
	
	

	
	

	

	

 
 

ALLAH’IN RIZASINI ARAYIN 
 

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. 

 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 
 

ِ ھَُو َخْیًرا َوأَْعظََم أَْجرً  ْن َخْیٍر تَِجُدوهُ ِعنَد هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكم مِّ  َوَما تُقَدِّ
 
“Ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâhi huve hayran ve 

a'zame ecrâ” “Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün 
bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz.” (Muzzemmil Suresi - 20) Allah Azze 
ve Celle buyuruyor ki: “Siz kendiniz için ne gibi iyilik yaparsanız, Allah indinde ondan 
daha iyi şeyler bulursunuz, ecri daha büyük olur.” 

Mü’min olan insan, Müslüman olan insan dünyadayken her şeyi ahiret için yapacak, 
kazanç orada. Yani dünya meselelerinde bile, Allah’ın rızası neredeyse oraya gitmesi lazım, 
o yolda devam etmesi lazım. Ne gibi iyilikler varsa onları bulması lazım. Kişinin kendi 
menfaati için yahut herhangi bir dünya meselesi, ev meselesi, çoluk çocuğun meseleleri 
olduğunda onların hepsini Allah rızası için yapması lazım. Allah’ın rızasını bulması lazım, 
ona tâbi olması lazım. 

Şimdi bugünkü insanlar iyi midir kötü müdür diye gözetmeden, bir menfaat 
bulurlarsa hemen oraya atlıyorlar. Bu, insanların İslam’dan uzak terbiye görmelerinden 
dolayıdır. İslam, insanlara bencilliği yasaklıyor, bencillik kötü diyor, onu güzel görmüyor. 
İnsanlara günümüzde bencillik öğretiliyor. “Menfaatim neredeyse oraya gideyim.” diye 
düşünüyor insanlar. 

Yapılan şeyler Allah’a yakınlaştırır mı, uzaklaştırır mı diye insanın dikkat etmesi 
lazım. İnsanın her şeyi Allah’ın rızası için yapması lazım. Önünde kendi nefsine iyi 
görünen bir şey olsa bile, Allah’ın rızası bu işte var mı diye dikkat etmesi lazım. “Varsa 
yaparız, yoksa yok. Nefsim için yapmamam lazım.” demesi gerekir. Öyle olunca da yapılan 



	
	

 

 

 

 

herhangi bir şey olsa bile, onda gene Allah (c.c.) sana ecir verir, sevap yazar. Dikkat etmek 
lazım. Nefsimizi terbiye etmemiz lazım. 

Şimdi her tarafta “Şunu alırsan, bunu veririm.” diye reklam yapıyorlar. Millet de 
takip ediyor. O meseleye dikkat etmek lazım, ona promosyon diyorlar. Bazı yerlerde artık 
iyice ileri gitmişlerdi, Allah’a şükür onu kaldırdılar, bir bakımdan iyi oldu. Bana temiz mal 
ver, temiz iş yap, ben senden başka bir şey istemiyorum. Başka bir şey lazım değil bize. 
“Şunu alırsan yanında bunu veriyorum.” diyor. Verme kardeşim! Sen beni kandırma, temiz 
malını ver. Allah razı olsun, senden başka bir şey istemiyoruz. 

Budur mesele. Esas mesele hayırlı işler olsun, iyi iş olsun yeter. Bereketli, ihlasla 
yapılan iş olsun, Allah’ın izniyle insanlar başka şey istemez. İnşallah iyi bir dünyada hayırlı 
bir hayat yaşarız da ahirette de iyilikle karşılaşırız. Allah mübarek eylesin. 

 
Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
16 Nisan 2017/19 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 
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