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GİRİŞ: 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde 

peygambere itaat etmemizi, ahlakına ve 

sünnetine uymamızı emretmektedir. Biz 

yüce Allah’ı görmüyoruz. Bu nedenle 

Allah’a itaat gönderdiği elçisine itaattir. 

“Allah’ı seven sevdiğini elçisine değer 

vererek ve itaat ederek gösterir ve 

göstermelidir. Zaten bu bir emirdir. (Al-i 

İmran, 3:31) Emre itaat emri verene itaat demektir.  

Kur’ân-ı Kerim Hz. Muhammed’in (sav) Allah katındaki derecesini ve yakınlığını “O 

elçi arşın sahibi katında yüce bir makama sahiptir, büyük bir güce ve kuvvete sahiptir. O elçi 

melekler katıda da büyük bir güvene sahiptir” (Tekvir, 81:20-21 ) ayeti ile belirlemiştir. Yüce 

Allah kendi elçisi hakkında böyle buyurduktan sonra başkalarına söz hakkı kalmaz, bütün 

övgüler ve övgü sözleri bu ayetin, yani Allah’ın kendisinin sözü yanında hiçbir değer ifade 

etmez.  

Yüce Allah kelamı olan Kur’ân-ı Kerimde peygamberimize (sav) hitaben “Biz sana 

kevseri verdik (Kevser, 108:1) senin şanını yücelttik (İnşirah, 94:4) seni insanlara şahit, 

müjdeci, uyarıcı, ve Allah’ın izni ile insanları Allah yoluna davet edici ve nur saçan bir kandil 

olarak gönderdik” (Ahzap, 33:45-46) buyurmaktadır. 

İnsanlara da peygambere uymalarını emretmiş “Allah’a ve Rasülüne itaat edin” (Nisa, 

4:59) Çünkü o peygamberin “kalbi çok yumuşak ve halimdir” (Al-i İmran, 3:159; Bakara, 

2:43) “Sizin kendi içinizden olup sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir, o size çok 

düşkündür, çok merhametli ve çok şefkatlidir.” (Tevbe, 9:128) “Sizler için örnek ve 

mükemmel bir ahlaka sahiptir.” (Kalem, 68:4) “O bütün meleklerin de kendisine itaat ettiği 

güvenilir bir elçidir.” (Tekvir, 81:20-21) “O kendi hevasından konuşmaz. O ancak kendisine 

ne vahyedilmiş ise onu söyler” (Necm, 53:3-4) “O size ne vermişse onu alın, nelerden sizi 

sakındırmış ise ondan da kaçının” (Haşr, 59:7) Şunu da kesinlikle bilin ki “Peygambere itaat 

eden Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa, 4:80)  Zira onun vazifesi sizi zorlamak, zora ve sıkıntıya 

sokmak değil, Allah’ın vahyini sizlere tebliğ etmek, tatbik ederek göstermek, açıklamak ve 

izah etmektir” (Maide, 5:99) buyurmaktadır.  

Yine Kur’ân-ı Kerim peygamberimizin (sav) “Ben de sizin gibi bir insanım, bir 

beşerim” (Kehf, 18:110; Fussilet, 41:6) diye tevazu ile topluma karışıp insanlarla ünsiyet 

ettiğini bize haber verir. 

Peygamberimiz (sav) tahdis-i nimet olarak (Duha, 93:11) kendisini ve risalet vazifesini 

bizlere anlatmaktadır. Bütün bu güzellikleri ve özellikleri kendisine Allah verdiği için 

Allah’ın ihsan ve ikramını anlatmak geçekte onu vereni övmek, hamd ve şükretmek anlamını 

taşımaktadır. Nitekim peygamberimiz (sav) “Allah kuluna verdiği nimetlerin eserini üzerinde 

görmek ister” (Tirmizi, Edeb, 54) buyurarak Allah’ın ihsanı ve ikramı olan nimetleri yine 

ondan geldiğini bilerek sahibini övmek amacı ile göstermek ve anlatmak gerektiğini ifade 

etmiştir.  

Peygamberimiz (sav) “Tahdis-i Nimet” için “Ben Allah’ı en iyi bilen ve O’ndan en çok 

korkanım” (Buhari, İman, 13) “Âdemoğlunun en değerlisiyim ve Allah’ın habibiyim.” 



(Tirmizi, Menâkıb, 1) Bunları övünmek için değil, gerçeği ifade etmek ve hakikati ortaya 

çıkarmak amacı ile söylüyorum” buyurmuşlardır. Sonra peygamberimiz (sav) “Âdemoğlunun 

neslinden gelen en hayırlılarından gönderildim” (Buhari, Menâkıb, 23) buyurarak atalarının 

ve neslinin de insanların en değerli ve hayırlılarından olduğunu söylemiştir. 

Peygamberimiz (sav) görevi ve risaleti gereği “Yaratılışta insanların ve peygamberlerin 

ilki gönderilişte en sonuncusuyum” (Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif, 1:465) buyurarak “Hakikiat-i 

Muhammediye”sinin kâinat ağacının çekirdeği ve meyvesi olduğunu veciz bir şekilde ifade 

etmiştir.  Yine “Ben peygamberlerin kumandanıyım, peygamberlerin sonuncusuyum. Bunları 

övünmek için değil, gerçeği ifade etmek için söylüyorum” (Darimi, Mukaddime, 8) buyurarak 

kendisini tarif buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) risalet vazifesini tarif etmek için de “Biz seni kesinlikle âlemlere 

rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 21:107) ayetini okumuş ve; “Ben âlemlere rahmet olarak 

gönderildim” (Keşfu’l-Hafa, 1:211) buyurmuşlardır. Yine vazifesini tarif babında “Ben 

insanlara muallim olarak gönderildim” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 17) ve “İnsanlığa 

gönderilmemin bir önemli hikmeti de mekârim-i aklakı tamamlamaktır” (Muvatta, Hüsnü'l-

Hulûk, 8; Müsned-i Ahmed, 2:381; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 10:192) buyurarak güzel 

ahlakı tamamlamak ve insanlığa gerçek insanlık dersi vermek amacı ile gönderildiğini beyan 

buyurmuşlardır. Bu nedenledir ki Bediüzzaman Said Nursi (ra) “İslamiyet insaniyet-i kübrâdır 

ve İslam medeniyeti medeniyet-i fuzlâdır” demiştir. 

 

 

 

 

 
 

 

 



ŞEMÂİL-İ ŞERİF / HİLYE-İ NEBEVÎ 

PEYGAMBERİMİZİN (SAV) AHLAKI VE EVSAFI 

 

Peygamberimizin (sav) gerek özel hayatı, gerek ahlakı, gerekse tebliğ-i risalet 

vazifesindeki etvarı ve evsafı insanlığa örnektir. İnsanlık ancak peygamberin risaletine iman 

etmek, ahlakına uymak ve sünnetine ittiba etmekle Allah’ın rızasını kazanabilir, hak ve 

hidayeti bulabilir, dünya ve ahirette saadete uyabilir ve kurtuluşa erebilir. 

Biz burada bir kısım ahlak ve faziletinden örnekler vereceğiz. Zira peygambere iman 

etmek imanın kendisi, sünnetine uymak ibadetin kendisi olduğu gibi hayatını okumak ve ona 

salavat getirerek övmek ise ibadetin bir nevi ve şefaatini talep etmek kurtuluş vesilesidir. 

Peygamberin sünneti ve yolu dışındaki tüm yollar hakikate ve Allah rızasına kapalıdır. 

Allah’a giden yolların tümü kapalı olup yalnızca peygamberimizin (sav) açtığı kapı ile 

kurtuluş mümkündür. Bu konuda bütün islam bilginlerinin ittifakı vardır. 

 

1. Peygamberimizin (sav) Hilyesi ve Bedenî Evsafı: 

1.1 Hz. Ali’nin (ra) tarifine göre “Peygamberimizin (sav) boyu ne çok kısa, ne de çok 

uzundu, orta boyluydu. Ne kıvırcık kısa ne düz uzun saçlıydı; saçı, kıvırcıkla düz arasında idi. 

Yuvarlak yüzlü, duru beyaz tenli, iri ve siyah gözlü, uzun kirpikliydi. İri kemikli ve geniş 

omuzluydu. Göğsü, ortadan karnına kadar kılsızdı. İki avucu ve tabanları dolgundu. Yürüdüğü 

zaman, sanki yokuş aşağı iner gibi rahatlıkla ilerlerdi. Sağına ve soluna baktığında bütün 

vücuduyla dönerdi. İki omuzu arasında "Nübüvvet Mührü" vardı. Bu onun son peygamber 

oluşunun nişanesi idi. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak 

huylusu, en arkadaş canlısıydı. Kendilerini ansızın görenler Onun heybeti karşısında sarsıntı 

geçirirler, fakat üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlar ise, Onu her şeyden çok 

severlerdi.” 

 

1.2 Yine Hz. Ali’nin (ra) anlattığına göre “Peygamberimiz (sav) uzuna yakın orta 

boylu, iri kemikli, iri yapılı, güçlü kuvvetli ve yakışıklı bir insandı. Cildi yumuşak, teni 

kırmızıya çalan beyazdı. Kirpikleri siyah ve uzundu. Gözleri kara ve büyükçe idi. İki kaşının 

arası açık, fakat kaşları birbirine yakındı. Saçları ne dümdüz ne de kıvırcıktı. Sakalı sık ve bir 

tutamdı. Büyük başlı ve hilâl kaşlıydı. Alnı yüksek, burnu çekme, boynu uzun, göğsü genişti. 

Karnı ile göğsü bir idi, şişman değildi. Zayıf da değildi, sıkı etliydi. Ayaklarının altı çukur idi; 

düztaban değildi. Gözleri uzağı görür, kulakları uzaktan ses alırdı. Ağızları genişçe idi. Dişleri 

sıktı. Yüzünün bütün çizgileri görünürdü. Omuzları etli, omuz kemikleri enliydi. 

 

1.3 Ebu Hureyre (ra) Peygamberimiz Efendimizi (sav) tanıtırken “Peygamberimiz 

orta boylu idi, fakat uzuna daha yakındı. Beyaz tenli idi. Sakal kılları siyahtı. Dişleri çok 

güzeldi. Gözlerinin kirpikleri sık ve uzundu. İki omuz arası genişti.  Yanakları ne şişkin ne de 

çöküktü. Ayağının bütünüyle yere basardı. Bütün vücuduyla öne döner ve bütün vücuduyla 

arkaya dönerdi. Ne O'ndan önce ve ne de O'ndan sonra güzellikte O'nun gibisini görmedim” 

buyurmuşlardır. 

 

1.4 Sahâbe-i Kiram'dan Câbir bin Semure’de (ra) Efendimiz Aleyhisselât-u 

Vesselam'ın fiziki halini şu vasıflarla tanıtmıştır. “Ben mehtaplı bir gecede Peygamber 

Aleyhisselam'ı gördüm. Üzerinde bir cübbe vardı. Rasulüllah'ın nurlu yüzü ile ay'ın yüzünden 

hangisinin daha güzel olduğunu tesbit etmek maksadıyla önce Allah'ın Rasûlünün yüzüne 

baktım; daha sonra da ay'ın yüzüne baktım. Vallahi bana göre, Peygamberimiz Efendimizin o 

mübârek yüzleri Ay'dan çok daha güzeldi. 

 



1.5 Sahâbe'den Berâ bin Azib (ra) de Rasûlüllah (sav) Efendimizi şöyle vasfetmiştir: 

“Peygamberimiz Efendimiz (sav) orta boylu idi. İki omuzlarının arası genişçe idi. Mübarek 

başlarından omuzlarına doğru uzanan saçları, kulak yumuşağına kadar inerdi. Peygamber 

Aleyhisselam (sav) o kadar güzeldi ki, ben ondan daha güzel bir kimse görmedim.
1
 

 

2. Peygamberimizin (sav) Ahlakı:  

Peygamberimizin (sav) ahlakî vasıfları 

sayılamayacak kadar çok ve geniş olduğu için 

maddeler halinde bölümlere ayırarak yazmak 

daha kolay istifade edilir olacağı için biz de 

bölümler ve maddeler halinde yazacağız. 

Bazısında kaynak versek de çoğuna kaynak 

vermeye gerek duymadık. Zira 

peygamberimizin (sav) ahlakı ve evsafı meşhur 

olduğu için kaynağa gerek yoktur.  

1. İnsanların en güzel ahlaklısı idi. Asla 

çirkin söz söylemez, hiçbir çirkin harekete tenezzül etmezdi. Kötülüğe iyilikle 

karşılık verirdi. Daima ahlakı affetmek ve bağışlamaktı. (Tirmizi, 4:369; Tabakat, 

1:365) 

2. Hz. Hatice (ra) peygamberimiz “Bana ne oluyor?” diye telaş ettiği vakit onu şöyle 

teselli etti: “Korkma! Sen akrabayı gözetir, sözü doğru söyler, insanlara yardım 

eder ve işlerini görür, fakirlere yardım eder, komşuya nazik davranır, kimsesizi 

misafir eder, misafirini ağarlar, felakete uğrayana yardım edersin. Bu nedenle Allah 

seni asla mahcup etmez…” (Buhari, Bed’ul-Vahy, 3; Müslim, İman, 253) 

3. Kimseyi kınamaz ve ayıplamazdı. Kimsenin ayıplarını araştırmazdı. Sevabını 

ummadığı şeyi konuşmazdı. (Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif, 159-160) Birisinin kusuru 

kendisine söylenecek olsa hemen muhatabı susturur ve “Ben sizin hakkınızda 

daima hüsn-ü zan üzere bulunmak isterim. Bu nedenle bana insanların hata ve 

kusurlarından bahsetmeyiniz” derdi.  

4. Allah’ın emrini çiğneme dışında hiç kimseyi cezalandırmamış ve ne de 

kınamamıştır. (Müslim, 2:256; Kenzu’l-Ummal, 4:47) 

5. İhlâs ve istikamete önem verir ve daima tavsiyelerinde “Rabbim Allah’tır de! Sonra 

dosdoğru ol! İhlâsla yaptığın ve müdavim olduğun az amel sana fayda verir” 

buyururlardı. (Gazali, İhya, 4:475) 

6. Birisi elini tutarsa o bırakmadıkça elini bırakmazdı. Dönüp ayrılmadıkça yüzünü 

çevirmezdi. Hiç kimsenin yanında ayağını uzatıp oturmazdı ve bacak-bacak üstüne 

atmazdı. (Müslim, 2:256; Bidaye, 6:59) 

7. Peygamberimiz (sav) daima sahabelerin arkasından yürürdü. Nitekim yüce Allah 

Lokman (as) diliyle “Yürüyüşünde mutedil ol ve sesini kıs” (Lokman, 31:19) 

ferman etmişti. Allah’ın emrine vahyolunduğu andan itibaren ilk uyan ve 

uygulayan olur ve bu konuda örnek olur, asla taviz vermezdi. Bu ayetin nüzulünden 

sonra peygamberimiz (sav) sahabelerin arkasından yürümeye başladı. Abdullah b. 

Abbas (ra) Resulullah’ın arkasında yürüyordu, peygamberimiz (sav) hemen eliyle 

çekti ve yanına aldı. Sahabelerinin arkasında yürümelerini istemiyordu. Ya yanına 

alıyor sohbet ve nasihat ederek yürüyorlardı veya önlerine alıyor ve arkadan onları 

himaye ediyordu. (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 8:83) 
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8. Peygamberimiz (sav) arkasında yürüyen sahabelere “Önümde yürüyün ve arkamı 

meleklere bırakın” (Müsned-i Ahmed, 3:332) buyururlardı. Bu nedenle 

peygamberimiz (sav) dışarı çıktıklarında ashab-ı kiram önden yürür, 

peygamberimizin (sav) arkasını meleklere bırakırlardı. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 

21) 

9. Peygamberimiz (sav) yanında yürüdüğü sahabelerine nasihatlerde bulunur, 

yolculuktan istifade ederdi. “Allah sizin suretlerinize bakmaz, kalplerinize ve 

niyetlerinize bakar” (Müslim, Birr, 34; İbn-i Mâce, Zühd, 26) buyururdu.   “Allah 

bu dini facir ve fasıklarla da güçlendirir; sizler kendi amellerinizdeki niyet ve 

ihlasınıza bakın” (Buhari, 4:34) buyururlardı. “Allah ancak halis olan ve rızası için 

yapılan amelleri kabul eder” (Nesai, Cihad, 24) buyurarak daima iman ve ihlâsın 

korunması gerektiği üzerinde dururdu. 

10. Peygamberimiz (sav) bir gün Ebu Zerr-i Gıfari (ra) ile yürürken şöyle buyurdular: 

“Ya Ebâ Zer! Gemini sağlam yap deniz çok derindir. Azığını yanına çokça al yol 

çok uzundur. Yükünü hafif tut geçit çok sarptır. Amelini ihlâsla yap ateş çok 

yakıcıdır.” Bu gibi nasihatleri sahabelerine çokça yaparlardı. 

11. Peygamberimiz (sav) son derece mütevekkildi, bu nedenle düşmanları çok olduğu 

ve daima ölüm tehdidi aldığı halde koruma tutmazdı. Gönlü gayet rahattı, 

soğukkanlıydı ve çok sakindi. Tenhalara gider ve bir ağaç altında uyurdu. Bir 

defasında uyurken düşmanlarından birisi gelerek kılıcı kaldırmış ve 

peygamberimizi yalnız yakalamışken öldürmek niyeti ile “Ya Muhammed! Şimdi 

seni benim elimden kim kurtaracak?” demişti. Peygamberimiz (sav) sakince gönü 

açtı ve “Allah!” dedi. Allah’ın düşmanının gaipten aniden yediği bir darbe ile kılıcı 

elinden düştü. Peygamberimiz (sav) kılıcı eline aldı ve “Şimdi seni benim elimden 

kim kurtaracak?” dedi. Adam aman diledi ve peygamberimizin (sav) ayağına 

sarıldı. Peygamberimiz (sav) onu affetti ve gönderdi. Adam gidince “Ben insanların 

en iyisinin yanından geliyorum. O en büyük düşmanın affetmekte asla tereddüt 

etmiyor” dedi. “Kimdir o?” dediler. “Hz. Muhammed’den (sav) başka kim 

olabilir?” diye cevap verdi. İnsanlara bu derece merhametli ve affediciydi. 

12. Allah korkusu bütün davranışlarına sinmişti. Allah’ın emrine herkesten önce anında 

uyuyor ve yasağından en çok o kaçıyordu.  

13. Allah’ın kullarına karşı çok merhametli ve şefkatli olduğundan dolayı farzları ihmal 

ve haramları işlemedikleri sürece hoşgörülüydü. Ancak Allah’ın emir ve 

yasaklarından birisi söz konusu olunca kaşlarını çatar ve yüzü öfke ile kıpkırmızı 

olur ve asla müsamaha göstermezdi.  

14. İnsanlara kim olursa olsun değer verirdi ve bu nedenle meşverete büyük önem 

verirdi. Herkese ümit verir ve herkesi hayra teşvik ederdi. Çevreye tebliğ için 

gönderdiği sahabelerine “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret 

ettirmeyin. Herkese seviyesine göre muamele edin ve akıllarına göre konuşun. 

İnsanların sizi yalanlamasını ister misiniz?” buyurur ve tavsiyelerde bulunurdu. 

15. Daima güler yüzlüydü. Kendisi ile görüşen herkes “Resulullah beni herkesten çok 

seviyor” intibaı ile yanından ayrılırdı. Toplum içine tevazu ile girer, görüştüğü 

sahabeleri ile şaka ve mizah yapar, ancak “Şaka da olsa doğruyu söylerim” 

buyururdu. Çok mütevazı olmakla beraber izzet ve vakarını korurdu. Bu nedenle 

onu görenler heybetinden titrerler ve yanında asla boş bulunmazlardı.  

16. Peygamberimizin (sav) adaleti emsalsizdi. Verdiği hükümlerinde asla yanılmazdı. 

Bununla beraber “Bana dine ve ahirete ait şeyler sorunuz. Ben de insanım ve 

dünyanıza ait meselelerde şahitlerin sözlerine göre hüküm veririm ve beni 

aldatabilirler” buyurarak tevazu gösterirdi. Halim ve selimdi. Sabır kahramanı idi. 



Kendisine yapılan emsalsiz işkence ve olumsuz tavırlara daima sabırla mukabele 

ederdir.  

17. Doğruluğu meşhurdu ve bu nedenle düşmanları dahi ona “Muhammedü’l-Emin” 

derlerdi. Emîn idi, herkesin güvenini kazanmıştı. Kendisini öldürmek isteyenler 

dahi mallarını teslim edip kendisine güvenmekten çekinmezler ve akıllarına bu 

konuda bir şüphe gelmezdi.  

18. Azim ve sebat sahibi idi. Kavim ve kabilesi, dünyanın bütün devletleri onun 

davasına ve inancına muhalif oldukları halde o asla azminden sebatından bir şey 

kaybetmedi ve sonunda herkes ona boyun bükmek ve teslim olmak zorunda kaldı. 

19. Mübelliğ ve mübeyyin idi. Davasını en basit bir bedeviden en büyük bir diplomata 

kadar herkese anlayacağı en basit bir dilde ifade eder ve karşısındakinin aklında bir 

şüphe ve anlaşılmayacak bir nokta bırakmazdı.  

20. Şecaat ve cesareti emsalsizdi. Hz. Ali (ra) gibi kahraman sahabeler “Biz harpte 

korktuğumuz ve cesaretimizin kırıldığı zamanlarda peygamberin (sav) yanına koşar 

ve arkasına sığınırdık. O asla bir adım geri atmaz ve cesaretinden asla bir şey 

kaybetmezdi” demişlerdir.  

21. Şefkat ve merhamette güneş gibiydi ve affediciydi. Bu nedenle Mekke’yi 

fethederken kan dökülmesini önlemiş ve tüm düşmanlarını affetmişti.  

22. Akıllı ve zekiydi. Bu nedenle Vahye muhatap olmuş ve Allah’ın ayetlerini, 

mesajlarını doğru anlayıp en güzel şekilde tebliğ etmiş ve sahabelerine açıklayarak 

vahiy süresince asla yanlış anlaşılmalara fırsat vermemiştir. 

 

3. İmam Tirmizi’nin Şemailine Göre 

Peygamberimizin (sav) Ahlakı: 

 

1. Resul-i Ekrem (sav) boyca ne uzun ve ne de 

kısaydı, uzuna yakındı. Vücudunun rengi 

kırmızıya yakın nurani beyazdı. Saçı siyah 

olup kıvırcık ile düz arasındaydı. 63 

yaşında vefat ettiği zaman saçında birkaç 

tane beyaz kıl vardı 

2. Yürürken hızlı yürürdü ve yürürken öne 

doğru eğilirdi. Elleri ve ayakları büyüktü, 

omuzu, diz ve bilek kemikleri iriceydi. 

Saçlarını ikiye ayırarak tarar, bu durumda 

saçı mübarek kulağının yumuşağını geçerdi. 

Ön dişleri seyrekçe ve beyazdı, konuşurken 

ağzından ve dişlerinin arasından nur 

saçardı. 

3. Yüzü mehtaplı gecede peygamberimizi 

gören yüzünün nurunun ayın nurundan daha 

parlak olduğunu söylerlerdi. 

4. Peygamberimiz (sav) atası Hz. İbrahime (as) benziyordu. Peygamberimiz (sav) 

miraçta Hz. İbrahim (as) ile görüştüğünü böyle ifade etmişlerdir. 

5. İki kürek kemiği arasında güvercin yumurtası büyüklüğünde bir nübüvvet mührü 

vardı. 

6. Hediyeyi kabul eder, ondan yer ve başkalarına da ikram ederdi; sadakayı kabul 

etmez ve yemezdi. “Biz eh-i beyt zekat ve sadaka kabul etmeyiz” buyururlardı. 

7. Saçlarını yağlar ve sakallarını tarardı. 



8. Abdeste, taranmaya ve giyinmeye hep sağ taraftan başlardı ve daima hayırlı işlerde 

sağ elini kullanırdı. 

9. Kına ile saçlarını boyarlardı.  

10. Sürmedanlığı vardı ve gece uyumadan önce üç defa mübarek sağ ve üç defa sol 

gözüne sürme çekerlerdi. İsmid ile sürmelenmenin göze cila verdiğini ve kirpikleri 

güçlendirdiğini söylemişlerdir. 

11. Peygamberimiz (sav) elbiseler içinde en çok gömleği severdi, gömleğininin 

yenlerini ve kol uçlarını bileklerine kadar uzatırdı. 

12. Yeni bir elbise giydiği zaman onu ismiyle söyler ve Allah’a hamd eder ve şöyle dua 

ederdi: “Allahümme leke’l-hamdü kemâ kesevtenîhi es’elüke hayrahû ve hayra mâ 

sunia lehu ve eûzü bike min şerrihî ve şerri mâ sunia lehu…” 

13. “Elbisenin beyaz olanını giyiniz, beyaz ile ölülerinizi kefenleyiniz zira beyaz elbise 

elbiselerin en hayırlısıdır” buyururlardı. 

14. Peygamberimiz (sav) Rum cübbesi giyerlerdi.  

15. Resûl-i Ekrem (sav) ekmek ve etten asla doyacak kadar yemedi; ancak insanlarla 

beraber yedikleri zaman doyarak kalkarlardı. 

16. Habeş meliki Necaşi peygamberimize (sav) iki siyah mest hediye etmişlerdi. 

Peygamberimiz (sav) abdestli olarak o mesti giydi ve abdesti bozulunca o mestler 

üzerine mesh ederek abdestini aldı.  

17. Sahabelerden Dıhye (ra) peygamberimize (sav) iki mest hediye etti. Peygamberimiz 

(sav) yırtılıncaya kadar bu mestleri giydi. 

18. Peygamberimiz (sav) sahraya çıktıkları zaman şu duayı okurlardı: “Allahümme innî 

eûzu bike min şerri yemşî alâ batnih, ve min şerri yemşî alâ ricleyn, ve şerri yemşî 

alâ erba’” “Allahım! Sürünerek yürüyen, iki ayak üzere yürüyen ve dört ayak üzere 

yürüyen canlıların şerrinden sana sığınırım..”  

19. Peygamberimiz (sav) sol eli yemekten, başkasının önünden yemekten ve tek 

ayakkabı ve çorapla yürümekten nehyetti. 

20. “Sizden biriniz pabuç giyeceği zaman sağ taafından giyinsin, çıkarırken de sol 

tarafından çıkarsın” buyurdular. 

21. Peygamberimiz (sav) işlerini görürken sağ taraftan başlamayı severdi. Saçlarını 

tararken, elbiselerini giyerlerken, ayakkabılarını giyerken ve abdest alırken hep 

sağdan başlarlardı. 

22. Peygamberimiz (sav) kaşında Yemen akiki bulunan gümüşten bir yüzüğü vardı. 

Ayrıca gümüşten bir de mührü vardı. Mühür olanı parmağına takınmazdı. Onunla 

mektuplarını mühürlerlerdi. Mührünün üzerinde “Allah, Muhammed Resul”  

harfleri vardı. Okununca “Muhammed Resulullah” şeklinde okunurdu. 

23. Peygamberimiz (sav) yüzüğünü sağ elin parmaklarına takarlardı. Mühürlü 

yüzüğünü helaya ihtiyaç için girdikleri zaman parmağından çıkarırlardı.  

24. Peygamberimizin (sav) kılıcının kabzası gümüşten olup üzerinde altın yaldız 

bulunuyordu.  

25. Peygamberimiz (sav) Uhut savaşında üzerine iki kat zırh giyinmişti. Birini astar 

gibi altına, diğerini yüz gibi üzerine giymişlerdi. Bununla sahabelerine tedbirli 

olma ve aklını kullanma dersi veriyordu. Yoksa Allah’ın kendisini koruduğu 

peygamberin zırhla korunmaya ihtiyacı yoktu. Nitekim peygamberimiz Uhut’ta 

yediği bir darbe ile zırhı yanağına batarak bir dişi kırılınca ve müşriklerin 

kazdıkları bir çukura düşünce Cebrail (as) gelerek “Cevşen” isimli duayı getirmiş 

ve “Ya Muhammed! Zırhı çıkar ve bu duayı oku. Bu dua seni zırhtan daha ziyade 

korur” buyurdular. Peygamberimiz (sav) bunun üzerine zırhını çıkardı ve Cevşen 

Duasını” okudu. 



26. Peygamberimiz (sav) Mekke fethinde başında miğfer oldukları halde bir kumandan 

gibi Mekke’ye girdiler. 

27. Peygamberimiz (sav) normal zamanlarda sarık sarardı, başında siyah bir sarı vardı 

ve sarığın ucunu iki omuzu arasından sarkıtırlardı. 

28. Peygamberimiz (sav) izarını da baldırını yarısına kadar uzatırdı, asla yere kadar 

sarkıtmazlar ve yerde sürümezlerdi. 

29. Peygamberimiz (sav) “Size sünnetime ve Hulefa-i Raşidin’in sünnetine sarılmanızı 

tavsiye ederim” buyurarak, kendisinden sonra halifelerinin sünnetine sarılmalarını 

da istemiştir. 

30. Yürürlerken adımlarını sürümez, iyice kaldırırlardı. Adımlarını sanki niş yerine iner 

gibi indirirlerdi. 

31. Sarığı üzerine beyaz tülbent takarlardı. Başında tülbent kullanırlardı. 

32. Peygamberimiz (sav) diz çökerek oturdukları gibi, mescitte dizlerini dikip 

uyluklarını karnına yapıştırarak ellerini bacaklarına bağlayarak oturdukları vaki idi. 

Tevazusundan böyle yaparlardı.  

33. Yine mecsidde sırtüstü yatarak bacaklarını birbiri üzerine koyarak uyudukları 

olurdu. 

34. Yatağında da sağına ve soluna yastık üzerine yaslanarak oturdukları olurdu. 

35. Bir şeye dayanarak yemek yemezlerdi. Diz çökerek veya bir dizini dikerek oturup 

yemek yerlerdi “Ben kulum kul gibi yerim” derlerdi. 

36. İki gün üst üste doyuncaya kadar yemezlerdi. Yemeği üç parmağı ile yer ve 

yıkamadan önce parmaklarını yalarlardı.  

37. Sofrasında ihtiyaç fazlası arpa ekmeği olmazdı ve bu nedenle sofradan artık 

çıkmazdı. 

38. Sirkeyi katık yapar ve “Sirke ne güzel katıktır” buyururlardı.  

39. Peygamberimiz (sav) tavuk eti yemişlerdir. 

40. Zeytinyağını yerler ve “Zeytinyağını ekmeğinize katık edinin ve vücudunuza sürün. 

O mübarek bir ağaçtandır. Onda yetmiş şifa vardır” buyururlardı. 

41. Kızartılmış et ve kebabı severler ve yerlerdi. 

42. Helva ve balı severler ve yerlerdi. 

43. En çok sevdiği et hayvanın ön budundan çıkan etti.  

44. Tiridi çok severler ve överlerdi. 

45. Kuşluk vakti yemek var mı diye sorarlar, “ekmeğimiz ve yemeğimiz yoktur” 

denilirse oruca niyet ederlerdi. 

46. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkarlardı. 

47. Yemeğe “Bismillahirrahmanirrahîm” diye başlarlardı. Sonunda 

“Elhamdülillahillezî et’amenâ ve sakânâ ve cealenâ mine’l-müslimîn” diye hamd 

ederlerdi.  

48. Sofra kaldırılınca “Elhamdülillahi hamden kesîran, tayyiben, mübarken fîhi gayre 

muveddain velâ müstefnen anhü rabbenâ” diye dua buyururlardı.  

49. “Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye!” ferman etmişlerdir. 

50. Peygamberimizin ağaçtan yapılmış etrafı demirle çevrili bir kadehi, yani su tası 

vardı. Bu bardakla su, süt ve bal şerbeti içmişlerdir. 

51. Peygamberimiz (sav) hıyar ile taze hurmayı beraber yemiştir. Yine karpuz ile 

hurmayı beraber yemişlerdir.  

52. Peygamberimiz (sav) içecekler içinde en çok tatlı ve soğuk suyu tercih ederdi. 

53. Suyu ve sütü ilk isteyene verir ve içirir, sonra onun sağından başlayarak 

dağıtırlardı. 

54. Zemzemi ayakta içer, suyu da oturarak içerdi, bazen ayakta içtiği de olurdu. 

İçerken üç yudumda içer ve arada nefes alırdı.  



55. Peygamberimiz (sav) abdest suyunu da ayakta içerdi ve arada nefes alırdı. 

56. Peygamberimizin (sav) güzel koku koyduğu sükkesi vardı ve onunla koku 

sürünürdü. Esansı ve reyhanı severdi. Kendisine sunulan esansı reddetmezdi. “Üç 

şey reddedilmez; yastık, süt ve güzel koku” buyururlardı. Misafire bunları ikram 

etmelerini tavsiye ederdi.  

57. Kadınların koku sürünerek evlerinden çıkmalarını ise yasaklamıştır. 

58. Peygamberimiz (sav) konuşurlarken tane tane konuşur, dinleyenler sözlerini tam 

doğru olarak anlarlar ve takip edebilir ve ezberleyebilirlerdi. Önemli cümleleri üç 

defa tekrar ederek tam ve doğru şekilde ezberlemelerini sağlardı. 

59. Peygamberimiz (sav) nuraniyet kesbettiği için arkası ile de görürdü ve konuştuğu 

zaman en uzakta olan da en yakındaki gibi duyardı. Veda haccında 120 bin sahabe 

peygamberimizin hutbesini yanında konuşuyor gibi duymuşlardır. 

60. Peygamberimiz (sav) gerekmedikçe konuşmazdı. Bu nedenle susması 

konuşmasından fazlaydı. Kimseyi ayıplamaz, tahkir etmez, hiçbir şahsı ve nimeti 

kötülemezdi. Her şeyin ve her insanın iyi ve olumlu tarafını görür ve takdir ederdi. 

61. Peygamberimiz (sav) daima mütebessim çehreliydi. Tebessümü dişeri görünecek 

şekilde olur, asla kahkaha ile gülmezdi. Asla asık suratlı ve çatık kaşlı değildi. 

Bununla beraber yeri gelince kaşlarını çatmasını bilir, küfür hallerine, farzların 

terkine ve haramların işlenmesine asla müsamaha göstermezlerdi. 

62. Latife yapardı ancak asla gerçek dışı konuşmazdı. “Ebu Hureyre” “Ebu Türab” gibi 

isimler takardı. Bazen hikmetli şiirleri okutur ve dinlerdi. Kuss b. Saide’nin 

hitabesini Hz. Ebubekir’e okutmuş ve dinlemiş “Kuss b. Saide ahirette tek başına 

bir ümmet olarak haşr olacaktır” buyurmuşlardır. 

63. Lebid’in “Allah’tan başka her şey batıldır” beytini dinleyince “Sözleri içinde en 

doğru söz bu sözüdür” demişlerdir. 

64. Bazen şiir gibi konuşurdu. Hendek kazılması sırasında parmağı kanamıştı. Bunun 

üzerine “Hel ente usbu’un demeytü / Fi sebilillahi mâ lekîtü” “Sen ey parmağım 

kanıyor musun? / Benden önce Allah yolunda çıkıyorsun” buyurmuşlardı. 

Sahabelerini teşci etmek için “Lâ ayşe illa ayşu’l-âhireh / Ferhmi’l-Ensare ve’l-

Muhacireh” “Gerçek hayat ahiret hayatıdır / Ensar ve muhacire rahmeyle Rabbim” 

buyurmuşlardı.  

65. Cesaret ve şecaatte emsalsizdi. Hz. Ali gibi kahramanlar dahi koktukları zaman ona 

sığınıyorlardı. 

66. Kaza umresinde peygamberimiz (sav) etrafında şairlerle peygamberimizi ve İslam’ı 

öven kasideler okuyarak Mekke’ye girmişlerdir. 

67. Uyuyacakları zaman sağ elini sağ yanağına koyar yattıktan sonra “Rabbi kınî 

azâbeke yövme teb’asü ibadeke” duasını okurlardı. “Allahümme, bismike ahyâ ve 

emûtü” derlerdi. Uyandıklarında ise “Elhamdü lillahillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ 

ve ileyhi’n-nüşûr” diye Allah’a hamd ederlerdi.  

68.  Yatmadan önce muavvizateyn surelerini avucuna okur ve üfler vücudunu 

sıvazlardı. Bunu üç defa yapardı. 

69. Namaza çok gayretliydi. Yatsı namazından sonra hemen yatarlar ve gecenin üçte 

biri geçince kalkar ve 13 rekât “Vitir Namazı” kılarlardı. Bazen 12 Rekât Teheccüd 

kılar sonra 3 rekât Vitir kılarlardı. Böylece 15 rekât namaz kılardı. 

70. Kurân-ı Kerimi ezberden tertil üzere okur, hamd ayetlerinde Allah’a hamd eder, 

Tesbih ayetlerinde tesbih eder, tefekkür ayetlerini defalarca okuyarak tefekkür 

ederdi. 

71. 6 Rekât Kuşluk Namazını terk etmezdi. 

72. Ramazan’dan sonra en çok Şaban ayında oruç tutardı. 

73. Pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu geçirirdi. 



74. Aşure orucunu tutarlardı. 

75. “Amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır” buyurur, amelde aşırılığa müsaade 

etmez; başlanan bir namazın ve amelin bırakılmasına müsaade etmezdi. 

76. Kur’an okurken her ayette durarak okurdu; ancak manayı tamamlayan ayetleri 

birleştirirdi. 

77. Kur’an okurken manasına göre okur, sesini buna göre ayarlardı, normal bir sesle ve 

sesin evin dışına taşmayacak şekilde Kur’an okurlardı. 

78. Kur’an-ı Kerimi anlamına göre düşünerek okudukları için Kur’an okurken 

gözlerinden yaşlar boşanırdı. 

79. Cenazede gözyaşı dökerdi. 

80. Sahabelerini ifrat ve tefritten sakındırırdı. “Hz. İsâ’ya (as) nasaranın muhabbetini 

örnek verir ve sakın onlar gibi aşırıya gitmeyin buyururdu. 

81. Gayet alçakgönüllü idi, fakir ve muhtacın ihtiyacı için elinden tutar istiği yere 

kadar giderdi. 

82. Sahabelerini takip eder, camiye gelmeyeni arardı, hasta ise ziyarete giderdi. 

83. Kendi şahsi işlerini bizzat kendisi görür, merkebe biner, koyunlarını sağar, 

söküklerini dikerdi.  

84. İşlerin daima kolay olanını tercih ederdi. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” 

buyururdu. 

85. Hediyeyi kabul eder, mutlaka karşılık verirdi. 

86. Son derece hayâ ve iffet sahibi olduğu için avretini eşinden dahi gizlerdi. Hz. Aişe 

(ra) kendisine çok yakın olduğu halde “Resulullah’ın avretin hiç görmedim” 

demiştir.  

 

 
 

4. Ramuzu’-l Hadiste Peygamberimizin (sav) Ahlakı:  

 

1. Peygamberimiz (sav) yürürlerken ayaklarını yere tam olarak basar ve öne 

meylederek gayet güzel tarzda yürürlerdi. Yumuşak, fakat süratle yürürdü. 

Döndüğü zaman bütün bedeni ile dönerdi.  

2. Kimseye görünmeyen hayalı bir kızdan daha hayalı idi. 

3. İnsanların yaptıkları kötülüklere ve verdikleri sıkıntılara herkesten daha sabırlıydı. 

4. Gözü daima öne eğikti, gözünü etrafa bakmaktan korurdu. Yere bakışı göğe 

bakışından çoktu. Düşünceli bir hale sahipti. Sahabelerini önüne alarak yürürdü. 

Karşılaştığı kimseye önce kendisi selam verirdi, onun 

selam vermesini beklemezdi. 

5. Çok terlerdi. 

6.  Sözü hak ile batılı ayırır nitelikteydi. Konuşurken tane 

tane konuşur, dinleyenler kelimeleri tek tek 

sayabilirlerdi. Dinleyen herkes onu rahatlıkla anlarlardı. 

7. En çok sevdiği renk yeşildi. En çok nefret ettiği şey 

yalandı. En çok sevdiği ibadet devamlı olanıydı. En çok 

hoşlandığı koku kına çiçeğiydi. İçeceklerden en çok 

sevdiği süt ve bal şerbeti olup, soğuk ve tatlı olanıydı. En 

çok sevdiği yemek hurma ve tiritti. En çok sevdiği 

meyve hurma ve karpuzdu. 



8. İnsanlar içinde tadil-i erkâna uyarak en hafif şekilde namaz kılan o idi. Cemaatle 

namaz kıldırırken çok hafif kıldırırdı; yalnız kılarken ise çok uzun kılardı.  

9. Bir evin kapısına geldiği zaman yüzü kapıya dönük olduğu halde ya sağa veya sola 

dönerek dururdu ve “Esselâmü aleyküm” diye selam verirdi.  

10. Yanına adını beğenmediği biri gelirse hemen adını değiştirirdi. 

11. Hediyeyi kabul eder ve yer, sadakayı ve zekatı kabul etmez ve aline de yedirmezdi. 

“Biz Abdulmuttalip oğullarına zekât ve sadaka helal değildir” buyururlardı. 

12. Kendisine süt geldiği zaman bereketle dua ederdi. 

13. Sevinçli bir durumla karşılaştığı zaman “Elhamdü lillahillezî bini’metihî 

tetimmu’s-sâlihât” diye dua eder, hoşlanmadığı bir şeyle karşılaştığı zaman 

“Elhamdü lillahi alâ külli hâl” buyururlardı. 

14. Yemek getirildiği zaman önünden yerler, hurma ve meyve getirildiği zaman elini 

içinde dolaştırırlardı. 

15. Yattığı zaman sağ elini sol yanağının altına koyarlardı “Bismike Allahümme ahyâ 

ve emûtu” derler, uyandıkları zaman da “Elhamdü lillahillezî ahyânâ ba’de mâ 

emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr” derlerdi.  

16. Yatarken “Kâfirûn Suresini” okurlardı. Yatarken ayrıca “Bismike rabbî veza’tü 

cenbî ve bismike erfa’hü fağfirlî zenbî. Rabbi kınî azabeke yevme tüb’asü ibadeke” 

duasını okurlardı.  

17. Gece uyandığı zaman “Lâ ilâhe illallahu’l-vahidu’l-kahhar Rabbissemâvâti ve’l-

arzı vema beynehume’l-azîzu’l-ğaffâr” derdi. Yine “Allahümmeğfirlî ve’rhamnî 

vehdinâ’s-sırâta’l-müstakîm” buyururlardı.  

18. Gece dışarı çıktıkları zaman abdest alırlar ve gökyüzüne bakarak “Al-i İmran 

Suresi son ayetlerini okuyarak tefekkür ederler. “Bu ayetleri okuyup tefekkür 

etmeyene yazıklar oldun” buyururlardı. 

19. Sabah akşam şöyle dua ederlerdi: “Allahümme innî es’elüke min füc’âti’l-hayri ve 

eûzü bike min min füc’âti’ş-şerri” Yine sabah kalktıkları zaman “Allahümme bike 

esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtü” duasını okurlardı.  

20. Hanımları ile ilişkiye girecekleri zaman diz çöker ve hanımlarını takbil ederdi. 

Cünüp olduğu halde uyumak istediği zaman namaz abdesti gibi abdest alırdı. 

Yemek-içmek istediği zaman ellerini yıkar ve öyle yemek yerdi. Hayızlı hanımları 

ile oynaşmak istediği zaman edeb yerlerini bir elbise ile iyice kapatırdı.  

21. Def’i hacet esnasında yere iyice yaklaşmadan elbisesini kaldırmazdı. Su dökmek 

istediği zaman elinde bir ağaç parçası ile yeri yumuşatır ve oraya bevl ederdi. 

22. Koku süreceği zaman önce sol eline döker, sonra kaşlarına ve gözlerine daha sonra 

başına sürerdi. 

23. İhrama girmek istediği zaman güzel kokular sürerdi.  

24. Birine hediye vermek istediği zaman zemzem suyu içirirdi. 

25. Bir yere sefer düzenleyeceği zaman başka isim vererek amacını gizlerdi. 

26. En fazla orucu Şaban ayında tutardı. 

27. İtikafa gireceği zaman sabah namazında başlar, önce sabah namazını kılar, sonra 

niyet ederek itikafa girerdi.  

28. Ramazan ayının son on gününde itikafta olur, gece uyumaz, ehlini ve ev halkını da 

uyanık tutardı. 

29. Sefere Perşembe günü çıkmayı sever, çıkarken “Allahümme bike esûlü, ve bike 

ehûu ve bike esîru” diye dua ve zikrederdi. 

30. Yeni elbise giyeceği zaman onu Cuma günü giyer ve onunla Cuma namazına 

giderdi. Elbiseyi giyerken de “Allahım! Onu sen giydirdin. Onun hayır ve mübarek 

olmasını senden diliyorum. Onun şerrinden sana sığınıyorum” diye dua ederdi. 



31. Namaza balşlarken “Sübhaneke Allahümme ve bi hamdik, ve tebâreke’smük, ve 

teâlâ ceddük, ve lâ ilâhe gayrük” diye Sübhanekeyi okurdu.  

32. Hava soğuk olduğu zaman namazı tam vaktinde kıldırır, sıcak olduğu zaman biraz 

tehir ederdi. 

33. Rahatsız olduğu zaman “Muavvizateyn”i avuçlarına okur ve eliyle vücuduna 

meshederdi. Gece yatarken de böyle yapardı. “Bismillahi yubriku min kullü dâin 

yeşfîke” Ve min şerri hâsidin izâ hesed. Ve şerri külli zî aynin” diye şifa ve 

nazardan korunmak için dua ederdi. 

34. Unutulmasını istemediği ve unutulmasından korktuğu bir iş için parmağına veya 

yüzüğüne bir ip bağlardı. 

35. Bir şiddetli sıkıntıyla karşılaştığı veya savaşta sıkıştığı zaman dua eder, duada 

ellerini koltuklarının beyazı görünecek kadar kaldırırdı. 

36. Gam ve üzüntülü olduğu zaman şöyle dua ederdi: “Hasbiye’r-rabbü mine’l-ibadeti. 

Hasbiye’l-hâliku mine’l-mahlûkîn. Hasbiye’r-râzıku mine’l-merzûkîn. 

Hasbiye’llezî hüve hasbî. Hasbiyellahü ve ni’me’l-vekîl. Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ 

hû. Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbu’l-arşi’l-azîm…” 

37. Ev halkından birinin yalanına muttali olduğu zaman tövbe edene kadar ondan yüz 

çevirirdi. Sarık giydiği zaman ucunu omzundan aşağıya sarkıtırdı. 

38. Sürmelendiği zaman ve istincada taş kullandığı zaman teklerdi.  

39. Yemekte önünden yer, üç parmağı ile yer ve parmaklarını yalardı.  

40. Namazdan selam verip fariğ olunca üç defa “Estağfirullahe’l-azîmellezî lâ ilâhe illa 

hüve’l-hayyu’l-kayyûme ve etûbu ileyh” der sonra “Allahumme ente’s-Selam ve 

minke’s-Selam, tebârekte ya ze’l-celâli ve’l-ikram” derdi. 

41. Namazdan sonra sağa ve sola meylederek cemaate dönerdi. Tam karşılarında 

durmazdı. 

42. Kederli olduğu zaman sakalını çok tutardı. 

43. Ashabından birini bir yere göndereceği zaman sabah erkenden yola çıkarırdı. 

44. Sahabelerinden birini komutan veya emir tayin edeceği zaman ona şöyle 

tavsiyelerde bulunurdu: “Hutbeyi kısa oku! Az konuş, çünkü konuşmalar büyü 

tesiri yapar. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin” buyururdu. 

45. Birinin yanlış ve kötü bir şey yaptığını duyduğu zaman onu ismini vermez, 

“bazıları neden böyle yapıyorlar?”diye umumi konuşurdu. 

46. Bir söz söylediği zaman iyice anlaşılsın diye üç defa tekrar ederdi. Bir kavme selam 

vereceği zaman üç defa selam verirdi. 

47. Akşam yemek yerse sabah yemezdi, sabah yerse akşam yemezdi. Günde üç öğün 

yemek yediği vaki değildi. 

48. Abdest aldığı zaman parmağındaki yüzüğü 

oynatırdı, sakallarını iyice oğardı, parmaklarını 

hilaller, suyu dirseklerinde iyice döndürürdü. 

Kulaklarını biraz ovalardı, ayak parmaklarının 

arasını küçük parmağı ile hilallerdi. 

49. Evinde abdest aldığı zaman iki rekât namaz kılar, 

cemaate öyle çıkardı.  

50. Güleceği zaman elini ağzına koyardı. 

51. Bir yere oturup sonra kalkacağı zaman on ila on beş 

defa istiğfar ederdi.  

52. Oturacağı zaman elbiselerini toplardı. Oturup 

konuşacağı zaman göz ucunu semaya kaldırırdı. 

Konuşmak için oturduğu zaman hemen pabuçlarını 

çıkarırdı.  



53. Oturduğu zaman sahabeleri etrafında halka olurdu. 

54. Bir iş kendilerini üzdüğü zaman hemen kalkıp abdest alır ve namaz kılardı. 

Namazdan sonra da “Lâ ilâhe illallahu’l-halîmu’l-kerîm. Sübhânllahi rabbi’l-arşi’l-

azîm. Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemîn” derdi. 

55.  Evinden çıktığı zaman “Bismillahi ve billahi ve tevekkeltü alallahi ve lâ havle velâ 

kuvvete illâ billahi’l-aliyyu’l-azîm. Allahümme innî eûzu bike min en nezille ev 

nazılle ev nazlıme ev nuzlime ev nechele ev yechele aleynâ” buyururlardı.  

56. Hutbeyi okurken bazen sesi yükselir, gözleri kızarır öfkesi artardı. Sanki bir orduya 

haykırır gibi hutbe okurdu. Konuşma yaptığı zaman başı demirli bir deynekle veya 

bir asa üzene dayanırdı.  

57. Hanımları ile baş başa kaldığı zaman onlarla herkesten çok yumuşak davranırdı, 

neşelendirirdi, gülerdi ve gülümserdi. 

58. Helâya gireceği zaman pabuçlarını giyer ve başını örterdi. Şayet sahrada def-i 

hacete çıkacak olursa iyice gözden uzaklaşırdı. 

59. Çarşıya çıkınca şöyle dua ederdi: “Bismillahi Allahümme innî es’elüke min Hayri 

hâzihi’s-sûki ve hayra mâ fîhi ve eûzu bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ. 

Allahümme innî eûzü bike en usîbe fîhâ yemînen fâcireten ev safkaten hâsireten…” 

60. Recep ayı girdiği zaman “Allahümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ 

ramazân” duasını okurdu.  

61. Ramazan ayı girdiği zaman Allah korkusundan rengi sararır, kendisini ibadete verir 

ay çıkana kadar yatağına varmazdı. 

62. Bir adama dua ettiği zaman duası ona, çocuklarına ve torunlarına da isabet ederdi.  

63. Dua ettiği zaman önce kendisinden başlardı.  

64. Bir koyun kesildiği zaman etinden Hatice’nin arkadaşlarına da yollayın emrederdi. 

Bu kadar vefalı davranırdı. 

65. Rükua vardığı zaman parmaklarını açar, secdeye gittiği zaman parmaklarını 

yaklaştırırdı.  

66. Duada bir şey istediği zaman avuçlarının içini kendine doğru çevirirdi. Bir şeyden 

sakındığı ve korunmasını istediği zaman avuçlarını ters çevirir ve dışını kendine 

getirirdi. 

67. Sevindiği zaman yüzü ay gibi parlardı. 

68. Gök gürlemesini ve yıldırımı duyduğu zaman “Allahümme lâ tektulnâ bi-gadabike 

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

69. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğup bir mızrak boyu yükselene kadar 

kıbleye doğru diz çöküp oturur, dua ve zikirle meşgul olurdu.  

70. Bir nafile namaza başladığı zaman ona devam eder ve bırakmazdı. 

71. Namaz kıldıktan sonra sağ elini başına sürerek “Bismillahillezî lâ ilâhe gayrühü 

Errahmâni’r-Rahîm. Allahümme izheb annî’l-hemme ve’l-hüzne” diye dua ederdi.  

72. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına yasalnarak “Allahümme 

Rabbi Cebrâîle ve Mîkâîle ve İsrafîle ve Azrâîle ve Rabbi Muhammedin (sav) 

ecirnâ mine’n-nâr” duasını üç, beş veya yedi defa okurdu.  

73. Su içtiği zaman emerek üç defa nefes vererek ve bardağı ağzından uzak tutarak içer 

ve her defasında Besmele çeker, sonunda “Alhamdü lillâhi’llezî sekânâ azben 

fürâten bi-rahmetihî ve lem-yec’alhü milhen ücâcen bi-zünûbinâ” derdi.  

74. Bir cenazede bulunduğu zaman yüzünde keder ve gam izleri okunurdu. Çok sükût 

eder az konuşurdu. Ölüm ve kabir hallerini düşünür ve bunlar konusunda bilgi 

verirdi.  

75. Sefere sabah namazını kıldıktan sonra yola çıktığı zaman hayvanına binmeden bir 

müddet yürürdü. 

76. Aksırdığı zaman elinin tersini ağzına koyar ve sesini alçaltırdı.  



77. Bir iş yaptığı zaman onu muhkem yapar, eksik ve gedik bırakmaz “Allah yapılan 

işin güzel ve temiz olmasını ister ve sever” buyururdu. 

78. Öfkelendiği zaman şakakları kızarır ve Hz. Ali (ra) ile Üsame b. Zeyd (ra) dışında 

kimse yanına yanaşamazdı. 

79. Öğle namazının ilk dört rekât namazını farzdan önce kılamazlarsa farzı müteakib 

kılınan iki rekât sünnetten sonra kılar, kaza ederdi. 

80. Yemek yedikten sonra “Elhamdü lillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ mine’l-

müslümîn” diye hamd ve dua ederdi. 

81. Sahabelerinden birisini üç gün görmediği zaman sorar, gaibse dua eder, hasta ise 

ziyaretine giderdi. 

82. Bir şeyi üç defa tekrar ettiği zaman bir daha tekrar etmezdi. 

83. Namazda secde ve tahiyyattan sonra kalkarken eli ile yere dayanırdı.  

84. Gece kalktığı zaman misvak ile dişlerini misvaklardı. 

85. Bir meclisten yarılacağı zaman istiğfar eder “Sübhâneke Allahümme ve bihamdike 

lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke” diye tesbbih, dua ve istiğfar ederdi. 

86. Kendisine yabancı heyetler gelince en iyi elbiselerini giyer, ashabına da bunu 

emrederdi. 

87. Seferden döndüğü zaman önce mescide gider iki rekât namaz kılardı.  

88. Gece Kur’an okuduğu zaman manasına göre okur, sesini 

bazen alçaltır, bazen yükseltirdi. “Eleyse” ile başlayan 

ayetleri okuyunca “Belâ!” derdi. “Sebbihisme Rabbike’l-

Â’lâ” gibi emir ayetlerini okuyunca “Sübhâne Rabbiye’l-

Â’lâ” derdi. İstiğfar ayetlerinde istiğfar, hamd ve tekbir 

ayetlerinde Allah’a hamd eder ve tekbir getirirdi. 

Peygamberimizin (sav) okuyuşu med şeklinde olup, 

okuyuşunda tercî ve tagannî yoktu.  

89. Namaz için tekbir getirdiği zaman ellerini kaldırır ve 

parmaklarını açardı. 

90. Kendisini bir şey üzdüğü ve üzüntülü haber aldığı zaman 

“Yâ Hayyu yâ Kayyûm birahmetike Esteğîsü” derdi.  

91. Bir şeyden hoşlanmadığı yüzünden belli olurdu. 

92. Bir gömlek giyeceği zaman önce sağ kolunu giyerdi.  

93. Ashabından birisi ile karşılaştığı zaman önce selâm verirdi, sonra musafaha ederdi. 

Karşısındaki elini çekmedikçe mübarek elini çekmezdi, Ona dua ederdi. Kulağına 

bir şey söyleneceği zaman adam çekilmedikçe kulağını çekmezdi. 

94. Kendisi veya ev halkından birisi hastalanınca kendisine ve ev halkına 

“Muavvizateyn” okur ve üflerdi. 

95. Yürüdüğü zaman süratle yürür, sağına ve soluna bakmazdı. Yürürken sert adımlarla 

yürür, ayağını sürümezdi. Süratle yürüyüşüne kimse yetişemez, sahabeler 

arkasından sanki koşarlardı. 

96. Kabirden geçerken “Esselâmü aleyküm dâre kavmin mine’l-mü’minîne. İnnenâ 

inşâallahü biküm lâhikûn. Entüm selefünâ ve nahnü bi’l-eser” diye dua ederdi. 

97. Umumiyetle Cuma günü yıkanır ve namaza öyle giderdi.  

98. Aynaya ve taranmak amacı ile suya baktığı zaman “Fe tebârekallahü ahsene’l-

hâlikîn. Elhamdü lillahi savvera halkî fe-adeleke ve kerreme sûrete vechî ve 

hassenehâ ve cealenî mine’l-müslimîn. Allahümme kemâ hassente halkî fe-hassin 

hulukî.” diye dua ederdi. 

99.  Hanımları ile temastan sonra yatacaksa ellerini duvara vurur ve teyemmüm eder, 

sonra yıkanırdı. 



100. En çok şu duayı yapardı: “Yâ Mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînike ve 

tâatike. Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke lehu, lehu’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve 

hüve alâ külli şeyîn kadîr.”  

101. Ayakkabılarını giyerken önce sağ ayakkabısını sonra sol ayakkabısını giyerdi. Her 

hayırlı ise Besmele ile ve sağdan başlardı. 

102. En çok pazartesi ve Perşembe günü oruç tutardı. 

103. Yüzüğü gümüştendi, taşı ise akiktendi. Sağ eline takınırdı. Sola taktığı da olurdu. 

104. Peygamberimizin (sav) ahlâkı Kur’ândı. Yani Kur’ânda ne emredilmiş ise ona 

uygundu. Sükûtu çok, gülmesi az ve tebessüm şeklindeydi.  

105. Çocuklara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Fatıma geldiği zaman ayağa 

kalkardı ve umumiyetle Fatıma’nın başından öperdi.  

106. Giysisi ökçelerinin üzerindeydi, kolları da parmaklarına kadar uzundu. 

Gömleğinin yeni ise bileklerine kadardı. 

107. Abdestten sonra kurulandığı bir havlusu 

vardı. 

108. İnsanların en mütebessimi ve ruh 

bakımından en iyisi idi.  

109. Eza ve kötü sözü olmazdı, birinin diğeri 

aleyhindeki sözünü kabul etmezdi. 

110. Yaslanarak yemek yemez, arkasına iki 

kişiyi alarak yürümezdi. 

111. Yarına bir şey saklamazdı. 

112. Gece kalktığında mutlaka ağzını misvaklerdi, uyuyup uyandığı zaman da mutlaka 

misvak kullanırdı. 

113. Gusülden sonra abdest almazdı. 

114. Kahkaha atmazdı; gülüşü tebessümden ibaretti. Tebessüm etmeden konuşmazdı. 

115. Ne seferde ne de hazerde eyyam-ı bıyz orucunu terk etmezdi. 

116. Kendisinden istenen şeyi verir, yoksa sükût ederdi. 

117. Hurma ile iftar eder, süt ile de iftar ettiği olurdu. Bir yudum su ile de olsa önce 

iftar etmeden akşam namazını kılmazdı. 

118. Cumadan ve akşam namazından sonra iki rekât sünneti mutlaka evinde kılardı. 

119. Geceleyin ailesinin bile kapısını çalmazdı. 

120. Cuma günü vaaz-u nasihati kısa tutar; uzatmazdı. 

121. Üç güne kadar hastalığından şikayet etmez, hastayı da ancak üç günden sonra 

ziyaret ederdi. 

122. Ramazan Bayramı günü yedi hurma ile iftar etmeden Bayram Namazına çıkmaz, 

Kurban Bayramında ise Kurban eti ile iftar etmeyi beklerdi. 

123. Müslümanların güçsüzleri ile ilgilenir ve onları ziyaret ederdi. Hastalarını yoklar, 

cenazelerinde bulunurdu. 

124. Yanına küçük çocuklar getirilirse onları güzel karşılar, kucağına alır, tebrik eder 

ve onlara dua ederdi.  

125. Sakalını boyuna ve enine alır, bir tutamdan fazla uzatmazdı. 

126. Üzümü ağzına birer birer koyardı. Karpuzu hurma ile yerdi. Hurmayı yedikten 

sonra çekirdeğini toprağa atardı.  

127. İnsanlara ait yedi şeyin gömülmesini isterdi. Saç, tırak, kan, hayz kanı, diş, 

pıhtılaşmış kan, çocuk perdesi (eş). 

128. Nazardan hasta olursa okunmasını isterdi. 

129. Üç parmağı ile yemek yer, onları silmeden iyice yıkardı. 

130. Hanımları ile yattığı zaman uyumadan önce 33 “Sübhanallah” 33 “Elhamdülillah” 

34 defa “Allahü Ekber” demelerini emrederdi.  



131. 80 yaşında dahi olsa bir gayr-i müslim Müslüman olunca sünnet olmasını 

emrederdi. 

132. Suyun kaynağına gider, sahabelerini su almaları için temiz suyu bulunan 

çeşmelere gönderirdi. 

133. “Zayıflarınızla beraber yürüyün” ferman eder, bir kafile ile yürüyecek olursa 

yavaş yürürdü. Güçsüzleri binitine alır v onlara dua ederdi. 

134. Cehd-i belâ (bela ve musibet) ve derk-i şekâ (meşakkat) sû-i kaza (kötü kaza) ve 

şemâtet-i a’dâdan (düşmanın sevinmesi) Allah’a sığınırdı.  

135. Korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın düşkünlüğünden, kalbe gelen fitnelerden ve 

kabir azabından Allah’a sığınırdı. 

136. Hastalanmayı ister ve ânî ölümlerden Allah’a sığınırdı.  

137. Bıyıklarını çok kırpar, Her ay zırnıh 

kullanır, on beş günde bir tırnaklarını 

keserdi. 

138. Her vakit namaz için abdest alırdı ve 

abdestsiz yere basmazdı. 

139. Ramazan’ın son günleri kadar hiçbir 

zamana ibadete yorulmazdı. 

140. Sağ elini yemek, içmek, almak ve 

vermek ve hayırlı işler için kullanırdı. 

141. Amcasına (Hz. Abbas’a) babasına 

hizmet eden çocuk gibi hürmet ederdi. 

142. Çoğu zaman diz çöküp oturur, dizlerini karnına birleştirerek de otururdu. Koyun 

sağar, eşeğe biner, kölenin arpa ekmeğine davetine dahi icabet ederdi. 

143. “Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ” suresini çok sever ve namazlarda çok okurdu. 

144. Temizlenirken, giyinirken ve her işinde sağdan başlardı. 

145. Bayram namazına yürüyerek gider, yürüyerek gelirdi.  

146. Çoğu Cuma namazında “Kâf” suresi ile hutbe okurdu. 

147. Elbisesinin söküğünü diker, pabucunu yamar, çamaşırını yıkar, evinde her erkeğin 

yaptığı işleri yapardı. 

148. Sıkıntıya düştüğü zaman şöyle dua ederdi: “Lâ ilâhe illallahu’l Azîzu’l-Halîm. Lâ 

ilâhe illallahu Rabbu’l-Arşi’l-Azîm. Lâ ilâhe illallahu Rabbu’s-Semâvâti ve 

Rabbu’l-Arşi’l-Kerîm.”  

149. Cinsi temastan sonra abdest alır, sonra uyur, sabaha kavuşmadan yıkanır ve oruç 

tutardı.  

150. Sarığın ucunu omzundan sarkıtırdı. 

151. Duaların daima şumüllü olanını sever, diğerlerini terk ederdi.  

152. Bahçede ve kırda namaz kılmaktan hoşlanırdı. 

153. Her ağaç ve taşın yanına gitse Allah’ı zikrederdi. 

154. Tabaklanmış koyun postunda namaz kılardı. 

155. Duaya “Sübhâne Rabbiye’l-Aliyyu’l-a’lâ” diye başlardı. 

156. Elbisesindeki yaş meniyi ot kökü ile, kuruyu ise ufalayarak temizlerdi. 

157. Akşam ile yatsı arasında “Evvabin” kılar. Gece namazını ikişer rekat kılardı. 

158. Kurbanda iki adet boynuzlu alaca koç kurban ederdi. Birini kendi namına keser, 

diğerini de bütün hanımları namına kurban ederdi. 

159. Kişinin en çok sevdiği ismi ve künyesi ile hitap ederdi. Kötü anlama gelen 

isimleri değiştirir ve güzel künyeler takardı. (“Ebu Hureyre” “Ebu Türab” gibi..) 

160. Hasır üzerinde namaz kılar, oturur ve uyurdu. 

161. Üçer defa tekrar ederek dua ve istiğfar etmekten hoşlanır ve “Allah tekdir teki 

sever” buyururdu. 



162. Semaya, yeşilliğe ve akar suya bakmaktan hoşlanırdı. 

163. Suyu ağzı açık kaptan içmez, kapalı kaptan içmeyi sever ve hoşlanırdı. 

164. Güzel kokudan hoşlanır, “Bana dünyadan güzel koku, Saliha kadın ve gözümün 

nuru namaz sevdirildi” buyururdu.  

165. Abdestli, ihramlı ve oruçlu iken hanımlarını öperdi. 

166. Hediye kabul eder, mukablinde bir şeyler verirdi.  

167. Karanlık odada ışıksız oturmazdı. 

168. Konuşurken tane, tane konuşur ve bir söylediğini bir daha tekrar etmesine fırsat 

vermezdi.  

169. Kavminin kötü adamına yüzü ve sözü ile yönelir, onun kalbini kazanırdı. 

170. Son sözleri şudur: “Ashabım! Namazı sakın terk etmeyiniz. Ellerinizin altında 

bulunanların hakları konusunda Allah’tan korkunuz.”  

 

 
 
 
 
 

 


