
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

İnsanoğlu kendisinin övülmesini sever. Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Lâ tahsebenne-lleżîne yefrahûne bimâ etev veyuhibbûne en yuhmedû bimâ lem 
yef’alû felâ tahsebennehum bimefâzetin mine-l’ażâb(i)(s) velehum ‘ażâbun elîm” (Ali İmran 
– 188) “İnsanlar seni pohpohlayıp da ‘Sen şöylesin, sen böylesin...’ deyince, sen iyi bir insan 
olmazsan ahirette azaptan kurtulamazsın.” diyor. Yani bütün insanlar “Sen şöylesin, sen 
böylesin...” diye sana yağcılık yapsa insanoğlu onu sever, nefis onu sever ama nefsin 
sevdiğini değil de Allah’ın sevdiğini yapmak lazım. 

Tarikat nefsi terbiye için vardır. Nefsi terbiye edip de o kötü huylardan kurtulup, iyi 
huylar edinmek içindir. Yoksa tarikatın başka ne faydası olacak? Tarikat edebi öğretir, güzel 
ahlak öğretir. Bu da en mühim şeydir, Allah Azze ve Celle’nin sevdiği şeydir, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in sıfatıdır. Bismillâhirrahmânirrahim;   
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“Ve-inneke le’alâ ḣulukin ‘azîm” (Kalem Suresi – 4) “Ve sen elbette yüce bir ahlâk 
üzeresin.” “Sen en büyük, en yüksek mertebede edep üzerinesin.” diye Allah Azze ve Celle 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vasfediyor, söylüyor. Nefsimize hâkim olmayıp da 
nefsimizin peşinden gidersek rezil oluruz, başka şey değil. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Çoğu zaman seni metheden olursa onun yüzüne bir 
avuç toprak at.” diyor. Yani ona itibar etme. Senin nefsin iyi değil, nefis terbiye olacak. Nasıl 
terbiye olur? O, övülmeyi sever, biraz bir şey söylerlerse darılır, kızar, sevmez o şeyi. Hâlbuki 
tarikatta aynıdır, sövene de sevene de aynı olman lazım yahut seni methederlerse 
sevinmemen lazım. Zemmederlerse darılmasan bile, sevinmesen bile üzülmemen lazım. Ben  



 
 

 

 

 

 

daha fazlasını hak ediyorum, nefsiminiz daha fazlasını hak ediyor deyip onu kabul etmek 
lazım.  

Bu zamanın insanları türlü türlü şeyler yapıyorlar, beni beğensinler diye her tarafta 
acayip acayip şeyler yapıyorlar, yakışmayan şeyler yaparlar, yakışan şeyler de olabilir ama her 
türlü şey sırf insanlar övsün diyedir. İnsanların övmesi mühim değil, mühim olan Allah’ın 
övmesidir. Allah’ın övdüğü insan kurtulmuştur, Allah’ın rızasıdır maksat, insanların rızası 
değil. İnsanları zaten razı edemezsin, istediğin kadar şey yap hiçbir zaman insanlar razı 
olmaz. İnsanlar bir dakika seninle, iki dakika sonra senin aleyhine.  

Onun için Allah’ın rızasını talep etmek lazım, kendimizin, nefsimizin değil. Allah 
yardım etsin, kolay şey değil bunlar, iki sözle, iki kelimeyle söylüyoruz burada ama yapması 
zor. Allah yardım etsin, nefsimizi terbiye edelim inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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