
	
	

	

	

	

	

 
HER İŞE KARIŞMAYIN 

 
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. 
 
 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:  
 

	إْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكھُ َما الَ یَْعنِیھِ ِمْن ُحْسِن 
 
“Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, Müslümanlığının 

güzelliğindendir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bütün öğütleri, hadisleri güzeldir, bu da 
onlardan biridir. Bunu insanlar yapsa, zaten hiçbir problem kalmaz.  

İnsanın güzel Müslüman olmasının işareti, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle 
uğraşmamasıdır. Şimdi maşallah bütün millet her şeyi bilir. Millet çokbilmiş olmuş, her 
şeye karışır. “Şu şöyle olacak, bu böyle olacak, bu hükümetin işi böyle olmaz, bu hocanın 
işi şöyle olmaz…” Her şeye karışacak, rey verecek, beğenmeyecek.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği; Allah seni bir iş için yaratmış, musahhar 
etmiş, sen ancak onu yapabilirsin, onu yapınca rahat edersin. Şimdi hem senin yapacağın 
işi yapmıyorsun, ondan sonra başkalarının işine karışıyorsun. Onun için bir işe 
yaramıyorsun; kendin de rahatsız, huzursuz oluyorsun. Sen bakacaksın, ne işe yararsan, o 
işi takip edeceksin.  

“Bu adamın işi budur, onu kendi bilir, bizim o işe karışmamız doğru olmaz.” 
dersin, rahat edersin. Yok, bütün işlere karışayım dersen; güya senin istediğin gibi 
yapmadıkları için bu defa üzülürsün, kahredersin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel 
bir sözüdür bu. Yalnız bizim burası için değil de bütün İslam âlemi, bütün dünya için de 
geçerlidir. Allah kişiyi neye musahhar ettiyse, o kimse onu yapacak.  

 



	
	

 

 

 

 

İnsanoğlu yerleri değiştirebilir, dağları kaldırır, tepeler yapar, her şeyi yapabilir ama 
insan huyunu değiştiremez, kabiliyetini de değiştiremez. Onun için buna dikkat etmek 
lazım, her şeye karışmamak lazım. Bildiğin şeyi yap. Hükümet işini biliyor, devlet işini 
biliyor, doktor işini biliyor, mimar işini biliyor… Sen bilmediğin için onların işine karışma, 
bildiğin şeylere bak, rahat et. Herkesin yapacağı şey, Allah’ın emirlerini yerine getirmek, 
onu da herkes yapabilir. Ondan başkasına sen karışma, rahat et.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
24 Şubat 2017/27 Cemaziyelevvel 1438 Tarihli Sohbeti 
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