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EL-ESMAÜ'L· HÜSNA'NIN İliSA'l VE EL-MUKİT
İSMiNİN DUŞÜNDÜRDÜKLERİ
Dt\ Metin YURDAGÜR

Konuya araştırmamızın başlJ,ğmı teşkil eden kelimelerin anlamlarını vererek gitmek istiyoruz. Bilindiği gibi, «esmaıı lafzı
Arapça'da (<isimn (1) kelimesinin çoğuludur. <<Hüsnaıı sözcüğü ise,
«en g,üzelıı manasİnı "ifade eden bir ism-i tafdtldir: Bu iki kelim~~
_nin birleşmesinden meydana gelen «el-Esmaü:ı-Hüt>naıı terkibi ise,
<<en güzel isimler» anlamını taşımaktadır.
Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ~eşitli ayetlerinde (2) :
«en güzel isiml~r (el-Elsriıaü'l-Hüsna) Allah'a .mahsustu;rı> buyuruı
maktadıv. Kur'an'ın bu k.uHanış tarzr ile, el-Esmaü'l-Hüsna terkibi
özelleştirilmiş olmaktadır. Böyl€ bir tahSisin varlığı sebebiyle- bu
terkip: <<Cen&b-ı Hakk'a aid, rtast5larda mezkur, yani tevkifi olan
isiml_erb> ifade eden bir Umi ıstılah olar~k kullanılmaktadır (3).
Başlığımızda ye~

alan diğer bir·kelime <<ihsaı> dı-r. Bu kelimeye
lügatier ilk planda, <<saymak» anlamını vermektedir (4).
.
Cenab··ı Hakk'm Esrna-i Hüsna'sından olan eJ:-MUkit isminin /
anlamı üzerinde ileride ğetaylı . bir şekilde . duracağımı~dan, onun/

manası.na temastan Ş.imdi1ik sarf-ı na.zar ediyoruz.
A)

1.

Esrna-i Hüsnii'nm ihsa'ı Nediı· ı ilısa Nasıl Olmalı{)Jr?

Başlığımızın

kelimeleri etrafındaki bu kısa açıklamalardan
sonra esas k:onumuza girepilkiz. el-Esmaü'l-~üsna ile ilgili ayetler,

(1) el-Müberred, Sa'leb ve İbnu'l-.Enbari gibi dilciler, etimolojik bir tarzda
ismi tarif etmişlerdir. Bu kelimenin kızgın bir demir le damgalaınak v~
.işaret etmek kökünden gelçl.iğini söyleyerek on:un ; Bir şeye tatbik olu·
nan ve o şey kendisi ile tai:ıınan 'Qir işaret anlamına geldiğini bildiren
tarif e katılıyoru:ı. Bkz.: J. Weis, İsH!.m. AD.$. İsim Mad. C.V/ II, s. 1077.
CZ) Ö.ı:nek olarak şu ayetlere bkz : ei-A'rafı 180; el-İsrıl; lW; Ta-Ha, 8; elHaşr, . 24.

(3) Bu konuda tafsil~Üı açıklamalar ~çın bkz.': Metin Yı:ırdagür, Allah'ın Sı
fatları; s. 50 vd, İst. 1984.
(4) İbn Manzür; Lisanu'l-Arab, XIV, 184; Beyr;ut, 1968; Cevheri, es-Sıhah, Vii,
VI, 2315, Mısır1 -1956; ez-Zebidi, Tacı.ı'l-Arus> X, 91, Mısır, 1306.

359

/

den birinde : «En güzel isin11er Allah'ındır, o halde, O'na bu isimlerle dua edin O'nun isimleri konusunda eğriliğe (ilhad) sapanlan bı
rakın ! ... Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir» (5) buyrulmaktadİr. Bu ayette geçen ve «eğriliğe sapanıarn şeklinde tercüme
olunan «yulhidunıı lafzı, genellikle, Allah'a isim ve vasıf verme husUıSunda kayıtsız, laubali ve disiplinsiz davrananların fiilieri olarak
anlaşılmıştır. Lügatte, kasıddan meyil, istikametten udu.l manalanna gelen <dlhad» ı, ıstılahi manada «Allah'ın kendisini isimlendirmediği, hakkında ne Kur'an, ne de Sünnette (nasslarda) varid
olmamış olan bir isimle adlandırılmasııı olarak anlıyan görüşe (7)
iştirak ediyoruz.
Allah Teala'nın güzel isimleri ile ilgili meşhur bir hadis-i şe
rifte de : «Allah'ın doksandokuz isminin bulunduğu bildirilmekte,
bu güzel isirolerin İhsa'ı istenmekte, İhsa'yı yapanlara da Cennet
va'dedilmektedirıı (8).
el-Esmaü'l-Hüsna ile ilgili olarak mealierini nakle çalıştığımız
ayet-ikerime ve hadis-i şerif bize gösteriyor ki, mü'minler bir yandan Esrna-i Hüsna hususlln:da eğriliğe sapmamak, nasslarda mevcut en güzel isimlerle Allah'ı anmak, O'na yakarmak görevi, diğer
yandan da bu güzel isimleri ihsa etmek gibi karşılığı Cennet olan
bir fiili ifa etme vazifesi ile karşı karşıyadır.
Biz bu çalışmamızda, «İhsa» yı, ona lügatierin verdiği ilk anlam olan <<saymakn şeklinde anlayarak, bu güzel isimlerin ifade
ettiği derin manalar üzerinde hiç tefekkür etmeden yapılan eksik,
kuru ve keyfiyetten yoksun ihsa uygulamalarının yanlışlıklarına
işaret etmeğe çalışacak, Esrna-i Hüsna'dan el-Mukit ismi üzerinde
bir ihısa örneği sunmağa çalışacağız. Kanaatimizce ihsa kelimesine
«saymakn şeklinde verilecek kuru bir anlam, bahse konu olan yukarıdaki hadişin, ruhüna ve amacına uygun bir biçimde anlaşılıp,
değerlendirilmesini önlemekte, mü'minleri, «Allah hakkında bilmediğini söylemekıı (9) tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır.
(5) el-A'raf, 180.
(6) İbn Manzfır, a.g.e., III, 388. Keza bkz. : Razi, Mefat:ihu'l-Gayb, XV, 71,
Tahran, ofset; Kurtubi, el-Cfuni li ahkami'l-Kur'an, VIII, 328, Beyrut, ts.
(7) Raı.i, a.g.c., XV, 71; Merhum Hasan Basri Çantay Meali'nde ulemanm
bu konudaki görüşlerini uzun bir dipnot halinde inceler. Bkz.: Çantay,
Meal-i Kerim I, 247, vd.
(8) Bu hadis için bkz. : Buhar!, Sahih, Şurfıt, 18, Tevhid 12; Müslim, Saiuıı,
Zikr, 5-6.
(9) el-Bakara, 80.
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:Rasulullah (S.A.V.)'m el-Esmaü'l-Hüsna terkibi ile ihsa lafız
larını kullanaral< mü'minlere yapacakları ihsa fiilinirı karşılığında
Gennet va'dettiği hadisi, ihsa ~inin nasıl yapılması. gerektiği sorusunu cevaplamamızı, diğer bir ifade ile 'bu fiHin keyfiyetini araş
tınnaını.zı gerekli kılmaktadır. Bunun içhı bu meşhur hadis ve eş
an1amh~n rivayetleri üzerinde biraz durmak istiyoruz:
Bu konuda söyleyeceğimiz ilk şey, el-Esmaü'l-Hüsna'mn doksandokuz· olduğunu bildirip, bunları ayrı ayrı sıralayan, isimleri
teker teker sayan rtvayetlerirı (10) bir kısım ulema tarafından
müdrec olarak değerlendirildiği hususudur. Alimlerimizin yapmış
olduklan bu tesbit, üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır. Ç:Xörüşlerine bizim de katıldığımız bazı f!,limler, bu rivayetler
hakkındaki böyle bir değerlendirme ve kanaatin, Esrna-i H.üsna'nın
doksandokuz olduğunu bildiren meşhur rivayetlerin, bu isimleri
..eker teker sıralamadan hali buJunuşundan kaynaklandığını belirtmektedirler (ll) . Nitekim, İmam Buhar! (v. 256/870) ve İmam
Müslim (v. 261f 87.5) Sahihlerinde, bu hadis-i şerifin sadece baş tarafını zikretmişlerdir., rivayetlerinde doksandokuz ismin tafsi1 ve
sıralanma.Sına yer vermemişlerdir (12).
Bize göre, Allah'ın isimleri ile ilgili bu sayım sıralamasının Buhari ve Müslim gibi iki büyük hapis ima.mının Sa!iihinde yer almamış 0lmasi, nacliste geçen ihsa tabirinin hangi anlama geldiğinin
araştırılınasının önemini artırmaktadı~.
İsimlerin sıralanışı ile ilgili rivayetleri müdrec olarak kabul

eden ve etmeyen bütün ulemanın ittifakma göre: <(el-Esmaü'l-Hüsna» adı ile anılan Allah'a aid güzel isimler, doksandokuza münha(10)

Bu rivayetler için bkz.: Tirmizi, Sünen, Daavet, 83; Hakim Nisaburi
el-Müstedrek, I, 16 -17. Sıralamayı muhtevi bir başka rivayetin lbn
Hibban (v. 354/965) tarafından da yapıldığı bilinme~tedir.

Hadisin müdrec olarak de,ğerlendirilişi konusunda bkz. :. İbn Hacer,
Fethu'l,Biir.i, XIII, 472, İbn Kes1r., Tefsir, H, 268-269, Beyrut, 1969; Ayni, Umde, VI, 466- 67.
(t2) Her iki iınannn rivayeti de; -«Men alısana dehale'l-Cenne» şeklinde son
bulmaktadır. Bkz.: Buhari, Şurfrt, 18; 'Tevhid, 12; Müslim, Zikr, $-6
İtnam Beyhaki (v. 458/1066), Buharı: ve Müslim'lıı rivayetlerinde isİinie
rin teker teker sıralarunasının bulunm<i:yışını, isimleııin sıralanışı ile
ilgil). rivayetin iki ayrı taril$:ten gelmesine ve bunlar arasında farklılık
~ar bulunuşuna bağlamaktadır. Bkz. : İbn Hacer, Fethu'l-BaFi, XIII, 472.
Imam Tirmizi de (v. 279/892) r,ivayetini müteakip «bu hadis gariptin>
açıklamasını yapar. Bki:. : ·Tirmizi, Daavat; 83.

(ll)
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Bır değildir

(13). Zira, ehl-i sünnet ulemasma göre; Allah'ın ayrın
tılarını bilemeyeceğimiz pek çok sıfatı olabilir {14). O'nun isimleri
hakkında da aynı şeyi söyleyebiliriz. Nitekim bir hadislerinde Rasul-i ekrem efendimiz (S.A.V.) :
«Allahlm ! Sana aid olan, onlarla kendini adlandırdığın her
isimle Sen'den dilerim. Sen, o isimleri ya kitabında bildirmiş, yahut mahhll~atından birine öğretmiş veyahutta yüce katında bulunan gayb ilminde sadece Zat'ına talı.sis etmişsindini (15) buyurmuşlardır.

Kendisini, <(İçinizde Allah'ı en iyi bilen ve O'ndan en çok kork<mınız benim lı> (16} diyerek tavsif eden Peygamberimizin, yukarıda nakledilen ifadeleri de göstermektedir ki, bahse !{onu olan
meşhur ihsa hadisinde mezkür «doksandokuzı> rakamı «hasr)) ifade etmemektedir. Hadis-i şerifteki bu rakamın ulemamız tarafın
dan : <<İlma'ı en meşhur olan olan isimlerı> veya «cennet'e girrneğe
yeterli isimler))· tarzında değerlendirilişi (1 7) de bu görüşümüzü
te'yid etmektedir.
Konumuza başlarken, lügatierin «ihsa» kelimesine ilk karşılık
olarak «sayma)) ve «sayım)) manalarını verdiğini belirtmiştik. Ancak buraya kadar bu kelimenin geçmiş olduğu hadis üzerinde yapmış olduğumuz kısa tetkikten de anlıyoruz ki, ihsa lafzından sadece, sayma ve sayım manalarını anlamak pek doğru gözükıne
mektedir. Zira izaha çalışıldığı veçhile tetkikimize konu olan hadisin, Buhari ve Müslim rivayetlerinin dışındaki diğer varyantıa
rında yer alan J;Dsma-i Hüsna'mn sıralanması ile ilgili olan kısmın,
merfu' addolunması mümkün değildir. Öyle samyoruz ki, Rasulullah (S.A.V.), Esma-i Hüsna konusunda böyle bir sayı verip, bunları
ihsa'ını emretmek, ancak bu isimleri teker teker saymamak suretiyle müslümanları araştırmaya teşvik etmiş olmalıdır. Teşvik edilen şey, Kur'an-ı Kerim'in iyice tetkik edilerek okunmasıdır. O halde, hadiste geçen ihsa, sayıların ard arda getirilişi gibi basit bir
. sayımı ifade etmemekte, cennet' e talip olanlara birtakım keyfiyetli
(13) Beyhaki, cl-Esma ve's-Sıfat, 6; İbn Kesir, Tefs!r, II, 269.
(14) Metin Yurdagür, a.g.e., 137.
(15) Aluned b. Hanbel, Müsned, I, 391; Beyhaki, a.g.e., 6 -7; Gazzali, el-Maksadü'l-Esna, 122, Mısır, ı. hsk.
(16) Buhar!, Sahih, İman, 13.
·!'i) Razi, Levamiu'l-Beyyinat Şerhu esmftillahi teala ve's-sıfat, s. SO vd, Mı
sır, 1354; Beyhaki, a.g.e., 6; İbn Kesir, a.g.e., II, 269.
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vazifeler yüklemekt.edir. Biz hadis-i şerifte RasuluHah tı:ıxafından
sadece bir rakam verilip EBma-i Hüsna arasında yer alan isirolerin
hadiste' teker teker sıralanınadığı görüşünü benimsediğimize göre,
ihsa fiilinin nasıl' gerçekleşeceği sorusuna da. açıklık getirmek zorundayız:

Allah Rasulünün beyanında ta'aad edilmemiş olduğunu kabul
ettiğimiz yine O'nun ifadesine göre karşılığı ceri.net olan Esma-i
ilahiyye'nin İhsa:ı kon-u,sunda, müslümanlara düşen birinci görev,
bu sadece adedi blldirilmiş, an'c ak tesbit ve sayımı yapılmamış olan
güzel isimlerin nasslardan tesbitini yapmaktır. Bu, ihSa'nın bi:rıin
cL ve en önemli merhalesidir. Zira mücerred ve alelade · bir sayma
fiilin'ih bile yapılabilmesi için, sayılacak şeylerin o:rtada olması gerekli olduğuna göııe, ihsa fli,l ine -konu olacak Esrna-i Ilüsna'nın tesbiti, mü'minlerLrı ifa,sına öncelik tanımaları gereken biıı görev olmalıdm. I~ütüphanelerimizin kelam ve akMa sahalan ile ~gili fiş
ve ka:taloğlarının incelenmesi, bu göı;e:vi samiıniy~tle yapniağa
gayret etrniş,. olah esla:t:ın bu. konudaki çal:ışınalarının bolluğunu
bize gösterecektk. Geçmiş , aliı:nlerimiz bu uıvı görevi d,eğişik metod
ve yollarla çok güzel bir şekilde ifa ettiklerine,göre, .geriye ihSa işi
ı:ıin ôiğer safhaları kalmaktadır..
İh:Sa keliıvesinin kökünde «sayım)) manasının mevcut olduğu
yukarıda değihtriiştik. Üzerinde konuşmakta olduğumuz hadis-i
şe;rifte, el-Esm~ü'l-Hüsna'nın İhsa)ının kişiye cennet'e girme hakkı

na

nı kazandıra,~ağı

bildirilmektedir. Ancak, keyfiyetsiz, rnücerred
k:uttı ve alelade bir sayımın, f,ai~ine cennet~e girrneğe hak kazandı
racak mükemmel bir fiil olduğu söylenemez. Bu noktadan hareket. le biz, haqis-i ~er1fte işaret edilen, Allah Teala'ya ma~us güzel
isim~eıin ihsa edilişini, bu isimlerin «k~yfiyetli bir sayım)) ı olarak
anlıyoruz.

Deği,şik

lügatierin ve konu ile alakah eserlerin «ilisa·» kelimesine ~erdikleri manalar ü,ıerinde yapılacak kısa bir inceleme, hadisin ~u lafzı ~trafında esiatın yapmış olduğu değerlendirmelere bir
göz atl§, yukarıda işaret edilen <{keyfiyetli sayım)) ın na.sıl olması
gerektiğl konilsuncia bizi aydınlatacaktır. Bu incelemelerden anlı
yonız ki,. Peygamberimizin hadislerinde, failine Cennet va'dinde
bulunauğu ihsa fiilinin :
a)

Esrna-'İ

i1ahiyye"nin manalarının derinliklerine nüfuz, (l8)

(18,) .İbn Hacer, a,g.e., XIII, 485 ~ S6; Ayııi, a.g'.e., XI, 528.
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b)

Bu isirolerin medlüllerini ibretle tefekkür, (19)

c) Böyle nüfuz ve ibret dolu bir tefekkürden sonra imanı,
ikan mertebesine ulaştırma (20) gibi önemli hususiyyetlere sahip
olması gerekmektedir.
Yukarıda

üç maddede hillasa edilen bu özellikler; iki a.şarnalı
bir fiil olan ihsa'ın, isimleri tesbit aşamasından sonra gelen safhasını, başka bir ifadeyle yapılacak sayım'ın keyfiyetini ifade etmektedir.
İhsa

fiilinin taşıması gerektiğine yukarıda işaret ettiğimiz hususiyyetlerine bir de; cıbir şeyin değerini anlamakıı şeklindeki anlamı (21) ilave edebiliriz. Zira insan, düşünen bir varlıktır. O, düşünme gücü sayesinde Allah'ı bilebilmektedir. Allah'ın isimlerinin
manalarının inceliklerini derin bir tefekkürle tetkik (ihsa) eden
inasn, nasıl bir yüce Yaratıcının eseri olduğunu anıayacak ve sonuçta gerçek imana ulaşacaktır. Bundan sonra geriye insanın olgunluğa ulaşması, kemaııerle bezenmesi, yani Cennet'i hak etmesi
kalmaktadır. İşte ihsa fiilinin sonucunun cennet oluşu, bu fülin
insana bu kemalleri sağlaması ile alakalıdır. Nitekim imam GazzaF (v. 505i 1111) de, insanın kemal ve saadetini, yani cennet'e
namzed bir ferd oluşunu, «kişinin Allah'ın ahlakı ile ahÜ=tklanmasına ve gücü nisbetinde Allah'ın esma ve sıfatının anlamaları ile
mücehhez olmasına>> bağlamaktadır (22).
Gazzali'nin bu açıklamasından sonra te~rar hadisimize dönelim : Raı:;ulu.llah (S.A.V.) incelemekte olduğumuz bu hadislerinde,
mü'minlere ilk önce bir görev yüklemektedir. Bu. Allah'ın güzel
isimlerinin ihsa'ı v8,zifesidir. Bu görevi ifa etmenin karşılığı ise,
hadis-i şerife göre Cennettir.
İmdi, Alah'ın isimlerinin anlamlarına nüfUz edemeyen, gucu

nisbetinde bu anlamlarla mücehhez

olmağa çalışmayan, İslam'ın

(19J Zebidl, Tacü'l-Arüs, X, 91.
(20) İbn Manzür, Lisfuıü'l-Arab, XIV, 184. İhsa lafzının değerlendirilm~si konusunda detaylar için bkz. : Ran, a.g.e" 56 vd; İbnu'l-Esir, en-Nihaye,
IT garibi'l-Hadis, I, 3996; Ragıb el-Isfehiini, el-Müfredat fl garibi'l-Kur'an,
174; Ayn1, a.g.e., VI, 467.
(21) Prof. Dr. Hüseyin Atay ve Kardeşleri, Arapça - Türkçe Büyük Lügat,
c. I, s. 388, Ankara, 1964 -?.
(22) Gazzali, el-Maksad,,23 vd.
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daima teşvik ettiği tefekkür görevine hayatında hiç yer vermeyen,
bu derin manalı isirolerin işaret ettiği nimet ve ihsanları görüp
şükredemeyen, ikan derecesinde bir imana sahip olabilme gayretinde olmayanların, Hz. Peygamberin hadisindeki emrine ittiba
etmekte oldukları ve Cennet'e girrneğe hak kazandıklan nasıl söylenebilir?
Allah'ın

isimlerini ihsa'ya karar veren insan, bu ilahi isirolerin anlamlarını kavradıktan, onların değerini iyice bildikten sonra, zikretme yolu ile de bu isirolerin sürekli olarak şuurda hazır
bulunmalarını sağlayabilir. Ancak yukanda sayılan husu:siyetlere
s~hip olmadan yapılan ihsa ve zikirler bize göre, amacına ve ruhuna uygun olmadan yapılan faaliyetler cümlesindendir.
güzel isimlerini keyfiyetli bir ccihsa» dan sonra onları
zikretme yolu ile daima şuurunda hazır bulunduran insan, neticede düşüncesini kendi varlığına çevimıeli ve bir karşılaştırmaya
gitmelidir. Böylece, karşısında bulunduğu yücelikler önünde, eksikliklerini müşahede edecek olan mü'min ferd, bu eksikliklerini
behemahal giderrneğe ve kendisini mükenınielleştirmeğe çalışma
lıdır. İste
sonra o, Cennete namzed bir ferd ol. bütün bunlardan
.
nıanın mutluluğunu duymağa başlar. Ancak, insan yine de bilıneli ve inanmalıdır ki, Allah'ın esma ve sıfatı, kul için erişilmooi
mümkün olmayan değerlerdir. İnsan, onlara ancak yaklaşabilir,
a5la ulaşamaz (23).
Allah'ın

B)

el-Muldt

İsminin Düşündürdükleri:

buraya kadar olan kısmında, Allah Teala'nın
Esrna-i Hüsna adı verilen, Kur'an ve hadislerde mezkfu güzel ve
derin manalı birçok isminin bulunduğuna, bu isimleri ihsa'ın ise,
bunların manaları üzerinde derin derin tefekkür, ifade ettikleri
kendilerine ancak yaklaşılabilecek değerler olduklarını idrak ile
gerçekleşebileceğille işarete çalıştık. Araştırmamızın bundan sonra~i bölümünde ise, Cenab-ı Hakk'ın el-Esmaü'l-Hüsna'sından biri
olan el-Mukit ismi üzerinde, yukarıdaki anlam çerçevesinde bir ihıSa denemesi sunmağa çalışacağız.
·
Çalışınamızın

Bilimin, dini iptal edeceği uydurması ile yetişen nesillere, kı
yamete kadar gelecek bütün insanlığa hitab eden mukaddes kita(23) Doç. Dr. M. S. Aydın, Gazzali'nin Kurb Nazariyesinde Allah'ın Sıfatları
nın Anlam ve Önemi, Ank. Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XII, s. 309, Ank.
1978.
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bımızın,

hakikatten başka bir şey ihtiva etmediğini, gerçeklerden
korkacak bir tarafının bulunmadığım göstermek için, teorileri değil (24), sadece ilmi gerçekleri Kur'an'a arzetmekte büyük faideler vardır.
Yüce yaratıcının lütf ve ihsam ile, milyarlarca hücreden müteşekkil bir vücud yapısına sahibiz. Vücudumuzun her organının
farklılaşmış hücre yapıları ve bunların da değişik görevleri mevcut. Bütün bu farklı görevlerin yerine getirilebilmesi için hücreleri besieyecek enerjinin temini de şüphesiz ki elzem. Bütün bunlar,
çok mükemmel bir nizarn içinde, birçok karma~ık sistem ve kanunlar içinde cereyan edip gidiyor. Mesela : Hücrelere ham maddeyi
ve oksijeni götüren dolaşım, kanın organlara, dolayısıyla hücrelere aktaracağı besin maddelerini, glikozu, proteini ve yağları sindiren sindirim, bütün bu işlem ve değişimleri müteakip bunlardan
meydana gelecek faydasız yan ürünleri dışarı atacak boşaltım sistemleri gibi mükemmel mekanizmaların düzenli işleyişlerine tanı
ğız.

Bütün bu sistemlerin işleyişlerini, beslenme, gıda alımı ve alı
nan gıdalsrla vücud hücrelerinin yenilenmesi ve vücud hayatiyetinin beslenme zincirine bağlı oluşu gibi gerçekleri bu gün ilmen
teferruatlı bir şekilde biliyöruz. Bu bilgiler esrna-i hüsna'dan biri
olan el-Mukit ismini daha iyi kavramamıza, ifade ettiği manaları iyice araştırmamıza, yani tam anlamı ile ihsa yapmamıza imkan
hazırlamaktadır.

Kur'an-ı

Kerim'de yalnız bir ayette (25) Allah'ı ·tavsif eden
bu el-Mukit ismi için konumuzia ve tefsirle ilgili kaynaklar daha
ziyade : el-Muktedir, eş-Şahid, el-Hafizıı gibi karşılıklar vermektedir (26).
Her ne kadar bu ismin geçtiği ayet-ikerimenin muhtevası ile
bağlantı kurmak güç gözüküyorsa da, bize göre bu isme verilen anilmi verilerle Kur'an-ı Kerim'i tefsire kalkışmanın, O'nun
kevni icazma za rar vereceği kanaatini paylaşıyoruz. Bu görüş için bkz.
Prof. Dr. Hüseyin Atay, Modern İlim ve Kur'an-ı Kerim İlişkisinde 'Metod, Diyanet Dergisi, c. 18, sayı 5, Ankara, 1979; Doç. Dr. Suad Yıldırım,
Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş, s. 213; Prof. Dr. Abdullah
Draz, Kur'an'ın Anlaşılınasına Doğru, (Dr. Salih Akdemir'in Girişi) s.
XVII, Ankara, 1983.
(25) en-Nisa, 85.
(26) Gazzall, el-Maksad, 81; Razi, Lcvami', 200 · 201; Kurtubi, el-Cami li ahkaıni'l-Kur'an, c. V, s. 296; Ebu Hayyan, Bahru'l-Muhlt, III, 310.

(24)
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Kesinlcşmemiş

ıamlann

en ilgi çekici olanı, el-Mukit'in arapça kut - gıda, besin
kelimesi ile alakah bulunduğunu, bu kökten türemiş olduğunu beyan eden manadır (27) . Bu ismi bu kök ile alakalı kabul ettiğimiz
takdirde, ona vereceğimiz mana : «Allah, gıdalandırma ve beslenme nimeti ile canlılann hayatıarını idame ettiren ve onların vücud ve hayatlannı bu yolla muhafaza edendirn şeklinde olacaktır.
Böyle bir anlamdan, Allah Teala'nın canlıların bedenlerini muhafaza ve idameyi, beslenme ve gıda alımı kanununa tabi kıldığını
anlamak mümkündür.
Kainatı,

-içinde sosyal bir varlık olan insan da dahil- Allah
yaratmıştır. inanan her insan, Yüce Kitab Kur'an'a bakarak kainatı anlamaya çalışmalıdır. Zira, kainatı (ve insanı) iyi anlamak
için Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak gerekmektedir. Bu iki unsurdan
birini iyi anlamamak, ötekini yanlış anlamağa ve ikisi arasında
çelişkiler olduğunu zannettirmeğe götürür. Oysa bu _iki es.er, tek
bir Zat'a Yüce Allah'a ait olduğu için, ikisi birbirini anlatır. Nitekim aşağıdaki ayet de bu hakikatı gözler önüne sermektedir :
<<Biz onlara hem

dünyada, hem de kendi nefi:slerinde varlı
ğınuzm tıelgelerini göstereceğiz. Ta ki kendileri de, onun hak olduğunu iyice bilecekler. Rabbinin her şeye hakkıyla şahid olması
yetmez mi ?» (28).
dış

Yukarıdaki

ayet ışığında, insan kendisine baktığında, hayatı
mn idamesinin pek çok ilahi kanuna tabi- olduğunu görüverecektir.
Bu kanunların en önemlilerinden biri de beslenme kanunudur. Bilindiği üzere, büyüme, hayatm sürdürülmesi ve sağlığın korunması
için değişik besin guruplarının vücudça alınıp kullanılması olayı
na «beslenme» denmektedır (29).
İnsan

vücudunun çalışır durumda olabilmesi ve bir çift hücreden milyarlarca hücrenin belirli görevleri yapabilecek şekilde
oluşması ve büyümesi için besin alımının gerektiği malumdur.
Hücreye besin öğelerinin gelmemesi halinde, hücre çalışınasını
(27) Beynakt el-Esma

ve's·SıfAt, 66. Tefsirlerimizde bu ismin bu kökle ala-

kab bulunduğu şeklindeki yorumlar daha ;rjyade son planda yer alınak
tadır: Bkz. : Tabed, Camiu'l-Beyan, V, 188, Mısır, 1954; Razi, Mefatihu'l·Gayb, X, 208.'
(L8) Fussileı, 53. Bu ayet etrafındaki değişik açıklamalar için bkz: Prof. Dr.
Hüseyin Atay, İbn Sina'da Varlık Nazariyesi, s. 165 vd, Ankara, 1983.
(29) Prof. Dr. Halit Keskin, Besin Kimyas1, c. I, s. 1, İstanbııl, 1981; Prof. Dr.
Ayşe BaysaJ, Beslenme, s. 1, 3. bsk. Ankara, 1980.
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durdurur. Şayet hücreye bu öğeler yetersiz gelirse, yetersizlik durumuna göre, büyüme yavaşlar ve zamanla durur. Eğer bu, büyümüş bir vücud ise, yetersizlik derecesine göre vücud, enerji harcamasını kısıtlar ve mevcut depolarını harcayarak zayıflar. Ferd, sürekli besinsiz kalırsa, vücvd zorunlu çalışmalarını karşılamak için,
kendisinde önceden oluşan yağlan ve diğer dokuları harcar ve
bunlar bitince de ölür (30).
İnsan

vücudu, besinlerimizin bileşiminde bulunan su, protein,
yağ, madenler ve diğer öğelerden oluşmaktadır. Yetişkin bir insan
vücudunda ortalama % 59 su, % 18 yağ, % 4,3 madenler ve % 7
karbonhidratlar, vitaminler hormonlar ve enzimler gibi öğeler vardır. Bu urusurlar vücutta, hücreler şeklir?.de örgütlenmiştir. Her
hücrede bu öğelerden belli ölçüde bulunur. Hücreler biraraya gelerek belirli görevleri alırlar. Böyle belirli görev yapan hücre topluluğuna doku denmektedir. Dokuların birleşmesi ile de belirli gö·
revleri ifa eden organlar teşekkül eder.
Alınan

besinierin bileşimindeki protein, yağ ve karbonhidratlar bir çok kimyasal değişimden sonra, enerjiye inkılab eder. Bu
enerji, besinlerden alınan bu temel maddelerin vücud hücresi ve
dokusuna dönüşümü için kullanılır (31).
Hak, canlıların bedenlerindeki hücreleri,
o canlının aldığı besinlerden oluşacak, yenilenecek ve yaşatacak
kabiliyyet ve özellikte yaratmıştır. Böylece Allah Teala, muradı
olan vakte kadar, canlıların bedenlerini bu yolla idame ettirecektir.
Görülüyor 1d

Cenab-ı

el-Esmaü'l-Hüsna konusunda te'lif olunmuş ilk müstakil eserlerden biri olarak anabileceğimiz «Tefsiru'l-Esma ve's-Sıfatı) adlı
eserinde (32) Abdülkahir Bağdadi (v. 429/1037), bu ismin alakalı
1

(30) Prof. Dr. Ayşe Baysa1, a.g.e., 8.
(31) Buradaki bilgiler Prof. Dr. Ayşe Baysal'ın anılan eserinin değişik bölümJcrinden özetlenmiştir.
(32) Bu eser, Prof. Dr. Zeki Velidi Togan tarafından (bkz. ; İ. ü. Ed. Fak.
Tarih Dergisi, s. J, sh. 67. 1949) İmam Maturidl'ye nisbet edilmişse de,
b).UlUD bir yamlma olduğu anlaşılmaktadır. Bkz.; Brocelmann, GAL, sp.
I, 667; Doç. Dr. Şerafeddin Gölcük( Abdilikahir Bağdadt Atatürk Ünv.
İs. İl. Fak. Der. Sayı.: 3, sh: 81, Ank, 1979. Keza bkz. : Prof. Dr. Yusuf
Ziya Yörükan, Kitabı Tefsiri'l-Esma-i ve's-Sıfat hakkında A. Ü. nruuyat
Fakültesi Dergisi, I, 1952, s. 104- 109, İst. 1952. Eserin yazma bir nüshası, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesinde bulunmaktadİr. Biz çalışma
mızda bu nüshaclan yararlandık,
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olduğu

kökün ne olduğunun tetkikini yapmakta, el-Mukit'e verilen; el-Muktedir, el-Muktedir, el-Hafiz gibi manaların taalluklan
itibanyla fiili veya subuti sıfatlar gurubundan hangiBinde mütalaa olunabileceğini tartışmaktadır. Sonuç olarak da, el-Muklt ismi
şayet; el-Hafiz şeklinde manalandırılacak olursa ve bu anlarola
da : ((Kulların, korunmalan gereken her şeyden muhafazaların
kasdedilirse, bu isim taalluku itibarı ile, fiili sıfatlar gurubuna dahil olur, demektedir (33).
Bağdadi,

bu ifadeleri ile, kendisinden önce, bu ismin ifade ettiği muhafazanın : «gıdalar yolu ile hücrelerin yenilenmesi ve devamlılıklarının sağlanması» manasma geldiğini belirterek (34),
bugünkü tıbbın açıklamaları ile tetabuk halinde olan beyanlarda
bulunan Halimi (35) (v. 403/ 1012) den yararıanmış gözükmektedir.
Kur'an-ı

maddelerinin adı zikredilmiş, fakat geniş ve tafsilatlı bir biçimde bu maddelerin özelliklerine yer
verilmemiştir. Zaten böyle geniş ve tafsilatlı bir tasnif, onun icazı
na ters düşerdi. Kur'an'da zikri geçen besin maddeleri için; «bunlar, beslenmenin temel öğeleridir» hüKmünü vermek yanlış sayıl
maz{ Zira, proteinli besinlerden et (36), balık (37) ve süt (38) ü
zikreden Kur'an, karbonhidrat gurubundan buğday, (39), soğan,
sarımsak, mercimek (40), hurma ve üzüm (41) gibi bitki, sebze ve
meyveleri anmakta, yağ gurubundan danebati sıvı yağıara işaret
ederek (42) temel besin guruplarına temas etmiş olmaktadır. öte
yandan Yüce Kitabımız, bütün bu faydalı besinierin insanın emrine arnade kılınışı ve ona nasıl ulaştınldığı konularında açık beyanları muhtevidir : (43)
Kerim'de

bazı gıda

Ba~dadl, Tefsiru'l-Esma ve's-Sıfat, vr : 204 b, Kayseri, Raşid Efendi Kütüphanesi, No: 497.
(34) İmam Beyhaki (v. 458j 1066) bu görüşü ,el-Esma ve's-Sıfat adlı eserinde
Halimi'ye atfen vermektedir. Bkz : A.g.e., s. 66.
(35) Bu zatın tam künyesi, Hüseyn b. Hasan b. Muhammed b. Hal1m el-Bubari el-Cürcani'dir. Bkz : Zirikli, el-A'lam, II, 253.
(36) el-Bakara, 57, Hud, 69.
(37) el-Kehf, 61, Fatır, 12
(38) en·Nahl, 66, Yasin, 73.
(39) el-En'am, 99
(40) el-Bakara, 61
(t.}) en·Nahl, 67.
(42) el-Mü'nıinun, 20
(43) MeaUeri sunulacak bu ayetler, Fahreddin Razi, (v. 606/1210)'nin konumuzia aHikah eserinde el-Mukit'e verdiği : «Mahlukihının gıdalarının
kendilerine ulaştırılmasını mütekeffil Zat» şeklindeki anlamı hatırlat
maktadır. Bu mana için bkz. : Razi, Levami', s. 201.
F.: 24

(33)

'
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<<Ölü toprağı canlandırmamız onlar için bir delildir. Onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyiyerıarn (44).
Hayatın

toprak

vasıtasıyla

bitkilere ve oradan da bize, yani
hayatıımza yansıdığını beyan eden bu ayet, konu ile ilgili müsbet
ilimler açısından fevkalade önemi haizdir. Bütün hayatların kaynağı el-Hayyu'l-Kayyüm olan Allah'ın, toprağa canlılık vermesi,
sıradan bir olay değildir. Bu hadise, hayat ve idamesi dediğimiz
olaylar zincirinin -ki beslenme faaliyeti de bu zincirin halkalarırıdan biridir- topraktan başladığını göstermektedir. Ayet-i kerlmede geçen «tanelern bir yandan bitkilerin tohumlarını ifade ettiği gibi, diğer yandan da komple canlı hücre maddelerini ifade etmektedir. Böylece ayette mezkur habbe (tane) teriminin, hayatın
tüm temel maddelerini temsil ettiğini söyleyebiliriz (45).
zincirinin, toprak aracılığı ile bütün canlılara intikalinde önemli payı olan suyun rolü de, aşağıdaki ayette açıkça gösterilmiştir :
Canlılık

«İnkar

edenler görmediler mi ki, göklerle yer bitişik idi. Biz
onları ayırdık ve canlı her ~eyi sudan meydana getirdik? Hala
inanmıyorlar mı ?ı> (46).
Bu ayet-i kerimeden, her canlı varlığın temel maddesi itibarıy
la su ile meydana getirildiği manası çıktığ~ kadar, her canlı varlı
ğın kaynağında suyun bulunduğu manası da çıkmaktadır. Mümkün olan bu her iki anlam da günümüz ilmi verilerine tam tamına
uygundur. Hayat sudan kaynaklandığı gibi, canlı her hücreniİı temel unsurudasudur (47).
Malum olduğu üzere, hayatımızin idamesinde önemli görevleri
olan besinlerimizin büyük bir bölümünü bitkiler aleminden temin
etmekteyiz. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bitkilerin yetişme
sine vesile olan yağmur ve ·rüzgarın faydalı niteliklerinin sayıldığı
ve bu konudaki ilahi ihsanların insanlara hatırlatıldığı pek çok
ayet mevcuttur (48) .
(44) Yasin, 23.
(45) Dr. Haluk Nurbaki, Kur'an·ı Kerim'den ayetler ve İlmi Gerçekler, I, 93,
Ankara, 1983 2. bsk. Diyanet Vakfı yayını.
(46) el-Enbiya, 30.
(47) Maurice Bucaille, Kitabı Mukaddes, Kur'an ve Bilim (Çev. Doç. Dr. Suad
Yıldırım), s. 276, İzmir, 1981.
(48) Rüzgar ve faideleri için bkz.: el-Hicr, 22. Bu ayetin izahı için bkz. : Elmalılı, IV, 3053. Yağmur konusunda şu ayetlere bkz.: el-En'fun, 99; enNahl, 10- ll; Ta-Ha, 53; el-Hacc, 5; Lokman, 10; Kaf, 9 -ll.
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İnsan

v-e hayvanları~ pirinci derecede tüketim maddesi ve
onemli enerji kayna,ğım, ·.kaı~bonh.idratlar dediğimiz besin gilrubu
teşkil etmektedir·. Bu besin gurubundan olan bal, Kur\an'da, aynı
sure içinde başka bir önemli besin olaı;ı süt'le birlikte anılmakta
dır. Kur'an'ın iSmini balarısından alan, en-Nahl suresind~ sütle
birlikte balın, birbirini takip eden ayetlerde zikredilmesi, bu iki
temel ve ha:rika besin maddesinin aktı almaz sırlarının insan0ğlu
na duyuruiması, kendilerinin ne gibi nimetiere muhatap oldukları
nıı1 orflara hatırlatılınası arilamını taşımaktadır.
Bahsi geçen
' ayet-i kerimelerin mealieri şöyledir:
«Muhakkak ki .s üt veren hayvanlarda da sizin düşünmeni~ gereken hususlar vardır. Onların bedenlerinin Jçinde .bulunan ve parsak muhteviy§;tı ile kan arasındaki. birleşmeden çıkan ve onu, içenlerı iÇin içimi kolay olan saLbir sütü, Biz, size içecek olarak veriyoruz» · (49).
·
«Rabbin balarısına : «Dağlarda, ağaçlarda ve iRsanlarca ha:zırlanmış kovanlareta .kendine yuva edin, sonra her, çeşit' ürunden
ye, sonra da Rabbinin lşleme:n. için gösterdiği yonardan yürü» diye
öğretti... .
.
.

-

. O arıların karıri1apndan in'BaD;lara şifa: olan çeşitli renklerde
bal çıkar. Doğrusu bunda tefekkür edecek bir kavim için bir çok
ibretler vardır» (50).
örnek olarak sunduğumuz bu ayetlerden de anlıyoruz ki
Kur' an, ,organizmanın beslenmesini
sağlayan tem~l
.,,
. maddeleri .çe.
şitH vesilel~rle zikretmiştir. Böylece, bu besinierin insan ve canlılar~ haya'tiyetlerini sürdürmelerinde icra e~pikleri. fon~iyonlar
ziJnnlere yerleştirilmiş, ·b.Unların,.görev ve önemıeri üzerinde ibretle..Q.üşühmenin, bunlarla ilgili iltm.lerde detinleışmenin lüzumu vur~
gulanınıştır, Bu ayetlerin bize yüklediği bir başkaı asli görev de, bu
özlü ifadelerin ardınd_aki gerçe~leri bulup çıkarabilecek · kabiliyyetli nesiller ye_tiştirmektir.
}

Üzerinde bir ihsa derternesi yapınağa çalıştığımız, esrna-i hüsna'dan olan el-Muklt. isminin; hem c<gıdalandıram hem de ((beslenme ~olu ile canlıların hayatiyetlerini. muhafaza edenıı anlamı(49)

en-Nahl, 66. Bu ayet

etrafındaki

meal

tartışıpala-rı

için bkz. : M. Bucail-

le, a..g.e., 289:

' (50,) en-Nanl,· 68. 69.
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na geldiğine yukanda işaret etmiştik. Cenab-ı Hakkın bu isminin,
böyle bir anlam ifade etmekte olduğunu, insan bünyesine besinler
yolu ile alınan demirin, vücudda paslanmaı:;ının nasıl önlendiği sorusunun cevabında da bulmak mümkün gözükmektedir :
Tüm canlı türlerinin demire gereksinim duyduklan ilmi bir
gerçektir. Ancak besinlerimiz yolu ilc vücudumuza giren demir,
hücre düzeyinde, mühendislerin ve denizcilerin de karşı karşıya
Dldukları bir sorunu ortaya çıkarır. Bu problem, demirin oksidasyonu, diğer bir tabirle demirin paslanması olayıdır.
ki, vücuda alınan demirin paslanması, canlıları gıdalandırma yolu ile muhafaza eden elMukit ismi ile müsemma zat tarafından vaz'edilen; her tip hücrenin, vücudun her organının, kendi özel cins proteinini yapması
(51) kanunu ile önlenmektedir. Bu kanuna göre, in5an bünyesine
alınan demir, karaciğerde <Cferritinıı <C52» adı ile özel bir protein
olarak depolanmaktadır. Bu özel protein, ince barsaklarda bulunan ((apoferritinıı adı verilen proteinin demirle birleşmesinden teşekkül etmekte, insan vücuduna alınan demirin kana geçişi ferritinin ince barsaklarda emilimi suretiyle olmaktadır (53).
Hayret verici ve ibret dolu bir

olaydır

işte

el-Mukit olan Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olan, bu anti - korozif protein ferritin olmasaydı, böbreklerimizin pasla tıkanınası
işten bile değildi (54) .
.Görülüyor ki, organizmanın beslenmesini sağlayan bütün temel besin öğeleri el-Mukit isminin sahibi olan Cenab-ı Hak tarafın
dan, bütün canlılara ve insanlara ihsan edilmekte, bu temel maddelerin ağızdan barsak sonuna kadar süren sindirim kanalındaki
seyahatleri esnasında meydana gelen bütün kimyasal dönüşüm ve
sonuçlarda, el-Mukit isminin sahibinin koyduğu nice akıl almaz
beslenme ve hayatı idame kanunları cereyan etmektedir.

(51) Prof. Dr. Halit Keskin, Besin Kimyası, c. I, s. 8.
(52) «Ferritin» için bkz. : Meydan Larausse, c. IV, 613.
(53) Prof. Dr. Ayşe Baysal, Beslenme, s. 108; William F. Ganaug, Tıbbi Fizyoloji,
(54) Bilim · Teknik Dergisi, Sayı : 195, Şubat, 1984, Tubitak Yayını.
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