
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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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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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. 

Eserleri. 1. Leçons d'histoire musulma
ne: VIII"- XIe s. (Paris 1957-6 I). 2. Mou
vements populaires et autonomismes 
urbains dans 1 'Asi e musulman e du 
Moyen -Age (Leiden ı 959). 3. Preotto
man Turkey: A General Survey of the 
Material and Spiritual Culture and 
History Circa 1071-1330 (Lo n dres 1968; 
Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler 
itre. Yı ldız MoranL istanbul !979 ; gözden 
geçirilmiş ilaveli Fransızca neşri: La Tur
quie pre-ottomane, İstanbul-Paris I 988) . 
4. Islam des origines de but de J'em
pire attaman (Paris I 970; İslamiyet Do
ğuşundan Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
na Kadar itre. Esat Nermi ErendorL istan
bul I 990). 5. Introducüon a l'histoire de 
J'Orient musulman medieval (VII- xve 
s.): Methodologie et eJements de bib
liographie (Paris 1982). 6. Orient et Oc
cident au temps des Craisades (Paris 
I983) 

K M. Setton tarafından yayımlanan A 
History of the Crusades (Philadelphie 
I 958-!96 ı) adlı eserin 1 ve ll . ciltlerinde
ki Selçuklular'la ilgili bölümleri ve P. M. 
Holt, A. K S. Lambton. B. Lewis'in neşret-
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