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(Ýsra 17/110) 

Alim Yýldýz

1968 yýlýnda Sivas'ta doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini 
Sivas'ta, yüksek öðrenimini Marmara Üniversitesi Ýlahiyat 
Fakültesi'nde tamamladý. Ayný fakültede Türk-Ýslam Edebiyatý 
alanýnda yüksek lisans yaptý. Ýstanbul, Aydýn ve Ýzmir'de 
öðretmenlik görevinde bulundu. 1998 yýlýnda Cumhuriyet 
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Türk Ýslam Edebiyatý anabilim 
dalýnda araþtýrma görevlisi oldu. Doktora çalýþmasýný Dokuz 
Eylül Üniversitesi'nde tamamladý (2002). 2004'te Yardýmcý 
Doçent, 2006'da Doçent, 2012'de Profesör oldu. Halen 
Cumhuriyet Üniversitesi'nde öðretim üyesi olarak 
çalýþmaktadýr.

Deðiþik gazete ve dergilerde þiir ve yazýlarý 
yayýmlandý. Muþtu ve Buruciye Edebiyat dergilerinde yayýn 
yönetmenliði, Sultanþehir dergisinde sanat danýþmanlýðý 
görevini üstlendi. Þiirlerinden bir kýsmý bestelendi. “Þair ve 
yazar M. Akif Ýnan Þiir Yarýþmasý”nda birincilik ödülü aldý. 

Türkiye Yazarlar Birliði üyesi olan yazarýn Af Dilekçesi 
adlý bir þiir kaseti, ilmi toplantýlarda sunduðu çok sayýda teblið 
ve çeþitli dergilerde yayýmlanan ilmî makaleleri ile yirminin 
üzerinde yayýmlanmýþ kitabý bulunmaktadýr. 
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Önsöz Niyetine...

Allah'ýn Güzel Ýsimleri:  Esmâü'l-Hüsnâ

Eski edebiyatýmýz dinî temele dayanýr ve ilk 
kaynaðý da Ýslâmî ilimlerin tümünde olduðu gibi Kur'an-ý 
Kerim'dir. Hiç kuþkusuz þiir, bu edebiyatýmýz içerisinde 
önemli bir yere sahiptir. Þairlerimiz anlatmak istedikleri 
hemen her þeyi çeþitli nazým þekilleriyle kaleme 
almýþlardýr. Kasidelerle tevhid, münacat ve naatlar 
yazdýklarý gibi din ve devlet büyüklerine de methiyeler 
meydana getirmiþlerdir. Aslen bir aþk þiiri formu olan 
gazel ile zamanla felsefî ve mizahî konularý da ele 
almýþlardýr. Mesnevî nazým þekliyle dinî ve dünyevî 
hemen her konuda kalem oynatmýþlardýr. Öyle ki bazen 
Arapça veya Farsça bir sözlüðün bazense bir dilbilgisi 
kitabýnýn bile manzum olarak yazýldýðýný görmekteyiz. 

Her ne kadar Eski edebiyatýmýzla ilgili olarak “dinî” 
ve “lâ-dinî” gibi tasniflere rastlasak da dinin yaþanan 
hayatýn bir parçasý olduðunu düþündüðümüzde “la-dinî” 
nitelemesinin çok da ayaklarýnýn yere basmadýðýný 
görürüz. Belki bu tasnifle kastedilenin, içeriðin tamamen 
dinî bir konu olup olmasýna göre þeklinde anlamamýz 
gerekir ki burada da yine “lâ-dinîlik” tasnifi yerli yerine 
oturmaz. 

Ýçeriðinin tamamen dinî olmasýný göz önünde 
bulundurarak edebiyatýmýzdaki bir dinî-edebî nazým 
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türlerinden bahsedebiliriz. Bu tasnifi kullandýðýmýzda da 
üç ana baþlýk karþýmýza çýkar: Allah'la ilgili nazým türleri, 
Hz. Peygamber'le ilgili nazým türleri ve dinî-ahlaki diðer 
nazým türleri.

Allah'la ilgili dinî ve edebî nazým türlerinden ilki 
Esmâ-ý Hüsnâ ya da Arapça söyleyiþle Esmâü'l-
Hüsnâlar'dýr. En güzel isimler anlamýna gelen bu isim 
tamlamasý Allah'ýn Güzel Ýsimleri  anlamýyla 
edebiyatýmýzda bir tür olarak kabul edilmiþtir. 

Esmâü'l-Hüsna ifadesi, Kur'an-ý Kerim'de dört ayrý 
surede yer alan birer ayette geçmektedir. Bunlardan ilki 
Araf suresinde yer almaktadýr. Bu ayette Allah'ýn güzel 
isimleriyle dua edilmesinin gereði belirtilmektedir.

“En güzel isimler Allah'ýndýr. O'na o isimlerle dua 
edin. O'nun isimleri konusunda eðriliðe sapanlarý 
býrakýn. Onlar yaptýklarýnýn cezasýný göreceklerdir.”(Araf 
7/180). 

Diðer ayetlerde de en güzel isimlerin sadece 
Allah'a ait olduðu vurgulanmaktadýr.

“De ki: Gerek Allah deyin, gerek Rahmân deyin, 
hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur.” (Ýsra 
17/110) 

“Allah'tan baþka Tanrý yoktur, en güzel isimler 
O'nundur.” (Tâhâ 20/8) 

“O, var eden, güzel yaratan, yarattýklarýna þekil 
veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'týr.” (Haþr 
59/24)

Bu ayetlerde Allah'a ait güzel isimlerin sayýsýnýn 
kaç tane olduðuyla ilgili bir ibareye yer verilmemiþtir. Bu 

isimlerin sayýsý ve neler olduðuyla ilgili bilgiler hadislerde 
yer almaktadýr. Kütüb-i Sitte olarak bilinen altý hadis 
kitabýndan Buharî, Müslim, Tirmizî ve Ýbn-i Mâce'nin 
çeþitli bölümlerinde birbirine yakýn ifadelerle yer alan bir 
hadiste “Allah'ýn doksan dokuz – yüzden bir eksik – ismi 
vardýr. Bu isimleri kim sayarsa (veya ezberlese) cennete 
girer”  ifadelerinden sonra Tirmizî ve Ýbn-i Mâce'de bu 99 
isme yer verilmiþtir (Tirmizî, Sünen, “Daavât”, V, 192; Ýbn-i 
Mâce, Sünen, “Duâ”, 10). 

Edebiyatýmýzda Esmâ-ý Hüsnâlar'ýn oluþumunda 
hiç kuþkusuz bu hadisin büyük bir etkisi vardýr. 
Edebiyatýmýzdaki dinî edebî türlerin birçoðunda da 
olduðu gibi bu hadisteki cennete girme müjdesinden 
dolayý Arap, Fars ve Türk birçok müellif ve þair bu türde 
eserler kaleme almýþlardýr. 

Konuyla ilgili merhum hocam Prof. Dr. H. Ýbrahim 
Þener (ö. 2006) tarafýndan bir doktora tezi hazýrlanmýþtýr 
(Türk Edebiyatý'nda Manzum Esmâü'l-Hüsnâlar, Ýzmir 
1985). Bu alandaki ilk ve tek olan araþtýrmada Arap, Fars 
ve Türk edebiyatlarýnda mensur ve manzum olarak 
hazýrlanan Esmâü'l-Hüsnâlar hakkýnda detaylý bilgiler 
verilmektedir. 

Hadislerde sayýlan Allah'ýn Güzel Ýsimleri'nden her 
birinin farklý anlamlarý vardýr. Birer Esmâ-ý Hüsna þerhleri 
olan ve bu türde verilen mensur eserlerde isimlerin 
anlamlarý detaylý olarak verilmektedir. Bu tür eserlerde, 
Esmâ-ý Hüsnâ Havâssý olarak da nitelenen, hangi ismin 
hangi bir faydaya yönelik olduðu belirtilen 
özelliklerinden bahsedilmektedir. Müslümanlarýn 
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herhangi bir isteklerini Allah'a arzedip dua ederlerken 
bu isteklerini karþýlayan Ýsim ile dua etmeleri tavsiye 
olunmaktadýr. Bu eserlerin bazýlarýnda duadaki 
beklentinin karþýlýðý olan Allah'ýn Ýsmi'nin günde kaç kez 
okunacaðý belirtilirken bazýlarýnda da hangi vakitte 
okunmasý gerektiðine iþaret edilmektedir. 

Örneðin; bol rýzýk isteðinde bulunan bir 
Müslüman'ýn günde 308 defa er-Rezzâk ismini, çocuðu 
olmayan birinin de yedi gün oruç tutup iftar vaktinde 
yirmi bir kez el-Musavvir ismini okumasý tavsiye 
edilmektedir. Vakit ve sayýlar ile farklýlýklar olsa da bu 
türdeki hemen her eserde ilgili ismin hangi maksat ve 
isteðe yönelik olduðu mutlaka ifade edilir. 

Tasavvuf ve tarikatlarda Esmâ-ý Hüsnâ zikrine çok 
önem verilmekte olduðu gibi, hangi ismin hangi 
durumda okunacaðý meselesi halk arasýnda da oldukça 
yaygýndýr. Dert ve sýkýntýlardan kurtulmak, eþler arasýnda 
sevginin meydana gelmesi, çocuk, makam, rütbe, 
zenginlik sahibi olmak ve benzeri birçok konuda 
insanlarýn birçoðu bu isimlerle Allah'a yakarmaktadýrlar. 
Aslýnda bir sihir ve büyü kitabý olmakla birlikte içerisinde 
Esmâ-ý Hüsnâ Havâssý'nýn da yer aldýðý Seyyid Süleyman 
Hüseynî'nin Kenzü'l-Havâss isimli eseri bundan dolayý 
halk arasýnda yaygýn olarak okunan kitaplardan birisidir.   

 Esmâ-ý Hüsnâ ile ilgili en çok eser verilen dil 
Arapçadýr. Bunu sýrasýyla Türkçe ve Farsça izler.  Ayrýca 
Ýngilizce olarak yazýlan biri manzum diðeri mensur iki 
eser vardýr.  

Arapçada, bu konuda çoðunluðu mensur olmak 
üzere seksen küsur eser verilmiþtir. Bunlardan manzum 
olanlarýn sayýsý sekizdir.  

Türkçe kaleme alýnan Esmâ-ý Hüsna sayýsý elliye 
yakýndýr ve bu eserlerden on dokuz tanesi manzumdur. 

Farsça olarak da mensur ve manzum Esmâ-i 
Hüsnâlar yazýlmýþtýr. Ancak, Arapça ve Türkçe mensur ve 
manzum Esmâ-i Hüsnâlar, oldukça hacimli ve muhtevalý 
olmalarýna mukabil, Farsça yazýlanlar kýsa ve hacimsiz ve 
daha çok manzum olarak yazýlmýþlardýr.  Mensur ve 
manzum olmak üzere Farsça altý  tane eser 
bulunmaktadýr. 

Her üç dilde manzum olarak yazýlan Esmâ-ý Hüsna 
otuza yakýndýr ve bunlarýn üçte ikisi Türkçe yazýlmýþtýr. Bu 
da Türk edebiyatýnda bu türe gösterilen ilgi açýsýndan 
dikkate deðer bir noktadýr. Her ne kadar sayý belirtsek de 
yapýlacak yeni araþtýrmalarla bu türdeki eser sayýsýnýn 
artacaðýnda kuþku yoktur. 

Arapça olan mensur eserlerden Gazâlî'nin (ö. 
1111), Maksadu'l-Esnâ fî Þerhi Esmâillâhi'l-Hüsnâ'sý, Bey-
zâvî'nin (ö. 1286), Müntehe'l-Münâ fî Þerhi Esmâillâhi'l-
Hüsnâ'sý, Fahreddîn Râzî'nin (ö. 1209), Levâmiu'l-Beyyi-
nât Þerhu Esmâillâhi Teâlâ ve's-Sýfât'ý ilk akla gelen-
lerdendir.  

Farsça eserlerden Abdurrahman Câmî'nin (ö. 
1492) Risâle-i Muammâ-yý Nefîse'si ile Lamiî Çelebi 
tarafýndan Türkçe'ye tercüme edilen Mîr Hüseyin eþ-
Þirâzî'nin (ö. 1499) Þerhu'l-Esmâi'l-Hüsnâ'sý en çok 
bilinenlerdendir.
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Þeyhoðlu Mustafa (ö. 1401), Îsâ Saruhânî (ö. 1559), 
Ahmed Þâkir Paþa (ö. 1818), Ýbrahim Cûdî (ö. 1926), 
Býçakcýzâde Ýsmail Hakký (ö.1933) Türkçe manzum Esmâ-
ý Hüsnâ kaleme alan þairlerden bir kaçýdýr. 

Bu edebî türde, özellikle manzum olarak, 
günümüzde kaleme alýnan bir esere tesadüf 
edilmemektedir. Bu türe yeni bir eser kazandýrmak için 
tarafýmýzdan oluþturulan ve yayýna hazýr olan Manzum 
Esmâ-ý Hüsnâ belki de son yarým asýrda kaleme alýnan ilk 
eserdir. Ýkiþer mýsra ile sadece Allah'ýn Güzel isimleri'nin 
anlamýný vermeye çalýþtýðýmýz bu eser, türün diðer 
örneklerinden farklýdýr. Üstat þairlerimizin yazdýðý 
eserlerde þerh esas alýnmýþ, ilgili ismin anlamý üzerinde 
durulmamýþtýr. 

Tertip ettiðimiz bu eserin, dinî edebî türlere bir 
yenilik getirmesi ve bu alanda kaleme alýnacak yeni 
eserlere kapý aralamasý bizleri mutlu edecektir. 

“O, var eden, güzel yaratan, 

yarattýklarýna þekil veren, 

en güzel adlar kendisinin olan Allah'týr.” 

(Haþr 59/24)
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