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ALLAH VERGİSİ 

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. 

 

 Her işi nasıl Allah yarattıysa, sorumlu da yarattıysa, o işi baştan öğrenmek lazım. 

İnsanlar ne gibi kabiliyetleri varsa ona yönelmeleri lazım. Allah Azze ve Celle herkesi farklı 

farklı yarattı. Allah herkese başka bir marifet, başka bir bilgi verdi.  

Şimdi insanoğlu her şeye karıştığı gibi buna da karışıyor. Herkes okuyacak, istediği 

gibi olacak. Okuyor, ondan sonra ortada kalıyor. Bir şey bilmiyor, yanlış yollara gidiyor. Ya 

kötü yola gidiyor ya deli gibi dolaşıyor, bunalıyor. 

 Şimdi okuyorlar ama okuduklarından başka bir şey bildikleri yok. Başka bir şeye de 

tenezzül etmiyorlar. Okuduktan sonra, üniversite bitirdikten sonra başka iş yapmaya 

tenezzül edemiyorlar. Milletin yarısından fazlası bunalımda, streste diyorlar. Sebebi budur, 

Allah’ın işine karışırsan böyle olur.  

Allah Azze ve Celle herkese bir marifet vermiş. Tohumu ekince bir yaprak, iki 

yaprak derken koca ağaç oluyor. Ama ağaç yavaş yavaş büyüyor. Koca ağacı getirip de 

başka yere ekiyorsun, gene de mecburen tohumdan çıkıyor. Şimdi öyle marifetleri var. 

Ağacı büyütüyorlar, yerden olduğu gibi alıp başka yere ekiyorlar. Ama gene de o 

tohumdan çıkmıştır, başka yerden gelmemiştir. Tohumdan çıkmayan kalıp kütüğünü 

eksen bir şey olmayacak. Budur. Allah her şeyde bir örnek vermiş, bir misal vermiş. Kalkıp 

da kendi kafanıza göre insanları tek tip yapmayın.  

Çocuklar çalışmayacakmış. Eskiden bu kadar insan, milyonlarca adam çalışmış da 

kötü mü oldu onlara? Memleketi ayağa kaldırdılar, ihya ettiler. Ama bundan sonra gelenler, 

“Aman çocuk çalışmasın. Evde yatsın, yorulmasın.” diyorlar. Olmuyor işte.  

Her şeyde küçüklükten öğrenmek lazım. Küçüklükte öğrenilen şey kayaya kazınmış 

gibi sağlam olur. Nakşetmiş gibi olursun, unutmazsın onu. Büyüyünce öğrenirse, suyun 

üstüne yazı yazmak gibidir. Sonradan olunca bir şey öğrenemez, zor gelir.  

Burada Allah’ın bir hikmeti var. Çocuğu boş bırakmayın, küçüklüğünden öğretin. 

Hem ilim öğretin hem becerisi varsa bildiği, beğendiği şeyleri öğretin. Edep öğretin, 

hürmet öğretin, insanlarla iyi geçinmesini öğretin. Allah’ın bize emrettiği şeyler bunlardır. 
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Allah’ın o insana verdiği aklı nereye kullanacağını Allah takdir etmiş. Ona göre 

yönlendirin. Kimseye muhtaç olmaz Allah’ın izniyle. 

Okuyacak insan okusun. Okumaya müsait olmayan insanı zorla okutmayın. 

İnsanlar bir şey öğrenmiş, başka da bir şey yok. “Oğlum okuyamıyor, dua et okusun.” 

diyorlar. Duayla olmaz bu iş. Allah o çocuğa okuma kabiliyeti verseydi okurdu. Sen başka 

şey araştır. 

Dershanedir, özel üniversitedir, okuldur derken çok para harcıyorlar. Hâlbuki o 

okumaya vereceğin parayla çocuğa bir sermaye yapabilirsin. Böylece bildiği şeyle ileride iyi 

bir insan olabilir. İyi bir usta çıkar, iyi bir iş yapar. Öteki türlü boşuna uğraşmış olursun. 

Sen de üzülürsün o da üzülür. Sonunda da evde oturur, bir şey yapmaz. 

 Okuyanlar da iş bulamıyoruz diyorlar. Onlar da tevazu gösterip sıfırdan başlasınlar. 

Ne gibi? Kendilerine iş verilirse yapsınlar. “Yok, ben okudum. Şuyum buyum. Üniversite 

diplomam var, ben bu işi yapamam.” demesinler. 

 Allah iş yapana bereket verir. Yeni baştan başlar Allah’ın izniyle, bereket olur 

inşallah. Bu kadar okumuş ama evde oturmak için değil. Tevazu gösterip de işini yapsa 

Allah bir rızık kapısı açar, yükselir. Yukarıdan inmekle olmuyor. Aşağıdan yukarıya 

çıkılır. Allah herkese ilk başta akıl versin. İyi düşünsünler, sonra Allah hayırlı rızıklar versin 

inşallah. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin.  

El Fatiha 
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