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Öz 
Türk edebiyatında Hz. Peygamber ile do�rudan ilgili edebí türler arasında esm�-yı nebíler günümüze 

kadar yeterince çalı�ılmamı�tır. Bunda, esm�-yı nebíler’in di�er edebí eserler içinde ayrı ba�lıklar h�linde yer 
alması ve bunların derlenmesinin güçlü�ü etkili olmu�tur. Çalı�mamıza konu olan eser, Cel�z�de Mustafa’nın 
Tercüme-i Me’�ricü’n-nübüvve adlı eserinde yer alan farklı ba�lıklar altındaki esm�-yı nebílerin derlenmesiyle 
olu�turulmu�tur. Bu eser, Hz. Peygamber’in ba�ka eserlerde yer alan isimlerle ortak oldu�u kadar di�er 
eserlerde yer almayan isimlerini de içermektedir. Bu isimlerin geçti�i yerlerin varak ve satır numaralarına da 
çalı�mamızda yer verilmi�tir.  

Anahtar Kelimeler: Esmâ-yı Nebî, Celâlzâde Mustafa, Me’âricü’n-nübüvve. 
 
Abstract 
In Turkish literature, the genre of “Names and Attributes of the Prophet” (Asma an-Nabiyy)—among 

the other literally genres that are directly related to Prophet Mohammad—has not unfortunately been studied 
enough up to the present. In it, being of Asma an-Nabiyys as some part of books and compilling these names 
from different books was affected. In our studying, Asma an-Nabiyy of Cel�lz�de Mustafa’s “Tercüme-i 
Me’�ricü'n-nübüvve” has been written as more than one title with different chapters of a book not as an 
indenpendent study. This studying has some joint names of the Prophet, as well as other names not included in 
other books. Moreover, page and line numbers, places of occurrence of these names are given in the study. 
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Türk edebiyatı pek çok türden müte�ekkil bir edebiyattır. 
Türk edebiyatında yer alan türlerden birisi de esm�-yı nebídir. 
Molla Miskin’in Farsça olarak yazdı�ı eseri Me’�ricü’n-
nübüvve’yi tercüme eden Cel�lz�de Mustafa’nın eserini 
doktora tezi olarak çalı�tı�ımız esnada Hz. Peygamber’in 
isimlerine farklı ba�lıklar altında müstakil bölümler ayrıldı�ını 
gördük. Bu edebí türe katkı sa�laması açısından eserimizdeki 
bu bilgileri derleyerek siz ara�tırmacıların dikkatine 
sunuyoruz. 

Hz. Peygamber’in farklı kaynaklarda bini a�an isminin 
oldu�u belirtilmektedir. Hz. Peygamber’in isimlerinin bir 
kısmı Kur’�n-ı Kerím’de, hadislerde, kendisinden önce gelen 
mukaddes kitap ve suhuflarda belirtilmi�, bir kısmı esm�ü’l-
hüsn� ve di�er peygamberlerin isimleriyle ortak olmu� ve dini 
kültür içerisinde ona ait isimler h�line gelmi�tir. Bütün bu 
kaynakların bir bütün olarak de�erlendirilebilmesi için 
öncelikle farklı kaynaklardaki “esm�-yı nebílerin müstakil 
makaleler h�linde ortaya konması kanaatindeyiz. Bu 
dü�ünceden hareketle Cel�lz�de Mustafa’nın Tercüme-i 
Me’�ricü’n-nübüvve adlı eserinde birkaç yerde müstakil 
ba�lıklar h�lindeki isimleri bir araya getirerek bu konuda 
çalı�ma yapacak ara�tırmacıların dikkatine sunmayı istedik.  

Hz. Muhammed, �sl�m �lemindeki birçok edebí eser ve 
türe konu olmu� bir peygamberdir. Hz. Peygamber, Türklerin 
Karahanlılar döneminde müslüman olmasıyla birlikte Türk 
edebiyatında ortaya konulan eserlerde geni� bir �ekilde yer 
almı�tır. 

Türk edebiyatında, Hz. Muhammed ile do�rudan ilgili 
türler �unlardır: na’t, siyer, mevlid, mu’ciz�t-ı-nebí/mu’ciz�t, 
esm�-yı nebí, evs�f-ı Nebí, �em�il, hilye, 
mi’r�ciyye/mi’r�cn�me, reg�ibiyye, gazavatn�me/gazav�t-ı 
Res�lullah, hicretn�me, �efaatn�me, faziletn�me, kırk 
hadis/yüz hadis/bin hadis. (Çelebio�lu, 1998: 348-365 ve Uzun, 2005: 
457-459)  

Hz. Peygamber’in bütün yönleriyle ö�renilmesini ve 
onun Müslümanlar tarafından canlarından çok sevilmesini ilk 
defa Kur’�n-ı Kerim te�vik etmi�tir.1 Hadisler de �sl�m dinini 
ve Hz. Peygamber’i bilmenin ve sevmenin Kur’�n-ı 
Kerím’den sonra en önemli kayna�ıdır. Özellikle, Hz. Ali’den 
rivayet edilen bir hadiste “Hilyemi gören beni görmü� gibidir. 
Beni gören insan bana muhabbetle ba�lanırsa Allah ona 
cehennemi haram kılar; o ki�i kabir azabından emin olur, 
mah�er günü çıplak olarak ha�redilmez.” mealindeki hadis de 
bu ilginin sebeplerinden birini olu�turmu�tur.(Uzun, 1998: 44)  

Hz. Muhammed’in isimlerinin önemi ile ilgili doktora 
tezi olarak çalı�tı�ımız Tercüme-i Me’�ricü’n-nübüvve adlı 
eserde ayrı bir ba�lık açılmı�tır: “Ol Hazret-i Sa’�det-�s�run 
�sm-i �erífleriyle Müsemm� olan Ümmet-i Hid�yet-
mertebetün Fez�ilidür” (Arslan, 2013: 322). 

Bu bölümde bazı hadis rivayetleri vardır. Bu ba�lık 
altındaki kısım günümüz Türkçesiyle �öyledir:  

Enes bin M�lik’den �öyle bir hadis riv�yet edilir: 
“Kıy�met günü bütün insanlar i�ledi�i günahlardan dolayı 
hesabı çekilecektir.” �ki kul, Allah’ın huzuruna çıkartıldı�ında 
Hazret-i Allah �öyle buyurur “Bu iki kulumu cennete koyun.” 
O iki kul �a�kınlıklarından Hazret-i Allah’a sorarlar: “Ey 
Rabbim! Biz nasıl olur da cennete gireriz, cennete girecek bir 
�������������������������������������������������
1 Âli �mr�n 3/31, 32, 132; en-Nis� 4/13, 59; Âl-i �mr�n 3/31; el-Ar�f 7/158, 
el-Ahz�b 33/6.�

amel i�lemedik ki? Bunun sebebi nedir?” derler. Bunun 
üzerine Hazret-i Hak “�smi Ahmet ve Muhammed olanları 
cennete koymayı emrettim.” diye cevap verir. Bir ba�ka hadis 
örne�inde ise Eb� Sa’íd Hudrí’den (r.a.) verilir: “Herhangi bir 
kimsenin evinde Muhammed, Ahmed, ‘Abdull�h isimli birisi 
varsa, o ev, fakirlik görmesin” Bir ba�ka hadís de, �bn Mes’�d 
(r.a)’dan riv�yet edilmi�tir. “Her kim ki o�luna benim ismimi 
verirse, benüm dostlu�umu kazanır ve hem kendisi hem de 
o�lı ikisi birlikte benimle cennete girerler.” Bir ba�ka hadís-i 
�erífde de Eb� Hüreyre (r.a.) riv�yet ider ki “Herhangi bir 
mümin o�luna Muhammed ismini verirse, her ne zaman ki o 
çocu�u Muhammed ismiyle ça�ırırsa, “Y� Muhammed” diye 
tam�m ‘Ar�ı ta�ıyan melekler “Lebbeyk Y� Veliyyu’ll�h” 
diye cev�b verirler. Ondan sonra “Y� Veliyyu’ll�h! derler. 
Müjdeler olsun ki sev�bda bizüm ile ortaksın. Ya’ní itaat ve 
kullukta Hak Ta�l� kıyamet gününde Ar�ı ta�ıyan melekler 
sevabını versin(ARSLAN, 2013: 322-323). 

Hz. Peygamber’e Kur’�n-ı Kerím’de sadece Ras�l, Nebí, 
Muhammed gibi isimlerle de�il daha birçok farklı isimlerle de 
hitap edilmi�tir(Kırçay, 1997: 7). Dolayısıyla bu hitap �ekilleri 
de esm�-yı nebí türünün do�masına temel te�kil etmi�tir. 
Esm�-yı Nebílerle ilgili pek fazla çalı�ma yapılmamı�tır. Bu 
konuda Emine Yeniterzi’nin bir makalesi bulunmaktadır. 
Emine Yeniterzi makalesinde müstakil olarak yazılmı� eser ve 
risalelerden tespit etti�i esm�-yı nebílere(Yeniterzi, 1992: 89)2 
ek olarak �unlardır: B�kí/ Me’�limü’l-yakín(Tergip, 
2010:1093,1109)3, Habîbullâh b. Alî / Esmâ-i Muhammed-i 
Hayri'l-Enam (Çorum Hasan Pa�a �l Halk Ktp., no: 
19 Hk 872/3, vrk. 77b-104a.), Müstakîmzâde Süleymân 
Sadeddîn b. Emîn-Allâh (1131-1202/1719-1788)/ Mir'âtü's-
safâ Nuhbeti Esmâ'i'l-Mustafâ Mısır Milli Ktp. Türkçe Yaz., 
no: Mecâmi Türkî 22, vrk:123-127 ve aynı eserin ba�ka 
nüshası Mısır Milli  Ktp.  Türkçe Yaz.  no: 
Mecâmi Türkî Talat 168), yazarı bilinmeyen / Esmâ'ü'n-nebî 
Aleyhisselam (Mısır Milli Ktp. Türkçe Yaz., no: 7785 S, vrk 
90.), yazarı bilinmeyen/ Terceme-i Esma-i Rasulullah 
(Konya Bölge Yaz. Eserler Ktp., no: 42 Kon 1161., vrk: 
2a/44b.), yazarı bilinmeyen/ Esmâ'ü'n-nebî Aleyhisselam 
(Almanya Milli Ktp. Türkçe Yaz., no: Ms.or.oct.2019, vrk. 
143b/144a), yazarı bilinmeyen/ Esmâ'ü'l-enbiyâ (Arnavutluk 
Devlet Ar�. Türkçe Yaz., no: 389, vrk. 34.) (Ayta� ve Yılmaz, 
2001: 150), yazarı bilinmeyen/ Esmâ'ü'n-nebî 
(Milli Ktp. Yaz. Kol., no: 06 Mil Yz A 5020/37, vrk. 
487a/491a.), �brahim Hanif b. Mustafa el-�stanbûlî / Risâle-i 
Esmâ-i Nebî Tercümesi (Necip Pa�a Kütüphanesi, no: 
NP/639-5)  

Hz. Peygamber’in isimlerin Tercüme-i Me’�ricü’n-
nübüvve’deki ba�lıklara ve sırasına göre tasnifi �öyledir. 

�������������������������������������������������
2 �brahim Hanîf, ed-Dürretü’l-esm� Fî Esm�i’n-nebeviyyeti’l-esn�, (TSMK 
H.Böl.Nu: 1304, yk.1b/32b); Müstakîm-z�de Süleym�n Sa’deddin, Mir’atü’s-
sef� Fî-Nuhbeti Esm�i’l-Mustafa, (TSMK Y.Y.Böl.Nu: 347; yk. 136a-140b); 
e�-�eyhü’l-�m�m Ebi’l-Hasani’l-Harralî (el-Ma�ribî), �erhü’s-sünnetîl-Aliyye 
Fi’l-Esm�i’n-Nebeviyyeti’l-Mustafaviyye, (TSMK E.H.Böl. Nu:441); En’am 
ve Mecmu’a, (TSMK E.H.Böl. Nu:418, yk. 13a-13b); Esm�ü’n-Seyyidin� ve 
Mevl�n� Muhammed S.A.V., (TSMK E.H.Böl. Nu: 1108, yk. 11-12); Esm�ü 
Nebîn� Muhammed, (Süleym�niye Ktp. Mihr-i ��h, Nu:220, yk.8a-8b); Seh�vî 
�emseddin Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed, el-Kavlü’l-bedî Fi’s-
Sal�t Ale’l-Habibi’�-��fî, (Süleym�niye Ktp., Fatih Nu: 1118, 205+1 yk. �
3 Beser içinde “Maksad-ı- S�nî: Ol Hazretün Kur’�n-ı èAzím’de ve Tevrît ve 
�ncîl’de ve Zeb�r’da ve S�ir Suhuf-ı Sem�viyyede ve Eh�dís-i Sahíhada Vaki 
olan Esm�-i �erífesi Bey�nındadur.” ba�lı�ı altında esm�-yı Nebí’ler yer 
almı�tır. Ayhan Tergip doktora çalı�masında bu ba�lık altında geçen isimleri 
derleyerek Esm�-yı �erífe ba�lı�ı altında bu isimlerin dizinini yayımlamı�tır.�
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Eserde “Server-i K�in�t’un sallall�hu ‘aleyhi ve sellem 
Müb�rek �simleri ve Künyeti ve Lakablarınun 
Tafsílidür”(ARSLAN, 2013: 314). ba�lı�ıyla verilen Hz. 
Peygamber’in isimleri �öyledir: 

Bu ba�lık altında Kur’�n-ı Kerím’den �yetler kaynak 
gösterilerek ve bazı muteber hadisçilerin4 de mutabık oldu�u 
üzre denilip Hz. Peygamber’in doksan dokuz ismi verilmi�tir. 
Bu isimlerin doksan dokuzdan da fazla oldu�u belirtilmi�tir. 
Bu isimler sırasıyla �öyledir:  

 Eb�’l-K�sım (Bu isim ba�ta künye olarak veriliyor), 
Muhammed, Mahm�d, Ahmed, Eb�’l-K�sım, el-Mustaf�, el-
Mücteb�, el-Murtaz�, el-Mukted�, el-Muht�r, el-Mufaddal, el-
Mu’azzez, el-Muvakkar, el-Mukarreb, el-Mü’eyyed, el-
Mu’allem, el-Muhakkim, el-’�lim, el-H�kim, el-H�tem, es-
S�bir, e�-��kir, ez-z�kir, et-T�hir, el-’�bid, es-S�cid, e�-
��hid, el-Mübe��ir, en-Nezír, ed-D�’í, es-Sir�c, es-S�hib, el-
�mir, en-N�hí, er-R�zí, el-K�dí, el-H�dí, et-T�lí, el-K�ri, el-
Mühtedí, el-Mekfí, el-Musalli, el-Müzekkí, el-Mün�dí, el-
Mübelli�, el-Mübeyyin, el- Mu’allim, el-Müzekkir el-
Müzemmil, el-Müddessir, el-Mutahhir, el-Musaddık, el-
Mü’min, el-Müsebbih, el-Mürettil, el-Mütebeddil, el-
Mütevekkil, el-Müteheccid, el-Müsteiz, el-Müsta�fir, el-
Müstakím, el-Mürsel, er-Ras�l, en-Nebiyy, el-Habíb, e�-
�ehíd, el-’Azíz, el-Harís, er-Ra’�f, er-Rahím, el-Kerím, el-
Be�ír, el-Emín, el-Leyyin, el-Meb’�s, el-Ma’s�m, el-Mahf�z, 
el-Merf�’, el-Mans�r, el-Ma�f�r, el-Me’m�r, en-N�r, el-
Hakk, el-Bürh�n, el-Beyyine, el-Hüd�, er-Rahme, en-Ni’me, 
el-’Abd, el-Fecr, ed-Duh�, ez-Zıll, en-Necm, en-N�zil, e�-
�ems, ‘Abdull�h, el-M�hí, el-M�sir, el-’Akib, Ras�lull�h, es-
S�hib.  

 Doksan dokuzuncu isimden sonra bu isimlerle devam 
edilmi�tir: “S�hibü’l-bur�k, S�hibü’t-t�c, S�hibü’l-mi’r�c, 
S�hibü’l-her�ve ve’n-na’leyn, S�hibü’l-h�tem ve’l-’al�me, 
S�hibü’l-bürh�n ve’l-Hac, S�hibü’l-havz ve’l-mevr�d, 
S�hibu’l-mak�mi’l-mahm�d, S�hibü’l-vesíle, S�hibü’l-fazíle, 
S�hibü’d-dereceti’r-refi’a, S�hibü’�-�ef�’a, Seyyid-i Veled-i 
�dem; Seyyidü’l-mürselín, �m�mü’l-müttakín, K�idu ‘izzü’l-
muhaccelín, Habíbull�h, Halílull�h, el-’Urvetü’l-vüsk�, es-
Sır�tu’l-müstakím” (Arslan, 2013: 314-318). 

1) Eserde “Ol Hazret-i b�-sa’�detün kütüb-i s�bıkada 
mest�r olan es�mí-i �erífesidür”(ARSLAN, 2013: 318). 
ba�lı�ı altında Hz. Peygamber’den önce gelmi� olan 
peygamberlere gönderilen Tevrat ve �ncil gibi kutsal 
kitaplarda Hz. Peygamber’in gelece�i ve onun isimleriyle 
isimlerin bulundu�u bilinmektedir. 

 Eserde a�a�ıda zikredilen isimlerden sonra �u 
minvalde bir not yer alır: Bu �erefli isimler her ne kadar bir 
sıfat özelli�i ta�ısa da kutsal kitap ve sayfalarda bilinen ve 
bahsi geçen kelimeler olmadı�ından isim olarak kabul edildi.  

 Kutsal kitaplarda geçen isimler �öyledir:  

Tevr�t’da Míz Míz, �ncíl’de T�b T�b, Zeb�r’da ‘�kib, 
ba’zı suhufda R�h� ba’zısında F�raklita ba’zısında Himy�t� 
ba’zısında Evl�y�, ba’zısında Uhr�y�, ba’zısında Dah�k 
�������������������������������������������������
4 (Cübeyr bin Muš’im’in ismi doksan sekizinci isim olan el-’A�ib’den sonra 
zikredilir)�

ba’zısında Me�fuh ba’zısında Ahíd, ba’zısında Me’az Me’az, 
ba’zısında Muht�r, ba’zısında R�hu’l-Hak, ba’zısında 
Mukimü’s-sünne, ba’zısında Mukaddes, ba’zısında Hırzü’l-
emín, ba’zısında Kasem, ba’zısında Nebiyyü’l-mel�him, 
ba’zısında Katt�l. (ARSLAN, 2013: 318) 

2) “Ol Hazret-i Kimy�-menkabetün salav�tull�hi 
‘aleyhi ve sel�mühü Etb�k-ı Sem�v�tda Mezk�r olan 
Es�mí-yi Latífesidür.” ba�lı�ı altında Hz. Peygamber’in yedi 
kat gök tabakalarında isimleri verilmi�tir: 

  Düny� gö�ünde Mücteb�, ikinci gökte 
Murtaz�, üçünci gökte Müzekkí, dördünci gökte Münteceb, 
be�incide Müntahab, altıncıda Mutahhar, yedincide Mukarreb. 
(ARSLAN, 2013: 319) 

3) “Zemín Tabakalarında olan Es�mí-yi N�míyesi 
sallall�hu ‘aleyhi ve sellem” ba�lı�ıyla Hz. Peygamber’in yer 
tabakalarında zikredilen isimleri verilmi�tir: 

�lk tabakada Mu’azzam, ikincide Mübeccel, üçüncüde 
Muhabbeb, dördüncüde Mü�erref, be�incide T�hir, altıncıda 
Emínull�h, yedincide N�rull�h.(ARSLAN, 2013: 319) 

4) “Env�’-ı Mahl�k�tdan Her T�ife Arasında 
Me�h�r olan �sm-i Sa’�det-resmleri sallalahu ‘aleyhi ve 
sellem” ba�lı�ıyla Hz. Peygamber’in mahlukatın farklı türleri 
arasındaki en bilinen isimleri verilmi�tir:  

Eserde Hz. Peygamber’in farklı canlı türleri arasındaki 
isimleri: Hamele-i Ar� arasında Mustaf�, büyük melekler 
arasında Muht�r, r�h�níler arasında Mükerrem, ‘Ar� sakında 
Ras�lullah, cebhe-i kürsíde Habíbull�h, levh-i mahf�zda 
Safiyyull�h, T�b� a�acının yapraklarında Safvetull�h, hamd 
sanca�ında Hayretull�h, teb�reke ve ta’�l� katında ‘Abdull�h, 
mel�ike arasında ‘Abdulhamíd, enbiy�lar arasında 
‘Abdulvehh�b, �eytanlar arasında ‘Abdulkahh�r, cin katında 
‘Abdurrahím, da�larda ya�ayanlar arasında ‘Abdulh�lık, 
çöllerde ya�ayanlar arasında ‘Abdulk�dir, denizlerde 
ya�ayanlar arasında ‘Abdulkudd�s, sürüngenler arasında 
‘Abdul�ıy�s, vah�i hayvanlar arasında ‘Abdurrezz�k, yırtıcı 
hayvanlar arasında ‘Abdull�h, dört ayaklı hayvanlar arasında 
‘Abdulmü’min, ku�lar arasında ‘Abdulgaff�r. (ARSLAN, 
2013: 319) 

5) Eserde daha sonra Allah’ın (c.c.) Kur’�n’da 
kendisiyle birlikte Kur’�n-ı Ker’im’i ve Hz. Peygamber’i on 
sekiz isim ile zikretti�inden bahseder. O bölümün ba�lı�ı 
�öyledir:  

 Ol Hazret-i Ris�let-menziletün ‘Ulüvv-i ��n-ı 
Sa’�det-ni��nları Hususında Let�if-i �erifedür” (ARSLAN, 
2013: 319).  

Bu on sekiz isim �unlardır: N�r, ‘Azíz, Kerím, ‘Azím, 
�ehíd, Hak, Mübín, Zü’l-’ul�, H�dí, H�kim, zü’r-Rahme, 
Nezír, T�hir”, Tayyib, D�’í, K�im, S�dık, el-Ahsen. 

Türk edebiyatında Hz. Peygamber’i anlatan edebí 
türlerden olan esm�-yı nebí hakkında yeterli çalı�ma 
bulunmamaktadır. Döneminin me�hur hadis hocalarından 
Molla Miskin’in yazdı�ı orjinali Farsça olan bu eserde hem 
Kur’�n-ı Kerím’deki �yetler hem de di�er peygamberlere inen 
kitap ya da sahifeler delil gösterilerek Hz. Peygamber’in 
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isimlerine yer verilmi�tir. Ayrıca eserde, Enes Bin M�lik ve 
Eb� Sa’íd Hudrí’den nakledildi�i belirtilen iki hadise 
dayanarak, �sl�miyette Hz. Peygamber’in isimlerinin önemi 
vurgulanmı�tır. Birçok manzum ve mensur eserde ayrı 
ba�lıklar altında yer alan muhtemel esm�-yı nebíler hakkında 
mukayeseli çalı�malar için bizim çalı�mamızda bulunan Hz. 
Peygamber için kullanılan isimlerin ara�tırmacıların dikkatine 
sunulması faydalı olacaktır. 
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