
 

 
 
 

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.  
 

 
1. “Resulüllah (s.a.v.) güzel, beyaz tenli ve orta boyluydu.”  

 
2. “Sanki gümüş dökmesi gibi beyazdı.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in teni  

Beyazdı yani o şeyde olsa bile nur olduğu için beyazdı. Mutedil bir saça sahipti.” 

 
3. “Beyazı kırmızıya çalan bir renkte idi.” Hem beyaz pembe gibi. “Göz 

bebekleri siyah,” Siyahtı gözü. “Kirpikleri uzundu.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
şeyi de çok güzeldi görünüşü güzeldi. Allah Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öyle bir yarattı 
ki en mükemmel şekilde yarattı kimse bir şey söyleyemez hem görünüş olarak da hem 
heybetli zaten ihtiyacı yok söylemeye kıymetini Allah indinde.  

 
4. “Kırmızıya çalar beyaz rengi vardı. İri başlı idi. Davranışları fevkalade idi. 

Açık kaşlı ve uzun kirpikli idi.” 

 

 

 



 

 

 

 
5. “Yüzce insanların en güzeli idi.” İnsanların en güzeli, yüzü de en güzel olarak 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ondan daha güzeli yoktu.  

“Ahlakça da en güzeli idi.” Tabi bütün ahlaki şeyler Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’den öğrenilir. 

“Ne çok uzundu ne çok kısa.” Yani bir fazla uzun olur böyle sırık gibi değil de kısa 
da değil orta boyluydu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
6. “Ayakları herkesinkinden güzeldi.” Zaten Kadem-i Şeriflerini görüyoruz her 

tarafta izleri var taşı, taşta durdu mu yumuşar taş altında öyle bir şey. 

 
7. “Ahlakça insanların en güzeli idi.”  

 
8. “İnsanların en güzeli, en cömert” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bu dünyada 

bütün şeyde ondan daha cömert yok, en cömerdi insanların.   

“Ve en cesuru idi.” Cesaret bakımından da en cesaretliydi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

 
 



 

 

 

9. “Şekil bakımından insanların en güzeli idi. Uzuna meyleden bir boyu vardı.” 
Yani orta boyludur ama orta boyludan biraz daha uzun gözükürdü Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.).  Kısaya yakın değil de uzuna yakındı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Omuzları arası geniş” Omuzları geniştir. “ve yüz etleri hafifti.” Çok fazla et yok 
yüzünde. Her bakımdan güzeldi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Yanakları düzgündü, saçları koyu siyahtı.” Kömür siyahı simsiyahtı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in saçları. Bu hal Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sırf gençliği değil de 
vefatına yakın olan şeyi de heybet olarak otuz yaşlarındaki insan gibiydi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) saçları tek tük ağarmıştı. 

“Gözleri sürmelenmişti,” Sürmeye gerek yok, bazı insanlar sürmeli gözlü olur 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öyleydi. 

“Kirpikleri uzundu. Ayakları yere bastığı zaman tümü ile basardı. 
Omuzlarından elbisesini çıkardığında sanki bir gümüş parçası idi.” Elbise çıktığı 
vücudu bembeyaz gümüş gibi idi. “Güldüğü zaman dişleri inci gibi parlardı.”  

 
10. “Rengi çiçek gibi idi. Teri inci tanesi gibi idi. Yürüdüğü zaman öne doğru 

meyleder ve gayet mükemmel bir tarzda yürürdü.”  

 
11. “Kimseye görünmeyen genç kızdan daha hayâlı idi.” Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’in hayâsı çoktu onun için yani bir kimseye kötü söz söylendiği vakit de hoşuna 
gitmezdi. Hayâ Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sıfatındandır. Şimdi bazı aklı evveller var, 
söylüyor; “kızımız hiç çıkmıyor utanıyor.” Utanmak bir şey şimdiki insanlara ayıptır esasen 
hanımlara, kızlara hayâ güzeldir, herkese güzeldir ama hanımlara daha da güzeldir. 

 
12. “İnsanların yaptıkları kötülüklere herkesten daha sabırlı idi.” Ne kadar 

kötülük yapsalar Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sabrederdi. Hâlbuki az önce sıfatı gösterdiği 
gibi cesurdu, korkmazdı isterse şey yapardı ama sabrederdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 

 



 

 

 

 
13. “Seyrek dişli idi.” Dişlerinin araları açıktı biraz. “Konuştuğu zaman 

dişlerinin arasından sanki bir nur çıkıyormuş gibi bir görünüm arz ediyordu.”  

 
14. “Sırtındaki nübüvvet mührü besbelli idi.” Yani böyle ben gibi ama biraz daha 

belli üzerinde yazısı belli oluyor dikkatli bakınca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mührüdür 
o. 

 
15. “Nübüvvet mührü pembe kırmızıya çalar, güvercin yumurtası gibi gudde 

idi.” Böyle bir dışarı çıkmış arkadan bu kadar demek ki güvercin yumurtası gibi. 

 
16. “Bıyıkları da pek güzeldi.” Şimdiki aklı evveller bıyıklarını kesiyorlar, sakal 

bırakıyorlar. Bu sünnettir diyorlar işte Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bıyıkları vardı demek 
bu izahata göre. Bıyıklarınızı düzeltin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kökünden 
kesmeyin diyor. Bütün bu selefi tayfası bir şey bırakmaz.  

 
17. “Ne çok uzundu ne de çok kısa” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gene boyu. 

“Orta boyluydu. Çiçek renkli idi ne pek beyaz ne de çok esmerdi. Saçları ne fazla 
kıvırcıktı” Bazısı çok fazla kıvırcık olur, “ne de düzgündü.” Dümdüz de değil orta 
dalgalıydı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in saçları.  

 

 

 



 

 

 

 

18. “Dirsekleri ve omuz araları genişti,” Yani bu (dirseğiyle omuzu arasındaki 
mesafeyi gösteriyor) normalden daha genişti Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in. “Kirpikleri 
uzundu.” 

 
 19. “Saçları ne çok uzundu ne de pek kısa idi.” Yani Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) uzattığı vakit buraya (omuz hizasını gösteriyor) kadar gelirdi onu daha fazla 
uzatmazdı, kısa da çok zaman yapmazdı Hac’da olunca yahut umreye gidince o vakit 
usturayla keserdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
 20. Mübarek başındaki “Ak kılları yirmi civarındaydı.” Yalnız yani bu kadar yüz 
bin tane saç var arasında yirmi tane vardı o kadar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in özel Allah 
yaratmış Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i. İnsanlar zanneder ki o da bizim gibi insandır değil. 
Onun yaratılışı başka. Allah inşallah cennette görmeye mazhar oluruz. 

21. “Başı, elleri ve ayakları pek güzel bir görünüm arz ederdi.” 

22. “ Mübarek ağzı güzel idi. Gözlerinin beyazında hafif al vardı.” Hafif kırmızılık 
gibi bir şey vardı. “Ökçeleri fazla tombul değildi.” 

23. “Başı büyük, sakalı gürdü.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in. 

 

 

 



 

 

 

24. “Geniş yapılı idi,” Bunların her birisi başka Sahabenin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i 
anlattıkları. Bu da bir hanım Hind bin Ebi Hale anlatıyor bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
sıfatını. 

“Yüzü ayın on dördü gibi parlıyordu. Orta boydan biraz daha uzuncaydı çok 
uzundan kısa idi.” Yani çok da uzun değildi. 

“Başı büyük, yakışıklı idi. Saçları ne kıvırcık ne de düzdü.” Ne dümdüzdü. 



 

 

 

“Saç örgüsü çözüldüğü zaman ayırırdı. Aksi halde öyle örgülü olurdu. Bir 
araya topladığı zaman. Saçları kulaklarının yumuşağını geçmezdi.” Yani buraya 
kadar gelirdi (kulaklarının altını gösteriyor.)  

“Çiçek rengindeydi. Alnı genişti. Kaşları gürdü, fakat bitişik değildi. 
Aralarında öfkenin kımıldattığı bir damar vardı.” Öfkelendiği zaman Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) şey yapmazdı ama bu damar belli olurdu öfkelendiği zaman.  

“Burnu düzgündü sanki bir nur parçasını andırıyordu. Gür sakalı vardı. 
Yanakları kusursuzdu, ağzı büyüktü. Dişleri bembeyazdı ve seyrekti. Göğsünden 
karnına uzanan kıllar gayet ince ve zarifti. Boynu sanki bir gümüş dizisini 
andırıyordu. Yaradılışı (bünyesi) orta idi, bedeni büyük fakat hiç sarkık değildi. 
Karnı ile göğsü birdi.” Yani göbekli değildi. 

“Geniş göğüslü idi. Omuzları genişti, mafsalları kalındı. Memelerinin üstü 
kılsızdı. Bunun dışında kolları, omuzları kıllı idi. Yüksek göğüslü idi, bilekleri 
uzundu, kol kemikleri büyüktü. Güzel bir burnu vardı. Elleri, ayakları sıska değil, 
büyükçe ve güzeldi. El ayası güzel, ayaklarının altı da fevkalade idi. Ayaklarında kıl 
yoktu. Üzerine su döküldüğü zaman durmaz akardı. Yürüdüğü zaman ağır ve 
dengeli yürürdü, yumuşak fakat süratli bir adıma sahipti. Yürüdüğü zaman sanki 
yüksek bir yerden iniyormuş gibi yürürdü. Döndüğü zaman bütün vücudu ile 
dönerdi.” Yani böyle dönmezdi (kafasını çeviriyor) insanlar itibar etsinler diye bütün 
vücudu ile dönerdi. 

“Gözü daima önüne eğikti.” Yani fazla oraya buraya bakmazdı yere bakardı 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Yere bakışı göğe bakışından daha uzundu. Düşünceli bir bakışa sahipti.” 
Devamlı ümmetini düşünüyordu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Ashabını önüne alıp öyle yürürdü. Karşılaştığı kimseye ilk selamı kendisi 
verirdi.” 

25. “Baldırları ince idi fazla tombul değildi” 

26. “Ağır ağır tane tane konuşurlardı.” 

 

 



 

 

 

 
27. “Çok terlerdi.” Zaten teri mis gibiydi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in. 

 
28. “Sakalı gürdü.” 

 
29. “Sözü (hak ile batılı) ayıran nitelikteydi. Duyan herkes onu rahatlıkla 

anlardı.” Yani anlamadım demesin diye insan, ben şey yapamadım gayet fasih gayet güzel 
imkânı yok kimsenin anlamamasına öyle güzel konuşurdu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
30. “Yüzü güneş ve ay gibi parlak ve yuvarlaktı.” 

 
31. “En çok sevdiği renk yeşil idi.” 

 
32. “En çok nefret ettiği huy yalandı.” Buna dikkat etmek lazım çünkü millet habire 

yalandan geçilmiyor. 

 
33. “En çok sevdiği hurma Medine’nin (acve) hurmasıydı.” 

 
34. “En çok sevdiği elbise gömlekti.” 

 



 

 

 

 
35. “Koyunun en çok ön kısmını severdi.” Yani kolu daha fazla severdi Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.). 

 
36. “En çok lezzet aldığı et, koyunun ön kolları idi.”  

 
37. “En çok sevdiği elbise Yemen bezinden yapılan renkli elbise idi.” 

 
38. “En çok sevdiği ibadet, sahibinin devamlı yaptığı ameldi.” 

 
39. “En çok hoşlandığı koku kına çiçeği idi.” Burada yok da Kıbrıs’ta var bundan 

güzel bir çiçektir, Şeyh Efendi devamlı isterdi, onu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sever diye. 

 
40. “Meşrubattan en çok sevdiği soğuk ve tatlı olandı.” 

 
41. “İçecekler arasında en sevdiği süttü.” 

 
42. “İçecekler arasında en çok sevdiği bal şerbeti idi.” Yani bal suyu da eritip de 

içmek. 

 



 

 

 

 
43. “Ramazan ayı dışında en çok oruç tutmaktan hoşlandığı ay Şaban idi.” 

 
44. “En hoşlandığı boya sirkenin karışımı bir madde ile boyanandı.” 

 
45. “Boyalılar arasında en hoşlandığı sarıya boyanandı.” 

 
46. “En sevdiği yemek ekmek ve hurma tiridi idi.” 

 
47. “En hoşlandığı amel” Yani hayır, sevap olan, sevap amel “az da olsa devamlı 

olandı.” O mühimdir devamlı bunu söyleriz millet bazen heyecanlanır şey yapar ben 
yapacağım diye çok ister, alamayacağı, yapamayacağı kadar yüklenir üç gün, beş gün, bir 
ayda bitirir ondan sonra ne eskisini yapar ne yenisini. Şey alıyorum ne diyorlar feyz 
almıyorum diyor feyz alamıyorum. Senin keyfine mi feyz almak, almamak? Senin vazifen 
sen o şeyi yapmak, yapacaksın ister al, ister alma. Devamlı ona devam et az da olsa kafanı 
ondan sonrasına yorma.  

 
48. “En çok sevdiği meyve taze hurma ile karpuzdu.” 

 

 



 

 

 

 
49. “En sevdiği et hayvanın döşü idi.” Yahut kolu idi. 

 
50. “Seferde def-i hacet ederken en hoşlandığı siper, kendisini iyi gizleyen 

yüksek bir yerle hurma kütüğü idi.” Eskiden tabi orada tuvaletler falan yoktu Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) hayâsından dolayı öyle en çok kapatan oydu çölün içinde kapatan hiçbir 
şey yok ki. 

 

51. “İnanlar içinde en hafif fakat tadil-i erkâna en güzel riayet ederek namaz 
kılan o idi.” İnsanlar imamlık yaptığı vakit filan fazla ağırlık yapmadan en hafifi kıldıran 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’di. Ama erkânlarını tadil eder. Rükûa, sücuda oturduğu vakit 
tam oturur. 

 
52. “İnsanlara namaz kılarken pek hafif kıldırırdı.” İmamlık yaparken çok hafif 

kıldırırdı. “Yalnız kılarken en uzun namaz kılandı.” Kendi kendine durunca uzatırdı.  

 
53. “Bir hastaya geldiğinde veya kendisine bir hasta getirildiğinde şöyle derdi: 

“Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver, sen şifa verensin. Senin şifandan 
başka şifa yok. Hiçbir hastalığı bırakmayan bir şifan var.”  

 

 

 



 

 

 

 
54. “Bir kavmin” Yani bir insanın her hangi bir insanın “kapısına geldiği zaman 

yüzü kapıya değil de sağını veya solunu kapıya dönerek dururdu ve şöyle derdi: 
‘Esselâmü aleyküm, esselâmü aleyküm.” Bu hani edebin en yüksek Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in bize açıp da kapıya şey yapmak ayıptır, durup kapı açılınca Selamın 
Aleyküm ondan sonra buyur eder. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) edebi öğretiyor bize. İnşallah onun hepsini tabi 
yapamayız da yapabildiğimiz kadar bize de nasip olsun inşallah. Niyetimiz Ona benzemek 
teşebbüh. Teşebbühu fil kiramı felahun demişler. İyilere benzemek kurtuluştur güzelliktir 
inşallah.  
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
17 Aralık 2019 /20 Rebiülahir 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


