
 

 
 
 
 
 

ŞEYTANIN MASKARASI OLMAYIN 
 

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. 

 
Şeytan, insanları oyuncak etmiş. Müslümanlar Müslümanlara karşı ne kadar hile 

varsa kullanıyor, insanlar da kanıyor. Şeytana kanan insan şeytanın elinde oyuncak gibi 
olur. Kin ve öfkeyle ne akıl kalır başında ne düşünce ne de insaf. Şeytanın en büyük silahı 
öfkedir.  

 
Öfke, Allah için olacak. Allah için öfkelenirsen onun sevabı var, nefsin için olursa 

sana hem zarardır hem de günaha girmiş olursun. Nefsin için olursa başkasının da hakkına 
girmiş olursun. Başkasının yapmadığı şeyleri yapmış gibi kabul edip, ona göre öfkelenirsin. 
Bunu yapan da şeytanın askerleridir. 

 
Eski zamanda şimdiki gibi medya, gazete mazete yoktu. O zamanın medyası şiirdi. 

Bismilllahirahmanirrahim  
 

 أَلَْم تََر أَنَُّهْم فِي ُكل ِ َواٍد يَِهيُمونَ  ﴾٢٢٤﴿ َوالشُّعََراء يَتَّبِعُُهُم اْلغَاُوونَ 
 
“Veş şuarâu yettebiuhumul gâvûn. E lem tera ennehum fî kulli vâdin yehîmûn” 

(Şuara Suresi – 224, 225) “Şairlere tâbi olanlar yoldan çıkmışlardır, akılsız olanlardır.” O 
vakit şiir çok kuvvetliydi, medya gibi her tarafa yetişirdi. Yani bir şey söyledin mi artık hiç 
bitmezdi.  

 
Şimdiki bu medya gibi istediğini söylüyor, siyahı bembeyaz gösteriyor, beyazı 

simsiyah gösteriyor. İstediği gibi gösteriyor; insanlar da oyuncak gibi, yalancı insanlara alet 
oluyor. Yalancı insanlarla, yalancıyla iki adım yol gidilmez. Dikkat edin, kimsenin günahına 
girip de sonradan pişman olmayın. Şeytana alet olmayın, insanlar şeytanın maskarası 
olmasın.  

 
İnsanlar şeytanın eline o kadar maskara olmuş ki her yazılanı gökten inmiş gibi 

zannediyorlar. O da senin gibi insan. Sen bir yalan söylersen, o yüz tane yalan söyler. Şeyh 
Efendi’ye sormuşlar; “Gazetecilerin sermayesi nedir” “Yalan, başka şey değil.” demiş. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Allah muhafaza etsin. Allah insanlara da akıl, fikir versin çünkü insanlar akılsız. 

Çocuk gibi her şeye inanıyorlar. Hâlbuki koca insan olmuşsun. Her yapılan, her denen 
doğru değildir; her denenin peşine gidilmez. Gidersen hem sen zarar görürsün hem 
insanlar zarar görür. Faydalı çıkan şeytan ve askerleridir başka şey değil. Allah muhafaza 
etsin. Kötü günlerdeyiz, daha dikkatli olmak lazım. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha  
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