
 

 
 
 

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 mübarek sıfatlarından devam ediyoruz inşallah. 

 

 

 657. “İtab anında ashabından birine” Biraz kızıp da fazla şey değil ashabına bunu 
söyledi; “ne oluyor ona alnı toprak olsun derdi.” Yani biraz kızdığı vakit incitmeden bir 
söz söyler ki alnı toprak olsun, toprağa değsin secde gibi olsun.  

 

 658. “Horoz sesi duyduğu zaman teheccüde kalkardı.” Bu mübarek hayvanlar 
da teheccüd vakti başlarlar Allah’ın hikmeti, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun sesini 
duyunca teheccüd namazına kalkardı. 

 

 659. “Ayakları şişene kadar gece ibadeti yapardı.”  

 
 660. “Hutbe aralarında tekbir getirirdi. İki bayram hutbesinde tekbirleri 
çoğaltırdı.”  

 

 661. “Oruçlu iken sürme taşı ile sürmelenirdi.” Yani göze konulan sürme damla 
filan o orucu bozdurmaz onun için bunu zikrediyorlar. 

 



 

 

 

 
 662. “Her gece sürme sürerdi. Her ay kan aldırırdı. Her yıl ilaç içerdi.” Yani 
bu göz için şey yapmak şifadır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendine hastır, hacamat da 
her ay yapardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor. Ümmet için o gerekmez, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in bünyesi başka, bizim başka senede bir yeter. 

 
 663. “Başını ve yüzünün kısm-ı küllisini örterdi.” Çıktığı vakit öyle yüzünü de 
örterdi, güneşten, tozdan saklasın diye.  

 

 664. “İyice örtünür,” Başına örtü koyup da güneşten, tozdan, şeyden sakınırdı. 
“Başını yağlar,” Zeytinyağı kullanırdı daha fazla saçları için. “Sakalını tarayıp tertemiz 
ederdi.”  

 

 665. “Çok zikreder,” Zikrini çok söyler Peygamber Efendimiz (s.a.v.) devamlı 
zikirde. “Boş konuşmaz,” Öyle lüzumsuz şeyler konuşmaz. “Namazı uzatırdı.” Kendi 
kıldığı vakit namazları uzatırdı “Hutbeyi kısa okur,” Yani Cuma hutbelerini filan 
uzatmazdı, okurdu ondan sonra herkes işine gitsin, gücüne gitsin.  

“Kibirlenmezdi.” Hâlbuki Allah indinde en yüksek mertebede olan olduğu halde 
kibirlenmez. Şimdi iki para etmeyen insanlar kendini bir şey zannedip kibir yaparlar, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kibirlense hakkı vardı, Allah Azze ve Celle bütün âlemlere 
seçmiş onu, âlemlerin en yükseği olarak seçmiş gene de kibirlenmezdi.  

“Dul, yoksul ve kölelerle onların ihtiyaçlarını görünceye kadar yürürdü.” Yani 
onlaral yürümekten utanmadı, şey yapmazdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir sakınca 
görmezdi. Yani bu fakirle, fukarayla bununla yürüdü diye bir şey söyleyecekler diye 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) itibar etmezdi. 



 

 

 

 
 666. “Gizli düğünden hoşlanmaz def ile ilan edinmesini isterdi.” Bazıları işte 
şimdi gizli gizli nikâhlar yaparlar filan ondan hoşlanmazdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 
evleneceksen herkesin bilmesi lazım defle, çalgıyla herkesin haberi olsun isterdi. 

 

 667. “Alaca atı sevmezdi.”  

 

 668. “Yüksek sesle ve kaba konuşan insandan hoşlanmazdı. Alçak sesle 
konuşan mütevazı kişiden hoşlanırdı.”  

 

 669. “Dağlamak (bir nevi tedavi şekli)” Ya hacamat ya şey ikisi de tedavi şeklidir, 
dağlamaktan hoşlanmazdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.), mecbur olunca o da oluyor yani 
bir sakıncası yok. “Ve sıcak yemekten hoşlanmaz şöyle buyururdu; Soğuk yiyin çünkü 
bereketlidir. Dikkat edin sıcakta bereket yoktur.” Şimdiki insanlar hafif soğusa 
beğenmezler hâlbuki daha iyidir hem sıhhat için hem bereketlidir. 

 
 670. “Kına kokusunu sevmezdi.” Kına çiçeği değil de kına kokusunu sevmezdi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kına çiçeğini severdi. 

 

671. “Namazda esnemekten hoşlanmazdı.”  

 



 

 

 

 
 672. “Harpte yüksek sesi sevmezdi.”  

 

 673. “Nübüvvet mührünün görülmesini istemezdi.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in nübüvvet mührü iki kürek arasında görünürdü onu da yani saklardı göstermek 
istemezdi, açılmasını istemezdi. 

 

 674. “Bir adamın arkasından yürümesini istemezdi. Sağından veya solundan 
yürümesini isterdi.” Tam yani giderken tam arkasında değil ya sağında olacak ya solunda 
olacak edep öyledir yani. 

 

 675. “Çok sorulmaktan hoşlanmazdı ve bunu ayıplardı” Yani çok soruyor, şey 
yapıyor, o kadar sormayın, sorunca da çünkü yapmanız lazım yahut Allah sormasan sana bir 
mesuliyet yok ama sorunca mesuliyet olduğu için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu 
sevmezdi ayıplardı. “Ama Ebu Rezîn sorduğunda cevap verirdi ve bundan 
hoşlanırdı.” Sahabedir demek Ebu Rezin Hazretleri o sorduğu vakit, güzel sorular demek 
sorardı ki istifade edecek gibi cevaplar alırdı ümmet için. 

 
 676. “Kanın feveranından hoşlanmazlardı ancak üç günden sonra örtü 
üstünden aileleri ile mübaşeretleri vaki olurdu.”  

 

 

 



 

 

 

 677. “Yemeğin ortasından yenmesinden hiç hoşlanmazdı.” Her şey edeple 
kalkıp da sofranın ortasından, sen önünde ne varsa onu yiyeceksin, elini uzatmak edepten 
değil. 

 

 678. “Yemeğin buharı gitmeden yenmesini hoş karşılamazdı.” Öyle dumanlar 
çıkarken onlar şey yapınca beklerdi ki çok sıcak olmasın. 

 

 679. “Mescitte şiddetli aksırılmasından hoşlanmazdı.” Bazıları avazı çıktığı 
kadar hapşırır ondan hoşlanmazdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 680. “Elinde kına veya güzel bir boyanın eseri görülmeyen kadından 
hoşlanmazdı.” Yani kadınlar için ele kına koymak güzel bir şeydir. 

 

 681. “Ayağının pabuçtan dışarı pabucunun da ayağından dışarı çıkmasından 
hoşlanmazlardı.” Büyük yahut küçük olmasını istemezdi, tam ayağına göre olsun isterdi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 682. “Kelerin yenilmesinden hoşlanmazdı.” Keler bir hayvandır, kertenkeleye 
benzer daha büyüktür, çölde yaşar onu yemesi helaldir de Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
sevmezdi yemesini, kendisi hoşlanmazdı. 

 



 

 

 

 
 683. “Koyunun yedi azasını yemeyi sevmezdi” Koyunda her şey yenir de onları 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sevmezdi yensin; “öd,” öd dediği şeydir safra kesesi.  
“Mesane, hayâ” yani yumurtalar “Kamış” Koçun şey yapıyor. “Böbrekler” Yemeyi 
sevmezdi. “Beze, kan.” Bunlardan yedi tanesi sevmezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
“Onun azalarından en çok sevdiği şey ön kısmı idi.” Kollar en çok sevdiği Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in.  

 

 684. “İdrar mahalli olduğu için böbrek yemekten hoşlanmazdı.” (s.a.v.) yani 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her en temizinden yemesini Allah Azze ve Celle takdir 
etmiş onun için onları helal olduğu halde yemezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
 685. “Kızlarına ipek ve ibrişimden yapılmış yazmaları giydirirdi.”  

 
 686. “Bayram ve Cuma günleri kırmızı hırkasını giyerdi.” (s.a.v.) 

 

 687. “Yenleri ve boyu kısa gömlek giyerdi.”  

 

 688. “Topuktan yukarı yenleri parmak uçlarına kadar olan gömlek 
giyerlerdi.” Buraya kadar (ayak bileğini gösteriyor) gömlek dediği entari artık yahut cübbe 
gibi bir şey. 



 

 

 

 
 689. “Beyaz takke giyerdi.” (s.a.v.) 

 
 690. “Beyaz latayı andıran kalensöve giyerdi.” Gene takke giyerlerdi (s.a.v.). 

 

 691. “Sarıkların altına ve sarıksız olarak kalensöveler giyerdi.” Sarığın altına 
takke girerdi. “Kalensövesiz sarıklar sarardı.” Onsuz da bazen sarık sarardı (s.a.v.) 
“Beyaz yemen kalensöveleri takkelerinden giyerdi. Harpte kulaklı başlıklar giyerdi” 
Yani harp için ayrı bir vardı başında mübarek başında. “Çoğu kez kalensövesini çıkarıp, 
namaz kılarken önüne koyarak sütre (mânia) yapardı.” Önde kimse geçmesin diye kim 
geçerse oradan ilerisi geçebilir.  

“Silahına bindiği hayvanına, eşyalarına ad vermek âdetinden ve hoşlandığı 
şeylerdendi.” Her şeye bir isim verirdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çünkü ileride hepsini 
bir ayrı ayrı yerlere gidecek hep bunun adı nedir? Bunun şeyi diye Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) kıyamete kadar faydalansın diye insanlar her birisine ayrı ayrı isimler koymuşlar 
(s.a.v.). Atına, mızrağına, okuna, yayına, kılıcına, katırına, merkebine hepsine ayrı ayrı isimler 
vermiş. 

 

 692. “Tabaklanmış deriden pabuçlar giyerdi. Sakalını vers ve zağferanla 
sarartırdı.” Safranla. Siyah Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sakalı simsiyahtı ama bu şeyi 
koyunca biraz değişik olurdu tabi gene siyahlık kalırdı. 

 



 

 

 

 693. “Namazda sağa veya sola meyletttiği olurdu fakat başını geriye çevirdiği 
vaki olmamıştır.”  

 
 694. “Namaz kıldırırken arkasında önce erkekler sonra çocuklar sonra 
kadınlar saf olurdu.”  

 

 695. “Abdestte yüzünü urbasının bir tarafı ile silerdi.” Kuruturlardı havlu gibi. 

 
 696. “Yürüyüşünden aciz ve tembel olmadığı anlaşılırdı.” Yani Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) yürüyüşü güzel bir yürüyüştü öyle. 

 

 697. “Secdede bazen kendisinden geçinceye kadar uykuya dalardı. (Gözleri 
uyuyup kalbi uyumadığından) sonra kalkıp abdest almaya ihtiyaç duymadan 
namazını kılardı.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zaten daima abdestlidir.  

 
 698. “Cuma günü minberden indiğinde bir adam bir ihtiyacı için konuşursa 
o da konuşurdu. Sonra mihraba geçip namaz kıldırırdı.” Bu şeyler yani burada hadisler 
yahut Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halleri, onun hallerini anlatmak içindir, burası fıkıh 
değil. Fıkıh olarak biz mezhebe tabi oluruz çünkü bu hadislerden dört mezhep imamı 
almıştır her birisi kendine göre yorum yapmıştır. Hepsini alırsak o vakit mezhep dışı çıkmış 
oluruz, o da olmaz.  



 

 

 

Onun için bazı şeyler var insan nasıl oluyor diye? Söylemeye gerek yok Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in, Allah ona özel ikram ettiği şeyler var, ümmetinin yapacakları şeyler 
var. Burada Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı şeyleri dinliyoruz, bize olan fıkıh kitaplarından 
yahut mezhebimize göre amel etmek. 

 
 699. “Son sözleri şu olmuştur;” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu 
dünyadan çıktığı vakit bize hepimize bunu söylemiş, ne söylemiş Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)? “Namazı sakın artık terk etmeyin. Namazı sakın terk etmeyin.” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in vasiyeti bize namaz! En büyük şeyi namazdır, Müslüman olan insanlar 
için namazdır mühim olan. “Ellerinizin altında bulunanlar hakkında Allah’tan korkun. 
(Adaletle muamele edin.)” Yani hem namaz ondan sonra adaleti emretmiş Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 

 700. “Konuştuğu son sözlerindendi; “Allah Yahudi ve Nasranîleri” 
Hristiyanları “kahretsin. Peygamberlerinin kabirlerini birer mescit yaptılar. Arap 
ülkesinde katiyen iki din bir arada yaşamayacaktır.”  

 

 701. “En son sözü şu olmuştur; “Celâle rabbir refiy* Fe kad bellağtü* (Yüce 
Rabbim! Celalini seçiyorum. Emrolunduğumu sizlere tebliğ ettim.) buyurdu ve 
sonra ruhunu teslim etti.” ... Bu da bizim Allah’a şükür kaç senedir? On beş on altı senedir 
bu kitapları okuyoruz bu son bitti Allah’a şükür. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
15 Eylül 2020 /27 Muharrem 1442 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


