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Giriş 
Peygamberimizin (asm) isimleri pek çoktur. İmam Kastallanî “Mevahibü’l-Ledüniyye” 

isimli eserinde Resulullah’ın isimlerinin pek çok olduğunu ifade eder. İbn-i Arabî de İbn-i 
Faris de Peygamberimizin (asm) ism-i şeriflerinin pek çok olduğunu söyler.  

Şeyh Ebu İmran Zenâtî “Delailü’l-Hayrat”ta geçen 201 ism-i şerifi zikretmiştir. Bu 
isimlerin bir kısmı Kur’ân-ı Kerimde, bir kısmı da diğer semavi kitaplarda mevcuttur. 

Biz burada bazı önemli isimleri ve bu isimlerin ifade ettiği manaları anlatacağız. 
 
1. MUHAMMED (ASM):  

Çok övülen, övgüye, sevgiye ve medhe layık olan üstün zat-ı şerif manasında en 
şerefli ismidir. Yüce Peygamberimiz (asm) henüz dünyayı şereflendirmeden önce 
meleklerin, peygamberlerin ve kitapların dili ile övülmüştür.  

 
Yüce Allah kâinatı yaratmadan önce arşın altına ismi ile beraber yazdı.  
 

 
 

Cennetin saray ve köşklerine de yazdı. Tubâ ağacının yapraklarına dahi yazdı. Âdem’in 
(as) tevbesini bu isim hürmetine kabul etti. Havva yaratılınca yüce Allah mehrini 20 defa 
Muhammed’e salavat-ı şerife getirmek olarak kabul etti. 

Her peygamber ahir zamanda Hz. Muhammed’in (asm) geleceğini ve sonra kıyametin 
kopacağını ümmetine haber vermiştir. 

Yüce Allah bir hadis-i kutside Peygamberimizi (asm) övmüş ve “Sen olmasaydın, sen 
olmasaydın kâinatı yaratmazdım” buyurmuştur. 

 

 



Hz. Âmine (ra) hamile kaldığı zaman rüyasında ona “Muhammed” ismini vermesi telkin 
olunmuştur. Bu ism-i mübareğe hürmet etmek gerekir. Nitekim sahabeler Peygamberimize 
(asm) “Muhammed” ismini verelim mi?” diye sordukları zaman Peygamberimiz (asm): 

O ismi verdiğiniz zaman çocuğu dövmeyeceksiniz, ona sövmeyeceksiniz, hakaret 
etmeyecek tazim edeceksiniz. Bu şartlarla o ismi verebilirsiniz. Aksi taktirde onu tahkir etmek 
bu isme hürmetsizliktir” buyurdular. Bu sebeple Türkler o ism-i mübareğe hürmeten 
“Mehmet” şeklinde ismini “İsm-i tasğir” ile yani “Muhammedcik” şeklinde vermiş, doğrudan 
“Muhammed” ismini vermemişlerdir.  

Muhammed isminde birinin bulunduğu sofraya bereket ihsan olunur. O yemek de 
yiyenlere şifa olur. Bir evde Muhammed isminde birisi bulunursa o ev ve o evdekiler her nevi 
bela ve musibetlerden muhafaza buyrulur. Ancak o isim sahibi de Peygamberimizin (asm) 
sünnetine uyarak o ismin şerefini muhafaza etmesi şarttır. 

 
2. AHMED (ASM): 
“Pek ziyade hamd eden” anlamındadır. Yüce Allah’a hamd eden, hamde vesile olan Hz. 

Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’dan (asm) daha ekmel birisi var mıdır? 
Yüce Allah kâinatı yaratmadan önce Resul-i Ekremin (asm) nurunu yarattı. O da Allah’ı 

çeşitli şekillerde hamd ve senâ etti. Onun için melekler ona “Ahmed” ismini verdiler. Bu 
sebeple yeryüzünde “Muhammed” ismi meşhur olduğu gibi, göklerde en meşhur ismi 
“Ahmed” oldu. Ayrıca kendisine “Muhammedü’l-Mahmudin ve Ahmedi’l-Hamidin” 
denilmiştir. 

Hz. Enes (ra) Peygamberimizden (asm) “Yüce Allah’ın Muhammed ve Ahmed ismini 
takıp bu isimle müsemma olanları cehenneme atmaktan haya edeceğini” rivayet etmiştir.  

Melekler de içinde “Ahmed ve Muhammed” ismi bulunan ve bu isimle müsemma olan 
evleri ziyaret edip tazim ederler.  

 
3. HAMÎD (ASM): 
Yüce Allah’a pek kâmil manada hamd edici” anlamındadır. Resulullah efendimiz (asm) 

Arş altına giderek secde eyledi ve Allah’a hamd-ü senalarda bulundu. Aynı şekilde mahlerde 
tüm insanlık için Arş’ın altına giderek yüce Allah’a hamd-ü sena ettikten sonra “ŞEFAAT” 
talebinde bulunacaktır. Yüce Allah onun bu şefaati üzerine Mahşer halkını şaşkınlıktan 
kurtarıp hesapların görülmesine başlanır. 

 
4. MAHMUD (ASM): 
Peygamberimizin (asm) Zebur’da geçen adıdır. Nitekim Peygamberimiz (asm) dünya ve 

ahirette övüldüğü, “Livau’l-Hamd” sancağı kendisine verildiği ve “Makam-ı Mahmud”a 
yükseltilerek “Şefaat-i Uzma”ya mazhar kılındığı için bu isim verilmiştir.  

 
5. AHYED (ASM):  
Peygamberimize (asm) Tevrat’ta bu isim verilmiştir. Peygamberimiz (asm) buyurdu: 

“İsmim Kur’an’da “Muhammed” İncil’de “Ahmed”dir. Tevrat’ta “Ahyed”dir. Ümmetimden 
cehennem ateşini başka tarafa çevirdiğim için bu isim verildi. 

 
6. VAHÎD (ASM): Peygamberler içinde birdir, en ileri ve benzersizdir.  
7. MÂHİN (ASM): Şirk ve küfrü imha edendir. 
8. HAŞİR (ASM): Bütün hayır ve hakikatleri toplayıp dinleri birleştiren. 
9. ÂKIB (ASM): Sonuncu olan ve kendisinden sonra peygamber gelmeyen. 
10. TÂHÂ (ASM): Ey Resul! Ey İnsan ve en ekmel ve mükemmel insan. 
11. YÂSÎN (ASM): Ey İnsan! Ey Seyyidü’l-Beşer! Haseb, neseb, şeref bakımından 

insanların efendisi olan… 



12. TAHİR (ASM): Maddi ve manevi temiz olan. 
13. EVVEL (ASM): Tüm varlıklardan önce yaratılan. 
14. ÂHİR (ASM): Tüm peygamberlerden sonra gelen. 
15. ZÂHİR (ASM): Şeriatı ve dini bütün zamanlarda zahir ve galip olan. 
16. BÂTIN (ASM): Âlem-i Melekutta da dini ve şanı yüce olan.  

 
Allah ve melekleri kendisine salat ve selam eden bir yüce nebidir. Nitekim yüce 
Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah ve melekleri ona salavat getirmektedir, ey iman 
edenler! Siz de ona selat-ü selam getirin!” (Ahzab, 33:56.) buyurmaktadır.  
 
Abdullah b. Abbas (ra) Resulullah’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Cebrail (as) 
bana geldi ve ‘Selam sana Ey Evvel, Ey Âhir, Ey Zahir, Ey Batın!’ dedi. Ben kabul 
etmedim ve ‘Bunlar yüce Allah’ın sıfatlarıdır’ dedim. Cebrail (as) ise “Bunu bana 
Allah emretti” dedi.  
 
Bu hadiste Peygamberimiz (asm) Tevhid’den sonra Nübüvvetin önemini ifade 
etmektedir. Nübüvvet olmazsa Tevhidi ders veren olmaz. Tevhid dersi verilmezse 
kâinatın ve insanın yaratılış amacı tahakkuk etmez. Bu sebeple iman Allah’a ve 
Resulüne imandır. Kelime-i Tevhid olan imanın ifadesi “Lâ ilâhe illallah 
Muhammed Resulullah” demektir. 
 

Peygamberimizin (asm) Diğer İsimleri 
 
Tayyib, Seyyid, Resul, Nebiy, Kâmil, Eklîl, (Tac) Müddessir, Müzzemmil, Harîsun 

Aleyküm, Şâhid, Mübeşşir, Nezîr, Beşir, Şehid, Meşhûd, Nur, Misbah, Hâdî, Mehdî, Münîr, 
Dâî, Mücîb, Hak, Emîn, Kerîm, Mübîn, Rahmet, Ğıyâs, Gavs, Nimetullah, Hibetullah, 
Urvetü’l-Vüskâ, Sıratı Müstakîm, Zikrullah, Seyfullah, Hizbullah, Necmu’s-Sakıb, Mustafa, 
Ümmî, Muhtâr, Ecîr, Cebbâr, Şefî, Sâlih, Muslih, Sâdık, Seyyidü’l-Mürselîn, İmamu’l-
Muttakîn, Kâidu’l-Ğırru’l-Muhaccilîn (Abdest azaları parlak olanların başkanı) Nâsıh, Vekîl, 
Kefîl, Ruhu’l-Kuds, Kâfî, Şâfî, Mübelliğ, Azîz, Fâtih, Miftâh, Miftâhu’r-Rahme, Müftahu’l-
Cenne, İlmu’l-İman, İlmu’l-Yakîn, Sahibu’l-Mirac, Sahibu’t-Tâc, Sahibu’l-Burak Sallallahu 
Eleyhi Vesellem.  

 
 

 
 

 
 
 


