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İniş Sırası :40 Tertip Sırası :72 Ayet Sayısı :28 İndiği Yer : Mekke 

Nüzulde Hicr suresinin arkasından indiği kanatindeyiz. Çünkü manasal bir bütünlük 

taşımaktadır. Sanki Hicr suresinde anlatılanlar burada  örneklendirilmiş gibi 

sunulmuştur. Sure adını birinci ayette gecen cinler anlamına gelen cin kelimesinden 

almıştır. Cin kelimesi surenin ismi olduğu gibi muhtevasını da oluşturmakta. Çünkü 

bu surede cinlerin Kur’an’ı Kerim’i dinledikleri ve  sonra kendi kavimlerine dönmeleri, 

onun arkasından da iman etmelerinden bahsedilmektedir. 

Buhari sureyi, De ki: Bana vahyedildi.” Şeklinde  ilk suresinde anıyor. Cin suresi tüm 

ilktertiplerde A’raf ve Yasin suresi arasına yerleştirilmiş. Bu durumda sure 5nci veya 

6ncı yıla denk geliyor, fakat mushafta bunların nüzul sırasına göre değil farklı 

şekillerde sıralandığını biliyoruz. Cin suresi konu itibari ile 5nci veya 6ncı yıllarda 

inme ihtimali yoktur. Mesela Muhammed Esed, surenin hicretten iki yıl önce indiğini 

tespit etmiş. Surede anlatılan olay, kaynaklarda çok farklı rivayetlerle yer almış. Bu 

kaynaklardaki rivayetlere baktığımızda  surenin yine hicretten önce indiğiri fark 

ediyoruz.  

Buhari ve Müslim de, Abdullah bin Abbas tan rivayet edilen bir anlatım var. Şöyle ki: 

“ Allah resulü, yanında arkadaşları ile  Ukas panayırına gitmiş. Yolda rahle denilen 

yerde Allah resulü sabah namazını kıldırdı (bili yorsunuz  sabah namazında kıraat 

sesli yapılır), bu esnada cinlerden bir grup oradan geçmekteydi, Kur’an’ın tilavetini 

duyduklarında hemen dikkat kesilerek orada okunanları anlamışlardı. Kaynaklara 

göre bu olay, Resulullahı’ın Taif dönüşü, Rahle vadisinde namazda Kur’an okurken 

gerçekleştiğine dair anlatımlar yapııyor.İbn Kesir de de bunlar bize aktarılmış.  

Hicr suresinde “müşriklerden yüz çevir” diye bir emir vardı, on ayetlerde. Artık 

burada  müşriklerden yüz çevir, yeni insanlara, yeni coğrafyalara yönelmenin 

başladığınıda anlayabiliyoruz.. Bu olay sanki bunun fitilini ateşliyor.  

Hicr suresinin devamı olan Cin suresini okumamız, benzeşen konu alanlarından 

kaynaklanıyor. Bunlardan birisi de Hicr 18 deki “Kim duyma hırsızlığı yaparsa, onu 

görünen-mübin bir , göktaşı, ateş parçası takip etti.” Gibi bir anlatım var. Cin suresi 

9’da da “ kim dinlemek isterse, onu izleyen bir a teş parçası bulur” şeklinde motomot 

aynı bir ifade var.  Fakat birinde cinler üzerinden anlatılıyor, birinde genel bir anlatım 

yapılıyor. Genel anlatım, cinler üzerinden sanki örneklendirilerek Hicr suresinin 

devamında  devam ettirilmiş.  

Cin suresinin ilk bölümünde Mekke’ye  dışardan gelen bir grup cinin, Kur’an dinlediği, 

bundan etkilendikleri, inanmış olarak yurtlarına döndükleri , duyduklarından, 

öğrendiklerinden eski inançlarını kıyas ettiklerini, eski din adamlarının söylediklerini, 

dinledikleri Kur’an ile mukaye ettiklerini anlamaktayız. 

Surede ayrıca gaybi bilginin sadece Allah’a ait olduğu özellikle işlenecek, tevhid ilkesi 

ve Kur’an’ın niteliklerinden bahsedilecek.  
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Surenin indiği dönemde Hz. Peygamber  nüzul  ortamında  Mekkeli müşriklerin 

baskısından bunalımış, davet görevini rahatça yapabileceği bir yer arayışına girmiştir. 

Bu arayışın ilk durağı Taif’ti. İşte sure bu olayın arkasından indiği kanatindeyiz. 

Verdiği temel mesaj şu:” Seni çok yakınındakiler dinlemese de Allah sana çok 

uzaklardan gelip, seni dinleyecek, sana inanacak, sana tabi olacakları bulur, getirir. 

Hem Allah resulüne bu mesaj veriliyor hem de oradaki sahabelere bu mesaj 

verilecek. 

Surede anlatılan cinler hakkındaki yorumları, ayetlerin içerisine girdikçe, işlerken dip 

not şeklinde vereceğiz. 

Meallerde de “cin” kelimesini çevirmeyeceğiz. Türkçe manasını vermeyeceğiz “cin” 

olarak orijinalini bırakacağız. Yerleşmiş cin tasavvurunu daha rahat izah edebilelim. 

Onu meal verdiğimiz zaman, o meali salt okuyan kişi, cinin geçtiğinin farkında bile 

olmayabilir.  

 

الرحمي بسم هللا الرمحن  
Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
 
(Cin 40-72/1) 

 

ًبا   ج ْعنجا قُْرٰانً  َعج ِ ُٓوا ِانَ  َسج جفجر   ِمنج  الِْجن ِ  فجقجالُ عج  ن تجمج نَهُ  اس ْ َ  اج  قُلْ  ُا۫وِحج  ِالج

Kul ûhiye ileyye ennehu-steme’a neferun mine-lcinni fekâlû innâ semi’nâ kurânen 

‘acebâ(n) 

 

Dedi ki “Cinlerden bir kısım neferin dinlediği, böylece 

‘Muhakkak ki biz bir okuyuş işittik.’ Dedikleri bana vahyedildi.  

Allah Resulü dedi ki: “Cinlerden bir kısım neferin dinlediği, böylece ‘Muhakkak ki biz bir 

okuyuş işittik.’ Dedikleri bana vahyedildi.” Şeklinde ilk ayet Allah Resulü’nün sözleri ile 

başlıyor.  

Yani kendisine cinlerden bir grup neferin gelip, okuduğu, kıraat ettiği Kur’an’ı 

dinledikleri vahyedilmiş. Bu bilgi de Allah resulü tarafından etrafındakilere aktarılıyor. 

Peygamberimiz kendisini dinleyenleri görmemiş. Görse zaten onlar cin olmaz. 

Cin kelimesinin 5 duyu organı ile ulaşılamayan, bilinmeyen, yabancı manası olması 

lazım. Görünen bir şey cin olmaz.  

Kur’an’ı Kerimde bir ins var bir cin, birde insan kelimesi var. İnsan türünü anlatan bir 

isimlendirme var.  
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İnsan nedir, ins nedir? Şöyle deseydi:”Biz insanları ve cinleri…insanları 

demiyor. 63 yerde el-insan Kur’an’ı kerim’de gelir.  

İnse, insan türü olarak meal verirseniz, cini ne olarak meal vereceksiniz? Cini tür 

olarak meal vereceksiniz. Bambaşka bir tür ilan edeceksiniz. Baştaki hata, sondaki 

hatayı doğuruyor. Ve bunun sonucunda Kur’an’I Kerim’de geçen tüm ayetlerin hatalı 

algılanması, cincilerin, falcıların peydah olmasına sebep oluyor. Cahili arapların anladığı 

gibi cini algılamışlar. Cahili arabı cine de tapıyor. 

Kur’an’da “vel insi el-insi şeklinde dokuz yerde bu kalıp geliyor. Mesela Araf 38 de 

“mine-l cinni vel- insi”, Burada mine-l cinni öne vel-insi sonraya alınmış.   

İsra suresinin 88 nci ayetinde tam tersi bir kullanım var “İnsu velcinnu” Bu 

seferde insi öne alınmış, cinni sona alınmış.  

Buna göre müfessirler şöyle görüş beyan ediyorlar. “Cinler daha önce yaratıldı, o 

yüzden sıralamada cinler öne alınmış.” Öyle bir şey yok, tam terside var. 

Bağlama göre insi öne alıyor, bağlama göre cinsi öne alıyor. Bunlar tür isimleri 

değil. Tür isimleri olsaydı bunlar ne olursa olsun aynı gelmesi lazımdı her yerde.  

Ama bizim verdiğimiz manayı veriyorlarsa, eğer ünsiyetten bahsediyorlarsa, yakınlıktan 

bahsediyorlarsa, tanınmış insanlardan bahsediyorsa insi öne alıyor. Tanınmadık, 

yabancı kişilerden bahsediyorsa cinni öne alıyor.  

El-insan, insan türünü anlatırken; ins, insiya, insu gibi kullanımlarla insan türünün bir 

sıfatını anlatmaktadır. İnsan türünün bir sıfatı nedir, cömertliktir, cimriliktir. Buradaki 

ins te insan türünün bir sıfatını, bir özelliğini anlatıyor. İnsan türünün tamamını 

anlatmıyor. İnsanlar içinde ins olanlarda var, cinn olanlarda var. Yani ünsiyet 

kurduğunuz, tanıdığınız, yakın olduğunuz, bildiğiniz insanlarda var. Hiç tanımadığınız, 

bilmediğiniz, yabancı insanlarda var.  

Ayrıca Kur’anda birde “insun vela cân” kalıbı var. Bakın bir cin var bir de can var. Bu 

canları da hep cin yapmışlar. Bu kalıp ise insan türünün bedenini ve onu harekete 

geçiren canı anlatıyor. (Rahman suresi 14 ve 15 te). Yani biz insanın bedenini ses 

veren balçıktan yarattık, (insanı harekete geçiren o canı da semumun ateşinden 

yarattık, veya meariç ateşten yarattık. Yani bizi hareket ettiren, bize enerji veren, sinir 

sistemimizdeki elektrik enerjisini (dumansız ateş)böyle bir hammeddeden yarattık.  

Ama bizimkiler bunu nasıl anlamış? İnsanı topraktan yarattı, cini de ateşten yarattı. 

Sıralama farklı. İlk önce cini anlatması lazım. Birde cin gelmiyor, can geliyor.  

Neden Kur’anda meleklere iman geçiyor da, cinlere iman geçmiyor? Çünkü cin 

dediğimiz şey insan türünün bir sıfatı. Buna imandan bahsedilmez. Bu sıfatı kim 

gösterirse o cindir. Bu sıfatı bir melek gösterirse o da cindir. Mesela İblis. İblis 

cinlerden oldu. Bakın sonradan oldu. Başta cin değildi. Melek türü içerisinde, tanınan, 

bilinen, ünsiyet kurulan, yüksek bir makamta olan bir varlıktı iblis. İblis kibri yüzünden 

secde etmemisu yüzünden, Allah’a asi olması yüzünden değerden düştü, tanınmayan, 

bilinmeyen, kaybolup gidenlerden, cinlerden oldu. Bu seferde melek türü içinde bir 

sıfat. İnsan türü içinde bir sıfat. Yani bu sıfatı kim gösteriyorsa o cindir.  
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Cinlerden bir grup, nefer, geliyorlar, Kur’an’ı dinliyorlar ve diyorlar ki: “Muhakkak ki biz 
acaip bir okuyuş işittik” Çünkü yabancı oldukları için onun Kur’an olduğunu henüz 
bilmiyorlar. Yoldan geçen yabancılar. O, Kur’an’dı, O’nu okuyan Muhammed’di diye 

bilgileri yok. Ve bu Allah resulüne vahyedilmiş. Vahyedilmese Allah resulünün bundan 
bir haberi olmayacak.  

 
Şimdi Kur’an’da görünen, konuşulan  ancak, tanınmayan yabancılara  “kavmun 

münkerun”denir. Hz. Lut gelen melek resullere :”Siz tanınmayan yabancı bir 
kavimsiniz” diyordu. Onları görüyor, onlarla konuşuyor fakat tanımadığı için “münker” 

kelimesini kullanıyor. 
 

Kur’an dışırdan gelenleri nitelemek için acem der, münker der, badiyede yaşayanlara 
arap der, bedevi der, cin kelimeside bunlardan sadece bir tanesi. Yani münker kavim, 

acem kavim, arap kavim, bedevi kavim ve cinlerden oluşan bir kavim. Bunlar birtanesi , 
bir sıfat. 

 
Cinler kullanımı, eğer gelenler ile bir münasebet, iletişim, ünsiyet kurulmamışsa 
kullanılan bir sıfat. Dikkat çekmeden bu gelenler uzaklaşmışsa, kimseye sezdirmeden 

bu yabancılar ortamı terk etmişse, Kur’an bu yabancıları “cin” sıfatı ile tanımlıyor. Bu 
olayda da biz bunu görüyoruz.  Yani bu gelenlerle herhangi bir iletişim, ünsiyet 
kurulmamış. Gayb, iradeli-iradesiz, canlı-cansız  beş duyumuza kapalı olanların genel 
adı. Cin de bu gaybın içerisinde olan daha dar kapsamlı, iradeli olup, ünsiyet 

kurulamayanların genel adı. Gayb eşyada da olur. Cin gaybidir, ama eşyada olmaz. 
İradelilerde olur.  
 
Cin suresinin ilk ayetine göre Allah Resulü, bu yabancıların geldiğini ne görmüştür, ne 

işitmiştir, nede onların varlığını hissetmiştir. Bu nedenle onlar “kavmun münkerun” 
veya bedevi değil, cin sıfatı ile anılmıştır. Beş duyumuz ile algılayamadığımız her şey 
gaybtır. Gaybi her iradelide cindir.  Bu isimlendirme sadece metafizik varlıklar için 
kullanılmaz.  

 

Kur’an’da “kul- de ki:” ile başlayan 5 tane sure var. Bunların sonuncusu cin suresidir. 
Hepsinin konularında da , örten veya örtülü muhataplara hitap söz konusu. Mesela 

Kafirun, örten.” Deki: Ey örtenler, Ey hakikatin üzerini gizleyenler”. Nas ve Felakta “ 
örtülü gizli işler yapıp, insanlara zarar verenlerin şerrinden bahsediyor. İhlas suresinde 

de şirk koşarak yine orada bir hakikatin üstünü örtmek söz konusu.  
 

Cin suresinde hem ihlas ve kafirun surelerinin konularını okuyacağız, hemde böyle gizli 
kapaklı , insanların bilmediği alanlarda onları suiistimal edenleri okuyacağız.  
 

Ayette “cinlerden bir kısım neferin Allah Resul’ünü dinlemesinden bahsedilmektedir.” 

Nefer, türkcemizde de kullanırız. Sayıları 3 ile 10 kişi arasında olan gruplara  nefer 
denmektedir. Nefer kelimesi, asker veya yardımcı manasında dilimizde hem de 
Arapçada kullanılmaktadır. Kelime ayrıca savaştan kaçabilme imkanı olupta, savaştan 

kaçmayı tercih etmeyen o cesur savaşçılar içinde kullanılır.  

 
Cinlerin dinlediği Kur’an marife (Marife: Marife, nekranın zıddıdır. Söylendiği 
zaman, kimden veya hangi şeyden bahsedildiği tam olarak anlaşılan, belirli bir 

kimseden veya hangi şeyden bahsedildiği tam olarak anlaşılan, belirli bir kimseyi veya 

şeyi gösteren isimlerdir. Yine İngilizce bilenler için; Arapçada marife, İngilizcede 
“the” ile kullanılan isimlere gibidir. Mesela: ٌس   dediğimizde, herhangi bir öğretmeni ُمَدر ِّ
kastetmiş olurken;  ُس  dediğimizde, yani kelimeyi elif-lam takısıyla, marife olarak اَلُْمَدر ِّ

ifade ettiğimizde, artık tanınan ve bilinen bir öğretmeni kastetmiş oluruz. Nekra bir 
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kelimenin, Elif-lam takısıyla nasıl marifeye dönüştüğünü birazdan örnekleriyle 
açıklayacağız. Olarak değilde nekra (Nekra: Söylendiği zaman, kimden veya neden 
bahsedildiği tam olarak anlaşılamayan, belirsiz bir kimseyi veya belirsiz bir şeyi 

gösteren isimlerdir. Mesela: ٌس   .dediğimizde, herhangi bir öğretmeni kastetmiş oluruz ُمَدر ِّ
Yani  ٌس  kelimesiyle; bahsettiğimiz kişinin öğretmen olduğu bilinir; ancak ismi, nereli ُمَدر ِّ

olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi bilgiler bilinmemektedir.olarak gelmiştir. Yani 
belirlilik takısı ile gelmemiş. Çünkü cinler, okunan Kur’ın’ı Kerim mi, İncil mi, Tevrat mı , 

Zebur mu, musaf mı, böyle bir özel isim olduğunu bilmez, yabancılar ya bunlar. “Bir 
okuyuş işittik”diyorlar. O yüzden biz bu Kur’an’ı, okuyuş, hitap şeklinde meallendirdik.  

Kur’an her geçtiği yerde Kur’an’ı Kerim manasında  değil. Bu belirsiz formda geldiği 
zaman okuyuş manasında da olabiliyor. Hatti zatında ortada henüz  elle tutulan bir 

mushafta yok ki. Allah Resulü Mekke’de. Ezberinden okuyor. Yani biz bir kitap, Mushaf 

okuduk olmaz. 

Bu yabancı neferler acaip bir okuyuş duyduklarından bahsediyorlar. Ama meallere 

bakın, çok muazzam , mükemmel, güzel, etkileyici diye çeviriyorlar. Ama burada acaip 

yazıyor, aceden geçiyor. Neden olağanüstü, güzel etkileyici diye meal veriyorsun.  
 
Acaip kelimesi, kalıp olarak mübalağ anlamı ifade eder. Acaba, acepte, tacup. Bir şeyin 

sebebini bilmediği zaman insana aris olan haldir. Türkçesi garipsemek, sıra dışı 
bulmak, entrasan ve tuhaf gibi kelimelerle karşılanır. Yani , cinler daha önce 

duymadıkları bir kelam işitmişler. O yüzden acaip diyorlar. Kendi kafalarındaki kalıpları 
kıran bir kelam işitmişler. Dogmaların tersine. “Hiç böyle acaip bir şey duymadım”gibi. 

Acaip kötü manada değil, farklı manasındadır. 
 

Bu yabancıların duydukları sözleri anlayacak kadar arapça bildiklerini de bu ayetten 
anlıyoruz. Arapaça bilmese anlayabilir mi? Tevhidi anlayabilir mi? Buna iman edebilir 

mi? Yani çok uzak diyarlardan başka bir dil konuşan kavim değil. Demek ki farklı dilin 
konuşulduğu uzak diyarlardan gelmiyorlar. Bu ip uçlarını birleştirerek cinin ne olduğunu 

anlamaya çalışıyoruz.. 

 
Cin kelimesi Kur’an öncesi var mıydı? Arapların inancı nasıldı? Araplardan önce 
Yahudiler, Hristiyanlar cini nasıl tanımlamış? Çinde cin inancı varmı? Başka dinler nasıl 
tanımlamış? İnsanlar neye cin demiş, neye peri demiş? Neye ruh demiş? 

 
İnsanlık tarihi boyunca yaratıcı bir ilah dışında, görünmeyen, olağanüstü başka  
varlıklara insanlar inanmışlar.  Çeşitli devirlerde ve çoğrafi bölgelerde bu varlıkların 
iyilerine ve kötülerine değişik isimler vermişlerdir. Bunlar bazen tanrılaştırılmış yada 

ikinci dereceden insanı tanrıya yaklaştıran aracılar olarak kabul edilmiştir.  
 
Sami kökenli dinlerde, cinlerin değişiksıfatları bulunduğu kabul edilir. Eski Mısır’da 
cinler çoğunlukla yılan, kertenkele gibi sürüngenlere benzetilirdi. Eski Yunanlarda 

"daimon"“adı verilen insanüstü varlıklar olduğuna inanır iyi ve kötü olarak ikiye 
ayırırlardı. Eski Romalılarda insana zarar verebilen kötü ruhlar telakkisi mevcuttur. 
Böyle bir telakki ortaya attığınız  zamanda, onlardan insanlı koruyabilen ruhbanları da 

üretmiş oluyorsunuz. Gel seni kötü ruhlardan, cinlerden koruyayım.” Sektörü de hemen 
oluşmuş oluyor.  Mesela Çinliler, cinlerin her yerde bulunduğunu, iyilerinin ve 

kötülerinin olduğunu kabul ederlerdi. Özellikle Teoist rahipler. Cinlerin zararlarından 
korumak için muska yazar, efsun yaparlardı. İslamla alakası olmayan, islamın 

karşısında durduğu şirk inançlarında olan şeyleri okuyorum. Şirk inancında olan şeyler 
nasıl islamın içerisine girmiş? Nasıl cin suresi buna alet edilmiş? 
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Mesela Hintlilerde iyi ve kötü cin telakkisi mevcuttur. İran kültüründe cin telakkisi 
Zerdüşt öncesine dayanmaktadır. Eski Türklerde cinler, bütün hastalıkların kaynağı 
olarak kabul edilir. Bu cinler şamanlar tarafından hasta  bedenden uzaklaştırılmak için, 

törenler, tütsüler, danslar yapılırdı. Hatta sopayla  döverek  hastaya zarar bile 
veriyorlardı cini çıkarmak için.  

 
Mesela İsrail kültüründe daha çok İran’ın düalist sisteminin tesirinde kalarak, kötü ruh 

ve cin anlayışı yaygınlaşmıştır. Yahudiler cinlerin çöllerde ve harabelerde yaşadığına 
inanırlardı. Yahudi kutsal kitaplarında  ağrı ve felaket veren, kan emici cinlerden II. 

Samuel kitabında 1 ve 9 ncu babda bahsedilmektedir.Ayrıca Süleyman’ın meseleleri 
30/15 te bunlardan bahsedilmektedir. 

 
Bizde de buna parelel hadisler üretiliyor. Cinler harebede yaşadı. Allah Resul’ü buyurdu 

du ki….Allah Resulü  buyurmadı…Yahudi kaynakları buyurdu. Siz Yahudi kaynaklarını 
alıp, Allah Resulü’nün ağzına  koymayın. Gerek yok, ihtiyaç yok. Bunlar uydurulmuş 

şeyler.  
 
Hristiyan kültürüne  cin telakkisi daha çok Yahudiliğin etkisinde kalarak girmiştir. 

Hristiyanlarda Yahudilikte anlatılan cin telakkisinin etkisinde kalmışlardır ve 
kaynaklarına bu tarz şeyleri sokmuşlardır. Mesela yeni ahitte cinleri, putperestlerin 
tanrıları, bedensel ve ruhsal hastalıkların kaynağı olarak gösteriyor. 
 

Hastalığın kaynağı neden cin? Çünkü bilinmiyor. Senin bir akraban var hasta oldu. 
Sebebi ne? Bilmiyoruz. Ne diyeceğiz? Bakın! Bilmedikleri her şeye cin demişler. Cinler 
geldi bulaştırdı, cinler geldi bulaştı, cinler içine girdi. Kaynağını bilmedikleri her şeye cin 
demişler. Bu da cin kelimesinin manasından kaynaklıdır. Cin kelimesinin manası, 

yabancı, bilinmeyen tüm varlıkların ortak adıdır. Bilhassa 12yy.dan itibaren cin telakkisi 
Hristiyan sanatının önemli bir teması haline gelmiş. Avrupa da ve daha sonra da 
Amerika da bu cin anlatımı, peri anlatımı, cadı ve büyücülük olarak evrilerek 
zamanımıza kadar gelmiştir. 

 

Kur’an öncesi Arap toplumunun inancında ruhlar aleminde iyi ve kötü güçlerin önemli 
bir yeri var. Kimi taş ve ağaçlarda, mağara ve benzeri yerlerde insan hayatına tesire 

eden varlıkların mevcudiyetine inanıyorlardı. 
 

Neden kuyularda, neden ağaç kovuklarında? 
 

Çünkü oralar karanlık, oralar görünmeyen, tenha izbe yerler. Mesela bir ses duydu. 
Sebebi bilinmiyorsa bunu hemen cin olarak düşünüyorlar. Kur’an’dan önce Araplar 
bilmedikleri, görmedikleri  varlıklara genel olarak cin derler, ve onlara bazı tanrısal güç 

ve yetenekler yüklerler, onlar adına kurban keserlerdi. Cinlerin kahinlere gökten 

haberler getirdiklerine inanırlar, böylece Allah ile gizli varlıklar arasında bir bağ 
kurulduğuna inanırlardı.  
 

Cahiliye Arapların bir kısmı şeytanlara  şer tanrısı olduğuna, meleklerin Allah’ın 

askerleri, cinlerinde iblisin askerleri olduğuna inanırlardı. Bunu Enam suresi 100 şöyle 
aktarıyor: “Birde tuttular Allah’a cinleri şerih koştular.”  Çünkü İblisin askerleri cinler, 
Allah’ın askerleri de melekler ya. Allah’ın karşısına bu cinleri koydular. Farklı bir güç 

olarak onu oraya konuşlandırdılar.  

 
Bu inançların kullandığı litaratürü Kur’an’ın kullanması bunları onayladığı anlamına 
gelmez. Bu insanların kullandığı litaratürü Kur’an’ın kullanması, onlara mesajını vermek 

içindir. Gaybi yalnız Allah bilir demesi içindir.  Onların size bir tesiri yok demesi içindir. 
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Cin kelimesini kullanması cinleri onayladığı anlamına gelmez.  Cinleri hangi manada 
kullanmış. Onları Tanrısal bir güç olarak mı kullanmış veya iblisin askerleri olarak mı 
kullanmış. Bu ayrımı yapmak çok önemlidir. 

 
Aslında cahiliye Arapları da dahil insanlar, bilmedikleri, anlamadıkları, olayları, kişileri, 

yabancı, görünmeyen, bilinmeyen anlamında cinler diye genelleme yapmışlardır. 
Yabancı bir kavimden bir gelip bir kız kaçırdığında, cahiliye Arapları bu kızı cinler kaçırdı 

demektedir. Her hangi bir sebep olmadan ölen biri görünce, bunu cinler öldürdü 
demektedirler. Kur’an’ın indiği dönemde bakış bu. Yabancı, bilmedikleri , sebebini 

anlamadıkları herşeye cin demişlerdir. Bu cinler  insanda olabiliyor, kendi hayallerindeki 
tasavvurlarındaki o hayali kahramanlarda olabiliyor. Bu yüzden bazı hastalıkları da 

cinlerden bilmişlerdir. Mesela yılan görünüyor, bir anda bir deliğe girip kaybolduğu için 
, cin yılan kılığına girmiş derler. Hiç ummadıkları bir yardım geldiğinde onu cinlerden 

biliyorlar.  
 

Bütün bu kullanımlara bakarak, cin kelimesinin kullanım alanı ve anlamı da bizce artık 
ortaya çıktı. Cin kelimesi çoğul olarak kabul edilmiştir, o yüzden cinler diye her zaman 
meal verilir. Tekiline de cinni denir. Bu kelime c-n-n kökünden türemiştir. Asıl anlamı 

bir şeyi duyulardan saklamaktır. Ama somut bir şeyi, soyut bir şeyi değil. Somut elle 
tutulur, gözle görülür bir şeyi duyulardan saklamaktır. Bu bir şeyin de iradeli olması 
lazımdır. Kişiye örtülü olan herşey cindir. Mesele cennet kelimesi de cinle aynı kökten. 
Toprağı bitki örtüsü ile örtülü yeşil bahçe demektir.  Mesela cinnet, aklın örtülmesidir. 

O kişinin delirmesidir demektir. Hep  aynı kökten. Cenin, anne karnında saklandığı için 
bu adı almıştır. Annenin karnına bakarak o çocuk erkek mi kızmı anlayamazsınız, o 
cindir, içerdedir. Ama somut  bir varlıktır. Görünmeyen, olmayan bir şey değil. Bir gaz 
bir hava değil. Orada bir varlık var ama bizim duyu organlarımıza kapalı.  

 
Sonuç olarak cin kelimesi bütün sözlüklerde, insanın beş duygusu ile algılanamayan, 
ancak somut varlığı kesin olan demektir.  
 

Kur’an da “ins ve cins” kalıbı var. Bu insanlar ve cinler mi? Cinler insanların zıddı mı? 

Hayır. Mesela “ Gece-Gündüz seni aradım”, “sabahtan-akşama kadar burada bekledim” 
bu tarz kalıplar zıt kalıplardır ve her zamanı kasteder. “Sağa-sola baktım seni 

göremedim?” Her yeri kapsar. Türkcemizde de var, Arapçada da var. Şimdi bununla 
ilgili birkaç ayete bakalım. 

 
Mesela “ Yaşa kuru ne varsa hepsi bir kitaptadır.” (Enam suresi  59) Yaş-kuru nedir? 

Yaşın zıddı kuru. Ama burada yaratılan ne varsa bir kitaba kayıtlıdır. İki zıtlıkla 
genelleme yapılmıştır.  
 

İns-cins dediği zaman, ins ünsiyet kurulan, cin kurulamayan. Tam zıddı. İns bilinen, 

tanınan. Cin bilinmeyen, tanınmayan. Mesela “ in cin top oynuyor.” Yani kimse yok, 
tenha bir yer. İns ve cin, insanlar ve hayvanlar gibi iki tür ismi değil. Tüm iradelileri 
anlatan bir kalıp. Tanıdığınız tanımadığınız herkes. Her şey değil, herkes.  

 

İki zıt kelimenin birlikte takım halinde söylenmesi, ikilinin yeni bir anlam kazanmasına 
sebep olmuştur. Bu sadece Arapçada değil tüm dillerde böyledir. Sonuç olarak tanıdık-
yabancı hiçkimse yok anlamına geliyor.  
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Mesela Türkçe deyimin yer aldığı bir eseri başka bir dile çevirseniz, o “in-cin top 
oynuyor” ifadesinin karşılığı karşı dilde yoksa, oradaki kişi bunu çok farklı anlar. İn 

nedir, cin nedir anlamaz. Çevirmeden bırakırsınız. Cevirirsenizde tanıdık-tanımadık 
diyeceksiniz. Bilindik- bilinmedik, yani o karekterin orada tanıdığı yoktu diye meal 

vereceksiniz. 
 

Cin suresinin ilk ayetindeki cinlerden bir kısım nefer kullanımıda Allah resulünün bu 
kişileri beş duyusu ile algılamaması sonucu seçilmiş  bir vasıflandırmadır. Düşünün 

imam namaz kıldiriyor, arkada cemaat var, cemaatin arkasında da birkaç kişi gelip 
geçiyor. İmamın kıraatını dinliyor. İmam arkada kendisini dinleyen bu yabancıları 

görebilir mi?  Duyabilir mi? Hissedebilir mi? Allah resulünün yaşadığı tablo bu. 
Cinlerden bir grup nefer gelip Allah resulü namaz kılarken arkada Kur’an tilavetini 

dinlemiş. Allah Resulü’nün beş duyusuna kapalı olduğu için ona bu bilgi vahyedilmiş. 
Vahyedilmese Allah resülünün bu cinlerden yani yabancılardan haberi yok.  

 
Cin kelimesinin Türkçemizde farklı bir kullanımı var. Mesela Cin gibi adam deriz. Cin 
fikirli deriz. Bunların hepsinin genelde temel manası aynı. Yani nadir görünen, az 

görünen, alışık olmadığımız,yabancı, orijinal fikirlere sahip, enterasan fikirlere sahip 
kişiler şeklinde de Türkçemizde kullanırız. Nadir ve az görünen düşünceler için 
kullanıyoruz.  
 

Mesela Süleyman peygamberin emri altında olan kişiler içinde ayetlerde bu cinfikirli 
ustalardan, mahiretli kişilerden bahsediliyor. Neml suresi 17,  Sebe suresi 12 de. O 
bölgede görülmemiş maheretler sergileyen kişiler. Araplar bulundukları bölgeden 
olmayan yabancı kişileri de cin olarak tarif ediyorlar.  Bu şekilde Ahkaf suresi 29 ve 32 

yi okuyun. Size ne kadar farklı şeyler söyleyecek. Ne kadar gününüze alacaksınız? Cin 
suresi 1 ve 14 ü bu bakışla bir okuyun, nasıl Kur’an hayata geliyor. Görünmeyen, sana 
tesiri olmayan, varlığı, yokluğu seni çok ilgilendirmeyen, sana fayda sağlamayan bir 
varlığın hayatınızda ne etkisi var veya ne kaybı, ne kazancı var. Ama siz buna Medineli 

yabancılar dediğiniz zaman Hicrete ön hazırlık, akabe biatları, hepsi yerine oturuyor. 

Muazzam bir öneme sahip oluyor cin suresi.  
 

Bizde metafizik hayali varlıklar dan bahseden bir algı, diğerinde Allah resulü’nün neyi 
niçin yaptığını anlamamızı sağlayan bir siyer bilgisi. Ve hayatımıza tatbik 

edebileceğimiz  çok önemli hikmetler barındıran bir sureye dönüşüyor. 
 

Resulullahı dinleyen yabancıların, yani cinlerin sayısında, rivayetlerde bir çok ihtilaf 
mevcut. Bazıları yedi kişiler demiş, bazıları dokuz kişi demiş, bazıları Harran 
ahalisinden demiş, bazıları dört kişilerdi Nusaybin ahalisindendir demişler. Sonuç olarak 

bu surede anlatılan cinler, tefsir ve tarih kitaplarında belirtildiği gibi, Nusaybinden veya 

Yesrip’ten yani Medine’den gelen, kimliklerini açığa vurmadan peygamberimizin yanına 
gizlice gelip Kur’an’ı dinleyen, imana gelen, sonra da kavimlerini uyarmak için geri 
dönen Nusaybin’li veya Yesrib’li  Yahudiler veya Yahudilere komşu olan Medine’li 

müşriklerdir. Çünkü bu cinler “ biz Allah’a ortak koşuyorduk” diyecekler. Biz Allah’a 

oğul ve eş isnat ediyorduk diyecekler. O yüzden Yahudi olmaları, müşrik olmaları 
devam eden ayetlerde izah ediliyor. 
 

Ayrıca surenin 3ncü ayetinde bu cinler :”Artık Allah’a asla eş ve çocuk isnat 

etmeyeceklerini” söylüyorlar. Bunlardan kasıtta Hristiyan oldukları anlaşılmaktadır. 
Bizce bütün bu atıflar Medine’nin karma yapısından kaynaklanmaktadır.  
 



Doğrusunu Allah bilir…. 

 Kur’an’ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                         Sayfa  695 

  

 

Surede anlatılan cinlerin başka boyutlardan varlıklar olarak düşünülmesi Kur’an’ın 
genel mantığına da aykırıdır.  
 

Müşrikler diyor ki: “Bize bir melek resul gönderilmesi gerekmez miydi?” Allah’ta: “Eğer 
siz yeryüzünde gezen melekler olsaydınız, Allah size melek bir resul gönderirdi. Yani 

resul ancak kendi cinsinden, kendi türünden olan insanlara öncülük yapabilir, örneklik 
teşkil edebilir. Işık hızında olan bir varlığa Allah resulü bir örneklik teşkil etmez. O 

varlık Allah resulü gibi abdest alamaz. 
 

Kur’an cin terimini, farklı boyutlarda güçleri olan hayali varlıklar manasında değil, 
müşriklerin bilinmeyen, yabancı, beş duyu ile ulaşmadıkları her şey için kullanmaları 

üzerinden bir anlatım yapıldığı kanatindeyiz.  
 

Burada anılan cinlerin insanlar olduğu yönünde kanati daha önce dile getiren Kur’an 
müfessirleri ve alimlerde vardır.  

 
Taberi, pasajda anlatılan olayın Mekke-Taif arasında küçük bir vahada meydana 
geldiğinini aktarmaktadır. Taberi’ye dayanak Elmalı Hamdi Yazır’da surede anılan 

cinlerde maksadın insanlar olduğu yönünde yorumlarda bulunmuştur. (Hak Dini Kuran 
Dili Tefsir Elmalılı 10 cilt). Benzer şekilde Muhammed Esed’in anlatımları vardır. Anılan 
cinlerin Arapların daha önce bilmedikleri yabancı insanlar anlamında olduğunu söyler. 
Günümüzde de müfessirler aynı görüşü savunmaktadır.  

 

(Cin 40-72/2) 
 

ًدا   ُٓا اجحج ب ِنج لجنْ  نُْْشِكج  ِبرج نَا ِبه    وج ْشدِ  فجٰامج ي ِالج  الرُّ ُٓ ْد   َيج

Yehdî ilâ-rruşdi feâmennâ bih(i)(s) velen nuşrike birabbinâ ehadâ(n) 
 

“O rüşte ulaştırır. Artık biz., ona iman ettik ve bu sebeple 
kimseyi Rabbimize ortak koşmayız.” 

 

  

İlk ayette  konuşan cinin sözleri burada devam ediyor.  O konuşmalar da Kur’an’ı Kerim 

tarafından bize anlatılıyor.  O cinler kendi memleketlerine gittiler, iman ettiler ya. Nasıl 

iman ettiler? Ne dediler? Neden iman ettiler? Bir anda bir Kur’an işitip, nasıl imana 

geldiler de bu  müşrikler 10 senedir Kur’an işitiyor da imana gelmiyor.? Bunun 

sebeplerini  Cin suresinin 2 nci ayetinden itibaren okuyacağız. 

 

1nc i sebebi  “ O dinlediğimiz Kur’an rüşte ulaştırır. Rüşd, doğru düşünmek. Yanlıştan 

doğruyu ayırmak, bu güce sahip olmak, aklın olgunlaşmasıdır. Gerek Ahkaf suresinde 

geçen cin anlatımı gerekse cin suresinde geçen  bu anlatımları, siz görünmeyen, 

bilinmeyen, hayali, metafizik yaratıklar şeklinde anlarsanız bu sizi rüşte ulaştırır mı?  

Hayali kahramanlar size hükmeder. Ömrü hayatınızca onları göremezsiniz. Bu sizi 

rüşde ulaştırır mı? O yüzden ayakları yere basan yorumlar yapmanız gerek.  Bizi  irşad 

eden, bizi rüşde ulaştıran, bizi olgunlaştıran yorumlar yapmamız gerek.  
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Ahzap suresinde gecen analatım ve cin suresinde gecen ayrıntılı anlatım lar cinlerin 

yabancıları dinlediğini, dinlerini mukayese edip karşılaştırma yaptığını, böylece imanı 

bulduklarını, üstünkörü bir kabullenme veya kulak misafiri olmakla iman etmediklerini 

göstermektedir. 

 

 Ben cinleri Kur’an’ı duyduktan sonra  hem müminlerin yaşantılarına şahit olmaları hem 

de Allah resulü’nün müşriklere karşı verdiği mücadeleye şahit oldukları kanatindeyim. 

Zaten devam eden ayetlerden de bu çıkacak. Sadece bir dinleyip geçmediklerini, 

dinleyip bir çarpılıyorlar, ondan sonra bu kitap müktesiplerini neye döndürmüşler, onu 

da gözlemişler. Cinlerin sözlerini şimdi okuyacağız.  Müminlerin yaşantılarına, 

örnekliklerine, Allah Resulünün mücadelesine şahit olmuşlar ve böylece ikna olmuşlar, 

memleketlerine gitmişler orada büyük bir cabaya girmişler.   

 

Kendi memleketleri de neresi? Medine Allah resulünü nasıl hemen kabul etti? İşte bu 

cinler sayesinde. Bu cinler Yesrip’li Yahudi, Hristiyan.  Medine’de Yahudiler, Müşrikler 

ve Hristiyanlar var. Onlardan bir grup nefer yani vahyin mücahitleri, adam gibi 

adamlar, geliyorlar, duyuyorlar, kendi memleketlerini hazırlıyorlar.  

 

 

Allah Resulü’de çok rahat bir ortam buluyor. Taif’teki gibi taşlanmıyor. Bunu sağlayan 

bu cinler. Onların görevi çok kiritik. O yüzden müstakil olarak inen cin suresinde 

bunlara yer verilmiş. Hayali, hiçbir şeye zarar vermeyen yaratıklar değil. Yabancılar, 

ecnebiler.  

 

Bu işlerin Mekkeli müşriklerle Medineli müşriklerin zaten araları iyi değil, çekişme 

halindeler, sıkıntılı, sevmiyorlar birbirlerini. Bu adamlar, bu neferler kimliklerini 

gizleyerek (yani ne olmuşlar? Cin) orada Allah Resul’ünün namaz kıldırmasına, Kur’an 

okumasına şahit olmuşlar.  

 

Bu durumda kaynaklarda yer alan , herkesten habersizce yapılan akabe görüşmeleri 

cin suresi ile daha da bir anlam kazanmaktadır. İslam’a gönül veren ilk Medineli 

Müslümanlar, yani o Müslüman neferler memleketlerine geri dönerek bütün güçleri ile 

ins ve cins i tanıtmaya ve akrabalarının da iman etmesine vesile olmuştur. Savaşlar bu 

insanları o kadar bezdirmiş ki (Evz ve Havzeç kabilelerinin iç savaşları)yorulmuşlar. 

Yorulan adam barış  dinini görünce hemen ona teslim olmuşlar. Çünkü aradıkları bu. 

Müslümanlıklarını gizlemek yerine büyük bir gayretle insanları İslam’a davet etmişlerdir 

bundan sonraki süreçte.  Gerçekten İslam akidesi Yesrip’te yıllardır süren savaşları 

sona ermesinde çok büyük etken olmuştur. Düşmanlıklar sona ermiştir. Bu bilgilerin 

hepsi İslam Ansiklopedisinde yer almaktadır.  
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 (Cin 40-72/3) 
 

ا   ً َلج لج  وج اِحبجةً  وج ا اََّتجذج  صج ب ِنجا مج دُّ  رج جعجاٰل  جج نَهُ  ت اج  وج

Ve ennehu te’âlâ ceddu rabbinâ mâ-tteḣaże sâhibeten velâ veledâ(n) 

 
 

Ve muhakkak ki, bir eş edinmeyen ve çocuğu olmayan 

Rabbimizin şanı çok yücedir. 

Ve peygamberin okuduğu Kur’an’ı dinleyen cinler kendi memleketlerine giderek  

dinlerini kıyas etmişler bunu söylüyorlar. Kendi dinlerinde Allah’a çocuk isnat etmek var 
(Hristiyan toplumlarında )veya Üzeyir Allah’ın oğlu diyenler var (Yahudilerde olduğu 
gibi)  Allah’a eş isnat etmek var.  Burada anlatılan Cinler böyle görünmeyen, 

bilinmeyen varlıklar değil. Hristiyan ve Yahudi kabilesi içinden gelen Yesripli yabancılar. 

Çünkü onlar Allah’a evlat isnat ediyor, eş isnat ediyor.  

Siz Kur’an’ı Kerim’de İblis’in Allah’a çocuk veya eş isnat ettiğinizi gördünüz mü? Yok 
böyle bir şey. Bu tamamen Yahudiler, Hristiyanların inancıdır.  

Surenin 18nci ayeti hariç, ayetlerin başında yer alan edatlar var. İnnâ ve enne. Kıraat 
farkından dolayı bazılar innâ okumuş, bazıları enne şeklinde okumuş. İnnâ okuduğunuz 
zaman 1nci ayetteki “innâ semi’nâ-muhakkak ki biz işittik“ bunaatıf oluyorki, burada 
konuşan cinler olmaktadır.  

“enne” okuması halinde atıfların mercleri bu şekilde değişmektedir. İlk ayette 

Allah Resul’üne vahyedildiği için “innâ”, diğer ayetlerde cinlerin, yabancıların 

konuşmalarından dolayı “enne” şeklinde okunması gerektiği kanatindeyim.  

 
(Cin 40-72/4) 

 

ًطا   طج ِ  شج هيُنجا عجلج  الل ٰ ف  نج  يجُقولُ  سج نَهُ  َكج اج  وج

Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ ‘ala(A)llâhi şetatâ(n) 
 

Ve muhakkak ki o sefihimiz, Allah’a karşı asılsız şeyler söylerdi. 

Bu cinlerin başında bir sefih var. Bu akılsız imam.  Tabi bunun akılsız olduğunu Kur’an’ı 
dinledikten sonra anlıyorlar. Bu bir mele, bir ruhban, bir papaz, bir haham. Cinler diyor 

ki: “ O başımızdaki sefih, Allah’a karşı akılsız şeyler söylerdi.” Cinler bunu, Kur’an’ı 
anladıktan sonra o imamın akılsızlık yaptığını anlamışlar.  

Sefih ve sefahat, rüşd ile değil kendi heva ve heves ile çıkarına göre fikirler beyan 

etmektir. Cinler sefih lafını kendi başlarındaki o imamlarından öğrenmişlerdir. Bunu 

Araf suresi 66 dan okuyoruz. “Onun kavminden kafir meleler şöyle dedi: “Muhakkak ki, 
biz seni bir sefihliğin içinde görüyoruz.”  Yani bu kafir melelerin peygamberlere 
söylediği bir itham. Bu ithamın karşılığı olarak cinler diyor ki: “ Asıl siz sefihsiniz, 
peygamber değil.” 
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(Cin 40-72/5) 

 

ِ  كجِذًب   الِْجنُّ  عجلج  الل ٰ ُٓا اجنْ  لجنْ  تجُقولج  اْلِنُْس  وج نجنَ اجنَ  ظج  وج

Ve ennâ zanennâ en len tekûle-l-insu velcinnu ‘ala(A)llâhi keżibâ(n) 

 

Ve gerçekten biz zannettik ki, ins ve cinden hiç kimse Allah 
hakkında asla yalan söylemez. 

İnsan ve cinler değil. İnsan var , insanlarda (nas) da var  Kur’an’da. Cinler diyor ki: 

“Biz ins, ünsiyet kurduğumuz, tanıdığımız kişilerinde (ins), tanımadığımız, bilmediğimiz 

kişilerin de (cin) Allah’a sala yalan söylemediklerini şeklinde bir inancımız vardı. “  

İns ve cin kalıbıyla, tanınan-tanınmayan, bilinen-bilinmeyen topluluklar kast edilmiştir. 

Ayrıca bu kalıbın bağlama göre hiçkimse, herkes, tüm insanlar gibi anlamları da vardır. 

İns ve cin geliyorsa orada tüm iradeli varlıkları düşüneceksiniz.  

Bu ayetteki İslam’a uzak ve saf olan insanlar, Allah’ın kudretine inanan, birinin asla 

Allah hakkında iftira atıp, yalan söylemeyi göze alamaycağına inanmış iyi niyetli cinler 

olduğunu görüyoruz. Bu yalandan uzak dürüst ahlakları yüzünden Allah Resul’ünü 

dinledikleri anda hemen teslimiyeti kabul etmişlerdir.  

 

 (Cin 40-72/6) 

 

قًا   هج اُدوُهْ  رج ال   ِمنج  الِْجن ِ  فجزج ال   ِمنج  اْلِنِْس  يجُعوُذونج  ِبِرجج نج  ِرجج نَهُ  َكج اج  وج

Ve ennehu kâne ricâlun mine-l-insi ye’ûżûne biricâlin mine-lcinni fezâdûhum 

rahekâ(n) 
 

Ve gerçekten insten bazı kişiler, cinden bazı kişilere sığınıyor, bu 

yüzden onların elini kolunu ziyadesiyle bağlıyorlardı.  
 

Ve gerçekten insten bazı kişiler, cinden bazı kişilere sığınıyor 

(Türkçeleştirelim: Bizim bildiğimiz, tanıdığımız bazı akrabalarımız, arkadaşlarımız 

tutuyorlar sırlarını yabancılara (cinlere) anlatıyorlar, onlara sığınıyorlar. 

Tanımadıkları, bilmedikleri adamlara aile sırlarını, kendisiyle ilgili şeyleri anlatıyorlar. 

“ Bunun örneği Hristiyanlıkta günah çıkarma), bu yüzden onların elini kolunu 

ziyadesiyle bağlıyorlardı. (Çünkü sen bütün sırlarını, bütün olan biteni dökmüşsün 

ona. Bunu da o suiistimal ediyor. Bunlarla seni tehdit ediyor, şantaj ediyor. Senin 

elini kolunu bağlıyor.) 
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Bu insanlar tanımadıkları, bilmedikleri insanlara şahsi sirlarını, zaaflarını antalarak 

onların kuklası derecesine kendilerini sunmuştur. Gayba ilişkin aslı astarı olmayan 

hikayelere inanıp, iradelerini bunlara  teslim eden kişiler bu şekilde suiistimal 

edilmiştir.  

Bunların anlattıkları, biz gayptan haber alıyoruz, biz semayı dinliyoruz, gelecekte 

olacaklar ile ilgili bilgi alıyoruz, senle ilgili rüyamda şunu gördüm şeklinde bilgiler 

vererek onları yönlendirmektedirler.  

Sırlarını anlatırken arada bir perde var, o sadece seni dinliyor. Sırlarını alıyor. Eğer 

sen önemli bir mevkide isen seni rahatlıkla suistemal ediyor.  

 

 (Cin 40-72/7) 

 

ًدا   ُ  اجحج جْبعجثج  الل ٰ نجنْ ُتْ  اجنْ  لجنْ  ي ج  ظج نُّوا َكج ََّنُمْ  ظج اج  وج

Ve ennehum zannû kemâ zanentum en len yeb’aśa(A)llâhu ehadâ(n) 

 

Ve onlar da, sizin gibi Allah’ın tek bir kişiyi bile aramızdan 
diriltmeyeceğini zannettiler. 
 
Cinler kendi kavimlerine gitmişler, kendi kavimlerindeki o sefil imamları demiş ki “Allah 
sana bir resul göndermeyecek. Diriltmek budur. Yoksa kıyametteki diriltmek değil. 
Çünkü burada tekil, ehad gelmiş. Yahudiler Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in geleceğine 

inanmıyorlar. Hristiyanlar Hz. Muhammed’in geleceğine inanmıyorlar.  
 
Bu diriltme kelimesini Araf 103 te okuyalım :” Sonra onların arkasından Musa’yı diriltip, 

ayetlerimizle Firavun üzerine, melelerine gönderdik.” Diriltme kelimesi Hz. Musa için 

kullanılmıştır.  
 
Burada cin kelimesi birinci ayette geçen cin kelimesinden farklıdır.  Birinci ayette geçen 

cinler Mekke’ye yabancı cinler, bu ayette geçen cinler, cinlerin gittiği memlekete 

yabancı cinler. Yesrib’e yabancı cinler.  
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(Cin 40-72/8) 

 

ُشهًُبا   يًدا وج د  رج ًسا شج ا ُمِلئجْت  حج هج ْدنج جج ُٓاءج  فجوج نجا الَسمج س ْ جمج اجنَ  ل  وج

Ve ennâ lemesnâ-ssemâe fevecednâhâ muli-et harasen şedîden ve şuhubâ(n) 

 
Ve gerçekten biz semâyı, elbette yokladık. O zaman onu şiddetle 

korunmuş ve gök taşları ile doldurulmuş bulduk. 

 
Cinlerin ifadesi bu. Semayı yoklamışlar ve o semada belli bir yerden sonra herhangi bir 
şey görememişler. Sadece gördükleri arada bir kayan yıldızlar, göktaşları.  
 

“Haras” kelimesi harase kökündendir. Bu kelime Kurân’da sadece bu ayette geçer. 

Korunaklı demektir. Bazıları buna bekçi, bazıları koruma demektedir.  
 
Bu kelime ile göğün korunaklı  olması, o zamanın insanının erişememesi, onun algı 
düzeyine uygun bir kullanım var. Zaten burada cinler konuşmaktadır. Bu cinlerin algısı. 

Yaptıkları gözlemin anlatımı. Biz böyle birşey yaptık, böyle anladık diyorlar. Ulaşılmaz 
olduğunu ifade ediyor, haras kelimesi.  
 

Zira burada konuşan Kurân değil, o dönemin insanları ve algılarıdır. Kurân sadece bu 

algıyı aktarmaktadır. Göğün korunaklı olmasını Kurân’ı Kerim Enbiya suresinin 32 nci 
ayetinde ifade eder. Ama burada haras kullanmaz, muhafız, hafiz kullanır.  
 

Bakınız! Kurân, göğün korunaklı olmasında hafiz kelimesini kullanıyor, cinler “haras” 

kelimesini kullanıyor. Bu ikisi arasında çok büyük farklar var. Birisi algı, diğeri gerçek. 
Biri atmosferin katmanlarına vahyedilmesi sonucu, her katmana görevini vahyettik der, 
koruma sağlanmış olur. O taşlar dünyaya ulaşmadan atmosferin etkisi ile yanar. Yani 

ateş parçası olur, göktaşı olur.  
 

Buna göre ayetin manası, gökyüzünü gözlemlerle yoklamaktır. Bir işaret, bir bilgi 
kırıntısı aramaktır.  
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(Cin 40-72/9) 

 

 
اجنَ  جْقُعدُ  ُكنَا وج قجاِعدج  ِمْْنجا ن ِ   مج نْ  ِللَسْمع ِ  فجمج تجِمع جس ْ نج  ي دْ  اْلٰ ِ ًدا   ِشهجابً  لجُ  َيج صج رج  

Ve ennâ kunnâ nak’udu minhâ mekâ’ide lissem’(i)(s) femen yestemi’i-l-âne yecid 

lehu şihâben rasadâ(n) 

 

Ve gerçekten biz, dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. 

Oysa şimdi, kim dinlemek isterse onu gözleyen bir gök taşı bulur. 

 
Konuşmacı cin, daha önce müneccimlere bel bağladıklarını, kararlarını yıldızlardan 
alacakları gaybi bilgilere göre aldıklarını, bu amaçla sürekli rasathanelerde oturup 

beklediklerini, onları dinlediklerini bir öz eleştiri olarak anlatmaktadır. Biz yanlış yaptık 
diyor. Biz bunları yapıyorduk ama yanlış yapmışız diyor. Ama bunların sonucunda yani 

Kurân’I dinledikten sonra bunların batıl olduğunu anlıyorlar. Ancak semanın sadece 
yıldız ve meteorlorla dolu olduğunu, bunlara bakmanın, göğü dinlemenin boş ve batıl 
olduğunu bir sonuç olarak burada itiraf etmişlerdir.  

 

Sonuç olarak hiçkimse için yarının ne getireceği önceden bilinemez. Hele hele bu tarz 
batıl yollarla hiç bilinemez. Bilinen değil, bilinmezlik üzerinden bina edilmiş  din 
anlayışlarının tek amacı dindar insanları sömürmektir.  

 

 
 (Cin 40-72/10) 

 

ًدا   شج ُمْ  رج ُّبُّ ادج  ُِّبِمْ  رج نْ  ِف  اْلجْرِض  اجمْ  اجرج يدج  ِبمج ر  ُار  ُٓي اجشج جْدر  اجنَ  لج  ن  وج

Ve ennâ lâ nedrî eşerrun urîde bimen fî-l-ardi em erâde bihim rabbuhum 

raşedâ(n) 

 

Ve gerçekten yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murâd edildiğini, yoksa 
Rabblerinin onların rüştünü mü irâde ettiğini biz bilmiyoruz. 

 
Bu ünsiyet kurulamayan, yabancı kimseler gayb ile gözlemleri yaptık ama gelecek ile 
ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık, diyorlar. Göğe çıkmanın, dinlemenin boş bir şey 

olduğunu burada ifade ediyorlar.  

 
Bakın! “Şer” mechul kip ile gelirken, hayrın Allah’a isnat edilmesi dikkat çekici bir 
detay. Hayır Kurân’da yirmi yerde Allah’a isnatla kullanılmış. Şer ise Allah’ın ismi ve 

sıfatı yada fiili olarak hiçbir yerde kullanılmamış. Şerrin murad edilmesi başkaları 
tarafından, düşmanlar tarafından gelecekte bize şermi isnat edildi diye çoğul bir 

kullanıma sahip. Rüşdün irade edilmesi ise Rabbe isnat edilmiştir ve tekildir.  
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Bu ayetler öteden beri akıl ve mantık dışı yani reşid olmayan yöntemlerle geleceği 
okuma çabasına bir cevap barındırmaktadır. O yüzden lütfen reşid olmayan yorumları 
Kurân’a bulaştırmayın. Hayali kahramanları Kurân’a bulaştırmayın. Bulaştırırsanız bu 

Kurân sizi rüşde ulaştırmaz. Görülmeyen, bilinmeyen bir varlık türü oluşturup, uydurup 
onun peşinden rüşdü aramak uygun değil.  

 
Astroloji yada gizlim ilimler yoluyla gerçek bilgiyi elde etmenin imkansız olduğu Kurân 

tarafından bu pasajda işlenmektedir. Bunu bu şekilde istemeyenler, bu şekilde işlerine 
gelmeyenler, bir şekilde metafizik varlıklara bağlayarak yorumlamışlardır.  

 
Bu durum özellikle yabancılar üzerinden anlatılırki, bu yasanın evrensel bir yasa 

olduğu, insanların tamamını kapsadığı konusunda zihni bir altyapı oluşturmak için cinler 
üzerinden anlatılmaktadır. Bu tür inançlardan sadece şer sadr olur, başka bir şey sadr 

olmaz.  
 

Kurân öncesi Mekke ve Medine’de insanlar çok karmaşık ve halledilmesi zor 
meselelerde cincilere,  kahinlere başvuruyorlardı. Onların ilham ile gelen sözlere 
itibar ederlerdi. Burada kendilerine on oğlan çocuğu verdiği takdirde, bunlardan birini 

Allah’a kurban etmesi gerektiğine dair iddialarda bulunan müneccimler, cinciler vardı. 
Taşın başına çıkarak uyduruk uyduruk şeyler söylerlerdi.  
 
Bu örnekte de görüldüğü üzere insanlar uyduruk batıl inançlarla zor durumda 

bırakılmış, ikilemlerde kalmışlardır. Bu bilinmezlik ortamına Kurân, yabancı cinlerin, 
manen dirilişleri üzerinden izahlar getirdiği kanatindeyiz.  

 

 

(Cin 40-72/11) 
 

ًدا   ائِقج  ِقدج َٓ رج ِمنَا ُدونج  ٰذِلج   ُكنَا طج اجنَ  ِمنَا الَصاِلُحونج  وج  وج

Ve ennâ minnâ-ssâlihûne ve minnâ dûne żâlik(e)(s) kunnâ tarâ-ika kidedâ(n) 

 

Ve gerçekten bizden bir kesim sâlihlerden ve bizden bir kesim de 
bunun astında birbirine bağlı yollar edindi.  
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(Cin 40-72/12) 

 

ًب   رج هُ  هج لجنْ  نُْعِجزج ج  ِف  اْلجْرِض  وج ُٓا اجنْ  لجنْ  نُْعِجزج  الل ٰ نجنَ اجنَ  ظج  وج

Ve ennâ zanennâ en len nu’ciza(A)llâhe fî-l-ardi velen nu’cizehu herabâ(n) 

 

Ve gerçekten biz, yeryüzünde Allah’ı asla âciz 
bırakamayacağımızı ve kaçarak da O’nu asla âciz 
bırakamayacağımızı zannettik. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) :“Muhakkak ki biz Allah’ı yeryüzünde âciz 
bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık.” 

 
Soru : Başka bir yerde Allah aciz bırakılır mı? 

 
Bu ayette önemli bir detay vardır. O da “fi-l ard” yeryüzü ifadesidir. Peki Allah 

yeryüzündemi sadece aciz bırakılmaz? Hayır. Buradaki “zan” kelimesi bu manada 
yeryüzünü ifade ettiği için çok önemlidir. Çünkü dünyada, yani yeryüzünde, 

peygamberlerde dahil, mutlak gayp olan Allah ve O’nun zatı ile alakalı kesin bir görüye, 
şahitliğe kimse sahip olmadığı için zan kelimesi kullanılmıştır. Zanlar imtihan perdesi 
kalktığında biter. O yüzden yeryüzünde. Ama siz o zannı anladık yaparsanız, kesin 

gördük derseniz, işte orada yeryüzünde ifadesi gereksiz olur. 

 
İmtihan perdesinden dolayı, sadece bu tarz gaybi konular sadece ve sadece zannedilir.  
Kurân’da bu gerçeğe sadık kalıp burada zan kelimesi kullanması, Kurân’ın belagat 

mucizesidir. Lütfen bu mucizeyi meallere yansıtalım. Bu manasal uyum bir sonraki 
ayette imandan bahsederek devam edecektir. 13ncü ayette neden imandan 
bahsettiğini buradan anlıyoruz. 

 
 

(Cin 40-72/13) 

 

ًقا   هج لج  رج ًسا وج ْ جاُف  َبج ب ِه   فجلج  َيج نْ  يُْؤِمنْ  ِبرج نَا ِبه    فجمج ى ٰامج ْعنجا الْهُٰدُٓ ِ جَما َسج اجنَ  ل  وج

Ve ennâ lemmâ semi’nâ-lhudâ âmennâ bih(i)(s) femen yu/min birabbihi felâ 
yeḣâfu baḣsen velâ rahekâ(n) 

 

Ve gerçekten biz, hidâyeti işittiğimiz zaman O’na inandık. Artık kim 

Rabbine imân ederse, bundan sonra hakkının yenmesinden ve elinin 
kolunun bağlanmasından korkmaz. 

 
Gerçek imanın getirileri. Ayette geçen “bahsen” kelimesi hakkın eksikliği, hakkın 

yenmesi manasına geliyor. “Rahekâ”da özgürlüğün elden gitmesi demektir. Bizde buna 

“elinin kolunun bağlanması” anlamını verdik. 
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Demek ki gerçek iman bütün bu konulardaki korkuyu kaldırmaktadır. Gerçek mümin 

din ile mitler ile masallar ile, gayplar ile, metafizik konularla suiistimal edilmeyen 

kişidir. Zaten imanın insana kazandırdığı şahsiyet,  hayatı ve ölümü gerçekçi bir  gözde 

akıl ve mantık ile okumasıdır. O yüzden cin suresini böyle anlamak gerekir. 

 

Yapılan tespit ve yapılan yorumlar okuyucuyu cinciye, astrologlara, falcı ve 

müneccimlere sürüklüyorsa ve buna cin suresi alet ediliyorsa, Allah’ın dini değil, 

insanların uydurduğu bir şeyler anlatılıyor demektir.  Görünmeyen varlıkların şekli, 

şemali, nerede yaşadıkları, neyi sevip sevmedikleri ve daha bir çok konuda olmadık 

rivayetlere inadına inanmak, dünyada ve ahirette insana zerre kadar bir şey 

kazandırmak yerine, sürekli onu suistimale sürükler. Batıl inançlı biri olarak kalmasına 

yol açar. O yüzden cinler “Bu Kurân bizi rüşde ulaştırdı”diyor. Lütfen rüşde ulaştıracak 

şekilde yorumlayalım. 

 

 

 
(Cin 40-72/14) 

 

ًدا شج جَرْوا رج ُِٓئكج  َتج ج  فجُا۬ولٰ نْ  اجْسلج ِمنَا الْقجاِسُطونج   فجمج اجنَ  ِمنَا الُْمْسِلُمونج  وج  وج

Ve ennâ minnâ-lmuslimûne ve minnâ-lkâsitûn(e)(s) femen esleme feulâ-ike 

teharrav raşedâ(n) 
 

Ve gerçekten bizden, teslimiyeti benimseyenler de var, haklara 
kastedenler de var. Artık kim teslimiyeti benimsemişse işte 
onlar, rüştü arayanlardır. 
 
“Rüştü bulanlar değil, arayanlardır” Buda önemli bir ayrıntıdır. Burada “ rüşütü bulanlar 

değil de rüştü arayanlar ifadesi geçer. Zira bu altı nefer, cinlerden bir grup nefer rüşdü 
aramak için Medine’den Mekke’ye gelmiş olan, teslimiyeti,barışı,sulhu benimsemiş 
neferlerdir. Çünkü kendi içlerinde Medine’de birbirlerinin boğazlarını sıkıyorlardı. 

Bıkmışlardı. O yüzden İslamiyeti, barışı, sulhu hemen benimseyip, işte budur diyorlar. 
Yahudilerin, Hristiyanların, Müşriklerin dedikleri değil, işte fitri din budur, olması 
gereken budur diyorlar. 
 

Bu konuşmada gözden kaçırılmaması gereken bir hususta, konuşmayı yapanların 
peygamberin isminden hiç bahsetmemeleridir. Allah’ın kulu diyorlar. Çünkü bunlar 
yabancılar, kim neyi okuyor haberleri yok. Sadece okunan bilginin içeriğini biliyorlar. 
Biz Muhammed diye bir peygamber işittik diye bir cümle yok cinlerin ağızlarından 

dökülen. Zira bu yabancılar ilk etapta sadece işittikleri sözler üzerinden değerlendirme 
yapmışlardır. Bu değerlendirmede olduğu gibi , değiştirilmeden, üstüne bir şey 
konulmadan, eksiltilmeden Kurân tarafından bize aktarılmıştır.  
 

Bu yabancı neferlerin imanı, akraba ilişkileri, hatır-gönül, kültürel baskı veya şahıslar 

ve liderler üzerinden değil, ilkeler üzerinden sorgulayarak gerçekleşmesi de çok 
değerlidir. O yüzden Rabbimiz bunlara nefer diyor.  
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 (Cin 40-72/15 
 

ًبا   طج هجََّنج حج نُوا ِلجج اجَما الْقجاِسُطونج فجَكج  وج

 

Ve emâ-lkâsitûne fekânû licehenneme hatabâ(n) 
 

Ve fakat haklara kastedenler… Öyle ki onlar cehenneme odun 
olurlar. 
 
Bunu söyleyen cin gitti, cehennemi gördü geldi mi? Hayır. Ayetlerden duyduklarını, 
yani kötülük yapanların, haklara gasp edenlerin, firavunların, Ebu Leheplerin, tagutların 

gideceği yeri vahiyden dinlediği için, aynı vahyin kullandığı bir üslup kullanıyor. Yani 
yakıtı insan ve taşlar olan diye Kurân’ı Kerim de cehennemi tarif eden ayetler var. Kaldı 
ki bu ayet inmeden önce Tebbet Suresi inmişti. Tebbet suresinde “alevli bir ateşe 
yaslanacaktır o zalim kişi (herkesin bildiği o zalim tip) ve hanımı boynundan mesetten 

bir ip ile ateşine odun taşıyacaktır” demektedir. Bu sureyi cinler dinlemiş olabilir. 

Tebbet suresini Allah Resulü eğer namazda okudu ise cinlerde bunu duyduysa, bu 
şekilde bir benzetme ile kendi yaşadıkları Medine’de, bu tarz zalim ve zulüm 
işleyenlerin sonunun, akıbetinin ne olacağına dair bir uyarıda bulunmuş olabilir.  

 

Diğer bir görüşe göre ise buradaki cehennemi dünya cehennemi olarak düşünebiliriz.  
 
Yani Kurân’ı Kerim, Kalem suresinde bahçe sahiplerine cennet ashabı diyerek, cenneti 

nasıl dünya bahçesi olarak kullandıysa, cehennemi de dünyadaki sıkıntılı ortam, ateş 

çukuruna dönmüş yaşadıkları şehir manasında kullanmış da olabilir. Yani bu 
zulmedenler, zalimler, bizim yaşadığımız bu hayatı cehenneme çevirdiler ve sürekli ona 

odunluk ediyorlar, o ateşi harlıyorlar. O ateşi söndürmek yerine onu daha da arttırıp 
çevrelerine zarar veriyorlar, gibi bir kullanımda yapmış olabilirler.  
 

Tefsirlerde cin zaten ateşten yaratılmış, ateş ateşe zarar verir mi, ateş ateşi yakar mı, 

gibi sorulara cevap aramışlar. Aslında “cin” ateşten yaratılmamış, “can” ateşten, 
dumansız mearic bir nardan yaratılmıştır. Bu tarz soruların ve uzun uzun izahların 
neticesinde bizim cin tanımına verdiğimiz mana sonucu hepsinin anlamsız olduğu 

ortaya çıkıyor.  

 
Bakın! Yine bu cin konuşmaya devam ediyor. Yani bu haklara kast edenler, 
başkalarının hakkını gasp etmeye, başkalarının hukukunu yemeye, onların malına, 
canına göz dikmeye devam ettikçe cehenneme odun oluyorlar, dedikten sonra: 
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(Cin 40-72/16) 

 

قًا   ُٓاءً  غجدج جْسقجْينجاُهْ  مج يقجةِ  لج تجقجاُموا عجلج  الَطر  جوِ  اس ْ اجنْ  ل  وج

Ve-en levi-stekâmû ‘alâ-ttarîkati le-eskaynâhum mâen ġadekâ(n) 

 

Ve eğer, onlar belirli bir yol üzerinde istikâmet tuttursalardı 
onları mutlaka bol su ile sulardık.  
 
Cinler, “Ve eğer, onlar belirli bir yol üzerinde istikâmet tuttursalardı (yani adam 

olsalardı, düzgün yaşasalardı, biz neferler olarak, onlara bir çok nimet sağlardık, 
beraber daha güçlü olurduk) onları mutlaka bol su ile sulardık” diyerek bir benzetme 
yapıyor. Arap çoğrafyasında bol su “nimet” demektir. 

 

Burada teslimiyeti benimseyen cinin, haklara gasp edenlere çağrısını okumaktayız. 
Eğer siz böyle böyle olsaydınız, haklara gasp etmeyip doğru bir yol üzere istikamet 
tutsaydınız savaşlar, kavgalar, gözyaşları, mahrumiyetler yerine nimetler içinde 

olurdunuz, demektedir.  

 
Bu cümle cinlerden, haklara gasp edenler yüzünden, imkanlardan mahrumiyeti anlatan 
bir sebep-sonuç cümlesidir. Cin konuşmaya sure boyunca devam edecektir. Son sureye 

kadar bunu okuyacağız. Bu anlattıkları o kadar değerli ki.  

 
Allah Resulü Medine’de ne yapıyorsa cin suresine göre yapmaktadır. Yani Medine’ye, 
Yesrib’e hicret ettikten sonra oranın inançları, oradaki insanların ihtiyaçları, oradaki 

insanların kavga sebepleri, hepsini cin suresinden öğrenecek. 

 
Konuşması aktarılan cinin sürekli eski inançları ve yeni tevhid inancı arasındaki o 
kıyaslamaları ve İslam’ı neden tercih ettiklerine dair gerekçeler sunması, cin suresinin 

ana omurgasını oluşturacak.  
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(Cin 40-72/17) 

 

ۙيَْسلُْكهَُۙۙعذَابًاَۙصعَدًاۙ  َۙرب ِّهۙ  ْكرِّۙ ضَْۙۙعنْۙۙذِّ َۙوَمنْۙۙيُْعرِّ يهِّۙ  نَْفتِّنَُهمْۙۙف   لِّ
Lineftinehum fîh(i)(c) vemen yu’rid ‘an żikri rabbihi yesluk-hu ‘ażâben sa’adâ(n) 

Ki ondan onları sınamak için. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz 
çevirirse, onu artan azaba uğratır. 
 
Cin, Rabbimiz bol su veriyor. Biz bu suya vesile oluyoruz, onların malları, mülkleri, 

nimetleri artıyor ama bu bir imtihandır diyor.  

 
Burada konuşmasına devam eden rüşde ermiş cin, verilen nimetlerin, servetin bir 
imtihan vesilesi olduğuna ve bu potada sağlamın cürufundan ayrılacağına dikkat 

çekmiştir.  

 
Rabbin zikrinden yüz çevirmek, insanın fıtri ve insani erdemlerden uzaklaştıracak, 
bencilliğe menfaatciliğe yaklaştıracaktır. Ve bu da barış içinde birlikte yaşamanın 

önündeki en büyük engeli oluşturacaktır.  

 
Kıskançlık, menfaatcilik, kibir ve enaniyet bir toplumu yavaş yavaş artan şiddetli bir 
azaba uğratır. O yüzden bu ayette azaba Kurân’ı Kerim “ azâben sa’adâ” demektedir. 

Buradaki “s’adâ” kelimesi, yavaş yavaş artan şiddeti anlatmaktadır. Bu yavaş yavaş 

artan yokuş dünyada başlıyor.  
 
Allah’ın zikrinden uzak, yani fıtrata uygun, o barışçıl, teslimiyet yolundan uzaklaşmak, 

onların sıkıntılı ve  yavaş yavaş zorluğun arttığı bir hayata sürüklemiş.  
 

 
(Cin 40-72/18) 

 

 

ًدا   ِ  اجحج عج  الل ٰ ِ  فجلج  تجْدُعوا مج اِجدج  لِل ٰ سج اجنَ  الْمج  وج

Ve enne-lmesâcide li(A)llâhi felâ ted’û me’a(A)llâhi ehadâ(n) 

 

Ve muhakkak ki mescitler, Allah içindir. Artık Allah ile beraber 
başka birine dua etmeyin! 
 
Bu ayette cin konuşmaya devam etmektedir. Bu sure indiğinde Müslümanların 
Mekke’de yaptığı bir mescit yok. Ama biz bunu bağlamdan koparıyoruz, üstünü altını 

yok sayıyoruz, tüm gelenek şamil bir şekilde okuyoruz. Bu olmaz!  
 

Bakın burada cin ne diyor “ Muhakkak ki mescitler, Allah içindir.” Bu ifadeyi 
kullanmasının nedeni, Yesrip’te hem Yahudilerin mescidi var hem Hristiyanların mescidi 

var hem de putperestlerin mescidi, ibadet yerleri, secde ettikleri yerleri var. Onlara 
çağrı yapıyor.  
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Diyor ki: “Sizin ibadethaneleriniz sadece Allah için olmalı” diyor ve konuşmaya devam 
ediyor:”Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin” diyor. Bu cümleyi  kuran, 
konuşan o Yesrip’li rüşte ermiş cindir.  

 
Buradaki “mesâcid” kelimesi “mescitler” kelimesidir. Bu surenin indiği dönemde 

Müslümanlara ait mescit henüz inşaa edilmemişti. Bu yüzden ayette geçen mescit 
kelimesi ile daha genel anlamda, sadece Müslüman cami ve mescitleri değil, Hristiyan 

kiliseleri, Yahudi havraları da dahil olmak üzere, Allah’a ibadet edilen tüm 
ibadethaneler kast edilmektedir.  

 
Allah Resulü zamanındaki mescit, müşriklerin putla doldurduğu Kâbe idi. Orası Allah’a 

şirk koşulan yerdi. Orası mescitti. Bu ufuk ile Allah Resulü: “Yeryüzü bize mescit kılındı” 
demiştir.  

 
Müfessirler çoğunlukla bu ayeti Yahudi ve Hristiyanların Allah ile birlikte Hz. Musa’ya, 

Hz. İsa’ya, Hz. Meryem’e dua etmeleri ile ilgili olduğunu söylemişlerdir. Çünkü onlar 
dualarında hep bunları araya koyarlar. Bunların heykelini yaparlar. Heykelin önünde 
gidip dua ederler. Yani müşriklerin putları aracı kılması gibi Yahudilerde ve 

Hristiyanlarda bu tarz peygamberlerini, azizlerini, ruhbanlarını araya koyma şirki 
vardır.  
 
Bu yorum bizce de doğrudur. Çünkü surenin üçüncü ayetinde, Allah’a eş ve oğul isnat 

etmeleri cümlesi ile de uyumlu bir yorumdur.  
 
Mescitlerin sadece Allah’a tahsis edilmesi tefrika büyüsüne karşı en önemli şifadır. 
Çünkü her inanç özünde yaratıcı bir öze, güce dayanır. Yahudiler, Hristiyanlar, 

Müşrikler hepsi Allah’ı tanıyor, biliyor. Siz aracı ve ruhbanları aradan çıkardığınız 
zamanda hepsi aynı çatı altında toplanıyor. Allah inancı. İşte bu tefrikanın, bölünmenin, 
kavganın önündeki en önemli şifa.  
 

Bölünme O’nun dununda, astında tahsis edilen aracı ve ortaklar sonucu oluşmuştur. 

Her hizip kendi azizini, kutsalını uydurup öne çıkarır. Ve farklı inançlar bölünüp, 
parçalanmalar sonucu savaşlar olur, kanlar dökülür.  

 
Mekke özelinde ise ilk akla gelen, Allah ile beraber dua edilen başta Huber olmak üzere 

Lat, Menat, Uza ile doldurulmuş Kâbe’dir. Araplarda taştan puta tapma geleneği, 
İsmaili Arapları Mekkeden sürülmeleri sonucu, Kâbe’den ayrılırken, Kâbe’nin anısını 

canlı tutmak için oradan bir taş parçası almışlar, toprak almışlar, çamurdan  bir şeyler 
yapmışlar. Sonraki nesillerde bunları tapınma nesnesine çevirmiş, yani putlaştırmışlar. 
O yüzden bir ara Hac dan gelenlerin toprak getirmesi, taş getirmesini görevliler 

yasaklamışlardır. Çünkü böyle bir tecrübe yaşanmış. 

 
Aracı ve ortakların ibadette nasıl bir düşmanlığa, kine ve öfkeye sebep olduğunu da 
bize Cin suresinin 19 ncu ayeti anlatacak.  
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(Cin 40-72/19) 

 

  ۟ ُدوا يجُكونُونج  عجلجْيهِ  ِلبجًدا  ِ  يجْدُعوهُ  َكج ْبدُ  الل ٰ جَما قجامج  عج نَهُ  ل اج  وج

Ve ennehu lemmâ kâme ‘abdu(A)llâhi yed’ûhu kâdû yekûnûne ‘aleyhi libedâ(n) 

 

Ve muhakkak ki o – Allah’ın kulu- O’na dua etmeye kalktığı 
zaman, neredeyse üstüne çullanacaklardı.  
 

Cinler bu ayette neden “ o – Allah’ın kulu” diyorlar da “ Abdullah diyorlar da Hz. 

Muhammed” demiyorlar.  
 
Cin diyor ki: “ O, Allah’ın kulu, Allah’a dua için kalktı, etrafındakiler neredeyse onu linç 

edeceklerdi” diyor. Çünkü yabancılar, tanımıyorlar. Çünkü aracıları ortadan kaldırıp 

direkt Allah’a kulluk ettiği için. Aracıları sen hiçe sayarsan sana düşman olurlar.  
 
Burada Yesrib’li cinin Kurân’ı okuyan Allah’ın kuluna yapılan linç teşebbüsünü fark 

etmesi ve bunu kavmine anlatması konu edilmiş. Anlatmasının sebebi, siz de böyle 

olası tepkilere hazırlıklı olun. Vahyin bayraktarlığını yaparsanız, bu aracı ve ruhbanlar 
sizi linç etmek isteyecektir. Çünkü Abdullah’a öyle yaptılar.  
 

Cinlerin gördüklerini anlatmaları sonraki ayetlerde de devam edecektir. Memleketlerine 

dönüp, Allah’ın kulunun verdiği vahdet mücadelesine karşı sergilenen tutumdan 
bahsederek, tüm cemaatleri, kavimleri, hizipleri, inandıkları tek bir ilahın altında bir 
araya getirmiş bu neferler.  

Hz. Muhammed’e karşı sergilenen düşmanlığın failinin, Allah’ın astında uydurdukları ve 

dua ettikleri, o semboller, o aracıların yüzünden bunun gerçekleştiğini ve müşriklerin 
olduğunu bir alttaki ayet şöyle ifade ediyor: 
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(Cin 40-72/20) 

 

ًدا ُٓ  اجحج ُٓ  ُاْشِكُ  ِبه  لج ب    وج ُٓا اجْدُعوا رج  قُلْ  ِانَمج

Kul innemâ ed’û rabbî velâ uşriku bihi ehadâ(n) 
 

Dedi ki: “Ben sadece Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyi O’na 
ortak etmem.” 
 
Bu ayetin başında “Kul” ifadesi geçiyor. Şimdi siz buraya “Deki” diye meal verdiğiniz 

zaman, cinin konuşması bir anda bitiyor, Allah Resulü’ne vahiy almasını Kurân’ Kerim 
anlatıyor gibi bir durum oluyor.  
 

Mana akışını korumak için, “Deki” yerine “Dedi ki” ifadesi ile meal verirseniz, hem Allah 
Resulü’nün vahiy alması, aktarmasını anlatmış olursunuz, hem de cinin yaşanan 
olayları anlatmasının bozulmadan bir bütünlük içinde aktarılmasını sağlamış olursunuz. 
Yani “ O Abdullah dedi ki: “Ben sadece Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyi O’na ortak 

etmem.” O yüzden biz “dedi ki” şeklinde anladık.  
 
Zira bu ayetlerde konuşan cin Allah Resul’ünün kendisine verilen tepkilere cevap 
verişini aktarmaktadır. Konunun akışı düşünüldüğünde burada “kul-deki” şeklinde meal 

vermek, anlatıcı cini bir anda susturmaya yol açıyor, bir parantez açmış oluyor, sonra 

altta o cini tekrar konuşturmaya devam etmiş olacaksınız. Bu da Kurân’ın hitabını 
aksatan, mubin oluşuna engel olan bir anlatım sunuyor. Ve hatalı anlaşılmalara da 
sebep oluyor.  

 

Burada Hz. Muhammed, Allah’tan başkasına duayı “şirk” olarak nitelemiş. Dolayısıyle 
samimi bir mümin, asla ve asla Allah’tan başkasına dua etmez. Yalnızca O’na yalvarır 
ve yalnızca O’ndan yardım ister. Fatiha suresinde söylediğimiz de zaten budur.  

Peygamberlerden, dünyasını değişmiş salih kişilerden, mezarlardan, meleklerden veya 

görünmeyen, bilinmeyen, uydurulan bazı varlıklardan medet ummak, yalvarmak, 
onlardan bir şeyler istemek, cin suresinin bu ayetlerine göre “şirk” olmuş oldu.  
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(Cin 40-72/21) 

 

ًدا شج لج  رج ا وج ًّ ُٓ  اجْمِلُ  لجُكْ  َضج  قُلْ  ِان    لج

Kul innî lâ emliku lekum darran velâ raşedâ(n) 

 
 

Dedi ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşât 
etmeye malik değilim.” 
 
Allah Resulü bu sözleriyle dalaletin ve hidayetin de kişinin kendi tercihi ile alakalı 

olduğunu, buna hayali varlıkların, uyduruk cinlerin, sembollerin, putların sebep 
olamayacağını anlatmaktadır. Ayrıca Allah Resul’ü kendi varlığının müşrikler içinde bir 
tehdit olmadığını vurgulamaktadır.  

 

 
 

(Cin 40-72/22-23) 
 

ًدا   لجنْ  اجِجدج  ِمنْ  ُدوِنه   ُملْتجحج د   وج ِ  اجحج ن   ِمنج  الل ٰ ريج  قُلْ  ِان    لجنْ  َُي 

جًدا   ُٓ ا اجب هيج ينج  ف  اَِل  ََّنج  خج ج رج  َجج ُسولجُ  فجِانَ  لجُ  نج رج ج  وج نْ  يجْعِص  الل ٰ مج ِته    وج الج ِرسج ِ  وج غً ا ِمنج  الل ٰ  ِالَ  بجلج

Kul innî len yucîranî mina(A)llâhi ehadun velen ecide min dûnihi 
multehadâ(n) 

İllâ belâġan mina(A)llâhi ve risâlâtih(i)(c) vemen ya’si(A)llâhe ve 

rasûlehu fe-inne lehu nâra cehenneme ḣâlidîne fîhâ ebedâ(n) 
 
Dedi ki: “Muhakkak ki hiç kimse, bir şeye karşı beni Allah’tan asla koruyamaz. 

Ve ben Allah’tan geleni tebliğ ve risalelerinden başka asla O’na astında 
sığınak bulamam. Ve kim Allah’a ve O’nun Resulü’ne asi olursa, bu durumda 

muhakkak ki ona içinde ebediyen halit kalacağı cehennem ateşi vardır. 
 

Cin Allah Resulü’nün söylediklerini aktarmaya devam ediyor.  
 

Muhakkak ki hiç kimse, bir şeye karşı beni Allah’tan asla koruyamaz (Ben size zarar 
veremem. Yaptığım yanlıştan dolayı da Allah benden hesap sorar) . Ve ben Allah’tan 
geleni tebliğ ve risalelerinden başka asla O’na astında sığınak bulamam (Benim 

korunağım bu vahiydir. Benim kalkanım bu ilkeler. Ben ancak bunlarla zulme karşı 
savaşabilirim). Ve kim Allah’a ve O’nun Resulü’ne asi olursa (Burada iki unsur var. 1. 
Allah’a, 2. Allah’ın Resulü’ne asi olmak), bu durumda muhakkak ki ona içinde ebediyen 
halit kalacağı cehennem ateşi vardır. 

 
Hakkaniyet ve eşitliğe dayalı, adaletli ve erdemli insanları, menfaatler, düşmanlıklar, 
kıskançlıklar ve zalimden koruyacak olan, onların sığınacağı insani erdemler, kurallar 
ve kaidelerdir. Yani buradaki ifadesi ile Allah’ın risalelleri. 
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Resul ancak Allah’tan gelen fıtri evrensel ilkelerle zalimin zulmü ile mücadele 
edileceğini öğrenmiştir ve öğretmiştir. Eğer bunlarla mücadele etmek istiyorsanız ilkeli 
olun, disiplinli olun, kararlı olun, sabırlı olun. Hepsi Kurân’i emirlerdir.  

Nice az topluluk, ama disiplinli, çoklara üstün gelir. Allah’ın risalelerine uyarsanız üstün 
gelirsiniz. Zira en büyük cihat Kurân ile yapılandır. Bunu Hac suresi 78, Furkan 52 den 

okumaktayız.  
 

Allah’a ve Resulü’ne asi olmak neden iki farklı şekilde ifade edildi de, sadece 
Allah’a asi olmak şeklinde vurgulanmadı? Resul burada neden sayılıyor? 

 
Çünkü bunun delil gösterip, rivayetlerin, hadislerinde hepsine uyulması gerektiği, 

bunlara asi olunmaması gerektiğine dair bir çok uydurma, bu ayetlerden dolayı 
dinimizin içine sokulmuştur. 

 
Bu ayette konuşan Allah Resulü, bu ayeti aktaran cin. Ne anlatıyor? Abdullah dediği 

Allah Resulü’nün müşriklerle mücadelesini anlatıyor. O yüzden Allah’a ve Resulü’ne 
diye iki tane farklı unsurdan bahsediyor. Çünkü ortada Allah Resulü var, Allah’ın 
risaleleri var. Bu ikisi olduğu için böyle iki tane kullanım yapmıştır. Yoksa bu ikisi 

birbirinden farklı, birinin vaat ettiği, diğerinin vaat ettiği ile çelişirse diye bir şey yok.  
Cinler müşriklere karşı Allah Resulü’nün vahye ve risalelere dayalı duruşunu 
aktardıkları için bu iki unsurdan ayette bahsedilmiştir. Allah ve O’nun Resulü’ne asi 
olmanın manası ve nedeni, sadece Allah’a değil de Resulü’ne isyanında söz konusu 

olmadığı, tamamen bu iç bağlam göz önünde bulundurularak anlaşılmalıdır. Siz bu iç 
bağlamdan ayeti kopardığınızda bambaşka yerlere çekebilirsiniz.  
 
Allah Resulü, kendisine vahyedilenleri 24ncü ayette aktarmaya devam ediyor. 

Yukarıdaki cümlenin devamı olarak : 

 

 
(Cin 40-72/24) 

 

ًدا اجقجلُّ  عجدج ِصً ا وج نْ  اجْضعجُف  نج ْعلجُمونج  مج يج اجوْ ا مج ا يُوعجُدونج  فجس ج ُٓ  ِاذج ا رج ت ٰ  حج

Hattâ iżâ raev mâ yû’adûne feseya’lemûne men ad’afu nâsiran ve ekallu 

‘adedâ(n) 

 

Hatta vaad olundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin 
yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından kim daha az, yakında 
bilecekler. 
 
Bu konuşmayı da altı kişilik nefer kendi kavmine anlatmaktadır. Yani biz azız ama 

çoklukla azlık arasındaki o kalite farkına da dikkat çekmiştir. Bunu Kurân’ı Kerim’in her 
yerinde görebilirsiniz. 
 
Allah Resulü burada kemiyet ve keyfiyet  üzerinden bir zihni inşaa yapmaktadır. 

Kemiyet sayıyı, kalabalığı, sürüyü ön planda tutarak, ölçüyü çokluğa göre koymaktır.  
Keyfiyet ise ilkeleri ve kaliteyi esas alarak hak olana uymaktır. İnsani erdemler ve 
takvadan yana olan bu nefer, Allah Resulü’nden aldığı bu bakışla, kendi memleketinde 
insanları hidayete davet ediyor.  
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Kurân’ı Kerim’in çok yerinde insanların sınıfta kaldığını, dalalette olduğunu, insanların 
çoğunun şükretmediğini, çoğunun aklını kullanmadığını görüyoruz. Bundan dolayı 
çokluktansa kaliteye, az olana önem verdiğini görüyoruz. Mesela : ”Çoğunluk sizi 

aldatmasın” (Nahl Suresi 83). Cinler çoğunluğa uysaydı, gidip kendi memleketlerinde 
bunu anlatabilirlermiydi? Topu topuna altı kişiler. “İnsanlarımızın çoğu elbette 

ayetlerimizden gafildir.” (Yunus suresi 92), “İnsanların çoğu şükretmez.” (Bakara 
suresi 243, Yunus 60, Yusuf 38), “İnsanların çoğu zanla hareket eder.”(Yunus 36), “ Ve 

andolsun ki, biz bu Kurân’da bütün meselelerden farklı yönleri ile ifade ettik ki, buna 
rağmen insanların çoğu hakikati örtmek için direnir.” (İsra suresi 89). O yüzden çokluk 

bizi aldatmamalı.  
 

Yine Allah Resulü konuşmasına devam ediyor, cin de bunu kendi memleketinde 
anlatmaya devam ediyor: 

 

 
 

(Cin 40-72/25 

 

ًدا ُٓ  اجمج ب   عجلُ  لجُ  رج ْ يب   مج ا تُوعجُدونج  اجمْ  َيج ُٓ ي اجقجر   قُلْ  ِانْ  اجْدر 

Kul in edrî ekarîbun mâ tû’adûne em yec’alu lehu rabbî emedâ(n) 
 
Dedi ki: “Vaad olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim onu 
uzattı mı bilsem!” 
 
Cin bunu derken, ben kahinler gibi kahin üretmiyorum, ben gaybı  bilmiyorum, ben sizin 
şamanlarınız gibi, ruhbanlarınız gibi değilim diyor. Aradaki farkını ortaya koyuyor.  
 

Geleceğe yönelik belirsizlik tercihi tamamen muhatabının önüne bırakıyor. Bakın! Ben 
sonunuzu bilmiyorum ya bu yol, ya bu yol. Tercih sizin.  
 
Allah Resulü burada, cinciler, kahinler ve müneccimlerden farkını net olarak ortaya 

koymaktadır. Onlar sahte cin inançları ile gaybı taşlayıp, kehanetler üretirken, Hz. 
Muhammed vaad olunanı tebliğden başka bir şey yapmamıştır. Vaad olunanda Allah’ın 
sebep-sonuç yasasadır. Bu yoldan gidersen uçurum, bu yoldan gidersen cennet. 
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(Cin 40-72/26-27) 

 

ًدا   ُٓ  اجحج  عجاِلمُ  الْغجْيِب  فجلج  يُْظهِرُ  عجٰل  غجْيِبه 

ًدا   صج لِْفه   رج ِمنْ  خج يْهِ  وج جْيِ  يجدج جْسُلُ  ِمنْ  ب ُسول   فجِانَهُ  ي نِ  اْرتجٰض  ِمنْ  رج   ِالَ  مج

‘Âlimu-lġaybi felâ yuzhiru ‘alâ ġaybihi ehadâ(n) 

İllâ meni-rtedâ min rasûlin fe-innehu yesluku min beyni yedeyhi vemin ḣalfihi 

rasadâ(n) 

 

O, gaybı bilendir. Artık gaybını râzı olduğu resulünden başka hiç 

kimseye izhar etmez. Bu yüzden, O, muhakkak ki göz önünde 
olan ve olmayan gözetleyicilerden sevk eder 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) :26:  O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : 27,28. Ancak seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.) Fakat 

O, Resûlün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resûllerin, Rablerinin 

vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden 
inceye sayıp dökmüştür. 
 

Allah meleklerini, Resullerin önünde ve arkasında yürütür ki, Benimayetlerimi tebliğ 
ediyor mu, etmiyor mu? Allah bilsin diye.. Ama Arapçasında melek yok. Diyanet işleri 

bu şekilde meal vermiştir.  

 
Bu melekler olmasa, Allah Resulü’nün vahyi tebliğ edip etmediğni bilmeyecek mi, 
anlamayacak mı? Bilecek, anlayacak. O Semi olandır, Basir olandır, Alim olandır.  

Bakın! 26 ve 27 ye biz bir meal verelim: “ O, gaybı bilendir. Artık gaybını râzı olduğu 

resulünden başka hiç kimseye izhar etmez. Bu yüzden, O, muhakkak ki göz önünde 
olan ve olmayan gözetleyicilerden sevk eder. 
 

“Allah gaybını râzı olduğu resullerden başka” ifadesinde anlatılmak istenen. Allah 

sadece gaybını kendi seçtiği ve razı olduğu resullerden başkasına izhar etmez. 
Evliyaya, veliye, azize, ruhbana, mollaya veya sahabeye, cincilere, müneccimlere izhar 
etmez.  

 

İlk ayette Hz. Peygamberin bilmediği, göz önünde ve hesapta olmayan Yesrip’li 
yabancıların, cinlerin onu gizlice dinleyip memleketlerine dönüşü ve oradaki iman 
edişleri konu edilmişti, nasıl konuştukları konu edilmişti. Bu ayette ise Hz.Muhammed’i 

dinlemek için o yabancıları sevk edenin Allah olduğu özellikle hatırlatılmıştır.  

 
Ayrıca yaşanan bu örnek üzerinden Allah’ın gaybı resullerine nasıl izhar edip açığa 
çıkardığı anlatılmıştır.  

 

Burada neden resul gelmiş nebi gelmemiş? 
 
Resul’e gaybı açması, kamuya gaybı açması demektir. Çünkü Resul aldığı bilgiyi olduğu 

gibi aktarır. Kendine sır olarak saklamaz. Bundan bir rant devşirmez.  
 

javascript:new_window(%22Aciklama.php?id=13&islem=mealbilgi%22)
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(Cin 40-72/28) 

 

ًدا ء   عجدج ْ اجْحٰص  ُكَ  َشج مْ  وج َْيِ ج اطج  ِبمج ا َلج اجحج مْ  وج ِ ُّب ِ ِت  رج الج جُغو ا ِرسج ج  اجنْ  قجدْ  اجبْل  ِليجْعلج

Liya’leme en kad eblaġû risâlâti rabbihim ve ehâta bimâ ledeyhim ve ahsâ kulle 

şey-in ‘adedâ(n) 

 

Bilsinler ki Rabblerinin risalelerini onlara tebliğ ettiler. Ve 

yanlarında onları ihata etti ve her şeyin adedini sayıp tespit etti. 
 
Bilsinler ki Rabblerinin risalelerini onlara tebliğ ettiler (O yabancılara bile bu mektuplar 
ulaştı. Bunu bilin diye biz, gaybın bilgisini size açtık. Yesrip’ten, yüzlerce km öteden 
yabancılar gelmiş, Allah’ın ayetini işitmiş, onlara da tebliğ etmiş senin ruhun bile 

duymamış, haberin bile yok. Bu mesaj sadece Mekke ve çevresinde kalmadı, yayılıyor 
ve uzaklara da ulaşıyor) . Ve yanlarında onları ihata etti ve her şeyin adedini sayıp 
tespit etti (Yani sen oraları ihata edemedin. Orada kim mümin olacak, kim mümin 
olamayacak diye bir hesabın kitabın yok. Sen namaz kılarken bir anda kilometrelerce 

uzaktaki yabancılara bile bu vahyi hesapsız, kitapsız ulaştırdım. Bizde bu gaybi bilgiyi 

sana izhar ettik ki, çevrendekilere söyleyesin.) 
 

Kurân, insanların hakkında bilgi sahibi olmadıkları, vahyin iman edin demediği, gaybi 
bir takım varlıklara veya anlatımlara inanılmasını istemez.  

 
Neden? Çünkü bu suiistimale açık bir alandır.  

 
Hatta bunun suiistimal edilmesinden ve şirke aracılık kılınmasından dolayı sürekli bunu 

kınar ve yasaklar. Öyleyse İslam’da her görülmeyen, bilinmeyen değil, sadece Allah’ın 
iman konusuna dahil ettiği unsurlar hakkında iman veya inkardan bahsedilir. 

  
Hadisleri inkar ediyorsun kardeşim? Kuran’ı Kerim’de Hadislere iman diye bir 
şey, bir madde var mı? 

 

Peygambere iman var, meleklere iman var, ahirete iman var, Allah’a iman var. Bir 
insan bu şartları yerine getiriyorsa, bunun dışındakilere iman veya inkardan 
bahsedilmez. Hadis inkârcılığı Kurân’a uygun değil. Çünkü hadislere iman diye bir ifade 

yok. Kurân’ın en doğru hadis olduğunu anlatan ifadeler var.  
 
Cinler diye bir kategorik bir varlık olup olmadığına dair farklı yorumlar olmasından 
dolayı bunları alıp akidenin konusu haline getirmek, imanın konusu haline getirmek 

sadece ötekileştirmeyi, tekviri arttıran bir unsurdur. Cin sıfatını, varlık statüsüne 
çıkarıp, spekülatif bir alana, gayba iman adıyla inanmak sadece suiistimallere ve şerre 
sebep olmuştur. Tarih bunun örnekleri ile doludur.  

 

 
 


