
 
 

ŞEYTANIN ASKERLERİ 
 

Es SelamuAleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

EsselatuVesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbevelhayru fi cemiyya. 

 

Allah’ın hikmeti kaç gündür “Dininize tabii olmayanlara emniyet etmeyin” 
hususuna değiniyoruz. Bu şey daimdir. Sırf Peygamber Efendimiz’in zamanı için değil, her 
zaman. Onlarla iş yapabilirsiniz, anlaşma yapabilirsiniz ama yüzde yüz “bu insanlar bizi 
seviyor, bizim menfaatimizi istiyor” diye emniyet etmeyin. Akıllı olun, tedbirinizi alın. 
Tarihten ders almak güzel şeydir. Tarihte, bakarsak yüzde doksan beş aleyhimize 
çalışmışlar. Yüzde beş de mecburen beraber olmuşlar. Mecburiyetten dolayıdır.  

Fransız kralı, Sultan Süleyman’dan Almanlar’a karşı zamanında yardım istemişti. 
Hakikaten de yardım oldu kendisine. Ondan sonra gördüğünüz vaziyette. Şeyh Efendi 
“Fransızım” dediği vakit insanlar, hemen başlardı. Gelen insanlara ses çıkarmazdı ama bu 
“Büyük İnkılap” tan bahsederdi. Fransız İnkılabı olduktan sonra tam şeytanın hükmü oldu 
her tarafta. Ne kadar fitne fesat varsa ondan çıktı. Şimdiye kadar da aynı şey devam ediyor. 
Ta ki Mehdi aleyhisselam çıkıp da temizlesin. Bu şey Deccal’in fitnesidir. Esas Deccal 
çıkacak daha sonra. Bunlar hazırlık yapıyorlar.  

Siyahı, beyaz diye yutturuyorlar. Necaseti, ilaç diye içiriyorlar millete. Ne kadar kötü 
şey varsa iyi olarak gösteriyorlar. İyi şeyi de kötü, yaramaz, insanlığa yaramayan bir şey gibi 
gösteriyorlar. Millet de kanıyor. Hadi onların kanması bir şey değil de bizim İslam 
alemindekilerin kanması iyi değil. Şeyh Efendi’nin dediği gibi, demokrasi o vakitten beri, 
onların zamanından başladı. Halk ayaklanmasıdır, bilme nedir. Hepsi şeytanın askerleri 
onlar. Şeytanın talimatıyla yapılmış bir şeydir. Şeytan bir hayli teşkilat yapmış. Masonu var 
bilmem ne hasbası var. Şeytan bir hayli teşkilatlar yapmış, kurmuş. Öyle bir teşkilat ki 
yüzlerce senedir devam ediyor. Bu nasıl devam edecek şeytan olmasa .Tam Şeytanın 
mektebidir. Mektep demeyelim de okul diyelim biz ona. Mektep iyi şeyi öğretir.  

Bunlar zirveye yetişti. Doğru, rezillikte zirveye yetiştiniz. Ahlaksızlıkta zirveye 
yetiştiniz.  İşte haliniz görünüyor Avrupa’da. Ne din kaldı, Hristiyanlık da kalmadı onlarda. 
Kiliseler satılıyor. Eskiden Müslümanlar alıp da cami yapıyorlardı kiliseleri. Şimdi ona 
uyandılar. Onu da yasaklamışlar, kanunlar çıkarmışlar. Ya öyle kalacak, yahut cami 
yapılması katiyen yasak. Eskiden yapılıyordu. Şimdi şeytan uyandı onu da bırakmıyor.  
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Aile, o da çöktü. Aile diye bir şey yok onlarda. Kadın kadına, erkek erkeğe 
evleniyor. Resmi olarak bir de. Ben anlayamadım. Hadi bu pisliği yapıyorsun, neden resmi 
yapıyorsun? Seni başkasıyla aldatmasın mı istiyorsun? Ne rezillik, ne rezillik, ne rezillik. 
Ekonomileri de battı Allah’a şükür. Hiç bir şeyleri kalmadı. Daha da gidiyorlar şeytanın 
peşinden, gitsinler. Allah cezalarını zaten dünyada da vermiş, ahirette de verecek. 
Gözlerini kapar kapamaz biz ne yaptık diye pişman olacaklar ama artık pişmanlık yaramaz. 
Hepsini Allah’a havale ediyoruz.  

Onların istediği zaten Müslüman memleketlerinde insanlar yıksın kırsın istiyorlar. 
Biz niçin kıralım? Bizim burda bir şey olmadı ki. Allah senin memleketinde kırdırıp, 
vurduracak inşallah. Ne kadar dinden uzak olsa bile kimse kabul etmiyor bu şeyi. Bu 
memlekette yahut İslam memleketlerinde bu şeyi kabul edecek adam yok gibi. Tek tük 
hadi akılsız adam olabilir de yüzde doksan dokuz desek yeridir. Kabul etmezler bu şeyi 
burada. Allah’a şükür onu kabul etmesinler çünkü Allah etmesin büyük bir cezası oluyor. 
Bu gibi insanlara ekonominin bozulması ve parasız kalmak en büyük cezadır. Allah türlü 
cezalar verebilir. Müslüman olanlar evlerinde, yahut oldukları yerde “biz bunları kabul 
etmiyoruz, bunları Allah’a havale ediyoruz, Allah cezalarını versin” diyecekler. 

 Allah’a karşı geliyorlar. Allah muhakkak veriyor cezalarını, daha da verecek. Daha 
çok çekecekleri var. Kalkıp da oraya buraya gitmek gerekmez. Kafasını kaldırdıkça 
vuruyor, kaldırdıkça vuruyor Allah Azze ve Celle. Topa tüfeğe gerekmez onlara karşı. 
Kalkıp da, koşturup da, oraya gidip adam mı öldüreceğiz? Öyle bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü 
bir tane değil ki onlar. Herkese de yetişemezsin. Onun için Allah vuruyor. Allah vuruyor. 
Kendi içinden çektiği eziyeti, kimse veremez o insanlara. Olduğu yerde eritip bitirir onları 
Allah azze ve celle. İnadına yapıp da bir şey yapıyorum zanneden, devamlı zarardadır. 
Allah bizle beraberdir. Allah yardımcımız olsun. Memleketlerimizi, İslam memleketlerini 
hıfzı muhafazası altına alsın.Fitne de bitsin artık inşallah. 

Ve MinAllahu Tevfik  

El Fatiha 

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

15 Ocak 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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