
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIZIK ENDİŞESİ 
 

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. 

 Bismillâhirrahmânirrahim  

الَو
َ

لُتْقَت 
+,

الْو/ا او
َ

1َد
+

ة5َْشَخ ْم
َ

الْمِا 
َ

ن ٍۜق
َ

ن ُنْح
َ

قُزْر
ُ

1اDَِّاَو ْمُه
+

 ْۜم
 

“Velâ taktulû evlâdekum ḣaşyete imlâk(in)(s) nahnu nerzukuhum ve-iyyâkum” diyor 
Allah Azze ve Celle. “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! Biz onların da 
sizin de rızkınızı veririz.” (İsra Suresi – 31) Eskiden, cahiliye zamanında Araplar; “Bunları 
yediremeyeceğiz, bunlara yetişmeyecek.” diye çocuklarını öldürürlerdi. Cahiliye zamanı 
öyleydi, insanlar bu kadar merhametsiz, bu kadar katı kalpli olabilirdi. “İleride nasıl 
yapacağız, bunlara nasıl para yetiştireceğim, nasıl yedireceğim?” diye, çocuk doğdu mu 
doğrudan öldürürlerdi.  

Ama rızkı veren Allah’tır. Rızık Allah’ın verdiği şeydir, kısmettir. İnsan rızkı bitince 
ölür. İsterse bütün dünya onun olsun, isterse fakir olsun, mühim olan, yiyeceği rızık bitince 
ölür. Allah Azze ve Celle milyonları, milyarları yaratmış, hepsinin rızkı var, yiyeceği lokma 
sayılı, nefesi sayılı, her bir şeyi sayılı. Bu dünya halinden dolayı insanlar çok endişe eder. 
İmansız olanın zaten büsbütün işi berbat, imanlı olan da o da gene endişe eder. 

Endişe etmeye gerek yok inşallah. Rızkı veren Allah’tır, rızkımız O’ndandır, 
başkasından değil. Allah bir kapı kapatır, başka kapı açar. Mühim olan Allah’la beraber 
olmak. Allah’la beraber olduktan sonra sıkıntı olmaz inşallah. Sıkıntı, Allah’a âsi olanlarda, 
tövbe etmeyenlerdedir. Bu kadar sıkıntıyı görüp de tövbe etmeyince artık kabahat 
kendisindedir. Onlar yaşadığı müddetçe huzursuz, rahatsız yaşar. Allah’la beraber olan 
huzurlu olur. 

Bu imtihan yerinden kazançla çıkmak lazım. Dünya imtihan yeridir, imtihanı burada 
kaybetme, imtihanı kazanıp git. Bu kadar eziyet boşuna olmasın. İmansız olanlar boşuna 
eziyet çeker, bir faydası olmaz ama “Mümin için her şey hayırdır.” diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Sıkıntısı da ferahlığı da hastalığı da her şeyi hayırdır. Onun için dikkat 
edin, imanınıza kuvvet olsun inşallah. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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