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CİN VE CİNCİLİK

Cin kelimesinin kökünde, örtme, gizleme ve

gölgeleme anlamı bulunmaktadır. Cennet, cinnet, cinân

kelimeleri aynı kökten türemiştir. Bunun için duyu

organlarıyla algılanamayan gizli varlıklara cin

denmektedir.

اىجِ ٍِ إخىاّنٌ شاد فئّها تاىعظاً وال تاىسوخ جسحْجىا ال

“Tezek ve kemikle taharetlenmeyin; çünkü o, mikrop
ve bakterilerin yiyeceğidir.” (Tirmizî, Tahâret, 14)

Cin, duyu organları ile algılanamayan ve insanlar gibi

şuur ve iradeye sahip, ilâhî emirlere uymakla yükümlü

varlıklardır.



CİN VE CİNCİLİK

Cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk için yaratılmıştır.

ا ٍَ ِ   َخيَْقث   َو ّْسَ  اْىِج ُِ  إاِل   َواْْلِ ىَُِْعث د و

“İnsanları ve cinleri bana kulluk etmesi için yarattım.”
(Zâriyât, 51/56)

Âyet ve hadislerde cinlerin varlığından bahsedilip tanımı

ve mahiyeti hakkında bir açıklama yapılmadığı için,

insanların merakından yararlanan çeşitli kimseler, hemen

her dönemde, bu alanda özel bilgi sahibi olduğu iddiasıyla

ortaya çıkmıştır.

Bazı İslâm bilginlerinin, cinlerin insan üzerinde olumlu

veya olumsuz birçok etkiye sahip olduğunu kabul etmesi,

Batı ve Doğu toplumlarında bulunan cincilik ve

huddâmcılığın Müslüman toplumlarda bir sektör haline

gelmesine zemin hazırlamıştır.



CİN VE CİNCİLİK

Ancak cinler hakkında şunlar söylenebilir:

Cinlerin bilgileri de sınırlıdır; gaybı bilmezler.

ٌ   اَل  ق وْ  ِْ  ََْعيَ اَواتِ  فٍِ ٍَ ََ ُْةَ  َواْْلَْزضِ  اىس  ا ّللا    إاِل   اْىَغ ٍَ َُ  َو و س  َُ  ََْشع  َُ  أََ ا َ ْثَعث ى

Rasûlüm şöyle de: "Allâh'tan başka gökte ve yerde bulunan

hiç kimse, gaybı bilmez. Yine kimse öldükten sonra ne zaman

diriltileceğini de bilemez.” (Neml 27/65)

 ال } َقىه وهى مرب فقد زته زأي سيٌ و عيُه ّللا صيً ٍحَدا أُ حدثل ٍِ

 إال اىغُة َعيٌ ال ( َقىه وهى مرب فقد اىغُة َعيٌ أّه حدثل وٍِ . } اْلتصاز جدزمه

) ّللا

Hz. Âişe şöyle demiştir: “Kim Muhammed’in Rabbini

gördüğünü söylerse yalan söylemiştir. Zira Allâh “Gözler onu

kavrayamaz” buyurur. Ve kim onun gaybı bildiğini söylerse

yalan söylemiştir. Çünkü Allâh, “Gaybı ancak Allâh bilir”

buyurur.” (Buhâri, “Tevhîd”, 4)



CİN VE CİNCİLİK

Ayrıca cinler, doğa üstü güçlere sahip çok zeki varlıklar

değildir.

 َُ ي ى ََ ا ىَه   ََْع ِْ  َََشاء   ٍَ َحاِزَةَ  ٍِ اثُِوَ  ٍَ ََ ُ   َوجَ  َزاِسَُات   َوق د وز   َماْىَجَىابِ  َوِجفَا

ي ىا ََ ودَ  آهَ  اْع ْنًسا َداو  ِْ  َوقَيُِو   ش  ٍِ  ٌَ ا .اىش ن ىز   ِعثَاِد  َ َُْْا فَيَ ُْهِ  قََض ْىتَ  َعيَ ََ ا اْى ٍَ  ٌْ  َدى ه 

ْىجِهِ  َعيًَ َْْسأَجَه   جَأْم و   اْْلَْزضِ  َدات ة   إاِل   ٍَ ا ٍِ  َ َثِ  َخس   فَيَ ِ   جَثَُْ  ُْ  اْىِج َُ  َماّ ىا ىَىْ  أَ ى  َ  ََْعيَ

ُْةَ  ا اْىَغ ِِ  اْىَعَرابِ  فٍِ ىَثِث ىا ٍَ ِهُ  َ اْى

Cinler Süleyman'ın istediği şekilde ibadethaneler,

heykeller, havuz gibi leğenler, yerinden kaldırılamayacak

kadar büyük kazanlar yapıyordu. Ey Dâvûd ailesi, şükredin!

Hâlbuki kullarımdan çok azı şükrediyor. Süleyman'ın canını

aldığımızda, kimse onun öldüğünü fark etmedi. Fakat ağaç

kurdu, dayandığı değneği yiyip o yere düşünce cinler onun

öldüğünü anladılar. Eğer cinler gaybı bilselerdi, küçük

düşürücü bir azap olarak kabul ettikleri bu işte çalışmaya

devam etmezlerdi. (Sebe 34/13-14)



CİN VE CİNCİLİK

Cinler insanlara sadece vesvese verebilir. Şayet insanlar

üzerinde etkili olsalardı veya zarar verme gücüne sahip

olsalardı, insanın en büyük düşmanı olan İblis, başta Hz.

Adem olmak üzere bütün müminlere zarar verirdi.

  ُ َُ  إِ ُْطَا ُِ  اىش  َّْسا ِ   َعد و   ىِْْلِ ثُِ  ٍ

Şüphesiz Şeytan, insanların apaçık düşmanıdır. (Yusuf 12/5)

Müslüman bir kimsenin cinlerden korkmaması ve Allah’ın

izniyle cinlerin kendisine zarar veremeyeceğine gönülden

inanması gerekir. İnsana vesvese vermek suretiyle zarar

verecek olan cinlerden Allah’a sığınarak korunulabilir.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)’den, cinlerin insanı

etkilemesine karşı Âyetü’l-kürsî ve Muavvizeteyn okunarak

korunulabileceğine dair rivayet bulunmaktadır.



BÜYÜCÜLÜK

Sihir ve büyü, gözbağcılık ve hile yoluyla insanları

manyetize ederek tabiat kanunlarına aykırı olaylar ortaya

koyma ve insanları yanıltma sanatı diye tanımlanır. Bu

kavramlar Türkçede kişilerin maddî-mânevî araçları kötüye

kullanarak bazı gayeleri gerçekleştirme çabasını da içine alır.

Büyüde, Allâh Teâlâ’nın irade ve kudretine rağmen iş

yapabilme iddiası vardır. İslâm dini büyü yapma ve

yaptırmayı büyük günahlardan saymış ve şiddetle karşı

çıkmıştır.

İslâm bilginleri, Allah’ın dilemesi dışında büyünün

kimseye zarar vermeyeceğini, Müslüman’ın büyüyle

uğraşması ve büyü yaptırmasının haram olduğunu ifade

etmiştir.



BÜYÜCÜLÜK

ا ٍَ ٌْ  َو َِ  ه  َ ِْ  تِهّ۪  تَِضآز ّ۪ ُِ  ااِل   اََحد   ٍِ ِه  تِاِْذ
َُ  ّللا ّ ى  َ ا َوََحََعي  ٍَ  ٌْ ه  س  ٌْه  َواَل  ََض  ه  ْْفَع  ََ

Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar kimseye zarar

veremezlerdi. Kendilerine zarar veren, faydalı olmayan şeyler

öğreniyorlardı. (Bakara 2/102)

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

ْثعَ  اْجحَِْث ىا قَاهَ  َ ىتِقَاتِ  اىس  ِ  َزس ىهَ  ََا قَاى ىا اْى ا ّللا  ٍَ ِ   َو ْسك   قَاهَ  ه  ِ  اىشِّ  تِاّلل 

ْحس   ًَ  اى حٍِ اىْ ْفسِ  َوقَْحو   َواىسِّ تَا َوأَْمو   تِاْىَحقِّ  إاِل   ّللا    َحس  اهِ  َوأَْمو   اىسِّ ٍَ  ٌِ  َواىح َىىٍِّ اْىَُحُِ

 ًَ ْحفِ  ََْى ْحَصَْاتِ  َوقَْرف   اىص   َ َْاتِ  اْى ٍِ ْؤ  َ اْىَغافََِلتِ  اْى

“İnsanı helak eden yedi büyük günahtan kaçının!” Ashap,

“Ya Rasûlallâh! Onlar hangi günahlardır?” diye sorunca;

“Onlar, Allâh’a şirk koşmak, sihir, haksız yere masum bir

kişiyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaşta

kaçmak ve iffetli habersiz mümin kadınlara iftira atmaktır.”

buyurdu.(Buhâri, Vasâyâ, 24)
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