
CAHEN, cıaude 

tikleri Cambridge History of Islam 'ın 
(Cambridge 1970) ll. cildindeki ekonomi, 
toplum ve kurumlarla ilgili bölümü de 
Cahen yazmıştır. Ayrıca l'Encyclopedie 
de l'Islam 'da ve Revue Historique, Le 
Moyen Age, Journal Asiatique, Bulle
lin de l'Institut Français d'Etudes Orien
tales de Damas, Studia Islamica Byzan
tion, Turcica gibi dergilerde çok sayıda 
makalesi yayımlanmıştır. Makalelerinin 
büyük bir kısmı Turcobyzantina et 
Oriens christianus (Londres 1974), Les 
peııples musulmans dans l'histoire me
dievale (Damas 1977) ve Makhzılmiyyat, 
etudes sur l'histoire economique et fi
nanciere de l'Egypte medievale'de (Le
iden 1977) toplanmış, bazıları da Türk
çe 'ye çevrilmiştir: "XIII. Asır Ortalarında 
Cezire" (tre Neşet Çağatay, AüiFD, ll / 4 
ıı953L s. 93 - ı06); "İslam Kaynaklarına 
Göre Malazgirt Savaşı" (tre Zeynep Ker
man, TM, ı 7 ı istanbul ı 9721, s. 77- ı 00) ; 
"Baba İshak, Baba İlyas. Hacı Bektaş ve 
Diğerleri" (tre . İ smet Kayaoğlu , AÜiFD, XVIII 

ı ı 9721, s. ı 93-202) ; "Selçuklu Devri Tarih 
Yazıcılığı " (tre İ smet Kayaoğlu-Mehmed 

Dağ, AÜiF islam ilimleri Enstitüsü Dergi· 

si, 11 / 2 ıı975 1, s. ı75 - 198); " Osmanlılar

dan Önce Anadolu'da Şiilik Problemi" (tre 
Sabri Hizmetli. a.e., V ıt 982ı. s. 305-319); 
"İlk Ahiler Hakkında" (tre. Mürsel Öztürk, 
TTK Belleten, L/ 197 ıı986ı, s. 591 -601); 
"İslam ve Haçlılar" (tre İsmet Kayaoğl u, 
a.e., Ll / 200 119871, s. 1045-ıü5ı): "Türk
lerin Anadolu'ya İlk Girişi" (tre Yaşar Yü
cel - Bahaeddin Yediyıldız , a.e., Ll / 201 
l19881, s 1375-1431) 
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CAHİDİ AHMED EFENDi 

ı 

(ö. 1070/ 1659·60) 

Halvetiyye- Uşşakıyye tarikatının 
Cahidiyye kolunun kurucusu, 

L 
mutasawıf- şair. 

_j 

Edirne'de doğdu. Hayatı hakkında ye
terli bilgi yoktur. Asıl adı Ahmed, mah
lası Ca h idi' dir. Kitô.bü 'n- Nasiha adlı 

eserinden Rumelili bir aileden geldiği 

ve babasının adının Muhammed olduğu 
anlaşılmaktadır. Kaynakların tasawufa 

16 

intisabından sonraki dönemine ilişkin 

verdiği bilgiler çelişkilidir. Sadık Vicdanı 
onu Eğrikapı Savaklar Dergahı şeyhi ve 
Uşşakıyye'nin Cemaliyye şubesinin ku
rucusu Cemaleddin Edirnevi'nin müridi 
olarak göstermişse de (Tomar · Hal ve· 

tiyye, s. ı ı O) bu bilgi doğru değildir. Zi
ra Ca h idi 1070 'te ( 1659 -60). Cemaled
din ise i 164 'te ( 1751 ) vefat etmiştir. Bu 
yanlışlık sonraki yayınlarda da sürdürül
müştür (Bayrı, s. 874 ; TDEA, ll, 6) Öte 
yandan Hüseyin Vassaf ve Sadeddin Nüz
het Ergun. Ayvansarayi'nin tek nüshası 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
iken (TY, nr. 2466) bugün kaybolan Ter
cüme-i Meşô.yih adlı eserine dayana
rak Cahidi'nin Bosnalı Şeyh Hasan Kai
mi Efendi'ye (ö 1091 / 1680) intisap et
tiğini ve ondan hilafet aldığını söylerler. 
Cahidi'den yirmi yıl sonra vefat eden Ka
imi, Öziçeli Muslihuddin Efendi'nin (ö 

1052 / ı642) müridi olup onun da şeyhi 
Safyalı Balf Efendi'dir. Kaynaklarda Kal
mi'nin Uşşakf olduğunu gösteren bir işa
ret bulunmadığına göre onun Cahidi'nin 
şeyhi olması şüphelidir. 

Cahidi Ahmed Efendi muhtemelen 
Edirne'de bir Halveti- Uşşakr şeyh i nden 
hilafet aldıktan sonra Çanakkale'ye gi
derek Kilitbahir'de kurduğu tekkesinde 
irşad faaliyetinde bulunmuştur. Ölümü
ne "istirahat" (ı 070) kelimesi tarih dü
şürülmüştür. Halk arasında yanlışlıkla 

"Cahide Sultan" diye anılan Cahidi'nin 
türbesi Çanakkale'nin önemli ziyaret yer
lerinden olup yine aynı adla anılan mes
eldin ön tarafında yer almaktadır. 

Cahidi Ahmed Efendi'ye nisbet edilen 
Cahidiyye tarikatı, şeyhin vefatından son
ra oğlu Abdüllatif Efendi tarafından sür
dürülmüştür. Tarikatın XVIII. yüzyılda Ça
nakkale, Bursa ve Edirne çevresinde hay
li yaygın olduğu, ancak istanbul'a ulaşa
madığı anlaşılmaktadır. Halifelerinden 
Muslihuddin Karaman!, Uşşakıyye'nin 

Muslihiyye şubesinin kurucusudur (Ha
ririzade, ll , 292b). Bir başka halifesi olan 
Şeyh Ali Efendi'nin müridi Sursalı Şeyh 
Muhyiddin Efendi (ö ı 091 1 1680), Cahi
diyye tarikatını Bursa'da kurduğu Üçkoz
lar Dergahı'nda temsil etmiş (Şeyh! , I, 
576), bu dergah son dönemlere kadar 
faaliyetini sürdürmüştür. 

Hüseyin Vassaf' ın, Çanakkale'de uzun 
yıllar Kı la· -ı Müstahkeme teşkilatında 

görev yapan Seyyid Paşa'dan aktardığı 
tarikatla ilgili bilgilere göre Cahidiyye 
mensupları XIX. yüzyılın başlarından iti
baren Cahidi'nin takip ettiği Sünni çiz-

giden uzaklaşarak Bektaşileşmişler ve 
sayıları giderek azalmıştır. XX. yüzyılın 
başlarında Cahidiyye'nin tamamen or
tadan kalktığı anlaşılmaktadır (Se{fne, 

lV, 253) 

Eserleri. 1. Divan. Yunus Emre 'yi ta
kip eden mutasawıf halk şairlerinden 
olan Cahidi'nin divanı, çoğu hece vez
niyle yazılmış 100 kadar gazel-ilahi tar
zında şiirden meydana gelir. Vezin ve 
kafiyeye önem vermeksizin duygu ve dü
şüncelerini ifade eden şairin. "Bir değir
mendir bu dünya öğütür bir gün bizi" 
mısraını ihtiva eden meşhur şiiri. eviç 
ve acem makamlarında ilahi olarak bes
telenmiştir. Çağdaş şair ve yazarlardan 
Ca h it Zarifoğlu (ö. 1987). fikri yazı ve de
nemelerini derlediği eserine Cahidi'den 
ilham alarak Bir Değirmendir Bu Dün
ya (İstanbul ı 985) adını vermiştir. Divanın 
yazma nüshası Süleymaniye Kütüphane
si'ndedir (Hasan Hüsnü Paşa, nr. 796) M. 
Halid Bayrı eserin kendisinde de bir nüs
hası olduğunu söyler. 2. Kitiibü'n -Nasi
ha. Tasawufla ilgili genel bilgileri. sü!Ok 
adab ve erkanını, müellifin çeşitli sözle
rini ihtiva eden eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde iki nüshası bulunmakta
dır (İbrahim Efendi , nr. 350; Yazma Bağış
lar, nr . 2141 ) 

Cihidi Ahmed Efendi cami i ve Türbesi • 

Ki litbahir 1 Çanakkale 
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Halvetiyye- U şşakıyye tarikatının 
Cahidi Ahmed Efendi'ye 

(ö. 1070/ 1659-60) 
nisbet edilen bir kolu 

L 
(bk. CAHiDi AHMED EFENDi). 

_j 

ı 
CAHiLiYE 

ı 

( ~~1) 

Özel olarak Araplar'ın 
İslam'dan önceki dini ve sosyal 

hayat telakkilerini, genel olarak da 
kişilerin ve toplumların günah ve 
isyanlarını ifade eden bir terim. 

_j L 

Cehl kökünden türetilmiş olup eski 
sözlüklerde bu kelimeye ilmin zıddı ola
rak genellikle "bilgisizlik" anlamı verilir 
(CevherT. eş-Şı~a~, "chl'' md .; Lisanü'l · 
CArab, "chl" md.; Tacü'l· caras, "chl" md .). 
Ragıb ei - İsfahanf cehlin üç değişik anla
mından söz ederek "nefsin bilgiden yok
sun olması" şeklindeki ilk anlamın keli
menin asıl manası olduğunu ifade eder. 
Diğer iki anlamı ise "bir konuda doğru 

. olanın tersine inanma" ve "bir konuda 
yapılması gerekenin tersini yapma"dır 
(el ·Mü{redat, "chl" md) Cahiliye (cahiliy
ye) kelimesi şekil bakımından ism-i men
sub veya yapma (mec'ul) mastardır. ism-i 
mensub olarak "cahile ait, cahile özgü. 
cahilce" gibi manalara gelen cahili ve 
bunun müennesi olan cahiliyye, sıfat 

tamlamaları içinde kullanılır. Ancak is
lam'dan önceki dönemi ifade etmek üze
re Kur'an ve hadislerde, diğer islam li
teratüründe yaygın olarak kullanıldığı 

şekliyle cahiliyye, cahil kelimesine -iyyet 
ekinin ilavesiyle elde edilen yapma bir 
masdardır. Bu durumda tek başına ve
ya isim tamlaması içinde kullanılabilir. 

islami dönemde ortaya çıkmış bir te
rim olan cahiliye, gerek Kur'an - ı Kerim'
de gerekse hadislerde Araplar'ın İslam· -

dan önceki inanç, tutum ve davranışla
rını İslami devirdekinden ayırt etmek 
için kullanılmıştır . Bu sebeple genellikle 
Araplar'ın islam'dan önceki dönemine 
"Cahiliye" veya "Cahiliye çağı ;, (asrü 'l-ca
hiliyye). o dönemde yaşayan şairlere de 
"Cahiliye şairleri" (şuaraü'l-cahiliyye) de
nilir. 

Hz. Peygamber'in ashabı cahiliye keli
mesiyle islam öncesini, yani miladi 610 
yılında vahyin inmeye başlamasından 

önce yaşadıkları devri kastediyorlardı. 

Onlar müslüman olduktan sonra bu de
virle ilgili hatıralarını. inançlarını, tutum 
ve davranışlarını anlatırken veya Hz. Pey
gamber'e o dönemde yaptıkları işlerin 

islam'daki hükmünün ne olduğunu so
rarken çoğunlukla bu kelimeyi kullan
mışlardır. 

Kur'an- ı Kerfm'de, Mekke devrinde 
nazil olan ayetlerde cahiliye kavramının 
kullanılmamış olmasına bakarak bu te
rimin o devirde henüz yerleşmemiş ol
duğu düşünülebilir. Buna karşılık Medi
ne döneminde inen dört ayette cahiliye 
kelimesi geçmektedir. Nüzül sırasına gö
re bu kelimenin ilk defa içinde geçtiği 

Al-i imran süresinin 154. ayetinde, bazı 
münafıkların Allah hakkındaki yanlış dü
şüncelerinin "Cahiliye zannı " na benzedi
ği belirtilerek cahiliye kelimesi İslam ön
cesini ifade eden bir kavram olarak kul
lanılmıştır. Nüzül sırasına göre cahiliye 
teriminin geçtiği ikinci ayette Hz. Pey
gamber'in hanımları, "ilk Cahiliye dev
rindeki kadınlar gibi açılıp saçılmayın" 

(ei -Ahzab 33/33) şeklinde ikaz edilirken 
yine islam öncesi döneme işaret edil
miştir ( aş bk) Üçüncü ayette "Cahiliye 
taassubu" (hamiyyetü'l-cahi liyye) üzerin
de durulmaktadır. Burada Hudeybiye 
Antiaşması sırasında (6 / 628) müşrikle
rin ve Hz. Peygamber'le müslümanların 
içinde bulundukları farklı ruh halleri tas
vir edilirken, "O zaman kafirler kalpleri
ne taassubu, Cahiliye taassubunu yer
leştirmişlerdi ; Allah da Resülü'ne ve mü
minlere sükünetini indirdi ve onları tak
va SÖZÜ (kelime-i şehadet) üzerinde sabit 
kıldı" buyurulmuştur (ei-Feth 48 / 26). Bu 
ayette Cahiliye çağının taassup ve bar
barlığına, müşrik toplumun hayatına ha
kim olan şiddet, kin ve nefrete işaret 
edilmektedir. Cahiliye kelimesinin yer al
dığı dördüncü ayette ise, "Yoksa onlar 
Cahiliye idaresini mi arıyorlar? iyi anla
yan bir toplum için hükümranlığı Allah'
tan daha güzel kim vardır?" (ei-Maide 5/ 
50) şeklinde yine islam öncesi döneme, 
o dönemin insanlar arasında farklı uy
gulamalarda bulunan haksız ve zalim 

CAHiLiYE 

idaresine dikkat çekilmektedir. Cahiliye 
kelimesi birçok hadiste de kullanılmış
tır (aş bk.) 

Araplar'ın İslam'dan önceki tarihleri
nin cahiliye kelimesiyle ifade edilmesi
nin sebepleri araştırılırken onların ha
yat tarzına bedeviliğin hakim olması, çev
relerinde yaşayan insanlara göre mede
niyet bakımından geri kalmaları , bilgi
sizlik ve gaflet içerisinde göçebe ve yarı 
göçebe hayatı yaşayan kabile toplulukla
rından oluşan, kayda değer önemli bir 
tarihleri olmayan, puta tapan, kötülük 
yapmalarını önleyen bir dine, bir pey
gambere ve semavf bir kitaba sahip bu
lunmayan insanlar olmaları gibi husus
lar üzerinde durulmuştur. Eskiden beri 
kabul edilen bu anlayışa göre Cahiliye 
çağı "bilgisizlik çağı ;, demektir; İslami
yet ise aydınlanma ve bilgi devridir ve 
bu anlamda Cahiliye çağının karşıtıdır. 

Buna karşılık başta şarkiyatçı Goldziher 
olmak üzere modern araştırmacıların ço
ğu, eskiden beri kabul edilen "bilgisizlik 
çağı" şeklindeki bu anlayışa Cahiliye ça
ğı şiirlerinden, Kur'an ve hadis gibi ilk 
islami kaynaklardan örnekler vererek 
yeni bir yorum getirmişlerdir. Onlara gö
re, eski Arap şiirinde "cehl" "ilm"in zıd 

dı olarak da kullanılmakla birlikte bu ke
limenin ikinci derecedeki anlamıdır. Ca
hiliye'yi "barbarlık dönemi" olarak ania
yıp tercüme eden Goldziher, Hz. Pey
gamber'in islam'ı barbarlığın karşıtı ola
rak açıklamış olduğunu hatırlatır ve bu 
anlamdaki cahiliyenin asıl karşıtının hi
lim (hilm) olduğunu belirtir. Hilim keli 
mesi "metanet, güç, fiziki bütünlük ve 
sağlık, teennf, sükünet, bağışlama, yu
muşak huyluluk, ahlak ve karakter sağ
lamlığı, fazla duygusal olmama, ihtiyat 
ve ılımlılık" gibi manalara gelir. Buna gö
re halim, günümüzde "medeni insan" 
diye adlandırılan kişidir. Bunun zıddı 

olan cahil ise "azgın, arzularının esiri, 
hayvani içgüdülerini takip eden, vahşi, 

şiddet taraftarı ve aceleci bir karaktere 
sahip" yani "barbar kimse"dir. Bu anlam
daki Cahiliye, barbarlık ve vahşetin hü
küm sürdüğü dönemdir. Cahiliye devri 
Arapları Allah'ı hakkıyla bilmedikleri, O'na 
şeksiz ve şirksiz iman etmedikleri, ge
rek ferdi gerekse içtimal hayat itibariy
le bilgiden, nizamdan, sulh ve sükündan 
uzak oldukları, güçlü ve asil sayılanları 
daima haklı kabul ettikleri ve adaletten 
yoksun bir hayat yaşadıkları için bu dö
neme Cahiliye denilmiştir. Eski Arap şi
irinde cehlin "şiddet, saldırganlık ve bar
barlık" anlamında kullanıldığını. hatta 
yerine göre bunun bir fazilet sayıldığını 
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