
 

 

 

 

ŞEYTANIN GECESİ 
 

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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

 Allah’tan korkmuyorsak cehennemden korkalım. Bu gece şeytanın 

gecesidir. Bütün şeytanlar azmış. Ne gibi bir fırsat varsa şeytan hiçbirini kaçırmaz, insanı 

her türlü belaya sokar.  

Bu gecenin bir güzelliği, bir özelliği yok. Yılbaşı diyorlar. İnsan düşünürse hiçbir 

faydası olmayan bir gecedir. Müslümanlara faydası olan Cuma gecesidir. Cuma gecesi 

mübarek bir gecedir. O gecede yapılan ibadetler makbul ibadetlerdir. Ama onda yapılan 

günahlar da diğer günlere göre daha fazla günah sayılır. Bunu göz önüne almak 

lazım, insanların buna dikkat etmesi lazım. 

Bazı insanlarda küçüklüklerinden beri yılbaşı, yılbaşı diye evde kutlamak alışkanlık 

olmuş. O insanlar düşünemiyor. Akıllarını kullansalar zaten doğru yoldan ayrılmazlar. 

Doğru yoldan ayrılan akılsız insandır. Dediğimiz gibi bazı insanlarda yılbaşı diye evde 

kutlamak alışkanlık olmuş. Onu yaparken bari bir haram işlemesinler! Sonra yavaş yavaş 

ondan da kurtulurlar.  

Faydası olmayan bir şey için neden boşu boşuna heyecanlanıyoruz, ne için boşu 

boşuna yoruluyoruz, hazırlık yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz? Ama en 

sonunda bu geçtikten sonra zaten hiçbir faydası olmadığı anlaşılıyor. Hatta zararı bile 

olmuştur bazı insanlara. Kötülüğü dünyada da oluyor, ahirette de.  

Ahirette sıkıntı oluyor çünkü bu Allah’a isyandır. Bir sene, yeni sene derken; 

seneler zaten Allah’ındır, zaman Allah’ındır. Allah azze ve celle zamanı, içinde 

iyilik yapın diye yaratmış; günah işleyin diye değil, her fırsatta bir günah işleyin 

diye değil. 

Bu gece kâfirler azar, imansızlar azar, akılsızlar azar. Bu gece mübarek gecedir, 

Cuma gecesidir. Ona göre dikkat edin. İnşallah tövbeye vesile olsun, bu insanlara hidayet 

olsun.  

 



     

 

 

 

 

Yeni sene, yeni sene diyorlar. Her sene zaten geliyor. İstesen de istemesen de yenisi 

geliyor. Bazı insanlar yeni sene geldi diye seviniyorlar. Bu sene Allah bilir başınıza ne 

gelecek? Buna mı seviniyorsun? Bilmediğin şeye seviniyorsun. 

Bildiğin bir şey var, o da Allah sana kork diyor; benden korkmazsan ateşten 

kork. Onu düşünün, ona göre amel edin. Allah hepimize hidayet versin; şeytanın 

şerrinden, şeytanın tuzaklarından bizi emin kılsın.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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