
	
	

 
 
 
 
 
 
 

BİLGİNİZİ MUKAYESE ETMEYİN 
 

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. 

  İnsanlar, daha doğrusu bütün insanlar her şeyi biliriz zannederler, kendi reylerini 
söylemek isterler. Bu, şeytanın bir oyunudur, vesilesidir, insanları perişan etmek için bir 
oyunudur. Allah herkese yapacağı bir iş vermiş, herkes o işe baksın. Hangisi kendi tabiatına, 
kendi şahsiyetine uyarsa insanın onu yapması lazım. Başkasının işine karışıp da anlamadığın 
işlere burnunu sokarsan bir fayda olmaz. Faydadan fazla zarar olur çünkü senin bilmediğin 
işlerdir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerifini okuduk; “Kıyas yapmayın.” diyor 
yani mukayese yapmayın. Mukayese dediği, bilir gibi yani “Sen bunu yap çünkü bu daha 
iyidir, bu daha münasiptir.” diye bilmediğin şeylere başını, burnunu sokma! Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “İlk mukayese yapan varlık şeytandı çünkü Allah Azze ve 
Celle’nin işine karıştı.” “Sen Âdem’i - Âdem Aleyhisselam demez - topraktan, çamurdan 
yaptın, ben ateştenim, ateş daha üstündür.” demiş. Yani burada, bu daha iyi, bu daha kötü 
diye bir mukayese yapıyor. 

Allah Azze ve Celle’nin ilminin hiç hududu yok. O’nun ilmine karışıp da mukayese 
yapmak tam akılsızlıktır. İnsanlara da aynı şekilde vesvese yapıyor, onların içine koyuyor ki; 
“Sen bundan daha iyisin, sen daha iyi anlarsın, bu adam işini yapamıyor, ona tembih et, onu 
ayıpla, onu kötüle…” diye insanlara birbirleri arasına bu şeytanın işini sokuyor. Bu, normal 
dediğimiz gibi dünya içindir. Dinde, İslam içinde de o yoktur. Eski imamlar, eski âlimleri bu 
kadar düşünmemişler ama bu son çıkan üç beş tane zibidi onları beğenmiyor, ondan sonra 
mukayese yapıyor, fikir veriyor. 

Bu adamlara Allah öyle bir zekâ vermiş, öyle bir göz veriyor, kalp gözleri açık, 
Allah’ın dinini bize en temiz şekilde ulaştırdılar. Kıyamet zaten yaklaştı, yaklaşmasa, yüz bin 
sene kalsa, gene o söyledikleri sözler, yazdıkları kitaplar hiçbir eksiklik olmadan devam 
edebilir. Onun için kalkıp da kendini onlarla mukayese etmek akılsızlıktır. Mukayese etmeyip 
de herkes haddini bilirse, kendisi de rahat olur, başkası da rahat olur, şeytana tabi olmaz.  

Haddini bilmeyen şeytandır. Allah ona müstahakını vermiş, sabah sabah ağzımızı 
bozup kötü bir laf söylemeyelim. Allah zaten onun hak ettiği, müstahak olduğu şeyi vermiş. 
Ona tabi olanlar da aynı şekilde olur. Onun gibi yapanlara da şeytanın müstahak olduğu şey 
değer.  



	
	

 
 
 
 
 
 
 
Dikkat etmek lazım, hemen her şeye bilip bilmeden konuşmak iyi değil çünkü senin 

gördüğün bir kapasite var, başkasınınki daha büyük olabilir. Sen bir kilo kaldırıyorsan, o yüz 
bin ton kaldırabiliyor, büyük bir vinç gibi. Ona göre, onunla mukayese etmen akılsızlıktır. 
Ezilip gidersin yahut kaldırayım derken oranı buranı sakat edebilirsin. Allah muhafaza etsin, 
edebimizi bilelim inşallah, edep mühimdir.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 31 Ocak 2018/14 Cemaziyelevvel 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 
	


