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Şeytan çoğalmakta deniliyor, onların çocukları şeytan
olarak mı yaratılıyor? Eğer öyleyse -haşa- zulüm hatıra
geliyor? Risalede nasıl geçiyor bu konu?
Aşağıdaki açıklamaların konuya ışık tutacağını düşünüyoruz.
Kehf suresi 50. ayette iblisin cin olduğu söylenir:
"Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak
üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabbinin
emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu
mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler
için bu ne fena bir değişmedir!"

Bu ayet şeytanların cin taifesinden olduğunu ve onun da bir soyunun olduğunu ifade
eder. Buradaki soy şeytanın bizzat neslinden olduğu gibi, onunla aynı işi yapan
insanları da ifade edeceğini düşünüyoruz. Zira Mehmet Vehbi Efendi nin mübarek
tefsiri olan "Hulasatü'l-Beyan"da Kehf Suresi 51. ayetinin tefsiri sadedinde bunu
ifade eder.
Aynı manayı Üstadımız ise Mesnev-i Nuriye'de şöyle ifade eder:
"Eğer istersen hayâlinle Nurşin karyesindeki Seydânın meclisine git,
bak. Orada fukarâ kıyâfetinde melikler, padişahlar ve insan
elbisesinde melâikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin. Sonra
Paris'e git ve en büyük localarına gir. Göreceksin ki, akrepler insan
libâsı giymişler ve ifritler adam sûretini almışlar, ilâ âhir..."(1)

Ayrıca Lem'alarda da şöyle der:
"İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervâh-ı habise
bilmüşahede bulunduğu gibi, cinnîden cesetsiz ervâh-ı habise dahi
bulunduğu, o katiyettedir. Eğer onlar maddî ceset giyseydiler, bu
şerîr insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insî
şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o cinnî iblisler olacaktılar.
Hattâ bu şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl
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hükmetmiş ki, 'İnsan suretindeki gayet şerîr ervâh-ı habise,
öldükten sonra şeytan olur.' "(2)

Buradan da anlaşılıyor ki şeytan dediğimiz şerir olan cinniler insan olan bir dinsiz
yada mürted gibidir.Dolayısıyle zürriyetleri de aynı hükme tabidir. İlk başlarında
küfür ehlinden olmadığı halde sonraları anası ve babası onu mürted bir duruma
sokar ve şeytanı cinninin yaptığı vazifeyi yapar. Şeytanların zürriyeti de aynıdır.
Ayrıca hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
"Doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anası-babası
onu Yahudî, Hristiyan veya Mecusi yapar."(3)
"Annesinden doğan her insan fıtrat üzerine tertemiz doğar."(4)

Fakat bu bir zorunluluk değildir. Zira Cenab-ı Hak diriden ölüyü çıkardığı gibi ölüden
diriyi çıkarır. Çok dinsizler ve başka dinden olanların çocukları iman edip salih kişiler
olmuşlar.
Bu hakikati teyid eden Hz. Aişe (r.ha)'dan rivayet edilen bir hadis vardır:
"Her insanın yanında bir şeytan var mıdır, dedim." O da:
"Vardır!..", buyurdular. Ben yine:
"Seninle de mi ey Allah'ın Resulu?" diye sordum. Şöyle buyurdu:
"Evet. Fakat, Rabbim ona karşı bana yardım etti de o da Müslüman
oldu."(5)

Bütün bu anlatılanlardan şöyle bir netice çıkarabiliriz:
1. Şeytan cin taifesindendir.
2. Onun da bir zürriyeti vardır.
3. Ve zürriyetinin şeytan olarak yaratılmaz ve küfür ehli olma zorunluluğu yoktur.
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Tıpkı diğer cinler gibi.
4. Burada Cenab-ı Hak hakkında -haşa- bir zulüm düşüncesi tamamen yanlıştır. Zira
her akıl ve irade sahibi Cenab-ı Hakk'ı bulabilecek bir kabiliyetedir. Özellikle de Hz.
Peygamber (asv)'in mesajını işitmiş olanlar. Eğer hiç işitmemişse Cenab-ı Hak ona
göre ayrı muameleye tabi tutar.
Dipnotlar:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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