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Ders : 57 

Konu: Şeytanla Mücadele    

  

Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları 

kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar 

da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet 

günü, “Biz bundan habersizdik” 

 

يََّتُهْم َواَْشَهَدُهْم َعل  ى ا  َواِْذ اََخَذ َربَُّك ِمْن َبن   ى اَنُْفِسِهْم اَلَْسُت بَِربُِّكْم َدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ
ينَ َذا َغاِفل  َمِة اِنَّا كُنَّا َعْن ه  َيْوَم الِْقي   اَْن َتُقولُوا ى َشِهْدنَاَقالُوا َبل    

 

„Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyetlerini alıp da onları 

kendi nefislerine şahit tutarak: «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» dediği vakit, 

«pekâlâ Rabbimizsin, şahidiz» dediler. (Bunu) kıyamet günü «Bizim bundan 

haberimiz yoktu.» demeyesiniz diye (yapmıştık).“
1 

 

dememeniz içindir. Bu ilişkinin dünya hayatına ait olan kısmının hesabı kitabı 

Kur'ân-ı Kerîm'in ifadesiyle “din günü”nde yapılacaktır. 

Allâhü Teâlâ bu misakın/antlaşmanın bozulmaması konusunda da insanları 

uyarır:  

 “Onlar, Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın 

korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlâki bütün ilişkileri) 

koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana 

uğrayanların ta kendileridir.
2
 

 “Onlar, Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. 

Onlar, Allah'ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden, Rablerine saygı 

besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar, Rablerinin rızasına ermek için 

sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan giz-li 

olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. 

İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn 

cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber 

oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler (ve şöyle derler): 

Sabretmenize karşılık selam sizle-re. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne 

güzeldir!” Allah'a verdikleri sözü, pekiş-tirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın 

korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde 

fesat çıka-ranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de  

                                                           
1
 Araf 172 

2
 (Bakara, 27) 
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onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya 

hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir 

yararlanmadan ibarettir.”
3
  

Ancak insanın, Rabbi ile olan bu ahdini bütünüyle ya da hiç olmazsa bazı 

noktalardan bozması için şeytan sürekli devrededir. Zira o bu konuda Allah 

Te'âlâ'dan izin almıştır. Bu sebeple insanı doğru yoldan saptırabilmek için 

sürekli faaliyettedir. Bunun için her türlü hileye başvurmakta ve bütün 

tuzaklarını kurmaktadır.  

Kur'ân-ı Kerîm bu konuda önemli bir tecrübeyi ısrarla gündemde tutar ve benzer 

bir hatanın tekrarlanmaması için bundan ders alınmasını ister.  

 

 

Bu olay babamız  Hz Âdem ile şeytan arasında geçmiştir: 

 
ِذِه  َوقُْلَنا َيا ا َدُم اْسُكْن اَنَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َوكَُلا ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوَلا َتْقَرَبا ه 

ينَ  َجَرَة َفَتُكونَا ِمَن الظَّالِم   الشَّ
 

 “Dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol 

bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”  

Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan 

çıkardı. Bunun üzerine biz de,  

“Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzün de belli bir süre barınak ve 

yararlanma vardır.” dedik. Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım 

kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine 

tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır
4
”  

 

“Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir 

insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için 

hemen saygı ile eğilin” demişti. 

Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler. 

Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. 

Allah, “Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?” dedi. 

 İblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan 

için saygı ile eğilemem.” 

Allah, “Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar 

lânet senin üzerinedir.” dedi. 

                                                           
3
 Ra'd, 20-25 

4
 Bakara, 35-37 
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İblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet 

ver.” dedi. 

Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca be-nim tarafımdan) bilinen güne 

(kıyamete)kadar mühlet verilenlerdensin." dedi. 

İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri 

onlara gü-zel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların 

hepsini azdıracağım.” dedi. 

Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar 

dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur.” dedi. 

Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. 

Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. 

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar 

başındadır. 

 

 

 

Onlara, “Girin oraya esenlikle, güven için-de.” denilir. 

Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, 

kardeşler olarak karşılıklı otururlar. 

Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da 

değillerdir. 

 Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli 

olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver!”
5
  

“Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan 

yaratacağım.” 

 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üfledi-ğim zaman onun için saygı ile eğilin.” 

Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler. Ancak İblis eğilmedi. O 

büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. 

 

Allah, “Ey İblis! “Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? 

Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?” dedi. 

İblis, “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan 

yarattın.” dedi. 

Allah şöyle dedi: “Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun.” 

“Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.” 

İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet 

ver.”dedi.  

                                                           
5
 (Hicr, 28-44). 
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Allah şöyle dedi: “Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet 

verilenlerdensin.” 

 İblis, “Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette 

onların hepsini azdıracağım.” dedi. 

Allah şöyle dedi: “İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum: 

Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle 

dolduracağım.” 

 (Ey Muhammed!) De ki: “Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden hiçbir ücret 

istemi-yorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu 

Kur'an âlemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğrulu-ğunu bir süre 

sonra mutlaka öğreneceksiniz.”
6
  

 

Aynı şeyler biz Âdem'in çocukları için de geçerlidir. Yüce Rabbimiz bize 

dünyada sayamayacağımız ölçüde çok nimet vermiştir. Bununla birlikte 

çevremize bazı yasak ağaçlar da dikmiştir ki aynen Âdem babamıza dediği gibi 

bu yasak ağaçlardan uzak durmamızı istemiştir.  

 

Mesela: 

1. Zina bir yasak ağaçtır. Onun meyvesi zehirlidir.  

2. Kumar bir yasak ağaçtır. Meyvesi zehir saçar.  

3. Yetim malı bir yasak ağaçtır. Yiyeni öldürür.  

Şeytan ise aynen Hz Âdem babamıza yaptığı gibi bu meyveleri tatlı gösterir. 

Nitekim bunun için Hakk Te'âlâ'dan izin istemiş o da vermiştir. Onun işi budur. 

Ama bu meyvelere uzananlar için sonuç bellidir. Babamızın düştüğü durum bize 

bir derstir, eğer alırsak. Nitekim Şeytan hesap günü geldiğinde şunu 

söyleyecektir 

 İş bitirilince şeytan da diyecek ki: 

ا قُِضَى اْلاَْمُر اِنَّ اللَّٰه َوَعَدكُْم  ْيَطاُن لَمَّ َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدتُُكْم َفاَْخَلْفُتُكْم َوَقاَل الشَّ
َوَما َكاَن لَِى َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن اِلَّا اَْن َدَعْوتُُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ل ى َفَلا َتلُوُمون ى 

َرْكُتُموِن َولُوُموا اَنُْفَسُكْم َما اَنَا بُِمْصِرِخُكْم َوَما اَنُْتْم بُِمْصِرِخىَّ اِن  ى َكَفْرُت بَِما اَشْ 
يَن لَُهْم َعَذاٌب اَل   يمٌ ِمْن َقْبُل اِنَّ الظَّالِم   

  

“Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı 

çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım,  

                                                           
6
  Sa'd, 71-88 
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siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. 

Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce 

sizin, beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem 

dolu bir azap vardır.
7
”  

 

 Son pişmanlık fayda vermez. Yukarıdaki gerçekler kulağımıza küpe olmalı… 

 

Alınacak Dersler: 

1. Allah cc “Ben Sizin Rabbiniz değilmiyim” demişti İnsan oğluda 

“Evet,şahit olduk( ki Rabbimissiniz)” demişti Allah cc bunu sorması ve 

şahit tutması Kıyamet günü “ biz bundan habersizdik”demememiz içindir 

bunu mutlaka iyi okumamız gerekmektedir. 

2. Yapılan antlaşmalar dünyevi olsun uhrevi olsun asla bozulmaması 

gerekir. 

3. Allah cc İnsanoğluna çok güzel nimetler vermiştir. Bununla birlikte bazı 

yasaklar koymustur ki bunlardan uzak kalmak bizlerin sözümüze sadık 

kaldığımızı ortaya koyarak nimetlere ulaşmamızı sağlayacaktır. 

4. Şeytana uymanın Allah cc tarafından verilecek nimetlerden uzaklaşma 

olduğunu bilmemiz lazımdır.  

5.  Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar 

başındadır. 

 

Ödev:  

1. Hicr Süresini 28-44 arasını tefsirden okuyalım. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 14 İbrahim, 22 


