
	
	

 
 
 
 
 
 
 

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. 

İnsanoğlu baş olmayı sever. Baş olmak büyük bir mesuliyettir. Allah yardım etsin ki 
bu mesuliyetten vebal almadan çıksınlar çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “İki adama 
baş olanın vay haline” diyor.  

Şimdi bakıyoruz da haberleri dinleyelim derken bir saat geçti. Daha seçimler 
olmadan, kim başkan olacak, kim aza olacak, kim şu olacak, kim bu olacak diye bir millet 
heyecanla bekliyor. Bir şey unutuyorlar ki Allah’ın rızasını. Biz bu işi Allah rızası için 
yapalım desinler ki büyük vebalden kurtulsunlar. Niyetler sâfi olsun, güzel olsun ki yoksa 
dünyada üç beş kuruş kazanayım derken ahirette insanı büyük bir zorluk bekler.  

Bu niyetle giren insan; “Ben Allah rızası için giriyorum, Ümmet-i Muhammet’e 
hizmet etmek için giriyorum, onlara elimden gelen hizmeti yapayım diye giriyorum.” derse, 
o vakit rahat olur. Girse de fark etmez, girmese de fark etmez çünkü bu dünya için 
saldırınca büyük bir üzüntü oluyor, küslük oluyor, düşmanlık oluyor, vefasızlık oluyor. Sen 
oraya hizmet için girmişsin, sen olmayınca hemen gidip başka tarafa ya da tam ters tarafa 
giriyorsun, sırları söylüyorsun. O güzel bir şey değil çünkü o, dünya için girmiş oluyor; 
“Ceplerimizi dolduralım, zengin olalım, para kazanalım.” diye giriyor. Hâlbuki öteki türlü, 
Allah rızası için giren insanın rızkını Allah verir, oradan alacağını alır, helalinden geçinip 
gider.  

Girerse girer, girmezse yine niyetine göre Allah ona hem rızkını verir hem 
mükâfatlandırır, sevap yazar çünkü bu ümmete hizmet etmek için niyet etmiştir. İnsanın 
niyeti amelinden daha hayırlıdır çünkü elinden ne kadar gelir, gelmez ama niyeti çok 
büyüktür, çok büyük hizmetler yapacağım diye niyet etmiştir, Allah ona göre mükâfat 
eder. Yani bu insanların dünya için üzülmesine gerek yok, Allah’ın rızasıdır maksut, 
matlup odur. Onu yapınca rahat eder, dünyada da rahat eder, ahirette de rahat eder. Allah 
hepimize, Allah rızasına ulaşmayı nasip etsin inşallah.   
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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