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KUR’ÂN DİYOR Kİ !
(Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek 
ki: “Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti, ben 
de size vaat ettim ama, size yalancı çıktım. Zaten 
benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben, sadece 
sizi (inkâra) çağırdım, siz de benim davetime 
hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi 
yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni 
kurtarabilirsiniz! Kuşkusuz daha önce ben, beni 
(Allah’a) ortak koşmanızı reddettim.” Şüphesiz 
zalimler için elem verici bir azap vardır.

İBRAHİM / 22

Dengenin engelidir, şeytanların çengeli,
Eûzu besmeledir, çengellerin engeli.
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Dinde zorlama yoktur, insan hürdür elbette;
İster dünyada pişer, isterse âhirette..
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 ŞEYTAN DER Kİ; EY İNSAN!

ŞEYTAN DER Kİ; “Ey insan ! Allah seni affeder
Cehennem korkusunu, etme kendine keder.
Vur patlasın davullar, çal oynasın göbekler;
O tertemiz kalbine, şahid olsun melekler…

 Bak.. Yarışı kazandın, geçtin beni kibirde;
 Şampiyonluk kupanı, alacaksın kabirde.
 Doyumsuz şehvetinle, yıkmalısın bendini;
 Sen, küçük bir ilâhsın, ödüllendir kendini…

EY İNSAN ! Yanılıp da, zekât derdine düşme;
Kazandığın serveti, miskinlerle bölüşme.
Yoksa,  gözlerden düşer, takımdan elenirsin,
Sonunda nâmertlere, el açar dilenirsin.

 Üzülme.. Etrafında, varsa namaz kılanlar;
 Bil ki; onların hepsi, kalbi kirli olanlar.
 Oysa; “çağdaş”lar için, Allah’ın affı kesin;
 Sen, kalbini temiz tut, müftü ne derse desin…

Hele bu genç yaşında, haccı  düşünme sakın;
Bırak.. Elinde kalsın, şu iki duble rakın.
Niçin bunu kendine, bu kadar dert edersin ?
Çok istiyorsan eğer, yaşlanınca gidersin…

 Ölümü hiç düşünme, aldırma tabutlara;
 Sen, secdeye devam et  nefsindeki putlara.
 Bil ki; ölüm korkusu, mutluluğa tuzaktır,
 Oysa.. Yıldızlar kadar, ölüm sana uzaktır.

Korkma.. Dünyada varken, benim gibi bir dostun;
O kurtlar sofrasında, delinmez artık postun…
Sen, beni görmesen de, ben seni görüyorum;
Gece gündüz demeden, yanında yürüyorum. 

 Hani var ya, o senin; namus, şeref dediğin,
 Fındık, fıstık gibidir, zevkin için yediğin.
 Aldırma.. Üç beş yobaz, seni ayıplasa da;
 El üstünde olursun, paran varsa kasada..” 

ŞEYTAN DER Kİ; “Ey insan ! Seni kıskanıyorum;
Bazen yalanlarına, ben bile kanıyorum.
Ne var ki; seviyorum, şu isyankâr huyunu;
En sonunda çıkardın, ahlâkın da suyunu…

 Görüyorsun.. Çöküyor, ailede zeminler;
 Üç gün bile sürmüyor, evlilikte yeminler.
 Zinâdan korkuyorsan, ellerini yıkarsın;
 Cehenneme girsen de, biraz yanar çıkarsın…

Bil ki sen, ölür ölmez, silecekler adını;
Şimdi çıkarmaya bak, şu dünyanın tadını.
Vicdanın kirlenirse, onu gizler, saklarsın;
Bir dilenci görünce, üç kuruşa paklarsın…

 “Kul hakkı” filan diye, üzme tatlı canını;
 Bak.. Melekler yazıyor, muhteşem destanını.
 Unutma ki bu dünya, münâfıklar cenneti;
 Gör ki; bütün milletler, alkışlıyor cinneti…

Bu dersler sana yeter, artık özgürce yaşa;
Makam, mevkî, para, pul, putlarınla başbaşa.
Sen îtibar ettikçe, bu dostunun lafına;
Kolayca katılırsın, o müşrikler safına.”

 ŞEYTAN DER Kİ; “Ey insan ! Tanrıların hayli çok;
 Sana rakip olamam, bende Bir’den başka yok.
 Bu güzel sohbetimiz, kalmasın böyle yarım;
 Son sözlerim şudur ki; ben Allah’tan korkarım..”
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KUR’ÂN DİYOR Kİ !
... Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, 
Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.

LOKMAN / 33

(Şeytan) Onlara söz verir ve onları ümitlendirir; 
halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan 
başka birşey değildir.

NİSÂ / 120

Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, 
sizin için apaçık bir düşmandır.

ZUHRUF / 62

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin 
eder... 

BAKARA / 268

(Resulüm!) Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, 
kendilerini iyice (isyankârlığa) sevk eden şeytanları 
gönderdik.

MERYEM / 83

Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu 
gibidir. Çünkü şeytan insana “inkâr et” der. İnsan 
inkâr edince de: ben senden uzağım, çünkü ben 
âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım der.

HAŞR / 16

Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok 
kötü bir yoldur.

İSRÂ / 32

“Ey Adem oğulları! Size, şeytana tapmayın, çünkü 
o sizin apaçık bir düşmanınızdır” demedim mi?

YÂSİN / 60

Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de... 
... Ben sizden uzağım, ben sizin göremediklerinizi 
görüyorum, ben Allah’tan korkuyorum...

ENFÂL / 48

Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) 
vazgeçtiniz değil mi?

MÂİDE / 91

     ÖYLE BİR DÜŞMAN Kİ

Öyle bir düşman ki; görünmez göze,
Dolaşır kan gibi, karışır öze,
Kardeşten kardeşe, kin katar söze,
Tanı artık, içindeki şeytanı.

Öfkeyi körükler, kibriti çakar,
Karşıdan keyifle, yangına bakar,
Cennet köşklerini, dünyada yakar,
Tanı artık, içindeki şeytanı.

NE KADAR DA  SABIRLISIN
YÂ RABBÎ

Mal senin.. Mülk senin.. Buyuran sensin, 
Hükmünü, apaçık duyuran sensin,
Yaratan.. Yaşatan.. Doyuran sensin,
Yine de kulların, şeytana tâbî;
Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Râbbi..
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Uyan artık ey insan! Gerçek düşmanı tanı;
Sana tuzaklar kuran, o lânetli şeytanı.
Sinsidir.. Dost görünür, seni vurur arkadan,
Binbir maskesi vardır, her boya, her markadan.
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Şeytan, önce insana, Allah’ı unutturur;
Sonra, “Çağdaş” çöplükte, ne bulursa yutturur.
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Bir lâhza boş kalmaz, sînede canlar;
Kur’an yoksa kalpte, bil ki şeytan var..
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Şeytanla her savaşa, hiç korkusuzca varım,
İnsan şeytanlaşırsa, işte ondan korkarım.
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