
 

 
 
 

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.  
 
 

 
 

393. “Hizmetçiye söyledikleri sözlerden biri de: bir ihtiyacın var mı? İdi.” 
Yani yanında çalışana bir o kim insanlar fazla sormaz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yanında 
olana; “Bir istediğin eksiğin var mı?” diye sorardı. 

 
394. “Devesine; “Adbâ”, katırına “Şehbâ”, merkebine “Ya’fur”, cariyesine de 

“Hadıra” denirdi.”  

 
395. “Gece üzerinde uyuduğu yastığının yüzü meşin, içi lifti.” Şimdi o lifleri 

kullanmıyorlar bazen öyle aktarlarda filan satıyorlar da insanlar tabi pamuklu yahut şimdi 
kuş tüyü oluyordu, o da iyidir de insanlar şimdi elyaf koyuyor. Elyaf bir işe yaramaz zarardan 
başka şey değil, lif koysan bile daha iyi ama lif tabi serttir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sert 
şey yapıyor, o vakit lükse bakmıyordu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öyle mühim olan 
Allah’la beraber olmak.  

 

396. “Eza veren kötü sözü olmazdı.” Yani çirkin bir söz yahut incitecek bir söz 
söylemezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Birinin, diğerinin aleyhine olan sözünü de 
kabul etmezdi.” Yani mecliste şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı haklı olsa bile onu da 
sevmezdi, kabul etmezdi.  

 



 

 

 

 

397. “Bayram namazları için ezan okumazdı.” Sabah namazı ezanı okunuyor 
ondan sonra bayram namazı ezan okunmaz, kamet edilir şey olarak bayram namazı için 
niyet edilir. 

 

398. “Kendisine melekler geldiği ve Cebrail ile konuşması sebebiyle 
sarımsak, soğan ve pırasa gibi şeyleri yemezdi.” Yani koku yapan şeyler yemezdi bu 
dediğimiz gibi gene Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e mahsus bir durumdur, ümmetine 
müsaade vardır, şifadır onlar da.  

 
399. Bu da gene aynı şekilde bu daha değişik bir şey; “Haram etmezdi” Haram 

değil. “Ama kendisi çekirge, böbrek yemezdi.” Bir de bu yerde dab dediği kertenkele 
çölde çıkar bu çekirge binlerce, milyonlarca, milyarlarca çıkardı oradaki çöl insanları onu 
yiyor. Pişirerek de yer, çiğ de yer. Böbrek böbreği de işte galiba idrar içinden geçtiği için o 
kertenkele büyük böyle büyük kertenkele olur, çölde çıkar onlar. Onları şeyler yer ama 
yemezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.), günah demez, onlar yenir de kendisi yemezdi. 

 
400. “Yaslanarak yemek yemezdi.” Oturarak böyle yemezdi böyle oturur doğru 

dürüst yemek lazım. Bazı insanlar keyif yapıyor Romalılar yatarak üzüm salkım şey 
yaparlardı öyle olmaz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yemeğe de hürmeti var, önündekilere 
de hürmet ederek şey yapardı. “Arkasından iki kişi yürümezdi.” Yani yürüdüğü vakit 
kimse yani gel benim arkamda dur yürü diye istemezdi kendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem 
yürürdü. 

 

 

 



 

 

 

 

401. “Kendisine hediye edilen o mahut zehirli koyundan sonra” Tebuk’ta 
Yahudi Kadın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e pişirip vermişti zehir doldurmuştu içine 
ondan sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hediye olduğu vakit ilk başta sahibine yedirirdi, 
ondan sonra kendi yerdi.  

Bu da bize gösteriyor ki dikkat etmek lazım her tehlikeye atmamak lazım kendini. Bu 
husus avamınas için fazla geçerli olmasa da başkanlardı, şuydu onlar İslam’a hizmet eden 
insanlar, bu şeye dikkat etmeleri lazım kendilerine ki İslam düşmanları çoktur. Ortadan 
kaldırmak isterler her şeyi, her ümmete faydalı olan insanı yahut şeyi ona muhakkak bir 
şeytan musallat olur onun için dikkat etmesi için hediye gelirse bilmediği kimsenden; “gel 
bakayım sen aç ye bakayım bunları” diyecek yerse ondan sonra yer. Yok, yemezse demek 
hainlik vardır dikkat ister bu.  

“Sahibi yemedikçe hediye olarak sunulan şeyden katiyen yemezdi.”  

 

402. “Herhangi bir şeyi veya olayı uğursuz saymazdı.” “Lakin güzel söz 
dinlediği zaman ondan hoşlanırdı.” Yani kötü, uğursuzluk saymazdı da uğur olarak 
kabul ederdi, uğursuzluğu kabul etmezdi de uğur olarak kabul ederdi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Ona uğur olarak güzel bir başlangıç, güzel bir işarettir diye şey yapardı ama bu kötü 
bir şeydir, kötü olacak, bu uğursuzdur diye hiçbir zaman onu kabul etmezdi, söylemezdi, 
saymazdı.

 
403. “Gece, ağzına misvak sürmeden kalkmazdı.” Misvağı devamlı Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) yanında eksik etmezdi hem yatakta hem kalkarken ilk başta ağzını 
misvakla şey yapardı. Misvak çok büyük bir sünnettir, onu bütün vakit kullanmasan bile 
abdest, namazda kullanmak bize büyük bir sevap kazandırır.  

 
404. “Gusülden sonra abdest almazdı.” Abdesti biz gusülden önce alıyoruz sonra 

gerekemez.  



 

 

 

 

405. “Ayağı ile çamura basınca bu yüzden abdest almazdı.” Yani abdet yeri 
çamur varsa oradan uzakta abdestini alırdı. 

 

406. “İftar etmek için iki kişinin şehadetini şart koşardı.” Yani Ramazan’da iftar 
için çünkü güneş battı der bir kişinin şeyine değil iki kişi olması lazım o vakit tabi saat yoktu 
şimdi dakikası dakikasına ezan okunuyor. Şehadet şimdi o ihtiyaç kalmadı.  

 

407. “Tebessüm etmeden katiyen konuşmazdı.”  

 

408. “Ramazan bayramında bir şey yemeden camiye çıkmazdı.” Bir tatlı bir 
hurma alırdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Kurban bayramında da kurban kesmeden 
bir şey yemezdi.” Kurbanı etinden yerdi. Şimdi kurban geliyor, kurban kesecek olanlar 
şeyde kurbanlıkla açmaları lazım. 

 

409. “Yarına bir şey saklamazdı.” Yani yarına bunu saklayalım yarın harcarız yarın 
bunu alırız diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gelen sabaha bir şey kalmazdı hepsini 
dağıtmış olurdu.  

 
410. “Öğlenin farzından önce dört rekât sünneti, sabahın farzından önce iki 

rekât sünneti katiyen terk etmezdi.” Bunlar Sabah namazı daha kuvvetli sünnettir, öğle 
namazını da muhakkak kılmak lazım. Allah’a şükür bizim Osmanlı şeylerinden hepsini 
kılarlar da bu Vahabi tayfası filan sünneti iptal etmiş. 



 

 

 

 

411. “Gece namazını bırakmazdı. Hastalığı ya da halsiz kaldığı zaman 
oturarak kılardı.”  

 
412. “Ne seferde” ne yolculukta “Ne hazerde” yani mukim olduğu vakit “Ne 

sıhhatli olduğunda” yani afiyette sıhhatte olduğunda “Ne de hastalığında sabah 
namazının iki rekât sünnetini terk etmezdi.”  

 
413. “Ne seferde ne de hazerde “Eyyâm-ı Bıyz” (Ayın ortasında 13, 14, 15. 

Günler tutulan üç günlük oruç) orucunu bırakmazdı.” Bunları devamlı tutardı 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
414. Onun yüzünden insanlar dövüşmezdi veya birbirlerini savunmazlardı. 

(Yani bu gibi şeylere sebebiyet vermezdi.)” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sebebine 
birbirine insanları düşürmezdi ne kavga ederlerdi ne münakaşa ederlerdi. 

 

415. “Gece ve gündüz uyuyup da uyandığı vakit mutlaka misvak kullanırdı.”  

 
416. “Üçten sonra sözü tekrar etmezdi.” Üç defa söylerdi Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) sözünü ki anlasınlar, yanlışlık olmasın ondan sonra söylemezdi.  

 
417. “İkram edilen kokuyu geri çevirmezdi.” Güzel kokuyu. 



 

 

 

 
418. “Farzın kılındığı yerde farzdan sonra dört rekât nafile namazı kılmazdı.” 

Biraz kenara ekilirdi aynı yerde olmasın diye.  
 

 
 

419. “Kendisinden istenilen bir şeyi muhakkak verirdi. (Verecek bir şeyi 
yoksa sükût ederdi.)” Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 420. “Yalnız Hacer-i Esved ile Yemen tarafına bakan Rukn’e selam verirdi.” 
Tavaf ederken Hacerul Esved ve Ruknu Yemene. 

 

 421. “Biat esnasında kadınların ellerini tutmazdı.” Kadınlara da verirdi biat ama 
tabi ellerini tutmadan. 

 
 422. “Bir yudum su dahi olsa iftar etmeden akşam namazı kılmazdı.” Oruçken 
kılalım da sonra iftar edelim değil de muhakkak iftar etmesi lazım Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in, herkes için de aynı şeydir. 

 
 423. “Bayramdan önce bir şey kılmazdı, evine döndüğü zaman iki rekât 
namaz kılardı.” Yani bayram namazından önce abdest namazı, işrak, mişrak filan olmaz. 
Hepsi bayram namazı kılınacak ondan sonra eve döndüğü vakit kılar. 



 

 

 

 
 424. “Cumadan ve akşamdan sonra iki rekât sünneti mutlaka evinde kılardı.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in evi zaten yakındı hemen caminin yanında onun için evde 
eda ederdi. 

 
 425. “Bir yarası veya diken yarası olduğu zaman mutlaka o yaranın üstüne 
kına koyardı.” Kına şifadır yani. 

 
 426. “Gülüşü tebessümden ibaretti.” Kahkahayla filan gülmezdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 
 427. “Geceleyin ailesinin dahi kapısını çalmazdı.” Yani gece istirahattir 
insanlara, bu da insanlar için ibadettir. İnsan gece istirahat edecek bazı insanlar kalkıp da 
geceleyin ona buna gider, oturmaya gider olmaz. Gece, Allah istirahat için yapmış ona 
muhakkak dikkat etmek lazım. 

 

 428. “Cuma günü vaazı uzatmazdı.” 

 
 429. “Hastayı ancak üç gün sonra ziyaret ederdi.” Yani ilk üç gün zor olurdu, 
hasta kendinde olmayabilir onun için üçüncü günden sonra ziyaret ederdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 

 

 



 

 

 

 

 430. “Kendisine, “Bismillâhirrahmânirrahıym” inene kadar surenin sona 
erdiğini bilmezdi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e vahiy geliyor, vahiyde de ayetler devam 
ediyor bittiğini ancak “Bismillâhirrahmânirrahıym” geliyor, o vakit başka sure olduğunu 
anlıyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 431. “Ramazan bayramı günü yedi hurma yemeden sabahleyin evden 
çıkmazdı.” Namaza ilk başta hurma yerdi sonra.  

 
 432. “Şu beşi ne seferde” ne yolculukta “ne de hazerde” ne ikamet olduğu vakit 
“Yanından ayırmazdı; ayna,” onları da aslında sünnet taşımak. “Sürme kabı, tarak, 
misvak ve ustura.”  

 
433. “Kur’an hatmini üç günden aşağı bir müddet içinde yapmazdı.” Üç 

günde yapardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
434. “Lamba ile kendine aydınlık yapılmadıkça karanlık evde oturmazdı.” 

Evde hafif bir ışık olması lazım ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) otursun. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Temmuz 2020 /23 Zilkade 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


