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39. Klâsik Türk edebiyatında Esmâü’l-Hüsnâ şerhleri ve müellifi bilinmeyen 
mensur bir örneği 

İlyas KAYAOKAY1 

APA: Kayaokay, İ. (2022). Klâsik Türk edebiyatında Esmâü’l-Hüsnâ şerhleri ve müellifi bilinmeyen 
mensur bir örneği. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (30), 619-643. DOI: 
10.29000/rumelide.1192655. 

Öz 

Esmâü’l-hüsnâ tabiri, kültür ve inancımızda özel bir ad olarak Allah’ın doksan dokuz ismini 

kapsamaktadır. Kur’ân’da dört âyette de vurgulandığı üzere şüphesiz en güzel isimler onundur. Arap, 

Fars ve Türk-İslam edebiyatında, Allah’ın doksan dokuz ism-i şerîfinin manalarının izah edildiği, 

onları sayıp ezberlemenin meziyet ve değerlerinden söz eden manzum yahut mensur şekilde tertip 

edilmiş esmâü’l-hüsnâ şerhleri vardır. Türk edebiyatındaki esmâü’l-hüsnâ şerhleri tevhid ve 

münâcâtlardan sonra Allah’ı konu edinen en önemli edebî tür olup dört şekilde karşımıza çıkar. 

Bunlar; isimleri yalnızca sayıp sıralayanlar, şerh edenler, muamma ve havass türündedir. Bu 

makalede, genel olarak esmâü’l-hüsnâlar hakkında bilgi verildikten sonra Türk edebiyatında tespit 

edilebilen bu türdeki manzum ve mensur eserlerin kronolojik listesi verilerek kısaca tanıtımı 

yapılmıştır. Bu sayede türle alakalı yıllardır tekrar eden bilgi yanlışları da tashih edilmiştir. Ardından, 

daha evvel bilinmeyen ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde kayıtlı, müellifi ve ne 

zaman yazıldığı meçhul mensur bir esmâü’l-hüsnâ şerhinin tanıtımı ve Arap harflerinden Latin 

alfabesine transkripsiyonlu aktarımı yapılarak tür literatürüne katkı sağlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Esmâü’l-hüsnâ, Şerh, Havass, Mensur. 

Esmâü'l-Hüsnâ explanations in Classical Turkish literature and an example of 
prose with an unknown author 

Abstract 

The term esmâü'l-husna used for the names of Allah includes ninety-nine names of Allah in our 

culture and belief. As it is emphasized in the four verses of the Qur'an, the most beautiful names are 

undoubtedly Allah's. In Arabic, Persian and Turkish-Islamic literature, there are esmâü'l-hüsnâ 

commentaries in verse or prose, in which the meanings of the ninety-nine names of Allah are 

explained, and the merits and values of counting and memorizing them. The esmâü'l-hüsnâ 

annotations in Turkish literature are the most important literary genre that deals with Allah after 

tawhid and munajats and appear in four forms. These; Those who only enumerate and list the names, 

who make annotations, are of the type of enigma and havass. In this article, after giving information 

about the esmâü'l-hüsnâ genre in general, a chronological list of poetic and prose works in this genre 

that can be identified in Turkish literature is briefly introduced. In this way, repetitive information 

errors related to the species have been corrected for years. Afterwards, a contribution to the genre 

literature was made by introducing an esmâü'l-hüsnâ commentary, which was not known before and 

                                                             
1  Dr. Arş. Gör., Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı ABD (Tunceli, 

Türkiye), kayaokay_2323@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0001-8544-2307 [Araştırma makalesi, Makale kayıt tarihi: 
10.09.2022-kabul tarihi: 20.10.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1192655] 
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registered in the Istanbul University Rare Works Library, and whose author was not known, and its 

transcription from Arabic letters to the Latin alphabet. 

Keywords: Classical Turkish Literature, Esmâü'l-hüsnâ, Commentary, Havass, Prose. 

Giriş 

Arapça “isim” kökünden müştak “esmâ” (isimler) ile yine Arapça “hüsn” (güzel) kelimesinin ism-i tafdili 
“hüsnâ” (en güzel) kelimelerinin terkibiyle oluşan “esmâü’l-hüsnâ” yahut esmâ-i hüsnâ (en güzel 
isimler) tabiri, Kurân’da Araf, Tâhâ, İsrâ ve Haşr surelerinde olmak üzere dört âyette2 geçmektedir ve 
Cenâb-ı Allah’a atfedilen isimlerin tamamını kapsayacak şekilde kullanılmaktadır (Daha fazla bilgi için 
bk. Topaloğlu, 1995: 404-418).  

Allah’ın yüzlerce ismi vardır ancak Ebû Hüreyre’nin hadisinde, bu rakamın doksan dokuz olduğu ifade 
edildiği için inancımızda ve kültürümüzde doksan dokuz isminin olduğu genel kabul görmüştür. Hadis 
kitaplarından Buhari ve Müslim’de Allah’ın doksan dokuz isminin olduğu ifade edilir. Yalnızca Tirmizî 
ve İbn Mâce bu doksan dokuz ismin listesini verir. İki rivayette de bazı farklılıklar olup daha ziyade 
Tirmizî’nin verdiği liste ve sıralama kabul görmüştür (Dilek, 2003: 91). Bu isimlerden birinin “İsm-i 
Azam” olduğu âlimlerce tartışılmakta ve o ismin “Allâh” olduğu düşünülmektedir. “Kulun Allah 
karşısındaki acziyet, fakriyet ve küçüklüğünün idrakiyle Allah’ın vasıflarını bilmesine vesile olması, 
hayatta karşılaşılan çeşitli durumlarda iltica kaynağı olması ve duanın kabul edilmesi için anahtar 
vazifesi görmesi vb. sebeplerle esmâü’l-hüsnânın öğrenilmesi ve öğretilmesinin ehemmiyeti daima dile 
getirilmiştir” (Kuzubaş, 2019: 242). Esmâü’l-hüsnâ’da yer alan ism-i şerîfler şunlardır: 

Allâh, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-
Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bârî, el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-
Fettâh, el-Alîm, el-Kâbız, el-Bâsıt, el-Hâfız, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzil, es-Semî, el-Basîr, el-Hakem, el-
Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Alîy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-
Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mucîb, el-Vâsi, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, 
el-Hak, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Velî, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-
Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, el-Ehad, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-
Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâlî, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-
Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü’l-Mülk, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi, el-Ganî, el-
Muğnî, el-Mâni, ed-Dâr, en-Nâfi, en-Nûr, el-Hâdî, el-Bedî, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr (Paksoy, 
2011: 95-96). 

Türk-İslam edebiyatında, Allah’ın doksan dokuz ism-i şerîfinin manalarının izah edildiği, onları sayıp 
ezberlemenin meziyet ve değerlerinden söz eden manzum yahut mensur şekilde tertip edilmiş esmâü’l-
hüsnâ şerhleri vardır. “Esmâ-i hüsnânın Türkçeye birebir tam tercüme edilmesinin neredeyse mümkün 
olmayışı, mana ve medlûlü ile ilgili bazı izahlar yapılmasını gerekli kılmıştır. Hem Arap edebiyatında 
zaten var olan esmâ-yı hüsnâ şerh geleneği hem de Türkçeye çevirirken açıklama yapma mecburiyeti 
İslamî Türk edebiyatında esmâ-i hüsnâ ile ilgili şerhlerin yazılmasına zemin oluşturmuştur” (Öztürk, 
2019: 33). Esmâü’l-hüsnâlar “arasında tefeülle ilgili yazılan eserler olduğu gibi Cenâb-ı Hakk’ın sıfat ve 
                                                             
2  Araf Sûresi, 180. âyet (En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği 

çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.) 
İsrâ Sûresi, 110. âyet (De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, 
nihayet en güzel isimler O’nundur.) 
Tâhâ Sûresi, 8. âyet (Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.) 
Haşr Sûresi, 24. âyet (O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.) 
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isimlerinin anlatıldığı mürettep ve alfabetik sırayla tanzim edilmiş muammalar, bunların şerh ve 
çözümleri de telif edilmiştir” (Kiraz, 2018: 1008). Öztürk, manzum ve mensur ayırmaksızın bu konudaki 
eserleri; 

1. Esmâ-i hüsnâyı sayıp sıralayanlar 

2. Esmâ-i hüsnâ şerhleri 

3. Esmâ-i hüsnâ muammaları 

4. Esmâ-i hüsnânın havassı (hususiyetleri)3 

şeklinde dört başlık altında tasnif eder (2019: 27). Dinî-tasavvufî muhtevalı bazı edebî türlerin 
teşekkülünde hadis ve âyetlerin de tesirinin olduğu bilinmektedir. “Kırk hadis” türü örneğinde olduğu 
gibi “esmâü’l-hüsnâ”ların da ortaya çıkmasında bazı hadislerin etkisi olduğu muhakkaktır. Özellikle 
metinlerde de sık geçen “men aḥṣāhā deḫale’l-cenne” şeklindeki bir hadise göre; Allah’ın doksan dokuz 

ismini okuyup, ezberleyen bir kimsenin cennete gideceği bildirilir. Şair ve müellifler, bu hadisin 
müjdesine nail olabilmek için bu sahada pek çok eser tertip etmiştir. Bir diğer gâye; Allah’ın üstün vasıf 
ve sıfatlarının halk tarafından daha iyi idrak edilmesi içindir. Bundan ötürü, daha sarih bir Türkçe ile 
kaleme alınan esmâü’l-hüsnâ şerhleri yahut tercümeleri; tevhid ve münâcâtlardan sonra Cenâb-ı 
Hakk’tan müstakil olarak bahseden en önemli edebî türdür.  

1. Klasik Türk Edebiyatındaki Esmâü’l-Hüsna Şerhi Türündeki Eserler 

1.1. Manzum Eserler 

Manzum esmâü’l-hüsnâlar, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri içinde bir bölüm hâlinde yer alabileceği 
gibi müstakil olarak da görülebilir. Bazen de bu eserler kırk hadis örneklerinde olduğu gibi kıt‘a nazım 
şekliyle nazmedilir. Bugüne kadar yapılan çalışmaları esas alarak ulaşabildiğimiz türe ait Türkçe4 
manzum ve nazım-nesir karışık eserler şunlardır: 

1.1.1. Hızır b. Yakub (ö. 1406’dan sonra) - Cevâhirü’l-Ma’ânî 

H. 809/ M. 1406 yılında yazılan eserde, nazım ve nesir karışık olup bu türün en eski örneklerinden birini 
teşkil etmektedir (Akın, 2011). 

1.1.2. Şeyhoğlu Mustafa (ö. 1496’dan sonra) - Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ 

Kaynakların çoğunda Kenzü’l-Küberâ müellifi Şeyhoğlu Mustafa (ö. 1414) ile karıştırılmakta ve eser ona 
atfedilmektedir. H. 901/M. 1496 yılında yazılan eser, 131 beyitlik bir kasidedir. Mefâîlün mefâîlün 
mefâîlün mefâîlün kalıbıyla yazılan havass türündeki şerhin iki yerinde nesir kısmı da vardır (Öztürk, 
2015: 188-208).  

                                                             
3  “Kelime ve lugat mânâları dışında Esmâ-i Hüsnâ'nın her birinin ayrı bir özelliğinin olduğu kabul edilir. Bazı dileklerin ve 

istenilen şeylerin yerine gelmesi, duâların kabul edilmesi için, ya da bazı sıkıntıların gitmesi, hastalıkların geçmesi ve buna 
benzer hususlar için Allâh'ın bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerektiğine, ya da o miktarlarda zikredildiği 
zaman istenilenin yerine geleceğine inanılır. İşte buna "Esmâ-i Hüsnâ'nın havâssı (hususiyetleri, özellikleri)" denir 
(Yılmaz, 1998: 3). 

4  Arapça ve Farsça kaleme alınmış manzum ve mensur esmâü’l-hüsnâ listeleri için bkz. Çelik vd., 2020: 199-201 



622 /  RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies  2 0 2 2 .30 (October)  

Esmâü'l-Hüsnâ explanations in Classical Turkish literature and an example of prose with an unknown author / İ. Kayaokay 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

1.1.3. Hüseyin b. Ahmed Sîrozî (ö. 1592’den sonra) - Faslun Fî Beyân-ı Esmâ-i İlâhi 

Şairin, “Câmiü’l-Envâr ‘alâ Tefsîri’l-İhlâs” adlı 10912 beyitlik mesnevisinin 2947-2985 beyitleri 
arasındaki 39 beyitte, Allah’ın 227 ism-i şerîfi ve sıfatları zikredilmektedir. Kaynaklarda müstakil “esmâ-
i hüsnâ şerhi” olarak geçse de tadâd (sayıp, sıralayan) türündedir. Mezkûr bölüm kaside nazım şekliyle 
yazılmış olup mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün kalıbıyla nazmedilmiştir (Düzenli, 2014: 775-779). 

1.1.4. Lamiî Çelebi (1472-1532) - Şerh-i Muammeyât Alâ Esmâ-i Hüsnâ 

Mir Hüseyin’in Farsça yazdığı Esmâ-i Hüsnâ muammalarının şerhi olup nazım-nesir karışıktır (Baş, 
1999). 

1.1.5. Fezâyî (ö. 1475’den sonra) - Çihil-Nâm-ı Manzûm 

Havass özelliği taşıyan eserde kırk esmânın özelliği ve hususları anlatılmıştır. Fâilâtün fâilâtün fâilün 
kalıplı mesnevi, 229 beyitten müteşekkildir (Kiraz, 2018: 999-1034; Şenödeyici, 2022). 

1.1.6. Şirvanlı Hatiboğlu Habibullah (ö. 1512’den sonra) - Esmâ-i Hüsnâ Şerhi 

1512 yılında yazılan eser havass özelliği taşımaktadır. 202 beyit kadar olan fâilâtün fâilâtün fâilâtün 
fâilün kalıbıyla nazmedilen mesnevide Allah’ın doksan dokuz ismi, ikişer beyitle şerh edilmiştir 
(Ceyhan, 2016: 13-54). 

1.1.7. Bursalı Subhî Mehmed  (ö. 16. yy) - Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi 

1524 yılında tamamlandığı bildirilen 378 beyitlik havass türündeki bu mesnevi, feilâtün mefâilün feilün 
kalıbıyla nazmedilmiştir. Allah’ın isimleri üçer beyitle şerh edilmiştir (Koyuncu, 2014: 175-193). Eserin 
manzum bölümlerine ek olarak mensur izahlar ve vefklerin eklendiği bilinmeyen bir nüshası da Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde Y. 652 yer numarasıyla kayıtlıdır. Yine, 06 Mil Yz A 1814 demirbaş no’lu bir 
mecmuanın 61a-63a varakları arasında da bu eserin bilinmeyen bir nüshası kayıtlıdır. 

1.1.8. İbn İsa İlyas Saruhanî (1496-1554) - Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ 

1541 yılında yazılan şerh, havass özelliği taşımaktadır. 868 beyitlik bu mesnevi mefâîlün mefâîlün feûlün 
kalıbıyla yazılmış olup türünün en hacimli örneklerinden birini teşkil etmektedir (Yılmaz, 1998: 1-34; 
Külekçi, 1997). 

1.1.9. Nahîfî (ö. 16. yy) - Şerh-i Şâfi Esmâü’l-Hüsnâ 

1546-47 yılında yazıldığı bildirilen eser, bir mesnevidir. Feilâtün mefâilün feilün kalıbıyla nazmedilen 
şerh, 429 beyit hacminde olup havass türündedir (Koyuncu, 2015: 121-163). 

1.1.10. Abdülmecid b. Nasuh Tosyevî (ö. 1588) - Matlab-ı A‘lâ 

1564 yılında yazılan havass türündeki bu esmâ-i hüsnâ şerhi, nazım-nesir karışık tertip edilmiştir 
(Sakar, 2016).  

1.1.11. ‘Alî Çâvîş (17. yy) - Velehu Sâmihu'llâhi İstiğâse Bi-Esmâ’i’llâhi’l-Hüsnâ Bi'l-Lugati't-
Türkiyye 
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1650 yılında yazılan 55 beyitlik bu mesnevide, Allah’ın doksan üç ismi zikredilir. Şair, Allah’a seslenirken 
bazen isimlerinin manasına uygun şekilde yakarışta bulunur bazen de sadece isimlerini anar. Feilâtün 
mefâilün feilün kalıbıyla yazılan esmâü’l-hüsnâ şerhinin,  Arapça ve Farsça şerhi de mevcuttur (Çelik 
vd., 2020: 197-216). 

1.1.12. Hâkim Seyyid Mehmed Efendi (ö. 1770) - Esmâ-i Hüsnâ Şerhi 

300 beyitten müteşekkil mesnevide isimler üçer beyit ile izah edildikten sonra dört, beş satırlık mensur 
izahları, havassı ve vefki de verilmiştir. Feilâtün mefâilün feilün kalıbıyla yazılan eserin tek nüshasının 
Topkapı Sarayı Müzesi’nde Y. 652 yer numarasıyla kayıtlı olduğu bildirilmiştir (Kızılabdullah, 2004). 
Söz konusu eserin manzum şerh kısımlarının, yukarıda bahsettiğimiz Bursalı Subhî Mehmed’in 
Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi’yle birebir aynı olduğu tespit edilmiştir. Hâkim Seyyid Mehmed’in mezkûr 
eserden intihal yaptığı kuvvetle muhtemeldir. 

1.1.13. Müftü İbrahim Cecevî (ö. 1785) - Manzûme fî Esmâillah 

29 beyitten müteşekkil bu kısa manzume, mesnevi nazım şeklinin genel yapısına aykırı olarak mefâîlün 
mefâîlün mefâîlün mefâîlün kalıbıyla yazılmıştır. Manzumede altmış altı ism-i şerîfin şerhi yapılmıştır 
(Süslü, 2020: 42-57).  

1.1.14. Şâkir Ahmed Paşa (ö. 1819) - Ravz-ı Verd 

479 beyit hacmindeki mesnevi, feilâtün mefâilün feilün kalıbıyla yazılmıştır. Havass türündeki eserin 
ismi, ebcedle yazılış tarihini de bildirmektedir. Buna göre H. 1216/ M. 1801-2 tarihinde tamamlanmıştır 
(Akaryalı, 2000; Özkat, 2006: 216).  

1.1.15. Hamdî Efendi (ö. 19. yy) - Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi  

Çeşitli nazım şekillerinden müteşekkil olup her isim ayrı manzumelerde şerh edilmiştir. Mesnevi, 
murabba, koşma ve gazel gibi çeşitli nazım şekilleri kullanılmış tür içerisindeki en farklı örneği teşkil 
etmektedir. (Yılmaz, 2014). 

1.1.16. İsmail Sâdık Kemâl b. Muhammed Vecihi Paşa (1828-1892) - Esmâ-i Hüsnâ ve Akaid Şerhi 

1867-68 yılında basılan “Âsâr-ı Kemâl” adlı eserinin içinde yer alan feilâtün feilâtün feilâtün feilün 
kalıbıyla yazılmış 76 beyitlik bir elifiyye kasidesidir (Şener, 1987: 227-240). 

1.1.17. Trabzonlu İbrahim Cûdî (1863-1926) - el-Kenzü’l-Esmâ Fî Şerhi’l-Esmâi’l-Hüsnâ  

H. 1325/ M. 1907 yılında basılmış 55 sayfalık matbu hâldeki bu mesnevide doksan dokuz ismin şerhi 
yapılmıştır.  

1.1.18. Bıçakcı-zâde İsmâ'îl Hakkı b. Osmân İzmirî (1861-1933’ten sonra) - Manzume-i Esmâ-i 
Hüsnâ  

Kaynaklarda manzum esmâü’l-hüsnâ şerhleri arasında gösterilen bu eserin tespit edilebilen tek nüshası, 
İzmir Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Demirbaş No: 1335’de yer almaktadır. Kütüphane kaydına 
göre; 28 yapraklık eser, 1933 yılında yazılmıştır.  
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1.1.19. Abdurrahman Sâmî Saruhanî (1879-1934) - Kasîdetü’l-Esmâi’l-Hüsnâ 

31 beyitten müteşekkil eser, müellifin 1334/1915-16 tarihinde tab edilen 30 sayfalık Vesîletü’l-Kübrâ 
Şerh-i Esrâr-ı Esmâü’l-Hüsnâ adlı eserinin sonunda yer almaktadır. Kaside, mefâîlün mefâîlün 
mefâîlün mefâilün kalıbıyla yazılmıştır ve beyitlerde yalnızca Allah’ın isimleri sıralanmıştır (Batur, 
2022: 1852-1879). 

Sadece divan şiirinde değil halk şiiri5 (Şener, 1985b: 357-383) ve çağdaş Türk şiirinde de6 esmâü’l-hüsnâ 
şerhi türünde eserler vardır.  

1.2. Mensur Eserler 

Klasik Türk edebiyatında mensur tarzda şerhler de mevcuttur. Genel itibariyle mensur eserlerin edebî 
değeri daha düşük olsa da sâde nesir örneklerini teşkil etmesi bakımından değerlidir. Çok az bir kısmı, 
seci sanatının gereklerini taşımaktadır. Mensur eserin de bazıları müstakil bazıları eserler içinde bir 
bölüm hâlindedir.  

Pek çok çalışmada Sinan Paşa’nın Tazarru-nâme’sinde bir esmâü’l-hüsnâ şerhinin olduğu ifade edilse 
de böyle bir bölüm dahi yoktur. Sinan Paşa, konu neyi gerektirmiş ise Allah’ın o isim ve sıfatını 
kullanmıştır. Şeyh Sabân-ı Velî’ye (ö. 1568) de Türkçe bir esmâü’l-hüsnâ şerhi atfedilmektedir ancak 
Vird-i Settar adlı Arapça bir eserinin içinde yer alan bir bölümdür. Yine Yahyâ-yı Şirvanî’nin (ö. 1446) 
de Vird-i Settâr adlı eseri Arapça’dır. Şeyhülislam Ebu’s-Su‘ûd’un (ö. 1574) Du‘â-nâme’si de esmâü’l-
hüsnâ şerhleri arasında zikredilse de yalnızca bir varakın der-kenârında doksan dokuz isim 
sıralanmıştır. Bu da esere esmâü’l-hüsnâ şerhi özelliği kazandırmaz. Tespit edebildiğimiz Türkçe 
mensur şerhler şunlardır:   

1.2.1. Ahmed-i Dâ’î (ö. 1421’den sonra) - Vesîletü’l-Mülûk Fî Ehli’s-Sülûk 

Eserin konusu âyete’l-kürsî şerhi olsa da içerisinde esmâü’l-hüsnâ şerhi de mevcuttur. Bu husus eserin 
başında; “Bu sebebden Âyete’l-kürsî tefsîrin Türkî diline getürüp terceme itdüm. Ve bazı münâsebetle 
esmâ-i hüsnâ manâsın yazup ve dahı ber-vechile ihtisâr idüp tercüme itdüm” diyerek ifade edilir. Dâ’î, 
bazı isimlerin manasını izah ettikten sonra konuyla alakalı kısa “hikâyet”lere de yer vermiştir (Pekçetin, 
2010). 

1.2.2. Fahreddin Rûmî (ö. 1460) - Ferâ'idü’l-Le'alî fî-Beyâni Esmâi'l-Hüsnâ 

Şemsüddîn ed-Dimyâtî (ö. 1515)’nin 70 beyitlik manzum esmâü’l-hüsnâsının, beş beyti eksik şerh edilen 
mensur bir şerhtir (Kuzubaş, 2019).  

1.2.3. Abdullâh-ı Simâvî (ö. 1491) - Şerh-i Esmâ 

Simavlı Abdullah-ı İlâhî’ye atfedilen bu eserin ona ait olup olmadığı kesin değildir. İsimlerin manaları 
verildikten sonra “kulun bundan nasibi” denilerek insanın yapması gerekenler ifade edilir (Muradoğlu 
Ağrıkan, 2021).  

                                                             
5  Bu konuda kapsamlı bir çalışma Sivaslı Halkbilimci Dr. Doğan KAYA tarafından yayıma hazırlanmaktadır.  
6  Bu hususta en güzel örneklerinden biri Prof. Dr. Âlim YILDIZ tarafından yayımlanmıştır. Bk. Yıldız, Âlim (2012). Hû 

Manzum Esmâü’l-Hüsnâ, Sivas: Be Yayınları.  
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1.2.4. Vardarî Hâfız Mahmud (ö. 1635) - Muhtasar-ı Havass-i Esmâ-i Hüsnâ 

Eser, bir müstakil esmâ-i hüsnâ şerhi olup belirtildiği üzere havass türündedir (Şeref, 2020). 

1.2.5. Niyâzî-i Mısrî (ö. 1693) - Şerh-i Esmâü’l-Hüsnâ  

Tam bir esmâü’l-hüsnâ şerhi özelliği taşımamaktadır. Mutasavvıflar, bazen bağlı olduğu tarikatın 
seyrüsulûkunda zikrettikleri isimleri şerh etmiştir. Böyle bir eser de Niyâzî-i Mısrî’ye ait olup 
“Halvetîler’in seyrüsülûk esnasında zikrettikleri Allah, Alî, Hû, Alîm, Kahhâr, Hay, Azîm, Hak, Vâhid, 
Kayyûm, Samed, Ehad isimlerinden oluşan on iki esmâ-i ilâhiyyenin tasavvufî şerhi” (Aşkar, 2007: 169) 
yapılmıştır. 

1.2.6. Serrâc-zâde Hasan Hâtif (17-18. yy) -  Şerh-i Esmâü’l-Hüsnâ 

Şairin Divan’ının der-kenârında kayıtlı olan bu şerh, 1735 yılında Bağdatlı Rızâyî’nin Mir Hasan 
Muammâmî’ye nazire olarak yazdığı eserin şerhi olup üzerinde bir çalışma yapılmamıştır (Ece, 2007: 
93). 

1.2.7. Harîrî-zâde Mehmed Kemaleddin (1850-1881) - Şerh-i Virdi’s-Settâr  

H. 1287/ M. 1870-71 yılında basılan eser, Halvetiyye tarikatının ikinci kurucusu sayılan Yahyâ-ı 
Şirvânî’nin (ö. 1446) Virdü’s-Settâr adlı eserinin şerhidir (Ergür, Tarihsiz). 

1.2.8. Ali Salâhaddin Yiğitoğlu (1877-1939) - Şerhü’l-Esmâi’l-Hüsnâ 

Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed’in (ö. 1545) Arapça eserinin Türkçe tercümesi olup 1924 yılında 
tamamlanmıştır (Gören, 2019). 

1.2.9. Müellifi Meçhul - Terceme-i Şerh-i Esmâü'l-Hüsnâ 

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde 19 Hk 872/2 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir mecmuanın 
37b-76b varakları arasında kayıtlıdır.  

1.2.10. Müellifi Meçhul -Terceme-i Esmâü'l-Hüsnâ 

Erzurum İl Halk Kütüphanesi’nde bulunan 32 yapraklık eser, 25 Hk 1791 demirbaş numarasıyla Millî 
Kütüphane’de kayıtlıdır. 

1.2.11. Müellifi Meçhul - Hâzâ Şerhü’l-Esmâ-yı Hüsnâ7 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları demirbaş no: 07255’de kayıtlı 34 
varaklık müstakil bir eserdir. İlk iki sayfada doksan dokuz esmâ sıralandıktan sonra şerhi yapılmıştır.  

1.2.12. Müellifi Meçhul - Hâzâ Esmâ-yı Hüsnâ 

                                                             
7  Eser, tarafımızdan yayıma hazırlanmaktadır.  
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İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmaları demirbaş no: 09308’de kayıtlı bir 
risaleler mecmuası içerisinde ilk 21 yaprakta yer almaktadır. Şerh, havass türünde olup esmânın 
okunması gereken sayı ve zamanlar belirtilmiştir. 

Yukarıdaki mezkûr metinler dışında kaynaklarda bazı esmâü’l-hüsnâ şerhlerinin varlığı bildirilmesine 
rağmen ulaşılamayan metinler vardır. Bu eserler de şüphesiz ileriki zamanlarda bulunup 
neşredilecektir. Bu çalışmamızda da mensur ve müellifi meçhul bir esmâü’l-hüsnâ şerhinin tanıtımı 
yapılacaktır.  

2. Müellifi Bilinmeyen Mensur Bir Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi 

Çalışmamıza konu olan eser, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 
bölümünde 07226 demirbaş numarası ile kayıtlı, her sayfası ayrı numaralandırılmış 170 yapraklık bir 
mecmuanın ilk 14 sayfasında yer almaktadır. Harekesiz, nesih hattıyla yazılan şerhin tam başlığı ser-
levhada “Fī-Kitāb-ı Şifāü’l-Mü’min Terācim-i Ma‘ānī-i Esmā‘ü’l-Ḥüsnā” şeklinde kırmızı mürekkeple 

belirtilmiştir.  

Müellifin ve müstensihin kim olduğu, ne zaman yazıldığına dair hâtimede yahut mecmua üzerinde 
herhangi bir kayda rastlanılmaz. Dikkat edilirse başlıkta, şerh yerine “tercüme” ibaresini kullanmış olup 
Allah’ın doksan dokuz ismi kısaca izah edilmiştir. Müellif, şerhin başında “Hû” lafzının da esmâdan 
olduğunu, “Allah”ı ifade ettiğini belirtmiştir. Terâcim kelimesiyle Arapça yahut Farsça bir şerhin 
tercümesi kastedilmiş olabilir. Müellif, esmâ şerhinden sonra çeşitli dua ve hadislerle ilgili bazı izahlarda 
bulunurken; 

“... ya‘nī anı diyen kişi bu sa‘ādete nā‘il olması ma‘nāsı ne idigüni bilmekle ḳayd olunduġu’çün bu faḳīr-
i pür-taḳṣīr daḫı Şeyḫ ‘Aliyyü’l- Herevī ḥażretleri şerḥ-i ḥıṣnda tefsīr itdügi ma‘nā-yı zībāyı  naḳl u 

terceme ider ki ma‘nāsı budur...” diyerek Hâce Abdullah Herevî’nin (ö. 1089) tefsirinden söz eder. 
Bilindiği üzere Herevî’nin de bir esmâü’l-hüsnâ şerhi vardır (Yazıcı ve Uludağ, 1998: 222-226).  

Esmâü’l-hüsnâ şerhinden sonra bazı duaların fazilet ve öneminden, ne vakitte okunması gerektiğinden 
bahsedilmiştir. Bu da şerhe kısmen de olsa havass özelliği katsa da ayrı bunu ayrı bir bölüm olarak 
görmek gerekir. Esmâ-i şerîf kırmızı mürekkeple yazılmıştır ve akabinde “manası ... dimekdür” kalıp 
ifadesiyle birkaç satır hâlinde anlamları bildirilmiştir. Üzerinde en fazla durulan ve izahı en çok yapılan 
isimler El-Rahmân/ El-Rahîm olup birlikte izah edilmiştir. El-Muksit ismi ise “ma‘nāsı ‘ādil dimekdür” 
denilmek suretiyle kısaca izah edilmiştir. El-Mu‘izz/ El-Müzil, Ed-Dârr/ En-Nâfi‘ isimleri de birlikte 
şerh edilir. Doksan dokuz esmâ, Tirmizî hadisinde yer alan sıraya uygun şekilde olup şerhin sonunda 
Tirmizî’nin hadisi ve tercümesine de yer verilmiştir: 

Ṭoḳsan ṭoḳuz ism-i şerīfdür ki ḥaḳḳında “Men aḥṣāhā deḫale’l-cennet” ḥadīs̱-i şerīfi vāḳi‘dür. Terceme-i 
ma‘nā: Bu ṭoḳsan ṭoḳuz ism-i şerīfi iḥṣā vü ‘add iden, ya‘nī anları birer birer ṣayan Müselmān yāḫud 
āheste āheste anları ḳırā’at iden Müslim yāḫud anlara īmān getüren kimse, ya‘nī bunlar Allāh Te‘ālā’nıŋ 
esmāsı olduġını i‘tiḳād idüp ma‘nālarına īmānı olan yāḫud anları ezberleyen Müselmān yāḫud hem 
lafẓların bilüp ve hem ma‘nāları ile ‘āmil olan kişi yāḫud anlarıŋ aḫlāḳı ile müteḫalliḳ olan kimse dāḫil-i 

cennet olur.  

Esmâü’l-hüsnâ şerhinin dili açık ve anlaşılır olup sâde nesir özelliği taşımaktadır. Genellikle kısa 
cümlelerle izahlar yapılmış olup çoğu zaman “ve” bağlacıyla cümleler birleştirilmiştir. Şerhte yer alan 
kelimelerin ekseriyeti yine Arapça ve Farsça olup dili orta ağırlıktadır. Eserin dil özelliklerinden ne 
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zaman yazıldığına dair tahminde bulunmak güçtür. Ancak arkaik kelimelerin az oluşu ve imlayla ilgili 
bazı hususlar, 17-18. asırda yazılmış olabileceği intibaını uyandırmaktadır. 

2.1. Metin 

Fī Kitāb-ı Şifā’ü’l-Mü’min Terācim-ı Ma‘Ānī-i Esmā’ü’l-Ḥüsnā  

Hū “Hüve’llāhü’lleẕī lā ilāhe illā Hū”da ṭoḳsan ṭoḳuz esmādan ma‘dūd olan ancaḳ lafẓa-i  Allāh’dır, 
ġayrısı degildür. Pes bu ism-i şerīf, ism-i ẕātdır ki cāmi‘-i ṣıfāt-ı kāmilātdır.  

Er-Raḥmān Er-Raḥīm ṣīġa-i mübālaġalardır. Ya‘nī her biriniŋ ma‘nāsı mübālaġa-i raḥmet ile raḥmet 
idici dimekdür. Lākin lafẓ-ı Raḥmān’ıŋ ma‘nāsındaki mübālaġa, lafẓ-ı Raḥīm’iŋ ma‘nāsındaki 
mübālaġadan ḳatı çoḳdur. Pes bunuŋ’çündür ki Allāh Te‘ālā “Raḥmānü’d-dünyā ve raḥīmü’l-āḫire” 
dinür. Ya‘nī Allāh Te‘ālā dünyānıŋ Raḥmānı ve āḫiretiŋ Raḥīmidür. Zīrā Allāh Te‘ālā’nıŋ dünyādaki 
raḥmeti mü’mine hem kāfire ve ṣāliḥe hem fācire ‘āmmedür. Ya‘nī cümlesine şāmiledür ki bu raḥmetden 
hīç birisi maḥrūm degüldür. Ammā āḫiretdeki raḥmeti ancaḳ mü’min ḳullarına muḫtaṣṣadur ve kāfirlere 
āḫiretde bu raḥmetden naṣīb ü behre yoḳdur. Pes, Raḥmān’ıŋ lafẓı ḫāṣdır ki Allāh Te‘ālā’dan ġayra 
Raḥmān dimek cā’iz degildür. Ya‘nī mā-sivāya lafẓ-ı Raḥmān’ıŋ ıṭlāḳı ṣaḥīḥ degildür. Ve ma‘nāsı ‘āmm 
olduġı Allāh Te‘ālā cemī‘-i mevcūdātı ketm-i ‘ademden ‘arṣa-i vücūda getürmesi ve mü’min ü kāfir ü 
ṣālih ü fācire ve sā’ir ḫalḳa rızḳlarını virmekle ve anlara nef‘ ve sūd irgürmekle ve’l-ḥāṣıl dār-ı dünyāda 
her birine ḥāline göre gereklisini virmekle raḥmeti cemī‘-i mevcūdāta şāmil [1] cihetindendür. Ve 
Raḥīm’iŋ lafzı ‘āmm olmaḳ, Allāh Te‘ālā’dan ġayra da Raḥīm dinilmek cā’iz olduġı ḥays ̱iyyetdendür. Ya‘nī 
mā-sivādan ziyādece merḥametli ve şefḳatli olana raḥīm dinilmek vardur ve lākin Raḥīm-i ḥaḳīḳī ancaḳ 
Allāh Te‘ālā’dur. Fetḥ. Zīrā mā-sivādan ṣudūr iden raḥmet, gerek ḳalīl ve gerek kes̱īr vücūda gelmez illā 
Allāh Te‘ālā’nıŋ anı īcād ü ḫalḳ itmesiyle vücūd bulur. Pes imdi ḥaḳīḳatde Raḥīm, Allāh Te‘ālā’dır. Ve 
ma‘nāsı ḫāṣṣ olduġı  Allāh Te‘ālā mü’min ḳullarına luṭf u tevfīḳ eyleyüp āḫiretde in‘āmāt-ı kes̱īre-i bī-ġāye 
vü iḥsānāt-ı vāfire-i bī-nihāye ile ancaḳ anlara raḥmet itmesi cihetindendür. Naẓ Pes bu iki lafẓ-ı 
celālenin ṣıfatı olduḳları taḳdīrce terceme-i ma‘nāları böyledir. Ya‘nī ancılayın Allāh Te‘ālā kim envā‘-ı 
cemī‘ mevcūdātı ḫalḳ idüp rızḳlarını virmekle ve anlara ḥayāt-ı dünyālarında nef‘ u sūdı olanları īṣāl 
itmekle ḥāṣılı her birine dünyāda gereklisini virmekle anlara mübālaġa-i raḥmetiyle raḥmet idicidür.  Ve 
dünyāda mü’min ḳullarına tevfīḳ u iḥsān idüp anları kendüye muṭī‘ u münḳād ḳılmaġla ve  āḫiretde daḫı 
bu ḳulları ni‘am-ı kes̱īre-i ġayr-i mütenāhiye ve envā‘-ı kerem-i bī-nihāye ile mün‘am ‘aleyhim ve 
mükremīn  ḳılmasıyla anlara mübālaġa-i raḥmetle raḥmet idicidür dimekdür.  

El-Melik ma‘nāsı cemī‘-i ḫalḳında emr ü nehy ile mutaṣarrıf olup cümlesine mālikdür. Ve hepsi taḥt-ı 
mülk ü ḳahr [2] u irādesinde olup istedügi gibi ḥükmüni icrā ider dimekdür.  

El-Ḳuddūsü ma‘nāsı, her bir ‘aybdan ve eksüklik ṣıfatlarından mübālaġa ile ṭāhir ü pākdür. Ve ẕāt-ı 
‘aliyyesine lāyıḳ u sezāvār olmayan eşyādan münezzeh ü müberrādur dimekdür.  

Es-Selāmü ma‘nāsı Ḳuddūs gibidir ki cemī‘-i neḳā’iṣdan ve ḫalḳa ‘ārıż olan āfātdan  sālimdir dimekdür. 
Ḳuddūs ile Selām’ıŋ aralarında farḳı budur ki evvelkiniŋ ma‘nāsı zamān-ı māżī vü ḥāżırda cemī‘-i ‘ayūb 
ve neḳā’iṣdan berā’atine işāret ve ikinciniŋ ma‘nāsı zamān-ı müstaḳbelde ‘uyūb u neḳā’iṣdan selāmetine 

işāretdür.  

El-Mü’minü ma‘nāsı, vāhib-i emndür dimektedür. Ya‘nī andan ġayrı emān virici yoḳdur ki dünyā ve 
āḫiretde hīç kimse emān bulımaz, illā anıŋ emīn ḳılduġı bulur dimekdür. Ḥāṣılı esbāb-ı emn ü emānı i‘ṭā 
idüp ṭuruḳ-ı meḫāvifi sedd ü bend ider ancaḳ oldur dimekdür yāḫūd ma‘nāsı ‘ibādı emīn ḳılmışdur anlara 
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ẓulm itmesinden. Ya‘nī Allāh Te‘ālā kimseye ẓulm itmekden münezzehdür dimekdür. Bunlardan ġayrı 
ma‘nāsı daḫı vardır. 

El-Müheyminü ma‘nāsı ‘ibādı üzre şehīd olup cemī‘an a‘māllerini bilüp andan hīç bir nesne ġā’ib 
olımaz. Yāḫūd maḫlūḳātıŋ a‘māl ü erzāḳ ü ācālleri ile ḳā‘imdür. Ḳıyāmı ile murād üzerlerine muṭṭali‘ vü 
müstevlī ve ġālib olup cümlesiniŋ ḥāfıżı olmasıdır. [3]  

El-‘Azīzü ma‘nāsı ‘adīmü’l-mis̱ldür. Ya‘nī hīç aŋa beŋzer yoḳdur dimekdür. Yāḫod ġālib ḳāhirdür 
dimekdür. Ya‘nī şöyle ġālibdür ki aṣlā ne maġlūb olmuşdur ve ne olacaḳdur dimekdür.  

El-Cebbāru ma‘nāsı istedügi gibi ibādına ḳahr idicidür ve ḫalḳı üzre ‘ālīdür. Ve ceberūt u kibriyā 
ṣāḥibidür ve şol ‘ālim-i ‘aẓīmdür ki cemī‘-i maḫlūḳāt anıŋ ẕelīlleridür. Yāḫod ḳudret ü sulṭānda bir 
‘aẓīmü’ş-şāndır dimekdür.  

El-Mütekebbirü ma‘nāsı kibriyā vü ‘aẓamet ṣāḥibidür yāḫod ḫalḳıŋ ṣıfātından müte‘ālī ve 
münezzehdür dimekdür. Ve yine bu ṣıfat kemāl-i ẕātdan ve kemāl-i vücūddan ve kemāl-i beḳādan 
‘ibāretdür ki buŋunla ‘alā vechi’l-istiḥḳāḳ Allāh Te‘ālā’dan ġayrı vaṣıflanmaz.  Ma‘lūm ola ki bu iki ṣıfat, 
Allāh Te‘ālā’nıŋ ḥaḳḳında ṣıfat-ı medḥidür ammā ki ḫalḳıŋ ḥaḳḳında ṣıfat-ı ẕemmdür ki ḫalḳdan cebbār ü 
mütekebbir ile her kim vaṣıflanursa, mezmūm u maḳhūr olur.  

El-Ḫāliḳu ma‘nāsı eşyāyı yoḳdan var idicidür dimekdür.  

El-Bārī’u ma‘nāsı, mis̱āl-i sābıḳı yoġ iken eşyāyı iḫtirā‘ vü īcād ü taṣvīr idicidür dimekdür.  

El-Muṣavviru ma‘nāsı, cemī‘-i mevcūdātı taṣvīr ü tertīb idüp her birine bir ṣūret-i ḫāṣṣa virmişdür ki 
ḫalḳ birbirinden anıŋla temyīz olunur dimekdür.  

El-Ġaffāru ma‘nāsı ẕünūbı  maġfiret idicidür kebīre ise de [4] ve ‘uyūbı setr idicidür kes̱īre ise de 

dimekdür.  

El-Ḳahhāru ma‘nāsı hīç bir maḫlūḳ yoḳdur ki illā anıŋ taḥt-ı ḳahr u ḳudretinde musaḫḫar u rāmdır ve 
ḳabżasında ‘ācizdür dimekdür.  

El-Vehhābü ma‘nāsı bilā-‘araż ve lā-ġaraż kes̱īrü’l-‘aṭādur dimekdür.  

Er-Rezzāḳu ma‘nāsı ḫalāyıḳıŋ rızḳlarını ḫalḳ idüp her biriniŋ rızḳına mütekeffil olmışdur dimekdür.  

El-Fettāḥu ma‘nāsı ḳullarına rızḳ u raḥmet ve ‘ilm ü ma‘rifet ḳapularını fetḥ idicidür dimekdür.  

El-‘Alīmü ma‘nāsı külliyāt ve cüz’iyyātdan cemī‘-i eşyāyı ve ma‘dūmātı ve mevcūd olmayan nesne 
mevcūd olunca nice olacaġını hep mübālaġa ile bilicidür dimekdür.  

El-Ḳābiżu ma‘nāsı luṭf u ḥikmeti ile rızḳı ve sā’ir eşyāyı ‘ibādından istedügi ḳadar ḳabż u imsāk idicidür 

dimekdür.  

El-Bāsıṭu ma‘nāsı ḥissī ve ma‘nevī rızḳı ‘ibādından istedügine tevsi‘a idicidür dimekdür.  

El-Ḫāfıḍu ma‘nāsı kāfirlere ihānet ve fācirleri iẕlāl ve mütekebbirleri zīr ü zeber, ya‘nī baş aşaġı idicidür 

dimekdür.  
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Er-Rāfi‘u ma‘nāsı sa‘ādetli ḳılmaġla mü‘minleri ref‘ idici ve evliyāsını taḳarrüb ü imdādı ile refī‘ü’l-ḳadr 
ḳılıcıdur dimekdür.  

El-Mu‘izzü/ El-Müzillü ma‘nāları ḳullarından diledügini ‘ilm ü ḳanā‘at ile i‘zāz ve diledügini cehl ü 
ḳasāvet ile iẕlāl idicidür dimekdür.  

Es-Semī‘u ma‘nāsı [5] her bir mesmū‘ı sāmi‘dür, her ne ḳadar ḫafī vü nihān olursa da dimekdür.  

El-Baṣīru ma‘nası cemī‘-i eşyāyı müşāhede idüp göricidür dimekdür. Ma‘lūm ola ki Allāh Te‘ālā’nıŋ 
işitmesi ve görmesi ālet ile degildür.  

El-Ḥakemü ma‘nāsı şol ḥākimdür ki aṣlā ḥükmini redd ider ve ḳażāsını men‘ ider yoḳdur dimekdür.  

El- ‘Adlü ma‘nāsı Allāh Te‘ālā şol ‘ādildür ki dā‘imā andan fi‘l-i ‘adl ẓuhūr ider.  

El-Laṭīfü ma‘nāsı daḳāyıḳ-ı eşyāyı ‘ālimdür dimekdür. Yāḫud ‘ibādını rıfḳ ile murādlarına  īṣāl idici 
refīḳdür. Yāḫud tevfīḳ u ‘iṣmet idicidür dimekdür.  

El-Ḫabīru ma‘nāsı ḥaḳāyıḳ-ı eşyāyı ‘ālimdür. Ya‘nī olmuş ve olacaḳ eşyāyı hep bilicidür dimekdür.  

El-Ḥalīmü ma‘nāsı ġāyet-i8 ḳudreti ve kemāl-i iḳtidārı var iken yine isticāl idüb de  ‘āṣīlere ‘uḳūbet 
itmez. Bil ki ṣafḥ u inā’et (?) ü te’ennī ile  ider dimekdür.  

El-‘Aẓīmü ma‘nāsı Allāh Te‘ālā şol ‘aẓīmdür ki ḳadri ḥudūd-ı ‘aḳlı geçmişdür. Şöyle kim künhini iḥāṭa 
mutaṣavver degildür. Ya‘nī Allāh Te‘ālā şol ‘aẓamet ü kibriyā ṣāḥibidür ki andan a‘ẓam hīç bir nesne 
yoḳdur. Ma‘lūm ola ki ‘aẓīmligi ‘iẓam-i şānına ve celāl-i ḳadrine münṣarifdür. Yoḫsa ecsāmıŋ 
ṣıfatlarından olandan Allāh Te‘ālā müte‘ālī ve münezzehdür. [6]  

El-Ġafūru ma‘nāsı, mübālaġa ile maġfiret idicidür dimekdür.  

Eş-Şekūru ma‘nāsı az ṭā‘at ile çoḳ derecāt virür. Ḥāṣılı bu dünyāda niçe niçe ni‘metler ve āḫiretde bī-

nihāye derecāt-ı ‘āliyye viricidür dimekdür.  

El-‘Aliyyü ma‘nāsı anıŋ rütbesi fevḳında hīç bir mertebe yoḳdur dimekdür.  

El-Kebīru ma‘nāsı kibriyā ve ‘aẓametde andan kebīr hīç bir kimse mutaṣavver degildür dimekdür.  

El-Ḥafīẓu ma‘nāsı mevcūdātı zevāl ü iḫtilāldan ḥıfẓ idicidür dimekdür.  

El-Muḳītü -ki ḳāf ile ve āḫirinde iki noḳṭalı tā iledür- ma‘nāsı muḳtedir dimekdür ve aḳvāt-ı ḫalḳı 
viricidür dimekdür. Ve bir rivāyetde ġayn-ı mu‘ceme  ile ve āḫirinde üç noḳṭalı s̱ā ile muġīs̱ daḫı mervīdür. 
Pes ma‘nāsı istiġās̱e ve istimdād iden, ‘ibādına iġās̱e ve imdād idicidür dimekdür.  

El-Ḥasībü ma‘nāsı ef‘āl-i ‘ibādını ḥisāb idüp herkesi ‘ameli ile āḫiretde cezālandırıcıdur dimekdür.  

El-Celīlü ma‘nāsı ṣıfat-ı celāl ile men‘ūtdur dimekdür.  

                                                             
8  Bu kelime ġāyet şeklinde de okunabilir. 
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El-Kerīmü ma‘nāsı ṣıfat-ı kemāl ile mevṣūfdur yāḫud ẕū’l-kerem ve’l-cūddur dimekdür.  

Er-Raḳībü ma‘nāsı şol ḥāfıẓdur ki andan hīç bir şey‘ ġā’ib olımaz dimekdür. Ba‘żı rivāyātda bunuŋ 
bedeli  ḳarīb vāḳi‘dür.  

El-Mücībü ma‘nāsı ‘ibādınıŋ du‘āsını ḳabūl idicidür ve mes’ūllerini i‘ṭā idicidür dimekdür. [7]  

El-Vāsi‘ ma‘nāsı raḥmeti cemī‘-i eşyāya vāsi‘adur dimekdür.  

El-Ḥakīmü ma‘nāsı ḥikmet-i bāliġa ṣāḥibidür dimekdür.  

El-Vedūdü ma‘nāsı ḳulūb-ı evliyāsında maḥbūbdur. Yāḫud enbiyā ve ḫülāṣa-i evliyāsını muḥibdür ve 

dostdārdur dimekdür.  

El-Mecīdü ma‘nāsı, ṣāḥib-i mecd ü şerefdür dimekdür.  

El- Bā‘is̱ü ma‘nāsı, enbiyāsını ba‘s̱ idici ve ḫalḳı mevtden ṣoŋra iḥyā idüp ḳıyāmetde ba‘s̱ idicidür 

dimekdür.   

Eş-Şehīdü ma‘nāsı, şol şāhiddür ki ‘ilminden hiç bir nesne ġāyib olımaz dimekdür.  

El-Ḥaḳḳu ma‘nāsı mevcūddur ve ulūhiyyeti ḥaḳḳan s̱ābitdür dimekdür.      

El-Vekīlü ma‘nāsı erzāḳ-ı ‘ibādına kefīldür ve meṣāliḥleriyle üzerlerine ḳā’imdür dimekdür.  

El-Ḳaviyyü ma‘nāsı her bir şey‘ üzerine ḳādir ve emr ü şānı üzre ġālibdür dimekdür.  

El-Metīnü ma‘nāsı şol şedīddür ki ef‘ālinde aṣlā aŋa meşaḳḳat ü ta‘ab ü külfet lāḥiḳ olmaz. Ba‘ż-ı 
rivāyātda bunuŋ bedeline Mübīn vāḳi‘ olmuşdur. Żamm-ı mīm ile ve ṣoŋra taḥtında bir noḳṭalı yā ile.  

El-Veliyyü ma‘nāsı nāṣır yāḫud umūr-ı ‘ibādını mutaṣarrıf dimekdür.  

El-Ḥamīdü ma‘nāsı cemī‘-i fi‘ālinde maḥmūd u memdūḥdur yāḫud ẕāt ü ṣıfāt u ef‘ālinde kendü  
ḥāmiddür dimekdür. Ve ḥaḳīḳatde ise Allāh Te‘ālā hem ḥāmid ve hem maḥmūddur.  

EL-Muḥṣī ma‘nāsı [8] her şey’iŋ ‘adedini bilüp cemī‘-i mevcūdātı ‘ilmi iḥāṭa itmişdür dimekdür.  

El-Mübdī’ü ma‘nāsı eşyāyı inşā ve īcād idüp taḳdīr ve ḫalḳ u iḫtirā‘ eyledi, evvelden bunlarıŋ mis̱āli hīç 
sabıḳ itmemiş iken dimekdür.  

El-Mu‘īdü ma‘nāsı ḫalḳını ḥayātdan ṣoŋra memāta dünyāda ve memātından ṣoŋra ḥayāta ‘uḳbāda i‘āde 

idicidür dimekdür.   

El-Muḥyī ma‘nāsı ḥayātı ḫalḳ idicidür dimekdür.  

El-Mümītü ma‘nāsı mevti ḫalḳ idicidür dimekdür.  

El-Ḥayyü dā‘im ezelī, ebedīdür dimekdür.  
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El-Ḳayyūmu ma‘nāsı bi-nefsihi ḳā’im ve ġayrısı muḳīmdür dimekdür.  

El-Vācidü ma‘nāsı şol ġanīdür ki her istedügini bulup aṣlā hīç mufteḳır olmaz dimekdür.  

El-Mācidü ma‘nāsı mu‘aẓẓam ve mükerremdür yāḫud vāsi‘u’l-keremdür dimekdür.  

El-Vāḥidü ma‘nāsı şol ferddür ki mütevaḥḥid olmaḳdan zā’il olmaz. Ḥāṣılı, naẓīri ve mis̱li yoḳdur 
dimekdür. Ba‘ż-ı rivāyātda bundan ṣoŋra Eḥad daḫı vāḳi‘dür. Pes bu ism daḫı esmā’-yı ḥüsnāda s̱ābit 
olduġı taḳdīrce Eḥad be-i‘tibār ẕāt ü vāḥid ise  maḳām-ı ṣıfātda olur.  

Eṣ-Ṣamedü ma‘nāsı şol seyyiddür ki ululuḳ aŋa müntehī olur dimekdür. Yāḫud dā’im ü bāḳī 
ma‘nāsındadur yāḫud cemī‘-i ḥavāyicde ancaḳ ol maḳṣūd olur dimekdür. Ḫāṣılı Allāh Te‘ālā şol ġaniyy-i 
muṭlaḳdur ki hīç bir nesneye muḥtāc olmaz [9] ve her bir maḫlūḳ aŋa muḥtāc olur dimekdür  

El-Ḳādiru ma‘nāsı irade ve meşiyyeti ta‘alluḳ eyledügi eşyā üzre ḳādirdür dimekdür.  

El-Muḳtediru ma‘nāsı mübālaġa ile ḳudret ṣāḥibidür dimekdür.  

El-Muḳaddimü ma‘nāsı eşyāyı taḳdīm idüp mevāżı‘-i lāyıḳasında vaż‘ idicidür dimekdür.  

El-Mu‘Aḫḫiru ma‘nāsı eşyāyı mevāḳīt-i lāyıḳasına te’ḫīr idicidür ki aṣlā anıŋ mu’aḫḫar ḳılduġını 
muḳaddem ḳılar ve muḳaddem ḳılduġını mu’aḫḫar ḳılar kimse yoḳdur.  

El-Evvelü ma‘nāsı her şey’den öŋdindür ve andan öŋdin hīç bir kimse yoḳdur dimekdür.  

El-Āḫiru  ma‘nāsı her şey’iŋ ba‘dindedür. Andan ṣoŋra hīç bir şey’ yoḳdur dimekdür. Ve ba‘żılar dimiş 
ki fenā-yı ḫalḳdan ṣoŋra bāḳīdür dimekdür. Ammā ki evlā ve uḫrā olan evvelün ḳadīmün  bi-lā ibtidā ve 
āḫir kerīmün bi-lā intihā dinilmekdür. Ve mücmel-i kelām budur ki Allāh Te‘ālā mevcūd olmaḳdan zā‘il 

olmadı ve zā’il olmaz.  

Eẓ-Ẓāhiru ma‘nāsı kemāl-i ẕātı ve cemāl-i ẕātı üzre delālet iden ās̱ārı ve maṣnū‘ātı i‘tibārı ẓāhirdür 
dimekdür. Ve daḫı her bir şey’ üzre ġālib ve ‘ālī ma‘nāsınadur dimişler.  

El-Bāṭın ma‘nāsı ebṣār-ı ḫalḳdan muḥtecibdür ve aŋa tevehhüm-i keyfiyyet istilā ve ġalebe idemez. Ya‘nī 
dünyāda anı gözler görmekden münezzehdür dimekdür. Ve daḫı bāṭın olması künh-i ẕātı ve iḥāṭā-i [10] 
ma‘rifet-i ṣıfātı i‘tibārı iledür Ve daḫı umūruŋ bevāṭınını ‘ālimdür dimekdür. Ve ‘uyūndan bāṭın olanları 
bilür; cümlesine muṭṭali‘dür dimekdür.  

El-Vālī ma‘nāsı cemī‘-i eşyānuŋ māliki ve mutaṣarrıfıdur ki her birinde istedügi gibi taṣarruf idüp anda 
emrüni tenfīẕ ider dimekdür.  

El-Müte‘ālī ma‘nāsı ‘Aliyy  ma‘nāsıdur lākin bunda mübālaġa vardur. Ya‘nī her vaṣf u s̱enādan  celle ve 

‘alā dimekdür.  

El-Berru ma‘nāsı muḥsin ü mün‘im dimekdür.  

Et-Tevvābü ma‘nāsı ‘ibādınıŋ tevbelerini ḳabūl idicidür. Ve anları tevbe üzre tevfīḳ idicidür ve tā’ib 
olan ḳullarına raḥmet ü maġfiret ile rücū‘ idicidür dimekdür.  
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El-Müntaḳim ma‘nāsı ‘uḳūbetde bāliġdür ki istedügi üzre ‘iḳābını teşdīd ile ṭutar ve a‘dāsından evliyā 
ve eḥibbāsına intiḳām ü intiṣār alur dimekdür.  

El-‘Afüvvü ma‘nāsı kes̱īrü’l-mücāvezesdür ẕünūbdan ve ziyāde müsāmaḥa idicidür ‘uyūbdan 

dimekdür.  

Er-Ra’ūf ma‘nāsı envā‘-ı rahmetiŋ eŋ ziyāde mübālaġasıyla esirgeyicidür dimekdür.  

Mālike’l-Mülki ma‘nāsı şirkden mücerred ü şerīkden mu‘arrā mülk ile ṣāḥibü’l-mülkdür dimekdür.  

Ẕū’l-Celāli Ve’l-İkrāmü ma‘nāsı nu‘ūt-ı celāliyye ve ṣıfāt-ı cemāliyye ṣāḥibidür dimekdür. Ma‘lūm ola 
ki Ẕū’l-celāl ve’l-ikrāmıŋ mecmū‘ı bir isimdür.  

El-Muḳsiṭu ma‘nāsı ‘ādil dimekdür.  

El-Cāmi‘u ma‘nāsı ḳıyāmetde [11] ḫalāyiḳı cem‘ idicidür  ve daḫı mütemās̱ilāt ü mütebāyināt ü 

müteżādd aralarını vücūdda cem‘ idicidür dimekdür.  

El-Ġaniyyü ma‘nāsı Allāh Te‘ālā şol ġaniyy-i muṭlaḳdür ki hīç bir şey’de hiç bir kimseye muḥtāc olmaz. 
Ve cemī‘-i maḫlūḳātıŋ her birisi her bir şey’de aŋa muḥtāclardır dimekdür.  

El-Muġnī ma‘nāsı Allāh Te‘ālā ‘ibādından istedügini envā‘-ı ġınādan istedügi ġınā ile ġanī ve tüvānger 
ḳılıcıdur dimekdür. Ve ni‘metleriŋ efżali ise ġınā-yı ḳalb ve kes̱ret-i ma‘rifet-i Rabb Te‘ālā ve 
teḳaddesdür.  

El-Māni‘u ma‘nāsı istedügi ṭālibden maṭlūbını men‘ ider ve istedügini virür dimekdür.  

Eḍ-Ḍārru En-Nāfi‘u ma‘nāları żararı ve nef‘i ḫalḳ ider ve men‘ u ‘aṭā yedindedür. Ḥaḳīḳatde andan 
ġayrı māni‘ u mu‘ṭī yoḳdur dimekdür. Bu iki ismi daḫı Ḳābıż, Bāsıṭ gibi cem‘ idüp ikisini bir yerden 
söylemek gerekdür. Ya‘nī Allāh Te‘ālā ḍārrdur diyüp de  sükūt itmemek gerekdür; belki Ḍārr u Nāfi‘dür 

dimek gerekdür.  

En-Nūr ma‘nāsı Allāh Te‘ālā şol ẓāhirdür ki her bir ẓuhūr anıŋladur. Pes  ‘amāyet ṣāḥibi olan anıŋ nūrı 
ile görür ve ġavāyet ṣāḥibi olan anıŋ hidāyeti ile irşād bulur dimekdür.  

El-Hādī ma‘nāsı ba‘żı ‘ibādını ḥüsn-i me‘ādı üzre delālet idüp ‘ibādından diledügini kemāl-i irşādına 
īṣāl ider dimekdür.  

El-Bedī‘u [12] ma‘nāsı ibtidā‘ vü iḫtirā‘ idüp ḫalḳı ḫalḳ eyledi, şöyle ki ḫalḳından evvel mis̱ālleri sābıḳ 
degül idi dimekdür. Ve daḫı ẕātında Bedī‘dür ki ṣıfātında mis̱li yoḳdur dimekdür.  

El-Bāḳī ḫalḳıŋ fenāsından ṣoŋra daḫı mevcūddur ebeden dimekdür.  

El-Vāris̱ü arża ve üstünde ve altında olanlara hep vāris̱ olur dimekdür. Ḥāṣılı fenā-yı ḫalāyıḳdan ṣoŋra 
daḫı bāḳīdür dimekdür.  

Er-Reşīdü ma‘nāsı ḫalḳı irşād eyledi ve dünyā ve āḫiret meṣāliḥini anlara gösterdi dimekdür.  
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Eṣ-Ṣabūru ma‘nāsı ‘āṣīlerden intiḳām almaġa, ya‘nī günehkārlarıŋ ta‘ẕībinde ‘acele itmez; belki anlara 
mühlet virüp ecel-i müsemmā ve vaḳt-i mu‘ayyene dek alıḳor dimekdür. Ve bu ma‘nāda Ḥalīm ile 
Ṣabūruŋ farḳları vardur.  

Ma‘lūm ola ki bu esmā‘-yı meẕkūreniŋ daḫı niçe ma‘nāları vardır. Lākin biz iḫtiṣār itdük kim bu kitāba 
müṭāla‘a idenleriŋ efhāmına ḳarīb olan ma‘ānīleri bunlardır ve bu meẕkūr olan esmā’-i ḥüsnā ki Allāh 
Te‘ālā anıŋla du‘ā idüŋ diyü bize buyurmışdur. Ṭoḳsan ṭoḳuz ism-i şerīfdür ki ḥaḳḳında “Men aḥṣāhā 
deḫale’l-cennet” ḥadīs̱-i şerīfi vāḳi‘dür. Terceme-i ma‘nā: Bu ṭoḳsan ṭoḳuz ism-i şerīfi iḥṣā vü ‘add iden, 
ya‘nī anları birer birer ṣayan Müselmān yāḫud āheste āheste anları ḳırā’at [13] iden Müslim yāḫud anlara 
īmān getüren kimse, ya‘nī bunlar Allāh Te‘ālā’nıŋ esmāsı olduġını i‘tiḳād idüp ma‘nālarına īmānı olan 
yāḫud anları ezberleyen Müselmān yāḫud hem lafẓların bilüp ve hem ma‘nāları ile ‘āmil olan kişi yāḫud 
anlarıŋ aḫlāḳı ile müteḫalliḳ olan kimse dāḫil-i cennet olur. Yāḫud cennet ġurfeleriniŋ en yücelerine vāṣıl 
olur. Ve na‘īm-i cennetiŋ a‘lālarına nā‘il olur. Ve rivāyet-i uḫrāda “Men de‘ā bihā istecāba’llāhu lehü” 
vāḳi‘dür. Terceme: Ol ṭoḳsan ṭoḳuz esmā ile du‘ā idecek, Allāh Te‘ālā du‘āsını müstecāb eyleyüp 
murādına vāsıl ḳıla.  [14] 

Sonuç 

Esmâü’l-hüsnâlar, Arap ve Fars edebiyatlarında olduğu gibi edebiyatımızda da mensur, manzum yahut 
nazım-nesir karışık pek çok eser bu sahada verilmiştir. Bu eserlerden özellikle manzum olanlarının 
müellifi büyük oranda bellidir. Ancak mensurlar içerisinde müellifi meçhul eserlerin sayısı fazladır. 
Esmâü’l-hüsnâ şerhleri tevhid ve münâcâtlardan sonra Cenâb-ı Allah’ı konu edinen en önemli edebî tür 
olup dört şekilde karşımıza çıkar. Bunlar; isimleri yalnızca sayıp sıralayanlar, şerh edenler, muamma ve 
havass türündedir. Bazı eserler müstakil bazıları da bir eser içerisinde bölüm hâlinde yer almaktadır. 
Yalnızca Klasik Türk edebiyatında değil halk edebiyatı ve çağdaş Türk edebiyatında da esmâü’l-hüsna 
konulu eserler vardır.  

Bugüne kadar esmâü’l-hüsnâlar üzerine pek çok çalışmanın olduğu görülmektedir. Ancak bu 
çalışmalarda esmâü’l-hüsnâ şerhi olarak verilen bazı eserlerin bu türden olmadığı anlaşılmıştır. Misal 
Sinan Paşa’nın Tazarru-nâme’si, Şabân-ı Velî’nin Vird-i Settâr’ı, Şeyhülislam Ebu’s-Su’ûd’un Du‘â-
nâme’si bu türe ait Türkçe eserler arasında gösterilse de öyle değildir. Yine Hâkim Seyyid Mehmed’e ait 
manzum şerhin aslında Subhî’nin eseri olduğu ortaya çıkmıştır. Hâkim Mehmed, Subhî’nin manzum 
şerhine mensur şerh ve vefk ekleyerek eseri kendisine mâl etmiş görünmektedir. Yine bir diğer bilgi 
hatası Şeyhoğlu Mustafa’ya ait manzum şerh ile alakalı olup pek çok kaynakta Kenzü’l-Küberâ müellifi 
ile karıştırılmıştır. 

Kütüphanelerde henüz daha neşredilmemiş bu türden pek çok eser vardır. Özellikle edebî ciheti daha 
zayıf olan mensur metinler araştırmacıların ilgisini beklemektedir. Bu mensur şerhlerden biri de 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar bölümünde demirbaş no: 07226’da 
kayıtlı bir mecmua içerisindedir. “Fī-Kitāb-ı Şifāü’l-Mü’min Terācim-i Ma‘ānī-i Esmā‘ü’l-Ḥüsnā” başlıklı 

eserde Tirmizî hadisine uygun olarak doksan dokuz ismin kısa şerhi yapılmıştır. Eserin müellifi, kim 
tarafından ve ne zaman istinsah edildiği belli değildir. Şerhin muhtevasında, tür içindeki diğer metinlere 
aykırılık teşkil edebilecek bir yoruma tesadüf edilmez. Dikkat çekici bir yanı; “Hu” isminin doksan dokuz 
esmâ arasında gösterilmesidir. Bu eserin neşri ile tür literatürüne katkı sağlanmıştır.  
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