
1.1. Hz. Âdem (a.s) Kur’an Kıssaları Ali BULAÇ’ın mealinden  

Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. 

 

Giriş 

Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.1 Ve cinleri de 

daha önce dumansız ateşten yarattık (yaratmıştık).2 Andolsun, biz bundan önce Adem’e 

ahid vermiştik, fakat o,unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.3 

Yaratılış ve Secde 

Hani Rabbin meleklere :”Muhakkak ki ben, yeryüzünde4 kuru bir çamurdan, şekillenmiş 

bir balçıktan5 bir halife varedeceğim demişti. Onlar da : “Biz seni övüp yüceltir ve 

(sürekli) takdis edip dururken, orada bozgunculuk çıkaracak ve orada kanlar akıtacak 

birini mi varedeceksin?” dediler. (Allah): “Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim” dedi.6 

Ve Adem’e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip:  

“Eğer doğru sözlüler iseniz, bunları bana isimleri ile haber verin” dedi.7  

Dediler ki : “Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. 

Gerçekten Sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.”8  

(Allah) : “Ey Adem, bunları,onlara isimleriyle haber ver” dedi.  

O da, bunları onlara haber verince,  

(Allah) dedi ki : “Size demedim mi, göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim, 
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gizli tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da ben bilirim.”9 O’na bir biçim verdiğimde ve 

ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek kapanın.”10 

Ve meleklere : “Adem’e secde edin” dedikte İblisten başka (diğerlerinin tümü) secde 

ettiler.11 Ancak İblis secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı,12 kibirlendi ve 

kâfirlerden oldu.13 O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu 

durumda Beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edinecek siniz? Oysa onlar sizin 
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düşmanlarınızdır.14 

(Allah) Dedi : “Sana emrettiğimde seni secde etmekten engelleyen neydi?  

(İblis) Dedi ki : “Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan 

yarattın.15 Ben kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde 

etmek için var değilim.”16 

(Allah) “Öyleyse oradan in, büyüklenmen senin (hakkın) olmaz.17 Kınanıp alçaltmış ve 

kovulmuş olarak oradan çık.18 Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin.19 Çünkü sen 

kovulmuş bulunmaktasın.20 Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir.”21 

Dedi ki : “Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı.”22 

Dedi ki : “Öyleyse sen (kendisine) süre tanınanlardansın.23 Bilinen bir günün vaktine 

kadar.”24 

Dedi ki : “Madem öyle ben azdırdığından dolayı onları (saptırmak) için mutlaka senin 

dosdoğru yolunda  (pusu kurup) duracağım.25 Sonrada muhakkak onlara önlerinden, 

arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Onların çoğunu 

şükredici bulmayacaksın.26 Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, bende 

yeryüzünde onlara (sana başkaldırmayı) (ve dünya tutkularını) süsleyip, çekici 

göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım.27 Andolsun, kullarından  

‘miktarları tesbit edilmiş bir grubu’  (kendime uşak) edineceğim.28 Onları  -ne olursa 

olsun- şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak 

davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini 

emredeceğim.”29 “Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna."30 

(Allah) Dedi ki : “İşte bu bana göre dosdoğru olan yoldur.31 Şüphesiz, kışkırtılıp 

saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin benim kullarım üzerinde zorlatıcı hiçbir 



gücün yoktur.”32 

“Andolsun, onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım.”33 Ve hiç şüphe 

yok onların tümünün buluşma yeri cehennemdir.34 Onun yedi kapısı vardır; onlardan her 

bir kapı için bir grup ayrılmıştır.35 Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar 

başlarındadır.36 

Cennette İmtihan 

“Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz de dilediğiniz yerden yiyin; ama şu 

ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz.37 “Ey Adem, bu gerçekten sana da, 

eşine de düşmandır, sonra mutsuz olursunuz.38 Şüphesiz ki, senin acıkmaman ve çıplak 

kalmaman orda (cennette kalmana bağlı) dır.39 Ve gerçekten sen burada 

susamayacaksın ve güneş altında yanmayacaksın da.40 

Şeytan, kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara 

vesvese verdi ve dedi ki41 : “Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber 

vereyim mi?42 Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız 

veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir.”43 Ve gerçekten ben size öğüt 

verenlerdenim” diye yemin de etti.44 

Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp yerleri kendilerine 

beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar.45 Adem, 

Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı.46 

Rableri kendilerine seslendi: “Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytanın da 

sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?”47 

Dediler ki: “Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve 



esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız.”48 

Sonra Rabbi Onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğru yola iletti.49 

Ve Dünya Hayatı 

Dedi ki: “Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak, hepiniz oradan inin. Artık size 

benden bir yol gösterici gelecektir, kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz 

ve mutsuzda olmaz.50 

Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve (geçim) vardır.51 Orada 

yaşayacak, orada öleceksiniz ve ondan çıkarılacaksınız.52 

Derken Adem, Rabbin’den (bir takım) kelimeler aldı. (Allah’da) Bunun üzerine tevbesini 

kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. 

Hz. Adem’in iki oğlu 

Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah’a) yaklaştıracak 

birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birinin ki kabul edilmiş, diğerinin ki kabul 

edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: “Seni mutlaka öldüreceğim.” (Öbürü 

de): “Allah, ancak korkup sakınanlardan kabul eder.”53 Eğer sen beni öldürmek için elini 

bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben, 

alemlerin Rabbi olan Allah’ tan korkarım.”54 Şüphesiz, senin kendi günahını ve benim 

günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası 

budur.”55 

Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; 

böylece onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu.56 

Derken, Allah, ona, yeri eşiyerek kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini gösteren bir 



karga gönderdi. 

“Bana yazıklar olsun” dedi.  

“Kardeşimin ölü cesedini örtmek için bu karga kadar da mı aciz kaldım?”  

Artık o, pişmanlık duyanlardan olmuştu.57 

 

 


