70276 - İBLİS (ŞEYTAN) ATEŞTEN YARATILMIŞ OLDUĞU HALDE
CEHENNEMDE NASIL AZAP GÖRECEKTİR?
Soru
İblis (şeytan) cehenneme girecek midir? Ateşten yaratıldığı halde cehenneme nasıl girecektir?
İblisin nasıl azap göreceğine dâir bir delil var mıdır?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Birincisi: İblis, orada ebedî kalmak üzere cehenneme girecektir. Bunda şüphe yoktur. Nitekim Allah
Teâlâ, iblisin âhirette varacağı yeri birçok âyette zikretmiştir. Bu âyetlerden bazıları şunlardır:
1. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
َﻚ ﺗَﺒِﻌﻦﻮراً ﻟَﻤﺪْﺣوﻣﺎً ﻣﺬْءﺎ ﻣﻨْﻬ ﻣج اﺧْﺮ ﻗَﺎل... ﻴﻦ ﻃﻦ ﻣﺧَﻠَﻘْﺘَﻪ ﻧَﺎرٍ وﻦ ﻣ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨﻨْﻪ ﻣﺮﻧَﺎ ﺧَﻴ اﺗُﻚَ ﻗَﺎلﺮﻣذْ اﺪَ اﺠﻻ ﺗَﺴﻚَ اﻨَﻌﺎ ﻣ ﻣﻗَﺎل
١٨ – ١٢ : ] ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافﻴﻦﻌﻤﺟ اﻢْﻨ ﻣﻨﱠﻢﻬنﱠ ﺟﻼﻣ ﻻﻢﻨْﻬ] ﻣ
"Allah buyurdu ki: Ben sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis: Ben (yaratılış
olarak) ondan daha üstünüm.Çünkü sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın (İblis,
ateşin çamurdan daha üstün şereﬂi gördü). Allah (İblis'e) buyurdu ki: O halde in oradan
(cennetten)! Orada büyüklük taslamak haddin değildir. Çık (cennetten)! Çünkü sen,
aşağılıklardansın.(İblis, Allah'ın rahmetinden ümidini kesince) şöyle dedi: Bana, (insanların) tekrar
dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Allah buyurdu ki: Haydi, sen (birinci sûra üﬂeninceye kadar)
mühlet verilenlerdensin.İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de
onları (insanları) saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerine oturacağım (onları İslâm'dan
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saptıracağım).Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim (onları
haktan saptırıp bâtılı onlara güzel göstereceğim) ve sen, onların çoğunu şükredenlerden
bulmayacaksın. Allah buyurdu ki:Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan (cennetten) çık!
Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, seni de onları da hepinizi cehenneme dolduracağım!"[1]
İmam Taberî -Allah ona rahmet etsin- bu âyetleri tefsir ederken şöyle demiştir:
"Bu, Allah Teâlâ'dan bir yemindir. Allah Teâlâ, Âdem oğlundan kim Allah'ın düşmanı İblis'e uyar ve
ona itaat ederse, onların hepsiyle yani İblis'e uyan Âdem oğlundan kâﬁr olanlarla İblis ve onun
zürriyetinden olanlarla cehennemi dolduracağına dâir yemin etmiştir."[2]
2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ﻨﱠﻢﻬنﱠ ﺟا و.  اﻟْﻐَﺎوِﻳﻦﻦﻚَ ﻣﻌ اﺗﱠﺒﻦﻻ ﻣﻠْﻄَﺎنٌ ا ﺳﻬِﻢﻠَﻴ ﻟَﻚَ ﻋﺲﺎدِي ﻟَﻴﺒنﱠ ﻋ ا... ﺎﺟِﺪِﻳﻦ اﻟﺴﻊﻮنَ ﻣَﻻ ﺗﺎ ﻟَﻚَ ا ﻣﻴﺲﺑﻠﺎ ا ﻳﻗَﺎل
٤٤ – ٣٢ : ] ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮﻮمﻘْﺴ ﻣءﺰ ﺟﻢﻨْﻬﺎبٍ ﻣ ﺑﻞابٍ ﻟﻮﺑﺔُ اﻌﺒﺎ ﺳ ﻟَﻬ. ﻴﻦﻌﻤﺟ اﻢﺪُﻫﻋﻮ] ﻟَﻤ
"Allah buyurdu ki: Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının (meleklerle secde etmeyişinin)
sebebi nedir? İblis (kibir ve hasedini göstererek):Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara
balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi.Allah buyurdu ki: Öyleyse oradan
(cennetten) çık! Artık sen, (her türlü hayırdan) kovuldun! Şüphe yok ki kıyâmet gününe kadar lânet
(ve rahmetimden uzaklaşmak) senin üzerine olacaktır! İblis: Rabbim! Öyleyse (kulların) tekrar
dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah: Sen, bilinen bir vakte kadar (birinci sûra
üﬂeninceye kadar) kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki: Rabbim! Beni
azdırmana karşılık, ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim (güzel göstereceğim) ve
onların hepsini mutlaka azdıracağım (hidâyetten saptıracağım). Ancak onlardan (kendilerine
hidâyet ettiğin ve yalnızca sana ibâdet eden) ihlaslı kulların müstesnâ. Allah buyurdu ki: İşte bana
(ve cennetime kolayca) varılan dosdoğru yol, budur. Şüphe yok ki (bana ihlasla ibâdet eden)
kullarım üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur.Ancak azgınlardan sana uyanlar
müstesnâ.Cehennem mutlaka onların (İblis ve ona uyanların) hepsine vâdolunan
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yerdir.Cehennemin yedi kapısı vardır (her kapı, bir öncekinden daha aşağıdadır).Onlardan her kapı
için birer gurup ayrılmıştır (her kapı için İblis'e uyanlardan bir bölüm vardır)."[3]
Müfessir Şenkîtî -Allah ona rahmet etsin- bu âyetleri tefsir ederken şöyle demiştir:
"Allah Teâlâ, İblis'in Âdem oğlunu saptırmasını zikrettiği her âyette, İblis'in ve ona uyan herkesin
cehennemde olduğunu açıklamıştır. Nitekim burada şöyle buyurmuştur. 'Cehennem mutlaka
onların (İblis ve ona uyanların) hepsine vâdolunan yerdir.Cehennemin yedi kapısı vardır...." [4]
3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
٨٥ – ٨٤ : ] ﺳﻮرة صﻴﻦﻌﻤﺟ اﻢﻨْﻬﻚَ ﻣ ﺗَﺒِﻌﻦﻤﻣﻨْﻚَ و ﻣﻨﱠﻢﻬنﱠ ﺟﻼﻣ * ﻻﻗُﻮل اﻖاﻟْﺤ وﻖ ﻓَﺎﻟْﺤ] ﻗَﺎل
"Allah buyurdu ki: Doğrusu -ki ben, doğrudan başka bir şey söylemem-, cehennemi mutlaka sen
(ey İblis) ve sana uyanların hepsiyle dolduracağım!"[5]
4. Allah Teâlâ, cinlerin şöyle dediklerini haber vermiştir:
– ١٤ :ﻄَﺒﺎً ] ﺳﻮر اﻟﺠﻦ ﺣﻨﱠﻢﻬﺠﺎﻧُﻮا ﻟَﻄُﻮنَ ﻓﺎ اﻟْﻘَﺎﺳﻣا و. ًﺷَﺪاا روﺮﻚَ ﺗَﺤوﻟَﺌ ﻓَﺎﻠَﻢﺳ اﻦﻄُﻮنَ ﻓَﻤﻨﱠﺎ اﻟْﻘَﺎﺳﻣﻮنَ وﻤﻠﺴﻨﱠﺎ اﻟْﻤﻧﱠﺎ ﻣاو
15 ]
"İçimizde Allah'a teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var.Her kim, Allah'a
teslimiyet gösterirse, işte onlar doğru yola (hidâyete) yönelenlerdir.Hak yoldan sapanlara gelince,
onlar cehenneme odun (yakıt) olmuşlardır." [6]
İkincisi: Ateşten yaratılmış olduğu halde, İblis'in cehennemde nasıl azap göreceğine gelince, buna
şöyle cevap verilir:
Topraktan yaratılmış olmalarına rağmen insanların hâlâ toprak olmadıkları gibi, cinlerin de ateşten
yaratılmış olmaları, onların hâlâ ateş olduklarını gerektirmez.
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Ebu'l-Vefâ b. Akîl bu konuda şöyle demiştir:
"Allah Teâlâ, insanı, toprağa, çamura ve pişmiş çamura izâfe etmesine bağlı olarak şeytanları ve
cinleri de ateşe izâfe etmiştir.Bununla insanın aslının çamur olduğu kastedilmiştir.Hakikatte insan
toprak değildir. Fakat topraktan idi. Aynı şekilde cinlerin aslı da ateş idi." [7]
İnsanlar topraktan yaratıldıklarına, az bir toprağın insanlara eziyet verebildiğine, toprağın altında
kalanların öldüklerine ve topraktan yapılan bir çanak veya çömlekle insanlara vurduğunuzda o
çanak veya çömleğin insanları yaralayabileceğine veya öldürebileceğine göre, aynı şekilde cinlerin
de ateşten yaratılmış olmalarına rağmen cehennem ateşiyle azap olunacaklarının garipsenmemesi
gerekir.
Allah Teâlâ, cinleri ateşten yaratmıştır. Fakat onlar şimdi ateş değillerdir. Bunun delilleri pek
çoktur. Bu delillerden bazıları şunlardır:
1. Âişe'nin -Allah ondan râzı olsun- haber verdiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellembirgün sabah namazını kılarken şeytan kendisine gelmişti.Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellemşeytanı tutup yere yıkmış ve boğazını sıkmaya başlamıştı.
Nitekim Rasûlulah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu olayı şöyle haber vermektedir:
"Öyle ki şeytanın dilinin soğukluğunu ellerinde (başka bir rivâyette dilinden akan salyasını şu iki baş ve işaret- parmağımın arasında) hissettim. Şayet kardeşim Süleyman -aleyhisselâm-'ın duâsı
olmasaydı, insanlar görsünler diye onu tutup sabaha kadar (mescidin bir direğine) bağlardım." [8]
2. Ebu'd-Derdâ'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,
ﻦغَ ﻣﺎ ﻓَﺮ ﻓَﻠَﻤ.ﺎﯩ ﺷَﻴلﺘَﻨَﺎو ﻳﻧﱠﻪﺎ ﻛﺪَهﻂَ ﻳﺴﺑﺛًﺎ‐ و ‐ﺛَﻼﻪﻨَﺔ اﻟﻨُﻚَ ﺑِﻠَﻌﻟْﻌ ا: ﻗَﺎل ﺛُﻢ،َﻨْﻚ ﻣﻪﻮذُ ﺑِﺎﻟﻋ ا:ﻘُﻮل ﻳﻨَﺎهﻌﻤ ع ﻓَﺴﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎم
ﻪ اﻟﺪُونﱠ ﻋ ا:ﺪَكَ؟ ﻗَﺎل ﻳﻄْﺖﺴﻨَﺎكَ ﺑﻳارﻚَ و ذَﻟﻞ ﻗَﺒﻚَ ﺗَﻘُﻮﻟُﻪﻌﻤ ﻧَﺴﺎ ﻟَﻢﯩ ﺷَﻴةﻼ اﻟﺼ ﻓﻨَﺎكَ ﺗَﻘُﻮلﻌﻤ! ﻗَﺪْ ﺳﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳةﻼاﻟﺼ
ﺮﺧﺘَﺎﺴ ﻳ ﻓَﻠَﻢﺔ اﻟﺘﱠﺎﻣﻪ اﻟﻨَﺔﻨُﻚَ ﺑِﻠَﻌﻟْﻌ ا: ﻗُﻠْﺖ ﺛُﻢ،ٍاتﺮ ﻣثﻨْﻚَ ﺛَﻼ ﻣﻪﻮذُ ﺑِﺎﻟﻋ ا: ﻓَﻘُﻠْﺖ،ِﻬﺟ و ﻓﻠَﻪﻌﺠﻴ ﻧَﺎرٍ ﻟﻦﺎبٍ ﻣﻬ ﺑِﺸﺎء ﺟﻴﺲﻠﺑا
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 ] رواه ﻣﺴﻠﻢﺪِﻳﻨَﺔ اﻟْﻤﻞﻫ وِﻟْﺪَانُ ا ﺑِﻪﺐﻠْﻌﻮﺛَﻘًﺎ ﻳ ﻣﺢﺒﺻ َﺎنﻤﻠَﻴﻴﻨَﺎ ﺳﺧةُ اﻮﻋ دﻻ ﻟَﻮﻪاﻟ و،ﺧْﺬَه اتدر ا ﺛُﻢ،ٍاتﺮ ﻣث] ﺛَﻼ
"Rasûlulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kılarken onun şöyle dediğini işittik: Senden
Allah'a sığınırım. Sonra şöyle üç defa: Seni Allah'ın lânetiyle lânetliyorum dedi ve sanki bir şey
alıyormuş gibi elini açtı. Namazı bitirince kendisine dedik ki: Ey Allah'ın elçisi! Namaz kılarken
senin daha önce hiç duymadığımız bir şeyler söylediğini işittik ve elini açtığını gördük. Buyurdu ki:
Şüphe yok ki Allah'ın düşmanı İblis, yüzüme atmak üzere bir ateş parçasıyla geldi.Bunun üzerine
ben de ona üç defa: Senden Allah'a sığınırım, dedim. Sonra: -Üç defa- seni Allah'ın tam lânetiyle
lânetliyorum, dedim. Ama yine de geri çekilmedi. Sonra onu tutup bağlamak istedim.Allah'a yemin
olsun ki şayet kardeşimiz Süleyman -aleyhisselâm-'ın duâsı olmasaydı, Medine halkının çocukları
onunla oynasınlar diye sabaha kadar bağlı kalırdı." [9]
Bu iki hadisten, cinlerin şimdi ateş olmadıklarını anlamış oluyoruz.Buna delâlet eden şey, birinci
hadiste olduğu gibi, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şeytanın dilinin soğukluğunu elinde
bulmasıdır.
Şayet şeytan ateşten yaratılma hali üzere olsaydı, elinde bir ateş parçasıyla gelip de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem-'in yüzüne tutmasına ihtiyaç duymazdı.
Yine, Medine'nin çocukları şeytanla oynamaya güç yetiremezlerdi.
3. Delillerden birisi de Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu sözüdür:
 ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪى اﻟﺪﱠمﺮﺠﺎنِ ﻣﻧْﺴ اﻦﺮِي ﻣﺠﻄَﺎنَ ﻳنﱠ اﻟﺸﱠﻴ] ا
"Şüphesiz ki şeytan, kanın insanın damarlarında dolaştığı gibi, o da insanın damarlarında
dolaşır."[10]
Şayet şeytan ateş olsaydı, şeytanın insanın içinde olmasından dolayı insanın yanması gerekirdi.
Böylelikle şeytanın ateş olması ile şeytanın ateşten yaratılmış olması arasındaki fark açıkça ortaya
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çıkmış olur.
Farzedelim ki şayet şeytan şimdi ateş olsaydı, Allah Teâlâ ona cehennem ateşiyle azap etmek
isteseydi, şüphe yok ki Allah Teâlâ'nın her şeye gücü yeter. Hiçbir şey O'nu âciz bırakamaz.
Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.
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