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ĠYĠLĠĞĠN KARġILIĞI 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Bir iyilik yaptın mı adamın başına kakma. Bu söz Hazreti Ali’nin sözüdür. Fakire 

yardım edince, çoluk çocuğun ekmeklerini verince; “Biz senden teşekkür beklemeyiz. Bir 

karşılığını da istemeyiz.” demiş. Çoğu insan karşılık ister. O teşekkür de istemiyor, Allah 

için veriyor. Allah katında makbul olsun yeter. “Allah’tan korkarız, kıyamet gününden 

korkarız.” diyor.  

Başkaları en ufak bir şey verdiler mi verdim ettim diye insanın başına kakarlar. O iyi 

değil, onu sakın yapmayın, yapmayalım inşallah. Çünkü yaptığın işin sevabını bitirirsin. 

Eski zamanda insanlar “Sağ elinin verdiğini sol elin bilmesin!” derlerdi. Şimdiki 

zamanda ise insanlar hem yaptığı iyiliği millete söyler hem de iyilik yaptığı kişinin başına 

kakar. “Ben yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım…” diye konuşurlar.  

Bu edep İslam edebidir. Bunu yapmayın diye Kur’an’da da yazıyor. Çok güzel bir iş 

yapmışsınız, onu bozmayın. Onun feyzini, bereketini, rahmetini kaçırmayın. Yaptığınız 

iyilik Allah indinde makbul olan amelden, boşa çıkan amele dönmesin. 

İnsan çok güzel bir yemek yapar, misafirlere takdim eder. Nasıl üstüne biraz pis bir 

şey koysa artık kimse yanaşmaz, bu işler de öyledir. Yapılan çok mühimdir. Bu yolda 

olmayan insanlar onu çok yapıyorlar. Tabi biraz irşat görmüş, mürşitle beraber olan 

insanlar bu meselelere daha fazla dikkat eder.  

Ne yüzüne ne arkasından kimseye böyle şeyleri söylemek iyi değil. Minnet etmek 

güzel değil. Çünkü her şey Allah’tandır. Hayrı yapmayı sana Allah kısmet etmiĢ. 

BaĢkasına da kısmet edebilirdi. Bu sebeple hiç bir karşılık beklememen lâzım. Allah 

sana kısmet etti diye şükretmen, Allah’a teşekkür etmen lazım.  

Hayır yaptığın vakit karĢılığını Allah’tan bekleyeceksin. Allah verir. Allah’ın 

verdiğini kimse veremez. Allah rızası için vereceksin. Allah için veren insan kalkıp da “Ben 

sana şöyle yaptım, şöyle iyilik ettim.” diyebilir mi? Diyemez. Allah’ın kullarına vermesi de 

Allah’ın bir lütfudur. Allah sana yaptığın iyiliğin mükâfatını kıyamet günü verir. Onun 

mükâfatı cennettir diyor.  
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Sıcak yok, güneş yok, soğuk yok. Meyve dalları arasında, ağaçların içinde, 

meyvelerle dolu güzel cennetlerde olursun. Allah onun mükâfatını öyle verir. Bir iki şey 

verdin, onun karşılığını isteme. Allah verecek onun mükâfatını, öyle düşünmek lazım. Onu 

düşününce ne teşekkür isteriz ne gösteriş isteriz ne karşılık isteriz. Allah versin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 
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