
de eder. Buna göre ilk batın çocuklar, 
ikinci batın torunlar. üçüncü batın da 
torunların çocuklarıdır. .. Aile vakıfların
da geçen "batnen ba'de batnin" tabiri. 
vakfın gelirlerinden faydalanacak kim
seler arasında bir öncelik sırasının ge
rekliliğine işaret eder. Buna göre aksi
ne bir kayıt olmadıkça daha yakın batın 
varken diğerleri vakıftan faydalanamaz. 
"Neslen ba'de neslin" tabir i ise. örfen 
yukarıdaki manada kullanılması hariç, 
derece farkı gözetmeden bütün soyu içi
ne alır (Bilmen, IV, 358 vd.). 

"Karın" anlamıyla batın kelimesi, bir 
kimsenin kız çocuğundan olan torunları 
manasma eviad-ı batn, " sırt" anlamına 

gelen zahr da kendi erkek ve kız çocuk
ları ile erkek çocuğundan olan torunları 
manasma eviad-ı zahr şeklinde de kul
lanılır (Bilmen, IV, 293; Berk.i , s. 17). 

Satın "bir yerin iç tarafı. vadi tabanı, 
havza" anlamında coğrafi bir terim ola
rak da geçmekte olup (bk. el-Feth 48 / 

24) bu manada Arabistan'da çeşitli yer
lerin özel adı olmuştur. 
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( ~UI) 

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

_j 

Satın kelimesinin masdarını oluştu

i-an batn ve butün "gizli olmak; bilmek, 
bir şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sırla
rına vakıf olmak" manalarma gelir. Batn 
veya butünun karşıtı olan zuhürun ma
naları içinde de " açık ve aşikar olmak". 
ayrıca "muttali olmak" gibi anlamlar var
dır. 

Kur'an-ı Kerim'de butün ve zuhür mas
darları iki ayette mazi, dört ayette de 
ism-i fail sigasıyla karşılıklı olarak ve 
"gizli- aşikar" manalarında kullanılmış

tır. Satın. Allah ' ın isimlerinden biri ola
rak Hadi d süresinde (57 1 3) "ewel-ahir", 
"za hir-batın" tertibi içinde yer almıştır. 
Esrna-i hüsnadan biri olarak muhtelif 
hadislerde de geçmektedir. 

Allah'ın zatını nitelendiren dört ismin 
belli bir tertip içinde sıralandığı Hadid 

süresindeki ayet ve özellikle burada ge
çen zahir- batın isimlerinin yorumuyla 
ilgili olarak on'un üzerinde farklı görüş 
ileri sürüldüğü belirtilmektedir (bk ibn 
Kesir, vııı. 3 ı). Satın kelimesinin çeşitli 
anlamları ve esrna-i hüsnadan biri olma
sı itibariyle getirilen yorumlar çerçeve
sinde bu ismin manalarını şöylece sıra
lamak mümkündür: 

a) Varlığını belgeleyen birçok delil bu
lunmakla birlikte duyulardan gizli olup 
gözle algılanamayan; mahiyeti bilineme
yen, kemiyet ve keyfiyetle niteleneme
yen, zihnin tasawur sınırlarına girme
yen; mürnin kuluna zahir olmakla birlik
te münkirin nazar ve tefekküründen giz
lenen. b) Açık ve gizli bütün nimetleri 
veren. Bu yorum. "Allah açık ve gizli ni
metlerini size bol bol ihsan etti" (Lok
man 3 ı 1 20) mealindeki ayete dayandı
rılmıştır. c) Açık olan nesne ve olayları 

(zahir) bildiği gibi gizli olanlarını da bi
len. Büyük nahiv ve lugat alimi imam 
Ferra ve Zeccac'dan itibaren birçok bil
gince benimsenen bu yorum Fahreddin 
er-Razi tarafından haklı olarak ihtiyatla 
karşılanmıştır (Te{sfr, XXIX, 214) Çünkü 
bU takdirde SÖZ konUSU ayetin devamın
da yer alan, "O her şeyi hakkıyla bilen
dir" mealindeki ifade gereksiz bir tek
rar görünümü arzetmektedir. d) Allah 
her şeyin fevkinde (zahir) olmakla bir
likte her şeye her şeyden yakındır. Ni
tekim bir ayette, "Biz insana şah dama
rından daha yakınız " (Kaf 50 / 16) denil
mektedir. Zahir ve batın isimlerine bu 
manayı veren Taberi, görüşünü destek
leyen bir hadisi de kaydetmektedir ( Tef 
sir, XXVII. ı ı ı- ı ı 2). e) Gazzali'nin işaret 
ettiği ve Kur'an lugatı üzerine ilgi çeki
ci bir eser kaleme almış bulunan Hasan 
el-Mustafavi'nin de teyit ettiği bir anla
yışa göre Allah'ın zahir ve batın isimleri, 
O'nun hem görünen hem de görünme
yen alemierin yaratıcısı ve yöneticisi ol
duğu manalarını vurgulamaktadır. f) Es
ma-i hüsna hakkında fevkalade tatmin
kar yorumlar ortaya koyan Abdülkahir 
el-Bağdadi, zahir ve batın isimlerinin Ii
teratüre geçen manalarını sıraladıktan 
sonra Allah'ın gözle idrak edilerneyişi
nin perdelere bürünmesi gibi sebepler
den ötürü olmayıp göze O'nu görme gü
cünün verilmeyişinden ileri geldiğini be
lirtir ve söz konusu ilahi isimlerle ilgili 
olarak ileri sürülen yorumların en doğ
rusunun, Hz. Peygamber'in şu duasında 
yer aldığını söyler (el-Esma,ue 'ş·sl{at, vr. 

BATI N 

76a-b): "Allahım! Sen ewelsin. senden ön
ce hiçbir şey yoktur; sen ahirsin. senden 
sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, . 
fevkinde hiçbir şey yoktur; sen batınsın. 
dünunda (senden öte) hiçbir şey yoktur" 
(Müslim, "?,ikir" , 61 ; Ebü Davüd, "Edeb", 
98) Hadid süresindeki ayetin (57 /3) ihti
va ettiği dört ilahi ismi tekrar edip yo
rumlayan ve Allah'ın zaman ve mekana 
nisbet edilemeyeceğine işaret eden bu 
hadis. Matüridi'nin de muhtemelen ilk 
defa olarak belirttiği üzere Allah'ın bir
liğini dile getirmektedir. Şöyle ki: Söz 
konusu ayet Cenab-ı Hakk'ın bizzat ev
vel ve ahir. zahir ve batın olduğunu be
yan ederken O'nu tavsif eden dört te
mel kavramı karşıtlarıyla birlikte iki di
zi halinde sıralamıştır. Aslında bu kav
ramlar yaratıklar için söz konusu edil
diğinde onlar karşıtlardan sadece biriy
le nitelenmiş olabilirler. Mesela bir var
lık ewel ise ahir olamaz. zahir ise ay
nı zamanda batın vasfını taşıyamaz; ay
nı şekilde bir şey eğer azim (büyük. yü
ce) ise latif (ince. görülmez) olamaz. Hal
buki Allah kendisini bu karşıt kavram
larla tavsif etmek suretiyle zatına ait 
isim ve sıfatiarın yaratıklarınkine ben
zemediğini ifade etmiştir (Te, u fiat, vr. 

755a). 

Satın ismi "gözle algılanamayan, za
man ve mekana nisbet edilemeyip her 
bakımdan tek ve yegane olan" manası
na alınırsa esrna-i hüsnanın zati-seibi 
grubuna. "bütün gizlilikleri bilen" ma
nasına alınırsa zati-sübüti grubuna. "ya
ratıklara her türlü nimeti lutfeden" an
lamında kabul edilirse fiili sıfatlar gru
buna girer. 
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