
	
	

	
	

	

	

 
 

DOĞRU YOLDAN SAPMAYIN 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerif’i:  

 في النار أبدا. فمن َشذ ُشذ
“Femen şezze, şuzze finnari ebede” Diyor ki: “Kim yoldan çıkarsa, saparsa, 

cehenneme, ateşe sapmış olur. Sonsuza kadar cehennemde kalır.” Doğru yolu bırakıp da 
iyi yolda olmayan insanların peşine düşen yahut kalkıp, kendi başına yeni bir yol yapıp da 
bu yolda iyilik için değil, kötülük için olunca sonu hüsrandır, sonu cehennemdir. 

Şeytan, Allah Azze ve Celle’ye karşı gelip; “Bana kıyamete kadar mühlet ver, o vakit 
ben de bu kulları yoldan çıkaracağım. Nasıl ben yoldan çıktıysam, onlar da yoldan çıkacak, 
çıkarmak istiyorum.” dedi. Allah Azze ve Celle dedi ki: “Sen ve sana tabi olanlar ebedi 
olarak cehennemde olacaksınız.”  

Onun için ta baştan beri, Âdem Aleyhisselam’dan beri ne kadar Peygamber 
geldiyse, doğru yolu gösterdilerse, insanlar yoldan çıksın diye şeytan epeyce etraflarında 
uğraşmış, insanları yoldan çıkarmış, insanlar sapıtmıştır. Son Peygamber olan Efendimiz 
(s.a.v.)’den sonra daha da beter etmiş.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den hemen sonra, hatta Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
yaşarken bile yalancı peygamberler çıkarttı, yoldan saptırdı. Müslümandılar, mürted 
oldular. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra mürted oldular. Başka yollara gitmeye 
çalıştılar, savaştılar, sahabeleri şehit ettiler.  

Yani bu kıyamete kadar böyle sürecek. Doğru yoldan sapmayın! Sizi yoldan 
çıkarmak için kim size ne gibi vaatler verirse versin ona inanmayın. Doğru yoldaysanız, 
doğru yoldan ayrılmayın. “Haram işlemeye, namazı bırakmaya, orucu bırakmaya, içki 
içmeye, zina yapmaya.” izin verdim derlerse, bunlara tabi olunmaz.  

 



	
	

 

 

 

 

Ne olursa olsun bunlar yoldan çıkmıştır. Zaten bunlar Osmanlı’nın son 
zamanlarında çıkan insanlardır. Onlara tabi olmayın! Tabi olacağınız Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’den gelen temiz yoldur, şeriattır, tarikattır. Onlar tertemiz gelmiş. 
Tarikat, şeriata uyandır; uymayan tarikat değildir. Cemaat midir nedir, onları artık herkes 
gördü, onlara tabi olmak iyi değil. Bir tane değil, iki tane değil, binlerce var. Bazıları büyük, 
bazıları küçük, bazıları çok, bazıları az… Dikkat edin, yoldan çıkmayın, sapmayın!  

Sapanlar sapıktır. Allah şerlerinden muhafaza etsin. İslam’ın kalesi burası, son 
kalesi. Allah inşallah muhafaza eder. Bütün İslam âlemi buraya bakıyor. En ufak bir şey 
olunca üzülüyorlar, iyi olunca seviniyorlar. Allah hepsine inşallah doğru yolda olmalarını 
nasip etsin. Doğru yolda olanları takip etsinler inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
16 Temmuz 2017/22 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 
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