
 

 
 
 

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 sıfatlarına gene devam ediyoruz. 

 
348. “En çok şöyle yemin ederdi; Lâ ve müsarrifil kulûb.” Yemin olarak 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yani kalpleri yürüten, O’na yemin ederdi. 

 

 

349. “Umumiyetle şu duayı yapardı” Bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en çok; 
“Yâ mükallibel kulûb* Sebbit kalbî alâ dînik.” Bunun manası; “Kalpleri döndüren, 
çeviren benim kalbim dininde sabit kalsın” diye şey yapardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Neden böyle dua ettiği kendisine sorulunca” Çünkü Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) size ihtiyaç yok bu duayı yapmana gibisinden şaşırdı Sahabe Hazretleri, O da “Şöyle 
buyururlardı; “Hiç bir insan yoktur ki kalbi Allah’ın kudret parmağından iki 
parmağı arasında bulunmasın. Dilediğini ayakta tutar, dilediğini de kaydırır.”  

Onun için devamlı bu dua, hepimizin en mühim, çok mühim bir duadır ki; “Dininde 
sabitkadem kıl, kalplerimizi tebdil etme, son nefesimize kadar bu yolda duralım” diye çünkü 
dediğimiz gibi çoğu insan şaşırıp kalırsın, yoldan çıkmış diyor. Onu ayıplamamak lazım 
kendimize dua etmemiz lazım ki sabitkadem kılsın bizi, hak yolda, dinde, tarikatta, imanda 
kalbimizi çevirmesin.  

 

 

 



 

 

 

 

350. “Arife günü umumiyetle şu duayı okurdu” Yani arife günü dediğimiz 
Kurban Bayramından bir gün önce Arafat dağında olmamıza lüzum yok her tarafta bunu 
okurlar, okumak lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hacca bir defa gittiydi de onu başka 
bir gün önce çok söylerdi bunu; “Lâ ilâhe ilellâhü vahdehû lâ şerike leh* Lehül mülkü 
ve lehül hamdü bi yedihil hayr* Ve hüve alâ külli şey’in kadiyr*” Bu, okumak yani 
şimdi geliyor zaten bir üç hafta sonra inşallah arife günü geliyor bunu devamlı okuyalım 
inşallah.

 
351. “En çok pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı.” Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) o günler, onun için biz de onu yapabildiğimiz üç aylarda daha fazla 
yapıyoruz onu da normalde Pazartesi, Perşembe tutardı. “Neden böyle yaptığı sorulunca 
şu cevabı verirdi; “Ameller her Pazartesi ve Perşembe günü Allah’a sunulur. (Oruçlu 
iken amelimin Allah’a arz olunmasını severim.)” Yani yaptığı insanların işler hafta 
içinde Pazartesi, Perşembe verilir o gün de oruçlu olarak verilince çok kıymetli olur.  

 “Her Müslüman affedilir ancak dargın olan kişiler müstesna. (Cenab-ı Hak 
meleklere onlar için) Bunları geri bırakın der.” Dargın olan, Müslüman üç günden fazla 
dargın olmaması lazım dargın olursa o vakit Allah da onu sevmez; “onu bekletin” diyor 
ileride barışınca o vakit onların yaptıklarını affeder Allah Azze ve Celle. 

 
352.  “Cumartesi ve Pazar günleri de umumiyetle oruç tutar ve şöyle derdi; 

Bu iki gün müşriklerin bayram günleridir onlara muhalif olmaktan hoşlanırım.” 
Diyor yani Pazartesi, Perşembe Allah’a ameller arz olur o Cumartesi, Pazar da müşriklerin 
bayramı olduğu için o bayramı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onlara muhalif olsun diye 
onlara oruç tutardı. 



 

 

 

 

353. “Umumiyetle şu duayı yapardı; “Rabbenâ a’tinâ fid dünyâ haseneten ve 
fil Âhirati haseneten ve kınâ azâben nâr.” Dünyada da ahirette de iyilik ver bize diyor, 
azabından bizi koru diyor. 

 

354. “Kapısı parmakların ucu ila çalınırdı.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i 
rahatsız etmemek için tırnaklarının uçlarıyla hızlı da vurmazlardı öyle yapardı Sahabeler. 

 
355. “Yüzüğü gümüştendi, yüzük kaşı Habeşî (akik taşı) idi.” Gümüş üstünde 

de akik taşı vardı. 

 

356. “Yüzüğü ve onun kaşı gümüştendi.” Çünkü mühür olarak da kullanıyordu 
isim yazıyordu o vakit, sırf gümüş birisi vardı gene. 

 
357. “Gözleri uyurdu lakin kalbi uyumazdı.” Devamlı uyanık, Allah 

huzurundaydı Sallahu Aleyhi ve Sellem. 

 

358. “Ahlakı Kur’an idi.” Nasıl huyu? Tabiatı nasıldı diye şey yapınca; Kur’an’dı. 
Kur’an’da ahlakı nasıl Allah Azze ve Celle gösteriyorsa Peygamber Efendimiz (s.a.v.) aynı, 
hiç eksik yok aynı Kur’an’da olduğu gibi huyu, güzel huyları vardı. 

 

359. “Bayrağı siyah, sancağı beyaz idi.” Şimdi bu bayrak ismi de var, 
Topkapı’dadır, emanetlerdedir, siyah, sancak da beyazdır. 



 

 

 

 

360. “Umumiyetle Cuma günü yıkanırdı bazen de terk ederlerdi.” Cuma günü 
gusül yapmak sünnettir ama farz olmasın diye onun için bazen bırakırdı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 

361. “Bazen kendisini şiddetli bir baş ağrısı yakalardı da bir veya iki gün evde 
bekler çıkmazdı.” Şakika dediği yani migren şey yapardı, çok başı ağrırdı Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem onun için evden bir iki gün çıkmazdı o kadar ağrıdan. 

 
362. “Elini çoğu kez namazda oynamak kasdı olmaksızın sakalına koyardı.”  

 

363. “Çocuklara karşı çok merhametli idi.”  

 
364. “Son derece merhametli idi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Birisine bir 

şey vadetti mi imkânı olduğu zaman mutlaka o vaadini yerine getirirdi.” Yani 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) istediği vakit insanlar, verirdi ama verdiği için de çoğu zaman, 
bazen olmazdı, olunca da muhakkak verirdi kendisine. 

 
365. “İslam düşmanlarını yakalayışı şiddetli idi.” İslam düşmanına karşı şiddetli 

idi, Müslümanlara çok merhametli ama İslam düşmanı olan ona taviz vermezdi. 



 

 

 

 

366. “Sükûtu uzun, gülmesi azdı.” Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 

 

 
367. “Yatağı kabirde insanın altına konan bir şey kadardı.” Yani küçük bir 

yataktı ancak kendi sığabilir. “Başı mescit tarafına doğru yatardı.”  

 

 
368. “Yatağı keçeden ibaretti.” Böyle yumuşak bir yatak değil sert bir yatak. 

 

 
369. Her mübarek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her şeyinin adı vardı. “Atına; 

“Mürtecez”, devesine; “Kusva”, katırına; “Düldül”, merkebine; “Ufeyr”, zırhına” 
Savaşta giydiği zırh; “Zâtü’l-Füdûl”, kılıcına; “Zülfikâr” denilirdi.” Zülfikârı da Hazreti 
Ali’ye hediye etti en sonra.  

 
370. “Onda biraz da latife vardı.” İnsanları hoş tutsun diye latife de yapardı 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ama yalan olarak değil de hakikatle insanları hoş tutsun diye.  

 

 

371. “Okuyuşu med (uzatma) şeklindeydi. Okuyuşunda terci (teğanni) 
yoktu.”  



 

 

 

 

372. “Giysisi ökçelerinin üstüne kadardı, yenleri de parmakları ile beraberdi.” 
Eskiden tabi bu elbiseyi yere sarkıtınca fazla uzun olunca o zaman kibre delalettir çünkü 
kumaş ucuz bir şey değildi o vakit pahalı bir şeydi de onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
kısa yapardı ki herkes gibi olsun. Şeyi de uzun yenleri buraya kadar olurdu. (Elinin 
parmaklarının ucunu gösteriyor.) 

 

373. “Gömleğinin yeni bileklerine kadarı.” O da vardı bileklerine kadar olurdu. 

 

374. “Umumiyetle Fatma’nın başını öperdi.” Yani Hazreti Fatma anamızı, kızı 
mübarek Fatma anamızın başından öperdi yani çok severdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
onu.

 

375. “Kumaştan elbisesi vardı bayram ve Cuma günleri onu giyerdi.” Daha 
değişik olsun daha güzel olsun diye hem bayramlarda hem Cuma günü giyerdi. 

 

376. “Dört halkası bulunan bir kazanı vardı.” Yemek yapılacak elle tutulacak şeyi, 
kazan dört taraftan tutulsun diye.  

 

377. “Kısa bir mızrağı vardı yanında taşırdı namaz kılacağı zaman onu önüne 
dikerdi.” Önünden geçen bir şey yapmasın. 

 
378. “Ufeyr adında bir merkebi vardı.”  



 

 

 

 
379. “Abdestten sonra kullandığı bir havlusu vardı.” Yani abdestten sonra 

demek havluyla kurulanmak da gene sünnettir.  

 

380. “Bir sikkesi (bir çeşit ağaçtan elde edilen bir koku) vardı, onunla 
kokulanırdı.”  

 

381. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bulunan eşyaların hepsinin isimlerini söylüyor 
burada; “Süslü bir kılıcı vardı. Sapı gümüştendi. Gümüşten halkası da vardı. Adına 
“Zülfikar” deniyordu.” İşte bu Hazreti Ali’ye verilen şeydir.  

“Zü’s-Sedad” adında bir ok atılan yayı vardı.” Yayın adı Zü’l-Sedaddı. “Zül-
Cümû” adında bir de ok kabı vardı. “Zâtül Füdûl” adında bir de zırhı vardı.” Yani 
üstüne. “Bakırla kaplamalı idi. “Neb’a” adında kısa bir mızrağı ve “Zeken” adında 
bir kalkanı vardı. “Mürtecez” denilen kırmızıya çalar atı vardı.” “Sekb” denilen 
koyu siyah bir atı vardı. “Rac” denilen bir eyeri vardı.” “Düldül” adında şeybâ bir 
katırı” Yani kuvvetli bir katırı vardı.  



 

 

 

“Ve “Kusvâ” adında bir devesi vardı.” Medine’ye gelip de onunla geldiği. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra da kaldı o Kusva, onu kesmediler daha sonra 
salıverdiler kendi başına otlayıp ölene kadar öyle kalmıştı. “Ya’fur” adında bir merkebi 
vardı. “Küz” denilen bir döşeği (ya da yastığı) vardı. “Nemr” denilen ucu demirli 
bir bastonu vardı. “Sadr” adında bir de ibriği vardı. “Medille” adında aynası ve 
“Câmi” adında bir makası vardı. “Memşuk” adında bir kadıbı (değneği) 
mevcuttu.”  

 

382. “Zareb adında bir atı vardı. Lizâz adında bir diğer atı vardı.” Gene 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in. 

 
383. “Lühayf adında bir atı vardı.” Bunlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sırf 

kendi değil zaman zaman oluyordu da başkaları da veriyordu.  

 
384. “İçinde su içilen bir cam kâsesi vardı.” 

 
385. “Ağaçtan bir kabı vardı. Gece icap edince onu kullanırdı.” Yani abdest 

bozmak için çünkü o vakit şimdiki gibi evde tuvalet filan yoktu uzağa gitmesin için bazen 
oraya ihtiyacını geçirirdi. 

 
386. “Ğarrâ adında dört kişinin taşıyabileceği kadar büyük bir kabı vardı.”  

 



 

 

 

 

387. “Sürmedanlığı vardı her gece ondan üç birine üç diğer gözüne sürme 
kullanırdı.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şefaati üzerimize olsun, Allah cennette komşu 
etsin. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
07 Temmuz 2020 /16 Zilkade 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


