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E.Ü.İlalüyat Faki.iltesi Öğretim Görevlisi 

Sözlük anlamı- itibarıyla; kalbe emniyet, huzur ve sültün vermek, kalbin 
emniyet, ·nuzur ve sükü:ı;ıa kavuşması, doğrulamak, bir şeyi;J. doğ-rıi!uğunu söy~ 
!emek ve kabul d rnek manalarma gelen· i ın a n Irelim esi, (1) dini bir terim 
claralr; Hz. Mu11aınıned (s.a.v)'in, Allah (c.c) tarafından getirdiğ"i lwsinlik
le bilinen hususlara ip.anma anlamını taşımaktadır. 

Görülüyor kl ıstılahi anlam ;iman ltelimesinin lügat manasma yeni bir §ey 
eldememekte, sadece imanın taalluk ettiği konulara açıklık getirmektedir. Lü
gatte, herhangi bir şeyle ilgili olı;ı.rak onun tasdik ve kabülüne iman denirken, 
·ıs.tılahta, Hz. Peygamber'in kendisine }Jlalı tarafından vahyedildiğlni bildirdi
ği esasların kabul ve tasdiki, imandır. (2) O ;tıalde ıstılahi anlamı ile imanın, şu 
ilü. önemli maliayı ifade ettiğini söylemek. mümkündür: 

a) _Allah'a ,Resülü'ne ve O'nun risaletine, 
b) Bu risaletin ihtiva ettiği esaslara inanmak p) 

Nitekiın kitabımız Kur'an-ı Kerim, bu mtıhtevayı Allah'a ve peygamberine 
inanınayı birbirine raptetmek, bunlardan birine inanıp, diğerine inanmayarak, 
aralarında ayrılık gözeterrlerin kafir olduklarını açıkça bildirmek suretiyle or
taya koymuştur. Bu iki esasın arasını ayırmadan inananlar. ise, Kur'an'da 
::; ı d d i k la r ürıvanı ile tavsif edilerek övülmüştür. (4) 

(1) İbn Manzüı', Lisanu'l-Arab, XII, 21, Beyrut, 1,388./1968; Asım Efendi, 
l{aamus Tereeınesi, IV, 548, Cevheri, es-Sı:tiah, V ,2071, Mısır, 1375,/1956, 

(2) Maturidi, Iüt?-bıi't-Tevhid, 373 vd,.İstanbul, 1979; Teftazani, Şerhiı'l-1\'Iaka. 
sHl_ II, 18~, Istanbul, 1277; Cürcani, Şerhu'I-l\Ievakıf, II, 454, İstanbul, 
Matbaa-i Amire, Ts. · 

(3) Bu ıstılahi tarifin detaylarını Cibril hadisinde bulmaktayız. Bu hadis için 
bkz: Buhari, Sahilı, I, 18; Müslim, Sahih, I, 157; Nesai, Sünen, VIII, 88; 
Maturidi, a.g.e, 393. · 

(4) Bkz: Nisa, 152; Hadid, 7, 19; Nür, 47, 62; Hucurat, 15; Feth, 9, 13. 
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Resulullah'ın risaletinin muhtevasının birinci maddesini A ll a h a i. m an 
: etmek teşkil etmektedir. Yüce Kitabımız Kur_'an-ı Kerim'in en büyük hedefi; 
' A 1 ı a ıi · Teala'nın v 81 r I ı g ı n ı ve ·b ir 1 i ği n i anlatmaktır. Bu ba

kımdan Kur' an, Allah'ın. yarlığını ve birliğini anialmakla açılır ve onunla niha
yetlenir. Mukaddes Kitabımızın her:rien, hemen her suresinde, ·hatta her. sahife
sinde bu konu ile karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiÜriz. 

öte yandan .yüce ıtitabımız, her· peygamber'in t e v h i d inancim yeniden 
öği:ettiğini, bütün dinlerin bu esasta birleştiğini bildirir. Nitekim her peygam
berin gönderildiği ümmete ilk(S) sözünü: "Allah'a ·ibadet edin v~ O'ndan baş
ka bir n'ıa'bfıd tanllllil;yın!" şeklinde tevhid'e davet olduğunu bÜiyoİuz .. · 

Kur'an; tevhid esasının, bütün peygamberler tarafından t8.Iim olunan ci
banşumül bir itikad olduğunu bildirme sadedinde: 

"Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz her peygaınber'e: Ben'den 
başkal tanrı yoktıır, Bana kulluk e<l:mı illye v.alıyetmişizdir." (6) der. · 

Peygamberlerin getirdikleri iman esaslan 'arasında fark yoktur, onlar ayııı 
iınan um delerinin bağlısı ve . tebliğcisidir. (7) Zira iman esaslarının zaman v~ 
mekan kavramları ile alakası yoktur. Binaenaleyh bu esasların zaman 
ve İnekana göre değişmesi söz Iranusu olamaz. Bu· hususa' Peygamberimiz 
(a.s): "Bütün peygamberler anaları ayn, babaları bir olan kardeşlerdir ve din~ 
leri- birdir." (B) buyurarak gayet veciz bir şekilde işaret etmişlerdir. Hz. Pey
gamber bu ifadesi· ile, bütün peygamberleri bir babada birleşen kardeşlere ben-· 
zetmiştir. Hadis-i şeıifteki bu teşbihten; bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri 
iman ilkelerinin aynı, ahkamla iJgili esaslannın ise değişikliği anlaşılmaktadır. 
Bu_ itibar la, Allah fikri ile ilgili hükümlerin hiç bir devirde ve hiç bir peygam-
berin akaidinde değişmediğini ifade etmeliyiz. Yani, ilk Peygamber Adem '-
(a.s)'in bu 11usustaki inanç ve tebliği ne ise, O'ndan sonra gelen bütün peygam
berlerin ki de ve peygamberler zincirinin son halkası Hz. Muhammed' (s.a.v)'in 
tebliği de_ ayn\ olmuştur. (9) 

Bilindiği gibi, Hz. Peygamber İslam'ı tebliğle görevlenilirildiği sırada Arap 
yarımadası çeşitli din mensuplannın birbiri iıe milcadele ettiği bir. belde idi. 
Kur'an-ı Kerim'in nüzülü sıras_ında Arap yarımadasındaki bu değişik dinleri 
üç gurupta toplayabiliriz: Bunlar, bütün çeşitleri ile putperestlik,- yani çok 
tanrıcılık. Tek -tanrı inancına sahip _ol:ınakla beraber putperest- komşularının et- -
kisiyle inandıkla-rı bir tek tann'yı tıpkı bir kabile_ tannsı gibi "Yahudilerin tan- • 

(5) Hüd, 25-26; 61, 84; Mu'minün, 23. Bir kısım ayetlerde de tevhid'e davet 
edilen ümmetierin zulme meylederek bu hakikatten uzaklaştıklan beyan . 
olunmuştur. Bkz: Nisa, 163; Şura, 13-14; Ahkaf, 9; Ali İmran, 19; 

(6) Ep.biya, 25. 
(7) Bakara, 136, 285; Ali İmran, 84. , 
(8) Buhari, Salıih, IV, 142; Müslim. Kitabu'l-Feıl.ail, 142-44; Ebü Davud, Sü-

nen, Kitabü's-sünne, 13. . 
(9) Muhiddin Bahçeci, Ayet ve Hihlislei"le Peygamberlik ve Peygamberler, 

(Nübüvvet ve Risalet) İstanbul, 1977, 51~54. 
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rısı" (lO) haline getinniş bulunan ve bu' anlayı§ları ile ilahi esaslardan inhiraf 
etmi§ ola Yahudilik, Esasını vahiyden almakla beraber, çok tanr:ıcılıkla tek-
tanrıcılığı bağda§tırmaya çalışan Hristiyanlık'tır." ., 

!şte Kur'an ve O'nu tebliğ eden Hz. Peygamber; ikisi ilahi esasa dayalı, bi
risi de batıl olan bu dinlerin mensubu olınuş, ancak aslında Allah'ı tanıma fıt
ratında olan beşeriyete·, O'nu tanıma .fırsatını tekrar hazırlaınıştır. 

Asıldan ıizaklaşİnış, alemierin Rabbi'nin vasıflarını, bir hiç. olan, adı sanı 
bile olmayaiı batı! tanrılarına(ıi) cömertçe dağıtmış olan insanlığa bu hata·sı, 
herbiri Allah'ın bir sıfatına delalet eden Esmaü'l..Hüsna'nın Allah'a aidiyyeti 
gerçeği (.U) hatırlatılarak gösterilıniştir. 

İslam,- bütün insan seviyelerini ihata ederek onları bir istikamete; rİıücer. 
red bir A ı 1 a h anlayışına sevketmeyi gaye edinen ilahi bir dindir. Beşeriyeti 
bu istikamete sevk husu~unda ~ur'an'ın iki metod taltib ettij;,'i göze çarpar. 
Bunlardan birinci·.si, maddi bir varlık olan kainatın varlığı ile, O'nun bir Sani'i
r..in, Halıkı'nın olduğunu vurgulamaktır(l3). 

/ 
Kur'an'ın Al~ah anlayışına sevkte izlediği ikinci metod ise; O'mın esrnil ve 

sıfatından bahistir. Yüce kitabımızın beşeriyeti t e v h t d'e davet konusunda 
takip ettiği. bu iki metodun, kelam ilm,inin "İ s b ·ii. t - .ı V il. c i b" ( Allah'in 
Varlığını İsbat) ve "Allah'ın İsim ve Sıfatıarının Tetkiki" konUlarına ışık tut
tuğunu söyleyebiliriz. 

Biz bu küçük çalışmaınızda, Kur'an'ın izlediği bu· metodlardan ikincisi olan, 
1 - • 

Cenab.ı Hakk'ın Esmfı.ü'l..Hüsna ve Sı~atlarından bahsetme . yolunun, birinci 

tölümünü teşkil eden Esmaü'I-Hüsıia'mn, insan açısından önemi üzeride dur

mak istiyoruz. · 

Esmaü'I-Hüsna ve Bu isimlerinİnsan Açısından önemi: 

a) Esmaü'l-Hüsna : 

Bilindiği gibi esma Iafzı, i s i m(I-~) kelimesinin çoğuludur. Hüsna kelimesi 

de en güzel mana_sına gelen bir tafdil siğa.sıdır. Bu ilti kelimeden teşekkül eden 

e s m a ü'l _ h ü s n a terkibinin manası ile "en güzel isimler"dir. Kur'an'ın 

(10) 
(ll) 

Maide, 18. 
Kur'an, Allah'a koşulan ortakların aslında bir hiç olduklarını anlatmak 
için müşriklere: -"Onlara bir ad bulun bakalım, yeryüzünde bilmediği bir 
şeyi mi Allah'a bildiriyorsunuz? Yoksa kuru sözlere mi a!daruyorsunuz?", 

) -şeklinde hitab etmekte9-ir. Bkz: Ra'd, 33. -
(1_2) A'raf, 180. 
(13) Bu ayetleri guruplandırılınış olarak toplu halde bulmak için pkz: Bekir 

Topaloğlu, İslam Kelii.ıİıcılan_ ve Filozoflarına Göre Allah'ın Varlığı, (İsbat.ı 

(14) 
Vacib), 23 ·vd, Ankara, ts. _ 
el-Müberred, Sa'leb- ve !bnu'l-Enbari gibi dilciler, etimolojik bir tarzda 
ismi tarif etmişlerdir. Bu kelimenin kızgın demir ile damgalamak ve işa. · 
ret etmek kökünden geldiğini söyleyerek, Onun: bir şeye tatbik olunan 
ve o şey kendisi ile tanınan bir işaret olduğunu bildiren tarifç katılıyoruz. 
Bkz: J. Weis, İslam Ansiklopedisi, ''İsim maddesi", c. V,!IT, 1077. 
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ifadesine göre " en güzel isimler Allah'a mahsustur." (15) Zira bütün kemiilleriıı 
sahibi O'dur. O'nun isimleri de en ileri ve mutlak kemiili ifade eden mukaddes 
kelimelerdir. Qı6) 

Allah Tiilii'nın isimleri ister ism-i fiiil, ister sıfat-ı mü;ıebbehe, isteı;se mas. 
tardan nakledilmi§ surette olsun ,bunlarm hepsinde "v a ·s f" anlamı gözetil-. 
diğindim, kendilerine s ı f a t da denilebilir. Ancak işaret edilen vasfın medlülü 

·ile mutt~sıf bulunan Ziit'a. delaletleri açısmdan bunlara ''E s m ii ü'l - H ü s n ii" 
denmektedir. Zira Ceniib-ı,_ Hak, bu sıfatlarla o derecede mevsüftur· ki, bunlar 
isim "derecesine çıkmış olurlar. (ı7) 

Allah'ın zat' ı hakkında insanlar hiçbir şey bilemezler. ps) . Zat' ı itibarı ile 
insanın Allah hakkında söyleyebileceği en fazla şey: Hüve. O" den ibarettir. 
Ancak O, harice Ulühiyyet sıfatları ile. tecelli ettiğinden, insanlarm lisanlarm· 
da Ulühiyet ifade eden isimler ve kemalini belirten vasıflarla anılmasına ve bi
linmesine izii:ı vermiştir. Bundan dolayı bu. isim ve vasıfların hakiki medlülleri 
bı.ilunduğı.İnu ve geçerli olduklarını da kabul etmek gerekir. (1~) 

b) VahJıalunan İlk Ayetlerıleki Esma: 

Kur'an daha ilk inen .ayet-i kerim esinde, insa~lara, bu arada özellikle mü'

minlere,· Allah'm, bütün insanların olduğu gibi, kairiiitında h a 1 ı k (yaraf:an)ı· 

olduğunu bildirmektedir: 
1 

"Ey 1\Iuham,metl! Yaratan, insanı pıhtııaıınıış kandan yaratan Rabbi'nin adı 

ile oku! Kalemle öğreten, insana bilmı:diğini bildiren Rabbin. büyük lrerem 

sahlbidir." (20) 

Kur'an'ın yukarıda meiilini sunduğumuz ilk inen ayetinde geçen "Yarat

ma" sözü, insanın aklına iki şeyi getirmektedir, Bunlarda biri. "y a r a t an" 

diğerin ise, "y ara t ı I a n" dır. Böylece in~an daha Kur'an'ın tebligatının baş

langıcında iki varlıkla karŞılaşmış olmaktadır. Bu varlıkların biri, diğerinden 

tamamen ayrı mil.hiyet ve özellik taşımaktadır. Yaratan, yapan, meydana ge

tiren; yaratılan ise meydana getirilendir. Biri fiiil, diğeri ise O'nun eseri ma. 

aasını 'dıiyurmaktadır. (21 )' Kur' an, ilk inen iiyeti ile. muhataplarına, Rab vasfının 

Allah'a iiidiyyetini duyurmakta ve· Rabbe ait en önemli hususiyetın Halk = 

(15) 
(16) 
17) 

cısı 

(19) 
(20) 
(21) 

A'raf, 180; İsrii, 110; Tahii, 8; Haşr. 24. 
Beyhaki, el-Esma ve's-Sıfii~, iıo.ı~ı. Mısır, 1358. 
Doç. Dr. Suat Yıldırım, 48, "Kur'an'da Tanrılık, (Uluhiyyet)" Allah'ın 
Vasıfları ile Biitıl · Tarinlar Açısından", Basılmaınış Doçentlik tezi, Müellif 
Nüshası, Erzurum, 1977. 
Taha, 110; Bu konuda, "SiZ Allah teiUa'mn nimetlerini ve kudretiniiı eser
lerini düşününüz, Zat'ını ise, tefekküre dalrnayınız,. çünkÜ gücünüz yet
mez." hadisi öneml.idir: Bkz: Suyuti, Ciinıi'u's-Sagir, I, 132, Mısır, 1954. · 
Elmalılı Ham di, Hak Dini I{ur'iin Dili, IX, 627 4.75, İstanbul, 1971. 
Aliik, 1-5. . 
Prof. Dr. Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sina'ya Göre Yaratma, 7, Ankara, 
1974. ' 
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~ aratma sıfatı olduğunu onlara hissettirmektedir. (22) Kur'an ilk nuzülü sırasın
da, müşriklerin sadece dillerinde kalmış, füli yaşayışlannda ise; lafz-ı bi med~ 
lül olan Alla h lafzına(23) gerçek muhtevii.sını vermek için ilk nazil olan ayet. 
lerinden itibaren;asnii.m, evsii.n, erbab, tağıit, endad, ensab, şufea gibi isimlerle 
andığı müşrikleriiı. müşahhas batıl tannlarına, onlarca dağıtılan Cenab-ı Hakka 
ait bütün vasıflann, taşıdıklan.asıl manaJ:ar itibarı ile, ancak Allah'a ıtHik olun. 
masının gerekliliği üzerinde ısrarla dın·muştur. 

c) Esma'ül-Hüsna'nın Tevkifiliği: Prensilii: · 

Allah Teii.la'nın bazı isimlerle bilinmesini; O'nu mahlıikiit'a benzetme şek~ 
linde anlayanlar olmuştur. Bu meselenin bir ·ilıtilii.f konusu olarak -:karşımıza 
çıkmasına, Allah'ın misli, 'eşi ve benzeri ohnadığını (24) ittifakla kabul eden 
ulemiinın, iki şey arasındaki benzeşme (mümiisele)niiJ. hangi durumda gerçek
leşebileceği konusundaki(25) fikir ayrilığına düşmeleri sebep olmuştur. 

Meryem Süresi'nin 65 nci ayet-i kerimesinin böyle bir ilıtilii.fı ortadan kaldı. 
rabilecek manalar taşıdığı kanaatindeyiz. Bu ayet-i kerimede geçen "Semiy~ 
ya" (26) lii.fzı, hem ada§, hem de eş ve ])enzer anlamını ifade etmektedir. (27) Bu 
kelimenin taşıdığı yukarıdaki anlamlar da gözönünde bulundurularak, mezkür 
ayete manaverilecek olursa, aye~in: . "Allah'ın adi.nı taşıyan ve O'nun benzeri 
olan bir varlığın bulunmadığını" bariz bir şekilde. ifade ettiği görülecektir; 

Konumuz olan Esma'ül-Hüsna ile ilgili bir. ayet-i kerimenin meali şöyledir: 

"En güzel . isimler Af!lah'ındır. o halde, O'na bu i!!'imlerle dua edin! O'nun 

iı;imleri konusunda eğriliğe ( i I h ad) sapaıılıı.n bırakın, Onlar yaptııdarının 

cezasını göreceklerdir." (28) 

Meali suİıulan bu aye( esmaü'l-hüsna karşısında insan davranııılarının çer

çevesini çizmektedir. Bu ayet ışığında esmaü'l-hüsna kar~sında insanın göre

vinin, isiiDier · koiıusi.ında eğriliğe sapmamak ve Allah'a bu isimlerle yakarınalt

tan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. 

Mezkür ayette geçen ve "eğriliğe sapanlar' 'şeklinde tercüme olunan "yül

hıdıin" lafzı, genel olarak, Allah'a isim ve vasıf vermekte kayıtsız, laubali ve 

(22) Kur'an'da Allah'ı tavsif için kullanılan ilk kelimeler konusunda bkz: Me· 
tin Yurdagür, Kelam'da. Allah'ın Sıfatları Meselesi, 25-35, Kayseri, 1981 
Basılmamış Öğretim Üyeliği Tezi. 

(23) Bu inançlanna delalet eden ayet.i ·kerimeler için bkz: Mu'ıninün, 84-90, 
Ankebıit, 61, 63; Zümer; 3 

(24) Şura, lı. 
(25) Bu konudaki değişik görüşler için bkz: Maturidi, Kitabu't-Tevhid, 93 vd,_ 

N. es-Sii.büni, el.Bidaye fi'nsüli'd-din, 30-31 (Bekir Topaloğlu neşri), An. 
·kara, 1979. · 

(26) Meryem, 65. 
(27) Bu kelimeye verilen mezkür anlam için bkz: İbn Kesir, Tefsir, m, 131, 

Beyrut, 1388/1969; el .. Kurtubi, Camiu AhkAmi'l-Kur'an, XI, 130, Beyrut, 
Ts .. 

(28) A'raf, 180. 
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disiplinsiz davrananlan ifade eder. (29) Nitekim bu anlama uygun olarak, ehl-i 
s·ünnet uleması, "E s m a.i İ ı ah i yy e te v It if i' dir" kaidesin~ vazetmiştir. (a·u) 

Bu kaide, Allah'ın kendini isimlerindinnediği, hakkında ne Kur' an, n:e de süiınet'te 
· varid olmamış meşhür ve ma'rüf isimlerden bir ba§ka isimle Allah'ın adlandırıl
masım engellemektedir. Ehl~i Sünnet'in ayetten ·istidlal ettiği bu prensibe kar
şılık,· Mu' tezile uleması ise, Allah'a isim vennede kıstasın nakil değil, akıl'ola
bileceğini savumnaktadır. (31) 

Kanaatimizce, nasslarda geçeri ve Allah'a Izii.fe olunan isimler, başkasına 
·ihtiyaç bırakmayacak ];{adar çok ve muhtevalı<j.ır. Binaenaleyh nakle·. dayalı bu 
esma dıŞında, aklı esas alarak tevkifilik ·prensibi haleldii.r edilmemelidir. Müs
lümanların bu prensibe uygunhareket etmesi ile, ayetlerde işaret olunan ilhii.d'" 
dan ( eğriliğe sapı~i) uzaklaşılacak, eğriliğe sapılmayacak ve "Allah hakkında 
bilmediğini söylemek" (32) tehlikesi böylelikle hertaraf edilmiş olacaktır. 

d) Esmaü'l-Hüsna Karşısında İnsan: 

Allah Teilla beşer için hem kurtarıcı ve yardım edici, heİn de karşısında haş. 
yet duyulan bir varlık olarak tecelli eder. (:n) İşte bundandolayı Cenab.ı Hakk'a 
karşı· görevlerilli tfa hususunda insan, halıkımn, Rabbinin adım ·bilmek zorun
dadır: Kur'an-ı Kerim'deki "Bismillahirralımanirrahim" formülünün ve Allah'ın . . 
adını anılınasım emreden pekçok ayetin · (3-ı) mevcudiyeti, insalıın · Allah'ın 
adım anınaya olan ilıtiyacını ve Cenab-ı Hakk'ın bunu, onlardan istediğini gös-' . . . . -

teı:mektedir. 

İnsan, inandığı Rabbi'nin adını bilmekle, yasrtasiz olarak O'nunla bir nevi 
ifnsiyet ve diyalog kurma imkamnı elde etmiş olur. Dolayısıyla Halık'ı haklnn:c 
da hiçbir şey bilememenin vereceği bunalıma dÜ§mekten kurtulur. Allah hak
kında hiçbir şey bilememenin bunalımı ile, O'nunla kolay diyaloğ kuramamanın 
doğurduğu ruh ha]inin en açık örneğini aşağıda mealini sunacağımız, Fir'av]:ı'm 
çektiği ifade zor)uğu ile dilinin tutukluğunu, okuyaniara adeta hissettiren ayet-i 
kerimede görmek mümkündür:. 

(29) Bu kelimeye verilen manalar için bkz: Razı, Te!Bir-i Kebir, xv, 71, Tah
ran, Ts; Kurtubi, a.g.e, \lll, 328. Bu konudaki değişik görüşleri, Merhum 
Hasan Basr-I Çantay, Mealinde uzun bir dipnot halinde İnaddeleştirmiştir. 
Bkz: A. g.e, I, 247 vd. · : 

(30) Bu prensi b için bkz: Maturidi, Kitabu't-tevhid, 38, 65-67; Bakıllanı:, et •. 
. Temlıid, 194-195, Beyrut ,1957; Cuveyni, eLL.--şA(l, 143, Mısır, 1369/1950; 
Bağdadi,. Usülüd<lin, 116, İstanbul, 1928; Razi, Levamiu'l-Beyyiıı.a.t; · 18-21, 
Mısır, .1323; Kemalpaşazade, Risale fi Beyani enne esmaallahi teala tevki
fiyyetün, Kayseri, Raşid Efendi Kütüphanesi, 674;24 (Yazma) · 

(31) Eşari, lUakalatü'l- İsliimiyyin, II, 205-207; Bağdadi, a.g.e, 1~5 vd; Kadi 
Abdülcebbar Hemedani, el.friugni fi' ebvabi't.tevhid, c. V, 160 vd, Mısır, 
1958 

(32) Bakara ,80. 
(33) Müsteşriklerin, İslam'ın beşeriyete sunduğu Allah anlayışımn sırf Cebbfı.r 

ve Kahhar olduğu iftirasına cevaplar için bkz: Prof. Dr. Hüseyin Atay, -
Kur'an'a Göre İman Esasları, 62, Ankara, 1961; Doç. Dr. Suat Yıldırım, 
er~:ij,abman yasfınm Kui-'an-ı Kerim'de Ku!lamlışı, Atatürk Üniversitesi, 
İslami, llimler Fakültesi Dergisi, Sayı:. 4,. sahife. 21-40, Ankara, 1980. 

(84) Bu ayetler için bkz:. Rahman, 78; Vakıa, 74, 96, Hakka, 52, İnsan, 25, · 
Alak, ı Hacc, 3, Enam, 121 Maide, 4, Nur, 36, Bakara, 114, Hud; 41. 
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l'iS.MAU'L HÜSNA VE BU İSİMLERİN İNSAN AÇISINDAN ÖNEM! 

Fir'avn,. Hz. Müsa (a.s) tarafından kendisine. ibadete çağrıldığı, gerçek 
Tanrı'nın adıni bilmiyordu. Aslında O'nu reddediyordu da .. ~cak, deni;?:de tam 
bağulacağı zaman, imana mecbur kalınca ortaya çıkan salıneyi bakını:zı ayet-i k~~ 

. ı·ime nasıl tablolaştırmaktadır: 

"İsraioğullarını .deni'zden ( selilmetle) geçirdik, Hemen· Fil''avn, askerleri ~ue 
beraber ~mederek, s~ılclırarak ~k~ dü§tii. Nilıiiyet ~O'nu bQğı:naya 
ba§layınca şöyle dedi: Inandım, haklkaten Israiloğullarının iman ettiğinden baş. 
!ci. Tanri yokıİıuş," {)35):. ·· · · · · ·· ·· 

~?ayet Fir'avn, Ceniib-ı Hakk'ın adını bils~ idi, ,siilise miktarı 'Qir: zaman 
biriminin değer taıııdığı öyle bir anda, herhalde "Allah'a inandım," · deyh•e
t'irdi .. ( 36) 

· . Esmaü'l-hüsna, beşeiri idrake sığmayan Ulühiyyet alemi. ile, mfup.kiı;ıiH düh- · 
yasında ya§ayan insan arasında visiili sağ~ç,yıcı b~ı· bağ olarak·.tel§,~ki. ol].!nabilir, 
Çünkü Jnsan: Allah'ı olduğu .gibi anamaz, O'nunla okuyamaz, O'nu yüceltemez 
vb .. Ancak, Allah'ın adını ve diğer isimlerini, bu fiillere konu edebilir. İşte bun. 
dan dolayı insan, Allah ile .irtibatuıı Esmaü'l-hüsna ile sağlar, diyebiliriz. Yine 
bundan ötürüdür ki, Allah'ı tesbih ve tenzih, O'na dua için Esmaü'l,hüsnii. vaz.· 
geçilm ez bir unsur dur. Zira, · "O'nun adı anılmadan başlanıı.n işlerin sonu gel.· 
mez." (37) · 

İnsan, Allah'mın hususiyetlerini bilditen isimlere muhtaçtır. Rabbine çeııitli 
durumlarında, vaziyetine en uygun bir ismi ile niyazda bulunmak ister. Bu isim
lerin yokluğu halinde insanın, .O'nunla olan irtibatı çok eksik kalırdı, belki de 
imkansızlaşırdı. Esirıaü'l-hüsna, Ulühiyyet karşısında, kulun· dilsizliğini bir de. 
receye kadar. giderek ifadeler, ruhunun ·çıkmazlarını açan anahtarlar olarak ni
telenebilir. B{ınları annianın manalarını iyice k~vrayarak. muhafaza ve zikret- · 
menin(:3s) (İhsa) i.malıı beslemek,·iliı.hi huzuruiılssettirmek, Allah'a olan sev. 
giyi artırmak, buiurunda huııu' dUyurmak; ·dÜnya musibetlerini küçümsemek, 
dünya nimetlerini kaybetme sonunda duyulan üzüntüleri azaltmak gibi büyük 
faideleri vardır. Bütün bunların sonunda Esmaü'l-Hüsna'nın gerçek ilısa'sının 
karııılığının cennet olduğunun hadis-i ııerifte bildirilmi§ olması. manidardır. (39) 

öte yandan Peygamber-efendimizin çeııitli ·durumlarda okunmasını tavsiye bu
yurdukları düa ve· zikirlerin Esmaü'l-hüsna He dolu oluıııı da, bu isimlerin insan 
açısından öneminin ba§ka bir veehesinin ifadesi olarak değerlendirilebilir. 

(35) 
(36) 

Yunus, 90. 
Doç. Dr. Suat Yıldırım, n:ur'an'ıla Uluhiyet, 42. ll'iravn'ın sihirbazları da, 
aynı sebebe bina en imanlarını: "Hiirun ve Musa'nın Rabbipe inandilc." 
~Ye.rek açıklamışlardı. Bkz: Tahli, 70. · 
Ibn Miice, Sünen, I, 610, ·1894 no: lıı hadis. 
B~ konudaki, "Allah'ın doksando.b."llZ ismi varılır. Kim onları 'ilısa' ederse 
Cennet•e girer." hadis-i ııerifi söylediklerimize' ışık tutmaktadır. Bu hadis 
için bkz: Buhari, Sahih, Şurut, 18, Te§hid, 169; Müslim, Sahilı, Zikr, 5-6, 
Doksandokuz ismin sıralanışı için bkz: Tirmizi, Sülıen, Daavat, 83, H. No: 
3507, Hakim en.Nisabüri, el-lUüste<lrek, I, 16-17, Riyad,' Ts. Bir başka ça
ıııımamızda bu hadiste geçen ''İhsa" lafzı üzerinde duracak ihsa'nın nasıl 
olması gerektiğini açıklamaya çalı§acağız. · 

(39). Yukarıda zikredilen hadis ve aynı kaynaklar. 
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Dr. :METİN YURDAGÜR 

Mesela, çok güç §artlar içinde yüzüp, ilahi merhamete pek muhtaç durum
da olan mü'min, Rabbine niyaz ·esnasında bu halini ifade edip .özetleyecek bir 

. ,' tabir aradığında, Rahim, · Gafur ve Vedüd gibi ilahi isimleri samnda buluverir. 

i . 

Kul günahlarının altmda ezilir, Cenab-ı Hakk'ın hududunu çiğllediğini his-
. . . . . ' . 

sedip; §ayet Rabbine yaklaııacak bir vesile ararsa, O'nun Gaffar ve Settar isim-
lerinf karııısında bulur. 

!nsan, kalnatta veya kendi ruhunda tecelli etmekte olan ilılhi kudret ve 
azametin temaııası sonucu dalg~anan ruhunu sükunete kavuııturacak esrarı, 

A. 1 1 a. h U E k b e r demekte bulur. 

Görülüyor ki insan, Cenab-ı Hakk'ın Kitab ve sünnette varld .olan bu mü
teneYYi vasıflarının, yani Esmil.ü'l-hüsna'nı,n aracılığı ve onlardalti manevi anah. · 
tarlar ile, ruh dünyasıllin kllitlenınl§ kapılarım açabilmekte, maruz kaldığı nefs 
fırtııialarım dindirip, ruhi gerilimlerinden sıyrılabilm~ktedir. 




