
 
 

 

 

 

 

 
HASET ŞEYTANIN SIFATIDIR 

 
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. 
 

Haset, şeytanın sıfatlarındandır ve kıskançlık demektir. Kıskançlığın bir iki çeşidi 

var ama Arapça haset demek: Doğrudan başkasına haset etmek, başkasının elinde ne 

varsa, onun onda olmamasını istemek manasına geliyor. “Bende de olsun, onda da olsun” 

değil de onda hiç olmamasını istemektir. Çok kötü bir haslettir, bir sıfattır. İnsanda o haset 

sıfatı olursa, o içinde olursa, bütün hayatı eziyetle geçer. Çünkü kimseyi çekemez, herkesi 

kıskanır, haset eder; “Bunda var, bende yok; onda da olmasın!” der. 

Bu, sıfattan daha fazla bir hastalıktır. Bu bir hastalıktır ve insanın onu içinden 

atması lazım. İnsanın uğraşması ve en azından “Onda da olsun, bende de olsun.” demesi 

lazım. Allah Azze ve Celle cömerttir, herkese yetecek kadar ihsanda bulunur.  

Sen istediğin kadar haset et, o haset içini yer, bütün hayatın zehir olur. Bu en çok 

ilim konusunda oluyor. Hocalar birbirlerini çok kıskanırlar, haset ederler. Hâlbuki onlar 

Allah kelamını söylüyorlar. Ancak insanda nefis terbiyesi olmayınca; nefis insana biner, 

hayatını cehenneme çevirir ve hayatının sonuna kadar eziyetle, üzüntüyle yaşar. Yani 

hasedin hiçbir iyi tarafı yok, hiçbir güzel tarafı yok, ondan kurtulmamız lazım.  

Yani az bir şey olsa bile sakın ona fırsat vermeyin. Muhakkak “Bu iyi bir şey 

değildir.” deyip, ona en ufak bir taviz vermemek lazım. Çünkü bir başladı mı yavaş yavaş, 

yavaş yavaş insanı öldürür. O hasetle, o kinle insan başkasına da zarar verir. Onun için 

Kur’an’da da;  

 َوِمن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 
 

“Ve min şerri hâsidin izâ hased” diyor. (Felak Suresi-5) Yani; “Haset edenin 

şerrinden Allah bizi muhafaza etsin” manasında. Felak suresinde Allah Azze ve Celle 

göstermiş ki haset kötüdür, şerdir yani kötülüktür.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Kötülükten insana bir fayda gelmez, şer gelir yalnız. Allah muhafaza. Allah öyle 

insanları bizden uzak tutsun, Allah şerlerinden muhafaza etsin.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

26 Aralık 2016/26 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


