
dendir. Ashap devrinin son zaman ların

da uzun süre Dımaşk'ta yaşadığı dikka
te alınarak tabiin neslinden kabul edil
miştir. 

Hicri ll. yüzyılın başlarında akaid ko
nularında ortaya attığı Selef inancına 

aykırı görüşleriyle dikkati çekti. Dımaşk, 
Basra, Küfe gibi merkezleri dolaşarak 
görüşlerini yaymaya çalıştı. Küfe'de kar
şılaştığı Cehm b. Safvan ile ilmi sohbet
lerde bulundu ve ilahi sıfatlar konusun
da onu etkiledi. Vehb b. Münebbih ile de 
çeşitli zamanlarda görüşüp ilahi sıfatla r 

meselesini tartı ştı. Rakka'ya giderek ora
da Cezire. Azerbaycan ve Ermenistan Va
lisi Muhammed b. Mervan'ın himayesi
ne girdi: onun oğlu ve müstakbel E me
vi halifesi l l. Mervan'ın eğitimini üstlen
di. Görüşleri üzerinde etkili olduğu için 
Emeviler'in bu son halifesine Ca'di la
kabı verilmiştir. Ca 'd halku'I- Kur 'an* 
konusunda Halife Hişam b. Abdülmelik'e 
yakınlığı ile tanınan Meymün b. Mihran' 
la da münazara larda bulundu. Kur'an'ın 
mahlük olduğu görüşünü savunduğu için 
Meymün tarafından Halife Hişam'a şika 

yet edildi. Bir süre Vali Muhammed b. 
Mervan'ın sarayında kald ı. Daha sonra 
Basra ve Küfe taraflarına giderek sak
lanmaya çalıştıysa da halifenin. Irak Va 
lisi Halid b. Abdullah ei-Kasrfye Ca'd'ı 
yakalayıp idam etmesini emretmesi üze
r ine tutuklandı. Tutukluluk süresi uza
yınca Ca'd'ın taraftarları halifeye baş
vurarak serbest bırakılmasını istediler: 
ancak bu vesile ile onun hala öldürül
mediğini öğrenen halife valiye derhal 
ölüm emrini infaz etmesini bildirdi. Bu
nun üzerine Ca'd bir kurban bayramı gü
nü Halid ei-Kasri tarafından Küfe veya 
Vasıt'ta muhtemelen 124 (742) yı lında 

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 uy
madığın ı ileri sürerek onlara karşı siya
si mücadeleye girişmesi sebebiyle öldü
rüldüğüne dair değişik rivayetler de var
dır !Ta beri. VI. 59 ı 1. 

Mu'tezile, Cebriyye ve Mürcie'ye nis
bet edilen Ca'd b. Dirhem'in kelami gö
rüşleri hakkında kaynaklarda bulunan 
bilgiler şu dört noktada toplanmaktadır: 

1. Alem cevherler ve araziardan ibaret
t ir. Bunlar hadis olduğundan alem de ha
distir. z. Allah Teala ' nın zatı dışında ka
dim olan birtakım sıfatları yoktur. Eğer 
bu t ür sıfatları bulunsaydı Allah'ın birli-

ği (tevh id ) ilkesi ortadan kalkardı. Al
lah'ın yaratıklara benzemesi düşünüle
meyeceğine göre naslarda O'na izafe 
edilen "yed ", "vech", "ayn" gibi kavram
ların teşbi h ve tecsime götüren zahiri 
anlamlarından farklı manaları bulunma
lıd ı r. Bu sebeple ilahi sıfatları konu edi
nen naslar aklın ışığı altında yoruma ta
bi tutulma l ıd ır. Allah'ın Hz. Musa 'ya hi
tap edişi de beşeri anlamda değildir. 3. 
Kur'an-ı 1'\erim kadim değ il hadistir. 4. 
Kullar fiil işleme gücüne (istitaat) sahip
t irler ve bu güçle fiilierini kendileri mey
dana getirirler. Zira bir fiilin meydana 
gelmesi kulun gücünü kullanmasına bağ
lıdır. Bu husus tecrübe ile bilinmekte
dir. Kulların. fiilierine ilişkin ayrıntılı bil
gilerden yoksun oldukları ve istedikleri 
her fiili meydana getirmekten aciz kal
dıkları noktalarında toplanan eleştiriler 

karşısında Ca'd'ın bu görüşü terkederek 
fiilierin kullar tarafından değil Allah ta
rafından yaratıldığı. dolayısıyla insanla
rın cebir altında bulundukları görüşünü 
ben imsed i ği de nakledilir (Hüseyin Atvan. 
s. 841. Daha sonra Mu'tezile'nin beş esa
sından 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. 

Maniheizm. Sabiiiik, Yah udilik gibi es
ki din ve kültür lerin tesirinde kalarak 
İslam akaidinde yeni görüşler ortaya at
tığ ı söylenen Ca'd b. Dirhem'in hayatı ve 
itikadi görüşleri hakkında yeterli bilgi 
bulunmadığından kendisine nisbet edi
len görüşlerin ona ait olup olmadığını, 
ayrıca eski kültürlerden ne ölçüde etki
lendiğini belirlemek oldukça güçtür. Bu
nunla birlikte onun itikadi konuları ak
lın ışığında açıklamaya ve İslam düşün
cesinin fizik ve metafizik sisteminin te
mellerini atmaya çalışan ilk kelamcılar

dan olduğunda şüphe yoktur. Vehb b. 
Münebbih. Ca 'fer es-Sadık. Behlül eş 

Şami gibi Selef alimleri tarafından eleş
ti rilen Ca'd'ın görüşleri daha sonra İs
lam dünyasında yankı bulmuş, Cehm b. 
Safvan. Vasıl b. Ata. Amr b. Ubeyd ve di
ğer bazı Mu'tezile alimlerince benimsene
rek kelam disiplininin teşekkü l etmesin
de rol oynamıştır. İbn Teymiyye, Ca'd ' ın 
Harranlı olması ve SabiTlik'le Keldaniler'
den gelen felsefi görüşleri ya kından ta
nıması sebebiyle. İslam dünyasında fel
sefenin yeni kurulmakta olduğu kendi 
döneminde bilhassa ilahiyata dair konu
larda filozofları da güçlü bir şekilde etki
lediğini öne sürer (Der >ü te carut, ı ' 3 ı 2-

3 ı 3: VII , ı 75: Mecm eıc u fetava, V, 20 -22). 
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~ MusTAFA Öz 

CA'DE (Beni Ca'de) 

( ·~ .f.!) 
Adm'lniler'e mensup 

bir Arap kabilesi. 
_j 

Ka'b b. Rebia b. Amir b. Sa'saa'nın al
tı oğlundan biri olan Ca'de'ye nisbetle 
Beni Ca'de diye adlandırılan bu kabile 
İslam'ın ilk dönemlerinde Yername böl
gesinde, merkezi Felec olan Ekme (Ük
me). Melah ve Sıdare 'de yaşıyordu. Fe
lec'e 7-8 fersah mesafedeki Gayl ve inan 
adlı iki vadileri ve Atluha adında bir de 
su kaynakları vardı. 

İbn Sa'd'ın verdiğ i bilgiye göre Beni 
Ca'de hicretin 9. (630) yılında İslamiyet'i 
kabul etti ve Rukad (Rakkad) b. Amr'ı 
Hz. Peygamber 'e elçi olarak gönderdi. 
Hz. Peygamber de Rukad'a Felec toprak
larından 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. Pey
gamber'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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Ali ile Muaviye arasındaki hilafet müca
delesinde Muaviye'nin barış teklifini Hz. 
Ali'ye götüren Ziyad b. Eşheb ile Abdul
lah b. Zübeyr'in halifeliğini ilan ettiği yıl
larda Horasan ve Kirman'da valilik ya
pan Abdullah b. Haşrec Beni Ca"de'ye 
mensup olan meşhur kişilerdir. 

Arabistan'ın güneyinde Yemen'de. bu
gün Bilad-ı Amir diye bilinen yerde ya
şayan ve Ca"de adıyla anılan başka bir 
Arap kabilesi daha vardır. Ancak bunla
rın buraya göç eden az sayıdaki Yerna
me Ca'dlleri'nin yerli halk ile karışma
sından meydana geldiği ve bundan do
layı Beni Ca'de diye adlandırıldığına dair 
rivayetler vardır. 
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IJ!IJ!ıl NADİR ÜZKUYUMCU 

L 

L 

CA'Dİ 

(bk. İBN SEMÜRE ei -CA'Di). 

CAETANI, Leone 

(1869·1935) 

İlk devir İslam tarihi üzerindeki 
çalışmalarıyla tanınan 
İtalyan şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

12 Eylül 1869'da Roma'da doğdu. Baş
langıcı Ortaçağ'a kadar giden soylu Ca
etani sülalesine mensuptur: anne tara
fından dedesi ise Viyana'da yaşayan ve 
ünlü tarihçi J . von Hammer- Purgstall ile 
birlikte çalışan Polonyalı Kont Rzewustky'
dir. Babası Don Onorato Caetani 1896'
da İtalya Dışişleri bakanı olmuş, Antik
çağ edebiyatı ve Dante uzmanı ünlü bir 
bilim adamıdır. Leone Caetani Roma Üni
versitesi'nde edebiyat tahsili yaparken 
İslam dünyasına büyük bir yakınlık duy
du ve Latince ile Yunanca gibi öğrenimi 
mecburi olan klasik dillerden başka Al
manca, İngilizce. Farsça ve Arapça öğren
di. Tahsilini tamamladıktan sonra ken-

544 

dini tamamen İslam tarihine verdi: baş
ta Arapça olmak üzere çeşitli dillerde 
yazılmış pek çok yazma ve basma eser 
toplayarak zengin bir islam tarihi kü
tüphanesi kurmayı başardı. İslam dün
yası kaynaklarını yakından tanımak için 
Hindistan. İran. Tunus. Cezayir. Mısır. 
Suriye. Lübnan ve İstanbul'a giderek bir
çok yazma topladı. 

Caetani ilmi çalışmalarının yanında aile 
geleneğine uyarak siyasetle de uğraştı 
ve milletvekili oldu. Mecliste İtalya'nın 
Osmanlı Devleti'ne bağlı Libya toprakla
rını işgal etmesine karşı çıktığı gibi ga
zetelerde bu işgalin hukuki dayanağının 
bulunmadığını ifade eden ve hükümeti 
suçlayan çeşitli yazılar yazdı. Sosyalist
ler arasında yer aldı: kilise ve ·din adam
larına muhalif cereyanın (anticlericalisme) 
ateşli bir savunucusu oldu. Aşırı poziti
vist görüşlere sahip olan Caetani çağ
ctaşı düşünürlerden etkilendi ve fikirle
rini İslam dünyası ve İslam tarihi üzeri
ne kaleme aldığı ilmi yazılara da yansı
tarak çeşitli tepkilere maruz kaldı. 

1924'te, müslüman milletierin tarih. 
din ve kültürlerini araştırmak için daha 
sonraları Fondazione Caetani adıyla anı
lan Fondazione per gli Studi Musulmani 
adlı vakfı kurdu. Fakat siyaset alanında 
daima muhalefette kalan Caetani ikti
dara gelen faşistleri e aniaşamadı: An
nali dell'Islam adlı eserini tamamla
dıktan sonra zengin kütüphanesiyle ser
vetinin bir kısmını üyesi olduğu Accade
mia Nazionale d ei Lincei 'ye bırakarak 

1927 yılında yönetimin baskılarından ka
çıp siyası mülteci sıfatıyla Kanada'ya git
ti ve orada yeni bir eser vermeden 24 
Aralık 1935 tarihinde öldü. Mussolini yö
netimi onu vatandaşlıktan ve mensubu 
olduğu akademinin üyeliğinden çıkardı. 
Ancak faşistlerin iktidarının yıkılınasm
dan sonra itibarı iade edildi ve ölümü
nün ellinci yılında Accademia Nazionale 
de i Lin ce i· de adına düzenlenen büyük 
bir toplantıda eserleriyle hayatı yeniden 
değerlendirildi. 

Eserleri. Caetani'nin kitap, makale, kon
ferans metni ve tebliğ halinde yayımian
mış birçok çalışması bulunmaktadır: bun
lar arasında dört kitabı en önemli eserle
ri kabul edilmektedir. 1. Chronographia 
islamica (1-V, Roma 1912-1918) Geniş bir 
İslam kronolojisidir. Eserin tamamı 1 -
922 ( 622- 1517) yıllarını içine alacak şe
kilde planlanmış olmakla birlikte ancak 
1 -132 (622-750) yıllarını kapsayan kıs

mı yayımlanabilmiştir. 2. Studi di storia 
orientale ll. Milano 1911 ; lll. Milano 1914) 

Dört cilt halinde planlanan eserin yalnız
ca İslam ve Hıristiyanlık. İslam öncesi 
Arabistan ve Araplar. peygamber ve dev
let adamı olarak Hz. Muhammed. hilafet 
devrinin başlangıcı ve Arabistan'ın fet
hinden bahseden 1 ve lll. ciltleri neşre
dilmiştir. 3. Onomasticon arabicum (1-11. 
Roma 1915 ). Giuseppe Gabrieli ile bir he
yetin de derlenmesine yardım ettiğ i eser
de islam'la ilgili tarihi. coğrafi ve biyog
rafik çalışmalarda geçen şahıs ve yer 
adları hakkında bilgi verilmiş olup ta
mamlanamamıştır. 4. Annali dell'Islam. 
1905-1926 yıllan arasında Milana ve Ro
ma'da büyük boy on cilthalinde neşre
dilen eser Hz. Peygamber'in hayatı ile 
başlar ve hicretin 40. yılına kadar gelir. 
Eserin tamamı. İslam tarihinin bütünü
nü ele alacak şekilde yirmi beş cilt ola
rak planlanmıştı. Caetani, 1972-1973 yıl
larında ofset baskısı yapılan bu en meş
hur ve en hacimli eserini, bir komisyon 
halinde çalışan genç İtalyan araştırma
cıların hicretin her yılı için İ slam kaynak
larından yaptıkları tercümelere dayana
rak yazıyor, müsveddeleri de ı. Guidi, H. 
Lammens, C. A. Nallino. J. Horowitz. C. 
H. Becker. G. Levi della Vida gibi şarki
yatçılara gönderip onların görüşlerini al
dıktan sonra gerekli düzenleme ve de
ğişiklikleri yaparak son şeklini veriyor
du. Eserin dikkat çeken en önemli özel
liği çok zengin bir malzerneye sahip 
oluşudur. Kitabın tamamı Hüseyin Ca
hit (Yalçın) tarafından Türkçe'ye tercü
me edilmiş, ancak sadece hicretin 12. 
yılına kadar olan kısmı İslô.m Tarihi adıy
la yayımlanmıştır (1 -X. istanbul 1924-1927). 
Atatürk'ün okuduğu kitaplar arasında 
yer alan bu tercümenin yayımianmayan 
müsveddeleri Türk Tarih Kurumu'nun 
yazma eserler bölümünde bulunmakta
dır (nr. 134) Türk araştırmacılar. diğer 
çalışmalarından habersiz olarak Caeta
ni'yi yalnız bu tercümeye dayanarak an
lamaya çalıştıkları için hatalara düşmüş
lerdir. M. Asım Köksal, Müsteşrik Caeta
ni'nin Yazdığı İslô.m Tarihindeki İs
nad ve İftiralara Reddiye (Ankara 1961 , 
1986; istanbul 1987) adlı eseriyle Caeta
ni'nin bu kitabında mevcut, hadis ve is
nad* meseleleri başta olmak üzere çe
şitli konulardaki görüşlerine cevap ver
meye çalışmışsa da esas fikirlerini ihti
va eden eserlerini okumadığı için ten
kitleri yetersiz kalmıştır. 

Caetani'nin diğer bazı eserleri de şun
lardır: La Arabia nella storia del man
do (Roma 1907); La psicologia delle 
grandi vittorie ara be (Roma 1907); La 
Studio storico dell'Islam (Roma 1908); 


