
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIZIK MESELESİ 
 

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. 

Allah insanoğluna rızık vermiş, rızkı neredeyse orada alıyor, alması lazım. İnsanoğlu, 
“Ben nasıl buraya geldim? Nasıl gittim?” diye düşünür. Allah rızkı hangi yerde verdiyse 
orada olması lazım, orada alması lazım. İnsanlar bir yerden bir yere gider, o Allah’ın 
takdiridir, Allah’ın iradesidir. Allah’ın takdirine, azametine, akıl ermez.  

İnsanoğlu nerede bulursa rızkını orada yemesi lazım ama zor olur, bazen zorluk 
çekerler. Allah’a güvenerek, Allah’ın yolundan giderek zor olmaz. Rızkın için, rızkın orada 
diye küfür memleketlerine gidersen orada o rızık için dininden, edebinden, hayândan 
olmamak lazım. Oraya rızık için gittik, o rızık Allah’ın verdiği bir nimettir, Allah’a şükretmek 
lazım, Allah’a isyan etmemek lazım. Çoğu insanlar rızık için giderler ama sonra dinlerinden, 
imanlarından olan çok insan var. Bu mühimdir, oldukları yerlerde birbirlerine yardımcı olup, 
yardımcı olup dediğimiz ibadetlerine, taatlerine toplanıp, Allah’a ibadet edip, çoluk 
çocuklarını muhafaza etmek onlara bir vazifedir.  

Orada olan şey, bazen yardımcı değil de başka insanlara yaranmak için kendin gibi 
Müslüman olan insanları kötüler, onlara uzak durursan o vakit orada eriyip gidersin. Yok, 
dergâhlarda, camilerde beraber olursan, o sana Allah’ın bir nimeti olur, kendini muhafaza 
edebilirsin inşallah. Zaten dünya ahir zaman olmuş, fitneler çoğalmış, daha zor olmuş. Rızık 
için, imtihan olarak insanlar gurbete gitmiş, uzaklara gitmiş, bazıları İslam ülkesinde bir 
yerden bir yere gitmiş. Onlar gene bir derece iyidir de küfür memleketlerine gidenler  zordur, 
onların daha fazla dikkat etmesi lazım. 

Duyuyoruz; “Memlekette şartlar zordur, onun için küfür memleketine gidelim, orada 
para çok.” derler hâlbuki o da kalmadı. İnsanlar kendi kendilerini kandırıyorlar. İnsan kendi 
memleketinde kuru ekmek bile yese o küfür memleketine gitmekten daha iyidir. Ama 
dediğimiz gibi baştan olabilir, rızık oraya çekiyor, o da bir imtihandır. Oraya gidince dikkat 
edilecek şey, dediğimiz gibi Müslümanlarla beraber olmak, çoluk çocuğa bakmak. Allah 
niyetine göre verir, inşallah Allah muhafaza eder. 

Müslüman memleketlerinde de zaten o musallat olmuş, küfür, zındıklık her tarafta 
var. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ahir zamanda yaşıyoruz, Allah büyükleri, küçükleri,  



 
 

 

 

 

 

herkesi muhafaza etsin. Sırf küçükleri değil, adamlar akıllı başlı adam dersin, kırk, elli 
yaşında, altmış yaşında, gene de sapıtan çok oluyor. Allah şeytanın şerrinden, küfrün 
şerrinden muhafaza etsin inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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