
ŞEYTANA UYMAYIN 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzü billâhi mine’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. 
 

Şeytandan sakınmak lazım. Bütün vakit, işi gücü hile yapmaktır. Yapacağınız işler 
Allah için olsun. Hiç bir işe nefsinizi katmayın. Nefsiniz kötüdür. Şeytan da onu 
kullanır. En çok onu kullanıyor. Tarikat belli, şeriat belli. Bazı insanlar kalkıp da iki 
günlük dünya için ahiretini mahvediyor.  

Gittiğimiz yerlerden birinde, kendi güya Müslüman bir adam vardı. Sapıtmış, 
oradaki insanları da sapıttırmış. Yeni bir din gibi bir şey çıkarmış. Allah muhafaza etsin. 
Sabut mabut diye bir şeyler çıkarmışlar. Sabut dediği zaten cumartesi demek. Bazı insanlar 
yeni bir şey gördü mü “Nedir? Şuydu, buydu…” derken karıştırıyorlar. Boşuna vakit 
geçirmesinler. Allah Azze ve Celle en mükemmel dini tamamlayıp bizlere gönderdi. 
Bundan sonra zaten din yok. Onun için yeni yeni şeylere merak salmasınlar. Bilhassa biraz 
hali vakti yerinde olan insanlar, her yeni gelen şeye heves ediyorlar. Afrika’dan gelsin, 
Hindistan’dan gelsin, şuradan gelsin, buradan gelsin… Bunların hepsi lüzumsuz, faydasız, 
zararlı şeylerdir; şeytanın getirdiği şeylerdir. İşte, yok yogadır mogadır. Orada gördüğün 
şeyleri yapmaya kalksan, yapamazsın. Yapsan bile bir faydası yok, lüzumsuz. Malayani 
bunlar.  Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Malayaniyi bırakın.” diyor. Malayani demek, senin 
hiç işin olmayan şeylerdir.  

Allah bize her şeyi vermiş. Doğumundan ölene kadar hayatında yapman 
gerekenleri göstermiş. Ona tabi olursan hayatını rahat geçirirsin. Hiç başkasına, 
başka şeylere ihtiyacın olmaz. Başka insanların yaptığı saçma sapan şeylere heves 
etmezsin, onları merak etmezsin. Onlar çünkü insan işidir. İnsana annesi bile bugün iyi 
değil diyor, yarın iyidir diyor. Bundan otuz sene önce zeytinyağı yaramaz diyorlardı. Şimdi 
birinci gıda olduğu belli oldu. Allah Azze ve Celle size “Yiyin için, israf etmeyin.” dedi. 
Helalinden yedikten, israf etmedikten sonra bir mani yok.  

Hasan Basri Hazretleri hacca gidiyormuş. Devesi kaybolmuş. Orada ufak bir çocuk 
varmış. Ona devesini sormuş. O da göstermiş. Çocuk: “Ne yiyip, ne içersin?” diye sormuş. 
Hasan Basri Hazretleri demiş ki: “Az yerim, arpa unundan yerim.” demiş. Çocuk: “Ye, iç; 

1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



helal olduktan sonra bir mani yok. Nerede kalırsın?” demiş. “Kamışlardan bir ev yaptım, 
orada kalırım.” diye cevap vermiş. Çocuk da: “Allah’a ibadet ettikten sonra nerede 
yaşarsan yaşa. İlla çok kötü yerde yaşamana gerek yok. Helal olduktan sonra sorun yok.” 
demiş. Hasan Basri Hazretleri de: “Sen akıllı bir çocuksun. Yaşından dolayı olmasa ben bu 
dediklerini yapardım.” demiş. O vakit çocuk da tabi o Allah’ın hikmetiyle konuşuyor: 
“Dünya için konuştum kabul ettin, ahiret için konuştum kabul etmiyorsun. Devenin 
(dünyalığın)nerede olduğunu gösterdim, sonra da ahireti gösterdim. Dünyalığı kabul ettin, 
ahireti kabul etmiyorsun.” demiş. Hasan Basri Hazretleri o zaman anlamış.  

Helal olduktan sonra Allah her şeye müsaade etmiş. Milletin illa kalkıp da lüzumsuz 
şeyler peşine düşmesine gerek yok. Allah bizi böyle yaratmış. Yoga yapmadan da 
yaşayabiliyoruz. Yoga yapsan daha fazla kafan karışıyor. Lüzumsuz şeyleri yapmaya 
kalkma. İnsanın zaten dengesi belli. Daha sonra insanda kötü şeyler çıkıyor, zuhur ediyor. 
Onun için orta halle, rahat rahat yaşayıp gidin. İnşallah selametle, İslam’la, imanla olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

11 Nisan 2015 tarihli Sohbeti/Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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