
 

 
 
 

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.  
  

 
77. “Cünüpken uyumak istediği zaman tenasül uzvunu yıkar, namaz abdesti 

alır gibi bir abdest alırdı.”  

 
 78. “Cünüpken uyumak istediği zaman namaz abdesti gibi abdest alırdı. 
Cünüp iken yemek yemek veya su içmek istediğinde ellerini yıkardı ve öyle yiyip 
içerdi.” 

 
 79. “Hanımlarından haız olan biriyle yanaşmak istediğinde iyice giyinmesini 
emrederdi. Sonra ona mübaşeret ederdi.” 

 

 
 80. “Adet halindeki bir kadınından (yasak olan yerin dışında) bir şeyle 
faydalanmak istediğinde onun edep yerini bir elbise ile kapatırdı.” Yani özürlüyken. 

 

 



 

 

 

 
 81. “Bir yolculuğa çıkmak istediği zaman hanımları arasında kura çekerdi. 
Hangisine çıkarsa beraberinde onu götürürdü.” Her defa aynı defa aynı hanımı 
götürmezdi kurayla giderdi kimin kurası gelirse o Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le yolculuk 
yapardı. Hepsini birden götürmezdi. 

 
 82. “İhrama girmek istediği zaman bulabildiği kokuların en güzeli ile 
kokulanırdı.” Koku sürerdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ama güzel koku bizim bu Hacı 
takımı kokularından değil nerede kötü koku varsa onları kor, öyle değil en güzel kokulardan 
kordu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
 83. “Birine bir hediye vermek istediği zaman ona zemzem suyundan içirirdi.”  

 

 
 84. “Birine beddua veya dua etmek istediğinde, rükûdan sonra dua ederdi.” 
Bizim bu sabah namazından sonra Kunut okuyoruz ya o da Hanefi mezhebinde değildi 
Şafi’de onların her defa yapması lazım ama Hanefi’de zor vakitte, tehlikeli vakitte. Bizim 
yaşadığımız zaman tehlikeli, gayet tehlikeli zaman onun için bu duayı yaparız Rükûdan sonra 
Rükûdan kalktıktan sonra dua eder Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ya beddua ederdi, ya dua 
edermiş.

 
 85. “İtikâfa girmek istediği zaman sabah namazını kılar ondan sonra itikâfa 
girerlerdi.”  



 

 

 

 
 86. “Orduyu uğurlamak istediği zaman:” Ordu sefere çıktığı vakit onlara dua 
ederdi. “Estevdiullâhe dîneküm ve emâneteküm ve havatiyme a’mâliküm derdi.” 
Allah sizin dininizi, emanetinizi, sonunuzu hayır etsin diye dua ederdi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

 
 87. “Bir yeri fethetmek istediği zaman ona başka isim verip gizlerdi.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir savaşa çıkacağı vakit yahut bir yere gideceği vakit şey olsun 
diye tedbir almasınlar diye onu söylemezdi başka bir yeri ima ederdi onun ismini verirdi ki 
onlar hazırlık yapmasınlar diye. Harpte huda yapmak caizdir, başka türlü olmaz çünkü el 
harbu huda diyor.  

 
 88. “Uyumak istediği zaman sağ elini yanağının altına koyar ve üç kez şöyle 
derdi; Kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru.” Çünkü dediğimiz gibi uyku, ölüm 
gibi bir şeydir onun için onu yatmadan önce söylemek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
âdetidir, sünnetidir. 

 

 
 89. “Yolculuğa çıkarken: ‘Allahümme bike esûlü ve bike ehûlü ve bike esîru’ 
derlerdi.” Yani Seninle sefere çıkarım, kazanırım, Seninle yürürüm diyor. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 90. “Akrabalarından bir kadını evlendirmek istediği zaman perde arkasından 
ona; Falan adam seni istiyor eğer istemiyorsan hayır de. Zira kimse hayır demekten 
çekinmez. Eğer istiyorsan sükûtun ikrar sayılır. Derdi.” Yani perde arkasından bu 
damı istiyor musun yok derse istemiyor demektir çekinmez yok demekten kimse çekinmez 
ama evet demekten çekinebilir ses çıkarmayınca o da tamam demek sayılır. 

 
 91. “Yeni elbise diktirdiği zaman onları, gömlek, sarık, entari (diye adlandırır) 
sonra şöyle derdi; Allah’ım! Hamd sana mahsustur. Beni Sen giyindirdin. Onun 
hayırlı ve mübarek olmasını Senden niyaz ediyorum. Onun şerrinden de Sana 
sığınıyorum.” Yani hayrı var şerri var onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu hayrı 
olsun, şerler uzak olsun diye bu duaları yapardı. 

 
 92. “Yeni elbise diktirdiği zaman, onu Cuma günü giyerdi.” Yeni elbiseleri 
Cuma günü giyinmek sünnettir. 

 
 93. “Bir haberi hemen vermek istemediği zaman güzel bir beyitle ona, 
zamanla ondan haberdar olacağını anlatırlardı. ‘Azık vermediğin kimse sana 
haberleri bildirecek.’ Derlerdi.” Yani kötü haber vermek istemezdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) ama onu ima eder ki sana sonra bu haber gelecek diye. 

 



 

 

 

 
 94. “Yağmur duasında bulunduğu zaman şöyle derdi: “Allâhümmeski 
ıbâdeke venşur rahmeteke ve ahyi beldekel meyyit. (Allah’ım! Kullarına su ver. 
Rahmetini yay ve ölü beldene hayat ver.)” Su hayat verir. 

 

 
 95. “Yağmur duası yaptığında şöyle derlerdi: “Allâhümme enzil fî erdınâ 
bereketehâ ve ziynetehâ ve sekenehâ verzuknâ ve ente hayrur râzikıyn.” Bereket indir 
bizim elimize ziynetini, rızkını ver, Sen Rızık verenlerin en hayırlısı sensin diye duadır. 

 

 
 96. Namazan başlarken önce şunu okurdu:” Bizim iftitah tekbirinden sonra 
okuduğumuzu; “Sübhânekellâhümme ve bi hamdike ve tebârakesmüke ve Teâlâ 
ceddüke ve lâ ilâhe ğâyruk.” Diye bunları yani hep yaptığımız dua. 

  

 
 97. “Rüknü (Hacer-i Esved’i) selamladığı vakitte onu öper ve sağ yanağının 
üstüne koyardı.”  

 

 

 

 



 

 

 

 
 98. “Misvak kullandığı zaman onu yanında bulunanların en büyüğüne 
verirdi. Su içtiği zaman sağındakine verirdi.”  

 
 99. “Soğuk şiddetli olunca namazı erken kılardı. Sıcak basınca biraz geç 
kılardı.”  

 
 100. “Şimal rüzgârı şiddetli estiğinde şöyle dua ederdi: Allâhümme innî eûzü 
bike min şerri mâ erselte fiyhâ.” 

 

 
101. “Şiddetli rüzgâr esince: “Allâhümme lakhan lâ akıymâ” diye dua ederdi.”  

 

 
102. “Rahatsızlanınca kendine Muavvizeteyn’i okur ve eliyle üzerine 

meshederdi.”  

 

 

 



 

 

 

 
 103. “Rahatsızlandığı zaman Cebrail ona okurdu ve şöyle derdi: Bismillâhi 
yebrîke min külli dâin yeşfîke ve min şerri hâsidin izâ hasede ve şerri külli zî ayn.” 

 

 
 104. “Rahatsızlandığı zaman bir avuç çörek otu alıp üzerine su ve bal döker, 
içerdi.” 

 
 105. “Birinin başı ağrıdığı zaman ona; ‘Haydi git kan aldır.’ Derdi Ayağı 
rahatsızlandığında ise; ‘Git ona kına yak.’ Emrini verirdi.” 

 

 
 106. “Unutmasından korktuğu bir iş için, küçük parmağına yahut yüzüğüne 
bir iplik bağlardı.” 

 

 
 107. “Bir şiddetle karşılaşıp da dua ettiği zaman, ellerini koltuk altlarının 
beyazı görününceye kadar kaldırırdı.” 

 



 

  

 

 
108. “Kendisine veya ashabından birine bir göz ağrısı isabet ettiğinde şu 

kelimelerle dua ederdi: ‘ Allâhümme mettı’nî bi basarî vec’alhül vârise minnî ve erinî 
fil adüvvi se’ri vensurnî alâ men zalemenî.” 

 

 
 109. “Gamlı, üzüntülü olduğu zaman şöyle derdi; Hasbiyer rabbü minel ıbâd* 
Habiyel hâliku minel mahlûkıyn* Hasbiyer râziku minel merzûkıyn* Hasbiyellezî 
hüve hasbiy* Hasbiyellâhü ve nimel vekiyl* Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*” 

 

 
110. “Sabah akşam şu duayı yaparlardı; Allâhümme innî es’elüke min füc’etil 

hayri ve eûzü bike min füc’etiş şerri fe innel abde lâ yedrî mâ yefcehû izâ asbeha ve 
izâ emsâ” İşte bu az önce okuduğumuz hayrın ansızın gelenini istiyorum, şerrin ansızın 
geleninden sana sığınıyorum. Diyor çünkü kul hiçbir haberi olmaz neyin ansızın 
geleceğinden hiç bilmez sabah veya akşam.  

 



 

 

 

 
111. “Sabah kalktığı ve akşama eriştiği vakit şöyle derlerdi; Asbahnâ alâ fıtratil 

islâmi ve kelimâtil ıhlâsı ve dîni nebiyyinâ muhammedin ve sallellâhü aleyhi ve 
selleme ve milleti ebînâ ibrâhime hanîfen müslimen ve mâ kâne minel müşrikin*” 
Yani bu duayı yapardı. Allah bize İslam fıtratına uyandık, ihlasla uyandık, Peygamber 
Muhammed Aleyhisselam’ın dininden, İbrahim Aleyhisselam’ın Hanif Müslüman 
dinindeniz, müşrik değiliz diye bu duayı yapardı.   

 

 
112. “Nevre (temizleme tozu) sürdüğü zaman önce avret mahallinden 

başlardı sonra vücudunun diğer yerlerine sürerdi.” Yani bu etek tıraşı gibi bir şey. 

 

 
113. “Temizleme tozu sürdüğü zaman önce avret mahalline eli ile sürerdi.” 

 

 
114. “Ev halkından birinin yalanına muttali olduğu zaman tövbe edinceye 

kadar ondan yüz çevirirdi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her şeyi malum o tövbe 
edene kadar onunla konuşmazdı. 

 



 

 

 

 
115. “İftar ettiği zaman şöyle derlerdi; Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. 

İnşallah ecir sabit oldu.” 

 
116. “İftar ettiği zaman şöyle derdi; Allâhümme leke sumtü ve alâ rıskıke 

eftartü.” Sana oruç tuttum, Senin rızkınla oruç bozdum. 

 
117. “Sarık giydiği zaman sarığın muzundan aşağı sarkıtırdı.” Bu ucu da 

arkadan sarkıtırdı omuzları arasına. 

 
118. “Düşünceli olduğu zaman.” Kederli olduğu zaman. “Eliyle sakalını tutup 

ona bakardı.”  Böyle bakardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
119. “İftar ettiği zaman; Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkike eftartü ve 

tekabbel minnî* İnneke entes semiy’ul aliym* derdi.” Sana oruç tuttum, Senin rızkınla 
orucu bozdum, bizden kabul et ey Allah’ım. 

 
120. “İftar ettiği zaman şöyle derdi; Elhamdü lillâhillezî eânenî fe sumtü ve 

razekanî fe eftartü.” Allah’ım hamdolsun sana bana yardım ettin oruç tuttum, rızkımı 
verdin iftar ettim diye. 



 

 

 

 
121. “Bir cemaatin yanında iftar ettiği zaman şöyle derdi; Oruçlular yanınızda 

iftar etsin. Yemeğinizi iyi kimseler yesin ve üzerinize melekler insin.” İftar 
yemeklerinde bu Allah kabul etsin, Allah’ın feyzi bereketi bizim üzerimize olsun, Sevdiği 
insanlardan olalım inşallah. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
07 Ocak 2020 /10 Cemaziyelevvel 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


