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BAZI SORULAR ;
ALLAH TEALÂ KUR’AN-ın ÂYETLERİNDE ŞU SORULARI SORUYOR :
----------------------------------------------------BismillâhirRahmânirRahîm.
2/93.
Ey Muhammed.! Onlara de ki:
"Eğer inanmışsanız, imânınız size HANGİ KÖTÜ ŞEYİ emrediyor.?"
4/53.
Yoksa, ONLARIN HÜKÜMRANLIKTAN BİR PAY'ı MI VAR.?
Böyle olsa bile onlar insanlara çekirdek parçası bile vermez.!
13/33. YOKSA SİZLER,
YERYÜZÜNDE BİLMEDİĞİ BİR ŞEYİ, ALLAH’a HABER Mİ VERİYORSUNUZ.?
49/16.
Ey Muhammed.! Onlara de ki :
"ALLAH’ın DİNİNİ, ALLAH'a ÖĞRETMEK Mİ İSTİYORSUNUZ.?"
52/37.38.
Yoksa, Rabbinin hazineleri onların emrinde midir.?
Yoksa onlar, SINIRSIZ - SORUMSUZ BİR SALTANAT sahibi midir.?
Yoksa onların, üzerine çıkarak VAHY dinledikleri GÖĞE ASILI bir
merdivenleri mi var.? Öyleyse, dinleyenler bir kanıt getirsin..
53/24.35.
Yoksa, HER UMDUĞU - ARZULADIĞI ŞEY İNSANIN MI OLACAK’tır.?
Yoksa, GÖRÜLEMEYEN ALLAH’ın İLMİ YANINDA –> O’MU GÖRÜYOR.?
77/50.:
Bundan sonra onlar,
KUR’AN-dan BAŞKA HANGİ SÖZE İNANACAKLAR.?
90/5.7.
İnsanoğlu, kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor.? Yoksa,
İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor.?
95/8.
Ey Muhammed.! Onlara de ki :
“ALLAH, HÜKMEDENLERİN EN ÜSTÜNÜ DEĞİL Mİ.?”
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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DİNİ METAFİZİK ile ilgili,
ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ de ->
Bütün KUTSAL veya BÜYÜK DİNİ
MELEK – İNSAN - HAYVAN - CİN
Kâinatta yaratıldığına dair,

CİN ve PERİ'lerdir...
KİTAPLARIN hiç birinde,
ve ŞEYTAN’dan başka bir varlığın,
bilgi kırıntısı bile yoktur...

Bu sebeple, zaman-zaman DÜNYA’da ve SEMÂ’larında görülen ;
UÇAN DAİRELER veya ACAYİP YARATIKLAR, ancak CİN MİLLETİ’ndendir.
İnsanlar bunlara * U F O * adını vermişler...
Bundan başka inançlar veya senaryolar gerçek olmayan hayallerdir.
CİN'lerle ilgili aşağıda bilgiler incelendiğinde,
durumun anlaşılacağı da muhakkaktır ve anlamayacak insanlara da,
en başta bazı âyetlerdeki soruları yazdık............ vesselâm..
CİN'ler hakkındaki kısa BİLGİLER şunlar :
--------------------------------------* CİN .... ERKEK olanlarına,
* PERİ ... DİŞİ olanlarına, deniliyor sanıyoruz...
Çünkü, Çoğalmaları DİŞİ’ler olmadan mümkün olamaz...
PERİ kelimesi, Kur'an-ı Kerim de geçmiyor...
* ŞEYTAN-> CİN’lerdendir... Bak-> 6/112. 7/12.
Bak-> Bu kısmın sonunda – ayrı bölüm olarak ele aldık...
* CİN’ler, İnsan’dan önce yaratılmış..... Bak->15/26.27.
* CİN’lerin bazı özellikleri şunlar ;
--------------------------------* Bazı insanlarla irtibata geçebildikleri de muhakkak...
* İnsanların emrine girip - İnsanları emirlerine alabiliyorlar.!
Bu sebeple, Büyü v.s. işlerde de yetenekli olabiliyorlar.
Ancak, iyilikler-kötülükler elbette İlâhî izne tâbidirler...
* İmânlı-> İYİ ve İmânsız-> KÖTÜ CİN'lerin olduğu bildirilmiş.
37/158.159.CİNLER kendilerinin hesaba çekileceğini bilirler.
* CİN'lerin, evlendikleri de, doğrulanmış...
Örnek ; CİN Pâdişahı kızı olan SABÂ melikesi BELKIS’ın,
Hz.SÜLEYMAN’la evlenmesi’dir... Bak-> Son kısımda.!
* İnsanlar gibi SİYAH - BEYAZ, ÇİNLİ - TÜRK tipinde olabilirler.?
* Dünyanın sâkin bölgelerinde ve yıldızlarda yaşam sürdürüyor..
* Hayvanlar tarafından nasıl ki MELEK'ler görülüyorsa.!
CİN'lerin de hayvanlar tarafından görüldüğü muhakkaktır.
Ancak Hayvanlar, bunları gördüğü için korkmuyor.!
* Kendilerine has ; Bir teknik ve medeniyetlerinin olması,
insanların tekâmülü gibi, CİN'lerin de tekâmülü muhakkaktır..
----------*****---------İnsan, TOPRAK'tan yaratılmış olmasına rağmen, ET ve KEMİK'ten
ibâret İnsan bedeninin, toprakla bir benzerliği yok.!
ATEŞ'ten yaratılmış olan, CİN ve PERİ'lerin bedenlerinin de
Ateş'le bir ilgisinin olmadığını Hz.MEVLÂNA’r.a bildirmiş...
Anlayabilmek için, öncelikle ilgili Yüce âyetlere bakalım.
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ZAMANIMIZDA :
İNSAN’ların sür'atli UÇAK ve OTOMOBİL, RADYO, TV, BİLGİSAYAR,
İNTERNET, TELSİZLER, CEP TEL. ve sair teknik-teknolojik süper
araç-gereçleri ve donatıları olduğu ve bunların geliştiği gibi,
UFO dediğimiz-> Cin'lerin de – süper - süpersonik araçlarının
olması doğaldır – tabiidir – akla yatkındır...
CİN’ler de bu araç-gereçleri ile, DÜNYA ve UZAY’daki diğer
varlıkların var olup-olmadığını, varsa YAŞAMLARINI MERAK ederek,
dünya semâlarında dolaştıkları sırada -> İNSAN varlığını tespit
ettikleri için, insanların yaşantılarını gözetlemektedirler...
İşte bu esnâda,
bazı insanlar da onları görünce-> "UFO GÖRDÜM.!" Çığlığı atıyor.
Araştırmalardan anlaşılıyor ki ;
İNSAN’ların -> CİN’lerden üstün tarafları muhakkak ki var ve
CİN'lerin de -> İNSAN'lardan bazı ÜSTÜN tarafları bulunuyor...
Meselâ – CİN’ler ;
---------------1.YER ÇEKİMİ kanununa tâbi değiller.!
Ağır maddeleri bile kendileri gibi uzaklara taşıyabiliyorlar.
2.TAYY-i MEKÂN = ÂNİ'den mekân değiştirme gücüne sahipler. Yâni :
Işınlanarak yer değiştirebilme gibi veya ışık hızında hareket.
3.İNSAN ve HAYVAN şekline girebildiklerine dair bilgiler de var.!
4.Daha başka yeteneklerinin olduğu muhakkaktır.?
BAZI ÖRNEKLER ;
------------1.Önceki zamanlara ait ;
---------------------a.Hz.SÜLEYMAN’a.s, emrindeki İFRİT isimli CİN’in,
Sabâ Melikesi BELKIS’ın tahtını getirme teklifi.!
b.Sabâ Melikesi BELKIS’ın, CİN Pâdişahı SEKEN’in kızı olması.!
c.Hz.SÜLEYMAN’ın,a.s, emrinde çalışan CİN’ler.!
Ve CİN’lerden 2.000 askerinin de olması ve bu askerlerle,
Civardaki PUT’perestleri dize getirmesi – olaylarıdır ve
Âhirzaman da Hz.MEHDİ’a.s, böyle bir güç sahibi olacak...
2.Zamanımıza ait ;
---------------Bazı akıl almaz gösterileri yapan SİHİRBAZ.! kimselerin,
CİN'lerden olup, insan kılığında hârikalar göstermeleri ancak,
söylediğimiz insan üstü yeteneklere sahip olmakla mümkündür...
Bunların ustası KOPPERFİELD isimli sihirbaz ve başkaları da var.
Bak->2/102.âyetine ve - 27.NEML. – 34.SEBE. - 114.NÂS.sûrelerine..

----------*****----------
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Bazı CİN’lerin KUR'AN dinlemesi ve
Ülkelerine gidip CİN’leri uyarması.
---------------------------------55/14->16.âyetler,
ALLAH, pişmiş çamura benzeyen BALÇIK’tan-> İNSAN-ı YARATTI.!
ve ATEŞİN ÖZÜNDEN de....................-> CİN’leri YARATTI.!
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
55/31.32.
Ey İNSANLAR ve CİNLER.!
Elbette sizlerin de hesabınızı, bir gün ele alacağız...
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
55/33.34.
Ey insanlar ve cinler.!
Yerin ve Göklerin çevresinden kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın.!
Fakat, ALLAH’tan bir kuvvet-kudret verilmeden kaçamazsınız..
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
55/35.36.
Ey insanlar ve cinler.! Üzerinize ATEŞSİZ BİR ALEV ve BİR DUMAN
gönderilir de, kaçıp-kurtulamaz ve bir yardımcı da bulamazsınız
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

NOT ; Âyetlerdeki sözlerin-ihtarların hepsi İnsanlara ve Cinlere söylenmiş.
Çünkü, aşağıdaki âyetlere göre Cinler de Âhirette hesaba çekilecek ;
Bak->6/128..."Ey CİN-ŞEYTAN topluluğu.! İnsanların ÇOĞUNU yoldan çıkardınız"
"Artık, yeriniz-yurdunuz cehennemdir...”
Bak->37/158...CİN’ler-PERİ’ler de ; hesap yerine götürüleceklerini bilirler.
Bak->46/18.19.CİN ve İNSAN ÜMMETLERİNİN yaptığı iyi-kötü her şeyin derecesi
vardır ve yaptıklarının karşılığı onlara verilecektir.!
Bak->23/104...Cehennem ateşi onların yüzlerini yalar ve dişleri sırıtır kalır
Bak->56/44....Cehennemde olanlar, KARA BİR DUMANIN gölgesinde olacaklar.!

46/29.
Ey MUHAMMED.! KUR’AN-ı DİNLEMELERİ için, CİN’lerden BİR GURUBU
SANA YÖNELTMİŞTİK.! Bunlar hazır olunca birbirlerine dedi ki :
“SUSUN.! ve Kur’an-ın okunması bitince, bu CİN’lerden HER BİRİ,
BİR UYARICI OLMAK ÜZERE –> KENDİ MİLLETLERİNE DÖNDÜLER.!
46/30.31.
Ve kendi milletlerine gidip şöyle dediler : “EY MİLLETİM.! BİZ,
MÛSÂ’dan SONRA İNDİRİLEN, KENDİNDEN ÖNCEKİ KİTAPLARI DOĞRULAYAN
HAKKI-GERÇEĞİ ve DOĞRU YOLU GÖSTEREN BİR KİTAP-KUR’AN DİNLEDİK..
EY MİLLETİM.! ALLAH’ın ELÇİSİ - DAVETÇİSİ MUHAMMED’e İNANIN ve
ONA UYUN ki – ALLAH da SİZİN GÜNAHLARINIZI BAĞIŞLASIN ve
SİZİ CAN YAKAN AZAPLARDAN KORUSUN.!”
72/19.
ALLAH’ın kulu MUHAMMED, ALLAH’a ibadet için NAMAZA kalktığı
zaman, CİN’ler ETRAFINI KEÇE gibi SIMSIKI SARIYORLARDI.!
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CİN'lerle İLGİLİ ÂYETLER :
-----------------------BismillâhirRahmânirRahîm.
-----------------------6/100.
Kâfirler – CİN’leri Allah’a ortak koştular.!
Halbuki, onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ;
Allah’ın oğulları ve kızları olduğunu da uydurdular. Hâşâ.!
O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzaktır ve çok yücedir.
7/38.
Allah onlara : "Sizden evvel gelip – geçmiş olan,
CİN ve İNSAN ümmetleriyle beraber siz de ateşe girin" diyecek.
Her ümmet ateşe girdikçe, kendi dindaşına LÂNET edecek ve
birbiri ardınca hepsi orada toplanınca, İlk girenler için :
"Rabbimiz.! İşte şunlar bizi doğru yoldan çıkardı.
Onlara bir kat daha fazla azâb'et." diyecekler. Allah da :
"Hepsinin azâbı kat-kat'tır fakat bilemezsiniz..." buyuracak.
11/118.119.
Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir-tek ÜMMET-MİLLET yapardı
fakat yapmadı ve onlar, ihtilâfa düşmeye devâm edeceklerdir.!
Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç, aslında onlara bunun
için izin vermiştir ve Rabbinin :"Andolsun ki Cehennemi hep
İNSAN’lar ve CİN’lerle dolduracağım.!" sözü yerine gelecektir..
15/26.27.
Andolsun ki Biz ;
İNSAN’ı, balçıktan - işlenebilen kara topraktan yarattık ve
CİN’leri de DAHA ÖNCE dumansız, zehirli ateşten yaratmıştık.
NOT ; İlk İNSAN olan Hz.ÂDEM’in SU ile karıştırılıp çamur hale getirilen,
TOPRAK’tan yaratıldığına İmânlı kimseler inanır. Burada özellik SU’dur ve
SU olmaksızın hiçbir şey canlı olamıyor. Fakat CİN’ler ATEŞTEN yaratılmış.
ATEŞ’in SU ile kaynaşması mümkün olmamasına rağmen, CİNLERE CAN VERİLMİŞ.!
Allah Tealâ-nın mûcizesi olan CİNLER, İNSANDAN ÖNCE ve SUSUZ YARATILMIŞ.

15/39.40.
İBLİS dedi ki : “Ey RABBİM.! Mâdem ki beni, Rahmetinden mahrum
ettin, and olsun-ben de onlara bütün kötülükleri–güzelmiş gibi
göstereceğim ve onları, böylece isyân ettirerek – hepsini de,
Rahmetinden mahrum ettireceğim. Ancak hâlis kulların müstesnâ.”
15/41.42.
ALLAH da buyurdu ki: “İşte bu - bana lâyık olan dosdoğru yoldur
Şüphe yok ki senin – benim hâlis kullarıma, hiçbir gücün yetmez.
Senin ancak – sana uyan sapıklara gücün yetecektir..!”
16/63.
Ey MUHAMMED.! ALLAH’a andolsun ki – Senden önceki ümmetlere de
peygamberler göndermiştik. Fakat – Şeytan onlara, yaptıkları kötü
şeyleri, hoş ve doğru olarak gösterdi..! Şeytan, bugün de onların
dostudur ve onlar için, çok elemli bir azap vardır..!
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17/44.
7’GÖK ve YER ve bunlarda bulunan kimseler, O’nu tesbih ederler.
O’nu, HAMD=Övgü ile TESBİH etmeyen=anmayan hiçbir şey yoktur...
Fakat siz onların tesbih edişlerini anlayamazsınız. Muhakkak ki
Allah, HALÎM’dir-şefkatli-sâkin’dir ve GAFÛR’dur-bağışlayandır.
17/88.
De ki: “İNSANLAR ve CİNLER, KUR’AN-ın benzerini meydana getirmek
için, eğer bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar
bile, yine de O’nun benzerini meydana getiremezler...”
17/94.95.
Ve insanlara doğruluk rehberi geldiği zaman, buna inanmalarına
engel olan şey “ALLAH, PEYGAMBER OLARAK BİR İNSANI MI GÖNDERDİ”
demeleridir... – Allah’ın işine karışmalarıdır.!
Onlara de ki: “Eğer, yeryüzünde yerleşen-gezen-dolaşanlar Melek
olsaydı onlara da Peygamber olarak elbette bir Melek yollardık”
NOT : 7’GÖK ve YER ve bunlarda bulunan kimseler – CİN’leri de içine alıyor.
17/95.âyetten anlaşılacağı gibi-> CİN’lerin de Peygamberleri var...

18/50.
Hâni Biz Meleklere: “ÂDEM’e SECDE EDİN” demiştik de İBLİS hariç
hepsi secde etmişti ve ŞEYTAN=İBLİS – CİN’lerden olduğu için,
Rabbinin emrine boyun eğmedi. Ey insan’oğulları.! Sizler şimdi,
Beni bırakıp da sizin can düşmanınız olan İblisi=Şeytanı ve
onun soyunu kendinize ARKADAŞ-DOST mu ediniyorsunuz.? ve
Kendilerine yazık edenler için, bu değişme ne kadar kötüdür.!
NOT ; SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır ve secdede,
Namaz secdesinde söylediğimiz gibi SÜBHÂNE RABBİYEL ALÂ = RABBİMİZ SEN ÇOK
YÜCESİN ve SENİ ÖVMEYE-YÜCELTMEYE GÜCÜMÜZ YETMEZ, KÖTÜLÜKLERİMİZİ BAĞIŞLA ve
BİZİ AFFET ve BİZE LÜTUFLARINLA MUKABELE EYLE - anlamında 3’tekrar yapılıyor.
NAMAZ KILMAYANLAR, ALLAH’A SECDE ETMEK İSTEMEYENLERDİR ve bunların ŞEYTAN’ın
arkadaşı-dostu olacağı ve böylece kendilerine yazık edeceklerine işâret var.
Meleklerin hocası olan İBLİS’in, CİN halkından olduğu da belirtilmiş..

27/17.
SÜLEYMAN’ın–> CİN’lerden ve İNSAN’lardan ve KUŞ’lardan oluşan
ORDU’su toplandı ve hepsi de topluca gidiyorlardı.!
27/38.
Daha sonra SÜLEYMAN, emrindekilere dönerek dedi ki :
“Ey değerli azizler.! Onların Bana teslim olmalarından önce,
Melikenin tahtını Bana kim getirebilir.?”
27/39.
CİN’lerden OLAN İFRİT dedi ki: “Sen yerinden kalkmadan, onu sana
getirebilirim ve buna gücümün yeteceğinden eminim, bana güvenin.”
32/4.
Gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri – 6’GÜNDE YARATAN..!
Sonra – ARŞ’ı da hükmü altında tutan Allah’tır...
Ondan başka ne bir dost ve ne de bir şefâatçiniz yoktur...
Buna rağmen – yine de öğüt kabûl etmez misiniz..?
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32/5.
Göklerden – yere kadar, bütün işleri Allah düzenler-yönetir...
Sonra da - bütün işler, sizin hesabınıza göre 1.000-Yıl tutan,
BİR GÜN İÇİNDE –> O’NUN KATINA ÇIKAR.!
NOT ; Bu âyetlerden anlaşılan husus ; SES ve IŞIK HIZI arasındaki fark gibi,
MÂNEVÎ ÂLEM ile MADDÎ ÂLEM’in zaman ve hız farkı, açıkça belirtilmektedir ki
MÂNÂ ÂLEM’inin bir günü = Dünyâ’nın 365 x 1.000 = 365.000 gününe eşit oluyor
Buna göre ; Dünyadaki en fazla hızın –> 365.000’katı mânâ âlemi hızı oluyor.
Bundan da ; MELEK’lerin ve CİN’lerin – göklerdeki hızları anlaşılıyor.

32/13.
Ve Biz dileseydik herkese hidâyet verir doğru yolu gösterirdik.
Fakat, CEHENNEMİ TAMAMEN İNSAN ve CİN’lerle DOLDURACAĞIMA dâir,
Ben kesin bir söz verdim...
34/2.
Yerin içine gireni ve oradan dışarı çıkanı - gökten ineni ve
oraya çıkanı - oraya yükseleni de, Allah elbette bilir...
Ve O, Rahmet edip - esirgeyen bağışlayandır...
34/12. (Bak->21/82 ve 38/38.âyette: “ŞEYTANLARI Süleymanın emrine verdik”)
Ve Sabah ki gidişinde – bir aylık mesafeye kadar yol giden
Ve akşam ki dönüşünde – bir aylık mesafeden gelen,
RÜZGARI da-> SÜLEYMAN'ın emri altına vermiştik.! ve O'nun için,
su gibi erimiş BAKIR akıttık ve Rabbinin izniyle çeşitli işleri
beceren CİN'leri de - O'nun buyruğuna-> emri altına vermiştik.!
Ve SÜLEYMAN’a baş kaldırıp, buyruğumuzdan çıkanları da,
cezalandırarak, onlara çılgın alevin azabını tattırdık...
34/13.
Onlar, SÜLEYMAN için - ne isterse ; MÂBETLER ve HEYKELLER ve
BÜYÜK HAVUZLARA BENZEYEN ÇANAKLAR ve SABİT KAZANLAR yaparlardı.
Ey Dâvud'oğulları.! Bu lütuflarım için Allah'a şükredin...
Çünkü ; KULLARIMDAN ŞÜKREDEN’ler ÇOK AZ’dır...
34/14.
Biz SÜLEYMAN’ın ÖLÜMÜ’ne hükmettiğimiz zaman ;
O’nun öldüğünü ancak, Süleyman’ın değneğini içinden yiyen
bir ağaç kurdu, onun ölmüş olduğunu CİN'lere farkettirdi.!
Ve Süleyman, ölü olarak yere yığılınca da, öldüğü ortaya çıktı.
Eğer CİN'ler, GAYBI-> GİZLİ SIRLARIMIZI BİLMİŞ OLSALAR dı,
alçak düşüren bir azap içinde elbette kalmazlardı.!
34/21.
Halbuki İBLİS’in, onlar üzerinde hiçbir baskısı yoktu.!
Fakat Biz, âhiret inananlarla – âhiretten şüphe edenleri,
böylece ortaya çıkarırız ve Rabbin, her şeyi görüp-gözetendir...
34/40.41.
ALLAH bir gün onların hepsini toplar ve sonra MELEKLERE der ki :
"Bunlar mı size tapıyorlardı.?" Melekler de – diyecekler ki :
"Haşâ..! Bizim dostumuz, yardımcımız onlar değil-ancak SEN'sin.
Hayır.! İNSANLARIN ÇOĞU CİN'lere İNANIYOR ve KULLUK EDİYORDU.!"
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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37/158.159.
Onlar bir de ALLAH’la CİN’ler ARASINDA AKRABALIK.! uydurdular.
Andolsun ki CİN’ler - PERİ’ler de ;
kendilerinin hesap yerine mutlaka götürüleceklerini bilirler...
Allah onların İFTİRA’larından münezzehtir...
38/35.
SÜLEYMAN : “Ey Rabbim.! Beni bağışla ve Bana öyle bir saltanat
ver ki, Benden sonra kimse böyle bir saltanata erişemesin.!”
Şüphe yok ki Sen, dâima bağışlarda bulunmaktasın..” demişti...
38/36->38
Bunun üzerine Biz de, SÜLEYMAN’ın DİLEDİĞİ YERE, HAFİF-HAFİF
ESEREK GİDEN RÜZGÂRI ve BİNA YAPAN ve DALGIÇLIK YAPAN ŞEYTANLARI
ve DEMİR HALKALARLA BAĞLI DİĞERLERİNİ de O’nun emrine vermiştik.
41/25.
Ve onların yanına bazı yaltakçı-arkadaşlar koymuştuk ve bunlar
onların geçmiş ve geleceklerini parlak olarak göstermişlerdi ve
onlar da aldanıp inandılar.! Kendilerinden önce gelip - geçmiş
olan CİNLER ve İNSANLAR’a uygulanan azap sözü bu sebeple onlara
da hak oldu. Çünkü, onların hepsi de cezaya lâyık kimselerdi...
NOT ; REANKARNASYON = RÛH’un dünyaya geri dönme imkânsızlığı açıklanmış...
Yaltakçı-arkadaşlar – sözünde kastedilen kötü arkadaşlar->CİN ŞEYTANLARI ve
ŞEYTANLAŞMIŞ İNSANLAR’dır. Halk “İT’le YATAN PİRE ile KALKAR.” der ve bu ;
İT = KÖPEK’le arkadaş olan, en azından bir pire kapar, demektir. KÖTÜ BİR
ARKADAŞ, mutlaka arkadaşına bir kötü şeyi bulaştırır ve en kötü iş ALLAH’a
KARŞI GELMEKTİR ve Şeytan bu suretle insanların Cehenneme girmesini istiyor.

41/29.
Ve KÂFİRLER Cehennemde: “EY RABBİMİZ.! CİNLERDEN ve İNSANLARDAN
BİZİ SAPTIRANLARI BİZE GÖSTER de ONLARI AYAKLARIMIZIN ALTINA
ALALIM ve ONLAR, EN ALTTA KALANLARDAN OLSUNLAR.” diyecektir..
46/18.19.
Ve onlar, kendilerinde evvel gelip-geçen CİN ve İNSAN ÜMMETLERİ
içinde bulunan – haklarında azap hükmedilmiş olan kimselerdir..
İşte onlar, gerçek zarara - ziyana uğrayanlardır...
Ve yaptıkları iyi-kötü her şeyin bir derecesi-mertebesi vardır..
Ve her birine de, yaptıklarının tam karşılığı verilecektir...
Ve kendilerine de, asla zulüm-haksızlık yapılmayacaktır...
51/56.57.
CİN'leri ve İNSAN'ları, Bana KUL’luk etmeleri için yarattım...
Onlardan hiçbir rızık istemem ve beni doyurmalarını da istemem.
NOT ; CİNLER İnsanlardan önce yaratılmış ve buna işâret olarak bu âyette de
CİN kelimesi önce geçiyor. Bu hususun en açık Kanıtı şu âyettir ;
Bak->18/50.CİN’lerden OLAN ŞEYTAN -> Hz.ÂDEM YARATILINCA ONA SECDE ETMEMİŞ.
CİNLER ve İNSANLAR, Yüce yaratıcıyı bilmeleri-tanımaları ve yalnız, sadece
ALLAH’a KUL OLUP, Allah Tealâ-ya itaat ve ibâdet etmeleri için yaratılmış..
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55/39.40.
O’gün İNSANLARA ve CİNLERE suçları sorulmaz, buna ihtiyaç olmaz..
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
55/41.42.
O’gün suçlular yüzlerinden - simâlarından tanınır da,
saçlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Ey insanlar ve cinler
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
55/56.57.
Cennetlerde gözlerini yalnız kendi erkeklerine çevirmiş olan ve
daha önce bunlara İNSAN veya CİNLERİN dokunmadığı EŞ’ler vardır
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
55/72.73.
Çadırlar içinde, CEYLÂN GÖZLÜ -> HÛRİLER vardır...
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
55/74.75.
Bunlara daha önce hiçbir İNSAN veya CİN dokunmamıştır...
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?

114 –

NÂS sûresi ; 6’ âyettir.

NÂS = İNSANLAR – anlamında – İNSAN kelimesinin çoğulu...
İnsanların başına gelebilecek kötü şeyler ve
bunlardan korunma-kurtulma yolu bildirilmektedir..!

Bu son iki Sûreye ;
MUAVVEZETEYN = 2-KORUYUCU – denmekte ki ;
İnsanların bu Sûreleri okumak suretiyle ; ŞİFA bulabilecekleri ve
bazı kötü şeylerden – ALLAH’A SIĞINARAK korunabilecekleri – bildirilmiştir.
Bu sûredeki ŞER’ler ; VESVESE’ye kapılıp, huzursuz olmak ve yanlış iş yapmak
ve İNSAN ŞEYTANLARI ile CİN ŞEYTANLARI’ndan gelebilecek kötülüklerdir..!
Kur’an-ı Kerîm-deki İNSAN ŞEYTANLARI ile CİN ŞEYTANLARI kelimesi ;
varlığı bildirilen insan ve cin topluluklarının, inkârda inatçı olan ve
sürekli kötülükler işleyen kimselere verilen isimdir..

BismillâhirRahmânirRahîm.
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla

(30.CÜZ)

114/1.2.3.
Kul e'ûzü birabbin'nâsi, Melikin’nâsi, İlâhin’nâsi,
De ki, "İnsanların Rabbine, insanların İlâhına,
insanların sahibine SIĞINIRIM...
114/4.
Min şerril vesvâsil hannâsi,
Vesvese veren şeytanların şerrinden ki;
114/5.6.
Ellezî yüvesvisü fî sudûrin’nâsi, minel'cinneti ven’nâs.
Şeytanlar, insanın içine dâima vesvese verirler,
İster CİN - ister İNSAN ŞEYTANLARI olsun,
bütün bunların şerlerinden...”
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CİN sûresi

111

; 28 âyet...

CİN = Ateşten yaratılmış, dünyada da yıldızlarda da yaşayabilen,
insanlar gibi bir topluluğun fertlerine verilen isimdir..
CİN’lerin, İnsanlardan üstün yönleri var. Çünkü ; Cinlerle ilgili belgelerden
anlaşıldığı gibi, TAYY-i MEKÂN = YER DEĞİŞTİRME mekânı ortadan kaldırmak veya
IŞINLANMA denen ve ışık hızında gidip-gelme veya YER ÇEKİMİNDEN ETKİLENMEMEK
suretiyle, malzeme-eşya taşıyabilme özelliklerinin olduğu anlaşılıyor...
Bak->2/102.âyetine ve - 27.NEML. – 34.SEBE. - 114.NÂS. sûrelerine..
Hz.Abdülkadir Geylânî - GUNYET-ÜT TALİBİN'de buyurmuş ki :
-------------------------------------------------------S-332: Hz.SÜLEYMAN’ın emrindeki CİN'tayfası, BELKIS'ı kötülemeye başladı.
Çünkü, Hz.SÜLEYMAN, eğer Belkıs’la evlenirse, bazı hususları ona anlatır,
bunlar da CİNLERE ZARAR VEREBİLİR di.! Zira BELKIS,
CİN DİLİNDEN ANLAR dı.! Çünkü; Belkıs’ın ANASI CİN'lerden di.!
İsmi ; Umeyr binti Amr dı.. Asıl adı ise -> RAVAHA idi ve
CİN padişâhı SEKEN'in kızıydı..
S-336: SÜLEYMAN’ın ORDUSU’nun hepsi ; 4.000 idi.
Bunların ....................; 2.000'i CİN + 2.000’i insandı...
Bu sûre, CİNLERİN de İnsanlar gibi Kur’an- Kerim-e tâbi olduklarını ve
Kur’an- Kerim-den sorumlu olduklarını bildiriyor..

BismillâhirRahmânirRahîm.
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla,

29.CÜZ

72/1.2.
Ey Muhammed.! de ki : “Bana şu gerçek vahiyle bildirildi ki ;
CİNLERDEN BİR TOPLULUK – BENİM OKUDUKLARIMI DİNLEDİKTEN SONRA
DEMİŞLER Kİ : “Bizi hayrete düşüren ve Hakka-doğru yola götüren
hârika bir KUR’AN dinledik ve ona inandık. Bundan sonra artık ;
hiçbir şeyi Rabbimize asla eş-ortak koşmayacağız.”
72/3->5.
“Ve Gerçek olan şu ki ; Rabbimizin şânı-büyüklüğü çok yücedir.
Allah, eş ve evlât edinmemiştir. Fakat aramızdaki BEYİNSİZLER
Allah hakkında asılsız-boş yalanlar uyduruyormuş...
Halbuki bizler ; gerek insan olsun ve gerekse cinler olsun,
Allah’a karşı asla yalan şeyleri söylemez sanıyorduk..”
72/6.7.
“Ancak şu bir gerçek ki ; BAZI İNSANLAR –> CİNLERDEN BAZILARINA
SIĞINIYORLARDI ve BU SURETLE CİNLERİN CESARETLERİ-TAŞKINLIKLARI
ARTIYORDU.! Ve Cinler de bazı insanlar gibi ;
Allah’ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanıyorlardı..”
72/8.9.
“Doğrusu biz cinler ; gökleri yokladık ve gökleri, kuvvetli
bekçilerle ve alevlerle dolu bulduk.! Biz orada, bir söz-haber
işitebilmek için bazı yerlerde durabiliyorduk. Fakat şimdi ;
kim dinlemek istese, kendisini kovalayan bir alev buluyor.!”
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72/10.11.
“ve yeryüzündekilere kötülük mü veya Rableri onlara bir iyilik mi
diledi, doğrusu bilemiyoruz.! Gerçekten aramızda doğru-dürüst
kimseler de var ve bunlardan başka aşağılık olanlar da var...
Bizler çeşit-çeşit yollarda olan topluluklardık.!“
72/12.
“Ve artık, şu gerçeği iyice anladık ki ;
Yeryüzünde bulunsak da veya gök yüzüne kaçsak da ; Allah’tan
kurtulmamıza ve Allah’ı âciz bırakmamıza, asla imkân yoktur.“
72/13.
“Doğrusu biz doğru yol rehberi olan KUR’AN-I dinlediğimiz zaman
Kur’an-a inandık. Her kim Rabbine inanırsa ; ne bir mükâfatının
azalacağından ve ne de bir haksızlığa uğramaktan korkmaz..”
72/14.15.
“Ve aramızda, Müslümanlar da var ve yoldan sapan zâlimlerde var.
Müslüman olup teslim olanlar ; bunlar doğru yolu bulanlardır.”
Hak yolundan-doğru yolda sapanlarsa ; CEHENNEME ODUN olurlar.”
NOT ; Âyetler ve Hâdis’lerle Evliyâ belgelerinden ;
1.CİN’lerin, yeryüzünde ve göklerde de yaşayabildikleri anlaşılıyor...
2.CİN’lerin, İnsanlar gibi İYİ-KÖTÜ-MÜMİN-MÜNÂFIK-KÂFİR çeşitleri varmış..
3.CİN’lerin, Allah Tealâ-nın KUDRET ve AZAMETİNİ anladıkları ve bu suretle,
KUR’AN-ı KERÎM’e ve âhirette ki hesaplaşmaya inandıkları da anlaşılıyor..
Ve Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah Tealâ – şöyle buyuruyor :

72/16.17.
Onlar, eğer doğru yola girselerdi ; onlara bol-bol su verirdik.
Fakat onları de elbette imtihan edeceğiz ve her kim, Rabbini
anmaktan yüz çevirirse, RABBİ onu gittikçe artan azaba uğratır..
72/18.
İçinde SECDE edilen Mescitler Allah’ındır. Artık, buralarda
Allah’la beraber başka şeylere de kulluk-ibâdet yapmayın...
NOT ; SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır...
MESCİTLER = CÂMİLER Avlusu-Bahçesi ile Allah Tealâ-ya ait ibâdet yerleridir.
Bu yerlerin TEMİZ tutulması, bu yerlere HÜRMET-SAYGI gösterilmesi ve
bu yerlerde edepsizlik yapılmaması gerekiyor... Fakat çoğu yerde GAFLET var,
NE EZANA-NE TEMİZLİĞE-NE CİDDİYETE-NE SÜKÛTA-NE İKAZA uyulmuyor maalesef...
NAMAZ KILANLAR BİLE, Câmi bahçelerine SİGARA İZMARİTİ ATIYOR ve TÜKÜRÜYOR.!

72/19.
Allah’ın kulu Muhammed, Allah’a ibâdet için Namaza kalktığı
zamanlarda, CİN’ler ETRAFINI KEÇE GİBİ SIMSIKI SARIYORLARDI.!
NOT ; İşte bu âyetten açıkça anlaşıldığı gibi ;
1.CİN’lerin, Hz.Muhammed’i-sav, her zaman dinledikleri ve
2.CİN’lerin, KUR’AN-I KERÎM-den sorumlu tutulduğu ve
3.CİN’lerin, âhirette hesaba çekilecekleri – belirtiliyor...
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72/20->23.
Ey Muhammed.! Onlara de ki :
“Ben ancak Rabbime kulluk - ibâdet eder ve
hiçbir şeyi - kimseyi de, Yüce Allah’a eş-ortak koşmam.”
De ki: “Doğrusu Ben, size ne bir zarar vermeye ve
ne de bir fayda sağlamaya mâlik - sahip değilim..”
De ki: “Ben, Eğer Allah’a karşı gelirsem ;
hiç kimse beni, Allah’ın azabından kurtaramaz ve
Ben, Allah’tan başka sığınacak bir yer de bulamam..”
Bana düşen görev ancak ; Allah’ın emrini insanlara
Tebliğden-bildirmekten ibarettir. Artık kim Allah’a ve
Peygamberine karşı gelirse ; Onun cezası, içinde ebedi
olarak, sonsuza kadar kalacağı Cehennem ateşidir...
72/24.
Sonunda, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman onlar, kimin
yardımcısı pek zayıf ve sayıca kimin az olduğunu göreceklerdir.!
72/25->28.
Ey Muhammed.! de ki: “Tehdit edildiğiniz O’gün yakın mıdır,
yoksa Rabbim onu -> Kıyâmeti bir süre geciktirir mi bilemem..
GAYB’ı -> bütün gizlilikleri bilen ancak O’dur ve
Gaybın sırlarını da kimseye bildirmez...
Fakat, Peygamberlerden seçtiği bazı kimseler bunun dışındadır.
Peygamberler, elçiliği - tebliğleri Hakkıyla yapması için,
bunların önünden-arkasından gözetleyiciler-koruyucular yollar.
Allah, yapılan her şeyi ilmiyle kuşatır ve
tek-tek sayarak her birini noksansız olarak kayıt-tespit eder.
NOT ; Bu âyette, KIYÂMET’in GECİKMESİNDEN söz edilmiş ve bu durum ;
LEVH-İ MAHFÛZ dahil HER ŞEYİN Allah Tealâ-nın mutlak tasarrufunda ve
Dilediği gibi değişken olduğunu göstermektedir... Aksi halde ;
Allah Tealâ-nın hükümdarlığı LEVH-İ MAHFÛZ veya bazı sınırlar içinde kalmış
olur ki bu -> Allah Tealâ-nın SINIRSIZ-SORUMSUZ HÜKÜMDARLIĞINA TERS DÜŞER..
İşin faslı-aslı şudur ;
1.Allah Tealâ, hiçbir şeye bağımlı değildir ve
2.Allah Tealâ, dilediği gibi tasarruf - hükümranlık yapar ve
3.Allah Tealâ, dilediği gibi KADERİ YAZAR-ÇİZER-BOZAR - TEKRAR DÜZER ve
4.Allah Tealâ, muhakkak ki ŞEFKAT-MERHAMET-RAHMET-SABIR-ADALET sahibidir...
Bak->23/118.De ki : ”Muhakkak ki Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın..”
Bak->24/10.Allah’ın size LÜTFU ve MERHAMET’i olmasaydı, hâliniz ne olurdu.?
Hz.MEVLÂNA’r.a. buyurmuş ki : “ALLAH, DÜNYANIN DURDUKÇA DURMASINI İSTER”
Çünkü ; Hiç kimse, yaptığı bir şâheserin,
tamamen tahrip olduğuna ve artık, yenisinin yapılması gerektiğine,
kanaat getirmeden – bir eserini-mülkünü yıkıp yok etmek istemez...
Bu sebeple olsa gerek ; Allah Tealâ, yarattığı ŞAHESER DÜNYASINI,
son demine kadar bırakarak, Kıyâmet zamanını bir süre geciktirebilir...

----------*****----------
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CİN'ler Hakkında -> EVLİYA BELGELERİ :
------------------------------------

Hz.MEVLÂNA.r.a. - Mesnevî'de buyurmuş ki :
---------------------------------------1/1920->
GAYB nağmelerini HİS KULAĞI duymaz.
Çünkü his kulağı, kötülükler yüzünden PİS bir haldedir...
İnsanoğlu, PERİ'nin - CİN'in nağmesini işitmez.
Çünkü Perilerin SIR'larına yabancıdır...
Gerçi PERİ’nin nağmesi de, bu âlemdedir,
fakat gönül nağmesi her iki sesten de yüksektir.
Zirâ PERİ'de - İNSAN'da mahpustur - hapis'tir ;
Her ikisi de bu bilgisizlik ve gaflet zindanındadır..
55.Rahmân sûresinden: "Yâ ma'şaral'cinn." âyetini oku,
"Tenfüzû testa'tiû."nun mânasını iyi bil..
Hz.MEVLÂNA’r.a – şu âyetlere işâret etmiş ;
----------------------------------------55/14->16.
Allah, pişmiş çamura benzeyen BALÇIK’tan İNSAN-ı YARATTI.!
ve ATEŞİN ÖZÜNDEN de, CİN’leri YARATTI.!
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
55/31->34.
Ey insanlar ve cinler.!
Elbette sizlerin de hesabınızı, bir gün ele alacağız...
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
Ey insanlar ve cinler.!
Yerin ve Göklerin çevresinden kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın.!
Fakat, Allah’tan bir kuvvet-kudret verilmeden kaçamazsınız..
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
----------*****---------1/2146.
Şeytanlarla - canavar'lar, nasıl insan korkusundan ve
Hasetlerinden ürküp de, ADALARA ve ISSIZ YERLERE kaçtılarsa,
Münkirler de, Peygamberlerin mûcizelerinden korkup,
başlarını otların içine sokmuşlardır....
4/1116.->
HALK -> CİN’lere benzer... ŞEHVET onları,
DÜKKÂN’a alış-verişe, Mahsûl’e ve yiyeceğe çeken zincirdir...
Bu ZİNCİR, Korkudan ve şaşkınlıktan yapılmıştır.
Sen HALKI, zincirsiz ve hür sanma.!
5/1927. - Başlığı :
"TANRI CİNLERİ, ATEŞİN DUMANSIZ ALEVİNDEN YARATTI" dendiği gibi,
Yine ULU TANRI, İBLİS hakkında buyurmuştur ki :
"Şüphe yok ki O, CİN'tayfasındandı. Rabbinin buyruğundan çıktı."
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MESNEVİ 1.C - 3280.Beyitten itibaren :
-----------------------------------1/3280.
FİLOZOF ; Hannâne direğinin inlemesini inkâr eder. Çünkü;
VELİ'lerin duygularından haberi yok - onlara yabancı.!
(Hannâne direği = Hz.MUHAMMED'in'sav, önceleri üzerine
çıkıp konuşma yaptığı yüksekçe bir kütüktür ki ;
daha sonra, başka kürsüye çıkarak konuşma yapmasına
üzülüp - inlediği oradakilerce apaçık duyulmuş.)
FİLOZOF ; CİN'i - ŞEYTAN'ı da İNKAR EDER.
Fakat inkâr eder-etmez de,
bir cinin bir - bir şeytanın maskarası olmuştur...
Kimin gönlünde, ŞÜPHE ve VESVESE varsa ;
FELSEFE’ye inanmıştır -> GİZLİ MÜNKİR'dir.
Bazen, Dîne inanır ama,
Bâzı-bâzı da, O'FİLOZOFLUK DAMARI, yüzünü kap-kara eder.
SAKININ MÜMİN’ler -> O'FELSEFEYE İNANIŞ SİZDE de VARDIR.
Sizde nice sonsuz âlemler de var...
Bütün bu 72-din ve 72-ŞERİÂT, sendedir...
Senden zâhir olduğu gün vâh, eyvâh hâline.!
4/1146.->
-----Ey ulular.! MESCİD-i AKSA’yı yapın...
Çünkü, SÜLEYMAN yine geldi vesselâm...
Bu DEV'lerden - PERİ'lerden baş-çeken olursa ;
Bütün MELEKLER, bunları tutar - bağlar - tomruğa vurur..
DEV, bir an bile hileye-düzene girişir de, eğri-büğrü yürürse,
derhal başına şimşek gibi bir kamçıdır gelir.!
Sen de SÜLEYMAN'a benze de ;
DEV'lerin - yapına yardım etsinler – Taş kessinler..
SÜLEYMAN gibi VESVESE'siz - HİLE'siz ol da ;
CİN'le DEV - senin de buyruğuna uysun.!
4/2112->
PERİ-CİN insana üstün olunca insandaki-insanlık sıfatı kaybolur
Ne söylerse - O'peri söyler. CİN TUTMUŞ ADAM söyler fakat,
hakikatte O'sözler, CİNİN'dir - PERİNİN'dir..
Perinin bile yolu-yordamı böyle olursa ;
O'perinin Tanrısı nasıl olur.?
Varlığı gider ve İNSAN -> PERİ kesilir.!
İLHÂM'a nâil olmayan, Türkçe - Arapça konuşmaya başlar.!
Fakat, kendine gelince - hiçbir lügat bilmez.
PERİ'de bile böyle bir varlık böyle bir sıfat olduktan sonra,
PERİ'nin ve İNSAN'ın TANRISI nasıl olur da periden aşağı olur.
TANRI NÛRU seni, tamamen senden alır..
sen aşağılarsın, onun sözü üstün olur..
KUR'AN, gerçi Peygamberin dudağından çıkar,
Fakat kim ; "TANRI SÖYLEMEDİ" derse -> KÂFİR'dir...
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4/2406.->
İNSAN topraktan yaratılmıştır. Fakat, toprağa benzemez ki...
CİN'lerin de ateşle bir münâsebeti yoktur.
Fakat onlar da, ateşten yaratılmışlardır...
PERİ'nin aslı ateştir. Fakat dikkat edersen, ateşe hiç benzemez..
KUŞ, HAVA'dan yaratılmış olmakla beraber havaya nerden benzer.!
TANRI, MÜNASEBETİ OLMAYAN ŞEYLERE -> MÜNASEBET VERDİ.!!!!
5/1927.Başlık :
TANRI, CİNLERİ ATEŞİN DUMANSIZ ALEVİNDEN YARATTI."
dendiği gibi, yine ULU'TANRI - İBLİS hakkında buyurmuş ki :
Şüphe yok ki O, CİN tayfasındandı. Rabbinin buyruğundan çıktı.
4/1116.->
HALK -> CİN’lere benzer... ŞEHVET onları,
DÜKKÂN’a alış-verişe, Mahsûl’e ve yiyeceğe çeken zincirdir...
Bu ZİNCİR, Korkudan ve şaşkınlıktan yapılmıştır.
Sen HALKI, zincirsiz ve hür sanma.!
4/2672->
İSÂ ve İDRİS, Meleklerle aynı cinstendiler.
onun için gökyüzüne çıktılar.
Kâfirler, şeytanlarla aynı cinstendir...
canları, şeytanların şâkirdi olmuştur.
Şeytanlardan, yüzbin-lerce kötü huylar öğrenmişler,
akıl ve gönül gözünü kapamışlardır...
5/324.->
----Birisi, PERİ çağırmaya koyulmuş, gönlünü-aklını kaybetmiş.!
Öbürü YILDIZ bilgisine kapılıp, nalını yıldızın üstüne koymuş.!
Bu gidişler, içteki renk-renk hayaller yüzünden,
dışarıda da birbirine aykırı görünür...
Hepsi de CAN KIBLESİ’ni KAYBETMİŞLER’dir de,
bunun için herkes, bir yana yüz'çevirmiştir...
6/3164.->
-----TANRI, YALVARIP YAKARAN’lara, İhsanda bulununca,
Onlara ihsân ettiği şeylerle beraber, UZUN BİR ÖMÜR de bağışlar.
SENDE -> EKMEK ve SU’ya İŞTAH yolsa eğer,
Bu ikisi de olmaksızın, sana tertemiz bir RIZIK verir.!
SEMİZ’liğin gittiyse eğer, TANRI O’GAYB âleminden lütfeder ve
Sana zayıflıkta, bir GİZLİ SEMİZLİK – ŞİŞMANLIK verir.!
O’TANRI, PERİ ve CİN’e -> KOKU’yu GIDA ETMİŞ’tir.!
MELEKLERE, CAN GIDASI VERMİŞ’tir...
CAN nedir ki, O’na dayanıyorsun.?
TANRI, kendi AŞKI ile seni diriltir.!
O’ndan -> AŞK DİRİLİĞİ iste, CAN isteme.!
Bu rızkı iste, EKMEK isteme...
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6/2974.->
-----Başlık : ABDÜLGAVS'i -> PERİ'lerin KAPIP GÖTÜRMELERİ ve
Yıllarca periler arasında kalması - sonra çocuklarının
Yanına gelmesi - fakat perilerden olduğu ve mânâ bakımından
GÖNLÜ onlarda bulunduğu için, dayanamayıp –
Cinsiyet yüzünden yine perilerin yanına gitmesi.!
----------------------------------------------ABDÜLGAVS da PERİ CİNSİNDEN di ve,
PERİ gibi tam 9'yıl gizlice kanat çırpıp uçtu.!
KARISI da başka bir kocaya vardı, ondan çocukları oldu.
Kendi yetimleriyse, babalarının ölümünü konuşurlar :
Acaba onu kurt mu paraladı, yoksa eşkiyâ mı öldürdü, yoksa
Bir kuyuya mı düştü veya bir pusuya mı uğradı.? derler di...
Çocuklarının hepsi de bu düşüncelere dalarlar,
Hiçbiri : “BABAMIZ SAĞ.!” demezdi..
Tam 9'yıl sonra, fakat yine iğreti olarak ortaya çıktı ve
bir müddet sonra da yine gözden kayboldu.
Bir ay oğullarına konuk oldu.
Ondan sonra hiç kimse bir daha, onun rengini bile göremedi...
KILIÇ YARASI -> bedenden RÛHU nasıl çalarsa,
PERİ CİNSİNDEN OLUŞU da onu, insanlar arasından öyle kaptı.!
----------*****---------6/2985.->
-----İDRİS - YILDIZ'ların cinsinden di.
Bu sebeple, tam 8'yıl ZUHAL'de kaldı.
ZUHAL, doğularda da onun dostu oldu, batılarda da.
Her halde onunla konuştu - onun SIR'larına mahrem oldu.!
Kaybolduktan sonra, tekrar dünyaya gelince,
yeryüzünde NÜCUM = Astronomi bilgisine dair dersler verirdi...
Önünde yıldızlar - güzelce saf kurarlar, dersinde bulunurlardı..
Her yıldız ona,
kendi adını – halini - nasıl rasat edileceğini söylerdi.!
CİNSİYET ne'dir.? Bir çeşit bakış.! Bununla bir cinsten olanlar,
birbirlerine yol bulur - birbirlerine kavuşurlar.!

Hz.İDRİS’a.s ; bir Peygamberdir...

19/56.57.âyetler,
Ey Muhammed.! Kitapta – İDRİS’e dair anlattıklarımızı da an..!
Çünkü O, pek doğru bir insan ve bir Nebî idi...
Onu – yüce bir makama yükselttik..!
21/85.86.
Ey Muhammed.! İSMÂİL ve İDRİS ve ZÜL’KİF-i de hatırla-an..!
Bunların hepsi de SABREDEN kimselerdi ve hepsini de Rahmetimize
kattık. Çünkü bunlar da muhakkak ki sâlih-hâlis kimselerdi...
NOT ; Rivâyete göre ; Hz.İDRİS, Hz.NÛH’un 3.batından soyudur. Hayvan postu
yerine – ilk elbiseyi icat etmiş ve kalem kullanmış ve yıldızların hareketini
incelemiş, Astrofizik işlerde uğraşmış–mûcizevi yaşamı olan bir Peygamberdir.
Kendisine – 30’sayfalı bir İLÂHİ VAHY veya BELGE indiği – söz konusudur.!
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Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ - GUNYET-ÜT TALİBİN'de buyurmuş ki :
-------------------------------------------------------S : 332.:
Hz.SÜLEYMAN’ın emrindeki CİN'tayfası BELKIS'ı kötülemeye başladı.
Çünkü ; Hz.SÜLEYMAN, Belkısla evlenirse, bazı hususları anlatır,
bunlar da CİNLERE ZARAR VEREBİLİR di.! Zira BELKIS,
CİN DİLİNDEN ANLAR dı.! ve Belkısın ANASI -> CİN'lerden di.!
İsmi de ; Umeyr binti Amr dı. Asıl adı ise-> RAVAHA idi ve
Cin padişâhı SEKEN'in kızı idi..
S : 336.:
SÜLEYMAN’ın ORDU’sunun hepsi -> 4.000 idi.
Bunların –> 2.000-i İNSAN ve -> 2.000-i CİN.idi...
S : 1155.:
Yahyâ bin KESİR - şöyle demiş :
"TEVRAT'ı okudum. Allah Tealâ, orada şöyle buyurmuş :
KENDİSİ GİBİ BİR MAHLÛKA GÜVENEN KİMSE-> MEL'UN-dur.."
S: 1156.:
TAMAH kadar, müritlerin - tâliplerin KALP'lerini KARARTAN,
ONLARI HAKK'dan UZAKLAŞTIRAN - GAYE'lerini darmadağın eden
Başka bir şey yoktur... TAMAH, bir anlamda da -> ŞİRK'tir...
S : 1157.:
Hz.İSÂ, havarilere şöyle dedi : "TAMAH -> VAHY'i ÖLDÜRÜR.!"
Yâni, MÂNÂ yolunu kapatır. (Sûret âlimlerine kapatıldığı gibi.)
S : .... :
ŞEYTAN, evvelce Meleklerin hocası idi.
Allah Tealâ'ya karşı gelip, LÂNET'lenince.!
Şekli - kılığı değiştirilip - ŞEYTAN ŞEKLİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.!
NOT ;

CİNLERİN, insanlardan üstün yönleri olduğu bir gerçektir ve
Nasıl ki Hz.SÜLEYMAN’a.s, CİNLERİN bu üstünlüğünden güç-kuvvet kazanmışsa,
ÂHİR ZAMANIN SÜLEYMANI –> olacak olan Hz.MEHDÎ’nin,a.s.
CİNLERDEN ORDUSUNUN OLACAĞI, İNANCA-İMÂNA-AKLA AYKIRI BİR ŞEY DEĞİLDİR ve
Bu orduya da hiçbir süper dünya gücünün karşı koyacağı, asla mümkün değil.

----------*****---------Bu bilgiler - Metafizik = Akıl ötesi'dir ve Akla - mantığa
bağlanan kişilerin anlaması - inanması kolay değildir...
Ancak :
Var olan, canlı-cansız bir şeyin, sonradan fizikî şeklinin
değişmesi, ilâhi kudret dahilinde mümkündür. Buna dair,
Fizikî = Akılla görülüp anlaşılabilen en somut = apaçık örnek ;
BUKALEMUN'dur... Bu hayvan, Kertenkele gibi ağaçlarda yaşar ve
bulunduğu yere-renge tam uyum sağlaması - hayret vericidir.!
Bukalemun gibi örneklere, başka yerlerde de rastlanmaktadır...
Fizikî değişikliğe uğrayan İnsanlara örnek Hz.İSÂ’yı öldürmek
için azmeden insanların başındaki KÂFİR'dir. Bu kâfir,
meşhur olmak hevesiyle - Hz.İSÂ’nın peşinden -> Hz.İSÂ’nın evine
girince, şekli tıpkı Hz.İSÂ’ya benzetilmiş - sonradan eve giren
insanlar tarafından Hz.İSÂ sanılarak – yakalanmış ve
çarmıha gerilmiştir... İşte bu olay -> İlâhî bir mucizedir....
Hz.İSÂ’a.s, ise, gök yüzüne çekilmiş.. Kıyâmet’e yakın inecekmiş.
Bak->3/54->60.âyetlere ve Bak-> Mesnevî 6/4367-> ciltte...
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CİN’ler Hakkında bazı HADİS’ler ;
------------------------------* ISSIZ yerlerde oturmayın, (Şehir ve Köylerden uzakta)
Çünkü, ıssız yerlerde oturan, kabirlerde sâkin olan gibidir..
* Şüphe yok ki – içerisinde KÖPEK veya
Zİ’HAYÂT = canlı-yaşayan bir varlığın SÛRETİ = Resmi-Heykeli
bulunan bir eve RAHMET MELEKLERİ GİRMEZ.-Ömer N.Bilmen-Hadis-92.NOT ; Meleklerin bulunmadığı yerde ŞEYTAN bulunuyor.!

----------*****---------ENVÂR-ÜL ÂŞIKİN kitabı S; 564->
----------------------------ALLAH TEALÂ İNSAN’ları -> 3-BÖLÜK’te yarattı ; Bak->7/179.âyet.
1.Bölüğü HAYVAN gibidir.
2.Bölüğü İnsan şeklindeki ŞEYTAN gibidir.
3.Bölüğü de CİSİM ve RÛH olarak İNSAN gibidir...
ALLAH TEALÂ CİN’leri de -> 3-BÖLÜK’te yarattı ;
1.Bölüğü YILAN ve KÖPEK suretindedir, yeryüzünde yürürler.
2.Bölüğü HAVA’da UÇAR’lar...
3.Bölüğü İBÂDET ederler...
Hz.Ebû DERDÂ’nın buyurduğuna göre :
CENNET’te, Cinlerin de hesap verdikten sonra gireceği ve
İnsanlar, insanlarla – Cinler de Cinlerle birarada bulunurlar..
----------*****---------Hz.Mevlâna.r.a. - Mesnevî'de buyurmuş ki :
---------------------------------------2/251.
İNSANLARIN ÇOĞU -> İNSAN YEYİCİ'dir ...
Onların selâm vermelerinden - pek emîn olma.!
Hepsinin de GÖNLÜ –> ŞEYTAN EVİ’dir..
İnsan şeytanlarının sözlerine - pek kulak asma..
Kötü dostun işvelerine kulak verme.
YER YÜZÜNDE TUZAK GÖR, EMNİYETLE YÜRÜME...
Arslan’lar gibi avını kendin avla...
Yabancının da - akrabanın da yaltaklanmasını terk'et ..
2/1560
Bu TEN âlemi - ŞEHVET'ten kurtulan kişiden başkasını,
Yanılta gelmiştir – yanılta gider..
4/3708.->
-----TANRI'nın ŞAŞILACAK ESERLERİNİ düşünün -> HAYRET EDİN ve
ULU'luğunu - büyüklüğünü görün de, kendinizi kaybedin.!
İNSAN, O'nun sanatına dalar da sakalını, bıyığını kaybederse,
Haddini bilir. Sanat sahibini düşünmekten vazgeçer ve
sesini bile çıkaramaz.!
Candan - yürekten : RABBİM.! BEN SENİ ÖVEMEM..."
sözünden başka bir şey söyleyemez.
Çünkü bu bahis, sayının ve haddin dışındadır...
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4/1330.->
-----Şu halde, bu âlemin direği GAFLET’ten ibaret’tir.
DEVLET NE DİR.? DEV = koş ve LET = dayak,
kelimesinden meydana gelme bir kelime...
Önce KOŞ – KOŞ da, sonunda dayak ye.!
BU YIKIK YERDE – Dünyada - DEVLET SAHİBİNE,
EŞŞEK’ce ÖLÜMDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY YOK...
Sen, bir işe el atar, O’işe iyice sarılırsın...
O’işteki AYIP ve NOKSAN, O’anda sana örtülüdür...
TANRI, senden O’işin ayıbını örttüğünden,
Canla - başla O’işe girişebilirsin...
Hararetle sahip olduğun fikrin de ayıbı senden gizlidir.
Sana O’fikirdeki ayıp - kusur belli olsaydı ondan kaçardın.
Canın : bu fikirle aramda, keşke mağriple - maşrik
(Doğu ile batı.) Arası kadar uzaklık olsaydı der.!
----------*****---------Hz.Mevlânâ'r.a, Mesnevî-6.ciltte buyuruyor :
-----------------------------------------EY TABİAT'a İNANAN.!
Ya, tabiattan üstün olan şu saltanatı gör, inananlara katıl,
Yahut da, bu âyetleri Kur'an-dan mahvet - okumasınlar...
Muallime yalvar, para-pul ver de bunları okutmasın...
6/653.654. ;
SÖZ ; bil ki şu BEDEN’e benzer, Mânâsı da içindeki CAN’dır.
BAŞ GÖZÜ, dâima bedeni görür – CAN GÖZÜ ise, hünerli canı.!
İMÂN vahşetinden meydana gelen DERDE acıyın..
Çünkü ; O'derdin dermânı yoktur.!
----------*****---------Hz.Mevlâna’r.a. Mesnevî-3.ciltte şöyle buyuruyor :
-----------------------------------------------* NEFS'inin dileğine uyan,
* İSTİRAHAT’ine düşkün olan,
* USANIP, BIKIP vazgeçen,
* Kendisinden EMİN olmayan,
* ZAHMET’lere katlanmayan,
* DÜNYA GEÇİMİ’ne düşen -> İLME KAVUŞAMAZ...
* AYIP GÖREN -> GAYB âleminin, kokusunu bile alamaz.!
----------*****----------

│

Metafizik etkinliğe bir kanıt şöyle :
----------------------------------Zamanımızda, AMERİKAN gizli teşkilâtı, üsdesinden gelemediği
bazı konularda, CİN'lerle İRTİBATI BULUNAN İNSANLARDAN, yardım
aldığına dair söylentiler var. Fakat bu iş, Devlet kurallarına
aykırı olması açısından, resmen açıklanamıyor.!
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