
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN 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. 

 “İlahî ente maksudî ve rizake matlubî.” Bizim maksudumuz Allah’tır, rızası da 
talebimizdir, kastımızdır, istediğimiz şeydir. Allah’ın rızasını istiyoruz. Allah neden razı olur? 
Neden sevinir? Kulu ibadet edip, Kendine yönelirse Allah Azze ve Celle çok sevinir.  

Allah Azze ve Celle bizden hiçbir şey istemez, hiçbir şey de O’na bir fayda sağlamaz. 
Ama Kendisi bizim O’na taat etmemizi, ibadet etmemizi ister ve buna sevinir. “Allah Azze 
Celle çok sevinir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Nasıl çölde yol yok, iz yok, adamın 
bir devesi var, bütün her şeyi, suyu, ekmeği, kalacak, gidecek şeyi, onun üstünde, o deve 
aylarca su içmeden gider, yükünü kaldırır ama deve bir gitti mi adam bitti.  

Onu misal veriyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Adam yatmış, kalkınca bir bakmış, 
deve ortada yok. Oraya bakmış, buraya bakmış, tam ümidini kesip, “Ben bittim artık!” 
derken, bir bakıyor, deve başında duruyor. O adam ne kadar sevinir. Allah Azze ve Celle 
kulu Kendisine itaat edince, hayır yapınca, sevap işleyince ondan daha çok sevinir diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bundan daha büyük, daha güzel bir benzetme olamaz. Allah 
Azze ve Celle o kadar sevinir.  

Allah’ın bizden bir menfaati yok. Biz O’na ne menfaat verebiliriz, ne zarar verebiliriz. 
Ama Allah, kullarına o kadar merhametli ki bir hayır yapınca, sevap işleyince Allah Azze ve 
Celle sevinir. Onun için bizim Allah’ın rızası talebimizse, maksudumuzsa, ne kadar fazla 
hayır hasenat yapsak Allah bizden razı olur. Allah’ın rızası en büyük talebimizdir, 
maksudumuzdur. Allah hepimize o rızadan nasip etsin. Bütün vakit birbirimize Allah razı 
olsun deriz. O, insana normal bir şey gibi gelir ama büyük bir şeydir. Siz hiçbir şey 
zannedersiniz ama Allah’ın indinde çok büyüktür. Allah hepimizden razı olsun inşallah.  
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