
 

 
 
 

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN YÜCE VASIFLARI 
 

EsselamuAleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.  

VesselatuVesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.  
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah,  

Medet ya Meşayihina, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.  
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sıfatlarından hallerini anlatan bölümdeyiz. Allah 
bize de inşallah o sünnetleri yapmaya muvaffak eylesin, her sünnet her okuduğumuz birere 
sünnettir hepsi ahir zamanda yaşadığımız için yüz şehit sevabı oluyor. Yani sen az 
zannedersin Allah indinde büyüktür diyor.  

 
326. “Süratli yürürdü. Kişi arkasından acele yürürdü de yine ona 

yetişemezdi.” Arkasından hafif koşturarak gitse bile insan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yürümesine yetişmezdi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) koşturmazdı da Allah’ın hikmeti hızlı 
yürürdü. Allah öyle kuvvet vermiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yürümesine bile 
koşturarak yetişemez. 

 
327. “Yürüdüğü zaman sert adımlarla yürürdü.”  

 
328. “Yürüdüğü zaman sanki bir şeye dayanıyormuş gibi olurdu.”  

 
329. “Gece kalkamadığında yahut hastalandığı zaman gündüz on iki rekât 

namaz kılardı.” Bize de bir kolaylık oluyor, bazen kalkamıyoruz diyorlar, kaçırıyoruz gece 
namazını, gündüz on iki rekât Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kılardı. 

 



 

 

 

 
330. “Uyuduğu zaman sağ elini yanağının altına kor” Tabi şimdi bizimki gibi 

yastıktı, kolay öyle yumuşak şeyler yoktu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sağ elini yanağının 
altına koyardı, sağ tarafına yatardı çünkü ilk başta onun için onu yapardı bir de dua olarak; 
“Allah’ım Kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru derlerdi.” 

 
331. “Uyuduğu zaman nefesi yükselirdi.” En ufak bir şey sahabeler Allah razı 

olsun onlardan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hallerini anlatırlar. Uyuduğu vakit horlama 
değil de nefes alıp verince insan bazı ya horluyor insan yahut nefesi fazla oluyor. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) horlamazdı, nefesi yükselirdi. Yani bütün halleri Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) güzeldi, öyle horlama Allah’ın işidir de Peygambere yakışmadığı için onun hali yüksek 
ses, nefesi yükselirdi yalnız. 

 

 
 332. “Bir yerde konakladığı zaman öğleyi kılmadan oradan ayrılmazdı.” 

Eskiden tabi şimdiki gibi şey yoktu, yürüyerek yahut develerle, atla, merkeple gidip gittiği 
vakit onun için sabah her şeyi yapar, namazı bekler öğlen namazını kılıp devam ederdi 
yoluna.  

 

 
333. “Yolculukta bir yerde konakladığı zaman ya da evine girdiği zaman iki 

rekât namaz kılmadan oturmazdı.” Namazı benim yani en sevdiğim şey derdi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) namaz dünyada. Onun sevdiği şeydir onun için bir seferden 
gelince, yolculuktan gelince yahut evine gelince iki rekât namaz kılıp ondan sonra otururdu. 

 



 

 

 

 

334. “Kendisine vahiy indiği zaman bu ona o kadar ağır gelirdi ki hava soğuk 
olsa bile alnından inci taneleri gibi ter boşanırdı.” Allah’ın kelamı o kolay değil vahiy 
bütün kâinata ümmete verilen bir şeydir, o Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gene o kadar şey 
olduğu halde gene ağır gelirdi soğuk olsa bile terlerdi. Sıcak zaten terler ama soğukta bile, 
buz gibi olsa bile hava o şiddetten ateş gibi olurdu ter akardı inci taneleri gibi alnından. 

 

 

335. “Kendisine vahiy indiğinde başı ağrırdı. Ağrının zail olması için başının 
her tarafına kına konurdu.” Kınanın da faydası var, hem sünnettir hem şifadır baş ağrısına 
da iyi gelir onun için hanımlar bazıları kınayı beğenmezler ama o sünnettir, şifadır inşallah. 

 

 

336. “Üzüntü veya kederler karşılaştığı zaman; “Yâ hayyü yâ kayyûmü bi 
rahmetike esteğıysü” derdi.”  

 

 
337. “Bir yerde konakladığı zaman iki rekât namaz kılmadan oradan 

ayrılmazdı.” Yolculukta nerede olursa bir iki rekât kılardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Hem bize talim hem bereket olsun diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nerede namaz 
kıldıysa, nerede ettiyse her taraf kıyamete kadar bereketi orada olur. 

 



 

 

 

 
338. “Aynaya baktığı zaman” Bunu söylerdi; “Elhamdü lillâhillezî sevvâ halkı 

fe adelehû ve kerrame sürate vechî fe hassenehâ ve cealenî minel müslimîn,” derdi.” 
Yani Allah’a hamd olsun ki güzel yarattı beni, yüzümü güzel yarattı, Müslümanlardan eyledi 
diyor. Bunu da aynaya baktığı zaman ona şükretmek, hamd etmek lazım yani aynaya bile 
baksan ona bir sevap kazanırsın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetinin sevabını 
kazanmış olursun. 

 

 

339. “Aynaya baktığı zaman; “Elhamdü lillâhillezî hassene halkıy ve hulükıy 
ve zâne minnî mâ şâne min ğayrî” derdi.” Bunu aynaya baktığı zaman Allah beni 
huyumu da, hilkatimi de güzel yaptı, kötü şey bende olmadı diye hamd ederdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.).  

“Sürme sürdüğü zaman gözlerinin her birine iki kere sürerdi. Bir kere de 
aralarına sürerdi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sürme kordu çünkü o da sünnettir de 
bizim hanımlar şimdi kor. O güneşte o şeyler güneş göze zarar verdiği için sürme hem 
koruyor hem şifa oluyor. 

“Pabuçlarını giydiği zaman önce sağ ayağına giyerdi.” Ayakkabı, terlik ne 
giyerse mübarek Aleyhisselam. “Çıkarırken de önce solunu çıkarırdı. Mescide girerken 
önce sağ ayağını içeri atardı. Verirken, alırken hülasa her şeyde daima sağla 
başlamasını severdi.” Alışverişte yahut her türlü şeyde ikramda sağla vermek isterdi. 

 

 

 



 

 

 

 

340. “Beyt-i Şerif’e” Kâbe-i Muazzama’ya “Baktığında şöyle derdi; “Allah’ım! 
Bu evin şerefini, yüceliğini, kerem ve iyiliğini muhabbetini artır.” Muhabbetini arttır. 

 

 
341. “Aya baktığı zaman şöyle derdi” Yani hilal çıktığı vakit; “Allâhümmec’alhü 

hilâle yümnin ve ruşdin* Âmentü billezî halekake fe adeleke tebârakellâhü ahsenül 
hâlikıyn*” Bunu dua ederdi. 

 

 
342. “Rüzgâr estiği zaman yüzünü ona doğru çevirir, dizleri üstüne çöker.” 

Yani oturur, şey yapar; “Ellerini uzatarak şöyle derdi; “Allâhümme innî es’elüke min 
hayri hâzihir riyhı ve hayri mâ erselte bihî ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ 
erselte bih* Allâhümmec’alhâ rahmeten ve lâ tec’alhâ azâbâ* Allâhümmec’alhâ 
riyâhan ve lâ tec’alhâ riyhâ*” Yani diyor ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.); Allah’ım bu 
rüzgârın hayrını isteriz ne gibi hayırlar için gönderildiyse onu isteriz, şerrinden sana sığınırız, 
olacak şeylerden de sana sığınırız, onu rahmet olarak gönder bize diyor, azap olarak olmasın, 
fırtına olmasın, güzel rüzgâr olsun diye dua ederdi. 

 

 

 



 

 

 

 
343. “Hanımlarından biri ile cinsi temasta bulunduklarında elleriyle 

teyemmüm ederlerdi.” Gusüle kalkmadığı vakit teyemmüm ederdi çünkü teyemmümsüz 
kalmak iyi değil Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e de talimdir bu, hemen yıkanıp, gusül 
yapamayan insan teyemmüm yapması lazım devamen. 

 
344. “Arkasında bir şey olmadan yüz üstü yatan birini gördüğü zaman, ayağı 

ile onu iter şöyle derdi; “Allah’ın en öfkelendiği yatış şekli bu!” Yani şimdi adam arkası 
üstü yatamıyor, ameliyatlı yahut yara var, bir şey var öyle yok da yüz üstü yatmış onu sevmez, 
o şeytan yatışıdır diye hatta Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kimseye şey yapmadığı halde 
ayağıyla dürterdi kendisini, bu Allah’ın sevmediği yatıştır diye düzelt kendini diye tembih 
ederdi. 

 

345. “Uğurlamak için bir kişinin elini tuttuğu zaman, o bırakmadan kendileri 
elini çekmezler ve şöyle derlerdi” Yani elini musafaha yaptığı vakit nezaketinden 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendi çekmez, adam çeksin yahut karşıdaki çeksin diye, ona 
da dua ederdi; “Dinini, emanetini ve amellerinin son ve akıbetini Allah’a emanet 
ederim.”  

 
346. “Cenazeyi kabre koyduğu zaman; Bismillâhi ve billâh i ve fî sebîlillâhi 

ve alâ milleti rasûlillâh, derdi.” Şimdide zaten cenazenin kabre konulduğu vakit bu şey 
söylenir.  



 

 

 

 

347. “Çocuklara ve ailelerine karşı insanların en merhametlisi idi.” O vakit 
böyle çocuklara yahut şeylere fazla merhamet etmezlerdi, onu edeni de ayıplarlardı ama 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onlara edep öğretti, güzelliği öğretti. Allah hepimize nasip 
etsin burada olamadık ama onunla cennette Havz-ı Kevser’de beraber olalım. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
30 Haziran 2020 /09 Zilkade 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


