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1. Ameller niyetlere göredir. Her amelin bir niyeti vardır. 

2. İhsan Allah‟ı görüyor gibi ibadet etmektir. Sen Allah‟ı görmesen de O seni 

görmektedir. 

3. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir: kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, 

Ramazan orucunu tutmak, malın zekatını vermek ve hacca gitmek. 

4. Kim bizim sünnetimize aykırı, bizim emrimiz olmayan bir şey yaparsa, bir amel 

ihdas ederse o reddedilir.  

5. Helal bellidir, haram bellidir. Bunların arasında insanların çoğunun bilmedikleri 

şüpheli hususlar vardır. Kim şüpheli hususlardan sakınırsa dinini ve namusunu 

korumuş olur. Kim de şüphelerden sakınmazsa harama düşer. Nasıl ki her 

padişahın korusu vardır. Kim korunun kenarında koyunlarını otlatırsa koruya 

girme tehlikesi vardır. Allah‟ın korusu da yasaklarıdır. İnsan cesedinde bir et 

parçası vardır. Bu salih olursa bütün beden ona tabi olur ve salih olur, fesat olursa 

bütün beden de ona göre fasit olur. İşte dikkat edin o et parçası kalbdir. 

6. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. “Kim için?” denildi. “Allah için, kitabı 

için, resulü için, Müslümanların imamları için ve tüm Müslümanlar için” 

buyurdular.  

7. Kelime-i şahadet getirip namaz kılıp zekât verene kadar insanlarla savaşmakla 

emr olundum. Bunu yaptıkları zaman kanlarını ve mallarını benden korumuş 

olurlar. Ancak İslam‟ın hakkı kalır. Hesapları ise Allah‟a kalmıştır.  

8. Sizi neden nehyetmiş isem ondan kesinlikle kaçının, sizlere neyi emretmiş isem 

onu da gücünüz yettiği kadar yapınız. Sizden önceki kavimler itirazvari çok soru 

sordukları ve peygamberleri ile çekiştikleri için helak olmuşlardır.  

9. Allah temizdir temiz olanı sever ve ancak temiz olanı kabul eder. Muhakkak ki 

Allah Teâla peygamberlere emrettiği şeyleri ümmetime de emretmiştir. Buyurdu 

ki “Ey peygamberler temiz olan şeyleri yiyin ve salih amellerde bulunun.” “Size 

rızık olarak verdiğimiz şeylerden temiz olanlarını yiyiniz.” Peygamberimiz (sav) 

sonra şöyle dedi: “Kul elini semaya açar ve „Yâ Rabbi, Yâ Rabbi!” der. Yediği 

haram, içtiği haram ve giyindiği haramdır. Allah duasını nasıl kabul eder?”  

10. Sana şüphe veren şeyi terk et, şüphe vermeyen ve kalbini rahatlatan şeyi yap. 

11. Gereksiz ve malayani olan şeyleri terk etmeniz Müslümanlığın güzelliğindendir. 

12. Kendi nefsi için sevip istediğini mü‟min kardeşi için de sevip istemeyen gerçekten 

inanmış olmaz. 



13. Bir Müslümanın kanı ancak üç şekilde helal sayılır. Zinadan dolayı recmedilmesi, 

bir mü‟mini kasten öldürmesinden dolayı kısas gereği, dini terk ederek cemaatten 

ayrılarak mürted olması… 

14. Allah‟a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Allah‟a ve ahiret 

gününe iman eden komşusuna ikram etsin. Allah‟a ve ahirete iman eden 

misafirine ikram etsin. 

15. Bir adam peygamberimize (sav) gelerek “Bana nasihat et!” dedi. Peygamberimiz 

(asv) “Öfkelenme!” buyurdular. Adam sorusunu tekrar etti. Peygamberimiz (asv) 

yine “Öfkelenme!” ferman ettiler.  

16.  Allah her şeye iyilik ve ihsanda bulunmuştur. Sizler de yaptıklarınızı güzellikle 

yaparak iyilik ve ihsan yolunu takip edin. Bir hayvanı keseceğiniz zaman güzelce 

kesin. Savaşacağınız zaman güzelce savaşın.  

17. Her halinde Allah‟tan kork! Bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir 

iyilik yap ki onu imha etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. 

18. Oğulcuğum! Sana birkaç kelime öğreteyim: Allah‟ın hakkını koru ki Allah da 

senin hakkını korusun. Bir şey istediğin zaman Allah‟tan iste, bir şeyden sığınmak 

istediğin zaman Allah‟a sığın. Yardım istediğin zaman Allah‟tan yardım iste. 

İnsanların hepsi sana yardım etmek için toplansalar Allah izin vermezse 

başaramazlar, ancak Allah‟ın takdir ettiği olur. Bütün insanlar sana zarar vermek 

için bir araya gelse Allah müsaade etmeden zarar veremezler, ancak Allah‟ın 

takdir ettiği şey olur. Bundan sonra kalem kırılmış, defter dürülmüştür. 

19. İnsanların peygamberlerin sözlerinden ilk idrak ettikleri söz “Utanmazsan 

dilediğini yap!” sözüdür. 

20. Sana bir söz söylüyorum ki başka şeye ihtiyacın olmaz. “Allah‟a inandım!” de 

sonra istikamet üzere dosdoğru ol.”  

21. Birisi geldi peygamberimize (sav) “Beş vakit farz namazı kılıp, Ramazan orucunu 

tutar, Allah‟ın helalini helal, haramını haram bilirsem ve bunlara başka şey ilave 

etmezsem cennete girer miyim?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Evet!” buyurdu. 

22. Temizlik imanın yarısıdır. “Elhamdülillah” mizanı doldurur. “Sübhanallah ve‟l-

hamdü lillah” sema ve arz arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka bürhandır. 

Sabır ziyadır. Kur‟an-ı kerim lehinde veya aleyhinde hüccet ve delildir. Her insan 

işine gider ama yaptıkları ile ya nefsini azat eder veya helak eder. 

23. Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin birbirinize zulmetmenizi de 

yasakladım. Sakın birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım! Hepiniz dalalettesiniz 

ancak benim hidayet verdiklerim hariç. Benden hidayet isteyin ki sizleri hidayete 

ulaştırayım. Ey kullarım! Benim doyurduklarım hariç hepiniz açsınız. Benden 

rızık isteyin ki size rızık vereyim. 

24. Her tesbih sadakadır. Her tekbir sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil bir 

sadakadır. Emr-i bil-ma‟ruf sadakadır. Nehy-i ani‟l-münker de sadakadır. Sizden 

birinizin hanımı ile cima etmesi sadakadır. “Yâ Resulallah! Birimizin şehvetini 

teskin etmesi nasıl sadaka olur?” dediler. Peygamberimiz (asv) “Kişinin şehvetini 



haram yoldan gidermesi onun için günah değil midir? Bu nedenle helal ve 

Allah‟ın emri olarak bunu ifa etmesi onun için ecir olur.”  

25. İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise kalbini rahatsız eden ve insanların görmesini 

istemediğiniz şeydir. 

26. İyilik kalbini tatmin eden ve nefsin mutmain olduğu şeydir. Kötülük ise kalbini ve 

vicdanını rahatsız eden şeydir. Bu nedenle müftüler fetva verseler de sen kalbine 

danış.  

27. Sana Allah‟tan korkmanı, işitmeyi ve itaat etmeyi tavsiye ederim. Şayet başınıza 

kuru üzüm gibi kafası olan bir Habeşli köle emir olarak seçilse de ona itaat edin. 

Yaşadığınız müddetçe pek çok ihtilaflı meseleler göreceksiniz. Size sünnetime ve 

benden sonra hidayet üzere olan Hulefa-i Raşidinin sünnetine uymanızı tavsiye 

ederim. Sünnetime dört elle sarılın. Sonradan ihdas edilen bid‟alardan uzak durun. 

Bütün bid‟alar dalalettir, tüm dalaletler cehenneme götürür. 

28. İşin başı İslam‟ı ayakta tutmaktır. Onun direği namazdır. Zirvesi ise cihattır. Size 

hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü 

gibi hatalardan ortaya çıkan günahları söndürür. Gece namazı da geçenin sonunda 

kılınan namazdır. Yüce Allah buyurdu: “Onlar öyle kimselerdir ki yanlarını 

yataklarından uzaklaştırırlar” buyurmuştur. 

29. Muhakkak ki Allah bir kısım şeyleri farz kılmıştır; onları zayi etmeyiniz. Bir 

takım sınırlar koymuş ve bazı şeyleri haram kılmıştır, haddi aşmayın ve hududu 

muhafaza ediniz. Bu haramlar el uzatmayın. Bir kısım hususlarda unutmadığı 

halde rahmetinden dolayı sükût etmiştir; bu hususları da soruşturmayınız. 

30. Zahit olun, dünyaya değer vermeyiniz ki Allah sizi sevsin. İnsanların 

katındakilerden bir şey istemeyin ki insanlar sizi sevsinler. 

31. İslam‟da zarar vermek de zarar görmek de yoktur.  

32. Size mal ve kan ile ilgili bir dava getirildiği zaman delil getirmek iddia sahibine 

düşer, yemin ise inkâr edene aittir.  

33. Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmezse 

dilinizle düzeltmeye çalışın. Buna da gücünüz yetmezse kalben buğz edin. Bu ise 

imanın en zayıf derecesidir. 

34. Birbirinize haset etmeyiniz, birbirinizi aldatmayınız, birbirinize düşmanlık 

yapmayınız, birbirinize sırt çevirmeyiniz, birinizin alışverişi üzerine alışveriş 

yapmayınız, Ey Allah‟ın kulları kardeşler olunuz.  

35. Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez, onu terk edip kendi haline 

bırakmaz, onu yalancı çıkarmaz, ona hakaret ederek küçük düşürmez. (Kalbini 

göstererek üç defa) “Takva işte buradadır.” Müslümanın malı, kanı ve namusu 

Müslümana haramdır. 

36. Kim bir mü‟minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun 

ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın işini 

kolaylaştırırsa Allah da onun dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır. Bir kul 



kardeşine yardımcı olmaya devam ettikçe Allah da ona yardım etmeye devam 

eder. Kim ilim öğrenmek amacı ile yola çıkarsa Allah onun cennet yolunu 

kolaylaştırır. Bir topluluk Allah‟ın evlerinden birinde toplanır da Allah‟ın kitabını 

ve ayetlerini okur ve müzakere ederlerse melekler o meclisi kuşatır, Allah‟ın 

rahmeti ve sekineti oraya hâkim olur, Allah da kendi katındaki meleklere onlardan 

bahseder. Şeref ve yücelik ameldedir. Ameli kendisini geri bırakan birisi nesebi 

ilerletmez. 

37. Yüce Allah kitabında haseneleri, iyi ve güzel amelleri, seyyiatı, günah ve kötü 

amelleri saydı. Kim bir iyi amel işlemeye niyet ederse onu yapmaya imkân 

bulamazsa Allah ona kâmil bir hasene sevap yazar. Şayet niyet ettiği ameli işler 

ve yaparsa Allah onun niyetine ve ihlasına göre bire on haseneden bire yedi yüz 

kat hasene ve mükâfat verir. Şayet kul bir günah ve kötülük yapmaya niyet eder, 

sonra vaz geçerse Allah vazgeçtiği için ona bir tam bir hasene sevap yazar. Şayet 

niyet ettiği günahı bilfiil işlerse Allah ona bir günah yazar. Böylece kişinin sevabı 

onara onar artarken günahları tövbe etmezse birer birer artar. Tövbe ederse onu da 

affeder. Bu Allah‟ın kullarına lütf-u ihsanıdır. Bu nedenle cehennem amellerin 

cezası ve adalet iken, cennet Allah‟ın lütf-u ihsanıdır. 

38. Yüce Allah buyurdu: “Kim benim evliyamdan birisine düşmanlık yaparsa bana 

savaş ilan etmiş olur, ben de onunla savaşırım. Kul farz kıldığım ibadetleri ifa 

etmekten daha çabuk bana yakınlaşamaz ve kendisini bana sevdiremez. Kulum 

bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim. Ben onu 

sevdiğim zaman onun işiten kulağı olurum ve benimle işitir. Gören gözü olurum 

ve benimle bakar. Onun tutan eli olurum ve benimle tutar, yürüyen ayağı olurum, 

o da benimle yürür. Onun konuşan dili olurum benimle konuşur ve aklı olurum 

benimle düşünür. Benden ne isterse kendisine veririm, ne konuda bana sığınırsa 

onu korurum.” 

39. Yüce Allah ümmetimin hata ile, unutarak ve ikrah ile zorlanarak işledikleri 

günahlarını affetmiştir. 

40. Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Kendini dünyada misafir bil ve kabir ehlinden 

say. Akşam olunca sabaha kavuşacağını düşünme, sabah olunca akşama 

erişeceğini umma. Hasta olmadan önce sıhhatinden istifade et, ölmeden önce 

hayatının değerini bil ve hayırlı amellerle değerlendir. Namazlarını da kıldığın son 

namaz gibi görerek veda namazını kıl.  

41. Bizim Allah katından getirdiğimiz hakikatlere heva ve hevesini uydurmayanın 

imanı kemale ermemiştir. 

42. Yüce Allah buyurdu: “Ey Âdemoğlu! Sen bana dua edip benden affını umdukça 

seni affederim ve yaptıklarına değer vermem. Ey Âdemoğlu! Günahların semaları 

kaplasa sonra bana tövbe etsen ve affını istersen seni affederim günahlarının 

çokluğuna bakmam. Ey Âdemoğlu! Sen bana yeryüzü dolusu hata, isyan ve 

günahla gelsen bana şirk koşmadığın sürece ben ondan daha fazla olan af ve 

mağfiretimle seni karşılarım. 


