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Melek Görünümlü Şeytanlar 

 

 

Bireysel, Toplumsal, Ulusal veya küresel yaşamda dost görünümlü düşmanlarla hayatı ve 

dünyayı paylaşırız. Bazen hissiyatımıza duygularımıza, sevgimize ortak olurlar,bazen 

değerlerimize, kültürümüze ortak ederiz veya olurlar.Bazen inanç birlikteliği yapar maneviyatı 

paylaşırız.Dost görünümlü sinsi düşmanlarla bazen hayatı paylaştığımız çocuklarımızın bile 

ortağı hayat arkadaşı veya evlat ,kardeş ,yakın dost arkadaş ,bazen aynı kenti ,ülkeyi ,bayrağı 

paylaştığımız vatanı hak etmeyen vatandaş ,bazen de farklı ulus etnik yapı din ve kültür ama 

dünyamıza sözde ortak ,özde dünya barışı güvenliği özgürlüğü önünde büyük engel ve tahrip 

eden dost görünümlü düşmanlarla dünyanın denizlerini ,ormanlarını ,atmosferini yer altı yer 

üstü tüm zenginlik ve yaşamsal değerlerini paylaşıyoruz.Tek fark biz yaşatmaya onlar yok 

etmeye enerji harcıyor. 

 

 MİLLİ DEĞERLERİMİZ 

 

 Yaşadığımız coğrafyanın jeopolitik yapısı stratejik coğrafi konumu yer altı hayati zenginlikleri 

ve İslam coğrafyası olması sebebiyle ülkemizi tüm dünyanın çekim merkezi ilgi alanı 

konumuna tarihin her evresinde getirmiştir. İslam dini ile onurlanan Anadolu tarih boyunca 

İslamiyet’e hizmet etmiş hatta öncü olmuştur,önce Anadolu Selçuklu dönemi sonra Osmanlı 

imparatorluğu ve nihayetinde Türkiye özellikle son yıllardaki demokratik evrim değişimi ile 

yaptığı demokratikleşme reformları ve Avrupa’ya batı toplumlarıyla askeri, ekonomik, 

Akademik diplomatik işbirlikleri ve entegrasyonla medeniyetler ittifakı kurarak ve asla inanç 

,kültür ve değerlerinden asimilasyona uğramadan entegrasyonu sağlamış ve İslam 

coğrafyasındaki tüm batı siparişi anti demokratik rejimlerin yerle bir edildiği günümüzde 

Müslüman demokratik halk iradesine dayalı sistemlere örnek teşkil etmektedir.Türkiyemiz 

farklı etnik yapı farklı kültür ve köklü politik yapılanmalara sahip olmasına on yıllardır anti 

demokratik çağ dışı zülüm ve baskılara küçük zümreler tarafından maruz bırakılmasına rağmen 

toplum bilimcileri tarafından yüce milletimizin arasına etnik yapı ayrışmaları mezhep 

ayrılıkları ideolojik savaş tohumları ve çağın vebası terör belasına rağmen harici ve dahili 

düşman projeleri ve yapılanmalarını İslam kültüründe var olan din kardeşliği kavramı devlet 

baba toprak ana değeri ordu peygamber ocağı mantalitesi ile birlik ve bütünlüğünü bozmamış 

sonuç olarak hamdı sena olsun ki bugünkü Türkiye’ye hep birlikte getirmiştir.Yüce Milletimiz 
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Bu zorlu yolculuğu vatanı devleti bayrağı korur görünen aslında en büyük zararı veren melek 

yüzlü şeytanlarla yapmış ,yüzlerindeki melek maskesini çıkarmış şeytan olarak deşifre etmeyi 

başarmıştır. 

 

İNANÇ VE KÜLTÜR DEĞERLERİMİZ 

 

 Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye gibi ülkesi ve milleti üzerine dış mihrakların orta ve uzun 

vadeli projeler üretilip güç kaybı ve iradesi kullanılamaz ve otoritesizleştirme çabalarına maruz 

kalmamıştır. Dünyanın hiçbir milleti de bu kadar dost görünümlü düşmanla savaşıp dizlerinin 

üzerine çökmeden dimdik ayakta kalmayı başaramamıştır. Bunu başaran Müslüman Anadolu 

insanıdır. 

İslam coğrafyasının ve Müslüman toplumlarının model ve önder kabul ettiği Türkiye son 

yıllarda bu gücünün ve değerinin farkına varmış bu güç ve sahip olduğu manevi kudretini batı 

toplumları da kabul etmiştir. Azınlıkta olsalar da Müslüman’ım diyen İslam’ı hiçbir değer ve 

kavramlarla ilgi alaka ve uygulaması olmayan melek maskesi takmış şeytanlara yüce milletin 

ve devletin bekası için dikkat etmeliyiz.  

 

EVİMİZDEKİ MELEK MASKELİ ŞEYTANLAR 

 

 Özel yaşantımızda sevgimizi emeğimizi bazen sağlığımızı en önemlisi uzun yıllarımızı uğruna 

feda ettiğimiz insan veya insanlar bizim için arkadaş, yoldaş,eş veya evlat olurlar.Yüzlerindeki 

maske melektir,içlerindeki yaşayan benlik kişilik ise şeytandır,yine Türkiye gibi Müslüman 

toplumlarda yüce islamın dini kuralları bizlere Müslümanlara ailevi toplumsal ulusal ve küresel 

yaşantılarında rehber olur saygın birey saygın toplum saygın ulus olmalarını sağlar.Müslüman 

toplumlarda melek maskeli şeytanlar mutlaka az olur.lakin var olanlar çok tehlikeli sinsi sonuç 

alan tehlikeli mahluklardır. 

 

 Bazen melek yüzlü şeytan yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz iş ortağımız, meslektaşımız veya 

mesai arkadaşımız olur. Hiçbir etik kural tanımadan hayatınızın tüm maddi, mesleki mahvına 

sebep olur. Bazen melek yüzlü şeytan hayatınızdaki sevgimizi, kalbimizi paylaştığımız, gelecek 

umudumuzu üzerine inşa ettiğimiz biri olur veya hayatımıza, çocuklarımıza ortak ettiğimiz, 

emeklerimize kazanımlarımıza sahip olan ama insani vicdani ve İslami merhamete sahip 

olmayan tüm varlığımızın sonunu hazırlayan melek yüzlü şeytan hayat arkadaşımız olarak 

karşımıza çıkar. 
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 Bu makalemi hızla değişen dünya sınırların teknoloji ile ortadan kalktığı yaşamda hızla yok 

olan insani değerlerin, bireyselleşen toplumsal yaşantıda sanal mutluluktan, sevgisiz ve pamuk 

ipliğine bağlı menfaate dayalı evliliklerden, milli değerler ve samimi olmayan uygulamasız 

manevi yaşamlardan Allah ü zül celal yüce islamın asil mensuplarını ve milletimizi koruması 

dileği ve temennisi ile melek yüzlü şeytan şiirimde ki yaşamı kimseye nasip etmesin. 

 

 

MELEK YÜZLÜ ŞEYTAN 

 

 Seni gördüm seni tanıdım bir bahar günü, 

 Yüzüne baktım,temiz yüzün,gözlerin ışıl ışıl, 

 Seni dinledim baş başa ,uzun uzun yorumsuz, 

 Kararsızdım,ama ağır basan kanaatim sen bir melektin. 

 

 Seni gördüm,soğuk karlı bir kış günü, 

 Yüzün gördüğüm,temiz yüz,gözlerin aynı gözler değildi, 

 Seni dinledim baş başa,uzun uzun yorumlayarak,irkilerek, 

 Kararlıydım,ağır basan kanaatim,sen bir şeytandın. 

 

 Seni tanıdım,hayatımın yaşamımın içinde, 

 Kalbini dinledim,kalbin temiz yüreğin paktı, 

Sen iyi kalpli,sevecen,yürekli bir kadındın, 

 Kararlıydım,temiz yüzlü,iyi kalpli bir melektin. 

 

 Seni tanıdım,hayatımın zehiri , yaşamımın karabasanı, 

Kalbin derin kinle,yüreğin nefretle doluydu, 

 Sen kötülüğü,sinsice ihaneti,yüreklice yapardın, 

 Kararlıydım,art niyetli,kötü kalpli bir şeytandın, 

 

 Seni tanıdım,hayatı paylaşırken sevecenliğinle, 
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 Sen,uysal,sessiz,sevimli sıcak bir dosttun, 

 Hayatı paylaşmak ,kolay rahat ve güzeldi, 

 Kararlıydım,hayatımın ortağı bir melektin. 

 

 

 Seni tanıdım,hayatımın zifiri karanlığı, 

Sen uysal ve uyumlu görünen, içten hesaplı,kötü kalpli, 

 Hayatı paylaşmak kabir zulmü, cehennem azabı, 

Kararlıydım,hayatımın kabir azabı,bir şeytandın. 

 

 Seni gördüm,seni tanıdım,seni anlayamadım, 

 Seni yaşadım,seni hissettim,seni kavrayamadım, 

 Seni duydum,seni gördüm,seni çözemedim, 

 Seni gördüm, seni tanıdım, seni yaşadım melek yüzlü şeytandın. 


