ŞEYTAN SİZİ ALDATMASIN
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’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 sohbe vel hayru fi cemiyya.
Allah’a şükür tarikatımız Nakşibendi tarikatıdır. Bu tarikatta olduğumuza şükürler
olsun. Allah bizi Müslüman yarattı, doğru yola sevk etti. Doğru yolda değiliz diyemeyiz.
Allah’a şükür doğru yol budur. Allah’ın sıratı müstakim dediği yol budur. Hem şeriat hem
tarikat olarak zerre kadar yol dışında değildir. Bütün yollar, doğru yol burada olur.
Allah bizi yoktan var etti, esas madenimiz toprak. Toprak üstünde yürürüz; sonra
da toprak üstümüzde olur, yanımızda olur. Her türlü meyveyi, sebzeyi Allah (c.c.)
topraktan yaratıyor. İnsanlar ibret almıyor. Allah gösteriyor, yoktan var ediyor, en sonunda
gösteriyor ki gene toprak oluyoruz.
Bazı insanlar çok akıllıyız diye geçiniyorlar ama akıl başka, öğrenmek başka, bazı
şeyleri anlamak başkadır. “Ve kul Rabbi zidni ilma” Allah bize ilim öğretsin çünkü çok
insanlar var, eğri yolu, doğru görüyorlar. Kötüyü güzel görüyorlar, yaramazı iyi görüyorlar,
ne dersen tam tersini söylüyorlar.
Bu dünyada bir hak yol var, bir de hak olmayan yol var. Allah kime kısmet ediyorsa
hak yolu buluyor. Ona şükretmek lazım çünkü Allah Azze ve Celle istese bizi bu yolda
koymayabilirdi. Allah’a kimse bir şey diyemez.
Akıllı insanlar, Allah’tan korkan insanlar Allah’ın işine karışmaz. Ama bazılarının
akılsızlıkları da dereceleri üzerine değişiyor. “Allah bizi ne için böyle yarattı? Allah ne için
böyle yaptı?” diye söyleyen akılsızlar var. Onlar gene bir derece, Allah’a inanıyorlar gibi.
Bazıları var, adam hiç inanmıyor. Onlar büsbütün akılsız insanlardır.
Allah (c.c.) dünyayı zevk için, zevk-ü sefa çekmek için yaratmadı. Dünya imtihan
dünyasıdır. Herkesin kendine göre bir imtihanı var, bir problemi var. İnsanın canını
sıkacak şeyler olur, herkes derecesine göre sabreder.

Hakiki iman sahibi Peygamberlerdir. Onlardan sonra Sahabeler, onlardan sonra da
Evliyalar gelir. Onların imanları tamamdır. Onlara hiçbir şey tesir etmez. Ne fakirlik ne
hastalık ne yalnızlık ne soğuk ne sıcak, hiçbir şey tesir etmez onlara. Onlar teslim olmuşlar
ve biliyorlar ki Allah’a imanları tamamdır. Öyle olunca rahat olur, imtihanı çok rahat
geçerler. İmtihanları olunca da imtihan mı değil mi diye sormazlar. Bu Allah’tan geliyor
derler, hiçbir itiraz etmezler, bir şey söylemezler.
Onlar Allah’ın sevgili kullarıdır ama normal, avam insanlarda da o insanın imanı ne
kadar yüksekse, imanının derecesine göre teslimiyet de o kadar çok olur. İman azaldıkça
başlar şikâyet etmeye, daha azaldıkça başlar zırlamaya, daha da azaldıkça başlar isyan
etmeye. İsyanla bir şey elde edemezsin. Senin yaptığın hayır hasenat da o günahın af
olması için silinir gider.
Dediğimiz gibi bu dünya imtihan dünyasıdır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.)
zamanında olanlar, en yüksek mertebedeki imanda olan insanlardır. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) Sahabelerini methetti ve dedi ki: “Sahabelerimin hepsi parlak yıldızlar gibidir,
onlara tâbi oldunuz mu hidayete erersiniz.”
Tabi Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) sonra şeytan rahat durmadı, Sahabelere
büyük imtihanlar yaşattı, aralarına fitneler soktu. Ama fitne olsa bile Sahabeler, Peygamber
Efendimiz (s.a.v)’in ashablarıdır.
Fitneyi ne kadar karıştırırsan, o kadar daha fazla çoğalır. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) zamanında kimse büyük fitne çıkaramadı. Hazreti Ebu Bekir (r.a.) zamanında da
aynı şekilde. Hazreti Ömer Efendimiz’in (r.a.) zamanında da kimse başını kaldıramazdı.
Bazen sıkı olmak lazımdır.
İslam devleti kuruldu. İslam devleti şimdiki devletler gibi değil, doğru yolu gösteren
bir devlet ve şeytana düşman. Bütün dünya şeytan devletiydi, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) geldi ve şeytanın saltanatını yıktı. Şeytan da tabi rahat durmaz, var gücüyle savaş
açtı. Ta o zamandan bu zamana kadar devam ediyor.
Şeytan hem gayrimüslim olan devletlerde hem de İslam’ın içinde devamlı fitneler
çıkarıyor. Müslümanların içinde fitneler çıkarıyor, zannediyor ki İslam’ı bitireceğim.
Allah’ın vaadi vardır, bütün dünya Müslüman olacak. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadisi Şerifinde de söylüyor ki: “Benim neslimden bir mübarek zat gelecek.” Mehdi
Aleyhisselam’dır. Mehdi Aleyhisselam gelince bütün dünya küfürden temizlenecek,
şeytanın bütün hayalleri sönecek çünkü dünyada İslam olmayan yer kalmayacak.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) geldiği vakit her türlü devlet vardı. Sulh yoluyla,
savaşmamak şartıyla dururlardı. Ama bu zaman farklı, bin dört yüz senedir İslam’a hücum
ediyorlar bunlar. Şimdi de en çok şiddetine ulaştı. Artık onlara bir mazeret kalmadı. Mehdi
Aleyhisselam çıkınca hepsini Müslüman edecek.
Mehdi Aleyhisselam zamanında kerametlerle, Allah istedikten sonra ne roketi çalışır
ne bombası patlar ne silahı çalışır. Allah istedikten sonra olur, Allah’ın istediği olur, başka
şey olmaz. Onun için Allah (c.c.) doğru yolda olan Müslümanlarla birliktedir.
Muhakkak vaadi olacak, bu günler geçecek Allah’ın izniyle. Bu mazlum insanlar
haklarını alacak. Zalim ne burada ne ahirette fayda edemez, hiçbir şey elde edemez.
Dünyada da rahatsız, huzursuz insandır; ahirette de çekeceği vardır.
Doğru insanlarla olun. Milliyetçilik günahtır, milliyetçiliğe lanet edilmiştir. Sen
Müslümansın, başındaki Müslümana tabi olacaksın. Onlar doğru yolda olan insanlardır.
Allah’a şükredeceğine şeytanla beraber olma. Şeytandan uzak ol, kazanırsın. Şeytanla
beraber olan daima hüsrandadır, zarardadır.
Kimseden çekinmeyin, kimseye aldanmayın, şeytanlar sizi aldatmasın. Şeytanlar
aldatmayı iyi bilirler, her türlü kapıdan girerler. Siyahı beyaz yaparlar, beyazı siyah yaparlar.
Kanacak olan millet kanar ama bu mühim bir şeydir, isyan iyi değildir. Şeytan, Allah’a
isyan etti ve kovuldu. Sen de onunla beraber olma, kovulma çünkü dünyada zarar etmek
bir şey değil de esas ahirette bunlar sorulacak.
İman mühimdir, imanınız kuvvetli olsun. İmanın şartlarını da biliyorsunuz.
Örneğin ahirete iman var, ahirette sorulacak sorular var. Dünyada her istediğini yapma.
Allah’ın yapma dediğini yapma, yaparsan hesap vereceksin. Yap dediğini yapmazsan bile,
yapma dediğini yapma. Bazen olabilir, insan yap dediğini yapamaz ama yapma dediği
şeyleri katiyen yapma. Adam öldürme, zina yapma, hırsızlık yapma, isyan etme!
Hani namaz kılamazsan, oruç moruç tutamazsan, yap dediğini yapmazsan o gene
bir şeydir. Allah’a iman ettikten sonra Allah’la aranızdadır, Allah affedebilir. Ama yapma
dediği şeyleri yaparsan isyana girmiş olursun, o vakit vaziyetin daha berbat olur.
Sohbetin başında dediğimiz gibi, Allah bize düşünce versin. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.); “Bir saat düşünce yetmiş senelik ibadetten daha hayırlıdır.” diyor. Bir saat ayırıp da
“Ben ne yapıyorum? Ne ediyorum? Kimlerle beraber oluyorum? Ne yapacağım, ne

edeceğim?” diye düşünürsen yetmiş sene ibadetten daha efdaldir. Ama yetmiş sene ibadet
yapıp da en sonunda kanarsan, hiç bir faydası olmaz.
Allah hepimize akıl ve hakiki ilim versin inşallah. Allah bize doğru yolu görecek,
doğru yoldan ayrılmayacak ilimler versin inşallah. Milletimize, ümmetimize de hidayet
versin de doğru yola gelsinler inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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