
 

 

 

 

* Aklını kaybedip zekasıyla hareket eden Şeytan sana ; 
“aklını kaybedeceksin haaa” der. O, kaybettiğinden. 

* Yalnız olan Şeytan, seni yalnızlıkla korkutması, kendi 
halet-i  ruhiyesini yansıtmasından, onun haletini  sen 
kendinden zannediyorsun. Kimin elinde ne varsa ve 
yoksa  o cinsten konuşur.  Ya onunla caka yapıp iftihar 
eder. Ya da seni onunla tehdit eder. 

 

 

 

 

* Tevbe etmeni  istemeyen,  tevbe etmeyen 
Şeytandandır. 

 

 

 

* Gecenin karabasanı, gündüzün karabasanı var.        
Nasıl ki gece karabasanı , seni kıpırdatmıyorsa, 
gündüzün karabasanı da dimağı kasar. Bundan 
kurtulmak için her şeyi sert yapar. Ta ki üzerindeki 
bloke karabasanı yırtayım. Oysa bunu tefekkürle ve 
şefkatle yardım elini uzatarak ki hastalıklarınızı 
sadakayla tedavi ediniz sırrı. Şimdi hatırıma                   
geldi ki ;seni hareketsiz, düşüncesiz, hep olumsuza 
odaklayan dimağın gündüz karabasanı 
TASAVVURLARINDIR. Yani: Doğru düşünürken asla 
kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü 
hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. İşte 
gündüz karabasanın bu. Geçmişe ait teellümlerin, 
gelecekteki korkuların tasavvurunun beyaz basanları. 

* Varlık derdi  olan, kendine vücut rengini  verme 
nispetinde ayrılık acısını çeker. Varlık derdi olmayanın 
yokluk endişesi  olmaz. 

* Kendi için yaşayan hayat tekalifini yüklenir. Kimin için 
yaşıyorsan hayatın tekalifini de o yüklenir ve  
yüklemelisin. Eğer ciddi görev için buradaysan sen sırf 
görevini düşün. 

* Kendine vücut rengini vermezsen . Kendinin ne kadar 
hiçliğini bilirsen o nispetle ne cennet ümidi ne de 
Cehennem endişesi ,ne de hastalık telaşesi yaşamazsın. 

 

 

 

* Şeytanın ilmi vardı. Fakat tefekkürü, terkleri 
olmadığından tefekküre geçemedi. İlim terklerle 
Terkler tefekküre, tefekkürde teslime, teslimde  
saadet-i dâreyne vesile ve zemin oluyor. Terkler, 
ilhama mazhar ve zemin olur. İçerisi garip garip 
şeylerle dolu olana değil mana ,sen bile girmezdin. 
Cebrail (as) bir adım da atarsam yanarım ama 
vahiyi getiriyor. Makamı ise Levh-i Mahfuz. Onun 
bizdeki  –Levh-i Mahfuzun- karşılığı dimağ.        
Dimağ temiz oldu mu vahiy  ve onun hizmetkârları 
olan ilhamlar, sünuhat, tulûat vs akmaya başlar. 

* Şeytanla kendini ayırt edemeyen, onun sözünü 
kendi sözü zanneder. Şeytanda ilim var ama 
tefekkürü yok. Tefekkürü olmayanın tevekkülü 
olmaz. 

 

 

 

 

* Tasavvurunla -gelen düşüncelerinle- fiilin                
yani namaz niyazın çatışıyorsa. Yani Allah’a(cc), 
peygambere galiz tabiratlar, düşünceler geliyor, 
fakat sen namazı kılıyorsan; fiilin esastır. Eğer sen 
namaz kıldığın halde garip- zıt- düşünceler 
geliyorsa, düşünceler aklı değil tasavvuridir. 

 

 

 

 

 

* Şeytan’ın, cinlerin tuzakları bedeni  ruhla imtizaç 
ettirmek, bir olduğunu. Yani; bedenle sen, sensin 
diyor. Bedeni arızalarla ciddi  meşgul ettirebilirse 
hem vehim hem de vesvese ettirebilir.                       
Ben bazen kendimi  6 tarafımda kapalı kutunun 
içinde. Yalnız yüzüm dışarıya açık hissediyorum.       
6 taraftaki kutular bana tamamen yapışık 
hissediyorum. Yani bedeni  böyle hissediyorum 
bazen. Bedenden ne kadar; fikren, hissen ve 
zevkken farklı hissetme nispetinde içerdesin 
demektir. 

* Allah(cc) anlayışımız çok sığ, dar, kısır, cansız, içi 
dolmamış. Bunun çapına kanaat edip duruyoruz. 
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Şeytansız Allah(cc) bilinmez.                                               
Meleksiz de bilinmez, idrak edilmez                       
İnsansız hiç bilinmez.                                                         
Kâinatsız ihata edilmez.                                              
Kur’ansız anlaşılmaz. 

* Zamanın arkasına geçerse, oradan buraya nasıl 
tesir eder? 

* Şeytana hükmedilebilir mi? 

* Şeytan bende nefs-i emmare değil. Ya nedir? 

* Tıp Şeytan’ın veya Cin’in zararıyla meşgul…                    
Ama  bunları  unutmuş. Yani neticesiyle meşgul. 

* Bodoslama her şey vesvese dediğin için galip 
olamıyorsun. Vesvese mi? Vehim mi? Bul ayırt et. 
Bunu yapabilirsen, hakkından gelirsin.                          
Vehmi de böl. Yani dimağın tasavvurunda olduğu, 
genel olmadığı. Vesveseyi de böl. Yani  kalbin bir 
yerinde , bir köşesindeki lümme-i şeytaniye olduğu, 
kalbin geneli olmadığı. Birde ruhsal olmadığını, 
bedensel olmadığını ayırt etmiş olman lazım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vehim atmosfere. Vesvese denize benzer.       
Yani deniz kalptir. Değişik hareketlilik 
vesvesedir. Gemin yola çıkmadan hava 
raporunu öğren. 

 

 

 

 

 

Hem sema dimağa. Semadaki  hava 
hareketliliği de vehime benzer. Ta güzel 
manzaralar olsun diye  devamlı  değişkendir. 

* Vehim ve vesvese zemindir. Burada ciddiyet. 
Taharri  yani ana  babalardan kalan 
malumatla yetinme araştırarak al. Ve  
lakaytlığımızı kaldırıyor. Toprakta biberde  
yetişir, kavunda. Yani vehim vesveseler 
zeminsiz zemindirler. Ademîdir. Bunlar 
olmamış olsa zemin ortadan kalkar. Yani 
karanlık  olmamış  olursa,  nuru neyle  
göstereceksin. 

* Vesvese hal ve geçmişi, vehim ise  geleceği 
içine alıyor. 

* 
Bilim insanı  vesveseli olur.Ta ilmini 
geliştirsin. Yani şüphecidir.                       
Demeli ki; benim düşüncelerim “yanlış 
olması muhtemel doğrulardır. 
“Başkalarının ki ise, doğru olması 
muhtemel yanlışlardır.” düşünmeli. 
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