ŞEYTAN
NASIL MUSALLAT OLUR?
Şeytan da bilinmeyen bir şey değildir.
Allah (CC) şeytanı ve işlerini bize tanıtmıştır. Yapılacak
olan bütün iş, bu bilgileri bildikten sonra, bunları kullanmaya kalıyor.
Bu da akıllı insan işidir, o kadar... Çünkü akılsızlara, hattâ Gazaliye göre,
çok aptal olanlara, hesap bile yoktur.
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„Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini
görmezlikten gelirse, biz ona şeytanı mûsâllat ederiz; artık bu,
onun bir yakın dostudur.”
Zuhruf Sûresi, âyet 36

Giriş
Allah (CC) boşuna mı, “emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”1 demektedir.
Kibrinden dolayı lânetlenen şeytanın tuzağına, ancak ihlâslı kullar
düşmeyecektir.
İhlâslı ve mü’min kullarını Allah (CC), şeytanın tasallutundan korumaktadır. Demek ki, îlahî olarak korunabilmenin yolu, ihlâsı elden bırakmamaktır. Çünkü âyetlerin bildirdiğine göre, şeytanın tuzağına düşenler, doğru
yoldan ayrılarak, Allah’ın (CC) zikrini görmezlikten gelenlerden başkaları
değildir. İşte Allah’ın (CC), şeytanın, ancak bu gibi, kimselere mûsâllat olmasına müsaade eder / etmektedir. Onun için insan, “emrolunduğu gibi dosdoğru olmalıdır!”

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Hud Sûresi, âyet 112: “İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! Berâberindeki tevbe edenler de
(doğru olsunlar). Aşırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır.”
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Doğru Yolun Nîmeti
Doğru ve dürüst yoldan ayrılmanın ne gibi felâketler getirdiğini,
Allah (CC) aslında, her gün günlük yaşantımızda, somut olarak da, bizlere
misâllerle göstermektedir. Teşbihte hatâ olmaz kâidesince, aşağıdaki benzetme / temsil üzerinde iyice düşünelim:
Deniz yüzeyi gibi, dümdüz bir sahâ düşününüz. İslâm‟ın (Şerîat‟ın)
her bir düsturu, böyle düz bir sahâda, dosdoğru yollar gibidir. Bu sahâda
herkes, kendi her bir işini, bu düsturlar çerçevesinde, hızla giden birer otomobil yerine koysun. Bir insan, her bir işini, Şerîat’a uygun olarak,
dosdoğru yapmalıdır, değil mi! Bu doğruluk, otomobilin kendi doğrultusunda, dosdoğru gidişi gibidir.
Eğer bir kimse, işinde bir yamukluk yapar, ölçüyü kaçırırsa, onun bu
durumu, otomobilin dosdoğru yolda hızla giderken, sağa-sola dönmesine /
yalpa yapmasına, yâni doğru yoldan kıvırmasına benzer.
Diyelim ki, bir insan bir günâh işledi. Benzetmeye göre, bu günâh, otomobilin doğru ve düz yolunda hızla giderken, sağa ya da sola dönmesi /
yalpa yapması, kıvırması demektir. Meselâ 120 km hızla giderken, bu otomobilin direksiyonu, sağ ya da sola, az bir miktar kıvrılmış olsa, ne olur? Denemeniz, sizin içinde, bugün çok kolay…
O zaman ne olur bilir misiniz?
Bakınız, dosdoğru yolda giderken, ortalıkta olmayan, bir kuvvetin
sizi, döndüğünüz istikâmetin ters yönüne doğru, çektiğini görürsünüz.
İşte İslâmî istikâmetten, yânî doğru yoldan ayrılan, bir insana,
şeytanın mûsâllat olmasının somut benzeri budur. Dosdoğru yolda hızla
giderken, ortalıkta olmayan ama otomobili bir tarafa kıvırınca, o anda
hemen ortaya çıkan, bu kuvvete, bilimde, Merkezkaç Kuvveti denmektedir.
Demek ki şeytan, „Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten
ge-lirse, biz ona şeytanı mûsâllat ederiz; artık bu, onun bir yakın dostudur2.‟
âyeti gereğince, doğru yoldan ayrılan bir kimseye, tıpkı bu merkezkaç
kuvveti gibi, hemen mûsâllat kılınmaktadır.
2

Zuhruf Sûresi, âyet 36.
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Burada, “Allah‟ın zikrini görmezlikten gelmek ne demektir? Önce
buna bakalım:
Kur’an’ın bir adının da zikir olduğu hatırlanırsa, buradan, en basit
bir şekilde, anlaşılanın, Kur‟an ve Sünnet yolu olduğu, apaçık bir şekilde,
sanırım anlaşılmış olmaktadır.
Otomobili sağ ya da sol tarafa doğru çeken, merkezkaç kuvvetinin
hangi parametrelere bağlı olduğunu, bugün bilimsel olarak, biliyoruz. Yâni
bu kuvvet, otomobilin ağırlığının, hızının ve /veyâ sağ ya da sola kıvrılışının büyüklüğü oranındadır. Meselâ otomobil çok ağırsa, bu kuvvut de o
nispette büyük demektir. Ya da örneğin otomobilin hızı, az ya da çok
büyükse, merkezkaçkuvveti de, ona bağlı olarak, az ya da çok büyüktür.
Benzer şekilde, şeytan da bilinmeyen bir şey değildir. Allah (CC)
şeytanı ve işlerini bize tanıtmıştır. Yapılacak olan bütün iş, bu bilgileri
bildikten sonra, bunları kullanmaya kalıyor. Bu da akıllı insan işidir, o
kadar... Çünkü akılsızlara, hattâ Gazaliye göre, çok aptal olanlara, hesap
bile yoktur.

Örneğin şeytan, şu resimdeki adama fenâ hâlde musallat olmuş olmalı!
Değil mi?
Adamcağız, otomobili öyle bir kıvırmış ki, merkezkaçkuvveti otomobili
doğru yoldan çıkarmış, otomobile bir daha doğru yola gelme fırsatı
vermemiş, sanki…
http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2012/10/turkleri-slahetmek-icin-damzlk-erkek.html
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