
 

 

 

 

    Müslümana  lümme-i şeytaniye ile Şeytan 

rahatsızlık veriyor, eziyor. Kâfire ise Şeytan 

dokunmuyor bu cihetle .Onun gibi olduğundan. 

Ateş, ateşe zarar vermediği gibi. 

 

 

 

Su, suyu ıslatamadığı gibi. 

 

 

 

Kafire vicdanî azaplar iz’ac ediyor. Müslüman da 

vicdanı rahatlatıyor. Bu çift tarafı gösteriyor.               

Ya onu tercih edeceksin, ya da bunu. Şeytan, 

yokluğun varlığını kullanarak varı yok göstermek 

ister, evhamı da işletiyor. Vesvese ve evham bazen 

iç içe oluyor. Akıl da şeytanlık yapabiliyor.              

Edile-i  şeriyye mihengine vurulmazsa.                           

Peki bu mihengi kim vuracak?  

Ben olan   

 Kim ile?   

 

Akla inmeden aklı muhatap almadan. Veya aklı 

vesile-i alet kullanarak. Çünkü akıl, kalp şeytanın , 

cinlerin ve ervah-ı habiselerin taarruzu altında 

taciz ateşini yapıyorlar. İnsanın sadrı yani göğsü 

daralıyor.  

   Aklı  ise evhamla bloke ederek kendi saflarına 

çekmişler.Nasıl ki şeytanı, nefis her zaman 

dinliyor. Akıl aletini şeytan, nefs-i emmare ele 

geçirirlerse,   o zaman akıl onların elinde iz’ac alet 

olmuş oluyor. Uğursuz, meş’um bir alet olmuş 

oluyor.                                                                                                                        

Şeytan sana şeytanlık yaparken senin bilgilerini 

kullanıyor. Kullanarak yok var diye yutturmaya 

çalışınca “Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden 

iki adam, binler münkirlerin inkârlarını hiçe 

atarlar.” (S:83)                                                   

Mükemmel formülle diyeceksin ki; madem varı 

yok, yoku var iddia ediyorsun o zaman ispat et 

diyeceksin. Sonra Şeytan ispat edemeyeceği için 

akla hücum ediyor ve onu kullanarak yok olanı 

ispat ettirmeye çalışıyor. Akıl aletini bu sefer 

Şeytan elinde  alet etmeye çalışır. Eğer akıl alet 

olmamış olsaydı iki de bir Şeytan, ruh, ben vs’ler            

o direksiyonun önüne geçemezlerdi. Akıl bir 

sistem. Dışardan alet görünüyor. İçerisinde 

donanımları olan cihaz.  Aklın öyle garip hali var 

ki; kim benim hakiki sahibim, kim sahibim değil, 

Kimin sözü dinlenir, kimin sözü dinlenilmez ilk 

etapta bilmiyor, cihaz olduğundan. Eğer kalp onu 

sıkı  sıkıya tutarsa  kalbin elinde kamçı olur. 

 

 

 

                                                                                                      

Kalp (kumandan) günahlarla özelliğini kaybederse 

akıl aleti şeytanın kucağına düşüyor. Çalışan kalp 

(kumandan) canlı oldukça yani; def-i mefasid,    

celb-i nef’a yaparsa, yani Sünnet-i Seniyeyi  

yaşarsa kalp (kumandan) canlı ve ruhlu olur .                 

O zaman raiyetlerine hakim olur. Nefiste akıl 

olmadığı için; ya şeytanın ya da kalbin 

kumandasına girmek zorunda. Nefis kim olursa 

olsun; bana ne der. Benim isteklerimi kim verirse 

ona tabi ve kul olurum der. Ene de irade 

mündemiç. Onu devreye sokmak lazım. 

 

Def-i mefasid, 

celb-i nef ’a yaparsa, 

Sünnet-i Seniyeyi  yaşarsa 

HASAN AKAR 


