinde,
temel mânayý teþkil eden kelimelerin sýfat
olmayýp “zû” ismiyle sýfat anlamý kazanan
zü’l-celâl ve’l-ikrâm ismine dikkat çekmiþ,
azamet ve heybet bildiren celâl ile lutuf ve
ihsan ifade eden ikrâm kelimelerinin bir
araya getirilmesinin hikmetini kullarýn kor-
ku ile ümit arasýnda yaþamalarýnýn ge-
rekliliðiyle açýklamýþtýr. Baðdâdî, “Tebâre-
ke’smü rabbike zi’l-celâli ve’l-ikrâm” âye-
tinin ism-i a‘zam olabileceði þeklindeki ka-
naati naklettikten sonra Kur’an’da zü’l-ce-
lâl ve’l-ikrâm kuruluþundaki “zü’l-arþ, zü’l-
fazl, zü’l-meâric” terkiplerine temas etmiþ
ve ilâhî sýfatlarý ilgilendiren bu tür nasla-
rýn Mu‘tezile ile (Kaderiyye) Ehl-i sünnet
arasýnda meydana gelen sýfat tartýþmala-
rýnda ikinci grubun haklýlýðýný kanýtladýðýný
belirtmiþtir (el-Esmâß ve’½-½ýfât, vr. 115a-
116a). Râgýb el-Ýsfahânî celâl kelimesinin
yüceliðin doruk noktasýný teþkil ettiðini, bu
sebeple Allah’tan baþkasý için kullanýlmadý-
ðýný söylemiþtir. Ona göre Cenâb-ý Hakk’ýn
celâl sahibi diye nitelendirilmesinin kendi
varlýðýna kanýt oluþturan mükemmel þey-
leri yaratmasý, zâtýnýn mahiyetinin biline-

memesi veya duyu yoluyla algýlanamama-
sý anlamýna gelir. Allah’ýn ikram sahibi olu-
þu da yaratýlmýþlara lutfettiði nimetler se-
bebiyle onlarýn zillete ve sýkýntýya mâruz
kalmamalarý ya da karþýlýksýz verdiði bütün
nimetlerin aslýnda þerefli ve deðerli olma-
sý mânasýndadýr (el-Müfredât, “cll”, “krm”
md.leri). Kulun zü’l-celâl ve’l-ikrâmdan na-
sibi, Allah’ýn azametinin yaný sýra lutuf ve
ikram sýfatlarý baðlamýnda kulluk görevini
yerine getirmesi, özellikle kendisine veri-
len nimet ve imkânlarý O’nun diðer kullarýy-
la paylaþmasýdýr. Allah’ýn insanla ilgili isim-
leri içinde yer alan zü’l-celâl ve’l-ikrâm alî,
celîl, kerîm, mâcid, mecîd, muðnî, muiz ve
müteâlî isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde
bulunur.
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Defterdar Sarý Mehmed Paþa’nýn
1656-1704 yýllarý arasýnda
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Kafzâde Fâizî’nin
(ö. 1031/1622)

antoloji özelliði taþýyan
tezkiresi.
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XVII. yüzyýl Osmanlý þairleri ve þiir orta-
mý hakkýnda bilgi vermesinin yanýnda þiir-
lerden aktardýðý örneklerin bolluðuyla dik-
kati çeker. Tezkirenin kütüphanelerde ka-
yýtlý olduðu bilinen on altý nüshasý arasýn-
da en eskisi ve en çok þair ihtiva edeni ba-
zý sayfalarýnda Fâizî’nin el yazýsýyla derke-

es-Sekafî tarafýndan Sind’de esir alýnarak
Irak’a getirilen Zutlar’dandýr (Zehebî, I,
178). Hindistanlý müellif Þiblî Nu‘mânî’nin
de Zut asýllý olduðu ileri sürülmektedir. Pa-
kistanlý Zutlar’dan olan Muhammed Zafe-
rullah Han, Lahey’deki Uluslararasý Ada-
let Divaný’nda hâkimlik yapmýþtýr.
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “azamet sahibi ve yüce olmak”
anlamýndaki celâl ile “cömert ve merha-
metli, asil ve þerefli olmak” mânasýndaki
keremden türeyen ikrâm kelimelerinin ba-
þýna zû (sahip) getirilmesiyle meydana ge-
len bir terkip olup “azamet ve kerem sa-
hibi” demektir. Bu isim Kur’an’da iki yer-
de geçer (er-Rahmân 55/27, 78). Bunlarýn
ilkinde rab kelimesine muzaf olan “vech”in
(Allah’ýn rýzasý, bizzat kendisi) sýfatýdýr; bu-
rada, yeryüzündeki her canlý yok olurken
azamet ve kerem sahibi rabbin zâtýnýn bâ-
ki kalacaðý ifade edilir. Ýkincisinde terkip
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