
 

 
 
 

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.  
 

 
220. “Yağmur gördüğü zaman; Allâhümme sayyeben nâfiâ buyururlardı.” 

Yani olun bereketi olsun diye, menfaat olsun. 

 
 221. “Hilali gördüğü zaman yüzünü ondan çevirirdi.” Bir görürdü yüzünü 
çevirirdi. 

 

 222. “Hilali gördüğü zaman,” Hilal yani ilk ay çıktığı vakit ilk başta onu 
söylüyordu Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Üç kere; Hilâlü hayrin ve ruşd* Allâhümme 
innî es’elüke min hayri hâzâ* Allâhümme innî es’elüke min hayri hâzeş şehri ve 
hayril kaderi ve eûzü bike min şerrih, derdi.” Bu ayın hayrını isterim, kaderin hayrını 
isterim, şerrinden muhafaza olalım diye üç kere tekrarladı. Sallallâhu aleyhi ve sellem. 

 

 223. “Hilali gördüğünde;” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu derdi; 
“Allâhümme ehillehû aleynâ bil yümni vel îmâni vel islâmi rabbî ve rabbükillâh* 
buyururlardı.” Bu uğurlu olsun, imanla olalım, selametle, İslam’la, Rabbin Allah’tır hilale 
söylerdi. 

 



 

 

 

 
 224. “Hilali gördüğü zaman şöyle buyururdu;” Gene Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) her defa bazı değişik şeyler de söylüyor; “Allâhü ekber* Allâhü ekber* Elhamdü 
lillâh* Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh* Allâhümme innî es’elüke min hayri hâzeş 
şehri ve eûzü bike min şerril kaderi ve min şerri yevmil mahşeri*” Yani bunu tekbir 
ettikten sonra bu ayın hayrını isterim, bu kaderin şerrinden muhafaza olalım, mahşer 
gününün şerrinden muhafaza olalım. Sana sığınırız diyor. 

 
 225. “Hilali gördüğü zaman şöyle buyururlardı; Allâhümme ehillehû aleynâ 
bil emni vel îmâni ves selâmeti ves selâmi vet tevfiykı li mâ tühıbbü ve terdâ rabbünâ 
ve rabbükellâh*” Gene aynı şekilde hilal hayırlı olsun yani her yeni şey hayırlı başlaması 
için Peygamber Efendimiz (s.a.v.), o ayı da, hilali görünce yeni ay başlıyorlar ya; emni imanla, 
yaşayalım, selametle, İslamla yaşayalım, tevfikle, sevdiğin, bizi sevdiğin şeylere muvaffak kıl 
diye. Sen Rabbin, Rabbim Allah’tır diye şey yapıyor hilale. 

 

 
 226. Gene aynı şekilde hilali gördüğü vakit. “Hilali gördüğü zaman şöyle derdi; 
Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni ves selâmeti vel islâmi ves sekiyneti 
vel âfiyeti ver rizkil haseni*” Emnu aman, imanla, selametle, İslam’la, sekinetle, afiyetle, 
hayırlı rızıklarla. 

 

 



 

 

 

 

 

227. “Hilali gördüğü zaman; Hilalü hayr*” Yani hayır hilali. “Elhamdü 
lillâhillezî zehebe bi şehrin kezâ ve câe bi şehrin kezâ,” Mesela Rebiyülevvel gitti 
Rebiyülsani, yeni ay geldi Rebiyülsani diye yani Rebiyülahir;  “Es’elüke min hayri hâzeş 
şehri ve nûrihî ve beraketihî ve hüdâhü ve zuhûrihî ve müâfâtih*, buyururlardı.” Bu 
ayın nurundan bereketinden, hidayetinden, zuhurundan, afiyetinden isteriz senden sonra. 

 

228. “Süheyl’i (ismiyle maruf kevkebi) gördüğü zaman” Süheyl dediği bir 
yıldızdır, onu demek biz hangisi Süheyl hangisi değil bizim haberimiz yok tabi (gülüyor) 
“Allah, Süheyl’e lanet etsin çünkü o öşür toplayıcısı idi. (zulümle muamele ederdi.) 
bu yüzden onu yıldırım çarparak öldürüldü, buyurdu.”  

 

229. “Hoşlandığı bir şeyi gördüğü zaman şöyle derlerdi; “Elhamdü lillâhillezî 
bi nı’metihî tetimmüs sâlihât.” Allah’ın nimetiyle salih işler tamam olur, Ona hamd 
olsun. “Hoşlanmadığı bir şeyi gördüğü zaman; “Elhamdü lillâhi alâ külli hâl. Rabbi 
eûzü bike min hâli ehlin nâr, buyururdu.” Her hale hamd olsun, cehennem ehlinin 
halinden Allah muhafaza etsin diyor. 

 

230. “Ürktüğü bir şey gördüğü zaman; Allâhü rabbî lâ şerike leh, derdi.” Allah 
Rabbimdir, ona şerik yoktur. 

 



 

 

 

 
231. “Bir şeye karşı hoşnut olduğu zaman sükût buyururlardı.” Ses çıkarmazdı 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
232. “Evlenen bir insanı tebrik ettiği zaman şöyle derdi; Bârakellâhü leke ve 

bârake aleyke ve cemea beynekümâ bi hayr*” Allah’ın bereketi üzerine olsun, hayırlar, 
hayırlı bir topluluk olsun size beraberlik olsun. 

 

233. “Duada ellerini kaldırdığı zaman, yüzüne sürmedikçe indirmezdi.” 

 

 
234. “Sabah namazının son rekâtında rükûdan başını kaldırdığı zaman” 

kunut “dua yapardı.” O Şafide şeydir ama Hanefi’de sıkıntılı günlerde yapılıyor onun için 
biz de devamlı yaparız o Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini. 

 

 

235. “Gözünü göğe kaldırdığında; Ya müsarrifel kulûb* Sebbit kalbî alâ 
tâatik*, buyururdu.” Yani kalpleri oyalayan Allah’tır, kalbimi hak üzerine sabit kıl diye dua 
ediyor. 

 



 

 

 

 

236. “Sofrası kaldırıldığı zaman şöyle buyururdu” Bu duayı yapardı; “Elhamdü 
lillâhi hamden kesiyran tayyiben mübâreken fîh* elhamdü lillâhillezî kefânâ ve 
âvânâ ğayra mekfiyyin ve lâ mekfûrin ve lâ müvaddeın ve lâ müstağnin anhü 
rabbenâ*” Bu sofra duası Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in çeşitli duaları var birisi de bu. 

 

237. “Rükûa vardığı zaman sırtını öylesine düz bir hale getirirdi ki üzerine 
bir su dökülse bile rahatlıkla dururdu.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her hali 
güzeldir. 

 
238. “Rükûa vardığı zaman üç kere; Sübhâne rabbiyel azıymi ve bi hamdih. 

Secdeye vardığı zaman üç kere; Sübhâne rabbiyel a’lâ ve bi hamdih. Derlerdi.”  

 
239. “Rükûa vardığı zaman parmaklarını açardı.” Yani dizine şey yaparken 

böyle açık olur (parmaklarını açıyor) “Secdeye vardığında parmaklarını yumardı.” 
Secdede kapalı olarak başı hizasında. 

 

 
240. “Şeytan taşlamaya gittiğinde yürüyerek gider, gelirdi.” Binerek değil de 

yürüyerek çünkü cemreler o vakit atılırdı hem orada kalınırdı. Bu zaman artık binecekse de 
binemiyor mecburen yürüyor. 



 

 

 

 

241. “Akabe taşını attığı vakit geçip giderdi, durmazdı.”  

 
242. “Hanımlarından birinin gözleri ağrıdığı zaman, iyileşinceye kadar 

onunla yatmazdı.” Göz bulaştırır galiba da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun için 
hastanın yanında durmaz. 

 

243. “Evlendirdiği veya kendi evlendiği zaman hazır bulunanlara hurma 
dağıtırlardı.”  

 

244. Yani dua ederken iyi için böyle (avuç içleri yukarı bakacak şekilde ellerini yere 
çeviriyor avuç içleri yere doğru bakıyor) kötü için olur o vakit de. “Duada bir şeyi istediği 
zaman avuçlarının içini kendine doğru çevirirlerdi. Bir şeyden sığındığı vakit de 
avuç dışlarını kendine doğru çevirirlerdi.”  

 

245. “(Bir dereye) bol su geldiğinde; Haydi Allah’ın bizim için tertemiz 
kıldığı şu vadiye çıkalım da pir ü pak olalım ve bundan dolayı da Allah’a hamd 
edelim. Derdi.” Onun için dereye gelen dereye bakmak sünnettir Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sünneti çıkıp bakardı. 

 
246. “Secde ettiklerinde, beyazı görünecek şekilde koltuklarını açık tutardı.” 

 



 

 

 

 
247. “Secdede alınları açık bulunurdu.” Secde yapınca alnı yere değsin diye açık 

bulundururdu, sarığı açardı yani yükseltirdi. 

 

248. “Sevindiği zaman yüzü sanki bir ay parçasıymış gibi parlardı.”  

 

 

249. “Namazda selam verdiği zaman üç kere; Sübhâne rabbike rabbil izzeti 
ammâ yesıfûn* Ve selâmün alel mürselîn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin* 
duasında bulunurlardı.”  

 
250. “Selam verdiğinde ancak; Allâhümme entes selâmü ve minkes selâmü 

tebârakte yâ zel celâli vel ikrâm, deyinceye kadar otururdu.” 

 

 
251. “Müezzin” Ezan okuyan “ezanını duyduğu zaman aynen onun dediği gibi 

derdi” ta ki; “Hayye ales salâh, hayye alel felâh’a gelince; Lâ havle ve lâ kuvvete illâ 
billâh, derdi.”  

 

 



 

 

 

 
252. “Müezzin şehadet kelimesini okurken; Ben de, ben de şehadet ederim, 

buyururlardı.” 

 
253. “Gök gürlemesi ve yıldırım sesleri duyduğu zaman; Allâhümme lâ 

taktülnâ bi ğadabike ve lâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik, derdi.” Bunlar 
Allah bizi öfkenle öldürme, helak etme, azabınla, afiyet ver bize diyor. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
09 Haziran 2020 /17 Şevval 1441 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


