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FETVA VEREN OLMA 

 
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. 
 

Allah Azze ve Celle insanlara her şeyi belirtti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çoğu 

şeyde haram ve helal belli dedi. Aralarında bazen şüpheli şeyler olur da onlar mühim değil, 

fazla bir şey değil. Esas olan, “Haram nedir, helal nedir?” bellidir.  

Kalkıp da helale haram dersen büyük günaha girersin. Allah helal demiş, sen haram 

diyorsun. O olmaz. Harama da helal dersen o da olmaz. Şüphe götürecek şeyler var. Çoğu 

şeyde ise haram, helal bellidir. Çoğu insan da biliyor.  

Kimse hırsızlık yapmaya helal diyemez. Hırsızlık haramdır, kimse helal diyemez. 

Bazı kimseler kendisini fazla imanlı zannedip, kendi kafasına göre helal olan bir şeye 

haram derse, o vakit kendi harama girmiş oluyor. Ona dikkat etmek lazım. Günah işlemiş 

olur.  

Bu meselelerde çok örnekler var. Her gün karşımıza çıkıyor. Bir de bizi de şahit 

tutmak istiyorlar. “Değil mi hocam? Yok değil hocam.” diyerek şahit tutmak istiyorlar. 

Yok, hayır, Kur’an’da böyle. Sen Kur’an’dan, hadisten ne anlarsın? Zaten Kur’an açıkça 

söylüyor haram olduğunu. Sen kalkıp da kendi kafana göre helal diyorsun.  

Olmuyor öyle, öyle olmaz. Sen kendi işine bak. Başka işlere yani boyundan büyük 

işlere karışma. Herkes için geçerlidir bu. Önce haramı helali doğrudan araştır. Kendi 

kafana göre yorum yapmak iyi değil. Onun vebali büyüktür. İyilik yapayım derken 

kötülüğe düşüyorsun. Bir şey kazanayım derken çok şeyler kaybediyorsun. Allah bize 

hakiki din öğrenmeyi nasip etsin.  

Peygamber Efendimiz dedi: “Hayır men tealleme din vealleme”. Hayırlınız dini 

öğretendir. En iyiniz de “tefakkafid dine”, dini öğrenendir. Nedir? Helâli, haramı öğrenen. 

En hayırlınız onlardır.  
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Onun için bilmediğiniz mevzularda ahkam kesmeyin. Herkes kendi haddini bilsin. 

Talip ol, talebe ol, ilim talebesi ol. Fetva veren insan olma. Fetva vermek kolay değil, zor 

bir şeydir. Uzak durun öyle şeylerden. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin  
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