
Mehmed Zahid Kotku (rahmetullahi aleyh) hz.lerinden Tavsiyeler 
 

• Az uyu, az ye, az konuş. 

• Cömert ol. 

• Nefsine muhalefet et. 

• Tevazulu, alçak gönüllü, güler yüzlü ol. 

• Dedikoduya karışma. 

• Tefekkürü unutma. 

• Mümkün olduğu kadar kimseden bir şey isteme. 

• Katiyen kimseyle münakaşa etme. Kardeşlerine itiraz etme, peki demeyi öğren 

• Kimsenin ayıbını görme ve araştırma. 

• Halka fazla meyletme, kim bir şey isterse vermeye çalış. 

• Tembellik etme, zamanı boşa geçirme. 

• Gaflet yerlerine hiç uğrama. 

• Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘in sünnetine tam sarıl. 

• Ruhsatla değil, azimetle amel et. 

• Muhakkak her gün Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm oku. 

• Dersini her gün muntazam yap. 

• Tam edepli ol. Müstehap ehli ol. 

• Sabır dinin yarısıdır unutma. 

• Mekruhlardan mutlaka kaç, şek ve şüpheden uzak ol. 

• Sıdk ehli ol, öleceğini bilsen yalan söyleme. 

• İzinsiz başkasının evine veya odasına girme. 

• Aceleci ve asabi olma. 

• Sûizanı bırak, hırsı bırak, Müslüman’a karşı aman buğz etme 

• Her şeyin sonunu tevekkül ile bekle, kadere her zaman teslim ve râzı ol. 

• Benlik taşıma, nefsini daima zemmet (kötüle). 

• Eller yahşi ben yaman, eller buğday ben saman de ve öyle ol. 

• Dua ederken kardeşlerini unutma. 

• Uyuyan kardeşinin uykusunu hayırlı bil. 

• Şeytana fırsat verme, kontrol et. 

• Nefsine fırsat verme, kontrol et. 

• Dil zikrini dâim eyle. 

• Evinden dışarı çıkınca nazar ber kadem et.(Ayak uçlarına bakarak yürü). 

• Sadakayı unutma. 

• Erken yat, erken kalk. 

• Akâid ve fıkıh öğren. 

• Hadis (en az kırk tane) öğren ve onlarla amel et. 

• İlminle âmil ol (bildiklerini uygula). 

• Devamlı istiğfar ehli ol. 

• Kimden bir nasihat duysan kendi ayıplarını düşün. 

• İbadetleri beğenmezlik etme. 

• Haktan uzaklaştıracak kötü arkadaşın bulunmasın, varsa terk et. 

• Âsi kimselerin yüzüne bakma ki, basiret gözün kapanır. 

• Sabah akşam murakabeyi elden bırakma. 

• Kibir ve ucubu (kendini beğenme) terk et. 

• Namazın vaktinden evvel abdest al, ezan okunmadan camide bulunmaya çalış. 

• Allah’ı ve ölümü aklından çıkarma. 

• Yaptığın iyilikleri ve sana yapılan kötülükleri unut. 
 
 

(Abdülkerim Karaağaç‘ın 1976 – 1980 yılları arasında  M Zahid Kotku hz.leri hadis dersleri esnasında aldığı notlardan bir 

derlemedir). http://www.mehmedzahidkotku.gen.tr/mehmet-zahid-kotku-r-a-nasihatler/  

http://www.mehmedzahidkotku.gen.tr/mehmet-zahid-kotku-r-a-nasihatler/

