
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SABİTKADEM 
 

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 Azze ve Celle buyuruyor ki: “Bizden duyduğunuzu duyun ve ona göre amel 

edin.” İnsan, bahusus bu zamanın insanı nerede lüzumsuz şey varsa onu duyuyor, onu 
dinliyor ve ona inanıyor. İnanacaksan, iman edeceğin şey Allah’ın, Allah Azze ve Celle’nin 
kelamıdır. Başka şeye inanırsan bir işine yaramaz, seni yoldan çıkarır, helak olursun. 
Bismillâhirrahmânirrahim;  

-,ا ْعِطُت ْنِاَو
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“Ve-in tuti’ ekśera men fî-l-ardi yudillûke ‘an sebîli(A)llâh” (En’am Suresi – 116) 
Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “İnsanların çoğunu dinlersen, seni Allah’ın yolundan 
uzaklaştırırlar, seni Allah’ın yoluna yaklaştırmazlar.” Herkesin bir fikri var, bir düşüncesi var. 
Milyonlarca, milyarlarca insan var, onları dinlemeye kalkarsan yoldan çıkarsın. Hâlbuki Allah 
Azze ve Celle’nin yolu belli, emirleri belli, doğrudan sana yarayacak şeylerdir. Ötekiler hiçbir 
kıymeti olmayan şeylerdir.  

Allah yolunda giden insanlar azdır, şeytan yolunda, o insanların yolunda giden 
çoktur. “Bu adam şöyle dedi, bunun peşinden gidelim.” diyor. Hem Müslüman olarak 
geçinenler, şimdi yeni çıkan tayfalar var, hem de Müslüman olmayanlar, onlar ikisi 
birbirinden beter, hangisi daha kötü diye yarışıyorlar. İnsanları  nasıl yoldan çıkaralım da 
cehenneme götürelim diye yarışıyor bu fikirler. Allah’a inanmayanlar, onlar zarardan başka 
şey değildir, onlardan uzak durmak lazım. Kendine, nefsine uymayıp Allah’a yönelmek 
kurtuluştur. Öteki türlü helak olursun, yoldan çıkarsın, seni delalete götürürler. Onlara uyan 
milyonlarca, milyarlarca insan helak olmuş gitmiş.  

Sen yolu bulmuşsan dikkat et, o yoldan ayrılma, onun bunun lafıyla, sözüyle kendine 
zarar verme, vesveseye düşme, şüpheye düşme, yola devam et. En faziletli şey sabitkadem 
olmak, az ibadet etsen, az hayır yapsan bile o yolda devam etmek. Sen doğru yolu 
bulmuşsun, Allah’ın yolundan ayrılma, nefsine hâkim ol, sabit ol, sebat mühimdir. Bundan 
seneler önce, neredeyse otuz seneyi geçti, Şam’dan bir ihvan vardı, Kıbrıs’ta okuyor. Şeyh 

 



 
 

 

 

 

 

Efendi’ye, Şeyh Nazım Hazretleri Babamıza (k.s.) soruyor: “Nasıl? Başarılı olur muyum 
işlerde?” Çünkü okuyor, fazla da okuyamadı. “İşin sırrı sebattır, her işte sebat edersen, 
sonunda başarırsın.” dedi Şeyh Efendi (k.s.)  

En mühim işimiz ahiret işidir. Yolu bulmuşsun, o yolda sebat et. Seni yoldan 
çıkarmaya uğraşanlar çok olur, onları dinleme, ilk başta kendini kurtar. Başkasını 
kurtaracağım deyip de kendin de helak olma, yoldan çıkma. Allah muhafaza etsin, Allah 
hepimizin imanına kuvvet versin, sebatta olalım inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 13 Aralık 2020/28 Rebiülahir 1442 Tarihli Sohbeti 
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