
 

 
 
 
 

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 gene mübarek sıfatlarını anlatmaya devam ediyoruz. 
Bu sıfatlar, biz de biraz benzetebilsek bize de çok büyük faydaları olur. 

 

435. “Bir yerden kalkarken” Yani bir meclisten kalkarken, “Mutlaka; 
“Sübhânekellâhümme rabbi ve bi hamdike lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü 
ileyke” der ve şöyle buyururdu; “Yerinden kalkarken” Yani bu meclisten kalkarken 
“Kim bunu söylerse mutlaka o mecliste kendisinden sudur eden günahları 
bağışlanır.” O günah mecliste insan bilerek bilmeyerek bazen dedikodu yapar bazen gıybet 
yapar onu yaparsa bunları okuduktan sonra Allah affeder, o meclisten affolmuş kalkar bu 
şey söylendiği vakit; “Sübhânekellâhümme rabbi ve bi hamdike lâ ilâhe illâ ente estağfiruke 
ve etûbü ileyke” bunu söyleyeceğiz inşallah. 

 
436. “Bayram günü çoluk çocuğundan hiç kimseyi bırakmaz mutlaka hepsini 

namazgâhın bulunduğu sahraya çıkarırdı.” Çünkü bayram namazı hep tek bir yerde 
olurdu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında çıkıp, geniş yerde ama evde çoluk çocuk 
ne varsa hepsini muhakkak çıkarırdı o bereket hepsine nasip olsun diye.  

 

437. “Hiçbir şeye; “Hayır” demezdi.” Yok, yani hayır demezdi. “Kendisinden 
bir şey istendiğinde eğer yapmak isterse; evet derdi yapmak istemezse sükût  



 

 

 

buyururlardı.” Yok, hayır deme âdeti yoktu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devamlı evet 
yahut istemediği şey olunca ses çıkarmazdı. 

 

438. “Kendisinden bir şey istendiğinde mutlaka yerine getirirdi.” Yani bir şey 
talep olunca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den istedikleri vakit muhakkak yerine getirirdi. 

 

439. “Abdestini kendisi alırdı (kimseden yardım istemezdi) vereceği sadakayı 
da bizzat kendi eliyle verirdi. Kimseyi, bunun için rahatsız etmezdi.”  

 
440. “Namaz kılanların arasında bulunduğu zaman herkesten çok namaz 

kılardı. Zikredenler arasında bulunduğu zaman herkesten çok zikri o yapardı.” 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 

 
441. “Yürürken ardına bakmazdı çoğu kez elbisesi ağaca takılırdı da yine 

dönüp bakmazdı. Nihayet takılan elbisesini ağaçtan kurtarırdı.” Zaten Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) sıfatı arkasını da görürdü, önünü gördüğü gibi arkasını da görürdü onun 
için arkasını dönmezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hususi bir sıfattır. 

 

442. “Ne yemek ve ne de başka bir şey onu akşam namazından 
alıkoyamazdı.” Yani namazını, muhakkak geciktirmezdi akşam namazını kılıp ondan 
sonra yemek yerdi yahut ne yapacağı başka meşgalesi varsa onları yapardı. 

 



 

 

 

 
443. “Kendisinden istenileni vermesine hiçbir şey engel olamazdı.” Yani bir 

şey ondan istendiği vakit Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den muhakkak varsa verecekti, 
“vermeyim, etmeyim” filan kimseyi men etmezdi. Yani bu cömertlik sıfatından Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in. 

 
444. “Dişlerini temizlemeden uyumazdı.” Burada akşamdan önce dişlerini 

temizlemek o da bir sünnettir yani. 

 

445. “Daima misvağı başucunda olduğu halde uyurdu. Uyanınca hemen 
onunla dişini misvaklardı.” Yani misvak çok büyük bir sünnettir devamlı kullanmak lazım 
yanınızda taşıması sünnet, güzel sünnettir hem faydalı hem sevaba nail olamaya vesile 
oluyor. 

 

446. “Elif lâm mîm* Tenzîl” (Secde Suresi) ile “Tebârakellezî bi yedihil 
mülk” surelerini okumadan yatmazdı.” Yani akşamdan sonra ne zaman olursa olur gece 
onları okumadan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetidir, Allah’a şükür tarikatımız da 
onun bütün sünnetlerini yapmaya vesile oluyor bize inşallah. 

 

 
447. “Ben-i İsrail ile Zümer surelerini okumadan yatmazlardı.”  

 

 

 



 

 

 

 

448. “Kahkaha ile gülmezdi.” Kahkahayla hiç hayatında Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) gülmedi. Gülerdi ama ya tebessüm ederdi ya biraz daha fazla şey yapardı ama 
kahkaha gibi öyle aşırı şeye gitmedi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

449. “Bir yere konaklayıp da oradan ayrıldığı zaman mutlaka iki rekât namaz 
kılardı da öyle ayrılırdı.” Yani yolculukta filan bir istirahate duracağı vakit yahut akşam 
kalacağı yerde muhakkak iki rekât kılardı o da güzel sünnettir bizim için.  

 

450. “Yemeğe, suya üfürmezdi, kabın içinde nefes almazdı.” Yemek yerken 
sıcaktır yemek üflemezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.), beklerdi soğusun. Yahut sıcak 
içecek var onu da üflemezdi, kabın içine de nefes almazdı, bardaktan su içerken içine 
üflemezdi, nefesini içine vermezdi. 

 
451. “Kendisinden kötü söz duyacağı kişiye yaklaşmazdı.” Yani şu olmasın diye 

onu mahcup yapmasın diye onun için muhakkak sevmediği insana, sevmediği halde bir şey 
demezdi. 

 

452. “Bir vali tayin ettiği zaman ona sarığı kendi eliyle sarıp giydirir ve sarığın 
kuyruğunu sağ tarafından kulağına doğru sarkıtırdı.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
vali tayin edecek mesela Yemene yahut başka yerlere, bazı yerlere vali tayin ettiydi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), onu da sarığı kendi eliyle yapıp da arkadakini de sağ taraftan 
indirirdi. 

 



 

 

 

 
453. “Müslümanların güçsüzlerine” Yani zayıflarına yani fakir fukaraya 

Müslümanların zayıflarına “Gelirdi. Onları ziyaret ederdi. Hastalarını yoklar,” 
Hastalarını da sorardı ederdi. “Cenazelerinde hazır bulunurdu.”  

 
454. “Kurtlu hurma getirildiği zaman ayıklardı.” Hurmayı çoğu zaman hurmada 

böyle kurt olur, böcek olur onları mübarek eliyle temizler sonra yenirdi onlar yani atılmazdı. 

 

455. “Yeni doğan çocuklar getirildiğinde onlar için hayır ve bereket ister, 
ağızlarına hurma koyar ve onlar için dua ederdi.” Yeni doğmuş bebeğe o sünnettir, onu 
hurmayla ilk başta biraz çiğneyip onların ağızlarına kordu. 

 

456. “Yaş hurmayı sağ tarafına, karpuzu sol tarafına koyup hurmayı karpuzla 
yerdi. Meyveler içinde en sevdiği buydu.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en sevdiği şey 
hem taze hurma hem karpuz ikisini beraber yerdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
457. “Cebrail’den Kur’an’ı beş ayet beş ayet alırdı.”  

 
458. “Miski alıp başına, sakalına sürerdi.” Misk bildiğimiz güzel koku hem 

başına hem sakalına sürerdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 



 

 

 

 

459. “Sakalını boyundan ve eninden alırdı.” Şimdi bazen bakıyorsun sakal böyle 
(ellerini sakalının hizasında genişçe açıyor) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) düzeltirdi bir de 
kısaltırdı.

 

460. “Karpuzu hurma ile yerdi.”  

 

461. “Hurmayı yer, çekirdeğini tabağa atardı.”  

 
462. “Ekmeği hurma ile yerdi ve bunlar pek hoşturlar derdi.” En güzelleri 

bunlar yani ekmekle hurma yemek sıcak olduğu vakit daha da güzel olur, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 

463. “Üzümü salkımından tutarak yerdi.” Yani böyle tutarak tek tek değil de 
böyle severdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

 
464. “Hediye edileni yerdi, sadaka yemezdi.” Hediye caizdir ama sadakayı 

katiyen kabul etmezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
465. “Salatalığı da yaş hurma ile yerdi.” Salatalık ya hıyar ya acur olarak yerdi 

bunları hurmayla yerdi taze hurmayla. 



 

  

 

 

 466. “Üç parmak ile yerdi, onları silmeden iyice yıkardı.” Yani böyle üç 
parmakla yiyor şimdi Araplar yahut şeyler beş parmakla yiyip atıyor, o sünnet değil. Sünnet 
yiyeceksen üç parmakla yersin olur.  

 

467. “Karpuzu yaş hurma ile yer ve derdi ki; bunun sıcaklığı bunun 
soğukluğunu, bunun da soğukluğu onun sıcaklığını kırar.” Yani birisi sıcaklık verir, 
birisi serinlik verir ikisi birbirini dengeler onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ikisini 
beraber yerdi. Çünkü yediğimiz şeyler de mühimdir nasıl şimdi ne bulursak atıyoruz, yiyoruz 
ama normalde bazıları sıcaklık verir vücuda, bazıları serinlik verir, bazıları soğukluk verir. 
Ona göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize öğretiyor. 

 
468. “Üç parmakla yerdi, dördüncüsünü yardımcı olmak için kullanırdı.”  

 
469. “Ateşte pişen eti yerdi. Sonra abdest almadan namaz kılardı çünkü onu 

yemekle abdesti bozulmazdı.” Yani soğuk yahut sıcak yemek yediğin vakit abdest 
bozulmaz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı şeydir. 

 
470. “Evliliği emrederdi devamlı bekâr kalmaktan şiddetle nehyederdi.” Yani 

evlilik sünnettir, emirdir, evlensinler diye devamlı bekâr kalmaktan şiddetle nehyederdi. Bazı 
cemaatler vardı yok hizmetti mizmetti derken adamları boş yasaklardı, evlenmekten 
yasaklardı. O Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetine, emrine karşıdır. Hayırlı bulunca 
insan evlenmesi lazım. 

 



 

 

 

 
471. “Hanımlarından biri yatıp uyumak istediği zaman ona 33 kere 

Elhamdülillâh, 33 kere Sübhânellâh, 33 kere Allâhüekber demesini emrederdi.”  

 

472. “İnsanları birbirine bağlayıp sevdirmek için hediyeleşmelerini 
emrederdi.” Yani insana hediye, birbirine hediye vermesi güzel şeydir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in de emrettiği, tavsiye ettiği şeydir muhabbet çoğalır insanın içinde.  

 

473. “Güneş tutulduğunda kılınan Küsuf namazında köle azat edilmesini 
emrederdi.” Yani bu her şeyin bir usulü var, erkânı var o korku zamanında köle azat etmek 
daha hayırlıdır diye onun için onu da emrederdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

474. “Nazardan hastalanana okunmasını emrederdi.” Nazar oluyor bazen bazı 
insanlarda nazar oluyor onu okuması lazım Kur’an’dan ayetler, şifa ayetleri. 

 
475. “Ramazan bayramında namaza çıkmadan önce fitrenin verilmesini 

emrederdi.” 

 
476. “Kızlarına ve hanımlarına iki bayramda da namaza çıkmalarını 

emrederdi.” 

 



 

 

 

 
477. “Arap olmayanlara muhalefet etmek için saçlarını boyamalarını 

emrederdi.” 

 
478. “İnsana ait yedi şeyin gömülmesini emrederdi; saç,” Tıraş olduğu vakit 

insan o saçı defnetmek daha iyidir şimdi berberde insan bırakıp gidiyor. “Tırnak, kan,” 
kan çıkarsa “Hayız kanı, diş, pıhtılaşmış kan, çocuk doğduğunda atılması gereken 
maddeler.”  Onları defnetmek, toprağa gömmek lazım. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
11 Ağustos 2020 /21 Zilhicce 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


