
 

 

PEYGAMBERİMİZİN (SAV) AHLAKI 

M. Ali KAYA 
 

 

Giriş: 

Yüce Allah peygamberimizi (asv) “Güzel ahlak 

üzere yaratmış” (Kalem, 68:4) ve “Âlemlere Rahmet 

olmak üzere” (Enbiya, 21: 107) göndermiştir. 

“Allah‟ı seviyorsanız peygambere ve onun ahlakına 

uyun ki Allah da sizi sevsin” (Âl-i İmran, 3:31) 

ferman etmiştir.  

Peygamberimizin en büyük mucizesi hayatının 

istikamet üzere olmasıdır. Sırat-ı Müstakim üzere 

istikamet ise Fatiha Suresinde istenen “Sıratı-ı 

Müstakim”dir ki bu, “vasat, orta” olan yoldur. 

Peygamberimiz (sav) bütün işlerinde ve ibadetlerinde 

ifrat ve tefritten azâde olarak kâinatta cari olan “Sünentullah” kanunlarına uygun itidalli, 

istikâmetli olan yol ve ameldir. 

Muhtelif Hadis kitaplarından ve bilhassa Ahmet Ziyâeddin Gümüşhâevi hazretlerinin 

“Ramuzu‟l-Hadis” kitabından peygamberimizin (as) ahlakı ve adetlerine ait hadisleri 

toplayarak bu çalışmayı hazırlamış olduk. Elhamdülillah…  

Hidayet ve felah peygambere uyma ve sünnetini ihya etme derecesine göre elde edilir. 

Zira peygamberimiz (sav) “Sizden biriniz beni çocuğundan, anne-babasından ve nefsinden 

çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş, imanın kemaline ermiş olmaz” buyurmuşlardır. Yüce 

Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Allah ve peygamberi bir şeye hükmettikleri zaman inanan erkek ve 

kadınların artık işlerinde başka yolu seçmek yakışmaz.” (Nisa, 4:64; Ahzap, 33:36) 

Allah kullarından iki şeyi kesinlikle soracaktır. Bunlardan birincisi “Neye kulluk 

ediyorsunuz?” İkincisi de “Peygamberime ne cevap verdiniz?” Her iki sorunun kesin ve net 

cevabı da “Lâ ilâhe illallah Muhammed Resulullah” demektir.  

Yüce Allah bizlere “Sırat-ı Müstakimi” peygamberi ile göstermiştir. Bize de şöyle dua 

etmek ve bu duanın gerktirdiği şekilde hareket etmek düşmektedir. 

“Allahümme‟hdinâ‟s-sırata‟l-müstakîm. Sıratallezîne en‟amte aleyhim mine‟n-nebiiyîne 

ve‟s-sıddîkîne ve‟ş-şühedâi ve‟s-sâlihîn ellezîne lâ havfun aleyhim ve lâ yahzenûn ellezî bi-

talebeti resâili‟n-nûri‟s-sâdikîn. Âmin! Ve‟l-hamdü lillahi Rabbi‟l-âlemîn!” 

 

Peygamberimizin (sav) Ahlakı ve Adetleri: 

1. Peygamberimiz (sav) çobanlık yapmıştır, mudarib olarak ortaklık yapmıştır. Borç 

alır zamanında fazlası ile öderdi. “Hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır” 

buyururdu.  

2. Yürürken vakarlı, dik ve aldırmadan yürürdü. Sanki yer ayaklarının altında 

dürülürdü. Sahabeler kendisine yetişmek için koşmak zorunda kalır ve 

yorulurlardı. 

3. Bir savaşta ayak parmağı kanadı da şöyle buyurdu: “Hel enti illâ usbuin demiyti // 

Ve fî sebîlillahi mâ lakîti.” Sen ey parmağın boşa kanamadın // Allah yolunda ona 

mülâki oldun.”  



4. Zaman zaman sırt üstü yatar, ayağını ayağının üzerine atardı. Kimi zaman sola 

kimi zaman da sağa yaslanır otururdu. 

5. Ayakta abdest bozmazdı. Zekerini üç deva çekerek istibra yapardı; başka da bir şey 

yapmazdı. Ömer b. Hattb‟a da “Ayakta abdest bozma!” emrini verdi. 

6. Ayakkabı giymede, saçını taramada ve bir şey alıp vermede daima sağ tarafından 

başlar ve sağ elini kullanırdı. Yerken içerken sağ eliyle yer içerdi; ancak tuvalette 

sol elini kullanırdı. 

7. Abdestte, eve girdiği zaman ve uyandığında ve namaza başlamadan önce misvak 

kullanırdı. 

8. Çok defa güzel koku kullanırdı. Kokuyu geri çevirmez ve sahabelerine de “Üç şey 

geri çevrilmez; yastık, yağ (koku) ve süt” buyururlardı. En çok misk ve kına 

çiçeğini severdi. 

9. Saçını ya hep bırakır veya hep tıraş ederdi. Saçını kulak memesine kadar 

uzatmıştır. Saç taramayı severi bazen de saçını Hz. Aişe (ra) tarardı. Gençliğinde 

saçını bırakmış, son zamanlarında hep tıraş ettirmiştir. 

10. Sürmedanlığı vardı ve gece yatmadan önce gözüne sürme çekerdi. 

11. Bıyıklarını dudak çevresi ortaya çıkacak şekilde kısaltır, sakallarını bir tutam kadar 

uzatırdı.  

12. Açık ve anlaşılır şekilde tane tane konuşur, yanlış anlaşılmaya fırsat vermezdi. 

Gereksiz konuşmaz, uzun zaman susardı. Gülmesi tebessüm şeklindeydi. Ağlaması 

da gülüşü gibiydi. Gözleri yaşla dolar ve boşalırdı. Ölüye merhametinden, 

ümmetine şefkatinden, Kur‟an okurken de Allah korkusundan ağlardı. Kur‟an 

okurken veya dinlerken de havf, haşyet, iştiyak ve muhabbetle ağlardı. Oğlu 

İbrahim‟in vefatında ağladığı görenler “Yâ Resulallah! Sen de mi ağlıyorsun?” 

dediklerinde “Göz yaşla dolar, kalp mahzun olur. Ancak biz Rabbimizi hoşnut 

etmeyecek söz söylemeyiz. Biz sana gerçekten üzülüyoruz ey İbrahim!” 

buyurdular.  

13. Gecenin evvelinde uyur, ahirinde kalkardı. Müslümanların işleriyle meşgul 

oldukları zaman geç yatardı. Bir saati geçmeyecek şekilde öğle vakti kaylule 

yaparlardı. 

PEYGAMBER SEVGİSİ: 

İçinizden hiç kimse beni anne-babasından, evladından ve insanların tamamından daha 

fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz.” (Buhari, 1:14; Müslim, 1:67) 

Peygamberimiz (sav) “uzaktan göründüğü zaman insanların en güzeli, yanına varılınca 

da insanların en tatlısı idi.” Yüzü güneş gibi, ay gibi parlardı, değirmi, yani yuvarlak 

bir çehreye sahipti. Orta boylu idi ancak uzun boyluların yanında uzun görünüyordu. 

PEYGAMBERİMİZİN (SAV) İSİMLERİ  



İsimleri Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Mâhî, Hâşir, Âkıb, Rauf, Rahim, 

Mübeşşir, Nezir, Mübeyyin, Dâi İlâllah, Siracu‟l-Münîr, Müzekkir, Rahmet, Nimet, 

Hâdi, Şehid, Emin, Müzemmil, Müddessir, Muhtar, Şefî‟, Müşeffâ, Sadık, Masduk, 

Yâsin, Fatih, Hatimi, Tâhâ olup künyesi Ebu‟l-Kâsımdır.   

PEYGAMBERİMİZİN (SAV) SİRETİ VE AHLAKI 

1. Güzel koku kullanırdı. “Yedi şey geri çevrilmez: Ayakkabı, güzel koku, tatlı, inci, 

yastık, temizlik aleti, koku şişesi, kokulu bitki” (Keşfu‟l-Hafa, 2:1528) 

2. Misafire üç şey ikram edilir ve bunlar geri çevrilmez: “yastık, koku ve süt.” 

(Heysemi, Zevâid, 5:54) 

3. Peygamberimizin (sav) çirkin görülecek hiçbir şeyi ümmetinden hiç kimseye 

gösterilmez. Hz. Aişe (ra) “Tuvalet ihtiyacınız olduğu zaman sizin hiçbir şeyinizi 

görmüyoruz” deyince peygamberimiz (sav) “toprak peygamberin def‟i hacetini 

yutar, onun hiçbir şeyi görünmez” buyurdular. (Kadı Iyaz, Şifa, 49) Vefatında da 

Hz. Ali (ra) “Peygamberimizin (sav) tekfinini ve teçhizini ben yaptım, hiç ölmemiş 

gibi idi ve çok güzel koku yayıyordu. Ben onun kadar güzel kokuyu da daha önce 

hiç hissetmemiştim” demişlerdir. (Şifa, 50; Kâsani, Bedayiu‟s-Sanayi, 2:24) 

4. Peygamberimiz (asv) fazla süslenmekten ve böyle insanlar arasında gezmekten 

hoşlanmazdı. Müşriklere ve Yahudilere muhalefet edilmesini tavsiye ederdi. 

“Müşriklere benzemeyin bıyıklarınızı kısaltın ve sakalınızı uzatın” (Buhari, 5:2209) 

buyururdu. Saçlarını başının iki tarafına doğru bırakarak tarardı. (Ebu Davud, 

2:482) Yine saçlarını kulak memelerine kadar uzatırdı. (Buhari, 5:2211) Yine 

peygamberimizin (sav) dört zülfü olduğu rivayet edilmiştir. (Ebu Davudi 2:475) 

Daha sonra başını ustura ile tıraş ettirdiği mervidir. 

5. Peygamberimiz (sav) saçlarını Hz. Aişe‟ye taratır ve zeytinyağı ile yağlardı. 

(Müslim, 1:244) 

6. Bazen saçlarını kına ile boyardı. (Ebu Davud, 2:575) Kadınların saçlarını ve ellerini 

kına yakmasını isterdi. (Ebu Davud, 2:275)  

7. Peygamberimiz (asv) “İsmid denen sürmeyi gözünüze çekin o gözün görüşünü 

kuvvetlendirir ve kirpikleri güçlendirir” (Müsned-i Ahmed, 3:476) buyurur. 

Kendisi de bizzat uyumadan önce sağ ve sol gözlerine üçer defa sürme çekerlerdi. 

(Tirmizi, 4:388) 

8. Peygamberimiz (asv) Cuma günü yeni elbise giyerdi. 

9. Peygamberimiz (asv) hanımları ile yalnız kalınca insanların en yumuşağı ve 

insanların en kerimi ve en çok tebessüm edeni olurdu. 

10. Peygamberimiz (asv) sabah namazını kıldığı zaman güneş doğana kadar namaz 

kıldığı yerde otururdu. 

11. Peygamberimiz (asv) bir yeri ağrıyınca muavvizateyn okuyarak kendi nefsine üfler 

ve eliyle bedenini meshederdi.   

12. Yürürken yukarıdan aşağıya iniyor gibi ayağını sert basar ve hızlı yürürdü. 



13. Peygamberimiz (asv) diz çökerek, dizlerini karnına birleştirip dikerek ve dinlenmek 

için sırt üstü ayak ayaküstüne atarak otururdu. Dayanarak yemek yemez, zemzem 

ve abdest suyu hariç ayakta su içmez ve „ben kulum kul gibi yer içerim‟ buyururdu. 

14. Otururken yastığına yaslanırdı. 

15. Yatsı namazından sonra bir işi ve hizmeti olmazsa istirahata çekilirdi. Sağ tarafına 

yatardı. “Gözüm uyur ama kalbim uyumaz” derdi. Bu nedenle uyrken de vahiy 

gelirdi. Uyuduğu zaman hafif horladığı olurdu. Yatağı ikiye katlanmış çuldan 

ibaretti. Hanımları dörde katlamışlardı, peygamberimiz (sav) teheccüde kalkamadı 

ve bunu men etti. 

16. Bazen hasır üzerinde yatardı da hasırın şekli yüzüne çıkardı. “Ben dünyada uzun 

bir yola çıkan ve bir ara mola vererek bir ağaç altında gölgelenen bir yolcu gibiyim. 

Bana dünya gerekmez” buyururdu. 

17. Gerek Mekke‟de Şı‟b-ı Ebi Talipte mahsur kaldığı zaman, gerekse Medine‟de ilk 

yıllarda günlerce aç kaldığı olurdu. Sahabeler karınlarına taş bağladıkları zaman o 

üçtaş bağlamıştı. Bazen aylarca evinde çorba kayamazdı. “buradaki açlık ahiret 

azabından insanı kurtarır” buyurur sahabelerini teselli ederdi. 

18. Peygamberimiz (asv) bir yıllık nafaka ayırırdı. Hanımlarına her sene 80 vesk hurma 

ve 20 vesk arpa olmak üzere toplam 100 vesk nafaka verirdi. Hurmaları Beni Nadr 

kabilesinin kendisine ait olan hurma bahçesinden ve Hayber‟de kendi payına düşen 

bahçesinden alırdı. Çoğunu da sadaka olarak dağıtırdı.  

19. Yanında altın ve gümüş para bulundurmaz, gelen paraları da üç gün içinde elden 

çıkarırdı. Peygamberimizin (asv) para işlerine Bilal-i Habeşi nezaret ederdi. 

Paralarını o saklar ve emrettiği yere verirdi. 

20. Ticaret hayatına önem verir, kimsenin hakkını yemediği gibi kendi hakkını da 

kimseye yedirtmez ve “İslamda zarar vermek de zarar görmek de yoktur” 

buyururdu.  

21. “Aldatan bizden değildir” buyurur ve “kusurlu malın kusurunu gizleyerek satmak 

haramdır” derdi.  

22. “Alırken, satarken ve borcunu öderken kolaylaştıran ve müsamahalı davrananı 

Allah sever” buyururdu. 

23. Peygamberimizin (asv) sesi gür idi. Ümmühâni (ra) “Peygamber Kâbe‟de gür sesle 

Kur‟an okurdu da biz evlerimizde dinlerdik” demiştir.  

24. Çok konuşmaz, daima Allah‟ın huzurunda imiş gibi susardı. Konuşurken tane tane 

konuşur dinleyenler ezberlerdi. Sözleri asla yanlış anlaşılmazdı. Önemli cümleleri 

üç defa tekrar ederdi. 

25. Dünya malı ve işi konusunda öfkelenmez; ama Allah‟ın emrine uyulmadığı ve 

yasağı çiğnendiği zaman öfkesinden kızarır ve damarları şişerdi. 

26. Gülmeleri tebessüm şeklindeydi. Tebessüm esnasında mübarek dişleri inci gibi 

parlardı. Daima mütebessimdi. Ondan daha mütebessim kimse yoktu. 



27. Kur‟an okurken azap ayetleri okununca Allah korkusundan gözleri yaşarır ve 

ağlardı. Tesbih ayetlerinde tesbih eder, hamd ayetlerinde hamd, istiğfar ayetlerinde 

istiğfar, tefekkür ayetlerinde tefekkür ederdi. Yaşayarak Kur‟an okurdu.  

28.  Hanımları ile şakalaşır ve onlara hikayeler anlatırdı. Bazı işlerinde hanımlarına 

yardımcı olurdu. Söküğünü diker, koyun sağar ve kendi işlerini kendisi yapardı. 

29. Peygamberimiz (asv) birisi kendisi ile konuşurken sözünü asla kesmezdi ve o 

yüzünü çevirip gitmedikçe yüzünü çevirmezdi. Birisi elini tutarda elini 

bırakmadıkça onun elini bırakmazdı. 

30. Yardım etmeyi severdi ve “Kul mü‟min kardeşine yardım ettikçe Allah onun 

yardımında olur” buyururdu. 

31. Peygamberimiz (asv) çocuklara da kadınlara da selam vermiştir. Selam Allah‟ın 

isimlerinden birisidir, yeryüzünde selamı yayın” buyurmuş ki emniyet bulasınız 

denilmiştir. 

32. Fakirleri ve garipleri korur ve yemek yedirir bunu sahabelerine de tavsiye ederdi. 

“Yemek yedirmek, tanıdığın ve tanımadığına selam vermek islamın güzelliğidir” 

buyururdu. 

33. Hz. Enes b. Mâlik (ra) “Ben on sene Resulullah‟a (as) hizmet ettim. Ondan daha 

güzel ahlaklısını görmedim. Bana bir defa olsun öf bile demedi” demiştir.  

34. Çocukları ve torunları çok sever ve okşardı.  

35. Misafirlerine çok iyi davranırdı. Misafir ağırlamayı çok severdi. Ümmetine de bunu 

tavsiye etmiştir.  

36. Peygamberimiz (asv) en çok yeşili severdi. En çok nefret ettiği huy yalandı. En 

sevdiği ibadet devamlı olanıydı. En çok kına sevdiği koku çiçeği idi. En sevdiği 

içecek soğuk ve tatlı olanı idi. En çok süt ve bal şerbetini severdi. En çok sevdiği 

yemek ekmek ve hurma tiridiydi. En çok sevdiği meyve taze hurma ve karpuzdu. 

En çok sevdiği et ise hayvanın döşü ve ön kolu idi. 

37. İnsanlar içinde en hafif ve tadil-i erkâna uyarak namaz kıldırırdı. Yalnız kılarken 

ise çok uzun okur ve secdeyi de rukuu da uzatırdı.  

38. Bir kavmin kapısına gelince yüzü kapıya dönük olduğu halde ya sağa veya sola 

dönerek dururdu ve “Esselâmü Aleyküm” derdi. 

39. Yanına adını beğenmediği biri gelirse hemen önce onun adını değiştirirdi. 

40. Hediyeyi kabul eder ve yerdi, sadakayı yemez, bir başkasına gönderirdi. 

41. Kendisine süt getirildiği zaman bereketle dua ederdi. 

42. Sevinçli bir durumda karşılaştığı zaman “Elhamdü lillahi‟llezî bi-ni‟metihî 

tetimme‟s-sâlihât” diye hamd ederdi. Hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşırsa bu 

durumda “Elhamdü lillahi alâ külli hâl” buyururdu. 



43. Yemek getirildiği zaman önünden yer, hurma getirildiği zaman elini içinde 

dolaştırırdı. 

44. Yattığı zaman sağ elini sol yanağının altına koyar ve “Bismike Allahümme ehyâ ve 

bismike emûtü” derdi. Uyandığı zaman da “Elhamdü lillahi‟llezî ahyânâ ba‟de mâ 

emâtenâ ve ileyhi‟n-nüşûr” derdi. Kafirûn, ihlas ve muavvizateyn okurdu. Sonra da 

“Bismike Rabbi ve za‟tü cenbî ve bismike erfa‟hü fağfir lî zenbî. Rabbi kınî 

azabeke yevme teb‟asü ibâdeke” der dua ederdi.  

45. Gece uyandığı zaman “Lâ ilâhe illallahu‟l-vâhidu‟l-kahhâr, Rabbis‟s-semâvâti ve‟l-

arzı ve mâ beynehumâ‟l-azîzu‟l-ğaffar” derdi. Sonra dışarı çıkar abdest alır ve Al‟-i 

İmran Suresinin son yaetlerini okuyarak gökyüzüne bakarak tefekkürde bulunur, 

sonra 11 Rekât Vitir ve Teheccüd Namazını kılardı. 

46. Akşam sabah “Allahümme innî es‟elüke min füc‟âti‟lhayri ve eûzü bike min 

füz‟âti‟ş-şerri” diye dua ederdi. 

47. Sabah kalkınca “Allahümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike 

nemûtü ve ileyke‟n-nüşûr” diye dua ederdi. 

48. Hanımı ile münasebetten önce diz çöker ve takbil ederdi. Cünüpken uyumak 

istediği zaman abdest alırdı, yemek içmek istediği zaman da ellerini ve ağzını yıkar 

öyle yerdi. Hayızlı hanımı ile oynaşmak istediği zaman onun edep yerini elbise ile 

iyice kapatırdı. 

49. Def‟i hacet esnasında yere iyice yanaşmadan elbisesini indirmezdi. Su dökmek 

istediği zaman yuluşak bir yeri bir çöple kazar sonra oraya bevl ederdi.  

50. Koku kullanacağı zaman önce sol eline döker sonra sağ kaşına, sol kasışına sonra 

başına sürerdi. İhrama girdiği zaman çok güzel kokular sürünürdü.  

51. Birine hediye vermek istediği zaman ona zemzem suyundan içirirdi.  

52. Bir yere sefer için gideceği zaman ona başka bir isim verir ve gideceği yeri gizlerdi. 

53. Ramazan ayından sonra en çok orucu Şaban ayında tutardı.  

54. İtikâfa gireceği zaman sabah namazını kılar, sonra niyet edip itikâfa girerdi.   

Ramazanın son on gününü itikâfta geçirirdi. Son on günün tek gecelerinde hane 

halkını uyutmazdı. 

55. Yola çıkmak istediği zaman Perşembe günü yola çıkmayı severdi. Yola çıkarken 

“Allahümme bike esûlü, ve bike ehûlü, ve bike esîrü” diye dua ederdi. 

56. Yeni elbise giyeceği zaman onu Cuma günü giyerdi. “Allahım! Hamd sana 

mahsustur. Beni sen giydirdin, onun hayırlı ve mübarek olmasını senden niyaz 

ediyorum. Onun şerrinden sana sığınıyorum” derdi.  

57. Namaza başlarken “Sübhanekeyi” okurdu. Soğuk şiddetli olunca namazı erkenden 

kıldırırdı, sıcaklarda ise öğle namazını biraz tehir ederdi.   



58. Rahatsızlanınca kendisine “Muavvizateyn ve Fatiha” Surelerini okurdu ve eliyle 

üzerini mesh ederdi. Mesh ederken “Bismillahi yübrikü min külli dâin yeşfîke ve 

min şerri hâsidin izâ hasede ve şerri külli zî aynin” derdi. Rahatsızlığı artarsa bir 

avuç çörek otu alır üzerine bal ve su dökerek içerdi.  

59. Unutulmasından korktuğu bir iş için küçük parmağına yahut yüzüğüne bir ip 

bağlardı. (Biz de bu zamanda mutlaka bir defter/ajanda taşıyarak yazmak ve takip 

etmemiz gerekir. Bu zamanda bu sünnet böyle uygulanır.) 

60. Bir şiddetle karşılaşıp dua ettiği zaman ellerini koltuklarının beyazı görününceye 

kadar kaldırırdı. 

61. Gam ve üzüntülü olduğu zaman şöyle derdi: “Hasbiye‟r-rabbü mine‟l-ibadeti. 

Hasbiye‟l-hâliku mine‟l-mahkûkîn. Hasbiye‟r-rezzâku mine‟l-merzûkîn. 

Hasbiye‟llezî hüve hasbî. Hasbiye‟llahu ve ni‟me‟l-vekîl. Hasbiyellahu lâ ilâhe illa 

hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü‟l-arşi‟l-azîm.”  

62. Ev halkından birinin yalanına muttali olursa tövbe edene kadar ondan yüz çevirirdi.  

63. Sarık bağladığı zaman ucunu omuzundan aşağıya sarkıtırdı. 

64. Sürmelendiği veya taş kullandığı zaman teklerdi. “Allah tekdir ve teki sever” derdi. 

65. Yemekte önünden yer, üç parmağını kullanır ve parmaklarını yalardı. Yemek 

tabağını sıyırır, “Bereket yemeğin sonundadır” buyururdu. 

66.  Namazdan selam verince üç defa “Estağfirullah” derdi. Sonra “Allahümme Ente‟s-

Selamü ve minke‟s-Selam tabarekte yâ ze‟l-Celâli ve‟l-İkrâm” derdi.  

67. Namazı bitirince sağa veya sola döner, Kur‟an okur ve sahabelerine nasihat ederdi. 

68. Kederli olduğu zaman sakalını çok tutardı. 

69. Sahabelerinden birini bir iş için bir yere göndereceği zaman sabah erkenden yola 

çıkarırdı.  

70. Sahabelerinden birisi emir tayin ettiği zaman ona şöyle nasihat ederdi: “Az konuş. 

Hutbelerini çok kısa tut. Çünkü konuşmalar büyü tesiri yapar. Müjdeleyin, nefret 

ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın” derdi.  

71. Birinin umuma taalluk eden bir hatasını görürse onu teşhir etmez, izim vermez ama 

“Bazıları neden böyle yapıyorlar” diye genel konuşur ve onu irşat ederdi. 

72. Bir söz söylediği zaman iyice anlaşılsın ve yanlış anlaşılmasın diye sözünü üç defa 

tekrar ederdi. Bir topluluğa selam vereceği zaman üç defa selam verirdi. Birinin 

kapısını çalacağı zaman üç defa çalardı. 

73. Günde bir öğün yemek yer, akşam yerse sabah yemez, sabah yerse akşam yemezdi. 

74. Abdest alacağı zaman yüzüğünü iyice oynatır, sakallarını iyice oğalar, parmak 

aralarını üç defa hilallerdi. Suyu dirseklerinde üç defa döndürürdü. Kulaklarını 

biraz ovalardı ve ayak parmaklarını serçe parmağı ile hilallerdi. 



75. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılar cemaate öyle çıkardı. 

76. Bir yere oturup durduktan sonra kalkacağı zaman on ile on beş defa “Estağfirullah” 

der istiğfar ederdi. Otururken elbiselerini toplardı. Konuşurken göz ucunu semaya 

çok kaldırırdı. Konuşmak için oturduğu zaman hemen pabuçlarını çıkarırdı. 

Oturduğu zaman sahabeleri etrafında halka olurdu. 

77. Bir işten dolayı üzüldüğü zaman hemen namaz kılardı. Namazdan sonra “Lâ ilâhe 

illallahu‟l-Halîmu‟l-Kerîm, Sübhânallahi Rabbi‟l-Arşi‟l-azîm. Ve‟l-hamdü lillahi 

Rabbi‟l-âlemîn” derdi. 

78. Evinden çıktığı zaman “Bismillahi ve billahi ve tevekkeltü ala‟llahi ve lâ havle velâ 

kuvvete illâ billahi‟l-Aliyyu‟l-Azîm. Allahümme innâ neûzü bike min en nezille ev 

nazılle ev nazlime ev nuzlime ev nechele ev yüchele aleynâ” diye dua ederdi. 

79. Hutbe okurken Allah‟ın azametini ve kudretini hatırlatır, gözleri kızarır ve sesi 

yükselir, Allah‟a isya edenlere öfkesi artardı. Sanki bir orduya haykırır gibi okurdu. 

Konuşma yaparken başı demirli bir deyneğe veya bir asaya dayanırdı. Savaşta 

kılıcına dayanırdı. 

80. Hanımları ile baş başa kalınca onlara herkesten çok yumuşak davranır, neşelenir ve 

daima mütebessim olurdu. 

81. Helaya gireceği zaman başını örter ve pabuçlarını giyerdi. 

82. Çarşı pazara çıkınca “Bismillahi Allahümme innî es‟elüke min hayri hazihi‟s-suki 

ve hayra mâ fîh. Ve eûzü bike min şerri hazihi‟s-sûki ve şerri mâ fîh. Allahumme 

innî eûzü bike en usîbe fîhâ yemînen fâcireten ev safkaten hâsiraten” diye dua 

ederdi. 

83. Recep ayı girdiği zaman “Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa‟bâne ve belliğnâ 

Ramazan” diye dua ederdi. Kendisini ibadete verir ve ay çıkana kadar yatağına 

girmezdi. Ramazan ayında Allah korkusunda benzi sararırdı. 

84. Bir adama dua edeceği zaman duasını ona, çocuğuna ve torununa isabet ederdi. 

85. Dua edeceği zaman önce kendi nefsinden başlardı. 

86. Koyun kesildiği zaman etinden “Hatice‟nin arkadaşlarına da götürün” der 

vefakârlık gösterirdi. 

87. Def‟i hâcete çıktığı zaman iyice gözden uzaklaşırdı. 

88. Rükûda parmaklarını açar, secdede elinin parmaklarını yumardı. 

89. Duada bir şey istediği zaman avuçlarının içini kendisine doğru çevirirdi, bir şeyden 

sakındığı zaman da avuçlarının dışını kendisine getirir, avuç içlerini aşağı çevirirdi. 

90. Sevindiği zaman yüzü ay parçası gibi parlar, bundan sevindiği bilinirdi. 

91. Gök gürlemesini işittiği zaman “Allahümme lâ taktülnâ bi-ğadabike ve lâ tühliknâ 

bi-azâbike ve âfinâ kable zâlike” diye dua ederdi.  



92. Sabah namazının sünnetini kıldıkları zaman sağ tarafına yatar ve “Allahumme 

Rabbi Cebrâîle ve Mikâîle ve İsrâfîle ve Azraîle ve Rabbi Muhammedin (sav) 

ecirnâ mine‟n-nâr!” duasını okurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğup 

yükselene kadar kıbleye karşı oturur ibadet ve zikirle meşgul olurdu. 

93. Bir nafile namaz kıldığı zaman ona devam eder “İbadetin hayırlısı az da olsa 

devamlı olanıdır” buyururdu. 

94. Namaz kıldıktan sonra elini başına sürer ve “Bismillahi‟llezî lâ ilâhe ğayrühu Er-

Rahmani‟r-Rahîm. Allahümme‟zheb anni‟l-hemme ve‟l-hazen” derdi. 

95. Yemekten sonra “Elhamdü lillâhi‟l-llezî et‟amenâ ve sakânâ ve cealenâ mine‟l-

müslimîn” diye dua ederdi.  

96. Su içtiği zaman emerek üç nefeste içer, dibi görünmeyen kaptan su içmezdi. Her 

nefesten sonra Besmele ve hamdele okurdu. Sonra “Alhamdü lillahi sekânâ azben 

fürâten bi-rahmetihî ve lem yec‟alhü milhan ucâcen bi-zünûbinâ” derdi.  

97. Bir cenâzede bulunduğu zaman yüzünde keder ve gam izleri okunurdu. Çok sükût 

eder, az konuşurdu. Ölüm ve kabir hallerini düşünür ve sahabelerine bunları ders 

verirdi. 

98. Seferde sabah namazını kıldıktan sonra yola çıkar ve hayvanına binmeden biraz 

yürürdü.  

99. Aksırdığı zaman elini veya elbisesini ağzına koyar ve sesini kısardı. 

100. Bir iş yaptığı zaman onu muhkem ve sağlam yapar, eksik ve gedik bırakmazdı. 

101. Öfkelendikleri zaman şakakları kızarırdı ve Hz. Ali (ra) ile Üsam b. Zeyd‟den (ra) 

başkası yanına yaklaşamazdı. 

102. Öğle namazından önceki dört rekât sünneti kaçırdıkları zaman onu farzı müteakip 

kılınan iki rekât sünnetten sonra kılardı.  

103. Sahabelerinden birisini üç gün, görmezse sorardı. Gaibse veya seferde ise dua 

eder, hasta ise ziyaretine giderdi.  

104. Bir şeyi üç defa tekrar ettikten sonra bir daha tekrar etmezdi. 

105. Namaza kalktığı zaman ellerinin birisi ile yere dayanırdı. 

106. Gece kalktığı zaman ağzını misvaklerdi. 

107. Bir meclisten kalkınca yirmi defa istiğfar ederdi. Şöyle derdi: “Sünhâneke 

Allahümme Rabbî ve bi-hamdike lâ ilâhe illâ Ente estağfiruke ve etûbü ileyke.” 

108. Kendisine yabancı heyetler gelince en iyi elbiselerini giyer, ayna olarak kullandığı 

su kabına bakarak saçlarını tarar ve onları öyle karşılardı. Sahabelerine de bunu 

tavsiye ederdi. 

109. Seferden dönünce önce mescide gider, iki rekat namaz kılar sonra evine giderdi.  



110. Gece Kur‟an okuduğu zaman sesini kâh yükseltir, kâh alçaltırdı. Eleysellahü bi-

ahkami‟l-hâkimîn” ayetinde “Belâ ve ene zâlike mine‟ş-şâhidîn” derdi. “Eleyse 

zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiye‟l-mevtâ” ayetinde “Belâ” derdi. “Sebbihisme 

Rabbike‟l-a‟lâ” ayetinde ise “Sübhâne Rabbiye‟l-a‟lâ” derdi.  

111. Namaz için tekbir aldığı zaman parmaklarını açardı.  

112. Kendisini bir şey üzdüğü zaman “Yâ Hayyu Yâ Kayyûm bi-rahmetike esteğîsü” 

derdi.  

113. Bir şeyden hoşlanmadığı yüzünden belli olurdu. 

114. Bir gömlek giyeceği zaman önce sağından giyerdi. Çıkarırken de soldan çıkarırdı. 

115. Ashabından birisi ile karşılaşınca önce selam verirdi, sonra musafaha ederdi. O 

kendisinden ayrılmadıkça ayrılmazdı, o elini çekmedikçe elini çekmezdi. Ona 

elini sürüp dua ederdi. Kulağına bir şey söylediği zaman adam çekilmedikçe 

kendisi çekilmezdi. 

116. Ev halkından birisi hasta olunca ona “Muavvizateyn” okurdu.  

117. Yürüdüğü zaman sür‟atle yürür, sağıan soluna bakmazdı. Sert adımlarla yürür 

yürüyüşüne kimse yetişemezdi. 

118. Kabirden geçerken dua ederdi. “Esselâmü aleyküm dare kavmin mine‟l-

mü‟minîne ve‟l-mülimîn! Entüm selefuna ve nahnü bi‟l-eser. Allahümme‟ğfir 

lena ve lekum” derdi.  

119. Umumiyetle Cuma günü yıkanırdı. 

120. Ayna niyeti ile suya baktığı zaman “Elhamdü lillâhi‟llezî savvera halkî fe-adelek. 

Ve kerreme sûrete vechî ve hassenehâ ve cealenî mine‟l-müslimîn. Allahümme 

kemâ hassente halkî fe- hassin hulukî. Fe tebârekalahu ahsenu‟l-hâlikîn” derdi. 

121. Hanımları ile temastan sonra ellerini duvara vurur ve teyemmüm eder, asla 

abdestsiz durmaz, sonra yıkanırdı. 

122. En çok şöyle dua ederdi: “Yâ mukallibe‟l-kulûbi sebbit kalbî alâ dînike‟l-İslam. 

Lâ ilâhe illâllahu vahdehû …. İlâ ahir.”  

123. Her hayırlı işe besmele ile ağdan başlar, pabuçlarını giyerken önce sağ, sonra sol 

ayağını giyerdi.  

124. Pazartesi ve Perşembe oruç tutardı. 

125. Yüzüğü gümüşten olup taşı akikti. Sağ elinin yüzük parmağına takardı. Sola 

taktığı da olurdu. 

126. Kur‟an okuyuşu med şeklinde idi ama okumasında tercî ve tagannî yoktu. 

Manasına göre okurdu.  



127. Ahlakı Kur‟andı. Bu nedenle Hz. Aişe‟ye (ra) peygamberin (as) ahlakı sorulunca 

“Siz hiç Kur‟an okumuyor musunuz?” diye cevap vermişti. 

128. Çocuklara karşı çok merhametli idi. Susması çok uzun, gülmesi çok azdı. 

129. Giysisi ökçelerinin üzerinde idi ve kolları parmaklarına kadardı. Gömleğinin yeni 

ise bileklerine kadardı. 

130. Kızı Fatıma eve gelince onu ayakta karşılar, genellikle başından öperdi. 

131. Abdestten sonra kurulandığı bir havlusu vardı. 

132. İnsanların ruh bakımından en iyisi ve en mütebessimi idi. Şaka yapmayı severdi 

ama hak ve dorudan başka bir şey söylemezdi. 

133. Birinin diğeri aleyhindeki sözünü kabul etmez ve eza verecek hiçbir söz 

söylemezdi.  

134. Yaslanarak yemek yemez, arkasında iki kişi ile yürümezdi. Sahabelerinin 

arkasından yürümeyi tercih ederdi. 

135. Yanında yarına para bırakmazdı. Geleceğe bir şey saklamazdı. 

136. Uyuyup uyandığı zaman mutlaka misvak kullanırdı. 

137. Gusülden sonra abdest almaz, bununla namaz kılardı. 

138. Kahkaha ile gülmez, tebessüm etmeden de konuşmazdı. 

139. Ne seferde ve ne de hazerde “Eyyam-ı Bıyz” orucunu, yani her ayın 12-14-15‟i 

oruç tutardı. 

140. Kendisinden istenen şeyi mutlaka verirdi, yoksa sükut ederdi. 

141. Bir yudum su ile de olsa iftar etmeden akşam namazını kılmazdı. 

142. Cumadan ve akşam namazından sonra evinde mutlaka iki rekat namaz kılardı. 

143. Geceleyin ailesinin dahi kapısını çalmaz ve rahatsız etmezdi. 

144. Cuma günü vaazı uzatmazdı. 

145. Hastayı ancak üç günden sonra ziyaret ederdi. (Üç gün sabır günüdür. Üç günden 

önce hastalıktan şikâyet Allah‟tan şikayet sayılır.) 

146. Ramazan Bayramı günü yedi adet hurma yemeden evinden çıkmaz, Kurbanda ise 

kurban eti ile iftar ederdi. 

147. Müslümanların güçsüzleri ile ilgilenir onları ziyaret eder, hastaları yoklar, 

cenazelerde hazır bulunurdu. 

148. Yanına küçük çocuklar getirilince onları kucağına alır takbil eder ve hayır dua 

ederdi. 



149. Sakalını boyundan ve eninden alırdı. 

150. Dişlerini temizleyip misvak tutmadan yatmazdı. 

151. Üzümü tek tek ağzına koyar, karpuzu hurma ile yerdi. Hurmayı yer çekirdeğini 

tabağa koyardı. İftardan önce hurma yer, su ile de iftar ettiği olurdu. Bazen de süt 

olursa onunla orucunu açardı. 

152. İnsana ait yedi şeyi gömülmesini isterdi. Saç, tırnak, kan, hayız kanı, diş, 

pıhtılaşmış kan ve çocuk peltesi. (Eş) 

153. Nazardan hastalanınca Kur‟andan şifa ve korunma ayetlerini okurdu. 

154. Yemekten önce ellerini yıkar, üç parmakla yer, parmaklarını yalar ve onları 

silmeden güzelce yıkardı. 

155. Hanımlarından birisi yatmak istediği zaman onlara 33 “Sübhanallah” 33 

“Elhamdülillah” 34 “Allahü Ekber” diye zikirden sonra uyumaların tavsiye 

ederdi. 

156. 80 yaşında da olsa bir gayr-i Müslüm Müslüman olunca sünnet olmasını 

emrederdi. 

157. Suya rast gelirse mecrasına çıkar ve suyu oradan içerdi. Sahabelerini su almak için 

temiz suyu bulunan çeşmelere gönderirdi. 

158. Toplulukla yürürken yavaş yürür, güçsüzü binitine alır, onlara dua eder ve 

“Zayıflarınızla yürüyün” ferman ederdi.  

159. Cehd-i belâ (insanın gücünün yetmediği bela ve musibetler) derk-i şekâ (kötü 

sonuç) sû-i kaza (kötü kaza ve bela) ve şemâtet-i a‟dâdan (düşmanların 

sevinmesinden) Allah‟a sığınırdı. Sahabelerine de “Allahümme innî eûzü bike 

min cehdi‟l-belâi ve derki‟ş-şekâi ve sûi‟l-kazâi ve şemâteti‟l a‟dâ…” diye dua 

etmelerini tavsiye ederdi. 

160. Korkaklıktan, cimrilikten, kötü yaşantıdan, kalbî fitne ve fesatlardan ve kabir 

azabından Allah‟a sığınırdı. 

161. Ani ölümden Allah‟a sığınır, ölmeden önce hastalanmayı isterdi. 

162. Her ay zırnıh kullanır ve temizlenirdi. Her on beş günde tırnaklarını keserdi. 

163. Her namazda abdest almayı severdi. 

164. Ramazanın son on günü kendisini tamamen ibadete verirdi. 

165. Yemek, içmek, almak, vermek ve giyinmek için kullanır, sol eli ile taharetlenirdi. 

Temizlenirken, taranırken hülasa tüm hayırlı işlerinde besmele çeker ve sağ elini 

kullanırdı. 

166. Amcası Abbas‟a (ra) babasına hürmet eden çocuk gibi saygı ve hürmet ederdi.  



167. Yere diz çökerek oturur, koyunu sağar, kölenin arpa ekmeği ile yaptığı davetine 

bile icabet ederdi.  

168. “Sebbihisme Rabbike‟l-a‟lâ” suresini çok sever ve çoğu defa namazlarda okurdu. 

169. Bıyıklarını gayet çok kırpardı. Sahabelerine de “Bıyıklarınızı kırpın, sakallarınızı 

uzatın Yahudilere benzemeyin” buyururdu. 

170. Bayram namazına yürüyerek uzak yoldan gider, kısa yoldan geri dönerdi. 

171. Cumalarda “Kâf Suresini” okuyarak hutbe verirdi. (Bu sure kıyamet ve haşri ispat 

etmektedir.) 

172. Elbisesini diker, pabucunu yamar, evde hanımlarına yardım ederdi. 

173. Sıkıntı ve üzüntülü anlarda şunları okur Allah‟ı zikrederdi. “Lâ ilâhe illallahu‟l 

Azîzu‟l-Halîm. Lâ ilâhe illallahu Rabbu‟l-Arşi‟l-Azîm. Lâ ilâhe illallahu Rabbu‟s-

semâvâti ve‟l-arzı ve Rabbu‟l-Arşi‟l-Kerîm.” 

174. Duaların daha şümullü olanını sever ve tavsiye ederdi. Meselâ “Rabbi‟ğfir lî 

ve‟rham ümmet-i Muhammeden rahmeten âmme…”  

175. Kıra çıkmaktan ve bahçelerde namaz kılıp tefekkür etmekten hoşlanırdı. 

Sahabelerine yüksek yerlerde ezan okumalarını ve “Her taş ve ağacın yanında 

Allah‟ı zikrederek imanlarını Lâ ilâhe illallah ile yenilemelerini ve Allah‟ın 

ayetlerini okuyarak artırmalarını” (Âl-i İmran, 3:190-194; Enfal, 8:2) tavsiye 

ederdi.  

176. Tabaklanmış koyun postunda namaz kılmayı severdi. 

177. Duaya “Sübhâne Rabbiye‟l-Aliyyu‟l-a‟lâ‟l-Vehhab!” diye başlardı. 

178. Elbisesine bulaşmış meniyi yaş ise ot kökü ile, kuru ise ufalayarak siler onunla 

namaz kılardı. 

179. Gece namazlarını ikişer rekât kılardı. Akşam ile yatsı arasında dünya kelamı 

konuşmaz namaz ve zikirle meşgul olurdu. Sabah namazından sonra da güneş 

doğana ve yükselene kadar yerinden ayrılmaz diz üstü Kur‟an okur ve Allah‟ı 

zikrederdi. 

180. Kendisi iki boynuzlu alaca koç kurban ederdi. Hanımlarının tümünün adına hane 

halkı için bir kurban daha keserdi. Böylece iki koç kurban ederdi. 

181. İnsanlara en sevdiği ismi veya künyesi ile hitap ederdi. 

182. Hasır üzerinde de yerde de namaz kılar ve secde ederdi. “Yeryüzü bana mescit 

kılındı” derdi.  

183. Dua ve istiğfarı üçer defa tekrar etmekten hoşlanırdı. 

184. Yeşilliğe, gökyüzüne ve akarsuya bakarak tefekkür etmekten hoşlanırdı. 

185. Ağzı kapalı kaptan su içerdi. Su tasının dibinin görünmesine önem verirdi. 



186. Güzel kokuyu eksik etmez, geldiği kokusundan bilinirdi. 

187. Tesbihi parmakları ile yapar Allah‟ın zikrine onları da iştirak ettirir ve şahit 

olmalarını isterdi. “Her azanın bir tesbihi vardır” buyururdu. 

188. Abdestli, oruçlu ve ihramlı iken hanımlarını takbil ederdi. 

189. Hediyeleri kabul eder, mukabilinde kesinlikle bir şeyler verirdi.  

190. Kavminin en kötü adamına da yüzü ile, kalbi ile ve tüm bedeni ile yönelir onun 

kalbini kazanırdı. 

191. Karanlık odada ışıksız oturmaz, karanlıktan hoşamazdı. 

192. Konuşurken tane tane konuşur bir söylediğini bir daha tekrar etme ihtiyacı 

duymazdı. (Hutbelerde ve dine ait öğrenilmesi gereken meseleleri üçer defa tekrar 

ederdi. Veda Hutbesi böyle okunmuştur.) 

193. Son sözleri “Namazı sakın terk etmeyiniz. Ellerinizin altındakilerinin haklarından 

Allah‟tan korkunuz” sözleri olmuştur. 

194. “İnsanların en hayırlısı temiz kalpli ve doğru sözlü olanıdır” buyururlardı. 

195. Kimse ile çekişmez, nefsi için asla öfkelenmez ve öç almazdı. Affetmeyi severdi. 

196. Sıradan biri değildi ama, toplum içinde sıradan birisi gibi davranırdı.   

197. Dünyaya önem vermezdi, bütün amacı Allah‟ın dininin yeryüzüne hâkim olması 

idi. Bir kişinin imanına dünyalardan daha çok değer verirdi. 

198. Şefkat ve merhamette güneş gibi, tevazuda toprak gibi, cömertlikte deniz gibi, 

kusurları örtmede gece gibi idi. 

199. Şecaat ve cesarette o derece ileri idi ki Hz. Ali (ra) “Harbin dehşetli anında biz 

korktuğumuz zaman peygamberin arkasına sığınırdık” derdi. 

200. Küfre ve zulme son derece düşmandı. Çocukluğunda da en çok sevmediği şey 

Kureyş‟in putları idi.   


