
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YOLUNUZDAN UTANMAYIN 
 

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. 

Allah’ın yolunda olmak güzel bir şeydir. Güzel şeydir de şeytan onu güzel 
göstermiyor. Kötü yolu, güzel gösteriyor. İnsanların çoğu da ona kanıp, kötü yolda oluyor. 
Bismillâhirrahmânirrahim;  

.-ا ْعـِطُت ْنِاَو
/

45 ْنَم 01ََ
الا 6ِ

لِضُ; :ضْرَْ
>

GHا ِلC۪Eَس ْنَع َكو
ِۜ 

 

“Ve-in tuti eksera men fî-l-ardi yudillûke an sebîlillâh” (En’am Suresi – 116) 
“Yeryüzündeki çoğu insana itaat edersen, seni Allah’ın yolundan çıkarırlar” diyor. Allah 
Azze ve Celle ayeti kerimede, Kur’an’ı Azimüşşan’da söylüyor bunu. Onun için, çoğunluk 
bunu seviyor diye bizim onu sevmemiz, Allah yolunda olmadıktan sonra bize fayda 
vermez, zarar verir. Fayda veren şey, Allah’ın sevdiği az insan bile olsa, onlar doğru yolda 
olduktan sonra onlarla beraber olmak kurtuluştur. Öteki türlü helaktir, kötüdür. Bazı 
insanlar kalpleri istediği halde biz bu yoldayız demeye utanırlar. Ama utanmaya gerek yok, 
utanacak olan kötülük yapandır, Allah’ın emri dışında olanlardır.  

Bismillâhirrahmânirrahim;  

أَ; GHَا َّنِا
/

لاMِ ُرُم
/

الاَو ِلْدَع
ْ
َتي۪اَو ِناَسْحِ

ٓ
لا يِذ :ئا

/
 ٰ[\ْرُق

 

 “İnnallâhe ye’muru bil’adli vel-ihsâni ve-îtâ-i żî-lkurbâ” (Nahl Suresi – 90) Cenab-ı 
Allah diyor ki: “Allah iyiliği, cömertliği, yardımı, akrabaya bakmayı emreder.” Ötekiler 
nedir? Ötekiler kötülüğü emreder, başkasına faydasını istemezler. Onun için, doğru yolda 
olmakla utanılacak bir şey yapılmıyor. Utanılacak şey, dediğimiz gibi Allah’ın emri dışında 
olanlardır. Hırsızlık yapan, zina yapan, içki içen, uyuşturucu alan, insanlara kötü davranan, 
namaz niyaz olmayan, utanılacak onlardır. Doğru dürüst insanın utanmasına hiç gerek yok, 
kimseden de çekinmesin.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Kendi doğrudur, başkaları yanlıştır. Onun için, Allah bu güzel şeyi insanlara 

vermişse, Allah’a şükredip utanmamaları lazım. Utanma, hayâ iyidir ama “La haya fiddin” 
diyor. Din üzerine utanılmaz. Ne varsa onu yapacaksın, onu söyleyeceksin. Allah hepimize 
bu doğru yolda olmayı, bu yolun kıymetini bilmeyi nasip etsin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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