
	
	

 
 
 
 
 
 
 

CAHİLE CEVAP SÜKÛTTUR 
 

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. 

 

Bazı insanlar var ki insanlara beladır. İnsanın sabırlı olması lazım. Bu insanlar sen 
haklı olsan da sana bulaşırlar. Onlar sana değil de herkese beladır. Onun için o insanlarla 
muhatap olmamak lazım. Her tarafta var onlardan. Onlarla uğraşıp da canını sıkmak 
gerekmez. Onlar zaten kendi kendilerine yeter. Onlarla uğraşırsan insanın canı daha fazla 
sıkılır, bir fayda da olmaz.  

Onları kendi hallerine bırakın, onlara cevap vermek gerekmez. “Cahilin cevabı 
sükûttur” diyor, susmaktır. Yahut onu kâle almayacaksın, hiç oralı olmayacaksın. En 
azından “Bana değildir, başkasınadır.” diye söyleyin. Yahut bir şey söylese bile “Bunun 
kıymeti yoktur.” deyip, kendine eziyet vermemen lazım.  

Çünkü bunlarla uğraştıkça daha beter olur, daha fazla pislik bulaşır üstüne. Bunlar 
her tarafı pis bir torba gibidir. Tutup da onu atacağım dersen eline bulaşır, biraz daha 
uğraşırsan elbisene bulaşır, üstüne başına bulaşır, uğraştıkça daha fazla olur. Yani onlardan 
uzak duracaksın, bunlar muhatap alınacak insanlar değildir. Uzak durunca fayda olur. O 
insana da fayda olur ki “Millet beni fazla kâle almıyor, biraz kendime, yaptığım hatalara 
bakayım.” diyebilir. Ama çoğu da bunları demez, devamlı bütün kabahat 
karşısındakindedir.  

Onun için bir durum olunca muhatap olmamak lazım. Onlara beddua etmeye 
gerek yok. Sen haklı olduğun için o durumda bir başkasına, sevdiğin bir insana, ihtiyacı 
olan bir insana dua yap çünkü haksızlığa uğradığın için senin duan makbuldür. Duan 
kötüye gitmesin, o duanın bir Müslümana, bir insana faydası olsun. İnşallah öyle olunca 
daha da ferahlı olursun, yapılan kötülüğü unutup gidersin, canın da sıkılmaz bütün gün. 
Öteki türlü ona beddua etsen yahut sövüp saysan bütün gün moralin bozulur, canın sıkılır, 
bir fayda da olmaz.  

Yani her şeyde bir fayda, bir sevap kazanmak lazım ki bu dünyada hiçbir şey 
boşuna gitmesin, şeytanın istediği gibi olmasın.  

 



	
	

 

 

 

 

 

ْیطَاُن أَن یُوقَِع بَْینَُكمُ   یُِریُد الشَّ
 

“Yurîduş şeytânu en yûkia beynekum” (Maide Suresi – 91) “Şeytanın maksadı 
aranızı bozmaktır” diyor. O, maksadına nail olmaz, sen de sevap kazanmış olursun. Kaç 
taraftan sevap kazanmış olursun. Allah hepimize nefsine hâkim olmayı nasip etsin, 
nefsimiz böyle lüzumsuz şeylerle uğraşmasın inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
08 Eylül 2017/17 Zilhicce 1438 Tarihli Sohbeti 
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