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ŞEYTANIN KÖLESİ 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
Eûzü billâhi mine’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.  
Ebu Eyub El Ensari, Medet 

Tarikatun es sohbevel hayru fi cemiyya. 
 
 Mübarekler her tarafta varlar. Dünyanın her tarafında vardırlar. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) diyor ki : “Onlarla rızkınız gelir, onlarla yağmur yağar, onlarla zafer 

kazanırsınız.” Evliyaullah, Sahabeler ve Peygamberler. Tabi önce Peygamberler vardı, 

ondan sonra salih insanlar geldi. Peygamber Efendimiz‟den sonra sahabeler vardır. 

Ümmetin en yüksek mertebesinde olan insanlar onlardır. Ondan sonra da onlara yetişenler 

ve onlara yetişenlere yetişenler gelir.  

 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “En hayırlı zaman benim zamanımdır.” diyor. Ondan 

sonra da benden sonrakiler diyor. Ardından 100-150 sene daha sayıyor ve ardından 

dünyada fesat çıkacak diyor. İnsanlar çoğaldıkça iyi insanlar daha az kalıyorlar. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)„in zamanında insanlar azdı ve 124.000 sahabe vardı. O büyük bir 

vücuttu. Eski zamana göre 124.000 az bir şey sayılmaz. Daha sonra insanlar çoğaldıkça 

rakam yine aynı kaldı, 124.000 kaldı. Şimdi gene aynı ama 6-7 milyar insan içinde 124.000 

mübarek az kalıyor. (Sahabelerden sonra her dönemde dünya üzerinde 124.000 Evliya 

vardır.)  

 Kötülük yapan insanlar çoğalıyor ama o 124.000 (evliya) olmazsa bu dünya bir 

dakika kalmaz. Onlar her zaman varlardır. Her asırda vardır. Biri gitti mi hemen onun 

yerine başkasını Allah (c.c.) tayin ediyor. Bir de onların hayatta olmaları lazım. Eski 

mübareklerin de kuvvetleri var ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)‟in dediği bu insanlar sağ 

olan yani dünyada hizmet eden insanlardır. Onların hizmetleri lazımdır. Bu dünya boşuna 

dönen bir gezegen değildir. 

Allah (c.c.) her şeye kadirdir. Allah için zor bir şey yok. Allah istediğini yapar, 

kimseye sormaz. Bu talim terbiye, İslam terbiyesi, tarikatın terbiyesidir. Edep çok mühim 

şeydir. Edep dinin esası desek yeridir. Edep olmadıktan sonra ne din kalır ne iman kalır ne 

hiçbir şey kalır. Bu da bizle, Müslüman olan insanlarla, Müslüman olmayan insanların 

arasındaki farktır.  

Edep ne demektir? Emre itaattir. Önümüzdeki şeyhe hürmettir, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)„e hürmettir, Allah‟a hürmettir. Bunu yapmayan insan ilk başta karşıdaki 

insana hürmet etmez, ondan sonra mürşide hürmet etmez, Hz. Peygamber‟e hürmet 

etmez, Allah‟a hürmet etmez. 
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Bu ne demektir? Bunun adı açıkçası hep duyduğumuz isimdir, demokrasidir bu. 

Edepsizlik demokrasidir. Vaazda siyaset konuşmak için değil. Her şeye bunu koydukları 

için söylemek gerekiyor.  

Zaten ismi üstünde, demo deli demekmiş. Bir de ötesi, yanındaki ile deli lakırdısı 

gibi bir manaya geliyor. Esas manaya bakarsan böyle bir şeydir. Her şeye karışman lazım, 

her şeye burnunu sokman lazım, senin de reyin olsun. Bu hiç bir şeye faydası olmayan 

şeydir.  

Bazı sivri akıllılar çıkıyor, İslam‟da demokrasi var diyorlar. İslam‟da demokrasi 

yoktur. Akıllı insanlar Peygamber Efendimiz„in (s.a.v.) hadislerinden, Allah‟ın kitabında, 

Kur‟an‟ı Azimüşşan‟da indirdiği ayetlerden, surelerden hükümler çıkaran insanlardır. 

Onlara göre amel eden insanlardır. Bütün işlerini ona göre yaparlar, demokrasi gibi değil.  

Bir şey olacaksa, en akıllı insanlar toplanır, ona göre karar verirler. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)‟den sonra Meşveret Şura heyeti var. Beş on kişidir mübarekler. Kimin 

halife olacağını onlar tayin ederler. Bir iş olacaksa onlardan fikir alırlar, meşveret yaparlar 

ki doğru karar versinler.  

Herkesin işi gücü var ama bu zaman kötü bir zaman. Öyle bir zamana geldik ki 

demokrasi, seçim filan diyorlar ama bu şeytanın bir oyunudur. Ancak Allah Azze ve Celle 

istediği zaman şeytanı kendi silahıyla da vuruyor. Demokrasi istediğin zaman, “Al sana 

demokrasi!” diye Allah‟ın emri çıkıyor meydana.  

Bu mevzuya nereden geldik? Demokrasi, bilmem batasıca meselesine edepten 

geldik. Bize demokrasiyi öğreten batıdır. Şeyh Efendi‟nin Allah makamını âli etsin, 

devamlı “Batı, batasıca batı!” derdi. Biz de eksik etmeyelim; “Batı, batasıca batı!” Battı 

zaten, battı.  

Efendim neymiş, Allah Azze ve Celle nasıl müsaade ediyor da bu kadar harp 

oluyor, milletin kanı dökülüyor, ne için böyle oluyor? Şeyh Efendi olsa tükürürdü burada. 

Bre sana mı soracak be dengesiz, terbiyesiz, ahlaksız! Allah Azimüşşan sana mı soracak? 

Seçim mi yapacak? Başbakan sözcüsü, bilmem ne sözcüsü mü koyacak? Allah (c.c.) 

istediğini yapar.  

Şeyh Efendi‟nin kasidesi vardı; “Kulluna abid, vallahi muhimen yefal ma yurid.” 

Bunu söylerdi. Hepimiz kuluz. Allah‟ın katında hepimiz kuluz. Allah istediğini yapar. Sen 

iki kitap okumuşsun, Hint kâfirinin gurusunun, kuru herifin bir şeyini okumuşsun, bilmem 

filozofların üç beş tane lafını ezberlemişsin, kalkıp da kendini akıllı mı zannediyorsun? 

Hesap mı soracaksın Allah Azze ve Celle‟ye? 

İşte bunu söylüyorum, Müslümanlarla gayrimüslimlerin arasındaki fark budur. 

Onlarda hiçbir şeye hürmet yok, edep yok bir defa. Onun için çıplaklar. Nasıl giyinirlerse 

giyinsinler edep yok adamlarda. Edep olmayınca iman olmuyor. Bu söyledikleri Allah 
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Azze ve Celle‟ye, edebe yüzde yüz mugayir. Hiç kimseye edepleri yok, kendilerinden başka 

düşündükleri yok.  

Ancak Müslüman olan insanlığa layık olur. Öteki türlü, edepsiz insan, insan 

sayılmaz. Çünkü edebi olmayan ancak dört ayaklılardır. Çırılçıplak dolaşıyor herifler, 

istediklerini yapıyorlar. Ama dört ayaklılar gene daha iyi. Onlar Allah‟tan korkarlar, Allah‟ı 

tespih ederler, yaratanlarını bilirler.  

Bunlarda o da yok, doğrudan şeytanın askerleri, şeytanın köleleri. Kul değil, 

doğrudan şeytanın kölesi bunlar. Onlara özenecek hiçbir şey yok. Ey insanlar, ey 

Müslümanlar! Bu özenti hepimizde var. Onların hakikatlerini görün, halinize şükredin. Sırf 

boyadırlar. Hakikaten boyadır onlar. 

Yirmi sene önce Amerika‟ya gittik. Herkes filmlerini televizyonda, orada burada, 

şeytan dolabında görüyor. Bir görseniz, orada hiçbir şey doğru değil, hepsi yalan. Ne var 

ne yok rezillikten başka bir şey değil. Gösterdikleri hiçbir şey doğru değil. Dünyayı böyle 

kandırmışlar.  

İnsanoğlu kanmasın. İnsanoğlu insan olacaksa Allah yoluna gelsin, 

Müslümanlığa gelsin. Hem dünyada şerefli yaşar hem ahiretini kazanmış olur. Başka 

özenecek bir şey yok. Bu dünya zaten geçici dünyadır, birden geçip gidiyor.  

Allah‟a dönün, Allah yolunu takip edin. Doğru yolda olun, edep yolunda olun. En 

mühimi de dediğimiz gibi mübareklere, peygamberlere, sahabelere, evliyalara hürmet edin. 

Onların makamları nurdur, yerleri nurdur.  

On gün önce Mübareklerin yanındaydık. Her biri küfür diyarında olduğu halde 

mekânları cennet bahçesi gibi. Kâfirler bile gelip oraları ziyaret ediyor. Yani o kadar feyiz 

var ki kendilerini alamıyorlar. Hâlbuki onlar Müslümanların düşmanı. Ama o zatlara 

hürmet etmişler, korumuşlar. Etrafta bir tane Müslüman olmadığı halde makamları 

tertemiz, bir tane taşına değmemişler, hürmet etmişler. 

İnşallah onlara da iman nasip olur. Onlar isterler ama adamlar Müslümanlığa 

gelmesin diye şeytanın milyon tane hilesi var. Eski zamanda, orada Müslüman diye bir şey 

yoktu. Orayı fetheden asker ne kadar olacak? O mübareklerin yüzü suyu hürmetine 

milyonlarca insan Müslüman oldu.  

Şimdi bile Hindistan, dünyanın ikinci en büyük Müslüman nüfusuna sahip devleti. 

İki yüz milyondan fazla Müslüman var. Endonezya‟dan sonra en büyük Müslüman nüfusa 

sahip olan devlet Hindistan. Adamların otuz milyondan fazla tahta mahta, ne varsa 

taptıkları putları var. Hatta fabrikalarını gördük. Adamların put fabrikaları harıl harıl put 

yapıyor.  

Milyon tane tapınacak şey varken, adamlar bu Mübareklerin hürmetine, bereketine 

İslam‟a girdiler. İslam‟a akın akın gelmişler. İslam eserleri, camiler, dergâhlar, türbeler, 
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binlercesi süslüyor oraları. İslam budur işte. Çünkü onlarda istidat var, hakikati arıyorlar. 

Yalan yanlış şeyleri görüyorlar. Güzel nuru görünce hepsi Müslüman oldular.  

Onun için bizim şaşkın Müslümanlar korkmasın. Türbeden, mürşitten, şeyhten 

korkmasın; onlardan zarar gelmez. Allah‟tan korkan insandan zarar gelmez. Allah‟tan 

korkmayandan zarar gelir. Allah‟a hürmet etmeyen, Hz. Peygamber‟e hürmet etmeyen 

insanlar zararlı insandır.  

Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah bu ümmete sahip göndersin. Dünya bir 

darlık ve sıkıntı içindedir. Artık Müslüman olsun olmasın herkes bir kurtarıcı bekliyor. 

Demek ki yavaş yavaş pişmeye başladı. İnşallah Mehdi Aleyhisselam‟ın zuhuru yakın olur. 

Allah tez zamanda kavuştursun inşallah.  

Bi Hürmetil Fatiha  

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri‟nin 

21 Kasım 2015 Tarihli Sohbeti / Eyüp Sultan Sohbetleri 


