
 
 

 

 

 

 

 
İNSANLARIN ÇOĞU YANLIŞ YOLDADIR 

 
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. 
 

Eûzübillâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  

ِ إِن يَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن هُْم إاِلَّ  َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل اّلله

 يَْخُرُصونَ 
 

“Ve in tutı’ eksere men fîl ardı yudıllûke an sebîlillâhi, in yettebiûne illâz zanne ve 

in hum illâ yahrusûn” “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın 

yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tâbi olmaz, yalandan başka söz de 

söylemezler.” (En'am Suresi-116) Allah Azze ve Celle diyor ki: “Bu dünyadaki çoğu 

insanları dinlersen onlar seni doğru yoldan saptırırlar.” 

Hepsi nefislerine uymuşlar; nefisleri ne istiyorsa, şeytan ne istiyorsa onu yapıyorlar. 

Dünyanın hali böyle, onun için; “İnsanlar bunları yapıyor, ben de yaparım, bir şey olmaz.” 

demeyin. O az insanların, çok az olan insanların sözüne tabi olun. “Onların yaptıklarını 

yapın, onları örnek alın.” diyor Allah Azze ve Celle.  

Yani çoğunluk yapıyor diye, onların yaptığı doğrudur manasına gelmiyor. Doğru olan 

Allah Azze ve Celle’nin emrettiği yoldur. Çoğu insan nefsine tabi oluyor. İnsanların nefse 

tabi olmak hoşlarına gidiyor, o yola koşturarak gidiyorlar.  

Doğru yol deyince, insanlar doğru mudur değil midir diye düşünmeye duruyorlar. 

Ondan sonra bir bakıyorlar ki gözlerini ahirette açmışlar. “Biz yanlış yolda gitmişiz, yanlış 

insanların arkasından gitmişiz.” diye o vakit pişman oluyorlar. O vakit de pişmanlık fayda 

etmez.  

Bunları dünyadayken düşünmek lazım; ne kadar doğru, ne kadar yanlış yaptığını 

muhasebe etmek lazım. Dünyanın çoğu zaten küfür üzerinedir. O insanlar zaten helak 

olmuştur. Onların parasına, malına, gösterişine bakmayın; kendilerine bir faydası yok.  

 



 
 

 

 

 

 

Dünyayı çalıp memleketlerine götürdüler, gene de bereket olmadığı için dünya diye 

çırpınıp dururlar. Dünya, başka şey düşündükleri yok. Kendi kafalarına göre yeni yeni yollar 

ararlar, doğru yolu bulamazlar, daha doğrusu kaçarlar. 

Allah Azze ve Celle bize doğru yolu göstermiş. Nasihat olarak da “İnsanların çoğu 

böyle yapıyor diye siz de sakın yapmayın. Çoğunun gittiği yol yanlış yoldur. Ona giderseniz 

siz de helak olursunuz. Benim yoluma gelin.” diyor Allah Azze ve Celle. Allah hepimize akıl 

fikir versin, doğru yoldan ayırmasın inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
16 Ekim 2016/15 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


