26071 - MELEKLER VE CİNLER ÖLÜRLER Mİ?
Soru
Melekler ve cinler ölürler mi?
Melekler ve cinler öldüklerinde nereye defnedilirler?
Melekler ve cinlerin cenâze namazları kılınır mı?
Melekler ve cinlerden her birinin yaşı kaçtır?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
٢٧ – ٢٦ :ام ] ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻵﻳﺘﺎنﺮﻛاﻻﻼلِ وِﻚَ ذُو اﻟْﺠﺑ رﻪﺟ وَﻘﺒﻳﺎ ﻓَﺎن ٍ‐ وﻬﻠَﻴ ﻋﻦ ﻣﻞ]ﻛ
"Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.Ancak azamet ve ikram sâhibi Rabbinin yüzü
kalacaktır." (Rahmân Sûresi: 26-27).
Müfessir İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Allah Teâlâ bu âyette, yeryüzünde bulunan her canlının gideceğini ve hepsinin öleceğini haber
vermektedir.Allah Teâlâ'nın dilediğinden başkası müstesnâ, göklerde bulunanların da bu şekilde
olacağını haber vermektedir.O'nun vech-i kerîm'inden başka hiçbir şey kalmayacaktır.Çünkü Rab
Teâlâ ve Tekaddes ölmez.Aksine O, ebediyyen ölmeyen Hayy'dır." (Büyük Kur'an Tefsîri; c: 4, s:
273).
Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber
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-sallallahu aleyhi ve sellem- duâsında şöyle derdi:
 اﻟْـﺤﻧْﺖ اﻠﱠﻨنْ ﺗُﻀ اﻧْﺖ ا اﻟَﻪ ا َﻚﺗﺰﻮذُ ﺑِﻌﻋ اّﻧ اﻢ اﻟﻠﱠﻬﺖﻤﺑِﻚَ ﺧَﺎﺻ وﺖﻧَﺒﻚَ اﻟَﻴا وﻠْﺖﻛﻚَ ﺗَﻮﻠَﻴﻋ وﻨْﺖﺑِﻚَ آﻣ وﺖﻠَﻤﺳ ﻟَﻚَ اﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.َﻮﺗُﻮنﻤ ﻳﻧْﺲا واﻟْـﺠِﻦ و،ﻮتﻤ ﻳ ] اﻟﱠﺬِي
"Allahım! Yalnızca sana boyun eğdim.Yalnızca sana îmân ettim.İşimi yalnızca sana havâle ettim.
(Niyet ve taatim ile) yalnızca sana döndüm (senin dışındakilerden yüz çevirdim). Yalnızca senin
yardımınla düşmanına karşı savaşırım. Allahım! Senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah
yoktur ki beni saptırmandan izzetinle sana sığınırım.Sen ölmeyen Hayy'sın.Cinler ve insanlar ise,
öleceklerdir." (Buhârî; hadis no:7383. Müslüm; hadis no: 2717).
Sözüzünde zikrettiğiniz:
Melekler ve cinler öldüklerinde nereye defnedilirler?
Melekler ve cinlerin cenâze namazları kılınır mı?
Melekler ve cinlerden her birinin yaşı kaçtır?
Sorularına gelince, bütün bunlar, bilgisi bizden gizlenen (bize haber verilmeyen) konulardandır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
٨٥ :] ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ﻣﻦ اﻵﻳﺔﻴﻼﻻ ﻗَﻠ اﻠْﻢ اﻟْﻌﻦ ﻣﻴﺘُﻢوﺗﺎ اﻣ]و
"... Size (ve bütün insanlara), ilimden ancak az bir şey verilmiştir." (İsrâ Sûresi: 85).
Her müslümanın üzerine düşen görev; Allah Teâlâ'yı, O'nun isim ve sıfatlarını, inanılması gereken
şeyleri ve şer'î hükümleri bilmek gibi, davranışında etkisi olacak şeyleri araştırıp elde etmeye
çalışması ve bilmekle mükellef/sorumlu olmadığı, faydasız şeyleri terketmesidır.
Allah Teâlâ'dan, bizlere faydalı ilim ve sâlih amel nasip etmesini dilerim.
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Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.
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