CACAOGLU NÜREDDiN
daha sonra Mevlamrya

onun
Mevla-

na·nın.

bir yakınının kusurunu bağışla
ve ona yardım etmesi için Nüreddin'e hitaben yazılmış iki mektubu buması

lunmaktadır.

Nüreddin'den sonra da Cacaoğulları'n
dan bazı isimlere rastlanmaktadır. Vakfiyesine göre erkek kardeşi ismail'den
başka Devlet Hatun adlı bir kız kardeşi
ile, Ef!aki'ye göre Gazan Han'ın yakın
larından olan ve Arif Çelebi Merend şeh
rine gittiği zaman maiyetinde bulunan
Polat Bey adlı bir oğlu vardır. Kaynaklarda 696 (1297) veya 717'de (1317) Halep emirlerinden Cacaoğlu Alaeddin kumandasında bir ordunun Amid'i zaptettiğinden ve yine Halep'te ei-Melikü'z-Zahir Hoşkadem tarafından yaptırılan bir
Cacaoğlu zaviyesinden bahsedilir. Bunlar Baybars'ın, Nüreddin ve kardeşi ismail'i esir olarak Dımaşk'a götürdükten
sonra Cacaoğulları'ndan bazılarının Suriye'de yerleştiğini göstermektedir. Hüseyin Hüsameddih ise kaynak belirtmeden iskilip kazasında eeceliler aşireti
nin emiri olarak Yahya Bey'in adını zikreder.
Cacaoğlu

Nüreddin. daha çok 670
( 1272) tarihli vakfiyesinin özelliği dolayısıyla tanınmıştır. Asıl Arapça metnin
özeti olan Moğolca kısım, Anadolu' da
Uygur harfleriyle yazılmış ilk eser olması dolayısıyla önem kazanmıştır. Ahmet
Temir vakfıyenin metnini ve tercümesini 1959'da yayımlamıştır. Ancak devrinin sosyal ve iktisadi tarihi bakımından
zengin bir kaynak durumunda olan bu
vakfiye üzerinde henüz bir inceleme yapılmamıştır.

Nüreddin, vakfiyesine göre Kırşehir,
Sultanüyüğü (Eskişehir). Kayseri ve iskiHp'te toplam üç medrese. beş mescid,
bir darüssuleha, bir han. bir hankah, bir
zaviye, bir mektep, iki türbe vakfetmiş
ve on yedi mescid ile bir zaviyeyi de tamir ettirmiştir. Bütün bunların masraflarını karşılamak için de arazi, köy, dükkan, ev, han, değirmen , fırın, hamam vb.
gelirini vakfetmiştir. Bu eserlerinden kitabeleriyle birlikte ancak üçü, Eskişe
hir'deki minare (666 / 1267-68), Kırşe
hir' in 18 km. güneyindeki Kesikköprü
Hanı (667 1 1268-691 ve Kırşehir'deki medrese (67 ı 1 12731 günümüze ulaşabilmiş
tir. Şifahi rivayetlere ve medresede yapılan kazılara göre burasının vaktiyle rasathane olduğu ve astronomi öğretimi
yapıldığı ihtimalleri üzerinde duru!maktadır (bk. CACA BEY MEDRESESİ).
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İbn Bibi, ei-Evamirü'f.<ata'iyye, s.

İran'ın kuzeydoğusunda bir şehir.

_j

Horasan eyaletindedir: Nişabur, Cüveyn
ve Cürcan arasında, Tahran - Nişabur Meşhed tren yolu üzerinde yer alır. ismi
"sıcak yer" anlamını taşıyan Farsça cagerm kelimesinden gelmektedir. X ve Xl.
yüzyıllarda otuz burçlu daire şeklinde
surlarla ve üç zira genişliğinde bir hendekle çevrili önemli bir ticaret merkeziydi. Şehirde yedi mahalle, yedi cami ve
çevresinde de bakımlı bahçeler bulunuyordu. Makdisi (ö . 381 / 991 1?11 cuma camiinin çok güzel olduğunu söylemektedir. Ifudildü'l- -=alem 'de (yazılış tarihi
372/982-831 şehir Cürcan, KÜmis ve Nişabur'un ticari merkezi olarak gösterilir. Cacerm'in Nişabur'dan batıya doğru
Cüveyn'e, oradan da düz ovaya inerek
Hazar kıyılarına uzanıp Dinar Sarı geçidini takip eden eski bir kervan yolunun
üzerinde olduğu bilinmektedir. Gazneli
Mesud 1035 yılında Taberistan ve Cürcan'ın Ziyari emiri Felek el-Meali Minüçihr b. Kabüs'a karşı yaptığı seferde bu

Bu yol Cengiz Han ve

ilhanlılar dönemlerinde de önemini kıs
korumuştur. Ortaçağ coğrafyacıla

men

rından Hamdullah Müstevfi (ö 750 / 1350)
şehrin etrafında

zehirli otlar bulunduburada oturmayı pek istemediklerini bildirir. Müellif ayrıca kale dibinde bulunan
ve kabukları diş ağrısına ilaç olarak kullanılan iki çınar ağacından bahsetmektedir.
Safevi ve Kaçar sülaleleri dönemlerinde eski önemini kaybeden Cacerm, XIX.
yüzyılın sonlarında SOO evli küçük bir
yerleşme merkezi halini almıştır. Bugün
Horasan eyaletinde Bucnurd vilayetine
bağlı k_üçük bir kasaba olan Cacerm'in
başlıca gelir kaynağını bölgede yetiştiri
len pamuk teşkil eder. 1986 sayımına
göre nüfusu 7235 idi.
Cacerm'de birçok şair ve alim yetiş
miş olup bunların en meşhurları, şair
lerden Bedreddin Cacermi (XIII. yüzyıl)
ile oğlu Muhammed b. Bedr ve alimlerden de Ebü Kasım Abdülaziz b. ömer
Cacermi (ö 440 / 1048~491 ile Ebü ishak
ibrahim Cacermi'dir (ö. 544 / ı 149-501
ğunu

ve

insanların sağlık endişesiyle
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CA'D b. DİRHEM
( {"'.;J ı)! .wıJ I
(ö.

L

)

124 / 742 [?])

Tabiin neslinden olup
ilAhi sıfatlar, halku'I-Kur'iln ve
insanların fiilieri gibi
itikadi konuları ilk defa
tartışmaya açan iilimlerden biri.

_j

ibn Dirhem diye de tanınır. Hayatının
ilk dönemleri hakkında bilgi yoktur. Aslen Horasanlı veya Harranlı olduğu ileri
sürülmüştür. Akaid konularını akılcı bir
yaklaşımla ele aldığına göre eski felsefi
kültürlerin merkezlerinden biri sayılan
Harran'da doğmuş ve yetişmiş olması
kuwetle muhtemeldir. Süveyd b. Gafele
el-Küfl veya Beni Mervan'ın meviili*sin-

CA' DE !Beni Ca'del
dendir. Ashap devrinin son zaman l arın
da uzun süre Dımaşk'ta yaşadığı dikkate alınarak tabiin neslinden kabul edilmiştir.

Hicri ll.

yüzyılın başlarında

akaid koSelef inancına
aykırı görüşleriyle dikkati çekti. Dımaşk,
Basra, Küfe gibi merkezleri dolaşarak
görüşlerini yaymaya çalıştı. Küfe' de karşılaştığı Cehm b. Safvan ile ilmi sohbetlerde bulundu ve ilahi sıfatlar konusun da onu etkiledi. Vehb b. Münebbih ile de
çeşitli zamanla rda görüşüp ilahi sıfatl a r
meselesini tartı ştı. Rakka'ya giderek orada Cezire. Azerbaycan ve Ermenistan Valisi Muhammed b. Mervan'ın himayesine girdi: onun oğlu ve müstakbel Emevi halifesi ll. Mervan'ın eğitimini üstlendi. Görüşleri üzerinde etkili olduğu için
Emeviler'in bu son halifesine Ca'di lakabı verilmiştir. Ca 'd halku'I- Kur 'an*
konusunda Halife Hişam b. Abdülmelik'e
yakınlığı ile tanınan Meymün b. Mihran' la da münaza ra larda bulundu. Kur'an'ın
mahlük olduğu görü ş ünü savunduğu için
Meymün tarafından Halife Hişam'a şika 
yet edildi. Bir süre Vali Muhammed b.
Mervan'ın sarayında ka ld ı. Daha sonra
Basra ve Küfe taraflarına giderek saklanmaya çalıştıysa da halifenin. Irak Va lisi Halid b. Abdullah ei-Kasrfye Ca'd'ı
yakalayıp idam etmesini emretmesi üzer ine tutuklandı. Tutukluluk süresi uzayınca Ca'd'ın tarafta rları halifeye baş
vurarak serbest bıra kılmasını istediler:
ancak bu vesile ile onun hala öldürülmediği ni öğrenen halife valiye derhal
ölüm emrini infaz etmesini bildirdi. Bunun üzerine Ca'd bir kurban bayramı günü Halid ei-Kasri ta ra fından Küfe veya
Vasıt'ta muhtemelen 124 (742) yı lın da
idam edildi. Ölüm yılı olarak 118 (736)
ile 128 (745) arasında değişen tarihler
de kaydedilir. Akaidle ilgili farkl ı görüş - .
leri yüzünden veya saltanata dayanan
Emevi idaresini.n, Kur'an ve Sünnet'teki
devlet idaresini düzenleyen ilkelere uymadığın ı ileri sürerek onlara karş ı siyasi mücadeleye girişmesi sebebiyle öldürüldüğüne dair değ işi k rivayetler de vardır !Ta beri. V I. 59 ı 1.
nularında

ortaya

attığı

Mu'tezile, Cebriyye ve Mürcie'ye nisbet edilen Ca'd b. Dirhem'in kela mi görüşleri ha kk ında kaynaklarda bulunan
bilgiler şu dört noktada top la nmaktadır:
1. Alem cevherler ve araziardan ibarett ir. Bunlar hadis olduğun dan alem de hadistir. z. Allah Teala ' nın zatı dışında ka dim olan birtakım sıfat ları yoktur. Eğer
bu t ür sıfatları bulunsaydı Allah'ın birli-

(tevh id ) ilkesi ortadan kalkardı. Albenzemesi düşünüle
meyeceğine göre naslarda O'na izafe
edilen "yed ", "vech", "ayn" gibi kavramların teşbi h ve tecsime götüren zahiri
anlamlarından farklı manaları bulunmalıd ı r. Bu sebeple ilahi sıfatları konu edinen naslar aklın ışığı altında yoruma ta bi tutul ma l ı d ır. All ah 'ın Hz. Musa 'ya hitap edişi de beşeri anlamda değildir. 3.
Kur'an-ı 1'\erim kadim değ il hadistir. 4.
Kullar fiil işleme gücüne (istitaat) sahipt irler ve bu güçle fiilierini kendileri meydana getirirler. Zira bir fiilin meydana
gelmesi kulun gücünü kullanmasına bağ
lıdır. Bu husus tecrübe ile bilinmektedir. Kulların. fiilierine ilişkin ayrıntılı bilgilerden yoksun oldukları ve istedikleri
her fiili meydana getirmekten aciz kaldıkları noktalarında toplanan eleştiriler
karşısında Ca'd'ın bu görüşü terkederek
fiilierin kullar tarafından değil Allah tarafından yaratıl dığı. dolayısıyla insanların cebir altında bulundukları görüşünü
ben i msed i ği de nakledilir (Hüseyin Atvan .
s. 841. Daha sonra Mu'tezile'nin beş esasından kabul edilecek olan "emir bi'l ma 'rüf nehiy ani'l-münker" prensibi de
kaynaklarda Ca 'd'a nisbet edilen görüş 
ler arasında yer alır.
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Maniheizm. Sabiiiik, Yah udilik gibi eski din ve kültür lerin tesirinde kalarak
İslam akaidinde yeni görüşler ortaya attığ ı söylenen Ca'd b. Dirhem'in hayatı ve
itikadi gö r üşleri hakkında yeterli bilgi
bulunmadığından kendisine nisbet edilen görüşlerin ona ait olup olmadığını,
ayrıca eski kültürlerden ne ölçüde etkilendiğini belirlemek oldukça güçtür. Bununla birlikte onun itikadi konuları aklın ışığ ında açıklamaya ve İslam düşün 
cesinin fizik ve metafizik sistemi nin temellerini atmaya çalışan ilk ke lam cılar
dan olduğunda şüphe yoktur. Vehb b.
Münebbih. Ca 'fer es-Sad ık. Behlül eş 
Şami gibi Selef alimleri tarafından eleş
tirilen Ca' d'ın görüşleri daha sonra İs
lam dünyasında ya nkı bulmuş, Cehm b.
Safvan. Vasıl b. Ata. Amr b. Ubeyd ve diğer bazı Mu'tezile alimlerince benimsenerek kelam disiplininin teşekkü l etmesinde rol oynamıştır. İbn Teymiyye, Ca'd ' ın
Harranlı olması ve SabiTlik'le Keldaniler'den gelen felsefi görüşleri ya kınd an tanıması sebebiyle. İslam dünyasında felsefenin yeni kurulmakta olduğu kendi
döneminde bilhassa ilahiyata dair konularda filozofları da güçlü bir şe kil de etkilediğini öne sürer (Der >ü te carut, ı ' 3 ı 23 ı 3: V II , ı 75: Mecm eı c u fetava, V, 20 - 22).
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CA'DE (Beni Ca'de)

L

( ·~ .f.!)
Adm'lniler'e mensup
bir Arap kabilesi.

_j

Ka'b b. Rebia b. Amir b. Sa'saa'nın albiri olan Ca'de'ye nisbetle
Beni Ca'de diye adlandırılan bu kabile
İslam'ın ilk dönemlerinde Yername bölgesinde, merkezi Felec olan Ekme (Ükme). Melah ve S ıda re ' de yaşıyordu . Felec'e 7-8 fersah mesafedeki Gayl ve inan
adlı iki vadileri ve Atluha ad ın da bir de
su kaynakları vardı.

tı oğlun d an

İb n Sa'd'ın verdiğ i bilgiye göre Beni
Ca'de hicretin 9. (630) yılı nd a İslamiyet'i
kabul etti ve Rukad (Rakkad) b. Amr'ı
Hz. Peygamber 'e elçi olarak gönderdi.
Hz. Peygamber de Rukad'a Felec topraklarından verimli bir arazi parçası bağış
lad ı ve kendisine buna dair bir de belge
verdi. Beni Ca 'de'nin, Cerm kabilesiyle
aralarında meydana gelen bir anlaşmaz
lık sebebiyle hakem olması için Hz. Peygamber'e başvurduğu bazı kaynaklarda
zikredilmektedir.

Hz. Peygamber'e methiye yazan meş
hur şair Nabiga ei -Ca'dl (ö 50 / 670), Hz.
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