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30. İŞTE O ZAMAN Rabbin meleklere demişti: 

“Şüphesiz Ben yeryüzünde halifelik[*] oluşturacağım. 

(Meleklerin içinden Allah’a muhalefet ederek öne çıkan İblis),[*] 

dedi ki: “Orada bozgunculuk yapacak, 

kan dökecek birini mi oluşturuyorsun? 

Oysa biz Seni, 

hamd ile (yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan olarak), 

tesbih edip yüceltiyoruz 

ve Seni gereği gibi övüyoruz/seviyoruz.” 

(Allah da): “Şüphesiz Ben, sizin bilmediğinizi bilirim” dedi. 

31. Ve Adem’e, bütün varlıklara isim verme kabiliyeti lütfettik. 

Sonra onları meleklere arzederek: “Eğer biliyorsanız, 

haydi Bana bunların isimlerini bildirin” dedik. 

32. (İblis’in bu itirazına karşılık Meleklerin hepsi): 

“Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. 

Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. 

Şüphesiz Sen, herşeyin hikmetini (gerçeğini) bilensin” dediler. 

 

 [*] Halife: Önceki nesillerin yerine geçen ve yeryüzünü kullanan ölümlü 

bir insan demektir. Bilindiği üzere birinin kullandığı toprakları, o ölünce 

başka birisi kullanır. Nitekim her yüzyılda bir nesil mezarlığa taşınır. 

Ve şehri, yeni gelen insanlar (halifeler) kullanır. Halife; Allah’ın 

yeryüzündeki temsilcisi değil, sadece bir kuludur. 

Melekler: Allah’a itaatkâr varlıklardır. Hiçbir şekilde karşı gelmezler. 

İblis: “İblis hariç/bundan kaçındı!” şeklinde 87/34’te ortaya çıkar. 

Şeytan: 87/36’da: “Şeytan (İblis) ikisini(n de ayağını) oradan kaydırdı” 

ifadesiyle karşımıza çıkar. Adı ‘İblis’ iken birden ‘Şeytan’ olur. 

 

33. (Allah şöyle) dedi: 

“Ey Adem! Onlara, bunların isimlerini haber ver/bildir.” 

(Adem de) meleklere, 

onlara (varlıklara) isim vererek (meleklere) bildirdi. 

(Allah) buyurdu; “Size göklerin 

ve 

yerin gaybını (gizliliklerini) şüphesiz ki Ben bilirim; 

açığa vurduklarınızı da gizlediğiniz şeyleri de Ben bilirim, 

dememiş miydim?” 

34. O zaman/bundan sonra meleklere: 

“Adem’i selâmlayın/önünde saygı ile eğilin”[*] demiştik. 

Derhal saygı ile eğildiler/selâmladılar, 

(Ancak kibirlenip muhalefet eden) İblis hariç/bundan kaçındı! 

Direndi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 

 



 [*] Genelde, bu ve benzeri ayetlere: “Adem’e secde edin” manâsı verilir. 

Arapça’da “SECDE” kelimesi müşterek bir kelimedir. Cümledeki yerine ve 

Kur’an’ın çelişmezliğine göre; 

a) Allah’a secde. Birşeyler veya verilen bazı nimetler ya da birileri için 

Allah’a yapılan şükür secdesi. Yusuf as.’ın önünde Allah’a yapılan şükür secdesi 

gibi. 

b) İtaat etmek, tanımak. 

c) Boyun eğmek, kabullenmek. 

d) Kullara selam secdesi yapmak. 

e) Saygı secdesinde bulunmak. Saygıdan yere kapanmak. Saygı ile eğilmek 

(Hz. Yusuf’u, kardeşlerinin eğilerek selamlaması gibi). 

f) Başka bir kavle göre de; “Adem’de bütünleşin/birleşin”. İblis; “Neden 

Adem’de bütünleşecekmişiz?”, sorusu ve karşı çıkışıyla Allah’a asilerden oldu. 

“Neden bende değil de Adem’de bütünleşiliyor? Oysa ben ondan daha hayırlıyım/ 

iyiyim. Onu çamurdan beni ateşten yarattın” diyor. Yani, bir anlamda neden 

Adem’in neslini şöhret/popüler yapıyorsun da benim neslimi yapmıyorsun demek 

istiyor. İşte İblis, bundan sonra ŞEYTAN diye anılıyor. (bkz. Bakara: 36) 

İbadet maksadıyla yapılan secde ise: Yalnız Allah’a yapılır. 

Öyle olunca: “Adem’e secde edin” emrini, ADEM’İ KIBLE EDİNİN diye de 

algılamamız mümkün... Adem burada Allah’ın işâretiyle KÂBE konumundadır. 

Bizde hoş karşılanmasa da bazı  toplumlarda büyüklere/krallara ve kutsal 

bilinen insanlara saygı secdesi (selâmlaması) yapılmaktadır. Budizm’de, Budistlerce 

kutsal bilinen kişilerin heykelleri önünde kapanarak yaptığı secde gibi. 

Japonlar’ın birbirlerini karşılama selamlaması ise hafifçe öne doğru eğilmektir. 

Benim kanaatime göre SECDE kelimesi müşterek bir kelime, AYET ise 

Müteşabih bir Ayet’tir... Allah ne kastettiyse biz ona iman ediyoruz.. 

 

En doğrusunu Allah bilir. 

 

35. VE (sonra) dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. 

Orada dilediğiniz gibi/istediğiniz yerden serbestçe yiyin. 

Ancak şu ağaca (haramlara/size yasaklanmış şeylere) yaklaşmayın! 

Yoksa zalimlerden olursunuz… 

36. Şeytan (İblis) ikisini(n de ayağını) oradan kaydırdı, böylece; 

(her) ikisini(n) de bulundukları yerden çıkar(ılmasını sağla)dı. 

Biz de dedik: “(Konakladığınız yerden) birinizin, 

diğerinize yapabileceği düşmanlığa dikkat ederek inin.” 

Arzda/yeryüzünde sizin için bir süre yerleşim 

ve 

bir süreye kadar da geçim vardır. 

37. Adem Rabbinden birtakım kelimeler öğrendi ve yalvardı. 

Rabbinin (vahiy ile kalbine bıraktığı) kelimeleri aldı. 

O da tövbesini kabul etti. 

Şüphesiz Allah tövbeleri kabul eden merhamet sahibidir. 

38. “Hepiniz oradan ininiz” dedik. 



Eğer Benden size hidâyet/bir yol gösterici gelirse, 

kim de yol göstericime/hidayetime tabi olur/uyarsa 

artık onlar için korku yoktur. 

Ve (onlar) üzülmeyeceklerdir de!.. 

39. Küfredip bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, 

işte onlar ateş halkıdır. 

Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. 

 

Araf 

16. (İblis) dedi ki: “Görürsün, 

ben de gidip onları/kullarını saptırmak/azdırmak için, 

doğru yolunun üzerine oturacağım/pusuya yatacağım. 

17. Sonra da muhakkak onlara önlerinden ve arkalarından, 

sağlarından ve sollarından yaklaşacağım. 

Onların birçoğunu şükredici bulamayacaksın!” 

 

Taha 

116.HANİ, Biz meleklere buyurmuştuk: 

“Âdem’i selamlayın/önünde saygı ile eğilin!” 

İblis dışında hepsi derhal selamladılar. O diretti. 

117. ”Ey Âdem!” dedik. “Bu sana ve eşine bir düşmanlık yapıp, 

sakın sizi cennetten çıkarmasın! Sonra çok sıkıntı çekersin! 

118. Şüphesiz ki orada aç ve çıplak kalmayacaksın. 

119.Orada susamayacaksın 

ve yükselen güneşin sıcağından etkilenmeyeceksin.” 

120.NİHAYET şeytan ona vesvese verdi; “Ey Âdem!” dedi: 

“Sana sonsuzluk ağacını 

ve 

gücünü yitirmeyecek bir mülkü/krallığı göstereyim mi?” 

121.Ondan ikisi de yediler. 

Böylece hemen çıplaklıkları kendilerine görünüverdi. 

Cennet yaprağıyla üzerlerine örtmeye başladılar. 

Âdem, Rabbine asi oldu da (başına gelenlere) şaşırıp kaldı. 

122. Sonra Rabbi onu seçti, 

tövbesini kabul etti ve onu doğru yola iletti. 

123. (Allah) buyurdu ki: “İkiniz de oradan aşağı inin. 

Birinizin diğerinize yapabileceği düşmanlığa dikkat ederek!.. 

Benden size bir kılavuz geldiğinde, 

kim kılavuzuma tâbi olursa sapmaz ve sıkıntıya düşmez. 

124.Kim Benim zikrimden yüz çevirirse; 

onun için stres dolu/sıkıcı/mutsuz bir hayat vardır 

ve kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz.” 


