
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FETVA VERMEK 
 

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.); “Fetva vermeyin!” diyor. Bilmediğin şeye bir hüküm 
verme çünkü fetva verecek insanın okumuş olması lazım, ilim tahsil etmiş olması lazım ki 
ona göre hüküm versin, rey versin. Öyle kendi kafasına göre olmaz çünkü gördüğün 
başka, hakikat başka. İnsan gözü açıkken de başka şeyler görüyor, hayal görüyor, hayal 
ediyor.  

“Benim dediğim doğrudur.” der ama olmaz, senin doğru dediğin doğru olamaz 
çünkü Allah’ın hükmü birdir. Herkes kendi reyine göre olacaksa milyonlarca olur, 
milyarlarca olur. O olmaz işte. Şimdi her gün televizyonda da çıkıyor, internette de çıkıyor, 
hiçbir şey olmadığı yerde de çıkıyor. On günde fetva kursları vermişler, on günde fetva 
verecek adamlar çıkarmışlar. On günde ne olur? On günde ancak fitne çıkarırlar. Fetva 
değil de fitne çıkarırlar. Allah muhafaza etsin. 

Bu, dikkat edilecek bir şeydir. İnsanlar mesuliyet altına girmesinler, günaha 
giriyorlar. Doğru olsa bile sen fetva vermeye ehil değilsin. Fetva verecek insan yahut imam 
var, hoca var; bunlar biliyor, baksınlar, etsinler, bunlar versinler. Sen her şeye karışma, 
kendi aklına göre, nefsine göre hüküm verme. Nefsin, bilmiyorum demeyi istemiyor, nefis 
her şeyi biliyorum diyor. Hâlbuki bilmediğine bilmem demek lazım. Koskoca sahabeler 
öyle yapmış. İmam Malik Hazretleri’ne yirmi tane sual sormuşlar, iki tanesini bilirim 
demiş, on sekiz tanesini bilmem demiş. Koskoca İmam Malik Hazretleri böyle yaparken 
sen kim oluyorsun ki kendini mesuliyet altında tutuyorsun.  

Akıllı insan mesuliyet altına girmez. Allah bu ümmeti böyle insanlardan muhafaza 
etsin çünkü bin tane âlim çıkıyor doğruyu söylüyor, sapığın biri çıkıp da bir şey söylüyor, 
millet bu böyle dedi diye onun dediğine tâbi oluyor. Allah bu fitnelerden muhafaza etsin 
inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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