
	
	

	
	

	

	

 
 

RIZIK ARAMAK İBADETTİR 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

 

عاً َویَْوَم الَ یَْسبِتُوَن الَ تَأْتِیِھمْ  ْبِت إِْذ تَأْتِیِھْم ِحیتَانُھُْم یَْوَم َسْبتِِھْم ُشرَّ 	إِْذ یَْعُدوَن فِي السَّ
 

“İz ya’dûne fîs sebti iz te’tîhim hîtânuhum yevme sebtihim şurraan ve yevme lâ 
yesbitune lâ te’tîhim.” “Hani onlar Cumartesi (yasağı) konusunda haddi aşıyorlardı. Zira 
tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları (diğer) 
günlerde ise gelmiyorlardı.” (Araf Suresi – 163)  

Allah Azze ve Celle bu ayette buyuruyor ki Cumartesi günü Beni İsrail’in, Musa 
Aleyhisselam’ın, Yahudilerin günüdür. O gün onların bir iş yapması yasaktır. Bütün gün 
ateş bile yakamazlar. Bir gün önceden yemeklerini hazırlarlar. Deniz kenarında balıkçı 
insanlar, bütün hafta balık beklerler, çıkarlar, ufak tefek bir şeyler bulup getirirler. Allah’ın 
hikmeti cumartesi günü balıklar sahilde önlerinde zıplayıp, atlar, elini uzatsa tutacak ama o 
günde av yapmak, iş yapmak yasaktır. Bunlara imtihandır.  

Bir iki derken dayanamadılar, en sonunda cumartesi balık tutmaya başladılar. O 
vakit Allah onlara gazabını indirdi, maymun ve domuz gibi yaptı onları. Yani demek ki 
Allah Azze ve Celle bütün insanlara bir sınır koymuş, bir hudut koymuş. İnsanlar maddi 
olarak diyor ki: “Son dakika bana geldi, tam bitiyor, iş kaçtı.” Bu Allah’ın emridir. İşte 
büyük bir misal; yasak olduğu gün bütün balıkları Beni İsrail’in önlerine seriyor, olmadığı 
gün serbestler.  

Demek herkesin bir kısmeti, rızkı var, muhakkak ona gelir. Onu da sabırla, Allah’a 
tevekkül ederek, Allah’tan bilerek beklemek lazım, onun arkasında koşturmak lazım.  



	
	

 

 

 

 

Helalinden rızık peşinde koşturmak da ibadettir. Geldi geldi, gelmediyse demek rızkımız 
değildir, fazla üzülmeye gerek yok. Daha rızkımız varsa gelecek, yok, rızkımız yoksa 
istediğimiz kadar üzülelim bir faydası olmayacak.  

Helalinden Allah’ın emriyle rızkınızın peşine gidin, bakın, inşallah Allah helal rızık 
versin. O rızık haram olduktan sonra yasaktı çünkü o gün tutmak yasaktı, o gün yemek 
onlara haramdı. Onu yapınca bir fayda olmadı, hem kendilerine zarar oldu hem Allah’ın 
öfkesine, gazabına mazhar oldular, Allah muhafaza. 

Buna dikkat etmek lazım. Allah sevdiği yolda, razı olduğu yolda gitmemizi nasip 
etsin inşallah. Bugün de cumartesiydi, onların mübarek günleri. Bizim de Cuma’dır, en 
faziletli gün Cuma’dır. Allah’a şükür bu gündeyiz, Allah bereketini versin, helalinden bol 
rızık versin, kimseye muhtaç etmesin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Temmuz 2017/20 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


