
 
 

 

 

 

 

 
ŞEYTANIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN 

 
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. 
 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ   إِوََّما اْلُمْؤِمىُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَه أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا اَّللَّ
  

“İnnemâl mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum 
turhamûn” (Hucurat-10) 

Ayet-i kerime; “Mü'minler kardeştir. Onların aralarını ıslah edin, araya fitne 
sokmayın.” diyor. Bu, Allah’ın emridir, Müslümanlara nasihattir. Müslümanlar bir olunca 
tabi kuvvetli oluyorlar ama şeytan ve askerleri bunu istemiyor. Muhakkak herkes birbirine 
düşman olsun istiyorlar. Müslümanlar da kanıyor, düşmanla uğraşacağına, kendi gibi 
Müslüman olan insanlarla uğraşıyorlar. Her tarafta aynı şekilde. Maalesef bütün İslam 
âlemi öyledir.  

Osmanlı sadece Müslüman değildi, 72 milleti tek devlette toplamıştı. Hepsine 
adaletle davranırdı, hepsi de memnundu. İşte şeytan bunu beğenmedi. İlk başta 
gayrimüslim olanları yavaş yavaş kışkırttı, devletin aleyhine ayağa kaldırdı. Ondan sonra o 
yetmedi, Müslümanları da “Sen Arapsın, sen Acemsin, sen şusun, sen busun…” diye 
dağıttı. O yetmedi, şimdi her Müslüman olan memlekette insanları birbirlerine 
kırdırıyorlar.  

Dediğimiz gibi, Müslüman ne yaparsa ona nasihat etmek lazım. Bu, Allah’ın 
emridir. Onunla kalkıp da kavga ederek insan bir yere varamaz. Muhakkak iyilikle arayı 
yapmak lazım. Bir de İslam’a karşı başka insanlarla, kâfirle birlikte olmak büyük bir 
günahtır. Onun hesabını Allah’ın karşısında verecekler. Dünyada da zelil olurlar, ahirette 
de cezasını görürler.  

Mühim olan ahirettir. Dünya için, nefsini tatmin etmek için, iki kuruşluk şey için 
kendini satmak iyi değil. Şimdi şeytan her taraftan saldırıyor. Ahir zamandır diye bütün 
kuvvetini çıkarmış, var gücüyle İslam’a saldırıyor. Şeytan onlarla beraber ama bilmiyor ki 
Allah Azze ve Celle bizimle beraber. Galip Allah’tır, Allah’ın vaadidir, Allah’ın sözüdür. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Şimdi şeytanın aletleri çok. Televizyon vardı, telefon vardı, şimdi daha beteri var. 
Beleşten her gün sallıyorlar. Bir bakıyorsun; bu bana sövdü, şu sana sövdü… Hiç onlara 
bakmayın. Söven sövsün, sonra hakikati bilince pişman olur. Onun için ona bakıp da “Şu 
bana şöyle dedi, bu bana böyle söyledi…” diye içinize buğz, kin koymaya gerek yok. 
Bakmazsan olur.  

“Şu internette şöyle söyledi, bu şurada böyle dedi…” diye söylemeyin. Ne siz bakın 
ne de “Şu adam sana şöyle söyledi.” diye başkasına haber verin. Böyle yapınca şeytan 
üzülecek, kahrolacak. Öteki türlü; hayvan, haşerat tuzağa nasıl yakalanırsa sen de öyle 
onun tuzağına yakalanırsın, o vaziyette olursun. Sen kendini o dereceye düşürme, sen daha 
yüksek ol! 

Tuzağa zehir korlar; fare ölür, hamam böceği ölür, sinek ölür. Onlar bu tuzağa 
kanan haşeratlardır. İnsanın öyle şeylere kanmaması lazım, bunlara bakmaması lazım. Ne 
derlerse desinler, hiç o şeye düşmeyin. Allah hepimize, bahusus Müslümanlara akıl fikir 
versin, iyi düşünce versin. Allah yardımcımız olsun. İslam galip gelsin, kâfir mağlup olsun, 
hainler de onlarla mağlup olsun. Allah onları kahrı perişan etsin inşallah.  

 

El Fatiha      

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

18 Aralık 2016/18 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


