
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “vef’alû-lḣayra le’allekum tuflihûn” (Hac Suresi - 77) “Hayır yapın, felaha ulaşırsınız, 
kurtuluşa ulaşırsınız.” diyor Allah Azze ve Celle. Hayır yapmak herkesin harcı değil, çoğu 
insan bir şey yaptı mı onun karşılığında bir şey ister. Onun için hayrı Allah rızası için 
yapacaksın, menfaati Allah’tan dileyeceksin, onun karşılığını Allah versin diye yapacaksın. 
Dünya için hayır yapsan kıymeti olmaz, faydası olmaz. “Hayır yaptık ama bu yaptığımız 
insan meğerse hayra müstahak değilmiş.” dersin.  

Hayır boşa gitmez, Allah rızası için yapmışsan o hayır boşa gitmez. Yok, menfaat 
için yapmışsan o vakit boşa gitmiş olur. Hayır yapmanın da değişik dereceleri var. Allah’ın 
sevgili kulları normal insanların hayır yapmadığı insanlara da yani herkese hayır yapar; 
müstahak olana olmayana bu hayrı yapar ve Allah’ın rızasını ister, her şey için Allah’ın 
rızasını üstün tutar. Allah’ın rızası insanoğlu için en büyük menfaattir. Ondan daha büyük 
bir şey olamaz, kimsenin rızası bir işe yaramaz.  

Çoğu insan; “Ben bu insana, bu adama yardım ettim, hayır yaptım, o buna müstahak 
değildi.” der. Onu cahiller der, Allah’ın sevdiği kullar bunu söylemez. Allah’ın sevgili kulları; 
“Ben Allah rızası için yaptım. İnşallah bu insanın hayra dönmesi için vesile olur, bir vasıta 
olur, hem de Allah’ın rızasını kazanmış oluruz.” der. Çoğu insan bu dünyada ticaret yapmak 
ister hâlbuki ticareti Allah’la yaparsan kazançlı olursun. “Ben bunu çağırdım, o beni 
çağırmadı, ikinci defa çağırmam. Ben buna yardım ettim, o bir şey yapmadı.” derler. Allah’ın 
rızası için olmaz o zaman, ticaret için olmuş olur, karşılıklı bir şey olmuş olur.  

Allah Azze ve Celle bize karşılıksız veriyor, peygamberler karşılıksız veriyor, onun 
karşılığında bir şey istemiyorlar. Mümin olan insanın da öyle karşılıksız olarak vermesi lazım, 
verirken karşılığını Allah’tan istiyorum diye vermesi lazım. O vakit hiçbir şey kaybetmez. 
Dünyada kaybettiğini zannettiği şeyler Allah’ın izniyle ahirette birikmiş olarak karşısına 
çıkar.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allah bizi daim hayır yapanlardan eylesin. Yaptığımız işlere, “Bu adama hayır yaptık, 

müstahak değildi.” diye pişman olmayalım. Onu sakın söylemeyin, siz Allah rızası için 
yapmışsınız, etmişsiniz, ticaretiniz Allah’ladır, kulla olmasın. Allah bize iman kuvveti versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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