
 

 
 
 

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.  
 

 
 

521. “Harbe çıkarken Perşembeyi tercih ederdi.” Perşembe gününü tercih 
ederdi. 

 
522. “Üç hurma ya da ateş değmemiş bir şey ile iftar etmeyi severdi.” Yani 

pişmemiş şeyle iftar etmesini severdi ama hurma en sevdiği hurmaydı. Hurma olmadığı vakit 
başka şey zeytin gibi onlar pişmemiş diye ateşte pişmemiş olduğu için onunla iftar ederdi. 

 
523. “Helvayı ve balı severdi.”  

 
524. “Hurma salkımının çöpünü severdi ve devamlı elinde bulundururdu.” 

Hurma tane olarak o çöpün üstünde olur onu severdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) devamlı 
elinde bulundururdu hurmanın çöpünü.  

 

525. “Meyvelerden üzümü ve karpuzu severdi.” Meyve sevdiği Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği muhakkak en iyisi onlardır. 

 



 

 

 

 

526. “Kaymak” yahut da tereyağı “ve hurmayı severdi.”  

 
527. “Salatalığı severdi.” Dediği hem salatalık hem de acur olurdu uzun salatalık, 

güzel bir şey çünkü salatalık sıcak yerlerde biraz zor çıkardı da o acur, uzun olan daha çok 
çıkardı severdi onu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

  
528. “Şu sureyi okumayı severdi; Sebbihısme rabbikel a’lâ” Ala suresini bu da 

zihin açıklığı için iyidir yani medreselerde eskiden sabah okutulurdu, derslere başlamadan 
önce bunu okuturlardı ki zihinlerde kalsın diye.  

 

529. “Vücudundan kan aldırmayı severdi.” Hacamat yapmayı, yapardı. 

 
530. “Başından ve iki omuzu arasından kan aldırırdı ve derdi ki” Yani hacamat 

yaptırırdı hem başından hem omuzunun iki arasından, küreklerin arasından. “Kim bu kanı 
akıtıp da başka bir tedaviye başvurmazsa bu ona yetişir.” Çok faydası var hacamat 
yapmanın, faydası var bu sene tabi vaziyet şeydir diye onun için bu sene fazla yaptıramadık 
hacamatı inşallah seneye şey yapar. Vakti ilkbahardadır, narlar çiçek açtığı vakittedir Mayıs 
gibi. 

 

531. “Başından kan aldırırdı” Yani hacamat yapardı başından. “Ve buna; 
cankurtaran derdi.”  

 

 



 

 

 

 

532. “Boynundan, omuz arasından kan aldırırdı.” Hacamat olarak. “Ayın on 
yedisi, on dokuzu ve yirmi birinde kan aldırırdı.” Hacamatı, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) o günlerde yaptırırdı daha fazla. 

 

533. “Öyle tane tane konuşurdu ki biri kalkıp kelimelerini sayacak olsa 
rahatça sayabilirdi.” Karıştırmadan tek tek konuşup insanın anlayacağı gibi sayacak bile 
olsa insan sayardı. 

 

534. “Bıyıklarını gayet çok kırpardı.” Uzun bırakmazdı bir de bu anlamayan 
insanlar var, doğrudan jilete vurmazdı. Orta çünkü jilete vurduğu vakit insanın, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) haşa insanların en güzeliydi, en yapacağı şeyi Allah bildirirdi kendisine en 
güzel şeyi. O bıyık çok uzun olursa tuhaf olur, bıyık olmadığı vakit sakal olunca başka bir 
mahlûkata benziyor o vakit haşa minel huzur. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
bıyıklarını kırpardı ama tam kökünden değil çünkü selefilerin yaptığı gibi değil yani açıkça 
söylemek lazımsa Peygamber güzelce şey yapardı bıyıklarını. Öteki türlü jilete vurmak 
sünnet değildir. 

 

535. “Lâ ve mukallibil kulûb” “Diyerek yemin ederdi.” Yemini Mukallibil 
Kulûb, kalpleri değiştiren Allah’ın adıdır yine. Allah’ın adına yemin ederdi. 

 

 536. “Zemzem suyunu (Mekke’den, Medine’ye) taşırdı.” Onun için Zemzemi 
bir yerden bir yere götürmek o da sünnettir, hacılar getiriyorlar ya onlar bilerek bilmeyerek 
sünnet işliyorlar, faydası oluyor hem bereketine nail oluyorlar.  

 

 



 

 

 

 

537. “Bayrama yürüyerek gider, yürüyerek dönerdi.” Namaz kılınacak yere 
çünkü bayram namazı açık yerde kılınırdı, tek yerde kılınırdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
zamanında. Oraya gider yürüyerek de dönerdi. 

 

 

538. “Bayram namazlarına” hem Ramazan Bayramı, hem Kurban Bayramına 
“yürüyerek giderdi. Ezansız, kametsiz kılardı” Bayram namazı için ayrı bir ezan olmaz, 
kamet de olmaz onları öyle kılardı. “Sonra başka bir yoldan yürüyerek dönerdi.” Bir 
yoldan gitse Bayram Namazı yerine dönüşü başka yerden gelirdi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 

 

539. “Bayramlara yüksek sesle, tekbir ve tehlil getirerek çıkardı.” 

 

 
540. “Hutbeyi ayakta okurdu” Yani Cuma yahut başka hutbeler oturarak 

okunmaz da ayakta okunur. “Ve iki hutbe arasında otururdu.” İki hutbe oluyor birisi 
aradan biraz oturup sonra gene devam ederdi ikinci hutbeye. “Ayetler okur, insanlara 
öğüt verirdi.”  

 
541. “Her Cuma Kâf suresiyle hutbe verirdi.”  

 

 

 



 

 

 

 

542. “Kadınları (erkeklere istemek) için elçiliğe giderdi ve” İsteyen olursa 
bazen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) istemek için giderdi; “Sana şu kadar, şu kadar mehir 
vardır. Sa’dın (yemek) kazanı, ben dönüp durdukça benimle birlikte senin için 
dönüp duracaktır. Derdi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) istediği vakit yani o hanımlar, 
Sahabelere filan istediği vakit bu müjdeyi vermiştir Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Tabi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gitti mi çevirmezlerdi çünkü saadete ermiş olurlar. 

 
543. “Elbisesini diker, pabucunu yamar, evlerinde her erkeğin yaptığını 

yapardı.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunları başkası severek yapabilirdi ama kendisi 
kimseye yük olmak istemezdi, kimseden yani nezaketinden, merhametinden dolayı her şeyi 
kendi yapardı elbisesini bile yamasını dikerdi yahut sökük yerini dikerdi pabucunu da 
yamardı. Yapılacak işler su kaldırmak, indirmek filan onları da kendisi yapardı Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem. 

 

544. “Hamama girer, etek tıraşı olurdu.” Çünkü hamam ayrı bir yerdi, bunlar 
sünnettir hep yapılacak şeyleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söylüyor. 

 
545. “Ailesi ile cinsi temas ettikten sonra yıkanmadığı halde sabaha 

kavuşurdu. Hemen yıkanıp orucunu tutardı.”  

 

 

 

 



 

 

 

 
546. “Arpa ekmeği ile eritilmiş iç yağına çağırılırdı da kabul ederdi.” Fakirdi 

bu arpa ekmeği gidip yiyeceğim midem ağrıyacak, dişim ağrıyacak diye bir şey yoktu davet 
edildiği vakit hemen icabet ederdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
547. “Sıkıntılı anlarında şu duayı okurdu;” İnsan, sıkıntı oluyor herkeste, 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de de tabi ümmetin yükü var. O etrafta sahabelerdi, şuydu 
buydu filan bazen sıkıntı olduğu vakit, bizim de yapacağımız en güzel şey bu, bunları 
okumak; “Lâ ilâhe illellâhül azıymül haliym* Lâ ilâhe illellâhü rabbül arşil azıym* 
Lâ ilâhe illellâhü rabbüs semâvâtis seb’ı ve rabbül erdı ve rabbül arşil keriym*”  

Bu, Allah’a sığınmaktır, bu, Allah’ın azametine sığınmaktır, Yedi gökler, Arz, Arşın 
Rabbi olana sığınmaktır o vakit bütün sıkıntılar gider. İhlasla söyleyen insana yoksa söyleyip 
de ağzıyla söyleyip de başında, kalbinde başka şeyler olunca hiç bir şey olmaz.  

 

548. “Gece olsun gündüz olsun bir saat içinde bütün kadınlarını rahatça 
dolaşabiliyordu.”  

 
549. “Başına sarığı sarıp ona bir kuyruk yaparak iki omuzu arasından 

sarkıtırdı.”  

550. “Kurbanını kendi eli ile keserdi.” Kurban kesmek sünnettir kendi kesebilen kessin. 



 

 

 

 
551. “Bütün vakitlerinde Allah’ı zikrederdi.”  

 

552. “Gece karanlığında gündüzün ışığında gördüğü gibi görürdü.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), insandır ama bizim gibi değil onu Allah Azze ve Celle her 
şeyin en şeyini vermiş Allah Azze ve Celle, gece bile gündüz gibi görürdü Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) mucizelerindendir. 

 

553. “Amcası Abbas’a karşı bir evladın babasına karşı duyduğu saygıyı 
duyardı. Ona hürmet eder ve onu büyük tanırdı. Onun yeminini yerine getirirdi.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcası Abbas, Hazreti Abbas Radyallahu Anhum, baba 
yerineydi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) akrabaya ehemmiyet verirdi çünkü sıla-ı rahim diye. 
Abbas Hazreti Abbas Radyallahu Anhumu da o amca olduğu için onu baba yerine koyup, 
her iyiliği yapardı. 

 
554. “Gömleği önden sarkıtır, arkadan yerlere sürünmemesi için kaldırırdı.”  

 
555. “Hayvanın üstünde, arkasına adam alırdı.” Yani bir yolculuğa giderken tek 

başına ben Peygamberim diye tek başına binmez, başkasını da yanına alırdı. “Yemeğini 
yere koyup yer, kölenin davetini kabul eder, merkebe binerdi.” Hiç Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e o kadar, Allah’ın en yüksek mertebede olduğu halde tevazu gösterirdi, 
kibir yapmazdı. 



 

 

 

 

556. “Merkebe üstünde bir şey olmadan binerdi.” Semer filan olmadan yahut 
şey olmadan sırf öyle binerdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
557. “Merkebe biner, pabucunu tamir eder, gömleğini yamar, yün giyer ve 

derdi ki; Benim sünnetimden yüz çeviren, benden değildir.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sünnetlerine dikkat etmek lazım yüz çevirme, bildiğin sünnetleri yapabildiğin kadar 
yap. 

 
558. “Cumanın farzından önce dört sonra da dört rekât kılardı. Hiç bir şeyle 

o dört rekâtların arasını ayırmazdı.”  

 
559. “Ensarı” Medine’deki Müslümanları, “Ziyaret edip çocuklarına selam verir, 

başlarını da okşardı.”  

 
560. “Abdest suyunun artığı ile misvaklanırdı.”  

 

 

 

 



 

 

 

 
561. “Enine doğru misvak kullanırdı.” Yani aşağı değil, doğrudan sağa sola. 

“Suyu emerek, üç nefeste içerdi ve şöyle derdi; Böylesi daha afiyetli, daha lezzetli, 
daha sağlıklıdır.”  

 
562. “Sade öd ağacı ile tütsülenir, ona bazen kâfur da katardı.” Bunlar od ağacı 

yanar, kâfuru da üstüne koyunca daha fazla koku çıkarırdı. 

 
563. “İftar ettiğinde, sütle iftar etmeyi severdi.” 

 

 
 564. “Duaların daha şümullü olanlarını sever, diğerlerini terk ederdi.” 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah sünnetlerine tabi olmayı, sünnetlerini yapmaya muvaffak 
etsin inşallah. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
25 Ağustos 2020 /06 Muharrem 1442 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


