
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YERYÜZÜNDEKİLERİN ÇOĞU 
 

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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FGا ِلB۪Dَس ْنَع َكو
الِا َنوُعJَّLَِي ْنِا ِۜ

َّ 
الِا ْمُه ْنِاَو َّنPظلا

َّ
 َنوُصُرْخَ: 

  “Ve-in tuti’ ekśera men fî-l-ardi yudillûke ‘an sebîli(A)llâh(i)(c) in yettebi’ûne illâ-
zzanne ve-in hum illâ yaḣrusûn” (En’âm Suresi - 116) “Eğer yeryüzündekilerin çoğuna 
uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan 
uyduruyorlar.” “İnsanların çoğu, insanlığı haktan uzak tutar.” diyor Allah Azze ve Celle. 
Onlara itaat edersen yolunu şaşırırsın, yolunu kaybedersin, Allah’tan uzak durursun. Onlar 
senin için hayır istemez. Birisine hayır olursa kendisinin faydası azalacak zanneder.  

Allah Azze ve Celle herkese doğru yolu göstermiş ama insanlar kendi bildiklerini 
okuyor, kendilerine, nefislerine hoş giden şeylere tâbi oluyorlar, yoldan çıkıyorlar. 
Başkalarına da “Bunu yapın, şunu yapın, bu iyidir, ben bunu yaptım…” diye emrediyorlar. 
Ama Allah Azze ve Celle’nin Kur’an-ı Azimüşşan’da; “Onlara itaat edersen yoldan çıkarsın, 
yoldan sapıtmış olursun.” diye hitabı var.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in getirdiği İslam yolu bellidir, onun dışında olanların 
hepsi sapıtmıştır, onlar da çoğunluktur. Yani dünyaya bakarsan İslam çoğunlukta değil, az 
da değil ama az olmasa da gene de onun içinde sapıtmış olanlar çok. Onlara bakıp da bunlar 
haktır dersen, sen de sapıtırsın. Nasıl sapıtmazsın? Hakiki mürşit bulup Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in yolunu devam ettirerek, o yoldan giderek kurtulursun. İslam’ın 
kurtuluşu budur. Osmanlı’ya kadar böyle devam etti, ondan sonra iyice bozdular.  

Şeytanın askerleri, şeytana hizmet eden insanlar var. Ya Allah’a hizmet edeceksin ya 
şeytana, başkası yok. Ben ortada olurum diye bir şey yok. Sen ya hakkın yanında ya hak 
olmayan tarafta olman lazım. Allah bizi hakkın yanında olanlardan eylesin, sabitkadem 
kılsın. Bizi onlara galip getirsin inşallah. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik                           
El Fatiha 
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