CiNAI\Ii
Sürenin nüzQI sebebine gelince. Abdullah b. Abbas'tan nakledilen bir rivayete 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 getiremediklerini sorunca onlar da engellendiklerini ve üzerlerine alevlerle saldı
rıldığını söylediler. Bunun üzerine kavimleri onlardan bunun sebebini her tarafta araştırmalarını istedi. içlerinden Tihame'ye doğru ilerleyenler, sük-ı Ukaz'a
gitmek üzere Nahle'de bulunan Hz. Peygamber'in olduğu yere varmıştardı. Bunlar, o s ırada ashabına sabah namazını
kıldırmakta olan ResOl -i Ekrem'in okuduğu Kur'an ayetlerini işitince haber almalarını engelleyen şeyin ne olduğu n u
antayarak geri döndüler ve kendilerini
hayran bırakan Kur'an'a inandıklarını, artık rablerine hiçbir şeyi ortak koşmaya
caktarım açıkladılar. (Buhar!, "E~fm", ı 05.
"Tefsir", 72). Bu rivayet bazı hadis kaynaklarında, Buharfde yer almayan, "ResQiullah cinlere ne Kur'an okumuş ne de
onları görmüştür" cümlesiyle başladığın
dan (Müslim, "Salat", 149; Tirmizi, "Tefsir", 70), söz konusu olayda Hz. Peygamber'in kendisinden Kur'an dinleyen cinleri görmediği anlaşılmaktadır. Gerek Cin
süresinin ilk iki ayetinde, gerekse konu
ile ilgili diğer ayetlerde (el-Ahkaf 46/2931 ı bu hususta bir açıklık bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu tür rivayetlerden, Hz. Peygamber'in cinleri hiçbir zaman görmediği gibi bir sonuç çıkarmak
da gerekli değildir. Mi'racda rabbini gördüğü bazı alimlerce kabul edilen ve en
büyük meleklerden biri olan Cebrail ile
sürekli görüşen Hz. Peygamber'in cinleri ve şeytanları görmüş olması da tabiidir. Ayrıca konuyla ilgili çeşitli rivayetlerden ve bilhassa Abdullah b. Mes'üd'dan gelen hadislerden, Hz. Peygamber'in
cinlere de vahyi tebliğ etmek için değişik zamanlarda altı defa kendilerine
Kur'an okuduğu anlaşılmaktadır (Kurtubi, XIX. 3-5; Alüsi, XXIX, 83; Tecrid Terce·
mesi, ll , 766-767 ; X, 46-48).
Sürenin muhtevası Allah'ın birliği, yüceliği, gizli aşikar her şeyi hakkıyla bildiği, cinler hakkında abartılmış bilgi ve
inançların yanlışlığı ve asılsızlığı, Kur'an
vahyinin cinler üzerindeki etkisi ve ahiret hayatının kesin olduğu gibi hususlardır. Bu gerçekler, süre içindeki çok

kesin ifadelerle gözler önüne serilmiş
tir. Buna göre cinlerin de mümini, kafiri, iyisi ve kötüsü vardır. Allah'a inanmayan cinler de tıpkı insanların kafirleri gibi cehennemin yakıtı olacaklardır. inanan insanların onlardan çekinmesine gerek 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 peygamberler hariç, kendi gayb bilgisine kimseyi muttali kılmamıştır. Ahiretteki azap
ve mükafat dahil olmak üzere All ah'ın
vahiy yoluyla bildirdiği her şey gerçek-

ründe bununla ilgili olarak güvenilir herhangi bir kayıt mevcut değildir.
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Sürenin ilk yarısında cinlerin diliyle ifade edilmiş olan dini gerçekler, ikinci yarısında ya doğrudan ilahi ifadeler şek
linde veya Hz. Peygamber'e söyletilrnek
suret iyle tekrar dile getirilir. ilk bakışta
aynı şeyleri tekrar eder nitelikte görünen bu ikinci grup ayetin sürede yer alı 
şı, vahiy bilgisinin -cinlerin elde ettikleri
de dahil- her türlü bilgi ve habere üstünlüğünü vurgulama ve sıradan bir bilgi olmadığını belirtme hikmetine bağlı
olmalıdır. Nitekim ilk çağlardan beri cinlerden bilgi toplama peşinde koşanlar
ve bu uğurda ömür tüketenler. bütün
insanlığın değil bir tek insanın hidayetine yetecek kadar bilgi birikimi elde edememişlerdir. Ortaya koydukları bazı bilgi 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. Muhammed'in peygamberliğine inanan ve
inanmayan bütün cinlerin sayısınca köle azat etmişcesine sevap verilir" (Zemahşerı. N , 633) anlamındaki hadisin mevzu* olduğu kabul edilmiştir (Zerkeşi, I,
432)

Cinlerin insan türünü etkilediği ve onzarar 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 benimsenen bir usuldür. Ancak islam literatüların sağlığına

(ö. 1004/1595)
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doğdu. Asıl adı

Mustafa, baMehmed'dir. Latin harfleriyle yazılmış bazı eserlerde mahlası Cenani şeklinde gösterilmekteyse de Cilaü'lkulı1b adlı mesnevisinin sonunda mahlasının Cinanı olduğunu bizzat kendisi
belirtmektedir.
basının adı

Küçük yaşlarda tahsite başlayan Cinani 966'da (1558-59), bu sırada Manisa
müderrisi ve müftüsü olan Muallimzade'den mülazemet alarak medrese tahsilini tamamladı. Hocasının Rumeli kazaskerliği sırasında onun yanında kalem
katipliği yaptı. Bir müddet Karesi'de kassam • olarak da bulunan şair daha sonra ilmiye sınıfına geçti. 989' da ( 1581)
Malülzade Mehmed Efendi· nin yerine
meşihata getirilen Çivizade tarafından
994'te (1586) Köseler Medresesi'ne tayin edildiği bir tarih manzumesinden anlaşılmaktadır. 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 medreseye tayin edildi. Cinani buradaki görevi
sırasında vefat etti ve Hamza Bey Mezarlığı ' na defnedildi. Tezkirelerde vefatı
dolayısıyla yazılmış birçok tarih manzumesi bulunmaktadır.
Cinani

şiirlerinde

ihtiyaçlarını

kalabalık

ailesinin

karşılamada çektiği sıkın

tıları

ifade etmiş , ancak ailesi hakkın
da fazla bilgi vermemiştir. Kendisinin
bildirdiğine göre ilmiyeye mensup olan
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bir kardeşi 99S'te ( 1587) vefat etmiş
tir.
Kaynaklara göre CinanT Türkçe, Arapça, Farsça şiirler yazmış ve hat sanatıyla
da meşgul olmuştur. Hoşsohbet ve nüktedan bir kişi olup hikaye ve kıssa aniatmakla da şöhret bulmuştur. Eserlerinde mevcut bilgilerden anlaşıldığına göre çok şişman ve sağ gözünden rahatsız
olan Cinani'nin bu fiziki kusurlarıyla ilgili birçok latifesi vardır.
Eserleri. 1. Divan. Oldukça hacimlidir.
lll. Murad ve lll. Mehmed olmak
üzere devrin ileri gelenlerine kasideler
sunan şair onlardan çeşitli vesi.lelerle caizeler talep eder. Divanının önsözünden.
eserinin tertibine dostu Azeri Çelebi'nin
sebep olduğu anlaşılmaktadır. Çok sayı
daki kaside ve gazelleri yanında şaire
asıl şöhretini kazandıran şiiri eri, 1OO'ün
üzerindeki tahmis ve tesdisleridir. Cinani şiirlerinde birçok tarihi şahsiyetten
bahsetmiş, 177' si Türkçe, 33' ü Farsça
olmak üzere 21 O tarih manzumesinde
özel hayatına dair ve çağdaşı olan pek
çok şair hakkında dikkate değer bilgiler
vermiştir. Çok sayıdaki latife ve manzum mektupları ise onun mizahi tabiatını yansıtmaktadır. Altmış üç Farsça
manzumenin de bulunduğu divanının bir
nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir {TY, nr. 3096) Eser üzerinde
Cihan Okuyucu tarafından bir doktora
çalışması yapı l mıştır {b k. b ibi. ı 2. Riya zü '1- cin an. 986' da ( 1578) tamamlanıp
lll. Murad 'a sunulan yaklaşık 3300 beyitlik bu mesnevi, Azeri Çelebi'nin teş
vikiyle tamamlanmış ahlaki ve didaktik
bir eserdir. Nizami' nin Mal]zenü '1- esrar'ına nazire olarak kaleme alınan mesnevi. on bölümlük bir girişten sonra yirmi "ravza"ya ayrılır. sonunda da hatime
ve dua bölümleri bulunur. Birçok yazma
nüshası mevcut olan eserin iki nüshası
İstanbul Üniversitesi {TY. nr. 36591 ve Millet {nr 11491 kütüphanelerinde bulunBaşta

maktadır. 3.

Bedayiu'l-asar*. Konuları
yerli hayattan aldığı için önemli sayı
lan mensur bir hikaye mecmuasıdır. Bir
nüshası Paris Bibliotheque Nationale'dedir {A ncien Fonds Turc, nr. 385) 4. CiIaü'l-kulub*. Taşlıcalı Yahya'nın Kitab -ı
Usul ( Usulname) adl ı mesnevisine nazTre olarak kaleme alınmış ahlaki ve didaktik bir eserdir. Cilaü '1- kulUb Mustafa Özkan tarafından giriş, inceleme ve
sözlük ilavesiyle yayımlanmıştır {istanbu l 1990)
nı
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Cinani'nin hamse sahibi olduğuna dair
rivayetler ise doğru değildir.
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Cinani divanı n ın lik iki

Ci HAN ÜKUYUCU

sayfası ıiü Kıp .. TY. m. 30961

(Süleymaniye Ktp .. Ayasofya, nr. 1833)

L

bedi' kısmında yer alan
bir söz sanatı.
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Sözlükte "iki şeyin birbirine benzemesi " anlamında masdar olan cinas, edebiyat terimi olarak anlamları farklı , yazılış
veya söylenişleri (sesleri) aynı yahut benzer olan kelimelerin nazım ve nesirde
bir arada kullanılması yoluyla yapılan
söz sanatını ifade eder. Buna tecnis de
denir. Sünbülzade Vehbi'nin. "Eyleme
vaktini zayi' deme kış yaz oku yaz" mıs
raındaki mevsim manasma olan birinci
"yaz" ile "yazmak" masdanndan emir olan
ikinci "yaz" cinas için bir örnek teşkil
etmektedir. "Zalim sultanı ziyaret eden,
kükreyen asianı ziyaret eden gibidir"
(;~ı 41 ;ı;s ;6:-Jı .;,ll.Lll ;~ ) sözünde
"ziyaret" masdanndan ism-i fail olan birinci ve ikinci "zair" kelimeleriyle "kükremek" anlamına gelen "zeir'' masdarın
dan ism-i fail olan üçüncü "zair" kelimesi arasındald benzerlik cinasın bir diğer
örneğidir. " Padişah onun hakkını verdi "
( ~~~ ~_,ı ~~~ ,l, ) cümlesinde "hak" anlamında isim olan birinci "dad" ile "vermek"
( .:ı~b ) masdanndan üçüncü tekil şahıs
olan ikinci "dad " da cinas için örnek olarak gösterilebilir.
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eserinin ilk sa yfası

