
	
	

 
 
 
 
 
 
 

VAZİFEYİ BİLMEK 
 

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. 

 Allah Azze ve Celle insanları kendine ibadet etsinler diye yarattı. Şimdi insanlar 
onu bırakmışlar, yiyip içelim diye yaratıldık zannediyorlar. Yahut onu bırakın, lüzumsuz 
işler yapmak için yaratıldık zannediyorlar, başkalarının işlerini yapmak için yaratıldık 
zannediyorlar. Hâlbuki Allah herkese bir vazife vermiş, bir iş vermiş, o insanın o işle 
meşgul olması lazım.  

Bazen vazife oluyor, o vakit vazifeyi yapıyorsun ama onu devam ettirmeye gerek 
yok. Şimdi ahir zaman, eskiden politika yoktu, şimdi var ama bütün vakit politika yapmaya 
gerek yok. O işi yapan insanlar var, dört senede, beş senede bir gidip vazifeni yapıp 
döneceksin o kadar. Bazıları bütün vakit başkalarıyla kavgalı oluyor. “Sen ona verdin, ben 
buna verdim…” demeye gerek yok. Sen o vazifeyi yaptığın vakit Allah rızası için 
yapıyorsun, ondan sonrasını o vazifeye talip olan insanlar yapacak. Bazen duyuyoruz, evde 
karısı kocasına; “Sen bu insanı sevmiyorsun.” diyor ya da kocası karısına; “Sen 
sevmiyorsun.” diyor, birbirlerine giriyorlar. Hâlbuki iyi geçinmeleri lazım. Kavga etse 
memlekete bir faydası yok, kendilerine de bir faydası yok. Onun için herkes vazifesini 
bilse, yapacağını bilse rahat olur, kimseyle de problemi olmaz.  

Allah herkese kendisine uygun vazife vermiş. Herkes politikacı olamaz, herkes 
doktor olamaz, herkes âlim olamaz. Herkes kendini, haddini, yapabileceği şeyi bilirse rahat 
olur. “Ben onu yapamıyorum.” diyor. Sen vazifeni yap, Allah sana bunu yüklememiş. O 
yüklere talim olan insanlar var, onlar yapsın. Sen vazifeni yaptın, oldu bitti, ondan 
sonrasını onlara bırak. Herkes vazifesini bilsin, yapacağını bilsin, Allah rızası için yapsın, 
mükâfat alır. Allah hepimize güzel, İslam ahlakını yapmaya muvaffak etsin inşallah.	
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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