
 

 
 
 

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.  
 
 

122. “Bir kavmin yanında iftar ettiği zaman şöyle derdi: Eftera ındekümüs sâimûn* 
Ve sallet aleykümül melâikeh*” Bir kavmin yanında iftar ettiği zaman şöyle dua ederdi; 
“Sizin yanınızda oruçlular iftar etsin, melekler size iyi melekler musallat olsun diye iftar eder, 
dua ederdi.  

 123. “Sürmelendiği zaman teklerdi. (Taharet için) taş kullandığı zaman 
teklerdi.” Bir defa iki defa, iki defa değil de ya bir defa olacak ya üç defa ya beş defa öyle 
olur tek olarak. Taharet için taş kullandığı zaman da o da yine tek olacaktı yani ya bir, üç, 
beş, çift yapmazdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 124. “Yemek yediği zaman üç parmağını yalardı.” Çünkü üç parmağıyla yerdi o 
da şey yapmasın diye onları yalardı, sünnettir bu da.  

 125. “Yemek yediği zaman parmakları önünden öteye aşmazdı.”  

 

 

 

 



 

 

 

 126. “Yemek yediği ya da su içtiği zaman şöyle derdi; Elhamdü lillâhillezî 
et’ame ve sekâ ve sevveğahû ve ceale lehû mahraca.” Yani Allah’a hamdolsun ki bizi 
yedirdi, içirdi, güzel yemekler yaptı. Bize kuvvet yaptı diye bu her yemek yediği vakit içtiği 
vakit devamlı hamd eder, şükrederdi. 

 127. “İki sünnet mahalli birleştiği zaman yıkanırlardı.”  

 128. “Soyunu (şeceresini) saydığı zaman” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
kendi seceresini sayarken, onu da  “Müıyd b. Adnan b. Uded’e kadar gider, orada durur 
ve şöyle derdi;” Yani ondan sonrasını söylemezdi. “Neseple uğraşanlar yalan 
söylemişlerdir zira Allah: Bunların arasında birçok asırlar, nesiller geçmiştir. 
Buyurmuştur.” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendi mezhebini Büyük dedesi, Adnan 
dedesine kadar sayardı ondan sonrasını bazıları daha fazla ileri gider. Onu kabul etmezdi, 
asırlar var seneler var onlar yalan söyler diyor.  

 

 129. “Üzerine vahiy indiğinde başını eğerdi.” Yani Cibril Aleyhisselam vahiy 
getirdiği vakit Peygamber Efendimiz (s.a.v.) başını eğerdi ki o vahyi dinlesin diye. “Ashabı 
da başlarını eğerlerdi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) başını eğdiği vakit onlar da başlarını 
eğerlerdi, beklerlerdi. “Vahiy bitince başını kaldırırdı.” Bitince vahyi tebliğ ederdi, ne 
indiyse vahiyle. 

 



 

 

 

 130. “Vahiy indiğince kendisini bir sıkıntı alır, yüzünün rengi değişirdi.” 
Çünkü Allah’ın kelamı büyük kelamdır, şey olarak biraz ağır gelirdi, rengi de değişirdi.  

 

131. “Vahiy geldiğinde yüzünün civarında arı uğultusunu andıran bir ses 
duyulurdu.” Yani bu vahyin kuvvetinden, millet ne olduğunu duyamazlardı, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) tabi o Allah’ın kelamını tebliğ etsin diye o hal gelir. 

 132. “Namazdan fariğ olunca” Namaz bitince “Üç kere istiğfar ederdi.” Yani 
Estağfirullahe'l-azîm, Estağfirullahe'l-azîm “Sonra; Allâhümme entes selâmü ve minkes 
selâmü tebârekte yâ zel celâli vel ikrâm derdi.” Bu bir sünnettir Allah’a şükür yapılıyor. 

 133. “Namazdan fariğ olunca sağa sola dönerdi.”  

 

 134. “Güneş ve ay tutulunca, açılıncaya kadar namaz kılardı.” Yani uzun 
namaz kılardı bazen bir kılıyoruz da bazen yarım saat filan sürse çok uzun sürdü diyoruz 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iki, üç saat dururdu yani namazda, bu şey namazlarında.  

 

 



 

 

 

 
 135. “Kederli olduğu zaman sakalını çok tutardı.” Yani tutup da böyle yapardı.  

  

 
 136. “Bir iş kendini üzdüğü zaman başını göğe kaldırır, şöyle derdi; 
Sübhânellaâhil azıym.” Derdi daha kederli olduğu vakit. “Duada cehd ettikleri 
zaman;” Dua kuvvetlidir ama daha da dua yaptığı vakit;   “Yâ hayyü yâ kayyum derdi.” 

 

 137. “Yatağına geldiğinde şöyle derdi: Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve 
sekânâ ve kefânâ ve âvânâ fe kem mimmen lâ kâfiye lehû ve lâ me’vâ.” Elhamdülillah 
gene diyor, bizi yedirip, içirtti, bir de üstümüzü her şeye kifayet verdi, bize de sığınacağımız 
yer yaptı ne kadar kifayeti olmayan şey az olur, yatacak yeri olmayan insan var diye 
buyururdu.  

 138. “Kendisine vahyolunduğu zaman, bir zaman sanki kendinden 
geçmişçesine sükût ederdi.” Yani o vahyin ağırlığından Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir 
vakit isterdi ki kendine gelsin, Allah kelamı kolay değil bu Kur’an-ı Azimüşşan. 

 139. “İnsanlar ona biat ettiklerinde onlara; elimden geldiği kadar sözünü 
koydururlardı.” Yani bu kadar elimden geldi diye buyururlardı. 

 

 



 

 

 

 140. “Ashabından birini bir iş için bir yere gönderdiği zaman şöyle 
buyururlardı; Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, güçleştirmeyin.” Yani 
gittiğiniz vakit millet sizden nefret etmesin, sevinsin siz geldiniz diye. Yok, bir de işleri zora 
sokmayın kolay olsun, kolaylık gösterin.  

 

 141. “Bir müfreze veya ordu göndereceği zaman, onları sabahleyin erkenden 
yola koyardı.” Yani sabah namazından sonra onları dizip, gidecekleri yere gönderirdi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

 

 142. “Birini emir olarak gönderdiğinde ona şöyle tembih ederdi; Hutbeyi kısa 
oku.” Yani uzatma! “Az konuş. Zira teshir mahiyetinde sözler vardır.”  

 

 
143. “Biri hakkında bir şey duyduğu zaman, isim verip de; Falanca neden 

böyle yapıyor?  Demezdi.” Yani bir adamdan bir şey duydu bu adamı ismimle söylemezdi 
orada insan rencide olmasın diye ama; “İnsanlar neden böyle yaparlar? Buyururdu.” 
Yani isim vermeden cemaat olarak söylerdi ki o kendisini düzeltsin hem rencide olamasın. 

 

 

 



 

 

 

 144. “Gece yatağında bir tarafına döndüğü zaman şöyle derdi;” Yani bu sağdan 
sola döndüğü vakit; “Lâ ilâhe illellâhül vâhidül kahhâr* Rabbüs semâvâti vel erdı ve 
mâ beynehümel aziyzül ğaffâr.*” Yani her daim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her 
lahzası Allah Azze ve Celle’yle, kalbinin lisanıyla zikredip, hamdeder. 

 

 
145. “Bir söz söylediği zaman iyice anlaşılsın diye onu üç kere tekrarlardı.” 

Yani şimdi insan bir söz olunca dalgın oluyor birinci defa, ikinci defa anlamamış oluyor, 
üçüncü defa tamamen anlayıp kavramış oluyor sözünü onun Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’den her çıkan söz şeriattır, hükümdür, kanundur, onu başka şekil anlaşılmasın diye ü 
defa tekrarlardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Bir kavme gelip de selam verdiği zaman üç kere tekrar ederek selam 
verirlerdi.” 

 

 146. “Gece uyandığı zaman; Rabbim mağfiret et esirge! Beni en sağlam yola 
ilet! Diye dua ederdi.”  

 

 
 147. “Kuşlukta yediği zaman, akşam yemezdi. Akşam yediği zaman kuşlukta 
yemezdi.” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) günde bir öğün yerlerdi onlar, Salihler iki, 
normal insan üç öğün yer.  

 



 

 

 

 148. “Teheccüd namazı kıldığında iki rekâtta bir selam verirdi.” Yani şimdi bu 
gece namazları iki rekât iki rekât daha efdaldir. Gündüz mesela kuşluk kılıyoruz dört rekât 
birden olur ama gece olduğu vakit teravih de öyle iki rekât iki rekât daha efdaldir. Dört rekât 
kılsanız da olur ama efdali Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığına uymak.  

 149. “Abdest aldığı zaman su arttırırdı ve onu secde edeceği yere dökerdi.” 

 150. “Abdest aldığı zaman bir avuç su alırdı ve onunla avret yerini silip 
yıkardı.”

 151. “Abdest alırken yüzüğünü oynatırdı.” Altına su girsin diye.  

 

 152. “Abdest aldığında suyu dirseklerinin üzerinde iyice döndürürdü.” 

 153. “Abdest aldığında su ile sakallarını iyice ovalardı.” Yani yahut arasına da 
geçirirdi parmaklarını. (Parmaklarını sakalının arasından geçiriyor.)  

 
 154. “Abdest aldığında bir avuç su alırdı. Çenesinin altına sokup sakalını iyice 
onunla ovalardı. Rabbim bana böyle yapmamı emretti buyururdu.” Diyor. 



 

 

 

 

 155. “Abdest aldığında, kulaklarını biraz ovarlardı sonra sakalını parmakları 
arasına alıp iyice ovardı.”  

 
 156. “Abdest aldığı zaman iki rekât namaz kılar ve cemaat namazına öyle 
çıkardı.”

 
 157. “Abdest aldığında ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile 
ovalardı.”

 
 158. “Abdest aldığı zaman, yüzünü elbisesinin bir tarafı ile silerdi.” 

 
 159. “Ğayril mağdûbi aleyhim velad dâllîn Ayetini” yani namazda 
“Okuduğunda birinci saftakilerin duyabileceği kadar bir sesle Âmin derdi.” 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Ocak 2020 /26 Cemaziyelevvel 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


