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Lataron Konsili'nde cinler ve kc'ifirlerin 
şeytanla birlikte ebedi cezaya çarptırıla
cağı açıklanmış, m ve mı. yüzyıllarda 
cinni inançlar zirveye çıkmış, ayrıca Av
rupa'da ve daha sonra Amerika'da cadı 
ve büyücülük büyük bir ilgi görmüştür. 

Reformcular da cin inancını kabul etti
ler. Ancak ilmi ilerlemeler sonucu Pro
testan ülkelerde bu konu eski itibarını 

kaybetti. Bununla birlikte cin çıkarma, 
Protestanlığın bir kolu olan reforme hı
ristiyan kilisesiyle doğu kiliselerinde ha
la uygulanmaktadır. 

islam öncesi Arap toplumunun inan
cında ruhlar aleminin, iyi ve kötü güçle
rin önemli bir yeri vardı . Bazı taş ve ağaç
larda, kuyu, mağara ve benzeri yerlerde 
insan hayatına tesir eden varlıkların mev
cudiyetine inanılıyordu. Ruhlar aleminin 
iyi ve faydalı olanlarını meleklerle cinle
rin bir kısmı. kötü ve zararlı olanlarını 

da şeytanlar ve cinlerin diğer kısmı teş
kil ediyordu. Cahiliye Arapları cinleri yer
yüzünde oturan ilahlar olarak kabul edi
yor. meydana gelen pek çok olayı onla
rın yaptığına inanıyorlardı. Kur 'an-ı Ke
rim'in bildirdiğine göre Kureyşliler. cin
lerle Allah arasında soy birliğinin oldu
ğunu ileri sürüyor (es-Saffat 371 ı 58). cin
leri Allah'a ortak koşuyar (ei-En'am 6/ 
ı 00) ve cinlere tapıyorlardı (Sebe' 341 4 ı) . 

Cahiliye Arapları cinlerin de kabile ve 
gruplar halinde yaşadıklarına , birbirle
riyle savaştıklarına, fırtına gibi bazı ta
bii olayların cinlerin işi olduğuna inanı

yorlardı. insanları öldürdüklerini, kaçır
dıklarını. bazı cinlerin ise insanlara yar
dım ettiklerini, cinlerle evlenen insanla
rın olduğunu kabul ediyorlardı. Cinlerin 
başta yılan olmak üzere çeşitli hayvan
ların sOretine girdiklerine, genellikle ten
ha, kuytu ve karanlık yerlerde yaşadık
larına. insanlar gibi yiyip içtiklerine, has
talıkları onların getirdiğine, delilerin cin
lerin istilasına uğramış kişiler olduğuna 
inanılıyordu (Cahiz, VI, ıM-265 ; Cevad 
Ali, VI, 705-730). 
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ımı M. S ÜREYYA ŞAHİN 

D KELAM. el-Cin adıyla müstakil bir 
sürenin bulunduğu Kur'an- ı Kerim'de 
cinne, can ve cin kelimeleri geçmektedir. 
Bunlardan "delilik" anlamındaki cinne üç 
yerde "cin topluluğu" . can iki yerde "yı

lan", beş yerde "cin" anlamına gelmek
tedir. Yirmi iki yerde geçen cin kelimesi 
de melek ve insan dışındaki üçüncü var
lık türü karşılığında kullanılmıştır (bk. 
M. F. Abdülbakl, Mu'cem, "din", "cin", 
"cinne" md.leri) . Cin kelimesi sözlük ve 
terim manalarıyla çeşitli hadislerde de 
yer almaktadır (bk. Wensinck, Mu'cem, 
"cnn" md.). 

Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgilere gö
re cinler de insanlar gibi Allah'a kulluk 
etmeleri için yaratılmıştır. Can insan tü
rünün mevcudiyetinden önce yakıcı ve 
her şeye nüfuz edici ateşten (nar-ı semGm, 
maric) halkedilmiştir. Cinlere de peygam
ber gönderilmiş, bir kısmı iman etmiş, 
bir kısmı kafir olarak kalmıştır. Son pey
gamber Hz. Muhammed insanlara ol
duğu gibi cinlere de ilahi emirleri tebliğ 
etmiştir. Cinler insanlara nisbetle daha 
üstün bir güce sahiptirler. Mesela kısa 
sürede uzun mesafeleri katedebilir, in
sanlarca görülmedikleri halde onlar in
sanları görür, insanların bilmediği bazı 
hususları bilirler; fakat gaybı onlar da 
bilemezler. Gökteki meleklerin konuş
malarından gizlice haber almak ister
lerse de buna imkan verilmez. Evlenip 
çoğalırlar. İblis de cinlerdendir ve insan
ların yanı sıra cinlerden de yardımcıları 
vardır. Bazı cinler Hz. Süleyman'ın emri
ne girerek ordusunda hizmet görmüş, 

mabed, heykel, büyük çanak, kazan gi
bi nesnelerin yapımında insanlarla be
raber çalışmışlardır. 

Hadislerde de cinlerle ilgili bazı bilgi
lere rastlanmaktadır. Her insanın yanın
da bir cin bulunduğunu, cinlerin mümin
lere vesvese vermeye çalıştıklarını. an
cak Kur'an okunan yerde etkilerini kay
bettiklerini ifade eden hadislerdeki cin
ler, Kur'an-ı Kerim'de "cin şeytanları " 

(ei-En'am 6/ 112) olarak kendilerinden 
söz edilen kötü cinler olmalıdır. Kulak 
hırsızlığı yapmak suretiyle gökten ha
ber alan ve doğru yanlış öğrendiklerini 
arkadaşları vasıtasıyla sihirbaz veya ka
hinlerin kalplerine ulaştıran cinler de ay
nı grupta mütalaa edilebilir. Hz. Pey
gamber cinlerle konuşmuş, hatta riva-

yete göre namazını bozmaya çalışan bir 
cini yakalamış ve onu ashaba göstermek 
için bir yere bağlamak istemişse de da
ha sonra bundan vazgeçip serbest bı

rakmıştır. Diğer bir rivayete göre ResOl-i 
Ekrem geceleyin bir grup cinle bir ara
da bulunmuş, onlara Kur'an okumuş, 

sabah olunca da durumu ashabına an
latıp yaktıkları ateşin kalıntılarını kendi
lerine göstermiştir (Müsned, VI, 153, 168; 
Buhari. "MenakJ.bü'l-enşar", 132, "Şalat" , 

75, "E~an", !05, "Tefsir", 72 / 1-2, "Tev
.l_ıid", 7; Müslim, "Zühd", 60, "Şalat", 149, 
150, 260, "?,ikr", 67, "Mesacid", 39; Tirmi
zi, "Tefsir", 47). 

Cinlerle ilgili ayet ve hadislerin yoru
mu İslam literatüründe kendine has bir 
yer işgal etmiş, ayrıca cinlere ve şeytan

Iara tesir edip onları itaat altına alma 
yollarını konu edinen ve "ilmü'l -azaim" 
adı verilen bir ilim dalı da teşekkül et
miştir (bk. AZAiM). Bu işlerle meşgul olan
lara Türkçe'de cinci denilmiştir. İslam 
kaynaklarında cinlerin mahiyeti ve mev
cudiyeti. özellikleri, insanlarla ilişkileri, 

peygamberleri, ahiretteki durumları gi
bi hususlar onlarla ilgili tartışmaların 
ana konularını oluşturmuştur. Yine bu 
kaynakların bazılarına göre cinlerin mev
cudiyeti konusunda eski filozoflar da fi
kir beyan etmişler, bir grubu duyu ve 
akıl yoluyla idrak edilemeyen her şey gi
bi cinleri de inkar ederken bir kısmı cin
lerin varlığını kabul etmiş ve onlardan 
" ervah-ı süfliyye" veya " ervah-ı mücerre
de" diye söz etmiştir. İslam filozofların
dan Farabi, insanların aksine cinleri ko
nuşmayan ve ölmeyen canlılar olarak ka
bul eder. İbn Sina da cin kelimesine "çe
şitli şeki liere girebilen, şeffaf yapılı ve ko
nuşan latif canlı " anlamını verir. Ancak 
filozofa göre bu tarif, cinin varlık olarak 
mahiyetini açıklığa kavuşturmayıp sadece 
cin isminin kavram olarak ne anlama gel
diğini göstermektedir ( Tis ' u resa 'il, s. 
62). Fahreddin er-Razi ile onun görüşüne 
katılan bazı alimler İbn Sina ' nın bu açık
lamasından hareketle onun, cinin sadece 
adını kabul edip dış dünyadaki varlığını 
inkar ettiği sonucuna varmışlardır (Teha
nevf, Keşşaf. "cin" md.; fVle{atff:ıu'l-gayb, 

XXX. 148). Buna karşılık Elmalılı Muham
med Hamdi, haklı olarak, İbn Sina'nın, 
mahiyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye sa
hip olunamadığı için cinlere ait gerçek bir 
tarifin yapılamayacağına işaret etmek 
üzere söylediği bu sözden cinlerin varlı
ğını inkar ettiği sonucunun çıkarı lamaya

cağını belirtmiştir (Hak Dini, VII, 5387) 

Kelam alimlerine göre cinlerin varlığı 
sadece vahiy yoluyla bilinip ispat edile-



bilir. akıl da bunu imkansız görmez. Mev
cudiyetleri tartışma götürmeyecek şekil
de Kur'an'la sabit olduğundan cinleri in
kar edenlerin küfrüne hükmeden kelam 
alimleri cinlerin mahiyeti konusunda 
farklı görüşler benimsemişlerdir. Bun
ları iki noktada toplamak mümkündür. 
1. Cinler kendi başına kaim olan gayri 
maddi cevherlerden oluşur. Bu görüşü 
benimseyenlerden biri olan Gazzalf'ye 
göre melekler. cinler ve şeytanlar gayri 
maddi cevherden oluşmaları açısından 

birbirlerine benzemekle birlikte -araz 
oluş noktasında aralarında benzerlik bu
lunan renk, ilim ve kudretin t ür olarak 
birbirlerinden ayrı oluş la rı gibi- farklılık 

arzederler (el·Maçlnünü 'l·kebTr, s. 16) . 2. 
Cinler maddi cevherlerden oluşur. Ebü'I
Hasan ei-Eş ' arf ve Bakıliani başta olmak 
üzere bu görüşü benimseyen Eş'arfler'in 
çoğunluğuna göre hayat için bünye şart 
olmadığından her şeye gücü yeten Al
lah cinleri duyularla idrak edilebilen bün
yeleri olmaksızın yaratmıştır. Hayat için 
bünyeyi şart koşan Mu'tezile alimleri ile 
Ebü Ya' la ei-Ferra ise cinlerin basit ci
simlerden ibaret olduğunu kabul etmiş
lerdir. İbn Haldün. duyularla alg ılanama
dıklarından ve neye delalet ettikleri biJi
nemediğ inden Kur'an'da geçen melek, 
ruh, cin gibi kavramların müteşabihat
tan kabul edilmesi gerektiğini söyler. 

Çağımııda cinlerin mahiyetlerinin. "ate
şe karışan " (maric) varlıklar olmaları (er
Rahman 551 15) dikkate alınarak karbon 
asidin den. "dumansız ateş "ten yaratıl
dıklan göz önüne alınarak canlılığını ruh
tan alan ve ezelde var edilen ışınlardan. 
ufolardan veya enerjiden. yahut bazı ha
dislerde hastalıkların sebebi olarak gös
terilmeleri dikkate alınarak mikroplar
dan ibaret olduğu tarzında birtakım gö
rüşler ileri sürülmüşse de (Reşfd Rıza . lll , 
96 ; VII , 319; VIII , 364 ; Evrin, 1, 254 ; Ahmed 
Hulüsi. s. 61 -72 ; Ayberg, ll, 69-72 ; Ateş, s. 
19-20) bunlar ilmi bakımdan temellen
dirilememiş bazı teoriler niteliğindedir. 

Zira duyular ötesi varlıklardan olmaları 
seqebiyle sadece nakil yoluyla doğru bil
gi edinebileceğimiz cinlerin mahiyeti hak
kında naslarda ateşten yaratıldıklarının 
ötesinde bir bilgi mevcut değildir. Bazı 
Haşviyye mensupları hariç İslam alimle
rinin hemen hepsine göre mükellef ya
ratıklar olan cinlerin mükellefiyetİn üs
tesinden gelebilmeleri için şuur, idrak 
ve irade gücüne sahip olmaları gerekir 
ki bu hususu çağımııda ileri sürülen gö
rüşlerle bağdaştırmak mümkün görün
memektedir. 

Kur'an'da verilen bilgilere dayanıla

rak cinlere peygamber gönderildiği nok
tasında İslam alimleri arasında · ittifak 
bulunmasına rağmen bu peygamberlerin 
insan veya cin türünden oluşu hususun
da görüş ayrılıkları vardır. Bir görüşe gö
re cinlere gönderilen peygamberin me
lek olması gerekir; diğer bir grup alim 
de gönderildiği topluluğun meleklerden 
değil insanlardan oluşması sebebiyle in
san topluluklarına yine kendi türlerin
den peygamber gönderildiğini bildiren 
ayetle (el-isra 17 / 94-95) insan ve cin top
luluklarına içlerinden peygamberler gön
derildiğine işaret eden ayeti (ei-En 'am 
6/ 130) dikkate alarak cinlere gönderilen 
peygamberlerin cin türünden olduğunu 
savunmuşlardır. Alimierin çoğunluğu ise 
cinlere kendi türlerinden peygamber 
gönderilmediği. insanlara gönderilen pey
gamberlerin aynı zamanda cinlerin de 
peygamberleri olduğu görüşündedir. Bir 
başka görüşe göre cinler arasından uya
rıcılar seçilmiş, onlar da insanlara gelen 
peygamberlerden aldıkları bilgileri cin
lere tebliğ etmişlerdir (Razi, XIII. I 95) . 
Kur 'an-ı Kerim'de çeşitli milletiere gön
derilen peygamberlerin kendi içlerinden 
seçildiği ve kendi dillerini konuştuğu 

önemle vurgulandığına (ei-Bakara 2/ I 29, 
I 5 I ; İbrahim 14/ 4) ve, "Ey cin ve insan 
toplulukları! Size içinizden peygamber
ler gelmedi mi?" (ei-En'am 6/ 130) mea
lindek.i ayetlerin mevcudiyetine bakarak 
cinlere gönderilen peygamberlerin ken
di türlerinden olduğu tarzındaki görüşü 
tercih etmek mümkündür. Hz. Muham
med· in cinlere de gönderilmiş bir pey
gamber olduğu için "Resülü's-sekaleyn" 

· unvanını alması ve özellikle Cin süresin
de görüldüğü üzere vahyinin cinleri de 
kapsaması ona has bir meziyet olarak 
telakki edilebilir. 

islam alimlerine göre cinler mutlak 
gaybı bilmemekle birlikte uzun süre ya
şadıkları ve meleklerden haber sızdıra
bildikleri için insanların bilemediği bazı 
hususlara vakıf olmaları mümkündür. 
Bunun dışında cinlere ilişkin ayetleri yo
rumlayarak cinlerin insanlar gibi doğan. 
yiyip içen, evlenip çoğalan, ölen ve hat
ta insanlarla ilişki kurabilen varlıklar ol
duğu alimierin çoğun l uğu tarafından ka
bul edilir. Bazı kaynaklar. cinlerin yemek 
kokularıyla veya kemik vb. yemek artık
larıyla yahut hayvan dışkısıyla beslendi
ğini naklederse de tercih edilen görüşe 
göre kendilerine özgü bir tarzda besle
nirler. Yine kaynaklar cinlerin insan şek
lini alabildikleri gibi hayvanlardan yılan , 
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kedi, köpek ve inek şekline de girebil
diklerini. dünyanın çeşitli bölgelerinde 
özellikle dağlık yerlerde. harabelerde. 
denizlerde, çöllerde, çöplüklerde ve me
zarlıklarda yaşadıklarını da kaydeder. 

insanların cinleri görüp göremeyecek
leri hususu tartışmalıdır. İbn Abbas'a 
atfedilen bir rivayeti delil kabul edenle
re göre Hz. Peygamber dahi cinleri gör
memiş, İbn Mes'üd'a atfedilen rivayete 
göre ise Resül-i Ekrem cinleri görmüş 
ve onlarla beraber bulunmuştur. Şafii
nin. cin gördüğünü söyleyen birine ta 'zir 
cezasının uygulanması gerektiğini söy
ledi ği. bazı hadisçilerin de böyle bir id
dia sahibinin adalet {dürüstlük) sıfatını 

kaybettiğine hükmettikleri nakledilir. 
Mu'tezile alimleri, latif cisimlerden oluş
maları sebebiyle cinlerin fiilen görüle
meyeceğini, ancak görülmelerinin teorik 
olarak imkansız olmadığını kabul etmiş
lerdir. Cinlerin insanlarla ilişkileri ve bir
birlerine karşı etkileri hususunda da alim
ler arasında görüş birliği yoktur. Ehl-i 
sünnet alimlerine göre insanlarla cinle
rin birbirlerine tesir etmeleri mümkün
dür. Zira Kur'an'da, faiz yiyenlerin kıya
met günü şeytanın çarptığı kimselerin 
kalkışı gibi kalkacakları belirtilmiş (ei
Bakara 2/ 275). bir hadiste de şeytanın 
insan bedeninde kanın dolaştığı gibi do
laştığı bildirilmiştir (Buhari. "~am", 21. 
"Bed'ü 'l-1;).~". ı I) . Bu tür nakiller yoru
ma tabi tutulmadan zahiriyle benimsen
diği takdirde şeytanlar gibi cinlerin de 
insanları etkileyebileceği ve mesela on
ları saralı hale getirebileceği sonucuna 
varılabilir. Hz. Peygamber'in. cinlerin in
sanlar üzerindeki etkilerinden kurtul
mak ve onları tesirsiz hale getirmek için 
Felak ve Nas sürelerinin, ayrıca Ayetü'l
kürsi'nin ve Bakara süresinden bazı ayet
lerin okunmasını tavsiye etmesi de (Müs· 
ned, IV, 144, 146 ; Bu ha ri, "Veka.J.e", IO ; Tir
mizi, "Feza'ilü ' l - ~ur'an", 2. 3) insanların 
cinlerin faaliyetlerine karşı kendilerini 
savunabilecekleri şeklinde yorumlanmış
tır. Ebü'l -Yüsr el-Pezdevi gibi bazı Sün
ni alimler. cinlerin sadece vesvese ver
mek suretiyle insanlara etkili olabilece
ğini kabul ederler (Uşülü 'd-dfn, s. 226). 
Cinlerin insanlar üzerinde etkili olabile
ceğini benimseyenlerin bir kısmı bunun 
daha çok sihir ve büyü faktörlerinde or
taya çıktığını söyleyerek cinlerin bu nevi 
işlerde kullanılabileceğini ileri sürerler. 
Manaları aniaşılmayan "havas" ve "aza
im" türünden bazı metinlerin okunması 
yoluyla cinlerden faydalanma girişimin
de bulunulmasına huddamcılık. bu işte 
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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 

~o 

'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. 

_j 

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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