
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH’IN EMİRLERİ BELLİDİR 

 
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. 
 

Bu zamanın Müslümanları şekle ehemmiyet veriyor, hakikati fazla umursamıyor. 

Şekli de aklında ne varsa doğru odur diye düşünüyor; başka şeyler, onun aklında olmayan 

şeyler yanlıştır diye düşünüyor. Hâlbuki İslam’ın gösterdiği yol açıktır, kimsenin kafasına 

göre tevil olmaz, onunla amel olmaz. Allah nasıl emretmişse ona tâbi olacaksınız. Ona tâbi 

olup, Allah’ın emrine itaat edeceksiniz. 

“Bu hoşuma gidiyor, İslam’ı böyle yapayım!” diye bir şey yok. “Bize göre bu güzel 

olmuyor.” derken, ondan sonra İslam’ı kuşa çevirmişsiniz. Olmaz! İslam bellidir, Allah’ın 

emirleri bellidir. Yapamazsan, “Biz bu kadar yapabiliyoruz, yaptığımız bu kadardır.” de. 

“İslam daha fazla emrediyor ama elimizden bu kadar geliyor.” diye söyle.  

 

ُ نَْفًسا إِّالَّ ُوْسعََها  الَ يَُكلهُِّف اّلله
 

“Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus'ahâ” “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği 

şeyle yükümlü kılar.” (Bakara Suresi-286) Hatanı kabul ediyorsan, Allah affeder. Yok, 

bütün İslam’ı sen kendi kafana göre yorumlayacaksan olmaz. Sakal sünnettir. 

“Yapamıyoruz, Allah affetsin.” de. “Sakalı sakın bırakmayın!” demek İslam’a karşı gelmek 

demek; Allah’ın emrine, Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine karşı gelmek demektir. 

Yapamıyorsan, sünnettir yapma ama onu herkese de söylemek olmaz, yapmak isteyen çok 

insan var.  

Geçmiş bir zamanda, o zamanın şartlarına göre, “yapmayın” demiş bazı 

mübarekler. Çünkü epeyce bir zulüm varmış. Ama bütün İslam’da o iptal olmadı ki. Vakti 

geçtiğinde isteyen yapabilir. Allah’ın sünnet kıldığı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı 

şeyler bazı yerlerde sünnet-i müekkededir. Onu men etmek olmaz. Bazı mezheplerde 

sünnet-i müekkededir, bazılarında sünnettir. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Bunu bir misal olarak getiriyoruz. Sırf sakal için değildir bu sohbet, bunun gibi çok 

mühim şeyler var. Kendi yapmıyor diye başkasını da men ediyor; iyilik yapmada, sünneti 

yapmada, sevap kazanmada başkasına da mâni oluyor. Öyle yapınca, bu defa vebal oluyor, 

hatta günah işlemiş oluyor; hayrı, iyiliği men etmiş oluyor.  

Onun için, Müslümanların bunu iyi bilmeleri lazım. Bilmediğin şeye; “Bilmiyoruz, 

Allah affetsin, bu kadar yapabiliyoruz.” diyebilirsin. Çok büyük âlimler vardı eskiden, 

bilmediği şey varsa bilmiyorum diyor. Bazıları şaşırır, “Nasıl âlimsin sen, bilmiyorum 

diyorsun?” der. Bilmiyorum diyor. Ben Allah’tan korkarım, Allah’a hesap vereceğim, sana 

değil. Bilirim deyip de bilmeyerek bir fetva verirsem, o vakit büyük günaha girmiş olurum, 

vebale düşmüş olurum. Bilmiyorum dersem daha iyi, hiç olmazsa sen bilen insana 

sorarsın.  

Ama bu âhir zaman insanları her şeyi, her işi bilir. Bazı hususi ilimler var; tefsir 

ilmi, fıkıh ilmi, hadis ilmi, her birisi ayrı ayrı mevzulardır bunlar. Onu okuyup da âlim 

olana kadar beş sene, on sene, yirmi sene okuyan olabiliyor. Sen kalkıp da hiçbir şey 

bilmeden, iki tane hadis bile bilmeden hüküm vermen iyi olmaz.  

Buna dikkat etmek lazım. Başkasını zan altında koyup da kendini gülünç duruma 

düşürme. Cahilsen, hiç olmazsa konuşmazsan cahilliğin çıkmaz, aşikara çıkmaz, gülünç 

duruma, kötü duruma düşmezsin. Bilmediğin şeylere karışma, dikkat et!  

Bu akşam bu kadar yeter, bu mevzu mühimdir. Bu ahir zamanda herkes her şeye 

karışıyor, her şeyi kendilerinden daha iyi bilen yok diye zannediyorlar. Hâlbuki Allah (c.c.) 

söylemiş: 

ْلٍم َعلِّيم   ي عِّ  َوفَْوَق ُكلهِّ ذِّ
 

 “Ve fevka kulli zî ilmin alîmun” “Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen 

birisi vardır.” (Yusuf Suresi-76) Âlimlerin üstünde de âlim var. Biraz tevazu edip, biraz 

daha düşünmek lazım. Dünya işine istediğin kadar karış ama Allah’ın işine, Peygamber 

(s.a.v.)’in işine karışma. Allah hepimizi affetsin inşallah.  

 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
28 Eylül 2016/26 Zilhicce 1437 Tarihli Röportajı 



 
 

Alanya Dergâhı  


