
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BAŞKASININ İŞİNE KARIŞMAK 
 

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. 

Tarikat edep üzerine oluyor. Bir hüküm vermek için acele etmemek lazım. 
Bismillâhirrahmânirrahim; 
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“Ya eyyuhellezine amenu in caekum fasikun bi nebein fe tebeyyenu en tusibu 
kavmen bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtum nadimin.” (Hucurat Suresi – 6) “Bir şey 
duyduğunuz vakit, o söyleyenin etkisiyle hareket edip de insanlara zarar verirsiniz, ondan 
sonra pişman olursunuz, bakarsınız hakikat öyle değil.” 

İnsanlar kendi tasavvurlarına göre; “Bu insanın şöyle yapması lazım, böyle yapması 
lazım…” diye her şeyde birbirlerine karışıyorlar. “Devleti yöneten insanların böyle 
yapması lazım, böyle yaparsa öteki taraftan bozulacak, öteki taraftan yaparsa bu tarafı 
bozulacak…” Her işte onu örnek veriyoruz. Allah bir insanı bir yere koymuşsa, ona 
yardım edecekse her şey yolunda gider, birbirine çarpmadan, işler tıkırında gider derler.  

Onun için, Allah herkese bir vazife vermiş, yapacağı şeylere yol göstermiş. Onun 
yolu öyle, sen tesisatçısın, işine bak. O da mühim iştir, sen tesisatçısın, kalkıp da işine 
bakmıyorsun, gidip onun bunun işine bakıyorsun, ondan sonra bakıyorsun sular patlıyor, 
milletin evi batıyor, mobilyası, parkeleri markeleri berbat oluyor. Sen kendi işine 
bakmıyorsun, başkasının işine bakıyorsun. Sen makinistsin, makinistliğe bakmıyorsun, 
oradan kalkıp da ahkâm kesiyorsun. Herkes kendi işine baksa, her şey güzel gider. Ama 
hiçbir kimse kendi işine bakmıyor, başkasının işine bakıyor, başkasını tenkit ediyor. İşte bu 
da demokrasi denen bir illettir. Milletin kafasını karıştırıyorlar ama Allah yardım eden 
insana kendi bildiğini yapıyor, Allah muvaffak ediyor.  

Onun için başkasının işlerine karışmak iyi değil. Olabilir, “Bu böyle yapıyor.” 
diyebilirsin ama “Şunu yap, bunu yap…” demek kimsenin haddi değil. Kendi işine baka- 



 
 

 

 

 

 

cak. Orada tayin olan insan şikâyet nedir diye muhakemesini yapar, ona bakıp ondan sonra 
hükmünü verir yahut tembih eder. Herkesin keyfine göre olsa hiçbir iş yürümez. Çoğu 
zaman da öyle oluyor, herkes konuşunca hiçbir iş yürümüyor, millet de zarar görüyor, 
kendine de fayda olmuyor. 

Onun için, Allah yardım etsin. İnsan hata yapar, Allah da affeder. Allah hepimizi 
affetsin, inşallah doğru yolda yürümemizi nasip etsin, kimseye yanlış yapılmasın inşallah. 
Allah yolunda doğru yürümek lazım çünkü mühim olan odur. Allah her yerde 
şahidimizdir, Allah her yerde bizimledir, her yerde bizi görüyor, kaçacak yer yok. Onun 
için, dikkat edip doğru yolda yürüyelim, Allah’ın sevgili kulları olalım inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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