
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HERKES HUSUSİYETİNİ BİLSİN 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi var:  

 ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكھُ َما الَ یَْعنِیھِ  ِمنْ 
 

“İnsanın kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmaması, güzel Müslümanın sıfatıdır.” 
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bir iş var, seni ilgilendirmiyorsa ona karışma. Sen 
kendi işine bak, kendi işini güzel yap. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in insanlara, 
Müslümanlara emri, tavsiyesi odur. Çünkü başka işe karışınca, kendi bilmediğin şeye 
karışmış oluyorsun, sana da fayda olmuyor, başkasına da fayda olmuyor, imanın da azalmış 
oluyor.  

 ًرافَاْسأَْل بِِھ َخبِی
 

“fes’el bihî habîrâ” diyor Allah Azze ve Celle. (Furkan Suresi – 59) “Bilene sor.” 
diyor. Bilen varsa ona bak, o söylesin. Sana ne lazımsa ondan öğrenirsin. Yok, kalkıp da 
lüzumsuz işlere bakmaya kalkarsan bazen insana manevi olarak zarar oluyor. İslam, 
Müslüman olmak için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediklerini takip etmek lazım. 
Şimdi ahir zamandır, millet lüzumsuz şeylere bakıyor, kendilerini ilgilendirmeyen şeylere 
merak salmışlar.  

Hocalar da çıkmış, hiç bilmedikleri şeylere bakıyorlar, Müslümanların, insanların 
imanıyla oynuyorlar. Bunları Peygamber Efendimiz (s.a.v.) menetti. Herkesin bir ihtisası 
olsun, bildiği şeye baksın, bilmediği şeyi bilenlere sorsun, alakadar olan insanlara sorsun. 
Alakadar olmadığın şeye kendi kafana göre hüküm verme, fetva verme. Hoca da olsa, her 
hoca fetva veremez. Fetva alacaksan, müftü var, ondan alırsın. Camiye gittin mi hocaya 
tabi olursun, namazını kılarsın, vaaz veriyorsa vaazı dinlersin. Ama fetvalık bir şey varsa 
hoca zaten kendisi söyler; “Sen bu meseleyi müftüye sor, o daha iyi cevap verir.” der.  

 



	
	

 

 

 

 

Ancak şimdiki insanlar cahil oldukları için fetva da veriyorlar, hüküm de veriyorlar, 
bunu da rahat rahat yapıyorlar. Ama dediğimiz gibi, o vakit Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in emrine muhalif oluyorlar. Bildiğimiz şeyi yapalım inşallah. Allah herkese ayrı ayrı 
bir hususiyet vermiş, herkes hususiyetini bilsin, haddini aşmasın inşallah. Allah hepimize 
bu tavsiyeye, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrine uymayı nasip etsin inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  04 Mart 2018 /16 Cemaziyelahir 1439 Tarihli Sohbeti 
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