
 

 
 
 

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.  
 
 

 

479. “Seksen yaşında dahi olsa da Müslüman olan (gayri müslimin) sünnet 
edilmesini emrederdi.” Yani İslam’ın, Müslüman sünnet etmek, İbrahim Aleyhisselam’ın 
sünnetidir onun için çocuk doğunca aslında yedi günlükken hem saç tıraşı olur hem isim 
koyulur hem sünnet olur hem o saçın sadakası verilir. Sünnet çabuk yapmak daha iyidir ama 
tabi gayri müslimler var onlar da sünnet yapmak yoktur onlarda, Müslüman olunca sünnet 
olması lazım. Seksen yaşında bile olsa gene sünnet olması lazım ki bu İslam olarak belli 
olsun. 

 
480. “Kadınları hayız halindeyken onlara izarın üstünden dokunarak 

faydalanırdı.”  

 
481. “Oruçlu iken iftar edeceği zaman ilkin su ile başlardı. Suyu iki veya üç 

nefes alarak içerdi. Yani bir defa da içmezdi.” Yani su içeceği vakit yahut başka şey 
içeceği vakit alıp da başına dikip de bir defada içmezdi iki yahut üç defada içerdi. 

 
482. “İftar ettiği zaman ilk defa hurma yerdi.” İftarını hurma ile Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetidir, onun faydaları büyüktür hem sünnet hem fayda olarak da 
büyüktür. 

 



 

 

 

 
483. “Şehir dışına subaşlarına çıktığı çok olurdu.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

nehir geldi, yağmur yağdı, sel geldi filan olunca ona gidip bakardı yahut pınarlara, sulara filan 
bakardı o da sünnettir onlara bakmak, denize bile bakmak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
sünnetidir, o niyetle bakarsan sünnet sevabını kazanmış olursun. 

 

484. “Temiz suyu bulunan –havuz ve çeşmelere- gönderirdi. Kendisine 
getirilen suyu, Müslümanların elinden bereket umarak içerdi.” Bazı sular tatlı olur, 
bazıları daha acı olur, bazıları tuzlu gibi bir şey olur Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de içecek 
su getirirlerdi, onu içerdi hoşuna giderdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in onun için yani iyi 
suyu, güzel suyu aramak o da kötü değildir sünnettir yani. 

 

485. “Birkaç gece ardı ardına yoksun bir halde çoluk çocuğu yiyecek bir şey 
bulamadan yatarlardı. Ekmekleri umumiyetle arpa ekmeği idi.” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) dünyaya ehemmiyet vermediği için çoluk çocuk olsa bile onlar da çünkü 
geldiği gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sabaha bırakmazdı, her şeyi dağıttığı için çoğu 
zaman bir şey yemeden yatarlardı. Ekmekleri de arpa ekmeğiydi, arpa ekmeği de şimdiki bu 
yaptıkları ekmekler gibi değil daha sert, yemesi biraz zor onlardan yerlerdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 
486. “Ben-i Nadr’ın hurmasını satar ve karşılığını ehli için bir yıllık azık 

olarak saklardı.” Ben-i Nadr dediği bu Yahudilerin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
ganimet kalan hurmaları vardı onları satardı, onların karşılığında da bir senelik azık alırdı ev 
ahalisi için. 

 

 



 

 

 

 
487. “İpek giyenleri takip eder ve çıkarttırırdı.” O vakit ipek zaten çok pahalı, 

giyenler olursa onu takip eder, onu çıkarttırırdı. Kadınlara haram değildir, erkeklere 
haramdır onun için haramla kalmasınlar diye çıkarmalarını emrederdi. 

 

488. “Kadınların (kendi hanımlarının) odalarında koku arardı.” Kokuyu 
severdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun için bakardı kokuya. 

 

489. Abdest bozmak için tıpkı kendine ev hazırladığı gibi bir yer hazırlardı.” 
Görülmesin diye şimdiki gibi eski zamanın hali şimdiye benzemez. Burada tuvalete girdiği 
vakit her taraf kapalıdır kimse görmez ama öyle değildi eskiden her taraf açık onun için 
kendine görünmeyecek yer hazırlardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

490. “Pazartesi ve Perşembe orucuna dikkat ederlerdi.” Senenin çoğunu tutardı 
Pazartesi, Perşembe. 

 

491. “Yüzüğü sağ eline takardı.” Sol eline değil de sağ elinde olacak. 

 

492. “Sol eline yüzük takardı.” Ama ekseriyetle sağ eline takardı. 

 
493. “Yüzüğü sağ eline takardı sonra sola değiştirirdi.” Sağdan başlar sonra sola 

takacaksa ilk başta sağ eline takmış olur sonra sol eline takardı. 



 

  

 

 

494. “Gümüş yüzük kullanırdı.” Gümüş sünnettir, faydalıdır, demir istemezdi 
altın da olmaz erkeklere kadınlara olur onun için gümüş sünnetidir Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in. 

 

495. “Yavaş yürürdü, güçsüz kimseyi gördüğü zaman hayvanına bindirip 
arkasına alırdı, onlara dua ederdi.”  

 

496. “Belanın zorlamasından şekavete düşmekten, sui kazaya uğramaktan, 
düşmanların şerlerinden Allah’a sığınırdı.” Bunlar dört tane büyük şeydir, onlardan 
Allah’a sığınmak herkese lazımdır. 

 

497. “Beş şeyden Rabbine sığınırdı; korkaklık, cimrilik, kötü yaşantı, kalp 
fitnesi ve kabir azabı.” Ve düşmandan. 

 

498. “Cinlerden ve nazar değmesinden Rabbine sığınırdı. Nihayet 
Muavvizeteyn nazil olunca,” Muavvizeteyn onlar Nas, Felak Sureleri onlar nazil olunca, 
“Onları aldı (okumaya başladı) diğer duaları terk etti.” Bunlar her şeyden gözden, 
nazardan, hasetten şeyden muhafaza eder onları okurdu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 



 

 

 

 

499. “Ani ölümden Allah’a sığınırdı. Ölmeden önce hastalanmayı isterdi.”  

 
500. “Güzel bir kelime duyduğu zaman gönlünün hoşnut olacağı şekilde 

yorumlar yapardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı,” Her şeyi iyiye yorardı, hiçbir şeyi 
uğursuz saymazdı. Uğursuz sayarsan uğursuz olur onun için uğursuz değil de her şeyi hayra 
yoracaksınız. Ne kadar kötü bile olsa Allah’ın bildiği var, bu bize verdiği hayırdır, sonu 
hayırdır demek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in talimidir, öğrettikleri bize inşallah. 

“Güzel ismi severdi.” Kötü isim bazen eskiden Arapların çok acayip isimleri vardı 
Katır derdi bilmem sıpa derdi, köpek derdi öyle isimler vardı, onları sevmezdi güzel isimleri 
severdi değiştirirdi böyle kötü isim olduğu vakit yahut putun kölesi gibi kötü isimler vardı 
onları sevmezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

501. “Şiirden hoşlanmazdı fakat bir keresinde bir şairin şu sözünü terennüm 
etti;” Araplarda şiir çoktu da bazıları hikmetli şeylerdi onların bazıları Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in beytini söylerlerdi bu da birisi bir beyittir oradan “Ve ye’ti^ke bil ahbâri men 
lem tüzevved” Tercümesi; “(Ummadığın yerden sana haberler gelir.)” diye 
ummadığın bir kimseden yahut bir yerden haber gelebilir diye.  

 

 

502. “Şu beytle temessül ederdi; “Kefâ bil islâmi veş şeybi lil mer’i nâhiyâ” 
(Yani kişiyi kötüden nehyetmek için İslam ve ihtiyarlık kâfi gelir.)” Saçı ağırmak kâfi 
gelir diyor insana. Yani ihtiyarladın artık şerden, kötülükten men eder o insanı. Yüzüne 
bakar, karşısında aynaya bakınca ben ihtiyar olmuşum, saçım, sakalım beyaz daha kötülük 
yapmaya ne gerek var diye yaklaştık kabre, ecele diye ondan bu yeter insana diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 



 

 

 

 
503. “Her ay avret yerlerindeki kıllarını” etek tıraşı “dökmek için temizlik tozu 

kullanırdı, her on beş günde bir tırnaklarını keserdi.” Sallahu Aleyhi ve Sellem. 

 

504. “Her namazda abdest alırdı.” Abdesti bozulmadığı halde Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) “nûrun 'alâ nûr” diyor yani nur üstüne nur olur. 

 
505. “Ateşin her dokunduğu şeyden ötürü abdest alırdı. Daha sonraları başka 

bir emir ile hükmü kaldırıldı.” Bazı emirler var, o hüküm kalktı başka hüküm geldi bu da 
onlardan biridir. 

 
506. “Abdest alırdı, (gider hanımını) kabul ederdi. (Öpmekle abdest 

bozulmadığı için) abdest almadan namaz kılardı.” Yani öpmekle abdest bozulmaz. 

 
507. “Azalarını birer defa, ikişer defa, üçer defa yıkayarak abdest alırdı. Yani 

bu üç şekli de yapardı.” Birinci defa farzdır ondan sonra sünnettir, bir defa yapıldı mı 
zaten yeter de ama ötekiler de sünnetin tamamıdır. 

 
508. “Toprakla teyemmüm ederdi. Ellerini ve yüzünü sadece bir kere mesh 

ederdi.” Toprak temizdir, o su gibi temizliği Allah’ın himmetiyle toprağı da temizleyici bir 
madde koymuş. 



 

 

 

 
509. “Ramazanın son on gününde ibadette çalıştığı kadar hiçbir zaman 

çalışmazdı.” 

 
510. “Sağ elini yemek, içmek, abdest, giyinmek, almak, vermek için 

kullanırdı. Bunun dışında olan şeyler için sol elini kullanırdı.”  

 

511. “Yüzüğünün taş tarafını içeri avucuna alırdı.” Bu taş bazen içeri doğru 
çevirirdi. 

 

512. “Amcası Abbas (r.a.)’a çocuğunun babaya gösterdiği saygı gibi saygı 
gösterirdi.”  

 

513. “Yerde dizlerini dikip, ellerini önde bağlayarak otururdu.” Çömelmek gibi 
otururdu. 

 

 

 

514. “Yerde otururdu, yerde yerdi, koyun sağardı, kölenin arpa ekmeğinden 
yaptığı davete bile icabet ederdi.”  

 



 

 

 

 

515. “Minbere çıktığı zaman” Cuma günü. “Müezzin ezanı bitirinceye dek 
otururdu. Sonra kalkar hutbe okur sonra oturur, sükût eder sonra kalkıp ikinci 
hutbeyi okurdu.”  

 

516. “Seferde öğlenle ikindiyi, akşamla yatsıyı cem ederlerdi. (Birlikte 
kılarlardı)” Bu Hanefi mezhebinde yok da başka mezheplerde bunu kullanıyorlar.   

 
517. Demek karpuz ismi buradan geliyor o hırbuz diyorlardı, karpuz demek. “Sarı 

karpuzla hurmayı bir arada yerdi.” Birbirini dengelerdi. 

 

518. “Namazda muhacirlere ensarın namazın erkânını almaları için 
kendilerine yakın durmalarından hoşlanırdı.” Çünkü bunlar devamlı en yakınında 
oldukları için devamlı beraber oldukları için onlar devamlı yanında olup daha sonraki 
insanlara öğretsinler diye. Daim hem muhacirler hem Ensarlar başka dışarıdan gelen 
Bedeviler, Araplar yahut başka gelip gidenler olur onlar daha arkadaki onlar daim değil 
yerlerine gidip gelecekler, bunlar esas bunlardır diye bunları severdi, bunlar dursun diye.  

 

519. “Kabağı severdi” Kabak güzel yemektir Peygamber Efendimiz (s.a.v.) severdi, 
Allah’a şükür her türlü tatlısı var, tuzlusu var, turşusu var, şekerlisi var her türlüsü var hepsi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnet olarak yiyince hem şifa olur hem sevaba nail olmuş 
olursun.  

 

 



 

 

 

 

520. “Temizlik yaparken pabuç giyerken, taranırken hülasa her işinde 
mümkün mertebe sağdan başlamayı severdi.”  

Onun sünnetlerini yapmaya muvaffak olun inşallah. Allah razı olsun bu hepsini ne 
kadar dikkatle toplamışlar, Sahabeler en ufak bir hareketini, en büyük hepsini dikkat edip 
bize kadar yetişmişler. Allah onlardan razı olsun. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Beylerbeyi Dergâhı 


