
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH RIZASI 
 

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. 

Her işimiz Allah için olsun ki böylece bütün yaptığımız hareketler Allah’ın rızasına 
mucip olur, Allah razı olur. Her işinde Allah rızası için dersen, niyetin öyle olursa Allah da 
niyetine göre verir, Allah ondan razı olur. Niyet edelim ki sabahtan akşama kadar her 
işimiz, dünya meşgalesi de Allah rızası için olsun. Helalinden kazanıyoruz, helalinden 
gidiyoruz, geliyoruz; nereye gidersek her işimiz Allah rızası için olsun.  

Bugün inşallah sefer var. (Şeyh Efendi Malezya ve Endonezya’ya gidiyor.) Dünya 
için gidilmiyor, oradaki ihvanlara ve yeni tarikata gelecek insanlara fayda olsun diye niyet 
ettik. Allah rızası için bu yolculuğa çıkıyoruz, inşallah yolculuğumuz bereketli olsun, 
hidayete vesile olsun. Müslümanların çoğu, dünya meşgalesinden yahut başka şeylerden 
ahireti unutmuşlar. Dünya peşinde koşturuyorlar, İslam’ın güzelliğini, tarikatın güzelliğini 
bilmiyorlar. Tarikat zaten İslam’ın, Şeriatın aynısıdır, hiçbir değişiklik yok ama onu 
bilmiyorlar. Bazıları “Siz doğru yolda değilsiniz.” diyor, bazılarının ondan hiç haberi yok. 
Bu katı insanların yüzünden insanlar İslam’dan, dinden uzaklaşıyor, kendilerini büsbütün 
koyveriyorlar. 

Onların bu hallerini bir nebze olsun düzeltmek için, doğru yolu, Allah yolunu, 
Peygamber yolunu, güzel yolu göstermek için bu sefere çıkıyoruz. Allah seferimizi kolay 
getirsin, hayırlara vesile olsun, hidayete vesile olsun inşallah. “Bir insanın hidayetine vesile 
oldun mu bu, bütün dünyadan daha hayırlıdır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
İnşallah çoğu insan hidayete gelir. 

Müslüman olup da namaz kılanlardan daha fazla hiçbir şeyden haberi olmayanların 
bu yola gelmesini istiyoruz inşallah. Çünkü bakıyorsun, hiç kendi kıymetlerini bilmiyorlar, 
Avrupa’nın peşinden, dünya peşinden koşturuyorlar. Hâlbuki Allah o kadar büyük 
nimetler vermiş. Allah kıymet bilenlerden eylesin. 
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