
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ŞEYTANIN ASKERLERİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Cenab-ı Allah bize şeytandan sakının diyor. Şeytan tek başına değil, şeytanın 
askerleri var, ona tâbi olanlar var. Dünyada nefsine uyan insan çok, şeytan onları 
kandırmış. “Uyanık olun!” diyor Allah Azze ve Celle, şeytana ve onun askerlerine 
kanmayın. Seni alıp güzel yerden, kötü yere götürürler. “Dar’ül bevar” diyor yani her şeyin 
en kötüsü, en berbatı olan yere götürürler diyor.  

İnsanın uyanık olması lazım. Her zaman bu iş doğru mudur değil midir diye 
bakacak. Çünkü seni kandırdıktan sonra umurlarında olmaz. Cehenneme gelince 
cehennem ahalisi dermiş ki: “Bize bu herifleri gösterin ki ayağımızın altında çiğneyelim, 
ezelim bunları.” Onlar da; “Bize ne. Uyanık olsaydın. Sen kandın, senin de işine geldi, 
nefsine uydun, ona tâbi oldun, bu vaziyete ulaştın.” dermiş.  

Dikkat etmek lazım. Hele bu zamanın insanları hiç güvenilecek insanlar değildir. 
Dikkat etmek lazım, Allah’ın yolunda olan insanlarla beraber olmak lazım. Nefislerine 
uymamaları lazım. Her daim uyanık olun diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de 
hadisinde;  

تَ   ْینِ الَ یُْلَدُغ ْالُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ
 

“La yuldeğu'l - Mu'minu min cuhrin merreteyni” diyor. Mümin bir yuvadan - yuva 
dediği yılan yuvası - iki defa ısırılmaz. Bir defa yanlışlıkla hata yaptıysa, ikinci defa dikkatli 
olur, kendini tehlikeye atmaz.  

Allah uyanıklık versin diyoruz çünkü bu insanlar, din, iman olmadıktan sonra, daha 
doğrusu hakiki iman olmadıktan sonra milleti yoldan çıkarmayı kazanç zannederler. Her 
gün her gün çıkarınca daha da hoşlarına gider. Allah muhafaza etsin. Allah akıbetimizi 
hayır etsin. Hayırlı olan insanlardan olalım inşallah.   

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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