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----------*****---------Hz.MEVLÂNA’r.a Mesnevi’de ;
4/2672->
İSÂ ve İDRİS, Meleklerle aynı cinstendiler.
onun için gökyüzüne çıktılar.
Kâfirler -> şeytanlarla aynı cinstendir...
canları, şeytanların şâkirdi olmuştur.
Şeytanlardan, yüzbin-lerce kötü huylar öğrenmişler,
akıl ve gönül gözünü kapamışlardır...
----------*****----------

BAZI BİLGİLER ;

KUR'AN-ı KERÎM’de - ŞU BÖLÜMLER BULUNUYOR :
----------------------------------------A.ŞERÎAT’e ait bilgi ve emirler ve diğer gerekli Dînî bilgiler,
İBÂDET + ADALET + DUA, ki bunlar KUR'AN-ı KERÎM-in CANI’dır..
Bir hususun yokluğu -> KUR'AN-ı KERÎM-i DEĞERSİZ KILIYOR...
ŞERÎAT’siz KUR'AN.. -> mümkün olamaz.. TIK GİTSİN MEZARA.!
B.İNSAN'ın yaratılışı ve gayesi ve dünyadaki sosyal-ekonomik,
diğer her husustaki yaşayışı ile ilgili bilgiler ve emirler,
C.DÜNYA'nın yaratılışı gayesi sonu Kıyâmet ile ilgili bilgiler.
D.DİĞER yaratıklar - MELEK'ler ve CİN'ler hk.bilgiler.
E.KÂİNÂT hakkında bilgiler - uzay boşluğu ve gökler.!
F.İNSAN’lık TARİHİ ve
İlâhî emirlere uymayan milletlere verilen cezalar..!
G.İNSAN’ın ÖLÜMÜ ve ötesi hak.bilgiler-Kabir-Cennet-Cehennem.
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GİRİŞ BİLGİLERİ ;
--------------Kitabın adı ve konusu -> UFO’lar – olmasına rağmen,
MELEKLER’in de kitaba dahil edilmesinin sebebi ;
UFO adı ile bilinen -> CİN’lerin, Metafizik bir yaratık olası
sebebiyle, CİN’lerin daha iyi anlaşılabilmesi açısından,
CİN’lerden önce MELEKLER’in yaratılmış olduğu ve
METAFİZİK etkinliklerinin de bilinmesi gerekliydi.
Çünkü MELEKLER’in varlığı,
KÂİNAT’ta CANLI OLARAK -> ETKİN OLAN önemli bir gerçektir...
ALLAH TEALÂ Hazretleri -> KÂİNÂT’ı yarattıktan sonra,
A.Buradaki işleri idare edecek varlıkları ve
B.Burada idare edilecek varlıkları da yaratmış.!
olduğu anlaşılıyor... Çünkü ; DÜNYA’daki benzer durum,
İDARE EDENLER ve İDARE EDİLENLER’den ibarettir...
Bunlardan biri olmazsa, diğerinin de değeri kalmıyor.!
İDARE EDENLER -> âyetlere göre ;
-----------------------------A.KÂİNAT’ı yüklenenler.. -> 8-MELEK olduğu bildirilmiş,
Bunlara : ARŞ’ın görevlileri, anlamında,
HAMELE-i ARŞ deniyor ve ARŞ denen -> KÂİNÂT’taki işleri,
ALLAH TEALÂ’nın emrine uygun olarak yürütüyorlar...
Fakat bu hususta geniş açıklama yok.! Bak->40/7. 69/17.
B.KÂİNAT’ı idare edenler -> 4-MELEK olduğu bildirilmiş ;
Bunlar aşağıdadır ve Bak->
GÖREV TAKSİMİNE GÖRE İSİMLERİ ŞÖYLE :
----------------------------------1.Hz.CEBRÂİL’Aleyhis'selâm, bütün işlerden sorumlu...
2.Hz.İSRÂFİL’a.s. - SÛR'u üfürünce -> kıyâmet kopacak.
3.Hz.MİKÂİL’’a.s. - RIZIK dağıtıyor,
4.Hz.AZRÂİL’’a.s. - RÛH'u alıyor -> Ölüm meleği.
5.Diğer MELEKLER ;
---------------a.YAZICI melekler... -> İnsanların iki omzunda bulunup,
İnsanlar sürekli olarak tâkip ve tespit ettiriliyor ve
Sağdaki İYİ işleri ve Soldaki KÖTÜ işleri yazıyor’muş...
b.CENNET Melekleri.. -> RIDVÂN – ismi verilmiş.. Bak->
Kalp’leri yumuşak-Şefkatli olarak yaratılmış.! Bak->
c.CEHENNEM Melekleri -> ZEBÂNİ - ismi verilmiş.. Bak->44/47-50.
Kalpleri Sert ve Şefkatsiz.!........ Bak->74/30-31. 96/17.18.
KUR’AN-ı KERİM’de bunlardan başka bir bilgi yok..
Ancak, CİN’ler de – İNSAN’lar gibi bir topluluk olması ve
Onların da İYİLERİ – KÖTÜLERİ bulunması sebebiyle, Bak->
CİN’lere de -> YAZICI melekler verilip verilmediği hakkında,
Bir bilgi bulunamadı.! Fakat, Bak->
CİN’lerin de tâkipte olduğuna dair âyet var...
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MELEKLER ;

KANAT’lıdır

Bak->35/1.

------------* Hz.CEBRÂİL’in,a.s, adı ve
RÛH’ÜL KUDÜS – Lâkabı geçen âyetler şunlar ;
Bak-> 2/87.97->99.253.
4/171.
5/110.
16/2.102.
19/17.19.64. 26/193.
40/15.
53/1->9.
70/4.
78/38.
81/15->
97/1->
* Hz.İSRÂFİL’a.s.adı geçen âyetler şunlar ;
Bak->87.sayfadaki âyetlere.!
* Hz.MİKÂİL’a.s. adı geçen âyetler şunlar ;
Bak->2/98.
* Hz.AZRÂİL’a.s. adı geçen âyetler şunlar ;
Bak->32/11.
* Melekler -> CAN ALIYOR.!
Bak->4/97.
6/61->
8/50. 16/28.->
47/27.
* Allah Teâlâ'nın izniyle, bütün işleri görüyorlar...
Bak->97/4. ve 21/27->29. ve 51/4.
* Meleklerin -> YER YÜZÜNE İNMESİ..
Bak->6/111.158. 15/8. 16/2. 25/25. 40/30-> 97/1->
* Meleklerin -> GETİRDİĞİ BELÂ’lar,
Bak->29/40. 51/31->
* İNSAN ve CİN’leri tâkip ediyorlar – YAZIYOR........72/25.
Bak->10/21. 13/11. 45/28.29 50/4.17-> 23-> 82/10.
* SAVAŞ’larda, etkin oluyorlar... YEŞİL BAYRAKLI – CÜBBELİ.!
Bak->3/121-> 8/9.10. 33/9.->
Bak->Melek ordusu 8/48. 74/31. 48/7.
* BULUT gölgesinde, Belâ – Ceza getiriyorlar...
Bak->2/210.211. 46/24.25.
50/20.SÜRÜCÜ Melekler.
* Meleklerin BULUT’ları sürmesi Bak->24/34. - 37/1->4.âyete.
* İNSANLARA-> Yanlışı ve Doğruyu İLHÂM ederler.
Bak-> 77/6.7.uyarmak için telkin eden Melekler...
* Meleklerin SECDE etmesi..
Bak-> 2/34.
3/42.43.
7/11.
13/15.
15/28->
17/61. 38/71->
* Melekler İBÂDET’ten bıkmaz....... Bak->41/38.
* Allah’tan KORKAN ve TESBİH edenler Bak->13/13. 42/3.
* PEYGAMBERLERE İNEN Melekler,
Bak->11/69->
15/57-> 29/30->
51/31->
VAHY getirenler Bak->16/2.
53/1->9.
İLHÂM edenler.. Bak->77/1.
* Meleklerin LÂNET etmesi...... Bak->2/161.162.
3/87.88.
* Melekler -> İLÂH değildir.
Bak->3/80.
21/27->
* Melekler -> KIZ değildir.. 17/40. 37/149-> 43/19-> 53/27->
* Meleklerin GÜZEL’liği Hk.... Bak->12/30.31.
* Meleklerin SANDIK taşıması.. Bak->2/247.248.
* ÖLÜ’lerle KONUŞAN Melekler.. Bak->4/97.
* ŞÂHİT Melekler.............. Bak->3/18-> 4/166.
* KUL.. Melekler.............. Bak->4/172.
* Meleklerin HIZI............. Bak->->32/5. 70/3.4. 97/1...
Işık hızı gibi çok sürâtli hareket edebildikleri bildirilmiş,
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Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm
Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınarak,
Esirgeyen bağışlayan, Allah adıyla başlarım...
------------------------------------------2/30.
RABBİN MELEK’lere :
"Ben,yeryüzünde bir HALİFE yaratacağım." demişti. Melekler de :
"Orada bozgun çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın.?
Oysa biz Seni överek yüceltiyor ve Seni Kutsal sayıyoruz." dedi.
Allah da: "Şüphesiz ki Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi.
2/31.
Ve RABBİN ÂDEM'e, her şeyin ismini öğretti. Sonra onları,
meleklere gösterdi ve : "Eğer sözünüzde samîmiyseniz,
bu eşyaların isimlerini, Bana söyleyin.!" dedi.
2/32. Melekler de :
"Yâ Rab.! Seni noksan sıfatlardan tenzîh ederiz, öğrettiğinden
başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla bilen
ve her şeyi hikmetle yapan, yalnız Sen'sin..." dediler.
2/34. (SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Hani, Biz MELEK’lere : "Âdem'e SECDE EDİN.!" demiştik de.
İblis hâriç hepsi secde etmişti. Fakat O’iblis secde etmemiş,
büyüklük taslamış ve inkâr edenlerden olmuştu...
2/97.
De ki : "CEBRÂİL’e düşman olan kimse, ALLAH'a da düşmandır.”
Çünkü O, Kur'an-ı, Allah'ın izniyle kendinden öncekini
tasdik ederek, yol gösterici ve insanlara müjde olmak üzere,
Ey Muhammed..! Senin kalbine indirmiştir...
2/98.
Allah'a, Meleklerine – Peygamberlerine - CEBRÂİL'e ve MİKÂİL'e
düşman olan kimse, inkâr etmiş olur.
Allah, şüphesiz ki inkâr edenlerin düşmanıdır...
HÂRUT ve MÂRUT OLAYI’nın açıklaması Bak-> en sonda...
-------------------------------------------------2/102.
Ve Onlar, Şeytanlaşmış insanların -> SÜLEYMAN için söylediği
iftiraya uydular. Oysa SÜLEYMAN, sihir yapan bir kâfir değildi.
Fakat, insanlara -> SİHİR öğretenler kâfir oldular ve onlar,
"BÂBİL'deki iki Melekten HÂRUT ve MÂRUT'tan öğrendik" derlerdi.
Ancak, bu iki Meleğe bir şey indirilmemişti. Bunlar da :
"BİZ, CEZA ÇEKMEYE ve HALKI SINAMAK İÇİN DÜNYAYA GÖNDERİLDİK.
SAKIN İNKÂR ETMEYİN.!" Diye ikaz etmeden, hiç kimseye, SİHİR
öğretmezlerdi. Fakat onlar bu ikisinden, KARI ile KOCA’nın
ARASINI AYIRACAK -> şeyleri öğreniyorlardı.! Oysa onlar ;
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Fakat;
kendilerine zarar verecek - faydasız şeyler öğreniyorlardı.!
Andolsun ki, SİHİR ve BÜYÜ satın alanın, âhiretten hiç nasîbi
olmadığını biliyorlardı. DİN-İMÂN -> karşılığında Kendilerini
sattıkları şeyin - ne kötü bir şey olduğunu, keşke bilselerdi.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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2/161.162. (Kabir azabı.!)
İNKÂR edip de - O'halde ölenler var ya.! İşte ;
ALLAH'ın ve MELEK’lerin ve tüm İNSAN’ların LÂNET’i onlaradır.
Onlar, sonsuza kadar LÂNETTE kalırlar.! Onların azâbı azaltılmaz
ve onların azâbı geciktirilmez ve yüzlerine de bakılmaz...
2/177.
Yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz, iyi olduğunuzu göstermez.!
iyi olan kimse; ALLAH'a, ÂHİRET’e, MELEKLER’e, PEYGAMBER’lere ve
KİTABA İNANAN ve ALLAH SEVGİSİYLE ; yakınlara ve yetimlere ve
düşkünlere, yolculara, yoksullara ve kölelere MAL VEREN, YARDIM
EDEN ve NAMAZ kılan ve ZEKÂT veren ve VERDİĞİ SÖZLERİ TUTANLAR
ve zorda – darda - savaş alanında SABREDENLER'dir. İşte bunlar ;
iyi - doğru olanlardır ve sakınanlar da ancak bunlardır...
2/210.211.
Onlar, BULUT GÖLGELERİ İÇİNDE – Allah azabının ve Meleklerin,
tepelerine inip, işin bitmesini mi bekliyorlar.?
Bütün işler Allah'a dönecektir...
2/247.
Peygamberleri onlara demişti ki :
“Şüphesiz ki, Allah size TÂLUT’u KOMUTAN olarak önderdi.!”
“Komutanlığa bizler daha lâyık iken ve ona MAL’ca da bir bolluk
verilmemişken, O’bize komutan olmaya nasıl lâyık olabilir..?”
dediklerinde : “Doğrusu, Allah size, ONU SEÇTİ ve ONUN BİLGİCE
ve VÜCUTÇA GÜCÜNÜ ARTIRDI.!” dedi... ALLAH –> KOMUTANLIĞI ve
HÜKÜMDARLIĞI DİLEDİĞİNE VERİR. ALLAH, HER ŞEYİ GÖRÜR ve BİLİR.
2/248.
Peygamberleri onlara :
“O’nun HÜKÜMDARLIK ALÂMETİ, size SANDIĞIN gelmesidir.!
Sandıkta ; Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve MÛSÂ ve HÂRUN
ailesinin bıraktıklarından kalanlar var - onu Melekler taşır.!
Eğer inanmışsanız, bunun delili-alâmeti vardır.!” dedi..
NOT; Bu âyette bahsedilen ALÂMET = TABUT ŞEKLİNDEKİ BİR SANDIKTIR. Rivâyete
göre BU SANDIKTA ; Hz.MÛSÂ’a.s dan kalma TEVRAT LEVHALARI + Hz.MÛSÂ’a.s ve
Hz.Hârun’a.s.mın ASÂ’ları KILIÇ’ları + TAKUNYA + SARIK V.S.mânevi değerleri
yüksek olan şeyler bulunuyormuş ve bunu Meleklerin taşıdığı ve Hz.DÂVUD’a.s,
bu sandığı teslim almış ve kendinden sonrakilere hep devredildiği biliniyor.

3/18.19.
Allah, kendisinden başka tapılacak hiçbir şey olmadığını,
kesin olarak bildirdi. MELEKLER ve adâleti yerine getiren
ilim sâhipleri – bunun ŞAHİT’leri olarak dediler ki :
"Allah’tan başka İlâh yoktur, O, güçlü'dür - hakîm'dir..."
ALLAH KATINDA DİN, ŞÜPHESİZ ki İSLÂMİYET’tir...............
3/42.43. (SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Melekler şöyle demişti: “Ey Meryem..! Allah seni seçip arıttı ve
dünya kadınlarından SENİ ÜSTÜN tuttu. ”Ey Meryem.! Rabbine,
gönülden boyun eğ SECDE ET ve Rükû edenlerle birlikte RÜKÛ ET.”
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3/45.46.
MELEK’ler demişti ki: "Ey MERYEM.! Allah sana, kendinden
bir sözü, adı Meryem oğlu İSÂ Mesîh, Dünya ve âhirette şerefli,
Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. İyilerden olacak,
insanlarla BEŞİKTE'de, yetişkin insan gibi konuşacaktır.!
3/47. (“OL” emri = KÛN FE’YEKÛN..)
MERYEM : "Rabbim.! Bana hiç bir insan dokunmamışken,
çocuğum-oğlum nasıl olabilir.?" deyince Melekler şöyle dediler :
"Allah, dilediğini yaratır. Allah, bir işin olmasını dilerse,
sadece : “OL.!” der ve dilediği - düşündüğü hemen olur oluşur..
3/80.
Allah size, MELEKLERİ ve PEYGAMBERLERİ RABBİNİZ-İLÂH’ınız olarak
benimsemenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, Allah size
inkâr etmeyi – kâfir olmanızı emreder mi hiç.?
NOT; Bu âyetlerde, Hıristiyanların Hz.İSÂ’a.s.mı TANRI-İLÂH olarak kabûl edip
sapıtmalarına işâret ediliyor, açıklama Bak->19/30->36. 5/116.117.âyetlerde.

3/86.
Önce İnandıktan ve Peygamberin Hakk-Gerçek olduğuna şahitlik
ettikten ve kendilerine belgeler-âyetler geldikten sonra, inkâra
dönen - sapık bir milleti Allah, niçin doğru yola eriştirsin.?
Andolsun ki Allah, zâlimleri doğru yola eriştirmez...
3/87.88.
İşte onların cezası ; Allah’ın ve Meleklerin ve İnsanların
hepsinin LÂNET’ine uğramalarıdır ve bu LÂNET sonsuzdur ve
onlar bu LÂNET’in içine gömüleceklerdir ve onların azabı
hafifletilmez ve onların yüzlerine de bakılmaz...
3/121->125.
Ey Muhammed.!
Hani, SAVAŞ için ve inananları durmaları gereken yere yerleştirmek
üzere, evinden erkenden ayrılmıştın.
Andolsun ki Allah, işitendir – bilendir. (UHUD savaşında)
O’zaman, sizin 2’bölüğünüz bozulmak üzereydi.(SELMÂ ve HÂRİSE.)
Oysa Allah, onların dostu-yardımcısı idi.
İnananlar, yalnız Allah’a güvensinler...
Andolsun ki Allah, zayıf-güçsüz olan sizlere BEDR’savaşında da
yardım etmişti. Artık Allah’tan sakının ki, O’na şükretmiş olun.
Sen, inananlara diyordun ki :
“Rabbiniz size yardım için, 3000’MELEK indirecek, yetmez mi.?
Evet, eğer sabreder – sakınırsanız ve onlar da hemen üzerinize
gelirlerse, Rabbiniz size 5000’NİŞANLI MELEKLE yardım edecektir.
4/97.
Melekler, KENDİLERİNE YAZIK EDENLERİN CANLARINI ALIRKEN onlara :
“Ne yapıyordunuz.?” diye sorunca, “Biz, dünyada çaresizdik.!”
diyecekler. Melekler de onlara şöyle söyleyecek :
“Allah’ın yeri geniş değil mi.? GÖÇ etseydiniz.!” İşte onların
varacakları yer Cehennemdir ve orası dönülecek ne kötü yerdir..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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4/166.
Fakat Allah, Sana indirdiği KİTAP’la şahitlik eder ki ;
Allah Kitabı, kendi ilmi ile indirmiştir ve buna MELEKLER de
şahitlik ederler ve şahit olarak andolsun ki Allah yeterlidir...
4/172.
Ne MESÎH – ne de gözde MELEKLER, Allah’a KUL olmaktan asla
çekinmezler. Allah, kendisine kulluktan çekinenleri ve Kibirle
büyüklük taslayanların hepsini, yakında huzurunda toplayacaktır.
6/7.->9.
Ey Muhammed.! Sana Kitabı YAZILI olarak indirseydik ve
onlar elleriyle eğer buna dokunmuş olsalardı, buna rağmen inkâr
eden kimseler : “BU APAÇIK BÜYÜ’dür - SİHİR’dir.!” derlerdi..
Fakat şöyle dediler : ”Muhammed’e, bir MELEK indirilmeliydi.!”
Eğer Biz, bir melek indirseydik, iş olup biterdi fakat,
kendilerine göz açıp-kapayacak kadar bile süre-mühlet vermezdik.
Eğer Biz, bir MELEĞİ Peygamber olarak göndermiş olsaydık,
bu Meleği BİR ERKEK İNSAN şekline koyar ve onları,
düştükleri şüpheye yine düşürürdük.!
6/50.
Ey Muhammed.! de ki: “Ben size *Allah’ın hazineleri elimdedir*
demiyorum çünkü *GAYB’ı bilemem* ve Ben size *BEN BİR MELEĞİM* de
demiyorum” ve de ki : “Ben ancak Bana VAHY’olunana uyuyorum”
ve de ki : “KÖR ile GÖREN bir kimse, aynı-eşit olur mu hiç.?
ve bunları hiç düşünmez misiniz – niçin düşünmüyorsunuz....?”
6/61.62.
ALLAH, KULLARININ ÜSTÜNDE KUDRET ve HÜKÜMRANLIĞIN TEK SAHİBİDİR.
Size koruyucular gönderir ve nihayet birinize ÖLÜM geldiğinde,
Elçilerimiz, hiçbir eksiklik yapmaksızın onun CAN’ını alır...
Sonra alınan CAN-RUH, gerçek sahipleri olan Allah’ın huzuruna
götürülür. İyice bilin ki hüküm yalnız Allah’ındır ve
Allah, hesap görenlerin en hızlısıdır..
6/111.
Biz onlara MELEKLERİ indirsek veya onları ÖLÜLERLE konuştursak
veya eğer her diledikleri mûcizeyi önlerine sersek-koysak bile,
Allah dilemedikçe, onlar asla inanamazlar – imâna gelemezler...
Fakat, insanların ÇOĞU bunu bilmiyor - anlayamıyor.!
6/158.
Onlar hâlâ – kendilerine MELEKLERİN inmesini mi veya Rabbinin
gelmesini mi veya Rabbinden birtakım mûcizelerin gelmesini mi
bekliyorlar.? RABBİNDEN BAZI ALÂMETLERİN - MÛCİZELERİN GELDİĞİ
GÜNE KADAR, O’KİMSE EĞER İNANMAMIŞ sa veya İNANCINDAN BİR HAYIR
KAZANMAMIŞ sa ARTIK O’KİMSEYE O’GÜNKÜ İMÂNI HİÇBİR FAYDA VERMEZ.
Onlara de ki : “Bekleyin. Biz de zâten beklemekteyiz.!”
NOT; TÖVBE kapısı kapandığı zaman inanmak-Allah’a yalvarmak bir işe yaramıyor
Dine-imâna dönüm sınırı bazı kimseler için 40’YAŞ – bazıları için ÖLÜM VAKTİ
ve KIYÂMET yaklaştığında, GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI ile TÖVBE KAPISI kapanıyor.

7/11. (NOT; SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Andolsun ki, sizi Biz yarattık ve sonra size şekil verdik,
sonra da Meleklere : “ÂDEM’e SECDE EDİN.!” diye emrettik...
İblis’ten başka hepsi Secde etti, fakat İblis secde etmedi..
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7/20.21.
ŞEYTAN, ayıp yerlerini görmeleri için bunlara şöyle fısıldadı ve
bunlara : “Eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz, mutlaka MELEK
olursunuz veya ölümsüzlüğe kavuşursunuz, işte bunu önlemek için,
Rabbiniz size bu ağacın meyvesini yasakladı.!” dedi...
Ve yemin ederek : “Şüphesiz ki Ben, size öğüt veriyorum.” dedi.
8/9.
Peygamberin duasıyla siz, RABBİNİZİN YARDIMINA SIĞINIYORDUNUZ,
O’da : “Ben size peş-peşe gelen 1000'MELEK’le yardım edeceğim"
diyerek, duanızı kabûl etmişti.
8/12.
Rabbin Meleklere : "BEN SİZİNLEYİM, İNANANLARI SAĞLAMLAŞTIRIN"
diye VAHY'etti ve: “Ey Peygamber.! BEN, KAFİRLERİN KALPLERİNE
KORKU SALACAĞIM... ARTIK SİZ de ONLARIN BOYUNLARINI VURUN ve
PARMAKLARINI DOĞRAYIN.." demişti..
8/17.
Savaşta - ONLARI SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ, ancak ALLAH ÖLDÜRDÜ...
Ve Attığın zaman da sen atmamıştın ancak Allah atmıştı.!
Ve Allah bunu inananlara güzel bir lütufta-ihsanda bulunmak
için yapmıştı. Muhakkak ki Allah, işitir ve her şeyi bilir...
8/48. Bak->48/7. ve 74/31
O’gün ŞEYTAN onlara-> yaptıklarını hoş göstermiş ve onlara :
“Bu gün, insanlardan size galip gelecek kimse yoktur ve
muhakkak ki ben size yardımcıyım.!” demişti.. Fakat sonra ;
iki ordu karşılaşınca *MELEK ORDUSU’nu görüp* sözünden dönerek :
“Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin göremeyeceğinizi görüyorum.
ve Allah’tan korkuyorum. Allah’ın cezası çok çetindir.!” dedi.
8/50.(Kabir azabı.!)
MELEKLER –> kâfirlerin sırtlarına ve yüzlerine vura’vura ;
onların canlarını alırlarken ve : “YAKICI AZABI ARTIK TADIN.!”
derlerken – onları, bir görmeliydin.!
10/21.
İnsanlara DARLIK geldikten sonra BOLLUĞU tattırdığımız zaman
hemen, âyetlerimize dil'uzatmağa kalkışırlar. Onlara de ki :
"Düzen kuranın cezasını vermekte, Allah daha çabuktur..."
Elçilerimiz, kurduğunuz düzenleri muhakkak ki yazmaktadır.....
11/12.
Ey Muhammed.! Onların : “Muhammede bir hazine indirilmeli veya
onunla beraber BİR MELEK gelmeliydi.!” demelerine, senin kalbin
sıkılarak, sana vahy edilenin bir kısmını onlara duyurmayı terk
edecek olursan eğer ; bil ki SEN, SADECE BİR UYARICISIN...
Andolsun ki Allah, her şeye vekildir...
11/69.
Ve andolsun ki elçimiz olan melekler, İBRAHİM’e de müjde ile
gitmişler ve : “SELÂM SANA.!” demişlerdi. İbrahim de :
“Size de selâm.” dedi ve hemen kızartılmış bir BUZAĞI getirdi.
11/70.
Bunların yemeğe el uzatmadıklarını görünce, bunların halleri ve
davranışları İbrahim’in hoşuna gitmedi ve içine de bir korku da
düştü.! Dediler ki : “KORKMA.! BİZ, LÛT KAVMİNE GÖNDERİLDİK.”
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11/71->75. (Bak-> 19/49.)
Ayakta duran ve bu sözleri duyan İbrahim’in karısı güldü ve
Biz de ona, İSHÂK’ı ve ardından da YÂKUB’u müjdeledik.!
İBRAHİM’in KARISI dedi ki : “Eyvahlar olsun.!
Ben bir kocakarı oldum ve kocam da ihtiyarlamışken,
çocuk mu doğuracağım.? Bu, gerçekten şaşılacak bir şey.!”
Melekler de dediler ki : “Ey ev halkı.! Allah’ın rahmeti ve
bereketi üzerinize olmuşken, Allah’ın işine mi şaşıyorsunuz.?
O, hamd’e=övülmeye lâyıktır ve çok şereflidir...”
İbrahim’in korkusu geçip de müjde kendisine ulaşınca ;
LÛT kavmi hakkında, meleklerle tartışmaya girişti.!
Çünkü İbrahim, gerçekten çok içli - çok yumuşak huylu ve
kendisini Allah’a vermiş bir kimseydi...
11/76.
Melekler dedi ki: “Ey İbrahim.! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin
azap emri gelmiştir ve onlara gelen belâ asla geri çevrilemez”
NOT ; Bu âyetlerde, Hz.İbrahim,a.s, ile ilgili bilgiler verilmiş ve
1.Gelen Meleklerin Hz.CEBRÂİL,a.s ve Hz.MİKÂİL.a.s.ve Hz.İSRÂFİL.a.s.olduğu
2.O’sırada Hz.İbrahim,a.s, 120 yaşında ve eşi Hz.SÂRE’nin 90 yaşında olduğu
3.Hz.İbrahim,a.s,99’yaşında iken 1.Eşi Hz.HÂCER’den – Hz.İSMÂİL’a.s.doğmuş,
ve İsmâil’den 13’yıl sonra 2.Eşi Hz.SÂRE’den de Hz.İSHÂK’a.s.doğmuş,
4.Hz.YÂKUP’a.s, Hz.İSHÂK’a.s.mın oğludur ve Hz.İbrâhim’in torunu oluyor..

11/77. (Bak->15/57->73.âyetlere.)
Ve Elçilerimiz LÛT’a geldikleri zaman ; Lût çok üzüldü,
gönlü daraldı ve : “BU, ÇOK ÇETİN BİR GÜN.!” dedi...
11/78->81.
LÛT HALKI koşarak Lût’un yanına geldiler..! Onlar, daha önceden de
kötü işler yapmaktaydı ve LÛT, 2’kızını onlara göstererek dedi ki,
“Ey kavmim.! İşte benim KIZLARIM. Onları alın.!
Kızlarım, sizin için daha temizdir. Allah’tan korkun ve
beni de misafirlerimin yanında rezil etmeyin.!
İçinizde, aklı başında bir adam yok mu.?
Onlar da dediler ki : “Bizim, senin kızlarında gözümüz yoktur,
ve andolsun ki sen, bizim ne istediğimizi biliyorsun.!”
LÛT da : “Keşke, size yetecek bir gücüm olsa veya
sağlam bir yere sığınabilseydim.!” dedi...
Melekler dediler ki : “Ey LÛT.! Biz, Rabbinin elçileriyiz.
Onlar sana asla dokunamayacaktır. Sen gecenin bir vaktinde,
âilenle beraber yola çık. KARIN hariç, kimse geride kalmasın.
Çünkü onlara gelecek azap mutlaka KARINA da isabet edecektir.
Onlara isabet edecek azabın vakti – sabah vaktidir.
Gün doğması-sabah vakti, çok yakınlaştı değil mi.?”
11/82.83.
Emrimiz gelince, O’yerlerin altını üstüne getirdik ve üstüne de,
Rabbinin katından işâretli yığın-yığın sert taşları yağdırdık.
BUNLAR - ZALİMLERDEN HİÇBİR ZAMAN UZAK OLMAYACAK’tır...
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12/30.
Ve olayı duyan - Şehirdeki bazı kadınlar : “VEZİR’in karısı,
kölesinin olmak istiyormuş, Sevgisi-aşkı kalbini-bağrını yakmış.
Doğrusu O’kadın sapıtmış olmalı.!” diye dedikodu yapıyorlardı.
12/31.
Bu dedikoduları duyan Vezirin karısı da, onları evine dâvet etti
ve bir meclis hazırladı, kadınları koltuklara oturtup, ellerine de
birer bıçak verdi ve YÛSUF’a da : “Hadi şimdi, kadınların
karşılarına çık.!” dedi. YÛSUF’U gören kadınlar onun güzelliği
yakışıklılığı karşısında, ellerindeki meyveleri soyarken,
şaşkınlıkla Ellerini kestiler ve dediler ki : “Hâşâ.! Bu,
asla bir insan olamaz. Bu ancak kerametli, yüce bir MELEK’tir.”
13/11.
Ardından ve önünden insanın takipçileri vardır.! (Melek-Şeytan)
Allah’ın emriyle onu gözetlerler. BİR MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA
ALLAH da ONLARIN DURUMUNU DEĞİŞTİRMEZ. ALLAH, BİR MİLLETİN İÇİN
KÖTÜLÜK DİLEYİNCE – ARTIK, ONLARA BİR YARDIMCI da BULUNMAZ...
13/13.
Ve GÖK GÜRÜLTÜSÜ, ALLAH’ı TENZİH ile TESBÎH EDER.!
MELEKLER de korkularından, O’nu HAMD ile TESBİH ederler.!
Ve ONLAR da, Allah hakkında çekişip dururlarken ; Allah’da,
yıldırımları yollar ve dilediğine isabet ettirir - çarptırır..
O’nun, ansızın gelen azabı, pek kuvvetli ve çok şiddetlidir..
NOT ; âyetteki TESBİH = anmak-hatırlamak-zikretmek, demek ve bu anışın önü,
TENZİH = Allah’ı noksan ve kusurlardan uzak ve çok yüceliğini belirtip sonu
HAMD.. = Allah’ı övmek – yüceltmek ve ona şükretmektir...

13/15. (SECDE–kelimesi geçtiğinde – kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır)
Yerde ve göklerdeki kimseler de ve gölgeleri de SABAH ve AKŞAM
ister-istemez – Allah’a SECDE EDER’ler...
13/22.23.24.
Yine bunlar ; Rablerinin RIZA’sını dileyerek SABREDERLER ve
NAMAZ kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da,
gizli veya açık olarak – Allah yolunda harcarlar ve
Kötülükleri de, iyilik yaparak ortadan kaldırırlar. İşte bunlara
karşılık olarak iyi bir âkıbet-sonuç vardır ki bunların gireceği
ADEN Cennetleri vardır. Babalarının ve eşlerinin ve çocuklarının
iyi olanları da oraya gireceklerdir ve MELEKLER, her kapıdan
yanlarına gelir ve : “SABRETMENİZE KARŞILIK SİZE SELÂM OLSUN..
İŞTE BURASI, DÜNYADA YAPILANIN EN GÜZEL KARŞILIĞI’dır.” Derler..
15/6.7.
İnkârcı müşrikler dediler ki :
“Ey kendisine KUR’AN indirilen kişi.! Sen mutlaka DELİ’sin...
Eğer doğru söylüyorsan, bize MELEK’lerle gelmeliydin.!”
15/8.
Biz Melekleri, ancak - gerekirse indiririz.!
O’zaman onlara hiçbir mühlet vermeyiz ve göz bile açtırmayız...
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15/28.29. (SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür-1’Secde yapılır)
Rabbin Meleklere demişti ki : “Ben, işlenebilen kara çamurdan
bir insan yaratacağım. Onu yaratıp da, RUH’umdan ona üflediğim
zaman –> hemen SECDE’ye kapanın...”
15/30.31.
Melekler hemen SECDE ettiler. Fakat İblis=ŞEYTAN secde etmedi.
15/57->60.
İBRAHİM – insan kılığında gelen MELEK’lere – dedi ki :
“EY ELÇİLER.! İŞİNİZ NE’dir.?”
Melekler : “Şüphe yok ki Biz, SUÇLU BİR MİLLETE-> ONLARI HELÂK
ile YOK ETMEK İÇİN GÖNDERİLDİK, LÛT’un KARISI HARİÇ GEREKENLERİ
MUTLAKA KURTARACAĞIZ. Ancak LÛT’un KARISINI KURTARMAYACAĞIZ,
ONUN da, GERİ KALANLARDAN OLMASI TAKDİR EDİLDİ.!” dediler.
15/61.62.
Elçiler – LÛT’un âilesine gelince – LÛT onlara dedi ki :
“Doğrusu siz, tanınmamış kimselersiniz.!”
15/63->67.
Melekler : “BİZ SANA, ONLARIN ŞÜPHE ETTİĞİ AZABI GETİRDİK. SANA
GERÇEĞİ GETİRDİK. BİZ DOĞRU SÖYLEMEKTEYİZ. ARTIK, GECELEYİN BİR
ARA ÂİLENİ YOLA ÇIKAR, SEN de ARKALARINDAN YÜRÜ. HİÇ BİRİNİZ
ARKAYA BAKMASIN ve EMROLUNAN YERE GİDİN..” dediler...
Ona – LÛT’a, şu kesin emri VAHY’ettik ;
“SABAHA ÇIKARKEN ONLARIN ARKALARI MUTLAKA KESİLMİŞ OLACAK’tır.”
Şehir halkı sevinerek – meleklerin yanına – geldiler..
NOT: Melekler–çok yakışıklı ve genç erkek şeklinde olduklarından
Erkeklerle cinsel ilişkiyi benimseyen, bu sapık halk-millet
Yabancılara göz koymuş olarak – Hz.Lût’a geldikleri zaman,
15/68->71.
LÛT :“BUNLAR, BENİM MİSAFİRLERİM’dir. BENİ UTANDIRMAYIN...
ALLAH’tan KORKUN – BENİ REZİL ETMEYİN..” deyince onlar da,
“BİZ SANA - MİSAFİR KABUL ETMEYİ YASAKLAMADIK MI.?” dediler.
LÛT’da: “İŞTE BENİM KIZLARIM, NE YAPACAKSANIZ ONLARI ALIN” dedi.
15/72->77.
Ey Muhammed.! Senin hayatına andolsun ki ;
Onlar – gaflet sarhoşluğu içinde bocalıyorlardı...
TAN YERİ AĞARIRKEN, KORKUNÇ BİR SES-ÇIĞLIK ONLARI YOK EDİVERDİ.
Memleketlerini alt-üst ettik, üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
Bunda – görebilenler için ibretler vardır.!
O’şehirler-kasabalar, işlek yollar üzerinde hâlâ durmaktadır...
Bunlarda –> inananlar için ibretler vardır.!
16/2. (Bak->33/39.âyette ALLAH KORKUSU Hk.açıklama var.)
Allah Melekleri indirerek, kullarından dilediğine şöyle VAHY
eder : “BENDEN BAŞKA TANRI-İLÂH YOKTUR. BENDEN SAKININ-KORKUN..”
16/28.29.
Melekler, kendilerine yazık edenlerin CAN’LARINI ALIRKEN onlar :
“Biz, hiç kötülük yapmadık” diyerek can verirler. Hayır.! öyle
değil. Allah, sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilmektedir..
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16/32.
Bunlar öyle iyi kimseler ki, Melekler BUNLARIN TER-TEMİZ OLMUŞ
CANLARINI alırlarken – bunlara şöyle derler: “SİZE SELÂM OLSUN.
YAPMIŞ OLDUĞUNUZ İYİ İŞLERE KARŞILIK OLARAK ARTIK CENNETE GİRİN
16/33.
Kâfirler, Meleklerin veya Rabbinin buyruğunun gelmesinden başka
birşey mi bekliyorlar.? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı.
Ve Onlara Allah zulmetmedi ve onlar kendilerine zulmettiler...
17/40.
Ey müşrîkler.! Rabbiniz, ERKEK çocuklarını size verdi ve
Kendine de MELEKLERDEN -> KIZ çocukları mı edindi.?
Siz, gerçekten günahı çok büyük olan bir söz söylüyorsunuz.!
NOT ; Büyük günahlardan biri; ALLAH’IN EVLÂT EDİNDİĞİ, şeklindeki sözlerdir.
Bu âyette, MELEKLERİ –> ALLAH’ın KIZLARI olarak belirtildiği gibi, insanlar
çeşitli devirlerde bu hususta çeşitli İFTİRALAR yapmışlar ve en son olarak,
Hıristiyanların çoğu, Hz.İSÂ ALLAH-ın OĞLU’dur - diyerek iftira ediyorlar.!

17/61. (SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Meleklere : “ÂDEM’e SECDE EDİN.!” demiştik de,
İBLİS = Şeytan’dan başka hepsi secde etmişti ve İblis :
“SENİN ÇAMURDAN YARATTIĞINA BEN SECDE EDER’MİYİM.!” Demişti.
17/94.95.
Ve insanlara doğruluk rehberi geldiği zaman, buna inanmalarına
engel olan şey “ALLAH, PEYGAMBER OLARAK BİR İNSANI MI GÖNDERDİ”
demeleridir... – Allah’ın işine karışmalarıdır..!
Onlara de ki: “Eğer yeryüzünde yerleşen-gezen-dolaşanlar Melek
olsaydı onlara da Peygamber olarak elbette bir MELEK yollardık.”
19/16.17.
Ey Muhammed.! Kitapta – MERYEM’i de an.! Hani O ;
âilesinden ayrılarak, doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Sonra – insanlardan gizlenmek için – bir perde germişti.!
CEBRÂİL’i GÖNDERMİŞTİK de ONA TAM BİR İNSAN OLARAK GÖRÜNMÜŞTÜ.
NOT ; Hz.MERYEM,in imânlı bir Kız olduğu ve Allah’a ibâdet için DOĞU’ya,
evine yakın ve Kasabanın dışında bir yere, bir bağa bir bahçeye çekilerek,
insanlardan uzaklaşmış olduğu anlaşılıyor. Hz.CEBRÂİL’a.s,vücut olarak çok
çok heybetliymiş ve muhakkak böyle birini gören her insan ürker-korkar ve
İlâhi mûcize gereği Hz.CEBRÂİL’a.s, her kılığa ve her şekle girebilirmiş.!
Hz.CEBRÂİL’a.s, gerektiği zamanda dünyaya inerek Allah Tealâ’nın emri ile
bazı işleri yapıyor. Bak2/87.âyete Hz.İSÂ’nın Hz.Cebrâil’le desteklendiği.
Bak26/193->195.ve 42/52.53.âyetlerde Hz.CEBRÂİL’in, KUR’AN-ı indirdiği.
Bak81/1923.âyetlerde Hz.Muhammed’in,sav Hz.CEBRÂİL’i gökte gördüğü..
Bak11/77.15/5773.âyetlere Hz.CEBRÂİL’in Hz.LÛT’a giderek konuştuğu..
Bak15/57->60.âyetlerde Hz.CEBRÂİL’in Hz.İBRAHİM’e giderek konuştuğu..
Bu âyette de - diğer inişlerinde olduğu gibi ÇOK YAKIŞIKLI GENÇ BİR ERKEK
eklinde, Hz.MERYEM’in yanına, onu korkutmadan gelmiş ve onunla konuşmuş ve
beraberinde getirdiği Hz.İSÂ’nın RÛHUNU Hz.MERYEM’in karnına yerleştirmiş
ve böyle bir İlâhi mûcize ile - Hz.İSÂ’a.s, bu şekilde yaratılmış.!
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19/18.
MERYEM ona dedi ki : “Eğer ;
Allah’tan sakınan bir kimse isen, senden Rahmân’a sığınırım.!”
19/19.20.
CEBRÂİL de : “BEN, SANA TERTEMİZ BİR OĞLAN BAĞIŞLAMAK İÇİN,
RABBİNİN SANA GÖNDERDİĞİ ELÇİDEN BAŞKASI DEĞİLİM.! dedi.
MERYEM : “Bana bir erkek dokunmamışken ve ben kötü bir kadın da
olmadığım hâlde, nasıl oğlum olabilir.?” dediği zaman,
19/21.22.23.
Cebrâil de : “EVET..! BU MÜMKÜNDÜR. ÇÜNKÜ RABBİN * BU İŞ, BENİM
İÇİN ÇOK KOLAYDIR ve ONU İNSANLAR İÇİN BİR MÛCİZE ve KATIMIZDAN
BİR RAHMET KILACAĞIZ * BUYURDU.” dedi ve iş olup-bitti...
Meryem, oğlu İSÂ’ya gebe kaldı. Bu haliyle uzak bir yere çekildi
Sonra doğum sancısıyla bir HURMA ağacının dibine sığındı ve :
“KEŞKE BUNDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLSAYDIM da, UNUTULUP GİTSEYDİM.” dedi.
19/24.25.26. (Bak->3/37.)
Bunun üzerine – alt taraftan gelen bir ses :
“SAKIN ÜZÜLME.! RABBİN, KARNINDA BULUNANI ŞEREFLİ KILMIŞ’tır.
HURMA AĞACINI KENDİNE DOĞRU SİLKELE ki TÂZE HURMA DÖKÜLSÜN ve
YE-İÇ GÖZÜN AYDIN OLSUN ve EĞER BİR İNSAN GÖRÜRSEN ONA ;
*Ben Rahmân’a oruç adadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım*
diye O’insana işâret et.” diyerek Meryem’e böyle seslenildi.!
NOT ; İlâhi mûcizelerden birisi bu âyetlerde belirtilmiştir ki ; Hz.MERYEM,
kup’kuru bir HURMA ağacının altında ve mevsim KIŞ’mış. Ağacı silkelemesiyle
birlikte KURU AĞAÇ YAPRAKLANMIŞ hem de HURMA MEYVELERİYLE DOLMUŞ ve Hurmalar
silkelendikçe, kolayca döküldüğü için Hz.Meryem bunları rahatlıkla yemiş..!

19/64.
CEBRAİL-> Muhammed’e şöyle dedi : “Biz Melekler, ancak Rabbinin
izni ile ineriz. Geçmişte ve gelecekte ve ikisi arasındaki her
şeyi bilmek – yalnız O’na mahsustur.! Rabbin unutkan değildir..
NOT ; Rivâyetlere göre - A. Hz.Muhammed’sav,in Hz.Cebrâil’e : “Ey Cebrâil..!
Bizi daha fazla ziyaret etmene bir engel var mı..?” diye sorması sebebiyle.!
B. Müşriklerin-Kâfirlerin Hz.Muhammed’e sordukları bazı sorulara – cevap
vermesi için – beklediği Cebrâil’in geç gelmesi üzerine – cevap bekleyenler:
“Rabbi, Muhammedi unuttu..!” gibi sözler edince – yukarıdaki âyet gelmiştir.

21/27->29.
Meleklerin sözleri, O’nun buyruğuna uygundur ve
sadece O’nun emri ile hareket ederler...
Allah, onların geçmişlerini ve geleceklerini de bilir.
Melekler, Allah’ın izin verdiği - rızasına ulaşmış kimselerden
başkasına ŞEFÂAT edemezler ve O’nun korkusu ile titrerler.!
Meleklerden biri: “Ben de Allah’tan başka bir Tanrıyım.!” derse,
onu cehennemle cezalandırırız. Zâlimleri böyle cezalandırırız.
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24/43.
Allah’ın, BULUTLARI sürdüğünü sonra biraraya getirip bulutları
üst-üste yığdığını ve bunların arasından YAĞMUR yağdırdığını
görmez misin.? Gökteki dağlar gibi bulutlardan DOLU da indirir
Ve BU BELÂYI dilediğine isabet ettirir ve dilediğini de bundan
uzak tutar. ŞİMŞEĞİN parıltısı ise neredeyse gözleri kör eder.
25/7.8.
O’Kâfirler : “Bu nasıl bir Peygamber.? Bizim gibi yemek yiyor
ve çarşıda geziyor.! O’na, beraberinde bulunup uyaran ve
Allah azabıyla korkutan BİR MELEK İNDİRİLMESİ gerekmez miydi.?
veya ona bir hazine verilmeliydi veya onun zahmetsizce yiyeceği
Meyveleri olan bir bağı-bahçesi olmalıydı.!” diyen bu zâlimler,
İnananlara : “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.” dedi.
25/25.
Ve O’gün GÖKLER ; beyaz bulutlarla yarılacak ve
MELEKLER bölük - bölük indirilecektir...
29/4.
KÖTÜLÜK YAPANLAR ; BİZDEN KURTULACAKLARINI MI SANIYORLAR.?
NE KÖTÜ HÜKÜM VERİYORLAR...
29/28.29.
Ve LÛT’u da milletine göndermiştik de onlara :
“Doğrusu sizler, DAHA EVVEL DÜNYALARDA HİÇ KİMSENİN YAPMADIĞI
BİR HAYÂSIZLIĞI-AHLÂKSIZLIĞI YAPIYORSUNUZ ve SİZLER ERKEKLERE
YAKLAŞIYOR (cinsel ilişki) YOL KESİYOR ve TOPLANTILARINIZDA da
ÇOK KÖTÜ EDEPSİZLİKLER YAPMIYOR MUSUNUZ.?” deyince,
Milletinin cevabı da sadece şu oldu :
“Eğer doğru sözlü isen, haydi Allah’ın azabını getir bize.!”
29/30.31.
LÛT da : “RABBİM.! BOZGUNCULARA KARŞI BANA YARDIM ET.” dedi.
Ve Elçilerimiz, iki oğlunu müjdelemek için İBRAHİM’e geldikleri
zaman ona : “Biz, O’şehir halkını helâk ile yok edeceğiz.!
Çünkü onlar çok kötü, zâlim kimselerdir.” dedikleri zaman,
29/32.
İBRAHİM de : “Fakat LÛT da oradadır.” demişti.
Elçiler de : “Biz orada olanları iyi biliriz. LÛT ve ailesini
elbette kurtaracağız yalnız karısı geride kalacaktır.!” demişti.
29/33.34.
Ve elçilerimiz LÛT’a geldiği zaman Lût endişelendi, sıkıldı ve
halsizleşti. O’na: “Korkma ve bizim için endişe etme - üzülme.!
Biz, seni ve aileni kurtarmak için geldik, yalnız KARIN geride
kalanlardan olacaktır ve bu şehir halkına, haddi aştıkları için,
gökten azap indireceğiz.” dediler.
29/40.
Onların her birini suçüstü yakaladık ve cezalandırdık.!
Kimine... –> TAŞLAR SAVURAN FIRTINALAR gönderdik,
Kimini... –> KORKUNÇ ŞİDDETLİ BİR SES helâk etti,
Kimini... –> DEPREMLERLE YERİN DİBİNE GEÇİRDİK ve
kimini de -> SUDA BOĞDUK.!
Onlara Allah zulmetmiyordu, onlar kendilerine yazık ediyordu..
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32/11.
Ey Muhammed.! Onlara de ki : “Size vekil kılınıp görevlendirilen
ÖLÜM MELEĞİ canınızı alacak ve Rabbinize döndürüleceksiniz.”
33/9.10.
Ey inananlar.! Allah’ın size gönderdiği nimetini hatırlayın.!
Hani, üzerinize güçlü ordular gelmişti ve Biz de onlara karşı
BİR RÜZGÂR ve SİZİN GÖREMEDİĞİNİZ ORDULARIMIZI GÖNDERMİŞTİK.!
Çünkü Allah, yaptıklarınızı görmekteydi...
O’zaman onlar, üst ve alt yönden ve yandan üstünüze yürüdüğü
için, gözler yılmış - ürkmüş ve yürekler ağza gelmişti.! ve
sizler de Allah hakkında çeşitli şeyler düşünüyordunuz.!
33/43.44.
ALLAH sizi, karanlıklardan -> aydınlığa - feraha çıkarmak için,
üzerinize Melekleriyle rahmet edendir. Melekler sizin için
bağışlanma diler ve Allah, inananlara karşı çok merhametlidir...
Kendisine kavuştukları gün O’nun inananlara ilk lütfu SELÂM’dır.
Ve Allah bunlara, çok değerli mükâfatlar da hazırlamıştır...
34/38.
Âyetlerimize karşı gelerek, Bizi âciz düşürmeye kalkışanlar ise,
İşte onlar da azabımızla karşılaşacak olanlardır...
35/1.
ELHAMDÜ’LİLLÂHİ – Gökleri ve yeri yaratan ve MELEK’leri ;
2’şer – 3’er – 4’er kanatlı elçiler yapan ALLAH’a HAMDOLSUN..
Ve Allah, yaratmada dilediğini artırır-çoğaltır...
Ve muhakkak ki, Allah’ın her şeye gücü-kudreti yeter...
NOT ; ELHAMDÜ’LİLLÂHİ = ALLAH’a HAMDOLSUN – kelimesiyle başlayan âyette,
Meleklerin – KANAT’LI olduğu belirtilmiş ve kanatlarının az veya çok oluşu,
RÜTBE-DERECE veya HIZLARININ veya BAŞKA BİR ŞEYİN göstergesi olabilir..??!!

37/1->4.
SAF-SAF duran kulların, önlerindekini sürdükçe - sürenlerin
ve Allah’ı andıkça ananların hakkı için,
andolsun ki sizin İlâhınız - Tanrınız BİR-TEK ALLAH’tır...
NOT ; SAF OLANLAR = Gökteki Melekler-Şehitler-Rûhlar ve NAMAZ ve SAVAŞTA ve
ÖNLERİNDEKİNİ SÜRDÜKÇE-SÜRENLER = Gökteki Bulutları süren-götüren Melekler
Yerde de düşmana saldırarak geri püskürten-süren askerler, Allah Tealâ-nın
emirlerini–âyetlerini insanların önüne getirip hatırlatanlar - anlamında..

37/149.150.
Ey Muhammed.! Puta tapanlara sor bakalım :
“KIZLAR ALLAH’ın da, ERKEKLER ONLARIN MI.?”
Yoksa Biz MELEKLERİ, onların gözlerinin önünde kız olarak
yaratmışız da, onlar buna şâhit mi olmuş.?
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37/164->166.
Melekler der ki: “Bizim her birimizin belli bir DERECESİ vardır.
Muhakkak ki biz, SAF-SAF DURURUZ ve ALLAH’I TESBÎH ederiz..”
38/71.72. (SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Rabbin Meleklere demişti ki ;
“BEN, ÇAMURDAN BİR İNSAN YARATACAĞIM. YARATILIŞI TAMAMLAYIP da
RÛH’umdan ÜFLEYİP ONA CAN VERDİĞİM ZAMAN DERHAL ONA SECDE EDİN”
38/73.74.
Bunun üzerine Melekler derhâl secde ettiler. Fakat İBLİS-ŞEYTAN,
SECDE ETMEDİ ve büyüklük taslayıp, kâfirlerden oldu.!
39/42. (NOT ; Âyette, bazı kimselerin ÖMRÜNÜN UZATILDIĞI – anlaşılıyor.)
ALLAH, ÖLMESİ GEREKEN KİMSELERİN RÛH’larını ÖLÜM VAKTİNDE ve
ÖLMEK İSTEMEYEN KİMSELERİN RUH’larını da, UYKU’da ALDIRIR ve
ölmesine hükmedilen kimselerin rûhları tutulur ve
diğerleri de belirli bir süreye kadar bırakılır. Muhakkak ki
bunlarda, düşünebilen kimseler için nice ibretler vardır...
NOT ; Bu âyette – işaret edilen husus – şöyle rivâyet edilmiş ;
ÖLÜM, kesin olarak dünyadan ayrılmaktır ve tekrar dünyaya dönüş yoktur...
UYKU, geçici olarak dünyadan ayrılmaktır ve sonunda da UYANILIR. Fakat ;
ölüm vakti gelmişse eğer, artık uykudan uyanılamaz...
Ancak bu âyetin – Ölümle ilgili başka âyetlerle ilgisi şöyle ;
İNSANLARIN PEK ÇOĞU – dünyaya bağlanmışlardır ve kolay can vermezler...
Bu sebeple bunlara : “ZORLA GELİN” denmiş ve bunların canı uykuda alınıyor
veya bir Hadis’e göre; “ALLAH, ÖLÜMDEN ÇOK KORKANLARIN ÖNCE AKLINI ALIYOR”
HAS-HÂLİS KULLAR ÇOK AZDIR ve bunlar da âhirete gönül verdiklerinden ;
Bu sebeple bunlara : “GÖNLÜNÜZLE - İSTEKLE GELİN.” denmiş ve bunlar da,
her an kolayca ve gönüllü olarak can veriyorlar. (Bak->41/11.âyete)
Mesnevî - 3.C.:4471.beyit ;
AKLI'BAŞINDA OLANLAR ; BAĞ'la BAĞLANMIŞ KULLAR'dır...
AŞIK'lar sa ; HÜR'dür, ŞEKER'lenmiş BAL'lanmış CAN'lardır.
AKILLI’ların YULAR'ı "ZORLA GELİN." Emr-i İlâhi’sidir.
GÖNLÜNÜ KAPTIRAN’ların BAHARI -> "İSTEYEREK GELİN." emri'dir.
Mesnevî - 5/4226.beyit ;
AKIL -> ECEL'den titrer durur.! Halbuki ; AŞK -> NEŞE içindedir..
AŞK -> TAŞ - TOPRAK parçası gibi yağmurdan korkar mı hiç.?

40/7.
ARŞ’ı YÜKLENEN ve ARŞ’ın ÇEVRESİNDE BULUNAN MELEKLER.!
Rablerini HAMD ile tesbih-zikr ederler ve O’na inanırlar ve
inananlar için de : “EY RABBİMİZ.! RAHMETİN ve İLMİN HER ŞEYİ
KAPLAMIŞTIR. TÖVBE EDİP – EMRİNE UYAN MÜMİN KULLARINI BAĞIŞLA
ve BUNLARI CEHENNEMİN AZABINDAN da KORU.” diye dua ederler...
NOT ; ARŞ-ı YÜKLENEN MELEKLERE = HAMELE-i ARŞ = ARŞ’ı TAŞIYAN - YÜKLENENLER,
deniyor ve bunların sayıları ; Rivâyete göre 8’dir ve bunlar Kâinât içindeki
bütün İlâhi işleri yapmakla görevli meleklerdir ; Bak-> 69/17.âyete..
ARŞ’ın ÇEVRESİNDE BULUNAN MELEKLER – ARŞ’ın etrafını çevirmiş ve
dâimâ Allah Tealâ’yı zikredip-Hamd’etmekle görevli oldukları bildirilmiş...
DÜNYA için görevli olan MELEKLERİN ise 4-ADET olduğu bildirilmiş ;
1.Hz.CEBRÂİL’a.s. 2.Hz.MİKÂİL’a.s. 3.Hz.AZRÂİL’a.s. 4.Hz.İSRÂFİL’a.s...
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41/30->32.
Muhakkak ki “RABBİMİZ ALLAH’tır” deyip DOĞRU YOLDA YÜRÜYENLER
işte bunların üzerine Melekler iner ve bunlara şöyle söyler :
“Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen Cennetle sevinin...
Biz Melekler, bu dünyada ve âhirette de sizin dostlarınız...
ve acıyan-bağışlayan Allah’ın lütfu-ihsânı olarak, Cennetlerde
canınızın istediği her şey sizin içindir, size ikramdır...”
NOT ; Buradaki olayın kastettiği ; İYİ BİR İNSAN ÖLDÜĞÜ ZAMAN – Meleklerin
onun üzerine inmesi ve onu hoş karşılamasıdır önemli ve kıymetli olan budur.
Ölen bir kimse, işte böyle karşılanmadığı zaman Dünyadan ALKIŞ’larla gitmesi
gönderilmesinin hiçbir işe yaramadığı ve öbür tarafta hoş karşılanmadığı da,
böylece anlaşılmış oluyor ve ona, öbür tarafta KABİR HESABI ve AZABI var...

41/38.
SECDE’yi kibirlerine yediremeyip, eğer büyüklük taslarlarsa,
bu elbette kendi zararlarınadır.! ve bilsinler ki ;
Rabbinin katında bulunanlar Melekler, hiç bıkmadan - usanmadan
ve gece-gündüz, Allah’ı tenzih-tesbih etmektedirler...
NOT ; SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır...
ALLAH’A SECDE etmeyenler, muhakkak ki, GURURLU-KİBİRLİ insanlardır ve
Allah Tealâ-nın büyüklüğünü kabûl etmeyenler, muhakkak ki Cehenneme girer..
BIKMADAN-USANMADAN İBÂDET ve SECDE edenler de, Meleklere benzetilmiş...

42/3->5.
Ey Muhammed.! Mutlak Galip-Güçlü-Kutsal ve Hikmet sahibi olan
Allah, Sana ve senden öncekilere de şöyle VAHY’etmiştir :
“Göklerde ve yeryüzünde ne varsa, hepsi Allah’ındır ve
Allah, yücelerin-yücesidir. GÖKLER, NEREDEYSE ÇATLAYIP-YARILACAK
gibi oluyor.! Melekler, Rablerini HAMD ile TESBİH ediyorlar ve
yerde bulunanlar için af-bağışlama diliyorlar. İyi bilin ki ;
Allah, muhakkak ki çok bağışlayan, çok merhamet edendir...
NOT ; GÖKLERİN ÇATLAYIP-YARILACAK GİBİ OLMASI.! Yeryüzündeki insanların ;
Allah’a – Peygambere – Kitaplara lâyık olduğu değeri vermemesi ve her şeyde
HADDİ AŞMASI ve EDEP SINIRLARINI DA AŞMASI sebebiyledir.! Çünkü bu husus,
19/8891.âyetlerde de geçmektedir ki – Bazı kimselerin ALLAH’a İFTİRA ederek
“Rahmân, çocuk edindi.!” demeleri ve Rahmân’a çocuk isnât etmeleri sebebiyle,
gökler parçalanacak yer yarılacak ve Dağlar da dağılıp-çökecekti - Sözü var.

43/19.
Ve onlar, Rahmân’ın kulları olan MELEKLERİN de DİŞİ olduğunu
iddia ederler.! Meleklerin yaratılışlarına mı şâhit olmuşlar.?
Onların bu sözleri yazılacaktır ve onlar hesaba çekilecektir.!
43/60.
Biz, eğer dileseydik ; sizi yok eder ve
yeryüzünde sizin yerinize geçecek Melekleri yaratırdık...
43/77.
Ve onlar Cehennemde şöyle seslenirler :
“EY MÂLİK.! RABBİNE YALVAR da, HİÇ DEĞİLSE CANIMIZI ALSIN.”
Cevaben onlara : “SİZ BÖYLE KALACAKSINIZ.” denir...
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43/79.80.
Yoksa müşrikler-kâfirler, bir işe mi karar verdiler.!
Doğrusu Biz de kararlıyız...
Yoksa onlar, kendilerinin gizli-açık konuşmalarını Bizim duymayıp
bilmediğimizi mi sanıyorlar.? Hayır.! öyle değil... Onların
yanında bulunan elçilerimiz-Melekler, her şeyi yazmaktadırlar...
44/47->50.
O’gün ZEBÂNİ’lere şöyle emredilir : “ONLARI TUTUN, SÜRÜKLİYEREK
GÖTÜRÜN ve CEHENNEMİN ORTASINA ATIN ve SONRA BAŞINA KAYNAR SULARI
DÖKÜN.” ve onlara : “AZÂBI TAT BAKALIM.! HANİ ŞEREFLİ ve DEĞERLİ
OLAN YALNIZ SENDİN. İŞTE BU, ŞÜPHE EDİP DURDUĞUNUZ ŞEYDİR” denir.
45/28.29.
Ve O’gün – HER ÜMMETİ DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKMÜŞ olarak görürsün..
Ve her ümmet kendi Kitabına çağrılır ve onlara : “Bu gün size,
yaptıklarınızın karşılığı olan cezalar verilecektir ve işte bu
defter de, size ait her şeyi söyler ve doğru bir şâhit olur..
Çünkü Biz, yaptığınız - söylediğiniz her şeyi yazdık.!” denir.
46/24.25.
Nihayet azâbın bir BULUT olarak vâdilerine yayılarak geldiğini
gördükleri zaman : “BİZE YAĞMUR GETİREN, YAYGIN BİR BULUTTUR.!”
demişlerdi. HÛD da : “HAYIR.! İŞTE O’BULUT, GELMESİNİ ACELE
İSTEDİĞİNİZ – BİR FIRTINANIN GÖRÜNÜŞÜ OLAN AZAP BULUTU’dur ve
RABBİNİN EMRİYLE HER ŞEYİ YIKAR-PARÇALAR-YOK EDER.!” demişti ve
bunun üzerine – evlerinin harabelerinden başka bir şey kalmadı.
İşte Biz suç işlemekte direnen milletleri böyle cezalandırırız.
47/27.
MELEKLER, ONLARIN YÜZLERİNE ve ARKALARINA VURA-VURA, ONLARIN
CANLARINI ALIRKEN, ONLARIN HÂLİ-DURUMU NE OLUR NASIL OLUR.!?
48/7. Bak->8/48. ve 74/31
GÖKLERİN ve YERİN ORDULARI - ASKERLERİ ALLAH’ındır...
Allah üstündür-mutlak galiptir, Hüküm ve Hikmet sahibidir...
50/4.
Biz toprağın, ölenlerden neyi eritip yok ettiğini biliriz ve
katımızda her şeyi unutulmaktan koruyan, yazılı bir kitap vardır.
50/17.18.
İnsanın sağında ve solunda oturan İKİ MELEK,
yapılan-söylenen her şeyi yazmaktadır.! İnsan bir söz söylediği
zaman, onun yanında mutlaka bir MELEK bulunur...
50/20.->22.
Ve nihâyet SÛR’a ÜFÜRÜLÜR.! İşte bu da, azap günüdür.!
Ve O’gün herkes, kendisini SÜRÜP GÖTÜREN ve bir de
ŞÂHİT OLARAK 2-MELEK ile birlikte MAHŞER MEYDANINA gelir....
Ona denir ki : “Andolsun ki sen bundan gâfildin önemsemezdin ve
senden GAFLET PERDESİNİ kaldırdık, artık senin gözün keskindir”
50/23->26.
Yanındaki MELEK der ki : “İŞTE AMEL DEFTERİ YANIMDA HAZIR’dır.”
51/5.
İşleri idare eden MELEKLER için andolsun ki ;
Size söz verilen şeyler ve Kıyâmet, elbette gerçekleşecek ve
Ödeşme - hesaplaşma günü – ceza günü, mutlaka gelecektir...
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51/31.
İBRAHİM dedi ki : “Ey Elçiler.! göreviniz nedir.?”
51/32->34.
Elçiler de : “Suçlu-günahkâr bir millete gönderildik ve onların
üzerine, Rabbinin izniyle haddi aşanlar için İŞÂRETLENMİŞ,
SERT TAŞLAR ATMAKLA görevlendirildik..” dediler..
53/1->4.
Batmakta olan yıldıza-yıldızlara andolsun ki, arkadaşınız olan
Muhammed, bâtıla-sapıklığa sapmamış ve haddini aşmamıştır ve
Muhammed, kendi isteğiyle - iradesiyle konuşmamaktadır...
Onun konuşması ancak, kendisine indirilen VAHY’den ibarettir...
53/5->9.
O’na, çetin kuvvete-kudrete sahip olan heybetli CEBRÂİL öğretti..
En yüksek ufuktan doğruca Peygambere yönelmiş-inmiş-yaklaşmıştır
ve araları, iki yay arası kadar veya daha da yakın olmuştur.!
53/24->26.
Yoksa, HER UMDUĞU - ARZULADIĞI ŞEY İNSANIN MI OLACAK’tır.?
ÂHİRET de – DÜNYA da, ALLAH’ındır ve Allah’ın izni olmadıkça ;
Allah’ın diledikleri ve hoşnut oldukları kimselerden başkalarına,
gökteki MELEKLERİN ŞEFÂATİ hiçbir işe yaramaz...
53/27.28.
Âhirete inanmayanlar ; MELEKLERE -> DİŞİ adını takıyorlar.!
Oysa onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Fakat onlar ancak
ZAN’na uyuyorlar. Muhakkak ki ZAN, gerçeğin yanında değersizdir
NOT ; Bu âyette işâret edilen – ALLAH’I İNCİTEN SÖZLER-İFTİRALAR şunlar ;
A.Yahudilerin ... : * ÜZEYR, ALLAH’IN OĞLUDUR................. Bak->9/30.
* ALLAH FAKİR, BİZ ZENGİNİZ............... Bak->3/181.->
* ALLAH’IN ELİ BAĞLIDIR-SIKIDIR-CİMRİDİR.. Bak->5/64.
B.Hıristiyanların : * ALLAH, ANCAK MERYEM OĞLU MESİHTİR....... Bak->5/72.
* ALLAH, ÜÇTEN BİRİDİR.................... Bak->5/73.
* MESÎH, ALLAH’IN OĞLUDUR................. Bak->9/30.
* MESÎH, ÜÇÜN-ÜÇÜNCÜSÜDÜR.! (Allah+Meryem+İsâ-üçlüsü)
C.Kâfirler’in.....: * ALLAH, KENDİSİNE EVLÂT EDİNDİ. Bak->18/1->5. 19/88->91.
D.Müşrikler’in... : * ALLAH’IN OĞULLARI KIZLARI VAR.!
Bak->6/100. 21/26.
* ALLAH MELEKLERDEN KIZ EVLÂT EDİNDİ. Bak->17/40. 43/16.
* PUTLARIMIZ, ALLAH’IN ORTAKLARIDIR.. gibi sözlerdir.

55/35.36.
Ey insanlar ve cinler.! Üzerinize ATEŞSİZ BİR ALEV ve BİR DUMAN
gönderilir de, kaçıp-kurtulamaz ve bir yardımcı da bulamazsınız
Öyleyse, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz
NOT ; Âyetlerdeki sözlerin-ihtarların hepsi İnsanlara ve Cinlere söylenmiş.
Çünkü, aşağıdaki âyetlere göre Cinler de Âhirette hesaba çekilecek ;
Bak->6/128..."Ey CİN-ŞEYTAN topluluğu.! İnsanların ÇOĞUNU yoldan çıkardınız"
"Artık, yeriniz-yurdunuz cehennemdir...”
Bak->37/158...CİN’ler-PERİ’ler de ; hesap yerine götürüleceklerini bilirler.
Bak->46/18.19.CİN ve İNSAN ÜMMETLERİNİN yaptığı iyi-kötü her şeyin derecesi
vardır ve yaptıklarının karşılığı onlara verilecektir.!
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66/6.7. (ZEBÂNÎ = Cehennem meleğinin adıdır.)
Ey inananlar.! KENDİNİZİ ve ÂİLENİZİ, YAKITI İNSANLARLA TAŞLA
OLAN, O’ATEŞTEN - CEHENNEMDEN KORUYUN... O’ateşin görevlileri ;
İRİ GÖVDELİ ve KALPLERİ KATI MELEKLER’dir. Onlar Allah’ın emrine
asla karşı gelmezler ve emredilen şeyleri noksansız yaparlar ve
Kâfirlere: “Ey kâfirler.! artık bugün ÖZÜR dilemeyin. Çünkü siz,
yaptıklarınızın karşılığı olan cezayı çekeceksiniz.” denir..
68/44.45.
Ey Muhammed.! Sen artık bu sözü, KUR’AN-ı yalanlayan kimseleri
Bana bırak..! Biz onları, anlayamayacakları şekilde yavaş-yavaş
azâba yaklaştıracağız.! ve Ben onlara, şimdilik süre veriyorum..
Muhakkak ki Benim düzenim-tuzağım-MEKR’im çok sağlamdır...
69/17.
Ve MELEKLER, Göklerin çevresindedirler ve
O’gün RABBİNİN ARŞ’ını, MELEKLERİN 8’TANESİ YÜKLENİR.!
NOT ; Bu âyette ; KÂİNÂT = ARŞ çevresinde ki 8’BÜYÜK MELEK işâret ediliyor..
Ancak, bu yüklenmenin, görevlendirilme olduğu anlaşılıyor. Çünkü ; Evvelce,
görev taksimi yapılmış olan Hz.CEBRÂİL - Hz.MİKÂİK - Hz.İSRÂFİL ve Hz.AZRAİL
için, 4’MELEK yüklenmişti – şeklinde açıklamalar var... Bak->40/7.âyete..

70/3.4.
O'azap, yükselme yollarının sâhibi Allah tarafından gelecektir.
MELEKLER ve RÛH, oraya bir'günde çıkarlar,
oranın mesafesi 50.000'yıl'dır. (Meleklerin hızını bildiriyor.)
72/25->28.
Ey Muhammed.! de ki: “Tehdit edildiğiniz O’gün yakın mıdır,
yoksa Rabbim onu-> Kıyâmeti bir süre geciktirir mi bilemem...
GAYB’ı-> bütün gizlilikleri bilen ancak O’dur ve
Gaybın sırlarını da kimseye bildirmez...
Fakat, Peygamberlerden seçtiği bazı kimseler bunun dışındadır.
Peygamberler, elçiliği-tebliğleri Hakkıyla yapması için,
bunların önünden-arkasından gözetleyiciler-koruyucular yollar.
Allah, yapılan her şeyi ilmiyle kuşatır ve
tek-tek sayarak her birini noksansız olarak kayıt-tespit eder.
74/30.31. (Bak->66/6.7.ZEBÂNÎ = Cehennem meleği hakkında bilgi var.)
Cehennemde 19’bekçi vardır... (19-ZEBÂNÎ = 19’adet Cehennem Meleği)
Biz, CEHENNEM’in görevlilerini, yalnız MELEK’lerden yaptık...
Ve sayılarını bildirmekle de ; sadece inkâr edenlerin denenip,
sınanmasını ve kendilerine Kitap verilenlerin de, bu hususta
bilgilenmelerini ve inananların imânlarının artmasını sağladık..
Kendilerine Kitap verilenler ve İnananlar, asla şüphe etmesinler.
Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkâr edenler :
“Allah, bu örneklerle ne demek neyi anlatmak istemiştir.?!”
diyecekler ki – işte böylece Allah ; dilediğini saptırır veya
dilediğini de hidâyete-> doğru yola eriştirir...
Ve Rabbinin ORDU’larını kendisinden başkası bilemez. (Bak->48/7.)
Ve bunlar, inananlar için ancak ÖĞÜT’tür...
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77/1->7.
Birbiri arkasından gönderilenlerin hakkı için ve
Esen rüzgârların, şiddetli Kasırgaların hakkı için ve
Görevlerine koştukça-koşanların ve Allah’ın buyruklarını
yaydıkça-yayanların hakkı için ve Hak-gerçek ile sapık-bâtılı
birbirinden ayırdıkça-ayıranların hakkı için ve Kötülüğü önlemek
ve uyarmak için telkin eden Meleklerin hakkı için, andolsun ki
Ey insanlar.! size söz verilen KIYÂMET mutlaka gerçekleşecektir.
78/38.
CEBRÂİL ve MELEKLER’in, Allah’ın karşısında saf-saf olarak
duracakları O’gün ; Rahmân olan Allah’ın izni olmaksızın,
hiç kimse konuşamayacaktır ve İlâhi izinle konuşacak olanlar da
O’gün, tamamen doğruyu söyleyeceklerdir...
79/1->6..
KÂFİRLERİN canlarını... -> şiddetle çekip -> çıkaranlara...
MÜMİNLERİN de canlarını -> yumuşak-nâzik olarak alanlara...
Ve Yüzerek gidenlerin......... hakkı için,
Ve Herkesi koşarak geçenlerin. hakkı için,
Ve Her işi tedbirle yapanların hakkı için,
andolsun ki O’gün yeryüzü sarsıldıkça sarsılacaktır...
81/15->19. (Bu elçi, Hz.CEBRÂİL’dir)
Akıp-giden bazen da kaybolup-görünmeyen GEZEGENLERE-YILDIZLARA,
kararmakta olan GECEYE ve ağarmağa başlayan SABAHA andolsun ki;
KUR’AN, ÇOK DEĞERLİ ve BÜYÜK BİR ELÇİNİN GETİRDİĞİ SÖZDÜR...
81/20.21.
O’elçi güçlüdür ve ARŞ’ın sahibinin katında çok itibarlıdır
Peygamberler arasında kendisine itaat edilir ve güvenilir...
82/10->12.
İyi bilin ki – değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler...
Bu yazıcılar da, yaptıklarınızı elbette biliyorlar...
89/21.22.
Fakat – yeryüzü parça-parça edildiği zaman.!
ve Melekler saf-saf dizilip, Rabbinin emri geldiği zaman...
89/23.24.
O’GÜN Cehennem ortaya konur. O'gün insan, yaptıklarını hatırlar
ve öğüt almaya çalışır. Fakat artık öğütten ona bir fayda olmaz
ve : "KEŞKE BU HAYATIM İÇİN, ÖNCEDEN BİRŞEYLER YAPSAYDIM.!" der.
96/17.18.
Artık O, kendi yandaşlarını - kafadarlarını çağırsın,
Biz de ZEBÂNİ’leri çağıracağız.!
97/1.->5.
Biz Kur'anı, Kadir gecesi indirdik...
Kadir gecesi nedir bilir misin..?
Kadir gecesi BİN AY'dan hayırlıdır.
O'gece, MELEKLER ve CEBRAİL-RÛH, Rablerinin
izniyle, her iş için dünyaya iner de iner...
O'gece, Tâ..fecre kadar selâmetlik devam eder.
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6/73.
Gökleri ve yeri, Hakk-gerçek olarak ve Hikmetle yaratan O’dur.
Ve “OL.!” dediği an, her şey – hemen olur-oluşuverir ve O’nun
sözü Hak’tır-gerçektir ve SÛR’a üfürüldüğü gün – hükümranlık
yalnız O’nundur. O’Allah, görüleni de, görülmeyeni de bilir ve
O’Allah, Hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır..
18/99.
Ve işte O’gün onları kendi hallerine bırakırız ve onlar çokluk
olmakla dalgalar halinde birbirlerine girerler.! ve SÛR’a
üfürülünce – hepsini de MAHŞER’de toplar bir araya getiririz..
20/102.
SÛR’a üflendiği O’gün – korkudan gözleri göğermiş-körelmiş bir
halde olan günahkârları – MAHŞER’de toplayacağız...
23/101->103.
SÛR’a üflendiği zaman – artık, aralarındaki soy-sop-akrabalık
yakınlığı bir fayda vermez ve birbirlerini de arayıp-soramazlar.
TARTI’ları ağır gelenler ; işte bunlar kurtuluşa erenlerdir...
Ve TARTI’ları hafif gelenler ise ; onlar da kendilerine yazık
edenlerdir ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır...
39/68.
SÛR-a üflenince ; Allah’ın dilediği BAZI KİMSELER müstesnâ-hariç,
Göklerdeki ve yeryüzündeki bütün canlılar düşüp-ölürler ve sonra,
SÛR-a bir kere daha üflenince de ; onlar hemen ayağa kalkıp,
hayret içinde – şaşkın-şaşkın etrafa bakışırlar..!
50/20.21.
Ve nihâyet SÛR’a ÜFÜRÜLÜR.! İşte bu da, azap günüdür.!
Ve herkes, kendisi ile birlikte BİR SÜRÜCÜ MELEK ve ŞÂHİT OLARAK
İKİ MELEK olduğu halde, MAHŞER MEYDANINA getirilir...
50/41->44.
Ve bir çağırıcının, yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver.
İnsanlar O’gün, SÛR sesi olan bu çağırmanın dehşetli çığlığını
duyarlar.! İşte bu, kabirden çıkış günüdür. Muhakkak ki,
dirilten de Biziz ve öldüren Biziz ve dönüşünüz de Bizedir...
O’gün yer yarılır ve onlar çabucak çıkarlar-ayrılırlar.!
Bu, Bize göre kolay bir toplanmadır, Haşir’dir...
69/13->16.
SÛR’a BİR KERE ÜFÜRÜLDÜĞÜ ve DAĞLAR yerinden sökülüp, birbirine
çarpılarak parçalandığı zaman – İşte O’gün Kıyâmet kopmuş olur.
O’gün GÖKLER de yarılır ve bitkin, çökmeye yakın bir hâle gelir
NOT ; Bu âyetlerde ; KIYÂMETİN DEHŞETLİ OLAYLARINA işâret ediliyor...
Bundan sonraki sûrelerde de, bu hususta bazı bilgiler verilmektedir ki ;
Bak->GÖKLERİN YARILACAK gibi olması 19/8891. 23/71. 42/35. 55/37.38.âyet.
Bak->GÖKLERİN erimiş mâden gibi olması, 55/37.38. ve 70/8.âyetlerde..
Bak->DAĞLAR hakkındaki, 70/810. 77/811. (MÜRSELÂT sûresi) 81/16.âyet.
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Hz.MEVLÂNA’r.a – Mesnevî’de,
---------------------------

HÂRUT – MÂRUT ve BÜYÜ -

hakkında buyurmuş ki ;

5/3620.beyit ;
HÂRUT ve MÂRUT – gökteki meleklerdendi.! Bir azar yüzünden,
böylece dünyada asılı kaldılar.! Bunun sebebi; BAŞTAN ÇIKMASI,
KENDİNİ BAŞ SANMASI ve YALNIZCA ÖNE GEÇMEYE KALKIŞMASIYDI...
6/3003.beyit ;
Ey Oğul.! Hârut’la Mârut’a TANRI ;
insan huyunu verdi ve melek huyları değişti...
2/2469.beyit ;
Hârut’la Mârut – tehlikeden kurtulmak için,
(Cezalarını çekmek için) BÂBİL kuyusunu dilediler.!
NOT; Çünkü Hz.Mevlânâ’nın deyişine göre, DÜNYA’da ÇEKİLEN AZAP,
Cehennemdeki ATEŞE göre – DUMAN’da çekilen azap gibidir.!
5/620.beyitten itibaren ->
HÂRUT ve MÂRUT bu iki temiz MELEK. Bu âlemde korkunç bir kuyuda
mahpus olmuşlardı.! Bu aşağılık – şehvet âlemine düştüler de,
SUÇ’ları yüzünden, bu kuyuda bağlanıp - kaldılar.!
İyilerle-kötüler, BÜYÜ’yü ve büyüyü bozan şeyleri bu iki
melekten öğrenirlerdi. Fakat önce : “Kendine gel.! BÜYÜ’yü
Öğrenme vazgeç bu sevdâdan. Biz bu büyüyü, seni belâya uğratmak
ve sınamak için öğretiriz.!” diye, öğüt verirlerdi...
1/3344.beyitten itibaren HÂRUT ve MÂRUT hikâyesi,
onların dünyada – BÂBİL kuyusunda cezalandırılmaları.;
Bu iki Melek – CİHAN HALKININ GÜNAHINI - KÖTÜLÜKLERİNİ GÖRÜNCE,
Hiddetlerinden ellerini ısırıyorlardı.!
Fakat kendi ayıplarını görmüyorlardı.
Kendini gören–kendini beğenen birisi, başka birisinde bir SUÇ
gördüğü zaman içinde cehennemden daha şiddetli bir ateş parlar.
O, bu kibre – DİN GAYRETİ adını takar.!
Fakat O, kendi kâfir nefsini görmez...
TANRI –> Hârut’la - Mârut’a :
--------------------------”EĞER SİZ, NÛRDAN YARATILMIŞ MÂSUM MELEKLERSENİZ ; ALDANMIŞ,
ZİYANKÂR SUÇLULARI GÖRMEYİN.! EY GÖKYÜZÜNÜN ASKERLERİ,
EY BENİM KULLARIM.! ŞÜKREDİN ki –> ŞEHVET’ten KURTULMUŞSUNUZ...
EĞER, SİZE de ŞEHVET VERSEM ; ARTIK, GÖK SİZİ KABÛL ETMEZ.!
SİZDEKİ MÂSUMLUK, BENİM İSMET’imin BENİM KORUMAMIN NÛR’UNDAN’dır.
O’MÂSUMLUĞUNUZU BENDEN BİLİN, KENDİNİZDEN DEĞİL. KENDİNİZE GELİN.
LÂNETLENMİŞ ŞEYTAN – SAKIN, SİZE GALİP GELMESİN.!” dedi...
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3/800.beyitten.->
Ey yüzüne kul-köle olanlar.! HÂRUT ve MÂRUT kıssasını dinleyin :
Bunlar, Tanrının lütuflarını ve Padişâhın lütuf şeklinde tecellî
eden – ŞAŞILACAK KAHIR’larını seyretmekten sarhoş olmuşlardı.!
Hârut’la Mârut da ; sarhoş olmuşlar - bağlarını çözmüşler,
kayıttan kurtulmuşlar ve ÂŞIK’casına NÂRA’lar atıyorlardı.!
Fakat yolda, ÖYLE BİR TUZAK, ÖYLE BİR İMTİHAN (mekr) vardı ki ;
Kasırgası dağları bile, saman çöpü gibi, kapıp-götürebilirdi.!
Bu sınama, bunları alt’üst etmekteydi.!
Fakat SARHOŞ’un, bunlardan ne haberi olabilir ki.?
Sarhoşun önünde – hendek’te birdir, meydanda bir.!
Ona – kuyu da doğru yol kesilmiştir – hendek’te..!
RÜSTEM’in kellesi - kulağı yerindedir ve
Sakallı - bıyıklı bir adamdır. Fakat ;
ayağından tutup da onu KAFESE SOKAN TUZAK –> ŞEHVET’tir.!
Benim gibi, ŞEHVET SARHOŞLUĞU’ndan kesil ve terket ki ;
bu sarhoşluğu, DEVE’de seyret.!
Sonra – bu âlemdeki şehvet sarhoşluğu – bil ki ;
Meleklerin sarhoşluğuna karşı, pek hor’dur, pek bayağı’dır.!
Hârut’la Mârut da – sarhoşluklarından dediler ki :
“AH NE OLURDU, BULUT GİBİ BİZ de YERYÜZÜNE RAHMET YAĞDIRSAK.!
BU ZULÜM YURDUNA -> ADALET, İNSAF, İBÂDET ve VEFÂ’yı YAYSAYDIK.”
Onlar bunu dedi fakat – KAZA ve KADER de :
“DURUN.! AYAKLARINIZIN ÖNÜNDE GİZLİ TUZAKLAR PEK ÇOK.!
KENDİNİZE GELİN.! BELÂ ÇÖLÜNE KÜSTAHÇA GİTMEYİN ve
KENDİNİZE GELİN.! KERBELÂ’ya, KÖR’cesine AT SÜRMEYİN.!” diyordu.
Kaza bunları söylüyordu fakat, sarhoşlukları ve coşkunlukları
yüzünden, onların kulakları tıkanmış ve sağır olmuştu.!
Gözleri - kulakları, Tanrı inâyetinden başka ne açar.?
Kızgınlığı –> sevgi’den başka ne yatıştırır.?
5/1042.beyitte ;
Kur’an-ın 113.114.son âyetleri,
büyü ve nazardan korunma dualarıdır...
Hz.Mevlâna – bu âyetlere değinerek – buyurmuş ki :
-----------------------------------------------Sana –> “KUL EÛZÜ” okumak ki : “EY TEK TANRIM.!
LÜTFET de, BENİ BU ÜFÜRÜK’lerden KORU, FERYAT BU DÜĞÜMLERE.!
O’BÜYÜCÜ’ler DÜĞÜMLERE ÜFÜRÜR’ler. ONLARIN ŞERRİNDEN, SANA
SIĞINIRIM. EY İMDADA YETİŞEN TANRIM, İMDÂT ET.”” demek gerek.
5/3260.beyitte ;
BÜYÜ –> aslında - HÂRUT’la, MÂRUT’tan KALMA’dır...
(Demekle – büyünün başlangıcını da belirtmiş..)
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MELEK’ler hakkında,

Hz.MEVLÂNA’r.a Mesnevi’de şunları söylemiş ve
İNSAN’ın TOPRAK’tan – CİN’in ATEŞ’ten yaratıldığı gibi,
MELEK’ler -> tamamen AKIL’dan yaratılmış, NEFSİ yokmuş...
-----------------------------------------------------1/3651->beyitler ;
---------------Her MELEK, yeni AY veya 3-günlük AY veya DOLUNAY gibi,
KEMÂL – NÛR ve KUDRET sahibi’dir...
O’ŞÛLE, 3’er 4’er KANAT’lı Meleklerin her birine,
DERECE – MERTEBE’lerine göre vurmakta ve
Onları NÛR’landırmaktadır.!
Meleklerin KANAT’ları -> İnsanların AKIL kanadına benzer.!
İNSAN’ların AKIL’ları arasında da ÇOK FARK vardır...
İYİLİK’te olsun KÖTÜLÜK’te olsun her insana,
Kendine benzer BİR MELEK ARKADAŞ’tır.!
GÖZÜ, tahammül edemediği için,
Bir ÇİP ile YILDIZ IŞIK VERİR ve O’da bu suretle YOL BULUR.!
Bu sebeple O’büyük PEYGAMBER :
* SAHÂBEM, YILDIZLAR gibi YOLA GİDENLERE IŞIK,
ŞEYTAN’lara da TAŞ’tır............. dedi...
1/3651->beyitler ;
---------------O’büyük PEYGAMBER dedi ki :
* PAZAR’da dâima 2-MELEK DUA’eder ve,
“EY TANRI.! SEN, VERENLERE, İHSÂN EDEENLERE FAZLASIYLA VER.
NEKES’lerin – CİMRİ’lerin MALINI da TELEF ET...” der...
1/3325->beyitler ;
---------------KÂFİR kim’dir.? ŞEYH’in İMÂN’ından gâfil olan...
ÖLÜ.. kim’dir.? ŞEYH’in CAN’ından haberi olmayan..
CAN, tecrübelerle sabittir ki, HABERDAR OLMAK’tan ibarettir.
Kim daha fazla haberdarsa -> daha fazla CANLI’dır...
CANIMIZ, HAYVAN CANINDAN daha üstündür – NİÇİN.?
Çünkü,,, daha fazla biliyoruz.!
MELEK’lerin CANI’da bizim canımızdan üstündür,,,
Çünkü onlarda HİSSİ MÜŞTEREK (nefs) YOKTUR...
EHİL OLANLARIN CANLARI ise, MELEK’lerin canından üstündür...
(Ehil olanlar = ERENLER – EVLİYÂLAR)
MELEK’ler –> ÂDEM’e SECDE ETTİ’ler – Niçin.?
Çünkü O’nun canı, Meleklerden üstündür...
Eğer üstün olmasaydı, hiç SECDE eder miydi.!
TANRI’nın adaleti, TANRI’nın lütfu,
bir GÜL’ün -> DİKEN’e SECDE etmesini hoş görür mü.?
CAN SON MERTEBEYİ aştığı zaman, her şeyin canı O’na mûti olur...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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3/3193.->Beyitler ;
----------------MELEK’le AKIL, aynı yaratılışta’dır...
Hikmeti var da, 2-suret oldu.!
MELEK -> KUŞ gibi KANAT’lı olmuş,
AKIL -> Kanadı bırakmış, NÛR’a bürünmüş’tür.! Ve
Bu 2-güzel, birbirlerine arka olmuşlar, yardımcı kesilmişler...
MELEK’de HAK’kı bulmuştur AKIL da...
Her ikisi de ÂDEM’e yardımda bulunmuş ve ÂDEM’e SECDE etmiştir.
NEFİS ile ŞEYTAN ise ÂDEM’e düşman olarak ona HASED edip-duru..
4/1497.->Beyitler ;
----------------HADİS’te buyrulmuş ki :
ULU TANRI, HALKI 3-ÇEŞİT YARATTI ;
1.Bir bölüğünü tamamen AKIL’dan, BİLGİ’den ve CÖMERT’likten
ibâret olan MELEK’ler, bunlar SECDE’den başka şey bilmaz.!
Yaratılışlarında HIRS ve HEVÂ-HEVES yoktur,
Mutlak NÛR’durlar ve TANRI AŞKI ile diridirler...
2.Bir bölüğü ise BİLGİSİZ’dir.
HAYVAN gibi OT-otlamakla semirirler.! Onlar. KÖTÜLÜK’ten de
İYİLİK’ten de, YÜCELİK’ten de GÂFİL’dirler...
3.Bölük ise ÂDEM’OĞULLARI’dır – İNSANLAR’dır...
Bunların yaratılışının yarısı MELEK’tir, yarısı EŞEK...
EŞEK olanlar -> AŞAĞILIK ŞEYLERE meyleder,
MELEK olanlar-> AKLA meylederler...
* İlk 2-bölüğü, SAVAŞ’tan, ÇEKİŞME’den anlamazlar ve
İSTİRAHAT ve HUZUR içindedirler..
* Diğer bölükte olan İNSAN, AZAP içindedir...
İşte bu insan, SINANMAK için 3-bölüğe ayrılmıştır ;
------------------------------------------------1.Kısmı, TANRI’ya dalmış ve kendilerini kaybetmiş olanlardır.
Bunlar İSÂ gibi -> MELEK’lere katılmışlardır...
2.Kısmı, EŞEK’lere katılmıl olanlardır...
Bunlar, tepeden -> tırnağa kadar ŞEHVET kesilmişlerdir...
Müspet İLİM’lerin inceliklerini bilir, öğrenirler ve
FELSEFE konusunda ileridirler fakat,
7.kat göklere çıkmaya yolu yoktur.!
Bütün bilgileri, AHIR YAPMAYA YARAR.! Ancak,
AHIR de, ÖKÜZ ve DEVE’nin varlığına işârettir.!
3.Kısmı, TANRI YOLUNU – BİLGİSİNİ bilen-anlayan,
GÖNÜL SAHİBİ insanları da yarattı...
İşte bu terkiple LÂTİF BİR HAYVAN olan,
İNSAN’ı da yarattı ve onu BİLGİLERE EŞ ETTİ.!
6/153.->Beyitler ;
---------------MELEK’ler de tamamen AKIL’dan – CAN’dan ibarettiler. Fakat,
yeni bir Can geldi de ÂDEM YARATILDIĞI zaman, onun karşısında
Melekler -> BEDEN haline geldiler ve Âdem’e secde ettiler...
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4/2015.->Beyitler ;
----------------Bazı insanların BU HİKÂYE’lerden CANLARI SIKILIR.!
Çünkü, her KUŞUN kafesi başka’dır.!
MELEK’ler bile aynı CİNSTEN değil’dirler.!
Bu sebeple GÖKLER’de SAF-SAF dururlar.!
Çocuklar da MEKTEBE giderler fakat,
DERS bakımından her biri -> öbüründen ÜSTÜN’dür...
5/294.->Beyitler ;
---------------EY KALP HASTASI.! İLÂCA SARIL...
Bütün tedbir -> MİZÂCI DEĞİŞTİRMEN’dir...
NÛR’la gıdalan da -> GÖZ’e benze.!
Ey insanların hayırlısı.! MELEK’lere uy, onlara benze...
MELEK gibi, TANRI’yı TESBİH etmeyi kendine GIDÂ yap da,
Melekler gibi EZÂ – CEFÂ’dan kurtul...
5/2966.->Beyitler ;
----------------KAZA ve KADER Konusunda, CEBRİ’ce nice sözler söyleniyor.!
Şimdi DİNLE de onun sırrını benden duy.!
....................
ZULÜM’de de İHTİYÂR’ımız -> İRADE’miz vardır,
SİTEM’de de vardır. Ben, ŞEYTAN ve NEFİS’ten bunu kastettim...
İRADE, senin içindedir... İRADE ve DİLEK -> NEFİS’tedir..
DİLEĞİN, bir şeyin yüzünü görünce kol kanat açar.!
KÖPEK NEFSİN UYUMUŞ fakat, İHTİYÂR’ı kaybolmuş sanma sakın.!
İŞKEMBE’yi gördüğü zaman, hemen kuyruk sallamaya başlar.!
AT.. -> ARPA gördüğü zaman kişnemeye başlar ve
KEDİ -> ET, gördüğü zaman miyavlamaya başlar...
İHTİYÂR = İRADE’yi de harekete geçiren görüştür ve
İRADEN de -> İBLİS gibi seni oynatır.!
MELEK’ler de ŞEYTAN’ın inadına GÖNLÜNE FERYATLAR SALAR ve
Bu suretle senin HAYRA-DOĞRUYA olan iradeni harekete geçirmek
ve seni doğru yola sevk etmek için uyarırlar.!
Şu halde SANA, yapman gereken işleri GAYB PERDE’si altından,
İyilikle ve kötülüğü, MELEK de – ŞEYTAN’da gösterir.!
SUÇ İŞLEDİKTEN sonra da -> ŞEYTAN’a LÂNER edersin...
Çünkü bu belâya O’nun yüzünden düştün bunu da bilirsin...
Fakat ŞEYTAN da der ki :
---------------------EY TABİAT ve TEN TUTSAĞI.! BEN SENİ ZORLAMADIM Kİ.!”
Fakat MELEK de der ki :
--------------------BEN SANA, BU NEŞE YÜZÜNDEN GAMLARA DALARSIN – DEMEDİM Mİ.?
Falan gün sana : CİN’ler yolu ters tarafa giden yoldur.
Biz Melekler senin canına dostuz. Senin atana da SECDE etmişiz.
Fakat sen ŞEYTAN’a uydun ve bizi dinlemedin, KADERİNİ YAZDIN.!
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MEKTÛBÂT 275.Sayfa – 203.MEKTUP’ta buyurmuş ki :
---------------------------------------------Hadis-i Şerif’te buyuruldu ki :
İNSANLARIN YAPTIKLARINI YAZAN MELEKLER’den,
Başka Melekler de vardır ki bunlar,
YOLLARDA, sokak başlarında dolaşırlar ve
ALLAH TEALÂ’yı ZİKR’edenleri, ararlar.!
Bu kimseleri bulunca birbirlerine seslenirler ve
BURAYA GELİN, BURAYA GELİN diyerek KANATLARIYLA ONLARI SARARLAR.
Sayıları O’kadar çoktur ki, göğe çıktıkları zaman,
ALLAH TEALÂ bu Meleklere sorar :
* KULLARIMI NASIL BULDUNUZ.?
Melekler de :
* Yâ Rabbi.! Sana HAMD ediyor ve Senin büyüklüğünü söylüyor
ve Senin, AYIPLARDAN, KUSURLARDAN temiz olduğunu söylüyorlar.
deyice – Allah Tealâ da :
* ONLAR BENİ GÖRDÜLER Mİ.? diye sorunca,
* Hayır, görmediler....... diye cevap verirler ve
* EĞER GÖRMÜŞ OLSALARDI, NASIL OLURLARDI.? Sorusuna da,
* Daha çok HAMD ve SENÂ ederler, daha çok TEKBİR söylerlerdi.”
Diye cevap verirler ve
* ONLAR, BENDEN NE İSTİYORLAR.?..... diye sorunca,
* Yâ Rabbi.! CENNET’ini istiyorlar.. diye cevap verirler ve
* ONLAR, CENNETİMİ GÖRDÜLER Mİ.? ... diye sorunca,
* Hayır, görmediler.. diye cevap verirler ve
* EĞER GÖRMÜŞ OLSALARDI, NASIL OLURLARDI.? Sorusuna da,
* Daha çok YALVARIRLAR ve daha çok İSTERLERDİ.
Yâ Rabbi.! Bu kulların CEHENNEM’den KORKUYOR’lar ve
SANA SIĞINIYOR’lar... diye cevap verirler ve
* ONLAR, CEHENNEMİ GÖRDÜLER Mİ.? ... diye sorunca,
* Hayır, görmediler.. diye cevap verirler ve
* EĞER GÖRMÜŞ OLSALARDI, NASIL OLURLARDI.? Sorusuna da,
* Daha çok YALVARIRLAR ve CEHENNEMDEN KURTULMA yoluna,
daha çok sarılırlardı... diye cevap verirler ve
ALLAH TEALÂ Meleklere :
* ŞÂHİT OLUNUZ ki, ONLARIN HEPSİNİ AF EYLEDİM... diye buyurur.
Melekler de :
* Yâ Rabbi.! O’ZİKR’edenlerin yanına.....FİLÂN kimse zikretmek
için gelmemişti. DÜNYA ÇIKARI için gelmişti.! Deyince,
* Onlar da benim MİSAFİR’lerimdir. Beni ZİKR’ederlerle beraberim.
Onların yanında bulunanlar da zarar etmezler.. Buyurdu...
----------*****----------

ANLAŞILMIŞ OLMALI ki ;
-------------------1.ALLAH TEALÂ’yı GÖRMEKSİZİN, O’nu bilmek, O’ndan korkmak gerek.
2.ALLAH TEALÂ’nın yüce katında, MİSAFİR’in çok değeri var ve
Bizlere de -> MİSAFİR’e ikram etmemize işâret edilmiş...
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MEKTÛBÂT 375.Sayfa – 260.MEKTUP’ta buyurmuş ki :
---------------------------------------------ALLAH TEALÂ’yı BİLEN – TANIYAN KİMSENİN DİLİ TUTULUR...
İSM’i ZÂHİR ve İSM’i BÂTIN, bu iki kanat ele geçtikten sonra,
UÇMAK kısmet olursa.! Yukarı çıkılırsa, oraya çıkanlar,
İNSAN’ın -> ENERJİ + HAVA + SU parçalarından olduğunu anlar.
MELEK’ler de -> bu 3-Parçadan yapılmış’tır.!
Hadis-i Şerif’te buyuruldu ki :
MELEKLER’in bir kısmı ATEŞ’ten ve KAR’dan yaratılmıştır.
Bunlar : “Ateşle Karı bir’arada bulunduran Rabbimizde,
Hiçbir noksanlık yoktur... Derler...
----------*****---------MEKTÛBÂT 419.Sayfa – 266.MEKTUP’ta buyurmuş ki :
---------------------------------------------İMÂN’ın 2.şartı -> MELEK’lere İNANMAK’tır ve
MELEK’ler, ALLAH TEALÂ’nın KUL’larıdır ve Bunlar ;
* GÜNAH işlemez + YANILMAZ ve UNUTMAZ’lar ve
* YEMEZ – İÇMEZ’ler, buna ihtiyaçları yoktur ve
* ERKEK – DİŞİ değillerdir...
Ancak, KUR’AN-ı KERİM’de,
MELEK’lerin ERKEK’lerden yaratılma hususu, ERKEK’lerin,
KADIN’lardan üstünlüğünü anlatmak için – bir işarettir...
Nitekim ALLAH TEALÂ, kendisini de bu çeşit benzetmelerle
Bu çeşit işaretlerle - insanlara bildirmiştir.!
ALLAH TEALÂ,
İNSAN’lardan bazılarını PEYGAMBER olarak seçtiği gibi,
MELEK’lerden de bazılarını PEYGAMBER olarak ayırmıştır...
EHL-i SÜNNET ÂLİM’lerinin çoğu inanır ki ;
* İNSAN’ların BÜYÜKLERİ, MELEK’lerin BÜYÜKLERİNDEN ÜSTÜN’dür..
İmâm GAZÂLİ ve İmâm MÂLİK ve Şeyh Muhiddin ARABİ :
* MELEK’lerin BÜYÜKLERİ, DAHA ÜSTÜN’dür... dedi.!
Bu fakire göre ;
* MELEK’lerin EVLİYÂ’lık tarafı, PEYGAMBER’den üstündür...
Fakat, NEBÎ’lerin RESÛL’lerin ulaştığı bir derece var ki,
MELEK oraya erişemez...
Bu şerefli derece PEYGAMBER’lere -> TOPRAK’tan gelmiş ve
Bu da İNSAN’a mahsus’tur...
Sözün doğrusu ; EHL-i SÜNNET ÂLİM’lerinin çoğunun söylediğidir.
Demek ki, EVLİYÂ’dan hiç biri PEYGAMBER’lik derecesine çıkamaz.
----------*****---------Aklımıza hemen şu örnek geliyor ;
------------------------------Hz.MUHAMMED’sav, MİRAC’da Rabbini görmeye Hz.CEBRÂİL’a.s ile
giderken - Hz.CEBRÂİL’a.s bir yerde durmuş ve :
* BEN BU SINIRI GEÇEMEM, GEÇERSEM YANARIM.! demiş. Ayrıca,
HABİBULLÂH = ALLAH TEALÂ’nın en sevdiği kul – anlamındadır.
Demek oluyor ki İNSAN – MELEK’ten üstündür....... Vesselâm.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

94

* MELEK’ler ile ilgili belgeler *

MEKTÛBÂT 482.Sayfa – 286.MEKTUP’ta buyurmuş ki :
---------------------------------------------TASAVVUF YOLUNDA İLERLEYEBİLMEK İÇİN,
Önce – NEFSE UYMAMAK gereklidir ve bu iş ancak ;
VERA ve TAKVÂ ile olur...
İlerleyebilmenin ön şartı VERA-dır dedik.
Çünkü insanın işleri 2-çeşittir ;
1.EMREDİLEN İŞLER
2.YASAK EDİLEN İŞLER-dir...
MELEKLER’de EMR-edilen işleri yaparlar ve
bunlarda YASAK edilen işlerden sakınma yoktur. Çünkü,
MELEKLER yasakları yapmayacak şekilde yaratılmışlardır,
bu sebeple yasakları işleyemezler ve
MELEKLERE herhangi bir şey yasak edilmemiştir...
İLERLEMEK - TERAKKİ ETMEK için sadece emredilen şeyleri yapmak
insan için yeterli olsaydı eğer, Melekler de terakki ederlerdi..
İLERLEMEK-TERAKKİ ETMEK, ancak yasaklardan sakınmakla mümkündür.
İnsanı KEMÂLE kavuşturan, OLGUNLAŞTIRAN yollar çoktur...
Bunlardan en kısa yol -> NEFİS ile mücadelede AZİMET yoludur.
AZİMET – Haramlardan sakınmak ve izinlerde haddi aşmamaktır.
RUHSAT – Yalnız Harâmlardan kaçınmaktır...
----------*****---------GUNYET’ÜT TÂLİBİN – Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ’r.a,
427.sayfada, MELEK’ler Hk. buyurmuş ki :
Ebû Ümâme BAHİLİ, Resullullâh sav,efendimizin,
Şunları buyurduğunu anlattı :
--------------------------* SAĞ TARAFTAKİ MELEK, SOL taraftaki Meleğin kumandanı’dır...
KUL, bir İYİLİK yaptığı zaman hemen, LEH’ine 10-İYİLİK yazar.
KUL, bir KÖTÜLÜK yaptığı zaman, SOL taraftaki Melek bunu yazmak
isterse hemen şu emri verir :
* ŞİMDİLİK DUR... Der ve böylece onun HATÂ’sını 6-7 saat yazmaz.
Bu süre içinde KUL eğer TÖVBE eder de,
ALLAH’tan bağışlanma dilerse –> Onun için hiçbir şey yazılmaz.
ALLAH’tan bağışlanma dilenmezse Onun için bir KÖTÜLÜK yazılır..
----------*****---------YÛNUS, Hz.HASAN’dan naklen, Resullullâh sav,efendimizin,
Şunları buyurduğunu anlattı :
--------------------------* HER KUL’un 2-MELEĞİ vardır... SAĞ’daki kumandandır..
KUL, bir kötülük yaptığı zaman SOL’daki sorar :
* Bunu yazayım mı.? SAĞ Melek :
* 5-GÜNAH işleyinceye kadar bekle – der ve 5-GÜNAH’tan sonra,
* Artık, yazayım mı.?
* Hayır.! BİR İYİLİK yapıncaya kadar bekle.!
Bize, 1-İyiliye -> 10-Sevap yazılacağı emredildi.. deyince,
ŞEYTAN BAĞIRIR.!
* BEN, İNSAN’OĞLUNA NE ZAMAN YETİŞECEĞİM.?
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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ENVÂR’ÜL ÂŞIKİN = ÂŞIK’ların NÛR’ları...
Yazıcıoğlu Ahmed BİCAN – S ; 329->dan ;
------------------------------------KEŞŞAF ve diğer müfessirlerin beyânına göre :
ALLAH TEALÂ, MELEK’lerden de RESÛL’ler göndermiştir...
Bunlar ;
CEBRÂİL, MİKÂİL, İSRÂFİL, AZRÂİL ve KİRÂMEN KÂTİPLERİ’dir...
İSRÂFİL, Ayakları 7-Kat
Başı.... 7-Kat
Peygamber efendimiz :
* BU GÜN ARŞ’ı YÜKLENEN
Fakat KIYÂMET gününde

yerin altında ve
göklerden çok yukarıdadır.!
MELEKLER 4-Tür...
8-Adet olacaklardır... buyurmuştur...

Rivâyete göre ;
------------ARŞ ile KÜRSİ’yi TAŞIYAN MELEK’ler arasında,
NÛR’dan 70.000 PERDE vardır.! Ve
Her Perdenin kalınlığı 100-yıllık mesafe’dir...
Eğer bu PERDE’ler olmasaydı,
ARŞ’ı NÛR’u -> KÜRSİ’yi taşıyan Melekleri YAKAR’dı.!
NOT ; İşte bu sebeple olsa gerek,
Hz.CEBRÂİL, Hz.MUHAMMED ile bu perdeleri geçmemiş.!
S ; 345->ten ; RESÛLÜ EKREM sav buyurdu ki :
ALLAH TEALÂ’nın, yeryüzünde ve
Gönülleri Hz.ÂDEM’in... gönlünde -> 300-KUL’u
Gönülleri Hz.MÛSÂ’nın.. gönlünde -> 40-KUL’u
Gönülleri Hz.İBRÂHİM’in gönlünde ->
7 KUL’u
Gönülleri Hz.MİKÂİL’in. gönlünde ->
3-KUL’u
Gönlü.... Hz.İSRÂFİL’in gönlünde ->
1-KUL’u
KUTUP ölünce
ONUN yerin de
ONUN yerin de
ONUN yerin de
300-lere de..

ve
ve
ve
ve
var ki KUTUP’dur.

–>
3-lerden biri onun yerine SEÇİLİR.!
->
7-lerden biri ve
-> 40-lardan biri ve
-> 300-lerden biri alınır ve
-> hariçten TÂYİN yaparlar...

ALLAH TEALÂ, yeryüzünde bunları korur...
Bulara, TABAKÂT EHLİ – derler ki,
EBDÂL’ler – SEYYAH’lar – EVTÂD ve KUTUP – adı verilir...
Bunların tertibi şöyledir ;
------------------------300-ler....... -> MISIR’da
40-lar....... -> KUDÜS’te,
7-ler....... -> MEDİNE’de,
3-ler ve KUTUP -> KÂBE’de bulunurlar...
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S ; 337->den ;
RESÛLÜ EKREM sav buyurdu ki :
* HER GÜN GÖKTEN -> YERYÜZÜNE 5-MELEK İNER ve
Biri MEKKE, biri MEDİNE, biri KUDÜS diğerleri de,
Biri MÜSLÜMAN MEZARLIKLARINA ve SOKAKLARA inerler...
MEKKE’ye inen Melek – der ki :
* FARZ’ları terk eden, ALLAH’ın RAHMETİ’nden uzaklaşmış olur..
MEDİNE’ye inen Melek – der ki :
* SÜNNET’lerı terk eden, PEYGAMBER’in ŞEFÂATİ’nden mâhrum olur..
KUDÜS’e inen Melek – der ki :
* HELÂL kazanıp helâl nafaka yiyenin AMELİNİ, ALLAH KABÛL EDER..
MEZARLIK’lara inen Melek – der ki :
* “EY ÖLÜLER.! NEYE HEVES EDERSİNİZ.?” diye onlara sorar,
* KUR’AN, NAMAZ ve SELÂT-ü SELÂM gibi İbâdetlere imreniriz..
Fakat ne yazık ki, onlar bizden geçti..” diye cevap verirler..
SOKAK’lara inen Melek – der ki :
* EY MÜSLÜMANLAR.! ALLAH TEALÂ’nın BELÂ ve AZÂBI SİZİ SARMIŞTIR.
DERDİNİZİN ÇARESİNİ ARAYIN. İSYÂN’dan VAZGEÇİN ve TÖVBE EDİN.”
----------*****---------S ; 340->ten ; Hz.Ebû HÜREYRE’den rivâyettir,
RESÛLÜ EKREM sav buyurdu ki :
--------------------------Bir MESCİT’te DÜNYA KELÂMI Konuşulduğu vakit,
MELEKLER Oradan çıkar ve
* KULLARIN BİZİ MECİTLERDE KOVUYOR.! diye,
Allah Tealâ’ya şikâyet edince, Allah Tealâ da onlara :
* O’HALDE BEN ONLARIN BAŞINA,
ONLARI DİNLEMEYEN KİMSELERİ MUSALLAT EDERİM.! Buyurur...
S ; 342->den ; Hz.İbni ABBAS’tan rivâyettir,
RESÛLÜ EKREM sav buyurdu ki :
--------------------------Her insan ile beraberinde 5-MELEK vardır...
* Bunlardan biri SAĞ’ında -> Sevabını yazar...
* Diğeri SOL’unda durur ve-> GÜNAH’ını yazar...
* Birisi de ÖNÜNDE durur ve dâima kendisini İYİLİKLERE ÇEKER.!
* Diğeri de ARDINDA durur ve kendisini KÖTÜLÜKLERDEN KORUR...
* Birisi de YÜZÜ ÖNÜNDE durur, söylediği SALAVÂT-ı ŞERİFE’yi,
hemen kaleme alıp, RAVZA-i MUTAHHARA’ya iletir.!
(RAVZA-i MUTAHHARA = Hz.Muhammed’in bulunduğu Kürsü-Makam.)

----------*****---------MELEKLER de NÖBET TUTAR...
2-si GÜNDÜZ, 2-si GECE...
2-si SABAH NAMAZINDA gelir nöbeti devir alır ve sonra,
2-si İKİNDİ ZAMANINDA gelir onları değiştirir..
HER POSTA, O’günkü AMEL’leri alır gider...
Her insanla beraber 160-MELEK olduğu söylenir.!
Yalnız YAZICI MELEKLER, 2-ŞÂHİT’tir..
DÖL’den itibaren insandan hiç ayrılmayan 2-MELEK olduğu söylenir.
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ALLAH TEALÂ Hazretlerinin,

İNSAN YARATMASI ile ilgili belge’de

Hz.MEVLÂNA’r.a Mesnevi’de şunları söylemiş,
-----------------------------------------5/1556.Beyitler ;
Sanat sâhibi Tanrı, hayra-şerre uğratmak ve
sınamak üzere ÂDEM'i yaratmak istediği zaman,
Özü doğru CEBRÂİL'e buyurdu ki :
"Yürü, yeryüzünden bir-avuç toprak ödünç-al-gel."
5/1575.
Cebrâil utanç mâdeniydi, O'andlar yolunu bağladı,
eli boş geri geldi ve Yeryüzü pek-çok yalvardığı,
andlar-yeminler verdiği için geri döndü, Tanrıdan özür diledi.
5/1581.
Tanrı, MİKÂİL'e dedi ki :
"Sen, yeryüzüne in de ondan aslan gibi bir avuç toprak kapıver."
5/1594.->
MİKÂİL de, Din Rabbinin tapısına eli-yeni boş olarak geri geldi,
Dedi ki : "Ey sırları bilen Tek-Pâdişah, toprak ağlayıp-inledi
yolumu bağladı benim. Senin yanında, göz yaşının bir değeri
vardır. İşitmezlikten gelemedim. Ahın-feryâdın, sence yüce bir
değeri var. O'hukuku terk etmek elimden gelmedi. Sence, yaşlı
gözün pek değeri var. Artık ben, nasıl inat edebilirdim..? dedi.
5/1599.->Beyitler ;
Kul, günde 5-kere "NAMAZA GEL, FERYAD'ET" diye dâvet edilir.
Müezzinin : "Haydi felâha = Haydi kurtuluşa." demesi yok mu.?
O'felâh, bu ağlayış ve sızlanıştır.
Sen kimi dertle hasta etmek istersen, Onun gönlüne bu ağlayış
yolunu kapatırsın. Bu suretle de defeden olmaz, belâ gelip-çatar.
Çünkü, sızlanma şefâatçisi bulunmaz.
5/1603.
Birini belâdan kurtarmak istersen, gönlüne sızlanmayı getirirsin.
Kur'an-da, şiddetli azâba uğrayan ümmetler hakkında dedin ki :
"O'anda ağlayıp sızlanmadılar ki, belâ onlardan dönüp savuşsun."
Gönülleri katı olduğundan suçları kendilerine ibâdet görünüyordu.
İNATÇI, KENDİSİNİ SUÇLU BİLMEDİKÇE, SUÇLU GÖRMEDİKÇE,
NASIL OLUR DA GÖZLERİ YAŞARIR, AĞLAR.?
Hâsılı, ağlayıp-sızlanmanın Tanrı yanında değeri vardır.
Ağlayıp-sızlanmada ki değer, başka nerde var.?
5/1618.
Ey ümit, hemen kalk, belini sıkıca bağla. Kalk ey ağlayan,
dâimâ gül. Çünkü, Ulu Tanrı üstünlük bakımından gözyaşını,
şehitlerin kanıyla bir tutmada dır...
5/1620.
Tanrımız bunun üzerine İSRÂFİL'e dedi ki :
"Yürü, avucunu O'toprakla doldur gel..”
İsrâfil'de yeryüzüne geldi ama toprak, yine ağlayıp-inlemeye
başladı ve İsrâfil de çar-çabuk Pâdişâhın tapısına döndü,
özür getirdi ve olanları anlatı...
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5/1649.
Tanrı AZRÂİL'e dedi ki :
"Çabuk git, O'hayâllere kapılmış toprağın halini gör,
O'arık zâlimi bul, hemen bir-avuç toprak al-gel."
Kazâ ve kader çavuşu Azrâil, buyruğu yerine getirmek üzere,
toprak yuvarlağına gelince Toprak, âdeti veçhile yine feryâda
ve and vermeye başladı ve birçok yeminler verdi.
Azrâil dedi ki:
"Yeter artık.! Bundan fazla söylenme. Hem, benden sana zarar
da gelmez. Ben, istersen sana başımı - canımı rehin vereyim."
Yalvarmayı düşünme artık. O'merhamet ve adalet sâhibi olan
Pâdişâh'tan başkasına da yalvarma. Ben emir kuluyum ve
emri terk edemem. Çünkü O'nun emri, denizden toz koparır.!
Ahmakça, MIZRAK'tan MERHAMET UMMA.!
Merhameti ancak, Mızrağı elinde tutan Pâdişâhtan um...”
ve Azrâil, toprağı bu sözlerle topa tuttuğu O'sırada,
O'köhne topraktan, bir-avuç kaptı ve Rabbine götürünce,
5/1694.
TANRI-> AZRÂİL’e dedi ki:
"Apaydın bilgim hakkı için, seni bu halkın CELLÂDI yapacağım."
AZRÂİL dedi ki :
-------------"Yâ Rabbî.! Halk bana düşman olur. Halkı, ölüm çağında
boğazını sıktım mı, herkes bana düşman kesilirler."
Ey Yüce Tanrım.! Revâ görür müsün ki halk,
benden nefret etsin ve bana düşman olsun."
TANRI dedi ki :
"Ben, SITMA ve HUMMA ve KULUNÇ ve YARALANMA gibi öyle sebepler
yaratırım ki, Onlar gözlerini senden çevirirler O'hastalıklara,
O'sebeplere üç-kat sarılırlar, yalnız onları görürler...”
AZRÂİL de :
"Yârabbî, ey Yüce Tanrım.! Senin öyle kullarında vardır ki,
onlar sebepleri yırtarlar. Ahmakları avlayan bu sebepler,
nasıl olur da can-gözü açık olanın anlayışına perde olur.?
Göz sağlam oldu mu aslı görür. Fakat insan şaşı olursa,
aslı değil de FER'i görür." dedi.
TANRI da dedi ki :
"İŞİN ASLINI bilen kişi, nasıl olur da arada seni görür.?"
----------*****---------MELEK’ler hakkında yeterli belgelerin ortaya konduğunu sanıyorum.
Ancak, diğer EVLİYÂ’ların da elbette bu hususta belgeleri vardır.
Bu hususlarda daha çok bilgi arayanlar, aradığını bulur ve
ENVÂR’ÜL ÂŞIKİN = ÂŞIK’ların NÛR’ları... kitabının MELEKLER’le
İlgili sayfalarında da tafsilât bulabilirler...
UFO olarak bilinen -> CİN’lerin anlaşılabilmesi için gereken,
Ön belgeler, burada tamamlanmakla, bundan sonraki kısımda,
CİN’ler – ŞEYTAN’lar ve Mârifetlerinden BÜYÜ konusu var...
Bir hikâye ile bu konuyu bitirelim...
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GİZEMLİ - GERÇEK BİR HİKÂYE,
BİR ASKERİN, PEK-ÇOK DÜŞMANI ESİR ALMASI.!
Sanıyorum – KORE SAVAŞLARINDA geçmiştir bu olay...
---------------- Bak->Melek ordusu 8/48. 74/31. 48/7.âyetlere.!
MÜSLÜMAN TÜRK ASKERLERİNDEN BİRİ,
Uykusunda CENÂBET olduğunu sabaha doğru uyandığında anlamış
ve PİS olarak ÖLMEK ve ŞEHİT OLAMAMAK ihtimâli olduğu için,
Mânevi olarak TEMİZLENMEK ihtiyacı duyunca hemen,
Durumu Komutanına bildirir ve gün aydınlamadan,
karşıdaki DÜŞMANA YAKIN bir yerde olduğu bilinen,
bir GÖLET’e giderek BOY ABDESTİ almak için izin ister ve alır..
Hava karanlık gibidir, sessizce GÖLET’e gelir,
SİLÂH ve ELBİSE’den soyunur ve suya girip ABDEST alır...
Sudan çıkınca, elbiselerini giyer giymez,
HAVA biraz aydınlanmıştır ve kendisine 10-15 metre uzakta,
15-20 KADAR DÜŞMAN ASKERİ, KENDİSİNE SİLÂHLARINI ÇEVİRMİŞ ve
ELLERİNİ HAVAYA KALDIRMASI İÇİN – işâret ettiklerini görür...
Tam ellerini kaldıracağı ve düşmana TESLİM olacağı sırada,
Silâhlarını yere atarak, 15-20 KADAR düşman askerlerinin,
Ellerini kaldırdığını ve teslim olduklarını HAYRETLE GÖRÜR.!
Hemen kendi silâhını yerden alarak düşman üzerine çevirir ve
Onlara işaret ederek ONLARI ÖNÜNE KATAR ve KOMUTANA GETİRİR.!
Komutan, askerinin anlattığı bu şaşılacak işi anlayamaz ve
Esirlere durumu sorunca – şu gizemli durum anlaşılır ;
Türk askeri teslim olacağı sırada,
ARKASINDA BİNLERCE MELEK, SİLÂHLARINI KÂFİRLERE ÇEVİRMİŞ İNSAN.!
olarak, onların gözüne gözükmüş ve bu sebeple KORKAN DÜŞMAN
ASKERLERİ de SİLÂHLARINI ATARAK, TESLİM olduğu - anlaşılmış...
----------*****---------Lâz TEMEL - çok imânlı bir kimseymiş.!
Havanın sağlam olmadığı bir gün TAKA’sı ile,
TEK BAŞINA BALIĞA ÇIKMIŞ ve Ağları atmış beklemeye başlamış...
Fakat hava da, tehlike işâretleri vermeye başlamış.
Diğer balıkçılar birer-ikişer toparlanıp kaçarken
Temeli de yedeklerine almayı teklif ettiklerinde TEMEL :
“BEN, YARADANIN BENİ KORUYACAĞINA İNANIYORUM.!” der dururmuş...
Bu arada, bir GEMİ ve bir HELİKOPTER’de,
TEMELE yardıma gelmiş fakat temel inancından hiç vazgeçmemiş.!
Nihayet azgın dalgalarda TEMEL CAN VERİP ->
RÛH’u Göklere çıkarken Melekler :
* SEN ÖLDÜN TEMEL.! - dedikleri zaman Temel :
* BEN, YARADANIN BENİ KORUYACAĞINA İNANIYORDUM, NASIL ÖLÜRÜM.!”
deyince Melekler :
* 2-MOTOR ve 1-GEMİ ve HELİKOPTER GÖNDERDİK..
DAHA NASIL BİR KORUMA BEKLİYORSUN EY TEMEL.?” demişler...
----------*****---------ANLAYANA BU GİZEMLER İNCE SAZ...... ANLAMAYANA DAVUL ÇALSAN AZ..
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