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kullanıldığı söylenen cinlere de huddam 
denilir. Ancak önde gelen alimierin ço
ğunluğu, cinlerin tesirinden kurtulmak 
veya ona maruz kalmamak için Kur 'an 
okuma dışında herhangi bir yola başvu
rulmasını tasvip etmemişlerdir. İslam 
dininin ana kaynaklarında bulunmayan 
azaim ve havassa dair bilgiler daha çok 
Mısır. İran, Türk ve Hint bölgelerinde ya
şayan eski kültürlerden müslümanlara 
intikal etmiş ve halk arasında yaygın bir 
şekilde benimsenen inançlar halini almış
tır . Mu'tezile'den Amr b. Ubeyd ve Ka
dT Abdülcebbar gibi alimler bu hususta 
Sünni görüşü payiaşırken büyük bir kıs
mı da cinlerin insanlar üzerinde hiçbir 
etkisinin bulunmadığı kanaatini ifade 
eder. 

islam alimleri, cinlerden kafir olanla
rın cehennemde zemherTr (şiddetli soğ uk) 

türünden veya daha başka azap çeşitle
riyle cezalandırılacağını kabul etmeleri
ne karşılık mürnin olanlarının cennetle 
mükafatlandırılması konusunda farklı 

görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğunluğa 

göre ilahi buyruklara itaat eden mürnin 
cinler cennete girecektir. Ebü Hanife baş
ta olmak üzere diğer bazı alimler ise mü
min cinlerin cehennemden kurtulmak 
suretiyle mükafatlandırılmış olacağı, fa
kat cennete girerneyeceği ve nihayet 
hayvanlar gibi yok edileceği görüşünde
dirler. A'rafta bulunacaklarını söyleyenler 
de vardır. Cennetle ilgili olarak Kur 'an'da 
ve hadislerde yer alan birçok nas cinle
re dair herhangi bir ifade taşımamak
tadır. 

Kelama ve tefsire dair eserlerde, ay
rıca hadis şerhi mahiyetindeki kitaplar
da yer yer temas edilen cin konusunda 
müstakil eserler de yazılmıştır. Bunların 
en meşhuru. Hanefi alimlerinden Bed
reddin eş-ŞibiT'nin Akiimü'l-mercan ii 
ahkami'l - can adlı eseridir (Ka hi re 1326). 
Ahkiimü'l- can (Beyrut, ts ) ve Gara, i b 
v~ 'acô'ibü'l-cin (Kahi re 1982) adlarıy
la da yayımlanan eserde cin ve şeytan 
konularıyla ilgili ayetlerle hadislerden 
başka çeşitli bilgilere de yer verilir. Bazı 
zayıf ve uydurma hadislerle İsrailiyat tü
ründen bilgileri de ihtiva eden kitap Mu
hammed Ferşad tarafından Cinlerin Es
ran adıyla Türkçe'ye çevrilm i ştir (İstan

bul 19741 Bundan başka Ebü Hilal ei-Kü
fT'nin Al]bôrü'l-cin (lzafıu 'l·meknan, ı . 

41); Şa ' ranT'nin Keşfü'l-}ıjcôb ve'r-ran 
'an vechi es, ileti']- can (Keşfü 'z·zunan, 
ı. 1488); AbdülkerTm Ubeydat'ı.n 'Ale
mü'l-cin ii çlav'i'l-kitôb ve's-sünne 
(Riyad 1985); Ömer Süleyman ei-Eşkar'ın 
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'Alemü'J-cin ve'ş-şeyôtin (Beyrut 1985); 
Ahmed H ulüsi ·nin Din- Bilim Işığın da 
Ruh İnsan Cin ( İstanbul 1992, 9. bs.) ve 
Süleyman Ateş'in İnsan ve İnsanüstü, 
Ruh, Melek, Cin, İnsan (istanbul 1985) 
adlı kitapları bu konuda yazılmış eser
lerden bazılarıdır. 
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CİN SÜRESi 
( .:.ı:Jlö.)_,... ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
yetmiş ikinci sılresi. 
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Mekke devrinde nazil olmuştur. yirmi 
sekiz ayettir. Fasılası "elif" ( ı ) harfıdir. 
Adını. bir cin topluluğunun Hz. Peygam
ber'den Kur'an dinlediğini bildiren birin
ci ayetten alır. Sürenin nüzül sebebini 
açıklayan rivayetlerin de temas ettiği bu 
dinleme olayı Ahkaf süresinde de (46/ 
29-31 ı söz konusu edilmektedir. İbn Hi
şam'ın rivayetine göre (es·Sire, 1, 421-422) 
cinlerin Hz. Peygamber'in Kur'an okuyu
şunu dinlemeleri. hicretten üç yıl önce 
Taif dönüşü sırasında vuku bulmuştur. 
Bu süreye, birinci ayetinin ilk kelimele
rinden dolayı "Kul ühiye" süresi de de
nilir. Kur'an'da "kul" (de ki) emriyle baş
layan beş sürenin en uzunudur (diğerle
ri Kafirfın, İhl as, Felak ve Nas sürelerid irl 

Cin süresinde, Kur'an dinleyen ve onun 
üstün belagatı ile yüce gerçeklerinden 
etkilenip imana gelen cinlerin ilahi vah
ye duydukları hayranlık dile getirilirken 
vahyin etkili gücü ve çarpıcı özelliği or
taya konmakta, Kur 'an ayetlerinin ihti
va ettiği iman gerçekleri cinleri bile et
kileyip yola getirdiği halde Mekke müş
riklerinin bu gerçekiere karşı direnme
lerindeki tutarsızlık gözler önüne seril
mektedir. Üstelik onların inancına göre 
cinler sıradan yaratıklar olmayıp çok de
fa Tanrı yerine koyarak taptıkları ve Tan
rı'ya ait yetkilerle donatılmış sanıp sığın
dıkları üstün varlıklardır (bk. ei-En'am 6/ 
100; es-Saffat37/158; Sebe' 34/14) 

Cin süresinin nesih hattıy l a yazı lm ış ilk avetleri 
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Sürenin nüzQI sebebine gelince. Ab
dullah b. Abbas'tan nakledilen bir riva
yete göre, şeytanların semadan haber 
almaktan menedildiği bir dönemde Hz. 
Peygamber ashabından birkaç kişiyle 

birlikte sük- ı Ukaz'a doğru gidiyordu. 
Semadan kovularak geri dönen şeytan
Iara kavimleri neden hiçbir haber geti
remediklerini sorunca onlar da engel
lendiklerini ve üzerlerine alevlerle saldı
rıldığını söylediler. Bunun üzerine ka
vimleri onlardan bunun sebebini her ta
rafta araştırmalarını istedi. içlerinden Ti
hame'ye doğru ilerleyenler, sük-ı Ukaz'a 
gitmek üzere Nahle'de bulunan Hz. Pey
gamber'in olduğu yere varmıştardı. Bun
lar, o sırada ashabına sabah namazını 
kıldırmakta olan ResOl -i Ekrem'in oku
duğu Kur'an ayetlerini işitince haber al
malarını engelleyen şeyin ne olduğunu 
antayarak geri döndüler ve kendilerini 
hayran bırakan Kur'an'a inandıklarını, ar
tık rablerine hiçbir şeyi ortak koşmaya
caktarım açıkladılar. (Buhar!, "E~fm", ı 05. 

"Tefsir", 72). Bu rivayet bazı hadis kay
naklarında, Buharfde yer almayan, "Re
sQiullah cinlere ne Kur'an okumuş ne de 
onları görmüştür" cümlesiyle başladığın
dan (Müslim, "Salat", 149; Tirmizi, "Tef
sir", 70), söz konusu olayda Hz. Peygam
ber'in kendisinden Kur'an dinleyen cin
leri görmediği anlaşılmaktadır. Gerek Cin 
süresinin ilk iki ayetinde, gerekse konu 
ile ilgili diğer ayetlerde (el-Ahkaf 46/29-

31 ı bu hususta bir açıklık bulunmamak
tadır. Bununla birlikte bu tür rivayetler
den, Hz. Peygamber'in cinleri hiçbir za
man görmediği gibi bir sonuç çıkarmak 
da gerekli değildir. Mi'racda rabbini gör
düğü bazı alimlerce kabul edilen ve en 
büyük meleklerden biri olan Cebrail ile 
sürekli görüşen Hz. Peygamber'in cinle
ri ve şeytanları görmüş olması da tabi
idir. Ayrıca konuyla ilgili çeşitli rivayet
lerden ve bilhassa Abdullah b. Mes'üd'
dan gelen hadislerden, Hz. Peygamber'in 
cinlere de vahyi tebliğ etmek için de
ğişik zamanlarda altı defa kendilerine 
Kur'an okuduğu anlaşılmaktadır (Kurtu
bi, XIX. 3-5; Alüsi, XXIX, 83; Tecrid Terce· 

mesi, ll , 766-767 ; X, 46-48). 

Sürenin muhtevası Allah'ın birliği, yü
celiği, gizli aşikar her şeyi hakkıyla bil
diği, cinler hakkında abartılmış bilgi ve 
inançların yanlışlığı ve asılsızlığı, Kur'an 
vahyinin cinler üzerindeki etkisi ve ahi
ret hayatının kesin olduğu gibi husus
lardır. Bu gerçekler, süre içindeki çok 

kesin ifadelerle gözler önüne serilmiş
tir. Buna göre cinlerin de mümini, kafi
ri, iyisi ve kötüsü vardır. Allah'a inanma
yan cinler de tıpkı insanların kafirleri gi
bi cehennemin yakıtı olacaklardır. ina
nan insanların onlardan çekinmesine ge
rek yoktur. Çünkü onlar, Allah'a sığınan
lara ve O'nun koruduklarına hiçbir zarar 
veremezler, kendilerine sığınanlara da 
bir fayda sağlayamazlar. Zaten Kur'an 
geldikten sonra cinler eskisi gibi etkili 
olamamaktadır. Cinlerin gaybı bildikleri 
ve her şeyden haberdar oldukları sanıl
mamalıdır. Allah, murad ettiği peygam
berler hariç, kendi gayb bilgisine kim
seyi muttali kılmamıştır. Ahiretteki azap 
ve mükafat dahil olmak üzere Allah'ın 

vahiy yoluyla bildirdiği her şey gerçek
leşecektir. 

Sürenin ilk yarısında cinlerin diliyle ifa
de edilmiş olan dini gerçekler, ikinci ya
rısında ya doğrudan ilahi ifadeler şek
linde veya Hz. Peygamber'e söyletilrnek 
suret iyle tekrar dile getirilir. ilk bakışta 
aynı şeyleri tekrar eder nitelikte görü
nen bu ikinci grup ayetin sürede yer alı
şı, vahiy bilgisinin -cinlerin elde ettikleri 
de dahil- her türlü bilgi ve habere üs
tünlüğünü vurgulama ve sıradan bir bil
gi olmadığını belirtme hikmetine bağlı 
olmalıdır. Nitekim ilk çağlardan beri cin
lerden bilgi toplama peşinde koşanlar 
ve bu uğurda ömür tüketenler. bütün 
insanlığın değil bir tek insanın hidayeti
ne yetecek kadar bilgi birikimi elde ede
memişlerdir. Ortaya koydukları bazı bil
gi kırıntıları ise son derece çelişkili ve 
tutarsız şeylerden ibarettir. 

Cin süresini okumanın faziletlerine dair 
Sa'lebi ve Vahidl gibi bazı müfessirlerce 
Übey b. Ka'b'den rivayet edilen ve daha 
sonraki bazı tefsirlerde yer alan, "Kim 
Cin süresini okursa kendisine Hz. Mu
hammed'in peygamberliğine inanan ve 
inanmayan bütün cinlerin sayısınca kö
le azat etmişcesine sevap verilir" (Zemah
şerı. N , 633) anlamındaki hadisin mev
zu* olduğu kabul edilmiştir (Zerkeşi, I, 
432) 

Cinlerin insan türünü etkilediği ve on
ların sağlığına zarar verdiği inancıyla. 

cin şerrine maruz kaldığı kabul edilen 
bazı hastaların üzerine Cin süresinin 
kırk bir defa okunması, süre içinde beş 
defa tekrarlanan "ahada" kelimelerinde 
hastaya üflenmesi bazı yörelerde benim
senen bir usuldür. Ancak islam literatü-
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ründe bununla ilgili olarak güvenilir her
hangi bir kayıt mevcut değildir. 
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~ EMİN Iş ıK 

(ö. 1004/1595) 

Divan şairi. 
_j 

Bursa'da doğdu. Asıl adı Mustafa, ba
basının adı Mehmed'dir. Latin harfleriy
le yazılmış bazı eserlerde mahlası Cena
ni şeklinde gösterilmekteyse de Cilaü'l
kulı1b adlı mesnevisinin sonunda mah
lasının Cinanı olduğunu bizzat kendisi 
belirtmektedir. 

Küçük yaşlarda tahsite başlayan Cina
ni 966'da (1558-59), bu sırada Manisa 
müderrisi ve müftüsü olan Muallimza
de'den mülazemet alarak medrese tah
silini tamamladı. Hocasının Rumeli ka
zaskerliği sırasında onun yanında kalem 
katipliği yaptı. Bir müddet Karesi'de kas
sam • olarak da bulunan şair daha son
ra ilmiye sınıfına geçti. 989' da ( 1581 ) 
Malülzade Mehmed Efendi· nin yerine 
meşihata getirilen Çivizade tarafından 
994'te (1586) Köseler Medresesi'ne ta
yin edildiği bir tarih manzumesinden an
laşılmaktadır. Cinani aynı yılın sonlarına 
doğru Bursa'daki ivaz Paşa Medresesi'ne 
müderris oldu. Bir ara bu medresedeki 
görevinden aziediidiyse de Muharrem 
1003'te (Ekim 1594) tekrar aynı medre
seye tayin edildi. Cinani buradaki görevi 
sırasında vefat etti ve Hamza Bey Me
zarlığı 'na defnedildi. Tezkirelerde vefatı 
dolayısıyla yazılmış birçok tarih manzu
mesi bulunmaktadır. 

Cinani şiirlerinde kalabalık ailesinin 
ihtiyaçlarını karşılamada çektiği sıkın

tıları ifade etmiş, ancak ailesi hakkın
da fazla bilgi vermemiştir. Kendisinin 
bildirdiğine göre ilmiyeye mensup olan 
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