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Ýnsana musallat olup
onu saptýrmaya çalýþan

ruhanî varlýk.
˜ ™

Sözlükte “uzaklaþmak, haktan ve hayýr-
dan ayrýlmak, muhalefet etmek” anlamýn-
daki þatn (þütûn) veya “öfkesinden yanýp
tutuþmak” mânasýndaki þeyt kökünden
türediði ileri sürülen þeytân kelimesi (ço-
ðulu þeyâtîn) “hayýrdan ve rahmetten
uzaklaþmýþ yaratýk; yanýp helâke mâruz
kalmýþ varlýk” demektir (Râgýb el-Ýsfahâ-
nî, el-Müfredât, “þtn” md.; Lisânü’l-£Arab,
“þtn” md.). Kelimenin Ýbrânîce’deki karþý-
lýðý olan satanýn “düþmanlýk etmek, suçla-
mak, karþý gelmek” mânasýnda stn veya
“gezinmek, hareket etmek, rahatsýz et-
mek, yoldan çýkmak; sadakatsiz / inanç-
sýz olmak” anlamlarýnda sut / sth kökün-
den türediði kabul edilmektedir (Koeh-
ler-Baumgartner, III, 1312, 1316-1317).
Bazý dilciler, þeytan kelimesinin Arapça kö-
kenli olup teolojik anlamlarýný yahudi-hý-
ristiyan geleneðinden aldýðýný iddia eder-
ken bazýlarý Ýbrânîce’den Arapça’ya geçti-
ðini, kelimenin yahudi geleneðinde “cin”,
Ýslâm öncesi Araplar’ýnda “insan üstü var-
lýk” mânasýna geldiðini ve Ýslâm’da bu iki
anlamýn birleþtirildiðini söyler (Jeffrey, s.
187-190; EI, IV, 286). Þeytaný ifade etmek
için kullanýlan iblîs bir kýsým dilcilere göre
“ümit kesmek, piþman olmak, söyleyeceði
bir þey olmayýp þaþýrýp kalmak” anlamýn-
daki iblâs kökünden türemiþtir (Lisânü’l-
£Arab, “bls” md.); nitekim kelime bazý âyet-
lerde bu anlamda geçmektedir (el-En‘âm
6/44; el-Mü’minûn 23/77; er-Rûm 30/12,
49). Batýlý dilciler arasýndaki yaygýn kabul,
iblîs kelimesinin “en büyük þeytan” mâna-
sýndaki Grekçe diabolostan Arapça’ya geç-
tiði yönündedir (Jeffrey, s. 47; EI, II, 351).
Kelime bir kýsým dilcilere göre de Ýbrânîce’-
den Arapça’ya geçmiþ olup Allah’a isyan
etmeden önceki adý Azâzîl idi (Kåmûs Ter-
cümesi, “þtn” md.; Elmalýlý, I, 320; ayrýca
bk. AZÂZÎL). Þeytan karþýlýðýnda tâðut,
cân, ifrît gibi kelimeler kullanýldýðý gibi
“mârid” (alabildiðine inatçý) ve “garûr” (alda-
tan) kelimeleriyle de nitelendirilir. Câhiliye
Araplarý’na göre yaratýlmýþlarýn en çirkini
olan þeytan ateþi mesken edinen habis bir
ruhtur. Onun göklerden haber aþýranýna
mârid, bu hususta fazlasýyla mâhir olaný-
na ifrit denir. Her þairin kendisine ilham-
da bulunan bir þeytanýnýn (cin) bulundu-
ðuna inanýlýrdý (Râcî el-Esmer, s. 85).

Kur’ân-ý Kerîm’de on sekizi çoðul olmak
üzere seksen sekiz yerde þeytan (on bir yer-
de iblîs) kelimesi yer almaktadýr. Âdem’in
yaratýlýþýnýn ardýndan meleklerden ona sec-
de etmelerinin istendiðine dair dokuz âyet-
te iblîs, Âdem ile eþinden üreyip çoðalan
insan türüne düþmanlýk ederek onlarý çe-
þitli hile ve desiselerle aldattýðýný bildiren
âyetlerde þeytan kelimesi geçmektedir.
Kur’an’da þeytanla insan türü arasýndaki
iliþkiye veya mücadeleye temas eden bir-
çok âyet bulunmaktadýr. Âdem’e melek-
ler secde ettiði halde þeytan kibirlenip ilâ-
hî emre karþý çýkmýþ, gerekçe olarak da
kendisinin ateþten, Âdem’in çamurdan ya-
ratýldýðýný ileri sürmüþtür. Ýlâhî iradenin
Âdem’in zürriyetine bütünüyle iyi ve bü-
tünüyle kötü arasýnda takdir ettiði konu-
mun bir gereði olmalýdýr ki Cenâb-ý Hak
hayýrdan ve rahmetinden uzaklaþtýrdýðý
þeytana insanoðluna vesvese vermeye, çe-
þitli hile yöntemleriyle bâtýlý hak gibi gös-
terip insanlarý doðru yoldan saptýrmaya
izin vermiþtir. Allah’ýn uyarmasýna raðmen
Âdem ile eþi Havvâ þeytanýn aldatýcý söz-
lerine kanarak yasak meyveden yemiþ, bu-
nun cezasý olarak cennetten çýkarýlmýþ,
böylece dünyada kýyamet gününe kadar
devam edecek olan insan hayatý baþlamýþ-
týr. Bu hayatta hak yoldan çýkanlarý adale-
tiyle cezalandýran Allah’ýn koyduðu çeþitli
kanunlar (sünnetullah); hayýr ve þer çerçe-
vesinde bütünüyle hayrýn temsilcisi me-
lekler, bütünüyle þerrin temsilcisi þeytan,
ayrýca hayra da þerre de yönelebilen, an-
cak aklý, selim fýtratý ve iradesiyle vahyin
aydýnlattýðý yoldan Allah’a ulaþma imkâný-
na mazhar kýlýnan insan vardýr. Selim fýt-
ratý bozulmayan insan kelâm âlimlerinin
çoðunluðuna göre Allah nezdinde melek-
lerden de üstündür. Bunun yanýnda aklý
olduðu halde gerçekleri anlamazlýktan ge-
len, gözü olduðu halde hakikati görmeyen,
kulaðý olduðu halde ilâhî beyanlarý duyma-
yan ve Kur’an’ýn ifadesiyle þuursuz canlý-
lar sürüsü gibi olan (el-A‘râf 7/179) insan-
lar da bulunmaktadýr. Kur’an’da iblîs ve
þeytan kelimelerinin geçtiði âyetlerin dýþýn-
da kalan birçok âyette de insanýn bu ko-
numuna ve mücadelesine temas edilmek-
tedir. Çeþitli âyetlerde þeytanýn azgýn, sin-
si, yanýltýcý ve kýþkýrtýcý olduðu haber ve-
rilmekte, hile ve aldatmalarýna dikkat çe-
kilmekte, ondan uzak durulmasý emredil-
mekte, þerrinden Allah’a sýðýnmanýn ge-
reði vurgulanmaktadýr. Bu arada önceki
peygamberler döneminde yaþayan insan-
lara yönelik mânevî tahribatý da anlatýl-
maktadýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “ib-
lîs”, “þeytân” md.leri).

le ile bir câriyeyi Þeymâ’nýn evlendirdiði ve
Hevâzin kabilesi arasýnda bu ikisinin soyu-
nun devam ettiði zikredilmektedir. Ayrýca
Þeymâ’nýn, daha önce bir müslümaný öl-
dürdüðü için Hz. Peygamber tarafýndan
katledilmesi emredilen ve kendisiyle bir-
likte yakalanýp Resûl-i Ekrem’in huzuru-
na getirilen Bicâd adlý þahsýn affedilmesini
saðladýðý belirtilmektedir (Vâkýdî, III, 913;
Þâmî, V, 490).

Þeymâ’nýn Resûlullah’ýn yanýna getiril-
mesi, hemen savaþýn ardýndan Resûlul-
lah’ýn kaçan düþmanýn peþinden Tâif üze-
rine gitmesinden önce gerçekleþmiþti. Hz.
Peygamber bu esnada Þeymâ’ya ailesin-
den kimlerin hayatta bulunduðunu sor-
muþ, Þeymâ anne ve babasýnýn vefat et-
tiðini, kardeþleri Abdullah ve Üneyse ile
amcasýnýn sað olduðunu söylemiþti. Ya‘ku-
bî, Þeymâ’nýn esirlerin serbest býrakýlma-
sýný Resûl-i Ekrem’den talep ettiðini ileri
sürmekteyse de (TârîÅ, II, 63) diðer kay-
naklarda böyle bir bilgiye rastlanmamak-
ta, bu husustaki görüþmeyi Þeymâ’nýn am-
casý Ebû Servân (Burkân) es-Sa‘dî’nin yap-
týðý, onun baþkanlýðýndaki Hevâzinli bir he-
yetin Hz. Peygamber’e gelerek Ýslâmiyet’i
kabul ettiklerini söyleyip esirlerin baðýþ-
lanmasýný istemeleri üzerine onlarýn ser-
best býrakýldýðý bildirilmektedir (Ýbn Sa‘d,
I, 114-115; Ýbn Hacer, VII, 55-56). Þeymâ’-
nýn ne zaman vefat ettiði bilinmemekte-
dir. Onun Abdullah ve Üneyse adlarýnda-
ki kardeþleri de müslüman olmuþtu (DÝA,
XV, 338).
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tirebilmesi için þeytanýn bir bedene sahip
olmasýnýn gerektiðini belirtmektedir. Ebû
Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ, Ýbn Sînâ ve
Muhammed Esed gibi müfessir, düþünür
ve sûfîlerin oluþturduðu gruba göre ise
þeytan cisim veya cisme hulûl etmiþ bir
varlýk olmayýp mücerret nefisten (ruhanî
cevher) ibarettir. Þeytanýn gerçek varlýðý-
nýn bulunduðunu kabul edenlerden bazý-
larý onunla cinler arasýnda asýl-fer‘ iliþkisi
kurmuþtur; Hasan-ý Basrî bu görüþtedir
(Mâtürîdî, IX, 70; Kurtubî, I, 294-295; Ýbn
Kesîr, IV, 396). Genellikle cinlerin atasý sa-
yýlan cân ile Ýblîs’in ayný varlýk olduðunu
kabul edenler Hz. Peygamber’in herkesin
bir þeytanýnýn bulunduðunu belirten hadi-
sine dayanmaktadýr (Müsned, VI, 115; Müs-
lim, “Münâfikýn”, 70). Kur’an’da melek-
lerin Âdem’e secde ettiðini bildiren bir
âyette (el-Kehf 18/50) “cinlerden olan Ýb-
lîs” istisna edilmekle birlikte baþlangýçta
onun melek olup olmadýðý bilinmemekte-
dir. Buradaki istisnayý muttasýl (ayný cins-
ten olanlar arasýnda) kabul edenler þeyta-
nýn daha önce melek olduðunu ileri sür-
müþ, istisnayý münkatý‘ (ayrý cinsten olanlar
arasýnda) kabul eden müfessirler onun me-
lek deðil meleklerin arasýnda bulunan bir
varlýk (cin) olduðunu belirtmiþtir. Bunlara
göre þeytan meleklerden olsaydý isyan et-
mez, emredilen her þeyi yerine getirirdi
(et-Tahrîm 66/6). Ýbn Teymiyye þeytanýn
sûret itibariyle meleklerden, asýl itibariyle
cinlerden sayýldýðýný kaydetmektedir (Mec-
mû£u fetâva, IV, 235, 346). Kur’an’da þey-
tanýn yandaþlarý ve ordusundan (el-A‘râf
7/27; eþ-Þuarâ 26/95), zürriyetinden (el-
Kehf 18/50) ve dostlarýndan (en-Nisâ 4/76;
el-En‘âm 6/121; el-Hac 22/4) söz edilmek-
te, yine Kur’an’da ona baþ (es-Sâffât 37/65),
hadislerde ise boynuz (Buhârî, “Bed,ü’l-
palk”, 11; Müslim, “Müsâfirîn”, 290) nisbet
edilmektedir. Bu kelimelerin lafzýna baðlý
kalýndýðý takdirde þeytanýn gerçek varlýðý-
nýn bulunduðunu söylemek mümkündür.
Katâde b. Diâme gibi bazý âlimlere göre
þeytana izâfe edilen zürriyetten maksat
Ýblîs’in soyundan gelen þeytanlar olup bun-
lar üremek suretiyle çoðalýr (Taberî, XV,
262). Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Ýblîs’in evliliði
ve zürriyeti hakkýnda ayrýntýlý bilgiler ve-
rir (Ba¼rü’l-kelâm, s. 28). Bazý âlimlere gö-
re þeytanýn zürriyetinden maksat insan-
lardan ve cinlerden onun yolunu izleyen-
lerdir, aslýnda þeytanýn gerçek anlamda
zürriyeti yoktur (Âlûsî, XV, 295).

Diðer ruhanî varlýklar gibi þeytanýn da
görülüp görülemeyeceði hususu tartýþma-
lýdýr. Þeytanýn latif cisim olduðunu kabul

eden Ehl-i sünnet kelâmcýlarý, onun çeþit-
li þekillere bürünüp (temessül) insanlara
görünmesi için bir engelin bulunmadýðý ka-
naatindedir (Tehânevî, I, 264-265; Elmalý-
lý, VIII, 5389). Bu âlimler Kur’an’da ve ha-
dis rivayetlerinde þeytanýn Hz. Âdem, Ýb-
râhim, Mûsâ, Süleyman ve Hz. Muham-
med’e göründüðünün haber verildiðini,
Bedir Gazvesi sýrasýnda Sürâka b. Mâlik’in
sûretine girerek müþriklere önce cesaret
verdiðini, sonra da sýrt çevirdiðini delil ola-
rak zikrederler (el-Enfâl 8/48; Ýbn Kesîr,
III, 332-334). Þeytanýn ve meleklerin hem
gerçek hem temessülî varlýklarýnýn oldu-
ðunu söyleyen Gazzâlî gerçek þekillerinin
ancak nübüvvet nuruyla görülebileceðini,
temessülün ise insanlar tarafýndan da
müþahede edilebileceðini belirtir (Ý¼yâß,
III, 27). “Þeytan kendi grubu ile birlikte gö-
remeyeceðiniz yerden sizi görür” meâlin-
deki âyetten hareketle (el-A‘râf 7/27) Mu‘-
tezile âlimleri onun hiçbir zaman görüle-
meyeceðini ileri sürmüþtür (Zemahþerî,
II, 98). Naslarda þeytana ait bazý maddî
tasvirlerin yer aldýðý bilinmektedir. Bu tür
ifadeleri hakikat mânasýna alan âlimler
bulunduðu gibi mecaz kabul edenler de
vardýr. Ancak bütün âlimler þeytaný ken-
di sûretiyle görmenin mümkün olmadýðý
kanaatindedir. Bir þekle bürünmüþ halde
görülmesi ise teorik olarak mümkünse de
fiilen söz konusu deðildir, çünkü bir pey-
gamberin tasdiki bulunmadan görülenin
þeytan olup olmadýðý bilinemez. Þeytanýn
mahiyeti hakkýnda ileri sürülen telakkiler
içinde Gazzâlî’ye nisbet edilen görüþ isa-
betli görünmektedir. Ýslâm akaidinin -me-
lek ve cin gibi- sem‘î bahisleri içinde yer
alan þeytan hakkýnda naslarda ve özellik-
le hadislerde yer alan beyanlar onun hem
gerçek hem mecazi-temsilî varlýðýnýn bu-
lunduðunu kanýtlar niteliktedir.

Ýslâm dini, Seneviyye’de olduðu gibi þey-
tanýn insanlar üzerinde mutlak mânada
hâkimiyeti bulunduðu ve onlara istediði-
ni yaptýrdýðý þeklindeki bir anlayýþý redde-
der; çünkü Kur’an’da þeytanýn gücünün sý-
nýrlý, hile ve tuzaklarýnýn zayýf olduðu ha-
ber verilmektedir (en-Nisâ 4/76). Þeyta-
nýn bütün mahareti insanlarý tahrik et-
mek ve kendi yoluna çaðýrmaktan ibaret-
tir (Ýbrâhîm 14/22), ona uyup uymamak ise
kiþinin elinde olan bir þeydir. Ýblîs’in sâlih
kiþiler üzerinde bir etkisi bulunmamakta-
dýr (el-Hicr 15/39-40, 42; el-Ýsrâ 17/65; Se-
be’ 34/21); dolayýsýyla insanlarýn yaptýkla-
rý kötülükler için þeytaný bahane etmele-
ri gerçekçi olmadýðý gibi Allah katýnda da
herhangi bir deðere sahip deðildir. Ýbn

Þeytan kelimesi pek çok hadis rivayetin-
de yer almaktadýr. Bu rivayetlerde de in-
sandan sâdýr olabilecek her türlü kötü dav-
ranýþta þeytanýn etkisine iþaret edilmek-
te, onun özendirici ve aldatýcý oyunlarýna
dikkat çekilmektedir. Þeytan insaný kötü-
lük iþlemeye teþvik ettiði gibi onun Al-
lah’a yaklaþtýracak fiilleri gerçekleþtirme-
sine de engel olmaya çalýþmakta veya ye-
rine getirmeye çalýþtýðý ibadeti bozmaya
gayret göstermektedir. Meselâ Kur’an’da
zekât ve infak emredildiði halde þeytan
malýn karþýlýksýz verilmesi fedakârlýðýný ön-
lemeye çalýþýr ve kiþiyi bu tür harcamalarý
yüzünden muhtaç duruma düþmekle kor-
kutur (el-Bakara 2/268). Ezan okunduðu
zaman bundan hoþlanmayýp kaçan þey-
tan (Buhârî, “Ecân”, 4; Müslim, “Salât”,
17, 19) bir süre sonra geri dönüp nama-
za baþlayan mümine vesvese vermeye ça-
lýþýr (Müsned, III, 12, 50, 51; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 92). Hz. Peygamber þeytanýn þer-
rinden Allah’a sýðýnmýþ ve her müslüma-
nýn ondan Allah’a sýðýnmasýný emretmiþ-
tir. Resûlullah ayrýca þeytanýn kötülüklerin-
den korunmak için kelime-i tevhidi söyle-
meyi, baþta Âyetü’l-kürsî ve Haþr sûresi-
nin son üç âyeti olmak üzere Kur’an oku-
mayý tavsiye etmiþtir (Müsned, V, 415;
Buhârî, “Vekâlet”, 10, “Bed,ü’l-palk”, 11;
Müslim, “Müsâfirîn”, 212; Tirmizî, “Þevâ-
bü’l-Kur,ân”, 22; bk. ÝSTÝÂZE).

Varlýðý ve Mahiyeti. Þeytanýn gerçek bir
varlýða ve bir bedene sahip bulunup bu-
lunmadýðý hususunda farklý görüþler ileri
sürülmüþtür. Onun cinlerden olduðunu (el-
Kehf 18/50) ve ateþten yaratýldýðýný bil-
diren âyet ve hadisleri (el-A‘râf 7/12; el-
Hicr 15/27; Müsned, VI, 153, 168; Müslim,
“Zühd”, 60) esas alan kelâm ve tefsir âlim-
leri þeytanýn kendine has bir varlýðýnýn bu-
lunduðunu kabul etmektedir. Ýbn Abbas’a
göre Kur’an’da geçen “min mâricin min
nâr” ifadesi “yalýn ateþ”, Mücâhid b. Cebr’e
göre “yükselen sarý ve yeþilimsi alev” (Ta-
berî, XXVII, 126), Þehâbeddin Mahmûd el-
Âlûsî’ye göre “dumansýz saf alev” (Rû¼u’l-
me£ânî, XXVII, 105) mânasýna gelir; “nâr-ý
semûm”dan maksat da zehirleyici ateþtir
(Taberî, XIV, 30). Bazý âlimler söz konusu
ateþin bilinen ateþten yetmiþ kat yoðun
ve çok etkili olduðunu söylemektedir (El-
malýlý, V, 3059). Þeytanýn gerçek bir varlý-
ðý bulunduðunu kabul edenler bedene sa-
hip olup olmadýðý konusunda farklý görüþ-
ler ileri sürmüþ, çoðunluðunu Mu‘tezilî-
ler’in teþkil ettiði kelâmcýlar bedensiz ha-
yatýn mümkün görülmediðini, ayrýca ken-
disine nisbet edilen faaliyetleri gerçekleþ-
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maþk 1993) ve Nûreddin Ýbn Ganim el-
Makdisî’nin Me½âyidü’þ-þey¹ân ve ×em-
mü’l-hevâß adýyla buna yazdýðý muhtasar
(nþr. Ýbrâhim Muhammed el-Cemel, Kahi-
re 1983; Riyad, ts.), Burhâneddin Ýbn Müf-
lih’in Me½âßibü’l-insân min mekâyidi’þ-
þey¹ân’ý (Beyrut 1404/1984), Ýblîs ve þey-
tana dair haberleri ayrýntýlý biçimde ele
alan eserlerin baþýnda gelen Süyûtî’nin
Laš¹ü’l-mercân fî a¼kâmi’l-cânn’ý ile
Bedreddin eþ-Þiblî’nin Âkâmü’l-mercân
fî a¼kâmi’l-cânn’ý, Takýyyüddin Ýbn Tey-
miyye’nin el-Beyânü’l-mübîn fî aÅbâri’l-
cin ve’þ-þeyâ¹în’i ile (Kahire 1994) Ebü’r-
Rýzâ Muhammed Atâullah el-Kasýmî’nin
Ter³¢mü ¼izbi’þ-þey¹ân bi-ta½vîbi ¼ýf-
¾i’l-îmân’ý (Lahor 1979) zikredilebilir. Bu
konuda son dönemde yazýlan eserlere ör-
nek olarak Gulâm Ahmed Pervîz’in Ýblîs
ü Âdem’i (Delhi 1945), Abdülazîz b. Sâlih
el-Abîd’in £Adâvetü’þ-þey¹ân li’l-insân
kemâ câßet fi’l-Æurßân’ý (Mekke 1421),
Ömer Süleyman el-Eþkar’ýn £Âlemü’l-cin
ve’þ-þeyâ¹în’i (Küveyt 1984), Riyâd Abdul-
lah’ýn el-Cin ve’þ-þeyâ¹în beyne’l-£ilmi
ve’d-dîn’i (Dýmaþk 1986), Seyyid Abdul-
lah’ýn Ýblîs fi’t-ta½avvuri’l-Ýslâmî’si (Ka-
hire 1421/2001) ve Muhammed Ali es-Sey-
yidâbî’nin ¥aš¢šatü’l-cin ve’þ-þeyâ¹în’i
(Kahire, ts. [Dârü’l-hadîs]) gösterilebilir.
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ÿÝlyas Çelebi

Diðer Dinlerde. Kitâb-ý Mukaddes’teki
þeytan kavramý baþlangýçta daha genel
ve dolaylý anlamda kötü fonksiyonlarla iliþ-
kilendirilirken zamanla özel ve aktif mâna-
da kötülükle özdeþ hale gelmiþtir. Bu dö-
nüþüm, Ahd-i Atîk’te þeytanýn dünyevî bað-
lamlý soyut bir kavramdan semavî somut
bir varlýða geçmesi þeklinde gerçekleþmiþ,
Ahd-i Atîk’ten Ahd-i Cedîd’e geçiþ süre-
cinde þeytan, Tanrý’dan aþaðý konumda yer
alan ve fazlaca önem verilmeyen bir me-
lek durumundan Tanrý’nýn rakibi olan koz-
mik güç / düþman durumuna yükselmiþ-
tir.

Þeytan kelimesi Ahd-i Atîk’in erken dö-
nemlere ait bölümlerinde cins ismi olarak
(satan) “düþman, muhalif, engel olan, da-
va eden, suçlayan ve amacýný gizleyen ki-
þi” anlamýnda kullanýlýr. Askerî, siyasî ve-
ya hukukî mânada muhalefet durumun-
da olan ya da zorluk çýkaran kiþiler (I. Sa-
muel, 29/4; II. Samuel, 19/22; I. Krallar,
5/4; 11/14, 23, 25; Mezmurlar, 109/6) veya
Peygamber Balam’ý engellemeye çalýþan
Tanrý’nýn meleði hakkýnda “düþman, mu-

Teymiyye, ribâ yiyenlerin þeytan çarpmýþ
gibi kalkacaklarýný bildiren âyetle (el-Ba-
kara 2/275) þeytanýn insanýn vücuduna ka-
nýn dolaþmasý gibi nüfuz ettiðini bildiren
hadisi (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 11; Müslim,
“Selâm”, 23-25) delil göstererek cinlerin in-
sanýn bedenine girip onu etkilediðini ileri
sürmüþtür. Ýbn Teymiyye gibi düþünen
âlimler sara vb. hastalýklarý þeytana nis-
bet ederken (Taberî, III, 101; Ateþ, s. 236)
Ebû Ali el-Cübbâî, Cessâs ve Muhammed
b. Ali el-Kaffâl gibi âlimler bu görüþe kar-
þý çýkýp cin ve þeytanýn insanýn fiziksel ya-
pýsý üzerinde herhangi bir etkisinin bulun-
madýðýný söylemiþ (Ömer Süleyman el-Eþ-
kar, s. 62-63, 156-162) ve þeytanýn Kur’an’-
da geçen, “Benim size karþý etkili bir gü-
cüm yoktur” sözünü (Ýbrâhîm 14/22) delil
kabul etmiþlerdir (Âlûsî, III, 49; bk. ÝÐVÂ).

Kur’an’da inkârcýlarýn þeytanlarla bera-
ber haþredileceði (Meryem 19/68) ve dün-
yada bir arkadaþ gibi onunla birlikte ha-
reket eden kiþinin kýyamet günü, “Keþke
benimle senin aranda doðu ile batý arasý
kadar uzaklýk olsaydý” diyeceði ifade edi-
lir (ez-Zuhruf 43/36-38). Kýyamet gününde
hesap görülüp cennet ve cehennem ehli
yerlerine gönderilince þeytan cehennem
ehline hitap ederek dünya hayatýnda Al-
lah’ýn gerçek vaadlerine karþýlýk kendisinin
boþ vaadlerde bulunduðunu, ancak çað-
rý yapmanýn ötesinde insanlar üzerinde
bir etkisinin olmadýðýný, nefsânî arzularý-
na uyanlarýn yaldýzlý vaadlerine kandýklarý-
ný belirtecek, onlarýn kendisini deðil ken-
di nefislerini kýnamalarýný söyleyecek, ne
kendisinin onlarý ne de onlarýn kendisini
kurtarabileceðini ifade edecek, dünyada
iken kendisine taparcasýna boyun eðdik-
leri yolundaki iddialarýný reddettiðini bil-
direcektir (Ýbrâhîm 14/22).

Ýblîs ve þeytan hakkýnda birçok eser ka-
leme alýnmýþ olup bunlar arasýnda Ýbn
Ebü’d-Dünyâ’nýn Mekâßidü’þ-þey¹ân’ý, Ah-
med b. Yahyâ’nýn, er-Red £alâ mesâßili’l-
mücbire £an vesveseti Ýblîs ve sâßiri’þ-
þeyâ¹în’i (Ýblîs fi’t-ta½avvuri’l-Ýslâmî için-
de), Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin sûfîlerin
þeytan tarafýndan aldatýldýðýný ileri sürdü-
ðü Telbîsü Ýblîs’i (Beyrut 1994), Ýzzeddin
Ýbn Ganim’in Teflîsü Ýblîs’i, Muvaffakud-
din Ýbn Kudâme’nin ¬emmü’l-müvesvi-
sîn ve’t-ta¼×îr mine’l-vesvese adlý ese-
ri ve buna Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin yaz-
dýðý Mekâyidü’þ-þeyâ¹în fi’l-vesvese ve
×emmi’l-müvesvisîn adlý þerhi (Beyrut,
ts.), yine Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin Ý³å-
¦etü’l-lehfân fî me½âyidi’þ-þey¹ân’ý (Dý-
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