
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İŞİN EHLİ 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  

ف
َ

 ا0ً/۪بَخ ۪هِ( ْل&%ْس
 

“fes-el bihi ḣabîrâ” (Furkan Suresi – 59) Allah Azze ve Celle diyor: “Bir şey 
yapacaksanız, danışmak isterseniz, bir iş yapacaksanız işin ehline sorun, ondan fikir alın.” 
Ondan bundan anlamayan, herkes fikir verir tabi de ehil olan insan, o işin tecrübelisi yahut 
okumuş olduğu mevzu, esas ona soracaksınız.  

Herkese sorarsanız, hiçbir şey bilmezsiniz, en sonunda kendi bildiğinizi yaparsanız, 
kendi bildiğinizi yaptığınız vakit de ya tutar ya tutmaz, ondan sonra pişman olursunuz. 
Mühim işlerde de çoğu zaman insanlarda alışkanlık olmuş, herkese sorarlar, işin ehline 
sormazlar, ondan sonra iş yapar, pişman olur. Tedavi olacaksın, “Bu dedi, şu dedi…” diye 
kendi tedavini yapsan, en sonunda daha fazla hasta olursun. Mühim bir işin var, onu da 
ehline sormazsan sonunda ya ceza yersin ya zarar edersin.  

Mühim işlerde şeyhten izin alırsın, bir şey değil de ondan sonrası mühimdir. Dün 
mesela bizim ihvanlardan birileri bir inşaat vermişler, müteahhit bunları iyice zarara sokmuş, 
hiçbir şey vermemiş, üstüne de borç da yapmış. Bu işi zaten milyonlarca adam yapıyor, 
ehline gitsen iki dakikada senin hakkını hukukunu muhafaza edecek, sen kalkıp da kendi 
malını heder ettin. Onu da Allah sana; “Malını ne için böyle heder ettin? Adama da haram 
olarak yedirdin.” diye soracak. Ondan sonra da ziyan oldun, nasıl kurtulacağım diye 
düşünüyorsun. Yani ehline sorsan en basit şekilde hallolur, hem sen kazanmış olursun hem 
karşıdaki herif günaha girmemiş olur.  

Bu tek taraflı bir mesele değil, her taraftan düşünmek lazım. Onun için ehline sorup 
da üç beş kuruş vereceksen onu da yap, beleş olmaz, beleşin faydası olmaz. Ehil olmayan 
doktora gidersen zarar edersin, ucuzdur diye gidiyorsun, canından olursun ondan sonra. 
Allah Azze ve Celle insanların ehil olmasını işaret ediyor, emrediyor. Senin bildiğin şey yahut 
Allah sana bir sıfat vermiş, bir özellik vermiş, o özelliği kullanıp da ehil olursun, hem sana  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
menfaat olur hem başkasına menfaat olur. Onun için, Allah ehil insanlara rastlatsın inşallah, 
ahiret için de ehil insanlara rastlatsın, o daha mühimdir inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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