
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÇOĞUNLUĞA UYMAYIN 
 

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.  
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Ve in tutı’ eksere men fîl ardı yudıllûke an sebîlillâhi” (En'am-116) Bu, Ayet-i 
Kerimedir. “Bu dünyanın çoğunluğuna tâbi olursan yoldan çıkarsın, yoldan kayarsın, 
Allah’ın yolundan çıkmış olursun.”  

Onun için, bu akşam yılbaşı diye, epeyce insan hayır yapacağına kötülük yapıyor. 
Onun için, biz onlara tövbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Biz Allah’tan korkarız. Allah bizi 
kendi yolundan ayırmasın, azınlık olsak da doğru yolda olalım. Çoğunluk olması bir fayda 
etmez. Allah’ın karşısına gelince, bütün kâinat bile gelse hiçbir ehemmiyeti yok. 
Ehemmiyeti olan Allah’la beraber olmaktır. Bazı şeylerden ibret almak lazım, hayat nasıl 
da geçiyor, ömür geçiyor, onu değerlendirmek lazım.  

Dünya ehli, işte bu çoğunluk dediğimiz insanlar bu şeyi ters anlıyorlar. “Biz şunu 
yapmadık, şu haltı işlemedik, şu kötülüğü yapmadık, içimizde kaldı. Küçüklüğümüzde 
yapmadık ama şimdi imkân var, onu yaparsak yapalım çünkü hayat kısa, böyle gitmesin.” 
diyorlar. Hâlbuki akılsızlıklarından böyle diyorlar. Ne kadar günah işleseler, dünyada da 
ahirette o kadar kötü olacak.  

Bir sene geçiyor, senenin içinde insan fazla fark etmiyor ama sene sonu olunca, 
yeni sene olunca bir yaş daha büyüdük diye düşünebiliyor insan. Kabre daha çok yaklaştık 
diye düşünüyor. Ona göre o insanlar gibi değil de eksiklikleri varsa, onları tamamlamaya 
uğraşır. Çünkü hayat, dedikleri gibi kısadır, istasyon gibi çabuk geçer. Bu yılbaşları, yeni yıl 
filan insanın hayatının geçtiğini gösteren şeylerdir. Bundan ibret almak gerekir. Yılbaşı için 
mühim bir şey gibi yapıp da hazırlık yapıp, ondan sonra günah işlemek akılsızlıktır, 
şanssızlıktır. Allah’ın hidayetine kavuşamamışlar, bu insanların şansları yok. Tövbe 
etmezseler sonları da kötü, büsbütün şanssız insanlardır. Bu günahla ahirete gidip de zor 
kurtulurlar.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Onun için, “Çoğunluk yapıyor, ben de yapayım.” diye bir kaide yok, akıl işi de 

değildir. Sen hakla beraber ol, az da olsa hakla beraber ol, çoğunluğa kanma. Allah herkese 
hidayet versin inşallah. Her sene biz de bekliyoruz, bu sene inşallah İslam’ın senesi olsun, 
Mehdi Aleyhisselam’ın senesi olsun, insanların nura kavuşacakları, hidayete kavuşacakları 
sene olsun inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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