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Giriş: 

Hayırlı ameller, insanların en hayırlısının 

ameleri ve tavsiyeleridir. İnsanların en hayrlısı ise 

alemlerin kendisi için Yaratıldığı, yüce allah’ın 

sevgilisi ve habibi olan “Levlâke Levlâk” hitabına 

mazhar, cenneti ve saadet-i ebediyeyi onun yolundan 

giderek kazandığımız Hz. Muhammed’dir. (asv)  

Peygamberimizin (sav) bizlere tavsiye ettiği 

hayırlı amelleri maddeler halinde yazıyorum. Yüce 

Allah öncelikli olarak bizi istifade edenlerden eylesin, 

sonra da okuyanların istifade etmesini nasip etsin. 

Amin!  

 

Hayırlı Ameller: 

1. Güzel konuşmanın tehlikesi kibir ve 

gururdur. Cesaretin tehlikesi zulümdür. İyiliğin tehlikesi başa kakmaktır. 

Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir. İbadetin tehlikesi tembellik ve usanmaktır. 

Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir. İlmin tehlikesi unutmaktır. Yumuşak 

huyluluğun tehlikesi kendisinden beklenen metanet ve salâbeti göstermemektir. 

Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir. Cömertliğin tehlikesi israftır.   

2. Günah işleyen âlim, zulmeden idareci ve ibadete gayretli cahil dini ifsat ederler.  

3. Bilerek faiz yiyen ve yediren, şahitlik ve katiplik yapanlar ile dövme yapan ve 

yaptıranlar kıyamette lanete uğramışlardır. 

4. Ben kulum, kul gibi yer, kul gibi otururum. 

5. Allah bela ve musibetin mü’min kulun bedeni üzerinde hâkimiyet kurmasına izin 

vermez.  

6. Allah’ın en sevmediği helal boşanmadır.   

7. Sizler ancak zayıflarınızın hürmetine rızklandırılıyor ve yadım görüyorsunuz. 

8. Yüce Allah ümmetime zayıflıkları, namaz kılmaları ve ihlâsları yüzünden yardım 

eder.  

9. İhtiyacını karşılayamayanın ihtiyacını karşılayın ve gideceği yere iletin. Kim bunu 

yaparsa yüce Allah kıyamette sırat üzerinde ayaklarını sabit kılar.  

10. Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan çekinmeyin ki insanlar onları tanıyarak 

şerlerinden sakınsınlar. Onların vasıflarını anlatarak insanların sakınmalarını 

sağlayın. 

11. Allah’tan kork ve hiçbir iyiliği hor görme! Bu kardeşine güler yüz göstermek olsa 

da... 



12.  Meclislerde görevi olmadığı halde başköşeye oturmaktan sakın. 

13. Davete icabet edin, hediyeyi geri çevirmeyin ve Müslümanlara sövmeyin ve 

dövmeyin.  

14. Fakirleri sevin ve onlarla oturup kalkın. Kendi eksik ve kusurlarınla meşgul olman 

başkaları ile meşgul olmaktan sizi korusun. 

15. Sizi yüzünüze karşı övenlerin yüzüne toprak saçın.  

16. Mü’minin ferasetinden sakının zira o Allah’ın nuru ile bakar ve onun muvaffak 

kılması ile konuşur.  

17. Dünyadan sakının zira o Harut ve Marut’tan daha ziyade sizi büyüler.  

18. Nefsin gizli desiselerinden sakının. Öyle ki bir âlim etrafında insanların 

oturmasından hoşlanır. Bu da nefsin gizli desisesidir. Alimi gurura götürür. 

19. Ziraat yapın; zira o mübarektir. 

20. Allah’ın size olan nimetlerine saygı gösterin ve günah işleyerek onu elinizden 

kaçırmayın. Çünkü bir topluluğun elinden kaçan nimet nadiren geri gelir. 

21. Güzelce giyinin ve kuşanın, kılık ve kıyafetinizi düzeltin,  insanlar arasında 

seçilmişler gibi olun. Ancak gösteriş ve israftan da sakının. 

22. Ümmetimin ihtilafı rahmet, ittifakı hüccettir.  

23.  İdarecinin hediye alması rüşvet, hakimin rüşvet alması küfürdür. 

24. Kader hakkında ileri – geri bilmeden konuşmak ümmetimin ahir zamandaki 

kötülerine bırakıldı.  

25. Sana bir şey emanet edene emanetini ver, sana hıyanet edene sen hıyanet etme! 

26. Azimeti uygulayın, ruhsatı da kabul edin. İnsanların ayıp ve kusurları ile 

uğraşmayın ki şerleri size dokunmasın.  

27. Allah sana bir mal verdiği zaman Allah’ın sana olan nimet ve kereminin eseri 

üzerinizde görülsün. Onu gizlemeyin. 

28. Biri sizi ziyarete geldiği zaman ona ikram edin. 

29. Başkasının kusurunu gördüğün zaman önce sen kendi kusurunu da gör. 

30. Bir kötülük yaptığınız zaman hemen arkasından bir iyilik yapınız. 

31. Karşınızdan iki kadın gelirken ararından geçme, sağından veya solundan geç. 

32. Biriniz uzun süre evinden ayrı kaldığı zaman habersin gece ansızın evine girmesin. 

33. Ayakkabı aldığın zaman iyisini al. Bir elbise aldığın zaman iyisini al. 

34. Dengini bulduğunuz zaman kızı everin. Musibetin ve engellerin gelmesini 

beklemeyin. 



35. Birinde bir nimeti görüp haset 

duygunuz depreşince haddi aşmayın. 

Kalbinize gelen su-i zannı gerçek 

sanmayın. Uğursuz gibi gördüğünüz 

bir şeyi yapmaktan çekinmeyin Allah’a 

tevekkül edin. 

36. Günah gizli kaldıkça sahibine zarar 

verir, ortaya çıktığı zaman 

düzeltilmezse topluma zarar verir.  

37. Bir erkek hanımın yatağa davet ettiği 

zaman hanımı gelmez de diretir, 

bundan dolayı kocası kızgın bir şekilde 

sabahlarsa melekler sabaha kadar o 

kadına lanet ederler.  

38. Değiştirmeye gücünüzün yetmediği bir kötülüğü görür de değiştiremezseniz o 

şeyin Allah tarafından değiştirilmesine kadar sabredin. 

39. Komşun sana iyisin, iyi iş yaptın derse sen iyisin, kötüsün derse kötüsün. 

40. Hacdan gelen birini görünce ona selam ver, onunla musafaha yap ve duasını al. 

Zira onun günahları bağışlanmıştır.  

41. Bir iş yapacağın zaman yedi defa istihare yap ve Rabbinden hayırlısını dile. Sonra 

kalbine ilk doğan şeye bak, İlâhî tercih ondadır. 

42. Birinizin gönlünden Müslüman kardeşine faydalı bir nasihat geçiyorsa, onu 

söylesin. 

43. Dört kimsenin sevabı öldükten sonra da devam eder: Allah yolunda hizmet 

ederken ölen kişi, Öğrettiği ilimle amel edilen âlim. Faydalı bir eser yapan hayır 

sahibi, kendisine hayır dua eden bir evlat bırakan kimse… 

44. Ahmakla dostluğu kes! 

45. Hastalıkların kaynağı hazm olunmadan yemek üzerine yemek yemektir. 

46. İhtiyaçlarınızı izzet-i nefsinizi koruyarak isteyin. Zira işler takdir edildiği şekilde 

meydana gelir.  

47. Kız istemeyi gizli tutun, nikâhı ilan edin.  

48. Allah’a ibadette hiçbir şeyi ortak koşma. Allah’ı görür gibi ibadette bulun. Kendini 

ölülerden kabir ehlinden say. Her taş ve ağacın yanında Allah’ı zikret ki sana şahit 

olsunlar. Bir kötülük yaptığın zaman hemen arkasından bir iyilik yap. Açıktan 

yaptığına açıktan gizli yaptığına gizli olarak tövbe et. 

49. İnsanların gizli kusurlarını araştırmayın. Böyle yaparsanız onları fesada sevk 

edersiniz. 

50. İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz. 

51. Deveni bağla sonra Allah’a tevekkül et! 



52. En büyük yalancı bir kavmi hicveden şair ile babasını inkâr eden kimsedir. 

53.  Çalış, amel işle! Allah’ın rahmetine güvenerek tembellik gösterme! 

54. Size iyilik yapmaları hususunda çocuklarınıza yardımcı olunuz. Onlara kötülük 

yapmayınız. Çocuklar arasında adaletsizlik yapmayın. Siz isterseniz çocuklarınızı 

itaatsizlikten kurtarırsınız. 

55. Elbiselerinizi yıkayın, saçlarınızı kesin. Misvak kullanın! Süslenin ve temizlenin. 

İsrail oğulları bunu yapmadılar, kadınları zina etti.  

56. İyiliklerin en üstünü kişinin beraber oturduğu kimselere karşı kerim olmasıdır. 

57. Cihada sarılın ki zillete düşmeyesiniz, sıhhat bulasınız ve zenginleşesiniz. 

58. Diline sahip ol ki evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla! 

59. Dünya tatlıdır ve caziptir; Allah onun tasarrufunu size vermiş ve onunla ne 

yapacaksınız diye sizleri imtihan etmektedir. Dünyadan ve kadınlardan sakının! 

İsrai oğullarının ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır. 

60. Allah sizleri peygamberinizin beddua edip helak olmanızdan, batılın hakka gâlip 

gelmesinden ve ümmetin dalâlet üzere ittifak etmesinden korumuştur. 

61. Allah konuşmalarınızda gösteri yapmanızı ve sözlerinizde yapmacık cümleler 

kurmanızı hoş görmez. Aşırı övgü ve yalanlarınızı ise çirkin görür. 

62. Kişinin dünyada en değerli hazinesi saliha hanımıdır. 

63. Şüphesiz Allah her yüz yılbaşında bir müceddid gönderir dini tecdit eder.  

64. Allah hayatınca cimri ölümü anında cömert olan kimseye buğz eder. 

65. Allah günahları pervasız bir şekilde işleyen şuursuz mü’mine gadap eder. 

66. Allah tevbekar genci sever. 

67. Allah yakınlarını nâmehremden kıskanan kullarını sever. 

68. Erkek hanımına, hanımı da erkeğine sevgi ile baktığı zaman Cenab-ı Hak da onlara 

rahmet nazarı ile bakar. Şayet erkek hanımını elini avucuna alırsa her ikisinin de 

günahlarını parmaklarının ucundan dökülür. 

69. Bir erkek veya kadın altmış sene Allah’a itaat eder de ölümü anında yaptığı 

vasiyetle bazılarına zarar verirse Cehennem ateşini hak eder. 

70. Kişi insanları güldürmek için mahzuru yok zannederek öyle bir söz söyler ki bu 

sözü ile gökten daha yüksek bir mertebeden aşağı düşer. 

71. Kadın insana yönelip gelirken şeytan suretinde gelir, ardını dönüp giderken şeytan 

suretinde gider. Biriniz bir kadın görür de ondan hoşlanır ve kalbinde ona karşı bir 

arzu hissederse hanımına dönsün ve onunla beraber olsun. Böyle yapması 

nefsindeki arzuyu giderir; çünkü onda olan bunda da vardır.  

72. Kadınlarla dört şeyi için evlenilir. Malı, asaleti, güzelliği ve dini için. Siz dindar 

olanı tercih edin ki mesut olasınız.  



 

73. Adak Allah’ın takdir ettiğinden başkasını insana yaklaştırmaz. Fakat adak bazen 

kadere uygun düşer, bu da cimrinin, malını vermek istemeyenin vermesine sebep 

olur. 

74. Çocuk anne-babasını cimri, korkak, cahil ve hüzünlü yapar. 

75. İnsan yasaklara karşı haristir, açgözlüdür. 

76. Mü’min kardeşinin aynasıdır. Öyle ise üzerinde rahatsız edici bir şey olursa onu 

gidermelidir.  

77. Ümmetim dalalet üzere ittifak etmez; siz ihtilaf gördüğünüz zaman sevad-ı azama 

tabi olunuz.  

78. Gök ehli yer ahalisinden ezandan başka bir şey işitmezler.  

79. Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır. 

80. Kişi malı, hanımı ve çocukları ile imtihan edilir. 

81. Şüphesiz kadının yanında beyinin/erkeğinin bir değeri vardır. 

82. Her işin bir gayret dönemi vardır. Her gayret döneminin bir de gevşeme devri 

vardır. Kim bu devirde ölçüsü benim sünnetim olursa o hidayete ermiştir, kim de 

sünnetime sarılmazsa helâk olmuştur. 

83. Hırsızların en kötüsü idareciye nüfuz ederek yularını eline geçirip istediğini 

yaptırandır. Hataların en büyüğü de Müslümanın haksız yere malını almaktır. 

84. Kulun işlerinde “İnşallah” demesi imanın kemalindendir. 

85. Allah’ı öfkelendirmek pahasına insanları razı etmen, Allah’ın verdiği rızıktan 

dolayı insanları övmen, Allah’ın sana vermediği rızıktan dolayı insanları 

kötülemen iman zaafındandır. Hiç kimse ne kadar isterse istesin Allah’ın nasip 

etmediğini sana veremez. Hiç kimse Allah’ın sana verdiğini elinden alamaz. Allah 

hikmeti ve büyüklüğü, huzur ve ferahı kadere rıza ve kuvvetli imana bağlamıştır. 

Kaygı ve üzüntüyü, şüphe ve kederi de iman zaafına ve itiraz etmeye bağlamıştır. 



86. Şüphesiz bu Kurân yüce Allah’ın maide-i semaviyesi ve ziyafet sofrasıdır. 

Gücünüz yettiği kadar bu sofrada istifade ediniz.  

87. Şüphesiz ümit ümmetime yüce Allah’ın bir rahmetidir. Eğer ümit olmasaydı, 

hiçbir anne çocuğunu emzirmez; hiçbir ekinci de ağaç dikmezdi. 

88. Yemin etmeyiniz. Yemin ya pişmanlığı veya bozmayı netice verir. 

89. Kadın erkeğin eşi ve benzeridir.  

90. İzin isteme, evin içindekileri izinsiz görmemek içindir. 

91. Allah’ın iyilere “Ebrar” demesinin sebebi onların babalarına, annelerine ve 

çocuklarına iyilik yapmalından dolayıdır. Anne babanın senin üzerinde hakkı 

olduğu gibi, çocukların da senin üzerinde hakları vardır. 

92. Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yıkayıp erittiği içindir. 

93. İyi arkadaşla kötü arkadaşın durumu misk taşıyan ile körük çeken arkadaşın 

durumu gibidir. Misk taşıyan ya sana ikram eder, ya satın alırsın veya kokusundan 

faydalanırsın. Körük çeken ise ya elbiseni yakar veya onun isi üzerine siner. 

94. Dünyada ancak ahiretten nasibi olmayan kimse ipek giyer. 

95. Şüphesiz ben de şaka yaparım ancak gerçeği söylerim. 

96. Ben zulme ve haksızlığa şahitlik yapmam. 

97. Ben akrabalık bağlarını kesmek için gönderilmedim. 

98. İnsanlara layık oldukları değeri veriniz. 

99. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da 

haramdır. 

100. Her nevi gerçek dışı sözü 

söylemekten sizi nehyederim. 

101.  Şahsiyet sahibi kimselerin hatalarını 

affetmeyi ganimet biliniz. 

102. Bir koyun kesmekle de olsa düğün 

yemeği ver. 

103. Cennete götüren ameller sarp ve yokuştur; cehenneme götüren ameller ise 

kolay ve düzlüktür. Nice bir anlık nefsani arzular vardır ki uzun üzüntüleri netice 

verir.  

104. Kulağın hoşlanmayacağı her şeyden sakın. Hoşa gitmeyecek şeyler konuşma! 

105.  Dinde aşırı gitmekten sakın. Öncekileri helak eden şey dinde aşırı gitmeleridir. 

106. Borç almaktan sakın. O gecenin kaygısı, gündüzün zilletidir. 



107. Kime dini konuda bir şey tebliğ edilirse bu Allah tarafından kendisine 

gönderilen bir nimet ve hidayettir. Şükrederek bunu kabul ederse ne âlâ! Aksi 

takdirde bu aleyhine bir delil olur.  

108. Allah yolunda atılan bir ok hedefine değsin değmesin İsmailoğullarından bir 

köle azat etmek kadar sevaptır. Kim Allah yolunda saçını ağartsa o onun için bir 

nur olur. Kim Müslüman bir köleyi azat ederse o kölenin her azasına mukabil bir 

azasını cehennemden azat etmiş olur.  

109. Müslümanlık artar eksilmez.  

110. İmam cemaatin namazının kefilidir, müezzin de mutemedidir. Allahım! 

İmamları doğru yola yönelt, müezzinleri de affet.  

111. Hayır ve şer olan bütün işler Allah’ındır.  

112. Kadere iman tevhit inancının nizamıdır.  

113. Bir insana gerek din konusunda gerekse dünya konusunda parmakla 

gösterilmek kötülük olarak yeter. Allah’ın korudukları müstesnadır. 

114. İçlerinde seslerin yükseltildiği ve avretlerin açıldığı hamamlar ne kötü 

yerlerdir. 

115. Nutfeleriniz için araştırma yapınız. Onu nereye koyacağınıza dikkat ediniz. 

Çünkü kadınlar erkek kardeşlerine ve kız kardeşlerine benzer çocuklar doğururlar. 

116. Üzüntü ve kaygılarınızı sadaka vererek gideriniz. Sadaka verin ki Allah kötü 

durumlarınızı düzeltsin ve düşmanlarınıza karşı size yardımcı olsun. 

117. Vasiyet yapmamak dünyada kusur, ahirette rezilliktir. 

118. Hacca gitme konusunda acele ediniz. Kimse başına ne geleceğini bilemez.  

119. Soyunuzu ve akrabalarınızı araştırın. Akraba ilişkileri yakınlar arasında 

sevgiye, malın artmasına ve ömrün uzamasına sebeptir. 

120. Allah’ın yarattığı varlıklar üzerinde tefekkür ediniz; Allah’ın zatını 

düşünmeyiniz helak olursunuz. Zira aklınıza ne gelirse Allah bunlardan 

münezzehtir ve bunların dışındadır. 

121. Ahirete ait olmayan işlerinizde acele etmemek ve teenni ile hareket etmek 

esastır. 

122. Hak için zillete katlanmak, batıl için izzetli görünmekten daha hayırlıdır. 

123. Yarıncılar helak olmuşlardır. “Yarın yaparım” sözü şeytanın prensibi ve 

tuzağıdır. Onu mü’minlerin kalbine atar.  

124. Üç vasıf kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu cennetine 

koyar. Sana vermeyene vermen, senden alakayı kesenle alakadar olman ve sana 

zulmedeni affetmendir. 

125. Üç şeyi yapan cimrilikten korunmuştur. Zekâtı veren, misafire ikram eden ve 

felakete uğrayana elini uzatan.  



126. Üç şey büyük günahlardandır. Haksız yere açılan bayrağın altına gitmek, anne-

babaya isyan etmek, zalime yardım için beraber yürümek. 

127. Üç şey insana güç ve kuvvet verir. Oruçlunun su içmeden yemek yemesi, 

sahura kalkmak ve kaylule uykusuna yatmak. 

128. Ümmetim üç kötü huydan kurtulamaz. Su-i zan, haset ve bir şeyi uğursuz 

saymak. Zanna kapılırsan buna göre karar verme. Haset edersen hatanı bil ve 

Allah’tan af dile. Bir şeyi uğursuz sayarsan ona itibar etme ve yapmak istediğini 

tevekkül ederek yap. O zaman bunların günahından kurtulursun. 

129. Üç kişiye yardım etmek Allah üzerine bir haktır. Allah yolunda cihat etmek 

isteyene, bedelini vererek azat olmak isteyen köleye,   namus ve iffetini korumak 

amacı ile evlenmek isteyen kimseye… 

130. İnsanların övgüsüne düşkünlük kişiyi kör ve sağır yapar. 

131. İnsanların anlayacakları dilden konuşun. İnsanların Allah’ı ve Resulünü 

yalanlamalarını ister misiniz? 

132. Çocuğun öğrenmesi ve ezberlemesi taş üzerine yazmak gibidir. Yaşlının 

öğrenmesi ve ezberlemesi su üzerine yazmak gibidir. 

133. Harp hiledir. 

134. En hayırlı mehir en kolay ödenebilendir.  

135. Arap kadınlarının en hayırlıları amel-i saliha olanlardır. Onlar da çocuklarına 

karşı şefkatli, kocalarının mallarını korumada dikkatli olanlardır. 

136. Güzel yazı hak ve hakikati daha fazla açıklar. 

137. Bütün varlıklar Allah’ın yaratıklarıdır. Allah’ın yaratıkları içinde Allah’a en 

sevgili olan kimse ise onun yaratıklarına en çok faydası dokunandır. 

138. Hz. Yunus’un balığın karnındaki duası ile kim dua ederse Allah onu muhakkak 

kabul eder. 

139. Çok günahkâr da olsa zulme uğrayanın duası makbuldür. Günahı kendisine 

aittir. 

140. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeye bak. Şüphesiz doğruluk 

kalbin yatıştığı ve tatmin olduğun şeydir. Yalan ve yanlış olan şey kalbin kuşku 

duyduğu şeydir. 

141. Kişinin dini aklı ölçüsündedir, aklı olmayanın dini yoktur. 

142. Deccalın bir gözü kördür, alnında “Hazâ Kafir” yazılıdır. Bu yazıyı her 

müslüman okuma yazma bilsin bilmesin okur. 

143. Dünyanın tamamı kısa bir süre için insanın faydalandığı bir nimettir. Dünya 

nimetlerinin en hayırlısı dindar, güzel ahlaklı ve saliha kadındır. 

144. Allah’ın zikri, ilim sahibi olma ve Allah’ın sevdiği ameller hariç dünya ve 

içindeki her şey Allah’ın rahmetinden uzaktır. 



145. İlaç kullanmak da 

kaderdendir. Allah’ın izniyle 

bazen fayda verir. 

146. Din nasihattir. 

147. Borç dindarlığın lekesidir. 

148. Vasiyet yerine getirilmeden 

önce borçlar ödenir. Mirasçıya 

vasiyet yoktur. 

149. Gözün görmez olması 

günahlara kefarettir. Kulağın 

işitmemesi günahlara kefarettir. 

Bedenden eksilen diğer şeyler 

de böyledir. Bunların tamamı 

günahlara kefarettir. 

150. Allah’ı zikretmek Allah’ın 

büyük bir nimetidir. Onun şükrünü eda ediniz. 

151. Dinin başı verâdır. Şüpheli şeylerden sakınmaktır. 

152. Allah dilini koruyan, zamanını iyi kullanan ve gittiği yolu istikametli olana 

merhamet etsin. 

153. Ben meleklerin Hamza’yı ve Hanzala’nın cenazesini yıkadıklarını gördüm. 

154. Ümmetimin yanlışlıkla unutarak yaptıkları ve uyku ile kaçırdıkları ve yapmaya 

zorlandıkları şeylerin günahı onlardan kaldırılmıştır. 

155. Allah’ı tanıyan bir ârif-i billahın iki rekat namazı Allah’tan gafil bir cahilin bin 

rekat namazından hayırlıdır. 

156. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil cennet nehirlerindendir. 

157. Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. 

158. Ümmetimin en kötüleri nimetler içinde gözünü açan, her nevi nimetlerden 

istifade eden, çeşitli süslü elbiseler giyen, değişik binitlere binen ve avurtlarını 

şişirerek edebiyat parçalayarak konuşan kimselerdir. 

159. Karada şehit olanın kul hakları hariç tüm günahları affedilir, denizde şehit 

olanların ise kul hakları dahil bütün günahları affedilir.  

160. Şeytanlar elbiselerinizi kullanırlar. Öyle ise biriniz elbisesini çıkardığı zaman 

katlasın. Zira şeytanlar katlanmış elbiseleri giyemezler.  

161. Halkı içinde ihtiyar, ümmeti içinde peygamber gibidir. 

162. Arife günü oruç tutmak biri geçmişte biri de gelecekte olmak üzere iki senenin, 

Aşure günü oruç tutmak ise geçmiş bir senenin günahlarına kefarettir. 



163. Önceki semavi kitaplarda peygamberimiz (sav) hakkında şunlar vardır: “O 

Allah’a hakkıyla güvenen Ahmed’dir. O ne kaba ve ne de katı kalplidir. İyiliğe 

iyilikle karşılık verir; kötülüğe mukabele-i bil-misil yapmaz. Mekke’de doğar, 

Tayyibe’ye hicret eder. Ümmeti ise çokça hamd edene hammâdûndurlar. Etekleri 

baldırlarının yarısına kadar iner. El ve ayakları abdest aldıkları için parlar. 

Kitaplarını ezberlerler, göğüslerinde saklıdır. Savaş için saf tuttukları gibi namaz 

için de saf tutarlar. Allah’a yakınlaşmayı ifade eden kurban kanı akıtırlar. Onlar 

gecenin rahipleri, gündüzün de aslanlarıdırlar. 

164. Vasiyet ederek varislerden birisine zarar vermek büyük günahlardandır. 

165. Kulunun iki gözünü aldıktan sonra onu cehenneme atmak Allah’ın gücüne 

gider. 

166. Kardeşlerinizi gözlerinizle öldürmeyiniz. Nazar haktır, deveyi tencereye, adamı 

mezara sokar. Biriniz kardeşinizde çok hoşuna giden bir şey görürse ona mübarek 

olması için dua etsin. “Maşallah, Bârekallah” desin. 

167. İlim amelden üstündür. Amellerin en hayırlısı orta yolda olandır. Allah’ın dini 

aşırılık ile gevşeklik arasındadır. İfrat ve tefritten sakının. İyilik ve kötülük de ifrat 

ve tefrit arasında orta halde olandır. Buna da kişi ancak Allah’ın yardım ve inayeti 

ile ulaşabilir. En kötü yürüyüş aşırı yük yüklenerek yürümektir. 

168. İlim üç nevidir. Birincisi açıklayıcı olan kitap, ikincisi eskiden beri gelen güzel 

bir adet, yani peygamberlerin sünneti, üçüncüsü de “Biliyorum” demektir. 

169. İlim ikidir. Birincisi kalpte olan iman ve ihlas ilmidir. Faydalı ilim budur. 

İkincisi de sade dilde olan ilimdir. Bu da insanoğlunun aleyhine delildir.  

170. Gözler zina eder, eller zina eder ve ayaklar zina eder. Tenasül uzvu da bunu 

tasdik eder. 

171. Karanlık geceler gibi fitnelerin gelmesi yakındır. Bu fitnelerden ancak yüksek 

bir dağa çıkarak topluma karışmadan helal kazanıp yaşayan ile bir de Allah 

yolunda hak ve hakikatin galibiyeti için cihat eden kurtulur. 

172. Çocuk akikasına rehindir. Doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kesilir, 

adı konur ve saçı tıraş edilir.  

173. Küçük yaşından itibaren Allah’a ibadet eden gencin yaşlıya üstünlüğü 

peygamberin diğer insanlara üstünlüğü gibidir. 

174. Dünyada mahcup ve rezil olmak, ahirette rezil olmaktan iyidir. 

175. Bir bakire ile eğlen ki karşılıklı gülüp oynaşasınız. 

176. Mü’minin cihadı anne-babasını memnun etmektir. 

177. Tefe’üül yapın ve hayra yorumlayınız, bu sizin için bir müjdedir. Aksırmak da 

söylenen sözün doğruluğuna bir şahittir. 

178. Sedir ağacı kesen, yaş ağaçları gereksiz yere kesenlerin Allah başını cehennem 

ateşine çevirir.  



179. Kulum bana kavuşmayı sever ve isterse, ben de ona kavuşmayı ister ve 

severim. Kulum bana kavuşmayı istemez ve sevmezse ben de ona kavuşmayı 

istemem.  

180. Kulumun bana yaptığı ibadetlerin en hayırlısı bana hayırhâh olmasıdır.  

181. Siz benden sonra çok ihtilaflar göreceksiniz. Size sünnetime ve Hulefa-i 

Râşidin’in sünnetine göre hareket etmenizi öneririm. Onlara sıkı sıkıya yapışınız. 

Başınızda Habeşli bir köle dahi olsa itaatten ayrılmayınız. Şüphe yok ki mü’min 

çekildiği tarafa giden uysal bir deve gibidir.  

182. Kendisine akıl verilen kimse kurtuluşa ermiştir. 

183. Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Büyük cihat nefsin arzuları ile 

mücahede etmektir. Gerçek mücahit nefsi ile cihat edendir. 

184. Kalk namaz kıl! Şüphesiz namaz şifadır. 

185. Kişiyi ayakta tutan aklıdır; aklı olmayanın dini de yoktur. 

186. Fakirlik neredeyse küfür olacaktı; haset neredeyse kaderin önüne geçecekti. 

187. Kişinin şerefi dini ve dindarlığıdır, şahsiyeti aklıdır ve nesebi ve soyu ise 

ahlâkıdır. 

188. Günahın kefareti pişman olmaktır, affı ise tövbe etektir. Şayet sizler günah 

işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder, yerinize günah işleyen ve bundan dolayı 

pişman lup tövbe eden kullar yaratırdı. 

189. Nice ahu gözlü huriler vardır ki onların mehri sadece bir avuç hurma veya bir o 

kadar buğdaydır. 

190. Allah katında mü’minden daha değerli bir şey yoktur. Şayet gök ehli ve yer 

ehlinin tamamı bir mü’minin öldürseler Allah onların tamamını yüzüstü 

cehenneme atar. 

191. Şayet sizin için hazırlanan mükâfatı bilmiş olsaydınız elinizden çıkan hiçbir 

şeye üzülmezdiniz. 

192. Zorluk gelse şu deliklere girse de kolaylık gelir onu orada çıkarır. 

193. Şayet kıyamette kısası alınmayacak olsaydı şu misvakla canını acıtırdım. 

194. Her şey Âdemoğlundan daha çok Allah’a itaat eder.  

195. Borcu ödemekten, alacaklıya teşekkür etmekten ve sözünde durmaktan daha 

başka çıkış yolu yoktur. 

196. Dini yasakları açıktan çiğneyen ve haddi aşmaktan çekinmeyenlerin gıybeti 

yoktur.  

197. Müslümanı aldatan, ona hile yapan ve ona zarar veren bizden değildir. 

198. Allah bir âlime ilim vermişse, onu gizlemeyeceğine dair ondan kesin söz 

almıştır. 



199. Allah bir kişiye dua etmeyi 

nasip etmişse mutlaka kabul 

etmeyi de murat etmiştir.  

200. Allah yolunda bana sıkıntı 

verildiği kadar hiçbir kimseye 

verilmemiştir. 

201. Kişinin makam ve mal hırsı 

ile dine verdiği zararı koyun 

sürüsüne giren bir aç kurt 

veremez.  

202. Cehennem gibi kendisinden kaçanı ve cennet gibi kendisini isteyeni uyuyan bir 

şey görmedim. 

203. Ey insanlar! Sizler kimi över ve hayırla anarsanız ona cennet vacip olur, kimi 

de yerer ve kötülerseniz ona da cehennem vacip olur. 

204. Dünyayı seven ahiretine, ahireti seven de dünyasına zarar verir. Sizler baki 

olanı fani olana tercih ediniz. 

205. Sürekli didinerek salih amel işleyeni geçmek isteyen günahlardan sakınsın. 

206. Kim malına ve bedenine bir zarar gelir de bunu halktan gizlerse onu affetmek 

Allah üzerine bir hak olur. 

207. Kırsalda yaşayan kaba, av peşinde koşan gafil olur, padişaha yakın olan da 

fitneye maruz kalır. 

208. Allah kime saliha bir kadın nasip etmiş ise dinin yarısını korumuş olur, diğer 

yarısı için Allah’tan korksun. 

209. Kim bir evede darlık meydana getirir, bir yolu keser, ya da bir mü’mine eziyet 

ederse onun yaptığı cihat, cihat değildir. 

210. Müslüman birinin ihtiyacını karşılayan kimse hac ve umre sevabı kazanır.  

211. Şahitlik için davet edilen doğruyu söylemezse yalancı şahitlik yapmış olur. 

212. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.  

213. Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetimi ihya eden yüz şehit sevabını 

kazanır. 

214. Ümmetimin ihtilafa düştüğü biz zamanda sünnetimi yaşamak elinde kor tutmak 

gibidir. 

215. Hastalık Allah’ın yeryüzünde kamçısıdır, onunla kullarını terbiye eder. 

216. Mü’minin niyeti amelinden, münafığın ise ameli niyetinden hayırlıdır. Herkes 

niyetine göre amel işler. Mü’min bir amel işlediği zaman kalbinde bir nur meydana 

gelir.  



217. Pişmanlık tövbedir. Günahlardan tövbe eden onu işlememiş gibidir. 

218. İyi niyet sahibini cennete sokar. 

219. Peygamberimiz (sav) kafa karıştırıcı acaip şeyler söylemekten bizleri nehyetti. 

220. Peygamberimiz (sav) bizi mut’a nikâhından nehyetti. 

221. Hediye kulağı, gözü ve kalbi çeler, 

222. Baba Cennetin orta kapısıdır. 

223. Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk atadan evlada miras kalır. 

224. Kadın yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasın, erkek de yanında 

mahremi olmayan kadının yanına girmesin.  

225. Domuzların ağzına inci atmayın. 

226. Rüya bir âlimden ve hayırhâh birinden başkasına anlatılmaz. 

227. Kıyamet ancak kötülerin başına kopar. 

228. Dünyayı kötülemek söz, takva da riya haline gelmedikçe kıyamet kopmaz. 

229. Kız çocuklarını hor görmeyin, onlar cana yakın ve kıymetlidirler. 

230. Allah’a isyan konusunda kula itaat olmaz: 

231. Ameller niyetlere göredir. 

232. Her muttaki Muhammedin âl-i beytidir. 

233. Cebrail (as) bana “Allah benim ismimin anıldığı yerde senin ismini de anarak 

ismini yüceltti” buyurdu.  

234. Sizin için ölüm kesinlikle takdir edilmiştir. Ölüm size ya saadet getirir veya 

azap getirir. 

235. Sirval giyininiz. Onu hanımlarınıza da giydiriniz. 

236. Bildiğini yaşamak, ilminizle amel etmek suretiyle Allah’tan kork! 

237. İdrardan sakının, zira kabirde ilk sorulacak şey budur. 

238. Allah’tan kork! Beş vakit namazı kıl, Ramazan orucunu tut, zekatı gönül 

hoşluğu ile verin ve idarecilerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. 

239. Evlerinizi namaz kılarak kabir haline gelmekten koruyun. 

240. Sizin Allah’a en sevimli olanınız, az yiyerek bedence hafif olanınızdır. 

241. Üç şeyden dolayı Arabı sevin. Ben Arabım, Kur’an Arapçadır ve Cennet lisanı 

Arapçadır. 

242. Seslerinizi Kur’an ile süsleyiniz. 



243. Allah’a ihlasla ibadet ediniz.  

244. Allah bir kulunu severse hastayı 

perhizle koruduğunuz gibi dünyanın 

haram lezzetlerinden korur. 

245. Biriniz Rabbi ile konuşmak istiyorsa 

Kur’an okusun. 

246. Bir beldede ezan okunursa o gün 

Allah o beldeyi azabından korur. 

247. Cuma günü müezzin ezan okuyunca 

bir iş yapmak haram olur. 

248. Allah bir topluluk hakkında hayır dilerse âlimlerini çoğaltır, cahillerini azaltır. 

Âlim konuşunca dinlenir, cahil konuşunca susturulur. Allah bir topluluk hakkında 

şer dilerse cahillerini çoğaltır, alimlerini azaltır. Cahil konuşunca dinlenilir, alim 

konuşunca susturulur.  

249. Allah bir topluluğa azap vermek istediği zaman o azap bütün fertlerine isabet 

eder. Sonra onlar amellerine göre dirilirler. 

250. Allah bir topluma azap vermek istediği zaman cami ve mescitlerine bakar ve 

azabı geri çevirir. 

251. Allah bir kulun canının bir yerde almayı takdir etmiş ise onun için oraya bir 

ihtiyaç çıkarır ve onu oraya gönderir.  

252. Allah kader ve kazasını gerçekleştirmek istediği zaman kaza ve kaderini 

gerçekleştirene kadar o toplumun akıllarını alır, hükmü gerçekleşince geri iade 

eder, onlar da pişman olur dururlar. 

253. Bir kadın koku sürünerek evden çıkarsa ve bir topluluğun yanından hissetsinler 

diye geçerse zina etmiş olur. 

254. İki mü’min birbirlerine silah doğrulttukları zaman ikisi de cehennemin 

kıyısındadırlar. Biri ölürse ikisi de cehenneme giderler. Zira ikisinin de niyeti 

öldürmektir. 

255. Kişi yeme içmeyi azaltırsa içine nur dolar. 

256. Kişi mü’min kardeşini küfürle itham ederse ikisinden biri küfre girer. 

257. Kim ilim öğrenerek ölürse şehit olur. 

258. Âlimin idarecilerle fazla haşir-neşir olduğunu görünce onu hırsız bilin. 

259. Camilerinizi nakışlarla, mushaflarınızı da altın ve gümüşle süslemeye 

başladığınız zaman felaketler de üzerinize yağmaya başlar. 

260. Zilzal suresi Kur’an dörtte biri, Kâfirun süresi dörtte birine, İhlas Suresi üçte 

birine denktir.   



261. Birinize mü’min misin diye sorulunca imanında şüphe hissettiren bir ifade 

kullanmasın. (İnşaallah mü’minim” demesin. 

262. Bid’alar çoğalıp ümmetin sonra gelenleri öncekilere lanet okumaya başladığı 

zaman bildiği ilmi yaysın. Yoksa Hz. Muhammed’e geleni gizlemiş olur. 

263. Çocuk temyiz yaşına gelinde ona namazı emredin. 

264. Ümmetim dünyaya değer vermeye başladığı zaman dinin heybeti ondan alınır. 

İyiliği emredip kötülüğü yasaklamayı terk edince vahyin bereketinden mahrum 

bırakılır. Birbirlerine dil uzatmaya başlayınca Allah katındaki değerlerini 

kaybederler.  

265. Biriniz bir iş yapınca onu sağlam yapsın. Allah işlerinizi sağlam yapmayı ister 

ve bundan razı olur. 

266. Yeryüzünde bir günah işlendiği zaman onu görüp de kalben nefret eden kimse 

o günahı görmeyen kimse gibidir. Orada bulunmadığı halde işlenen günahı işitip 

de razı olan da gören ve işleyen gibidir.  

267. Allah iyilik için bazı kulları yaratmış ve onlara iyilik yapmayı sevdirmiştir. 

İyilik isteyen kimsenin yönünü de ona çevirmiştir. Tıpkı kuru araziye yağmuru 

kolayca gönderip onunla o araziye hayat verdiği gibi bu kimselerle de yeryüzünde 

iyilikleri çoğaltır. 

268. Kişi nifakı zahir olan bir münafığa “Efendim!” derse Rabbini kızdırmış olur. 

269. Kadın kocasına “Ben senden hiçbir hayır görmedim!” derse bütün amelleri 

boşa gitmiş olur. 

270. Ahir zamanda din ve dünyalarını koruyabilmeleri için paraya ve pula ihtiyaç 

olacaktır. 

271. Müslümanlar arasında fitne meydana gelirse tahtadan bir kılıç edin. 

272. Kâmil bir mü’min yüzüne karşı methedilince kalbindeki imanı artar.  

273. Senin yanında bir kardeşine dil uzatılırsa ona mani ol, bunu yapamazsan 

oradan kalk git. 

274. Âlime karşı en ihtiyaçsız davranan aile fertleri ve komşularıdır. 

275. İhtiyaçlarınızı gizleyerek Allah’tan yardım isteyiniz. Zira her nimet sahibine 

haset edilir.  

276. Yedi kat yer ve gökler İhlas Suresi üzerine kurulmuştur. 

277. Her şeyin bir dili vardır, kâinatın dili de Besmeledir. 

278. Sen geçmişte yaptığın iyilikler sayesinde İslam nimetine ermişsin. 

279. Ümmetimin malı ve bedeni ile en fedakar olanı Cafer-i Tayyardır. 

280. Kişiyi arkadaşından tanıyınız. 



281. Cennete baktım çoğunu fakir gördüm, 

cehenneme baktım çoğunu kadın gördüm. 

282. Eşinden azil de yapsan Allah’ın takdir ettiği 

olur. 

283. Öyle bir zatın rızası için amel işle ki 

herkese bedel sana kâfi gelsin. 

284. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalış, yarın 

ölecekmiş gibi tedbirli ol ve amel et.  

285. Diğer şehirler kılıçla ama Medine Kur’anla 

fethedilmiştir. 

286. Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır, 

içlerinden benim sünnetime uyanlar kurtulurlar.  

287. Günahların en büyüğü Allah hakkında su-i 

zan etmektir. 

288. Cennet ehlinin çoğu kalbinde kötülük 

olmayan safi kalpli insanlardır. 

289. Sizi söylemekten alıkoyacak bir engel 

çıkmadan önce kelime-i şahadeti bolca 

söyleyin. Ölmek üzere olan hastalarınıza da 

bunu telkin ediniz. 

290. Alimlere hürmet ediniz; onlar 

peygamberlerin varisleridirler. Alime hürmet Allah’a ve Rasulüne hürmettendir. 

291. Ümmetim Allah’ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Onlar ahirette azap 

görmeyeceklerdir. Onların azabı dünyada ağır imtihanlar, zelzeleler, düşman 

isitilası, öldürülmek ve musibetler şeklindedir. 

292. Allah Bedir ashabına rahmeti ile tecelli etti ve “Ne yaparsanız yapın ben sizi 

affettim” buyurdu. 

293. Allah Musaya “Kelam” bana da “Rü’yet” nimetini verdi. Beni şefaat makamı 

olan “Makam-ı Mahmud’a” erdirdi. Kevser havuzunu bana vermekle beni 

onlardan üstün kıldı. 

294. Dilleriyle söylemedikçe ve fiilen yapmadıkça ümmetimin kalbinden geçen 

hususlar bağışlanmıştır. Yine ümmetimin hata ile, unutarak ve zorla işledikleri 

amelleri de affetmiştir. 

295. Allah salih bir kul hürmetine komşusu olan yüz hane halkını belâ ve 

musibetten korumuştur.  

296. Şüphesiz genişlendiren, rızıklandıran ve daraltan, ucuzluk ve pahalılık yapan 

Allah’tır. Ben ne bir kan ve ne de bir mal ile ilgili olarak herhangi bir hakkı 

benden isteyecek bir kimsenin bulunmadığı halde Allah’a kavuşmayı ümit ederim. 

297. Allah tektir teki sever. 



298. Allah şefkatli bir çobanın koyuları tehlikelerden koruduğu gibi kulunu korur. 

299. Allah aile efradının geçim yükü ölçüsünde kuluna yardım eder, bela ölçüsünde 

sabır verir. 

300. İslam garip geldi yine garip hale gelecektir; o gariplere müjdeler olsun! 

 

Vel-hamdü Lillahi Rabbi’l-Âlemîn! Amin! 

 

 

 

 

 


