
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH RIZASI İÇİN 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dün okuduğumuz hadislerinden birisinde; “Allah’ın 
sevmediği insanlardan birisi de dini kendi menfaati için kullanan insandır. İyiye de kötüye 
de doğru der, yemin eder.” diyor. Bu, zamanımızda daha çoktur. O zamanda bile olduğuna 
göre insanın huyu, tabiatı değişmez. İnsan fırsat bulursa iyice azar, iyice küfre gider yahut 
yoldan çıkar.  

Onun için bu mesele mühim bir meseledir. Niyetin halis olması lazım. Allah rızası 
için hizmet edene, o hizmetin karşılığını Allah Azze ve Celle verir. Yok, o hizmetten menfaat 
alayım, menfaat kazanıyım derse dünyada da bir faydası olmaz, ahirette de daha kötü olur. 
İnsanlar şöhret için her şeyi yapıyor, her şeyi kullanıyor. Hadi yapabilir, insan nefsine uyar 
ama dini bozup da ondan menfaat isteyen insan, en kötüsü odur. Öteki türlü, günaha girmiş, 
şey yapmış, vebali kendisinedir. Kimse bu adam böyledir deyip de ona tabi olmaz. Ama yok; 
“Yol budur, bütün yapılanlar yanlıştır, ben düzeltiyorum.” derse o kötüdür, o yoldan 
çıkmadır.  

Bazen nefsini tatmin etsin diye kitap da basarlar. Lafla olunca daha az tesir eder ama 
kitap basıp da insanları yoldan çıkaran daha da beter oluyor, daha kötü olur. Allah Azze ve 
Celle’nin gazabı, öfkesi üzerlerinedir. Dünya için ahiretini satanlar muteber insanlar değildir. 
Allah Azze ve Celle ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kıymetli kıldığı insanlardan değildir 
onlar. Allah’ın sevmediği insanlardır. Allah’ın sevmediği insanı kimse sevmez, istediği kadar 
yazsın, çizsin, sevilmeyen insanlardır.  

Allah Azze ve Celle Hadis-i Kutsi’de; “Sevdiğimi herkese sevin derim, herkes sever.” 
diyor. Sevmediğini de aynı şekildedir. Onun için, bu gibi insanlar daima zarardadır, 
başkalarını da zarara sokar. Allah nefislerimizin şerrinden, şeytanın şerrinden muhafaza 
etsin. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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