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BAZI BİLGİLER ;

Hz.MEVLÂNA’r.a – Mesnevi 1.Cilt,
1/1643.Beyitler->
--------------Nûr ve Kemâli artıran lokma ;
HELAL KAZANÇTAN ELDE EDİLEN LOKMA’dır...
İLİM ve HİKMET-> HELÂL LOKMADAN DOĞAR...
AŞK ve RİKKAT -> HELÂL LOKMADAN MEYDANA GELİR...
Bir lokmadan -> Hasede uğrar - tuzağa düşersen,
Bir lokmadan -> Bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse,
SEN, O'LOKMAYI HARAM BİL..
Hiç ; Buğday ektin de, arpa verdiğini gördün mü.?
Hiç ; AT'tan –> EŞEK SIPASI doğduğunu gördün mü.?
LOKMA - TOHUM'dur, MAHSULÜ - FİKİRLER'dir...
LOKMA - DENİZ'dir, İNCİLERİ - FİKİRLER'dir...
1/2582->Beyitler ;
---------------ACI ve TATLI, bu gözle görülmez...
Ancak BASİRET EHLİ, bunları ÂKIBET PENCERESİNDEN görmeyi bilir.
Nice tatlılar vardır ki ŞEKER gibidir fakat,
O’şeker içinde ZEHİR GİZLİ’dir.!
AKLI en üstün, anlayışı en keskin olanlar KOKUDAN anlar.!
Diğerleri ise, ancak dudağına dişine değince fark eder..!
ŞEYTAN -> İnsanlara : “YİYİN.!” diye bağırır...
Fakat bazı adamın dudağı, ZEHİR boğazına varmadan reddeder...
Başka biri, ZEHİR boğazına varınca anlar,
Bir diğeri, ZEHİR bedenini berbat edince anlar.!
Bir insanda ZEHRİN ESERİ, günler-aylar geçtikten sonra görülür.
Bazılarında ZEHRİN ESERİ, ÖLÜMDEN veya SÛR ÜFÜRÜLDÜKTEN sonra
meydana çıkar. EĞER O’KİŞİYE MEZARDA MÜHLET VERİRLERSE
MAHŞER GÜNÜNDE -> MUTLAKA AZAP EDERLER.
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BESMELE = Bismillâhir’Rahmânir’Rahîm.
BESMELE = BİSMİLLÂH ;
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adı ile başlarım – anlamında...
Halk arasında BESMELE olarak bilinen, bu kelime ;
Dini ve Dünyevi her iyiliğin başı ve anahtarı kabûl ediliyor..
96.ALÂK Sûresinin/1.âyette :
-------------------------Ikre’bismi Rabbi’kellezî halâk,
Ey Muhammed.! Yaratan Rabbinin adıyla okumaya başla...
3/36. (mineş’şeytânir’racîm = KOVULMUŞ Şeytan’dan)
Onu doğurduğunda – Allah’ın, onun ne doğurduğunu bildiği hâlde :
“Yâ Rabbi.! Bir KIZ doğurdum. Bir KIZ, Erkek gibi değildir.
Ben ona MERYEM adını verdim ve ben onu da ve soyunu da,
KOVULMUŞ şeytandan – Sana sığındırıyorum...” dedi.
7/200.201.
Eğer Şeytanın fitnesi sana tesir ederse, hemen ALLAH’a SIĞIN.
Şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar ve bilir...
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Şeytanın bir VESVESE’sine
uğrayınca ALLAH’ı HATIRLAR-ANAR ve HEMEN DOĞRU YOLU GÖRÜRLER.
11/41.
Ve NÛH dedi ki: “Allah’ın adıyla Gemiye binin.. (BİSMİLLÂHİ)
Onun yüzüp gitmesi ve durması da Allah’ın izniyledir...
Muhakkak ki Rabbim, çok bağışlayandır ve merhamet edendir.”
41/36.
Eğer Şeytan seni yanlış-kötü düşünceye-işe sevk etmek isterse
HEMEN ALLAH’a SIĞIN. Muhakkak ki Allah her şeyi görür, bilir.
NOT ; İnsanların, kendilerini Şeytanın kötülüğe teşvik etmesini bildiğine
işâret eden bu âyete ve benzer âyetlere göre ; Allah’a sığınan insanların,
Şeytandan kurtulacağı muhakkaktır... (EÛZÜ BİLLÂHİ MİNEŞ’ŞEYTÂN’İRRACÎM)

Rûh-ül Beyân da :
“Rivayete göre ; ALLAH TEALÂ’nın 3.000 İSMİ VAR’dır...
BUNLARIN HEPSİNİN ANLAMI ; ALLAH ve RAHMÂN ve RAHÎM isimlerinde
toplanmıştır. Bunları bilen ve söyleyenler Cenâb-ı Hakkı,
bütün isimleriyle zikretmiş - anmış olur.” diye belirtilmiş...
İSTİÂZE = EÛZÜ BESMELE okuyarak – Allah’a sığınmak.... demektir.
“Huzura girmek için, kapıyı vurup izin itemeye benzer” demişler.
Düşüncenin-Gönlün-Dilin, bilhassa ŞEYTAN’ın şerrinden korunması
için, KUR’AN-I KERÎM okumaya başlamadan önce – EÛZÜ ile beraber
BESMELE söylenmesi emredilmiş ve böylece dini bir farz olarak ;
ALLAH TEALÂ’nın KORUMASI’na SIĞINILMAKTA’dır...
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Çünkü ; Hz.İbni ABBAS’ın rivâyet ettiği Hadis-i Şerif’e göre :
-----------------------------------------------------------“İBLİS, ALLAH’a ÂSİ GELİNCE LÂNETE UĞRADI ve ŞEYTAN ADINI ALDI.”
“Şeytanların VESVESE ve ÇARPMA ve ZARAR VERME gibi fiillerinden,
İstiâze okuyarak Allah’a sığınılır. Şeytanların ERKEK’leri ve
DİŞİ’leri de vardır ve doğumla çoğalırlar.!
ŞEYTAN’lar, CİN’lerin bir türüdür...” diye belirtilmiş...
Bütün İlâhi Kutsal Kitapların – en büyüğü – ANAYASA’sı olan,
KUR’AN-ı KERİM de ; Kâinatta yaratılanlar apaçık belirtilmiş.
Bu bilgilere göre ; İNSAN’lar gibi – CİN’ler de bir gerçektir..
Ve cinlerin en kötüleri olan ŞEYTANLAR’ın, insanlar üzerindeki
bazı etkinlikleri de muhakkaktır ve bunlardan korunma çarelerinin
en başında olan şey, muhakkak ki aşağıdaki âyette belirtilmiş ;
16/98. ( Billâhi mineş’şeytânir’racîm ) ve 3/36.âyette...
Kur’an okuyacağın zaman, önce kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.
Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm - Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınarak,
Esirgeyen bağışlayan, Allah adıyla başlarım...
HADİS’i Şerîf ;
------------BASMELE ile BAŞLAMAYAN HİÇ BİR İŞTE HAYIR YOK’tur...
CİN = Ateşten yaratılmış ve dünyada, yıldızlarda da yaşayabilen
insanlar gibi bir topluluğun fertlerine verilen isimdir...
ŞEYTAN = Cin Topluluğundan - ALLAH’a baş kaldırmış ve
isyân etmiş olan bir soya - bir kavme deniyor.!

Hz.MEVLÂNA, Mesnevî 4.cilt. B:111-112
KİN hakkında da, şunları buyuruyor :
---------------------------------İMÂN’dan gelen MERHAMET ondan alındı.
ŞEYTAN sıfatı olan KİN - ona çattı, sataştı...
Hiddet'in - Kin'in yapılıp - düzüldüğü tezgâh oldu.
Bil ki KİN -> SAPIK’lığın – KÂFİR’liğin TEMELİ’dir...

AKIL, AŞK’ı TARİF ETMEYE KALKIŞIRSA EĞER ;
BATAKLIĞA SAPLANMIŞ EŞEĞE - Benzer...
Hz.Mevlânâ...
HER AŞKA, ÇOMAK SOKAN BİRİ BULUNUR’muş.!
Kimdir bu.? Bu ŞEYTAN’dır............
İ.K.Gönen...
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ŞEYTAN = İBLİS, ismi ile de bilinir..
İBLİS -> ŞEYTAN = BAŞI ÇEKEN - EŞEK'lerin BAŞI (Lügât anlamı)
---------------------------------------------İNSANÎ ŞEYTAN = Şeytanın işinin yapan İnsanlar.! Anlamında..
Şeytanın Baş yardımcıları - Eşek'lerin başının-başı.!
KUR’AN-ı KERİM’de ;
İnsan şeytanları ve Cin şeytanları olarak geçiyor...
ŞEYTAN’ın 2-GÖREVİ :
-----------------1.DİNİ BOZMAK - BİD'AT'ler çıkararak...
2.İNSANLARI Yoldan çıkararak -> CEHENNEMLİK YAPMAK...
15/26.27.
Andolsun ki BİZ ;
İNSAN’ı BALÇIK’tan - işlenebilen kara topraktan yarattık ve
CİN’leri de DAHA ÖNCE dumansız zehirli ATEŞ’ten yaratmıştık.
NOT ; İlk İNSAN olan Hz.ÂDEM’in SU ile karıştırılıp çamur hale getirilen,
TOPRAK’tan yaratıldığına İmânlı kimseler inanır. Buradaki özellik SU’dur
Ve SU olmaksızın hiçbir şey canlı olamıyor. CİN’ler ATEŞTEN yaratılmış ve
ATEŞ’in SU ile kaynaşması mümkün olmamasına rağmen, CİNLERE CAN VERİLMİŞ..
Allah Tealâ’nın bir mûcizesi olan CİNLER, İNSANDAN ÖNCE SUSUZ YARATILMIŞ.

ŞEYTAN'ın 3'ÇIĞLIĞI ;
------------------Rivâyete göre – ŞEYTAN 3'ÇIĞLUK koparmış ;
1.ALLAH TEALÂ tarafından lânetlenip,
MELEK sûretinden - ŞEYTAN sûretine çevrildiği zaman...
2.Peygamberimizi sav, MEKKE’de NAMAZ KILARKEN gördüğü zaman.
3.Peygamberimiz sav, MEKKE’yi FETH'ETTİĞİ zaman..

SATANİST

= Şeytana tapanlar...

Eski din kitaplarına baktığımızda görülür ki :
"BÜTÜN BU SAHTEKÂRLIK’lar - ÂHİR ZAMANDA ÇOĞALACAK'tır."
Bu tür MENFAAT'PEREST-lere, kitaplarda ;
"KENDİSİNİ İDRİS GÖSTEREN İBLİS'ler.!" deniyor...
ŞEYTANA TAPMAK, ÂYETLERDE de var ;
-------------------------------5/60.....TÂĞÛT’a – ŞEYTAN’a TAPANLAR.(Satanistler)
7/30.....Onlar, Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi.!
34/40.41.İNSANLARIN ÇOĞU CİNLERE İNANIYOR ve KULLUK EDİYORDU
36/61.62.Şeytana tapmayın. Sizden önceki nice nesilleri saptırdı.
39/17.18.Şeytana tapmaktan kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde ver.
----------*****----------
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ŞEYTAN denen-> İBLİS’in, KUDRET’i ;
--------------------------------KUDRET = GÜÇ, KUVVET ve YETERLİ ETKİNLİK - anlamında.
MADDE ve MÂNÂ ÂLEMİNDE geçerliliği var ve

A.YERYÜZÜNDE BULUNAN, Devlet Başkanları ile NÜFUZ sahibi bazı
YETKİLİ ve haddi aşkın ZENGİNLER için de kullanılıyor. Ancak,
B.GAYB’de bulunan Yüce Yaratıcı ve O’nun emrindeki,
PEYGAMBER, VELİ, MELEK ve RÛH’lar için kullanılması, doğrudur.
C.Muhakkak ki, Gerçek KUDRET’in tek sâhibi -> ALLAH TEALÂ’dır...
D.MADDE ve MÂNÂ Âleminde, İLÂHİ İZİN Dahilinde
ŞEYTAN’ın da bazı ETKİNLİKLER’e sahip olduğu,
Âyetlerden ve Dini belgelerden anlaşılıyor...
Bu sayfada, bu hususa dair bazı âyetleri görelim ve
Âyetlerden sonraki bölümlerde de HADİS ve Evliyâ belgelerinden,
ŞEYTAN’ın kudretine dâir bazı durumları anlayabileceğiz...
ŞEYTAN’ın,
ÇARPMA – İTME v.s Maddi gücü olduğu gibi, Mânevi olarak ;
KÖTÜLÜĞÜ İLHÂM, YÖNLENDİRME, UNUTTURMA-HATIRLATMA v.s gücü var.
Bu hususları bazı âyetlerde görelim ;
----------------------------------29/38.
ÂD ve SEMÛD milletlerini de helâk ile yok ettik.! Bunu, onların
oturdukları yerlerin harabelerinden anlarsınız.! ŞEYTAN onlara,
yaptıkları KÖTÜ şeyleri -> İYİ olarak göstermiş ve onları doğru
yoldan saptırmıştı. Ancak, KENDİLERİ bunu anlayacak durumdaydı.
2/268.âyet,
ŞEYTAN SİZİ FAKİRLİKLE KORKUTUR ve SİZE CİMRİLİĞİ TAVSİYE EDER.
ALLAH da ; kendisinden mağfiret ve bereket - bolluk vaad’eder...
Andolsun ki Allah’ın lütfu - ihsânı boldur - O, her şeyi bilir..
7/14.15.âyetler ;
İBLİS : “İnsanların dirileceği güne kadar bana mühlet ver” dedi.
ALLAH : “Haydi DEFOL.! SEN, mühlet verilenlerdensin.” buyurdu.
7/16.17.
İBLİS de : “Öyleyse ; mâdem ki SEN beni azgınlığa mahkûm ettin,
Andolsun ki BEN de onları, SENİN yolundan çıkarmak için gizlice
PUSU kurup oturacağım.! Sonra ; önlerinden ve arkalarından ve
sağlarından–sollarından onlara yanaşacağım ve göreceksin ki ;
ÇOĞUNLUK –> SANA ŞÜKÜR bile ETMEYECEK.!” dedi..
14/22.
Hesaplar görülüp – iş bitirilince ŞEYTAN da diyecek ki :
“Şüphe yok ki Allah size, gerçek olanı vâ’detti. BEN de size söz
verdim fakat, sonra caydım. Zaten – size karşı bir gücüm-kuvvetim
yoktu, sâdece SİZİ İNKÂR’a DÂVET ETTİM ve siz de hemen geldiniz.
O’halde – SUÇU bana yüklemeyin ve kendinizi kınayın.! Artık ;
ne ben sizi kurtarabilirim – ne de siz beni kurtarabilirsiniz.
Aslında önceden ben, ALLAH’a eş-Ortak koşmanızı kabul etmemiştim.
Çünkü, ZÂLİMLER İÇİN mutlaka can yakıcı bir azap vardır...”
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15/39.->42.
İBLİS de : “Ey RABBİM.! Mâdem ki beni Rahmetinden mahrum ettin,
andolsun ben de onlara bütün kötülükleri güzelmiş gibi gösterip
ve onları isyân ettireceğim. Böylece hepsi de Senin Rahmetinden
mahrum olacaklar. Ancak, hâlis kulların müstesnâdır.” dedi...
ALLAH da -> İBLİSE : “İşte bu, bana ulaşan en doğru yoldur ve
muhakkak ki benim hâlis kullarıma, SENİN hiçbir gücün yetmez ve
SENİN ancak, sana uyan sapıklara gücün yetecektir.!” buyurdu...
16/63.
Ey MUHAMMED.! ALLAH’a andolsun ki, SENDEN önceki ümmetlere de
peygamberler göndermiştik. Fakat – ŞEYTAN onlara, yaptıkları
kötü şeyleri, hoş ve doğru olarak gösterdi.! ŞEYTAN, bugün de
onların dostudur ve onlar için, çok elemli bir AZAP vardır.!
16/99.
Hiç şüphe yok ki ; İNANAN ve YALNIZ RAB'lerine GÜVENEN
KİMSELERE KARŞI, ŞEYTAN’ın HİÇBİR GÜCÜ - KUVVETİ YOK’tur..
16/100.
ŞEYTANIN GÜCÜ - KUVVETİ ancak, ONA DOST OLUP,
ŞEYTANA İTAAT EDENLERE ve ALLAH'a EŞ-ORTAK KOŞANLARA YETER..
16/127.128.
SABRET. SABIR, ancak ALLAH İÇİN’dir... BUNLARA ÜZÜLME ve
KURDUKLARI TUZAKLARDAN da ENDİŞE ETME SAKIN.. ALLAH,
Muhakkak ki SAKINANLARLA ve İYİLİK YAPANLARLARLA BERABERDİR...
18/50.
Hâni Biz Meleklere “ÂDEM’e SECDE EDİN” demiştik de İBLİS hariç
hepsi secde etmişti ve ŞEYTAN - İBLİS–> CİN’lerden olduğu için
Rabbinin emrine boyun eğmedi. Ey insan’oğulları.! Sizler şimdi
Beni bırakıp da, sizin can düşmanınız olan ŞEYTAN’ı ve
onun soyunu kendinize ARKADAŞ-DOST mu ediniyorsunuz.? ve
Kendilerine yazık edenler için, bu değişme ne kadar kötüdür.!
18/63.
Arkadaşı da : “Kayalığa sığındığımız zaman balığı orada unuttum
ve bunu unutturan ve hatırlatan ŞEYTAN’dır ve O’Balık, şaşılacak
şekilde denize atladı ve bir yolunu bulup gitmişti.!” dedi..
Eski din kitaplarına baktığımızda görülür ki :
BÜTÜN BU SAHTEKARLIKLAR - AHİR ZAMANDA ÇOĞALACAK'tır."
Bu tür MENFAAT'PEREST-lere, kitaplarda :
-------------------------------------"KENDİSİNİ İDRİS GÖSTEREN-> İBLİS'ler.!" denmektedir.
İBLİS = ŞEYTAN = BAŞI ÇEKEN –> EŞEK’lerin başı.(Lügât anlamı)
-------------İNSANÎ ŞEYTAN = Şeytanın işinin yapan İnsanlar.!
Şeytanın Baş-yardımcıları......!
Eşek'lerin başının-başı........!
------------------------------K.KERİM'de ; İnsan şeytanları ve Cin şeytanları olarak geçiyor.
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ŞEYTAN’ın GÜCÜ.!

Bak-> ŞEYTANIN GÜCÜ Hk.
2/268 3/36.154. 4/76.83.118->120 6/68.112. 7/16.17.20.200.201. 14/22.
15/39->42. 16/99. 17/27. 18/63. 26/221->223.
29/38. 41/36.âyetlere.!

2/268.
ŞEYTAN SİZİ FAKİRLİKLE KORKUTUR ve SİZE CİMRİLİĞİ TAVSİYE EDER.
ALLAH da ; kendisinden mağfiret ve bereket - bolluk vaad’eder...
Andolsun ki ALLAH’ın lütfu-ihsânı boldur - O, her şeyi bilir...
3/154.
KEDER ve ÜZÜNTÜLERDEN sonra ALLAH, bir kısmınızı kendinden
geçirecek HUZUR ve GÜVEN İNDİRİNCE-> UYUKLAMAYA başladınız.!
Halbuki, bir kısmınız da kendi dertlerine – CAN KORKUSUNA
kapılmıştı ve Müslümanlıktan önceki çağlarda olduğu gibi,
ALLAH HAKKINDA HAKSIZ ZAN'NA - DÜŞÜNCELERE KAPILMIŞLAR ve :
"Bu işlerden bize ne.?" diyorlardı. Ey MUHAMMED.! de ki :
"Doğrusu, İŞİN HEPSİ ALLAH’ındır" Ve onların SANA söylemediği
"Bu, bizi ilgilendiren bir şey olsaydı burada öldürülmezdik."
sözünü içlerinden söylüyorlardı... Onlara de ki :
"Eğer EVLERİNİZDE OLSANIZ BİLE, HAKLARINDA ÖLÜM YAZILMIŞ
OLAN KİMSELER ÖLDÜRÜLÜR YATACAKLARI YERE MUTLAKA GİDERLERDİ."
Bu işlerin hepsi - ALLAH'ın, içinizde olanı denemesi-sınaması
ve kalplerinizi de ARITMASI içindir.
Andolsun ki ALLAH, içinizdeki her şeyi bilir.
NOT; Bu âyet, uzun âyetlerden biri ve çok önemli şu konuya değiniyor ki ;
“KÂİNÂTTA ve DÜNYADAKİ BÜTÜN İŞLER, ALLAH’ın İZNİNE - YAZGISINA TÂBİ’dir.”
Kalplerdeki gizli duygu ve düşüncelerin de ALLAH TEALÂ’dan gizli olmadığı,
bu sebeple İNANANLARIN DUYGU ve DÜŞÜNCELERDE İYİ NİYETLİ OLMASININ önemi,
çeşitli HADİS’i Şerif’lerde de belirtilmiş ve bir HADİS’te buyurulmuş ki :
“HER MÜSLÜMAN ÖLÜRKEN, ALLAH TEALÂ HAKKINDA İYİ ŞEYLER DÜŞÜNEREK ÖLSÜN.”
Âyette işaret edilen DİĞER husus ;
UHUD savaşında kâfir DÜŞMAN, Müslümanların en az 2’katı kadar güçlüymüş ve
Müslümanların korkusunu önleyici HUZUR-GÜVEN ALLAH katından inince, gerçek
imânlıları UYUKLAMA hâli kaplamış.! Bunu Abdullah b.MESUD şöyle açıklamış,
“SAVAŞTAKİ UYKU HÂLİ ALLAH’tan ve NAMAZDAKİ UYKU HÂLİ de ŞEYTANDAN’dır.”
UHUD savaşına katılmış olan Ebû TALHA da buyurmuş ki ;
“UHUD günü BEN de üzerine UYKU çökenler arasında idim. Öyle ki ;
KILICIM defalarca elimden düştü. ELİME ALDIM yine de düştü, yine düştü.”
Üzerine uyku düşmeyen insanlar da Müslümanların içindeki MÜNÂFIKLAR’dır.
Onların içlerindeki kötü duygu ve düşünceleri de âyetlerde belirtilmiş..

Bak-> 3/154. Âyette işaret edilen DİĞER husus ;
--------------------------------------------UHUD savaşında kâfir DÜŞMAN, Müslümanların en az 2’katı kadar
güçlüymüş ve Müslümanların korkusunu önleyici HUZUR - GÜVEN,
ALLAH katından inince İMANLI kimseleri UYUKLAMA hâli kaplamış.!
Bunu Abdullah b.MESUD şöyle açıklamış,
“SAVAŞTAKİ UYKU HÂLİ ALLAH’tan ve
NAMAZDAKİ UYKU HÂLİ de ŞEYTANDAN’dır.”
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UHUD savaşına katılmış olan Ebû TALHA da buyurmuş ki ;
---------------------------------------------------“UHUD günü BEN de üzerine UYKU çökenler arasında idim.
Öyle ki ; KILICIM defalarca elimden düştü. ELİME ALDIM,
yine de düştü, yine düştü.” Üzerine uyku düşmeyen,
insanlar ise -> Müslümanların içindeki MÜNÂFIKLAR’dır.
4/118.119.
ALLAH, Şeytana LÂNET etmişti. ŞEYTAN’da :
“Andolsun ki KULLARINDAN kendime bir pay edineceğim. ONLARIN
bir kısmını ayartacağım ve ONLARI doğru yoldan saptırıp, boş
emellere daldıracağım ve ONLARA emirle DEVE’lerin kulaklarını
yardırıp, ALLAH’ın yarattığı şekli bozduracağım.!” demişti.
ALLAH’ı bırakıp da ŞEYTANI DOST edinen kimseler,
Muhakkak ki apaçık ZARARA - ziyâna girmiş olurlar...
4/120.
ŞEYTAN -> İNSANLARA çeşitli sözler verir ve VESVESE’ye
kuruntulara düşürür ve ONLARI ALDATMAK için her yolu
DENER.!

5/90.
Ey İnananlar.! İÇKİ ve KUMAR ve DİKİLMİŞ TAŞ’lar (PUT’lar)
FAL ve ŞANS OKLARI (Çeşitli FAL ve KUMAR ve ŞANS OYUNLARI)
hiç şüphesiz, ŞEYTANIN İŞİ olan PİSLİK’lerdir..
Bunlardan UZAK durun ki, kurtuluşa ve mutluluğa eresiniz.
5/91.
ŞEYTAN, İÇKİ ve KUMAR’la, aranıza düşmanlık ve KİN sokmak
ve SİZİ ALLAH’ı ANMAK, NAMAZ kılmaktan uzaklaştırmak ister
Artık, bu KÖTÜ işlerden vazgeçtiniz - değil mi.?
6/42.
Muhakkak ki SİZDEN önceki ümmetlere de PEYGAMBER yolladık.
ONLARI da, YALVARMALARI için KITLIK ve HASTALIK gibi,
BELÂ’lara ve şiddetli sıkıntılara, üzüntülere uğrattık...
6/43.
Hiç değilse ONLARA AZABIMIZ geldiği zaman BİZE yalvarmaları
gerekirdi ve fakat yalvarmadılar onların KALPLERİ katılaştı
ŞEYTAN, yaptıklarını süsleyip ONLARA HOŞ olarak gösterdi.

6/68.
Eğer, ÂYETLER hakkında HAKSIZ SÖZ söyleyenleri görürseniz
bir başka konuya geçinceye kadar ONLARDAN yüz çevirin...
Eğer ŞEYTAN bunu sana UNUTTURURSA, bunu hatırladıktan sonra
artık O’ZALİMLER gurubu ile birlikte oturmayın sakın.!
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NOT ; 1.HER İŞİN - KADERİN, gerçekleşeceği KAZA denen İYİLİK veya KÖTÜLÜK
şeklindeki oluşumunun, belirli bir zaman sonunda olduğu - vurgulanıyor.
2.Âyetler hakkında konuşulan KÖTÜ şeylerin engellenmesi veya O’YERDE SAPIK
kimselerle birlikte durulmaması önemle hatırlatılmış. Çünkü SAPIK KİMSELER
İnsanların İMÂNINI zedeler ve insanların günahlara bulaşmasını isterler..
3.ŞEYTAN’ların, UNUTTURMA veya HATIRLATMA güçlerinin olduğu, belirtilmiş.

7/20.21.
ŞEYTAN, AYIP YERLERİNİ görmeleri için (ÂDEM ile HAVVA’ya)
şöyle FISILDADI ve BUNLARA : “Eğer ŞU AĞACIN meyvesinden
yerseniz, mutlaka MELEK olursunuz veya ÖLÜMSÜZ olursunuz.!
İşte bunu önlemek için, RABBİNİZ SİZE bu ağacın meyvesini
yasakladı.” Dedi ve YEMİN ederek :
“Şüphesiz ki BEN SİZE ÖĞÜT VERİYORUM.” dedi.
7/22.
Böylece, BUNLARI HİLE ile ALDATTI ve BUNLAR da YASAKLANMIŞ
ağacın meyvesinden tattıkları zaman, AYIP YERLERİ bunlara
göründü ve BUNLAR büyük yapraklarla, ayıp yerlerini ÖRTMEYE
başladılar ve RABLERİ de BUNLARA :
“BEN SİZE, O’ağacın meyvesini yasaklamadım mı.? ve
ŞEYTAN SİZE apaçık bir DÜŞMAN’dır demedim mi.? Diye sordu.
NOT ; Bu âyetlerde ŞEYTAN’ın-> Hz.ÂDEM ile Hz.HAVVÂ’yı nasıl aldattığı ve
ALLAH TEALÂ’nın emrine uymadıkları için hepsinin de CENNETTEN KOVULDUĞU
açıklanmış. rivâyete göre ; Hz.ÂDEM ile Hz.HAVVÂ’yı Sınamak-Denemek için
KENDİLERİNE yasaklanan BUĞDAY veya ELMA YEYİP Rabbinin emrine uymadıkları
için, CENNETTEN kovulmuşlar. Bu olaya kadar MELEKLERİN HOCASI olan İBLİS,
BAŞI ÇEKEN HÂİN anlamında, -> ŞEYTAN adını almış. ŞEYTAN, CİN’lerden olup,
Cinlerin KÂFİR gurubu olan -> ŞEYTANLAR da İNSANLAR gibi ÇOĞALABİLİYOR.!
Âyetlerde KÖTÜ YARATIK’lara-> İNSAN ŞEYTANLARI ve CİN ŞEYTANLARI, deniyor.

12/42.
Bu 2-Sinden KURTULACAK olana, YÛSUF : “Efendinin yanında BENİ
ANLAT.!” dedi, fakat ŞEYTAN, efendisinin yanında onu anlatmayı
UNUTTURDU.! ve bu yüzden – YÛSUF, nice yıllar ZİNDANDA kaldı..
18/23.24.âyetler.
Hiçbir şey hakkında da :
"BUNU, MUHAKKAK YARIN YAPACAĞIM.!" deme sakın. Ancak :
"ALLAH DİLERSE YAPARIM." de. Ve bunu unuttuğun zaman (ŞEYTAN,
sana bunu UNUTTURDUĞU zaman) RABBİNİ AN ve de ki: “İNŞÂALLAH,
RABBİM BENİ BUNDAN DAHA FAZLA İYİLİĞE ve DOĞRULUĞA ERİŞTİRİR.”
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ŞEYTAN = İBLİS ile ilgili âyetler...
Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
2/14.
Ve inananlara rastladıkları zaman, "BİZ de İNANDIK.!" derler.
Kendi ÖNDER’leri ile baş-başa kaldıkları zaman da onlara :
"Biz sizinleyiz, onlarla sâdece alay etmekteyiz.!" derler.
2/34. (SECDE kelimesi geçtiğinde KIBLEYE dönülür 1’SECDE yapılır.)
Hani, BİZ MELEK’lere : "ÂDEM'e SECDE EDİN.!" demiştik de.
İblis hâriç hepsi secde etmişti. Fakat O’iblis secde etmemiş,
büyüklük taslamış ve inkâr edenlerden olmuştu...
2/35.
Biz de : "Ey ÂDEM.! sen ve eşin Cennette yerleşin,
orada olanlardan istediğiniz kadar bol-bol yiyin, fakat sadece
ŞU AĞACA yaklaşmayın, yoksa ZÂLİM'lerden olursunuz." demiştik.
2/36. (Bak-> 7/24.25. = 20/123.124.âyetler gibi.)
ŞEYTAN orada 2-sinide kandırdı ve onların cennetten çıkmasını
sağladı. Sonra onlara "BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK DÜNYAYA İNİN,
yeryüzünde bir süre yerleşip geçineceksiniz.!" dedik...
2/102.
Ve Onlar, ŞEYTANLAŞMIŞ İNSANLARIN -> SÜLEYMAN için söylediği
iftiraya uydular. Oysa SÜLEYMAN SİHİR yapan bir kâfir değildi.
Fakat, insanlara -> SİHİR öğretenler kâfir oldular ve onlar,
"BÂBİL'deki 2-Melek-> 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.!
2/168.169.
Ey insanlar.! Yeryüzündeki, TEMİZ ve HELÂL şeylerden yiyin,
ŞEYTANA ayak uydurmayın. zira O’şeytan, sizin için apaçık bir
düşmandır. Muhakkak ki – ŞEYTAN size ; KÖTÜLÜĞÜ – HAYÂSIZLIĞI
ve ALLAH’a KARŞI da, BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLERİ SÖYLEMENİZİ EMREDER..
2/208.
Ey inananlar.! Hep birden BARIŞA GİRİN, ŞEYTANA AYAK UYDURMAYIN.
ŞEYTAN sizin, apaçık düşmanınızdır.!
2/268.
ŞEYTAN, SİZİ FAKİRLİKLE KORKUTUR ve SİZE CİMRİLİĞİ TAVSİYE EDER.
Allah da ; kendisinden mağfiret ve bereket-bolluk vadeder...
Andolsun ki Allah’ın lütfu-ihsânı boldur - O, her şeyi bilir...
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2/275.
FÂİZ YİYENLER ; mahşerde dirilirken ŞEYTANIN ÇARPTIĞI kimsenin
kalktığı gibi kalkarlar.! Bunun sebebi de, onların şu sözüdür :
“FAİZ ALMAK, ESASEN ALIŞ-VERİŞ GİBİ BİR TİCARET’tir.!”
Oysa Allah ; Alışı-verişi-ticâreti helâl ve FÂİZ’i HARAM KILDI..
Bundan sonra - Kime Rabbinden bir öğüt gelirde ; Fâizcilikten
vazgeçerse – eski aldıkları kendisinde kalır ve bunun işi artık
Allah’a aittir. Fakat - Kim tekrar Fâizciliğe dönerse işte onlar
cehennemliktir ve onlar orada temelli-dâimi kalacaklardır...
3/36.
Onu doğurduğunda – Allah’ın, onun ne doğurduğunu bildiği hâlde :
“Yâ Rabbi.! Bir KIZ doğurdum. Bir KIZ, Erkek gibi değildir.
Ben ona MERYEM adını verdim ve ben onu da ve soyunu da,
taşlanmış şeytandan – Sana sığındırıyorum...” dedi.
3/155.
UHUD’da, İKİ ORDU’nun karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri,
yaptıkları hata yüzünden, ŞEYTAN yoldan çıkarmak istemişti.! Buna
rağmen Allah yine de bunları affetti. Çünkü Allah ;
muhakkak ki çok bağışlayıcıdır cezada acele etmez-şefkatlidir.
3/175. (Gerçek şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar.!)
İşte ; O'Şeytanlar, ancak kendi dostlarını korkuturlar.
Eğer inanmış’sanız onlardan korkmayın, Fakat Benden korkun...
4/38.
Bu NANKÖR’ler, Allah’a ve âhiret gününe inanmadıkları halde :
Mallarını ancak – insanlara GÖSTERİŞ olsun diye harcarlar..
ŞEYTAN, kime arkadaş olmuşsa O, ne kötü bir arkadaştır.!
4/60. (TÂĞÛT = Her çeşit PUT ve ŞEYTAN – Bak 39/17.âyette de geçiyor.)
Ey Muhammed.! Görmüyor musun.? Sana indirilen Kur’an-a ve
senden önce indirilenlere de inandıklarını sananlar, TÂĞUT’un,
PUT’ların - ŞEYTAN’ın önünde yargılanmayı istiyorlar. Halbuki
onlara -> PUT’ları tanımamaları emredilmişti.. ŞEYTAN onları
tamamen saptırmak ve doğru yoldan uzaklaştırmak istemektedir...
4/76.
İNANANLAR, ALLAH YOLUNDA SAVAŞIR’lar ve
KÂFİRLER de, ŞEYTAN YOLUNDA SAVAŞIRLAR.! Şeytanın dostları
ile savaşın. Hiç şüphesiz, ŞEYTANIN hilesi zayıftır...
4/83.
Kendilerine GÜVEN veya KORKU haberi geldiği zaman, bunu hemen
etrafa yayarlar. Halbuki, Peygambere veya güvendikleri kimselere
sorup haberlerin iç yüzünü öğrenebilirlerdi. Allah’ın nîmeti ve
acıması olmasaydı; pek azınız müstesnâ şeytana uyup gitmiştiniz.
4/118.119.
ALLAH, ŞEYTAN’a LÂNET etmişti. O’da :
“Andolsun ki, kullarından kendime bir pay edineceğim ve onların
bir kısmını ayartacağım ve onları doğru yoldan saptırarak, boş
emellere daldıracağım ve onlara emrederek DEVE’lerin kulaklarını
yardırıp, Allah’ın yarattı şekli bozduracağım..!” demişti.
Allah’ı bırakıp da Şeytanı dost edinen kimseler,
Muhakkak ki apaçık zarara-ziyâna girmiş olurlar...
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4/120.
ŞEYTAN insanlara çeşitli sözler verir ve vesveseye ve
kuruntulara düşürür ve onları aldatmak için her yolu dener.!
5/59.
Onlara de ki : “Ey Kitap ehli.! ALLAH’a ve BİZE İNDİRİLENE ve
DAHA ÖNCE İNDİRİLENE DE İNANDIĞIMIZ İÇİN Mİ, BİZLERİ SEVMİYOR
HOŞLANMIYORSUNUZ.? Oysa ÇOĞUNUZ yoldan çıkmış kimselersiniz.!”
5/60. (TÂĞÛT = PUT’lar – Bak->4/51.60. 39/17.âyette de geçiyor.)
Onlara de ki : “Allah katında, bundan daha kötü olanları size
haber vereyim mi.? Onlar ; “ALLAH’ın LÂNET ETTİĞİ ve GAZABINA
UĞRATTIĞI ve MAYMUN veya DOMUZ KILIĞINA SOKTUĞU KİMSELER ile
TÂĞÛT’a ŞEYTANA TAPANLAR.(Satanistler) İşte onlar, yeri-durumu
en kötü olanlardır ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır...
5/61.
Ve onlar, Sizin yanınıza geldikleri zaman : “İNANDIK.” derler.
Aslında onlar, yanınıza kâfir olarak gelip ve yine kâfir olarak
gitmişlerdir. Andolsun ki Allah, onların gönüllerinde gizlediği
şeyleri, elbette kendilerinden daha iyi bilir...
5/62.
Ve sen ONLARIN ÇOĞUNU, GÜNAH İŞLEMEKTE ve DÜŞMANLIK ETMEKTE ve
HARAM YEMEKTE, birbirleriyle yarış ederken görürsün..
Onların yaptıkları şeyler, ne kötü işlerdir.!
5/63.
Keşke DİN adamları veya İLİM adamları, suç olan şeyleri onlara
söyleseler ve onları haram olan şeylerden sakındırsalardı..
Onların yaptıkları şeyler, ne pis-çirkin işlerdir.!
5/90.
Ey inananlar.! İÇKİ – KUMAR – DİKİLMİŞ TAŞ’lar (PUT’lar)
FAL ve ŞANS OKLARI (her çeşit FAL ve KUMAR ve ŞANS oyunları)
hiç şüphesiz, ŞEYTANIN işi olan pisliklerdir...
Bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa ve mutluluğa eresiniz.
5/91.
ŞEYTAN-> İÇKİ ve KUMAR’la, aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve
Sizi, Allah’ı anmaktan ve Namaz kılmaktan uzaklaştırmak ister..
Artık, bunlardan vazgeçtiniz değil mi..?
6/43.
Hiç değilse - onlara azabımız geldiği zaman – Bize yalvarmaları
gerekirdi ve fakat yalvarmadılar, onların kalpleri katılaştı..!
Şeytan, yaptıklarını süsleyip onlara iyi-hoş olarak gösterdi..!
6/68.
Âyetlerimiz hakkında haksız-gereksiz söz söyleyenleri görürseniz
eğer, bir başka konuya geçinceye kadar onlardan yüz çevirin...
ŞEYTAN bunu sana UNUTTURURSA eğer, bunu hatırladıktan sonra,
artık O’zâlimler gurubu ile birlikte oturmayın sakın...
NOT ; Âyetlerde ; 1.HER İŞİN-KADERİN, gerçekleşeceği KAZA denen İYİLİK veya
KÖTÜLÜK şeklindeki oluşumunun, belirli bir zamanı olduğu vurgulanıyor.
2.âyetler hakkında konuşulan sapık şeylerin engellenmesi veya O’yerde sapık
kimselerle birlikte durulmaması önemle hatırlatılıyor. Çünkü, sapık kimseler
İnsanların imânlarını zedeler ve insanların günahlara bulaşmasını isterler..
3.ŞEYTAN’ların, UNUTTURMA veya HATIRLATMA güçlerinin olduğu, belirtiliyor...
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6/71.72.
Onlara de ki “Allah’ı bırakıp da, bize hiçbir fayda veya zarar
veremeyecek olan şeylere-PUT’lara mı tapalım.? Allah bize,
doğru yolu gösterdikten sonra, ŞEYTAN’ların KANDIRIP sersem
bir halde ÇÖLE düşürmek istedikleri insanlar gibi sapıtarak
gerisin-geriye inkâra mı dönelim.?” Halbuki arkadaşları onları,
“BİZE UYUN.!” diyerek doğru-güvenli yola çağırıyorlardı.
De ki : Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur ve bize, âlemlerin
Rabbine teslim olmamız emredilmiştir ve NAMAZ’ı dosdoğru kılın
ve Allah’tan korkun - sakının.! diye emredilmiştir...
Çünkü ; varıp – toplanacağımız yer, ancak Allah’ın huzurudur.”
6/112.
BİZ, HER PEYGAMBERE de İNSAN ve CİN ŞEYTAN’larını DÜŞMAN ETTİK.
Onlardan bir kısmı, bazı kimseleri aldatmak için, yaldızlı bazı
güzel sözler-vesveseler telkin ederler, Eğer Rabbin dileseydi,
bunu yapamazlardı ve sen onları, iftiraları ile birlikte bırak.
6/113.
Onlar bu sözleri, ÂHİRETE İNANMAYAN KİMSELERİ ALDATMAK veya
KANDIRMAK için ve gönlü kâfirliğe meyletsin hoşnut kalsınlarda,
işledikleri suçlara devâm etsinler diye söylerler.!
6/121.
Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin sakın.
Muhakkak ki bunlar büyük günahtır. ŞEYTANLAR, sizinle tartışıp
mücadele etmeleri için, kendilerine dost gördükleri insanları
kışkırtırlar. Eğer siz de onlara uyarsanız, şüphe yok ki siz de
Allah’a ortak koşan müşrikler gibi olursunuz.!
6/128.
Allah, onların hepsini topladığı gün der ki :
"Ey CİN-ŞEYTAN topluluğu.! İnsanların ÇOĞUNU yoldan çıkardınız"
Onlara uyan insanlar da der ki :
"Rabbimiz.! Bir kısmımız, diğer insanları da kandırdı.
ve böylece, bize takdir ettiğin sürenin sonuna da eriştik.!"
Allah da buyurur ki : "Artık, yeriniz - yurdunuz cehennemdir ve
orada Allah'ın dilemesine bağlı olarak sonsuza kadar kalırsınız"
Muhakkak ki Rabbin, hüküm ve hikmet sâhibidir ve her şeyi bilir.
6/129.
KAZANDIKLARI SUÇ YÜZÜNDEN - ZÂLİMLERİN BİR KISMINI,
DİĞER BİR KISMINA, BÖYLECE MUSALLAT EDER, PEŞLERİNE TAKARIZ.!
6/142.
Hayvanlardan ; YÜK taşıyan ve YÜN’ünden faydalanılanlar da var.
Ve bunları da yaratan Allah’tır. Allah’ın size verdiği rızıktan
yiyin ve ŞEYTANIN izinden gitmeyin. Çünkü şeytan size düşmandır.
7/11. (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 İBLİS secde etmedi.!
7/12.
Allah : “Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir.?”
diye sorunca da, dedi ki :
“BENİ ATEŞ’ten ve ONU ÇAMUR’dan YARATTIN BEN ONDAN ÜSTÜNÜM.!”
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7/13.
ALLAH da : İn oradan. Orada büyüklük taslamak, senin haddin
değildir. Defol git, sen aşağılık - alçakların birisin.” dedi.
7/14.
İBLİS :
“İnsanların dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver.” dedi.
7/15.
ALLAH : “Haydi defol.! sen, mühlet verilenlerdensin.” buyurdu.
7/16.17.
İBLİS de : “Öyleyse ; mâdem ki Sen beni azgınlığa mahkûm ettin,
Andolsun ki ben de onları, Senin yolundan çıkarmak için gizlice
PUSU kurup oturacağım.! Sonra ; önlerinden ve arkalarından ve
sağlarından–sollarından onlara yanaşacağım ve göreceksin ki ;
ÇOĞUNLUK – SANA ŞÜKÜR bile ETMEYECEK.!” dedi..
7/18.
ALLAH da buyurdu ki : “Alçak.! Sürgün ve kınanmış olarak oradan
çık ve defol. Seni ve sana uyanlarla cehennemi dolduracağım...
7/19.
Allah Tealâ buyurdu ki : “EY ÂDEM.!
SEN ve EŞİN CENNETTE KALIN, DİLEDİĞİNİZDEN YİYİN-İÇİN FAKAT,
YALNIZ ŞU AĞACA YAKLAŞMAYIN – YOKSA ZÂLİMLERDEN OLURSUNUZ.!”
7/20-22.
ŞEYTAN, ayıp yerlerini görmeleri için onlara şöyle fısıldadı ve
onlara : “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.
Böylece, onları HİLE ile aldattı ve onlar da yasaklanmış ağacın
meyvesinden tattıkları zaman, ayıp yerleri onlara göründü ve
onlar büyük yapraklarla ayıp yerlerini örtmeye başladılar...
Rableri de onlara :
“Ben size, O’ağacın meyvesini yasaklamadım mı..?
ve Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi.? diye seslendi.
NOT ; Bu âyetlerde, ŞEYTAN’ın – Hz.ÂDEM ile HZ.HAVVÂ’yı nasıl aldattığı ve
Allah Tealâ’nın emrine uymadıkları için hepsinin de cennetten kovulduğu olay
açıklanıyor. ŞEYTAN, üstünlük iddiasıyla ve Hz.ÂDEM ile Hz.HAVVÂ da; rivâyete
göre, onları sınamak için Allah Tealâ tarafından yasaklanan BUĞDAY veya ELMA
yiyerek Rabbinin emrine uymadıkları için, cennetten kovulmuşlar ve bu olaya
kadar Meleklerin hocası olan İBLİS-> ŞEYTAN = BAŞI ÇEKEN HÂİN adını almış...
ŞEYTAN, CİN’lerden olup, Cinlerin KÂFİR gurubuna verilen isim olarak bilinir.
Âyetlerde kâfirler, İNSAN ŞEYTANLARI ve CİN ŞEYTANLARI olarak belirtiliyor...
Hz.İbni ABBAS’ın rivâyet ettiği Hadis-i Şerif’e göre :
“İBLİS, ALLAH’a ÂSİ GELİNCE, LÂNETE UĞRADI ve ŞEYTAN ADINI ALDI.”

7/27.
Ey Âdem’oğulları.! ŞEYTAN, ayıp yerlerini kendilerine göstermek
için elbiselerini soyarak – Ana ve Babanızı cennetten çıkardığı
gibi, sizi de aldatmasın.! Çünkü ŞEYTAN TOPLULUĞU, sizin onları
göremeyeceğiniz yerlerden sizleri görürler ve fırsat beklerler.
Şüphesiz ki BİZ ŞEYTANLARI, İMÂNSIZ KİMSELERE DOST YAPTIK.!
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7/38.
Allah onlara :
"Sizden evvel geçmiş CİN ve İNSAN ümmetleriyle beraber siz de
ateşe girin" diyecek. Her ümmet ateşe girdikçe, kendi dindaşına
LÂNET edecek ve birbiri ardınca sonunda hepsi orada toplanınca,
İlk girenler için : "Rabbimiz.! İşte şunlar bizi doğru yoldan
çıkardı. Onlara bir kat daha fazla azâb'et." diyecekler. Allah
da : "Hepsinin azâbı kat-kat'tır fakat bilemezsiniz" buyuracak.
7/39.
Önce girenler de sonra girenlere: "Sizin bizden bir üstünlüğünüz
yoktur. Sizler de suçlusunuz, siz de azabı tadın." diyecektir..
7/175.
Ey Muhammed.! Onlara, âyetlerimizi verdiğimiz halde, ŞEYTANA
UYAN ve bile-bile âyetlerimizi inkâr ederek yoldan çıkan ve
azgınlardan olan kişinin haberini oku.!
Andolsun ki Biz, CİNLERİN ve İNSANLARIN ÇOĞUNU CEHENNEM İÇİN
YARATTIK.! Onların Kalpleri vardır, fakat anlamazlar ve
gözleri vardır O'gözlerle göremezler. Kulakları vardır ve
fakat O'kulaklarla duymazlar. ONLAR, HAYVAN’lara BENZERLER.!
Hattâ onlardan daha sapıktırlar. İşte onlar, gâfillerdir...
7/200.201. (Bak->41/36.)
Eğer ŞEYTAN’ın FİTNE’si Sana tesir ederse, hemen ALLAH’a SIĞIN.
Şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar ve bilir...
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Şeytanın bir VESVESE’sine
uğrayınca ALLAH’ı HATIRLAR-ANARLAR, HEMEN DOĞRU YOLU GÖRÜRLER.
7/202.
ŞEYTANIN DOSTLARI olan kâfirler, onları azgınlığa sürüklerler.
Sonra da, onların yakalarını hiç bırakmazlar...
8/11. (Düşman korkusundan uyuyamadığınız için.)
ALLAH, SİZİ HAFİF BİR UYKU’ya DALDIRMIŞTI.! ALLAH,
sizi arındırmak ve sizden ŞEYTAN’ın VESVESE’sini - pisliğini
gidermek ve kalplerinizi sağlamlaştırmak ve ayaklarınıza
metanet-sebat vermek için – ALLAH, GÖKTEN YAĞMUR İNDİRMİŞTİ.!
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
ARMAKLARINI DOĞRAYIN.." demişti..
8/48. Bak->Melek ordusu 8/48. 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.
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12/5.6.
YÛSUF’un BABASI da : “Ey Oğulcuğum.! Bu Rüyanı, kardeşlerine
anlatma sakın, yoksa sana bir tuzak kurarlar.! Çünkü ;
ŞEYTAN insanın apaçık düşmanıdır. İşte böylece ; Rabbin seni
seçecek ve sana RÜYA YORUMLAMAYI öğretecektir ve daha önceki,
ataların İBRAHİM’e ve İSHÂK’a nimetini tamamladığı gibi sana
Ve Yâkup soyuna da nimetini tamamlayacaktır...
Çünkü Rabbin, hakkıyla bilendir ve hakîmdir.” demişti...
12/42.
Bu ikisinden–kurtulacak olana, Yûsuf : “Efendinin yanında beni
anlat..!” dedi, fakat ŞEYTAN, efendisinin yanında onu anlatmayı
UNUTTURDU..! ve bu yüzden – Yûsuf, nice yıllar zindanda kaldı...
12/100. (SECDE – kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Ve YÛSUF, Ana ve babasını kendi TAHT’ına oturttu. Onlar da ona
kavuştukları için hepsi birden – ona karşı SECDE’ye kapandılar.
YÛSUF da dedi ki :
“Babacığım.! İşte bu, evvelce gördüğüm RÜYÂ’nın doğru çıkışıdır.
Ve bunu Rabbim gerçekleştirdi. ŞEYTAN, kardeşlerimle benim aramı
bozduktan sonra – beni zindandan çıkaran ve sizi çölden getiren
Rabbim, doğrusu bana çok lütfetti. Şüphe yok ki Rabbim gerçekten
dilediğine lütufkârdır. Muhakkak ki O, âlimdir-hikmet sahibidir”
13/11. (Şeytanı, ona arkadaş veririz.! – âyetine ilâvedir.)
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...
14/22.
Hesaplar görülüp – iş bitirilince ŞEYTAN da diyecek ki :
“Şüphe yok ki Allah size, gerçek olanı vâ’detti. Ben de size söz
verdim fakat, sonra caydım. Zaten – size karşı bir gücüm-kuvvetim
yoktu, sâdece SİZİ İNKÂR’a DÂVET ETTİM ve siz de hemen geldiniz.
O’halde – SUÇU bana yüklemeyin ve kendinizi kınayın.! Artık ;
ne ben sizi kurtarabilirim – ne de siz beni kurtarabilirsiniz.
Aslında önceden ben, Allah’a eş-Ortak koşmanızı kabul etmemiştim.
Çünkü, ZÂLİMLER İÇİN mutlaka can yakıcı bir azap vardır...”
15/14.15
Onlara GÖKTEN bir KAPI açsak da ; eğer onlar bu kapıdan göklere
çıkmış olsalardı, görecekleri şaşırtıcı ihtişam karşısında bile
onlar yine inanmazlar ve :
“BAŞIMIZ - GÖZLERİMİZ DÖNDÜ, BİZ MUHAKKAK BÜYÜLENDİK.!” derler.
15/16->18.
And olsun ki – Gökte, BURÇ’lar yarattık ve seyredenler için,
bunları donattık ve bunları, kovulmuş ŞEYTAN’lardan koruduk.!
Ancak, kulak hırsızlığı yapan şeytanların – arkasına da,
apaçık görülen bir ateş gönderilir.!
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15/26.27.
Andolsun ki Biz ;
İNSAN’I, balçıktan - işlenebilen kara topraktan yarattık ve
CİN’leri de DAHA ÖNCE – dumansız, zehirli ateşten yaratmıştık.
NOT ; İlk İNSAN olan Hz.ÂDEM’in SU ile karıştırılıp çamur hale getirilen,
TOPRAK’tan yaratıldığına İmânlı kimseler inanır. Buradaki özellik SU’dur ve
SU olmaksızın hiçbir şey canlı olamıyor. Fakat CİN’ler ATEŞTEN yaratılmış ve
ATEŞ’in SU ile kaynaşması mümkün olmamasına rağmen, CİNLERE CAN VERİLMİŞ...
Allah Tealâ’nın bir mûcizesi olan CİNLER, İNSANDAN ÖNCE ve SUSUZ YARATILMIŞ.

15/28.29. (SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Hani 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.->35.
MELEKLER hemen SECDE ettiler. Fakat İBLİS SECDE ETMEDİ.!
ALLAH dedi ki :
“Ey İblis.! Sana ne oldu da, secde edenlere katılmadın.?”
İBLİS de dedi ki :
“İşlenebilen kara çamurdan yarattığın bir insana secde edemem.!”
ALLAH şöyle buyurdu : “O’halde ; defol - çık buradan. Artık,
sen kovulmuş birisin ve hesap gününe kadar da LÂNET sanadır..”
15/36.
İBLİS dedi ki : “Rabbim.! Hiç olmazsa ;
insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver..”
15/37.38.
ALLAH buyurdu ki :
“Belirlenmiş O’vakte kadar sana SÜRE verilmiştir.!”
15/39.->42.
İBLİS de : “Ey Rabbim.! Mâdem ki beni Rahmetinden mahrum ettin,
andolsun ben de onlara bütün kötülükleri güzelmiş gibi gösterip
ve onları isyân ettireceğim. Böylece hepsi de Senin Rahmetinden
mahrum olacaklar. Ancak, hâlis kulların müstesnâdır.” dedi...
ALLAH da -> İblise : “İşte bu, bana ulaşan en doğru yoldur ve
muhakkak ki benim hâlis kullarıma, senin hiçbir gücün yetmez ve
Senin ancak, sana uyan sapıklara gücün yetecektir.!” buyurdu...
NOT ; Bu âyetlerde İBLİS’in Allah Tealâ-nın emrine karşı geldiği anlatılıyor.
İşte bu olaydan önce İBLİS, Meleklerin öğretmeni olarak yıllarca Cennette
kalmış ve gurur-Kibir ile bu SUÇU işlemiş ve kovulduktan sonra ŞEYTAN adını
almış ki ŞEYTAN = BAŞI ÇEKEN – ELEBEŞI anlamında bir kelime. 2-ŞEYTAN var ;
1. CİNLERİN bir kısmı ŞEYTAN ve 2.İNSANLARIN da bir kısmı ŞEYTAN’laşmış.!

16/63.
Ey Muhammed.! Allah’a andolsun ki, Senden önceki ümmetlere de
peygamberler göndermiştik. Fakat – ŞEYTAN onlara, yaptıkları
kötü şeyleri, hoş ve doğru olarak gösterdi.! ŞEYTAN, bugün de
onların dostudur ve onlar için, çok elemli bir azap vardır.!
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16/98.
KUR’AN okuyacağın zaman, KOVULMUŞ ŞEYTAN’dan Allah’a sığın..
NOT ; Bak->3/36.âyette de ; (mineş’şeytânir’racîm) sözü geçiyor ve o’âyette
Hz.MERYEM’in annesi Hz.Meryem-i doğurduktan sonra kızını Şeytandan koruması
için Allah’a sığınıyor. 16/98.âyette ise, KUR’AN okunacağı zaman - önce bu
sözün söylenmesi emrediliyor. Çünkü ŞEYTAN’ın insanlar üzerinde bazı etkisi
var ve BAZI ÂYETLERİ ŞEYTANIN SAPTIRARAK, yanlış anlaşılmasını önlemek için
EÛZÜ BİLLÂHİ’MİNEŞ’ŞEYTÂNİR’RACÎM = ŞEYTAN’ın ŞERRİNDEN ALLAH’a SIĞINIRIM.
demek suretiyle, Şeytan-dan korunma sağlanıyor... Âyetin Arapça’sı şöyle ;
16/98. Feizâ kare’tel’KUR’AN-e feste’iz BİLLÂHİ’MİNEŞ’ŞEYTÂNİR’RACÎM..

16/99.
Hiç şüphe yok ki ; İNANAN ve YALNIZ RAB'lerine GÜVENEN
KİMSELERE KARŞI, ŞEYTAN’ın HİÇBİR GÜCÜ - KUVVETİ YOK’tur..
16/100.
ŞEYTANIN GÜCÜ - KUVVETİ ancak, ONA DOST OLUP,
ŞEYTANA İTAAT EDENLERE ve ALLAH'a EŞ-ORTAK KOŞANLARA YETER..
16/127.128.
SABRET. SABIR, ANCAK ALLAH İÇİN’dir... BUNLARA ÜZÜLME ve
KURDUKLARI TUZAKLARDAN da ENDİŞE ETME SAKIN.. ALLAH,
Muhakkak ki SAKINANLARLA ve İYİLİK YAPANLARLARLA BERABERDİR...
17/27.
Muhakkak ki, malını boş yere saçıp-savuranlar ; ancak ŞEYTANA
KARDEŞ-ARKADAŞ OLURLAR ve ŞEYTAN, Rabbine karşı çok NANKÖR’dür
17/53.
İnanan kullarıma söyle : “Müşriklere-Kâfirlere yumuşak-güzel söz
söylesinler.! Muhakkak ki ŞEYTAN, aralarına fitne - fesat sokar
ve aralarını bozar. Çünkü ŞEYTAN –> insanın ap’açık DÜŞMANI’dır.
17/61. (SECDE–kelimesi geçtiği zaman kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
MELEKLERE : “ÂDEM’e SECDE EDİN.” demiştik de,
İBLİS’ten başka hepsi secde etmişti ve İBLİS demişti ki :
“SENİN, ÇAMURDAN YARATTIĞINA – BEN SECDE EDER’MİYİM.?!”
17/62.
İBLİS dedi ki : “Benden daha şerefli ve üstün olarak yarattığın,
şu insanı bana bildir - kimdir.! Eğer bana, Kıyâmete kadar süre
verirsen, çok azı hariç onun soyunu da emrim altına alacağım..”
17/63.64.
ALLAH buyurdu ki : “Haydi git.! Onlardan kim sana uyarsa, iyi
bilin ki hepinizin cezası cehennemdir ve bu tam bir cezadır ve
hangi insana gücün yetiyorsa seslen-çağır ve onu yerinden oynat.
atlı veya yaya olarak bütün ordunla onların üstlerine yürü ve
mallarına ve evlâtlarına da ortak ol ve onlara vaatlerde bulun.
Fakat ŞEYTAN, sadece aldatıcı-yalandan başka bir vaat edemez.”
17/65.
“Şu muhakkak ki ; Benim İmânlı - ihlâslı-kullarım üzerinde,
senin hiçbir hâkimiyetin-hükümranlığın olamayacaktır.
Çünkü Rabbin, koruyucu olarak onlara yeter...
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18/50.
Hâni Biz Meleklere: “ÂDEM’e SECDE EDİN” demiştik de İBLİS hariç
hepsi secde etmişti ve ŞEYTAN - İBLİS –> CİN’lerden olduğu için
Rabbinin emrine boyun eğmedi. Ey insan’oğulları.! Sizler şimdi,
Beni bırakıp da, sizin can düşmanınız olan ŞEYTAN’ı ve
onun soyunu kendinize ARKADAŞ veya DOST mu ediniyorsunuz.? ve
Kendilerine yazık edenler için, bu değişme ne kadar kötüdür.!
NOT ; SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır ve secdede,
Namaz secdesinde söylediğimiz gibi SÜBHÂNE RABBİYEL ALÂ = RABBİMİZ SEN ÇOK
YÜCESİN ve SENİ ÖVMEYE-YÜCELTMEYE GÜCÜMÜZ YETMEZ, KÖTÜLÜKLERİMİZİ BAĞIŞLA ve
BİZİ AFFET ve BİZE LÜTUFLARINLA MUKABELE EYLE - anlamında 3’tekrar yapılıyor.
NAMAZ KILMAYANLAR, ALLAH’a SECDE ETMEK İSTEMEYENLERDİR ve bunların ŞEYTAN’ın
arkadaşı-dostu olacağı ve böylece kendilerine yazık edeceklerine işâret var.
Meleklerin hocası olan İBLİS’in, CİN halkından olduğu da belirtilmiş..

18/63. (Hz.MÛSÂ ile Hz.HIZIR.)
Arkadaşı da : “Kayalığa sığındığımız zaman balığı orada unuttum
ve bunu unutturan ve hatırlatan ŞEYTAN’dır ve O’Balık, şaşılacak
şekilde denize atladı ve bir yolunu bulup gitmişti.!” dedi..
19/44.45. İBRAHİM :
Babacığım.! ŞEYTANA TAPMA, O’na kulluk etmekten sakınmalısın.
Çünkü ŞEYTAN, merhamet eden Rahmân’a baş kaldırdı - asî oldu.
Babacığım.! Sana, Allah katından bir azap gelmesinden ve senin,
tamamen ŞEYTANIN DOSTU olarak kalmandan korkuyorum.!” Dedi...
19/68.
Rabbine andolsun ki ; Biz onları, ŞEYTANLARLA birlikte mutlaka
MAHŞERDE toplayacağız.! Sonra – cehennemin kenarında da ;
onları diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız...
19/83.
Ey Muhammed.! Kâfirleri daha çok inkâra sürüklemesi için,
onlara -> ŞEYTANLARI MUSALLAT ettiğimizi bilmiyor musun.?
NOT ; MUSALLAT = BİR KİMSENİN BAŞINA GÖNDERİLEN BELÂ – demektir ve insanın
en büyük belâsı, muhakkak ki ŞEYTAN’dır. Çünkü ŞEYTAN’ın görevi-işi-ideali,
insanı dünyada huzursuz etmek ve belâlara uğramasını ve Cehenneme gitmesini
sağlamaktır... ŞEYTAN 2.şekilde insanlara yakınlaşıyor ki ; 1.İNSANIN KENDİ
İRADESİ ve İSTEĞİ İLE..! oluyor.... 2.Allah Tealâ-nın bir cezası olarak,
İlâhi korumadan uzak kalan insana, arkadaş olarak ŞEYTAN görevlendiriliyor.
Bu suretle ŞEYTAN, O’kimseyi her türlü kötülüğe sürüklüyor..!

20/116. (SECDE–kelimesi geçtiği zaman kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır)
Meleklere: “ÂDEM’E SECDE EDİN.” demiştik de, onlar hemen secde
etmişler – yalnız İBLİS-şeytan çekinmiş ve secde etmemişti.!
20/117->119.
Ona demiştik ki : “Ey
düşmandır. Sakın sizi
Dünyada sıkıntı çeker
ve çıplak da olmazsın

âdem.! bu-iblis hem sana - hem de eşine
cennetten çıkarmasın.! Sonra bedbaht olur
üzülürsün. Fakat Cennette susamaz-acıkmaz
ve sıcaktan da bunalmazsın...”
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20/120.121.
İBLİS, ÂDEM’in aklını karıştırmak için ona dedi ki :
“Ey ÂDEM.! Sana sonsuz bir hayat veren ölümsüzlük ağacını ve
çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi..?”
Bunun üzerine, ÂDEM de HAVVÂ da yasaklanan O’ağacın meyvesinden
yediler ve hemen onlara AYIP YERLERİ GÖRÜNÜVERDİ.! de onlar
ayıp yerlerini, CENNET YAPRAKLARIYLA örtünmeye koyuldular ve
böylece ÂDEM, Rabbine baş kaldırıp âsi oldu ve yolunu şaşırdı..
21/81.82.(Bak->34/12.13. 38/38.âyet “ŞEYTANLARI Süleymanın emrine verdik)
Süleyman’ın emrine de Kasırga gibi esen RÜZGÂR’ı vermiştik.!
Rüzgâr, onun emriyle bereketli kıldığımız yerlere doğru eserdi
Ve Biz, her şeyin ÂLİMİYİZ, her şeyi biliriz...
SÜLEYMAN için denize dalan (İnci-Mercan çıkaran)ve başka işler
de yapan ŞEYTAN’ları emrine vermiştik ve hepsini gözetliyorduk
22/3.4.
Ve Allah hakkında, HİÇ BİR BİLGİSİ OLMAKSIZIN TARTIŞAN ve
bu hususta her azılı ŞEYTANA UYAN insanlar vardır...
O’ŞEYTAN hakkında şöyle yazılmıştır ;
Her kim onu dost-yoldaş edinirse bilsin ki, Şeytan onu yoldan
çıkaracak ve alevli ateş azabına sürükleyip-götürecektir...

22/52.
Ey Muhammed.! Senden önce gönderdiğimiz her Peygamberin veya her
elçinin dileğine ve sözlerine de İNSAN ve CİN ŞEYTANLARI,
FİTNE KARIŞTIRMIŞTIR.! Allah, bu fitneleri giderir - yok eder
ve kendi Âyetlerini sağlam - emniyetli olarak yerleştirir...
Andolsun ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir...
22/53.
Şeytanların ortaya atacağı fitnelere – Allah’ın izin vermesi ;
KALPLERİNDE GEVŞEKLİK - HASTALIK BULUNANLARI ve KALPLERİ KATI
OLANLARI İMTİHAN ETMESİ İÇİN’dir.! Muhakkak ki zâlimler,
Gerçeklerden-Haktan uzaktır ve ayrılık içindedirler...
NOT ; İYİLİKLER veya KÖTÜLÜKLER, muhakkak ki ALLAH’IN İZNİNE bağlıdır ve
İNSANLARI SINAMAK ve sağlam-çürük imânların ve Pis-Temiz insanların belli
olması için, işin en başında ŞEYTAN’a bazı yetkiler-izinler verilmiş ve
Bu sebeple ŞEYTAN, insanlara her zaman ŞÜPHE ve VESVESE vererek etkiliyor.
İRADE ile Allah’a, Dine, Kur’an-a dönmek gerekiyor ve NEFSE veya ŞEYTAN’a
uyanlara, önce bir SÜRE veriliyor ve böylece inatçı Kâfirler belirleniyor.

23/97.98.
Ve de ki: “RABBİM..! ŞEYTANLARIN KIŞKIRTMASINDAN SANA SIĞINIRIM.
ve ONLARIN YANIMDA BULUNMASINDAN DA, SANA SIĞINIRIM RABBİM...”
24/21.
Ey inananlar.! ŞEYTANA ayak uydurmaktan sakının - çekinin. Eğer
kim ŞEYTANIN İZİNDEN giderse şunu iyi bilsin, muhakkak ki ŞEYTAN
çirkin-kötü-hayâsız işleri emreder. Eğer Allah’ın size LÜTFU ve
MERHAMET’i olmasaydı, içinizden hiçbiriniz arınamaz, asla temiz
hâle gelemezdiniz. Fakat Allah dilediği kimseleri temize çıkarır
ve andolsun ki Allah, her şeyi duyar ve bilir...
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25/27->29.
Ve O’gün zalim kimseler – pişmanlıktan ellerini ısıracaklar ve
şöyle söylerler: “Keşke, Peygamberle birlikte bir yol tutsaydım.
Yazık bana.! Keşke (falancayı) dost - arkadaş edinmeseydim.!
Çünkü, KUR’AN-İMÂN bana gelmişken – O’beni yoldan saptırdı.!
ŞEYTAN, insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakandır..”
26/210.->212.
Ve KUR’AN-ı, asla ŞEYTANLAR indirmedi...
Ve onların buna yetkileri de yoktur ve güçleri de yetmez...
Muhakkak ki onlar, VAHYİ dinlemekten de uzak tutulmuşlardır....
26/221.->223.
De ki : “ŞEYTANLARIN-> KİMLERE İNDİĞİNİ SİZE BİLDİREYİM Mİ.?”
ŞEYTANLAR-> günahkârlara ve iftiracıların hepsine iner...
Ve onlar şeytanlara kulak verirler ve onların ÇOĞU YALANCIDIR.
NOT ; Allah Tealâ-nın emri ile, ŞEYTANLAR günahkârlara arkadaş oluyorlar ve
Kâfirlere etki ederek, Cehehenneme götürecek her kötülüğü onlara işletiyor.
Bak->6/112. 13/11. 17/27. 19/83. 22/53. 43/36.37.Şeytana arkadaş olanlar.!

27/24->26.(SECDE–kelimesi geçtiği zaman kıbleye dönülür 1-Secde yapılır.)
“ŞEYTAN, onları doğru yoldan saptırmış ve onların yaptıklarını
kendilerine hoş göstermiş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar..
Göklerde ve yerde gizli olan her şeyi meydana çıkaran ve gizlenen
Veya açıklanan her şeyi de bilen Allah’a niçin SECDE etmiyorlar.?
Yüce arşın sahibi olan Allah’tan başka İlâh-Tanrı yoktur.” dedi.
28/15.
MÛSÂ, halkının habersiz olduğu bir zamanda öğleyin şehre geldiği
zaman gördü ki ; kendilerinden olan birisi düşman taraftan bir
adamla kavga ediyordu ve kendi adamı Mûsâ’dan yardım istedi ve
MÛSÂ’da kıpti adama bir yumruk atınca Kıpti yere düştü ve öldü.!
Bunun üzerine MÛSÂ dedi ki :
“Bu iş ŞEYTANIN işidir. Muhakkak ki O, azdırıcı bir düşmandır..”
29/38.
Ve ÂD ve SEMÛD milletlerini de helâk-yok ettik.! Bunu, onların
oturdukları yerlerin harabelerinden anlarsınız. ŞEYTAN onlara,
yaptıkları kötü şeyleri-iyi olarak göstermiş ve onları doğru
yoldan saptırmıştı. Ancak, kendileri bunu anlayacak durumdaydı.
31/21.
ve onlara : “Siz de Allah’ın indirdiğine uyun” dendiği zaman,
onlar da : “Hayır.! Biz, babalarımızın gittiği yola uyarız” der.
ŞEYTAN, babalarını kandırıp da ateşe düşürmüşse buna ne derler.?
31/33. (Bak->35/5.)
Ey insanlar.! RABBİNİZE KARŞI GELMEKTEN SAKININ - KORKUN...
Ne babanın evlâdına ve ne de evlâdının babasına ;
hiçbir şeyle fayda veremeyeceği O’güne hazırlanın.!
Sakın – dünya hayatı sizi aldatmasın ve
SAKIN – ALLAH’ın AFFINA GÜVENDİREREK ŞEYTAN SİZİ KANDIRMASIN.!
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34/19.
Fakat onlar–buna karşılık olarak : “EY RABBİMİZ.! BU ŞEHİRLERİN
ARASINI AÇ–birbirinden uzaklaştır ki kolayca gidip-gelinemesin.!”
dediler ve böylece kendilerine yazık ettiler... Biz de onları,
darmadağın ederek - dillere destan olan bir EFSÂNEYE çevirdik.!
İşte bunlarda, çok sabreden ve çok şükredenler için ibretler var.
34/20.
Ve Andolsun ki İBLİS’in onlar hakkındaki görüşü doğru çıkmıştı.!
İçlerindeki inananlardan bir gurup hariç hepsi de İblise uymuştu.
34/21.
Halbuki İBLİS’in, onlar üzerinde hiçbir baskısı yoktu.!
Fakat Biz, âhiret inananlarla – âhiretten şüphe edenleri,
böylece ortaya çıkarırız ve Rabbin, her şeyi görüp-gözetendir...
34/40.41.
Allah, bir gün onların hepsini toplar ve sonra Meleklere der ki :
"Bunlar mı size tapıyorlardı.?" Melekler de – diyecekler ki :
"Haşâ..! Bizim dostumuz ve yardımcımız onlar değil-ancak SEN'sin.
Hayır.! İNSANLARIN ÇOĞU CİN'lere İNANIYOR ve KULLUK EDİYORDU.!"
35/5. (Bak->31/33.)
Ey İnsanlar.! Muhakkak ki, Allah’ın verdiği sözler gerçektir.
Dünya hayatı sizi aldatmasın ve Allah’ın affına güvendirerek,
ŞEYTAN da sizi aldatmasın sakın.!
35/6.
Çünkü ŞEYTAN, sizin düşmanınızdır. Siz de ona düşman olun..
Çünkü O, kendi taraftarlarını ancak Cehennemlik olmaya çağırır.
36/60->64.
O’gün ALLAH, şöyle buyurur :
"Ey âdem'oğulları ; ŞEYTANA TAPMAYIN. Çünkü O, izin için
apaçık bir düşmandır ve yalnız bana KUL'luk edin. İşte ;
dosdoğru yol budur.” diye – size bildirip - emretmedim mi.?
Ve O'ŞEYTAN, sizden önce birçok milleti - birçok kavmi,
doğru yoldan çıkarıp - saptırmıştı. Hâlâ anlamıyor musunuz.?
Öyleyse - işte bu, size bildirilen Cehennemdir...
İnkâr ettiğiniz için, bugün hemen oraya girin...”
37/5.
Rabbiniz, göklerin de yerin de ve ikisi arasındakilerin de
Rabbidir ve doğuların da batıların da Rabbidir...
37/6.7.
Şüphe yok ki, yakın gökleri – YILDIZLARLA süsleyen de Biziz.
Ve bunları, inatçı - bozguncu her ŞEYTANDAN koruduk...
37/8->10.
ŞEYTANLAR, yüce âlemi(İLEL’MELEİL’A’LÂ) asla dinleyemezler ve
her taraftan taşa tutulur - taşlanır ve kovulurlar ve
onlar için sürekli bir azap da vardır.!
Eğer bir söz kapan olursa, delip-geçen PARLAK-YAKICI BİR IŞIK,
hemen onun peşine düşer ve onu yakar.!
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NOT ; Bak->7/4648. 15/1618. 37/610. 67/5. âyetlerde bu hususlar geçiyor
ve Bazı Yıldızların özel ışığı ile bazı Şeytanların taşlanması-kovulması ve
ÂRAF’taki BURÇLAR’dan SEYREDEN RÛHLAR.! şeklinde açıklanmış olan özel durum,
Bazı yıldızlar, ŞİHAP’lar denilen tek bir hedefe yönelmiş yanıp-sönen ışık
veya ateş atan ve şeytanlara zarar veren özel bir sistem – sanılıyor.!
KÂİNÂT’taki ve DÜNYADAKİ BÜTÜN İŞLERDE metafizik mûcizeler var ve bunların
bazıları çeşitli âyetlerde açıklanmış ve yeri geldikçe işâret ediyoruz....

37/62->65.
Böyle bir nimete kavuşmak mı yoksa ZAKKUM AĞACIMI daha iyidir.?
Muhakkak ki Biz O’ağacı, Zâlimler-Kâfirler için bir dert–ceza
ve sınav aracı yaptık. O’ağaç, Cehennemin dibinde çıkar–gelişir
ve tomurcukları da, Meyveleri de - ŞEYTANLARIN BAŞINA benzer.!
NOT ; Bu âyeti duyan kâfirler: “Ateşin içinde ağaç yaşar mı hiç.?” demişler
ve alay etmişler. Allah Tealâ’nın, ateşin içinde bile yaşayabilecek bir ağaç
yaratabileceğini düşünemeyenler, herhalde ; Cehennemdeki insanların da orada
diri-diri ceza çekeceğine inanmıyorlar ve ölüp kurtulacaklarını sanıyorlar.!
Âyette ZAKKUM AĞACI TOMURCUKLARININ–>ŞEYTANLARIN BAŞINA benzediği açıklanmış.

38/36->38.(Bak->21/82. 34/12.âyette: “CİNLERİ Süleyman’ın emrine verdik”)
Bunun üzerine Biz de, SÜLEYMANIN DİLEDİĞİ YERE, HAFİF-HAFİF
ESEREK GİDEN RÜZGÂRI ve BİNA YAPAN ve DALGIÇLIK YAPAN ŞEYTANLARI
ve DEMİR HALKALARLA BAĞLI DİĞERLERİNİ de O’nun emrine vermiştik.
38/41. (Bak->21/83.âyetlere.)
Ey Muhammed.! Kulumuz EYYÜB’ü de hatırla-an...
Hâni O, Rabbine şöyle seslenmişti :
“Ey Rabbim.! ŞEYTAN Bana, gerçekten yorgunluk ve azap verdi.”
38/71.72. (SECDE–kelimesi geçtiği zaman kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Rabbin Meleklere demişti ki ;
“BEN, ÇAMURDAN BİR İNSAN YARATACAĞIM..! YARATILIŞI TAMAMLAYIP da
RÛHUMDAN ÜFLEYİP ONA CAN VERDİĞİM ZAMAN, DERHAL ONA SECDE EDİN.”
38/73->78.
Bunun üzerine MELEKLER derhâl secde ettiler. Fakat İBLİS,
SECDE ETMEDİ ve büyüklük taslayıp – kâfirlerden oldu.!
ALLAH : “EY İBLİS.! KUDRETLİ ELLERİMLE YARATTIĞIMA ;
SENİ SECDE ETMEKTEN ALIKOYAN NEDİR.................?
NİÇİN KİBİRLENDİN ve KENDİNİ YÜCELERDEN Mİ SANDIN..?” dedi...
İBLİS de : “Ben ondan hayırlıyım..! Beni ateşten yarattın ve
Onu ise çamurdan yarattın..” diye cevap verdi..
ALLAH : “EY İBLİS.! CENNETTEN DEFOL - ÇIK. ARTIK SEN, KOVULMUŞ
BİRİSİN ve CEZA GÜNÜNE KADAR, LÂNETİM SENİN ÜSTÜNDEDİR” buyurdu.
38/79->81.
İBLİS de : “Ey Rabbim.! Bana,
İnsanların tekrar diriltileceği güne kadar süre ver.” dedi...
ALLAH: “SEN, BİLİNEN O’GÜNE KADAR SÜRE VERİLENLERDENSİN” dedi..
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38/82->85.
İBLİS de dedi ki : “Ey Rabbim.! Senin kudretine andolsun ki,
insanların çoğunu azdıracağım ve mutlaka sana isyan ettireceğim
Fakat, SENİN İHLÂSLI-HÂLİS KULLARIN, ELBETTE BUNUN DIŞINDADIR.”
ALLAH : “İŞTE BU SÖZÜN DOĞRUDUR. BEN de ŞU GERÇEĞİ SÖYLERİM ki,
SEN ve SANA UYAN İNSANLARLA CEHENNEMİ DOLDURACAĞIM.” dedi...
41/25. Bak->43/36.37.
Ve onların yanına bazı yaltakçı-arkadaşlar koymuştuk ve bunlar
onların geçmiş ve geleceklerini parlak olarak göstermişlerdi ve
onlar da aldanıp-inandılar.! Kendilerinden önce gelip - geçmiş
olan CİNLER ve İNSANLAR’a uygulanan azap sözü bu sebeple onlara
da hak oldu. Çünkü, onların hepsi de cezaya lâyık kimselerdi...
41/36.
Eğer ŞEYTAN seni yanlış-kötü düşünceye - işe sevk etmek isterse,
HEMEN ALLAH’a SIĞIN.! Çünkü O, her şeyi görür ve bilir...
43/36.37.
Rahmân olan Allah’ı zikredip-anmayı ihmâlde inat edenin yanına,
Onun yanından hiç ayrılmayan BİR ŞEYTANI ARKADAŞ olarak veririz.!
Ve şüphe yok ki bu şeytan onu, doğru yoldan çevirir.
Fakat onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.!
43/38.39.
Nihâyet onlar, huzurumuza geldiklerinde arkadaşlarına :
“Sen, ne kötü bir arkadaşmışsın.! Keşke seninle aramda,
doğu-batı arasındaki gibi bir uzaklık olsaydı.!” derler...
Ve pişmanlığın, artık hiçbir faydası yoktur. Çünkü siz ;
dünyada iken zulmettiniz. Şimdi artık, azapta da arkadaşsınız..!
46/29.
Ey Muhammed.! KUR’AN-ı DİNLEMELERİ İÇİN, CİN’lerden BİR GURUBU
SANA YÖNELTMİŞTİK.! Bunlar hazır olunca birbirlerine dedi ki :
“SUSUN.! ve Kur’an-ın okunması bitince, bu CİNLERDEN HER BİRİ
BİR UYARICI OLMAK ÜZERE –> KENDİ MİLLETLERİNE DÖNDÜLER.!
46/30.31.
Ve kendi milletlerine gidip şöyle dediler : “EY MİLLETİM.! BİZ,
MÛSÂ’dan SONRA İNDİRİLEN, KENDİNDEN ÖNCEKİ KİTAPLARI DOĞRULAYAN
HAKKI-GERÇEĞİ ve DOĞRU YOLU GÖSTEREN BİR KİTAP-KUR’AN DİNLEDİK..
EY MİLLETİM.! ALLAH’ın ELÇİSİ - DAVETÇİSİ MUHAMMED’e İNANIN ve
ONA UYUN ki – ALLAH da SİZİN GÜNAHLARINIZI BAĞIŞLASIN ve
SİZİ CAN YAKAN AZAPLARDAN KORUSUN.!”
47/14.
Rabbinin katından apaçık delili - belgesi olan bir kimse,
KÖTÜ İŞİ, KENDİSİNE GÜZEL GÖSTERİLEN ve KENDİ NEFSİNE-HEVESİNE
UYAN BİR KİMSEYE BENZER Mİ.?
NOT ; Bu âyette ; KÖTÜ İŞİ, KENDİSİNE GÜZEL GÖSTERİLEN KİMSELER sözü ile ;
iki hususa işaret ediliyor ki; 1. NEFSİNE-ŞEYTANA UYANLAR, bu suretle sapıtır.
2. KALPLERİ MÜHÜRLENENLER’de artık doğru yolu göremez ve inkârda inat ederler.
Ve Rabbinin katından gönderilen KİTAP ve PEYGAMBERE uyanlar, bunlara benzemez.
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47/25.
Doğru yol kendilerine apaçık belli olduktan sonra gerisin-geriye,
eski sapık inanışlarına dönenleri – muhakkak ki ŞEYTAN,
işte onları bu işe sürüklemiş ve onları ümitlendirmiştir.!
50/27.
Onların arkadaşı olan - ŞEYTAN da der ki : “RABBİMİZ.!
ONU BEN AZDIRMADIM. Fakat KENDİSİ DERİN BİR SAPIKLIK İÇİNDEYDİ.”
58/10.
Gizli konuşmalar, inananları üzmek için ancak ŞEYTAN’ın işidir..
Hâlbuki ŞEYTAN, ALLAH’ın İZNİ OLMAKSIZIN – HİÇBİR ZARAR VEREMEZ..
O’halde inananlar, yalnız Allah’a güvenip – sığınmalıdır...
58/19.
ŞEYTAN, onları etkisi-emri altına almış ve Allah’ı unutturmuştu.!
Onlar, şeytanın yanında ve onun taraftarlarıdır...
İyi bilin ki Şeytanın taraftarları, hüsrân ve zarar içindedir..
58/20.
Allah’ın ve Peygamberin emirlerine karşı gelenler-düşman olanlar;
İşte onlar, aşağılıkların en aşağısı olanlar gurubundadır..
59/16.
İki yüzlü Münâfıkların durumu şuna benzer - İnsanlara :
“ALLAH’ı İNKÂR ET” diye emir veren Şeytanın bu emrine uyan ve
inkâr eden insana : “ARTIK, BEN SENDEN UZAĞIM.! ÇÜNKÜ BEN,
ÂLEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH’tan KORKARIM” diyen ŞEYTAN’a benzer.
59/17.
Nihayet her ikisinin de sonu ; İçinde, sonsuza kadar kalacak
oldukları ateştir-Cehennemdir.. Zâlimlerin cezası işte budur...
67/5.
Andolsun ki Biz, YAKIN GÖĞÜ KANDİLLERLE - IŞIKLARLA DONATTIK.!
Ve bunlarla, ŞEYTANLARIN taşlanmasını sağladık.!
NOT ; Bak->7/4648. 15/1618.67/5. 37/610.âyetlerde bu hususlar geçiyor ve
Bazı Yıldızların özel ışığı ile bazı Şeytanların taşlanması ve kovulması .! ve
ÂRAF’taki BURÇLAR’dan SEYREDEN RÛHLAR.! şeklinde açıklanmış olan özel durum,
Bazı özel yıldızlar ŞİHAP’LAR denilen ve tek bir hedefe yönelmiş yanıp-sönen
ışık veya ateş atan ve şeytanlara zarar veren özel bir sistem – anlaşılıyor.!
KÂİNÂT’TAKİ ve DÜNYADAKİ BÜTÜN İŞLERDE metafizik mûcizeler var ki, bunların
bazıları çeşitli âyetlerde açıklanmış ve yeri geldikçe işâret ediyoruz.!

81/25->29.
BU KUR’AN ; KOVULAN ve LÂNETLENEN ŞEYTAN’ın SÖZÜ DEĞİL’dir...
O’halde, siz nereye gidiyorsunuz.?
----------*****---------Sadakallâhül'azîm ...
Doğruyu apaçık söyleyen Allah, çok güçlü ve azametlidir.
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ŞEYTANA -> LÂNET ETMEK Hakkında.

Hz.MEVLÂNA, Mesnevî – cilt-2’de 2/2512.->
-------------------------------------LÂNET, Şeytana bir gözbağı oldu...
Bu sebeple ÂDEM’i düşman sandı ve
işte böylece LÂNET, İnsanı ters görüşlü yapar.
HASETÇİ, kendini görür – beğenir ve KİNDAR hâle gelir..
Nihayet KÖTÜLÜĞÜN, kendisine geri döneceğini ve
ona zarar vereceğini anlamaz.! KENDİSİNİ MAT edecek şeylerin
hepsini TERS görür ve kendisi MAT’olur, kendisi zarar görür...
Bu sebeple âyette ;
KİŞİ KURDUĞU TUZAĞA KENDİ DÜŞER – denmiştir...
2/2720.
Sonra da İBLİS’e –> ŞEYTAN’a – suçu yokken LÂNET edersin.!
Niçin O’Şeytanlığı kendinde görmezsin.?
5/2988.->
Suç işledikten sonra da tutar -> İBLİSE LÂNET edersin.!
Çünkü bu eğriliğe onun yüzünden düştün...
ŞEYTAN'la - MELEK, GAYB PERDESİ ardından,
gizlice bu kötülükle iyiliği sana gösterir.!
Şeytan : "Ey tabiat ve ten tutsağı.!
Ben bunu sana gösterdim. Fakat, zorlamadım ki" der.
Melek de "Ben sana, bu neşe yüzünden, GAM'ın artar." demedim mi.
"Falan gün de ben sana şöyle demedim mi :
CİN'ler YOLU O'TARAFA GİDEN YOL'dur. BİZ, SENİN CANINA DOSTUZ,
RUHUNA-RUHLAR KATARIZ, SENİN BABANA İHLASLA SECDE ETMİŞİZ. ŞİMDİ
de SANA HİZMET ETMEKTE - HİZMET EDİLME YOLUNA SENİ ÇAĞIRMAKTAYIZ.
BU ŞEYTANLAR, BABANA da DÜŞMANDI, "Secde edin" EMRİNE UYMADILAR.
FAKAT SEN ŞEYTANA UYDUN, BİZİ DİNLEMEDİN. HİZMET HAKLARIMIZI da
TANIMADIN BİLE. ŞİMDİ, BİZ de MEYDANDAYIZ - ONLAR da MEYDANDA..
SÖZÜMÜZDEN - SESİMİZDEN TANI ve GÖR.!" der...
----------*****---------5/525->
ŞEYTAN - lügatta -> BAŞ'ÇEKME-dir...
Bir sofranın çevresinde - 100'adam oturur - yer'içer.
Fakat ; BAŞ OLMAK İSTEYEN İKİ ADAM - DÜNYAYA SIĞAMAZ.!
Hattâ Padişah,
kendisine ortak olur diye babasını bile öldürür.
ULULUK -> ululuk ıssı TANRI'nın elbisesidir ...
Kim onu giymeye kalkışırsa - vebâle girer ...
TAC O'NUN'dur - KEMER BİZİM. Vay - haddini aşana.!
5/1220->
KUR’AN-ı oku da bak.! İNSAN ŞEYTANLARI da,
Tanrının çarpmasıyla, ŞEYTAN CİNSİNDE olmuşlardır.!
* ŞEYTAN, birisini kandırmada âciz oldu mu,
bu'çeşit insanlardan yardım ister.!
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5/1945->
-----Burada YÜCE'lik = KÂFİR'liktir, alçalmak = DİN.!
TAŞ, taşlıktan fâni olmadıkça - yüzüğe takılır mı.?
Hem hâla TAŞ'sın - hem de "BEN" diyor - varlık güdüyorsun.!
Hâlbuki senin yoksul'lanmanın - yok'olmanın tam zamanı...
KÂFİR dâima MAL ve MEVKİ arar. Çünkü külhan, FIŞKI ile tavlanır.
Bu yola kılavuz İBLİS’tir. Çünkü MEVKİ TUZAĞINA ilk avlanan Odur.
MAL, YILAN'a benzer - MEVKİ ise EJDERHA'dır ...
TANRI erlerinin gölgesi - bu ikisine de zümrüttür.!
YILAN'ın O'zümrütten gözü kamaşır KÖR'olur. Yolcu da kurtulur..
O'sahte ULU -> yâni İBLİS, önceden bu yola DİKEN döşemiştir.
Bu sebeple HER İNCİNEN KİŞİ -> ŞEYTANA LÂNET, eder...
5/2988->
-----SUÇ’tan sunra da tutar -> İBLİSE LÂNET edersin.!
Çünkü bu eğriliğe onun yüzünden düştün...
ŞEYTAN'la - MELEK, GAYB'PERDESİ ardından,
gizlice bu KÖTÜLÜK’le İYİLİĞİ sana gösterir.! (İLHÂM EDER)
ŞEYTAN : "Ey tabiat ve ten tutsağı.!
Ben bunu sana gösterdim. Fakat, zorlamadım ki" der.
MELEK de: "Ben sana, bu'neşe yüzünden GAM'ın artar" demedim mi.?
Ve, falan gün de ben sana şöyle demedim mi :
CİN'ler YOLU O'TARAFA GİDEN YOL'dur. BİZ, SENİN CANINA DOST'uz,
RÛH’una – RÛH’lar KATARIZ, SENİN BABANA İHLÂSLA SECDE ETMİŞİZ.
ŞİMDİ de SANA HİZMET EDİP, HİZMET EDİLME YOLUNA SENİ ÇAĞIRIYORUZ.
BU'ŞEYTANLAR, BABANA da DÜŞMANDI ve"Secde edin" EMRİNE UYMADILAR.
Fakat, SEN ONA UYDUN da BİZİ DİNLEMEDİN. HİZMET HAKLARIMIZI da
TANIMADIN BİLE. ŞİMDİ, BİZ de MEYDANDAYIZ - ONLAR da MEYDANDA,
SÖZÜMÜZDEN - SESİMİZDEN TANI ve GÖR.!" der...
5/1920.
-----Çünkü VARLIK, insanı adamakıllı SARHOŞ eder,
AKLINI başından alır – UTANCI’nı da gönlünden alır.!
Önce gelenlerden nice yüzbinlerce tâifeyi,
VARLIK SARHOŞLUĞU - bu geçitte yere yıktı.!
İBLİS'de : "ÂDEM, niçin bana üstün olsun ki.?" dediği için,
Bu yüzden AZÂZİL kesildi... (AZÂZİL = ŞEYTAN, ŞER'lilerin önderi)
"BEN HOCAYIM - hem hoca oğlu. Yüzbinlerce hünere kabiliyetim var,
Her şeyi yapabilirim. Hüner ve marifette kimseden aşağı değilim,
hizmet etmek üzere, düşmanın önünde ayak üstü niçin durayım.?"
"Ben ateşten doğdum - O'balçıktan.
Ateşe karşı, balçığın ne değeri var ki.? Ben âlemin en yüce'si,
zamanın övünülecek kişisiyken, O'vakit O'nerede idi.?" demişti..
5/4232.
YILDIZ'lar -> ŞEYTAN’a AKREP gibidirler.!
Fakat, müşteriye en yakın bir dosttur onlar...
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1/1848.başlığı ve 1854->
---------------------HALK'ın bir kişiyi ULU'lamasının ve
Halk tarafından, PARMAKLA GÖSTERİLMENİN - KÖTÜLÜĞÜ hk...
* ŞEYTAN. bunun gibi binlerce kişiyi ırmağa atmıştır.!
* Dünyanın lütfetmesi ve yaltaklanması - hoş bir lokmadır.
Fakat az ye. Çünkü ; ATEŞTEN BİR LOKMA'dır.!
* Ateş gizlidir, zevki meydanda. Dumanı sonunda meydana çıkar.!
* Sen : "Ben, O'Medihleri yutar mıyım.
O'tamahından meth'ediyor. Ben onu anlarım." deme.!
* O'sözler gönlüne dokunur - onun tesîri altında kalırsın.
Medih'ten de bir ululuk gelir - dene de bak.!
Medih’in de günlerce tesiri altında kalırsın...
O'Medih, canın ululanmasına - aldanmasına sebep olur...
* Medihin tesiri - şekerin tesirine benzer - gizli tesir eder ve
bir müddet sonra vücutta, deşilmesi icabeden bir çıban çıkar.!
* NEFİS, ÇOK ÖVÜLMESİ YÜZÜNDEN FİRAVUN'laştı...
Alçak gönüllü - hor'hakîr ol - ululuk taslama.!
* Evvelce seni aldatıp - duranlar ;
bu vakit seni görünce sana -> "ŞEYTAN.!" adını takarlar ve
* Seni, kapı dibinde görünce de, hepsi birden :
"Mezarından çıkmış hortlak.!" derler...
* ŞEYTAN, adamın yanına kötülük için gelir...
Senin yanına gelemez. Çünkü SEN, ŞEYTAN’dan da BETERSİN.!
* ŞEYTAN, sen insan oldukça izini izler,
ardından koşar - sana ŞARABI’nı tattırır.!
* Ey, bir işe yaramaz adam.! ŞEYTAN HUYUNDA ayak direyip,
den şeytanlaştığın zaman - senden şeytan da kaçar.! ve
* Eteğine sarılan kimse de, sen bu hale gelince senden kaçar...
1/1879.
* Tanrı'nın ve Tanrı erlerinin inâyetleri olmazsa,
MELEK bile olsa -> defteri kap'karadır........., vesselam...
Mesnevî 1/3212->
-------------KİM, KENDİ NOKSANINI GÖRÜP ANLARSA ;
YEDEĞİNDE 9'AT OLDUĞU HALDE, TEKEMMÜL YOLUNDA KOŞAR...
KENDİSİNİ KAMİL SANAN ULULUK SAHİBİ TANRI'nın YOLUNDA UÇAMAZ.
SENDEN BU, KENDİNİ BEĞENME DEF'OLUNCAYA KADAR,
GÖNLÜNDEN de ÇOK KAN AKAR - GÖZÜNDEN de.!
İBLİS'in illeti : "BEN ADEM'den HAYIRLIYIM" demesiydi.
BU HASTALIK -> HER MAHLÛKTA VAR’dır...
Bu hastalığa müptelâ olan, kendisini hor görse bile,
Sen O'nu, altında pislik olan sâf-su bil..
İmtihan kastı ile, O'nu şöyle bir karıştırsan.!
hemen su-bulanır, pislik rengini alır.
Kimse, yarasının kötülüğünü görmesin diye,
her yaranın üstüne, Sinekler konar.!
O'sinekler, senin DÜŞÜNCE’lerin ve MAL’larındır.
YARA da -> ahvâlindeki ZULMET.!
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3/4053.->
-----NEFİS'le - ŞEYTAN, ikisi de bir'dir.
Sûrette kendisini iki gösterdi..
AKIL'la - MELEK'de birdir. Hikmeti var bunun için 2-sûret oldu.
İçinizde, aklı'alan - Can'a da düşman
DİN'e de düşman olan böyle bir düşmanınız var.!
Hz.Mevlâna, KİN hakkında da, şunları buyuruyor :
Mesnevî – 4/111->
İmândan gelen merhamet ondan alındı.!
ŞEYTAN sıfatı olan KİN - ona çattı, sataştı...
Hiddet'in, Kin'in yapılıp - düzüldüğü tezgâh oldu.!
Bil ki KİN -> sapıklığın - kâfirliğin temelidir...
2/272->
Temiz şeyler-> temizlere aittir.. Pislere de-> pis şeyler....
KİN yüzünden yol azıtanlara, KİN TUTMA sakın. Çünkü onların,
kabirlerini de - kin tutanların kabirlerinin yanına kazarlar.
KİNİN aslı -> CEHENNEM'dir.
Senin kinin, O'küllün cüzüdür ve dinin de düşmanı...
----------*****---------Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ’r.a GUNYET-ÜT TÂLİBİN kitabı S;303-de ;
----------------------------------------------------------Şu HADİS’ler var ;
---------------* YÂ ÖMER.! ŞEYTAN, SENİN GÖLGENDEN KAÇIYOR...
* ÖMER HANGİ VÂDİ’ye YÖNELSE, ŞEYTAN YOLUNU DEĞİŞTİRİR...
Başka HADİS’lerde şunları buyurdu :
--------------------------------* ABDEST’e sataşan bir ŞEYTAN vardır ki adı, VELEHÂN’dır.
* NAMAZ’da SAF’ları sıklaştırır ki aranıza ŞEYTAN’lar girmesin.
Onlar, BENÂT-ı CEDEF gibidirler... (Küçük Hicaz KOYUN’ları)
* Sizlerden herkesin BİR ŞEYTANI vardır...
BENİM de şeytanım vardı. Fakat, Allah bana yardım etti ve
MÜSLÜMAN oldu.. Bana ancak HAYIR söyler...
* ALLAH TEALÂ, İBLİS’e LÂNET ettikten sonra,
Tıpkı, ÂDEM’den HAVVÂ’yı yarattığı gibi,
ŞEYTAN -> KARISI ŞEYTÂNE’ye sarıldıktan sonra HÂMİLE kaldı ve
31-yumurta çıktı.! Bu yumurtalar onların SOYU’nun aslı oldu.!
ŞEYTAN’lar, şu yerlere yerleştiler ;
---------------------------------DAĞLAR – SARP YERLER - ADALAR – ISSIZ YERLER – DENİZLER –
ORMANLAR – SU KAYNAKLARI – YOL KAVŞAKLARI – ÇÖPLÜKLER –
HAMAMLAR – TUVALETLER – HAVA – KABİRLER – SAVAŞ MEYDANI –
KİLİSELER – KÖŞKLER - ÇADIRLAR ve tüm yerlere...
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Sayfa ; 305->den ;
---------------Hz.MUHAMMED’sav, “ALLAH, MEL’ÛN-a LÂNET ETSİN.”
Dedikten sonra.. Bu sözü duyan Hz.ALİ’r.a.
* Ya Resullallah.! Az önce kime LÂNET ettin.?
Diye sorunca, şu cevabı almış ;
* Habis İBLİS’e idi. Kuyruğunu gerisine soktu 7-yumurta çıkardı..
İşte, Âdemoğullarının üstüne saldığı çocukları şunlardır ;
1.OĞLU’nun adı-> MÜTHİŞ’tir. İLİM sahiplerinin peşine salmıştır
ve onları çeşitli arzularının peşinde koşturur...
2.OĞLU’nun adı-> HADİS’tir. NAMAZ kılanların üstüne salar
Namazda UNUTKANLIK, ESNEME verir ve SAĞA-SOLA baktırır ve
TAPİK’letir ve UYUTUR... Ona : SEN UYUDUN... dediklerinde,
“BEN UYMADIM.!” Der ve Namazı ABDESTSİZ kılmış olur ve
BU NAMAZ’dan aldığı GÜNAH, sevaptan daha çoktur...
3.OĞLU’nun adı-> ZELBENÛN veya ZELNİYON’dur...
ÇARŞI ve PAZAR’dakilere musallat olmuştur...
Buradakilere EKSİK tartmayı – YALAN söylemeyi emreder..
4.OĞLU’nun adı-> BETER’dir...
YAKA-PAÇA yırtmak, YÜZ tırmalamak gibi işleri yaptırır...
MUSİBET veya ÖLÜM hallerinde AH-VAH çığırtkanlığı yaptırır,
Ve bu suretle İnsanların SABIRLA alacağı ECİR-sevap yok olur.
5.OĞLU’nun adı-> MENŞUT’tur...
YALAN HABER, DEDİKODU, ÇEKİŞTİRMEK, GIYBET, GAMMAZLAMAK v.s
KÖTÜ şeyleri yaptırmak suretiyle, insanları günaha sokar.
6.OĞLU’nun adı-> VASİM’dir... Bir özel görevlidir ve
SAHİB-i DÜBÜR = Dübür sahibi = Cinsel işleri körükleyen...
ERKEK ve KADIN’ların CİNSEL ORGANLARINA ÜFLEMEK suretiyle,
harekete geçiri ve ZİNÂ işletir ve günaha sokar...
7.OĞLU’nun adı-> AVER’dir... Bunun işi de HIRSIZLIK’tır ve
Hırsızlık yaptırmak için der ki :
* ÇAL da borcunu öde.! İhtiyaçlarını gider, sonra TÖVBE edersin.
Sayfa ; 310->dan ;
ŞEYTAN’ın KALBE VESVESE VERMESİ Hk.;
---------------------------------KALBE 2-İLHÂM VAR ;
1.MELEK tarafından -> İYİ, DOĞRU şeyler ilhâm edilir,
2.ŞEYTAN tarafından -> KÖTÜ işler ve vesvese ilhâm ediliyor..
Hz.Hasan BASRİ’r.a şöyle anlatıyor :
Bunlar 2-önemli iş olup, KALP’te gezer durur...
Bir ALLAH’tan gelir, diğeri DÜŞMAN’dan...
Hz.MÜCAHİD’r.a şunları anlatmış :
* SİNSİ HANNÂS ŞEYTANI’nın ŞERRİNDEN... 114/4.Âyet...
Bu ŞEYTAN KALBE yayılır ve ne zaman kalpte,
ALLAH – zikri geçerse, hemen siner, kaybolur...
Ne zaman GAFLET’e düşülse, hemen ortaya çıkar KALB’e sarılır.
O’ŞEYTAN -> DOMUZ suretindedir. Kalbe bağlıdır ve
KAN DOLAŞIM-ı ile dolaşır...
ALLAH TEALÂ onu bu şekilde insanlara MUSALLAT etmiştir...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

151

* ŞEYTAN ile ilgili belgeler *

152

Hz.İmâm RABBÂNİ’r.a – MEKTUBÂT, 33.Mektup-ta ;
-------------------------------------------Bak->58/19.âyetinde, ŞEYTAN’laşmış insanlar târif ediliyor..
DİN büyüklerinden biri ;
ŞEYTAN’ın İNSANLARLA UĞRAŞMADIĞINI ve BOŞ OTURDUĞUNU görüp :
Bunun sebebini Şeytana sorunca, şu cevabı almış :
* ZAMANIN DİN ADAMI Geçinen -> KÖTÜ ÂLİMLER,
İnsanları yoldan çıkarmakta bana pek-çok yardım ediyorlar ve
benim bir iş yapmama gerek kalmıyor.! Demiş...
* Zamanımızda, ŞERÎAT’in emirleri yapmaktaki gevşeklikler ve
İNSANLARIN DİNDEN YÜZ ÇEVİRMESİ’nin sebepleri hep,
DİN ADAMI, perdesi altında söylenen SÖZ’ler ve YAZI’lar ve
Bu adamların bozuk niyetlerinden kaynaklanmaktadır...
DİN ADAMLARI – 3-KISIM’dır ;
---------------------2.AKIL sahibi ve
3.İLİM sahibi olanlar,
1.DİN sahibi ve
Bu 3-sıfatı birlikte taşıyan bu adamlara, DİN ÂLİMİ denir.
Bir sıfat noksan olursa, onun sözüne güvenilmez...
DÜNYAYA gönül kaptırmayan MAL, MEVKİ, ŞÖHRET kazanmak ve
BAŞA GEÇMEK sevdasında olmayan bu âlimler ÂHİRET ADAMI’dır.
* PEYGAMBER’lerin a.s, VEKİL’leri – VÂRİS’leri işte bunlardır.
Kıyâmet’ten sonra bunların MÜREKKEP’leri tartılacak ve
* ŞEHİT’lerin KANI’ndan daha ağır gelecektir.!
* ÂLİM’lerin UYKUSU -> İBÂDET’tir...
Hadisi, işte bunlar için söylenmiştir...
MEKTUBÂT, 273.Mektup-ta ;
----------------------SORU ;
TEGANNİ ile KUR’AN OKUMAK ve DİNLEMEK YASAK edildiği gibi,
MEVLİD’i de yasak edecek miyiz.?
Muhammed NUMAN kardeşimiz, Hz.MUHAMMED’i sav, RÜYÂ’sında görmüş
Ve Hz.Peygamberin MEVLİD cemiyetlerini çok beğendiğini anlamış.!
Ve MEVLİD dinlemekten vazgeçmek, bunlara çok ağır gelmektedir..
CEVAP :
RÜYÂ’ların kıymeti olsaydı ve RÜYÂ’da görenlere güvenilseydi,
MÜRİD’lerin -> MÜRŞİD’lere ihtiyacı olmazdı ve
Allah Tealâ’nın Mârifetlerine kavuşmak için,
TARİKAT’lerden birine bağlanmak gerekmez ve HER MÜRİD,
Yaşayışını RÜYÂ’da gördüğü ile düzenler ve işini yola kordu...
Böyle oluna da, ÖĞRETMEN – TALEBE ilişki zinciri de olmazdı...
MEL’ÛN ŞEYTAN -> güçlü bir DÜŞMAN’dır...
İşin sonuna varanlar bile, ŞEYTAN’ın HİLE’sinden korkarlar ve
ŞEYTAN’ın yalanlarından ve etkisinden TİTREMEKTE’dirler...
Sona varanlar böyle oluyorsa, baştaki veya yolun ortasındakiler
ŞEYTAN’dan nasıl EMİN olabilirler.?
Hâlbuki, ALLAH TEALÂ sondakileri korumaktadır ve
bu sebeple ŞEYTAN bunları aldatamaz...
Başlangıç ve ortadakiler bu korumadan mahrum saylırlar...
Bu sebeple RÜYÂ’lara GÜVENİLMEZ...
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RÜYÂ’da Hz.MUHAMMED’sav, görülürse, bu doğrudur.
Çünkü ŞEYTAN, onun suretine giremez...
Fakat Mel’ûn ŞEYTAN’ın hileleri pek çoktur ve
MEKR-i = Aldatması RÜYÂ göreni etkiler..
Hz.PEYGAMBER,sav, ashabına bazı âyetleri okurken bile,
ŞEYTAN araya bazı sözleri karıştırdı ve ASHÂB’ın itirazı üzerine
sonra Hz.CEBRÂİL’a.s,dan VAHY ile bu yanlışlık düzeltildi...
ŞEYTAN,ın – Bütün Peygamberlerin sözlerini karıştırdığı ve
sonra düzeltildiği bildirilmiştir...
HÂL böyle iken, RÜYÂ’lara nasıl güvenirsiniz.? Her şey,
UYANIK iken vardır ve bunları uyanık iken görmeğe çalışmalıdır...
RÜYÂ’lara değer vermemelidir...
YOLUMUZA UYMAYAN ŞEYLER ;
----------------------ŞARKI – RAKS – DANS veya
MEVLİD – KASİDE – GÜZEL OKUMAK olsun, hepsi birdir...
HER TARİKAT’ın MAKSADA ULAŞTIRAN ÖZEL ŞARTLARI VARDIR...
Bu yolda ilerlemek isteyenler, gereken şeylerden sakınmalı ve
başka tarikatlarda yapılanlara bakmaması lâzımdır...
NAKŞİBENT Hazretleri buyurdu ki :
BİZ BU İŞİ YAPMAYIZ, fakat kötü de bilmeyiz........ vesselâm...
----------*****----------

Hz.MEVLÂNA'r.a, Mesnevî’de buyurmuş ki :
-------------------------------------3/2537.->Beyitler ;
KENDİNE GEL.! SÖYLE, SÖYLE ki, SÖYLEME KABİLİYETİ BİZDEN
SONRAKİ ZAMANLARDA AKMASI İÇİN IRMAK YOLUNU KAZMAKTA’dır.
HER DEVİRDE SÖZ SÖYLEYEN BULUNUR...
Fakat, GEÇMİŞLERİN SÖZLERİ DAHA FAYDALI’dır.
Çünkü ;
5/534. TÂC O'NUN'dur - KEMER BİZİM.! Vay - haddini aşana.!
5/569: FİLOZOF ; Dâvasında, delîllerini çoğaltır durur...
Hâlbuki ; Kalbi temiz olan Tanrı kulları ise,
onun aksine olarak, delîllere bakmaz bile...
5/3128.KUR’AN-ın ANLAMINI ancak KUR’AN-dan veya HEVÂ-HEVES’ini
ATEŞE VURMUŞ, KUR’AN-ın HUZURUNDA ALÇALMIŞ KURBAN OLMUŞ,
RÛHU KUR’AN KESİLMİŞ –> ADAM’dan SOR...
5/1220.Kur'an-ı oku bak. İNSAN ŞEYTANLARI Tanrının çarpmasıyla
ŞEYTAN Cinsinde olmuşlardır. ŞEYTAN birisini kandırmada
âciz olduğu zaman, bu çeşit insanlardan yardım ister.!
----------*****----------
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ŞEYTAN’dan KORUNMA ve KURTULMA Hk.

Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ’r.a GUNYET-ÜT TÂLİBİN kitabı S; 297->
--------------------------------------------------------3/36. (Mineş’şeytânir’racîm = KOVULMUŞ ŞEYTAN’dan)
“YÂ RABBİ.! Bir KIZ doğurdum. Bir KIZ, Erkek gibi değildir.
Ben ona MERYEM adını verdim ve ben onu da ve soyunu da,
KOVULMUŞ ŞEYTAN’dan –> Sana sığındırıyorum...” dedi.
16/98. ( Billâhi mineş’şeytânir’racîm )
KUR’AN okuyacağın zaman önce kovulmuş ŞEYTAN’dan ALLAH’a SIĞIN.
Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm - Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınarak,
Esirgeyen bağışlayan, Allah adıyla başlarım...
ŞEYTAN = HAYIR’dan uzak kalan ve ŞER’lere bulaşan – anlamında.
* EÛZÜ = Sığınırım...
MAAZALLAH = Allah’a ilticâ eder, sığınırım.
* İSTİÂZE = Doğrudan doğruya ALLAH’a SIĞINMAK ve
Allah’tan korunma talebi’nde bulunmak’tır...
İSTİÂZE = EÛZÜ BESMELE okuyarak –> ALLAH’a SIĞINMAK... demektir.
“Huzura girmek için, kapıyı vurup izin itemeye benzer” demişler.
Düşüncenin-Gönlün-Dilin, bilhassa ŞEYTAN’ın şerrinden korunması
için, KUR’AN-I KERÎM okumaya başlamadan önce – EÛZÜ ile beraber
BESMELE söylenmesi emredilmiş ve böylece dini bir farz olarak ;
ALLAH TEALÂ’nın KORUMASI’na SIĞINILMAKTA’dır...
ŞEYTAN’ın şekli ;
37/62->65.âyetler,
Böyle bir nimete kavuşmak mı yoksa ZAKKUM AĞACIMI daha iyidir.?
Muhakkak ki Biz O’AĞACI, Zâlimler - Kâfirler için bir dert–ceza
ve sınav aracı yaptık. O’AĞAÇ, Cehennemin dibinde çıkar–gelişir
ve tomurcukları da, Meyveleri de -> ŞEYTAN’ların BAŞINA benzer.
NOT ; ŞEYTAN -> KIRMIZI RENKLİ AHTAPOT şekline de girebiliyor.!
veya İNSAN veya bir HAYVAN şeklinde de görülebiliyor...
Çünkü, CİN’lerin böyle bir özelliği, kabiliyeti var.!
ŞEYTAN, Korkunç BAŞLARI olan YILAN’lar, olarak da bilinir.!
RACİM = LÂNETE uğramış ve RECM olunmuş – anlamında olup,
“ÂDEM’e SECDE ET” emrine uymadığı için, bu sebeple,
LANET’e uğramış ve huzurdan KOVULUP-ATILMIŞ, anlamında.
Buyurmuşlar ki :
ŞEYTAN’a EN ZOR-AĞIR GELEN ŞEY, İNSANLARIN ALLAH’a SIĞINMASI’dır.
7/200.201. (Bak->41/36.)
Eğer ŞEYTAN’ın FİTNE’si Sana tesir ederse, hemen ALLAH’a SIĞIN.
Şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar ve bilir...
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Şeytanın bir VESVESE’sine
uğrayınca ALLAH’ı HATIRLAR-ANARLAR, HEMEN DOĞRU YOLU GÖRÜRLER.
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HİKÂYE’ler ;
BİRKAÇ HİKÂYE, KONUYA ÇEKİCİLİK KATAR ;
------------------------------------ŞEYTAN, ÇOCUKLARINI TOPLAMIŞ ve ONLARA HAYAT DERSİ VERMEKTEDİR.
Demiş ki :
Bakın evlâtlarım, bizler hiç suçumuz yokken, insanlar bize lânet
ederler ve günaha girerler. Şimdi bir örnekle size göstereceğim.
Diyerek, KÖYDE SÜT SAĞAN BİR KADIN’ın AĞACA BAĞLI OLAN İNEĞİ’nin
İPİNİ ÇÖZER ve İPİ, BİRAZ UZUNCA TEKRAR BAĞLAR...
İpin gevşemesiyle İNEK hareketlenir ve SÜT kovasını devirir...
Bunu gören kadının kocası-> karısına :
“EY SALAK KADIN, NİÇİN SÜTÜ YERLERE DÖKTÜRDÜN.?” Dedikten sonra
bir TOKAT vurunca, kadın oturağından geriye düşer ve kafası bir
taşa çarptığı için ÖLÜR. Bunu duyan kadının erkek kardeşleri,
gelir ve “KIZ KARDEŞİMİZİ HAKSIZ YERE ÖLDÜRMÜŞSÜN.!” Diyerek,
adamı vurup öldürürler ve bunu gören adamın erkek kardeşleri de
dost oldukları bu âileye -> Ölümcül DÜŞMAN olurlar ve
bu suretle KAN DAVALARI, insanlar arasında devam eder...
İşte evlâtlarım.! Bizler insanlara yalnız KÖTÜ yolu gösteririz,
Fakat insanlar düşüncesizce KÖTÜLÜKLER yapar ve CEHENNEME gider.
----------*****---------BİR ŞEYTAN’lık HİKÂYESİ ;
----------------------Yaşlanmış Köylü - bir gün dağda ümitsizce gezerken.!
Bir mağaranın önüne, büyükçe YAŞLANMIŞ BİR YILAN çıkarak der ki:
* Ey ihtiyar.! Ben artık yaşlandım ve rızkımı arayamıyorum.
Bak sen de yaşlısın, bana her gün bir küçük tencere SÜT getir,
şuraya bırak ve orada bulacağın bir ALTIN senin olsun.!
İhtiyar köylü, kabul ederek - bu suretle geçinip gider ve
Allah'ın bu lütfuna karşı birkaç yıl, hep şükredermiş..
Nihayet, dağa gidemez hale gelince - oğlunu yanına çağırıp,
durumu açıklar ve hâinlik etmemesi için, ŞEYTANA UYMAMASI için,
çok sıkı tembihler etmiş, böylece birkaç gün oğlu da - YILANA
SÜT GÖTÜRÜP BİR ALTIN almaya başlamış, Fakat oğlan işten bıkmış,
ve mağaradaki altınların hepsini - bir kerede elde etmek için,
bir keskin BALTA hazırlayarak - mağaranın önüne sütü götürmüş ve
Tam Yılan sütü alırken, saldırarak yılanın ancak kuyruğunu kesip
Kopartınca -> kaçamadığını için - YILAN oğlanı sokup öldürmüş..
Oğlunun geri gelmediğini gören yaşlı babası hemen dağa çıkmış,
oğlunun ölüsünü bulmuş ve yılanda mağara kapısında görününce,
Yılanla şöyle konuşmuşlar :
* ŞEYTANA UYUP Hâinlik etme sakın.! Diye,
OĞLUMA çok tembih ettim. Fakat şeytan ayartmış.!
Yine dost olalım ve ben eskisi gibi süt getireyim mi.?
Diye sorunca YILAN – şu :
* SENDE EVLAT, BENDE KUYRUK ACISI OLDUKÇA ARTIK DOST OLAMAYIZ...
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HİKÂYE -> YAPTIĞIM GÜNAH MI.?
--------------------------AFYON Şehrinde, 2007-yılında kiralık bir evde oturduğum sırada,
3-Katlı, bahçesinde de KİRAZ ağacı bulunan bir binanın köşesinde
BİR BAKKAL vardı ve bazen onunla oturur dereden-tepeden konuşur
bana çeşitli sorular sorarak benim NASIL bir ADAM.! Olduğumu
sınardı.! Ben de benim DİNİ belgelerle uğraştığımı ve bu hususta
biraz ilerlediğimi, hikâyelerle anlatırdım...
BİR GÜN ÇOK KÖTÜ BİR İŞ YAPMIŞ ve BUNU KENDİNE YEDİREMEDİĞİ İÇİN,
BENDEN DESTEK ALABİLECEĞİNİ UMARAK, olayı şöylece özetledi ;
* KİRAZLAR OLGUNLAŞTIĞI İÇİN Karım, bahçedeki kirazdan toplamış.
Bunu gören alt kattaki KADIN da karıma gelerek :
“SİZ KİRACISINIZ. BEN, MAL SAHİBİNİN AKRABASIYIM. BAHÇEYİ BANA
EMÂNET ETTİLER. KİRAZLARDAN TOPLAYAMAZSINIZ.!”
Diyerek, Karıma engel olmuş. Ben de elime bir SOPA aldım ve
KİRAZ AĞACINDAKİ KİRAZLARA VURUP ÇOĞUNU YERE DÖKTÜM TELEF ETTİM.
Şimdi bana söyle ;
* BİZ KİRACIYIZ, fakat KİRAZDAN HAKKIMIZ YOK MU ve
* BU YAPTIĞIM GÜNAH MI.?
Ben de dedim ki :
* Andolsun ki SEN, bunun ne olduğunu biliyorsun ve söyle bakalım,
KİRAZ AĞACININ GÜNAHI NE İDİ.? Gidip kadına sövseydin.!
Dedi ki :
* KADINA SÖVÜP, DÖVSEYDİM. EŞİ-AKRABASI BANA SALDIRABİKLİRDİ.!
BEN KİRAZLARI ONA da BIRAKMADIM. YERE İNDİRDİM...
Dedim ki :
* İNSAN, VERİLEN ZARARI KARŞIYABİLİRSE, GÜNAH’tan KURTULABİLİR.
Fakat, AĞACA ATILAN DAYAĞI NASIL TELÂFİ EDECEKSİN.?
BÜYÜK BİR GÜNAH İŞLEMİŞSİN...
BÜYÜK BİR SEVAP, SEVAPLAR İŞLERSEN belki KURTULURSUN...
Fakat,
O’adamın da, böyle bir sevap işlemesi, mümkün değildi...
----------*****---------GERÇEK BİR OLAY ;
--------------Osmanlı Padişahlarından KANUNİ S.SÜLEYMAN,
Sarayın bahçesindeki ARMUT ağaçlarını kurutan KARINCALARIN
ÖLDÜRÜLMESİ – için Şeyh’ül-islâm EBUSUUD EFENDİ’den FETVÂ
İstediği zaman, birbirlerine karşılıklı şu beyitleri yazmışlar;
-------------------------------------------------------------“DIRAHTA GER’ZİYÂN ETSE KARINCA -> ZARAR VARMIDIR ÂNI KIRINCA.?”
“YARIN HAKKIN DİVÂNINA VARINCA, SÜLEYMANDAN HAKKIN ALIR KARINCA”
Anlamı ;
* Ağaçlara zarar-ziyan veren Karıncaları öldürmek uygun mudur.?
* Allah Tealâ-nın huzuruna varınca,
SÜLEYMAN’dan hakkını alır Karınca...
----------*****----------
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