
 
 

 

 

 

 

 
RIZA MAKAMINA ERİŞMEK 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 
 Allah Azze ve Celle’nin azameti akla hayale gelmez, sığmaz değil de aklın, hayalin 

hududunun yanından bile geçmez. Bir de insanlar kalkıp da Allah’ı tanımıyorlar. Allah 

Azze ve Celle bu insanlara her lokmayı göndermiş. Her damla su yağmurla, bir melekle 

birlikte iner. Melek o yağmuru yere kadar yetiştirir. Yok, doğaydı, moğaydı onlar 

konuşurlar ama Allah Azze ve Celle emretmezse bir damla bile yere inmez.  

Meleklerin hesabını Allah Azze ve Celle bilir. Allah Azze ve Celle’nin ne kadar 

melek yarattığı kimsenin aklına hayaline gelmez. Her bir melek her damlayı yeryüzüne 

indirir, vazifesi öyledir, sonra geri çıkar. Kar yağınca da karla birlikte melekler iner, 

yeryüzünde kalır, onun için daha bereketlidir. Kar yağınca Allah Azze ve Celle insanlara 

daha fazla rahmet etmiş olur. Buna şükretmek lazım.  

İnsanların şükürleri yok. Her dakika Allah’a isyan için bir bahane ararlar. “Sıcak 

oldu, çok sıcak, uf ne bu sıcak! Soğuk oldu, ne kadar soğuk! Kar yağdı evimizden 

çıkamadık, ne kötü bir şey!” diye şikayet ederler. Yani her bir şeyde düşünmeden itiraz 

ediyorlar, Allah’a karşı geliyorlar. İmanlı olanlar yani Müslüman olanlar da bunu yapıyor. 

Müslüman olmayan hadi bir derece ama böyle düşünmeden konuşan, imanlı olan insanlar 

da var. “Acaba biz Allah’a karşı mı geliyoruz?” diye düşünmek lazım. 

Her şeye rıza göstermek, rıza mertebesine, makamına yükselmek güzeldir. İnsanlar 

eskiden Allah yolunda oldukları için işkence çekerlerdi, eziyet çekerlerdi ama yine de Allah 

yolunda oldukları için razıydılar. Şimdi en ufak bir şeyde Allah’ı unuturlar, başlarlar başta 

belediyeye sövmeye, ondan sonra hükümete, ondan sonra da devlete, öyle gider.  

Bu, son yüz sene içinde şeytanın öğrettiği bir şeydir. Çünkü bütün dünya okumaya 

yöneldi. Okullarda da talimat bir yerden geliyor, hepsine aşağı yukarı aynı şeyi öğretiyorlar. 

“Her şeye başkaldıracaksın, itiraz edeceksin!” diyorlar. 

 



 
 

 

 

 

 

Bu başkaldırma şeytandan başladı, ilk başkaldıran şeytandır. Onun için 

başkaldırmak çok iyi bir şey değil. Onun yeri vardır, yerinde olduğu vakit kimse başını 

kaldırmaz, sırf nefsi için başkaldırır. Allah bizi razı olan kullardan; her şeye razı olan, her 

şeyin hikmetini düşünen kullarından eylesin.  

İyilik yapılıyor, iyiliği de kötü görüyor insanlar. Allah Azze ve Celle bize bu kadar 

merhamet ediyor, yağış veriyor, kar veriyor, onu bile kötü görüyorlar. Artık düşünün 

ötesini. Allah akıl fikir versin diyoruz çünkü insanlar son zamanlarda iyice akılsız oldu. 

 Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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