
 

 

ULUMULİSLAM.COM - SANAL MEDRESE GÜNLERİ-ALLAH'IN İSİMLERİNİN SAYISI 

 

 Çoğu kişinin zannettiği üzere Allah'ın sadece 99 tane mi ismi var ?Yoksa bu bilgi yanlış mı ?Bu 

konudaki deliller nelerdir ? Bu konudaki görüşler nelerdir ? Bu konuda hangi kaynaklara bakabiliriz ? 

 ''Allah’ın isim ve sıfatları 99 isimden ibaret değildir. Allah'ın âyet ve 

hadislerde geçen başka isimleri de vardır. Hadiste 99 sayısının zikredilmesi, 
sınırlama anlamına değil, bu isimlerin Allah'ın en meşhur isimleri olması 

sebebiyledir.  ''1 

Konu ile ilgili delillerden bazıları 

Ayet : 

ُعوُه ِِبَا ََنٰ فَادأ اُء الأُحس أ َ َْسأ ِ اْلأ  A’râf / 180  -    َوّلِِله

Hadis : 

 مسند أحمد بن حنبل - هلل عز وجل تسعة وتسعٌن اسما مائة غٌر واحد من أحصاها دخل الجنة

ً - هلل تسعة وتسعٌن اسما من أحصاها دخل الجنة  أحمد بن محمد بن منصور العالً البوشنج

 مسند أحمد بن حنبل - هلل عز وجل تسعة وتسعون اسما مائة إال واحدا من أحصاها كلها دخل الجنة

 أحمد بن حنبل - هلل تسعة وتسعون اسما مائة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة وتر ٌحب الوتر

 أحمد بن حنبل - هلل تسعة وتسعٌن اسما مائة غٌر واحد من أحصاها دخل الجنة وتر ٌحب الوتر

 صحٌح البخاري - هلل تسعة وتسعٌن اسما مائة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة

محمد بن  - هلل تسعة وتسعون اسما مائة إال واحدا ال ٌحفظها أحد إال دخل الجنة هو وتر ٌحب الوتر

 إسماعٌل البخاري

 صحٌح مسلم - هلل تسعة وتسعون اسما من حفظها دخل الجنة هللا وتر ٌحب الوتر

 صحٌح مسلم - هلل تسعة وتسعٌن اسما مائة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة

 سنن ابن ماجه - هلل تسعة وتسعٌن اسما مائة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة
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هلل تسعة وتسعٌن اسما مائة إال واحدا وتر ٌحب الوتر من حفظها دخل الجنة هللا الواحد الصمد األول اآلخر 

الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السالم المؤمن المهٌمن العزٌز الجبار المتكبر الرحمن 

 سنن ابن ماجه - الرحٌم اللطٌف الخبٌر السمٌع البصٌر العلٌم العظٌم البا

 Mukatil bin Süleyman'ın tefsiri - هلل تسعة وتسعٌن اسما فً القرآن من أحصاها دخل الجنة

تخرٌج أحادٌث  - هلل تسعة وتسعٌن اسما مئة غٌر واحد من أحصاها كلها دخل الجنة إنه وتر ٌحب الوتر

 İbn Hacer el Askalani-األسماء الحسنى

Ve daha pek çok yerde bu hadisler geçmektedir. 

 

...................................................... 

(2677)ومسلم  (2736)روى البخاري   

ِه َوَسلهَم َقاَل  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلهى هللاه ُ َعْنُه أَنه َرُسوَل هللاه ًَ هللاه َرَة َرِض ٌْ ِ تِْسَعًة َوتِْسِعٌَن اْسًما ِماَئًة إاِل َواِحًدا َمْن أَْحَصاَها َدَخَل :  َعْن أَبًِ ُهَر إِنه هلِله

ةَ    اْلَجنه

 "Şüphesiz, Allah'ın doksan dokuz, yüzden bir eksik ismi vardır. Kim o doksan dokuz ismi 

sayarsa cennete girer.'' sayarsa diye mana verdiğim ehsaha kelimesine kim ezberlerse diye mana 

veren de vardır.Öte yandan ezberleyip sayan demek daha mantıklı olabilir. 

 Hadis hafızı ve alleme (alimlerin alimi-baş alim) olarak bilenen Suyuti , Dürrül Mensur adlı 

kitabında aşağıdaki hadisi Beyhaki'nin nakl ettiğini belirtir.Aşağıdaki hadisin önemi ise ,''Allahümme 

inni eseluke bi cemi esmaikel husna kulliha , ma alimna minha ve ma lem ne'lem...'' bu aralıkta yer 

alan altı çizili kelimedir.Bu hadis , Allah'ın 99'dan fazla ismi olduğuna dair varid olan en net 

delildir.Mana : ''Ey Allah'ım,gerek bize bildirdiğin gerek bildirmediğin olsun ,senden tüm güzel 

isimlerin ile istiyorum...'' 

 Hadisin sıhhat durumu nedir ? Birileri çıkıp zayıf ya da uydurma dese ne olur ?Bunun bir 

hükmü olmaz çünkü Suyuti ,hadis hafızı ve zayıf-sahih - uydurma hadisleri tesbit işinde üstat olan bir 

zattır.Nitekim bu hususta yazmış olduğu kitap da  mevcuttur.Yani kendisi bu hadisi uydurma 

görmemiş ki kitabına almış.Öyleyse başkalarının ne diyeceği önemsidir.Zaten bu hadisi delil olarak 

kullanan pek çok alim vardır. 
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''Allah'ın isimlerini -Allah ve Rahman müstesna- Allah'tan başkasına vermek caizdir.2 

Kur"an ve sünnette zikredilmeyen bir ismin Allah'a isim olarak verilmesi caiz 

değildir. 

  Bunlar, tevkifidir. İmam Ahmed ve Ebû Hıbbân el-Büstî'nin Sa-hih'inde 

Abdullah b. Mes'ud'dan rivayet ettiği hadise göre, bu isimler doksan dokuzla sınırlı 

değildir. Hadis-i şerif şudur: Bir kimseye bir keder ve hüzün isabet eder, o da: 

"Allah'ım! Ben senin falanca kulunun oğluyum, kaderim senin elindedir, bende senin 

hükmün geçerlidir, senin adaletin hükmeder, senin olan her isminde -ki sen onunla 

kendini isimlendirdin, yahut onu kitabında indirdin, yahut mahlûkatından birine 

öğrettin, yahut onu yanındaki gayb ilmine ayırdın- Kur'an-ı Azim'i, kalbimin baharı, 

göğsümün nuru, hüznümün cilası ve kederimin gidericisi kıl" derse, Allah onun 

hüznünü ve kederini giderir. Onun yerine bir ferahlık verir. Hz. Peygamber böyle 

buyurunca: Ya Resulullah, onları öğrenelim mi?' denildi. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber: 'Evet, onları duyan her kimsenin onları öğrenmesi gerekir buyurdu. 

 

Arapçası :  

 

 
 
Bu hadis , İbn Kesir'in İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’an’i’l-Azîm adlı tefsirinde de geçmektedir. 
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 Allahü Teâlâ'nın güzel isimleri vardır. İnsan, Allah'ı onlarla anmalıdır. Bu, 

Allah'ın isimlerinin ıstılahî değil, tevkifi olduğunu gösterir. "Ya Cevâd" (cömert) 

demek caiz iken, aynı manada olan "ya Sehiyy" demek caiz değildir. Çünkü bu, 

Allah'ın ismi olarak Kur"an ve sünnette zikredilmemiştir. Yine "ya âkil", "ya tabîb", 

"ya fakîh" demek de caiz değildir. 
 

  
 

Allah bir, isimler ise çoktur. İbni Atıyye tefsirinde, ayetteki isimlerin, icma ile 

yapılan isimlendirmelerden başka bir şey olmadığını söyler.''3 
 

 

İbnül-Arabi, Ahkâmu'l-Kur'an'da4
146 isim sayar. Bunlardan bir kaçı şunlardır : 

 
 ...  المنذر - المقسط - متم نوره - مقلب القلوب - ذو المعارج -خٌر الماكرٌن - المذكور
 
İbn Arabi عددت أسماء هللا فوجدتها ثمانٌن Suheyf'in böyle dediğini yani Allah'ın isimlerini 

saydığını ve onu 80 olarak bulduğunu söylemiştir. 

 

Esmâü’l-Hüsnânın Sayısı  
  

  

Esmâ-i hüsnâ hadisi Ebu Hureyre ,Selman-ı Farisi ,Abdullah ibn Ömer ,Hz.Ali ve 

Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilmiştir.Tamamı zayıf kabul edilmiştir.Müfessir İbn Atiyye, 

Allah'ın adlarını sıralayan liste dışında kalan Ebu Hureyre hadisi için mütevatir demiştir.İbn Hacer 

ise mütevatir değil , en fazla meşhur hadis olabileceğini belirtmiştir.
5
 

 

  

İmam Nevevi başta olmak üzere bir çok alim , hadiste 99 geçmesi sınırlayıcı değil , 

çokluktan kinayedir
6
,der. 

 

Bazılarına göre ise söz konusu hadisteki isim sayısı doksan dokuz değil 100'dür. Bu 

durumda İbn Mâce rivâyetinde yer alan “vitr” ismini, yahut listenin başındaki gâib zamirini veya 

"ellezî lâ ilâhe illâ hû" ibâresini sayıya almak gerekecektir, Abdülkâhir el-Bağdadî ile Fahreddin 

er-Râzî gibi bazı müellifler tek sayının önemi üzerine bazı açıklamalar da yaparlar (el-Esmâ' ve's-

Sıfât, vr. 49
b
-50

a
; Levâmiu’l-Beyyinât, s. 81-82). 
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 Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanmaktır. Edebiyatta bir maksattan dolayı sözü hem hakiki, 
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Gerçek Anlam: Her gülün dikeni vardır. 
Mecaz Anlam: Her sevilen şeyin bazı pürüzlü, sevgiye engel olan yanları vardır. “On sekiz bin âlem” tâbiri İslâm 
literatürüne çokluktan kinâye olarak girmiştir. Yoksa sayı ile on sekiz bin adet âlem var demek değildir. 



 

 

 Birçok âlim, Ebû Hüreyre hadisinin ikinci kısmındaki doksan dokuz ismin asıl metinde 

bulunmayıp râvi tarafından eklendiği görüşündedir. Listenin Buhârî ile Müslim'de yer almayışı da 

bununla açıklanmıştır. Nitekim listeye yer veren iki muhaddisten Tirmizî’de bulunan yirmi beş 

isim İbn Mâce'de, onda bulunan 100 isimden yirmi altısı Tirmizî'de mevcut değildir. İki listenin 

toplamı ise 125 isme çıkmaktadır. 

 

Bununla birlikte Kur'an'da yer aldığı halde bu iki rivâyette görülmeyen isimler bulunduğu 

gibi, aynı kökten türeyen veya ayrı kökten olmakla birlikte aynı mânâya gelen isimler de listede 

mevcuttur (Bağdadî, el-Esmâ' ve's-Sıfât, vr. 48
ab

; Beyhakî, el-Esmâ' ve’s-Sıfât, s. 32; İbn Kesîr, 

III, 257; İbn Hacer, XI, 219). Kaynakların belirttiğine göre II. (VIII.) yüzyıldan itibaren doğrudan 

doğruya Kur'ân-ı Kerîm'den esmâ-i hüsnâ listeleri çıkarma çalışmalarına başlanmıştır. Bu 

teşebbüslerde İbn Abbas ile İbn Ömer'den nakledilen şu hadisin de etkisi olmuştur: "Allah'ın dok-

san dokuz ismi vardır ki onları sayan cennete girer, onlar Kur'an'da mevcuttur." (Süyûtî, ed-

Dürrü’l-Mensûr, Beyrut, 1409/1988, III/615). 

 

 Bazı âlimler meşhur hadiste bulunup da Kur'an'da yer almadığını tesbit ettikleri isimleri 

oradan tamamlamaya çalışmışlar, bazıları da kendilerinin koyduğu ölçüler çerçevesinde yeni 

tesbitler yapmışlardır. İbn Hacer, Tirmizî’nin listesinde yer aldığı halde Kur'an'da bulunmayan 

isim sayısını yirmi yedi olarak belirlemiş ve bunların yerine Kur'ân-ı Kerîm'den aynı sayıda isim 

bularak yeni bir liste düzenlemiştir. Fakat bu yeni listede de lafız ve mânâ bakımından 

mükerrerlerin bulunduğuna, bunların listeden çıkarılarak yerlerinin sahih hadislerle 

doldurulmasının gereğine de işaret etmiştir (Fethu'l-Bârî, XI/222, 224). 

  

  

Ca'fer es-Sâdık'ın da doksan dokuz ismin Kur'an'da mevcut olduğunu söylediği 

nakledilmiştir. Ancak Fâtiha'dan İhlâs sûresine kadar yirmi sekiz sûrede gösterilen isim sayısı 

111'e çıkmaktadır (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, III/615-616).  

 

Doksan dokuzluk listede bulunup da Kur'an'da yer almayan isimlerin sayısını yirmi beş 

olarak gösteren İbnü'l-Vezîr ise Kur'ân-ı Kerîm'de mevcut İlâhî isimlerin en sahih ve en makbul 

esmâ olduğunu, kimseyi taklit etmeden bizzat kendisinin Allah'ın kitabında tesbit ettiği isimlerin 

155'e ulaştığını ve fiillerden çıkarılabilecek isimlerle (bazıları bunların sayısını 1000'e kadar 

çıkarmaktadır) selbî-tenzîhî isimlerin bu sayıya dâhil olmadığını belirtir (İşârul-Hak, s. 158-162). 

Fakat İbnü'1-Vezîr'in kitabında yer alan isimlerin 167 olduğu görülmektedir. Bu tür tesbitler 

sonunda verilen listelerin zaman zaman bizzat tesbitte bulunanın belirlediği sayıya bile 

uymamasının sebebi eş anlamlı kelimelerin tekrarı, izâfet vb. bir bağlantı ile oluşan veya fiil 

sigasıyla geçen bir kavramdan türetilen isimlerin alınıp alınmaması hususundaki tereddütler, 

dikkatsizlik ve bir de istinsah hatası olarak düşünülebilir. 

  

Şiî literatüründe doksan dokuz isim hadisi Hz. Alî'den rivâyet edilerek liste verilmekte 

(Meclisî, Bihâru’l-Envâr, Beyrut, 1403/1983, IV/186-187), bazı kaynaklarında ise Ali ile Ebû 

Hüreyre rivâyeti birleştirilerek sayı 133'e çıkarılmaktadır. Şiî âlimlerinin Kur'an'dan çıkardığı 

esmâ sayısının 127 olduğu ifâde edilmektedir. Bu âlimlerin önem verdiği Cevşen-i Kebîr'de ise 

her biri onar isim içeren 100 bölüm halinde 1000 isim mevcuttur (bk. Cevşen; Şii literatüründeki 

esmâ-i hüsnâ çalışmaları için bk. Âgâ Buzürg-i Tahranî, ez-Zerîa ilâ Tasnîfi’ş-Şia, Beyrut 

1403/1983, II/66-67; V/287; XIII/88-90). 

  

 

 



 

 

Konuyla ilgili çalışmalarda Kur'ân-ı Kerîm'den değişik sayılarda esmâ-i hüsnâ tesbit 

edilmiştir. Abdülkadır el-Kureşî’nin Hattâbî’den naklen Ebû Abdullah ez-Zübeyri'ye nisbet ettiği 

listede Kur'an'dan çıkarılan esmânın 313 olduğu ifâde edilmekte ve bunlar alfabetik sıraya konula-

rak verilmektedir (el-Cevâhiru'l-Mudıyye, I/22-28). Ancak el-Cevâhirü'1-Mudıyye'nin yazma 

(Süleymaniye Ktp., nr. 840, 841) ve matbû nüshalarından yapılan tesbitte bu sayının 302-305 

arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca bu isimlerden otuz beş kadarının Kur'an'da kök olarak Al-

lah'a nisbet edilmediği, bir o kadarının da sadece fiil sigalarıyla O'na izâfe edildiği, buna karşılık 

"râmî" (8/Enfâl, 17), "târik" (18/Kehf, 99). "mâhî" (13/Ra'd, 39) gibi kavramların Kur'an'da yer 

aldığı halde listeye alınmadığı tesbit edilmiştir. J. W. Redhouse tarafından kaleme alınan bir 

makalede (JRAS, XII, l-69) Kur'an'da yer aldığı bildirilen, aynca bazı Batılı araştırmacılarca 

düzenlendiği ifâde edilen listelerden çıkanlıp alfabetik olarak sıralanan isimlerin sayısı ise 552'ye 

ulaşmaktadır. Ancak, Kur'an'da fiil şeklinde geçen ve bu listeye alınan kavramların bir kısmı için 

"Kur'an'da geçmiyor" kaydı konulurken (meselâ bk. 60, 87, 549. isimler), birçok isim de bazı ekle-

rin getirilmesiyle tekrar edilmiştir. Meselâ Allah ismi on dokuz, ilâh on bir defa tekrarlanmıştır. 

Bu yolla meydana gelen toplam tekrar sayısı 3O9'u bulmaktadır. Daniel Gimaret’nin telif ettiği 

eserde ise çoğu Kur'ân-ı Kerîm'de geçen 285 isim üzerinde durulmuştur (Les Noms Divins en 

İslâm, s. 431-436). 

  

  

Ebû Hüreyre rivâyetindeki doksan dokuzluk listede bulunmayan bazı isimler çeşitli hadis 

kaynaklarında Allah'a nisbet edilmiştir. Bunlar arasında vitr (bir, tek; Buhârî, De'avât 68), 

mukallibul-kulûb, Mûsârriful-kulûb (kalpleri halden hale çeviren; Buhârî, Kader 14, Tevhid 11), 

sübbûhun kuddûs (her zaman ve her dilde yüceltilen: Müslim, Salât, 223), cemîl (Müslim, İmân 

147) en çok kullanılanlardır. Bir hadiste. "Dehre sövmeyiniz, zira -sizin telakkinize göre- dehr Al-

lah'tan başka bir varlık değildir" denilmişse de (Buhârî, Edeb 101, Tefsir 45/1, Tevhid 35; 

Müslim, Elfâz 2-4) burada İlâhî kudretle gerçekleşebilen olayları "mutlak zaman" anlamındaki 

dehre nisbet eden Câhiliye anlayışına (bk. 45/Câsiye, 24) karşı zımnî bir eleştiri bulunduğundan 

hadiste yer alan dehrin esmâ-i hüsnâdan sayılması mümkün değildir. Ancak esmâ-i hüsnâdan adl 

isminin "âdil" anlamında kullanılması gibi bu hadisteki dehr kelimesinin de "dâhir" (olayları 

yöneten, çekip çeviren} mânâsında isim olduğunu, dolayısıyla esmâ-i hüsnâdan sayılması 

gerektiğini ileri sürenler de vardır (Râgıb el-lsfahânî, el-Müfredât, "dhr" md.). 

  

Âyet ve hadislerde Allah hakkında "ene" (ben), "nahnü" (biz], "ente' (sen), "hüve" (o) 

zamirleri de kullanılmıştır. Kur'an'da daha çok Hz. Mûsâ ile Meryem'den bahseden Tâhâ ve 

Meryem sûreleri mütekellim zamirlerinin çok kullanıldığı örnek sûreler olarak zikredilebilir.  

 İslâm'da en faziletli ibâdet kabul edilen namazda daima tekrarlanan ve Allah ile kul arasındaki 

ilişkiyi dile getiren Sübhâneke, Fâtiha, Salli-bârik metinleriyle, selâmdan sonra okunan 

"Allahümme en-te's-selâm" tesbihinde muhâtap zamirleri hâkim bir üslûp oluşturur. Öte yandan 

özellikle tasavvuf literatüründe "hüve" (hû) zamirine büyük bir önem atfedilmiştir. Kuşeyrî'nin, 

tasavvuf ehlince Allah'a yakınlığın en veciz ifâdesi olarak kabul edildiğini belirttiği (et-Tahbîr fi't-

Tezkîr, s. 25), İbnü'I-Arabî'nin "zikirlerin doruk noktası" diye değerlendirdiği (el-Fütûhât, II, 146) 

hüve zamiri ma’bûdun niteliklerini değil, doğrudan doğruya zâtını, başka bir deyişle bütün 

vasıflarını ihtivâ eden lafza-i celâli simgeler (Fahreddin er-Râzî, Levâmi'ul-Beyyinât, 109-113). 

Özellikle tasavvuf çevresinde hüvenin geniş ölçüde önem kazanmasında, lâfza-i celâl kadar 

olmasa da cehrî zikre elverişli olan söyleyiş kolaylığı ve ses vurgusunun da etkisi bulunabilir. 

Hüve, bir kısım esmâ-i hüsnânın yer aldığı Haşr sûresinin son âyetlerinde (59/22-24) yedi defa 

müstakil olarak, iki defa da bitişik zamir şeklinde tekrar edilmiş, tevhid inancını veciz bir üslûpla 

dile getiren İhlâs süresinin başında ise sûrenin içerdiği tenzihî sıfatların mevsûfu olarak 

kullanılmıştır. Bazı sûrelerin başında bulunan hecâ harflerinin (hurûf-i mukattaa) esmâ-i hüsnâdan 

birinin ilk harfini oluşturduğu ve onun yerini tuttuğu ileri sürülmüşse de bu telakki itibar 

görmemiştir (bk. Beyhakî, I/163-165). 

  



 

 

  

  

  

Esmâ-i hüsnâ ile ilgili eserlerde ele alınan konulardan biri de ismi a'zamdır. Allah'a izâfe 

edilen yüzlerce isim arasından birini "en büyük isim" diye tercih etme girişimleri erken 

dönemlerden itibaren başlamıştır. Ancak Taberî, Eş'arî ve Bâkıllânî başta olmak üzere birçok âlim, 

belirli bir isme "en büyük" özelliğini nisbet etmek için naklî veya aklî bir delil bulunmadığını 

söylemiştir. Esasen mânâ ve şümûlünün genişliği sebebiyle bu özelliği taşıyacak bir isim varsa o 

da lâfza-i celâldir. Hangi ismin neye göre ism-i a'zam kabul edileceği husûsu belirsizdir. Eğer bu 

seçimde kulun mânevî hayatını en çok etkileyen bir isim olma özelliği dikkate alınacaksa o tak-

dirde tercih sebebi isimden çok kişinin şahsî durumu olacaktır. Eğer kul mâsivâdan sıyrılıp aklı, 

fikri ve gönlüyle sadece Allah'a yönelirse onun duâ ve zikrinde yer alan her isim en büyük etkiye 

sahip olur. İsm-i a'zamın varlığını kabul eden, fakat insanlar tarafından bilinmesinin imkânsız 

olduğunu savunan görüş de farklı bir sonuca varmamaktadır. Bir ism-i a'zamın varlığını ve 

insanlarca da bilindiğini ileri sürenler ise İbn Hacer'in sıraladığı on dört ayrı isim önermektedir 

(Fethu’l-Bârî, XXI/227-228). Bu belirsizlik de konuyla ilgili kesin bir delilin bulunmadığını 

gösterir. 

  

  

  

  

Öte yandan Allah'ı naslarda bulunmayan kavramlarla nitelemenin câiz olup olmadığı 

meselesi, Cehmiyye ve Mu'tezile gruplarının ortaya çıkışından itibâren tartışma gündemine 

girmiştir. Âlimler özel isimlerin "mürtecel" olduğunu, yani kendileri bir mânâ taşısa bile bunu 

müsemmâlarına yüklemediklerini göz önünde bulundurarak Allah'a kendisinden başkasının isim 

koyamayacağı husûsunda ittifak etmişlerdir. Genellikle selef âlimleriyle muhaddisler muhâfazakâr 

bir yaklaşımla bütün esmâ-i İlâhîyyenin Allah'ın bildirmesine bağlı (tevkîfî) olduğu ve dolayısıyla 

naslarla sınırlı bulunduğu görüşünü savunmuşlardır. Eş'arî’nin naklettiğine göre Mutezile'nin 

Bağdat kolu da aynı görüştedir (Makâlât, s. 197, 525). İbn Fürek bizzat Eş’arî’nin de aynı kanaatte 

olduğunu kaydeder (Mücerredü'l-Makâlât, s. 42. 49-50). Esmâ-i İlâhîyyenin tevkîfî olduğunu 

kabul eden İbn Hazm, tereddütsüz övgü ifâde etse bile naslarda yer almayan kavramların Allah'a 

nisbet edilmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Ebû Hüreyre'den rivâyet edilen esmâ-i hüsnâ hadisinin 

liste dışındaki kısmını sahih gören İbn Hazm, naslarda fiil sigalarıyla zâta izâfe edilen 

kavramlardan isim türetmeyi de uygun bulmaz. Çünkü bu takdirde sayı doksan dokuzu aşacaktır. 

İbn Hazm Allah'a nisbet edilemeyecek birçok ismi de örnek olarak sıralar. Bunların içinde doksan 

dokuzluk listede yer alan yirmiye yakın isim de vardır (el-Fasl, II/341-346). Ancak İbn Hazm’ın 

kesin kabul ettiği doksan dokuz sayısını kendi ölçüleri uyarınca nasıl tamamladığı 

bilinmemektedir. Bağdat ekolü dışındaki Mutezile âlimleriyle birçok kelâm âlimi ise naslarda yer 

almamakla birlikte tenzih mâhiyetinde olan kelime ve terkiplerle Allah'ın nitelendirilmesinde 

sakınca görmemişlerdir. Sübûtî sıfatlara gelince, ulûhiyyetin şânına yakışan ve herhangi bir şekil-

de eksiklik anlamı içermeyen bütün kavramlar kemal mertebesinde olduğundan O’na nisbet 

edilebilir. Allah'ın bizzat kendini tanıtması, bir insanın da başkalarını tarif etmesi nasıl doğru ise, 

akıl yoluyla O'nun tarif edilmesi de doğru olur. Aslında ulûhiyyetle bağdaşan bu tür adlandırma ve 

nitelendirmelerin, naslarla sâbit olan zengin isim ve sıfatlardan bir veya birkaçının çerçevesine gi-

receğine muhakkak nazarıyla bakılmaktadır. Gazzâlî de bu nitelikteki isimlerin tevkîfî olmadığını 

kabul eder. Ancak Gazâlî, anlam kadrosu içinde yetkinlikle birlikte eksiklik ve kusur işaretleri de 

bulunan, dolayısıyla Allah'a isim ve sıfat olarak verilmesi sakıncalı olan kavramlara da dikkat 

çekmiştir. Meselâ mânâsının içinde menetme, engelleme unsuru bulunan "âkil", önceden 

bilinmeyen bir şeye sonradan vâkıf olma unsuru bulunan "ârif", önceden bilinmeyeni süratle idrâk 

etme unsuru bulunan "fatîn, zekî" kelimeleriyle Allah'ın adlandırılması doğru değildir. Kur'an'da 

fiil sigasıyla veya belli bir söz dizisi içinde Allah'a nisbet edilen "remy" (atmak) ve "zer’" (ekip 

biçmek) kavramlarından hareketle (8/Enfâl, 17; 56/Vâkıa, 63-64) "yâ râmî, yâ zâri’" demek de 



 

 

mümkün değildir; çünkü bunlar üslûp ve ifâde açısından küçümsemeyi andırır. Buna karşılık 

sabûr, halîm, rahîm gibi isimler beşer çerçevesinde düşünüldüğü takdirde duygusal unsurlar 

taşıdığı halde nassın müsâadesiyle Allah'a nisbet edilmiştir (el-Maksadu’lEsnâ, s. 194-196). Ancak 

bunlar İlâhî sıfat olarak düşünüldüğünde bütün olumsuz unsurlardan sıyrılıp şân-ı ulûhiyyete 

yakışacak bir muhtevâ kazanır. Şu halde dil, üslûp ve muhtevâ bakımından yetersizlik ve 

küçümseme ifâde etmeyen, ulûhiyyet makamıyla bağdaşabilen kavramlarla Allah'ı adlandırıp 

nitelemekte bir sakınca bulunmasa gerektir. 

  

  

  

  

Müfessir Âlûsî, Allah'a isim nisbet edilmesini vahye dayalı olma şartına bağlayanların 

çoğunluğu teşkil ettiğini söylüyorsa da (Rûhu’l-Meânî, IX/121-122) bu doğru değildir. Nitekim 

"tevkîf" ilkesini benimseyenlerin bile kendi eserlerinde bu ilkeye tam anlamıyla uymadıkları göz-

lenmektedir. Gerek kelâm ve felsefe kitaplarında gerekse tasavvufî eserlerde, hatta bunların 

etkisiyle kaleme alınan tefsir kitaplarında Allah'ın çeşitli kavramlarla adlandırıldığı görülmektedir. 

Arap olmayan müslüman uluslar da kendi dilleriyle Allah'a isim ve sıfatlar nisbet etmekte, 

bunlarla duâ ve niyazda bulunmaktadırlar. Türklerin İslâmiyet'i kabul etmelerinden sonra başta 

"tanrı" ve "çalap" olmak üzere eskiden kullandıkları bazı isimleri kullanmaya devam ettikleri, 

daha sonra Farsça'nın tesiriyle bunlara "hudâ" vb. isimleri de ilâve ettikleri bilinmektedir. Nitekim 

XV. yüzyıl başlarında yapılan satır-arası Kur'an tercümesinde Allah lafzının Tanrı, Rab isminin de 

çalap ile karşılandığı görülmektedir (Topaloğlu, TDV İslâm Ansiklopedisi, II/119, 556-557). 

Böylece esmâ-i hüsnânın tevkifi olmadığı yönünde fiilî bir icmâın oluştuğunu söylemek 

mümkündür. 

 

 

 

Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tamamı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı âlimler Esmâ-i 

Hüsnânın bin kadar olduğunu beyan ederler. (bk. İbn Kesir, Alusî, Araf, /180. ayetin tefsiri). 

Nitekim, Peygamberimiz (a.s.m.) Cevşenü'l Kebîr isimli hususî duasında Rabbine bin bir isim 

ve sıfatla niyaz etmektedir. 

Allah’ın dört bin isminin olduğunu söyleyen alimler olduğu gibi (bk. Alusî, a.g.e). Allah’ın beş 

bin kadar isminin olduğunu söyleyenler de vardır. (bk. İbn Kesir, Fatiha’nın tefsiri) 

Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) : “Huu”, ilm-i nahiv’e zamir, ilm-i tasavvufa göre isimdir. Hiçbir isim 

yoktur ki âhiri ‘vâv’, mâkabli mazmum (sonu vâv harfi ve öncesi de ötüre) olsun. Ancak ‘Huu’ ism-i şerifi 

müstesnadır. O da Hazret-i Mevlâ’ya mahsus bir isimdir... 

 

Allah'ın isimlerini bildiren hadislerden birisinin Arapça metnini paylaşalım7 :  

وْبُنواْاَفْضِلوْبِنوُ َح َِّاوْبِنوَ ِق ٍلو،وأنبأوَأُب وَنْ ٍروُ َ ُروْبُنوَ ْبِاواْاَ ِز ِزوْبِنوُ َ َروْبِنوَ  َاَاَةواْاَبِ  ِر ُّيوَأْخَبَرَنا وَ ِليُّي
ووَ ْفَ اُنوْبُنوَ اِاٍ وَأُب وَ ْبِاواْاَ ِلِكواااِّدَ ْ ِقيُّيو،وثناوَ ْ َفُروْبُنوُ َح َِّاوْبِنواْاُ ْ َ َفاِاواْاِفْرَ اِبيُّيو،وأنبأاْاُخزَاِ يُّيو

                                                           
7
 Sünen-i Kübra ,Beyhaki ,  [   28ص   : 10ج]  



 

 

َنااِو،وَ نْووُ َ ْ ُبوْبُنوَأِبيوَحْ َزةَو،وثناواْاَ ِا ُاوْبُنوُ ْ ِلمٍوِفيوَ َنِةواْثَنَ ْ ِنوَ َثالِث َنوَ ِ اَئَ ْ ِن،وثنا و،وَ نِووَأِبيواازِّد
وِ اَئًةوَغْ َرو،وِالَِّ وِ ْ َ ًةوَ ِ ْ ِ  َنواْ ً اوِإنَّو:و"َ اَلوَرُ  ُلواالَّ ِو:ووَرِضَيواالَُّ وَ ْنُ ،وَ الَووَأِبيوُ َرْ َرةَو،وَ نْواَاْ َرجِو
واْاِ ْ َر،وُ َ واالَُّ وااَِّذ والوِإَاَ وِإالوُ َ ،واارَّْحَ ُن،واارَِّح ُم،ووَ ْنوَأْحَ اَ اوَاَخَلواْاَ نَّةَو،َ اِحَاةٍو ،وَ ُ َ وِ ْ ٌروُ ِحبُّي

ُر،واْاَغفَّاُر،و اْاَ ِلُك،واْاُقاُّي ُس،واا َّالُم،واْاُ ْؤِ ُن،واْاُ َهْ ِ ُن،واْاَ ِز ُز،واْاَ بَّاُر،واْاُ َ َكبِّدُر،واْاَخاِاُق،واْاَباِرُئ،واْاُ َ  ِّد
،واا َِّ  ُع،و ،واْاُ ِذلُّي زَّاُق،واْاَف َّاُح،واْاَ ِل ُم،واْاَقاِبُا،واْاَباِ ُط،واْاَخاِفُا،واارَّاِفُع،واْاُ ِ زُّي اْاَقهَّاُر،واْاَ  َّاُب،واارَّ
،واْاَكِب ُر،واْاَحِف ُظ،و اْاَبِ  ُر،واْاَحَكُم،واْاَ ْاُل،واالَِّط ُف،واْاَخِب ُر،واْاَحِل ُم،واْاَ ِظ ُم،واْاَغُف ُر،واا َُّك ُر،واْاَ ِليُّي

اْاُ ِق ُت،واْاَحِ  ُب،واْاَ ِل ُل،واْاَكِر ُم،واارَِّ  ُب،واْاُ ِ  ُب،واْاَ اِ ُع،واْاَحِك ُم،واْاَ ُا ُا،واْاَ ِ  ُا،واْاَباِ ُث،واا َِّه ُا،و
،و ،واْاَحِ  ُا،واْاُ ْحِ ي،واْاُ ْبَ ِاُئ،واْاُ ِ  ُا،واْاُ ْحِ ي،واْاُ ِ  ُت،واْاِحيُّي ،واْاَ ِ  ُن،واْاَ ِايُّي اْاَحقُّي،واْاَ ِك ُل،واْاَقِ  ُّي

ُل،واآلَخُر،وااظَّاِ ُر،و ُر،واَا َّ َ ُا،واْاَقاِاُر،واْاُ ْقَ ِاُر،واْاُ َقاَُّم،واْاُ َؤخِّد اْاَق ُّي ُم،واْاَ اِ ُا،واْاَ اِ ُا،واْاَ اِحُا،واا َّ
،واارَُّء ُف،وَ اِاُكواْاُ ْلِك،وُذ واْاَ الِلوَ اإِلْكرَاِم،و ،واا َّ َّاُب،واْاُ ْنَ ِقُم،واْاَ ُف ُّي اْاَباِطُن،واْاَ اِاي،واْاُ َ َ اِاي،واْاَبرُّي

،واانَّاِفُع،واانُّي ُر،واْاَهاِا ،واْاَبِا ُع،واْاَباِ ي،واْاَ اِرُث،واارَِّ  ُا،و ارُّي ،واْاُ ْغِني،واْاَ اِنُع،وااضَّ اْاُ ْقِ ُط،واْاَ اِ ُع،واْاَغِنيُّي
ُب ُرو  "اا َّ

 

Konu ile ilgili olarak bir rivayet daha verelim 
8
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وُ َ ْ ُبوْبُنو،وَحاََّثَناواْاَ ِا ُاوْبُنوُ ْ ِلمٍو،وَحاََّثَناوَ ْفَ اُنوْبُنوَ اِا ٍو،وَحاََّثَناوِإْبرَاِ  ُموْبُنوَ ْ ُق َبواْاُ  َزَ اِنيُّيوَحاََّثَنا
َنااِو،وَ نْوَأِبيوَحْ َزةَو وِالَّ ِوو":Kووَ اَلوَرُ  ُلواالَِّ و:و،وَ الَووَأِبيوُ َرْ َرةَو،وَ نْوواْاَْ َرجِو،وَ نِووَأِبيواازِّد ووَ َ اَاىوِإنَّ

وُ َ واارَّْحَ ُنواارَِّح ُموِ ْ َ ًةوَ ِ ْ ِ  َنواْ ً اوِ اَئًةوَغْ َروَ اِحَاٍةوَ ْنوَأْحَ اَ اوَاَخَلواْاَ نَّةَو ،وُ َ واالَُّ وااَِّذ واَلوِإَاَ وِإالَّ
ُرواْاَغفَّاُرواْاَقهَّاُرو اْاَ ِلُكواْاُقاُّي ُسواا َّاَلُمواْاُ ْؤِ ُنواْاُ َهْ ِ ُنواْاَ ِز ُزواْاَ بَّاُرواْاُ َ َكبِّدُرواْاَخاِاُقواْاَباِرُئواْاُ َ  ِّد
واا َِّ  ُعواْاَبِ  ُرواْاَحَكُمواْاَ ْاُلو واْاُ ِذلُّي زَّاُقواْاَف َّاُحواْاَ ِل ُمواْاَقاِبُاواْاَباِ ُطواْاَخاِفُاواارَّاِفُعواْاُ ِ زُّي اْاَ  َّاُبواارَّ
واْاَكِب ُرواْاَحِف ُظواْاُ ِق ُتواْاَحِ  ُبواْاَ ِل ُلواْاَكِر ُمواارَِّ  ُبو االَِّط ُفواْاَخِب ُرواْاَحِل ُمواْاَ ِظ ُمواْاَغُف ُرواا َُّك ُرواْاَ ِليُّي
واْاَحِ  ُاواْاُ ْحِ يو واْاَ ِ  ُنواْاَ ِايُّي اْاُ ِ  ُبواْاَ اِ ُعواْاَحِك ُمواْاَ ُا ُاواْاَ ِ  ُاواْاَباِ ُثواا َِّه ُاواْاَحقُّيواْاَ ِك ُلواْاَقِ  ُّي
ُرو َ ُاواْاَقاِاُرواْاُ ْقَ ِاُرواْاُ َقاِّدُمواْاُ َؤخِّد واْاَق ُّي ُمواْاَ اِ ُاواْاَ اِ ُاواْاَ اِحُاواا َّ اْاُ ْبِاُئواْاُ ِ  ُاواْاُ ْحِ يواْاُ ِ  ُتواْاَحيُّي
واارَُّء ُفوَ اِاُكواْاُ ْلِكوُذ واْاَ اَلِلو واا َّ َّاُبواْاُ ْنَ ِقُمواْاَ ُف ُّي ُلواآْلِخُروااظَّاِ ُرواْاَباِطُنواْاَ اِاَيواْاُ َ َ اِايواْاَبرُّي اْاَ َّ
واانَّاِفُعواانُّي ُرواْاَهاِا واْاَبِا ُعواْاَباِ يواْاَ اِرُثواارَِّ  ُاو ارُّي واْاُ ْغِنيواْاَ اِنُعوااضَّ ْكرَاِمواْاُ ْقِ ُطواْاَ اِ ُعواْاَغِنيُّي َ اإلِْ
ُب ُرو "اا َّ  

 

                                                           
8  Camiu Tirmizi  ,  [ 900 ص : 2  ج  ] / Hadisin sahihliği hakkında : Raviler arasında geçen Safvan ve 

Velid'e binaen hadislerin sahihliği tartışılmıştır.Hadisin sahihliğine mani,tedellüs illetidir. ,ibn Teymiyye , 

İbn Mace ve Tirmizi hadisi hakkında ikisi de peygamberin sözü değildir,selef sözüdür,der.Bu konuda 

ilim ehlinin ittifak ettiğini söyler.İbn Atiyye de hadisi sahih görmez.Hişam da bu hadisi peygamberin 

sözü olarak görmez.Tirmizi de hadisin garip olduğunu söyler.Bilindiği üzere garip hadisler ekseriyetle 

sahih değildir. 
 



 

 

 
 

'' Allah, Rahmân (esirgeyen), Rahîm (bağışlayan), Melik (buyrukları 

tutulan),Kuddûs (noksanlıklardan arınmış), Selâm (yaratıklarını selâmette 

kılan),Mü'min (inananları güvenlikte kılan), Müheymin (hükmü altına alan), 

Azîz(ulu, galip), Cebbâr (dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan), 

Mütekebbir(yegâne büyük), Hâlik (yaratıcı), Bârî (eksiksiz yaratan), Musavvir 

(her şeyeşekil veren), Gaffâr (günahları örtücü, mağfireti bol), Kahhâr 

(isyankârlarıkahreden), Vehhâb (karşılıksız veren), Rezzâk (rızıklandıran), Fettâh 

(hayır 

kapılarını açan), Alîm (her şeyi bilen), Kabız (ruhları kabzeden, can alan), 

Bâsıt(rızkı genişleten, ömürleri uzatan), Hâfıd (kâfirleri alçaltan), Râfi‘ 

(müminleriyükselten), Muiz (yücelten, aziz kılan), Müzil (değersiz kılan), Semî‘ 

(işiten),Basîr (gören), Hakem (hükmedici, iyiyi kötüden ayırt edici), Adl (adaletli), 

Latîf 

(kullarına lutfeden), Habîr (her şeyden haberdar), Halîm (yumuşaklık sahibi), 

Azîm (azametli olan), Gafûr (çok affedici), Şekûr (az amele bile çok sevapveren), 

Alî (yüce, yüceltici), Kebîr (büyük), Hafîz (koruyucu), Muhît (kuşatan),Rezzâk 

(rızıklarını yaratıcı), Hasîb (hesaba çeken), Celîl (yücelik sıfatlarıbulunan), Kerîm 

(çok cömert), Rakýb (gözeten), Mücîb (duaları kabul eden),Vâsi‘ (ilmi ve rahmeti 

geniş), Hakîm (hikmet sahibi), Vedûd (müminleri seven),Mecîd (şerefi yüksek), 

Bâis (öldükten sonra dirilten ve peygamber gönderen),Şehîd (her şeye şahit 

olan), Hak (hakkın kendisi), Vekîl (kulların işlerini yerinegetiren), Kavî (güçlü, 

kuvvetli), Metîn (güçlü, kudretli), Velî (müminlere dost veyardımcı), Hamîd 

(övgüye lâyık), Muhsî (her şeyi sayan, bilen), Mübdî (herşeyi yokluktan çıkaran), 

Muîd (öldürüp yeniden dirilten), Muhyî (hayat veren, 

dirilten), Mümît (öldüren), Hay (diri), Kayyûm (her şeyi ayakta tutan), Vâcid 

(istediğini istediği anda bulan), Mâcid (şanı yüce ve keremi çok), Vâhid (bir), 

Samed (muhtaç olmayan), Kadir (kudret sahibi), Muktedir (her şeye gücü 

yeten), Mukaddim (istediğini öne alan), Muahhir (geri bırakan), Evvel 

(başlangıcı olmayan), Âhir (sonu olmayan), Zâhir (varlığı açık olan), Bâtın (zâtve 

mahiyeti gizli olan), Vâlî (sahip), Müteâlî (noksanlıklardan yüce), Ber (iyiliğiçok), 

Tevvâb (tövbeleri kabul edici), Müntakim (âsilerden intikam alan), 

Afüv(affedici), Raûf (şefkati çok), Mâlikü'l-mülk (mülkün gerçek sahibi), Zü'l-

celâli 

ve'l-ikrâm (ululuk ve ikram sahibi), Muksit (adaletli), Câmi‘ (birbirine zıt 

şeyleribir araya getirebilen), Ganî (zengin, kimseye muhtaç olmayan), 

Muğnî(dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran), Mâni‘ (istediği şeylere engel 

olan), Zâr(dilediğini zarara sokan), Nâfi‘ (dilediğine fayda veren), Nûr 



 

 

(aydınlatan), Hâdî(hidayete erdiren), Bedî‘ (çok güzel yaratan), Bâký (varlığı 

sürekli olan), Vâris(mülkün gerçek sahibi), Reşîd (yol gösterici), Sabûr (çok 

sabırlı) 

 

Sürelere göre isimleri  (bu çalışma İbn Arabi'nin , Ahkamul Kur'an'ından alınmıştır.) 

Hamd = Fatiha 

هللا ، الرب ، الرحمن ، الرحٌم ، مالك: سورة الحمد فٌها خمسة أسماء   .  

 

محٌط ، قدٌر ، علٌم ، حكٌم ، ذو الفضل ، العظٌم ، بصٌر ، واسع ، : سورة البقرة فٌها ثالثون اسما 

بدٌع السموات ، سمٌع ، التواب ، العزٌز ، رءوف ، شاكر ، إله واحد ، غفور ، شدٌد العذاب ، قرٌب ، 

  . شدٌد العقاب ، سرٌع الحساب ، حلٌم ، خبٌر ، حً ، قٌوم ، علً ، عظٌم ، ولً ، غنً ، حمٌد ، مولى

 

عزٌز ، ذو انتقام ، وهاب ، قائم بالقسط ، جامع الناس ، مالك : سورة آل عمران فٌها عشرة أسماء 

  . الملك ، خٌر الماكرٌن ، شهٌد ، خٌر الناصرٌن ، وكٌل

 

الرقٌب ، الحسٌب ، كثٌر العفو ، النصٌر ، مقٌت ، جامع المنافقٌن : سورة النساء فٌها سبعة أسماء 

  . والكافرٌن فً جهنم جمٌعا

 

عالم الغٌوب ، خٌر الرازقٌن: سورة المائدة فٌها اسمان   .  

 

فاطر ، قاهر ، شهٌد ، شفٌع ، خٌر الفاصلٌن ، الحق ، أسرع : سورة األنعام فٌه سبعة عشر اسما 

سكنا ، مخرج الحً  [ 341 :ص ]الحاسبٌن ، القادر ، فالق الحب والنوى ، فالق اإلصباح ، جاعل اللٌل 

  . من المٌت ، ومخرج المٌت من الحً ، سرٌع العقاب ، خالق كل شًء ، اللطٌف ، الحكٌم

 

خٌر الحاكمٌن ، خٌر الفاتحٌن ، أرحم الراحمٌن ، خٌر الغافرٌن: سورة األعراف فٌها أربعة أسماء   .  

 

  : سورة براءة فٌها اسم

 

  . مخزي الكافرٌن

 

فٌها سبعة أسماءهود سورة   :  

 

  . أحكم الحاكمٌن ، حفٌظ ، مجٌب ، قوي ، مجٌد ، ودود ، فعال لما ٌرٌد

 

المستعان ، القاهر ، الحافظ: فٌها ثالثة أسماء ٌوسف سورة   .  

 

ذو مغفرة ، عالم الغٌب والشهادة ، الكبٌر ، المتعال ، شدٌد المحال ، : سورة الرعد فٌها ستة أسماء 



 

 

  . القائم على كل نفس بما كسبت

 

الوارث ، الخالق: سورة الحجر فٌها اسمان   .  

 

كفٌل: سورة النحل فٌها اسم واحد   .  

 

مقتدر ، ذو الرحمة ، الموئل: سورة الكهف فٌها ثالثة أسماء   .  

 

وهو حفً: فٌها اسم واحد مرٌم سورة   .  

 

الملك ، خٌر وأبقى: سورة طه فٌها اسمان   .  

 

الحاسب ، خٌر الوارثٌن ، الفاعل: سورة اقترب فٌها ثالثة أسماء   .  

 

المكرم: سورة الحج فٌها اسم واحد   .  

 

أحسن الخالقٌن ، خٌر المنزلٌن: سورة المؤمنٌن فٌها اسمان   .  

 

نور السموات واألرض ، المبٌن: سورة النور فٌها اسمان   .  

 

الهادي: سورة الفرقان فٌها اسم   .  

 

الكرٌم: سورة النمل   .  

 

الروم سورة    . محًٌ الموتى :

 

الفتاح: فٌها سبأ سورة   .  

 

شكور: سورة فاطر اسم واحد   .  

 

الغفار: سورة ص اسم واحد    [ 342 :ص ] . 

 

سالم ، كاف: سورة الزمر فٌها اسمان   .  

 

غافر الذنب ، وقابل التوب ، ذو الطول ، رفٌع الدرجات ، ذو العرش: سورة المؤمن فٌها خمسة أسماء   

.  

 

ذو عقاب: سورة فصلت   .  



 

 

 

المبرم: سورة الزخرف فٌها   .  

 

المنذر ، المرسل ، المنتقم: سورة الدخان فٌها ثالثة أسماء   .  

 

أقرب إلٌه من حبل الورٌد: سورة ق   .  

 

الموسع ، الماهد ، الرزاق ، ذو القوة ، المتٌن: سورة والذارٌات فٌها خمسة أسماء   .  

 

البر: سورة والطور فٌها اسم واحد   .  

 

الملٌك المقتدر: سورة اقترب فٌها اسم واحد   .  

 

ذو الجالل واإلكرام: سورة الرحمن فٌها اسم واحد   .  

 

الخالق ، الزارع ، المنشئ: سورة الواقعة فٌها ثالثة أسماء   .  

 

األول ، اآلخر ، الظاهر ، الباطن: سورة الحدٌد فٌها أربعة أسماء   .  

 

رابع ثالثة ، سادس خمسة: سورة المجادلة فٌها اسمان   .  

 

، الجبار ، المتكبر ،  [العزٌز  ]القدوس ، السالم ، المؤمن ، المهٌمن : سورة الحشر فٌها ثمانٌة أسماء 

  . البارئ ، المصور

 

ذو المعارج: سورة المعارج فٌها   .  

 

أهل التقوى وأهل المغفرة: سورة المدثر فٌها اسم واحد   .  

 

األعلى: سورة سبح فٌها اسم واحد   .  

 

األكرم: سورة القلم فٌها اسم واحد   .  

 

أحد ، صمد: سورة التوحٌد فٌها اسمان   

 

Bazı alimler bu isimlere şunları da eklemiştir :  

موجود ، كائن ، ثابت ، نفس ، عٌن ، ذات ، داع ، مستجٌب ، مملً ، قائم ، متكلم ، مبق ، مغن ، 

 غٌور ، قاض ، مقدر ، فرد ، مبل ، جاعل ، موجد ، مبدع ، دارئ



 

 

 

 

Hazırlanırken yararlanılan kaynaklar : Ahkam tefsiri ,Münir tefsiri,Ahkamül Kur'an , Esma şerhleri 
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