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Bu kitabýn
hazýrlanmasýnda ve basýmýnda her türlü hizmeti
geçen manevî kardeþimiz Þafak Tunç’a
teþekkür ederiz.

ÖNSÖZ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Mevcudatý kendi varlýðýndan düzenleyip meydana getiren Allahû Teala'ya sonsuz hamd olsun.
Salât-ü selâm, nâs'a ilâhi hakikati bildirip rahmet
müjdelemiþ olan Peygamberimiz Hz. Muhammed
Aleyhisselama ve O'nun necip, temiz soyuna ve eshabýna ve ensarýna ve ümmetine olsun.
Rabbimizin lütfu ile meydana gelen bu âlemleri arzu buyurduðu isimleri ile meydana getirmiþ olduðu bilinmektedir. Rabbimiz bu meydana getirme
iþini isimler ile tatbikata koymuþ ve isimlerini de
isimlerine tâbi kýlmýþtýr.
Allah'ýmýzýn kendisini bildirdiði isimlere;
"Esmâ-ü'l Hüsnâ" denmektedir. Bu isimleri biliþ
tam olarak Sevgili Efendimizin bildirmesi ile mümkün olmuþtur.
"Esmâ-ü'l Hüsnâ", yani Allah'ýn güzel isimleri tabiri þu anlama da gelmektedir: Allah'ýmýzýn, Deryayý Nuru Muhammed'in nurundan halkedeceði varlýklarýn zuhur etmesinde belirlediði ana isimler
Esmâ-ü'l Hüsnâ'dýr. Allah'ýn arzuyu ilâhiyesini belirt e n i s i m l e r, A l l a h ' ý n g ü z e l i s i m l e r i d i r ; b u i s i m l e r
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A l lah'ýn zâtîyet-i ilâhiyesinin, varlýklar üzerindeki tecelliyatýnýn ana isimleridir.
Esmâ-ü'l Hüsnâ, bütün isimlerin toplandýðý
merkez ve ana isimlerdir. "Lâ ilâhe illâllah" hükmü gereði bütün varlýk Hakka ait olduðundan, bütün isim ve sýfatlar Allah'ýn zâtîyet-i ilâhiyesine aittir.
Ýlk defa Sevgili Efendimiz, Rabbimizin tatbikat isimlerinin baðlý olduðu isimleri bildirmiþ ve o isimlerin
Deryayý Nuru Muhammed'deki tatbikat isimleri olduðunu aþikâr kýlmýþtýr.
Bütün varlýklar Allah'ýn esma-i ilâhîye’si ile
ifade edilmektedir. Allah'ýn arzu buyurduðu isimdeki
arzusunun meydana çýkmasý, o varlýðýn cisim alarak
vücûd bulmasýdýr. Allah arzu eder ve bir isim lütfeder; Allah'ýn arzusunu tecelli ettireceði ismin görünmesi o varlýkla görünür hale gelir.
Bu durumda insanda Allah'ýn hangi ismi tecelli ettiyse, o tecellinin mazhariyeti zuhur eder ve kiþi,
o tecellinin insanýdýr; kiþinin bu hususta yapabileceði bir þey yoktur; o mazhariyetin hususiyeti neyse kiþide o zuhur eder.
Allah'ýmýzýn bildirmiþ olduðu isimlerin hususiyetlerini gene kendi isimleri ile bildirmesi, varlýklara
rahmet, selâmet ve güzellik bahþedilmesi mânâsýna
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gelmektedir. Ehl-i irfan olanlar Allah’ýn bildirmesi
ile bilmiþlerdir. Allah’ýn lütfu ile görücü ve iþiticidirler.
Ta-ha sûresi 8. âyetinde; "allahü lâ ilâhe illa hû lehü'l esmâu'l hüsnâ" yani, "Allah'týr… 'O'
(Hüve)den baþka ilâh yoktur. O'nundur Esmâü'l Hüsnâ," buyrulmaktadýr.
Bu zamana kadar Esmâ-ü'l Hüsnâ ile ilgili olduðu düþünülerek pek çok kitap yazýlmýþ ve bu hususta bilgiler verilmiþtir. Bizim bu çalýþmadaki gayemiz ise, bu isimlerin mânâ-yý hakikatini gerek Kur'an
gerekse hadis-i þeriflerin ýþýðý altýnda velâyet noktasýndan incelemektir.
Allah'ýmýzýn peygamberleri ile irsal buyurduðu
kutsal kitaplar, doðrudan doðruya Allah'ýn nâs'a lütfettiði rahmet-i ilâhiyeyi anlatýr. Allah'ýmýz bu kitaplarý nâs'a kendisi bilinsin ve öðrenilsin diye lütfetmiþtir. Allah'ýn peygamberleri ile irsal buyurduðu
bütün bu kitaplar ve bunlarda yazýlan her þey Allah'ý
anlatýr.
Yaratan beþer olmadýðýna göre, beþerin herhangi bir varlýða manevî makam ve isim koymasý idrak edilemez. Mevcut varlýðýn yaratýlmasýna göre
isim konacaksa ki, o varlýðýn mânâsý ve Allah'ýn o
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varlýktaki arzusuna göre olsun, o zaman o varlýðý Allah isimlendirir. Bu isim Levh-i Mahfuz'da yazýlýdýr.
Nitekim Hz.Muhyiddin-i Arabî'nin babasý Mehmed bin Ali'de yaþlýlýk alâmetleri belirdiðinde ve çocuðu olmadýðýndan bahisle, Baðdat'a Hz. Abdülkadir Geylâni'ye gelip niyazda bulunduðunda Hz. Pirimiz, bu zâtýn Levh-i Mahfuz'daki kaydýna bakarak;
"Senin sülbünde evlat yoktur; ancak benim
nasibimde bir erkek evlat var. O'nu sana devredeyim" buyurur. Bunu söylediði zaman Hz. Pirin
doksan yaþ civarýnda olduðu söylenir.
Sevgili pirimiz, Mehmed b. Ali ile sýrt sýrta vermiþ, Mehmed b. Ali sýrtýndan beline doðru bir sýcaklýk hissetmiþtir. Hz. Pirimiz; "Tamamdýr, evladýný
güle güle büyüt. Bu çocuk ileride güzel bir
zât olacak ve bende açýlmýþ bulunan ilâhi
hakikatlerin üçte biri onda açýlacaktýr. Ýsmini Muhyiddin koy," buyurmuþlardýr.
H z . Ya h y a p e y g a m b e r i n i s m i n i n d e b i z z a t
R a b b i m i z t a r a f ý n d a n b i l d i r i l d i ð i b i l i n m e k t e d i r.
Â l e m lere rahmet olarak irsal buyrulan Sevgili Efendimizin ism i n i n d e b i z z a t A l l a h ' ý m ý z t a r a f ý n d a n
" M U H A M MED" olarak tesbit buyrulduðu aþikârdýr.
Bu durum yaratmýþ olduðu kullarýnýn makamlarýnýn
bizzat Allah'ýmýz tarafýndan tayin edildiðini ve bu
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isimlerin de o varlýktaki akýbetine göre isim aldýðý
hakikatini meydana çýkarmaktadýr.
Sevgili Efendimiz hadis-i þeriflerinde; "Her
çocuk fýtrat üzere doðar" (Ebu Dâvud c/2. sf:
264) buyurmuþ ve bir baþka hadis-i þeriflerinde de;
"Çocuklarýnýza güzel isimler koyunuz" buyurmuþtur. Elbette Allah Dini fýtratý üzere doðan çocuklara güzel isimler koymak her ebeveynin vazifesidir;
ancak çocuða güzel isim koymakla anne babanýn
vazifesi bitmez. Çocuða, iyiyi, güzeli ve hayrý anlatmak ve onu en güzel bir þekilde yetiþtirmeye gayret
etmek icap etmektedir.
(Bu kitapta "halaka- yarattý" kelimesi; düzenledi, programladý mânâsýnda kullanýlmýþtýr. Arapçada “halaka”, ölçme, biçme ve düzenleme mânâsýna
gelmektedir.)
Sevgili Efendimiz, Esmâ-ü'l Hüsnâ ve Allah'ý
anma hususundaki bir hadis-i þerif'lerinde;"Ya
Rabbi sen kendine hamd ettiðin gibisin, biz
de a n c a k b u n a i þ t i r a k e d i y o r u z " b u y u r m u þ l a r d ý r. A l lah'a hamd ederken, Allah'ýmýzýn kendisinin zikredilmesini arzu ettiði isimlere müracaat edilmelidir.
Gerek Kur'an'da gerekse hadis-i þerif'lerde
Rabbimizin isimleri zikredilirken bir rakam belirtil5

memiþtir. Esmâ-ü'l Hüsnâ ile ilgili olarak hadis kitaplarýnda çok deðiþik anlatýmlar ve rivayetler vardýr. Çünkü 99 rakamý hiçbir yerde geçmemektedir.
Kaldý ki Sevgili Efendimizin devrinde matematik ifadesinde 99 rakamý lisan olarak, "yüzden bir eksik"
þeklinde ifade edilmektedir. Zaten Esmâ-ü'l Hüsnâ
Kur'an'da ve hiçbir hadis rivayetinde 99 rakamý ile
ifade edilmemiþtir. Kur'an'da zikredilen esma-i
ilâhîye 100'ün üzerindedir. 99 rakamýnýn yalnýz Ebu
Hureyre'den geldiði ifade edilse bile, hadisin arkasýna eklenmiþ 99 isminde asýl metinde yer almayýp
Ebu Hureyre'den nakleden ravilerin bir eklemesi
olabileceði düþünülürse, bu durum bir kat'iyet arz
etmemektedir.
Bu hadis, sadece Ebu Hureyre'den rivayet
edilmiþtir. Yani “Haber-i Vahid” denilen tek kiþiden gelmiþ olan bir hadistir. Dolayýsýyla dinde delil
teþkil etmediði kabul edilmektedir.
Esmâ-ü'l Hüsnâ ile ilgili olarak pek çok sahabeden hadis rivayet edildiði halde, 99 rakamýnýn sadece Ebu Hureyre'den rivayet edildiði bilinmektedir.
Ýslâm Ansiklopedisi'nde verilen bilgilere bakýldýðýnda tarihte pek çok kimselerin bu konuya eðildikleri ve yaptýklarý araþtýrmalarda Allah'ýn Kur'an'da geçen Esmâ'sýnýn rakamlarýnýn 127, 133, 165, 220,
302 ve 305 gibi deðiþik sayýlara ulaþtýklarý ifade
edilmektedir.
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Bazý kitap ve yazýlarda ise, Esmâ-ü'l Hüsnâ'nýn
99 olmasý için bir kaç ismin yan yana yazýldýðý görülmektedir. "Deyyan", Mennan", Hannan" gibi
isimler bazý kitaplarda varken, diðerlerinde zikredilmemiþtir.
Allah'ýn isimlerini her hangi bir rakam ile tahdit etmenin doðru olmayacaðý kanaatindeyiz. Çünkü
Allah'ýn isimleri, Allah'ýn tatbikata koyacaðý ilâhi
rahmetin hususiyetlerini iþaret etmektedir. Rabbimizin her isimle bir tecellisi ve tatbikatý vardýr. O zaman bu 99 sayýsýnýn içinde olmayan Allah'ýn esmâsýný nasýl deðerlendirmek icap eder? Ancak þu var ki,
Allah'ýn isimlerini rakam ile tahdit etmeden ezberleyip zikretmek, elbette en makbul olandýr.
Allah'ý tam olarak vasfetmek mümkün deðildir.
Allah'ý hiçbir rakamla hiçbir þekil ve suretle tarif,
tavsif ve tahdit etmek mümkün deðildir. Bu, Allah'ý
icbar etmek anlamýna gelir ki, makbul olmasa gerekir. Esmâ-i ilâhinin 99 rakamý ile birlikte anýlmasý
Allah'ýn ancak 99 esmâsý vardýr þeklinde anlaþýlmamalýdýr. Bu rakam esma-i ilâhîye’nin en az bu kadarýnýn zikredilerek Allah'ý kabul ve ikrar etmek noktasý ile ilgili olsa gerektir.
Allah'ýn zâtîyet-i ilâhiyesi hiçbir rakam, isim ve
sýfatla tahdit edilemez. Çünkü evvela, zât-ý ilâhiye
vardýr ve Allah zâtýn kendisidir. Sahih bir haberde;
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"O vardý ve O'nunla birlikte hiçbir þey yoktu,"
b u y r u l m a k t a d ý r. H e r þ e y O ' n d a n h â s ý l o l m u þ t u r. A l lah'ýn zâtýndan halkolan Allah'ý nasýl tahdit
edebilir.
Bundan, bütün varlýklarýn sonradan Allah’ýn
sýfatlarý olarak, Allah’ýn meydana getirdiði anlamý
ç ý k m a k t a d ý r. A l l a h ’ ý n i s i m l e r i n i n s o n s u z o l m a s ý ,
A l lah’ýn mülkünü ifade eden makam ve mertebelerin de sonsuz olduðunu göstermektedir.
Esmâ-ü'l Hüsnâ adý altýnda kullanýlan 99 rakamý ile ilgili olarak "Allah tektir teki sever" þeklinde
söylenen söz iman noktasýný perçinlemek için söylenmiþ bir ifadedir, yoksa iyi-kötü, güzel-çirkin görünen bütün noktalar, Allah'ýn vahdaniyetini tahsil içindir. Bu mükevvenat vahdaniyet-i ilâhiyeyi
t a h s i l e t m e k i ç i n y a r a t ý l m ý þ t ý r. " A l l a h " v e
" M u h a m med" isimlerinin Arapça yazýlýþlarý dört
harften meydana gelmiþtir. Yani çift sayýdýr. Nitekim
yüzüncü ismin Ýsm-i Azam olduðu söylenirken, 100
rakamýnýn çift sayý olduðu unutulmuþ gözükmektedir.
Allah'ýmýzýn Kur'an'da beyan ettiði ve halkettiði varlýklardan herhangi birine öðrettiði isimlerden
baþka, gayb ilminde mahfuz tuttuðu sonsuz isimleri
de mevcuttur. Allah'ý kendisini iþaret eden isimleri
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ile zikretmek O'nu güzel isimleri ile zikretmek
mânâsýný taþýr. Allah'ý 99 isimle tahdit etmemek gerekliliði böylelikle ayan olur. Allah'ý 99 dâhil hiçbir
rakamla tahdit etmek mümkün deðildir.
Bir rivayete göre tespih'te kullanýlan 99 rakamýna dair bir hususiyet ise þöyledir: Hz. Fatime Validemiz, bir gün iþlerinin aðýrlýðýndan dolayý, Sevgili
Efendimizden kendilerine bir yardýmcý vermesini talep ettiðinde Sevgili Efendimiz; "Bu isteðinizi yerine getiremem ancak, size bundan daha hayýrlýsýný haber vereyim mi" buyurmuþ ardýndan;
"Gece yatmadan evvel 33 defa sübhanallah 33
defa elhamdülillah 33 defa da Allahû Ekber
deyiniz" buyurmuþtur. Ancak aslolan Allah'ýn ismini zikretmektir. Bu zikri rakamla ifade etmeye çalýþmak doðru olmasa gerektir. Rabbimizin isimleri her
zaman devresi içinde Allah'ýmýzýn tecelliyatýna göre
mânâ alýr; her ismin terakki tatbikatý vardýr.
Her isim bir makamýn idrak edilmesini saðlar;
her isim bir makamýn kapýsýný açar. Esmânýn açýlýþýný zamanýn imamýndan öðrenen terakki eder. Bu konuda Risâlet noktasý olan zamanýn Ýnsan-ý Kâmil'inin
hükmü geçerlidir.
Allah'ýmýzýn isimlerinin rakamlarla pazarlýk konusu yapýlmamasý icap eder. Yaratýcý olan ilâhi kud9

ret düþünüldüðünde tekmil isimler Hakkýn olduðuna
göre bu konuda pazarlýk yapýlmasý doðru olmasa gerektir. Allah'ýmýzýn isimlerinin sayýsý deðil, o isimlerin mânâsýný ve hakikatini idrak etmek daha önemlidir. Onun için bu durumu en güzel bir þekilde yine
Sevgili Efendimiz bir hadis-i þerif'lerinde: "Bir söz
Kur'an'a uygun ve beþeriyetin yararýna ise, o
söz benim sözümdür," buyurarak tasrih eylemiþtir. Bu durumda hadislerde dikkat edilecek husus,
Kur'an'ýn bildirdiði noktalara dikkat etmektir. Nitekim Hz. Aiþe validemize sorulduðunda, Sevgili Peygamberimiz için; "O'nun ahlâký Kur'an'dý," buyurmuþtur.
Allah'ýmýzýn icra isimlerini ifade eden isimler
hakkýnda pek çok rivayetten bahsedilmesi insanlarda "Acaba ben doðru ismi mi zikrettim?" diye tereddüt doðurmaktadýr.
Allah'ý anmanýn en güzel þekli Allah'ýn kendisini bildirip zikrettiði gibidir. Bütün esmâ O'nun olduðuna göre önemli olan sayý ile deðil, Allah'ý en güzel isimlerle zikretmektir. Kur'an'da,“Esmâ-ü'l
Hüsnâ” kelimesinin geçtiði âyetlerde Allah'ýmýz
herhangi bir rakam belirtmemiþken, Kur'an'a tam
mânâsý ile uyan, Kur'an'ý açýp anlatan ve onun daha
iyi idrak edilmesini saðlayan noktalara vurgu yapan
Sevgili Efendimizin rakam telaffuz ettiðini iddia etmek doðru olmasa gerektir.
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Allah'ýmýz, "el-Musavvir" ismi ile açtýðý tasavvurunda arzu buyurmuþ olduðu irfan olunmayý istemesindeki arzuyu ilâhiyesini isimlerle tatbikata koymayý murat etmiþtir. Bu bakýmdan ilk isim, "lâ ilâhe
illâllah" olarak tespit buyrulmuþtur; Allah'ýn bu arzusu isimlerle belirmiþtir. Bu isimlerin yaratýlmasýndaki hususiyet, varlýklarýn Allah'ýn arzusuna göre
tatbikata geçmesidir. Varlýklarýn mebdei Allah olduðu için, Allah'ýn arzularýnýn isimler olarak meydana
gelmesi icap etmektedir. O varlýktaki tatbikat Allah'ýn o varlýktaki arzusunun yerine gelmesidir.
Allah'ýmýzýn kendi vücûdu içerisinde cereyan
eden bu teþkilatlanmada isim alan varlýk, Allah'ýmýzýn arzusu ne ise ona göre bir tatbikat görmektedir.
Lâ teþbih, bir padiþahýn devlet teþekkülatýnda isim
zikrederek bir teþkilatýn baþýna getirdiði isim, o teþkilatýn hususiyetini ortaya koymaktadýr. Padiþah o
kiþiyi defterdar olarak zikrederse o kimse artýk defterdarlýk isminin mazhariyeti çerçevesinde, mali iþlerle ilgili çalýþmalar yapmaya baþlar. Kazasker olarak zikredilen bir isim de hukuk iþleri ile ilgili çalýþma yapmaya baþlar. Eðer bunlara isim verilmeseydi
bu teþkilatlarýn varlýðý hususunda söz söylemek
mümkün olmazdý.
Teþkilât-ý ilâhiyedeki tatbikatlarda, isimler yine
baþka isimlere baðlý olarak fiiliyat yaparlar. Bütün
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bu isimler silsile-i meratib dairesinde Allah'ýmýzýn zât
isimlerine baðlý olarak tatbikat görürler. Meselâ
"Cebrail" ismi "es-Selâm" ismine baðlý olarak manevîyat konularýnda, "Ýsrafil" ismi "el-Muîd" ismine baðlý olarak sûra nefhetme hususunda, "Mikail"
ismi "er- Rezzak" ismine baðlý olarak tabiat olaylarý hususunda, "Azrail" ismi de "el-Mümit" ismine
baðlý olarak ölüm tatbikatý hususunda fiiliyat gösteren melek isimleridirler.
Allah'ýn isimleri baþlý baþýna ilâhi arzularýn tatbikatýný yapan ve fiiliyata koyan isimlerdir ve Allah'ýn o devirde meriyette olan tatbikat-i zâtîsinin ismi olan Ýsm-i Azam'a baðlý olarak icraat yaparlar.
Meselâ, "el Muhyî" ismi Hz. Yahya'da mücerred bir
hale gelmiþ ve "Yahya" (ihya eden) mânâsýna vücûd
bulmuþtur. Allah'ýn bu isminin bir mânâsý da þudur:
Ýnkýlab-ý Kebir'de ölümü ref edecek fiili tatbikat ismi
Yahya ismidir.
Bunun gibi meydana gelmiþ olan bütün varlýklarýn arzu edilen bir "ana isme" tâbi olduðu görülmektedir. Ýþte bu isimler Esmâ-ü'l Hüsnâ olarak deðerlendirilebilir. Ancak þu var ki, bu Allah'ýmýzýn
bütün âlemlerinde ve bizim dünyamýzda da tatbikata koyduðu isimlerden meydana gelen fiiliyatý anlatýr. Zira Allah'ýmýzýn sonsuz âlemlerinde sonsuz ilâhi
teþkilatlarýnýn mevcut olduðu, onlarýn da Allah tara12

fýndan isimlendirilerek deðerlendirildiði düþünüldüðünde, Allah'ýn Esmâ-ü'l Hüsnâ'sýna had koymanýn
mümkün olamayacaðý görülecektir.
Tekmil isimler Allah'ýn zâtîyet-i ilâhiyesine aittir. Çünkü isimleri var eden, icad eden Allah'ýmýzdýr.
Birisi çýkar da þu ismi ben icad ettim derse, Allah'ýn
tevhidini inkâr ettiðinden, Allah'ýn dunu olmuþ olur,
bu hâl ise makbul ve geçerli bir hal deðildir. Allah,
hiçbir isimle kýsýtlanamaz. Müspet ve menfi görünen
bütün isimlerin mebdei Hakka aittir. Kur'an'da,
"hayrihi ve þerrihi min allahi teâla" buyrulmaktadýr. Ýsimlerin hepsi Hakka ait olmakla beraber, her
ismin temsil ettiði mânâlar deðiþiktir.
Allah'ýmýzýn tecellisini arzu buyurduðu müspet
ve menfi bütün isimlerin hepsi Allah ism-i celîline
baðlý olarak tatbikat görür. Âlem-i ilâhide Allah'ýmýzýn zâtîyetini ifade eden nâmütenâhi isim tatbikatý
vardýr.
"Allah her þeyi zýddýyla bilicidir" buyruluyor. Burada kiþilere seslenilmiyor, yani sizler zýddýyla bilicisiniz denmiyor. Zýddýyla bilen Allah'týr. Burada tam tevhid noktasý vurgulanarak, Allah'ýn varlýðýnýn dýþýnda kiþiye ait bir idrakin olmadýðý; düþünce,
tasavvur ve her þeyin Hakka ait olduðu açýkça vurgulanmýþtýr. Allah'ýmýzýn dünya ile ilgili olarak lütfet13

tiði hiçbir isim gizli tutulmamýþtýr; gizli olan ve bilinmeyenler dünyada açýlmamýþ olanlardýr.
Sýr demekle ne anlatýlmak isteniyor?
Bir þey üzerine konuþuluyorsa o artýk sýr deðildir. Bir kiþinin dahi bildiði bir þey sýr olmaktan çýkar. Ancak bu dünyada bildirilmeyen þey bilinmiyor
demektir. O yüzden dualarýmýzda; "Ya Rabbi bildirdiðin ve bildirmediðin isimlerinin rahmeti
ile senden talep ediyoruz," demekteyiz. Ýlâhi
âlemdeki isimleri Allah bilir. Allah'ýmýz dünya için
gerekli olan isimleri zaten peygamberleri aracýlýðý ile
bildirmiþtir. Bu sebeple sýr peþinde koþmak yerine,
velâyeti talep etmek gerekir. Hz. Musa Rabbimize hitaben; "Þu sýr nedir?" diye sorduðunda, Rabbimiz;
"Sana söylersem sýr olmaktan çýkar" diye buyurmuþtur ki, bu hususu en güzel bir þekilde ifade
eder.
Sevgili Rabbimizin isimlerini zikretmek o isimlerle dua etmek, elbette en güzel fiiliyat ve ibadettir.
Bütün varlýðýn cevher-i esrarý Allah olduðuna göre,
Allah'ý her an zikredip ondan yardým talep etmek,
rahmet ve güzellikler dilemek ayný zamanda kulun
görevi ve vazifesidir.
Allah'a iltica edilirse iþler hayýr ve güzellikle
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yürür. Bu makbul bir noktadýr, ancak Allah'ýmýzýn
isimlerini sihir ve büyü olarak kullanýp baþka insanlarýn üzerinde tahakküm ve hegemonya kurmaya çalýþmak doðru deðildir. Nâs'ýn, Allah'ýn isteðine göre
deðil de, kendi isteðine göre hareket etmesini istemek ve baþkalarýnýn kötülüðünü istemek makbul deðildir.
K u l , A l l a h ' t a n b i r þ e y i s t e r, d i l e k t e b u l u n u r, A l lah'ýmýz lütfederse verir; ama Allah'ý hiçbir
zaman icbar etmek, mecbur tutmak mümkün ve
d o ð r u d e ð i l d i r. A l l a h ' a i l t i c a v e n i y a z e d i l i r ; A l lah'ýmýzýn "rahmetellil âlemin" isminin icabý kullara rahmeti sonsuzdur, ancak bu rahmeti istismar etmek gibi düþünceler indi Bâride makbul olmaz.
Allah'ýn Esmâ-ü'l Hüsnâ'sýný zikretmenin makbul olduðunu Sevgili Efendimiz beyan buyurmuþtur.
Kiþinin Allah'a olan aþkýný terennüm edecek isimler
zikredilirse o tam bir zikir olur ve makbul olur. Hiçbir düþünceye kapýlmadan yalnýzca Allah'ý düþünerek yapýlan zikir en güzel zikir olsa gerektir. Esma-i
ilâhîye’nin kula göre deðil, Allah'a göre tefsir ve anlatýmý esastýr. Çünkü kula göre tarif yapýldýðý zaman,
sadece o kelimenin lügat mânâsý anlatýlmýþ
o l u r. A l lah'ýn arzusuna göre bir tarif yapýlýrsa, o zaman Allah'ýn esma-i ilâhîye’deki arzuyu ilâhisi ifade
edilmiþ olur ki, makbul olan da budur.
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Allah'ýmýzýn bu arzularýnýn meydana gelmesindeki murad-ý ilâhiyesi, kendisinden kendisine olan
aþkýndan meydana gelmektedir ki bu, "Vedud" isminin mazhariyetidir. Allah'ýmýz kendisindeki bu aþký, manevîyat olarak açmakta Vedud ismi aþkýný anlattýðý isim olarak, yani velâyet olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu velâyetin aþikâr olmasýndaki isim ise
"Hatmül Velâyet"tir.
Rabbimizin aþkýnýn tecellisi olan “Vedud” ismi
bu aþkýn belirlendiði isim olan "Muhammed" ism-i
þ e r i f i o l a r a k g ö r ü n m ü þ t ü r. " L â i l â h e i l l â l l a h
M u hammedun resûlullah" ilâhi kelamýndaki ince
nokta, Allah aþkýnýn ve muhabbetinin tecelliyatý olarak meydana getireceði tekmil varlýklarýn, Deryayý
Nuru Muhammed'den zuhur bulacak olmasýdýr.
Allah'ýn bu tatbikatýna bir þükür olarak
"Hamd" kökünden "Muhammed" ismi tecelliyat
bulmuþtur. Hz. Muhammed (s.a.v)'in Deryayý Nuru
Muhammed'in mümessil noktasý olarak görünmesindeki hususiyet, Allah'ýn bu aþkýnýn ve muhabbetinin
en yüksek kemalât noktasýnda olduðunu göstermektir. "Muhammed" ismi, "Hamd" kökünden gelen bir
isimdir. Hamd ise yalnýzca Allah'a yapýlýr. O halde
Muhammed isminin asliyyeti Allah'týr; yani
“ H ü ve”dir.

16

Allah'ýn isimlerini zikrederken o isimlerin sonsuz mânâ taþýmasý icap etmekte olduðuna dikkat etmek gerekir. Nâs'ýn aralarýnda kullandýðý tek mânâlý
isimleri Allah'a nispet etmemek icap eder. Kiþilerin
Allah'ý vasfetmesi deðil; Allah'ýn kendi zatýný vasfetmesi geçerlidir. Sevgili Efendimiz; "Ya Rabbi sen
kendini hamdettiðin gibisin" buyurmuþlardýr.
Allah'ýn esmâ-i ilâhiyesi'nde geçen isimler deðerlendirilirken kulluk nokta-i nazarýndan deðerlendirme yapýlmýþ olduðu görülmektedir. Bu çalýþmada
ise Allah'ýn varlýklar üzerindeki tecelliyatýna göre deðerlendirme yapýlmýþ ve ifade edilmiþtir.
Allah'ýn isimlerini deðerlendirme hususu
A l lah'a aittir. Allah her zaman diliminde zuhur etmiþ
Risâletinde, o zaman süreci içinde o isimleri nasýl
deðerlendirmesi lazýmsa o þekilde deðerlendirir. O
bazý isimleri indirir, bazý isimleri fiiliyata koyar. Bu
tatbikat o zamanýn insanýnda zuhur eder. Allah ismine mazhariyetle görünen bu nokta menfî gibi görüneni arzu ederse müspet hale getirir, muhali mümkün eyler. Bu zamanýn "Ýnsan"ýnýn deðerlendirmesine baðlýdýr.
Allah’a atfedilen isimlerin mânâlarýnýn nâmütenâhi olduðu bir hakikattir. Bu durumda her geçen
zaman içinde Allah’ýn Esmâ-ü’l Hüsnâ’sýnýn (Güzel
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Ýsimlerinin) yeni bir mânâ taþýdýðý muhakkaktýr. Bu
durumda her zaman içinde Esmâ-ü’l Hüsnâ’nýn yeni
ve daha ileri bir anlayýþ ile, daha ileri bir idraki olsa
gerektir. Bu bakýmdan bu kitapta, bu zaman ile ilgili anlayýþý ifade eden mânâlar yazýlmýþtýr.
Allah'ý zikrederken hakiki bir imanla, samimi
olarak iltica edilmelidir. Bu içtenlikle, Allah'ýn sevgi
ve muhabbetine hiçbir þeyi karýþtýrmadan aþk ve
muhabbet duyarak dua edilmelidir.

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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ESMÂ-Ü’L HÜSNA ÝLE ÝLGÝLÝ
BÝLGÝ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Ýslâm Ansiklopedisi'nde Esmâ-ü'l Hüsnâ hakkýnda bazý noktalara temas edilerek; "En güzel isiml e r A l l a h ' ý n d ý r. S a d e c e Ku r ' a n- ý Ke r î m ' d e g e ç e n
A l lah'a ait isimler yüzden fazladýr. Muhtelif kitaplarda Allah'a nispet edilen isimler de vardýr. Esmâ-ü'l
Hüsnâ bunlarýn hepsini kapsamakla birlikte daha
çok doksan dokuz ismi içerdiði kabul edilmektedir,"
denilmektedir.
Yaratýlýþta ilk ismin Allah ismi olduðu bilinmektedir. Çünkü ilk söz, "Lâ Ýlâhe Ýllâllah"týr. Ondan sonra zuhur eden bütün isimler Allah ismine tabidir. Ýkinci isim olarak, "Muhammed Resûlullah"
zikredilerek lütfedilmiþtir.
Her isim Allah'tan neþet etmektedir. Bütün
isimler Allah'ý ifade ettiði halde fiili icra isimlerinin
baðlandýðý isimler de vardýr. Allah'ýn zâtýný iþaret
eden bu isimlere Esmâ-ü'l Hüsnâ denilmektedir.
En güzel isimler Allah'ýn zâtýna raci olan isimlerdir. Her ismin Allah tarafýndan deðerlendirilen bir
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mânâsý ve þifresi muhakkak vardýr. Ýnsanlar o isimleri zikrettiði zaman o isimdeki rahmetten nur almýþ
olurlar.
Sevgili Rabbimiz lütuf buyur muþ olduðu
Kur'an-ý Kerîm'inde, bütün varlýklarý kendi ilâhi
vücûdundan teþkilatlandýrarak meydana getirmiþ
olduðunu ifade buyur maktadýr. Bütün varlýklar
Rabbimizin kendilerine vermiþ olduðu makam icabý
yaratýlýþlarýndaki fýtrat ve kabiliyetleri ile hareket etmektedirler; ancak varlýklar Allah'ýmýzýn kendilerine
lütfettiði hasletlerin ruhî ve cevher-i esrarýndaki hususiyet ve mahiyeti hakkýnda herhangi bir bilgiye
sahip deðildirler.
Bunun için, bu varlýklardaki hususiyetleri ve
Rabbimizin nâmütenâhi hususiyetlerinin özelliklerinin öðrenilmesi için, "Ýnsan" halkedilmiþ ve bu Ýnsan'a bütün isimler öðretilerek; "Þimdi o varlýklara isimleri ile hitap et!" ilâhi beyanýna muhatap
kýlýnmýþtýr. Burada Ýnsan'ýn bütün varlýklarýn isim ve
hususiyetlerini ihtiva ettiðine dair þifre þimdi daha
iyi anlaþýlmaktadýr. Her þey Rabbimizin arzu ettiði
isimlerle açýlmýþ ve bilinmiþtir ve bu hususiyetleri
nâs'a "Ýnsan" bildirmiþtir.
Her isim Allah'ýn bir lütfu olmakla birlikte, "Ýnsan", Allah isminin hususiyetlerini ihtiva eden bir
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varlýk olarak bilinmelidir."El-Ýnsan" Ýsm-i Azam hususiyeti taþýyan ilâhi gönül noktasýdýr; çünkü
A l lah'ýmýzýn teþkilatlandýrdýðý varlýklarda madde ve
varlýk isimleri zuhurdadýr; "Ýnsan"da Allah'ýmýzýn
ruhî isimlerinin açýlmalarý da mevcuttur.
Nitekim velâyet, risâlet, nübüvvet sýrlarý ve
isimlerindeki hususiyetleri insanda açýldýðý gibi nefs a n î i s i m l e r i n z u h u r u d a i n s a n d a o l m a k t a d ý r.
A l lah'ýmýz varlýklar üzerindeki tecelliyatýný isimlerle
zuhur ettirmekle beraber, Allah'ýn insanda zuhur ettirdiði isimler, makamý itibari ile bütün varlýklardaki
Allah'ýn rahmet ve tecellisini ifade eden hususi isimlerdir ki, ayný zamanda Ýnsan’ýn hususiyetini de anlatan Risâlet isimleridir. Çünkü Allah'ýmýz Ýnsan’a
varlýk isimleriyle beraber ruhî teþkilat isimlerini de
bildirmiþtir.
Allah'ýmýz ruhanî ve nefsanî hususiyetlerini Ýnsan’da açmýþtýr. Çünkü bu hususiyetler Ýnsan’da
mevcuttur. Esas olarak Ýnsan hedef alýnmýþtýr. O
halde Allah'ýmýzýn Ýnsan’a lütfettiði isimler bütün
varlýklar üzerinde fiilen icradadýr.
Dünya halklarý ve varlýklarýna, yaratýcý ilâhi
kudretin ilâhi ilim ve bilgisinin anlatýmý, Allah ismi
ile lütfedilmiþtir; ancak insanlar bu ilâhi kudreti iþaret eden ilâhi ismi çeþitli surette isimler icat ederek
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ifade etmektedirler. Ama aslolan Allah'ýn kendisini
zikrettiði isimdir. Ancak bütün varlýklarýn yaratýlýþýnda ilk isim, Deryayý Nuru Muhammed ile, "lâ ilâhe
illâllah" olarak ifade edilen Allah ismidir. O halde
Rabbimiz bütün varlýklar üzerinde, kendisinin
" A l lah" ismi ile anýlmasýný arzu buyurmuþtur. O'nu
baþka bir isimle anmak her ne kadar Allah'a muzaf
ise de gene de Rabbimizin arzu buyurduðu ismi zikretmek doðru olandýr. esma-i ilâhîye’nin kendisinde
toplandýðý isim, ism-i câmi olan "Allah" ismidir.
esma-i ilâhîye, Allah ismi ile zamanýn Risâlet noktasýna baðlanýr. Allah ismi zaman içinde zuhur eden
bütün Ýsm-i Azam sahibi Risâlet noktalarýnda bir ve
müþterek olmakla da, Ýsm-i Câmi hüviyeti gösterir.
Allah ismine mazhariyetle görünen bu gönül noktasýnýn ism-i câmiye mazhariyeti Hüve sýrrýnýn icraat
ve tatbikatý ile zuhur bulur. Hüve sýrrýnýn icraatta
bulunduðu o Risâlet noktasý Ýsm-i Azam olarak âyân
olur ve tatbikat yapar. Bu bakýmdan Allah ismi de
Ýsm-i Azam'da mündemiç olmuþ olur. Ýþte özet olarak anlatýlmýþ olan bu mücmel hakikatin ismi "Hakikat-ý Muhammediye"dir. Bu husus Ýsm-i Azam
bahsinde açýlacaktýr.
Hüve; zâtîyet-i ilâhiyedir. O'nu ifade etmek
için isimler zikredilmektedir; ancak, Hüve isimden
münezzehtir. O zaman Esmâ-ü'l Hüsnâ olarak deðerlendirilen hususiyet, o noktayý iþaret etmektedir. Na27

sýl ki Sevgili Efendimizi resim ve þekil olarak herhangi bir surette deðerlendirmemek icap etmekte
ise, Allah'ýmýzý da hiçbir þekil, suret ve isimle tahdit
etmemek gerekir; ancak bütün isimler O'nu iþaret
eder. Çünkü tekmil esmânýn mebdei Allah'ýmýzdýr.
Nitekim bir Hadis-i Kudsi'de; "Beni yer ve gök
sýðdýramadý Mümin kulumun kalbine sýðdým"
buyrulmaktadýr. Bu durum her varlýkta görünenin
Allah olduðunu aþikâr kýlmaktadýr. O zaman Allah,
hangi isim ve surette tarif edilebilir?
Allah'ýmýz kendisinin "Allah" ismi ile ifade
edilmesini istemesindeki hususiyet, O'nda bilmediðimiz, nice mânâ ve þifreler olduðunu iþaret etmektedir. Mekri ve inkârý tercih etmiþ olan kiþiler, ilâhi yaratýcýyý Allah lafzý ile deðil çeþitli isimlerle ifade etmek isterler. Burada Allah'ýn o kimselere Allah lafzýný kullandýrmadýðý görülmektedir. Ancak tabiat ve
bütün varlýklar Allah'ý, Allah olarak ifade etmektedirler. Nitekim arý kovanýndaki balýn üzerinde Arapça Allah yazýsý bulunmuþtur. Birçok balýðýn, yapraðýn, nebatýn ve bütün varlýklarýn Allah'ý, Allah olarak
ifade ettikleri görülmüþtür.
Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), ilâhi
hakikati öðretip bildirdikten sonra Allah'ý, Allah'a ait
isimlerle (Esmâ-ü'l Hüsnâ) kendisinin bildirdiði þekilde anmak gerekir. Her ne kadar O'na izafe edilen
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baþka kelimeler kullanýlýyorsa da Allah'ý, Allah'ýn
kendisini bildirdiði kelimelerle anmak en doðru
olandýr.
Allah'ýn lütfetmiþ olduðu ve nâs'ýn hayrýna olarak irsal buyrulan peygamberlerin peygamberliðini
birçok kimseler kabul etmemiþlerdir. Bu düþünce ve
fikriyat Ýblis'ten kalma bir hal midir? Allah'ýn rahmet-i ilâhiyesinin zuhur ettiði gönül noktasýný kabul
etmemek, elbette Ýblis'ten kalma bir haldir. Bugün
dünyada peygamberlere yapýlan bu itiraz esas itibari ile Allah'ýn nizam-ý ilâhiyesine itirazdýr; dolaylý suretle de Allah'ýn vahdaniyet-i ilâhiyesine itirazdýr.
Nitekim bu fikriyat bugün öyle bir hale gelmiþtir ki, çaðdaþlýk denilen þey tamamen peygamberlere itiraz olarak deðerlendirilmektedir. Birçok kimse
Allah'ýn lütfetmiþ olduðu peygamberleri reddederek;
"Dünya nizamýna Allah karýþmasýn, biz kendimiz bildiðimiz gibi yaþayalým" düþüncesini taþýmaktadýr. Bu
ilâhi nizama ters düþmektedir. Çünkü istediðimiz gibi yaþayalým denilen dünya Allah'a aittir. Yaþam, Allah'ýn nizamý üzerine kurulmuþtur. Bu itiraz yaþamýn
þeklini deðiþtirmek demektir ki, Allah'ýmýz elbette
buna müsaade etmez. Bu yanlýþ düþünceler ile Hz.
Muhammed (s.a.v)'i anlayýp idrak etmek muhal görünmektedir. Peygamberliðin hususiyetlerini anlatan
ve hatmini yapan Sevgili Efendimize itiraz esas itibari ile nâs'ýn kendi varlýðýna itirazýndan kaynaklan29

maktadýr. Nâs, yaptýklarý bu itiraz ile aslýnda kendi
asliyetlerine itiraz etmiþ olmaktadýrlar. Bu durumda
Hz. Muhammed (s.a.v)'e itiraz muhal görünmektedir.
Nâs'ýn âlemlerin bir yaratýcýsý olduðunu kabul
etmesine karþýlýk, Allah'ý cismani olarak görüp tanýmasý mümkün olmadýðýna göre (çünkü madde olarak görünen her þey sýfattýr; ancak, Hüve'nin açýldýðý gönül noktasý zâttýr.) o zaman Rabbimiz bir lütuf
yapmýþ ve; "Beni açýldýðým gönüllerde bulursunuz," buyurmuþtur.
Kiþinin frekans kapasitesi ne ise, alýcýsý ona
göre alýr. Nâs dünyaya tâbi olduðundan dünyanýn
frekansý ne ise ona göre alýr. Onun dýþýna çýkmasý
mümkün görülmemektedir. Bu gücü artýrmak kiþinin
elinde deðil ancak Allah'ýn elindedir. Onun için de,
Allah’ýmýzýn;“Arzda bir Halife halkedeceðim”
buyurmasý ile "el-Ýnsan" hususiyeti taþýyan peygamberler ve veliler lütfedilmiþtir. Nitekim; "Biz sizi imamlarýnýzla kabul edeceðiz," buyrulmaktadýr.
Allah'ýn dünya yaþamýnda arzu ettiði frekans
ne ise kiþinin algýlamasý ona göre olur. Ancak kiþinin
nasibi varsa, ilm-i ilâhiyi, velâyet noktasýndan tahsil
eder ve vüs'ati yükselir. Allah'ýn programýnýn bu þekilde tatbik olunduðu görülmektedir.
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Ýlâhi Ýmam, kiþiyi Allah'ýn arzuyu ilâhisi olarak
kabul ettiyse o zaman Hz. Süreyya'nýn;
"Geçit baþýnda bir kimse sana sormaz ki kimsin sen.
Verirsin ismimi yahû görürsün ki ne þeyim ben"

buyurduðu hakikat ayan olur.
Allah'ýmýzýn bu ilâhi âlemleri halkeylerken bu
fiiliyatýný isimleri ve sýfatlarý ile tatbikata koyduðu
muhakkaktýr; ancak bu tatbikatta bazý hususiyetler
vardýr.
Allah'ýn, her þeyi zýddý ile bilici olmasýndaki
hakikat-ý ilâhiyeyi idrak etmek lâzýmdýr. Bu, Allah'ýmýzýn nâs'a lütfetmiþ olduðu ilâhi isimlerinin,
hangi arzunun mazharý olduðunu bilmekle mümkündür.
Allah'ýmýzýn "hayru'l makirin" ve "el-Mudîl"
celâli isimleri olduðu gibi "hakký mübîn" ve "esselâm" gibi cemâli isimlerinin de tatbikatta olduðu
muhakkaktýr. Hangi arzunun eseri zuhur edip tecelli
ettiyse, bu tecellide Allah'ýmýzýn indirmiþ olduðu ismi bilmek lazýmdýr. Onun için de hayýrlý olan noktalarý, yani hayra matuf olacak olan hususlarý hangi
isimle indirmiþ olduðunu bilmek icap etmektedir.
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Esmâ-ilâhiye olarak bilinen isimlerin hususiyetleri vardýr. Allah'ýmýzýn esma-i ilâhîye’si iki þekilde tatbikat görür ve iki þekilde anlaþýlabilir. Bu isimler ayný olmakla birlikte tecellilerde deðiþiklik gösterebilir. Bu tecellilerin deðiþik olmasý Allah'ýn o isimlerdeki mazhariyetini ve arzuyu ilâhisini iþaret eder.
Allah'ýn esma-i ilâhîye’sini
hangi
arzu
üzerine lütfettiðini idrak etmek lazýmdýr. Kiþideki tatbikat; "el-Mü'min" "es-Selâm", "el-Hâdi", "enNâfi" gibi isimlerinin âsârý olarak mý fiiliyat ve icra
görecektir; yoksa "hayrul makirin" ismi ile mi icra
görecektir? Ýþte bu tatbikatta yakýnlýk vermiþ olduðu
gönüllerde, "es-Selâm", el-Mü'min" isimlerinin tatbikatý yürümektedir. Kiþilerdeki tatbikatýn "ed-Dar"
ve "hayrül makirin" isimleriyle tecelli ettiði durumlarda vardýr.
Allah'ýmýzýn ilâhi halifesi "el-Ýnsan"dýr.
Cenâb-ý Hak nokta-i mümessile olarak göründüðü
gönül noktasýna ittiba eden, kabul ve tasdik eden
kullarýný "es-Selâm" ismi ile terakki ettirerek yürütür. O noktaya muhalefet ve itiraz eden kullar da
"hayrul makirin" isminin tesirlerine maruz kalarak
yürürler ve pek çok hatalar ve günahlar da iþlerler.
Hz. Musa’da, Firavun'da; "ene rabbukumul
a'la" ilhamýný almýþ ancak bu ilham Hz. Musa'da
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rahmet, Firavunda zahmet olmuþtur; çünkü Hz.
Musa kendi varlýðýný Hakkýn varlýðý karþýsýnda silmiþ,
Firavun ise "sizin için benden baþka bir Rab tanýmýyorum" diyerek haddi aþanlardan olmuþtur.
Bütün varlýklar yaratýlmýþ olduklarý âlem içinde terakki eder ve yaratýlmýþ olduklarý makama göre
deðerlendirilirler. O kimseler, ancak o âlemin çizmiþ
olduðu çizgiye kadar yükselebilirler. Bunun dýþýna
çýkmalarý mümkün deðildir. Bunun fevkinde çok hususi bir hal vardýr ki, Sevgili Efendimizin bildirmiþ
olduðu bir Hadis-i Kudsi'de; "Evliyam kubbelerim
altýndadýr, onlarý benden baþka kimse bilmez" noktasý ile ifade olunmuþtur.
O halde kiþi bulunduðu noktayý ancak Allah'ýn
arzuyu ilâhisi ile aþabilir. Aksi mümkün deðildir.
Onun için zahirin dünyada manevîyatla ilgili konuþmalarý, bu noktalarýn dýþýna çýkamamýþtýr. Çok hususi veli kullar bu noktalarýn fevkinde konuþmuþlardýr.
Bu dünyanýn enerji frekansý ne ise beþeriyetteki alýcýlar da o kapasite içerisindedir. Tabiidir ki,
peygamberan ve veliler bu konunun fevkinde bulunmaktadýrlar. Kiþinin algý vüs'ati ancak bir peygamber
veya bir veliye intisabýyla yükselme imkâný bulabilir.
Âlemler, Allah'ýn insandaki arzuyu ilâhisine göre ve
insana nazire olarak yaratýlmýþtýr. Ýnsan bozulunca
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her þey bozulur. Ýnsanýn bozulmasý Allah'ýn ondaki
arzu ve nizamýna uyulmadýðý noktada ortaya çýkar.
Bütün varlýklarýn Deryayý Nuru Muhammed'e
mecburiyeti vardýr. Bugün Allah'ýn Risâletinin
bütün isimlerde zuhuru vardýr. Allah'ýmýz Bu isimlerdeki hakikatin kendi olduðunu ve Risâletinin de
zâtýnda olduðunu bildirmektedir. Bugün Hatmül
Velâyet noktasýnýn tatbikat görmesindeki hususiyet
budur. Suret isme takýlmayýp, Allah'ýn Risâletinin
ebedi olduðunu idrak ile Risâlet noktasýný Haktan
ayrý görmemek gerekliliði böylece ortaya çýkmaktadýr.
Allah'ýmýz, Ýnsan'ý yaratýrken onda bazý arzularýnýn zuhur edeceðini iþaret buyurmuþtur. Ýnsan kendisinde mevcut olan hasletlerin Allah'tan zuhur ettiðini idrak etmelidir. Allah'ýmýzýn arzularýný izhar ettireceði gönül noktasý zuhur etmemiþken, bütün varlýklar Allah'a inanýyordu. Bu nokta tatbikat bulunca
itiraz vaki olmuþtur. Ýnkâr, arýzî bir þeydir, asliyet deðildir. Allah'ýmýzýn nâmütenâhi isimleri vardýr; ancak
o isimler de Allah'ý bildirmeye kâfi gelmez. Onun
için isimden münezzeh olan, Allah'ýn zâtýdýr. Ýþte
Âdem'deki tatbikat budur. Allah'ýmýz her varlýkla beraberdir. Bütün varlýklar birer isimdir; ancak isim aldýklarýndan dolayý sýfat olurlar. Âdem'de ise zât olarak tatbikat zuhuru vardýr. O'nun için Âdem, Allah
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isminin bir sûretidir. Bu sebeple bütün isimler Âdem
ile bildirilmiþtir. Yani Âdem varlýklara isim vererek
onlarýn Allah'ýn sýfatlarý olduðunu bildirmiþtir.
Âdem sýrrýndaki hakikatten murat; Âdem'den
sonra zuhura gelen bütün Âdem'leri düþündüðümüzde, Allah'ýmýz arzuyu ilâhi olarak, birçok isimler ile
görünen Âdem'lerde tatbikat yapmýþtýr. Allah'ýmýzýn
icraatlarýný gerçekleþtireceði isimler kendisinde arzuyu ilâhi olarak mevcuttur. Sevgili Efendimize kadar
bu isimleri peygamberleri ile ceste ceste açmýþtýr.
Son olarak Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)
gelmiþ ve gelecek bütün isimler ve bunlarýn âsârýný
Esmâ-ü'l Hüsnâ ile açmýþ ve o güne kadar açýlmýþ
olan isimlerin bir hülasasýný yapmýþtýr.
Esmâ-ü'l Hüsnâ, Allah'a tâbiyyet itibari ile
Ýsm-i Azam'a baðlýdýr ki, bu isim Âdem sýrrýnýn bir
ifadesi olarak, Allah'ýmýzýn açýlmýþ olduðu hususiyedeki ilâhi gönül noktalarýna bir lütfu ilâhisidir.
Nâs'ýn kendilerinde var olan hasletleri tenzih
noktasýndan hareketle, bunlar Allah'ta yoktur demeleri en büyük hatadýr. O zaman o kiþiye, bu hasletleri nereden aldýðý sorulsa, ne cevap verecektir? Bu
hâl hakikat-i ilâhiyeye vasýl olmamýþ kiþilerin hâlidir
ve o kiþi böyle söylemekle adalete uygun hareket etmemiþ olur.
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Adalet sahibi, her þeyin hakkýný teslim eden,
her þeyin makam itibari ile hakkýný tanýyan kimsedir.
Adalet sahibi olan kimse, bütün varlýklarýn Allah'tan
meydana gelmiþ olduðunu kabul ederek tevhid noktasýný tasdik eder.
Allah'ýmýzýn tevhidini anlatan gönül ehli
olmazsa ne olur?
Bütün varlýklar Allah'ýn arzusu gereði Cezbe-i
Rahman ile hareket eder. Yani Allah'ýn çekim kudreti ile hareket ederek nizam içinde yürür. O'nun "enNizam" ismini tatbik ettiði ilâhi gönül noktasý olmazsa her þey hercü merc olur. Çünkü bildirildiði gibi Zamanýn Ýmamý’nýn olmamasý, kýyametin kopmasýna sebep olarak gösterilmektedir.
"Kýst" ve "Adl" kelimelerini bazý kaynaklar
esma-i ilâhîye’den saymamaktadýrlar.Kýst adaleti
gerçekleþtirebilmek için icap eden kýstas ve ölçülerin
esasýdýr. Adalet, varlýklar arasýnda dengenin saðlanmasýdýr. Bugün Hatmül Velâyet noktasýndan Allah'ýmýz nâmütenâhi lütfetmektedir. Çünkü bu sýr
nâmütenâhi ileriye doðru yürüyecek ve devam edecek bir sýrr-ý ilâhiyedir. Allah'ýmýzýn bugün bu konularý açmasý da Hatmül Velâyet noktasýndaki tertib-i
ilâhiyenin hususiyetlerindendir. Kýst'ýn bir mânâsý da
budur.
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B ü t ü n i s i m l e r A l l a h ' ý n d ý r. E s m â - ü ' l H ü s n â
A l lah'ýn güzel isimleri olarak ifade edilmekted i r. A l lah'ýn isimleri zaten güzeldir. Esmâ-ü'l Hüsnâ,
aslýnda Allah'ýmýzýn tatbikat-ý ilâhiyesinde kullandýðý
isimlerin baðlý olduðu zâtîyetini ifade eden isimlerdir. Allah'ýn zatýna ait bu isimler fiili icraat isimlerinin baðlý olduðu zâtîyet isimleridir. Bu bilinen isimlerin yaný sýra Kur'an-ý Kerîm'de çeþitli kalýplarý ile
nispet edilmiþ kavramlarýn sayýsýný üç yüz on üç ve
daha fazlaya çýkaranlar da olmuþtur.
Din beþeriyetin arzusuna göre geliþmez. Allah'ýn nasibine ve Risâlet isimlerine verdiði makama
göre yürür. Ýslâm'da devlet þarttýr; çünkü devlet nizam demektir. Bütün isimlerin Allah'a ait olduðunu
tasdik, “lillahil vahidil kahhar”dýr. Allah'ýn isimlerinin birleþmesidir. Bu beyanýn dünya üzerinde
tatbiki ile madde âlemi de kemâl bulur. Bütün isimler Allah'ýn vahdaniyet-i ilâhiyesinde cem olur ve
tevhidde birleþirse bu; "lillahil vahidil kahhar"dýr.
Nitekim Kur'an-ý Kerîm'de mealen; "Sizler Allah'a
hesap verecek sonra Hüve'ye döneceksiniz,"
buyrulmaktadýr. Bundan, bütün isimlerin Hüve'ye
ait olduðu mânâsý ortaya çýkmaktadýr. Ýsimler kiþilerin ilâhi ilmi idraki içindir. Yani Esmâ-i ilâhiyi idrak
içindir.
Yaratýlmýþ her varlýk ilâhi yaratýcýnýn kendisine
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verdiði vazifeyi yapar. Ýsmindeki hususiyet icabý (at,
koyun, köpek, aðaç, toprak, bulut, mevsimler) hepsi vazifesini ifa ile meþguldür. Bugün beþer ise kendisine verilen vazifeyi ifa etmek yerine bütün varlýklara tepeden bakmaktadýr. Her varlýk, isminin hesabýný vermekle mükelleftir. Kullar, Allah'ýn lütfettiði
ilm-i sanayiyi bir rahmet olarak deðil, kendilerinin
bir baþarýsý gibi görmektedir. Bu da insandaki imaný zorlamaktadýr. Ýman olmayýnca rahmet zahmete
döner.
Ýslâm’ýn ilk zamanlarýnda bazý bedeviler Efendimize; "Biz müminleriz", demiþlerse de Sevgili
Efendimiz onlara; "Siz kendinize Müslüman deyiniz" buyurmuþtur. Ýnsanýn ilk vazifesi Cenâb-ý
Hakka imandýr.
Zümer sûresi 8. âyetinde; "ve izâ messel
insâne durrun deâ rabbehu müniben ileyhi
sümme izâ havvelehu ni'meten minhü nesiye
mâ kane yed'u ileyhi min kablü ve ceale lillâhi
endâden li yudýlle an sabilih kul temetta'bi
küfrike kalilen innekemin ashabin nâr" yani;
"Ve 'el Ýnsan'a bir zarar dokununca 'Hû'ya inabe ederek dua eder. Sonra kendisine O'ndan
bir nimet eriþince daha önce O'na dua etmekte olduðunu unutur ve sebilinden delâlete düþürsün diye Allah'a nazireler kýlar. "küfrünle
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biraz metalan", de. Muhakkak ki sen ashab-ý
nardansýn," buyrulmaktadýr.
Cenâb-ý Allah'ýn bu âlemde zuhur yapmýþ
Esmâ-ü'l Hüsnâ âsârýndan bilgimiz varsa da zuhur
yapmamýþ nâmütenâhi isimleri ve esma-i ilâhîye’si
hakkýnda bilgimiz olmasý mümkün deðildir. Ancak
Hakka vusul etmiþ Enbiya ve Evliya ile o zaman için
Allah'ýn arzu ettiði beyan ve isimler hakkýnda bilgi
edinme imkâný vardýr. O da Allah'ýmýzýn tatbikata
koyacaðý isimlerle yapacaðý tecelliyatla ilgili programýna aittir. Bildirmediði zaman hiçbir bilgi sahibi
olunamaz.
Sevgili Peygamberimiz hadis-i þerif'lerinde;
"Senin marifetinin hakikatine arif olamadýk
ey Maruf!" buyurmuþtur. Allah'ýmýzýn künhü zatý
hakkýnda Cenâb-ý Hakk bilgi lütfettiði zaman, biz de
o konuda bilgi edinmiþ oluruz ki, o söz, kelime ve
beyan haddizatýnda, o zamanki tatbikatý ile ilgili bir
beyandýr.
Manevîyat, Allah'ý ve O'nun tecelliyat-ý ilâhiyesini bir bütün olarak kabul etmektir. "El-Ýnsan"
Allah'ýmýzýn "Allahû Ekber" ismine mazhar-ý tam
kýlýnmýþ ilâhi gönül noktasýdýr. "Mümit" ismi Allah
i s m i n e t a b i d i r v e y e v m - i k ý y a m d a H z . Ya h y a
A l lah'ýmýzýn "Hayy" isminin âsârýný "Mümit" isminin
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âsârýna tegallüp ettirmesi ile ölümü ifna edecektir.
Böylelikle Allah'ýmýz, fanilik tatbikatýný ortadan kaldýrarak bekayý daim kýlacaktýr. Bundan sonra ebedi
hayat baþlayacaktýr. Yani ölüm de insanlar için bir
tereddüt unsuru olmaktan çýkacak ve Allah'ýmýzýn
bugün için bilinmeyen nizamý ve zevkleri ortaya çýkacaktýr.
"El-Ýnsan"'ýn Allahû Ekber ismine mazhar-ý
tam kýlýnmasýndan anlaþýlmasý gereken; bütün
varlýklarýn ve isimlerin, esma-i ilâhîye, canlý cansýz,
hayýr ve þer isimlerinin âsârýnýn "el-Ýnsan"a tâbi olduðudur. Ýblis kelimesi de Allah'dan meydana gelmiþ
mekri ifade eden bir isimdir. Bu isim de Deryayý Nuru Muhammed'den hâsýl olduðundan bu noktayý kabul etmek gerekir.
Hayy ve Mümit isimlerinin âsârý da, "el-Ýnsan"a tâbidir. O halde sadece maddiyata taalluk
eden bir ölümsüzlük arayýþý abestir. Edeb-i ilâhiyeye
uymaz. Çünkü insan zaten ölümsüzdür.
Hz. Ahmed Süreyya Emin buyurur:
"Dirilikte diledikçe bana tabiydi memat
Benim emrimde idi çünkü o sultaný hayat"

Allah'ýmýz "Musavvir" ismindeki hususiyette,
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yani taayyün-ü evvel deki arzuyu ilâhisinde Deryayý
Nuru Muhammed'i teþkilatlandýrdýðýnda, Deryayý
Nuru Muhammed lisana gelip, Rabbimizin, kendisinden kendisine yaptýðý hitapla; "lâ ilâhe illâllah"
ikrarýný yapmýþtýr. Rabbimiz de O'na; "muhammed
resûlullah" buyurmuþtur. Kün emri ise, Allah'ýn
Musavvir ismiyle tasavvur eylediði bir isimdir. Allah'ýmýzýn, "Kün" emrinin tatbikatý icabý âlemler
meydana gelmiþtir.
Allah’ýn "Kün" emri zamanýn Resûlünden zuhur eder. Her zamanýn insanýnda tatbik olunacak icraat ve tatbikatlarýn isimleri Kün emrinde mündemiçtir. Kün emri ilâhi bir programdýr. Bütün geçmiþ
zamanlardaki ilâhi tatbikatlar, o noktanýn zevk-i
zâtîsine göre yeniden deðerlendirilir ve açýlýr.
Bütün bu güzellikler insanda açýlsa bile bütün
zevk ve neþeler Hakka ait olduðundan, insan Hakka
karþý yine sýfýrdýr. Allah'ýmýzýn açýlmýþ isimleri
Esmâ-ü'l Hüsnâ olarak deðerlendirilebilir.
Kün emri ile bütün mükevvenat yaratýlmýþtýr.
Kün emrinin içinde Esmâ-ü'l Hüsnâ olduðu gibi, o
isimlere baðlý daha nice isimler vardýr. Ýnsanlarýn yaþamasý için hayat, sem'i, kelâm… isimleri, ilâhi nizamýn tesisi için sarýcý melek isimleri ve hayat veren
isimler olduðu gibi, ölümü anlatan isimler de vardýr;
bu isimlere baðlý daha nice isimler vardýr.
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Kün emrinin içerisinde hiç zuhur yapmamýþ,
gizli kalmýþ isimler de vardýr. Onlarý bilemiyoruz!
Nasýl bir yaþantý hayal dahi edilemez; çünkü Rabbimiz o isimleri açmamýþtýr. Onun için de Hz. Peygamberimiz: "mâ arafnâke hakka ma'rifetike yâ
mâruf" yani; "Senin marifetinin hakikatine arif
olamadýk ey Maruf!" buyurmuþtur.
Sevgili Efendimizin bu beyanlarýndan haberli
olan bizler de þöyle dua ediyoruz: "Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek iþlemiþ olduðumuz hatalardan, bildiðimiz ve bilmediðimiz isimlerinle
sana iltica ederiz; rahmetini niyaz ederiz."
Eðer Rabbimizin bütün isimleri Kün emri ile
açýlmýþtýr denirse, bu husus; "lâ ilâhe illâllah" hitabýna karþýlýk; "Hüve Muhammedün Resûlullah"
cevabý ile düþünülmesi gerekir. Allah diler, bir emir
verir, açýlmamýþ nice isimleri ile bambaþka bir âlem
yaratýr. Yine de gizli kalmýþ sonsuz isimleri vardýr.
Çünkü Allah sonsuzdur.
Hz. Pâk Muhammed Ali; "Bu dünyada Allah
için konuþuyoruz. Ne kadar biliyoruz? Hiç!
Yarýn hiç tereddüt etme ki, cennette de böyle
oturup konuþacaðýz; sonsuz zaman sürecinde
konuþacaðýz; sonra birbirimize soracað ý z ; A l lah için ne biliyoruz? Hiç!…" buyurmuþtur.
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