
KENDİ VAZİFEN 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 
Peygamber Efendimiz’in(s.a.v.) hadisi: “Müslüman insanın yapacağı en güzel şey, 

kendisini ilgilendirmeyen şeye karışmaması.”  
Herkes kendi vazifesini yapsın. Allah herkese bir hususiyet, bir özellik vermiş. 

İnsanlar onu bulsun, onu yapsın. Böyle yaparsa bütün hayatını başarıyla, muvaffakiyetle 
geçirir. Yok, hiç kendisine lüzum etmeyen işlere karışırsa, kendi anlamadığı şeylerle 
uğraşırsa, hiçbir başarı, bir muvaffakiyet kazanamaz. Yalnız kendini ve etraftakileri rahatsız 
eder, vaktini boşa harcar, zararda olur. 

Onun için, insan baksın. Bu iş beni ilgilendiriyor mu? Bana faydası var mı? Bu işe 
girişmemle etrafa bir faydam olur mu? Olursa o işe baksın. Değilse, kendisinin uzaktan 
yakından ilgisi olmadığı bir şeye bir mükellefiyeti yok. Sadece bildiği işe baksın. 

Adam başka bir sokaktan geçiyor, bir şey oluyor, kalkıp da oraya karışıyor. 
Kendisine de bir zarar gelebilir. Bu ahir zamandır, herkes kendi işine gücüne baksın. 
Kimse fazla lüzumsuz işlerle uğraşmasın, böylece emniyette olur. Kalkıp da “Şu böyleydi, 
şunu yapsaydık, ben olsaydım şöyle yapardım…” gibi şeyler söylemeye lüzum yok. Zaten 
sen olacaksan olurdun.  

Sen kendi haline bak, kendini ıslah et, toplum da ıslah olur. Herkes tek tek 
ıslah olursa başka şeye ihtiyaç yok. Kendini büyük görme, tevazu sahibi ol. Sınırını 
bil, kendini bil. Bu, Peygamber Efendimiz’in(s.a.v.) güzel bir nasihati ve hadis-i şerifidir. 
Hem nasihat hem hadis-i şeriftir. Bütün hadis-i şerifler birer nasihattir.   
           Bu da bu zamanın insanları için güzel bir şeydir. Bana göre, şuna göre deyip 
konuşmaya başlarlar. Sen kimsin ki sana göre olsun! Haddini hududunu bil! Haddini 
bilirsen sana da memlekete de fayda olur. Allah hepimizi kendi sınırını, ölçüsünü bilen 
insanlardan etsin. Başka işlere karışmayın inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
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