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ESMA-İ HÜSNA 

(Allah'ın Güzel İsimleri) 

 

M. Ali KAYA 

Giriş 

Hayatın gayesi Allah'ı tanımak ve rızasını kazanmaktır. İbadetler insanı Allah’ın 

rızasına ulaştıracak vasıtalardır. İbadetlerin en önemlisi imandır. Sonra tefekkür yoluyla 

imanı inkişaf ettirmek ve Allah'ı daha iyi tanımaya çalışmak gelir. Nitekim 

Peygamberimize (asm), "En hayırlı amel nedir?" diye sorulunca, "İlim öğrenmektir." 

şeklinde cevap vermiştir. Soruyu soran, "Biz ilmi sormadık, ameli sorduk?" deyince 

Peygamberimiz (asm), "En hayırlı amel Allah'ı isim ve sıfatları ile tanıtan ilimdir." 

(Gazali, İhya, 1:46.) şeklinde cevap vermiş, sonra da "Allah'ı bilen bir ârifin iki rekât 

namazı Allah'tan gafil birinin bin rekât namazından daha hayırlıdır." buyurmuşlardır. 

Allah'ı bilmek ve tanımak "marifetullah" denen en değerli ilimdir. İnsan Allah'ı 

tanıdıkça Allah'a olan imanı artar. Bediüzzaman hazretleri “Kat’iyyen bil ki, hilkatin en 

yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi 

ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır. Cin ve insin en 

tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur 

ve kalb-i insan için en safî sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.” 

(Mektubat, 374.) demektedir. Allah’ı bilen Onu hem sever hem Ondan korkar. Nitekim 

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, "Allah'tan gerçek manada ancak âlimler korkar." (Fatır 

Suresi: 28.) buyururken marifetullahı kastetmiştir. Allah sevgisi insanı ibadete 

yönlendirirken, Allah korkusu ise günahlardan kaçınmayı sağlar.  

Allah'ı bilme ve tanıma ile ahlâk arasında doğrudan bir ilişki vardır. Nitekim 

Peygamberimiz (asm) "İmanca mükemmel olanınız, ahlâkça kâmil olanınızdır." (Tirmizi, 

Rada, 11.) ferman etmişlerdir. "Esma-i Hüsna" tabiri bizzat Kur’ân’a aittir ve dört yerde 

geçer. “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde bu isimlerle Ona dua edin.” şeklindedir. 

(A’râf Suresi: 180.) Peygamberimiz (asm), "Allah'ın ahlâkı ile ahlâklanın ve Resulünün 

ahlâkına uyun." (Kenzu’l-Ummal, H. No: 55) ferman etmişlerdir. Kur’an-ı Kerimde 

geçen “Allah’ın boyası ile boyanmak” (Bakara Suresi, 2:138.) ayetinin anlamını “Fıtrat” 

ve “Ahlak” ve Allah’ın Esma-i Hüsnasına ayine olmak şeklinde yorumlanmıştır. 

Allah'ın isimleri Allah'ın ahlâkı olarak tanımlanabilir. Yüce Allah'ın her bir işi ve 

fiili bir isimle anlatılmıştır. Allah'ın işleri sonsuz olduğu için sonsuz ismi vardır; ancak 

bunların içinde insanın kemaline ve Cennete lâyık bir duruma gelmesine vesile olacak 

isimleri Peygamberimiz (asm) doksan dokuz olarak saymıştır. Bir hadis-i şeriflerinde, 

“Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları sayarsa Cennete girer.” (Buhari, Daavat 

68; Muslim, Zikr 5; Tirmizi, Daavat 87.) buyurur.  

Allah'ın isimleri tekrar edildikçe ve bu isimlerin insanda ve yeryüzünde tecellileri 

öğrenildikçe ve görüldükçe imanlar artar. İmanın artması oranında da kişinin ruhunda ve 

ahlâkında inkişaf başlar. Böylece imanla beraber kişinin ahlâkı da mükemmel hâle gelir.  

Yaratılış gayesi Allah’a imandır. O da Allah’ı tanımaya, bilmeye bağlıdır. Allah’ın 

gerektiği gibi tanınmasından Allah sevgisi doğar. İslâm bilginleri insanın dünyaya 

gönderilme gayesinin "Seyr-i Cemal ile Kesb-i Kemaldir." yani, İlâhî güzelliği seyretmek 

ve bu seyir süreci içinde “Kemal” yani olgunluk kazanmaktır, demişlerdir. Bir kısmı da 

insanın vazifesi "Allah'ın emrine hürmet ve mahlûkata şefkat" olarak nitelemişlerdir.  
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İbadetlerin özü Allah'ı “Sübhanallah” diye övmek, Onu noksan sıfatlardan tenzih 

etmek; verdiği nimetlerine “Elhamdülillah” diyerek şükür ve hamdetmek; mahlûkatta 

tecelli eden esmasının azametini “Allahuekber” diyerek ilân etmek ve varlığına, birliğine 

mahlûkatı şahit tutmak suretiyle “Lâ İlâhe illallah” diye, tehlil etmektir. 

Bütün ibadet çeşitleri namazda toplanmıştır. Ezan Allah'ın büyüklüğünü ilân 

ederken, namaz da tekbir, tesbih, tehlil ve hamd etmeyi içine alan geniş ve külli bir 

ibadettir. Bundan dolayıdır ki Bediüzzaman “Kainatta en yüksek hakikat imandır; 

imandan sonra namaz gelir.” demiştir. 

Allah’ın zikri ise Esma-i Hüsna’da toplanmıştır. Bediüzzaman hazretleri “Esma-i 

Hüsnâ’nın her birisi ziyanın elvan-ı seb’ayı tazammun ettiği gibi ötekilerini icmalen 

tazammun eder. Ve keza her birisi ötekilerine delil olduğu gibi, onların her birisine de 

netice olur. Demek ‘Esma-i Hüsnâ’ mir’ât ve ayine gibi, birbirini gösteriyor.” (Mesnevi-i 

Nuriye, 2011, s. 211.) diye her ismin diğer isimleri gösterdiğini anlatır. Allah ismi bütün 

esmanın müsemmasıdır.  

Allah’ın isimleri “Celalî” ve “Cemalî” olmak üzere ikiye ayrılır. Nihayet Cennet 

Cemalinin, Cehenem de Celalinin tecellisi olacaktır. Allah’ın 99 isminden 19 adedi 

“Celalî” isimdir, 80 adedi de “Cemalî” isimdir. Celal ve azametini, kahr ve ceberutunu 

gösteren isimler : Cebbar, Mütkebbir, Kahhar, Kabıd, Hâfıd, Müzill, Azîm, Hasîb, Rakîb, 

Kaviyy, Muhsî, Mümît, Muktedir, Müteâl, Müntakim, Adl, Zül-Celâl-i ve’l-İkram, Mani’ 

ve Zârr isimleridir. Diğerleri Cemâlinin tecellisi olan isimlerdir. Kainatta şer olarak 

bilinen hususlar yüce Allah’ın Celalî isimlerinin tecellileridir. Bu isimlerin tecellilerinden 

yine Allah’ın bu isimlerine sığınarak kurtuluruz. Nitekim peygamberimiz (asm) Berat 

Gecesinde “Allâhım! Gazâbından Sen’in rızâna sığınırım. İkâbından affına sığınırım! 

Allâhım başka değil, Sen’den yine Sana sığınırım. Sen’i senâ etmekten âcizim. Sen zâtını 

nasıl senâ ettinse öylesin!” (Müslim, Salat, 222; Ebu Davud, Salat, 148; Nesai, Tatbik, 

71.) buyurarak dua ve niyaz ile Allah’a sığınmış ve bizim de her zaman böyle 

yalvarmamızı istemiştir. 

İnsanlığın en önemli meselesi Cehennemden kurtulmak ve Cennete girebilmektir. 

Besmelenin 19 harfi vardır ve Cehennem zebanileri 19’dur. Nitekim yüce Allah 

Müddessir Suresinde Cehennemi anlatırken “Bilir misin Sakar nedir? O geride hiçbir şey 

bırakmayan yakıp yok edendir. İnsanların derilerini kavurur. O cehennemin üzerinde on 

dokuz bekçi vardır. Biz o bekçileri şiddetli melekler kıldık.” (Müddessir Suresi, 74: 26-

31.) buyurur. Her hayrın başında Besmele ile Allah adına ve rızasına uygun olacak 

şekilde başlayan ve “Esma-i Hüsna” ile yüce Allah’a sığınan kimseleri yüce Allah 

Cehennemden korur. Besmele ve Esma-i Hüsnanın böyle bir özelliği vardır.  

İsm-i Azam hürmetine, Esma-i Hüsnâ hürmetine yüce Allah bizleri cehennemden 

ve cehenneme götürecek hallerden korusun, cennetine götürecek ameller işlemeyi nasip 

ederek Firdevs Cennetine alsın. Amin!  
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ALLAH 

 

"Allah" ismi "Zât-ı İlâhînin" bütün isim ve sıfatlarını kapsayan özel ismidir. Bizler 

"Allah" dediğimiz zaman, vücudu vacip olan ezelî, ebedî, hiçbir varlığa benzemeyen, 

hiçbir şeye muhtaç olmayan, bir olan, hayatın gerçek sahibi olup her şeye hayat veren, 

sonsuz ilim, irade ve kudrete sahip olan, her şeyi kemaliyle görüp her muhtacın ihtiyacını 

işiten, mahlûkatı ile vahiy ve ilhamla konuşan ve her şeyi yoktan yaratanı kast etmiş 

oluyoruz. Ancak bu vasıflara sahip olanın “Allah” olduğunu ifade ediyoruz.  

Tevhidde ihlas bu samimi inanç olduğu için yüce Allah “Tevhid” hakikatini anlatıp 

“Zatını, zatî sıfatlarıyla” tarif ettiği sureye “İhlas Suresi” adını vermiştir. Yukarıda 

saydığımız sıfatlar da Allah'ın zâtî ve subûtî sıfatlarıdır. Bunların yanında bir de Allah'ın 

yaptığı işlerin unvan ve isimleri olan "fiilî sıfatları" vardır ki, Kur'ân bunlara "Esmâ-i 

Hüsnâ," yani "Allah'ın Güzel İsimleri" (Haşir Suresi, 59:24.) denilir.  Bütün işler Allah'ın 

işleri ve fiilleri olduğu için bu işleri ifade eden bütün güzel isimler ve unvanlar da 

Allah'ındır. Allah'ın işleri gibi isimleri  de sonsuzdur.  

"Allah" ismi "Ulûhiyetin” yani İlâh olmanın ve "Rububiyetin” yani Rab olmanın 

bütün isim ve sıfatlarını kendisinde topladığı için bu isme "İsm-i Câmî," yani bütün 

isimleri toplayan isim denir. Allah ismi özel isim olup sadece Allah'a has olduğu için 

dünyada hiçbir varlık, ilâhlık dava edenler dahil, kendisine "Allah" ismi vermemiştir, 

veremez, Allah müsaade etmemiştir. Firavun, "Ben sizin ilâhınızım!" diyememiş "Ben 

sizin rabbinizim" (Naziat Suresi: 79:24.) demiştir. Bu nedenle yüce Allah, "Onun 

isimleriyle adlandırılabilecek başka birisini bilir misin?" (Meryem Suresi: 19:65.) 

buyurmuştur.  

Allah ismi Arapça hiçbir kurala uymadığı için Arapça da değildir. Bütün olarak 

Allah'ı ifade ederken, "Hû" "Lehü" "Lillâhi" şeklindeki her bir harfi de Allah'ı ifade eder. 

Allah kelimesinin tekili, çoğulu, müzekkeri ve müennesi yoktur. Her hayat sahibi nefes 

alıp verirken çıkardığı "He-Hi-Hu" sesi dahi Allah'ın ismini ifade etmektedir. Dolayısıyla 

her şeye hayat verenin "Hû" ismi olduğu görülmektedir.  

Allah ismi "Her hayrın başı olan Besmelenin ilk kelimesi olduğu gibi "Elhamdü 

Lillâh" ile başlayan Kur'ân’ın da ilk kelimesidir. Bu, varlığın yaratılış amacının, Allah'a 

hamdetmek olduğunu gösterir.  

Allah ismi bütün isimlerin müsemması ve kaynağı olduğu için yüce Allah 

Peygamberimize (asm) “De ki: ‘Kitabı indiren Allah'tır de. Sonra da onları daldıkları 

batakta bırak. " (En'am Suresi: 6:91.) ferman etmiştir.  

İnsanın gerçek hayatı doğduğu günden değil, Allah'ı bildiği günden başlar. Allah 

isminin hayatımızdaki yansıması insanın kâmil bir imana sahip olup tam bir “kul” olması 

şeklindedir. Böyle birinin imanı taklitten tahkike yükselir. Her şeyi Allah’ın varlığının bir 

delili olarak görür; eserden ustayı, yaratılmıştan yaratanı, nimetten nimeti vereni, 

ihsandan ihsan ve ikram edeni görmeye başlar. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilir ve her 

yerden Allah'a ulaşılacak bir yol bulur. Daima kalbiyle Allah ile olur. Mahlûkat üzerinde 

yaptığı tefekkür ile daima imanını inkişaf ettirir. 
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RAHMAN (1) 

(Mahlûkata merhametle muamele eden Allah.) 

 

Yüce Allah'ın, Allah isminden sonra en fazla öne çıkan ismi "rahmetini" anlatan 

"Rahman" ismidir. Bu isim de mahlûkata verilmemiştir; ancak "Abdurrahman," yani 

"Rahmanın kulu" şeklinde isim olarak verilmektedir. Rahman Allah'ın rahmetinin ve 

merhametinin her şeyi kuşattığını ifade eder. Varlığın yokluk karanlıklarından “vücut 

âlemi”ne çıkması Allah'ın rahmetinin eseridir. Bu nedenle Rahmet doğrudan doğruya 

hayırdır. Yokluk en büyük şerdir. Bu nedenle kafirler için Cehennem rahmettir." 

denilebilir. Zira vücut ve varlık Cehennemde de olsa yokluğa nispeten hayırdır.  

Yüce Allah bir kutsî hadiste, "Rahmetim gazabımı geçmiştir." buyurur. Yokluktan 

varlık âlemine çıkan ve vücut giyen her varlık, varlığının ve hayatının devamı için rızka 

ve terakki ve tekâmül için terbiyeye muhtaçtır. Yüce Allah'ın rızık vermesi ve tüm 

varlıkları terbiye etmesi, "Rububiyeti" ile tasarruf ederek geliştirmesi Allah’ın 

rahmetindenkaynaklanmaktadır. Böylece varlık âlemine çıkan her şey Allah'ın inayet ve 

keremine mazhar olmaktadır. Bu mazhariyeti şuurla anlayanlar, iman edenlerdir. İman 

etmeyenler, bilmeseler de, Allah'ın rahmetinden bol bol istifade etmekte, rızıklanmakta, 

ihtiyaçları karşılanmakta ve tekâmüle tâbi olmaktadır. İşte Allah'ın "Rahman" ismi 

bunları ifade etmektedir. Bu nedenle Bediüzzaman, "Rahmet, şefkat ve muhabbet bütün 

eşyayı ve bütün işleri kuşatmıştır." demektedir. 

İman eden Allah’ın rahmetinden istifade etmiş demektir. İmanla beraber rahmet 

peygamberi olan Hz. Muhammed’in (as) sünnetine göre ibadet ettiği zaman daima 

Allah’ın rahmetine nail olur. Salavat ile peygamberimize rahmet duası yapan ve 

bağlılığını gösterenler de kabirde, haşirde Allah’ın rahmetinden istifade eder. İman, 

ibadet ve salavat Allah’ın rahmetinin devamına ve ebedi cennete girererek Allah’ın 

rahmetinden ebediyen istifade etemesine sebeptir. Bu nedenle daima namaz ve salavat ile 

Allah’ın rahmetini celbetmemiz gerekir.  
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RAHÎM (2) 

(İnananlara şefkatle muamele eden Allah.) 

 

Yüce Allah bütün mahlûkata rahmeti ile muamele ederken    iman edip kendisine 

itaat eden, farzları yapıp haramlardan kaçan ve gönderdiği elçisine uyarak sünnetinden ve 

yolundan gidenlere hem dünyada hem ahirette şefkatle muamele edecektir. Şefkat, 

merhametten daha kapsamlı ve daha özeldir.  

Aile reisi olan bir baba merhametlidir; ama annenin yavrusuna şefkati ise daha ileri 

seviyede bir merhamettir ki, hiçbir karşılık beklemeden kendisini yavrusuna feda eder. 

Bütün annelerin karşılıksız bu şefkatleri yüce Allah'ın "Rahim" isminin cüz'î bir 

tecellisinden başka bir şey değildir.  

Peygamberimiz (asm) bir seferden dönerken yavrularını canhıraş bir feryatla arayan 

bir anne kuşu Sahabîlerine gösterir ve "Allah'ın inananlara şefkati ve merhameti bu 

annenin şefkatinden çok daha ileridir. Bütün mahlûkattaki şefkat tecellisi Allah'ın 

rahmetinin yüzde biri dahi değildir." buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (asm) Allah'ın "Rahim" isminin eseri olarak ümmetine son derece 

şefkatle muamele etmiştir. Hiçbir zaman kendi nefsini düşünmeyen yüce peygamber 

ümmetinin dünyada ayağına bir diken batmasına gönlü razı olmadığı gibi, cehennem 

azabından kurtulması ve ebedi saadet yurdu olan Cennete girmesi için hayat boyu 

çalışmıştır. Ümmetinin ahirette Cehennem azabında kurtuluşu ve günahlarının affı için 

daima "Ümmetî, ümmetî” yani, “Ümmetim, ümmetim!" diye yalvaracağını yüce Allah 

bize haber vermektedir. "Ey insanlar, size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, 

sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, 

çok merhametlidir." (Tevbe Suresi: 9:128.) buyurarak, Peygamberimizin şefkatinden, 

merhametinden haber vermektedir.  

Rahmetten istifade etmek, peygamberimizin şefaatine nail olmak ancak Rahmet 

Peygamberinin sünnetine uymak uymak ve yolundan gitmekle mümkündür. 
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MELİK (3) 

(Her şeyin mutlak hâkimi, padişahlar padişahı  

olan Allah.) 

 

Kâinatın hâlıkı ve mülkün tek sahip ve hâkimi Allah'tır. Kur'ân-ı Kerim, "Mülkün 

sahibi Allah'tır. Allah dünyada da mülkü dilediğine verir ve dilediğinden alır. Dilediğine 

saltanat verir aziz eder, mülkü ve saltanatı elinden alır zelil eder. Her hayır onun elindedir 

ve her şeye kadirdir. De ki: İçinizde olanı gizleseniz de, açıklasanız da, Allah onu bilir. 

O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah'ın kudreti herşeye yeter.” (Âl-i İmran 

Suresi: 3:26.) buyurur. 

Allah meliklere, padişahlara cüz'î ve geçici mülk ve saltanat vererek Kendi saltanat 

ve hâkimiyetinin sonsuzluğunu insanların anlamalarını ve hâkimiyetine teslim olmalarını 

istemiştir. Bütün melikler, padişahlar ve krallar; imtihan için Allah'ın kendilerine mülk ve 

saltanat verdiği ve mülkünde tasarrufa yetkili kıldığı memurlarıdır. Ahirette mülkün 

hakikî sahibi olan Allah tarafından adaletle muamele görecekler ve hesaba 

çekileceklerdir.  

Allah'ın hüküm ve hâkimiyeti tüm kâinatı kuşatmıştır. Güneşin ışığının tüm 

karşısındaki eşyayı kuşattığı gibi, O ilmi, iradesi, hükmü ve kudreti ile her şeyin içini, 

dışını, altını ve üstünü kuşatmıştır. Her yerde ilmi, iradesi ve kudreti ile hazır ve nazır 

olduğu için vezire, yardımcıya ihtiyacı yoktur. Melekler de insanlar gibi Allah'ın işlerine 

karışamazlar, ancak hükümetin kalem dairesi gibi emirleri mahlûkata ulaştırırlar ve 

Allah’ın kudretini, esma ve sıfatının tecellisini görerek tesbih eder, nimetlerine hamd 

eder ve kudretini “Allahü Ekber” diye ilân ederler. 

Mü’min dünyada meliklerin tahtlarında oturarak çıkardığı fermanlarla ülkelerini 

yönetmelerine ve cüz’i hakimiyetlerine bakarak Allah’ın külli iradesi ile kainatı 

yönetmesini anlar. 
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KUDDÜS (4) 

(Her türlü noksanlıklardan pak ve temiz olan Allah.) 

 

Yüce Allah her nevi kemal sıfatlarla muttasıf olup her çeşit noksan sıfatlardan 

münezzeh ve mukaddestir. Yaratılmışların vasıflarından ve hâllerinden uzaktır. O hiçbir 

şeye benzemez. Her türlü eksiklikten uzaktır. Kudsiyet ve paklık onun sıfatıdır.  

Bu kâinat daima işleyen bir fabrika ve dolup boşalan bir han gibidir. Böyle çalışan 

fabrikalar ve işlek yerler enkazlarla, süprüntülerle çok kirlenir ve pislenir. Hâlbuki kâinat 

fabrikası ve dünya hanında insan elinin değmediği yerler o kadar nazif ve temizdir ki, 

insan hayran kalmaktadır. Bu paklık ve temizlik Allah'ın "Kuddüs" isminin tecellisidir.  

Yüce Allah mukaddes olduğu için temizliği sever, temizlenenleri de sever. Nitekim 

Allah Kur'ân-ı Kerîm’inde, "Muhakkak ki Allah çok tevbe edenleri ve temiz olanları 

sever." (Bakara Suresi: 2:222.) buyurarak tövbe ile günahlardan arınanları ve maddî 

kirlerden uzak duranları sevdiğini bize haber vermektedir. Peygamberimiz (asm) 

"Temizlik imandandır." (Müslim, Taharet, 1.) buyurarak temizliği imanın gereği saymış, 

bizi temizliğe önem vermeye çağırmıştır.  

Kuddüs isminin varlıkta tecellisi temizlik ve paklık şeklindedir. İnsan bu isme 

mazhar olmak için tövbe ile manen temizlenmelidir. Çirkin huylardan arınmaya, temiz ve 

güzel ahlâk ile kendini süslemeye gayret etmelidir. Maddî olarak da daima temiz ve 

düzgün giyinmeli; evini, odasını, çalışma ve ibadet mekânlarını daima tertemiz 

bulundurmalıdır. Ayrıca çevre temizliğine de gereken itinayı göstermelidir. Temizliğin 

imandan olması ve imanın yarısını teşkil etmesi temizlik ve düzenin önemini 

göstermektedir. Kişi ne kadar günahlardan uzak durur, temizliğe ve düzene ne kadar 

uyarsa “Kuddüs” ismine o derece ayine olmuş olur. 



 8 

 

 

SELÂM (5) 

(Her çeşit maddî tehlike ve sıkıntıdan emin kılan Allah.) 

 

Yüce Allah, mahlûkatını her türlü tehlike ve kötülükten koruyan, emniyet ve 

selâmete ulaştırandır. İnsanın hayatının devamı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ne 

kadar tehlikelerle karşı karşıya olduğu malûmdur. Yaşaması için binlerce sebep 

gerekirken, hayatının sona ermesi için bir damarın tıkanması veya bir anda kalbin 

durması gibi binlerce tehlike ile karşı karşıyadır. İnsan böyle olduğu gibi bütün 

mahlûkatın da durumu aynıdır. Tüm varlıkları, eceli olan belirli bir süreye kadar her türlü 

tehlikeden koruyan, Allah’tır. Selâm ismi bunu ifade etmektedir.  

Yüce Allah Miraç'ta Peygamberimizi, "Esselâmü Aleyküm Eyyühe'n-Nebiyyu" 

diye karşılamıştır. Peygamberimizin (asm) her tülü tehlike ve korkudan emin olacağını 

müjdelemiştir. Peygamberimiz (asm), "Esselâmü aleynâ ve alâ ibadillahi's-Salihîn" 

şeklinde mukabele ederek salih kulların da güven içinde olmasını istemiştir.  

Bu nedenle Peygamberimiz (asm) Müslümanların aralarında "Esselâmüaleyküm" 

diye selâm vermelerini, birbirlerine emniyet ve güven telkin etmelerini, Allah'tan emniyet 

ve güven istemelerini ferman etmiştir. Kur'ân-ı Kerim Cennette büyük bir emniyet ve 

güvenin olacağını, Cennetin rahmet ve selâm yurdu olduğunu (Yasin Suresi: 37:58.) 

haber vermektedir.  

Peygamberimiz (asm) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi 

sevmedikçe gerçekten inanmış olmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber 

vereyim mi? Aranızda selamı yayınız!” (Müslim, İman, 93.) buyurmuşlardır.  

Allah'ın "Selâm" ismine mazhar olmak selâmı yaymak ve herkese emniyet ve 

güven telkin etmekle mümkündür. Herkese emniyet ve güven telkin eden, herkesin 

güvenini ve itimadını kazanan kişi Allah’ın “Selam” ismine mazhar olur. 
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MÜMİN (6) 

(Gönülleri iman ile nurlandıran ve manevî  

tehlikelerden koruyan Allah.) 

 

İnsanın en değerli varlığı ruhu ve ona bağlı olan akıl, nefis, hissiyat gibi manevî ve 

ulvî duygularıdır. En büyük tehlike de bu değerli duygu ve kabiliyetlerini imansızlık ve 

cehalet ile yok etmesi; kendisine zararlı hâle getirmesidir. İman ise, ruhu yüce gayelere 

sevk eden; akla istikamet ve nur veren; nefsi terbiye ederek duyguları saadet-i ebediyeyi 

temin edecek duruma getiren en değerli nimet ve hazinedir. 

Kâinatta en yüksek hakikat imandır. İman ise yüce Allah'ın vahiyle peygamberleri 

aracılığı ile insanlığa gönderdiği hidayetin tâ kendisidir. İman, insanı yaratıcısı olan 

Allah'a bağlar. “Mümin” ismi insanın dar dünyasını ezelden ebede kadar, ruhlar 

âleminden Cennete kadar genişletir, aydınlatır ve nurlandırır.  

İman hidayettir ve hidayet Allah’tandır. Ancak insan cüz’i iradesini iman yönünde 

kullanmaz ve imanı istemezse Allah ona imanı vermez. Nasıl ki şifa da rızık da 

Allah’tandır, ancak bunlar istemeye, sebeplerine yapışmaya, çalışmaya ve gayret etmeye 

bağlıdır. İman da imanın sebepleri olan peygambere, Allah’ın kitabına ve alimlere 

yönelmeye, ilme ve amele bağlıdır.  

Bir Müslümana gereken, bu iman nimetinin değerini bilerek şükretmektir. İmanı 

korumak için ibadete yönelmek, ilim ve tefekkür ile imanı kuvvetlendirmektir. Zira 

dünya ve ahiret saadeti imana bağlıdır. İman da ilim ve amelle daima kuvvetlenir ve 

güçlenir. İman nimetinden dolayı daima, "Elhamdülillahi alâ dini'i-İslâm ve kemali'l-

iman" (Verdiği iman ve İslâmiyet nimeti için Allah’a hamd ederim.) demeli ve 

şükretmeli, imanını kuvvetlendirmelidir. Böylece Müslüman Allah'ın “Mümin” isminin 

tecellisine âyine olabilecektir. İnsan iman edip, ilim ve ibadetle imanını muhafaza etmek 

ve kuvvetlendirerek suretiyle derecesine göre “Mü’min” ismine mazhar olur.  
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MÜHEYMİN (7) 

(Yarattıkların görüp gözeten, koruyup kollayan Allah.) 

 

Allah'ın isim ve sıfatları tüm kâinatı kuşatmıştır. Varlıkların vücutlarını devam 

ettirecek, ihtiyaçlarını giderecek ilim, irade ve kudretleri yoktur. Onların bütün 

ihtiyaçlarını sonsuz kudreti ile gideren, Allah'tır. İnsan gibi akıllı ve şuurlu olanlar dahi 

kendilerini koruma ve ihtiyaçlarını temin etme konusunda acizdirler. Allah atomdan 

yıldızlara, bir hücreli mikroorganizmalardan en büyük canlılara kadar yarattıklarının 

bütün ihtiyaçlarını, hiçbirini unutmadan ve şaşırmadan, ihtiyaç ânında yetiştirmektedir. 

Mahlûkatın, kış mevsiminin bitiminde, ihtiyaçları temin konusunda acizliğe 

düştükleri zamanda baharı yaratıp gökyüzünden yeryüzüne yağmuru yağdıran; 

yeraltından bitkileri çıkaran, kudreti her şeye yeten Allah'tan başkası olabilir mi?  

Ayrıca Müheymin olan Allah, mahlûkata hadsiz düşmanlarından korunmaları için 

her birine ayrı ayrı silâhlar vermekte ve bizatihi yarattıklarını koruyup kollamaktadır. 

Mümin, her şeyin Allah'ın kontrolünde, gözetimi ve denetimi altında olduğuna 

inanmalıdır. Yine Allah’ın daima kendisini görüp gözettiğini ve tüm maddî-manevî 

ihtiyaçlarını hazırladığını bilmeli; Allah'tan gafil olmamalıdır. Tüm ihtiyaçlarını Onun 

sonsuz hazinesinden istemeli, aciz mahlûkata el açıp zelil olmamalıdır.  

Fatiha Suresinde “Yalnız Sana ibadet eder, ancak Senden yardım isteriz!” (Fatiha 

Suresi, 1: 5.) diye dua etmemiz istenmektedir. Biz de her namazda Fatiha okudukça bu 

emre itaat ederek her konuda Allah’tan yardım talep ederiz. Peygamberimiz (asm) 

“Ayakkabınızın bağı kaybolsa bulmak için Allah’tan yardım isteyiniz!” buyurarak bu 

noktaya işaret etmiş ve sadece Allah’tan yardım istememiz gerektiğini öğretmiştir. 

Kur’an-ı Kerim “Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ve sizin 

yaptıklarınızı görür.” (Hadid Suresi, 57:4.) buyurur. Hakikat bu olunca peygamberimizin 

(asm) şu tavsiyesine uymamız gerekir. “Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; 

yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel 

ahlakın gereğine göre davran.” (Tirmizî, Birr, 55.) 

Böyle davranan mümin Allah'ın “Müheymin” isminin tecellisine mazhar olur. 
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AZİZ (8) 

(İzzet ve şeref sahibi; her şeyin izzeti karşısında zelil kaldığı Allah.) 

 

Gerçek izzet ve azamet sahibi, sonsuz güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Her 

varlık yalnız Ona dayanmakla, Ondan güç ve kuvvet almakla izzet sahibi olabilir. Ona 

dayanan aziz, Ondan gafil olan da zelil olur. Emir ve iradesi karşısında bütün kâinat hiç 

hükmündedir. 

Bütün mahlûkat Allah'a itaat etse Allah’ın izzetini artırmadığı gibi, hepsi isyan 

etseler de Onun izzetine hiçbir noksanlık veremezler. Allah hikmeti gereği âsilerin 

cezasını peşin vermeyerek tehir etmektedir. İzzet ve azametinin tecellisi olarak cezada 

asla acele etmez. Çünkü en büyük cebbarlar ve zalimler, Allah'ın izzetine hiçbir cihette 

noksanlık veremezler.  

Allah izzet ve azametine sebepleri perde yapmıştır. Allah şerli işlerden kaynaklanan 

kötülüklerin izzetine zarar vermemesi için sebepleri şerlere merci yapmış, gafillerin 

Allah'a olan itirazlarını sebeplere yönlendirmiştir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri yüce Allah’ın bu dünyada hikmeti gereği 

sebepleri yarattığını ama onlara tesir gücü vermediğini belirtir. Allah’ın izzet ve 

azametini göstermesi için sebeplerin perde olduğunu bununla gafiller için şerlerin ve 

Allah’ın izzetine yakışmayacak gibi görünen şeylerle mübaşereti görülmesin ve kudretin 

izzeti muhafaza edilsin. Evet, izzet ve azamet ister ki sebap perdedar-ı dest-i kudret ola 

aklın nazarında; tevhid ve celal ister ki, esbap ellerini çeksinler tesir-i hakikiden.” 

(Sözler, 1012, s. 465.) buyurur.  

Mümine gereken, sebepleri Allah’ın isimlerinin tecellilerine vasıta olduğunu 

bilerek sarılmalı ama tesiri Allah’tan bilmelidir. Yine yüce Yaratıcı’nın izzet ve 

azametine dayanarak; nefis ve şeytanın telkin ve arzularına izzeti gereği tenezzül 

etmeyerek helâl yoldan ayrılmamaktır. İzzet ve şerefini korumak için yalana, hileye ve 

harama tenezzül etmeyerek Allah'ın "Aziz" ismine bir âyine olmaya çalışmaktır. 
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CEBBAR (9) 

(Her şeyin kudretine zorunlu olarak boyun eğdiği Allah.) 

 

Allah’ın güç ve kudretine nihayet yoktur. Hüküm ve iktidarına karşı çıkma imkân 

ve ihtimali yoktur. Dilediğini dilediği şekilde yaptırır. Bütün mevcudat emir ve iradesini 

gerçekleştirmek için seferber olur. Hiçbir şey iradesine engel olamaz. Her şey iradesinin 

tecellisine vasıta ve sebep olur. Her şey ister istemez Allah’ın iradesine boyun eğer. 

Böyle olmakla beraber yüce Allah irade verdiği ve hür olarak yarattığı insanı 

zorlamaz ve zorla hiçbir şey yaptırmaz. Eşya Onun iradesine tam bir teslimiyetle boyun 

eğerken hür yarattığı insanlar gönüllü olarak Ona itaat eder. İbadet, Allah'a lâyık olduğu 

için gönüllü olarak, ihlâsla ve şevkle yapılan bir eylemdir. Allah adil olduğu için zorla 

yaptırmaktan münezzehtir. İbadet eden bir kul Allah'a istemediği hâlde mecbur itaat eden 

değil, Allah'a ibadet etme şerefine ermek için gönüllü olarak aşkla ve şevkle itaate koşan 

kişidir. Meleklerden insanlara kadar Allah'ı bilen ve tanıyan böyle itaate koşar.  

Allah'tan gafil ve cahil olan şeytan ve onun aveneleri isyanları ve itaatsizlikleri ile 

Ona asla zarar veremezler ve Onun hikmetine hizmet ederler. Cennet adamlar istediği 

gibi Cehennem de adamlar ister. Allah'a isyan eden Allah'ın bu hikmetine hizmet eden 

kafasızlardır. 

Allah’ın kendilerine mülk ve saltanat verdiği bir kısım yöneticiler bu nimetleri 

insanların hizmetine kullanacağı yerde haksızlık ve zulümde kullanırlarsa mazlumların ve 

hakkı yenenlerin Rabbi olan yüce Allah “Cebbar” isminin gereği olarak adaleti ile 

intikamını alır. Zalimleri ve cebbarları cezalandırır, adaletiyle mazlumların haklarını alır 

ve kendilerine verir.  

Ayrıca Allah cebbardır, yani kırılan gönülleri onarır, her nevi eksiklikleri ve 

noksanlıkları giderir. Bu nedenle Hz. Ali (ra), "Yâ Câbire külle kesîr!" (Ey kırılan 

kalpleri onaran!) diye dua ederdi. Mümin Allah'a şevk ve aşkla, ihlâs ve samimiyetle 

ibadete koşmalıdır. Allah’ın intikam alacağını bilerek asl kimseye zulüm ve haksızlık 

yapmamalıdır. Ayrıca kırılan kalpleri onarmaya çalışmalıdır. Böylece Cebbar ismine 

ayine olur. 



 13 

 

MÜTEKEBBİR (10) 

(Her şeyde büyüklük ve azametini gösteren Allah.) 

 

Büyüklük ve ululuk ancak Allah'a lâyıktır ve Ona hastır. Allah'tan başkası büyük 

olmadığı ve her şey Allah'ın mahlûku, eseri olduğu için büyüklenmeye hakkı yoktur. Zira 

acizdir, mahlûktur, muhtaçtır. İhtiyaçlarını ancak Allah'ın yaratması, ihsan ve ikram 

etmesi ile giderebilir. Böyle birinin büyüklük taslaması ve kibirlenmesinin ne kadar 

komik olduğu açıktır. Bu nedenle Allah, Kendisine has olan, bu sıfatın mahlûkatta 

bulunmasını yasaklamıştır.  

Peygamberimiz (asm), "Azamet ve kibriya elbisesini Allah giymiştir. Kim lâyık 

olmadığı ve haddi olmadığı hâlde bu elbiseyi giymeye çalışırsa, Allah onu zelil ve rezil 

eder!" (Ahmed b. Hanbel, Müsned: 2:248, 376, 414, 427, 442, 4:416; Alâuddin el-Hindî, 

Kenzü'l-Ummâl: 3:534.) buyurmuşlardır.  

Büyüklük, izzet ve şeref, Allah'ındır. Allah'a muhtaç olan ve her an, her hâliyle 

Allah'ın kudreti, ihsan ve ikramına mazhar olup bununla varlığı devam edenin 

kibirlenmesi ve büyüklük taslaması çok büyük küstahlık ve nankörlüktür.  Özellikle, 

başlangıcı bir damla su, sonu bir avuç toprak olan insanın Allah'ın kendisine verdiği 

vücut mertebelerini, nimetlerini, ikram ve ihsanını görmezlikten gelmesi ne kadar büyük 

bir haksızlık ve nankörlük olduğu anlaşılır. Bu nedenle büyük bir azabı hak eder.  

Şeytan kibir ve gururu ile huzurdan kovulmuş ve helâk olmuştur. Kula yakışan 

kibirli olmak değil, tevazu gömleğini giymek ve Allah’ın büyüklüğü karşısında 

küçüklüğünü, hiçliğini, acizliğini ve her konuda Allah’a muhtaç olduğunu bilmek ve 

tevazu ile Allah’tan istemektir. Kullara karşı tevazu göstermeyen Allah’a karşı mütevazi 

olamaz. Bu nedenle kul herkesi kendisinden daha iyi bilmelidir.  

Peygamberimiz (asm), "Kim tevazu gösterir ve nimetleri Allah'tan bilirse, Allah 

onu yüceltir. Kim de Allah'ın nimetlerini şükürsüzlükle inkâr eder de kibirlenirse, Allah 

onu da alçaltır ve zelil eder." (Celaleddin-i Suyuti, Camiü’s-Sağir, 2:244; 3.337.) 

buyurmuşlardır. Kişinin meclislerde aşağıya oturmaya gönlünün razı olması, insanlara 

saygılı ve merhametli olması, kendisine hizmet etmek yerine Allah’ın kullarına hizmet 

etmekten zevk alması tevazu, tersi ise kibir ve gurur alametidir.  

Büyüklüğün Allah’a ait olduğunu idrak ederek kendi kusurlarını görüp onlardan 

kurtulmaya çalışmak ve Allah’ın kullarını ayırım gözetmeden hürmet ve hizmet etmekle 

kişi Allah’ın Mütekebbir ismine ayine olur.  
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HÂLIK (11) 

(Her şeyi sebepleri ve sonuçlarıyla yoktan yaratan Allah.) 

 

Allah yaratıcıdır. Her şeyi yoktan yaratır. Allah'ın hazinesi yokluktur. Var olandan 

harcamak, yaratılmışların vasfıdır. Allah’ın vasfı ise varlığın sebeplerini de, sonuçlarını 

da yoktan, ânında yaratıp vücuda çıkarmaktır.  

Allah bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yaratır. Çünkü her şeyin yaratıcısıdır. 

Sebepleri de, sonuçları da yaratan, Allah'tır. Allah sebepleri yaratmış, sonuçları sebeplere 

bırakmamıştır. Zira sebepler acizdir ve sonuçları meydana getirecek ilim, irade ve 

kudretten mahrumdurlar. Bu nedenle meyve için sebep olarak ağacı yaratan Allah, 

ağaçtan da meyveyi yaratıp çıkarmaktadır. Çünkü ağacın meyveyi yapacak ilim, irade, 

kudret gibi tesir gücüne sahip değildir. Allah hikmeti gereği sonuçları sebeplere 

bağlamıştır; ama sebeplere tesir vermeyerek yine Kendisine muhtaç kılmıştır.  

Hastalığı veren Allah şifa için doktoru ve ilâçları sebep yapmış, ancak tesiri onlara 

bırakmayarak şifayı da Kendisi yaratmıştır. Doktoru ve ilâcı sebep kılması; doktora ve 

ilâca değer vermelerini sağlamak, o sebepleri şereflendirmek ve eczacı ile doktorun 

rızıklarına vasıta yapmaktır. Onların rızıklarını da, hastanın şifasını da yine bizzat 

kudreti, ilmi ve iradesi ile yoktan yaratıp vermektedir. Gafil ve cahiller sebeplere tesir 

vererek şirke düşüp imtihanı kaybederken; akıllı ve bilgili olanlar sebeplerin arkasındaki 

kudret elini görüp iman etmektedirler. Allah bu iman ve küfür imtihanını da Cennet ve 

Cehennemin sebebi kılmıştır.  

Yüce Allah binbir isim ile müsemma olduğu için bir isminin arkasına diğer 

isimlerini de gönderir. Mesela, bir canlıyı ilim, irade ve kudreti ile yoktan yarattığı zaman 

Hayy ismi ile hayat verir, Rab ismi ile terbiye eder, Rezzak ismi ile rızkını verir, Rahim 

ismi ile şefkatle korur, Cemil ismi ise güzel suret verir ve hakeza her ismini onun 

imdadına gönderir ve tüm ihtiyaçlarını karşılar. 

Mümin her sebebin arkasındaki kudret, ilim ve iradeyi görerek sebeplerin 

tesirlerinin olmadığını bilmeli, her şeyin Allah’tan olduğunu ve Allah’tan geldiğini 

bilmeli  ve Allah'ın Halık ismine şuurlu bir âyine olmalıdır. 
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BÂRİ (12) 

(Her şeyi örneksiz, modelsiz yoktan en mükemmel şekilde yaratıp nizam ve intizam 

içinde tertip eden Allah.) 

 

Allah her şeyi yoktan yarattığı gibi ona en güzel şekli ve lâyık olduğu düzeni de 

verir. Bir nizam ve intizam içinde hikmet ve faydalarına uygun olarak yaratır. Allah 

yarattığı varlıkların hiçbirisini bir başka örnekten almış değildir, örneksiz olarak yoktan, 

hiçten en mükemmel şekilde yaratır. Herkes Allah’ın yarattığı şeylerden örnek alır.  

Yeryüzünde gereksiz ve faydasız bir varlık olmadığı gibi varlıktaki düzeni bozan 

bir şey de yoktur. Her şeyde mükemmel bir düzen, nizam ve intizam vardır. "Bu neden 

böyledir? Bu buraya uymamış ve yakışmamış!" denemez. İnsanı yoktan benzersiz bir 

suret ve kabiliyette yaratan Allah, onu parmak izinden sesine, göz rengine varıncaya 

kadar (ki ilim her gün yeni bir benzersizlik buluyor) hiçbir benzerinin olmadığı şekilde 

tek olarak yarattığı gibi âzâlarını da öyle mükemmel yerli yerine yerleştirmiş ki, “Bu âzâ 

burada değil de şurada olsaydı daha iyi olurdu." denemez. 

Allah'ın bu ismini tasvir eden İmam-ı Gazalî (ra), "Leyse fi'l imkâni ebdeu mimma 

kâne." (Mümkünatta, yaratılandan daha mükemmeli olamaz!) demiş ve bütün ehl-i 

hakikat olan âlimler bu sözde ittifak etmişler. Nitekim yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, 

"Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde O yarattı. Rahman'ın yarattığında nizamsızlıktan eser 

göremezsin. Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun? Sonra tekrar tekrar 

gözünü çevir. Kusur bulamaz, hor ve hakir sana döner; o göz bitkindir artık." (Mülk 

Suresi: 3-4.) buyurarak bu hususu ifade etmiştir. 

Varlıklar esas azalarda birbirine benzemekle beraber ayrıntılarda hiçbir azası 

diğerine benzemez. İnsanların suretleri benzemediği gibi, sesleri, gözleri, duyguları, 

ruhları, kabiliyetleri ve parmak izleri dahi birbirine benzemez. Aynı şekilde hayvanlar da, 

bitkiler de ve ağaçların her sene verdiği mahsülün şekli de birbirinden farklıdır. Her 

varlık diğer varlıklardan çok farklıdır ve her şeyi ile benzersizdir. 

Allah her şeyi benzersiz olarak yoktan, tüm diğer varlıklarıdan çok farklı ve en 

mükemmel şekilde yaratır. Mümin fen bilimleri ile araştırma yaparak Allah'ın bu ismini 

varlık aynasında görüp tefekkür ibadetini yapar. İnsanın kendisi tüm varlıklardan farklı 

olması ile “Bari” ismine ayine olduğu gibi “Sübhanallah” diyerek Allah’ı tesbih edip 

ibadeti ve zikri ile de “Bari” ismine ayine olmalıdır. 
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MUSAVVİR (13) 

(Her şeye lâyık olduğu en güzel şekil ve suret veren Allah.) 

  

Allah yarattığı her varlığa en güzel şekli ve sureti verir. Maddeye en güzel fizikî 

görünüşü verdiği gibi rengini, kokusunu, tadını, yumuşaklığını, katılığını düzenler.  

Allah “Musavvir” isminin tecellisi olarak insanlara, hayvanlara, bitkilere, 

meleklere, cinlere, ruhanilere, yani sonsuz tür ve sayıda yaratılan varlıklara lâyık ve 

münasip şekil ve özelliği vermektedir. Bir insanın suretini kıyamete kadar bir başka 

insana vermeyerek adalet ve hakkaniyeti sağladığı gibi sonsuz kudretini, sanatkârlığını ve 

sanatının kemalini de göstermektedir.  

Yeryüzünde bir bahar mevsiminde yeniden, yoktan ve hiçten yarattığı yüz binlerce 

tür ve hesapsız sayıdaki bitki ve hayvanların hepsine, birbirine benzemeyen ayrı ayrı 

suret ve şekiller vermesi "Musavvir" isminin sonsuz tecellilerini göstermeye yeterlidir.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Rahîmlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur.” 

(Al-i İmrân Suresi, 3:6.) buyurarak anne karnında üç karanlık içinde tüm canlılara ayrı ve 

mükemmel suretler verdiği gibi “O Rab ki seni yarattı, sana düzen verdi, ölçülü bir biçim 

verdi. Dilediği surette seni terkib etti.” (İnfitâr, 82:7-8.) ayeti ile de tüm düzen, intizam ve 

nizamların, suret ve terkiplerin Allah’ın tasviri ile olduğunu belirtmiştir. 

Allah'ın "Hâlık, Bârî ve Musavvir" ismi birbirini takip eder ve tamamlar. Yoktan 

yarattığı bir varlığa kâinattaki nizam ve intizam içinde en güzel vaziyeti verip diğer 

varlıklarla uyumunu sağladığı gibi, her bir varlığa diğerlerinden çok farklı özellikler ve 

güzellikler vererek şahsiyet ve değer kazandırır.  

Mümin, Allah'ın bu isimlerinin kâinatın tümünde ve içindeki her bir varlığın 

üzerinde görüp tefekkür eder. "Sübhanallah" ve "Mâşaallah" demek suretiyle takdir 

ederek bu isimlere hâl ve fiilleriyle âyine olduğu gibi, aklı ve bilgisi ile de mazhar 

olmaya çalışır. 
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GAFFÂR (14) 

(Kusurları ve günahları çokça affeden Allah.) 

 

Allah'ın rahmeti öfkesinden daha çoktur. Bu nedenle kullarının hata ve kusurlarına 

bakmaz. Hata ve kusurlar cahillikten, acizlikten ve noksanlıktan kaynaklanır. Kulun hata 

ve kusurunu görmesi ve Allah'tan af istemesi acizliğini, cahilliğini ve noksanlığını kabul 

ederek itiraf etmesi demektir. Kendisinin bir hiç olduğunu anlayıp tevazu ve mahviyetle 

kâmil-i mutlak olan Allah'a yönelip af dilerse, kulluğunu göstermiş olur ve Allah da onu 

affeder.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.” 

(Bakara Suresi, 2: 222.) buyurur. Peygamberimiz (asm), "Bir kul günah işler de hatasını 

anlayıp Allah'tan af dilerse yüce Allah, 'Kulum hatasını anladı ve kulluğunu bildi ve 

kendisini affeden bir Rabbinin olduğunu bildi.' buyurur ve affeder. Kul bunu ne kadar 

çok yaparsa Allah da o kadar çok affeder." (Buhari, Sahih, H. No:4243.) buyurmuşlardır. 

Bunun için Hz. Ali (ra), "Ne zamana kadar tövbe etmeliyim?" diye soran birisine, 

"Günahı terk edene kadar her günah işledikçe tövbe et!" demiştir.  

Kul ne kadar çok günah işlemiş olurlarsa olsun, umutsuzluğa kapılmadan Allah’a 

yönelip tövbe ederse Allah onu affeder. İnsanı umutsuzluktan kurtarıp tövbeye yönelten 

çok hadis vardır. (Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Tevbe 46, 47.) 

Allah affedicidir, affetmeyi sever; ancak af dileyeni affeder. Kibir ve gururu ile 

hatasını savunan ve af dilemeyeni affetmez. Nitekim şeytan Allah'a karşı günah işledi, 

ama bunu günah olarak kabul edip af dilemediği için affedilmedi. Hz. Âdem (as) ise, 

"Rabbim biz kendimize yazık ettik şayet Sen bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen 

hüsrana uğrayanlardan oluruz." (Araf Suresi: 7: 23.) diye dua etti, işlediği günahından 

dolayı af diledi. Allah da onu affetti. 

İnsanın hatasını görmemesi en büyük hatadır. Hatasını kabul ederek bu hatasını 

düzeltmeye çalışmakla insan mükemmel bir insan olur. Bu nedenle Mümine yakışan 

Allah'ın affına mazhar olmak için Hz. Âdem (as) gibi Allah'tan af dilemek; hata ve 

kusurlarını itiraf etmektir. İnsan başkalarının kusurlarını araştırma yerine kendi hata ve 

kusurlarını görüp düzeltmeye çalışmakla yüce Allah’ın “Gaffar” ismine mazhar olup affa 

müstahak olur.  
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KAHHÂR (15) 

(Mahlûkatı emir ve iradesi altında tutan, hiçbir varlığı haddinden tecavüz 

ettirmeyen Allah.)  

 

Allah her bakımdan hüküm ve hâkimiyet sahibidir. Hiçbir zalim ve cebbar 

hükmünden kurtulamaz ve hâkimiyet dairesinin haricine çıkamaz. Allah insanı hür 

yarattığı için, hikmeti gereği, zalim ve cebbarlara da dünyada geçici bir hâkimiyet verir. 

Onlara ahirette hiçbir mazeretlerinin olmaması için mühlet verir; ama asla ihmal etmez. 

Sonunda kahr ve cebr ile onların hâkimiyetine ve saltanatına son verir. Ve onlara lâyık 

oldukları Cehennemde "Kahhâr" ismi ile en acı azabı tattırır. 

Kahhar olan Allah kendisini tanımayan ve isyan ile mahlûkatına zulüm ve tecavüz 

eden Firavun, Nemrut ve Deccal gibi zalimlere sivrisinek karınca ve mikrop gibi en 

küçük mahlûkunu musallat ederek gurur ve kibirlerini kırmış; kahr ile perişan edip âleme 

rezil etmiştir. Âd ve Semud gibi kavimleri yel ve sel gibi afetlerle helâk etmiştir. Zaman 

zaman da zalim ve cebbarların zulüm ve tecavüzlerine karşı deprem ve salgın hastalıkları 

musallat ederek kahr ile perişan etmiştir ve etmektedir. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle 

kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah, azabı çetin olandır.” (Enfal Suresi, 

8:25.) buyurarak insanlar çoğunlukla günah işleyerek veya zalim ve cebbarlardan korkup 

çekinerek yaptıklazı zulüm ve haksızlıklarına destek olarak veya ses çıkarmayarak 

fitneye düşer ve umumi bela ve musibetleri hak ederler. Allah onları kıtlık, deprem, 

pahalılık, idarecilerin zulmü ve düşman istilası ile cezalandırır. Zalim ve günahkarlarla 

beraber masumları da cezalandırır. Kurunun yanında yaş da yanar. Ancak günahkarlar ve 

zalimler hak ettikleri cezalarını çekerken masumlar ve mazlumlar da malları sadaka 

hükmüne geçer, sıkıntıları günahlarına kefaret olur ve Allah katında dereceleri yükselerek 

affa ve mükafata mazhar olurlar.  

Peygamberimiz (asm) “Ameller niyetlere göredir.” (Buhari, Bed’ulvahy, 1.) “Bela 

ve musibet gelince hepsine birden isabet eder ve helak olurlar, ahirette niyetlerine göre 

diriltilirek ceza ve mükafat görürler.” (Müslim, Fiten, 4,8.) buyurur.  

Allah'ın affı ve rahmeti ne kadar büyük ise öfkesi, kahrı da o derece çetindir. Bu 

nedenle mümin Allah'tan korkmalı Allah’ın öfkesinden ve kahrından çekinmelidir. 

Zulüm, isyan ve tuğyanda bulunmamalı; adalet ve hakkaniyet üzere hareket etmelidir. 

Kusur işlerse Allah'a sığınmalı; "Yâ Rab! Kusurumuzu affet, bizi Kendine kul kabul et. 

Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl!" diyerek Ona 

yalvarmalıdır. 
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VEHHÂB (16)  

(Had ve hesaba gelmez nimetleri kullarına bahşeden Allah.) 

 

Allah (cc) her nevi nimetini, ihsanını ve ikramını mahlûkatına, onların hiç 

ummadıkları, hayal edemedikleri şekilde yoktan yaratıp verir ve hibe eder. Allah'ın ihsan 

ve ikramı karşılık görmek için değildir. Zira Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün 

insanlar, melekler ve cinler Allah'a isyan etseler, mülküne hiçbir zararları olmaz; hepsi 

itaat içinde olsalar katkıları olmaz.  

Mahlûkatını yoktan yaratıp onlara vücut nimeti veren, vücudun ihtiyacı olan her 

çeşit nimeti önlerine seren ve bunun için hiçbir karşılık beklemeyen Allah, bununla akıllı 

ve şuurlu olan varlıkların kendisini tanımalarını ve bilmelerini istemektedir. Bu ihtiyacı 

olduğu için değildir. Akıllı ve şuurlu varlıkları daha çok nimetlerine lâyık kılmak; her 

nimetten sonra daha yüksek nimetleri onlara hibe etmek, onları memnun etmek ve 

nihayetinde saadet-i ebediyeye talip olup onları ebediyen memnun ve minnettar etmek 

içindir. Çünkü her ihtiyacın karşılanması bir başka ihtiyacı tetikler. Her makam ve 

mevkie yükselmek daha yukarıdaki nimete kavuşmak için bir basamaktır.  

Allah mahlûkatın memnuniyetlerinden memnun, sevinçlerinden de mesrur olur. 

Onları daha çok memnun etmek için, "Ben Allah'ım, Benden isteyin ki size vereyim." 

(Buhârî, Tevhid, 35; Teheccüd 14; Daavât 13.) buyurmaktadır. Mümin bu şuurla Allah'a 

olan ihtiyacını daima hissederek ondan daha iyisini, daha fazlasını istemelidir. Çünkü 

veren sonsuz hazineler sahibidir ve hazinelerinin bitmez ve tükenmez. Ancak Onun izni 

ve rızası dairesinde hareket etmesi gerekir. 

Yüce Allah’ı insana verdiği vücut, cisim ve azalar, malları ve hayvanları “Vehhab” 

ismi gereği ibaha etmiş, temlik etmemiştir. Yani istifade etmek üzere vermiş, mülk edin 

diye vermemiştir. Mülk olarak vermiş olsaydı o zaman her türlü idare ve tedbirini mülk 

sahibi olan insanın karşılaması gerekirdi. Halbuki insan midesinin idaresinden acizdir. 

Elbette göz, kulak, kalp ve diğer aza ve duyguların ihtiyaçlarını karşılayamaz. İnsana 

verilen hayat ve hayatın devamı için gereken şeylerin tamamı temlik değil, ibahadır. Öyle 

ise ibahanın gereği ne ise ona göre hareket etmek gerekir. Nasıl ki bir zat sizi ziyafete 

davet etse o ziyafetteki şeylerden istifade ettirir ama onları size mülk olarak vermez. 

Misafir ev sahibinin iznine göre istifade ettiği şeylerden faydalanabilir. İsraf edemez, 

başkasına ikram edemez, sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez, dökemez ve zayi 

edemez. Temlik olsaydı bunları yapabilirdi. İnsan da intihar edemez, gözünü çıkaramaz, 

manen gözü kör etmek demek olan harama bakamaz. Kulağı, dili ve diğer cihazları Allah 

rızası haricinde harama sarf edemez. Ancak Allah’ın izni ve rızası dairesinde tasarruf 

edebilir. (Barla Lahikası, 2011, s. 522-523.) 

Mü’min bu şuurla Allah’tan ister ve  nimetlerinden istifade ederse “Vehhab” ismine 

ayine olmuş olur. 
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 REZZÂK (17) 

(Yaratılanlara faydalı olan her şeyi veren Allah.) 

 

Hayat sahibi olan her şey hayatın devamı için rızka muhtaçtır. Hayata lâzım olan 

maddî ve manevî her nimete rızık denir. Yüce Allah bütün mahlûkat taifelerinin ayrı ayrı 

rızıklarını mükemmel mizan ve intizamla rahmet ve hikmet çerçevesinde vakti vaktine 

verir. En aciz ve en muhtaç olan varlıkların rızıklarını hiç umulmadık yerlerden verir. 

Meselâ yavrulara, süt gibi en faydalı bir gıdayı annelerinin memelerinden et ile kan 

arasından vermesi yüce Allah'ın hiçten ve yoktan yaratıp vermesine en güzel örnektir.  

Allah her şeyi mükemmel bir düzen içinde yaratmıştır. Kâinat, rahmet ve rızık 

hazinesidir. Her canlı kendisine münasip ihtiyacını giderecek olan rızkını en kolay 

şekilde bulabilir. Hiçbir şey başıboş ve boş yere yaratılmamıştır. (Âl-i İmran Suresi: 

3:191.) 

Rızkı yaratan ve veren ancak Allâh'dır. Kur'an'da, “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur 

ki, rızkı Allâh'a ait olmasın.” (Hud Suresi, 11:6.) buyurulmaktadır. Başka bir ayette de 

“Allah'ın, dilediğine bol rızk verip, dilediğinin rızkını daralttığı” ifade edilmektedir (Şûra 

42:12.) İnsanın rızkı da ezelde takdir edilmiştir, ancak dünyada bu rızık belli olmadığı 

için insanın çalışma şartına bağlamıştır. Kişi Allah’a güvenerek çalışırsa ona rızkını 

kolayca verir. Aksi taktirde Allah’ın kainatta koyduğu çalışma kanununa muhalefet ettiği 

için rızkını keserek cezalandırır, o insan da aç kalır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim 

“Doğrusu, insan için kendi çalışma ve gayretinden başka bir şey yoktur. İnsan 

çalışmasının karşılığını mutlaka görür.” (Necm Sûresi, 53: 39-40.) buyurmuştur. Bu 

nedenle Allah’a tevekkül çalışma ve sebeplere sarılmayı gerektirir. Nitekim bir adam 

Peygamberimize (asm) gelerek, “Ben devemi salı vererek mi tevekkül edeyim, yoksa 

bağlayarak mı?” demiştir. Efendimiz ise, “Deveni bağla sonra tevekkül et!” (Tirmizi, 

Kıyamet, 60) buyurmuşlardır. Tevekkülün şartının tedbir olduğunu ifade etmiştir. 

İnsanın maldan, mülkten, ilimden, faziletten dünyevî olarak istifade ettiği her şey 

onun rızkıdır. Allah rızkı insanın aklı, çalışması, gayreti ve doğruluğu ölçüsünde 

istemesine göre ya helâlden veya haramdan verir. Kişi davranış veya kazancıyla rızkı 

kendisine haram hâle getirir. Allah’ın helâl ve temiz olarak yarattığı şeyi insan kötü 

niyeti, haksız kazancı ve başkalarından haksız yere gasbetmesi ile kendi hakkında harama 

çevirir. Bu nedenle de sorumlu olur.  

Mümin daima, "Allah’ım! Beni sevdiğin şeylerle ve Senin sevgini bize 

kazandıracak olan nimetlerle rızıklandır." diye dua etmelidir ve helâl dairesinde rızık 

peşinde koşmalıdır. O zaman bu çalışması da bir nevi ibadet hükmünü alır. 
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FETTÂH (18) 

(Her nevi hayır kapılarını açan ve her müşkülü kolaylaştıran Allah.) 

 

Kapalı olan şeyin açılması, tohumların çatlayarak hayata kavuşması hep Allah'ın 

“Fettah” ismi ile onu açmasına bağlıdır. Yüce Allah kâinat ağacını yokluk karanlıkla-

rından çıkarıp açtığı gibi, tohumların kapılarını açıp ağaçları içinden çıkarır. Her bahar 

bütün ağaçların yapraklarını da aynı şekilde açar. 

Kur’an-ı Kerim bize Yüce Allah’ın her hak sahibine hakkını vererek hakkındaki 

hayır kapılarını açan “Fettah-ı Alîm” (Sebe Suresi, 34:26.) olduğunu haber verir. Bir 

damla sudan insanın bütün aza ve cihazatını mükemmel şekilde açıp insan haline 

getirdiği gibi, istidat ve kabiliyetlerini de ilim ve hikmetle açıp kemaline erdirir. 

Yüce Allah yine rahmet yağmuru ile yeryüzünü yumuşatıp bütün tohumları, kökleri 

açarak sanatını ilân etmektedir. Aynı şekilde hidayet nuru ile de kalpleri imana ve İslâm’a 

açmaktadır. Allah'ın açması varlıkları gayb âleminden şahadet âlemine çıkarıp sonra yine 

gayb âlemine göndermesi şeklindedir. Yokluktan varlığa çıkarıp varlıktan yine yokluğa 

göndermek Allah'ın işi ve âdetidir. Allah'tan başka hiçbir kuvvet varı yok edemez ve 

yoğu da var edemez.  

Bütün hayır, nimet ve rahmet kapıları Allah'ın iradesi ve kudreti ile açılır ve herkes 

bu rahmetten kabiliyetine, gayretine ve istemesine göre istifade eder.  

Hayır kapılarının açılması, kalp ve gönüllerin imana ve İslâm’a açılması, 

kalplerden sıkıntı ve üzüntülerin giderilerek ferah ve sürura açılması için Allah'ın 

"Fettah" ismi ile "Yâ müfettiha'l-ebvâb iftah lenâ hayra'l-bab!" yani "Ey bütün kapıları 

açan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç!" diye dua etmeliyiz. Her nevi sıkıntımızın ve 

ihtiyacımızın giderilmesi için  "Fettah" isminden medet ve yardım istemeliyiz. 

Fettahiyet hakikati ile yüce Allah en basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit hadsiz 

muntazam suretleri beraber, her tarafta bir anda ve bir fiil ile açar. (Şualar, 2009, s. 266-

268.) Bahar mevsiminde had ve hesaba gelmez bitkiler, ağaçlar, çiçekler ve meyvelerin 

birden yeryüzünde bir anda açılması bunu ispat eder. Mü’min yüce Allah’ın ilmi, iradese 

ve kudreti ile meydana gelen bu muazzam açılışları görerek “Fettah” ismini anlar ve 

kalbinin hidayete açılmasını isteyerek bu isme ayine olur. 
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ALÎM (19) 

(Her şeyi hakkıyla bilen Allah.)  

 

Yüce Allah zatına has ezelî ilmi ile her şeyi ezelden ebede olmuşu ve olacağı ile 

bilir. Allah'ın ilmi her şeyi ihata etmiş, her şeyi kuşatmıştır. Biz fânî ve zamana tâbi olan 

mahlûklar için geçmiş ve gelecek söz konusu iken; zamanı ve mekânı yaratan, zaman ve 

mekândan münezzeh olan Allah'a her şey malûmdur. Çünkü her şey Onun ilmindedir. 

Allah mahlûkatına ancak dilediği ve bilmesi gerektiği kadar öğretir. “O, insana kalemle 

yazmayı öğretendir. O, insana bilmediğini öğretendir.” (Alâk Suresi: 96: 4-5.)  

Gerçeğin ve hakikatin bilgisi ve her şeyin doğrusu Onun katındadır. O, 

peygamberler aracılığı ile insanlara eşyanın mahiyetini, hayatın ve ölümün hakikatini, 

gördüğü âlemlerin ifade ettiği manaları ve görmediği âlemler konusundaki bilgi ve inancı 

öğretir. İnsan hakikatin bilgisine ancak bu yolla ulaşır.  

Allah “Âlimu’l-gaybi ve’ş-şehadet” yani “Görüneni de görünmeyeni de gizliyi de 

aşikarı da bilendir.” (Haşr Suresi, 59:22) Varlıklar vücuda gelmeden önce Allah’ın 

ilminde vardır, vücuda gelmesi Allah’ın irade ve kudreti ile yaratması iledir. Vücuttan 

gitmesi ile de yok olmuyor, yine Allah’ın ilmine rücu etmektedir. Bu nedenle kainatta 

vücut nimetini giyen hiçbir şey için yokluk yoktur; ancak alem-i gaybdan alem-i şahadete 

çıkması ve yeniden alem-i gayba dönmesi sözkonusudur. İkinci zuhur olan haşir artık 

kamil bir vücudla olduğu için ölüm olmayacaktır. Bu nedenle Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri “Eşya zeval ve ademe gitmiyor; belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor, 

âlem-i şahadetten âlem-i gayba gidiyor, âlem-i tagayyür ve fenadan âlem-i nura, bekaya 

müteveccih oluyor” demektedir. (Mektubat, 2010, s. 484.)  

“İnsana ilimden çok az şey verilmiştir.” (İsra Suresi: 17: 85.) İnsan vahiy ışığı ve 

ilmi ile eşyanın hakikatini anlayabilir. Vahiy ışığından mahrum olan en keskin akıllar, 

gece karanlığında ışık böceği gibi, kendi ışıkcığı ile yetinerek karanlıkta kalırlar ve 

eşyanın hakikatini ve mahiyetini tam olarak anlayamaz, yaratılış amacını bilemezler.  

İnsana yakışan, "Ey Rabbim, benim ilmimi arttır." (Taha Suresi: 20: 114.) diye dua 

etmek, Allah'tan, Peygamberimizin (asm) haber verdiği bilgilerdeki gerçekleri 

görebilecek anlayış ve basireti istemesi gerekir. Bu şekilde Allah’ın “Alim” ismine 

mazhar olabilir. 
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KÂBIZ (20) 

(Sıkıntı veren, sıkan ve daraltan Allah.)  

 

Bütün varlık, Allah'ın kudret kabzasındadır. Dilediğine servet ve zenginlik verir. 

Dilediğini gönül ferahlığı ile mesrur edip saadet ve selâmette kılar. Dilediğinden de bütün 

bunları alıp kabzeder, sıkıntıya maruz bırakır, darlığa düşürür, yoksul kılar. Kâbız ismiyle 

insanı bir hâlden bir hâle geçirir.  

Ruh verip insanı ferah ve sevince boğarken, ruhunu kabzederek bir başka âleme 

gönderir.  Güzel duygularla insanı mesut ederken, ruhu sıkan ve daraltan duygu ve 

düşüncelerle onun hayatını karartır.  

Aynı şekilde dünyayı hâlden hâle sokar. Günlük güneşlik yaparak her tarafı neşe ve 

sevince boğarken; karanlık, yağmur, kar ve fırtına ile bir başka âlemi aynı âlem içinde 

yaratır. Aynı şekilde devletleri, milletleri ve kurumları sıkıntıya sokar; fitne ve fesadı 

körükleyenlere meydan vererek insanlığı hâlden hâle sokar. Böylelikle insanları 

imtihanlardan geçirerek geliştirir, olgunlaştırır. 

Allah fitne ve imtihanlarla insanları halden hale sokar ve onların sabrını, sebatını 

imanda ve ibadetteki ihlasını dener. Sabrına mücadele azmine ve gayretine göre onun 

derecesini artırır, terakki ettirir ve mükafatlandırır. İnsan Allah katındaki derecesi buna 

göre artar. Nitekim yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir 

veya iki kere belâya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler, ne de ibret 

alırlar.” (Tevbe Suresi, 9:126.) buyurarak her sene imtihanlara tabi tutulduğunu ifade 

eder. Peygamberimiz (asm) da “İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela 

peygamberlerdir, sonra derecelerine göre veliler ve salihler gelir. Kişi dinine göre bela ve 

imtihanlara maruz kalır. Eğer dine bağlılığı varsa, belası daha da artar. Fakat dininde 

gevşek yaşıyorsa ona göre musibetlerle karşılaşır. Bu musibet ve imtihanlarla artık onun 

üzerinde hiçbir günah kalmaz.” (Tirmizi, Zühd 57; Ahmed b. Hanbel 1,172, 174.) 

buyurmuştur. 

Mümin, sıkıntıya ve fitnelere maruz kalır. Zira sıkıntı ve üzüntüler, belâ ve 

musibetler insanın kabiliyetlerini ve duygularını inkişaf ettirir. Terakki ve tekâmülünü 

sağlar. Madene ateş verilir ki, içindeki altın ile bakır, demir ile kömür ayrılsın; 

kendilerine lâyık yerleri alsın. Bu nedenle mümin sıkıntıya maruz kaldığı zaman Allah'a 

güvenmeli; Onun rahmetine ve şefkatine sığınarak bir çıkış yolu aramalı; sabır ve gayret 

göstermelidir. İman ve itaate sarılmalı; sıkıntısını feraha ve saadete çevirmesi için 

Allah’ın “kâbız” ismine sığınmalıdır. 
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BÂSIT (21) 

(Sıkıntıları gideren, genişlik ve ferahlık veren Allah.)  

 

İmtihan ve tekâmül için sıkıntıya soktuğu kulunu sıkıntının sonunda feraha ve 

saadete çıkarıp genişlik veren Allah’tır. İmtihanlar her ne kadar öğrenciyi sıkıp rahatsız 

etse de, sonuçta hayata hazırlanması için bilgi ve tecrübe sahibi olmasını sağlar. Eğitim 

ancak sıkıcı sınavlarla kazanılır.  

Peygamberimiz (asm) ve inananlar Mekke döneminde çok büyük sıkıntı 

çekiyorlardı. Peygamberimiz (asm) onlara daima sabır ve imanda sebat telkin ediyordu. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde "Her sıkıntıdan sonra bir genişlik, her darlıktan sonra bir 

ferahlık ve her zorluktan sonra bir kolaylık vardır." (İnşirah Suresi: 5-6.) buyurdu. Bu 

ayetler nazil olunca peygamberimiz (asm) sevinçle “Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; 

artık bir güçlük iki kolaylığa galebe edemez!” (İmam Malik, Muvatta, Cihad, 6.) 

buyurdular.  

Her yokuşun bir inişi vardır. Bir iş daralınca arkasından genişler. Her zorluk 

kolaylıkla beraberdir. Kur’an-ı Kerim “Allah bir güçlüğün arkasından bir kolaylık 

yaratacaktır.” (Talak Suresi, 65: 7.) buyurarak insanları zorluklardan korkmamaya, 

zorlukla karşılaşınca yılgınlık göstermemeye ve Allah’a güvenerek cesaretle zorluğun 

üzerine gitmeye cesaretlendirmiştir. 

Zahmette rahmet vardır. Saadete çıkan yollar sıkıntı ve meşakkatlerle, çetin 

mücadele ve gayretlerle donatılmıştır. Cennete giden yol zahmet ve sıkıntılardan 

geçerken Cehenneme giden yol ise sıkıtından kaçmak, tembellik ve rahat düşkünlüğü ile 

oyun ve eğlencelere dalıp ömrünü zayi etmekten geçmektedir.  

Müslüman, daraldığı ve sıkıntıya maruz kaldığı zaman "sabır" ile dayanmaya 

çalışmalı, musibet ve sıkıntılardan istifade etmeli ve onu lehine çevirmelidir. Allah 

kendisine genişlik ve saadet verdiği zaman da "şükür" ile mukabele etmeli ve bu saadeti 

elinden kaçırmamaya çalışmalıdır. Zira bir nimeti ve makamı kazanmak için ne kadar çok 

gayret gösterilirse onu korumak ve artırmak için de o kadar çok gayret göstermek ve 

sıkıntıya katlanmak gerekir.  

Mümin, Allah'ın kendisine genişlik vereceğini bilerek ve inanarak Allah rızası için 

sıkıntılara katlanmaya talip olmalıdır. Sıkıntıya girmeye ve zorlukları cesaretle aşmaya 

talip olmayanlar hiç bir işi başaramaz ve kabiliyetlerini geliştiremezler. İnsan zorluklara 

talip olmalı ve çalışmalı ki, Allah’ın "Basıt" ismine âyine olsun.  
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HÂFID (22) 

 (Alçaltan, yukarıdan aşağı indiren Allah.)  

 

Allah, dilediğini alçaltır. (Vakıa Suresi: 56: 3.) Dilediğini şan ve şeref sahibi iken 

alçaltır, rezil ve rüsva eder. Allah'ın bu ismi zorbalar, zalimler, hak ve hukuk tanımazlar 

için tehdit edicidir.  

İnsanlar dine ve imana, ahlâk ve fazilete karşı çıkarak, haksızlık ve zulme 

yönelerek, ancak kendilerini alçaltırlar. Bu vasıflar kimde varsa o, zaten alçaktır. Zulmü 

ve inançsızlığı ile onu alçaltan da Allah'tır. Onlar imansızlığı ve zulmü ile Allah'ın 

öfkesini çekmişlerdir. Allah kimseyi zalim ve günahkar, kafir ve münafık olarak 

yaratmamıştır. Ancak Allah cehennemi yarattığı gibi cehenneme sebep olan zulmü, 

günahı, küfrü ve nifakı yaratmıştır. Sonra kullarına bunlardan sakınmasını emretmiş ve 

bunun için peygamberlerini ve kitaplarını göndermiştir. İnsan peygamberleri 

yalanlayarak, Allah’ın kitabında yasakladığı şeyleri kasıtlı olarak işleyerek kendi gayreti, 

inadı ve isteği ile zalim, kafir ve münafık hükmünü almıştır. Nasihat dinlememesi kasıtla 

hareket etmesi sebebiyle zalim, fasık ve facir olarak kendisini alçaltmıştır. 

Kur’an bir imtihan kitabıdır. Peygamberimiz (asm), "Allah bu Kur'ân ile nice 

kavimleri yüksetmiş ve nicelerini alçaltmıştır." (Müslim, Misafirin, 269.) buyurur. 

Kur’ân’ın emirlerine uymayanlar, yasaklarına sarılanlar dünya ve ahirette felâkete 

uğrayıp helâk olmuşlardır. Allah'ın alçalttığını hiç kimse yüceltemez. Allah aşağıladığı 

kimselere yalan, cehalet, hayâsızlık, fitne ve hilecilik gibi kötü huyları verir.  

İdareci mevkiinde olanlar da cahil, tembel, yalancı ve fitneci insanlara değer 

vermemeli; onları yanından uzaklaştırmalıdır. Allah'ın alçalttığı insanlardan uzak 

durmalıdır. İdareci, haksızlık ve zulme ancak böyle engel olabilir. 

İnsan, gururu ve enaniyeti bırakmalı; dünyaya niçin geldiğine bakmalı; acizliğini ve 

zayıflığının farkında olmalı ve haddi aşarak boş iddia ve gurur peşinde koşmamalıdır. 

Mümine yakışan, insana düşkünlük veren ve alçalmasına sebep olan Kur'ân’ın 

yasakladığı kötü vasıflardan; yalan, hile, cimrilik ve hıyanet gibi kötü huylardan 

kendisini uzak tutmak ve bu duruma düşmemek için Allah'a sığınmaktır. 
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RÂFİ' (23) 

(Yukarı kaldıran, yükselten, yücelten Allah.)  

 

Allah dilediğini yüceltir. (Vakıa Suresi: 56: 3.) Allah dilediği kulunu iman, ilim, 

güzel ahlâk, fazilet, mal, mülk, saltanat vererek yüceltir. Kişi Allah'ı bu ismi ile tanıyarak 

Ondan şan ve şerefini yüceltecek; kendisini dünyada ve ahirette şerefli bir vaziyete 

getirecek olan bu nimetleri istemelidir.  

"Refiu'd-derecât," yani "dereceleri yükselten" Allah'tır. (Mü'min Suresi: 40: 15.) 

Rütbe ve mertebeler Allah'ın iradesine bağlıdır. Yücelik ancak imanda, İslâm’da, ilimde, 

adalette, doğrulukta ve hak üzere olmaktadır. Bu manevî değerler kimde olursa, onun şan 

ve şerefini artırır; Allah katında da halkın nazarında da makamını ve mevkiini yükseltir.  

Allah'ın yücelik verdiğini hiç kimse alçaltamaz. Nice zalimler Allah'ın velî kullarını 

hapislere, zindanlara ve işkencelere uğrattığı ve en alçaltıcı şekilde aleyhine 

propagandalar yaptırdığı hâlde, bu onların ancak fazilet ve şerefini yükseltmekten başka 

bir şeye yaramamıştır.  

Peygamberimiz (asm), "Allah bu Kur'ân ile nice kavimleri yüceltmiştir." (Müslim, 

Misafirin, 269.) buyurur. Demek ki yücelik Kur'ân’ın emirlerine uymak ve tavsiyelerini 

yapmaktan ve Peygamberin yolundan gitmekten geçmektedir. Allah yücelttiği kimselere 

ilim verir; diline doğruluk, ahlâkına cömertlik ve mertlik, hayatına istikamet verir. 

Peygamberimiz (asm) “Hak daima galiptir.” (Buhârî, Cenâiz, 79; Dârakutnî, Sünen, 

3:525) buyurur. Ancak dünyada hakkın galibiyeti hakkı müdafa edenlerin ve haklıların 

gayretine ve çalışmasına bağlıdır. Zira dinin emirlerine isyan ve itaatin mükafat ve cezası 

ahirette verilir; ancak dünyadaki başarı ve galibiyet ise sünnetullah denilen Allah’ın 

dünyada koyduğu kurallara uymaya bağlıdır. Allah’ın sünnetullahı ise “sabrın mükâfâtı 

zafer, tenbelliğin cezası sefalet ve çalışmanın sevabı servet” (Sözler, 2012, s. 1182.) 

şeklindedir.  

Mümin, Allah'tan yücelik istemelidir. Bunu yaparken de kalbini imana, aklını ilim 

ve fenne, ruhunu ulvî duygulara açmalı; nefisini güzel huylarla bezemelidir ki, Allah'ın 

bu ismine âyine olsun ve bu isim insanın üzerinde görünsün. 
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MUİZ (24) 

(İzzet ve şeref veren, izzeti artıran Allah.)  

 

Allah dilediğini haysiyet ve vakar sahibi yapar, izzetli kılar. İzzet ve şeref 

Allah’ındır ve Allah'a iman ve itaat içinde olanlarındır. Allah hak ve hidayeti olan 

Kur'ân’ı ve izzetli Elçisini insanlara göndererek Kur'ân’a sarılan ve Elçisine tâbi olanların 

izzet ve şerefini artırır.  

Kur'ân, "Mülkün sahibi Allah'tır. Allah dilediğini aziz kılar." (Âl-i İmran Suresi: 3: 

26.) buyurur. Kim Kur'ân’a uymuş ve Kur'ân’ı yüceltmiş ve nefsini onun emirlerini 

yaparak, yasaklarından kaçarak terbiye etmiş ise, izzet ve şeref sahibi olmuştur. Hem 

Allah katında hem de insanlar yanında şerefli bir makama çıkar. Allah bu şekilde kulunun 

izzetini artırır. 

Sebepler dünyasında Allah kendi izzetini yine sebeplerle göstermekte ve yine 

sebeplerle korumaktadır. Allah sebepleri yaratmıştır ki, insanlar onlarla Allah'ın ilim, 

irade ve kudretini görsünler. Sebeplere tesir vermemiştir, tâ ki insanlar sebeplerin 

acizliğini, sağırlığını ve körlüğünü görerek tesiri Allah'tan bilsin. Şerleri sebeplerle 

yaratmıştır ki, insanlar gördükleri zararı Allah'tan değil, sebeplerden bilerek Allah'ın 

izzetini korusunlar. 

İzzet ve şeref Allah’ın ve resulünündür. Allah'a kul olup itaat etmekten daha üstün 

bir izzet yoktur. Allah’a kul olmak, Ona ibadet etmek izzet ve şeref olarak insana 

yeterlidir. Bu nedenle Hz. Ali (ra) “Ya Rab! Şeref olarak Sana kul olmak yeterlidir.” 

buyurmuştur.  Allah mü’minleri iman ve hidayetle onurlandırmış ve şereflendirmiştir. 

Allah dünyada izzet ve şerefli kıldığı müminleri ahrette de şereflerini artıracaktır.  

Mü’min imanı ile dini ile, peygamberi ve Kur’anı ile övünmeli ve bunu her yerde 

anlatmalıdır. Aynı şekilde İslam bilginleri ve onların hizmetleri ve kitapları ile de 

övünmeli ve Allah’a hamdetmelidir. Bunlar Allah’ın en büyük nimeti, ihsanı ve 

ikramıdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Rabbinin sana olan nimetlerini minnet ve 

şükranla anlat!” (Duha Suresi, 93:11.) buyurarak “Tahdis-i Nimet” olarak anlatmayı 

emretmiştir.   

Mümin izzetini artıracak sebeplere sarılmalı, sebepleri yaratan Allah'tan izzetini ve 

şerefini artıracak sebepleri istemelidir.  

Bu nedenle mümin izzet ve şerefini artıran Kur'ân’a ve sünnete sarılmalı; farzları 

yapıp haramlardan sakınmalıdır. 
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MUZIL (25) 

(Zillete düşüren, hor ve hakir kılan Allah.) 

 

Kur’ân, "Mülkün sahibi Allah'tır. Allah dilediğini zelil kılar." (Âl-i İmran Suresi, 3: 

26.) buyurur. Kim Kur’ân’a uymamış ve nefsini onun yasaklarından uzaklaştırmamış ve 

terbiye etmemiş ise zillete düşmüş, hakaret uğramış, hor ve hakir olmuştur. Hem Allah 

katında hem de insanlar yanında itibarı kalmamıştır. Allah bu şekilde kulu zelil eder.  

Allah'a isyan etmekten daha kötü bir zillet yoktur. Kur’ân’a ve sünnete uymayan, 

farzları yapıp haramlardan kaçmayan bir kimsenin düşmanları sevinip şeytanı memnun 

olurken, kendisi de hor ve hakir olur.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de, "Allah inkârcıları hor ve hakir kılar." (Tevbe 

Suresi, 9: 2.) buyurur. Allah'ın hakir kılıp zillete düşürmesi hem dünyada hem de 

ahirettedir. "Ahirette öyle yüzler vardır ki, zillet içinde aşağılanmış ve kararmıştır." 

(Gaşiye Suresi: 88: 2.) 

Zilletin sebepleri hurafelere bağlanarak hakikat-i İslamiyeden uzak kalmaktır. 

Nitekim Bediüzzaman “İslamiyetin mağz ve lübbünü terk ederek, kışrına ve zahirine 

vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Su-i fehim ve su-i edeb ile, İslamiyetin hakkını ve 

müstehak olduğu hürmeti ifa edemedik. Tâ o da bizden nefret ederek, evham ve hayalatın 

bulutları ile sarılıp tesettür eyledi. ... ceza olarak bizi dünyada tedip için, zillet ve sefalet 

içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir.” (Muhakemat, 2011, s. 23.) 

demektedir. 

Şayet mü’minler doğru İslamiyeti öğrenip, İslamiyete layık doğruluğu 

gösterebilirlerse, islam ahlakını en güzel şekilde yaşayarak milletlere örnek olurlarsa 

ecdatları gibi yine izzet ve şerefle yaşayabilirler. Dolayısıyla zillete düşmek islamdan 

uzaklaşmaya, izzetle yaşamak da İslamın emirlerine güçlü bir şekilde yaşamaya bağlıdır. 

İslam toplumda imanın, adaletin, doğruluğun, ahlakın ve faziletin yaygın hale gelmesi ile 

güçlenir, kalplere ve gönüllere hakim olur. 

Hor ve hakir olma, Allah'ın azabının bir parçasıdır. Hayatlarının gayesi başkaları 

tarafından beğenilmek ve takdir edilmek olanların, bunun için gösteriş, şöhret, riya 

peşinde koşanların, zillet içinde hor ve hakir olmaları ne kadar büyük azap ve ne büyük 

zillettir. Allah’ın bizleri bu gibi durumlara düşmekten koruması için daima yalvarıp dua 

etmeli ve zillete düşürecek bu gibi durumlardan kaçınmalıyız.  

Ayrıca müminler, şereflerini korumak ve dinin izzetini de muhafaza etmek için 

Allah'tan başkasına boyun eğmemeli, İslam ahlakını yaşamaya çalışmalı, alçakgönüllülük 

ve tevazu ile Allah'a dua etmelidir. 
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SEMİ' (26) 

(Mahlûkatın seslerini ve dualarını işiten Allah.)  

 

Mahlûkatına kulaklar verip sesler vasıtasıyla duymayı sağlayan Yüce Allah, 

mahlûkatının bütün konuşmalarını, fısıldanmalarını ve sessiz olarak kalbinden 

geçirdiklerini de işitir ve ihtiyacına cevap verir. Onun işitmesi herhangi bir sebep ve 

vasıta ile değildir; mutlak kemaldedir. Bir başka ifade ile Allah'ın her yerde kulağı vardır. 

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, "Korkmayın! Sizinle beraberim, işitirim ve görürüm." 

(Taha Suresi: 46.) buyurur.  

Allah, ihtiyacı olan ve rahatsız etmeyecek ve faydalı olacak ölçüde insanın işitmesi 

için sesler ve kulaklar yaratmıştır. İnsanın işitebileceği ses frekans bandı 20 ile 20.000 

salınım (cycle) arasında sınırlıdır. Bunların altındakileri ve üstündekileri duyamaz. 

Dilleri, sesleri ve kulakları yaratan Allah, elbette sese, kulağa ihtiyaç duymadan her şeyi 

işitir. Allah'ın işitmemesi ve mahlûkatını duymaması bir noksanlıktır ve bu Allah'a asla 

yakışmaz. 

Yüce Allah tüm hahlukatının bütün seslerini, ricalarını ve dualarını bir anda işitir ve 

hepsine cevap verir. Ona göre uzak, yakın, hafif ve şiddetli arasında fark yoktur. Her 

şeyin her şeyini işitir. Şahit olması için “Hafaza Meleklerine” bütün konuşmaları 

muhafaza ettirdiği gibi, insan gibi akıl ve şuur sahibi varlıkların hafızalarına sesleri ile 

beraber kaydeder. Sonra hesap gününde insan hafızasındaki sesleri, meleklerin 

ellerindeki defterleri ve Levh-i Mahfuzu şahit olarak insanın önüne koyar. 

Allah bütün sesleri işittiği gibi, ayrıca "Hafiz" ismi gereği bunları kayıt altına 

almakta ve muhafaza etmektedir. Bütün konuşmalar kişinin ya lehinde veya aleyhinde 

delil olarak kullanılacaktır. Bu nedenle ne konuştuğumuza ve ne söylediğimize çok 

dikkat etmemiz gerekir. 

Müminin özelliği, "Akl-ı selim sahipleri sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar." 

(Zümer Suresi: 39:18.) ayetinde istendiği gibi, sözün güzeline kulak verip ona uymak ve 

sözlerin en güzeli olan Allah kelâmını okuyup gereği ile amel etmektir. Kulağın ibadeti 

budur. Kişi hak söze kulak verip gereğini yapmakla ve mahlukatın zikirlerini işitip takdir 

etmekle “Semi’” ismine ayine olmaya başlar. 
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 BASÎR (27) 

(Her şeyi hakkı ile gören ve hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen Allah.)  

 

Mahlûkatına göz verip görmeyi sağlayan Allah, her şeyi her hâli ile görür. Çünkü 

Onun her yerde gözü vardır. Ancak bizim gözümüz gibi değildir. Esas olan görmektir, 

görmek için daima göze ihtiyaç yoktur. İnsan, gözleri vasıtası ile görür. Yarasa, gözü 

olmadığı hâlde insandan daha iyi görmektedir. Radar sistemleri de eşyayı görüp haber 

vermekle beraber bunu göz aracılığı ile yapmamaktadır. Bu nedenle Allah görür, ancak 

bunun keyfiyetinin nasıl olduğunu bizim bilmemiz gerekmez. Biz sadece inanırız. 

Kur’an-ı Kerime “Şüphesiz O Allah her şeyi gören ve işitendir.” (İsra Suresi, 17:1; 

Lokman Sursi, 31: 28.) buyurur. 

Allah'ın isim ve sıfatları kâinatı muhittir, yani her şeyin içini dışını, altını üstünü 

kuşatmıştır. Her şey Allah'ın nazarında ve önündedir. Hiçbir şey Allah’tan gizlenemez. 

Allah’ın görmesi de böyledir. Her şey Allah’ın nazar-ı şuhudundadır. Allah ezel ve ebed, 

geçmiş ve gelecek hepsi her an huzur-u kibriyasındadır. Sonsuz olan Basarı ile her şeyi 

hazır an gibir görür ve biri diğerine engel olmaz.  

Yüce Allah her şeyi gördüğü gibi "Hafiz" ismi gereği her şeyin görüntüsünü kayıt 

altına almaktadır. Zira insanda hafızayı yaratıp her olayı sesi ve görüntüsü ile ona 

kaydeden Allah'ın kâinatta cereyan eden her fiili ve her görüntüyü kaydedecek "Levh-i 

Mahfuz" denen büyük hafızası vardır. Bilgisayardaki her bilginin "hard diskinde" kayıtlı 

olması gibi; vuku bulan her olayın da kaydı "Levh-i Mahfuz"da tutulmaktadır.  

Kur’an-ı Kerim “Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı 

hakkıyla görendir.” (Hadîd, 57: 4.) buyurur. Peygamberimiz (asm) bu ayeti okuyarak 

“Allah’tan gereği gibi haya ediniz!” buyurdular. “Allah’tan nasıl haya etmeliyiz?” 

diyenlere “Başını ve başında yer alan organları, karnını ve karna bağlı organı koruyan, 

dünya hayatının süsüne kendini kaptırmayan, ölümü ve çürüyüp yok olmayı unutmayın! 

İşte gerçek haya budur.” (Tirmizi, Kıyâme, 24.) buyurmuşlardır 

Mümin, Allah'ın her an, her şeyi gördüğünü ve hiçbir amelinin onun gözünden 

gizlenemediğinin şuurunda olarak daima hayâ ve edebini korursa, "Basir" ismine âyine 

olmuş olur. 
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HAKEM (28) 

(Her şeye hükmeden, her şeyin hükmünü ve hakkını veren Allah.)  

 

Her şeye hükmeden, her şey durum hakkındaki kararı veren yüce Allah'tır. Allah 

bir şeye bir şekilde hayır veya şer, iyi veya kötü, güzel veya çirkin hükmünü verince, bu 

hükmünü mutlak icra eder. Allah adalet veya zulüm olarak hükmedenlerin verdiği tüm 

hükümleri yürürlüğe koyar. Sonra hükmedenin niyetine, hükmün adil ve zulüm olmasına 

göre onu sorumlu kılar. Onun hükmünü Mahkeme-i Kübra’da delil olarak alır; ya 

mükafatlandırır veya cezalandırır. Nitekim Kur’an-ı Kerim “"Allah aranızda 

hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir." (Araf Suresi, 7:87.) 

Hükümdarların ve hâkimlerin hükümlerine onay veren de Allah'tır. Allah hâkimler 

hâkimi ve hükümdarlar hükümdarıdır. Hiçbir hüküm onayından geçmeden yürürlüğe 

girmez. Allah, kulları üzerinde hükmünü yürüteceği zaman bunu hâkimlerin ve 

hükümdarların ağzı ile ve hükmü ile yürütür.  

Allah'ın gizli adaleti vardır. Bu nedenle, "Hâkim hükmünde zulmeder, ama kader 

adalet eder." denilmiştir. Zira hâkim şahitlerin şahadetine ve olayın şekline bakarak 

hükmeder; ama adil olan Allah'ın kaderi ve adaleti ise mahkûmun başka cinayetlerinden 

dolayı o hükmü mahkûm hakkında adalet yapar ve başına gelen musibet ile başka 

günahlarına kefaret eder veya başka suçundan dolayı onu cezaya mahkûm eder.  

Yüce Allah peygamberimize (asm) “Resulüm de ki! Allah’tan başka hakem mi 

arayacağım? Kitabı size hak hükümlerle indiren Allah’tır.” (En’am Suresi, 6:114.) 

buyurarak Kur’anın emrettiği şekilde adaletle hükmetmesini istemiştir.  

Hakimler ve yöneticiler, Allah'ın çizdiği sınırların dışına çıkmamalı ve koyduğu 

yasaları çiğnememelidir. İnsanlar arasında adil davranmalı, kimseye ayrıcalık 

tanımamalıdır. Aleyhlerinde bile olsa doğruluktan ayrılmamalı ve hak ile hüküm 

vermelidirler.  

Kula gereken Allah'ın hükümlerine canıgönülden razı olmalıdır. İnsanlar arasında 

hükmederken insafla ve adaletle hükmetmeli, kendi hislerini karıştırmamalıdır. Adalet 

mülkün temelidir” diyen Hz. Ömer (ra) gibi adil idareciler Allah’ın “Hakem” ismine 

ayine olmuş olurlar.  
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ADL (29) 

(Her yaptığı adil olan ve her şeye hakkını veren Allah.) 

 

 Adalet, her şeye hakkını vermek ve her şeyi hikmete, maslahata ve liyakate göre 

yerli yerine koymaktır. Adaletin iki kefesi vardır: Biri hak sahibine hakkını vermek; 

ikincisi haksıza hak ettiği cezayı vermektir. 

Allah adildir, her şeye lâyık olanı verir. Allah insanların yaptığı her yanlışa ceza 

verecek olsa idi, tüm insanlar helâk olup hiç kimse Cehennemden ve azaptan kendisini 

kurtarmazdı. Ancak Allah'ın rahmeti öfkesinden fazladır. “Rahmetim gadabımı geçti.” 

(Buhari, Tevhid 15, 22, 28.) buyurmuştur. Bu nedenle Allah, hatasını anlayıp af dileyeni 

affedeceğini ilân etmiştir. Kim Allah'ın lütfuna ve affına sığınırsa, Allah onun günahına 

ceza vermeyi kaldırarak affeder. Böylece hayır ve iyiliği kesinlikle mükâfatlandırırken, 

hata ve isyana kesin ceza vermeyerek rahmetinin öfkesine galip olduğunu gösterir.  

Allah'ın adaleti mutlak adalettir. Allah hiç kimseye hak ettiği mükâfatı vermeyerek 

zulmetmez. Her hak sahibine hakkını vermiş ve herkesi lâyık olduğu yere koymuştur. 

Cenneti hiç kimse hak edemeyeceği için Cennet Allah’ın fazlındandır, Cehennem ise 

kasıtlı ve kesin olarak yapılan isyan ve günahlardan dolayı Allah’ın adaleti gereğidir. 

Bununla beraber Allah af dileyeni ve günahına pişman olanın günahlarını affederek affını 

ve ihsanını gösterir. 

Yüce Allah adaleti gereği zulmü kendisine haram kılmıştır ve zulme asla razı 

olmaz. Bu nedenle içinde zulüm ve haksızlığın zerresi bulunan hayrı ve ibadeti kabul 

etmez. Öldükten sonra dirilmenin en büyük delili Allah’ın adaletidir. Zira adalet raiyetin, 

yönetilenlerin hukukunu korumayı gerektirir. Hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti 

muhafaza edilsin. Madem bu dünyada Allah’ın adaletine layık iş görülmüyor; zalim 

izzetinde mazlum zilletinde buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir “Mahkeme-i Kübra”ya 

bırakılıyor. (Sözler, 2011, s. 86.) 

İnsan, Allah'ın azabından sakınarak ve korkarak günahlardan kaçınmalı, farz olan 

ibadetleri kesinlikle yapmalı ki, Allah’ın affına lâyık olabilsin. Ayrıca Allah'ın "Adil 

olun!" emrine uyarak kendisi de adalet yolunu tutmalıdır ki, Allah adaleti ile onun 

hakkında hayırlara hükmetsin. Her hatasından onu sorumlu tutarak azaba mahkûm 

etmesin ve hatalarına af ile muamele etsin. 
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LÂTİF (30) 

(Kalplere, düşünce ve hayallere vâkıf olan Allah.) 

 

Kur'ân-ı Kerim, "Sözünüzü ister gizleyin, isterseniz açığa vurun; Allah gönüllerde 

olanı bilir. Yaratan bilmez mi? O Lâtif’tir. Herşeyden haberdardır." (Mülk Suresi: 67: 13-

14.) buyurur.   

Allah en ince ve en derin meseleleri, en ince sırları ve bizim nüfuz edemeyeceğimiz 

ve anlayamayacağımız—atomun içi, esir maddesi, nur ve ruh gibi aklımızla ve ilmimizle 

anlamamız mümkün olmayan—her şeyi bilir ve onlarda tasarruf eder, hükmünü yürütür. 

Kur’an-ı Kerim “Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğine dilediği gibi rızık 

verir.” (Şura Suresi, 42: 19.) buyurarak latif isminin bir başka yönünü nazara 

vermektedirir. Allah Teâla çok lütufkârdır. Her işinde bir nevi lütuf vardır. Rahim ismi 

merhamet etmeyi istediği gibi, Lâtif ismi de lütfetmek ister. Bu nedenle lütfu ile en aciz 

yavrulara süt gibi en lâtif gıdayı hiç ummadığı yerden, kan ve fışkı ortasından lütfedip 

verir. Bu nedenle bütün güzellikleri doğrudan Allah’tan istemek gerekir.  

Allah dünyanın saadetinde bir takım felâketler ve felâketlerinde de bir kısım 

hayırlar gizlemiştir. "Şer bildiğimiz şeyde hayır ve hayır bildiğimiz şeylerde de şer 

olabilir. Sizler bilemezsiniz, Allah bilir." (Bakara Suresi: 2: 216.) Bu nedenle işlerimizi 

emir dairesinde, aklımızı kullanarak, tedbirli şekilde yaptıktan sonra Allah'a güvenip 

dayanmamız gerekir.  

Mümine yakışan Allah'ın kahrının da, lütfunun da hoş olduğunu ve Allah'tan gelen 

her şeyin hayır olduğunu bilerek şikâyetçi olmamak; kazaya rıza ve kadere teslim ile 

hareket etmektir. 
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HABÎR (31) 

(Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah.)  

 

Allah her şeyden haberdardır. Her şeyin en gizli taraflarını ve sırlarını bilir. En 

büyük cirimlerin ve galaksilerin hareketlerini en ince ayrıntıları ile düzenlediği gibi, en 

küçük atomların ve içindeki varlıkların da tüm hareket ve sükûnlarını düzenleyen 

Allah'tır. 

Kur’an-ı Kerim “Sözünüzü ister gizleyin, isterseniz açığa vurun; Allah gönüllerde 

olanı bilir. Yaratan bilmez mi? O Lâtif’tir. Herşeyden haberdardır." (Mülk Suresi: 67: 13-

14.) buyurur.  

Allah, insanın midesinin ihtiyacından haberdar olup binler çeşit yiyecek ve içecek 

ile onun ihtiyacına cevap verdiği gibi, bedendeki en küçük bir hücrenin de ihtiyacını bilir 

ve ihtiyacına cevap verir. Aynı şekilde, milyarlarca bitkilerin, hayvanların, cinlerin ve 

meleklerin tüm ihtiyaçlarından haberdar olur ve hiçbirini unutmayarak ve aksatmayarak 

zamanında gönderir.  

Ayrıca insanın aklından, kalbinden ve hayalinden geçenleri ve onların suretlerini 

yaptığı gibi, bütün mahlûkatın her hâlinden haberdardır. Bu nedenle, Kur’ân-ı 

Kerim’deki, "Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Herkes yarın için ne hazırladığına bir 

baksın. Yine Allah'tan korkun! Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Haşir Suresi: 59:18.) 

buyruğunu kendisine rehber edinir. Her hâlinde Allah'ın kendisini beğeneceği güzel bir 

vaziyet içinde bulunmaya gayret eder.  

Allah'ın her şeyden, kalplerden geçen arzulardan ve hayallerden dahi haberdar 

olması muazzam bir hakikattir ki, Kur’ân inananları "Allah'tan korkmaya" davet 

etmektedir.  



 35 

 

 

 

HALÎM (32) 

(Mahlûkatına mühlet verip çok yumuşak davranan Allah.) 

 

 

Allah insana çok yumuşak davranır. Bir günah ve hataya ânında ceza vermediği 

gibi, en cebbar zalim ve gaddarlara mühlet verir ve hemen cezalandırma yoluna gitmez. 

Tövbe etmesi, kendisine gelmesi ve hatasını anlaması için fırsat verir.  

Cenab-ı Hak, Kur'ân-ı Kerim’inde, "Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar 

yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat 

Allah, onların cezasını takdir edilmiş bir vakte kadar geri bırakır. O gün geldiğinde de, 

şüphesiz ki Allah kullarının her hâlini hakkıyla görücüdür." (Fatır Suresi: 35:45.) 

buyurmaktadır.  

İnsan yüce Allah'ın hilmine ve affına güvenerek gaflet içerisinde günahlara 

dalmamalıdır. Kur’ân bizi bu konuda ikaz eder ve "Yoksa onlar, nimetler içinde yüzerken 

Allah'ın azabının ansızın gelmeyeceğinden mi emin oldular? Hüsrana düşmüş bir 

topluluktan başkası ise Allah'ın azabından emin olmaz." (Araf Suresi: 7: 99.) buyurarak 

âni gelecek ölüm ve tehlikelere karşı uyarır. Yarın ölecekmiş gibi uyanık olmaya çağırır. 

Halim olmak yumuşak olmakla beraber kolaylık göstermek anlamındadır. Yüce 

Allah bu dini kolay kılmış ve “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara Suresi, 2: 256.) 

buyurmuştur. Peygamberimiz (as) da “Kolaylaştırın zorlaştımayın, müjdeleyin, nefret 

ettirmeyin!” (Buhari, İlim, 12.) buyurmuştur.   

Mümin de sert, kaba ve haşin olmamalı; yanındaki ve emri altındakilere yumuşak 

ve müsamahalı davranmalıdır. Özellikle genel işlerde kolaylık göstermelidir. Fırsat 

vermek, imkân tanımak; emri ve sorumluluğu altıdakilere müsamahalı olmak 

peygamberlerin âdetidir. Allah'ın "Halim" ismine ayna olmak ancak müsamahalı 

olmakla, yumuşak davranışla, tatlı söz ve yumuşak ifadelerle nasihat etmekle gerçekleşir. 
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AZÎM (33) 

(Büyüklü vasfı olup her şeyden daha büyük olan Allah.) 

 

Gerçek büyüklük ve azamet Allah'a aittir. Allah'ın kâinatta yarattığı galaksiler, 

dünyamızdan trilyonlarca büyük ve milyarlarca ışık yılı uzaktaki yıldızlar, bunların 

içindeki sonsuz âlemler Allah'ın büyüklüğünün ve azametinin sadece bir gölgesidir. Onun 

azametini ve büyüklüğünü ahiret âlemlerinde, ebediyet yurdu olan Cennette dahi 

anlamaktan aciz olacağız.  

Her şey Onun kudretinin, azametinin, rahmetinin, ilim, irade ve kudretinin 

sonsuzluğuna delildir. Bir yağmur damlasından okyanuslara, hava atomundan toprak, nur 

ve ışığa kadar her şey Onun sonsuz azametini göstermektedir. 

İman kişinin, Allah’ın azametinin belirtisi karşısında hayret, şaşkınlık ve acizliğini 

idrak etmesidir. Allah’ın kudretinin ve mülkünün büyüklüğünü anlamak için Astronomi 

ilminin dürbünü ile yıldızlara bakmak yeterlidir. Işığın hızı saniyede 300 bin kilometre 

olduğu halde dünya yaratıldı yaratılalı 50 milyar sene geçtiği halde ışığı dünyaya 

gelmeyen güneş sistemleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle İmam-ı Gazali “Astronomi 

bilmeyen marifetullahta noksan kalır.” demiştir.  

Her namazdan sonra okuduğumuz ve Peygamberimizin (asm) “Kur’anın dörtte 

biri” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3:221; Suyuti, Cami’ussağir, 1:60.) buyurduğu 

"Ayete'l-Kürsi" Allah'ın vasıflarını saydıktan sonra, "O çok yücedir ve çok azîmdir." 

(Bakara Suresi, 2:255.) buyurarak azametine ve büyüklüğüne dikkatimizi çeker. Yerde ve 

göklerde her şeyin kendisine ait olduğunu, izni olmadan hiçbir şeyin olamayacağını haber 

verir. 

Bir atomun, bir yaprağın yaratılışındaki sırrı anlamaktan aciz olan insana yakışan, 

Allah'ın büyüklüğünü "Allahü Ekber!" diye ilân ederek secdeye kapanmaktır.  



 37 

 

 

GAFÛR (34) 

(Affı ve mağfireti bol olan Allah.) 

 

Allah affı sever ve affedicidir. Affı ve mağfireti boldur. Kendisinden isteyene verir 

ve af dileyeni, günahlarına tövbe edeni kesinlikle affeder. Ancak bu af dileme ve tövbe 

kalbî, samimî ve ihlâslı olmalıdır. Yüce Allah affı ile kötü ve çirkin olan sözleri ve işleri 

gizler.  

Allah Gafur ismiyle kusur ve günahlarımızı unutturarak bizleri sıkıntılardan 

kurtarır. İnsan nefis ve şeytanın aldatması, dünyanın cazibedarlığı ve hissiyatının galebesi 

ile günah ve kusurdan hâlî kalmaz. Bunun için bir kötülük işlediği zaman hemen 

arkasından bir hayır ve iyilik, ibadet ve itaate ait bir amel işlemeli ve "Allah’ım! Senin af 

ve mağfiretin elbette benim günahımdan daha çoktur. Rahmetini ve affını umarak 

günahımın şerrinden Sana sığınıyor ve tövbe istiğfar ediyorum." demelidir.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Tövbe eden, iman ederek iyi işler yapan, sonra da 

doğru yoldan ayrılmayanları bağışlarım.” (Tâhâ Suresi, 20:82.) Gafûr ise Kur'an'da sık ve 

diğer isimler ile beraber ayet sonlarında fezlekeler hâlinde zikredilmektedir. Gaffar 

Kur'an'da doksan defa geçmiştir: “Rabbin gafûrdur, merhametlidir.” (Kehf Suresi,18:58.) 

buyurur. 

Allah, dünyada açığa çıkarmayarak gizli işlenen ve af dilenen hiçbir günahı ortaya 

çıkararak sahibini rezil etmez. Dünyada rezil etmediğini, ahirette ortaya çıkararak teşhir 

etmez. Hususî olarak günah sahibi ile kendi arasında gizli tutar. Allah'ın izzeti bu gibi 

kötülüklerin ortaya çıkarılmasına müsaade etmez. Ancak işlediği kötülük ile övünen ve 

açıktan açığa işleyerek başkalarını da günahlara teşvik edenlere de gereken cezayı 

vermekten çekinmez. 

Kişinin günahını gizlemesi bir nevi pişmanlık olduğundan, tövbenin kabulü için ilk 

adım sayılmış ve Allah, günahını gizleyen insanları affedeceğini bildirmiştir. Hz. 

Peygamber “Allah Teala kıyamet gününde mümin kuluna yaklaşır, şefkatiyle onun 

günahlarını insanlardan gizler; ‘Şu, şu günahını biliyor musun?’ der; kul ‘Evet Rabbim 

biliyorum' der. Allah tekrar ‘Şu şu günahını da biliyor musun?’ der; o kul ‘Evet Rabbim' 

der. Böylece o insan bütün günahlarını ikrar eder. Artık ben kurtulamam diye düşünmeye 

başlayınca Yüce Allah, ‘Ben senin bütün o günahlarını dünyada örttüm. İşte bugün de 

onları mağfiret edeceğim' der." (Buhârî, Mezâlim, 3.) buyurur. 

Mümin daima kendisini kusurlu görür ve affedilmesi için Allah'a yalvarır. 

Hatalarını tamir ederek her zaman itaat hâlinde bulunmaya gayret ederek bu isme mazhar 

olur. 
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ŞEKÛR (35) 

 (Rızasın uygun yapılan her şeye ziyadesiyle karşılık veren Allah.) 

 

Teşekkür, iyiliğe karşılık olarak iyilik yapmak ve en azından iyiliği bildiğini ve 

yapana minnet duyduğunu ifade etmektir. İyiliğin iyilik ve hayır olduğunu anlayan ve 

kendisine yapılan iyiliğe teşekkür eden tek varlık insandır. Bu nedenle teşekkür etmek 

insanlığın gereğidir.  

Allah'ın "Şekûr" olması ise, kulun yaptığı iyilik ve hayra fazlasıyla karşılık vermesi 

demektir. Allah, rahmeti ve lütfu gereği, insanın yaptığı en basit bir ibadete ve hayra on 

misli sevap verir. İyilik ve hayrı, ibadet ve itaati yapanın samimiyetine, ihlâsına, edep ve 

usulüne, zamanına ve yerine göre de bire yüz, bin ve on bin mükâfat vermektedir. İsyanı 

ve günahı ise misli ile, yani bir günah olarak kaydetmekte; kulun özür beyanı ve af 

dilemesi ile de çoğu zaman bunu da affetmektedir. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, 

şüphesiz Allah Şâkir’dir, iyiliğin karşılığını kat kat verendir. O Allah Alîm’dir, her şeyi 

bilendir.” (Bakara Sûresi, 2:158.) Davud (as) “Ey Rabb'im! Sana nasıl şükredeyim ki? 

Benim şükrüm bile senin bir nimetindir.” demiştir.  

Şükür yolunu tutanlar; kendilerine gelmiş olan nimetleri, sebeplerden, vasıtalardan 

değil, ancak Allah'tan olduğunu bilirler. Nimetten mün’im-i hakikiye intikal ederler.  

Çünkü onlar hediyeyi getiren uşaklara değil, gönderen efendiye bakarlar. Gönüllerinden 

inanmışlardır ki, nimeti yaratan, kısmet eden, gönderen, onunla meşgul olacak kuvvetleri, 

sebepleri veren, tertib eden ancak Allah'tır. 

Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir ve hazineleri de sonsuzdur. Hiçbir şeye de 

ihtiyacı yoktur; tüm hazinelerini mahlûkatın saadeti ve memnuniyeti için harcamakta ve 

"Benden isteyin size vereyim!" demektedir. Bu nedenle Allah'tan istemek ve emir 

dairesinde kullanmak gerekir. Kulun nimetin değerini bilip israf etmeyerek, yerli yerinde 

kullanmasına "şükür" denir. Yüce Allah, "Şükrederseniz artırırım." (İbrahim Suresi: 14: 

7.) buyurur. Bu yönüyle de Allah, karşılıksız çok ihsan ve ikram eden olduğu için 

"Şekûr”dur.  
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ALİYY (36) 

(Her şeyden yüce olup yüceliğine asla erişilemeyen Allah.)  

 

Allah Teâlâ her bakımdan yücedir. Mahlûkat ile kıyaslanamaz. Mahlûkata Allah'ın 

isim ve sıfatlarının yansıması mecazendir, yani benzetme yönüyledir. Yücelik Allah'ındır 

ve Allah’a hastır. Allah’ın diğer sıfatlar da böyledir. İlim Allah'ın vasfıdır, mahlûkatın 

ilmi Ona nispeten, Ondan yansıyan cüzî bir lemasına mazhar olmuştur. Görme, işitme, 

konuşma gibi sıfatlar da böyledir. 

Allah Teâlâ her bakımdan mutlak kemaldedir. Kâmil-i mutlak Odur. Kudret, ilim, 

irade, hüküm ve hâkimiyet, rahmet, hikmet, inayet ve bilcümle sıfatlarda sonsuz kemali 

vardır. Her şey Cenab-ı Hakkın emrinde, hükmü ve hâkimiyeti altında, zelil bir 

vaziyettedir.  

Mümin sorumluluğu, Allah'ın şân-ı ulûhiyetine yakışmayan düşünce ve inançlardan 

fikrini ve düşüncesini kurtararak Kur’ân’ın tarif ettiği ve Peygamberimizin (asm) anlattığı 

şekilde Allah'ın yüceliğine lâyık bir şekilde inanmaktır. Ayete’l Kürsi’de yüce Allah’ın 

vasfı “O Aliyydir ve Azimdir.” (Bakara Suresi, 2:255.) cümlesi ile anlatılmıştır.  

Allah yüceler yücesidir. Kur’ân’da “A'lâ Suresi” vardır ki, bu sure 

Peygamberimizin (asm) en çok sevdiği ve namazlarda en çok okuduğu suredir. Sure, 

"Yüce Rabbinin adını tespih et!" diye başlar. (A'lâ Suresi: 87: 1.) Bizim Allah'ı daima 

tespih etmemiz için namazdaki rükû ve secde farz olmuş; rükû ve secdede "Sübhâne 

Rabbiye'l-a'lâ" ve "Sübhâne Rabbiye'l-Azim!" dememiz sünnet olmuştur.  Allah'ı 

gerçekten büyük bilenler ve tesbih edenlerin namaz kılanlar olduğu anlaşılmaktadır. 

“İ’lay-ı Kelimetullah” yani Allah’ın adını yüceltmek mü’minin hedefi olmalıdır. 

Cihadın amacı bu olduğu gibi, her nevi ibadetin amacı da budur. Bu nedenle yüce Allah 

Tevbe Suresinde “Allah Mü’minlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın 

almıştır. Onlar Allah için ‘Fi Sebilillah’ savaşırlar. Sonra bunlar, tövbe edenler, ibâdet 

edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten 

alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.” 

(Tevbe Suresi, 9: 111-112.) ferman eder. Bütün bu ibadetlerin amacı Allah’ın adını 

yüceltmektir. Mü’min bu ibadetleri ile Allah’ın adını yüceltmeyi hedefler. İbadetteki 

ihlas budur. 
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KEBÎR (37)  

(Büyüklük ve kibriya kendisine has olan Allah.) 

 

Her bakımdan büyüklük ve sonsuzluk Allah'ındır.  Kâinatta her şey Allah'ın "Kün!" 

“Ol!” emriyle yaratıldığı için küçüktür. Büyüklük Yaratıcıya aittir. Yaratılanın Yaratana 

büyüklük iddia etmesi "büyüklük taslamak" olduğu için, hadsiz bir küçüklük sayılır. 

Bununla beraber biz insanlara göre büyük olan kâinattaki her şey Allah'ın yanında 

küçüktür. Allah bir anda tüm kâinatı yok eder ve her an yoktan bir kâinat yaratır. Bu 

şekilde kudretini gösteren bir büyüğün karşısında kimin haddi var ki büyüklük 

taslayabilsin? 

Allah'ın büyüklüğü madde ve cisim yönüyle değildir; zira Allah maddeden, 

cisimden ve buna benzer şeylerden münezzehtir. Ancak Allah'ın kudreti büyüktür, affı 

büyüktür, merhameti büyüktür, ihsanı ve ikramı büyüktür, denebilir. Böylece bu 

büyüklüğün maddî değil manevî olduğu anlaşılır.  

Kâinatta Yüce Allah'ın büyüklüğünü ilân etmek, inanan her insanın en önemli 

vazifesidir. Bu nedenle ezanda en az altı defa "Allahü Ekber!" ifadesi vardır. 

Namazlarımıza "Allahü Ekber!" diye başlamak farz olmuştur.  

Peygamberimiz (asm), "Yüksek yerlere çıkanlar ezan okuyarak Allah'ın 

büyüklüğünü ilân etsin. Her taş ve ağacın altında da Allah'ı zikir ve tesbih edin!" (C. 

Suyuti, Camiussağir, 1:67.) ferman etmişlerdir.  

Kur’an-ı Kerim yüce Allah’ın vasıflarını anlatırken “O, gaybı da görülen âlemi de 

bilendir, kebiru’l-müteâldir, çok büyüktür, çok yücedir.” (Ra’d Suresi, 13:9.) buyurur.  

Mümine yakışan Allah'ın büyüklüğü karşısında erimek, azamet ve kudretinin 

karşısında "hayret ve haşyet" duymak ve "Allahü Ekber!" diyerek büyüklüğünü ilân 

etmektir. Allah’ın adını yüceltmek ve büyüklüğünü idrak ederek huzurunda secdeye 

gitmek ve her yerde Onu anmak ve övmekle Kebir isminin tecellisine mazhar olur.  

Bayramlarda ve özellikle hacıların çoklukla bir araya geldiği Arafat’ta Arefe günü 

“Allahü Ekber, Allahü Ekber!” diye Allah’ın büyüklüğünü ilan etmek, Teşrik günleri 

olan Arefe’den itibaren Kurban Bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar her 

namazdan sonra “Teşrik Tekbirleri” getirmek Allah’ın büyüklüğünü ilan etmek için 

Vacip kılınmıştır. 
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HAFÎZ (38) 

(Mülkünde cereyan eden her şeyi kayıt altına alıp muhafaza eden Allah.)  

 

Allah “Hafîz”dir. Allah mülkünde ve melekûtunda meydana gelen hiçbir şeyi zayi 

etmez; hepsini kayıt altına alır ve muhafaza eder. Zerre kadar iyilik ve kötülük 

unutulmaz, kayıt edilerek muhafaza altına alınır.  (Zilzal Suresi: 99: 7-8.) Allah iyiliğin 

mükâfatını kat kat verirken, kötülükleri kaydetmekle beraber sahibini affederek 

cezalandırmayabilir. İyilik ve kötülüğün muhafazası ayrı, onlara terettüp eden cezayı ve 

mükâfatı vermek ayrı şeylerdir.  

Ayrıca Allah, kullarını, takdir etmediği ve başına gelmesi muhtemel olan her türlü 

tehlikeden ve düşmanlardan koruyarak hayatlarını muhafaza eder. Tehlikelere karşı 

korur. Her nevi manevî musibetlerden de, kulun istemesi ve kendisine dua etmesi şartı 

ile, muhafaza eder.  

Allah, bu dünyada hayır ve şerri birbirine karıştırarak iç içe yerleştirmiş ve 

insanlara nefis vererek, şeytanları insanlara musallat etmek suretiyle imtihana tâbi 

tutmuştur. İnsanın düşmanlarından kendisini koruyarak kurtulması imkânsızdır. Cennette 

Hz. Âdem’i (as) aldatan şeytanın şerrinden kim kendisini koruyabilir? Hiç kimse! Ancak 

Allah şeytandan ve şerlerden "Ezuzü billâhi mineşşeytanirracim" diye kullarını Kendisine 

sığınmaya çağırır. (Araf Suresi: 7: 200; Mümin Suresi: 40: 97.) Kendisine sığınanları da, 

"Her türlü isyankâr şeytandan korur." (Saffat Suresi: 37: 7.) 

Allah’ın Hafîz isminin cüz’î bir tecellisi insanın hafızasıdır ki en gizli ve en küçük 

şeyler insanın hafızasında suretleri ve sesleri ile muhafaza edilmektedir. İnsanın 

hafızasına her şeyi yazan elbette “Amel defterlerine” günahı ve sevabı yazan “Kiramen 

Katibin” melekleridir ki yazdıkları her şeyin bir nüshası ellerinde ve bir nüshası da her 

şeyin muhafaza edildiği “Levh-i mahfuz”dadır. Nasıl ki küçük cüzdanlar bir Nüfus 

Dairesinden haber verir, öyl ede insanlardaki küçük hafızalar da “Levh-i mahfuz”dan 

haber vermekte ve varlığını ispat etmektedir. Bütün bunlar da Allah’ın “Hafîz” isminin 

en cüz’iden en külliye tecellisini bize göstermektedir. 

Mümin çekirdekte ağacın ve meyvenin, yumurtalarda ve nutfelerde canlıların her 

şeyini muhafaza eden ve çıkaran Allah’ın Hafîz isminin tecellilerini görmeli ve her nevi 

şer ve kötülüklerden Allah'ın "Hafîz" ismine sığınmalıdır. 
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MUKÎT (39) 

(Mahlûkatın gıdasını veren Allah.) 

 

Her mahlûkun yaşamasına lâzım olan gıdayı veren yalnız Cenab-ı Allah’tır. Hiçbir 

canlı, rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Hiçbir canlı da bir başkasının rızkını yiyemez. 

Yeryüzünde yaşayan milyonlarca tür hayvanların ve bitkilerin; denizde, havada ve 

toprakta yaşayan tek hücreli mikroorganizmalardan en büyük balıklara kadar her canlının 

rızkını vaktinde, unutmadan ve karıştırmadan verir.  

Ayrıca Allah her şeyin vaktini ve zamanını tayin etmiştir. Hiçbir şey zamanı 

gelmeden vukua gelmez. Yüce Allah, "Kim iyiye aracılık ederse, ona ondan bir pay 

vardır; kötülüğe aracı olana da, ondan bir pay vardır. Allah her şeye mukîttir." (Nisa 

Suresi: 4: 85.) buyurur.  

Allah rızka kefildir. "Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını tedarik etmekten aciz 

olan nice canlının rızkını veren…"  (Ankebut Suresi: 29: 60.) Allah, elbette yarattığı en 

değerli varlık olan insanı ihmal etmez. Bu nedenle, açlıktan ölmek yoktur. Zira Allah, 

insan bedeninde gıdayı içyağı suretinde depo ettiği gibi her hücrede de insana en az bir ay 

yetecek kadar rızkı depo etmiştir.  Bu gıda bitmeden ölen, başka bir sebebe binaen 

ölmüştür. Bediüzzaman hazretleri “Açlıktan ölenler, eğer kırk günden evvel ölseler, 

kat'iyen rızıksızlıktan değildir. Belki "Terkü'l-âdât mine'l-mühlikât" sırrıyla, sû-i 

ihtiyardan gelen bir âdet ve terk-i âdetten neş'et eden bir illetten, bir marazdan ileri 

gelmiştir. Öyleyse, açlıktan ölmek olmaz, denilebilir.” (Lem’alar, 2011, s. 196.) 

demektedir.  

Yüce Allah insanların yaşamaları için gereken rızıklarına kefildir; ancak fazlasını 

insanların ihtiyarlarına ve çalışmalarına bırakmış ve bir imtihan vesilesi yapmıştır. 

Kur`an-ı Kerîm`de “Allah, kullarından kimi dilerse onun rızkını genişletir veya kısar.” 

(Ankebut Suresi, 29: 62.) Bunun hikmeti, bir başka âyet-i kerîme ile şöyle ifade edilir: 

“Eğer Allah bütün kullarına bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, 

azarlardı. Fakat O ne miktar dilerse o kadar indirir. Şüphe yok ki O, kulların her hâlinden 

hakkıyla haberdardır, her şeyi kemâliyle görendir.” (Şûra Suresi, 42: 27.) 

Demek ki, dünyada açlıktan ölen olmadığı gibi, herkese verilen rızık da eşit değil. 

Kimine az, kimine çok. Fakat her ne hâl olursa olsun insana düşen; O`nun rahmet 

kapısını çalmak ve meşru yoldan Ondan talep edip istemektir.  

Rızkın Allah'tan olduğuna inanan bir mümin Allah'a güvenir ve rızk için endişe 

çekmez. Meşru sebeplerin dışına çıkmaz. Vakar ve haysiyetini ayaklar altına alacak 

hususlara tenezzül etmez. Yalana, hileye ve dolandırıcılığa tenezzül etmez. Böylece 

Mukît isminin tecellisine mazhar olur. 
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 HASÎB (40) 

(Her şeyin hesabını gören ve en ince ayrıntısı ile hesap eden Allah.) 

 

Allah'ın her işi hesap iledir. Her şeyin sayısını Allah bilir. Allah, her şeyi "Levh-i 

Mahfuz"da saymıştır. Yeryüzünde kıyamete kadar gelecek olan—alınan nefes sayılarına 

kadar—her şeyin sayısı Allah'ın ilminde sayılıdır ve yazılıdır. Bu da “Kader”in yazılı 

olduğunu en güzel şekilde gösterir. Peygamberimiz (asm) “Kalem her şeyi yazmış, defter 

dürülmüş ve kalem kırılmıştır.” (Buhari, Kader, 1; Müslim, Kader, 1.) buyurmuşlardır. 

Kur’an-ı Kerim “Güneş ve ay hesapla hareket eder.” (Rahman Suresi, 55: 5.) 

buyurur. Güneş ve ayın hareketlerinin ne derece ince hesapla ve her bir hareketein nice 

hikmetleri olduğu günümüzde ilim ve fen keşfetmiştir. Bu her şeyin hesapla olduğunu 

gösterir. Bilgisayardaki tüm işlemlerin “010- 001- 101- 111” gibi sadece 0 ve 1 

kullanılarak yapıldığını dikkate aldığımızda hesabın önemi ve Allah’ın “Hasib” isminin 

değeri daha iyi anlaşılır. 

İnsanın sermayesi ömrüdür. Bu ömür insanın kendi mülkü değildir. Allah'ın 

emanetidir. Ömür ise sayılı günlerden ibarettir ve her geçen gün eksilmektedir. Ne zaman 

biteceği de bilinmemektedir. Bu nedenle, ömrün kıymeti çok iyi bilinmelidir. Her gün 

ölecek ve Allah'a hesap verecek gibi ihtiyatlı olmak, ömür dakikalarının hesabını yapmak 

lâzımdır.  

Her şeyi hesapla yapan Allah, her şeyin hesabını da soracaktır. Ahiret gününe bu 

nedenle "Hesap Günü" adı verilmiştir. Yarın kıyamet gününde kâr-zarar hesap edilecek 

ve pek çokları iflâs edeceklerdir. Bu dünyada değeri bilinmeyen ömrün ahirette azabı çok 

çetin olacaktır. Pişmanlık ise fayda vermeyecektir.  

Ömür dediğimiz şey üç günden ibarettir: dün, bugün ve yarın. Dünkü gün 

elimizden çıkmıştır. Yarına ise senedimiz yok ki, ona ulaşalım. İnsanın tasarrufunda olan 

bulunduğu gündür. Bu sebeple Peygamberimiz (asm) “Gerçekten zeki ve akıllı kişi, 

nefsinin kötü arzularına hâkim olup ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise, 

nefsinin her türlü arzu ve isteklerine uyarak hayatını devam ettirip, Allah’tan Cenneti 

isteyen kişidir.” (Tirmizi, Kıyamet, 25; İbn Mâce, Zuhd: 31.)  

Yüce Allah “Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş 

bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka 

gerçekleşecektir.” (Zariyat Suresi, 51:1-6) buyurur. Peygamberimiz (asm) bir cenazede 

kabir başında gözleri yaşardı, ağladı ve “Kardeşlerim bu gün için hazırlık yapın. Hesaba 

çekilmeden önce kendi nefsinizi hesaba çekin!" (İbn-i Mace, Zühd, 19.) buyurdu. Bizler 

bu fermana uygun olarak nefsimizi hesaba çekmemiz lâzımdır. Böylece Allah'ın "Hasîb" 

ismine âyine olmuş oluruz. 
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CELÎL (41) 

(Celâl ve azamet sahibi Allah.)  

 

Celâl ve azamet, Allah'a aittir. Kâinattaki azametli ve korkutucu faaliyetler, 

Allah'ın celâlinin tecellisidir. Bir çiçek zarifliği ve güzelliği ile Allah'ın güzelliğini 

yansıtırken, çok büyük bir çınar ağacı Allah’ın celâl sıfatını yansıtır. Büyük bir dağın 

heybeti ve ürkütücü hâli Allah'ın azametini anlatır. 

Büyük galaksilerin ve yıldız kümelerinin azametli hareketleri Allah’tan korkmayı, 

Ona hürmet ve tazimi gerekli kılar. Bediüzzaman hazretleri “Semâyı dinle. Nasıl “Yâ 

Celîl-i Zülcemâl“ diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl “Yâ Cemîl-i Zülcelâl“ diyor.” (Sözler, 

2011, s. 534.) buyurarak azametli ve haşmetli varlıkların Allah’ın Celil isminin tecellisi 

olduğunu belirtir.  

Celîl ismi Kur’ân’da "Zül-Celâli ve'l-İkram" şeklinde "Rahman Suresi"nde 

geçmektedir. Surenin Rahman olması ve Celâl’in ikram ile beraber zikredilmesi celâl 

isminin tecellisinin Allah'ın rahmetine ve keremine uygun şekilde tecelli ettiğini ve biz 

kullar hakkında da böyle tecelli edeceğini anlatmaktadır. Yüce Allah’ın Celalli azametli 

fiilleri içinde Cemal tecellilerinin olduğunu ifade etmektedir. "Celâl ve ikram sahibinin 

vechi bakidir." (Rahman: 55: 27.) ayeti Allah için, Allah rızasına uygun yapılan her şeyin 

bekaya mazhar olacağını ve bakileşeceğini ifade ederken, Rahman Suresinin "Celâl ve 

ikram sahibi Rabbin ismi ne yücedir!" (Rahman: 55: 78.) mealindeki son ayeti de Allah'ın 

celâlinin keremiyle beraber yücelerden yüce olduğunu ifade etmektedir.  

Bediüzzaman, Vâhidiyetin Celâl tecellisini; Ehadiyetin de Cemâl tecellisini 

gösterdiğini belirtir. Kâinata ve küllî şeylere Celâl sıfatı ve Celil ismi; bütün küçük 

varlıklarda da Cemâl sıfatı ve Cemil ismi tecelli eder. Bazen de Cemâl, Celâl’den tecelli 

eder. Yani büyük varlıkların azametinde bir güzellik, büyüklüğünde bir rahmet vardır. 

Büyüklüğü ve azameti Celâlî isimlerden ise, güzelliği ve rahmet eseri oluşu Cemâli 

isimlerdendir. Aynı zamanda Celâl içinde Cemâl tecellisine, Cemâl içinde de Celâl 

tecellisine şahit olmak mümkündür. Yani Celâl ne kadar Cemil ise; Cemâl de o kadar 

Celîl’dir. (Mesnevî-i Nûriye,  2011,  s. 333.) 

Nihayet Allah’ın Celal ismi Cehennem şeklinde, Cemal ismi de Cennet şeklinde 

tam olarak tezahür edecektir. Mümin, Allah'ın celâlî tecellileri karşısında Allah'a iman ile 

intisabından dolayı şeref duymalı ve rızasını kazanma yolunda gayret etmelidir. 
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KERÎM (42) 

(Mahlûkatına ikramı ve ihsanı çok olan Allah.)  

 

Allah'ın keremi, lütfu, atası, ihsanı ve ikramı çok geniştir. Kullarına umduklarından 

daha fazlasını verir. Vaadini muhakkak ifa eder. Kulların hata ve günahlarına önem 

vermez ama iyiliklerine ve hayırlarına çok değer verir. Bu nedenle bir günahı bir olarak 

yazarken, bir haseneyi, iyiliği on, yüz ve yediyüz hasene olarak yazar. Bu Allah’ın ihsanı 

ve ikramıdır.  

Allah'ın ihsanı ve ikramı öylesine geniş ve boldur ki, bir iyiliğe karşı en az on misli 

karşılık verir. Kişinin ihlâsına ve samimiyetine göre bire yüz, bin, on bin, hatta otuz bin 

sevap verir. Günahına ise misli ile mukabele eder ve çoğu defa da affeder.  

Allah'ın ikramı Cuma günü ve gecesinde, Üç Aylarda, özellikle Ramazan ayında 

daha da boldur. Kutsal gecelerde rahmeti ve keremi, af ve mağfireti coşar. Ahirette ise 

ihsan ve ikramına nihayet yoktur. İnsana dünyada çalıştığı kadar verirken, ahirette hayal 

ettiği kadar verecektir.  

Allah "Erhamerrahimin" ve "Ekremelekremin"dir. Merhametlilerin en merhametlisi 

ve ikram edenlerin en kerimidir. Dilediği gibi yapar ve dilediği şekilde hükmeder. Her 

şeyinde ihsan ve kerem cilveleri vardır.  

Kur’ân-ı Kerim, "Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?" (İnfitar 

Suresi: 82: 6.) diye sorar. Allah'ın her nevi lütf-u kereminden istifade et; sonra Ona isyan 

et. Bu olacak şey değildir. Hz. Ömer (ra) bu ayeti okuyunca, "Ahmaklıktır, ey Rabbim!" 

demiştir.  

Kul ne kadar hatalı da olsa, ne kadar günahkâr da olsa Allah’ın rahmetini umut eder 

ve umduğundan fazlasını bulur. Allah, ahirette hiçbir ibadeti ve sevabı olmayan birisine, 

sadece imanının karşılığı olarak dünyanın on misli büyüklüğünde bir Cennet vererek 

ihsan ve ikramını gösterecektir. 

Bu durumda kula gereken “Kulum beni nasıl tanır ve bilirse Ben ona öyle muamele 

ederim.” (Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Tevbe, 1, Zikr, 2.) Kutsi hadisi gereği Allah’ı 

affedici, ihsanı ve ikramı bol, merhamet ve kerem sahibi olarak bilip onun rahmetine, 

affına, ihsan ve ikramına muhtaç görerek yalvarmak ve istemektir. Bu durumda Allah’ın 

Kerim ismine ayine olur, ihsanına ve lütfuna nail olur. 
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RAKİB (43) 

(Bütün işler gözetim ve denetimi altında olan Allah.) 

 

Yüce Allah'ın, bütün varlıkların üzerinde gözü ve kulağı vardır. Allah'ın 

murakabesinden, gözetim ve denetiminden hiçbir mahlûk bir an bile kurtulamaz. 

Zerrelerden kürelere kadar her şey Allah'ın tespit ettiği şekilde ve zamanda hareket 

ederler. Aynı şekilde, insanların nefisleri ve işledikleri ameller de, her an Onun 

murakabesi altındadır.  

Cenab-ı Hak cisimden, zamandan, mekândan münezzeh olduğu için, hiçbir şey onu 

sınırlayamaz. Her yerde hazır ve nazır olduğu için onun murakabesine, görüp 

gözetmesine de hiçbir şey engel değildir. Allah, hadsiz işleri bir iş gibi aynı anda yapar 

ve yoktan yaratır.  

Gerçek murakabe, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme alışkanlığı kazanmaktır. 

Çünkü “Allah herşeyi gözetmektedir.”  (Ahzâb Suresi, 33:52.) buyurmuştur. Nitekim 

Cebrail (as) Hz. Peygambere (asm) “İhsan nedir?” dedi. Rasulullah (asm) da; “İhsan, 

Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de O, seni görüyor.” (Buharî 

İmân, 38; Müslim, İman,1.) buyurdular. 

Mümin daima Allah'ın denetiminde ve murakabesinde olduğunun şuurunda hareket 

ederek davranışlarını, düşüncelerini ve hayallerini buna göre düzenlemelidir. 

İnsan, nefsinin davranışlarını da murakabe etmeli, yanlış yapmasına fırsat 

vermemelidir. Nefis her nevi kötülüğe meyilli olduğu için, insanın en büyük düşmanıdır. 

Kur'ân-ı Kerim, "Nefis daima kötülüğe teşvik eder; Rabbim rahmet ederse o başka!" 

(Yusuf Suresi: 10: 53.) buyurarak nefsi kontrol altında tutmak gerektiğini anlatır; ondan 

ancak Allah'a sığınmayı ve Allah'ın rahmetinden yardım istemeyi emreder.  

Kulun, nefsin meşru olmayan isteklerini ve şeytanı düşman bilerek onlardan uzak 

durması, tuzaklarına düşmemeye çalışması, takvadır. İslam bilginleri avâmın murakabesi, 

Allah’an korkmak, havassın ki ise devamlı olarak nefsini hesaba çekmektir demişlerdir. 

Murakabe yapmak, ölümü düşünmek, hesaba çekileceğini bilmek, geçmişin 

değerlerndirmesini ve geleceğin planını yaparak ömrünü hayırlı amellerle geçirmeye 

çalışmaktır. 

İnsan nefsini hesaba çeker, şeytanı düşman bilir, ölümü ve ötesini düşünerek 

amellerinde Allah rızasına yönelirse Allah’ın Rakîb ismine ayine olur ve bu isim 

kendisinde tecelli eder. Allah da onu nefis ve şeytanın ve tüm kötülüklerin şerrinden 

korur. 
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MUCÎB (44) 

(Her nevi dua ve ihtiyaca cevap veren Allah.)  

 

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, "Bana dua edin, benden isteyin ki, size cevap 

vereyim" (Mü'min Suresi: 40: 60.) buyurur. İstemek kullardan, cevap vermek vermek ise 

Allah’tandır. Allah, kulun duasına ve isteğine, "Buyur kulum!" diye cevap verir. Ancak 

kulun her istediğini vermek ise Allah’ın hikmetine tâbidir.  

Nasıl ki bir hasta doktorunu çağırır; doktor “Buyur!” der. Hasta, "Şu ilâcı bana 

ver!" der. Doktor onun hastalığına bakar; ya aynısını verir veya hastalığına zarar 

olduğunu bilir, vermez. Meselâ hasta bal ister, ama bal ona zararlıdır. Doktor acı ilâç 

verir. Aynen bunun gibi, Allah mahlûkatın bütün isteklerine cevap verir. Ancak onların 

hevesine göre değil, kendi hikmetine ve adaletine uygun şekilde verir.  

Allah bütün canlıların gerek diliyle, gerekse istidat ve kabiliyet diliyle ve gerekse 

hâl diliyle olan bütün isteklerine cevap verir. Midenin hâl diliyle olan gıda ihtiyacına 

binlerce nimetler ile cevap veren Allah, aynı şekilde tohumların ve çekirdeklerin istidat 

diliyle, "Rabbim, bana fırsat ver, Senin ismini ve sanatını her tarafta ilân edeyim." 

demesine cevap verir ve onu güzel bir meyve ağacı veya çiçek yapar.  

Allah Teâlâ, insana şah damarından daha yakındır (Kaf Suresi, 50: 16.) ve 

kalbinden geçen her şeye vâkıftır. Nimetlerini hikmetine uygun olarak ummadığı yerden, 

en mükemmel şekilde gönderir; ihtiyaçlarını giderir. 

Yüce Allah’ın dualara, isteklere cevap vermesi Ondan istemeyi ve Ona dua edip 

yalvarmayı gerekli kılar. Yüce Allah “Duanız olmasa Rabbim size ne kıymet verir?” 

(Furkan Suresi, 25: 77.) buyurur. İnsanın değeri Allah’a iman edip dua ile Ona 

yalvarması derecesine göredir. Zira Yüce Allah “Bana dua ediniz ki size icabet edeyim.” 

(Mü’min Suresi, 40: 60.) Peygamberimiz (asm) “Yüce Allah kendisinden istmeyene 

öfkelenir.” (Tirmizi, Daavat, 3; İbn-i Mace, Dua, 1.) buyurarak dua etmenin ne derece 

önemli olduğunu ifade etmiştir. 

Kula yakışan, Onun hikmetini ittiham etmeden rahmetine itimat edip her hâliyle 

Ona iltica etmek, istemek, dua etmektir. Duada ne kadar aşırıya gidilse o kadar iyidir. 

Zira Allah’ın sonsuz hazineleri vardır. Kul dua ile ilan eder ki ihtiyacını bilen ve her şeye 

kadir olan Allah’a yalvarmaktadır. Bu kulun imanını gösterir. 
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VÂSİ' (45) 

(Genişlik veren, kalpleri ve gönülleri ferahlatan Allah.) 

 

Allah Teâlâ kudret ve rahmeti ile her şeye genişlik ve ferahlık verir. Darlıklardan 

genişliklere çıkarır. Çekirdeğin içindeki ağacı o dar âlemden geniş bir dünyaya çıkardığı 

gibi, anne karnındaki bebeği de o dar yerden kurtarıp geniş olan dünyaya göndererek 

ferahlık ve genişlik verir. Aynı şekilde insanı da bu dar dünyadan ölümle çıkarıp, ona 

geniş olan ahiret âlemlerinin kapısını açar. 

Sıkılan ve daralan kalpleri ve gönülleri müjdeli haberler ve imanın inkişafı ile 

genişleten ve ferahlatan da Odur. Vahiyle insanlığın önüne ezelden ebede geniş bir dünya 

açmış, tüm duygu ve kabiliyetlerin gelişmesini sağlamıştır.  

Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti, af ve mağfireti, rahmeti ve bereketi çok geniştir. Her 

şeyi kuşatmıştır. Allah'ın rahmeti, hidayeti, hikmeti ve muhabbeti bütün eşyaya şamildir. 

Bu nedenle suçları bağışlamada, emir ve nehiylerin uygulamasında genişliği sever. 

Mağfireti bol olduğu için Ona "Yâ Vasia'l-Meğfireh!" denilir. 

Allah’ın mülkü geniştir. “Doğu da Allah’ın, batı da Allah’ındır. Onun için nereye 

döner, yönelirseniz Allah’ın veçhi ve rahmeti oradadır. Şüphe yok ki, Allah Vâsi’dir, 

rahmeti geniştir ve her şeyi bilendir.” (Bakara, Suresi, 2: 115.) Allah’ın isim ve sıfatları 

her şeye ve bütün kainata muhittir, her şeyin içini, dışını, altını ve üstünü kuşatmıştır. 

Mülk O’nundur. Her şey O’nun kudret elindedir. Dilediğine, dilediğince genişlik verir; 

imkânlar nasip eder, rızk kapıları açar, dilediklerini maddi ve manevi yönden “zengin” 

eder.  

Yüce Allah mallarını Allah yolunda harcayanlara da hem geniş imkanlar verir, hem 

de fazlasıyle ihsan ve ikram eder. “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir 

tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, 

dilediğine daha da katlar. Allah Vâsi’dir, rahmeti, ihsan ve ikramı geniştir.” (Bakara 

Suresi, 2: 261.) 

Yine yüce Allah'ın ilmi, rahmeti ve diğer sıfatları geniştir; onları sınırlamak 

imkânsızdır. Bütün isim ve sıfatları kâinatı kuşatmıştır. “Vasi'” ismi bütün bunları bize 

anlatmaktadır. Bu ismin müminde tecelli etmesi için davranışları insanları 

ferahlatmalıdır. Yani bu ismin cilvesinden istifade etmek bizim de herkese genişlik ve 

ferahlık verecek şekilde davranmamıza bağlıdır. 
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HAKÎM (46) 

(Her işi binlerce hikmete, fayda ve maslahata göre olan Allah.)  

 

Hakîm ismi Kur’ân’da daha çok "O Aziz ve Hakîmdir." (Haşr Suresi: 59: 24.) 

şeklinde 97 defa geçer. Rahman ve Rahim isimlerinden sonra en çok geçen ismidir. Bu 

nedenle İsm-i Âzam olan isimlerden sayılmıştır. 

İmam-ı Gazali Hakîm ismini “En iyi tarafı, en üstün bir ilimle bilen." (Gazâli, el-

Maksad, s. 86.) olarak tarif eder. Cenab-ı Allah'ın her işinde, her şe'ninde, şuunat ve 

sanatlarında binler hikmetler, maslahatlar ve faydalar saklıdır. İlim ve fen bu hikmetleri 

ortaya çıkarır. Kâinatta hiçbir iş ve faaliyet yoktur ki, onda Allah'ın binler hikmeti, insana 

ve diğer mahlûkata yönelik ve ahirete müteallik binler faydası bulunmasın. İnsanın 

fenlerle keşfettiği faydalar, gerçek fayda ve hikmetin binde biri dahi değildir. 

Yüce Allah, Hakîm ismi gereği olarak bu âlem içinde binler âlemleri yerleştirmiştir. 

İnsanın keşfettiği fenlerden her bir fen, sanat ve ortaya çıkardığı ilimler Allah'ın 

hikmetinin birer keşşafıdır.  

Hikmetin bir başka anlamı “İlim”dir. Allah hikmeti gereği ilmi isteyene verir. 

Kur’an-ı Kerim “Allah kime hikmet vermiş ise mutlaka ona pek çok hayır vermiştir. bunu 

da ancak akıl sahipleri anlar.” (Bakara Suresi, 2:269.) buyurur. Hikmetin buradaki anlamı 

Kur’anın incelikleri ve sırları olduğu ifade edilmiştir. “Allah dilediği kuluna ilmi ile 

güzel amel etmesine karşılık hakaık-ı eşyaya vukufiyet verir.” denilmiştir.  

Hikmetin bir anlamı da “Sünnet”tir. Yüce Allah peygambere (asm) Kur’an ve 

Hikmet vermiştir. Kur’an Vahy-i İlahi hikmet olan Sünnet de İlham-ı İlahidir. Yüce Allah 

peygamber aracılığı ile insanlara “Kitabı ve hikmeti öğretir.” (Âl-i İmran Suresi, 3:164.) 

Peygamber de insanları “Rabbin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet eder.” (Nahl Suresi, 

16:125.)   

Kur’ân ve Resulünün sünnetine uygun yapılan her işte ve amelde, ibadet ve ahlâkî 

davranışlarda, binler fayda ve maslahat saklıdır. Kâinattaki nizama, intizama, adalete ve 

uyumlu işleyişe bakıldığı zaman "müşterek bir menfaatin" mevcudiyeti görülecektir. Her 

şey her şeyle bağlıdır ve aralarında bir birlik vardır ki, her şeyin bir olan Allah'ın 

idaresinde olduğunu göstermektedir. Bütün bunlar Allah'ın hikmeti çerçevesinde cereyan 

etmektedir.  



 50 

 

 VEDUD (47) 

(Seven ve sevilen ve dostluğu kazanılmaya lâyık olan Allah.)  

 

Allah seven ve sevgiye lâyık olandır. Allah kullarını sever. Allah'ın rahmeti ve 

muhabbeti bütün eşyayı kuşatmıştır. Varlığı yaratması muhabbetindendir. Allah çok 

merhametlidir ve hikmet sahibidir. O mahlûkatını çok sever ve nihayetsiz bir muhabbetle 

sevilmeye lâyıktır. Allah’ın rahmeti, hikmeti ve muhabbeti, bütün eşyayı bütün 

şuûnatıyla kuşatmıştır. (Mektubat, 2010, s. 501.) 

Yüce Allah kullarına olan muhabbetinden onları hidayete erdirmek; tabakadan 

tabakaya geçirerek daima terakki ve tekâmül ettirmek istemiştir. Her tabaka ve derecede 

binlerce nimet ile onları nimetlendirmiştir. Kendisini onlara tanıtıp sevdirmeleri için 

peygamberlerini göndermiştir. Ayrıca Allah her kalbe ilham ve füyuzat yoluyla yüksek 

hakikatleri ilham etmiştir. 

Allah'ın sevgisini ve dostluğunu kazanan, her şeyi kazanmış demektir. Bir zerre 

muhabbeti kâinata bedeldir. Zira ebedî olan yüce Allah'ın bu sevgisini kazanmak, ebedî 

var olmak ve ebedî bir dostluk kazanmak demektir. Allah, sevgisini, affı ile beraber ifade 

etmiştir: "O çok bağışlayan Vedud’dur." (Büruc Suresi: 85:14.) Bu ayet sevenin 

affedeceğini ifade etmektedir. Allah’ın affı ve merhameti sevgisinden 

kaynaklanmaktadır. 

İnsanın evini, yuvasını, anne-babasını, eşini ve akrabasını sevmesi fıtrîdir. Bu sevgi 

Allah namına ve Allah’ın rızasına uygun olursa, bu da Allah için sevmektir. Ama kişinin 

Allah'ı sevmesi fikir ve muhakeme, iman ve ibadete devam yoluyladır. Kişinin Allah 

hakkındaki bilgisi, yani marifetullah arttıkça Allah sevgisi, yani  muhabbetullah da 

artarak devam eder. 

“Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir.” (Bakara Suresi, 2: 

165.) Bu sevgi Allah’ı tanımaktan kaynaklanır. Gerçek Allah sevgisi Allah’ın elçisine 

itaat edip sünnetine uymaktır. Kur’an-ı Kerim peygamberin dilinden “Allah'ı 

seviyorsanız bana uyun da Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı affetsin ve sizi bağışlasın.” 

(Âl-i İmran Suresi, 3: 31.) ayeti ile ifade eder.  

Kur’an-ı Kerim Allah sevgisinden çok Allah korkusundan bahseder. Çünkü 

insanları günahtan koruyan ve faziletini artıran Allah korkusudur. Bu nedenle Kur’an-ı 

Kerimde Allah’ın azabından ve cehenneminden korkmayı tavsiye etmiştir. “Ey iman 

edenler! Allah'tan korkun!” (Haşr Suresi, 59:18.) Allah sevgisi ise insanı günahtan 

korumaz, zira “Biz Allah’ı seviyoruz, Allah da bizi seviyor ve bu nedenle cehenneme 

atmaz ve affeder!...” cehennem de uzaktır düşüncesi ile günaha devam eder. 

Allah korkusu ile ibadete yönelen mü’min Allah’ın sevgisine mazhar olur. 
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 MECİD (48) 

(Kutsiyetinden ve büyüklüğünden akılların şaşırdığı ve fikirlerin hayrete düştüğü ve 

erişilemez olan Allah.) 

 

Allah Teâla azimü'ş-şandır. Şanı ve şerefi çok yücedir. Öyle ki, Kendisine asla 

erişilemez. “Allah arş-ı Mecid sahibidir." (Büruc Suresi: 85: 15.) "Şüphesiz Allah 

övülmeye lâyık olan Mecid'dir." (Hud Suresi: 11: 73.) 

Yüce Allah’ın hiçbir isim ve sıfatını tam olarak anlamamız mümkün değildir. 

Kudsiyeti ve kemali akıllara sığmaz, fehimler onu anlayamaz. Nimetleri, keremi ve atası 

rakamlara sığmaz. Azamet ve kudretinden Ona yanaşılamaz. İsimleri ve unvanları 

insanların anlayışlarına kapı açmak içindir. Mahiyeti ise anlaşılmaktan ve kavranılmaktan 

çok yücedir. İnsan kendisine tecelli eden cüz’î pencerelerle onu kıyas yoluyla kendi cüz'î 

aynasını kullanarak güneş gibi hakikatleri anlamaya çalışır. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Cenâb-ı Hakka mevcud-u meçhul ünvanıyla 

bakılırsa, mârufiyet şuâları bir derece tebarüz eder.” (Mesnevi-i Nuriye, 2011, s. 211.) 

Yüce Allah bilinmezlik perdesinde ve binbir ismin arkasında gizlendiği için insanların 

anlayışlarından çok yüksek ve yücedir. Onu ancan varlığı meçhul olarak kabul etmek 

gerekir. İnsan ruhununu ve aklının varlığını kabul etmekle beraber mahiyetini 

bilememektedir. Varlığı meçhul olan aklını ve ruhunu ancak eserleri ile tanımaktadır. 

Eserlerinden dolayı birine akıllı derken diğerine aptal demektedir. Allah’ı da eserlerin ile 

tanımaya çalışmalı ve anlamalıdır ki Allah insanların idraklerinden ve akıllarının 

anlamasından yücedir. 

Bu kâinat hâlikının esma ve sıfatlarının kendisine lâyık öyle güzellikleri vardır ki, 

bu kâinattaki güzellikler, Onun sadece bir lem’asıdır. İnsan her bakımdan Yüce 

Yaratıcının karşısında büyük bir acziyet içinde olmalıdır. Aczini ve fakrını bilmeli, zillet 

ve kulluk elbisesini giymelidir. 

Kula yakışan Allah'a karşı samimî olması ve ihlâsla iman etmesidir. İman Suresi 

olan "Tevhit Suresine" "İhlâs Suresi" denmesinin sebebi budur. Riyakâr, elinde çuvallar 

dolusu sahte para olan kişiye benzer. Bilmeyenleri parası ile aldatır; ama gerçekte 

ticarette hiçbir geçerliliği olmaz. Üstelik yalancılığı ve hilesi ortaya çıkınca cezalandırılır. 
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BAİS (49) 

(Hidayetiyle kalpleri, rahmeti ile ölüleri dirilten Allah.) 

 

“Bais” isminin maddî ve manevî iki anlamı vardır. Maddî bakımdan ölüleri dirilten 

Allah, manevî olarak da küfür ve isyan ile ölmüş olan kalpleri, kararmış ruhları, sapmış 

olan akılları yeniden ihya eder. Bunun için peygamberleri ba'settiği, gönderdiği gibi, 

"Ba's-ü ba'de'l-mevt" ile öldükten sonra bedenleri yeniden diriltir. 

Her günde beş yüz binden fazla insanı bir damla sudan yaratıp dünyaya gönderen, 

her mevsim milyonlarca tür ve katrilyonlarca canlıya hayat veren Allah, elbette öldükten 

sonra çürümüş bedenleri yeniden ihya eder, diriltir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim, "Şimdi bak 

Allah'ın rahmet eserlerine… Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor? İşte sizlerin 

diriltimeniz de böyledir. Allah her şeye kadirdir." (Rum Suresi: 30: 50.) buyurarak her 

mevsimde katrilyonlarca canlıyı yeniden yaratan kudretin insanları da dirilteceğini çok 

veciz bir şekilde anlatmıştır.   

Yüce Allah öldükten sonra dirilme konusuna Kur’ân-ı Kerim’de çok yer vermiş ve 

"İnkârcılar hiç dirilmeyeceklerini zannediyorlar. De ki: Kesinlikle diriltilecek ve 

yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bu Allah'a çok kolaydır."  (Tegabün Suresi: 64: 7.)  

buyurmuş ve Kur’ân’ın dörtte birini ölüm, kıyamet ve haşir konusuna ayırmıştır. Bu 

konuda, akla pek uygun gözüken, kâinattaki her an ve her mevsim ve her zaman görülen 

yeniden dirilmeleri örnek vermiştir.  

Mekke müşrikleri öldükten sonra dirilmenin olacağını akıllarına sığdıramıyarak 

peygamberimize (asm) geldiler ve “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diye sordular. 

Yüce Allah onların bu inkarlarına şöyle cevap verdi: “İnsan, bizim, kendisini bir damla 

sudan yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi 

yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. ‘Çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ dedi. De 

ki: “Onları ilk defa yoktan yaratan diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilen ve her 

şeyi hakkıyla yapandır.” (Yasin Suresi, 36: 77-79.) 

Mümine gereken kalbini iman ve Kur’ân nuru ile diriltip, yüce Allah’ın her sene 

öldürüp baharın yeniden dirilttiği yeryüzüne bakarak yarın ölüp dirilerek hesap verecek 

gibi hareket etmektir. 
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 ŞEHİD (50) 

(Her şey nazar-ı şuhudunda olup şahit olan Allah.)  

 

Şehid, şahidin mübalâğasıdır. “Çokça şahit olan” demektir. Her şey yüce Allah'ın 

“nazar-ı şuhudunda” yani, gözü önünde olup, hiçbir şey Ondan gizlemeyeceği için, Allah 

her şeye şahittir. Ne olup bittiğini en ince ayrıntısı ve görüntünün arka planı olan niyet, 

düşünce ve hayali ile bilir ve şahit olur. 

Bu nedenle Allah, gözün göreceği, kulağın işiteceği, aklımızdan geçenler, hayalini 

kurduklarımız ve niyetlerimize vâkıf ve şahit olduğu için, mübalâğa ile her şeye şahittir. 

O her şeyi bilmesi yönünden "Alîm’dir." Her hadisenin içi yüzüne vâkıf olamsı 

bakımından "Habîr’dir."  Bütün her şey nazarında olup gizlenemediği için de "Şehîd’dir."  

Kur'ân-ı Kerim, "Allah her şeye şehîddir." (Sebe Suresi: 34: 47.) buyurarak bu 

hususları ifade etmiştir. Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerim’de yine, “Sen hangi işte olursan, 

Kur’ân’dan ne okuyacak olursan yahut ne iş yaparsanız biz size şahidizdir. Ne yerde ne 

gökte, zerre ağırlığında bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Daha büyüğü ve daha 

küçüğü de apaçık bir kitapta yazılmıştır.” (Yunus Suresi: 10: 61.) buyurur. 

Gerçekten de “yüce Allah her şeye şahittir.” (Hac Suresi, 22: 17.) ve “şahit olarak 

Allah yeter.” (Nisa Suresi: 4: 79.) Bu nedenle kulun, görünen ve görünmeyen bütün 

hareketlerinin Allah tarafından görüldüğünü ve her şeye Allah'ın şahit olduğunu bilerek, 

o şuurla hareket etmesi gerekir. 

Allah her şeye şahit olduğu gibi insanın tüm amellerine şahit olacak başka şahitler 

de yaratmıştır. Kiramen Katibin melekleri Allah’ın şahitleri olduğu ve insanın tüm 

amellerini amel defterlerine resimleri, sesleri ve yaptıkları ile kaydettikeri gibi bir küçük 

nümunesini de insanın hafızasına yazarak kaydeder ve insanın eline verirler. Levh-i 

Mahfuz da bütün varlıkların bütün amellerini kaydederek muhafaza eder. Yarın hesap 

gününde bunların hepsi sahit olarak Allah’ın huzurunda hazır bulunur ve Allah’ın 

bildiğine şahitlik ederler.  

Mü’min bu şuur ile amellerinin şahitler tarafından kaydedildiğini bilerek şuurlu 

davranır ve günahların hepsinden sakınır. Yüce Allah’ın huzurunda şahitlerini güzel 

amellerine şahit tutar. 
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HAKK (51) 

(Allah hak ve hakikattir. Her şey Onunla Hak olur.)     

 

İnkârı mümkün olmayan ve ispatı lâzım olan şeye hak ve hakikat denir. Yüce 

Allah'ın inkârı imkânsızdır, çünkü her şey Onu ispat eder. Yüce Allah varlığı asla 

değişmeyen hak ve hakikatin kendisidir. Vücudu vâcip olduğu ve her şey varlığını onun 

varlığından aldığı için "Vâcibu'l-Vücut"tur. 

Her şeyin ve her ilmin bir hakikati vardır. Her ilmin ve her şeyin hakikati Ona ve 

Onun bir ismine dayandığı için hakikat olmaktadır. Yoksa anlamsız ve hakikatsiz bir 

hayalden ibaret kalır. 

Kâinatta devamlı bir faaliyet, bir değişim ve bir tekâmül vardır. Bu değişimin, asla 

değişmeyen bir hakikate dayanması gerekir. Değişmeyen hakikat ise, Allah'tır. Baki ve 

sabit olan, asla değişemeyen tek varlık, Odur.  

Kesin doğru olan inanca hak itikat; kesinliği sabit olan söze de hak söz denir. En 

büyük bahtiyarlık hak ve hakikatin yanında olmak, hakkı müdafaa etmek ve haklı olmak 

ve haklı kalmaktır. Mümin hakkı müdafaa etmeli ve haksızlığa boyun eğmemelidir. 

Büyyüklerimiz "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." demişlerdir. 

Allah'ın her şeyi haktır ve hakikattir. Vaadi olan Cennet haktır, vaidi olan 

Cehennem de haktır. Ölüm hak olduğu gibi öldükten sonra dirilme ve hesaba çekilme de 

haktır.  

Kur’ân-ı Kerim, "Hak Rabbinizdendir." (Kehf Suresi: 18: 29.) buyurur. Rabbimiz 

katından gelen Kur’ân, hak ve hakikatler mecmuasıdır. Bu nedenle hakkın sesi olan 

Peygamberimizin (asm) ağzından çıkan her şey hak ve hakikattir. Şüphe eden, büyük bir 

haksızlığa düşümüş olur.  

Hak ve hakikat kimsenin tekelinde değildir ve inhisar altına alınamaz. Hakkın 

çoğulu Hukuktur. Din hak ve hukuk demektir. Hukuku ihlal eden, haksızlık yapan 

Cenab-ı hakkın öfkesini çeker. 

Hak ve hakikati arayan, hakkı bulduktan sonra ona sımsıkı sarılan ve hakkı 

müdafaa eden kimse yüce Allah’ın “Hak” ismine ayine olmaya başlamıştır.  
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VEKİL (52)  

(Kendisine tevekkül edenlerin işlerini gören Allah.) 

 

Vekil, işleri en güzel şekilde tedbir ve idare edendir. Bütün mahlûkatın bütün 

işlerini, her nevi tedbirini alarak en güzel şekilde yapan ve idare eden Allah'tır.  

Allah'ı vekil tayin etmeye "tevekkül" denir. Tevekkül ise, sebeplere sarılarak emir 

dairesinde aklını kullanıp tedbirini almak; gayret edip kendi üzerine düşeni yaptıktan 

sonra işlerin sonuçlarını Allah'a havale etmek ve Allah’ı vekil tayin etmektir.  

"Ben kendi işimi kendim görürüm!" diyen tek varlık insanoğludur. Aklı ve şuuru ile 

tedbir alıp plan ve program yapan insanların işleri karmakarışık olup başına belâ olurken, 

insan dışında aklı ve şuuru olmayan tüm canlıların işleri en güzel şekilde yapılmakta ve 

hiçbir karışıklık, düzensizlik görülmemektedir. Herkesin rızkı mükemmel verilmekte ve 

herkesin tüm ihtiyaçları en kolay şekilde ve hiç ummadığı yerden düzenli olarak 

giderilmektedir. Bu da onların işlerinin vekâletini üzerine alıp yapanın Allah olduğunu 

göstermektedir.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka 

hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise O’nu vekil edin.” (Müzzemmil, 73:9.) buyurur. Allah, 

Kendisine tevekkül edip işi Kendisine havale edenlerin işlerini de en güzel şekilde yapar 

ve sonuçlandırır. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde Uhud mağlubiyetinden sonra peygamberimize (asm) 

hitaben “Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şâyet kaba, katı yürekli 

olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları 

için duâ et; dünyaya ait işlerde onlarla istişâre et. Artık azmettiğin, kararını verdiğin 

zaman da Allah'a tevekkül et, O’na dayanıp güven. Çünkü Allah, tevekkül edenleri 

kendisine sığınanları sever.” (Âl-i İmrân Suresi, 3:159.) buyurur; istişare ile hareket 

etmeyi ve başarısızlıktan dolayı kimseyi suçlamamayı tavsiye eder. Başarısızlık istişarede 

alınan karardan dolayı değil, kararı uygulamadaki gevşeklikten kaynaklandığına işaret 

eder. 

Tevekkül sebepleri terk etmeyi değil, sebepleri kudretin işlemesine bir araç ve 

perde olarak görüp azimle sarılmak ve gayretle hareket etmektir. (Sözler, 2011, s. 501.) 

Kula gereken, "Hasbunallhü ve ni'me'l-vekîl; ni'me'l-Mevlâ ve ni'me'n-Nasîr," yani 

"İşlerime vekil olarak Allah yeter. O ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcıdır." (Al-i İmran, 

3: 173.) demek ve işleri Allah'a havale etmektir. "Ve hüve alâ külli şey'in Kadîr." diye 

Allah'ın kudretine sığınmak gerekir. Yüce Allah, Kendisine dayanıp güvenen kullarını 

sever. 
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KAVİ (53) 

(Gücü ile tüm eşyayı hükmü altına alan Allah.)  

 

Allah'ın "Kavi" ismi kuretinin kemalini ifade eder. Yüce Allah'ın kayıtsız şartsız, 

tükenmez, gevşemez güç ve kudreti vardır. Allah'ın gücü karşısında zerre ile küre, bir 

çiçekle bir bahar, bir nefsin yaratılması ile tüm varlıkların yaratılması arasında hiçbir fark 

yoktur.  

Allah bir baharı bir çiçek kolaylığında ve Cenneti bir bahar rahatlığında yaratır. Bir 

bebeğin yaratılıp dünyaya gönderilmesi ile tüm insanları bir anda yaratılması ve 

diriltilerek haşir meydanında toplanması aynı kolaylıktadır. Aralarında hiçbir fark yoktur. 

“Birini yaratmak kolay, ama tüm varlıkları yaratmak zordur.” denemez.  

Allah için kolaylık zorluk yoktur. Her an bir kâinatı yaratır ve bir kâinatı yok 

edebilir. Yaratmak ve yok etmek, varlığı yokluğa mahkûm etmek ve yokluğu yeniden 

varlık âlemine çıkarmak, elektrik düğmesine basarak bir odayı aydınlatmak veya 

karanlığa mahkûm etmekten daha kolaydır. 

Yüce Allah ezelde, "Ben ve peygamberlerim muhakkak ki galip geleceğiz, diye 

yazmıştır. Muhakkak ki O Kavi’dir ve Aziz’dir." (Mücadele Suresi: 58: 21.) 

buyurmuştur. Bu ayete göre Allah kâfir ve münafıklara müminlerin “Kavi” ve “Aziz” 

ismi gereği muhakkak galip gelerek küfrü ve bâtıl düşünceleri mağlûp edeceğini haber 

vermektedir. 

Yüce Allah’ın kudreti ve tasarrufu her nevi mahlukatta ve her bir fertte öyle 

hissedilmektedir ki bütün kainatta hakim ve bütün eşya üzerinde etkili ve bütün 

mevcudatı hükmü altına alabilir bir mahiyettedir. Böyle bir kuvvet ve kudret hiçbir 

cihette şirki kabul etmez ve asla meydan vermez.  

Yüce Allah “Kaviyy” olduğu gibi mü’minlerin de davalarında ve işlerinde kavi 

olmasını ister ve sever. Bu nedenle müminler davalarında gevşeklik göstermemeli, sabır 

ve sebat göstererek Allah'ın vaadi olan, "Akıbet müttakilerindir." (Hud Suresi, 11:49.) 

müjdesini beklemelidirler. 
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METİN (54) 

(Sınırsız karşı konulmaz güç sahibi olan Allah.)  

 

Allah'ın Kavi ismi kudretin kemalini gösterdiği gibi, Metin ismi de kudretin 

şiddetini anlatır. O hem Kadir’dir, hem Kavi’dir hem de Metin’dir. Yani gücü sonsuzdur, 

kudretinde noksaniyet yoktur ve hiçbir güç onun gücünü sınırlayamaz. Güç ve kudret 

Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir. Acz onun kudretine müdahale edemez. 

Allah'tan başka tüm güç ve kuvvetler acizdir. Gücünü yine de Allah'ın kudretine 

dayanmakla alır ve Allah'ın kudretine dayandığı kadar güçlüdür. Kudret, Allah'ın sıfatı; 

acizlik ise Allah'tan başkalarının vasfıdır. 

Bir şey her yönü ile zatî olsa, onun zıddı ona müdahale edemez. Zira zatî olan 

sonsuz ve sınırsızdır. Sonsuz ve sınırsız olan bir şeyin zıddı da sonusuz ve sınırsız olacağı 

için, bir arada bulunamazlar. Hem sonsuz kudretin hem de aynı derecede sınırız bir 

acziyetin bir yerde bulunması muhaldir.  

Yüce Allah için zorluk ya da kolaylık söz konusu değildir. Bir kainatı dahi bir 

yaprağı yarattığı gibi yaratabilir. Bir çiçeği yarattığı gibi aynı kolaylıkta bir baharı da 

yaratabilir ve senin küçük bahçeni halk ettiği gibi, cenneti dahi senin için halk edebilir ve 

halk etmiş ve sana vaad etmiş. Ve vaat ettiği için elbette senin onun içine alacaktır. 

(Sözler, 2010, s. 383.) 

Allah Metin, güç ve kuvvetli azalmayan, güçsüz düşmeyendir. Kur’an-ı Kerim 

“Şüphesiz Allah rızık verendir, Metîndir, güç ve kuvvet sahibidir.” (Zariyat Suresi, 51: 

58.) buyurur. Yüce Allah'ın dini metin olduğu gibi, vaad ve vaidi de metindir. Ebediyet 

yurdu olan ahiret de metindir, yani sahih ve sağlamdır. Hak ve hakikat oldukları gibi hak 

noktasında da asla şüphe ve sarsıntı kabul etmez. 

Bu nedenle kişi sadece Allah'a dayanıp Ona güvenmeli ve Ondan başkasından 

korkmamalıdır. Allah'ın metin olan dinine bütün kalbi ve aklı ile inanmalı ve sahip 

çıkmalı, inancında ve dininde sebat etmelidir. Böylece Allah’ın Metin isminin tecellisine 

ayine olmaya başlar. 
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VELÎ (55) 

(İman edenlerin velisi ve dostu olan Allah.) 

 

Allah iman eden ve imanın gereğini yerine getiren iyi kulların dostudur. Bu sebeple 

Allah'a "Mevlâ" denilmiştir. Kur'ân-ı Kerim, "Allah iman edenlerin velisidir, onları 

zulmet karanlıklarından hidayet nuruna çıkarır." (Bakara Suresi: 2: 257.) buyurur. 

İnkârcıların ve münafıkların dostları ise  "tağutlardır." Tağut, insanları nurdan zulmete, 

hidayetten dalâlete atmak isteyen din, hak ve hakikat düşmanlarıdır. Başta şeytan olmak 

üzere tüm saptırıcı, adalet ve hakkaniyetten uzaklaştıran önder ve liderleri kapsamaktadır.  

Allah’ın “Velî” olması; mümin kullarına hidayet vermesi, sıkıntılarını gidermesi, 

dünya ve ahiret işlerinde muvaffak kılması, kalplerine ferahlık ve genişlik vermesi 

şeklindedir. Allah’ın sevgisini kazanmak Allah’tan korkup günahlardan kaçmaya 

bağlıdır. Peygamberimiz (asm) “Hikmetin başı Allah korkusudur.” (Keşfu’l-Hafa, 1:372.) 

buyurmuşlardır. 

İslam bilginlerine göre veli olabilmenin temel şartı, dinin emir ve yasaklarına kesin 

olarak uymaktır. Bunun yanı sıra fazladan ibadet, sürekli zikir, riyazet, mücahede ve 

murakebe ile nefsi eğitmek, arıtmak gerekir. Bu şartları yerine getiren bir mü’min şayet 

ihlasla bunu yaparsa Allah’ın sevgisini kazanır. Allah’ın sevgisini kazanan kişiye veli 

denir. Yüce Allah Hz. İbrahim (as) şirke ve küfre son derece düşman olduğu ve Allah’a 

son derece tevekkül ile yöneldiği için kendisini “Halil” ve dost edinmiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Kulu Allah'a yaklaştıran farzlardır. Farzları yapan kul, 

nafile ibadetlerle de Allah'a yaklaşmaya devam eder. Nihayet Allah onun gözlerini, 

kulaklarını, el ve ayaklarını nurlandırır. Onları görenler Allah’ı hatırlarlar. Onlar da 

Allah'ın kendilerine verdiği nur ve hidayetle olaylara bakarlar ve doğrusunu görürler. Bu 

nedenle müminin ferasetinden korkun. O, Allah'ın nuru ile görür. Onlara ne dünyada ve 

ne de ahirette korku ve hüzün yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir.” (Buhari, 

Rikak, 38.) buyurmuştur. 

Allah için birbirlerini sevenler de Allah’ın sevgisini kazanır. Hadiste “Allah için 

hiçbir menfaat kaygısı olmadan birbirini seven ve ziyaret edenler Allah’ın sevgisini 

kazanır.” (Müslim, Birr 38; Tirmizî, Zühd 53; Dârimî, Rekaik 44.) buyrulmuştur. Yine 

Allah’ın veli kulları “Görüldükleri zaman size Allah’ı hatırlatan kimseler” (Dürrü’l-

Mensur, 4: 370.) olduğu ifade edilmiştir.  

Mümine yakışan Allah'ın hidayet olarak gönderdiği Kur’ân’ı ve Hz. Peygamberi 

kendisine rehber etmek, farzları yapıp, haramlardan kaçıp, sünnete uyarak, Allah'ın 

dostluğunu kazanmaya çalışmaktır.   
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HAMİD (56)  

(Hamd ve övgüye lâyık olan Allah.) 

 

Hamd, kendisine ihsan ve ikramda bulunanı şükür ve teşekkür kasdı ile övmektir. 

Bütün mahlûkat lisan-ı hâliyle, yokluk karanlıklarından vücut nuruna çıkaran, hiç lâyık 

olmadıkları hâlde sayısız nimet ve ikramlarla donatan ve kendilerini memnun eden yüce 

Allah'ı hamd ve tesbih ederek övmekte; üzerlerindeki nimet ve güzelliğin kendilerine 

değil, Allah'a ait olduğunu ifade etmektedirler. Bu nedenle Kur’ân-ı Kerim, "Her şey 

Allah'ı hamdle tesbih eder. Ama siz bunu anlayamazsınız." (İsra Suresi, 17: 44.) buyurur.  

İnsanın mahlukatın hamd ve tesbihini anlamaması cehalet ve gafletindendir. Allah 

insanın bu cehaletini gidermek için Peygamberini ve Kitabını göndermiştir. İman ile 

Kur’ân’ı anlamaya çalışanlar elbette mahlûkatın tesbihini anlamaktadırlar. Kur’ân’ın 

amacı kâinattaki varlıkların Allah'a olan delâletlerini, hamd ve tesbihlerini anlatmak ve 

insanları imana, itaate ve ilme teşvik etmektir.  

Tesbih ve hamd, varlığın Allah'ın üzerlerinde tecelli eden güzellikleri Allah'ın 

verdiğini itiraf ve ilân etmektir. Mahlûkatta görünen kemaller, güzellikler kendilerine ait 

değildir, Allah'a aittir. Zira kendileri bunları yapmaktan acizdirler. Bunu an anlamak 

akılların tesbih ve hamdidir. "Sübhanallahi ve bihamdihi!" diye ilân etmek de dillerin 

tesbihidir.  

Kainatın ve özellikle insanın yaratılımasının amacı Allah’ı tanımak, iman etmek ve 

ibadet etmektir. Hamd ise ibadetin icmalî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. (İşaratu’l-

İ’caz, 2011, s. 36.) Elhamdülillah diyen “Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyor, tüm 

nimetlerin Ondan geldiğini kabul ediyor ve Ona minnetimi ve şükrümü ifade ediyorum.” 

demektir. “Elhamdülillah” kelimesinin en kısa anlamı şudur: “Ne kadar hamd ve medih 

varsa, kimden gelse ve kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o Zât-ı 

Vacibu’l-Vücuda ki Allah denilir.” (Mektubat, 2011, s. 666-667.) 

Bütün varlıklar, Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerden dolayı Allah'a 

minnettardırlar ve yalnız Ona şükrederler. Bu da onların hamdidir. Kur'ân, "Âlemlerin 

Rabbi olan Allah'a hamd olsun!" (Fatiha Suresi, 1: 2.) diye başlar. 

Bütün nimetler hamd ve şükür isterler. Bütün hamdler ve şükürler ise yalnız 

Allah'adır ve bu nedenle Allah "Hamid"dir.  
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 MUHSİ (57) 

(Her şeyin sayısını ve hesabını bilen Allah.)  

 

Sonsuzluk ve nâmütenâhilik Allah'a hastır. Bu nedenle bize göre sonsuz olan şeyler 

Allah'a göre sayılı ve sınırlıdır. Her şeyin sayısını ve sınırını Allah bilir. Bize göre 

sınırsız olan her şeyin sonu ve her sayının son noktası vardır ve bunu ancak Allah bilir. 

Allah meleklerin ve cinlerin, bitkilerin ve hayvanların sayısını bilir ve her birini 

yarattığı gibi rızkını, ecelini, hayatı boyunca tüm davranış ve hareketlerin sayısını bilir ki, 

ona göre kâinat ile uyumunu sağlar. Aksi düşünülemez. 

Her şeyin hesabını, sayısını, sınırını ve ölçülerini Allah bilir. "Yaratan bilmez mi?" 

(Mülk Suresi, 67: 14.) Elbette bilir. Üzerinde tasarruf eden ve sınırlayan Odur. Her 

canlıya belli bir ömür verdiği gibi, alacağı nefeslerin sayısını ve o varlıkta bulunan, ömür 

boyunca bedenine girip çıkan atomların ve hücrelerin sayısı da Allah katında bellidir ve 

Allah bunu ezelî ilmi ile takdir edip “Levh-i Mahfuz”a yazmıştır. Bu nedenle hiçbir canlı 

son nefesine kadar yaşamadan ve son rızkını yemeden ölmez. Hiç kimse kimsenin rızkını 

yiyemez. Ancak inançsızlığı, hırsı, aç gözlülüğü ile nimetlere saldırarak Allah'a isyanını 

ve itaatsizliğini gösterdiği için, Allah onun bu davranışını ve başkalarına olan zulüm ve 

tecavüzünü delil olarak kaydeder ve onu nimetlerine şükretmemek, meşru daireden 

ayrılmak, Allah'ın verdiğine kanaat etmemek gibi suçlardan dolayı cezalandırır. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki 

kıyamet günü Rahmân’ın huzuruna çıkmasın. And olsun ki Allah onların hepsini 

kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır Kıyamet günü onların her biri 

Allah’ın huzuruna tek başına çıkacaktır.” (Meryem Suresi, 19:93, 94, 95.) buyurur.  

Sayılar Allah’ın yarattığı varlıkların hakikatine ermek için sembollerdir. Bu 

sembollerle biz hakikatleri aklın anlayacağı şekle getiririz. Temel sayı birdir. 1 (bir) 

rakamı Allah’ın birliğini simgeler. İki, iki tane birin toplamıdır. Diğerleri de öyledir. 0 

(sıfır) etksiz sayıdır. Sıfır rakamın sağına gelirse bire değer katar, sola gelirse hiçbir etkisi 

yoktur. Bu Allah’a dayanmayan her şeyin değersiz olduğunu gösterir. Sayılar sonsuzdur, 

bu Allah’ın sonsuzluğunu simgeler. Herhangi bir sayının sonsuza bölümü sıfırdır. Bu da 

ahiretin sonsuz hayatına göre sonlu olan dünya hayatının ne kadar uzun olursa olsun sıfır 

olduğunu ve değersizliğini simgeler. 

Mümine yakışan her şeyde Allah’a giden yolu bulmaya çalışmak, eşyanın 

hakikatine vakıf olmak için aklını kullanmak, Allah'ın kendisi hakkında takdir ettiğine 

kanaat ederek meşru ve helâl daireden ayrılmamaktır. 



 61 

 

 

MÜBDİ' (58) 

(Mahlûkatını örneksiz ve yoktan yaratandır Allah.)  

 

Allah tüm varlıkları gerek fert olarak, gerekse tür olarak "adem-i sırftan," yani hiç 

yoktan; türü içindeki hiçbir ferdine benzetmeden yaratır. Onların hayatı ve devamı için 

gerekli olan şeyleri de, yine yoktan ve hiçten icat ederek ellerine verir.  

Nesilden türeyen her şeyin ilk atasını yoktan yarattığı gibi, baba ve anne, toprak, 

hava ve su gibi sebepler perdesi arkasında da yaratan ve şekil veren Allah'tır. Allah'ın 

yaratması için sebebe ihtiyacı yoktur. Zira sebebi de, sonucu da yaratan Allah'tır. Çünkü 

sebebin, sonucu meydana getirecek gücü, kudreti, aklı ve ilmi yoktur. Allah sebepleri 

kudretine ve izzetine perde yapmıştır. Allah'ın kudreti sebeplerle bilinir ve şerler 

meydana geldiğinde de şikâyetler sebeplere takılır ve Allah'ın izzeti korunmuş olur. Allah 

bunu da iman için bir imtihan yapmıştır. İnsanları kudretinin işlerini sebeplere 

vermesinden, sebeplerde güç kudret vehmetmesinden dolayı sorumlu tutar. 

Yüce Allah maddî olarak sebeplere muhtaç ettiği varlıkların şekillerini, kokularını, 

renklerini, şayet canlı ise hayatlarını ve ruhlarını yine sebepsiz, yoktan, hiçten kudreti ile 

yaratıp onlara verir. 

“Kadir-i Zülcelâl’in iki tarzda icadı vardır. Biri ihtira ve ibda iledir. Yani hiçten, 

yoktan vücut veriyor ve ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriyor. Diğer inşa 

ile, sanat iledir. Yani kemal-i hikmetini ce çok esmasının cilvelerini göstermek gibi çok 

dakik hikmetler için kainatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor; her emrine tebi 

olan zerratları ve maddeleri rezzakıyet kanunuyla onlara gönderir ve onlarda çalıştırır.” 

(Lem’alar, 2011, s. 452-453.) 

Yoktan yaratan da yeniden hayat veren de  Allah’tır. Nitekim Kur’an-ı Kerim 

“Allah’ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler 

mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Ankebût, 29: 19.) buyurur. 

Allah sebepleri yaratmış, ama onlara güç ve tesir vermemiştir. Sebepleri yaratan da, 

onların arkasında güç ve kudreti ile hükmeden de Allah'tır. Mümin kendi yaratılışına 

bakmalı, bir damla su ile beslendiği toprağın varlığı üzerinde hiçbir tesiri olamayacağını 

düşünerek Allah’ın rububiyeti karşısında aczini anlayıp ibadet vaziyetini takınmalıdır. 



 62 

 

 

MUİD (59) 

(Ölmüş ve çürümüş bedenleri yeniden iade eden Allah.)  

 

Her şeyi mukadder olan ömrünü tamamlayarak ölüme ve yokluğa mahkûm ettikten 

sonra eski hâliyle yeniden dirilten Allah'tır. Ölüdükten sonra bedenlerini yoktan ve 

hiçten, ilmindeki şekil ve suretine göre, yeniden diriltir ve ruhlarını onlara iade eder, geri 

verir.  

Allah, kışın ölmüş-gitmiş ve yok olmuş olan bütün bitkileri, ağaçların yapraklarını, 

çiçeklerini ve meyvelerini her bahar mevsiminde geçmiş bahar gibi yeniden iade eder. 

Ayrıca ölmüş gitmiş sinekler, böcekler ve bilumum hayvanları her bahar yeniden 

yaratarak hayata iade eder. 

Aynı şekilde ölmüş olan insanları kıyamet kışından sonra haşrin baharında yeniden 

diriltecek eskisi gibi aynen iade edecektir. Hatta insanın ömür boyunca değiştirdiği 

bedenlerini, saçlarını ve tırnaklarını haşirde yine diriltip bedenine iade edeceği için, 

dinimiz cünüp olarak tırnak ve saç kesmeyi mekruh olarak kabul eder. Temiz kesilmelidir 

ki, temiz şekilde bedenine dönsün. 

Dinin iki temel rüknü vardır. Birincisi Allah’ın varlığı ve birliği, ikincisi haşir, yani 

öldükten sonra dirilme ve hesaba çekilme hakikatidir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde 

Allah’ı ve ahireti inkar edenlere şiddetle hitap eder “Ey kâfirler! Sizi yokken yaratan 

Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda 

O'na döndürüleceksiniz.” (Bakara Suresi, 2: 28.) Ayrıca “Sizi topraktan yarattık, sonra 

sizi tekrar toprağa döndüreceğiz ve tekrar sizi topraktan çıkaracağız.” (Taha Suresi, 20: 

55.) “Sizin iadeniz ilk yaratılışınızdan daha kolaydır.” (Rum Suresi, 30: 27.) buyurur. 

Alîm ismi ile her şeyi bilen, Mubdi' ismi ile yoktan ve hiçten yaratan, Muhsî ismi 

ile her şeyin sayısını ve hesabını bilen yüce Allah, “Muid” ismi ile de her şeyi aslına 

döndürüp kendisine iade edecektir. Yaratan, öldüren, dirilten, hayat veren, veren ve alan 

Allah’tır. Allah dilediğini, dilediği şekilde yapmaya kadirdir.  
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MUHYİ (60) 

(Ölmüşlere ve bedenlere hayat veren Allah.) 

 

Hayat veren, ölüleri dirilten, cansızlara can, ruhsuzlara ruh ve küfür ve isyan ile 

ölmüş olan ruhlara ve kalplere hidayet veren ve dirilten Allah'tır. Her gün milyonlarca 

canlıya hayat veren Allah, ölmüş olan yeryüzüne hayatı yeniden vermekle, her bahar 

yeniden diriltmektedir. İnsan her gün ve her bahar gözü önünde cereyan eden bu dirilme 

ve canlanma faaliyetini düşünmeli, “Öldükten sonra yeniden nasıl dirilecekmişiz?” 

dememelidir.  

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, “Allah'ın yeryüzündeki rahmet eserlerine bakın. 

Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz, ölülerin diriltilmesi de böyledir. 

Allah her şeye kadirdir.” (Rum Suresi, 30: 50.) buyurur. Kışın ölümünden sonra 

yeryüzünü dirilten Allah, elbette kıyamet kışından sonra haşrin baharında insanları da 

kesinlikle diriltecektir.  

Bir damla sudan sayısız canlıları ve yumurta ve yumurtacıklardan milyarlarca 

varlığı yaratıp gözümüz önünde yaşatan yüce kudrete ölmüş bedenleri diriltmek hiç de 

zor olmasa gerektir. Nitekim Kur’an-ı Kerim “Göklerin ve yerin onun emri ve kanunu ile 

ayakta durması  Allah’ın ayetlerindendir. Sonra sizi çağırırız da kabirlerinizden fırlayıp 

çıkarsınız!” (Rum Suresi, 30: 25.) buyurur.  

Allah'ın bir canlıyı diriltmesi ile tüm canlıları diriltmesi arasında hiçbir fark yoktur. 

Zira dünyanın nüfusu 6 milyardır ve her gün 600 bin çocuk doğmaktadır. Dünyanın 

nüfusunun 6 katrilyon olduğunu var sayarsak her gün 6 milyar çocuk doğacak ve bütün 

insanlar bir anda dirilmiş gibi olacaktır. Buna hayvanlardan ve diğer varlıklardan 

doğanları ve yeni yaratılanları hesaba katacak olursak, Allah'ın yaratmadaki sonsuz 

gücünü bir derece anlamış oluruz. 

Bahar mevsiminde milyarlarca canlılar ile beraber bütün otların ve ağaçların bir 

anda yeniden dirilmeleri öldükten sonraya dirilmeye en büyük delildir. Her sene bu 

muhteşem dirilişi görüp öldükten sonra dirilmeyi inkar eden elbette ebedi cehennemi hak 

eder. 
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MÜMİT (61) 

(Mevt ve ölümü yaratan Allah.)  

 

Ölüm de hayat gibi mahlûktur ve Allah'ın kudretinin eseridir. Zira ölüm hiçlik, 

yokluk, fenâ, çürümek ve dağılmaktan ibaret değildir. Yeni bir hayatın başlangıcı, yeni 

bir hayata geçiştir. Bu nedenle yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, "Allah hayatı ve ölümü sizi 

imtihan etmek için yaratmaktadır." (Mülk Suresi, 67: 2.) buyurur.  

Ölüm hayat gibi mahluk ve harika bir hadisedir ve Allah’ın kudreti ile meydana 

gelir. Bu nedenle tesadüfe ve sebeplere verilemez. Çünkü en basit hayat mertebesinde 

olan bitkilerin ölümü yeni bir hayata geçiş ve sünbül vermek olduğu için pek çok faaliyeti 

ve sanatlı fiilleri gerektirir. Bunlar ise tesadüfi ve kendi kendine olamaz. Yeni bir hayatın 

başlangıcıdır. Bu nedenle ölüm hayat kadar muntazam ve mükemmel bir fiildir. Ancak 

Allah’ın kudreti ile meydana gelebilir. Bu nedenle Allah’ın bir adı da Mümit, yani 

öldürendir. (Mektubat, 2010, s. 18-19.) 

Yüce Allah “Her nefis ölümü tadar.” (Enbiya Suresi, 21:35.) buyurur. Bediüzzaman 

hazretleri “Nev’i insanî bir nefistir; dirilmek üzere ölecek. Ve küre-i arz dahi bir nefistir; 

baki bir surete girmek için o da ölecek, Dünya dahi bir nefistir; ahiret suretine girmek için 

o da ölecek” (Lem’alar, 2011, s. 518.) ifadeleri ile izah etmiştir. 

Varlık âleminde her son, yeni bir başlangıçtır. Bir tekamüldür. Zira Allah yokluk 

karanlıklarından çıkardığı hiçbir varlığı tekrar ademe ve yokluğa mahkûm etmez. Ancak, 

tekâmül kanunu gereği, daima terakki ve tekâmüle tâbi kılar. Bu nedenle mutlak yokluk 

yoktur, ancak görünmek ve kaybolmak vardır. Her kaybolmak yeniden daha kâmil bir 

mertebede görünmek için hazırlık devresidir.  

Bir damla su, anne karnında tekâmül etmesinden sonra dünyaya doğar. Dünya da 

tekâmül kanununa tâbidir. İlkokulun bitmesi ortaokulun başlaması, lisenin bitmesi 

üniversitenin başlaması, üniversitenin bitmesi hayatın başlaması, hayatın bitmesi de 

ahiret hayatının başlaması demektir.  

En basit hayat mertebesi olan bitkilerin tohumlarının ölümü yer altında çürümek 

gibi görünse de, aslında bu yeni bir hayatın filizini çıkarmakta ve toprak altında filizlenen 

tohum hava âlemine çıkarak kocaman meyveli bir ağaç olmaktadır.  

Bütün bu sebeplerden dolayı ölüm de hayat gibi Allah'ın kudreti ve yaratmasına 

bağlıdır. Biz Allah'ın bu fiil ve icraatını "Mümit" isminin aynasında görüp 

anlayabiliyoruz.  
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HAYY (62) 

(Hayatı veren Allah.) 

 

Allah Teâlâ "Hayy-ı Lâyemut," yani ölümsüz hayattır. Hayatın kaynağıdır, yani 

herşeye hayat verir. Hayat doğrudan, sebepsiz olarak Allah'a aittir. Zira bütün sebepler 

bir araya gelseler ve güç ve kudret sahibi de sayılsalar, Allah kendilerine hayat 

vermedikçe hayat bulamaz ve hayat veremezler.  

Hayatı çeşitli mertebelerde yaratan; bitkilere sadece canlılık, hayvanlara hem 

canlılık hem duygularla donanmış bir ruh ve insanlara da hayvanlardan daha mükemmel 

olan duygulara ilâveten akıl ve şuur ile tekâmül etmiş hayatı veren Allah’tır.  

Hayat verme fiili; görmek, işitmek, konuşmak, bilmek, irade ve kudret gibi duygu 

ve fiilleri de beraberinde ister. Zira bunlarsız hayat, hayat değildir. Bunların tamamı 

sonsuz hayata sahip olan ilim, irade, kudret, görme, işitme ve konuşma fiillerine sonsuz 

mertebede sahip olan Allah'a aittir. Allah hayatı verdiği gibi, rızık ile hayatı devam 

ettirme, zarar ve faydalıyı öğreterek terbiye etme gibi faaliyetleri de gerekli kılmaktadır. 

Dolayısıyla hayat, doğrudan doğruya Allah'ın kudret, irade ve ilminin eseridir. 

Hayatı vermek tek başına yeterli değildir. Hayatın devamı, korunması ve tekâmülü 

de gereklidir ki, Yüce Allah Kur’ân’da daima, "Allahü Lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayyu'l-

Kayyum." buyurur. Yani, "Allah Kendisinden başka ilâh olmayan, hayatı veren ve 

hayatın devamı için gereken her şeyi yapan ve yaratandır." (Bakara Suresi: 255.) Bu 

nedenle Ayete'l-Kürsi’yi her namazdan sonra okumak sünnettir. 

Hayatı veren, rızk ile hayatı devam ettiren, hayatın ihtiyaçlarını temin eden 

ölümsüz hayat sahibi olan Allah’tır. Hayatın sebebi doğrudan Allah’ın “Hayy” ismidir. 

Başka hiçbir sebebi yoktur. Allah hayatı sebepsiz yaratmakta ve doğrudan kendi 

kudretinden olduğunu göstermektedir. Bu husus Kur’an-ı Kerimde “Hay ve kayyûm olan 

Allah'tan başka ilâh yoktur.” (Âli İmran Suresi, 3: 2.) ayeti ile ifade etmiştir.  

Her şeyin yokluğa ve fenaya gittiği bir dünyada insan ancak ölümsüz olan Allah’a 

dayanmakla kurtulabilir. Bu nedenle yüce Allah “Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a 

güvenip dayan.” (Furkan Suresi, 25: 58.) ferman eder. 
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KAYYUM (63) 

(Her şeyin devamının bağlı olduğu kudret Allah.) 

 

“Kayyum,” “Kaim” kelimesinin mübalâğasıdır. Allah her şeyin üzerinde kaimdir. 

Allah'ın kudretinin, isim ve sıfatlarının varlık üzerinde tecellisi daimidir. Bir an Allah'ın 

kayyumiyeti kesilse, tüm kâinat ademe ve yokluğa gider.  

Yüce Allah bizatihi kaimdir. Sonradan var olmadığından varlığı için hiçbir şeye 

muhtaç değildir; ancak her şeyin kıvamı ve devamı Ona bağlıdır. 

Her şeyin ayakta durması, devam etmesi, ancak Allah'ın onları tutmasına ve 

çalıştırmasına bağlıdır. Varlık, otomatik makine ve bilgisayar programı gibi sabit 

değildir, daima değişime ve tekâmüle tâbi olduğu için her an farklı bir vaziyet alması, 

hâlden hâle geçmesi ve maddenin ötesinde duygu ve onlara yön veren sebeplerin devamlı 

değişmesine ihtiyaç duyar. Bu da Allah'ın her yerde hazır ve nazır olan ilim, irade, kudret 

ve o fiile taallûk eden ismin onun üzerindeki etkisi ile gerçekleşir. İşte bu sebepledir ki, 

"Allah her an farklı bir iştedir." (Rahman Suresi, 55: 29.) ve "Daima Faaldir." (Tarık 

Suresi: 86: 16.) 

Ruh nasıl ki bütün cesede hâkimdir. Bedeni çalıştıran ve ayakta tutan ruhtur ve ruh 

bedenin her yerinde bir anda vardır ve “Sadece şurada vardır veya beyinde bulunur.” 

denemez. Allah'ın varlık üzerindeki hakimiyeti ve tasarrufu da böyledir. Allah ruhu 

kayyumiyetine misal olsun diye yaratmış ve kayyumiyetin bir cilvesine mazhar kılmıştır. 

Ruhun bedenden bir an ayrılması cesedin ölümü demektir.  

Kur’an-ı Kerimde Ayete’l-Kürside “Allah kendisinden başka ilah olmayan, Hayy 

ve Kayyum olandır.” (Bakara Suresi, 2: 255.) buyurur. Hayy ve Kayyum isimleri 

Allah’ın azam isimlerindendir. Kainattaki yıldızların ve galaksilerin, güneş sistemlerinin 

devamları, bekaları Allah’ın kayyumiyetine bağlıdır. Aynı şekilde devamlı değişim ve 

dönüşüm, ölüm ve ölenlerin yerlerine yenilerinin gelmesi hep Allah’ın Kayyum ismi ile 

devam etmelerine bağlıdır. (Lem’alar, 2011, s. 933-963.) 

Kul hayatı veren, koruyan ve devam ettiren Allah'ın kendisine yakın olduğu ve her 

an üzerinde inayetinin devam ettiğinin şuurunda olarak Kayyumiyete ayine olur. 
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VACİD (64) 

(Dilediği her şeyi bulan Allah.)  

 

İstediği her şeyi istediği vakitte bulan ve muhtaç olanın imdadına ve yardımına 

ânında yetiştiren Allah'tır. Zira Allah, her şeyi bir anda yoktan yarattığı için aramasına 

gerek kalmaz. Ânında sebepsiz yaratır ve ihtiyacı olana yetiştirir. 

İnsan faal, gayretli ve çalışkan olmalıdır. Meşru dairede Allah'tan yücelik, izzet ve 

şerefli bir hayat istemelidir. Özellikle yüce Allah'ın Kur’ân-ı Kerim’de, “Benden ilim 

isteyin ve 'Rabbim ilmimi artır.' diye dua edin.” (Taha Suresi, 20: 114.) fermanına kulak 

vermeli, her nevi hayrın ve faziletin kaynağı olan ilmi Allah'tan istemelidir. 

Kim ne isterse ve neyin peşine düşerse, Allah ona onu verir. Nitekim, “Men talebe 

vecedde vecede,” yani “Kim neyi isterse onu bulur.” denilmiştir. Kul daima Allah'ın 

huzurunda olduğunun bilincinde olarak nerede, ne zaman olursa olsun, manisiz, 

müdahalesiz hacetini Allah'a arz edebilir ve Ondan isteyebilir. Bu nedenle insan Allah'a 

güvenerek meşru olan büyük işlerin altına cesaretle girmeli; Allah'ın yardımı ile yapma 

azmi ve kararlılığı içinde olmalıdır. 

Allah’tan isteme konusunda samimi olmalıdır. Bu samimiyete “İhlas” denir. 

Samimiyetten yoksun bir isteğin kabul edilmesi ve yerini bulması mümkün olmaz. 

Bediüzzaman hazretleri “Samimi bir ihlas şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile 

kim ne isterse Allah verir.” (Lem’alar, 2011, s. 374.) demektedir. Mü’minlerin ihlası 

“Allah rızasına” yönelirken şerde Allah rızası elbette olmaz ama gayret ve samimiyet 

olabilir. Bu nedenle Allah için çalışanların daha samimi ve gayretli olması gerekir.   

Meşru olmayan ve Allah'ın yasakladığı bir işi yapma konusunda Allah'tan yardım 

istemesi edepsizliktir. Zira istediği şey her şeyden önce Allah'ın "Yapmayın!" diye 

yasakladığı şeydir. Bunu nasıl Allah'tan isteyebilir. Kendisi buna teşebbüs eder ve 

yaparsa, elbette sorumluluğuna katlanarak yapacak ve Allah'ın verdiği cezaya razı 

olacaktır. Ancak “muvaffakıyet niyet-i halisenin refikidir.” Şerre sebep olanlar 

samimiyetle ve gayretle bunu istediği için “Vacid” olan Allah onların isteklerine cevap 

verir ve onların fiillerini kendi aleyhlerine delil yapar ve onları sorumlu tutar.  
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MACİD (65) 

(Bütün isim ve sıfatları ile yüceliğin son mertebesinde olan Allah.) 

 

Allah'ın şanı, kerem ve affı çok büyük ve yücedir. O Hamîd ve Mecîd’dir. Bütün 

teşekkürler ve minnetler Ona aittir ve Onun yüceliğini arttırır. İsyankârların isyanı ve 

nankörlerin nankörlükleri Onun şanına ve yüceliğine hiçbir zarar vermez. Allah'ın şükre 

ihtiyacı olmadığı gibi isyancıların ve nankörlerin haddi aşmalarının Allah’ın şerefine bir 

noksanlık vermez. Şükreden kendine Allah'ın rahmetini celp etmiş, ihsan ve ikramının 

artmasına sebep olduğu gibi, nankörlük eden ancak nankörlüğünü ilân ve ispat etmiş ve 

Allah'ın azabını hak etmiş olur. O kadar. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Allah’ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız! 

Şüphesiz insan çok nankör ve çok zalimdir.” (İbrâhîm Suresi, 14: 34.) buyurur. Vücut ve 

varlık nimetinden başlayarak vücudun devamı için gerekli olan bütün nimetler Allah’ın 

bize ihsanı, ikramı ve lütfudur. Her bir nimet şükür isterken her nimete başta inkar ve 

küfür ile mukabele edenler elbette hadsiz küfrandan dolayı ebedi cehennemde kalmaları 

tam adalettir. 

Şanlı ve güçlü bir devletin şanına lâyık makamları ve suçlular için dehşetli 

hapishanesi vardır. Herhangi bir makama çıkan ile hapse giren arasında devlet için bir 

zarar ve kâr söz konusu olamaz. Devlet zaten makamları ve ceza kurumları ne kadar 

güçlü olursa o kadar daha güçlü bir devlet olmuş olur. 

Bütün insanlar ve cinler isyan etseler Allah’ın mülküne hiçbir zarar veremezler. 

Hepsi hiç günah işlemeden itaat üzere olsalar Allah’ın mülküne bir katkısı olmaz. İtaat 

eden kendisine yardım etmiş, isyan eden ise kendisine zarar vermiş olur. Allah bütün 

varlıklardan ve her şeyden yücedir. “Şüphesiz Allah âlemlere muhtaç değildir.” (Âl-i 

İmran, 3:97; Ankebut, 29:6.) 

Allah'ın şanına lâyık Cenneti de, Cehennemi de vardır. Cennet adamlar istediği gibi 

Cehennem de adamlar ister. Allah'a göre bir kısım insanların Cennete, bir kısmının 

Cehenneme gitmesi hikmetine ve iradesine uygundur. Cennet ve Cehennem, ancak ona 

giren insanlar için mükâfat ve azap olarak bir şeyler ifade eder. Şükreden Cenneti hak 

ederek kendisine iyilik etmiş, küfreden de azabı hak ederek kendisine zarar vermiş olur. 
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VAHİD (66) 

(Kâinatta ve tüm nevilerde varlığını ve birliğini hissettiren Allah.) 

 

Allah Teâlâ kâinatın tümünde ilim, irade ve kudretiyle varlığını ve birliğini 

hissettirir. Allah’ın Vahid ismi, tüm kâinatta tecelli eden esma ve sıfatı ile bize 

Kendisinden başka kâinatın tümünde tasarruf eden bir varlığın olmadığını haber 

vermektedir. 

Allah Kur’ân-ı Kerim’inde, "Kâinatın tümünde hükmeden Allah'tan başka ilâh var 

mı?" (En'am Suresi, 6: 19.) derken; "Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır; Ondan başka ilâh 

yoktur. O Rahman’dır ve Rahim’dir." (Bakara Suresi, 2: 163.) buyururken kâinatın 

tümünde tasarruf edip her şeyi rahmeti ile kuşatan "vahidiyet" tecellisine dikkat çeker. 

Zaten takip eden ayette, "Muhakkak göklerin ve yerlerin yaratılışında akıl sahipleri için 

Allah'ın varlık ve birliğine deliller vardır." (Bakara Suresi, 2: 164.) buyurur. 

Ehad ve Vâhid kelimesi sözlük anlamı aynı olsa da Kur’an dilinde ve din dilinde 

terim olarak farklı manaları ifade ederler. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Esma-i 

Hüsnâ’yı saydığı hadisinde “Ehad ve Vâhid” isimlerine ayrı ayrı yer vermiştir. (İbn-i 

Mâce, Dua, 10, 11.) 

Yüce Allah'ın kâinatın bütününü ihata eden tüm varlıklarda ve eşyada bir anda ve 

birden hükmetmesi, tasarrufu ve esma ve sıfatın tecellisi vahidiyetin, aynı anda bütün 

kâinatın en cüz’i, en küçük biriminde de aynı şekilde irade ve kudretinin, esma ve 

sıfatının tecellisi de ehadiyetin gereğidir. Her iki cihette de şirke ve bir başkasının 

iştirakine imkân olmamasını ifade eder. 

Yüce Allah külliyatta tasarruf ettiği gibi, cüz'iyatta da aynı şekilde tasarruf eder. 

Külliyattaki tecellisi "vahidiyet"; cüz'iyattaki tecellisi ise “ehadiyet”tir. Her ikisini birden 

nazara vermek için "Vahid-i Ehad" terimi kullanılır.  

Yüce Allah'ın bütün çiçeklerde aynı anda isim ve sıfatlarıyla tasarrufu vahidiyeti, 

bir tek çiçekte aynı şekilde aynı isim ve sıfatlarla tecellisi ise ehadiyeti ifade etmektedir. 

Güneşin ışık, ısı ve yedi rengi ile tüm deniz yüzünde parlaması vahidiyete, bir damla suda 

parlaması ise ehadiyete misaldir. Bütün insanların göz, kulak, burun, el, vs. gibi aynı 

organlara sahip olması Allah’ın vahidiyetini; her insanın farklı özelliklerde yaratılmış 

olması da Allah’ın ehadiyetini gösterir.  
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EHAD (67) 

(Her bir varlığın yanında ilmi, iradesi ve kudretiyle bizzat hazır ve nazır olan  

Allah.)  

 

Yüce Allah her bir varlığın yanında ilim, irade ve kudreti ile hazır ve nazır olup her 

işi bizzat görür, her şeyin imdadına bizzat yetişir. Nevilerin tümünde tecelli eden isim ve 

sıfatları ile bir tek fertte, en cüz'î bir varlıkta tecelli eder. Hiçbirini ihmal etmez. Büyük 

varlıklarla meşguliyeti küçüklerin ihmal edilmesine sebep olmaz.  

Yüce Allah tevhidi ve Zatını anlattığı İhlâs Suresinde "Ehad" ismini öne çıkarır. 

"Kul Hüvallahü Ehad" (İhlâs Suresi, 112: 1.) Ehad ve Vahid kelimeleri lügatte aynı 

anlamı ifade etse de, Kur’ân dilinde farklı manaları ders vermektedir. Bu nedenle 

Peygamberimiz (asm), "Esmâ-i Hüsnâ"yı saydığı hadisinde "Ehad ve Vahid" isimlerini 

ayrı ayrı zikretmiştir. (İbn-i Mâce, Dua, 10-11.) 

Yüce Allah “Ehadiyetin” tecellisi olarak her insana hiçbir varlığa benzemeyen bir 

sima verdiği gibi Hz. Âdem (as) zamanından kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan 

bütün insanlara da aynı şekilde hiçbirine benzemeyen bir sima vermesi “Vahidiyetin” 

tecellisidir. Bütün insanları aynı suret ve şekilde yaratan yüce Allah onların içinde her 

insanazay-ı esasiyede bütün insanlara benzemekle beraber, hiçbirine benzemeyen istidat, 

kabiliyet, aza ve suret vermesi “Vahidiyet içinde Ehadiyetin tecellisi”dir. 

Yüce Allah nur ve nuranî olan bütün esma ve sıfatı ile her yerde hazır ve nazırdır 

ve bütün esması ile her şeyi idare eder. Tüm cüz'î işleri de aynı anda yapar ve bir iş 

diğerine mani olmaz. Bu nedenle tüm kâinatı bir tek fert gibi kolayca idare eder. 

(Mektubat, s. 414-420.)  

Yüce Allah’ın mahlûkatı ile birebir ilgilenmesi ve alaka göstermesi ehadiyetinin, 

aynı şekilde bütün mahlûkat ile aynı anda aynı şekilde ilgilenmesi, hiçbirini unutmayarak 

rızık vermesi, sıhhat ve şifa vermesi vahidiyetin gereğidir. Yüce Allah ahirette de 

ehadiyetin gereği olarak her bir insan ile konuşarak ona dünyadaki yaptıkları ile ilgisi 

sorguya çekecektir. Yine vahidiyetin gereği olarak bütün insanlığı hesaba çekecektir. 

Vahid-i Ehad olan Allah ortaksız terbiye ediciliği ve yardımcısız ilâhlığı ile tek 

başına her şeyi idare eder ve onlarda tasarruf eder.  
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SAMED (68) 

(Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin Ona muhtaç olduğu Allah.) 

 

Hiçbir şeye muhtaç olmayan yüce Allah bütün varlıkların bütün ihtiyaçlarının 

giderilmesinde tek mercidir. Her şey onun yaratması, rızık vermesi, koruması ve tüm 

ihtiyaçlarını karşılaması ile vardır.  

Yüce Allah, "Yusmedü ileyhi fi'l-havâic," yani "ihtiyaç sahiplerinin başvuracağı tek 

kapıdır." Allah’tan başka muhtaç olmayan yoktur. İhtiyaçları giderebilecek başka varlık 

da yoktur. Herkes muhtaçtır ve acizdir. Muhtaç olan başkasının ihtiyacına cevap verebilir 

mi?  

Allah'tan başka hayat veren, rızık veren, yoktan yaratan, yağmuru yağdıran, baharı 

getiren yoktur. Aynı şekilde öldüren ve diriltecek olan da Allah'tır. Başkalarının bu gibi 

işlere müdahale etmesi dahi mümkün değildir. Kur’ân bu hususu, "Allah Samed’dir." 

(İhlâs Suresi, 112: 2.) ayeti ile ifade eder.  

Aynı şekilde Allah'tan başka hastalıklara deva ve şifa veren, hidayet veren yoktur. 

Rızık, şifa ve hidayet Allah'tandır. Ancak Allah bunları kulların istemesi ve sebeplerine 

sarılması ile vermektedir. Rızık için her gün sekiz saat çalışan, şifa için doktora gidip 

tedavi olanın hidayet için bir şey yapmaması doğru değildir. Hidayeti Allah'tan isterken 

sebepleri olan Kur’ân’a, ilme ve ibadete yönelmelidir ki, Allah hidayeti versin. Ancak 

bütün bunların tek mercii Allah'tır. 

Tüm varlıklar Cenab-ı Hakkın “Ehdiyet” ve “Samediyetine” ayine olurlar. İnsan 

hayatı Allah’ın bütün isimlerinin tecellilerine mazhar olması ve onların tümüne ihtiyaç 

duyması cihetiyle Allah’ın birliğine, yani “Ehadiyete” ayine olurlar. Aynı şekilde insanın 

camiiyeti hayatının devamı için her şeye muhtaç olması ile de hiçbir şeye muhtaç 

olmayan Allah’ın “Samediyetine” ayine olurlar. Zira bir Ehad ve Samed olmazsa hayat 

olmaz, ve hiçbir şey vücuda gelmez ve hiçbir hayat sahibi hiçbir ihtiyacını karşılayamaz. 

Samediyete en büyük ayna insanın kalbidir. “Kalpler ancak Allah’ı anmakla tatmin 

olur.” (Ra’d Suresi, 13: 28.) ayeti her şeye muhtaç hisseden ve ebediyeti isteyen insan 

kalbinin ancak Allah’a iman etmek ve daima Onu zikretmekle tatmin olacağını 

anlatmaktadır. Bu nedenle Bediüzzaman hazretleri “Batın-ı kalp ayine-i Sameddir.” 

(Sözler, 2011, s. 1043.) demektedir.  

Mümin her ihtiyacını doğrudan Ondan istemeli ve “Yalnız Sana ibadet eder, ancak 

senden yardım isteriz.” (Fatiha Suresi, 1: 5.) demeli ve Ona yalvarmalıdır. 
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KADİR (69) 

(Her şeye gücü yeten, aczin müdahale edemediği kudret sahibi Allah.) 

 

İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten tek varlık, Allah'tır. Kur'ân-ı Kerim, 

"Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." (Bakara Suresi, 2: 148.) ferman eder.  

Tüm kâinatı "Kün" emri ile yaratan, tüm varlıkların tüm ihtiyaçlarını yoktan yaratıp 

vakti vaktine yetiştiren, her şeyi bilen, gören ve her ihtiyaca cevap veren Allah, elbette 

her şeye kadirdir. “Allah bir şeyin olmasını murad ederse; Onun işi sadece ‘Ol!’ 

demektir; o da oluverir.” (Yasin Suresi, 36: 82.) ayeti bu hakikati böyle bir temsil ile 

ifade etmektedir.   

Allah'ın kudreti kendindendir, sınırsızdır, acz müdahale edemez. Bu nedenle onda 

mertebe olmaz. Mutlak kudret hükmeder. “Hiçbir şey Ona ağır gelmez. Bir baharı halk 

etmek bir çiçek kadar Ona kolaydır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar Ona rahattır. Her 

günde, her senede, her asırda yeniden yeniye icad ettiği hadsiz masnuatı, nihayetsiz 

kudretine nihayetsiz lisanlarla şahadet ederler.” (Mektubat, 2010, s. 383.) Böyle bir 

kudrete kıyameti koparıp tüm mahlûkatı yok edip tekrar diriltmek bir nefsin dirilmesi 

kadar kudretine rahattır.  

Eşya zıddı ile bilinir ve varlıkta mertebeler zıtlarının müdahalesi ile meydana gelir. 

Meselâ, karanlığın müdahalesi ile ışığın mertebeleri, soğuğun müdahalesi ile ısının 

mertebeleri meydana gelir. Kudretin zıddı olan acz kudrete müdahale edemediği için 

Allah'ın kudretinin sınırı yoktur. Kudret-i ilahiyeye nispeten en büyük şey, en küçük şey 

kadar kolaydır. En büyük kül, en küçük cüz kadar kudretine kolay gelir. Bu nedenle bir 

atomun icadı ile güneş sisteminin icadı arasında fark yoktur. Zira aynı kanuna ve aynı 

sisteme tabidir. Kainatta şirkin müdahalesi olmadığı için bir şeyin imdadına bütün eşyayı 

gönderir ve emrine verir. Her şey bir anda Onun emrine muti ve musahar olur.  

Zat-ı Zülcelal cisimden ve cismaniyetten uzak olduğu için zaman ve mekan Onu 

kayıt altına alamaz. Kevn ve mekan Onun şuhuduna ve zuhuruna müdahale edemez. 

Sebepler ve vasıtalar Onun fiiline perde çekemez. (Mektubat, s. 419.) 

Allah'ın kudreti ezelî ve ebedî olup tüm kâinatı ve eşyayı kuşatmıştır. Her şey 

küçük büyük, az ve çok kudretine nispeten müsavidir.  
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MUKTEDİR (70) 

(Mutlak kudreti ile her şeyi nihayet tezellül içinde kendisine itaat ettiren Allah.) 

 

Allah her şeye muktedirdir. Her şeyin kaderini ilm-i ezelisi ile istediği gibi takdir 

eder ve kudreti ile de istediği anda yaratır, vücut verir, kaza eder.  

Kur'ân-ı Kerim, “Allah her şeye muktedirdir.” (Kehf Suresi, 18: 45.) ferman eder. 

Muktedir olmak her şeye hükmünü kolayca icra etmek ve her şeye ister istemez boyun 

eğdirmek demektir. İsyankâr olan mücrimler hakkında da yüce Allah, “Ayetlerimizi 

yalanlayanları biz de kudretimizle yakalayıp zillet içinde azabımıza sokacağız!” (Kamer 

Suresi, 54: 42.) buyurmaktadır. Yüce Allah muktedir bir melik olarak (Kamer Suresi, 54: 

55.) düşmanlarını Cehennemin dehşetli azabıyla cezalandırırken, iman eden dostlarını 

Cennetin envaı çeşit nimetleriyle mükâfatlandıracaktır. 

Allah tüm varlığı hem sonsuz derecede azabı kahretmeye hem de hepsini sonsuz 

derece mükâfatlandırmaya muktedirdir. Böyle bir melikin saltanatından, azabından ve 

kahrından hiç kimse kendisini kurtaramaz.  

Yüce Allah kainattaki icraat ve faaliyetini görerek kudretini anlayamayanlara 

kudretini göstererek onları kahruperişan etmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerimde “Karun’u, 

Firavun’u ve Haman’ı da kahrettik. Andolsun, Musa onlara apaçık delillerle gelmişti, 

ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar azabtan kurtulup geçecek değillerdi. İşte 

Biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne 

taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, 

kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefislerine 

zulmediyorlardı.” (Ankebut Suresi, 29: 39-40.) Sonra şöyle buyurur: “Kendilerine 

va’dettiğimiz şeyi yaparız ve Biz gerçekten muktedir olduğumuzu böyle gösteririz.” 

(Zuhruf Suresi, 43: 42.) 

Padişahın ihsanı padişahlığa yakışacak şekilde çok fazla olduğu gibi cezası da 

saltanatının haşmetine göre çok ağırdır. Bu nedenle Allah'ın mükâfat ve ihsanı şanına 

yakışacak şekilde çok fazla olduğu gibi azabı da buna göre dehşetlidir. Allah bütün 

bunları yapmaya muktedirdir. Mü’min bu inançla Allah’tan korkmalı ve itaat etmelidir. 
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MUKADDİR (71)  

(Bütün varlıkların cüz'î ve külli kaderini yazan, tüm ihtiyaçlarını ilim ve iradesiyle 

takdir eden Allah.) 

 

Hiçbir şey Allah'ın irade ve kudreti dışında vücuda gelmez. Her şeyin kaderini 

yazan ve kaderinde olduğu şekliyle vücuda getiren Allah'tır. 

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, "Biz her şeyi kaderle takdir etmişizdir." (Kamer 

Suresi, 54: 49.) ferman eder.  "Her şey" ifadesi içine ölçüler, miktarlar, sayılar, nefesler, 

hareketler ve düşünceler ve onlara etki eden tüm unsurlar girer. Hiçbiri takdirin ve 

kaderin dışında değildir ve hepsini planlayan, düzenleyen ve kaderini yazan Allah'tır.  

"Göklerin ve yerlerin mülkü Allah’ındır ve Allah her şeyi, takdir ederek, kaderini 

yazarak, planını çizerek yaratmıştır." (Furkan Suresi, 25: 2.) Allah'ın takdiri dışında 

hiçbir şey cereyan etmez. "O, her şeyi takdir eder, kaderini yazar ve onlara yol gösterir." 

(A'lâ Suresi, 87: 3.) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Bütün eşya, bütün ahvaliyle, vücuda gelmeden 

ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor.” (Sözler, 2011, s. 

267.) buyurarak bu hakikati “Yaş ve kuru ne varsa açıkça bir kitapta yazılmıştır.” (En’am 

Suresi, 6: 59.) ayetini delil getirerek izah etmektedir. Yine bu hakikati yüce Allah “Ne 

yerde ve ne yerde zerre kadar bir şey Ondan uzak kalamaz; bundan küçük veya büyük ne 

varsa hepsi apaçık bir şekilde kitab-ı mübinde yazılıdır.” (Sebe Suresi, 34: 3.) buyurarak 

her şeyin kaderinin yazıldığını ve kaderine göre görevini yapıp alem-i şahadetten alem-i 

gayba geçerek Allah’ın Mukaddir isminin gereği olan kaderini ispat ettiğini 

göstermektedir. Yüce Allah ahirette Levh-i Mahfuzu açıp orada ne yazılmışsa vukua 

geldiğini tüm melek, cin ve insanlara göstererek Mukaddir olduğunu inanmayan kafirlere 

de ispat edecektir. 

Allah her ağacın kaderini tohumunda yazmıştır ve o ağaç burada yazılı olan kaderin 

dışına çıkamaz. "Güneş ve ay ve tüm yıldızlar da kendilerine çizilen yörüngelerinde 

hareket eder, dışına çıkamazlar." (Yasin Suresi, 36: 38-39.) 

Yüce Allah, aynı şekilde hayatları, ecelleri, rızıkları ve her varlığın geçireceği hayat 

safhalarını ezelî ilmi ile takdir ederek "Levh-i Mahfuz"da yazmıştır. Her şey kader ile 

takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin. (Mesnevi-i Nuriye, 2011, s. 208.) 

Mümine yakışan kazaya rıza ve kadere teslim olmak, Allah'ın hikmetine ve rahmetine 

itimat etmektir 
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MUKADDİM (72) 

(Dilediğini öne alan, dilediğini arkaya bırakan Allah.) 

 

Allah her şeyin kaderini yazmakla beraber iradesi ile hikmeti ve rahmeti gereği 

takdim ve tehir yapabilir ve kaderi de istediği gibi değiştirebilir. Zira kanunu ve kuralı 

kim koymuşsa, onun maslahata göre değiştirme yetkisi vardır. Ama kanun ve kurallara 

uymak durumunda olanların kuralı değiştirme hakkı da, yetkisi de yoktur. Buna teşebbüs 

etmek dahi isyan ve itaatsizlik sayılır ve büyük bir suçtur.  

Allah hikmeti gereği kulların ricası, duası, çalışması, gayreti ve istemesi üzerine 

Kendi katındaki kaderini değiştirir, öne çıkarır, geri bırakır ve tamamen yok edebilir. 

"Allah dilediğini yok eder, dilediğini yerinde bırakır tespit eder. Ana kitap Onun 

yanındadır." (Ra'd Suresi, 13: 39.) 

Peygamberimiz (asm), “Sadaka belâyı def eder, ömrü uzatır. Akrabayı ziyaret ömrü 

uzatır.” (Ramuzu’l-Hadis, 1:103, 123.) buyurmuştur.  Belâ yazılmışken sadaka karşısına 

çıkar ve belâyı kaldırır. Bu da Allah'ın kullarını terbiye etmesidir ve yardımlaşmayı 

teşvik için takdir ettiği hususlardandır. 

Adamın biri, İsâ Aleyhisselâm’a uğradı. İsa Aleyhisselâm havarilere: “Öğlen 

vaktinde bu adamın cenazesine hazır olun” dedi. Öğlen vakti olduğunda adam ölmedi. 

Cebrail Aleyhisselâm geldi. İsa Aleyhisselâm ona sordu: 

“- Sen bu adamın öleceğini bana haber vermedin mi?” 

Cebrail Aleyhisselâm: 

“- Evet!” dedi. 

“- Ölümü nasıl geciktirildi?”  

Cebrail aleyhisselâm: 

“- Bu kişi. bundan sonra, üç çörek ekmek sadaka verdi ve böylece sadaka verdiği 

üç çörek sebebiyle ölümden kurtuldu.” buyurdular.  (İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan 

Tefsiri, 2:714-715.) 

Yüce Allah hikmeti gereği bazı hususları şartlara bağlamıştır. Şartını bulunca o iş 

de olur. Cehennemin şartı küfür ve isyandır, Cennetin şartı iman ve salih ameldir. İmanın 

şartı altıdır, İslâm’ın şartı beştir. Bu şartlara uyarsanız mümin ve Müslüman olursunuz.  

Allah'ın dilediği ve istediği şartlara uyup uymaması ile kişi takdiri öne alıp geriye 

bıraktırır. Ancak öne alan da, geri bırakan da sonuçta Allah'tır. Peygamberimiz (asm) 

“Ölümü istemeyin, Allah’tan hayırlı uzun ömür isteyiniz!” (Buhari, Merda, 19; Müslim, 

Zikr, 10.) buyurur. Yüce Allah Mukaddim ve Muahhir olmasaydı, ecelleri ve rızıkları 

artırıp eksiltmeseydi bu hadis anlamsız olurdu.  
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EVVEL (73) 

(Bütün varlıklardan önce olan ve başlangıcı olmayan Allah.) 

 

Allah Teâlâ ezelidir; yani başlangıcı yoktur ve her şey Allah'ın takdiri, yaratması ile 

sonradan var olmuşlardır. Varlığı Kendi zatının gereğidir ve hiçbir şeye muhtaç değildir.  

Sonradan yaratılanlar Onun yaratması ile vücut buldukları için Onun varlığına delildirler. 

Çünkü yaratan, suret ve şekil veren, yarattıklarına ömür takdir edip bir kısmını fenâya 

mahkûm eden ve yerlerine yenilerini yaratan Allah’tır.  

Evvel olan ve kendisinden önce hiçbir varlığın olmadığı Allah’tır. Her şey Allah’ın 

yaratması ile vardır. Varlıklar yaratılışları ile Allah'ın varlığına ve intizamları ile birliğine 

delâlet ederlerken, ölmeleri ve yok olmaları ile beraber yerlerine yenilerinin yaratılıp 

gönderilmesi ile de Yaratıcının devam ve bekasına delildirler.  

Kur'ân-ı Kerim Yüce Allah'ın dört ismine, "O Allah Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir 

ve Bâtın’dır." (Hadid Suresi, 57: 3.) ayeti ile işaret eder. Bediüzzaman hazretleri “İsm-i 

Evvel ile işaret edildiği gibi, herbir meyvedar ağacın menşe-i aslîsi olan çekirdek öyle bir 

sandukçadır ki, o ağacın programını ve fihristesini ve plânını; ve öyle bir tezgâhtır ki, 

onun cihazatını ve levazımatını ve teşkilâtını ve öyle bir makinedir ki, onun iptidadaki 

incecik vâridatını ve lâtifâne masârifini ve tanzimatını taşıyor.” (Şualar, 2009, s. 59.)  

“Evvel” isminin kâinattaki tecellisini bütün tohumlarda ve nutfelerde görmek 

mümkündür. Her varlığın evveli olan tohumlar, yumurtalar ve nutfeler; onlardan 

yaratılacak olan varlığın bütün hayat programını ve kaderini içinde taşımaktadır. Bir 

çekirdeğin içinde neyin planı ve programı varsa ona göre şekil aldığı gibi, insan gibi 

nutfelerden ve su damlalarından yaratılan varlıkların hayat programı da onun 

hücresindeki çekirdeğinde bulunan genlerinde mevcuttur.  

Peygamberimizin (asm) nurunun evvel yaratılması da nübüvvet bakımından evvel 

olduğunu göstermekte, gönderiliş bakımından ise "Ahir" ismi gereği son peygamber 

olmuştur. Peygamberimizin (asm) Evvel ismine mazhariyeti de böyledir. 
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 AHİR (74) 

(Bütün mahlûkatın fenâsından sonra baki olan Allah.) 

 

Kur’an-ı Kerim “O Allah Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir ve Bâtın’dır.” (Hadid 

Suresi, 57: 3.) buyurur. Allah bakidir, sonu yoktur. Her şeyin sonu Ona dönmek ve Onun 

huzurunda toplanmaktır. Her şeyin mercii, sonunda gelip toplanacağı yer, Allah'ın 

huzurudur. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah hiçbir zaman yok olmayacak ve var 

olmaya devam edecektir. Bu nedenle de Allah Ahir’dir. Bu husus “Her şey fanidir ve yok 

olacaktır, ancak Allah'ın zatı ve vechi bakidir. Her şey sonunda Ona döndürülecektir.” 

(Kasas Suresi, 28: 88.) ayeti ile de sabittir. Bu nedenle Allah'ın evveline bidayet ve 

ahirine nihayet yoktur.  

Her şeyin başı ona dayanır ve sonu Onda nihayet bulur. “Yer üzerinde bulunan her 

şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü  ve zâtı bâkî kalacaktır.” (Rahmân 

Suresi, 55: 26-27.) 

Ayrıca her şey netice itibarıyla Onu gösterir ve Ona delâlet eder. Zira Onun ilmi, 

irade ve kudretiyle var olmuştur. Allah iradesi ve kudreti ile her şeyi dilediği anda var 

eder ve dilediği anda da yok eder. Böyle birinin elbette başının ve sonunun olmaması ve 

asla değişmemesi gerekir.  

Yüce Allah “Evvel” ismi ile her bir ağacın programını çekirdeğinden çıkararak o 

programa göre ağaç hâline getirdikten sonra, yine o ağacın amel defterini meyvesi 

içindeki çekirdeğinde yazmakta ve bir başka baharda onun amelini neşrederek neslinin 

devamını sağlamaktadır. Diğer varlıklar da aynen bunun gibi, evveli bir çekirdek, sonu da 

yine bir çekirdekte toplanmaktadır. 

Bediüzzaman hazretleri “İsm-i Âhir'le işaret edildiği gibi, herbir ağacın neticesi ve 

meyvesi öyle bir tarifenamedir ki, o ağacın eşkâlini ve ahvâlini ve evsafını, ve öyle bir 

beyannamedir ki, onun vazifelerini ve menfaatlerini ve hassalarını; ve öyle bir fezlekedir 

ki, o ağacın emsalini ve ensâlini ve nesl-i âtisini o meyvenin kalbinde bulunan 

çekirdeklerle beyan ediyor, ders veriyor. (Şualar, 2009, s. 59.) buyurarak Ahir isminin 

tecellilerini anlatır. 
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ZÂHİR (75) 

(Her bir varlığın üzerinde isim ve sıfatları ile görünen Allah.) 

 

Zahir, zuhur etmek ve apaçık görünmek anlamına gelmektedir. Allah Evvel’dir, 

Ahir’dir, Zahir’dir ve Bâtın’dır." (Hadid Suresi, 57: 3.) Her şeyde görünen güzellikler, 

kemaller ve cemaller Allah'a aittir. Zira o aciz, zayıf, cahil ve cansız olan varlığa can 

veren, bütün güzellikleri, meyveleri ve kemalleri takan ve gösteren Allah'tır.  Zira 

Kendisinde bu güzellikleri görünenlerin bunları yapma ve gösterme güç ve kudreti 

yoktur. Bu nedenle Allah’ın varlığı çok zahirdir ve aşikardır. Kimse Onu inkar edemez. 

Ancak sıfatlarında ve kainattaki tecellilerinde yanılanlar ve işlerini tabiata ve tesadüfe 

havale edenler Ona şirk koşarak dalalete düşmektedirler. 

Bütün bitkileri tohumundan çıkarıp toprak ve su ile besleyerek büyüten; ona renk, 

tat, koku ve güzellik takan, diğer mahlûkatına rızık yapan ve onların midelerine göre 

yaratıp faydalı gıda hâline getiren ve onunla diğer canlıların hayatını devam ettiren 

Allah'tır. Bütün bu fiiller ve işler varlık üzerinde Allah’ın görünmeyen elinin işlediğini 

göstermektedir. Bu nedenle Allah'ın varlığı zahirdir, çok açık ve nettir. 

Bir ağacı diğer varlıklara ve tüm kâinata kıyas edebiliriz. Bu nedenle her şeyin 

evveli de, ahiri de, zahiri de, batını da çok, ama çok mükemmeldir. Bu kemal ve 

mükemmellik, elbette o şeylerin kendilerinden kaynaklanmamaktadır; ancak onlara bu 

özellik ve güzelliği veren ve takan Allah'ın kudretidir. Çekirdek çok mükemmel olduğu 

gibi ondan çıkan ağaç da, o ağacın meyvesi de, mahiyeti ve iç yüzü de çok, ama çok 

harikadır. 

Bediüzzaman “İsm-i Zâhir ile işaret edildiği gibi, her ağacın giydiği suret ve şekil, 

öyle musannâ ve münakkaş bir hulledir, bir libastır ki, o ağacın dal ve budak ve âzâ ve 

eczasıyla tam kametine göre biçilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş. Ve öyle hassas ve mizanlı 

ve mânidardır ki, o ağacı bir kitap, bir mektup, bir kaside suretine çevirmiştir.” (Şualar, 

2009, s. 59.)  buyurarak Zahir ismini açmıştır. 
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BATIN (76) 

(Her şeyin içine, bâtınına ve mahiyetine hükmeden Allah.)  

 

Yüce Allah'ın mahiyetini, künhünü, esma ve sıfatlarının işleyişini tam olarak 

anlayabilmek imkânsızdır. Akıl ve şuur sahipleri, Onun varlığına her şeyin şahit 

olduğunu kabul etmesine ve her bakımdan tasarrufunu üzerinde hissetmesine rağmen 

mahiyetini anlamaktan acizdirler.  

“Allah'tan başka yaratıcı olmadığına Allah'ın kendisi şahittir. Melekler, adalet ve 

hakkaniyetten ayrılmayan ilim sahipleri de Onun varlığına, birliğine ve kâinattaki 

tasarrufuna şahitlik ederler.” (Âl-i İmran Suresi, 3: 18.) Ancak mahiyetini ve bâtınını 

kavramaktan acizdirler. “Sübhânake mâ arefnâke hakka ma'rifetike,” yani “Seni tesbih 

ederiz, biz Seni gerçekten tam olarak tanımaktan aciziz.” derler ve bu konuda 

acizliklerini itiraf ederler. “İdraki meali bu küçük akla gerekmez / Zira bu terazi bu kadar 

sıkleti çekmez.” derler ve acizliklerini itiraf ederler. Çünkü bir okyanus bir fincan içine 

sığmaz. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İsm-i Bâtın ile işaret edildiği gibi, her ağacın 

içinde işleyen tezgâh öyle bir fabrikadır ki, o ağacın bütün ecza ve âzâsını teşkil ve tedvir 

ve tedbirini gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi, bütün ayrı ayrı âzâlarına lâzım olan 

maddeleri ve rızıkları, gayet mükemmel bir intizam altında sevk ve taksim ve tevzi ile 

beraber akılları hayret içinde bırakan şimşek çakmak gibi bir sür'at ve saati kurmak gibi 

bir sühulet ve bir orduya arş demek gibi bir birlik ve beraberlik ile o hârika fabrika 

işliyor.” (Şualar, 2009, s. 59-60.)  buyurarak her canlının iç alemine hükmeden ve onları 

harika ve muciznüma fabrika gibi çalıştıran yüce Allah’ın kudretini “Bâtın” isminin 

tecellisi ile dikkatimize sunar. 

Tüm varlıkların iç yüzleri ve mahiyetleri dış yüzlerinden daha karmaşık, daha 

mükemmel ve daha harikadır. İnsan ruhu bedeninden daha mükemmeldir. Onlardaki 

anlamaktan aciz kaldığımız kemalât ve sanat ve mükemmellik, elbette Allah'ın "Bâtın" 

ismi ile onlar üzerinde tasarruf etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Kendi bedenini anlamaktan aciz insan, elbette ruhu, aklı ve duyguların mahiyetini 

anlamamaktadır. Bunları yaratan ve üzerinde tasarruf eden yüce Allah'ı elbette 

anlayamayacaktır.  
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VALİ (77) 

(Bütün varlıkları her yönü ile idare eden Allah.) 

 

Bu muazzam kâinatı ve içindeki her şeyi ve bütün hadiseleri idare eden, tedbirini 

gören Allah'tır. Her şeyin tedbir ve idaresi Ona aittir. Vilâyetleri idare eden en üst 

makama vali denmesi mecazidir. Tedbir ve idare noktasında tasarrufa yetkili olduğu için 

ona vali denmiştir. Zira velayet tedbir, kudret ve idare gibi fiillerin tamamını içine alır. 

Allah Teâlâ tek bir insanın mukadderatını ilm-i muhiti ile kuşatarak “Levh-i 

Mahfuz”da tespit ettiği gibi, hayatı boyunca yaşadıkları, konuştukları ve yaptıklarıyla 

"Kiramen Katibin" melekleri ile de tespit eder. Ayrıca insanın kafasına koyduğu 

"Hafıza"sında da kaydederek bir nüshasını insanın kendisine verir.  

Bir insanı böyle idare eden yüce Allah bütün insanları ve tüm yaratılmışları da en 

ince ayrıntısına kadar idare eder. Kâinattaki varlıklar işte böyle bir "Vali-i Âzamın" 

idaresi ve tedbiri altındadır. Onun tüm ihtiyaçlarını karşılar ve vakti vaktine yetiştirir.  

İnsana özel kabiliyetler veren ve duygularla onu donatan, kalbine verdiği ilhamlar, 

düşünceler, fikirler ve şeytana verdirdiği vesveselerle onu deneyen ve seçim hürriyetini 

iradesinin eline veren ve seçimi kendisine yaptıran ve onun seçimine göre istediğini 

yaratan “İyiliği de kötülüğü de ilham eden” (Şems Suresi, 91: 8.) Allah’tır. Yüce Allah 

bütün bunlarla insana verdiği kabiliyetleri, aklı terakki ve tekamül ettirir, ruhunu yüceltir 

ve nefsini terbiye ve tezkiye eder. Peygamberlerini göndererek insanlara muallim ve 

mürşit yapan, kitaplarını göndererek insanları yüce gayelere yönlendirip aklını ilimle ve 

kalbini yüce duygularla hakka ve hakikate çeviren “Vali” Allah’tır. 

Yeryüzünde insana tasarruf yetkisi veren ve “halife” olarak görevlendirip adaletle 

hükmetmesini dileyen ve isteyen de Allah’tır. Allah’ın sosyal hayatı tanzim etmek için 

görevlendirdiği idarecileri adaletle hükmettikleri zaman izzet ve şerefini artırdığı gibi, 

yetkisini kötüye kullanarak kullarına zulmedenleri cezalandıracak “Vali” Allah’tır. 

Yine yeryüzünde valilere, hükümdarlara yönetim kabiliyeti ve yetkisi veren 

dilediğini aziz ve dilediğini de zelil eden Allah’tır. 
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MÜTEÂL (78) 

(Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü şeylerden daha ulvî ve daha yüce 

olan Allah.) 

 

Allah yaratılmışlardan çok farklıdır. Asla onlara benzemez. Allah'ın isim ve 

sıfatları mahlûkatın isim ve sıfatlarından yüce olduğu gibi, işleri ve fiilleri de mahlûkatın 

işlerinden ve fiillerinden yücedir. Onun benzerini hiçbir faninin yapması imkânı yoktur. 

Allah'ın yüceliği, ancak “Allahü Ekber” kelimesi ile, rükûda söylenen "Sübhane 

Rabbiye'l-Azim" ve secdede söylenen "Sünhane Rabbiye'l-A'lâ" tesbihleri ile ifade edilir.  

Hazineleri asla bitmeyen ve tükenmeyen, ancak Allah'tır. Allah, her nevi eksiklik 

ve noksanlıklardan beridir. “Rubûbiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itaati ister; 

Rubûbiyetin kudsiyeti, pâklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve 

Rabbini bütün nekàisten pâk ve müberrâ ve ehl-i dalâletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh 

ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarrâ olduğunu tesbih ile, 

“Sübhanallah” ile ilân etsin.” (Sözler, 2011, s. 71.) 

Kur'ân-ı Kerim, "İnsan zanneder mi ki başıboş kalacak? Veya yeniden Rablerine 

döndürülmeyecek? Gerçek hak mabud ve mülkün sahibi olan Melik-i Zülcelâlden başka 

ilâh yoktur. O Allah çok şerefli olan Arşın sahibi ve şanı yüce idarecidir." (Mü'min 

Suresi, 40: 115-116.) buyurarak bu hususu ifade etmiştir.  

“Müteâl” ismi Kur’ân’da, "O Allah görüneni de, görünmeyeni de bilir. O Allah her 

şeyden büyük ve mahlûkat hakkında düşündüğünüz her şeyden çok yüce ve müteâldir." 

(Ra'd Suresi, 13: 9.) şeklinde geçmektedir. İnsanların anlayışlarından ve fehimlerin idrak 

etmesinden çok daha yücedir. Hiçbir fani Allah'ın işleri idaresini ve isimlerinin 

tecellilerinin keyfiyetini anlayamaz.  

Allah'ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik olamaz. O, her yüksek makamın daha 

üstündedir. O, ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette ve diğer bütün 

sıftlarında kusursuz olduğu gibi yücelikte de kusursuzdur. Her şey, O'nun kudreti ve 

iktidarı altındadır. Kul Allah’ın yüceliğini, büyüklüğünü ve mahlukata hiçbir cihette 

benzemediğini idrak ederek “Müteal” ismine ayine olmaya başlar. 
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BERR (79) 

(Mahlûkatına iyiliği çok olan Allah.) 

 

"Berr" ve İsm-i tafdili olan "Eberr" Kur’ân-ı Kerim’de ve Cevşenü'l-Kebir’de 

geçmektedir. Allah’ın mahlûkatına ve kullarına iyilik ve ihsanı çok fazladır.  

Allah kulları için kolaylık diler, zorluk dilemez. Yapılan kötülüklerin çoğunu gizler 

ve af dileyeni de affeder. Bir iyiliğe en az on misli sevap verir. Samimiyetine göre de 

bunu arttırır. Kötülükleri örter, ceza verecek olsa misli ile ceza verir, çoğu zaman da 

affeder. Buna benzer pek çok iyilik ve ihsanda bulunur. 

Kur’ân-ı Kerim cennetliklerin Allah'ın ihsan ve iyiliğini birbirlerine anlattıkları 

zaman, "Biz daha önce ailelerimizin yanında bile korku içindeydik. Allah bize lütfedip 

Cehennem azabından korudu ve Cennette bu makamları bize lütfetti. Muhakkak ki Allah 

Berr’dir ve Rahim’dir." (Tur Suresi, 52: 25-28.) diyeceklerini bize haber vermektedir. 

İki türlü iyilik vardır. Birincisi kişiyi tehlikelerden ve sıkıntıdan kurtarmak; ikincisi 

de ihsan ve ikramda bulunmaktır. Yüce Allah her ikisini de kemal mertebesinde 

yapmaktadır. Kullarını yokluk karanlıklarından mutlak hayır olan vücuda çıkarmıştır. 

Hidayet rehberi olan peygamberleri ellerinde kitaplarla göndererek insanları hayra ve 

iyiye çağırmış, böylece en büyük iyiliği yapmıştır. Cehennem azabından koruyarak daha 

büyük bir iyilik yapmıştır. Cennet nimetleri ile onlara ihsan ve ikramda bulunarak ebedî 

saadete mazhar kılıp en büyük iyiliği yapacaktır. Allah'ın bu iyiliğine karşı bizin Ona 

verebileceğimiz hiçbir şey yoktur.  

İnsanın Allah’a verebileceği hiçbir şeyi olmayınca Allah’ın kendisini her nevi 

kötülüklerden ve şerlerden koruması yanında her nevi ihsan ve ikramına mazhar 

olduğunu bilerek acz ve mahviyet içinde iman, hamd, tesbih, tövbe ve istiğfar görevini 

yapmalıdır. Ancak bu şekilde kendisine verilen nimetlerin şükrünü eda etme gayreti 

içinde olabilir. “Allahım! Sana nasıl hamd edebilir ve nasıl şükredebilirim ki beni Seni 

tanıma ve Sana kul olma şerefini lütfettin.” demelidir.  

Birr “Kul Rabbi'ne bol itaatte bulundu” anlamındadır. Allah'ın berr olması da kulun 

ibadetine karşılık çok fazla sevap vermesi demektir. Bu nedenle kul emirlerini yaparak 

ibadete ve Allah’ın haramlarından kaçarak Ona itaate gayret etmesi gerekir.  
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 TEVVAB (80) 

(Özürleri kabul eden ve mazur gören Allah.)  

 

Hata ve günah işlemek insan tabiatının gereğidir. Zira insan "nisyan" kökünden 

alındığı için nisyana, yani unutmaya müptelâdır. Nisyanın en kötüsü de nefsin hayır ve 

ibadette unutulması ve oyun ve eğlenceye dalmasıdır. Kişi kendi üzerine düşen görevleri 

unutup ihmal ederken, hiç üzerine vazife olmayan ve yaptığı zaman da ne kendisine ne 

başkasına, ne dünyasına ve ne de ahiretine fayda vermeyen işlerle meşgul olmaktadır. Bu 

durum öfkeyi çeken ve kişiyi sorumlu hâle getiren ve mazeret olarak kabul edilmeyen bir 

durumdur. Ama Allah "Tevvab" olduğu için kulun beyan ettiği özrünü hemen kabul eder 

ve hatasını bağışlar.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde Hz. Âdem’in (as) tövbesini kabul ettiğini şöyle ifade 

eder: “Âdem Rabbından bir takım kelimeler öğrendi, yalvardı; o da tövbesini kabul 

buyurdu. Muhakkak ki Allah Tevvâbdır, tövbeleri kabul eder ve merhamet sahibi 

Rahimdir.” (Bakara Suresi, 2: 37.) 

Kişinin hatasını anlayıp pişmanlık duymasına "tövbe" denir. Gerçek manada tövbe; 

yaptığı işin kötü ve çirkin olduğunu kabul etme ve pişman olma, Allah'ın azabının 

şiddetini hatırlayarak Allah'tan korkma ve bir daha bu hataya düşmemek için azmetme 

şartlarını taşıyan bir tövbedir. Bu manada yapılan her tövbeyi Allah kabul eder ve hiç 

işlememiş gibi kulunu affeder. Nitekim Peygamberimiz (asm), "Pişmanlık tövbedir.” 

(İbn-i Mace, Zühd, 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1: 367, 423.) “Tövbe eden hiç günah 

işlememiş gibidir." (İbn-i Mace, Zühd, 30.) buyurmuşlardır. 

Tevbe, kula, nisbet edildiği zaman arazı olan günah halini bırakıp aslî olan salâh 

halinde dönmek demek olur. Allah Teâlâ'ya nisbet edildiği zaman da tâli olan gazab 

nazarından aslî olan rahmet nazarına dönmek manasını ifade eder. (Elmalılı Hamdi Yazır, 

Tefsir, İstanbul-1979, 1:326.) Peygamberimiz (asm) “Allah sizden birinizin tövbesine, 

birinizin kayıp hayvanını bulduğu vakit sevinmesinden daha çok sevinir.” (Müslim, 

Tevbe, 87.) buyurarak kullarının günahlardan kaçınmasına sevindiğini ifade eder. 

İnsan deniz köpüğü kadar günahlara girmiş olsa, sonra pişman olup, "Allah’ım! 

Senin merhametin ve affın benim günahımdan daha büyüktür. Ben Senin affını ve 

keremini umarak günahımdan dolayı Sana tövbe ediyorum." derse, Allah onu kesinlikle 

affeder. 
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MÜNTAKİM (81) 

(Zalim ve gaddar düşmanlardan intikamı kesinlikle alan Allah.) 

 

Allah günahında ısrar eden, küfür ve isyan ile saltanatında mahlûkatına tecavüz 

eden zalim ve cebbarlardan mahlûkatın hukukunu korumak için cezalandırır ve 

mazlumların intikamını alır. Velisi olmayanın velisi, mazlumların koruyucusu Allah'tır.  

Allah, merhametinden Firavun'a Musa'yı, (as) Nemrud'a İbrahim'i (as) ve Mekke 

müşriklerine Hz. Muhammed'i (asm) göndererek nasihat etmiştir. Bu nasihat dönemi de 

yıllarca sürmüştür. Bu dönem içinde Allah pek çok musibetlerle de onları ikaz etmiştir. 

Buna rağmen inkâr ve isyanlarında direnen, Allah'ın elçilerini öldürmeye teşebbüs eden 

ve gönderdiği mesajı yırtarak ayaklar altına alan zalimlere de lâyık oldukları azabı 

vererek intikamını almıştır, ahirette de daha dehşetli bir surette bu intikamını alacaktır. 

Allah merhamet sahibi olduğu gibi intikam sahibidir de. Allah “Sabur” dur ve çok 

sabırlıdır. Allah kullarını imhal eder, mühlet verir, pişman olmalarını ve tevbe etmelerini 

bekler. Bu nedenle intikamı geç gelir, ama geldiği zaman çok çetin olur. Ahirette de 

Cehennemde daha büyük bir intikam alınacaktır.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Allah ondan intikam alır. Allah, Azizdir, mutlak 

güç sahibidir ve intikam sahibidir, öcünü kesnlikle alır.” (Maide Suresi, 5:95.) buyurur. 

Allah dünyada zalimlerden zulümlerinin intikamını peşin aldığı gibi ahirette de en 

şiddetli bir şekilde intikam alacaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerimde “Biz büyük bir şiddetle 

yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.” (Duhan Suresi, 44: 16.) ferman 

eder. 

Bir edepsiz, padişaha karşı çıkarak, "Sen bana ceza veremezsin ve beni hapse 

atamazsın!" diye izzetine dokunsa, o memlekette hapishane olmasa da padişah bu edepsiz 

için bir hapishane yaptırır ve onu içine atar. Allah’ı ve ahireti inkâr büyük bir isyan ve 

hukukullaha tecavüzdür. Allah'ın izzetine dokunur ve izzetini korumak için Cehennemi 

yaratır ve böyle edepsizleri içine atar. Allah’ın intikamı çok çetindir. 
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AFÜV (82) 

(Kendisinen bağışlanma isteyeni affeden Allah.) 

 

Allah cebbar ve mütekebbirleri, gurur ve kibir sahiplerini sorguya çekip azap 

ederek intikam aldığı gibi, tevazu göstererek kendisinden af dileyenleri ise çokça 

affedendir. Bahtiyar olanlar da Allah'ın kendilerini affettikleridir. 

Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'tan korkan ve işlediği hata ve günahtan 

dolayı yüzü kızaran ve tevbe edip Allah'tan af dileyenler, bahtiyarlar zümresine dâhil 

olanlardır.  Onlar, "Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Biz hata ve isyanımızı 

anladık, bizi affet!" (Tirmizi, Daavat, 84.) diye dua ederler.  

Kur'ân-ı Kerim, "Allah Afuv ve Gafur’dur." (Nisa Suresi, 4: 43.) buyurur. Allah'ın 

affı bütün günah kirlerini silmek ve hiç günah işlememiş gibi kabul etmektir. Gafur 

olmak ve mağfiret etmek ise günahları örtmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle af, 

mağfiretten daha geniş ve daha kapsamlıdır.  

Peygamberimiz (asm), "Af ve afiyetten daha hayırlı bir şey yoktur. Sizler Allah'tan 

af ve afiyet isteyiniz." (Ebu Davud, Salat, 139; Tirmizi, Daavat, 99.) buyurmuşlardır. Bu 

nedenle kul affedici olmalı ve Allah'tan af dilemelidir.  

Affa lâyık olmak için affedici olmak gerekir. Affetmeyen affedilmez ve merhamet 

etmeyen merhamete lâyık olmaz. Bir insanın kusurunu görmemesi en büyük kusurdur. 

Bediüzzaman hazretleri şöyle der: “Şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. 

Görse de, yüz tevil ile tevil ettirir. ‘Rıza gözüyle bakan hiçbir kusur göremez.’ sırrıyla, 

nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için, ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, 

istiğfar etmez, istiâze etmez, şeytana maskara olur. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi bir 

peygamber-i âlîşan ‘ Ben nefsimi temize çıkarmıyorum; nefis her türlü kötülüğü ister.’ 

dediği halde, nasıl nefse itimad edilebilir? Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. 

Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın 

şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve 

kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan 

çıkar. İtiraf etse, affa müstehak olur.” (Lem’alar, 2011, s. 240.) 

Allah af isteyen böyle bir kulunun tüm suçlarını tamamen siler ve hiç işlememiş 

gibi kabul eder. 



 86 

 

 

 RAUF (83) 

(Kulların çokça müsamahalı ve yumuşak davranan Allah.) 

 

Merhamet, şefkat ve hilmin karışımı olan re'fet ve yumuşaklığa “Rauf” denir. Yüce 

Allah mahlûkattan ganidir ve hiçbir şeye muhtaç değildir; ancak ihtiyacı olduğu için 

değil, mahlûkatın ihtiyacından, merhametinden, iyilik ve ihsanda bulunmak istemesinden 

dolayı onlara acır, merhamet eder, imdatlarına koşar ve re'fetinden yardımcı olur. 

Bütün mahlûkatın yiyeceğini, içeceğini, elbiselerini ve bütün ihtiyaçlarını vakti 

vaktine yetiştirir. Düşmanlarından korunması için silâhlarını verir ve kendilerini korur. 

Ayrıca her bir mahlûkuna bir kabiliyet ve istidat vererek onu kabiliyetine yönlendirir. 

Arıya bal yaptırır ve onu diğer varlıklara rızık olarak verirken, arıyı da şevkle ve aşkla 

çalıştırarak tembellikten ve miskinlikten korur; memnun ve mesrur eder. İpek böceğine 

ipek yaptırır. Onu da onunla memnun eder ve hikmeti gereği her mahlûkunu çeşitli 

hizmetlerde çalıştırarak hizmet ettirir. Başıboş ve lüzumsuz yaratılmadığını gösterir ve 

ona çalışmasında bir şevk ve lezzet vererek memnun ve mesrur eder.  

Kur’an-ı Kerim “Allah insanlara karşı Rauf ve Rahimdir, yani şefkatli ve 

merhametlidir.” (Bakara Suresi, 2:143.) buyurur. Allah’ın şefkat ve merhametinin en 

belirgin özelliği insanlara peygamber ve kitap göndermesi ve onları cennete davet 

etmesidir. Nitekim Kur’an-ı Kerimde “Sizi yokluk karanlıklarından vücud nuruna 

çıkardığı gibi küfür ve şirk karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler 

indiren O’dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok Rauf ve Rahimdir, şefkatli, çok 

merhametlidir.” (Hadîd Suresi, 57: 9.) buyurur.  

Yüce Allah bütün mahlûkatı içinde insanı öne çıkarmış, insanı yeryüzünde tasarrufa 

memur halife-i arz yaparak bütün mahlûkatını onun hizmetine vermiştir. Ayrıca insana 

akıl, ilim, hikmet, iman ve İslâmiyet gibi yüksek nimetler vererek onun ruhunu ve 

istidadını inkişaf ettirmiş ve ebedî saadete, Cennette rü'yet-i cemaline müşerref kılarak 

insana olan re'fetini göstermiştir. Bütün bunlar Allah'ın "Rauf" olmasından dolayıdır. 

Biz kullarına gereken yüce Allah’ın bu re’fetini ve merhametini ittiham etmeden, 

kendi aczimizi ve ihtiyacımızı bilerek, Rauf ve Rahim olan Allah’ın dergahına sığınmak, 

Onun rahmetine iltica etmek, hayrı ve şer her şeyi Ondan bilmek ve en küçük 

ihtiyacımızı da Ondan istemek olmalıdır. 
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MALİKE'L-MÜLK (84) 

(Mülkün sahibi ve hükümdarı olan Allah.) 

 

Mülk, umumen Onundur. İnsan da onun hem mülküdür, hem de memlüküdür ve 

mülkünde çalışır. Her şey Allah'a aittir; çünkü yaratan, rızıklarını verip yaşatan Odur.  

Malik, kanun ve nizamla hükmetmek anlamındadır. Kâinatta mülkün varlığını 

devam ettiren, koyduğu kanunlarla aralarında birlik ve düzen sağlayan ve birbirinin 

yardımına koşturan ve mülk üzerinde istediği gibi tasarruf eden Allah’tır. Çünkü mülkün 

sahibidir. “Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder.” ve ona “Niçin böyle 

yaptın?” denilmez. İnsan da Allah'ın mülkü olduğu için insan üzerinde tasarruf eder, 

hasta eder, sıhhat verir, açlık ve susuzlukla imtihan eder, belâ ve musibetlere müptelâ 

kılar. Sevinç ve ferah verir, nimetlerin envaı çeşidi ile rızıklandırır.  

Bediüzzaman hazretleri şöyle der: “Mülk umumen Onundur. Sen, hem Onun 

mülküsün, hem memlûküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Ey insan! Sen kendini, 

kendine mâlik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır; kendi başına 

muhafaza edemezsin, belâlardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyle ise, 

beyhude ıztıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O Mâlik hem Kadîrdir, hem 

Rahîmdir. Kudretine istinad et; rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek. 

Zahmeti at, safâyı bul. Hem mânen sevdiğin ve alâkadar olduğun ve perişaniyetinden 

müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîmin mülküdür. Mülkü 

sahibine teslim et. Ona bırak; cefâsını değil, safâsını çek. O hem Hakîmdir, hem 

Rahîmdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman, İbrahim 

Hakkı gibi ‘Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler’ de, pencerelerden seyret, 

içlerine girme.” (Mektubat, 2010, s. 378.) 

Zülüm, başkasının mülküne tecavüzdür. Her şey Allah'ın mülküdür. Bu nedenle 

Allah'ın mülkünde tasarrufunda asla zulüm ve haksızlık yoktur. Yüce Allah’ın 

tasarrufunda mutlaka pek çok faydalar ve hikmetler vardır. Bizlere verdiği hastalıklar ve 

musibetlerin arkasında da bizim faydamıza pek çok maslahatlar gizlidir. Bizim 

cahilliğimizden bunları bilmememiz olmamasını gerektirmez.  

Allah tüm mahlûkatın hukukunu koruyan bir Melik olduğu için zalimden hakkı alır 

ve hak sahibine vererek adaletini gösterir. Bu nedenle Allah adildir ve zulümden 

münezzeh ve müberradır. Mümine yakışan “Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve 

mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin!” (Âli İmran 

Suresi, 3: 26.) demeli, mülkü sahibine teslim ederek rızası dairesinde tasarruf etmeli, fani 

olan dünyada baki olan Cennetin ebedî mülkünü kazanmaya çalışmalıdır. 
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ZÜ'L-CELÂLİ VE'L-İKRAM (85) 

(Celâl ve Kerem sahibi olan Allah.)  

 

Büyüklük, azamet ve celâl nişanesi olan ne kadar büyük ve çok şey varsa Allah'a 

aittir ve Allah bunlarla mahlûkatı üzerinde tasarruf ederek onlara ihsan ve ikramını 

gösterir.  

Allah'ın keremi ve celâli sonsuzdur, nâmütenâhidir ve sonu yoktur. O büyük ve 

azametli icraatı ile celâlini mahlûkata gösterirken, bu azamet içerisinde mahlûkatına 

ihsanlar ve ikramlar ederek azametli ve büyük icraatları ve faaliyetleri mahlûkatı dehşete 

düşürüp korkutmak için değil, arkasından gelecek olan rahmet ve kereme, inayet ve 

ihsana sebep yapar.  

Meselâ, kışın dehşetli soğuğu ve karı, baharda gelecek olan nimetlerin ve 

ikramların hazırlığıdır. Aynı şekilde ölüm ve kıyamet gibi celâlli ve dehşetli hadiselerin 

arkasında ebedî saadet ve Cennet müjdesi saklıdır. İman edenler arkasındaki müjdeyi 

görüp mesrur olurken, inkârcılar ve zalimler bu dehşetli icraat içinde imansızlıklarından 

dolayı dehşet içinde kalarak küfrün kendilerine verdiği sıkıntıyı kendi kendilerine 

yaşatırlar. Hâlbuki Allah onlara peygamberini ve kitabını göndererek bu dehşetli ve 

celâlli hadiselerin arka planını haber vermişti. Ancak onlar inanmayarak güzel 

dünyalarını kendi kendilerine dehşetli ve vahşetli bir mezaristan hâline getirmiş ve 

cezalarını çekmektedirler. “Zarara rızası ile girene acınmaz.” kuralı nedeniyle merhamet 

liyakatini kaybetmişlerdir. 

Zü’l-Celâl-i ve’l-İkram” ismi şerifi Kur’an-ı Kerimde Rahman Suresinde iki ayrı 

ayette geçmektedir. Rahman suresinde geçmesi yüce Allah’ın Celal ve ikramının daha 

çok nimetiyet cihtine baktığını göstermektedir. Zira bu ayetlerin sonunda “Rabbinizin 

hangi nimetini inkar edebilirsiniz?” buyurur.  

Yüce Allah “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi 

Rabbinin vechi baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” 

(Rahmân, 55: 26-28.) Bu ayette Allah’ın baki olduğu ve Allah için yapılan her şeyin 

bekaya mazhar olacağı anlatılır. Rahman Suresi otuz bir defa “Rabbinizin hangi nimetini 

inkar edebilirsiniz?” buyurarak nihayet  “Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden 

yücedir.” (Rahman, 55:78.) buyurarak nihayete erer. 

İman ve İslâmiyet öyle bir nimettir ki, her şeyi dehşetli olmaktan çıkarıp rahmet ve 

keremin bir parçası olduğunu gösterir. İmanla beraber olan hayırlı ameller Allah’ın rızası 

için yapılırsa ebediyete ınkılab eder ve cennette ebediyen fayda verir. Bu nedenle mü’min 

Allah rızası için amel işleyerek bu isme mazhar olmaya çalışmalıdır. 
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MUKSIT (86) 

(Her işi adalet ve iktisatla yapan Allah.) 

 

Allah'ın bütün işleri yerli yerinde, birbirine uygun ve azamî iktisat iledir ve kâinatta 

zerre kadar israf ve abesiyet yoktur.  

Kâinatta nihayet derecede mükemmel bir nizam ve iktisat vardır. Hiçbir şey başıboş 

yaratılmadığı gibi hiçbir atık madde israf edilmemektedir. Fazlalık ve gereksizlik yoktur. 

En basitinden, insanın oksijene ihtiyacı vardır ve ağaçlar oksijen üretirken insan bunu 

tüketir ve karbondioksit denen zehire dönüştürerek dışarıya verir. Bitkilerin de 

karbondioksite ihtiyaçları vardır; bunu alırlar ve meyveye dönüştürerek karbonu 

oksijenden ayırıp oksijeni havaya verirler. Havadaki %20 oranındaki oksijen asla 

azalmaz ve bu mükemmel denge korunur. Aksi takdirde yeryüzünde hayat biter.  

Dünyadaki bu denge, kâinattaki dengenin izdüşümüdür. Her şeyde bulunan denge 

ve ölçü, sarsılmayan ve bozulmayan düzen; Allah'ın varlık üzerindeki "kastını," yani 

adaletini ve israfsızlığını gösterir. Bu nedenle Allah'a "Muksıt" denir. 

Yüce Allah insana, "Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz!" (A'raf Suresi, 7: 31.) 

buyurarak dünyadaki ve kâinattaki bu dengeye ve iktisada riayet etmelerini emretmiştir. 

Ama ne var ki, insan ifrat ve tefrit ile acizliğinden ve kendisine hâkim olamamasından 

zulüm ve israfa kaçmakta ve tabiattaki dengeyi de bozmaktadır.  

Bediüzzaman hazretleri “Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, 

nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan 

iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinle, mânen 

onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki, umum 

mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun?” 

(Lem’alar, 2011, s. 877.) buyurarak iktisadın önemini ve “Muksıt” isminin değerini 

anlatır. 

Mü’minler Muksıt isminin gereği olan iktisada önem vermedikleri için günümüzde 

ekonomik sıkıntı içinde fakir düşmüşlerdir. Mümine yakışan her türlü israftan kaçınarak 

Allah'ın kendisine verdiği zamanın ve nimetlerin değerini bilip yerli yerinde kullanarak 

“Muksit” ismine ayna olmaktır. 
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CAMİ (87) 

(İstediği her şeyi toplayan ve bir araya getiren Allah.) 

 

Allah bir şeyden her şeyi yaratır ve her şeyi bir tek şey hâline getirerek her şeyin 

yaratıcısı olduğunu gösterir. Bir topraktan binler çeşit bitkiyi ve meyveyi çıkarır ve bütün 

bu meyve ve sebzeleri bir insan bedeninde et ve kemik hâline getirir. Sonra hepsini yine 

basit bir toprağa dönüştürür. Bu Allah'ın her şeyi bir yerde topladığının delilidir.  

Atomları bir araya getirerek hücreleri, organları ve vücutları oluşturan, sonra 

dağıtıp başka şekilde ve başka yerlerde toplayan Allah mahlûkatı üzerinde tasarruf 

ederken dilediği varlıkları bir anda dilediği yerde toplar ve bir araya getirir. Müminleri 

camide cemaat hâlinde toplarken, hac mevsiminde hacda bir araya getirir. İnsanlara 

çeşitli ihtiyaçlar çıkararak bu ihtiyacı gidermek için ihtiyaç duydukları şeylerin yanına 

toplar. Çölde su çıkarıp suya muhtaç olanları onun çevresine toplayan ve Mekke’yi kuran 

Allah’tır. İnsanların aralarında anlaşmazlıkların çıkmasını irade eder ve savaş için 

milletleri bir meydanda toplar.  

Allah zıtları bir araya toplayandır. Zıtların bir arada olması biz fanilere göre 

muhaldir. Ancak Allah kudreti ile varlığı zıtları toplayarak oluşturur. Yanıcı ve yakıcı 

olan oksijen ve hidrojeni toplayıp su hâline getiren; yaşı, kuruyu, soğuk ve sıcağı bir 

araya toplayıp bedenleri oluşturan Allah’tır. Allah zıtları bir araya getirerek kudretini 

gösterir.  

Kur’an-ı Kerim “Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları 

mutlaka toplayacak olan Sensin.” (Âl-i İmran, 3: 9.) buyurarak dünyada varlıkları bir 

araya getirip toplayan ve her bahar mevsiminde nimetlerini enva-ı çeşitleriyle hasredip 

neşreden yüce Allah’ın aynı kolaylıkta tüm mahlukatını haşirde toplayacağını anlatır. 

Yüce Allah, bütün faziletleri ve güzel nitelikleri kendinde toplamıştır. Parçaları bir 

araya getirip birleştirmiş, böylece onlara özel bir yapı kazandırmıştır. Birbirini seven 

kalpleri bir araya getiren de Odur. ölümle birbirinden tamamen ayrılan ruh ve bedeni 

yeniden birleştirecek olan Odur. Kıyamet günü bütün insanları huzurunda toplayacak 

olan, zalim ile mazlumu bir araya getirecek olan Odur. Ve Allah iman ile mü’minlerin 

kalplerini birleştirmiştir. Bu nedenle “Sen ey Habibim! Yeryüzünde bulunan her şeyi 

verseydin, yine onların kalplerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup 

kaynaştırdı.” (Enfal Suresi, 8:63.) buyurarak imanın kalpleri bir şeltirmesini nazara verir. 
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GANİYY (88) 

(Âlemlerden müstağni olan Allah.) 

 

Allah zengindir ve mahlûkata ihtiyacı yoktur. Tüm varlıklar acizdir, muhtaçtır ve 

fakirdir, Allah'a ihtiyacı vardır. Tüm varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan ve ihtiyaç ânında 

yanlarına ulaştıran Allah’tır. 

Allah'ın kudretine ve yaratmasına sınır olmadığı için zenginliğinin de haddi ve 

hesabı yoktur. Bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını, ihtiyacının önemine göre en kolay, en 

çok ve en mükemmel şekilde verir. Meselâ, canlıların yaşaması için en çok ihtiyaç 

duyduğu şey oksijen, yani havadır. Her an nefes almaya ihtiyaç olduğu için yüce Allah 

havayı insanın burnunun dibinde, bedava ve çok fazla yaratmıştır. Su ve gıda gibi 

ihtiyaçlar havadan daha az önemli olduğu için önemine göre su gibi ucuz ve çok, diğer 

gıdaları da az ve pahalı yaratmış ve insanları bu ihtiyaçları peşinde koşturarak sosyal 

hayatın dengesini kurmuştur. 

Allah'ın kullarına iman ve ibadeti emretmesi, Kendisinin ihtiyacı olduğu için değil, 

mahlûkatın kemali, terbiyesi, istidat ve kabiliyetlerini gelişmesi ve daha mükemmel bir 

hayata hazırlık olması içindir. İsyanın Allah'a zararı yoktur, ama insana zararı vardır; 

itaatin faydası da insanadır. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise 

Ganidir, zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir ve her hamde lâyıktır.” (Fâtır Suresi, 

35:15.) İnkarcılara da  “Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah size muhtaç değildir. Allah 

küfre razı olmaz.” (Zümer Suresi, 39: 7.) buyurur. Allah’ın varlığa ve insanlara ihtiyacı 

yoktur; anca insanın Allah’a ihtiyacı vardır. Kişi bu ihtiyacını iman ile anlar idrak eder ve 

her şeyi Allah’tan bilir ve Allah’tan ister, aciz ve muhtaç olan sebeplerden bilmemekle 

Ganiyy ismini anlar. 

Mümin imanından dolayı ihtiyaçlarını emir dairesinde helâl yoldan elde ederek acz 

ve fakr içinde Allah'a ihtiyaçlarını arz eder, dua ederek ister ve itaat ederek dünyasını ve 

ahiretini saadetle geçirir.  
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MUĞNÎ (89) 

(Mahlûkatına zenginlik ve fakirlik veren Allah.) 

 

Allah kullarından dilediğine mal ve mülk verir ve zengin eder, dilediğinden malını 

ve mülkünü alarak fakirleştirir. Kulları ve malları üzerinde dilediği gibi tasarruf eden 

Allah'tır.   

Kulların fiilleri, haksızlık ve zulümleri malın ve mülkün zevaline sebeptir; adalet ve 

şükür de mülkün devamına sebeptir. Hz. Ömer (ra), “Adalet mülkün temelidir.” demiştir.  

Allah kullarına zenginlik yollarını açmıştır. Hikmeti gereği sebepler tahtında malı ve 

mülkü elden ele dolaştırmaktadır. Yüce Allah herkesin nasibini ayırmış ve rızkını takdir 

etmiştir; ancak bunu elde etmek için “çalışma” şartını getirmiştir. “Tembellik” günah 

olarak sayılmayan en büyük günahlardandır. Çünkü tembellik sebebiyle pek çok emirler 

yapılmaz, haramlar işlenir ve haksızlıklar yapılır. Buna sebep olan tembellik ve cehalet, 

bu nedenle en büyük günahlardan sayılır.  

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, “De ki, mülkün sahibi Allah'tır. Dilediğine mülkü 

verir, dilediğinden alır. Dilediğini aziz ve dilediğini zelil eder.” (Al-i İmran Suresi, 3: 26.) 

buyurmaktadır. Mülkün bir anlamı da devlet ve iktidar anlamına gelmektedir. Bu manada 

iktidarı veren de, iktidardan düşüren de Allah'tır. Allah bir kısım kullarını bu şekilde 

imtihan etmektedir. Sonra amellerine göre onları yargılayacak ve hak ettiği mükafatı ve 

cezayı verecektir. 

Zenginlik kaynakları hava, su, toprak, ağaç, maden ve güneştir. Allah insnların 

ihtiyaçlarını bunlardan verir. Bu nimetleri aklı ile kullanan ve çalışan çok kazanır ve 

zengin olur. Yüce Allah dünyada hastalı, musibet, savaş ve felaket gibi sebelerle bazı 

kullarını zenginken fakir, bazılarını fakirken zengin yapar. Daima dünyayı değiştirir 

esmasının tecellilerini gösterir. İnsnların kendisine muhtaç olduğunu hissettirir. Bu 

nedenle Kur’an-ı Kerim “Zengin eden de yoksul kılan da Odur.” (Necm Suresi, 53: 48.) 

buyurur. peygamberimize (asm) nimetlerini  “Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” (Duha 

Suresi, 93: 8.) ayeti ile hatırlatır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur “Gerçek 

zenginlik, mal çokluğu değil; gönül zenginliğidir.” (Buhârî, Rikâk, 15; Müslim, Zekât, 

130; Tirmizî, Zühd, 40.) 

En zengin kimse, Allah'a en çok muhtaç olduğunun bilendir. Çünkü gerçek 

zenginlik ancak, Allahı bilmek ve ondan istemekle elde edilir. 
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MANİ' (90) 

(Veren de alan da Allah'tır.) 

 

Allah’ın takdir edip verdiğine kimse engel olamaz; Allah'ın vermediğine de kimse 

veremez. Allah'ın hidayet ettiğine kimse engel olamaz, saptırdığına da kimse hidayet 

edemez. Peygamberimiz (asm), “Allah’ım! Senin verdiğine mani olacak, mani 

olduklarına da verecek yoktur.” (Müslim, Salat, 477.) buyurarak Allah'ı zikrederdi. 

Allah'ın vermesi hayır ve hidayet şeklindedir. Şerler ise hayra mani olmakla 

meydana geldiği için, “Hayır Allah’tan, şer ise nefistendir.” denilmiştir. İnsanın 

kazandığı hayır Allah’tandır. Şer ise insanın kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. (Âl-i 

İmran Suresi, 3: 165.) 

Yine diğer bir ayet-i kerimede Yüce Allah aynı manada şöyle buyurmaktadır: 

“Sana gelen iyilik Allah'tan, kötülük ise nefistendir.” (Nisa Suresi, 4: 79.) Çünkü hayrı 

isteyen Allah, sebeplerini yaratan da Allah'tır. İnsanın hayırda sadece bir niyeti, ihlâsı ve 

meyli vardır. Şerri ise nefis istemekte ve hayrı yapmamakla şerre sebep olmaktadır.  

Bütün bu gerçeğe rağmen insanın nefisten ve cehaletinden kaynaklanan pek çok 

şerrine Allah mani olmaktadır. Her an nefis ve şeytandan kaynaklanan kötülükler ile sel 

gibi akan şerlerden bizi koruyan Allah'tır. Çünkü şeytanlar ve şeytanın arkadaşları olan 

müşrikler ve şerir insanlar hayra mani olarak müthiş şerlere sebebiyet verirler. Kur’ân 

onların bu durumunu, “Onlar hayra mani olurlar.” (Maun Suresi, 107: 7.) ayeti ile ifade 

eder.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Eğer Allah, sana bir zarar dokunduracak olursa, onu 

O’ndan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lûtfunu 

engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok 

yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.” (Yûnûs Sursi, 10: 107.) buyurarak insanın hayatına ve 

hayrına kast eden ve sel gibi akan şerlere mani olup def eden ve hayırlısını verenin Allah 

olduğunu haber verir. Zira Allah güneşten gelen ışınları atmosferde süzer ve insana zarar 

veren ışınları engelleyerek -4 le +4 arasında faydalı olanları gönderdiği gibi seslerin de 

20 le 20 bin frekans arasındakileri duyurup diğerlerini engeller. Bunun gibi diğer tüm 

zararlı şeyleri engelleyen Allah’tır. 

Aynı şekilde yüce Allah, insanın bazı isteklerine de müsaade etmez. İsteyenin 

yapıştığı sebebler kısır kalır, çabalar netice vermez. Bütün hayırlar Allah’tandır. İnsan 

bunun idrakinde olmalıdır. “Sizin istemediğiniz şeylerde sizin hayrınız vardır. Siz 

bilemezsiniz Allah bilir.” (Bakara Suresi, 2: 216.) buyurur.  
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DÂR (91) 

(Acı ve zarar veren şeyleri yaratan Allah.) 

 

Acı, sıkıntı, zorluk ve elem verici şeyleri yaratan Allah'tır. Menfaatleri ve zararlı 

şeyleri yaratan da Allah'tır. Hayırdan ve şerden ne varsa hepsi Allah'ın takdiri, izni ve 

iradesi ile meydana gelir. Çünkü, "Allah her şeyin yaratıcısıdır." (Zümer Suresi, 39: 92.) 

“Hilkatte hayır asıl ve esas, şer ise tebeidir. Hayır külli, şer ise cüz'idir.” 

(Muhakemat, s. 44) Şerler hayırları göstermek ve fark ettirmek içindir. Çünkü her şey 

zıddı ile bilinir. Karanlık olmazsa ışık, soğuk olmazsa sıcaklık fark edilmez, ölüm 

olmazsa hayatın değeri anlaşılmaz.  

Kur’an-ı Kerimde “Onlara bir iyilik gelirse, “Bu, Allah’tandır” derler. Onlara bir 

kötülük gelirse, ‘Bu, senin yüzündendir.’ derler. Ey Muhammed! De ki: ‘Hepsi 

Allah’tandır.’ Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!” (Nisa, 

4:78.) buyurur. Yüce Allah faydalı olanları yarattığı gibi, zararlı olanları da yaratır. 

Ancak fayda ve zarar izafidir. Birine zarar gibi görünen şey, bir başkasına faydalı olabilir. 

Allah tüm kâinatın ve her şeyin Rabbi ve yaratıcısı olduğu için, Onun yaratması geneldir 

ve sonuç itibarıyla hayırdır. Ancak hayra ve iyiye giden yol bazen şerden 

geçebilmektedir. Bu nedenle şerri yaratmak şer değil, zararlı olanı yaratmak zarar 

değildir. Kişi kendi hakkında hayırlı olacak bir şeyi zarara sebep yaparak şerre 

dönüştürmektedir. Ateşin yaratılmasının binler güzel ve hayırlı neticeleri varken, birisi 

tedbirsizliği ve kötü niyeti ile onu kendi ve çevresi hakkında şerre çevirebilmektedir. 

İstemek kuldan, yaratmak ise Allah'tandır. Ancak yüce Allah'ın hayra ve iyi olana 

rızası vardır; şerre ve kötülüğe rızası yoktur. (Zümer Suresi, 39: 7.) Allah imtihanı gereği 

kulun istemesi ve ısrar etmesiyle şerri ve zararlı olanı yaratır. Ancak, kulunu hür iradesi 

ile zarara sebep olduğu ve rızasına aykırı davrandığı için de, cezalandırır. 

Kur’an-ı Kerim “Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka 

bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, herşeye güç 

yetirendir.” (Enam Suresi, 6:17.) buyurarak başımıza gelen sıkıntı ve üzüntülerde Allah’a 

sığınmamızı istemektedir. 

Sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratması da insanları sabra alıştırmak ve 

kabiliyetlerini geliştirmek içindir ve sonuçta insanın hayrınadır. Kâfir ve zalimlere sıkıntı 

ve azap vermesi ise adaletin tecellisi içindir ve sonuçta iyidir. Bu nedenle Allah’tan gelen 

her şeye gönül rızası ile kabul etmek, sabretmek ve sonucunun hayra tebdili için Allah’a 

dua etmek gerekir.  
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NAFİ' (92) 

(Hayır ve fayda veren şeyleri yaratan Allah.) 

 

Yüce Allah, Kur'ân-ı Kerim’de, “Nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Size bir zarar 

dokununca yine Allah'a yalvarırsınız.” (Nahl Suresi, 16: 53.) buyurur. Yüce Allah 

hikmeti gereği imtihan için dünyada hayır ve şerri, fayda ve zararı birbirine karışık 

yaratmıştır. “Bizim hayır zannettiğimiz şeyde şer ve şer bildiğimiz şeylerde hayır vardır 

ve biz bunu bilemeyiz, Allah bilir.” (Bakara Suresi, 2: 216.) Bir şey ya doğrudan güzel ve 

faydalıdır (iman ve hidayet gibi) veya netice itibarıyla hayır ve faydalıdır. Şerden hayrı 

ve hayırdan şerri çıkaran Allah’tır. 

Dünyada hayır ve şer mutlak değil, izafidir. Mutlak hayır ve mutlak şer azdır. 

Mutlak hayırlar Allah’ın farz kıldığı şeylerdir; mutlak şerler de Allah’ın haram kıldığı 

hussulardır. Bunların arasında izafi, göreceli hayırlar ve şerler vardır bunlara “ehven-i 

şer” denir. Bediüzzmana göre “Ehven-i şer şer değildir; bir adalet-i izafiyedir.” 

(Münazarat, 39.) Yani içlerinde şer de, hayır da karışıktır ve insanın iradesi, niyeti ve 

çabası ile hayra ve şerre dönüşebilecek mahiyettedir. Mesela, kangren olmuş bir parmağı 

kesmek görünüşte şer gibi görünse de netice itibarıyla hayırdır. Zira parmak kesilmezse 

eli kesmek icap eder bu ise daha büyük bir şerdir. 

Şerli gibi görünen hususları hayra çevirecek ve hayırlı neticelere ulaştıracak olan 

Allah'tır. Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkardığı gibi şer gibi görünen olaylardan 

hayırlı ve faydalı sonuçlar çıkarır. Hayır ve şer insanlar için bir imtihandır. İnsanların 

akılları, duyguları ve kabiliyetleri bu olaylardan ve hadiselerden hayırlı neticeler 

çıkarabildiği ölçüde gelişir. Bu nedenle Allah'tan daima faydalı sonuçlar istemeliyiz. 

Şerden hayır çıkaracak olan Allah’tır. Nitekim Dini hayatta da azimet ve ruhsat ile 

amel etme kuralı vardır. Aslında azimet de ruhsat da ibadettir ve hayırdır. Ancak 

durumda göre azimetle amel etmek dururken ruhsatla amel etmek bir nevi adalet-i izafiye 

ve ehven-i şer olarak kabul edilebilir.  

Peygamberimiz (sav) “Zalime de, mazluma da yardım ediniz” buyurmuşlardır. 

Sahabeler, “Zalime nasıl yardımcı olalım” diye sorunca Hz. Peygamber, “Zulmüne engel 

olmak, onu zulümden çekmekle” cevabını vermişlerdir. (Buhari, İkrah, 7.) 
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NUR (93) 

(Nur ve nuranî şeyler yapan (yaratan) Allah.) 

 

Kur’ân-ı Kerim, "Allah göklerin ve yerin nurudur." (Nur Suresi, 24: 35) buyurur. 

Nur aydınlık, ışık, varlık ve hayattır. Nurun zıddı ise karanlıktır. Karanlık ise yokluk, 

küfür ve şer gibi hususlardır.  

Allah zulmet perdesine nurunu serperek varlığı meydana getirmiş ve karanlığı 

aydınlığa, yokluğu varlığa çıkarmıştır. Sonra insanlığa iman ve hidayet nurunu 

peygamberler vasıtası ile göndererek kalpleri ve akılları aydınlatmış ve hakikati 

görmelerini ve nurlanmalarını sağlamıştır. Bu nedenle iman ve hidayet nur olduğu gibi, 

iman ile aydınlanan kalp ve akıl da nuranîleşir. Yine Allah göze nur vererek bir et parçası 

olan gözün eşyayı görmesini sağlamıştır.  

Allah aklen anlaşılması gereken hususları anlayabilmek için ilim nurunu göndermiş 

ve bununla akılları aydınlatmıştır. Duyguları nurlandırmak için de basireti ve kalp nurunu 

insanlara, yine Kur’ân ve peygamber ile göndermiştir.  

Nuru arttırmak hidayeti arttırmaktır ve bu da Allah'ın gönderdiği hidayet nuru olan 

Kur’ân ve iman hakikatleri ile aklı, kalbi, hayali, gözü ve kulağı nurlandırmak ve imanda 

terakki ve tekâmül etmekle mümkündür. 

İnsanın gerçek insan olması ve nuranîleşmesi için Allah’tan Nur istemeli ve 

Peygamberimizin (asm) yaptığı şu duayı okumalıdır: “Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, 

gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü 

nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle, benim 

damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü 

nurlandır.” (Buhârî, De’avât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181.) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ahirzaman’ın en dehşetli zamanında Kur’andan 

çıkan, akılları ve kalpleri nurlandıran, şüphe ve vesveseleri izale den İman ve Kur’an 

hakikatlerine Allah’ın Nur isminin tecellisi olarak görmüş ve “Risale-i Nur” ismini 

vermiştir. Bu zamanda aklını ve kalbini iman ve Kur’an hakikatleri ile nurlandırmak 

isteyen Risale-i Nurları okumalı ve Allah’ın Nur isminin tecellilerini kalbinde ve 

gönlünde müşahede etmelidir. 
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HADİ (94) 

(Hidayet veren Allah.)  

 

Hidayet ve dalâlet Allah'tandır. Ancak Allah, hidayet ve dalâleti sebepler tahtında, 

kulun iradesi ve talebi üzerine verir. Hidayetin sebepleri ise Kur’ân ve 

Peygamberimizdir. (asm) Allah kullarına hidayet dilediği için peygamberlerini ve 

kitaplarını göndermiş ve onları imana davet etmiştir.  

Hidayet kulun kalbindeki hak ve hakikati araştırma duygusu, iman ve ahiret 

sevgisidir. Yine hidayet Allah’ın rızasını kazandıracak inanç ve ameldir. Bu da “Ehl-i 

Sünnet ve’l-Cemaat”in Kur’an, Sünnet-i Seniyye ve Hulefa-i Raşidinin takip ettiği 

yoldur. Bu yol Kur’an-ı Kerimde “Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu” 

(Nisa Suresi, 4: 69.) şeklinde tarif edilmiştir. Nebi peygamberimiz (asm) sıddık, Ebubekir 

Sıddık, şehitler Hz. Ömer, Osman ve Ali (ra) Salihler ise “Selef-i Salihin” olan “Tabiin” 

ve “Tebe-i Tabiin”dir. (Lem’alar, 2011, s. 67-68.)  Biz Fatiha Suresinde “Bizi sırat-ı 

müstakimde hidayet et!” (Fatiha Suresi, 1: 6-7.) derken Allah’tan bu yolu istemiş 

oluyoruz. 

“Allah kime hidayet vermeyi dilerse, onun kalbini İslâmiyet’e açar.” (En'am Suresi, 

6: 125.) Sonra kulun imanı ve hidayeti talep etmesine veya küfür ve isyanı tercih 

etmesine göre dilediğini hidayete ve dilediğini dalâlete atar. Hidayeti istemede kulun 

iradesi esastır. Allah adildir, insana irade vermiş ve hür yaratmıştır. İnsanı iyiye ve 

kötüye zorlamak zulümdür. Allah zulümden münezzehtir. Bu nednele kimseyi zorlamaz. 

“Dinde zorlama yoktur.” (Bakara Suresi: 256.) Ebu Talip yüzlerce mucizeyi gördüğü ve 

Peygamberimizi himaye ettiği hâlde Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen, iman ve 

hidayet talebinde bulunmadığı için, Cenab-ı Allah ona, imanı ve hidayeti nasip 

etmemiştir. Hatta yüce Allah, Peygamberimizi, “Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. 

Allah dilediğine hidayeti nasip eder.” (Kasas Suresi, 28: 56.) buyurarak ikaz etmiştir.  

İman, kulun cüz'i iradesini sarfından sonra Allah'ın kalbe koyduğu bir nurdur. Bu 

nedenle Allah hidayeti isteyene verir. Nitekim rızık da, şifa da Allah'tandır. Ancak Allah 

bunları sebeplerine sarılan, her gün rızkı için çalışan ve şifa için doktorların peşinden 

koşanlara verir. Aynen öyle de, hidayeti de Peygambere uyan, kitabını okuyan ve kabul 

eden; hidayetin sebepleri olan ilim ve amele sarılan, gerçeği erbabı olan ulemadan 

öğrenen, ilme ve ulemaya değer vernelere nasip eder. Yüce Allah kullarına ilmi tavsiye 

etmiş ve ilim sahiplerini yüceltmiş, “Rabbim ilmimi artır!” (Taha Suresi, 20:114.) diye 

dua etmeyi emretmiştir.  

Allah'tan ilim ve amel ile ısrarla hidayet talebinde bulunmalıyız ki, Allah da 

kalplerimize hidayet versin ve imanla kabre girmemizi irade etsin. 
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BEDİ' (95) 

(Her şeyi yoktan ve örneksiz yaratan Allah.) 

 

Bedi’ eşsiz ve benzersiz demektir. Yüce Allah mahlukata benzemediği, eşsiz ve 

benzersiz olduğu için “Bedi’” adını almıştır. Yüce Allah bedi’ olduğu gibi yarattığı 

varlıkları da eşsiz ve benzersiz yaratır. Onun yarattığı varlıklar da hiçbiri diğerine 

benzemez ve mükemmel ve farklı özelliklere sahiptir. "Allah gökleri ve yeri yoktan ve 

örneksiz olarak yaratmıştır. O bir şeyin olmasını dilerse 'Ol!' der ve o da hemen oluverir." 

(En'am Suresi, 6: 101; Bakara Suresi, 2: 117.) ayeti bunu ifade eder.  

Allah'ın yaratması yoktan, benzersiz, örneksiz ve en mükemel olandır. İlk yaratılan, 

en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle yaratılan varlıklarda tekâmül sözkonusu 

değildir. İlk yaratılan insan Âdem’dir. (as) O, her bakımdan en mütekamil olarak 

yaratılmıştır. Cennete konularak oradan istifade edecek kabiliyetlerle donatılmış ve 

eşyanın tüm isimlerine vâkıf olmuştur. Böylece de meleklerle şeytana üstün gelmiştir. Bu 

nedenle şeytanın hasedini çekmiştir. Bu nedenle evrim ve mutasyon yoktur. Allah her 

varlığı en mükemmel yaratmıştır. Ancak hastalıklar ve bunları tedavi vardır. Bunda da 

şifa yine Allah’tandır. İlaçların kullanılması ve tedavi ancak şifanın sebeplerine 

sarılmaktır. Yüce Allah insanları muhtaç ederek eczacı ile doktorun rızkını ordan verir.  

Allah en basit maddeden en mükemmel olanı çıkarandır. Nitekim Kur’an “Yarattığı 

her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O’dur.” (Secde Suresi, 

32: 7.) ayeti basit çamurdan en mütekamil olarak yaratılan insana dikkatimizi çeker. 

Tekâmül ve terakki, ancak insanların fiilerinde ve eylemlerinde ve sanatlarındadır. 

Bu da insanların akılları ile ihtiyaca göre keşfettikleri ilimlerindedir. Kabiliyetler her 

insanda mükemmel olarak vardır; ancak kullanılıp kullanılmamasına göre gelişir veya 

köreşir. Yoksa yaratılışta en mükemmel şekilde yaratılmıştır.  

Bütün diğer bitkiler ve hayvanlar da böyledir. İlk ve benzersiz yaratılan en 

mükemmel olandır, türeyip çoğalanların her biri de yine ferdî olarak benzersizdir. Çünkü 

temel aza ve duygularda benzerlik görülse de gerçekte ruhları, yüzleri, gözleri, sesleri, 

duyguları ve hatta parmak izleri hiçbiri diğerine benzemediği için, ilk ve mükemmel 

yaratılıştadır.  

Bütün bunlar Allah'ın "Bedi'" isminin kâinatta ne kadar mükemmel şekilde 

işlediğini ve yaratmada tam ve kâmil olduğunu ispat etmektedir. İnsan Yüce Allah’ın bu 

isminin tecellilerini şahsında ve kainatta görüp anlayarak bu ismin tecellisine mazhar 

olduğunun şuuruna varır. 
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BAKİ (96) 

(Ezelî ve ebedî, ölümsüz ve sonsuz olan Allah.) 

 

Ezelî ve ebedî olmak Allah'a has zatî sıfatlardandır. Allah’ın başlangıcı ve sonu 

yoktur. Kur’an “Sonunda her şey yok olacak, ancak Allah'ın zâtı ve yüzü baki 

kalacaktır." (Rahman Suresi, 55: 27.) buyurur. Allah'tan başka tüm varlıklar fânîdir ve 

yok olacaktır. Yine Kasas Suresinde “O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. 

Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas Suresi, 28: 88.) 

buyrulur. Bu ayetlerden Allah rızası için yapılan amellerin Allah'ın makbulü olduğu için 

ebediyete mazhar olduğunu ve sahibini Cennette bekaya mazhar ettiğini de 

anlatmaktadır. 

Dünya bir misafirhane, insan bir yolcudur; ruhlar âleminden, anne karnından, 

dünyadan, kabirden, haşirden, Sırattan geçen ve yüce Allah'ın "Baki" ismi ile beka 

yurdunda biten bir yolculuğu vardır. Varlıklar yaratılmaları ile Allah'ın varlığına ve 

birliğine delil olduğu gibi, ölmeleri ve yerlerine yenilerinin gelmesi ile de Allah'ın 

bekasına ve ebediyetine delâlet etmektedirler.  

Allah kaimdir, daimdir ve bakidir. Allah rızasını esas alanları yüce Allah kendisi ile 

beraber bekaya mazhar edecek ve Cennette ebedî saadete kavuşturacaktır. Allah varlık 

âleminden insanı seçmiş ve Kendisine muhatap etmiştir. İnsan bu fânî dünyada Baki-i 

Hakikî’ye müteveccih olup bekanın cilvesine mazhar olmak için çalışmalıdır ve bu, insan 

için en büyük saadettir. 

İnsanda büyük bir aşk-ı beka vardır. Ölümden, fenadan, unutulmaktan ve terk 

edilmekten çok büyük ızdırap duyar. Ancak her şey fanidir ve kendisi de fenaya 

gidecektir. İnsana verilen ruh, akıl ve tüm duygular bu dünyaya sığmamakta ve dünya 

onları tatmin etmemektedir. Bu durumda bulunan bir insan ancak “Ya Bakî Ente’l-Bâkî” 

yani “Baki olan ancak Sensin!” zikri ile tatmin olabilir. Çünkü madem Allah vardır ve 

bakidir, elbette Ona iman ile intisab eden, itaat ile rızasını talep eden salih kullarını fena 

ve zeval ile yokluğa mahkum ederek onlara en büyük azabı tattırmayacaktır. Madem 

Allah bakidir, Esma-i Hüsnası da bakidir. Fani varlıklar Onun esmasına yapışarak bekaya 

mazhar olabilrler. Allah’ın “Baki” ismi bize bunları ders vermektedir. (Lem’alar, 2011, s. 

32-39.) 
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VARİS (97) 

(Sonuçta, her şeyin vârisi olan Allah.) 

 

Her şeyin sahibi yüce Allah olduğu gibi, her şeyin sonuçta vârisi Allah'tır. 

Servetlerin geçici sahipleri ölürler, servetler el değiştirir ve sonuçta gerçek sahibi olan 

Allah'a miras kalır. Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, "Şüphesiz dirilten ve öldüren Biziz. 

Her şeyin gerçek sahibi ve vârisi de Biziz!" (Hicr Suresi, 15: 23.) buyurur. 

Mülkün sahibi olan Allah kullarından dilediğine imtihan için mal ve mülk verir. 

Ellerinden servetlerini alır imtihan eder. İnsanlar zengin olup refah seviyeleri arttıkça 

şükretmek yerine şımararak Allah'a isyan etmekte ve kendilerinde halka zulmetme hakkı 

bulmaktadırlar. Mazlumun sahibi olan Allah raiyetinin hukukunu muhafaza etmek ve 

adaletini gerçekleştirmek için onları cezalandırır ve intikamını alır. Allah hiçbir zaman 

ihmal etmez ama imhal eder ve zalime mühlet verir. Nitekim yüce Allah, "Biz refahından 

şımarmış nice memleketi helâk ettik. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az 

oturabilmişlerdir. Sonuçta hepsine Biz vâris olmuşuzdur." (Kasas Suresi, 28: 58.) 

buyurur. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde 

cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri 

için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin 

ve yerin mirası Allah’ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Âl-i İmran 

Suresi, 3:180.) Allah’ın verdiği nimetleri Allah yolunda harcamaktan cimrilik edenleri 

tehdit etmektedir.  

Yine “Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Hâlbuki göklerin 

ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleri 

ile bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. 

Bununla beraber Allah, hepsine de en güzel olan cenneti va’detmiştir. Allah, bütün 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Hadid Suresi, 57:10.) ayeti ile de Allah için 

harcayanlar ve mücadele edenlerin derecelerinin bir olmadığını anlatmaktadır. Ahiretteki 

dereceleri de elbette dünyadaki fedakarlıklarına göre olacağını anlatmaktadır. 

İnsan mülk sahibi Allah olduğunun şuurunda olmalı ve emanet olarak kendisine 

verilen her şeyi mülk sahibinin rızasına uygun olarak kullanmalıdır. “Ya Rab! 

Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi 

emanette emin kıl." demeli ve Ona yalvarmalı ve Allah’ın malını Allah yolunda 

harcamada cimrilik etmemelidir. Sonuçta o mal yine Allah’ındır. 
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REŞİD (98) 

(Her bakımdan hak ve istikamete, doğru yola ulaştıran Allah.) 

 

Allah bütün işleri ezelî takdirine göre dosdoğru bir nizam ve hikmetle yürütür. 

Hiçbir işi boş ve faydasız değildir. Her yaptığı şey akla, hakikate uygun ve doğrudur. 

Reşid, aynı zamanda mürşit anlamındadır. Mürşit, doğru ve selâmetli olan yolu 

gösterendir. Allah'ın kâinata koyduğu kanunlarda, peygamberlerine gönderdiği emirlerde 

hiçbir eksiklik ve noksanlık yoktur. Onun işlerine, “Bu neden böyle olmuş?” denilemez 

ve hiçbir kusur bulunamaz. Allah, insanlığa ve tüm mahlûkata doğru ve hak olanı 

gösterir. İslam bilginleri “Leyse fi’l-imkani ebdeu mimmâ kâne!” yani “Mümkünattan 

yaratılandan daha mükemmeli olamaz” kuralında ittifak etmişlerdir.  

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, “Allah iman edenleri kesin olarak doğru yola 

ulaştırır.” (Hac Suresi, 22: 54.) “Allah kime hidayet ederse o hakka ulaşmıştır, kimi 

hidayetten mahrum ederse onu hidayete yöneltecek kimse bulamazsın.” (Kehf Suresi, 18: 

17.) buyurur. Bu ayetlerde “Reşid” hakka ve hakikate, akla ve gerçeğe uygun demektir.  

Doğru olan; vicdanın rahat ettiği, akla, dine uyan ve herkes tarafından güzel ve hoş 

karşılanan, övülen ve beğenilen şekilde olmaktır. Reşit bu anlama gelmektedir. Allah'ın 

gökte ve yeryüzünde yaptığı her şey doğru ve reşit olandır. Allah insanlara ve bütün 

mahlûkata doğru ve hak olan yolu gösterir. 

Kur’ân-ı Kerim bizlere, "Rabbimiz! Bize, tarafından bir rahmet ver ve işlerimizde 

bize doğruyu göster; bize bir kurtuluş yolu göster!" (Kehf Suresi, 18:10.) şeklinde dua 

etmemizi tavsiye eder.  

Mürşid, insanları hak ve hakikate ve doğru yola irşad edendir. Doğru yol ise 

Allah’ın razı olduğu ve rızasına götüren yoldur. Mezhep Allah rızasına götürdüğü zaman 

“Hak Mezheb” adını alır ve mezhep imamları da hakiki mürşitlerdir. Ehl-i ilmin ve 

cumhurun ittifakı ile Allah rızasına ve doğru yola götüren emzhepler “Ehl-i Sünnet ve’l-

Cemaat” olan mezheplerdir.  

Mümin akıl, din ve ilim yolundan ayrılmamalı, nefsini aklın ve dinin emrine 

vererek "reşit" olmaya çalışmalıdır. Böyle olduğu zaman Allah’ın Reşid ismine ayine 

olmaya başlamış demektir. 
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SABUR (99) 

(Çok sabırlı olan ve ceza vermeyi erteleyen Allah.) 

 

Kur'ân-ı Kerim, "Allah insanları, zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, hiç 

birini hayatta bırakmaz, helâk ederdi. Fakat onları takdir edilen zamana kadar erteler. 

Ecelleri geldiği zaman da onlar ne öne geçebilirler ve ne de geriye bırakılırlar." (Nahl 

Suresi, 16: 61.) buyurur.  

Peygamberimiz (asm) “Ezaya ve sıkıntıya Allah'tan fazla sabreden olmaz. O Allah 

kendisini inkâr eden ve iftira edenlere ‘Çocuğu var!’ diyenlere, yine de sıhhat ve afiyet 

vermekte ve onları rızıklandırmaktadır.” (Buharî, Edeb, 71; Tevhîd, 3; Müslim, Sıfâtu'l-

Münâfıkîn, 49.) buyurmuştur. 

“Allah sabırlıdır, sabırlıları sever ve sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Suresi,  

153.) Allah kullarına emretmiş ve nehyetmiştir. Samimî olup olmadığını da musibetlerle 

denemektedir. Bu nedenle sabır üçtür. Birincisi, günahlardan kaçmakta sabır. İkincisi, 

Allah'a ibadette sabır. Üçüncüsü, musibet ve belâlara karşı sabırdır. Sabır kuvvetini bu üç 

hususta kullanan kulunu Allah sever ve hak ettiği mükâfatı verir.  

Peygamberimiz (asm) “Sabır, başarının ve sevincin anahtarıdır. Kim sabrederse 

zafere ulaşır. Musibete karşı sabır ilk başta olmalıdır." (Buhârî, Cenâiz, 32.) buyurarak 

sabrın önemini anlatmıştır. 

İnsanlara iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma konusunda sabırlı olmak ve 

sıkıntısına katlanmak gerçek sabırdır. Resûlullah (asm) buyurdular ki: “İnsanlara karışıp 

onların ezalarına katlanan müslüman, onlara karışmayıp, ezâlarına katlanmayandan 

hayırlıdır.” (Tirmizî, Kıyâmet: 56; İbnu Mace, Fiten, 23.) buyurmuşlardır. 

Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Sabredin, sabırda birbirinizle 

yarışın ve sabırda düşmanlarınızı geçin ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa 

eresiniz.” (Âl-i İmran Suresi, 3: 200.) ferman eder.  

Allah sabırlıdır, sabırlı olan kulunu sever. Mümin ne kadar sabırlı olursa, o kadar 

Allah'ın sevgisini ve yakınlığını kazanır.  

 

 


