
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İYİ NİYETİN MÜKAFATI 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

İyi niyet daima hayırlı olur, iyi niyetli olan kazanmış olur. Kötü niyetli olan insanlar, 
niyetlerini yaparlarsa, o vakit Allah onlara hesap sorar. Yok, kötülüğe niyet eder ama 
yapmazsa veya yapamazsa o yazılmaz. Ama iyilik yapayım diye niyet eden insana, yapmasa 
bile sevap yazılır. Yaparsa on misli, yüz misli, Allah ne takdir ettiyse verir. En azından on 
misli sevap verir. Bir de insanlar arasında sevilmiş olur. 

Niyeti kötü olup da niyetini de yaparsa, o vakit dünyada da rezil olmaya 
mahkûmdur, ahirette de. O kötülük en sonunda kendisine döner, kendisini bulur. Onun 
cezasını dünyada da çeker, ahirette de çeker. “İyilerle olun.” diyor Allah Azze ve Celle. 
Kötülük yapmayın çünkü kötülüğün bir faydası yok, ne çalmanın ne çırpmanın bereketi 
olmaz. Senin sıhhatine de yaramaz, mutluluk da vermez. Alırsın, geldiği gibi gider.  

Yahut bir insana kötülük yaparsın, seneler sonra olsa bile Allah sana bu dünyada 
onun cezasını vermeden çıkarmaz. Ayrıyeten ahirette de onun cezası büyüktür. Ona dikkat 
etmek lazım. İnsanlar dünyayı sahipsiz zannediyorlar. “Yaparız, yaptığımız yanımıza kar 
kalacak.” zannediyorlar. Yok, öyle yağma yok derler ya, öyle bir şey yok. Bu dünyanın 
sahibi var, kâinatın sahibi var, herkesten hesap sorulacak. Onun için iyi olun, iyilerle olun, 
kötülerle olmayın, onlardan uzak durun.  

Şeytan kötüyü güzel gösterir. Çirkin şeyi allayıp, pullayıp, boyayıp sana dünya güzeli 
gösterir. Ondan sonra sonunda yüzünden maske düşünce insan pişman olur ama çoğu 
zaman pişmanlık da fayda etmez. Dünyadayken, imkan varken tövbe istiğfar edip, 
kötülüklerden uzak durmak insan için kazançtır. Ötekisi dünyayı kazansa bile ne yaparsa 
faydası olmaz, bereketi olmaz, mutluluk getirmez, saadet getirmez, ancak kötülük getirir. 
İstedikçe ister yani doymaz. Allah muhafaza etsin, iyi ve iyilerle olmamızı nasip etsin 
inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha          Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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