
CAGBÜB 

Cağbüb'un eski önemini kaybetmesine 
yol açtı. Osmanlı Devleti Senüsiliğin mer
kezi olması dolayısıyla Cağbüb'a çok ya
kın bir ilgi göstermiş, Trablus Valisi Re
şid Paşa 1890'1ı yıllarda bölgeyi ziyaret 
etmiştir. Müsteşrikler. Şeyh Senüsfnin 
Osmanlı nüfuzundan uzakta kalmak 
amacıyla sahilden oldukça içeride bir 
yerde bulunan Cağbüb'u merkez seçti
ğini, oğlu Muhammed Mehdi'nin de aynı 
amaçla Kufra'ya yerleştiğini iddia eder
ler. Ancak 1884 ve 1893 yıllarında böl
geyi ziyaret eden piyade miralayı Sadık 
ei-Müeyyed seyahatnamesinde bölge hal
kının Osmanlı Devleti'ne ve halifeye bağ
lı olduğunu belirtmiştir. Bugün küçük 
bir yerleşim birimi olan Cağbüb'un Se
nüsiliğin merkezi olması dışında bir öne
mi kalmamıştır. 
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~ MusTAFA L. BiLGE 

Kişiye toplumda saygınlık kazandıran 
ve bir tutku halini alarak 

ahlaki hayata zarar verebUeceği 
düşünülen şan, şöhret, mevki anlamında 

ahlak ve tasawuf terimi. 
L _j 

Arapça vech ( ~.., ) kelimesinin harf 
sırasının değiştirilmesiyle (kalb) meyda
na getirilmiş olup sözlükte "şeref ve iti
bar" anlamına gelir (Lisanü 'L- ~rab, "cvh" 
md .; Tacü 'L-<aras, "dili" md.). Terim ola
rak bir kimsenin, sahip olduğu veya sa
hipmiş gibi göründüğü üstün meziyet
ler sayesinde insanların üzerinde saygı 
ve itaat hissi uyandırmak suretiyle ka
zanmış olduğu şeref ve itibar, daha dar 
çerçevede ise idari, siyasi, ilmi vb. mev
ki ve makam anlamında kullanılmıştır. 
Böyle bir özel mevki elde edebilmek için 
halkın veya üst makamlarda bulunanla
rın nezdinde şöhret ve itibar sahibi ol
mak gerektiği dikkate alınarak cahın 
yukarıdaki iki anlamı arasında sıkı bir 
bağ kurulmuştur (b k. GazziHT, lll, 278-279; 
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Razi, s. 14 1). Kaynaklarda cah kelimesi 
yanında aynı veya yakın anlamlarda ima
ret, şöhret. iştihar. sit. mansıb, menzile 
gibi daha başka kavrarnlara da rastlanır. 

Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadisler
de cah terimi kullanılmamıştır. Ancak 
insanları dünya tutkusuna karşı uyaran 
ayetlerle Hz. Peygamber'in zühd hakkın
daki açıklamaları ve özellikle, "İleride siz
ler yöneticiliğe (imaret) çok düşkün ola
caksınız; fakat ahirette bundan dolayı 

pişmanlık duyacaksınız" (Buhar!, "AJ:ı.

kam", 7; Nesaı, "Bt at", 39) mealindeki 
hadisi ve Abdurrahman b. Semüre'ye hi
taben, " Emirliğe talip olma!..." (Buhar!, 
"AJ:ı.kam", 5, 6, "Eyman", 1) şeklindeki 

buyruğu, ahlak alimleri ve mutasawıf
ların mevki, şan ve şeref tutkusuna kar
şı tavır almalarına yol açmıştır. Nitekim 
Ebü Talib ei-Mekki, "fakirliği ve fakirle
ri sevmek, miskinlerle birlikte yaşayıp 
onlara karşı alçak gönüllü olmak" anla
mında ve şöhretin zıddı olarak kullandı

ğı humülü hallerin en faziletiisi sayar. 
Ona göre zühdün en yüksek mertebesi 
insanları yönetmekten (riyaset), onlar 
nezdinde makam (menzile) ve mevki (cah) 
sayılan mertebelerden uzak durmaktır. 
Hatta zahidler insanı dünyaya, mevki ve 
makama yöneiten bilgilerden bile çekin
ıneyi zühdün gereği saymışlardır (~ütü'l
~ulüb, 1, 266-267) . Bütün mutasawıflar 
mevkiden kaçış ve mevki tutkusundan 
kurtulma mücadelesinde, Belhli bir ve
liaht iken dünyevi makam ve ikballeri 
terkederek tasawuf yolunu seçmiş olan 
İbrahim b. Edhem'i (ö 16 1/ 777-78 l?]) 
ideal örnek olarak saygıyla anarlar. is
lam ahlakçıları genellikle bir mevki ve 
itibar sahibi olmaktan çok "hubbü'l-cah" 
dedikleri mevki ve şöhret ihtirasını red
detmişlerdir. 

Hz. Yüsuf'un, kendisinin güvenilir ve 
bilgili bir kimse olduğunu söyleyerek Mı

sır melikinden hazine nazırlığı makamı
na getirilmeyi talep ettiğini bildiren aye
te (Yüsuf 12 / 55) dayanarak ehliyetli bir 
kimsenin, mevki ihtirası taşımaksızın , ih
tiyaçlarını karşılamak ve topluma hizmet 
etmek maksadıyla makam ve görev ta
lehinde bulunabileceğine hükmedilmiş
tir. Fahreddin er-Razi, bir kimsenin ken
di isteği olmaksızın bir makama getiril
mesinde hiçbir sakınca bulunmadığını 
belirtir ve buna Hz. Peygamber ile Hu
lefa-yi Raşidin'in durumlarını örnek gös
terir. Çeşitli hizmetlerin yerine getiril
mesi, yeme içme, giyim, mesken gibi za
ruri ihtiyaçların karşılanması için görev 
ve mevki talebinde bulunmak gerekli 
olabilir. Dinen mubah olan imkanları el-

de etmek için makam isternek caiz, ri
ya ve yalan gibi gayri meşrü yollara baş
vurarak mevki elde etmeye çalışmak ise 
haramdır (Razi, s. ı 37- ı 38; Hadi mi, ll, 
65-66) . 

Cah konusunu psikolojik, sosyal, ah
laki ve tasawufi yönleriyle tahlil eden 
ilk İslam düşünürü Gazzali'dir. Onun bu 
tahlilleri, eserlerinde cah konusuna yer 
veren sonraki ahlakçılar tarafından he
men hemen aynen tekrar edilmiştir (me
sela bk. Razı, s. ı 27-157; Kaşani, s. ı ı 9-
ı28; Hadimi, ll, ı23-ı24) Gazzali, bütün 
sosyal huzursuzlukların kaynağı olarak 
düşündüğü mevki tutkusunun temelin
de insanın bencil arzularını gerçekleştir
me eğilimini görür. Ona göre esasında 
dünyanın iki rüknü olan servet ve mev
ki arzusunun psikososyal sebebi insanın 
başkaları nezdinde saygınlık kazanma 
eğilimidir. Özellikle mevki kazanma is
teği bulunan kişi, sahip olduğu veya sa
hipmiş gibi göründüğü yüksek meziyet
ler dolayısıyla insanların gönüllerinde 
kendisi hakkında hayranlık uyandırmak 
suretiyle onların bağlılıklarını sağlar ve 
bu şekilde "hürleri kendisine köle ya
par" (il:zya', lll, 279) Gazzali mevki ve 
makam arzusunu başlıca iki sebebe bağ
lar. Bunlardan ilki insanın kendi gelece
ği hakkındaki kaygılarıdır. Bu kaygılar 

onu, mevki ve itibarını yükseltip yaygın
laştırarak daha uzun zaman, daha ge
niş çevrede güvence içinde olacağı bir 
gelecek hazırlama çabasına iter. Gazza
lf mevki tutkusunun diğer sebebi dola
yısıyla yaptığı açıklamaları ile bu tutku
nun metafizik temellerine inmeye çalış
mıştır. Ona göre, "De ki, ruh rabbimin 
emrindendir" (el-isra ı 71 85) meali nd eki 
ayetin de gösterdiği gibi insan ruhu "rab
hani bir varlık"tır. Rubübiyyet "varlık ve 
kemalde tekleşmek, eşsizleşmek"tir. Ke
mal ilahi sıfatiardan olduğu için -yine 
ilahi bir varlık olan- insan tarafından ta
bii olarak istenir (a.g.e., lll, 281). Kudret 
ve hakimiyet birer kemaldir. Şu halde 
başkaları üzerinde hakimiyet kurma ar
zusu insanın tabiatında vardır (a.g.e. , lll , 
28ı-282). Servet gibi mevki ve mansıb da 
dünya hayatının geçici ihtiyaçlarından

dır. Dünyevi olan her imkan gibi mev
kiden de ahiret için faydalanılabilir. Şu 
halde mevki kendi başına bir gaye ola
rak alınmamalı, özellikle dini değerler 
bu gayeye vasıta kılınmamalıdır. "ibadet 
vasıtasıyla mal ve cah kazanmaya kal
kışmak dine karşı işlenmiş bir suçtur ve 
haramdır" (a.g.e., lll, 285). 

Cah terimini, "bazı insanların sahip 
olduğu ve diğer insanları yönetme im-



kanını sağlayan bir güç" şeklinde tarif 
eden İbn Haldün. Zuhruf süresinin 32. 
ayetini de delil göstererek sosyal hayat
ta farklı mertebelerde mevki ve makam
ların bulunmasını, gayesi insan türünün 
idamesi olan ilahi bir kanun şeklinde 
görmüştür. İbn Haldün'a göre bu kanun 
uyarınca mevki sahibi adalet ölçüleri için
de, şer'i ve siyasi hükümlere göre izin, 
yasak, zorlama gibi değişik tasarrufla
rıyla fertleri sosyal dayanışmaya sevke
der; faydalı işlere yöneltme, zararlı olan
lardan uzaklaştırma çabası gösterir (Mu· 
k:addime, ll , 919-925) 

Klasik ahlak kitaplarında mevki ve ma
kamı insanların yararına kullanma çaba
sı "cahı bezletmek" deyimiyle ifade edi
lir ve bu çabayı gösterenler cömertterin 
en şerefiisi sayılır (mesela bk. Maverdi, 
s. 321-322 ; İbn Haldun, ll, 923). 
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~ MusTAFA ÇAÖRıcı 

ı 
CAHD 

1 

(~1) 

İtikadi hükümleri 
kısmen veya tamamen bile bile 

inkar etmek anlamında kullanılan 
bir terim. 

L _j 

Cahd sözlükte "bir şeyi bildiği halde 
kabullenmeyerek inkar etmek" manası
na gelir. Bu inkar, doğruluğu kalben tas
dik edilen bir hükmün yanlış olduğunu 
ileri sürmek şeklinde olabileceği gibi yan
lış bilinen bir hususun doğru olduğunu 
iddia etmek şeklinde de olabilir. Hangi 
şekilde olursa olsun netice itibariyle cahd 
insanın realiteye uygun olan, yani duyu
ların ve aklın verilerine dayanan kesin 
hükmün aksini savunarak kasten gerçe
ğe karşı tavır alması ve onu kabullen
mekten kaçınmasıdır. Cahd ile inkar ve 
küfür kelimeleri arasında anlam benzer
liği bulunmakla beraber bazı farklar da 

vardır. İnkar, bil~isizliğin sonucu olarak 
bir hükmü tasdik ve itiraf etmemek. 
cahd ise bilerek ve inat göstererek ger
çeği kabullenmemektir. Küfür de ister 
bilerek ister bilmeyerek olsun .inkarın 
her türüne verilen genel bir addır. 

Kur'an-ı Kerim'de on iki yerde tek
rarlanan cahd, bir ayette "ilahi nimete 
karşı gösterilen nankörlük" (en-Nahl 16/ 
71 ), diğerlerinde ise "AIIah'ın ayetlerini 
bile bile görmemezlikten gelmek" anla
mını ifade etmektedir. "AIIah'ın ayetle
ri" vahiy ürünü olan Kur'an manasma 
alındığı gibi Allah'ın varlığına, birliğine, 
eşsiz kudretine delalet eden nesneler ve 
tabiat olayları, ayrıca nübüwetin ger
çekliğini belgeleyen mucizeler anlamın
da da kullanılmıştır. Bu ayetterin SÖZ ko
nusu ettiği inkarcılar ahdini bozan, fe
sat çıkaran, kafir, zalim ve nankör kim
seler diye vasıflandırılır (bk. M. F. Abdül
baki, Muccem, "cl,ıd" md.). Cahd muhte
lif hadislerde de aynı manalarta birlikte 
"hukuki ve ahlaki bir hükmü bile bile in
kar etmek" anlamında da kullanılmıştır 
(bk. Wensinck, Muccem, "chd" md.). 

Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i kitab'ın, özel
likle yahudilerin son peygamberin gele
ceğinden haberdar oldukları ve Hz. Mu
hammed' in hak peygamber olduğunu 
bildikleri halde onu inkar ettikleri ha
ber verilir (msi bk. el-Bakara 2/ 146). Bu 
gerçeği belirtmek amacıyla olmalıdır ki 
bazı İslami eserlerde yahudilerden cu
hüd (caJ.ıidin ]inkarcı! çoğulu) diye söz edil
miştir. 
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~ A. SAİM KıLAvuz 

CAHEN, Claude 

(1909-1991) 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

26 Şubat 1909'da Paris'te doğdu. Yük
sek öğrenimine Ecole Normale Superi
eure'de başladı; 1931 yılında Ecole Na
tionale des Langues Orientales'in Türk-

CAHEN, Claude 

çe - Arapça bölümünden mezun oldu. 
1932 ·de tarih öğretmenliği imtihanını 

kazanarak Amiens, Rouen ve Paris'te 
görev yaptı ve araştırma faaliyetlerinde 
bulundu. 1936-1937 yıllarını Türkiye'de 
geçirdi. 1940'ta La Syrie du Nord a 
l'epoque des Craisades adlı teziyle dok
tor unvanını aldı. ll. Dünya Savaşı süre
since beş yıl tutuklu kaldı. 1945-1959 yıl
larında Strasbourg Üniversitesi'nde, da
ha sonra da kariyerini tamamladığı Sor
bonne Üniversitesi'nde (I 959-1979) öğre
tim üyeliği yaptı. 1973'ten itibaren Aca
demie des lnscriptions et Belles-Lettres'
in üyesi ve Societe Asiatique'in başkanı 
olan Cahen, Legion d'Honneur nişanı sa
hibi idi. 18 Kasım 1991 tarihinde Savigny
sur-Orge'de öldü. 

Cahen Ortadoğu'nun Ortaçağ tarihi 
alanında uzmandı. Belgeleri aslından in
celeyebilmek için gerekli olan dilleri iyi 
bildiğinden vergiler, hukuk ve ticaret ha
yatı gibi çok geniş bir sahada dikkat çe
kici araştırmalarda bulundu. Anadolu, 
Suriye ve Mısır'ın idari kurumları. ekono
mik hayatı ve sosyal yapıları üzerinde de
rinliğine incelemeler yaptı. Anadolu'nun 
Selçuklu ve Beylikler devirleriyle ilgili ki
tap ve makaleler yazdı; İslam. Batı ve 
Bizans kaynaklarını mukayese ederek 
Haçlı seferleri tarihine yeni bir anlayışla 
yaklaştı. 
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K M. Setton tarafından yayımlanan A 
History of the Crusades (Philadelphie 
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ki Selçuklular'la ilgili bölümleri ve P. M. 
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