
 
 

 

 

 

 

 
TEK DOĞRU YOL ALLAH’IN YOLUDUR 

 
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. 
 

Arapça bir söz, atasözü var;  

َب  بَمْن َجرَّ ب َعْقلُهُ ُمَخرَّ  اْلُمَجرَّ
 

“Men cerrebel mucerreb akluhu muharrab” “Kim bir şey tecrübe edip de onda 

muvaffak olmadığını görünce; „Aynı şeyi bir daha yapayım, bir daha tecrübe edeyim‟ derse, 

aklında bir sakatlık vardır.” diyor.  

Âdem Aleyhisselam‟dan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)‟e kadar, ondan sonra bütün 

sahabeler, âlimler, evliyalar, meşayıhlar, hepsi insanlara bir doğru yolu gösteriyor. İnsanlar 

ise başka yolu tercih ediyor, “O galiba daha iyidir, onu da bir tecrübe edelim.” diyorlar 

ama sonları daima hüsran oluyor. 

Doğru yol birdir, Allah‟ın yoludur. Doğru yolu bulayım diye başka şeylerle 

uğraşırken, helak olup gidiyorlar. Kurtulanlar bazen olabiliyor. Türk atasözünde “Bir 

musibet, bin nasihatten evladır.” derler. Sen istediğin kadar o adama nasihat et; “Oraya 

gitme, düşeceksin, başını yaracaksın, orası iyi bir yer değil.” de, yine de yapıyor. “Yok, bu 

arkadaşlar iyidir. Bunlar çok iyi arkadaşlar, iyi insanlar. Ben bunlarla gideceğim, bunların 

yaptığını yapacağım.” diye onların peşinden gidiyor. 

Kötü arkadaş şeytandan beterdir. Bir musibet geliyor başına, ondan sonra, “Keşke 

ben bu insanlarla olmasaydım, insanların nasihatini dinleseydim.” der. Ama nasihati 

istediğin kadar yap, yüz bin kere nasihat et, gene de fayda etmez. Ama başına bir şey geldi 

mi o vakit pişman olur. Çoğu zaman da pişmanlık fayda etmez.  

Onun için, dikkat edin, dikkatli olun. Müslümanın uyanık olması lazım. Müslüman 

insanların uyanık olması lazım ki nasihati dinlesin, iyiyi kötüyü ayırt etsin; hangisi iyidir, 

hangisi kötüdür onu bilsin.  



 
 

 

 

 

 

İnsanın tecrübe olan şeyleri, kötü şeyleri tekrar denemesine, tekrar tecrübe 

etmesine gerek yok. Allah Azze ve Celle her şeyi açıkça göstermiş. Allah Azze ve Celle 

peygamberler göndermiş, meşayıhlar göndermiş, âlimler, hocalar göndermiş. Her tarafta 

varlar, hepsi de sana doğru yolu gösteriyor.  

O doğru yoldan ayrılma. Başına musibet gelmeden rahat rahat hayatını devam ettir. 

İyi nasihat alarak, Allah hepimizi iyi insanlarla birlikte etsin inşallah. Kötü arkadaşlar en 

tehlikeli şeydir. Allah hepimizi, çoluk çocuğumuzu onlardan muhafaza etsin inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

16 Ocak 2017/18 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


