
 Övülen övülmeye lâyık olan.

Muhammed e



 Herkesten daha çok övgüye lâyık olan.

Ahmed e



 Küfür kendisiyle mahvedilen.

El Mâhî e



 İnsanları kıyamet günü arkasında toplayan.

El Hâşir e



 Kendisinden sonra hiçkimseye peygamberlik verilmeyen.

El Âkib e



 Allah’a hamdi çok seven.

Hâmid e



 Kemâlâtla övülmüş.

Mahmûd e



 Ümmetinden cehennem ateşini uzaklaştıran.

Ahyed e



 Mahlûkatın hiçbirisi kendine eşit olmayan. Tek.

Vahîd e



 Küfrü ve şirki tamamen silen.

Mâh e



 En mükemmel ferd.

Tâhâ e



 Ey insan. İnsanların efendisi.

Yâsîn e



 Bütün ayıplardan tertemiz.

Tâhir e



 Maddi manevi ayıplardan temizlenmiş.

Mutahher e



 En güzel kokulu olan.

Tayyib e



 Peygamberlerin ve mü’minlerin efendisi.

Seyyid e



 Allah tarafından gönderilen.

Rasûl e



 Allah’ın emir ve yasaklarını bildiren.

Nebiyy e



 Rahmet peygamberi.

Rasulurrahmeti e



 Ümmetin işlerini elinde tutan.

Kayyim e



 Bütün fazilet ve kemâlâtı kendinde toplayan.

Cami’ e



 Peygamberlerin sonuncusu.

Muktefi e



 Miraç’ta bütün peygamberlerin kendisine uyduğu.

Mukaffa e



 Mahlûkatın en eksiksiz ve kusursuzu.

Kâmil e



 Padişahlık tâcına sahip olan.

İklîl e



 İrşad sırasında ağır yüklere bürünen.

Müddessir e



 Elbisesine bürünmüş halde ilâhi vahiyle yüklenmiş olan.

Müzzemmil e



 Allah’ın kulu.

Abdullah e



 Allah tarafından sevilmiş.

Habîbullah e



 Mahlûkatın arasından seçilmiş.

Safiyyullah e



 Kendisine ilâhi sırlar açılmış olan.

Neciyyullah e



 Nebilerin sonuncusu.

Hâtemü’l-Enbiyâ e



 Kalpleri dirilten.

Muhyî e



 Azaptan kurtaran.

Müneccî e



 Faniliği bakiliği hatırlatan.

Müzekkir e



 Yardımcı. Yardım eden.

Nâsır e



 Allah tarafından yardım görmüş.

Mansûr e



 Peygamberliği ve varlığıyla rahmet olduğu bilinen.

Ma’lûm e



 Meşhur olan.

Şehîr e



 Kendisine inanan ve inanmayanlara şâhitlik edecek olan.

Şâhid e



 Kıyamet günü tam şâhitlik edecek olan.

Şehîd e



 Peygamberliğine şâhid olunmuş.

Meşhûd e



 Müjdeleyen.

Beşîr e



 Çok çok müjdeler veren.

Mübeşşir e



 Azapla korkutan.

Nezîr e



 Kâfir ve fâsıkların kalplerine korku düşüren.

Münzir e



 Bütün vücudu nur olan.

Nûr e



 Nur saçan.

Sirâc e



 Ayın güneşten aldığı ışık gibi Allah’ın nûruyla aydınlatan.

Misbâh e



 Hidayete sevkeden.

Hüdâ e



 İrşâd eden.

Mehdî e



 Nurlandıran. Nur veren.

Münîr e



 Allah’a davet eden.

Dâi’ e



 Allah’ın davetine uymuş olan.

Med’uv e



 Davete icabet eden.

Mucîb e



 Duaları kabul edilen.

Mücâb e



 Ümmeti için Allah’a dua ve niyazda bulunan.

Hafiy e



 Suçları çok affeden.

Afüv e



 Yakın dost.

Velî e



 Davetinde bâtıl olmayan.

Hak e



 Allah’ın emrini yerine getirmekte güçlü.

Kavîy e



 Emniyet veren. Güvenilen.

Emîn e



 Îtimad edilen.

Me’mûn e



 Cömert olan.

Kerîm e



 Övülen sıfatları olan.

Mükerrem e



 Allah katında yüce mertebelere erişmiş.

Mekîn e



 Allah’ın emrini sağlam yapan.

Metîn e



 Peygamberliği sağlam olup dini açıklayan.

Mübîn e



 Bütün hayırları Allah’tan ümid eden.

Müemmil e



 Sıla-i rahimde bulunan akrabayı gözeten.

Vesûl e



 Kuvvet sahibi olan.

Zû Kuvvet e



 Hürmet ve üstün makam sahibi.

Zû Hurmet e



 Üstünlük ve izzet sahibi.

Zû İzz e



 Fazilet sahibi

Zû Fadl e



 Kendisine itaat olunan.

Mutâ’ e



 Allah’ın emir ve yasaklarına itaat eden.

Mutî’ e



 Üstün makam sahibi olan.

Kademu Sıdk e



 Rahmet ve şefkat peygamberi.

Rahmet e



 Geleceği müjdeleyen.

Büşrâ e



 İnsanları imana çağırıp kurtaran.

Ğavs e



 Dünya ve ahiret işleri için kendisinden yardım istenen.

Gıyâs e



 Allah’ın nimeti.

Ni’metullah e



 Maddi manevi murada ermek için vesile olan.

Urvetün Vuskâ e



 Allah’ın kılıcı.

Seyfullah e



 Saf temiz seçilmiş.

Mustafa e



 Mahlûkat arasında seçilmiş olan.

Müctebâ e



 Her türlü davranışında tertemiz, güzîde olan.

Muntakâ e



 Okuma yazma bilmeyen, Allah tarafından öğretilen.

Ümmî e



 İlahi tecelliler için seçilmiş olan.

Muhtâr e



 Azaptan koruyan, kurtaran.

Ecîr e



 Kâsım’ın babası.

Ebu-l Kâsım e



 Şefaat edecek olan.

Şefî’ e



 Vazifeleri en güzel yapan.

Sâlih e



 Sözleri halleri dosdoğru olan.

Sâdık e



 Doğrulayan tasdik eden.

Musaddık e



 Bizzat kendisi dosdoğru olan.

Sıdk e



 Hayırlı amellerin her çeşidini işleyen.

Berr e



 Hayırlı amelleri yapmak kendi alışkanlığı olan.

Meberr e



 Bütüm mahlukatın kendisine yöneldiği yüce insan.

Vecîh e



 Nasihat eden. Samimiyet gösteren.

Nasîh e



Her zaman insanlara nasihat edip samimiyet gösteren.

Nâsih e



 Allah’ın emirlerini noksansız tebliğ ederek insanları yönlendiren.

Vekîl e



 Allah’a tevekkül eden.

Mütevekkil e



 Kendisine inananlara kefil olan.

Kefîl e


