
630) son bulduğunu ileri sürenler de ol
muştur. Asıl ihtilaf ise Cahiliye çağının 
başlangıcını tayin hususunda ortaya çık

maktadır. Nitekim müfessirler. Ahzab sü
resinin 33. ayetindeki "ilk cahiliye" (el
cahi liyyetü'I-Gia) tabirinin delaleti ve bu
nunla hangi devrin murad edildiği hu
susunda farklı görüşler ileri sürmüşler, 
bazıları cahiliyeyi ilk (veya eski) ve ikinci 
(veya diğer) olmak üzere ikiye ayırmışlar
dır. İlk Cahiliye'nin hangi dönemleri içi
ne aldığı hususunda da farklı görüşler 
belirtilmiş; Adem-NOh, Adem-İbrahim, 
N Oh- İdris , N Oh- İbrahim, DavOd- Süley
man veya Musa- isa arasında geçen de
virleri ihtiva ettiği şeklinde değişik za
man dilimleri ileri sürülmüştür. Cahiliye 
çağını ikiye ayıran bu anlayışı benimse
yeniere göre ikinci Cahiliye devri ise Hz. 
fsa ile Hz. Muhammed arasında geçen 
dönem veya İslamiyet'in zuhurundan az 
önceki, yani V. yüzyıldan Hz. Peygam
ber'in İslam dinini tebliğe başlamasına 
kadar süren zaman dilimidir. Bu dönem
de yaşayan ve Hanifler diye anılan tev
hid ehline de bunları müşrik Cahiliye hal
kından ayırmak için "fetret ehli" denil
miştir. 

Bu taksimi benimsemeyen bazı alim
ler ise ilk Cahiliye'nin ayrı bir devir ol
madığını, İslam dininden önceki bütün 
devirleri içine aldığını ileri sürmüşlerdir. 
Bu arada ilk Cahiliye ile İslam'dan önce
ki devirleri, ikinci veya diğer Cahiliye ile 
de İslami devirdeki Cahiliye tezahürleri
ni anlamak gerektiğini savunanlar da 
olmuştur. Bunlara göre mutlak Cahiliye, 
bi'set-i nebeviden hemen önceki Arap
lar'ın putperestlik dönemidir; bununla 
birlikte İslami dönemde de aynı zihni
yete sahip olanlara bu sıfat verilir. Nite
kim Hz. Peygamber, bir tartışma sırasın
da Bilal-i Habeşfye "kara kadının oğlu" 
diye hakaret eden EbO Zer el-Gıfari'ye, 
"Onu annesinin renginden dolayı mı ayıp
lıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala 
Cahiliye ahlaki kalmış bir kimsesin" de
miştir (Buhari. "İman", 22). Buna göre Ca
hiliye, bir çağın adı olması yanında belli 
bir ahlak ve zihniyet tarzının ifadesi olup 
her çağda varlığını hissettirebilir. Ori
jinal manada Cahiliye'nin "İslam'dan ön
ceki dönem" diye tercüme edilerneyece
ği ni, zira onun daha çok bugünü gös
terdiğini belirten lzutsu, bu terimin po
zitif olarak İslami olana aykırılık ifade 
ettiğini; Hz. Peygamber ve ashabının da 
Cahiliye'yi artık geçmişte kalan bir de
vir addetmediklerini; yeni İslami akım 
tarafından uzaklaştırılmış, ancak mürnin
terin kafalarında bile gizliden gizliye var-

lığını sürdürebilen, hortlamaya hazır di
namik bir şey olarak anladıklarını; Hz. 
Peygamber'e göre de bu durumun yeni 
dine yönelik bir tehlike olduğunu belir
tir. Cahiliyenin müşrik Araplar'la birlik
te ortadan kalkmadığını gösteren ha
dislerin birinde Hz. Peygamber şöyle de
miştir : "Ümmetimin içinde Cahiliye dö
neminden kalma, tamamen terkedeme
yecekleri dört adet vardır: Asaletleriyle 
övünmek, başkalarının soyuna dil uzat
mak, yıldızları vesile edinerek yağmur 
beklemek, ölünün arkasından yüksek 
sesle ağlamak" (Müslim, "Cena'iz", 29). 

Bazı ilim ve fikir adamları da Cahiliye 
devrini yalnızca Araplar'ın putperestliği
ne, kan davalarına ve diğer ahlaki bo
zukluklarına inhisar ettirmenin, Cahiliye 
tezahürlerini Cahiliye'nin kendisi diye 
kabul etmenin yanlış olduğunu belirt
mişlerdir. Buna göre insanların nefsa
ni ve keyfi arzularına köle oldukları, ila
hi kitaba tabi olmayı reddettikleri, zu
lüm, sömürü ve ırkçılık gibi yaygın kö
tülüklerle beslenip ayakta duran sistem 
ve rejimierin hakim olduğu her zaman 
ve mekanda cahiliye varlığını sürdür
mektedir. 
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~ MusTAFA FAYDA 

L 

CA HTM 

CAHİM 
( ~1 ) 

Genel olarak 
cehennemİ veya onun azabı en şiddetli 

tabakalarından birini ifade eden 
terim. 

_j 

Sözlükte " şiddetle tutuşmuş alevii ateş, 
kat kat yanan ateş, çukurda yanan bü
yük ateş" veya "derin vadi" gibi anlam
lara gelir. Bazı şarkiyatçılar Kur'an'daki 
cahim kelimesinin, Eski Ahid ile (Tekvin, 
ı 51 ı 7) onun Ararnice tefsirlEf!rinde bu
lunan ve "saf ateş ocağı" manasma ge
len İbranice gehinnom kelimesinden gel
diğini ileri sürmüşlerdir (bk. Thomas, s. 
451). Arap dilcilerine göre ise cahim Arap
ça asıllı bir kelime olup İslam öncesi Arap 
şiirinde de mevcuttur. Nitekim Taberi'
nin naklettiği bir mısrada Cahiliye devri 
şairlerinden Ümeyye b. Ebü's-Salt'ın bu 
kelimeyi kullandığı görülmektedir ( Tef
sfr, ll , 562) . 

Kur'an -ı Kerim'de yirmi altı yerde ge
çen cahim. cehennem için kullanılan ye
di isim (cehennem, cahim. haviye, sair, 
leza, sakar, hutame) içinde cehennemden 
sonra en çok tekrar edilenidir. Üç yerde 
belirsiz isim veya sıfat (cahim), diğer yer
lerde ise belirli isim olarak (el-cahTm) ge
çer. Bunlardan, Hz. İbrahim'in atıldığı 
ateşi ifade eden biri (es- Saffat 37 / 97) 
dışındakiler "cehennem" veya "cehen
nemde bulunan şiddetli ateş" manasını 
taşır. İlgili ayetlerde belirtildiğine göre 
cahimin dibinden, cehennemiikierin yi
yeceği olan ve şeytanların başlarına ben
zeyen zakkum ağacı çıkar (es-Saftat 371 
64-66). Ölümden sonraki diriliş gerçek
leşince cahim tutuşturularak herkese 
apaçık bir şekilde gösterilecek (et-Teka
sür 102/ 6) ve zalimlerle yardımcıları ona 
doğru sevkedileceklerdir (es-Saffat 371 
23) Yine bu ayetlerde kaydedildiğine gö
re Allah'ı tanımayanlar, peygamberlere 
verilen mucizeleri ve ilahi kitapları ya
lanlayanlar, kafirler, zalimler, sapıklar, 

günahkarlar, yeniden dirilişi ve ahiret 
alemini inkar edenler, azgınlık yolunu 
tutup dünya hayatını tercih edenler, amel 
defterleri sol taraftan verilenler cahimin 
ortasına atılacak; buna karşılık mürta
kiler ve günahlarından tövbe edip ilahi 
buyruklara uygun hareket edenler onun 
azabından korunacaklardır. 

Cahim hadislerde de cehennem kar
şılığında ve onun isimlerinden biri ola
rak kullanılmıştır. 

Bazı müfessirler, kelimenin sözlük an
lamına ve zayıf kabul edilen bir kısım ri-

19 



CA HIM 

vayetiere dayanarak cahimi cehennemin 
altıncı tabakası olarak yorumlamışlar 
ve buranın Arap müşriklerine has oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Elmalılı ise ca
himin cehennemin en şiddetli tabakası 
olduğunu kaydeder (Hak Dini, VIII, 5333). 
Bir kısım müfessirler de cehennem hak
kında kullanılan yedi isimden her biri
nin onun kapılarının adı olduğunu söy
lemişlerse de bu yorum isabetli görül
memiştir. Şii kaynaklarının bir kısmı (Mu
hammed er-Riyşehri, II. 186) cahimi ce
hennemin en üst ve azabı en hafif ta
bakası olarak gösterir (bk. CEHENNEM). 
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CAHİT SITKI TARANCI 

ı 

L 
(bk. TARANCI, Cahit Sıtkı). 

_j 

ı 
c.AHiz ı 

(.b.~\) 

Ebıl Osman Amr b. Bahr 
b. Mahbılb el-Cahiz el-Kinani' 

(ö. 255/869) 

Arap edebiyatının 
en büyük nesir yazarlarından 

ve Mu'tezile kelamcılarından biri. 
L _j 

1 S0-160 (767 -777) yılları arasında Bas
ra'da doğduğu tahmin edilmektedir. İlk 
kaynaklara dayanarak biyografisini ya
zan Sendübfye göre dedesi Mahbüb de
ve çobanı bir zenci idi. Buna göre Cahiz 
bir Arap- zenci melezi olmalıdır. "Cahiz" 
lakabı kendisine patlak gözlü olmasın
dan dolayı verilmiştir. 

Küçük yaştan itibaren ilim öğrenme

ye karşı şiddetli bir arzusu olan Cahiz'in 
gençliğinde, en parlak devrini yaşayan 
Basra'da çok canlı bir ilim ve kültür ha
yatı vardı. Halil b. Ahmed, Sibeveyhi, Ah
feş, EbQ Ubeyde Ma'mer b. Müsenna. 
EbQ Zeyd el-Ensari, Asmai gibi birçok 
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büyük alim Basra' da bulunuyordu. Ca
hiz bu alimierin derslerine devam ede
rek gramer, şiir, tarih ve edebiyat öğ
rendi. Bir yandan da geçimini sağlamak 
için ticaretle uğraştı. Bu arada Basra Ca
mii'ndeki ilmi ve edebi meclislere, Bas
ra panayırının kurulduğu, çöl Arapları'
nın geldiği, şairterin ve hatiplerin şiirle
rini ve hutbelerini okudukları Mirbed'e 
(Yakut. fl1u'cemü'l -büldan, V, 97-99) de
vam etti. Fasih Arapça 'yı onlardan öğ
rendi. Ayrıca kelamcıların, çeşitli mez
hep mensuplarının, müslümantarla di
ğer diniere mensup olanların ve ŞuQbiy
ye'nin aralarında tartıştıkları meseleleri 
dinledi. Alimierin ve edipterin meclisle
rine katılmak için bazan KQfe'ye ve Bağ
dat'a kadar gitti. 

Cahiz eserlerini 200 (815) yılından da
ha önce yazmaya başlamış olmalıdır. Zi
ra hilafet ve diğer konularla ilgili eser
lerinin Halife Me'mQn tarafından beğe
nitmesi ve kendisinin Bağdat'a çağrılma
sı 200 yılına rastlar. Cahiz bundan son
ra zaman zaman Bağdat ve Samerra'da 
halifenin ve devlet büyüklerinin muhi
tinde kalmış ve çeşitli eserler yazıp on
lara takdim ederek oldukça büyük bir 
yekün tutan caizeler almıştır. Bu durum, 
247 (861) yılında Halife Mütevekkil-Alel
lah ile Feth b. Hakan el -Farisi'nin Samer
ra yakınında öldürülmelerine kadar de
vam etmiştir. 

Cahiz Bağdat'ta bulunduğu sırada bil
hassa Aristo'dan yapılan tercümelerden 
faydalanmıştır. Vedia Taha Necm bu ko
nuyu Menly.üliitü '1- CilJ:ıi? c an Aris to ii 
Kitabi'l-lfayevan adlı eserinde (Küveyt 
1985) ele almıştır. Edindiği bu kültür 
Nazzam, Sümame b. Eşres gibi Mu'tezi
le büyüklerinin tesiri altında teşekkül 

eden ketama dair fikirlerinin olgunlaş
masına yardım etti. Me'mQn devrinde bir 
ara orvanü' r - resait başkanlığına getirii
diyse de birkaç gün sonra bu görevden 
istifa etti. Daha sonra ·bu makamda İb
rahim b. Abbas es-SQlfye vekalet ettiği 
bilinmektedir. Geçimini, eserlerini ithaf 
ettiği kimselerden aldığı caizelerle sağ
layan Cahiz'in Kitiibü'l-Ifayevan, Kita
bü'l-Beyan, Kitabü'?-?er' ve'n-nalJl 
adlı eserlerinin her biri için 5000 dinar 
mükafat aldığı rivayet edilir. 

Cahiz'in asıl parlak devri, 220-233 (835-
847) yılları arasında vezirlik makamın
da bulunan İbnü'z-Zeyyat Muhammed 
b. Abdülmelik zamanına rastlar. Bu sı

rada kaleme aldığı birçok risalesini İb
nü'z-Zeyyat'a ithaf etti. Onun bu devir
de yaşadığı müreffeh hayatı ve sahip ol-

duğu itibarı Hatib el-Bağdadi'nin nak
lettiği bir hadise göstermektedir (Tarff]u 
Bagdad, XII, 219) . Cahiz bu arada Şam, 
Hum us ve Antakya 'yı ziyaret etti. 233 
(847) yılında İbnü'z- Zeyyat öldürütün ce 
kendisi de yakalanıp hapsedildL Daha 
sonra Ahmed b. EbQ Duad onu affetti. 
Bunun üzerine eserlerinin bir kısmını İbn 
EbQ Duad ve oğlu Muhammed'e ithaf 
etti. Bir ara Halife Mütevekkil-Alellah Ca
hiz'i çocuklarına hoca tayin etmek iste
diyse de çirkin yüzlü olduğu için bun
dan vazgeçti. İbn Ebu Duad ve oğlunun 
ölmesinden sonra ise Halife Mütevek
kil -Alellah ile Feth b. Hakan'ın himaye
lerini gördü ve bazı eserlerini onlara it
haf etti. Bu sırada Feth ile birlikte Şam'a 
gitti. 

Hayatının sonuna doğru felç olan Ca
hiz, ayrıca damla hastalığından musta
rip ve çok yaşlanmış olarak Basra'ya çe
kildi. Bir ara Halife Mütevekkil-Alellah 
kendisini Samerra'ya davet ettiyse de 
bu davete icabet edemedi (Yakut, fl1u'ce
mü'l-üdeba', XVI. 113). 255 yılı Muhar
reminde (Ocak 869) doksan beş yaşla
rında iken Basra'da vefat etti. 

Patlak gözlü, ince boyunlu, kalın du
daklı, esmer tenli, kısa boylu olan Cahiz 
neşeli, şakacı, zeki, nüktedan, biraz cim
ri ve tartışmadan hoşlanan bir kimse idi. 
Çirkinliğine rağmen meziyetleriyle ken
disini sevdirmiş, en yüksek makamlar
da bulunan devlet adamları ile münase
bet kurabilmiştir. Kaynaklarda onun ev
lendiğine ve çocuk sahibi olduğuna dair 
bilgi yoktur. MeymQn b. Harun'un riva
yetine göre bir cariyesi. bir de hizmetçi
si vardı (İbnü'n-Nedim, s. 39). Diğer bir 
rivayete göre ise satın aldığı bir Türk ca
riyeden bir oğlu olmuştur (Ch . Pellat, Le 

Milieu başrien .. . , s. 242, not 2). 

ÜsiObu ve Şahsiyeti. Cahiz'in İslam dü
şünce tarihinde önemli bir yeri bulun
makla beraber onun asıl şöhreti yazar
tığı ve edipliği dolayısıyladır. Halife Me'
man ile Cahiz'den bahseden müellifler 
onun üslQbunu takdir etmişlerdir. Her 
ne kadar daha önce İbnü'l-Mukaffa', Sehl 
b. Harun gibi büyük nesir ustaları yetiş
mişse de Arap nesrine mükemmel şek
lini veren Cahiz olmuştur. Onun üslQbun
da lüzumsuz seeiter ve sunTiik yoktur. Ge
niş eserlerinde konu dağınıklığına rast
lanmakla beraber risalelerinde bu du
rum görülmez. ÜslQbundaki ahengi, se
ci yerine aynı fikri iki değişik şekilde ifa
de etmek suretiyle sağlamıştır. Böylece 
kendisinden önceki nesirciler gibi kısa 
ve özlü ifade yerine konuyu biraz daha 


