
 

 
 
 

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 sıfatlarını, hallerini anlatıyoruz devam ediyoruz 
inşallah. 

 

 609. “At beslerdi.” At beslemek berekettir, hayırdır ama tabi herkes onu yapamaz. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onu yapardı, bazı şimdiki at besleyenler var şey için 
besliyorlar, niyetine göre insanın Allah rızası için besleyen başka, at koştursun diye başka 
her şeyin bir niyeti var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in niyetine beslerse, onun sevabına 
nail olur. 

 
 610. “Bir gecede bütün kadınlarını dolaşır (onlarla cinsi temasta bulunurdu) 
Bir kere yıkanmakla iktifa ederdi.”  

 

 611. “İsimlere göre rüya tabir ederdi.” Rüyanın açıklamasını isimlere göre 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yapardı, tabi herkes dediği Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
haktır, öyle çıkar.  

 

 612. “Güzel rüyadan hoşlanırdı.”  

 

 613. “Tiritten (bir nevi yemekten) hoşlanırdı.” Bu tirit dediği ekmek üstüne 
haşlanmış et konulur ona tirit derler zaten Türkçede tirit derler ona. 



 

 

 

 

 614. “Bir hacet için çıktığında; “Yâ râşidü, yâ necıyh!” diye bağırıp 
duyurmaktan hoşlanırdı.” Yani abdeste çıktığı vakit kimse olmasın diye, biri varsa dikkat 
etsin diye bir ses çıkarırdı, o da bu şekilde çıkarırdı “Ya Reşid, Ya Necıyh” diye. 

 

 615. “Kına çiçeğinden hoşlanırdı.” Kına çiçeği burada fazla yok ondan da, sıcak 
memleketlerde Kıbrıs’ta yahut Adana taraflarında Akdeniz taraflarında bulunur, kına 
çiçekleri güzel kokusu var, değişik kokusu var.  

 

 616. “Kabaktan hoşlanırdı.” Kabak yemeğini severdi. Yahut tatlısını, her şeyini 
severdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O şifadır, o da büyük bir şifadır. 

 

 617. “Kişinin en sevdiği ismi ve en hoşlandığı künyesi ile çağırılmasından 
hoşlanırdı.” Yani insanların sevdiği ismi, bazen isimlerini sevmediği oluyor insanların, 
insanların hoşlanmadığı lakapları var, onlardan değil de hoşlandığı şeylerle çağırılmasından 
hoşlanırdı insanları. 

 

 618. “Karpuzu yaş hurma ile yemekten hoşlanırdı.”  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 619. “Yaş hurma bulundukça yaş hurma ile olmadığı zaman kuru hurma ile 
iftar etmeyi severdi. (Yemeği bitirirken) yine bunlarla bitirmekten hoşlanırdı. 
Hurmaları üç yahut beş ya da yedi yani tek olarak (iftardan ya da yemekten sonra) 
yerdi.” Tek olarak şey yapardı, çift değil de üç, beş, yedi öyle gider yani çünkü “İnnallahe 
vitrun yuhibbu'l-vitra” Allah tektir tek olanları sever. 

 

 620. “Turunca bakmaktan hoşlanırdı.” Turunç dediği bu portakal ağacı 
aşılanmadan önce turunç oluyor, o güzel çiçeğinin kokuları oluyor, kendisi de güzeldir ama 
yemesi şeydir. Reçel yaparlar ama bakımı güzel oluyor bakması.  “Kırmızı güvercinlere 
bakmaktan hoşlanırdı.”  

 

 621. “Yeşilliğe ve akan suya bakmaktan hoşlanırdı.” Bunlara da bakınca hep 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti olarak insan o da sevaba nail oluyor. 

 
 622. “Gece teheccüd namazı kılmaktan hoşlanırdı.”  

 
 623. “Üç defa dua etmeyi ve üç defa istiğfar etmeyi severdi.”  

 

 

 



 

 

 

 
 624. “Koyun budundan hoşlanırdı.” Burası biraz şey bazen tercümeyi 
yapamıyorlar, burada dediği kol, kolundan severdi yani en çok bazıları buttu şuydu buydu 
ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği koldur. 

 

 625. “Koyunun ön kollarından ve döşünden hoşlanırdı.”  

 
 626. “Soğuk içeceği severdi.” Yani böyle şerbet gibi, soğuk şerbet onları severdi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 627. “Güzel kokudan hoşlanırdı.” Kokudan hoşlanırdı Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.), “Allah sevdirdi” diyor, kokuyu da sevdirdi ama güzel kokuyu çünkü insanlar güzelle 
güzel olmayanı ayırt etmiyor çoğu insan kokudur diye sürüyor, hacı kokusu diye zannediyor 
ki bu sünnet, olmaz! İyi değilse sürme! Güzel kokuyu bul sür ama güzel olmayan kokuyu 
sürme, sünnet değildir. 

 

 628. “Kendisine söylenilen güzel sözlerden hoşlanır, onları iyiye yorumlar, 
uğursuz addetmekten korkardı.” Yani iyiye yormayı severdi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Hiçbir şeyi uğursuz diye söylemezdi, saymazdı çünkü kendi, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) söylüyor; “Hayrı devamlı isteyin, umun, her şeyi hayra yorun, hayır bulursunuz” 
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 

 



 

 

 

 
 629. “Düşmanla, zevalden sonra yani öğle üzeri karşılaşmayı severdi.” Sabah 
değil de öğlen namazı, öğlen güneş öğleni geçince o vakit savaş yapmayı severdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 

 630. “Ağzı kapanan kaptan hoşlanırdı.” Dökülmesin diye üstünde kapağı olunca 
dökülmez, onu da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) severdi. 

 
 631. “Hurma salkımlarını elinde tutmaktan hoşlanırdı.” Salkımdır hurma öyle 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çok severdi. 

 

 632. “Sarıya boyanmış kaptan abdest almayı severdi.”  

 
 633. “Namazda, Fatiha’dan sonra okuduğu ayetleri (parmakları ile) sayardı.” 
Kaç ayet okuduğunu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sayardı parmaklarıyla. 

 
 634. “Geldiği, güzel kokusundan belli olurdu.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
uzaktan gelse bile bakıyorsun güzel kokusu ondan önce geldi, herkes bilir ki Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) geliyor, teşrif ediyor. 

 
 635. “Tesbihi parmaklarını sayarak yapardı.”  



 

 

 

 
 636. “Sıtma ve bütün ağrılara karşı şunu okumalarını öğretirdi; “Bismillâhil 
kebiyr* Eûzü billâhil azıymi min şerri külli ırkın ne’ârin ve min şerri harrin nâr*” 
Bunlar duadır, hastalıklara, hummaya filan okunur. Şimdi de bu imtihan var onu da okusak 
bu da fayda eder Allah’ın izniyle.  

 
 637. “Ev işini yapardı en çok yaptığı şey dikiş dikmekti.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) hizmetçi olduğu halde yahut hanımlar olduğu halde kimseye kendisi gel şunu yap 
bunu yap demezdi kendi işini kendi yapardı. En çok yaptığı şey de dikiş dikmekti çünkü 
elbiseler o zaman elbiseler sökülüyor, ediyor, hemen kimseye emretmesin diye kendi yapardı 
o işleri. 

 

 638. “İtikâftayken, hastayı ziyaret ederdi.” İtikâftayken camiden çıkılmaz ama 
hasta olunca, hastayı ziyaret edip gene itikâfına dönerdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
 639. “Anlaşılması için bir kelimeyi üç kere tekrarlardı.” Zaten Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in konuşması açıktı, belliydi, yavaş da konuşurdu gene de üç kere 
tekrarlardı ki yanlış anlaşılmasın, yanlış duyulmasın diye. 

 

 640. “Bir sa’la (beş rıtl su ile) yıkanırdı. Bir müd (bir nevi ölçek) ile abdest 
alırdı.” Beş litre dediğimiz beş litrelik şeyle gusül yapardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
mud dediği de bir litre kadar bir şeydir onunla da abdest alırdı. 

 

 



 

 

 

 
 641. “O ve hanımlarından biri tek bir kapta yıkanırlardı.”  

 

 642. “Cuma gün, Ramazan bayramı günü, Kurban bayramı günü ve arife 
günü yıkanırdı.” Bunlar da sünnettir yıkanmak bugünlerde. 

 
 643. “Tahareti üç defa yapardı.”  

 

 644. “Çirkin ismi değiştirirdi.” Araplarda çirkin isimler korlardı öyle acayip 
isimler, at, katır, hayvan, eşek, köpek gibi isimler konurdu Araplarda onun için onu 
sevmezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.), değiştirirdi yahut putun kölesi, abdulat abdulazze 
diye onları değiştirirdi, onları kabul etmezdi.  

 

 645. “Akşam namazı kılmadan önce birkaç yaş hurma ile iftar ederdi. 
Bulamazsa kuru hurma ile o da olmazsa birkaç avuç su ile iftar ederdi.” Yani akşam 
namazı kılmadan önce iftar buyururlardı sonra namazı kılardı. 

 
 646. “Elbisesini yıkar, koyununu sağar, kendi kendine hizmet ederdi.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bütün âlemler onun hizmetlisi olduğu halde kimseye 
emretmesin diye bu kendi hizmetini, her şeyini kendi yapardı, emir Allah’ın emirlerini yalnız 
bildirirdi, kendi emirlerini vermezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 



 

 

 

 

 647. “Hediye kabul ederdi. Ona karşılık olarak da bir şey verirdi.” Biri hediye 
getirdi onun karşılığını muhakkak verecekti Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 648. “Kavmin” insanların “En kötü adamına yüzü ve sözü ile yönelir böylece 
onun kalbini çekerdi.” Yani bu şirret bir insan diye onu bırakmaz, ona konuşur, yüzüyle 
şey yapar ki onun kalbini yumuşatsın diye (s.a.v.). 

 

 649. “Abdestli iken hanımlarından birini öper sonra abdest almadan 
(bozulmadığı için) kalkıp namaz kılardı.” Öpmekle abdest bozulmaz. 

 

 650. “Oruçlu iken ailesini öperdi.” Gene.  

 

 651. “İhramlı iken hanımlarını öperdi.” Bu şeyler o şeyi bozmuyor, o daha fazla 
olmadıktan sonra bir şey olmuyor. 

 

 652. “Hanımları arasında günlerini adaletle taksim eder ve şöyle buyururdu; 
“Allah’ım bu elimde olan taksimimdir. Senin elinde olup benim elimde olmayan 
şeyden dolayı beni kınama.” Hanımlar arasında hepsine ayrı ayrı günler var, o her gün 
şeydir, o Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in; “bu elimdedir” diyor Allah Azze ve Celle’ye ama 
elimde olmayan kalbidir, kalbi hangisine meylederse onun da sorumluluğu ben de değil diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 



 

 

 

 
 653. “Seferde namazı kısa kılardı tam da kılardı. Oruç yerdi, oruç tutardı.” 
Yani bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolculukta yaptığı şey, mezheplere göre daha 
değişiyor. Bazı mezhepler onun için bazı mezhepler nasıl olacağını daha iyi, dört mezhebe 
göre hepsi oluyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaptıkları dört mezhebin içindedir, hiçbir 
şey dışında değil. 

 

 654. “Kıraatini, ayetlerin başında dura dura icra ederdi. “Elhamdü lillâhi 
rabbil âlemîn” der ve dururdu sonra “Er rahmânirrahıym” der sonra yine dururdu.” 
Kıratlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in çok kıratları var, ona göre her hangisini kāriler bilir 
bunu. 

 
 655. “Ramazan bayramında kendisine def vurulurdu.” Def vurmak caizdir, ne 
bidattir ne günahtır Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ondan razıydı, def vurulabilir. 

 

 
 

656. “Cuma günü namaza gitmeden önce bıyıklarını kırpar, tırnaklarını 
keserdi.” (s.a.v.) Allah Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e komşu etsin hepimizi inşallah. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
08 Eylül 2020 /20 Muharrem 1442 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


