cAiz
konusu zarar oranının hesaplanmasın
da ölçünün mü, yoksa değerin mi esas
a l ınacağı hususu bilhassa Maliki hukuk
doktrininde tartışılmış ve her iki yönde
de görüşler gelişti rilm iştir.
Hanbelf ve özellikle Maliki hukukçular
"beklenmeyen hal" (ez-zurGfü't tarie) olarak değerlendirmişler ve satıcı
yı da zarara ortak ederek alışveriş akdinde karşılıklı dengeyi korumaya çalış
mışlardır. Bu durum, Batı hukukunda
ancak XX. yüzyılın başında ortaya çıkan
"beklenmeyen hal nazariyesi"nin özel
borç münasebetlerine yansıyan uygulamasında ve hakimin beklenmeyen hal
sebebiyle mevcut sözleşmeyi tadil edebilmesinde göze çarpmaktadı r. Konunun
hicrl lll. yüzyıldan itibaren, münferit olaylarda da olsa, İslam hukukçularınca tartışmaya açılmış olması dikkat çekici bir
husustur.
caihayı
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veya hukuki esaslara uygu nl uğunu,
serbest ve geçerli olduğu
nu belirtmek için kullanılmıştı r.

yapılmasının

Kur'an'da birtakım fiilierin serbest olup
yasak veya günah grubuna girmediği
değişik ifade tarzlarıyla bildirilmişse de
bunun için caiz kelimesi kullanılmamış
tır. Hadislerde ise kelime terim anlamıy
la yer almıştır (mesela bk. İbn Mace, "AJ:.ı.
kam", 23; Ebu DavGd, "~~iye", 12. "Dal,ıaya", 6) . İlk devirlerden itibaren İslam
alimleri tarafından çok yaygın bir şekil
de kullanılan caizin (caiz olur-caiz olmaz)
giderek İslam hukukunun belli alanlarında farklı kullanım ve anlamlar kazandığı görülmektedir.
Fıkıh usulünde caizin, dinin beş temel
teklifi hükmünden (aş bk.) biri olan mubah ile yakın ilgisi vardır. Aralarında Gazzall'nin de bulunduğu bir grup usulcüye göre caiz mubah ile eş anlamlı olup
kişinin yapma veya yapınama hususunda dinen serbest bırakıldığı fiilieri ifade
eder. Bu anlamda caiz, yapılması zorunlu olan vacip ile yapılması tavsiye edilen
menduptan farklıdır. Fakat Cemaleddin

İbnü'l - Hacib, Sadrüşşerıa. İbnü'l-Hümam,
İbn Abdüşşekür gibi bazı usulcülere gö-

re caiz, mubahın yanı sıra dinen veya
aklen i mkansız olmayan yahut iki yönü
de eşit olan fiilieri de ifade eder. Bu anlayışa göre caiz mubahtan daha kapsamlı bir kavram olup haram ve tahrimen rnekruh dışında kalan teklifi hükümlerin hepsini. diğer bir ifadeyle vacip, mendup, mubah ve tenzihen rnekruhu içine alır. Ancak bu ikinci tanım, biraz da kelam ve mantık ilmindeki caizi
de tarif kapsamına alma gayr etinden
kaynaklanmaktadır.

cAiz

Fı kıh

( ;~ı ı
"Zatına

nisbetle varlığı ve
yokluğu eşit olan"
anlamındaki akli hüküm

L

(bk. HÜKÜM).
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cAiz
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Dinen veya hukuken
izin verilen
veya serbest olan fiilieri
ifade eden bir terim.
yapılmasına

L

usulünde caiz konusunda ortabir başka tartışma da cevazın
şer'l hüküm olup olmadığıdır. Çoğunlu
ğu teşkil eden usulcüler şer'l hükmü vücüb, hurmet ve cevaz ~ ibaha şeklinde
üç temel kategoride ele almış, cevazı da
" şari'in hitabının bir sonucu" olarak değerlendirip onu şer'i hükümden saymış
tır. Aralarında baz ı Hanefi ve Şafiiler'in
de bulunduğu diğer usulcüler ise cevazı, "şeriat ve kanunun kapsamı dışında
kalan, hakkında hüküm verilmemiş veya serbestlik bildirilmiş asli durum" olarak tanımlamış, eşyada ibahanın esas
olduğundan hareketle caizi de " şari'in
hitabının yokluğunun sonucu" şeklinde

ya

_j

"Geçip gitmek, mümkün, geçerli ve
serbest olmak" gibi anlamlara gelen cevaz kökünden türemiş bir isim olup islam hulçukunda bir söz ve davranışın di-

çıkan

açıklamışlardır.
Fıkıh kayna klarında
i şlenmesine

bir

ise caiz genelde,
terettüp etme-

günah ın

diği

fiilieri ifadede ve fiilin dini hukuka
Bu
anlamda caiz ile helal ve meşru kavramları arasında yakın ilgi vardır. Nitekim
helal ile caiz, "helal olmaz" ile "caiz olmaz" ifadelerinin fürü kitaplarında eş
anlamlı olarak sık sık kullanıldığı görülür. Diğer yönden özellikle Hanefi kaynaklarında akidlerin Kur'an'a, Sünnet'e
ve hukuk mantığına uygunluğu belirtilirken zaman zaman meş ru yerine caiz
tabiri de kullanılmaktadır.
(şer') uygunluğu anlamında kullanılır.

İslam hukukçuları ibadet, fıil, akid ve
hukuki işlemleri sahih, batı! ve fasit şek
linde hukuki bir değerlendirmeye tabi
tutmalarının yanı sıra onları dini esaslar veya dinin yazılı kaynakları ışığında
geliştirdikleri rey açısından da değerlen 
dirmişler ve burada da genelde caiz tabirini kullanmışlardır. Bu anlamda caiz,
bilhassa ibadet alanında sahih ile eş anlamlı ise de muamelatta "kazaen hüküm- diyaneten hüküm" ayırırnma paralel olarak sahihten daha farklı bir anlam kazanmıştır. Bu yönüyle caiz, daha
çok konunun dini açıdan değerlendir
mesini ifade eder. İlk nesil İslam hukukçularında bu ayınma pek rastlanmamakta ise de (bk. BuharT, "Şehadat", 8 ; Darimi, "Veşaya", 15) sonraki devirlerde bu
ayırım doğrultusunda kullanırnın geliş

tiği

görülmektedir. Bundan dolayı, mesela kaynaklarda geçen "kendisiyle abdest veya temizlenmenin caiz olduğu sular", " namazın. secdenin caiz olması " gibi ifadelerdeki caiz ile sıhh at kastedilmişken ayet veya hadiste yasaklanmış
bazı alışveriş türlerinin caiz görülmemesi, fakat sahih yani hukuki sonuç doğurabilir kabul edilmesi bu ayırımla açık
lanabilir.

Caiz kelimesi, genel akid nazariyesi
da giderek özel bir anlam kazanmış, özellikle Hanefi ekolü dışındaki
hukuk ekaileri gayri lazım akidleri "caiz
akidler" olarak vasıflandırmıştır. Diğer
bir ifadeyle "caiz akid" ariyet, vedla, vekalet akldierinde olduğu gibi iki tarafın
veya rehin ve kefalet akidlerinde olduğu gibi ilgili tek tarafın dilediğinde feshetme imkanına sahip olduğu akid nevini ifade eder.
alanında

Sorumluluk hukuku açısından caiz, zaolsa da kanuni sınırı aş
mayan, hukuken izin verilmiş fiil demektir. Bu anlamda cevaz hukuki ve ceza!
mesuliyeti kaldırır. Nitekim, "Cevaz-ı şer'l
zamana (tazmine) münafi olur" (Mecelle,
md. 91) külll kaidesinde söz konusu edirarlı sonuçları
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cAiz
!en şer'f cevaz da bir işin yapılması veya
terkedilmesi yönünde hukukun başta
tanıdığı mutlak müsaade anlamındadır.
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Sanat, edebiyat
ve Osmanlı idari teşkilatında
mükafat, hediye anlamında kullanılan
bir terim.

Ar~pça "geçip gitmek" anlamındaki
cevaz masdanndan türemiş bir kelime
olan caize (çoğu l u cevaiz), genel olarak
beğenilen bir işi yapan kimseye, alim ve
sanatkarlara yazdırılan veya bunlar tarafından devlet adamlarına takdim edilen eseriere verilen mükafat, hediye ve
ihsan manalarma gelir. Ancak caize daha çok yazdıkları şiirler karşılığında şair
lere verilen her türlü hediyeyi ifade etmek için kullanılmış ve bu sebeple bir
edebiyat terimi niteliği kazanmıştır.
Arapça, Farsça ve Türkçe'de aynı anlamda sıla, in'am, sevab (Tahir'ü]-Mevlevi, s.
28) ve atıyye kelimeleri de kullanılmıştır.

Şiir Cahiliye devrindeki kadar olmasa
bile gelişen İslam medeniyeti içinde yerini ve önemini korumuş, her sınıftan
hamilerce desteklenmiştir. Şairin ve sanatının çeşitli vesilelerle itibar görmesine yol açan bu anlayışın deği şik örneklerini ilk devirlerden itibaren görmek
mümkündür. Cahiliye devrinin tanınmış
asillerinden ve cömert simalarından Ha-
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rlm b. Sinan el -Mürri, dönemin üç büyük şairinden biri olan Züheyr b. EbQ
Sülma'ya samimi methiyelerine karşılık
her fırsatta ihsanlarda bulunmuştu. Nitekim Hz. Ömer, Harım' in çocuklarının
birinden Züheyr'in, babası hakkında söylediği şiirlerden birini okumasını istemiş,
dinlediklerini çok beğenip şair hakkın
da takdirlerini bildirince Harlm'in oğlu
bu şiirler için şı:iire caizeler verildiğini
söylemişti (Çetin, s. ı -2) Kaynaklar, istemediği halde kendisine verilen caizelerle Züheyr'in müreffeh bir hayat sürdüğünü belirtirler. Caize vermenin İslam' 
dan sonraki en meşhur örneği olduğu
kadar şairlere caize vermeyi adeta İsla
mi bir gelenek haline getiren bir olay
da Züheyr'in şair olan oğlu Ka'b'ın Hz.
Peygamber'e sunduğu şiir sebebiyle peygamberin kendisine hırkasını (bürde) hediye ederek onu mükafatlandırmasıd.ır.
Ka'b'ın bu şiiri daha sonra "Kaslde -i Bürde" adıyla tanınmıştır. Hz. Peygamber'e
na't yazan sonraki şairler bu caizeye telmihte bulunarak ondan şefaat dilemiş
lerdir. Emevl ve Abbasl halifeleriyle diğer müslüman hükümdarlar da şiir ve
eserlerini beğendikleri şairlere pek çok
atıyye ve ihsanda bulunmuşlardır.
Caizenin medih maksadıyla yazılan şi
irler (kasideler) karşılığında övülenler tarafından verildiği bir gerçektir. Methiyelerin bir karşılık beklenıneden yazılan
ları olduğu gibi birtakım taleplerin yerine getirilmesine yönelik olanları da vardır. Bunun İslam tarihindeki en meşhur
örneği, Hevazin Gazvesi'nde esir düşen 
ler arasında bulunan şair Ebü Cervel elCüşeml' nin Hz. Peygamber' e okuduğu,
bağışlanmalarını isteyen şiiridir. Kasideyi beğenen ResOiullah, "Bana ve Abdülmuttaliboğulları'na ait ne varsa sizindir" deyince muhacir ve ensar da, "Bize
ait ne varsa hepsi peygamberindir" diyerek bütün ganimetierden vazgeçtiler.
Kaynaklarda bu şekilde bağışlanan esirlerin 6000 kişi, develerin 24.000, koyunların 40 .000 baş olduğu, 4000 ukıyye
gümüşün de geri verildiği belirtilmektedir (Kettani, ı. 290-291). Ancak bu kadar
büyük bir ikramı caize olarak görmek
yerine, Osmanlı şairlerinden Ahmed Paşa ' nın Fatih'ten af dilemek için yazdığı,
divan edebiyatında pek çok örneği bulunan "kerem" redifli kasideterin karşı 
lığınd a elde edilen af ve ihsanların Hz.
Peygamber'in uygulamasındaki bir örneği kabul etmek daha uygun olsa gerektir. Divan şairleri arasında yazdığı şi -

irierden dolayı oldukça fazla caize elde
edenler arasında adı geçen FuzOII, meş
hur "Bağdat" kasidesi için günde 9 akçe almış, bir kasidesinden dolayı Nef'l
Vezir Osman Paşa tarafından bir at, bir
köle, birçok değerli eşyadan ibaret atıy
ye ile mükafatlandırılmış, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa da şiirlerine caize olmak üzere Nedlm'e çeşitli mücevher ihsan etmiştir.
Methiye yazma (kasidecilik) işinin zamanla istismar edildiği bilinmektedir.
Birçok şair sırf caize elde etmek amacıyl a şiirler yazarak övdükleri kimselerin ihsanına kavuşmak istemişler ve bu
işi bir geçim vasıtası telakki etmişlerdir.
Türk edebiyatında ramazanın gelişi, ramazan ve kurban bayramları , yeni yıl,
sefere çıkma ve seferden dönme, fetihler, düğünler, doğum ve ölümler, tahta
çıkma gibi olayların kaside yazıp caize
almaya vesile addedildiği görülmektedir.
Nitekim Kananı Sultan Süleyman devrine ait bir in'amat defterinde rastlanan
"adet-i caize-i şuara-i mezkürln ki der
ıyd-i adha kaslde dade-end" kaydı ve
benzerlerinden (Erünsal, Osm. Ar., s. 16,
nr_ 38, s. ı 7, nr. 43). bu vesilelerle sunulan kasideler karşılığında şairlere caize
vermenin Osmanlı sarayında resmi kayıtlara geçecek derecede bir uygulama
olduğu anlaşılmaktadır. İn'amat defterlerinde, saraydan maaş alan şairler de
dahil olmak üzere her sınıftan pek çok
sanatkara, imparatorluğun uzak yakın
her bölgesinden padişaha sundukları şiir
ve eserleri dolayısıyla çeşitli caizelerin
verildiği görülmektedir. Bu defterlerde caize yerine genellikle aynı anlamda
in'am, tasadduk, ıydane ( ıyd iyye) kelimeleri kullanılmıştır. Tasadduk, hem mersiye ve taziye gibi şiirler veya bir eser
karşılığında verilen hediyeyi, hem de karşılıksız yapılan ihsanları ifade etmektedir. Caizeler ya para (nakdiyye) olarak veya kumaş, elbise, cübbe şeklinde verilirdi. Nakdi olanların dışında en çok görülen caize şeklinin elbise veya cübbe olmasının, Hz. Peygamber'in Ka 'b b. Züheyr'e mükafat olarak hırkasını ihsan
etmesinden kaynaklandığı düşünülebilir.
Çeşitli

vesilelerle şiir takdim etme ve
taleplerde bulunarak caize
koparına gayretleri, . bilhassa son asır
larda bu işin adeta dilencilik seviyesine
düştüğünü göstermektedir. "Kıymet - i
şi'ri eden himmet- i şair gibi pest 1 Şai 
rin meskenet-i caize-cüyanesidir" beyti
bu hususu anlatır. Hicviyelerde ve nasiaçıkça bazı

