
 

 
 
 

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 sıfatları çoktur, iyi sıfatlar sayılmayacak kadar çoktur 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in. Bazılarını da işte mübarek toplamış, onu da biz inşallah 
hepimize fayda oluyordur bu güzel. 

 
 

 
378. “Ufeyr adında bir merkebi vardı.” Merkep dediği Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) at fazla olmadığı için eşek merkep dediği, ismi de var hayvanların her birisinin ismi 
vardı. Merkebin adı da Ufeyr. 

 

 

 
379. “Abdestten sonra kullandığı bir havlusu vardı.” Yani havlu kullanırdı 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) abdest aldıktan sonra. 

 

 

 
380. “Bir sikkesi (bir çeşit ağaçtan elde edilen bir koku) vardı, onunla 

kokulanırdı.” Yani üstüne güzel koku kordu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
381. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kullandığı eşyaların isimleri vardı hepsinin 

şimdi bunu sırayla söylüyor. İlk başta; “Süslü bir kılıcı vardı. Sapı gümüştendi. 
Gümüşten halkası da vardı. Adına “Zülfikar” deniyordu.” Hazreti Ali’ye verdiydi o 
Zülfikar’ı. 

“Zü’s-Sedad” adında bir ok atılan yayı vardı.” Yayın adı Zü’l-Sedad. “Zül-
Cümû” adında bir de ok kabı vardı. “Zâtül Füdûl” adında bir de zırhı vardı.” Yani 
giydiği zırh onun adı Zâtül füdul. “Bakırla kaplamalı idi. “Neb’a” adında kısa bir 
mızrağı ve “Zeken” adında bir kalkanı vardı. “Mürtecez” denilen kırmızıya çalar atı 
vardı.” Bu adın atı Mürtecez. “Sekb” denilen koyu siyah bir atı vardı. “Rac” denilen 
bir eyeri vardı.” Eyerin adı yani her birisinin kullandığı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
eşyaları, hayvanları falan ne varsa hepsinin ismi vardı.  

“Düldül” adında şeybâ bir katırı” Güzel bir katırı vardı adı Düldül. “Ve “Kusvâ” 
adında bir devesi vardı.” Kusva işte Medine’ye gelirken onunla binmişti Kusva. “Ya’fur” 
adında bir merkebi vardı. “Küz” denilen bir döşeği (ya da yastığı) vardı. “Nemr” 
denilen ucu demirli bir bastonu vardı. “Sadr” adında bir de ibriği vardı. “Medille” 
adında aynası ve “Câmi” adında bir makası vardı. “Memşuk” adında bir kadıbı 
(değneği) mevcuttu.” Yani değneğin adı Memşuk, her birisinin isimleri var, hepsi çoğu 
yani muhafaza edilen çok var onlardan tabi hayvanlardan bade. 

 



 

 

 

 
382. “Zareb adında bir atı vardı. Lizâz adında bir diğer atı vardı” 

 

 
383. “Lühayf adında bir atı vardı.” Bu atlar filan da onları şeyde de kullanabilir, 

başkalarına da hediye ediyordu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). hepsi birden toplu halde değil 
de tek tek vardı. 

 
384. “İçinde su içilen bir cam kâsesi vardı.” 

 
385. “Ağaçtan bir kabı vardı. Gece icap edince onu kullanırdı.” Yani abdest 

bozmak için o da başka şeydi çünkü şimdiki gibi tuvaletler filan yoktu o vakitte bu şey vardı. 

 
386. “Ğarrâ adında dört kişinin taşıyabileceği kadar büyük bir kabı vardı.” 

Yani çok büyük su için. 

 
387. “Sürmedanlığı vardı her gece ondan üç birine üç diğer gözüne sürme 

kullanırdı.” Yani çölde güneşte filan durmak için o göz rahatsızlanır onun için o sürme 
iyidir yani göz ağrısına şifa olur. 

 



 

 

 

 
388. “Vers (sarı renkli bitki) ve zağferanla boyalı bir çarşafı vardı. Hanımlarını 

onunla ziyaret ederdi. Birisinin sırası olduğu zaman o çarşafı -sırası gelen hanımı- 
su ile yıkardı. Ötekisinin sırası gelince de o da onu su ile yıkardı.” 

 

389. “İki müezzini vardı Bilâl” Bilal Habeşi biliyoruz herkes biliyor, ikincisi de 
“ve âmâ olan” yani gözü görmeyen “İbni Ümmi Mektûm.” İkisi de kabirleri Şam’dadır 
bunların yakındır birbirlerine.  

 
390. “Pabucunun parmaklarını sokabilmek için iki zimamı vardı.” Yani 

bağlayacağı iki şey vardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in. 

  
391. “İnsanların en mütebessimi ve ruh bakımından da en iyileri idi.” Yani şey 

insan gelince korkmaz yüzü tebessümlüdür, abes, korkunç bir şeyi yok, cana yakın olarak 
hem insanları rahatlatırdı diyor. 

 
392. “İnsanların en çok şakçısı o idi.” Yani şaka yapar, latife yapar daha doğrusu. 

Yalan olmayan latifeler yapar, insanları rahatlatır. Latife olunca insan rahatlar, huzurlu olur 
yani insanın sıkıntısını giderir. 

 
393. “Hizmetçiye söyledikleri sözlerden biri de: bir ihtiyacın var mı? İdi.” 

Yani kendi hizmetçisine, ona sorar; bir isteğin var mı? Bir dileğin var mı diye hizmetçisi 
kendine soracağına, kendi sorarmış tevazuundan dolayı. 

 



 

 

 

 
394. “Devesine; “Adbâ”, katırına “Şehbâ”, merkebine “Ya’fur”, cariyesine de 

“Hadıra” denirdi.”  

 
395. “Gece üzerinde uyuduğu yastığının yüzü meşin, içi lifti.” Bu eskiden şey 

bu ağaçta bitten lifler var, onlar yıkanırlardı onun içini, dışarısını meşin kaplayıp içine lif 
doldururlardı.  

 

396. “Eza veren kötü sözü olmazdı.” Yani birine kızıp da öyle kötü söz, kalp 
kırmazdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Birinin, diğerinin aleyhine olan sözünü de 
kabul etmezdi.” Yani biri bir şey söylüyor, ötekisi gelip söylüyor onu da kabul etmezdi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

397. “Bayram namazları için ezan okumazdı.” Yani bayram namazı olunca ezan 
istemez. Sabah namazı için ezan okunuyor o da bayram namazı için ayrıca istemez, yapmaz, 
okutmazdı. 

 

398. “Kendisine melekler geldiği ve Cebrail ile konuşması sebebiyle 
sarımsak, soğan ve pırasa gibi şeyleri yemezdi.” Bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
mahsus bir şeydir biz ümmetine bazı şeyler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e mahsus, bazı 
şeyler ümmetine mahsus. Bunlar da yani onun sıfatlarını söylüyor.  

 

 



 

 

 

 
399. İşte bu da ikinci bir şeydir;  “Haram etmezdi ama kendisi çekirge, böbrek 

yemezdi.” Bir de şey var gözü görmeyen onları o da yenir ama kendi yemezdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). şimdi çekirge helaldir o da yenir ama tabi. (Biriyle Arapça konuşuyor) 
Gözü görmeyen şey değil de daha başka bir şeymiş yaşar. Bu çölde yaşar büyük bir hayvan 
gelincikten daha büyük bir şey galiba. Şimdi çekirge yiyorlar, kızartıp, yiyorlar helaldir onlar, 
hepsi helaldir ama Peygamber gene onları da yemezdi. 

 
400. “Yaslanarak yemek yemezdi.” Yani oturup da böyle yan tarafa keyif yapıp 

da yemek yemezdi, oturup güzel edebiyle, insanların da öyle yemesi lazım.  “Arkasından 
iki kişi yürümezdi.” Kendisine koruma falan için istemezdi. 

 

401. “Kendisine hediye edilen o mahut zehirli koyundan sonra sahibi 
yemedikçe hediye olarak sunulan şeyden katiyen yemezdi.” Yani gene de tedbir almak 
lazım o hediye olarak Yahudi kadın içine zehir koyup da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
verdi ondan dolayı bu tedbir yapardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Herkes tedbir yapabilir 
o bir şey değil çünkü sultanlar da öyle çok şeyleri vardı çeşni, çeşnibaşı derler ona, o tadardı 
yemeği ondan sonra sultan yerdi ki zehir filan olmasın. Onların yaptığı kötü şey değil 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetidir demek. 

 
402. “Herhangi bir şeyi veya olayı uğursuz saymazdı.” Uğursuz bu uğursuzdur 

bunu yapmayın filan demezdi. “Lakin güzel söz dinlediği zaman ondan hoşlanırdı.” 
Yani iyiyi, uğursuzluğu kabul etmezdi de bu iyi bir şey olabilir mesela iyi bir ev olur, evin 
eşiği iyidir, bu aldığımız yer iyidir, bu şey iyidir diye onu yapardı Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

 

 



 

 

 

 
403. “Gece, ağzına misvak sürmeden kalkmazdı.” Yani kalkacağı vakit sünneti 

ilk başta misvakı ağzına, dişlerini misvaklardı. 

 
404. “Gusülden sonra abdest almazdı.” Yani gusül alıyorsunuz, abdeste gerek 

yok, gusülden önce abdest alınır, ağzı burnu yıkanır ondan sonra gerekmez Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti. 

 

405. “Ayağı ile çamura basınca bu yüzden abdest almazdı.” Yani çamursuz 
yerde abdest alırdı. 

 
406. “İftar etmek için iki kişinin şehadetini şart koşardı.” Bu Ramazan Bayramı 

için tek bir adam gelip de ben ayı gördüm iftar edin derse onu kabul etmezdi iki kişi olması 
lazım ki ondan sonra bayram kabul etsin. 

 

407. “Tebessüm etmeden katiyen konuşmazdı.”  

 

,  

408. “Ramazan bayramında bir şey yemeden camiye çıkmazdı.” Bir hurma bir 
şey namazdan önce bir şey ağzına atardı. “Kurban bayramında da kurban kesmeden bir 
şey yemezdi.” Kurbanı kesip, kurbandan yerdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 



 

 

 

 

409. “Yarına bir şey saklamazdı.” Yarın için bunu bırakayım, şey olsun öyle bir 
âdeti yoktu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hepsini dağıtırdı. Akşam bir şey gelirse sabaha 
bir şey kalmazdı.  

 
410. “Öğlenin farzından önce dört rekât sünneti, sabahın farzından önce iki 

rekât sünneti katiyen terk etmezdi.” Bunlar müekked sünnetler bunları muhakkak 
yapardı. 

 
411. “Gece namazını bırakmazdı.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gece namazı 

farzdı, bize değil de onun için o hiç bırakmazdı. “Hastalığı ya da halsiz kaldığı zaman 
oturarak kılardı.”  

 
412. “Ne seferde ne hazerde ne sıhhatli olduğunda ve ne de hastalığında 

sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmezdi.” Bunlar bazı insanlar şimdi yeni 
çıkan şeyler var sünnete riayet etmiyor. Vahabiler, selefiler filan ama Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) bunların hepsini bırakmazdı. Sabah namazının sünneti o müekked sünnettir 
neredeyse vacibe yakındır. 

 

413. “Ne seferde ne de hazerde” Yani oturduğu vakit. “Eyyâm-ı Bıyz” (Ayın 
ortasında 13, 14, 15. Günler tutulan üç günlük oruç) orucunu bırakmazdı.” Yolcu da 
olsa onları tutardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 

 



 

 

 

 

414. Onun yüzünden insanlar dövüşmezdi veya birbirlerini savunmazlardı. 
(Yani bu gibi şeylere sebebiyet vermezdi.) Kimse bir milleti haşa fitne çıkarıp da 
birbirlerine düşürmezdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Hiç onun yüzünden bir problem 
yaşanmadı bilakis sulh oldu, selamet oldu insanlara düşmanlar kardeş oldu, ahbap oldu. 

 

 

415. “Gece ve gündüz uyuyup da uyandığı vakit mutlaka misvak kullanırdı.” 

 
416. “Üçten sonra sözü tekrar etmezdi.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üç defa 

sözünü söylerdi yani iyice anlaşılsın sonra başka söylemezdi. 

 
417. “İkram edilen kokuyu geri çevirmezdi.”  

 
418. “Farzın kılındığı yerde farzdan sonra dört rekât nafile namazı kılmazdı.” 

Bir farz kılındı onun yanına çekilir sağa çekilir, sola çekilir orada tamamlardı sünneti. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  
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