
 

 
 
 

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN YÜCE VASIFLARI 
 

EsselamuAleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.  

Vesselatu Vesselamu 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.  
 

 
160. “Kış geldiği zaman eve Cuma gecesi girerdi, yaz geldiğinde Cuma gecesi 

çıkardı.” Yani kış vakti evde olurdu yazın da ev daha sıcak olduğu için dışarıda olurdu.  

 “Yeni elbise giydiği zaman Allah’a hamd edip iki rekât namaz kılardı. Eski 
elbisesini fakirlere verirdi.” 

 

 161. “Cebrail gelip de: Bismillâhirrahmânirrahiym”i okuduğu zaman, 
indirdiği şeyin sure olduğunu hemen anlardı.” Yani vahiy geldiği vakit bazen Kur’an 
olarak yahut sure olarak geliyor da bazen de başka emirler olarak gelirdi. Besmeleyi okuduğu 
vakit Cibril Aleyhisselam sure olduğunu anlardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 
 162. “Kendisine bir mal para geldiği zaman evde fazla saklamazdı.” Yani 
akşam olursa sabaha bırakmazdı, sabah olursa akşama bırakmazdı hemen dağıtırdı 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 



 

 

 

 

 163. “Güleceği zaman elini ağzına koyardı.” Yani bazı şey yapmasın diye 
edebinden Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güleceği vakit bile elini ağzına koyuyor. 
Sallallâhu Aleyhi ve Sellem. 

 164. “Sevinçli bir işle karşılaştığı zaman hemen Allah’a şükretmek için 
secdeye kapanırdı.” Yani bu şükür secdesi o da sünnettir, insanlar bilmiyor. Şeyh Babamız 
sünnet olarak yapardı devamlı hemen secdeye kapanırdı. Bazen şükür namazı kılardı, şükür 
secdesi de olur yani. Bir güzel şey olunca hemen şükür secdesi yapsa Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sünnetini yapmış oluyor. 

 165. “Bir yere oturup da sonra oradan kalkacağı zaman on ile on beş kere 
istiğfar ederdi.” Sallallâhu Aleyhi ve Sellem yani orada bize Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in istiğfar etmesine gerek yok ama bizim etmemiz lazım yani. Bir mecliste olunca 
yapılan günahlardan dolayı o meclis hayra döner, Allah’ın sevdiği meclis olur. 

 
 166. “Oturacağı zaman elleri ile elbisesini toparlardı.”  

 167. “Oturup, konuşurken göz ucunu semaya çok kaldırırdı.”  Yani gökyüzüne 
doğru bakarlardı. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizim gibi değil Sallallâhu Aleyhi ve 
Sellem, o biz sizi görüyoruz ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.) âlemleri görüyordu. Onun 
için yani onun bu hadis onu gösteriyor. 

 168. “Konuşmak için oturduğu zaman mübarek nalın-ı şeriflerini pabuçlarını 
çıkarırdı.”  



 

 

 

 

 169. “Oturduğu zaman ashabı etrafında halka olup otururlardı.” Halaka 
halinde böyle yuvarlak olarak ki birisi arka arkaya çok halkalar olurdu. 

 170. “Kendilerini bir iş üzdüğü zaman hemen namaz kılardı.” Namaz insanın 
sığınağıdır.  

 
 171. “Kendilerini bir iş üzdüğü zaman” Bunu söylerlerdi; “ Lâ ilâhe illallâhul-
halîmul-kerîm. Sübhânallâhi rabbil-'arşil-azîm. Elhamdülillâhi rabbil-'âlemîn. 
Derlerdi.” Allah’a sığınıp, Allah yardım eder yani her şey Allah’ın hükmünde. 

 172. “Bir şeye yemin ettiği zaman –yemin kefaretine dair ayet nazil oluncaya 
kadar- yeminini katiyen bozmazdı.” 

 
 173. “Yemin ettiğinde şöyle derdi; Vellezî nefsü muhammedin bi yedih.” Yani 
nefsim Allah’ın kudreti elinde olana yemin ederim diye Allah’a öyle yemin ederdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 
 174. “Hummaya (sıtmaya)” ateşlendiği zaman “Yakalandığı zaman bir kırba” 
kırba dediği su konulan şey içine “Su getirir ve başına döküp yıkanırdı.”  

 



 

 

 

 
 175. “Kötü bir kavmin şerrine karşı şöyle dua buyururlardı; Allâhümme innâ 
nec’alüke fâ nühûrihi ve neûzü bike min şürûrihim*.” Allah’ım sen onlara kefil ol bizi 
de şerlerinden muhafaza et. 

 176. “Belirli bir şey kendine isabet edeceğinden endişelendiği zaman şöyle 
buyururdu; Allâhümme bârik fîhi ve lâ tudir rûh.”  

 

 177. “Heladan çıktığında: Ğufrânek derlerdi.” Yani her şeyinde bir sünneti var, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in heladan çıkınca ğufranek diyor. Bir ikincisi de şimdi; 

 

 178. “Heladan çıktığı zaman;” Bunu gene söylerdi; “Elhamdü lillâhillezî 
ezhebe annil ezâ ve âfânî duasını okurdu.” Allah’a hamd olsun ki bu ezayı, kötülüğü 
benden giderdi, afiyette oldum. Yani bu da insanın çıkması afiyet, içinde kalsa helak olur 
insan onun için ona da hamd etmek lazım.  

 

 
 179. “Heladan çıktığı zaman; Elhamdü lillâhillezî ahsene ileyye fî evvelihî ve 
âhırihî duasında bulunurdu.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 



 

 

 

 
 180. “Evinden çıkarken; Bismillâhit tülânü alellâhi” yani Allah’a tevekkül ettik.  
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh derdi.” Diye bunu da söylerdi. 

 

 
 181. “Evinden çıktığında: Bismillâhi tevekkeltü alellâh*” Allah’a tevekkül ettik, 
Allah’a sığındık, ayağımız kaymasın. “Allâhümme innâ neûzü bike min en nezille ev 
nedılle ev nazlime ev nuzleme ev nechele ev yüchele aleynâ buyururlardı.” 

 

 
 182. “Evinden çıkarken; Bismillâh* Rabbi eûzü bike min en ezille ev edılle 
ev azlime ev uzleme ev eçhele aleyye duasında bulunurdu.” 

 

 
 183. “Bayram günü çıkıp bir yoldan yürüdüğü zaman, dönerken başka yoldan 
dönerdi.” 

 

 

 

 



 

 

 

 
 184. “Evinden çıktığında; Bismillahi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve 
lâ kuvvete illâ billâh* Allahümme innî e’ûzü bike en edille ev üdalle ev ezille ev 
üzelle ev ezlime ev uzleme ev echele ev yüchele ‘aleyye ev ebgıy eb yübğâaleyye 
derdi.” 

 

 
185. “Hutbe okurken gözleri kızarır, sesi yükselir,” Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) “Heyecanı artardı. Sanki bir orduya haykırıyor gibi olurdu. Sizi sabaha 
çıkaran akşama çıkaran (O tek olan Allah’tır.) derdi.” Allah mübarek etsin. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
28 Ocak 2020 /03 Cemaziyelahir 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


