
 

 
 
 

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 yüce vasıflarını anlatmaya devam ediyoruz. 

 
565. “Yolculuğa Perşembe günü çıkmayı tercih ederdi.” Yolculuğa yani bir 

yerden bir yere gideceği vakit Perşembe günü o yola çıkar ki Cuma, kalırsa Cuma namazı 
kılması, hikmetler çoktur da yani sevdiği yolculuk için Perşembe günüdür. 

 

 
 566. “Tabaklanmış koyun postunda namaz kılmaktan hoşlanırdı.” Post 
üstünde kılmayı tabi temizlenmiş, güzel yapılmış namazını orada kılmayı severdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 

 567. “Bahçelerde (duvar arkasında, tenha yerlerde) namaz kılmaktan 
hoşlanırdı.” Tam da açık olmasa duvarla çevrili olarak daha severdi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) namaz kılsın. 

 

 568. “Sukya evlerinden ona tatlı su getirilirdi.” Yani bu pınarlardan yahut güzel 
kuyular olur, bazı kuyular tadı değişik bazıları acı, bazıları tuzlu gibi olurdu, bazıları tatlı 
olurdu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hususi tatlı sulardan getirilirdi. Şimdiye kadar çoğu 
kuyu duruyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in içtiği Medine-i Münevvere’deki içtiği 
sulardan var daha o kuyulardan. “(Diğer bir lafızda şöyle geçer) Sukya kuyusundan 
ona tatlı su çıkarılırdı.”  



 

 

 

 
 569. “Tedavi için susam yağını burnuna çekerdi. Başını da Sidr ile yıkardı.” 
Yani susam yağı mübarek, o da şifadır, burnuna şifa için damlatırdı. Sidr de Sedir ağacı 
bildiğimiz ondan ya doğrudan suya koyup onunla yahut onun yağıyla artık yıkardı başını. 
Başa faydası vardır hem her türlü bereket vardır o şeyde. 

 

 570. “Birinci saf için üç, ikinci saf için bir kere istiğfar ederdi.” Namazda 
birinci safta olanlar daha fazla kıymetli yerde otururlar. 

 

 571. “Duasına; “Sübhâne rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb” ile başlardı.” Biz de 
namazda, tesbihata başlamadan onun için o sünnet üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
duasıyla başlarız inşallah. 

 

 572. “Savaşa, Müslüman yoksulların duası ile başlayıp zafer dilerdi.” Sadik 
dediği itibarı olmayan miskin, derviş, fakirlerin onlarla Allah’a dua ederdi, onların hürmetine 
diye dua ederdi. Onlar garipler parası yok, pulu yok, kimse kıymet vermez ama Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), Allah indinde kıymetli insanlardır onların hürmetine savaşta zafer dilerdi 
Allah Azze ve Celle’den. 

 

 573. “Yılın ilk yağmurunda iç elbisesinden başka bütün elbiselerini çıkarıp 
yağmur talep ederek (mübarek vücudunu yağmura tutardı.)” Yağmur yağdığı vakit 
üstünü çıkarıp bu yağmurun bereketinden devamını isterdi. 

 



 

 

 

 

 574. “Elbisesinden meniyi ot kökü ile bertaraf ederdi sonra o elbise içinde 
namaz kılardı. Kuru olduğu zaman meniyi ufalayıp kazırdı sonra o elbise ile namaz 
kılardı.” O şey değil yani onları kuruyup da attıktan sonra kılınır namaz.  

 

 575. “Hasır üzerine secde ederdi.” 

 
 576. “Atın dişisine “Feres” derdi.” Feres yani biz erkeğe aygır deriz, ötekisine de 
ne derler unuttuk tabi. (kısrak) 

 

 577. “Hurma ile süte “Atyabân” (iki hoş gıda derdi.)” Tatlı gıda gibisinden çok 
tatlı diye. 

 
 578. “Kendisinden bir koku gelmesi ona ağır gelirdi.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in kokusu zaten mis gibiydi. 

 
 579. “Açlıktan beline taş bağlardı.” Yani bizim gibi öğlen ne yiyecek? Akşam ne 
yiyecek ne var yemekte diye yok, günde ya bir defa yerdi yahut iki günde bir defa yerdi 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Açlık şey yapmasın diye beline, karnına taş bağlayıp çeker şey 
yapardı açlığı daha az sezerdi. 

 

 580. “Namazda ima ederdi.”  



 

 

 

 
 581.  Üç nefeste içerdi. Evvelinden besmele çekerdi” Besmeleyle başlardı. 
“Sonunda da “Elhamdülillah” derdi.”  

 
 582. “Kadınlara (Rıdvan biatında) elbisesinin altından musafaha ederdi.” 
Elini değdirmeden elbisesinin içinden musafaha yapardı beyat verdiği vakit. 

 

 583. “Kediye çanağı tutardı, kedi içerdi sonra onun artığı ile abdest alırdı.” 
Onun için kedi temizdir, köpek necistir, temiz değil yani. Köpeğin bazı insanlar köpeğin 
ağzını mağzını tutarlar o iyi değil. Kedi bir şey değil, kedinin temiz ama köpek temiz 
olmayınca demek bir hastalık var, bir kötülük var onun için dikkat etmek lazım ayırt etmek 
lazım hayvanların arasını yani köpek çok güzel gözükür tatlı gözükür, insana yaklaşır, yılışır 
ama o dikkat etmek lazım, uzak tutmak lazım. 

 

 584. “Pabuçları ile namaz kılardı.” Temizdi çünkü. 

 
 585. “Duha kuşluk namazını altı rekât olarak kılardı.”  

 

 586. “Duha kuşluk namazını dört ve Allah isterse daha fazla kılardı.” En 
azından dört kılardı ondan sonra atı, sekiz, on iki ne kadar olur, Allah isterse. 

 

 

 



 

 

 

 

 587. “Hurma lifinden seccade üzerinde namaz kılardı.” Hurma mübarek ağaç, 
eskiden her şeyini kullanırlardı şimdi kullandıkları yok. Lifleri var, o liflerin üstünde bile 
seccade yaparlardı, yatak yaparlardı, yatar içine koyarlardı şimdi hiç, plastik, naylon, elyaf 
ondan sonra hasta oluyor millet. 

 

 588. “Hayvanın üstünde yöneldiği yere doğru namaz kılardı. Farz namazı 
kılmak istediği zaman iner, kıbleye karşı dururdu.” Yani bu yolculuk esnasında namaza 
niyet eder, sünnet olduğu vakit her tarafa fark etmiyor, Allah’a yöneldim deyip ama farz 
olduğu vakit inip, yerde kılardı. 

 

 589. “Öğleden evvel iki rekât, öğleden sonra iki rekât, akşamdan sonra evinde 
iki rekât, yatsıdan sonra da iki rekât kılardı. Cumadan sonra bir şey kılmazdı ayrılıp 
evine gidince evinde iki rekât kılardı.” Bunlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in müekked 
sünnetleri olan sünnetleridir. 

 

 590. “Gece, vitr namazı ile sabah namazının iki rekâtı dâhil on üç rekât namaz 
kılardı.”  

 
 591. “İkindiden önce iki rekât namaz kılardı.”  

 



 

 

 

 
 592. “Gece ikişer ikişer namaz kılardı. Sonra namazdan ayrılıp dişlerini 
misvaklardı.”  

 

 593. “Hasır ve tabaklanmış post üzerinde namaz kılardı.” Şimdi bazı şeyler var 
bu yere başın değmediği vakit namaz olmaz derler onun için seccade filan istemezler bazı 
sapık mezhep değil de artık kendi kafalarına göre onun için getirip taş kor önlerine, o taşın 
üzerine secde ederler. Olmaz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hasırın üstünde, derinin 
üstünde, postun üstünde namaz kılmayı severdi. 

 
 594. “İkindiden sonra kendi namaz kılardı. Başkalarını bundan nehyederdi. 
İftar etmeden birbiri ardına günlerce oruç tutardı. (Başkalarını bundan 
nehyederdi.)” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bazı şeyler ona mahsus şeylerdir ben bu 
sünnettir diye şey yapayım olmaz ne için nehyetmiş sen sünnet, nafile yapacakken 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrine karşı gelmek, günahtır. İftar etmeden günlerce oruç 
tutardı, o da başkalarına olmaz, oruç tutunca akşam iftar edeceksin ama o Peygamber’e has 
bir durumdur kendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem yapar.  

 
 595. “Hasır üstünde namaz kılardı.” Bu mühimdir çünkü her türlü ne sünnet ne 
vacip ne farz yaparlar ondan sonra biz yer de değil başımızı taşa değmesi lazım diye getirip 
önüne taş koyup, başka şeye ibadet etmiş gibi oluyor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 596. “Güneş zail olduğu zaman öğleden önce dört rekât kılarlardı Selamla 
rekâtların arasını ayırmazdı. Derdi ki; güneş zail olunca gök kapıları açılır.” Zeval 
vakti dediği yani tam güneş dimdik oluyor, hiç gölgesi olmuyor. Biz medresedeyken bunu 
söylerlerdi, güneşin hiç gölgesi olmayacak, dimdik oluyor. O vakit biraz kayınca zeval olmuş 
oluyor, öğleni kılabiliyorsun ondan önce öğlen girmiş oluyor.  

Allah Allah diyorum ben bakıyorum hiç bir zaman görmedim böyle güneşin gölgesi 
kalmadı diye ondan sonra Hacca gittiğimiz vakit ilk sene, baktım hakikaten Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in dediği şeyde direk dümdüz inmiş, hiç gölge yok çünkü tam güneş 
üstüne geldiği için orada belli oluyor. Onun için o, geçtikten sonra dört rekât öğlen namazı 
kılıyor onun farzını kılıyor. O da gökyüzü kapıları açılır o vakit diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

 

 597. “Akşamla yatsı arasında namaz kılardı.” Onda da evvabin namazı var. 

 

 598.  “Hasan ile Hüseyin” Hazretleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in torunları. 
“Arkasında (sırtında) oturup oynarken namaz kılardı.” Yani onda bir şey yok bazen 
torunlar çıkıyor insanın sırtına şey yapıyor onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de aynı 
şekilde yapıyordu. Namazı bozmaz bir zararı yok. 

 

 599. “Ashabına hizmet ettiğini gördüğü adamın cenazesini kılardı.” 
Sahabelerin hizmetinde olan varsa onların da cenazesini kılardı. 

 
 600. “Aşure orucunu tutardı ve onu emrederdi.” 



 

 

 

 

 601. “Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı.” Onları emretmezdi, emrettiği 
Aşure orucu. 

 

 602. “Her ayın başında üç gün oruç tutardı. Cumaları oruçsuz geçirdiği pek 
enderdi.”  

 

 603. “Zilhiccenin dokuzunu, aşure gününü, her ayın üç gününü oruçla 
geçirirdi. Ayın ilk Pazartesini diğer Cumanın, Perşembe ve Pazartesini oruçla 
geçirirlerdi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) oruç çok tutardı, senenin bütün yani üç aylar 
değil şey değil bütün sene yani her hafta birkaç gün oruç tutmuş olurdu. 

 

 604. “Ayın cumartesi, Pazar, Pazartesi günlerini oruçla geçirirdi. Diğer ayın 
Salı, Çarşamba, Perşembesini oruçla geçirirdi.” Bir ay öyle bir ay böyle. 

 
 605. “Boynuzlu, kusursuz iri yarı en iyilerinden iki koç kurban ederdi. 
Keserken; Bismillâhi Allâhü ekber’i okurdu.”  

 

 



 

 

 

 

 606. “Bütün hanımlarının namına tek koyun keserdi.”  

 

 607. “Şarap içenlere ceza olarak na’lin” yani nalınla, ayakkabıyla yahut “Ve 
hurma dalını vururdu.” Çünkü içki içen kırk tane sopa yahut hurma dalıyla yahut pabuçla 
vurmak lazım onların kefareti odur yani.  

 
 608. “Namazda sağ elini sol eli üzerine koyup bağlardı. Namaz kılarken 
bazen sakalını tutardı.” Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah cennette komşu etsin bizleri, 
bize de nasip etsin sünnetlerinden yapmayı inşallah. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
01 Eylül 2020 /13 Muharrem 1442 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


