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Ahnef ibni Kays, Medîne'de Mümin’lerin Emîri Hz. Ömer'i görmek ister, bir de bakar ki 

büyük bir kalabalık halka hâlinde toplanmış, Kaabül'ahbar onlara vaaz veriyor ve şunları 

anlatıyorς: 

 

Hz. Âdem (AS)’a vefât emri geldiği zaman; “Yâ Rab!.. Düşmanım iblis, beni meyyit 

hâlinde görünce kendisi Kıyâmet gününe kadar mühlete kavuşmakla sevinecek, bana şamata 

edecek!..” der. 

 

Kendisine şöyle cevap verilir: 

 

“Yâ Âdem, sen Cennet’e iâde edileceksin, o Şeytan ise evvelkilerin ve sonrakilerin 

sayısı (adedi) kadar ölüm acısını tatmak için tehir edilecektir.” 

 

Sonra Hz. Âdem (AS) Azrâil (AS)’a: 

 

“Ona ölümü nasıl tattıracaksın? Bana anlat!..” der. 

 

Onun ölümünün ayrıntısı anlatıldığı zaman Hz. Âdem (AS): 

 

“’Yâ Rabbi!.. Kâfi!..’ der.” 

 

Bunun üzerine orada vaazı dinleyen insanlar, heyecana gelerek: 

 

“’Yâ Ebâ İshak!.. O nasıldır? Onun ölümünü bize anlat!..” derler.” 

 

Kaab'ın anlatmak istememesi üzerine insanlar anlatması için çok ısrar ederler. Bunun 

üzerine Kaab, şeytanın ölümünün ayrıntısını anlatmak zorunda kalır: 

 

Şeytanın Ölümünün Ayrıntısı 

 

“Allâhü Teâlâ birinci Sûr'un üfürülmesinden sonra Azrâil'e şöyle bildirecektir”: 

 

“Sana yedi Semâ ve Yer varlıklarının hepsinin kuvvetini verdim ve bugün için sana 

bütün gazap kisvelerini giydirdim. Şiddetli gazâbımla in, o kovulmuş Şeytan'a artık ölüm 

acısını tattır. Tüm acılarla birlikte bütün zillet, illet ve hastalıkları ona yüklet!.. Öfke ve 

gazapla dolu yetmiş bin zebâni ve bunların her biriyle de Cehennem zincirlerinden zincirler, 

                                                 
ς Anonim, Hz. Adem ile Havva, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://medineweb.net/dini_hikaye_cilt_1/kuran_kissa/01.htm, En Son Erişim Târihi: 24.07.2013. 
 AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir. 

http://medineweb.net/dini_hikaye_cilt_1/kuran_kissa/01.htm
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Cehennem işkence âletlerinden âletler yanında bulunsun!.. Cehennem kancalarından yetmiş 

bin kanca ile o kâfirin kokmuş canını çıkarın!.. Mâlik'i de çağırın ki Cehennem kapılarını 

açsın!..” 

 

“Emri alan Azrâil öyle bir sûret ile inecek ki, Semâ'ların ve Yer’in ahâlisi ona bir 

baksalar korku ve dehşetlerinden derhal akılları başlarından gider ve ölürlerdi. Azrâil işte 

böyle inecek, Şeytan’a varıp”: 

 

“’Dur, yâ pislik!.. Çok ömür sürdün ama nihâyet vakit geldi. Artık sana ölümü 

tattıracağım!.. Nice nesilleri azdırdın, yoldan çıkardın!.. Bunlar karşılıksız kalmayacak!..’ 

diyecektir. ” 

 

“Dehşet’e kapılan kâfir Şeytan Doğu’ya kaçacak, bakacak ölüm meleği Azrâil gözleri 

önünde… Batı’ya kaçacak bakacak yine Azrâil gözlerinin önünde!.. Denizlere dalacak 

denizler kabul etmeyecek… Ne yapsa boşuna!.. Yeryüzünün her tarafına kaçacak ama 

sığınacak kurtulacak hiç bir yer bulamayacak… Sonra Dünyâ’nın ortasında, Hz. Âdem'in 

kabri yanında duracak… Başka bir rivâyete göre, Doğu’dan Batı’ya, Batı’dan Doğu’ya 

topraklarda sürüklenecektir.” 

 

“Sonunda Âdem (AS)’ın Dünyâ yüzüne indiği yere varınca Dünyâ, bir ateş koru gibi 

olacak… Zebânîler kancaları takıp takıp çıkaracaklar. Allâhü Teâlâ’ın dilediği bir zamana 

kadar can çekişecek, azap içinde kalacak… O böylece can çekişirken Âdem (AS)’a ve Havvâ 

vâlidemize de”: 

 

“‘Kalkınız düşmanınız ölümü nasıl tadıyor, bir bakınız!..’ denecek… Onlar kalkıp 

bakacaklar. Ne görsünler!.. O anda durumu anlayacaklar ve onun çektiği azâbın şiddetine 

bakacaklar, sonra da”: 

 

“’Yâ Râb, bize nîmetini tamamladın, şükürler olsun!..’ diyecekler.” 

 


