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KURf AN-I KERİM PERSPEKTiFiNDEN
İNSAN ÖTESİ VARLIKLARDA

SORUMLULUK BİLİNCİ
Prof Dr. İlyas ÇELEBİ
Marmara Üniv. ilahiyat Fak.

konular gayb alemi gibi duyular ötesi varlıklar üzerinde
konuşmarun zorluğunun farkında olarak ve bir tür niy.et okuması yapılarak
ortaya konulacaktır. Bu nedeni~ zihninizden geçen her soruya cevap vermekte zor~anacağımı peşinenkabul ediyorum. Din dilinde metafizik konu ve
kavramları açıklamak ve insan aklına yaklaştırmak üzere alegorik bir anlatırnın tercih edilmesi, dini metinlerin başta Allah'ın sıfatları ve ahiret halleri
olmak üzere fizik ötesine ilişkin birçok konuyu, gaibi şahide kıyas ederek anlatmaya çalışmaları, zaman zaman insan biçimsel ve dünyada olup bitene
benzer ifadeler kullanmalan bize yol göstermekte, kolaylık sağlamakta ve bu
konularda imal-i fikirde buluruna cesaret vermektedir.
Bu

tebliğde,

sonra konumuza geçecek olursak, başlığından da
anlaşılacağı üzere tebliğimiz temel olarak Kur'an perspektifinden insan ötesi
varlıklarda soru.rnluluk .bilincini açıklamayı amaçlamış bulunmaktadır. Konumuz hem varlıkla hem de varlığının farkında oluşla (varoluş) ilgilidir. Bu
nedenle konuya İslam bilginlerinin varlık tasniflerini ortaya koyarak girmek
istiyoru.m.
Bu

kısa açıklamadan
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Bilindiği üzere İslam inancında varlıklar nihai planda kadim ve ezeli
varlık

olan Allah ve O'nun yarathğı varlıklard"!n oluşan alem olmak üzere
ikiye aynlırlar. Allah dışındaki varlıklar da kesit ve latif/çıplak gözle görünen ve görünmeyen olmak üzere yine ikiye ayrılırlar. Keslf varlıklar insan
dahil, fiziki yapısı olan canlı cansız bütün yaratıklan içine alır. Kendi aralarında ulvi ve süfli diye aynlan latif varlıklar ise duyular ötesi bir yapıya sahiptirler. Bunların zihin haricinde varlıklan olmakla beraber mahiyetlerinin
"latif cisimler" şeklinde mi yoksa "mücerret nefsler" tarzında mı olduğu, bir
başka

ifade ile "atom alb" mı yoiksa "gölgesel" varlıklar mı olduklan konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir başka tasnifle de varlıklan irade
sahibi olanlar ve iradesi bulunmayanlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Mutlak irade sahibi, fail-i muhtar, yaptıklannda la yüs' el olan tek varlık Allah
Teala' dır. O, "hikmet gereği adalete riayet etmek", "kendine rahmeti yazmak" gibi
bazı uygulamalarda bulunsa da bunlar, O'nun için uyulması zorunlu bir kural haline getirilemez. Dolayısıyla, Mu'tezile mezhebinin iddia ettiği gibi
hiçbirşey "Allah için vacip" görülemez. Allah dışındaki varlıklar ise ya hiç
iradeye sahip değildirler ya da iradeleri sınırlıdır. İnsan, cin, şeytan ve melekler sınırlı iradeye sahip olmalan nedeniyle sorumluluk sahibidirler. Bunlar dışında kalan varlıklar ise hiç iradeye sahip değildirler. Dolayısıyla sorumluluklan bulunmamaktadır.

ı. Allah'a Karşı iradi Sorumluluğu Bulunmayan Varlıklar
İnsan, cin, şeytan ve melekler dışında kalan varlıklarda sorumluluğun
kaynağı olan akıl

ve irade bulunmadığı için, bunlarda Allah'a karşı sorumluluk bilinci de bulunmamaktadır. Sözünü ettiğimiz varlıklar içinde bitkiler,
hayvanlar ve tüm cansız varlıklar yer almaktadır. Kur'an'da göklerle yerlerin ve bunlarda bulunanların
lerek şöyle buyurulmaktadır:

Allah'ın

buyruklanru aynen yaptıklan bildiri-

"Göklerde ve yerde bulunanlar da, aniann gölgeleri de sabah akşam ister
istemez sadece Allah'a secde ederleruı

er-Ra'd, 13/15.

·... -

-
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"De ki, gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inknr edip, O'na ortaklar mı koşu
yorsıınuz? O, tilemierin Rabbi'dir. O, yenjüzüne sabit dağlar yerleştirdi, orada bereketler yarath ve tam dört günde isteıjenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.
Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreıJe: "isteyerek veya istemeyerek, gelin!" dedi. İkisi de "isteyerek geldik" dediler. "2
"Göktekiler ve yerdekiler ister istemez O'na teslim

olmıışlardır... "J

"YenJiizünde yürüyen hayvanlar ve gök yüzün'de iki kaııqdıyla uçan

kuşlardan

ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz, o kitapta hiçbirşeyi eksik bırak
madık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzıınma getirilecekler."4
"Gökgüriiltiisii Allah'ı hamdile tesbih eder. Melekler de oııutı heybetinden dolayı tesbilı ederler."s
"Doğrusu

biz, sonmıluluğıı göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur, ancak onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan iirkmiişlerdir... "6

Mealierini sunduğumuz bu ayetlerde Allah Teala'run alemierin Rabbi
olduğu, O'nun yarattığı farklı tabiat ve türde varhklann bulunduğu, bunların değişik topluluklar oluşturduJ?an ve isteyerek (irade ile) veya istemeyerek (gayr-i iradi olarak) Allah'a teslim olup O'na boyun eğdikleri ve Allah
kendilerine "isteyerek veya istemeyerek gelin" diye hitap ettiğinde "isteyerek geldik" dedikleri bildirilmektedir.
Görülüyor ki, kainatta mutlak anlamda bir teslimiyet söz konusudur. Bu
teslimiyet nihai planda bütün varlıklan içine almakla beraber, öncelikle iradesi bulunmayan cansız varlıklan, bitki ve hayvanlan kapsamaktadır. Her
ne kadar tarihte bazı hayvan türlerinde yavru, eş ve gruba karşı birtakım sorumlulukların mevcut olduğu, grup yaranna davranışlarda bulundukları,

2

Fussılet,

41/9-11.

3

Al-i fmran, 3/83.

4

el-En' am, 6/38.

5

er-Ra' d, 13/13.

6

el-Ahzab, 33/72.
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ana babaların yavrular için barınak yapma, besin toplama ve onları yırhcıla
ra karşı koruma, göçebe kuşların liderlerini takip etme, sürü hayvanlannın
grup liderine itaat etme gibi örnekler gösterHip hayvanlarda da sorumluluk
duygusuhun bulunduğu ileri sürülerek bazı hayvanlar kurulan hayvan
mahkemel~rinde yargılanıp cezalandırılmış ise de7, yaygın olmayan bu uygulama doğru değildir. Çünkü buradaki sorumluluk farkında olunan iradi
· ve bilinçli bir sorumluluk değil, tamamen içgüdüseldir. Dolayısıyla, sonuçları iradi davranışlarda olduğu gibi ödül veya cezayı gerektirici değildir.
2. Allah'a Karşıİradi Sorumluluğu Bulunan Varlıklar
Dinde mükellefiyet erginlik çağına gelmiş, şuuru yerinde insanlar için
söz konusudur. Bu da bilgi, irade ve kudretle gerçekleşir. İnsan, işleyeceği fiil hakkında aklı ile bilgi sahibi olur, iradesi ile onu terci,h eder ve kudreti ile
de gerçekleştirir. Bu yetenekler, taşıdıkları sorumluluklara paralel olarak so.rumluluk bilincine sahip olan varlıkların hepsinde bulunmaktadır. Bununla
beraber biz insanlarm sözlü ve yazılı ifadeleri sadece insanlara hitap ettiğin
den, dini literatürde de sadece onların söz konusu edilmesi adet olmuştur.
Gerçekte ise insanlar gibi cin, şeytan ve melekler de Allah' a karşı sonimludurlar ve son peygamber Hz. Muhammed'in tebligah, insanlar yanında cinleri de içine almaktadır.
Yüce Allah en güzel biçimde (ahsen-i takvim) yarathğı insanı yaratıkla
en değeriisi (eşref-i mahlukat) kılmış, onu iyilik ve kötülüklerle imtU:ıan
etmek üzere akıl ve irade ile bezemiştir. İnsanı peygamberler yoluyla aydın
lathğı gibi; ayrıca onu iyiliklere teşvik etmek üzere melekleri görevlendirmiş
ve kötülüklere özendirmek üzere de ona şeytanı musallat kılmıştır. İnsan aklı ile peygamberlerin beyanını düşünüp değerlendirirken şeytan ve meleklerin duygu ve nefsine yönelen çağnlarını iradesi ile red veya cevap olarak
karşılamaktadır. Böylece dünyada merkezinde insanın ve etrafinda da şey
tan ve meleklerin bulunduğu bir imtihan cereyan etmektedir.
rın

Kur'an-ı

Kerim'in muhtelif ayetlerinden anlaşılacağı üzere Allah'a karşı
sorumlu olan varlıklar insan, cin, şeytan ve meleklerden oluşmaktadır. Şey7

Bkz. Charles M. Bagert (ve diğerleri), Hayvanlar Ansiklopedisi, İstanbul1966, s. 37.
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tan ve meleklere göre daha işlevsel bir iradeye sahip olan insan ve cinler iyilik ve kötülüğü işlemeye eşit mesafede, birinden diğerine geçmede aktif bir
yeteneğe sahip bulunmaktadırlar. Melekler ve şeytancia ise du~m biraz
farklıdır. İyilik ve kötülük konusunda başlangıçta iradelerini kullanmış olan
şeytan ve melekler, insan gibi aktif bir iradeye ·sahip olmadıkları için de iyilik ve kötülüklerin birinden vazgeçerek diğerine geçme yeteneğine sahip bulunmamaktadırlar. İlahi irade meleğe kötülük yapma yeteneğinin verilmemesi, şeytandan ise kendi isteği üzerine iyilik yapma yeteneğinin kaldınlma
sı şeklinde tecelli etmiştir.
a. İnsan: Allah' a karşı iradi sorumluluğu bulunan varlıkların başında
insan gelir. Allah, dünyayı insan için bir imtihan alanı olarak yaratmışs, bu
alanda başarı gösterebilmesi için onu bilgi, irade ve kudretle donatarak halife kılmıştır. Allah'ın göklere, yere ve dağlara teklif edip de onların sorumluluğundan korkarak yüklenmekten çekindikleri kulluk sorumluluğunu (emanet)9 insan üstlenmiştir.
Allah'a ·karşı iradi sorumluluğu bulunan varlıkların başında gelen insarun durumu bu sempozyumda başka tebliğierin konusu olduğundan biz tebliğintizde bu konuyu ele almayarak diğer varlıklara geçiyoruz.
Kerim' de hem duyular dışında kalan
tüm varlıklar1 o h~m de şeytan ve meleklerden farklı statüde ruhani bir varlık
olan cinler için isim olarak kullanılmaktadır11 • Yüce Kitabırnızda yapılan tasvirlerden, cinlerin kendilerine özgü bir bünyeye sahip oldukları, çeşitli şekil
ve bedeniere bürünebildikleri, her istediklerini değil, sadece Allah'ın izin
verdiği işleri yapabildikleri anlaşılmaktadır.
b. Cinler: Cin

kavramı Kur'an-ı

İnsanlar, Kur'an haber vermeden önce de cinlerin varlığına inaruyorlarSözgelimi cahiliye Araplan onları şeytan ve melekleri de içine alan ruha~
rıiler olarak kabul ediyorlar, yarı tanrısal özelliklere sahip olduklarına, insandı.

8

el-Mülk, 67/2.

9

el-Ahzab, 33/72.

10

el-Kehf, 18/50.

ll

el-En' am, 6/130; ez-Zanyat, 51/56; er-Rahman, 55/39.

.
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lann kaderini tayin edici fonksiyonlanrun bulunduğuna inanıyorlar ve kötülüklerinden korunmak için adiarına kurban kesip, çmlara tapınıyorlardı. Do'
layısıyla bu inancı ilk olarak Kur'an getirmiş değildir.
Kur'an, Araplarm cinlere yönelik bu nitelemelerini reddederek, onların
da insanlar gibi şuur sahibitı, Allah'a karşı soı.ımıliı, O'nun emirlerine uymakla
yükiimlii13, insanlar gibi Allah'a kulluk etmek üzere yaratıldıklarmzt4, güçlerinin sı
nırlı olduğunu 15, kendilerine elçiler gönderildiğiui 1 6, Hz. Peygamber'den Kur'an
dinleyip iman edenlerinin bulımdıığunıı vf! bunların tebliğde bulunmak üzere kavimlerine döııdüklerini17, bazılarıııın Allah'a karşı yalan uydurduklamıı 1 B, mahşerde
kendilerine peı;gamber gönderildiğinin hatırlatılacağını~ 9, bunların insanlarla beraber hesap göreceklerinz-ıo, birçoğunun cehenneme atılacağıııı21 , kiifirlerin, cehennemde kendilerini saptıran insanlar gibi cinleri de görmek isteı;eceklerini 22 haber
vermektedir.
_ Hadislerde de cinlerin sorumluluğu vurgulanmakta, sevap ve ikaba
muhatap olacaklan belirtilmektedir. Ornek olarak Buhan'nin Sahih'inin
Bed'ü'l-halk kitabırun 12. babını gösterebiliriz. Söz konusu kitabın başlığı
"Zikrü'l-Cin, Sevabihim ve İkabihim" (Cin Konusu, Onların Ödüllendirilmesi ve Cezalandınlması) şeklindedir. İmam Buhari bu babın başına el-En'am
Suresi'nin 130. ayetini koymuştur. Söz konusu ayeti iki ayet öncesi ile takip
ettiğimizde görülen manzara şudur:

12

ei-Kehf, 18/50; er-Rahman, 55/39; el-Cin, 72/11.

13

Fussılet,

41/25; el-Ahkaf, 46/18.

ez-Zariyat, 51/56.

.

'·~

.

15

er-Rahman, 55/33.

16

el-En' am, 6/130.

17

el-Ahkaf, 46/29-31; el-Cin, 72/1-4, ll, 13.

18

el-Cin, 72/5.

19

el-En' am, 6/128-130.

20

er-Rahman, 55/31.

21

ei-A'raf, 7/38, 179; Hud, 11/119; es-Secde, 32/13.

22

Fussılet,

41/29.
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"Allah onlarm hepsini bir araya topladığı gün, 'Ey cinler topluluğzı! Siz insanlarla çok uğraştımz' buyurur. Onların insanlardan olan dostları ise: 'Ey Rabbimiz!
(Biz), birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonıma ulaştık. ' derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedi kalacağımz yer ateştir. Şüphe
siz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. İşte boylece işledikleri günahlardmı ötürü zalimleriıı bir kısmını, diğer bir kısmınııı peşine takarız. Ey cin ve insan topluluğu! İ
çinizden size iiyetlerimizi anlatan ve bu giinle karşılaşacağımza dair sizi uyaran
peygamberler gelmedi mi? Derler ki: 'Kendi aletjhimize şahitlik ederiz'. Dünya hayah onları aldattı ve kajir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik 'ettiler."
Verdiğimiz

ayetlerde cinlerin de insanlar gibi şuurlu, Allah'a karşı sorumlu, O'nun emirlerine uymakla yükümlü oldukları, mü'min ve kafiderinin bultinduğu, ahirette insanlarla beraber hesap görecekleri ve birçoğunun
cehenneme atılacağı ifade edilmektedir. Bu hususları göz önünde tutan bazı
mezhepler melek ve cinlerin mükellef olduklannı söylerlerken, bunlar karşı
sında yer alan bazı mezhepler de onların hür değil, cebir altında olduklarını
ve Allah'ın buyurduklannı yapmaktan gayrı bir tercihlerinin bulunmadığını
ileri sürmüşlerdir. Sözgelimi Allah'ın insanlar gibi cinleri demuhatap alarak
"Ey cin ve ins toplulukları!." 23 şeklinde hitap ettiğini, onlara emir ve
nehiylerde bulunduğunu bildiren Mu'tezili alimler onlann da irade ve sorumluluk sahibi (mükellef) varlıklar olduklannı kaydetmektedirler24•
c. Şeytan: Şeytan kelimesi Kur'an-i Kerim'de hem cins isim olarak hem
de özel isim olarak kullanılmaktadır. Cins isim olarak insan ve hayvanlardan
azgın, inatçı ve şerir olanları ile insanı kötülüğe çağıran nefs için; özel isim
~larak ise ateşten yaratılmış ve Hz. Adem'e secde etmekten imtina etmiş olan İblis ve onun soyundan gelenler için kullanılır. Kur'an-ı Kerim' de Hz.
Adem'in yaratılışı ve Allah Teala'nın meleklerden ona secde etmelerini istemesi münasebetiyle İblis, cennette Hz. Adem'in aldahiması münasebetiyle
de şeytan kelimesi kullanılmışhr. Bizim burada söz konusu edeceğimiz şey
tan cins isim olarak adlandınlan şeytan değil, ateşten yaratılan ve Hz. Adem'e secde etmekten imtina etmiş olan İblis'in soyundan gelen varlıklardır.
23

el-En' am, 6/128, 130; er-Rahman, 55/33.

24

Eş' ari~ Makn16tü'I-İsliimiyyin, Kahire 1969, n, 124, 127.
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Kur'an'da onun serüveni şöyle anlatılır:
"Andolsıın sizi yurattık, sonra size şekil verdik, spnra da meleklere, "Adem'e

secde edin!" diye emrettik. İblis'in dışmdakiler secde ettiler. O secde edenlerden
olmadı.

Allah buyurdu: Ben sana emretmişken, seni secde etmekten alıkoyan nedir?
(İblis): Ben ondan daha iistünüm. Çünkii beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın,

dedi.
Allah: Öyle ise, "İn oradan!" Orada büyüklük taslantak senin haddin değildir.

"Çık!"

Çiinkii sen

aşağılıklardatısın!

buyurdu.

İblis: Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi.

Allah: Haydi, sen miihlet verilenlerdeıısitı, buyurdu.
İblis dedi ki,: Öyle ise beni azdırnıana karşılık, and içerinı ki, ben de onları
saptırmak

için senin doğnı yolumm iistiine oturacağım. Sonra elbette onlara
önlerinden, arkalarmdan, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!"

Allah buyurdu: Haydi, yeriimiş ve kÔvulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki
onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım.
(Allah buyurdu ki: ) Ey Adenı! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden
yeyin. Ancak şu· ağaca yaklaşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz.
Derken Şet}tan birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için
onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veı1a ebedi kalanlardmı olursunuz diye yasak/adı, dedi. Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, diye yemin etti. Böylece onları lıile i le aldattı. Ağacın meı1vesini
tattıklannda ayıp yerleri kendilerine göründij. Ve cennet yapraklarmdmı üzerierini
örtmeıJe başladılar.

Rableri onlara: "Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve ş"eytan size apaçık bir
demedim mi?" diye ııida etti.
(Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik . .Eğer bizi
bağışlamaz ve bize acınıazsmı mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
düşmandır,

Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin iç~n yenjüzünde bir süreye kadar
ve faydalan ma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksmız, orada öleceksiniz ve
orada (diriltilip) çıkarılacaksınız, dedi.
yerleşme
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Ey Adenı oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık.
Takva elbisesi... İşte o dah~ hayırlıdır. Bunlar Allah'ıız iiyetlerindendir. Belki diişii
niip öğüt alırlar (diye onları .indirdi).
Ey Adem oğııllan! Şeytan, ana-babanızı, ayıp y~lerini kendilerine gösterırzek
için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve
yandaşlan, sizin onlan göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz
şeı;tmıları, inanmayanların dostlan kıldık"ıs.

Yüce Kitab'ımızda İblis ve şeytan lassalan birçok yerde tekrar edilmektedir. Sözgelimi mealierini verdiğimiz ayetlerde kıssaya İblis ile başlandıktan
sonra olayın cennette geçen kısmına geçilmekte, ancak burada kıssaya İblis
yerine şeytarıla devam edilmektedir. İblis layarnete kadar Allah'tan mühlet
istiyor ve bu süre kendisine veriliyor. Demek ki, Hz. Ad em'den sonra da onun ve zürriyetinden gelen şeytanların insanlara karşı mücadelesi devam
etmektedir.
Öte yandan söz konusu kıssalarda dile getirilen nitelikler ve ifade edilen
olaylar bir araya getirildiği zaman bir karenin parçalan olduklan ve birbirini
tamamladıklan görülür. Dolayısıyla İblis ile şeytan arasındaki ilişki ata ile
nesli arasındaki ilişkiye benzemektedir. İblis şeytan türünün atası olan varlı
ğa verilen özel isimdir. Şeytan ise bu varlığın soyundan gelenlere verilen
addır. Tıpkı, Hz. Adem ile onun soyundan gelen insan nesli arasındaki iliş
kiye benzemektedir.
Şeytan

türünü cin)ere dahil ederek aynca böyle bir. türün olmadığını ileri sürmek isabetli değildir. Çünkü, Kur' an' da cinlere nisbet edilen niteliklerle
şeytana nisbet edilen nitelikler farklı farklıdır. Sözgelimi cinlerin mümini ve
kafiri vardır, mürninlerinin küfre, kafiilerinin de imana yönelmeleri imkan
dahilindedir. Halbuki böyle bir durum şeytan türü için söz konusu değildir.
Kur'an-ı Kerim'in şeytan hakkında verdiği bilgilerden şu sonuçlan çıka

rabiliriz:
1. Zerdüşllerin Yezdan'a karşı Ehriman'ı çıkarmalan örneğinde görüldüğü gibi ilkel dinlerde şeytan Tanrı'nın rakibi sayılmış, insanlara yardım için Tanrı'ya isyan ettiği kabul edilmiştir. İlahi dinlerde ise şeytan Allah'ın
25

el-A'raf, 7/11-27
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yaratbğı

en

şerefli varlık

olan insana

karşı

rekabetten

doğmuştur.

Kur'an,

şeytanı Allah'ın değil, insanın karşısına çıkarmaktadır. Dolayısıyla, İslam'a
ı

göre Adem' den önce şeytan, en azından şeytaniyet diye birşey yoktur.
Aynca o, ~llah'ın alternatifi değil, insanın' rakibidir. İnsanın karşısına
çıkarak onu doğru yoldan saphrmaya çalışmaktadır. Mesleğine Hz. Adem
ile başlamışhr26, insanda yüce ve kalıcı olan erdemierin düşmanı; aşağı ve
fani olan şeylerin de destekçisidir. Bütün arzusu insanı İstikametten uzaklaş
tırarak sapıklığa sürüklemektir. İlk başansuu da Adem'le eşine ilk günahı iş
letmekle elde etmiştir. Onun hasedinden doğan bu kavga, dünyanın sonuna
kadar sürecektir27.
2. Allah, meleklerden Adem' e secde etmelerini istediğinde hepsi emre
uyarak secde etmişler; ancak, İblis onu kıskanarak ve gururuna mağlup olarak secde emrine karşı gelıniştir28. Bunun üzerine cennetten kovulmuştur29 •
İblis yaptığından pişmanlık duyması gerekirken, aksine yapacağı kötülükler
için Allah'tan kıyametekadar izin istemiş, Yüce Allah da: "Sen bilinen gün gelinceye kadar bırakılanlardansın" ifadeleriyle kendisine izin vermişfu30. O, bunun üzerine önlerinden, arkalarından sağ ve sollanndan insanlara yanaşarak
onlan aldatacağını söylemişfuJI

3. Şeytanın gücü Allah'ın halis kullarına değil, kendisine uyan azgınlara
ve iradesi zayıf kişilere yeter32. Onun gücü, insanlara işledikleri günahları
süslü ve çe~ci göstermesinden kaynaklanmaktaclı.rJ3. Cenab-ı Hak onun hi-

26

Fazlur Rahman, Ana konulanyin Kur'li11, Ankara 1987, s. 70; 249-266.

27

Hilmi Ziya, İsitim Düşüncesine Giriş, İstanbul 1954, s. 54-58.

28

el-Bakara, 2/30-34; el-Hıcr, 15/28-31; el-İsra, 17/61; el-Kehf, 18/50.

29

el-A'raf, 7/12-13; el-Hicr, 15/34-35; Sad,38{75-78.

30

el-A'raf, 7/14-15; Hicr, 15/36-40; Sad, 38/79-82.

31

el-A'raf, 7/16-17.

32

el-Hicr, 15/42; en-Nahl, 16/99; el-İsra, 17/65; Sebe', 34/21;es-Saffat, 37/30.

33

el-En' am, 43, el-Enfal, 48, en-Nahl, 68, el-Ankebut, 29/38, Muhammed, 47/25.
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lesinin zayıf olduğunu:w, yandaşlarırun kaybedeceğini35, Allah'tan yana olanIann ise mutlaka galip geleceğini36 haber vermektedir.
Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere şeytarun gücü insanı şaşırtmaktan ve
hasiretini bulutlandırmaktan kaynaklanmaktadır ve pençeleri tek başına
güçlü değildir. O, gücünün telkin ve davet yoluyla insanlan aldatmaya yettiğini ve bunun ötesine geçmediğini itiraf etmektediz37• Binaerialeyh onu güçlü kılan, muhatabı olan insanlardaki irade zayıflığı, ahiili cesaretsizlik ve
takva eksikliğidir. Manevi hayatırun istila edilmemesi için cyanık vaziyette
olan kişiye o birşey yapamaz. Bununla beraber hiçbir insan şeytanın dokunmasından emin olamaz. Bu nedenle ona karşı devamlı dikkatli ve tetikte olmak gerekir. Kur' an'da şeytanı dost edinen insanların durumu örümceğe
benzetilir. Örümcek bir yuva edinir fakat o, yuvaların en çürüğüdür.'' 38 •
4. Şeytan insanları aldatmak için her yola
lardan bazılarına işaret edilmiştir. Örneğin:

baş

vurur. Kur'an'da bu yol-

a. İçki içme, kumar oynama, cimrilik, israf ve fuhu.ş, faiz ve pis yiyecekleri yeme, fitne çıkarma39
b. Fitleme, kötülüğe teşvik ve tahrik etme40.
c. Vesvese verme4ı
d. Aldatma42•
e. Günahlan süslü gösterme43•
f. Allah'ı anınayı tinutturma44.

34

en-Nisa, 4/76.

35

el-Mücadile, 58/22.

36

el-Maide, 5/56.

37

İbrahim, 14/22.

38

el-Ankebut, 29/41.

39

el-Baka ra, 2/268-269; ei-Maide, 5/90-91.

40

ei-A'raf, 7/200.

41

6/112; 7/20.

42

İbrahim, 14/22.

43

el-En fal, 8/48; en-Nemi, 27/24.

44

el-En' anı, 6/68; Mücadile, 58/19.
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g. İnsanlara siltir öğretme45
h. İnsanlara arkadaş (karin) olarakonlan Allah' ı zi,kirden alıkoyına46.
ı

kendine uyanlan aldabr, sıkışbğı anda da sorumluluk kabul
etmez ve onları yalruz bırakır47 • Şeytan, insana "inkar et!" der ve insan inkar
edince de ''Ben, senden uzağım, ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkanm"48 der. Kıyamet günü de kendini suçlayanlara şöyle karşılık verecektir:
"Allah size gerçek va'detti, ben ise gerçeksizlik va'dettim. Benim sizi küfre zorlayacak bir gücüm yoktu. Sizi sadece kötülüğe davet ettim. Siz de benim davetime koştu
nuz. O halde beni değil, kendi kendin.izi suçlayın. Ne betı sizi ~ıırtarabilirim ne
de siz beni"49•
5.

Şeytan,

6. Kur'an,

şeytanı insanın

teyak.kız olmayı

en büyük düşman ilan etmekte, ona karşı mü-

ve Allah'a sığınmayı

öğütlemektedUSO.

"Ey Adem oğullani Şeı;tan babanızı, edep yerlerini kendine. göstermek için
kaııdınp cennetten çıkardığı gibi sizi de belaya s_okrriasm. Çünkü o ve kabjlesi sizi

kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden görürler. Biz şeı;tanları iman etnıeı;enlere
dost kıldık"sı.
"Ne zammı şeı;tandan kötü bir düşünce seni diirtiiklerse, Allah'a sığııı. Çünkii
o işitendir, bilendir. Takva üzere olanlar, kendilerine şeı;tandan gelen bir vesvese dokundıığu zaman hemen ha tırlar ve gerçeği görürler"sı

45

el-Bakara, 2/102.

46

ei-A'rftf, 7/27; el-İsra, 17/64-65; en-Nür, 24/21; es-Saffat, 37/30; ez-Zuhruf, 43/36. Şeytanın
hile ve aldatmalarıru teferruatlı olarak öğrenmek isteyenlere İbnü'l-Cevzl'nin Telbisii İblis
adlı eserini okumalarını öneriri.z. Müellif bu eserde bütün kötülüklerin baş müsebbibi kabul ettiği şeytanın hile ve tuzaklanru ve onlardan nasıl sakınılması gerektiğini ortaya
koymaya çalışmış; alimle.ri, abidleri, zahidleri, vali ve sultanlan, sufileri, dindarlan, avaını
ve bütün insarılan aldatma yöntemlerini ayrı ayn ele almışbr.

47

el-Furkan, 25/29.

48

el-Haşr,

49

İbrahim, 14/22.

so

el-Mü'minün, 23/97-98; Fussılet, 41/36; en-N as, 114/1-6.

sı

el-A'raf, 7/27.

52

el-A'raf, 7/200-201.

59/16.
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Kur'an'da, İblis'in Allah'ın emrine karşı direndiği, kibirlendiği, fasık ve
kalirierden olduğu, huzurdan kovulduğu ve lanetlendiği bildirilmekte; insanlan hep A~lah'ın buyruklannı çiğnemeye, O'na karşı gelmeye çağırdığı,
hararnıann işlenmesinden mutluluk duyduğu, müminlere düşman, kafirlere,
yalancılara ve günahkarlara düşman olduğu haber verilmektedir. Madem İb
lis ve taifesi bu yolu tercih etmişlerdir, öyleyse, bu tarz davranan yani inkarda bulunan, yalan söyleyen, günah işleyen, Allah'a karşı direnen, mürninleri
düşman, katirieri dost edineniere Yüce Mevla' run va'idi olan cezalara da
muhatap olacaklardır. Şeytan, bu va'id sebebiyledir ki, kıyamet günü kendini suçlayanlara "Benim sizi kiifre zorlayacak bir gücüm yoktu. Sizi sadece kötülüğe

davet ettim. Siz de benim davetime koştunıız. O halde beni değil, kendi kendinizi
suç/ayın. Ne beıı sizi kurtarabilirim ne de siz beni"S3 şeklinde cevap verecektir.
Eğer soru mluluğu olmasaydı

"Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni" der

miydi?
Şeytaniann hep kötülüğü işlemeye mütemayil olmalan, atalan İblis'ten
onlara intikal eden bir tü~ asli günah olarak görülebilir mi? Bizce bu sorunun
cevabı "hayır"dır. Çünkü, İblis daha yolun başında bulunurken iradesini
toptan kullanarak bu yolu tercih etmiştir. O, Allah'tan bir olay için değil, kı
yamete kadar mühlet istemiştir. Bu da onu sorumluluk altına sokan bir du-

rumdur. Onun soyundan gelen şeytaniara g~lince, onlar da tıpkı Elest Meclisi'nde Allah'a söz veren insanlar gibi isyan için mühlet istemişlerdir. Kur' an,
onların kıyamete kadar bu tercihlerinde ısrar edeceklerini hab er vermektedir.
Öte yandan bazılan, "İblis bir defa isyan etti, ebedi olarak cehennemde
kalacak, bu adaletle bağdaşır mı?" diyerek onun ahirette göreceği bildirilen
cezarun adaletle bağdaşmadığıru ileri sürmektedir. İblis, secde emrine karşı
gelmekle Allah' a isyan bayrağıru açmıştır, ancak orada durmamış, bundan
sonra da isyanlann a devam etmiştir ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre
bu durum kıyamete kadar da devam edecektir. Dolayısıyla onun isyaru tek
değil, ilk isyandan sonra da devam eden bir süreç olup adalete aykın bir durum söz konusu değildir.
53

İbrahim, 14/22.
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d. Melekler: Melekler, Babil, Sümer ve Asurlularda koruyucu tannçalar
olarak kabul edilirlerdi. İslam'a göre ise onlar, Alla.fl tarafından yaratılmış,
çeşitli şekiliere girebilen, zor işleri başaran, erkeklik dişilikleri olmayan ve
Allah'a itaatten aynlmayan latif varlıklardJIS4. Neden yaratıldıklanna dair
i
.
Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber bir hadiste
"nurdan yaratıldıkları"ss haber verilmektedir. Kur'an'daki tasvirlerden onlami "zl'l-kuvve, şidad, şedidü'l-kuva, ğılaz" yani güçlü kuvvetli olduklan56,
ilahi hitaba muhatap olarak Cenab-ı Hak ile konuştukları anlaşılmaktadır.
Sözgelimi, Bakara Suresi'nde Allah TeMa'nın meleklere hitap ederek:
ı

"Kupkuru bir çamurdan şekillenmiş kara balçıktan bir !nsan yaratacağı
ru57 ve onu halife kılacağını58 bildirdiği; meleklerin, kendileri Allah'ı tesbih
ve takdis ettikleri halde yer yüzii.nde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini
halife kılışını anlayamadıkları karşılığını verdikleri59, bunun üzerine Allah
Teala'run: "Sizin bilmediklerinizi ben bilirim" buyurarak ona secde etmelerinf is.tediği60, İblis hariç bütün meleklerin bu emre uyarak secdeye kapandıkları6t haber verilmektedir.
Kur'an-ı

Kerim'de meleklerin Allah'a iman ettikleri62, O'nuhamdile tesbih
ederek arşın etrafında döndükleri63, istiğfarda bııluııdııklanM, Peygamber'e salavat
getirdikleri65, aynca insanlar gibi meleklerin de Allah'a kııllukla yükünılii olduklan bildirilerek "Ne Mesih ne de Allah'a yakın melekler O'nun kulu olmaktan geri
Teftazini, Şerhii'l-Mnknsıd, II, 40-41.
55

Müslim "zühd", 10; Ahmed b. Hanbel, VI, 168. Söz konusu hadiste "cinlerin ve şeytaniann
ateşten, Adem'in Kur'an-ı Kerim'de bildi.ril<liği gibi çamurdan ve meleklerin de nurdan
yarahldı.klan" bildirilmektedir.

56

en-Necm, 53/5; et-Tahrim, 66/6; et-Tekvtr, 81/20

57

el-Hicr, 15/28; Sad, 38/71.

5S

el-Baka ra, 2/30.

59

el-Bakara, 2/30-32.

6V

el-A'raf, 7/11; el-İsra, 17/61; el-Kehf, 18/50; Taha, 20/116.

61

el-Bakara, 2/34; Sad, 38/73.

62

Gafir, 40/7.

63

er-Ra' d, 13/13; ez-Zümer, 39/75; Gafir, 40/7.

64

el-Ahzab, 33/43; eş-Şüra, 42/5.

65

el-Ahzab, 33/56.

~i
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durur/ar. Allah, kendisine kulluktan geri durup büyüklenenlerin hepsini yakında
huzurunda toplayacakhr. İman edip iyi işler yapanlara ecirlerini tam olarak verecek,
onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince, onlara acı bir şekilde azap edecektir... "66 denilmektedir.
Şüphesiz

ki, sonunda ecir veya azap bulunan işler iradeyi gerektirir. Dolayısıyla meleklerin Allah'a itaati programlarunış robotların hareketleri gibi
gayr-i ihtiyari değil, irad1dir. Zaten sorumluluk da bunun sonunda gelmektedir. Kur'an'da meleklerin bu pozisyonunu teyid eden bir örnek de "cehennemin başında acımasız, güçlü, Allah'ın buyurduklarına karşı gelmeyen ve
eınredilenleri hemen yapan meleklerin bulunduğunu" haber ~eren ayetf:ir67.
Meleklerin sorumluluk ve masumiyeti söz konusu olunca akla Harfıt-Marut
ve onlara nisl,>et edilen fiiller gelmektedir. Bakara Sfuesi'nin 102. ayetinde bu
konuda şu bilgiler verilmektedir:
"Süleyman'ın hükümranlığı hakkında

onlar, şeytanlan~ uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeı;tanlar kfijir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indiTileni
öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese: "Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da Mfir olmayasınız" demeden hiç kimseı;e öğretmezlerdi. Onlar
iki melekten kım ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı.Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler... "
Barut ve Marut'un melek değil, Babilli iki melik, Hz. Davud ve Süleyman veya başka iki kişi olduklanru söyleyen müfessirlere göre bu kişilerin
yapıp ettiklerinin meleklerle bir alakası yok~. Tarhşma onların melek olduklanru söyleyenierin görüşleri etrafında cereyan etmektedir. Eğer onlara
indirilen sihir ise meleklerin, Allah'ın haram kıldığı büyük günahlardan olan
sihirle meşgul olmaları, onu insanlara öğretmelen masumiyetleri ile bağdaşır

66

en-Nisa, 4/172-173.

67

et-Ta.hrim, 66/6.

68

Cemaleddin el-Kasuni,

Melınsinii't-te'vil,

Mesajı, I, 28; Süleyman Ateş, age., I, 203.

Beyrut 1978, I, 207-213; Muhammed Esed, Kuran
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mı?

Bu

istifhamı

şekillerde

hertaraf etmek isteyen müfessirler söz konusu ayeti

değişik

tefsir etmişlerdir.

Bazı

müfessirlere göre burada sihir açıkça şeytaniara 'nisbet edilirken
1
Hariit ve Marut'a "bilgiler" inciirildiği bildirilmekte, söz konusu bilgilerin
bir görüşe göre sihir, bir başka görüşe göre ise fesatçılar elinde küfre sebep
olabilecek hakikatler olduğu yorumu yapılmaktadır. Bu nedenle de Hariit ve
Marut'un bir fitne olduklanru, küfre düşmemeye ~at etmeleri gerektiğini
söylemedikçe kimseye kendilerine indirilen bilgileri öğretinedikleri beyan
edilmektedir.
Katade ve Zühıi'nin Abdullah'tan rivayetine göre, "İki meleğe indirilen" ifadesinin başında bulunan " ma" edab ism-i mevsfıl olup, "Şeytanların,
Süleyman'ın mülkü hakkında uydurdukları ... " cümlesi veya sihir üzerine
abfbr. Bu duruma göre ayetin anlamı: "Şeytanların, Süleyman'ın mülkü
hcrkkında uydurduklarına ve Babil'de H~t ve Mariit adında iki meleğe indirilene·uydular." veya "Süleyman'ın mülkü ve iki meleğe indiiilenler hakkında şeytanların söylediklerine uydular" 69 yahut da "Şeytanlar, insanlara
siliri ve Babil'de Harut ve Marut adındaki iki meleğe indirileni öğretiyorlar."
şeklinde olur.

Ebu Müslim, sihrin kafu, fasık ve şeytaniara nisbet edilebileceğini, onun
öğretilmesinin kiifiir olduğunu, halbuki meleklerin masum olduklanru,
adetullahın, onların

iptali yönünde olduğunu kaydederek, iki meleğe indirilenin sihir değil, şeriat, din ve hayra çağırma gibi bilgiler olduğunu, bazılan
nın bunlan kabul ettiklerini, bazılannın ise reddederek haklarında birçok yalan ve uydurma haberler ürettiklerini kaydetmektedir7o.
İbn Abbas ve Rebi' b. Enes ise ayette geçen "ma" edabnın ism-i mevsill
değil,

olumsuzluk edah olduğunu ve bu duruma göre ayetin anlamının "Süleyman'ın küfre düşmediği ve iki meleğe sihir indirilmediği fakat şeytanların
inkarda bulunduklan ve Babil' de Harut ve Mariit adındaki iki kişiye sihir

69

Cessas, Alıktlmii'l-Kıır'fin, I, 41.

?O

Rizi, Mefatilıu 'l-gayb, lll, 217.
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öğrettikleri" şeklinde olduğunu

söylemektedirler71 • Bunlara göre, Harut ve
Marut ifadesi şeytandan bedel olup iki melekten maksat da Cebrail ve
Mikail'dir. Kur'an, bu melekler vasıtasıyla sihrin indirildiğini söyleyen Yahudileri yalanlamaktadır12. Şayet ayete bu şekilde anlam verilecek olursa,
devamırun da buna uygun olarak anlaşılması için bu iki meleğirı de hiç kimseye sihir öğretmediklerirıi13, aksine bundan menettiklerini söylemek gerekir.
Bu durumda "Biz fitneyiz deyinceye kadar ... " ifadesi "Birisine birşey
öğretmem ki, onu yaphğı taktirde başına geleceği söylememiş olayım; yani
onu emretmem, aksine yasak ederim." atılanuna gelir. Razi bu görüşleri verdikten sonra kendisi "ma" edatırun makabiine atfıru benimser74.
Elmalılı

da söz konusu edata olumsuzluk anlamı vermenin, ayetin devamı ile uyumlu düşmediğini söyler ve bunların iki melek olduklarını, kendilerine indirilenin de sihir değil, bu yönde de kullanılabilecek bilgilerden
oluştuğunu, bilgi mutlak olarak mezmum olmadığı için, onlara verilenin de
kötü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ancak bu bilgileri suiistimal ederek insanları kandırmanın sihir ve haram olduğunu kaydeder75•
"O ikisinden, karı ile kocanın arasını ayıran şeyi öğrerıiyorlardı." ifadesinin ma kablinde (öncesinde) "şeytanlann insanlara öğrettiği" bildirildiğirıe
göre, burada öğrenenler "insanlar" dır. "İkisi"nden maksat ise müfessirlerin
bir kısouna göre Harut ve Marut olup, bu durumda ayetin anlarru: "İnsanlar,
Harut ve Marut'tan karı ile kocanın arasım açan şeyleri öğrerıiyorlardı." şek
linde olur. Cessas, "o ikisi" ifadesi ile kastedilenin sihir ve küfür olduğunu
söylemektedir76.
Bu ifadelerden Allah'a itaatkar varlıklar olan, O'nun buyruklarının dışı
na çıkmayan, emirlerine uyan ve yasaklanndan kaçınan, dolayısıyla da ken71

Taberi,

Côıniu'l-beı;an,

1,364; Razi, Mefatilııı 'l·gaı;b, m, 216; Kurtubi, el-Côıni', ll, SO.

72

Kurtubi, el-Ciimi', U, SO
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Cessas, age. I, 41-58.
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Razi, age. m, 217.
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Elmalılı,
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Alıkiimu'l-Kur'ôu,

Hak Dini, 1, 446-447.
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dilerine özgü bir sorumluluklan bulunan meleklerin Allah'a isyan anlarruna
yasak kıldığı fiillerin
gelecek fiillerden uzak durdukları, sihir gibi Allah;ın
1
yaygınlaşii}.ası yerine, insanların bu tür fiiller vasıtasıyla saptınlmalanrun ve
zarar görmelerinin önlenmesi için gayret gösterdikleri anlaşılmaktadır.
i

Sonuç
Kur' an' da insanlar yanında cin, şeytan ve meleklere de iman, küfür, itaat, isyan, ve kulluk gibi fiiller nisbet edilmekte, "insanların ve cinlerin Allah'a ibadet için yaratıldıkları", "İblis'in Allah'ın emrine direnerek küfre
düştüğü", "cinler içinde salih ve daha aşağı amel sahiplilerin bulunduğu"
bildirilmektedir.
Sözgelimi Allah'a itaat etmek ve onun buyruklarına göre hareket etmek
demek olan "ibadet", belli zam~arda yapılan formel davranışlardan ibaret
o~ayıp irade ile oluşan her türlü olumlu fiili kapsamaktadır. İnsan ve cinlerin yaratılış gayesi de ibadet olduğuna göre, onların bu kavram içinde mütalaa edilen fiilieri irade ile yaptıklarını kabul etmemiz ger~kir.
İster

itaat, isterse isyan türünden olsun bir fiilde irade varsa onu işleye
nin sorumluluğu da var demektir. Bu da sahibine ceza veya mükafat şeklin
de dönecektir. Aynı şekilde zoraki bir tasdik iman sayilinadığı gibi zoraki
ink.ar da küfür kabul edilmemektedir. Çünkü her iki kavrarnın da temelinde
irade yatmaktadır. Ancak burada insan ve cinlerin sorumluluğu ile şeytan ve
meleklerin sorumluluğu aynı düzeyde değildir.
Alegorik bir anlahmla ifade edecek olursak; insan hidayet ve dalalet yollannın ayırım noktasında yolculuğa çıkan bir şoföre benzemektedir. O, istediği istikamete gidecek ve her .an yo.lunu değiştirecek pozisyondadır. Melekler ve şeytan ise yolculuğa başlarken tek istikamet olan bir yolu tercih etmiş
lerdir. Girdikleri yol tek istikamet olduğu için de dönüşleri söz konusu değildir ve yolun sonuna kadar bu istikamette gitmek durumundadırlar. Dolayısıyla, insan ve cinler gibi şeytanın geleceğini belirleyen yol da kendi tercihidir.

