
CEFR 

esrna-i hüsna, besmele, Fatiha ve Aye
tü'l-kürsl olmak üzere bazı dua, ayet ve 
sürelerin manevi tesirlerine dayanarak 
maddi alemde birtakım tasarruflarda 
bulunmanın mümkün olduğu görüşün
den hareketle telif etmiştir. Muhyiddin 
İbnü'I-Arabfye Cefrü'l-İmam 'Ali b. Ebi 
Talib, ed -Dürrü'l-munazzam, Miftti
hu'l-Cefri'J.camt, Cetrü·~·-nihôye ad
larıyla izafe edilen konuyla ilgili eserler 
yanında (Brockelmann, ı, 578; E/2 [İng.]. 
Il, 376), Osmanlı hanedan ve sultanları
nın hükümranlık süreleri hakkında ba
zı tahminlerde bulunan eş-Şeceretü'n· 
nu 'maniyye fi'd - devleti'l-'Oşmaniyye 
adlı melhame türünden mevsuk olmayan 
bir eser de nisbet edilmektedir (Brockel
mann. GAL Suppl., 1, 799; İA, VIII, 547). Eser 
el-Lem 'atü'n - nı1raniyye if l}.alli müş
kileti'n-nu 'maniyye adıyla Sadreddin 
Konevi (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
3738; Şehid Ali Paşa, nr. I 824; Carullah 
Efendi, nr. 2057). Şerl}.u's - Şalah eş-Sa

fedf 'alil rumı1zi'ş-Şecereti'n-nu 'ma
niyye adıyla Halil b. Aybek es-Safedi (Be
yazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
2294; Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, 
nr. 2057). en-Nematü'l-ekmel ii ?ikri'l
müstakbel adıyla Ahmed b. Muhammed 
el-Makarri el- Mağribl (Beyazıt Devlet K tp., 
Veliyyüddin Efendi, nr. 2292) ve Da ,ire
tü'l · cifriyye 'ale'ş-Şecereti'n -nu 'ma
niyye adıyla da Mustafa b. Sührab (Sü
leymaniye Ktp., Serez, nr. I 926) tarafın
dan şerhedilmiştir. 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde (Ve
liyyüddin Efendi. nr. 2295) Şeyh Kemaled
din Muhammed b. Talha' nın (ö. 562 / 1167) 
Miftô.l}.u cefr adlı bir eseri bulunmakta
dır. Katib Çelebi ve Sıddfk Hasan Han, 
Ebu Salim en· Nasfbi'ye el. Cetrü ·ı. camt 
ve 'n· nı1rü '1 · Jô.mt adlı bir eser nisbet 
etmişlerdir (Keş{ü'z-?unan, ı , 592 ; Ebce· 
dü'l · 'ulam, II . 2I5). Bazı kaynaklarda 
Şemseddin Muhammed b. Salim ei-Hal
lal'in de Kitô.bü'J-Cefri'l-kebfr adlı bir 
esere sahip olduğu kaydedilir (Brockel
mann. GAL Suppl., Il , 171 ; Sarton, lll / 1, 
s. 623). Mahmud Paşa ei-Askerfnin el
Müntel]abü'n-neHs min 'ilmi nebiy
yillah İdrfs, Muhammed Mazi Ebü'I-Aza
im'in el· Ce tr ve Uşı1lü '1 · vüşı11, Muham
med el-Harirfnin Tenezzülô.tü1-emr if 
cefri'l · 'aşr, Serbestzade Ahmed Ham
di'nin el-Kevô.kibü'd-dürriyye if usı1-
li'l · cifriyye adlı eserleri cefr konusunda 
son dönemlerde yazılan kitaplardandır. 

Cefr ilminin lehinde ve aleyhinde söy
lenenleri toplamaya yönelik bir çalışma 
Abdülmün'im Muhammed Sakraf tara
fından yapılmış ve 'ilmü'J-cefr fi'l-İs
lô.m mô. lehı1 ve mô. 'aleyhi ve medô. 
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'alô.~atihi bi - 'ilmi'l-gayb adıyla yayım
lanmıştır (Kahire 1987). 
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~ METİN YURDAGÜR 
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CEHALET 
( ;ol4=:JI ) 

Bilgisizlik, kibir, 
bozgunculuk, serkeşlik gibi 

anlamlara gelen ahlak terimi. 

Cehl gibi "bilmemek, bilgi ve görgü
den yoksun olmak" anlamında bir mas
dar olup isim olarak da kullanılır. Kur'an-ı 
Kerim'de dört ayette cehalet şeklinde, 
yirmi ayette de aynı kökten gelen muh
telif isim ve fiiller şeklinde geçmektedir 
(bk. M. F. AbdülbakT, Mu'cem, "chl" md .). 
Bu ayetlerde genellikle cehaletin fenalı
ğı, cahillerin yanılgıları, kötülük ve zarar
ları üzerinde durulmuştur. Yine Kur'an'
da ilim ve hikmetin Allah'ın sıfatları ara
sında yer alması, ayrıca Hz. Ad em· den 
itibaren bütün peygamberlere verilen en 
önemli meziyetler içinde ilim ve hikme
tin zikredilmesi (mesela bk. el-Bakara 2/ 
31-33, 151 , 251 ; en-Nisa 4/ 11 3; Yusuf I2 / 
22), ceMiete karşı bir tavır olarak yorum
lanmıştır. Kur'an'ın ilk inen ayetlerinde 
kalem kullanmanın ve Allah'ın insana 
bilmediği şeyleri öğretmesinin öneminin 
vurgulanması (bk. ei-Alak 96/ 4-5). do
laylı olarak ceMietin insan için en baş
ta gelen kusur ve tehlikelerden biri ol
duğunu göstermektedir. Nitekim Ragıb 
ei-İsfahanl. insanı diğer canlılardan ayı
ran meziyetlerin başında akıl ve bilginin 
geldiği şeklindeki yaygın görüşü hatır

latarak hayatını bilgisizlik içinde geçiren 
bir kimsenin hayvanlık mertetesini aşa
mayacağını, hatta varlık alanına çıkmış 
dahi sayılamayacağını belirtmiştir. Çün
kü hayvan kendi varlık imkanlarından 

yani duyumlarından tam olarak fayda
lanırken ceMiete razı olan insan bilgi 
edinme imkanını kullanmamıştır (e?·?e
rr'a ila mekarimi'ş·şerr'a, s. 99). İsfaha
nfye göre hayatla bilgi arasındaki sıkı 

ilişkiden dolayı Kur'an'da ilim "ruh" ke
limesiyle de ifade edilmiştir (bk. eş-Şura 
42 / 52) 

Hadislerde de gerek cehalet ve cehl, 
gerekse bunlardan türemiş olan diğer 
kelimeler sıkça kullanılmış, Hz. Peygam
ber hem sözleriyle hem de icraatıyla müs
lümanları din ve dünya işlerinde ceha
letten kurtarmak için büyük çaba sar
fetmiştir. Nitekim hicretten hemen son
ra, ilki Mescid-i Nebevl bitişiğindeki Suf
fe olmak üzere Medine'nin çeşitli ma
hallelerinde mektepler açılmış, Hz. Pey
gamber'in sağlığında bu şehirde sayıları 
dokuza ulaşan mescidler aynı zamanda 



birer mektep olarak kullanılmıştır. Suf
fe'de bizzat Hz. Peygamber ders verdi
ği gibi sahabilerden de öğretmenlik ya
panlar vardı. Mesela Ubade b. Sarnit oku
ma yazma, Abdullah b. Said de hikmet 
mahiyetindeki özdeyişleri öğretiyordu. 

Hz. Peygamber'in, Bedir Savaşı'nda esir 
düşenler arasından okuma yazma bilen 
müşrik askerlerinden her birinin 4000 
dirhemlik kurtuluş fıdyesi yerine on müs
lümana okuma yazma öğretmesini şart 
koşması, onun ceMieti yenme çabaları
nın önemli bir örneğidir. Esasen islam 
dünyasında. özellikle ilk yüzyıllarda dini 
ve din dışı ilimlerde gözlenen hızlı geliş
meler, Kur'an ve Sünnet'te cehaletin ye
rilmesine ve bilgi donanımına verilen bü
yük önemin sonucudur. islam bilginleri 
ceMietin kötülüğü ve ilmin değeri üze
rinde ısrarla durmuşlar. başta hadis mec
muaları olmak üzere ahlak. edeb, eğitim 
ve öğretime dair kitaplarla bibliyografık 
eserler vb. kaynaklarda ceMietin kötü
lük ve zararları. sebepleri ve çareleri. ca
hillerin yanılgıları. ilimler ve alimler kar
şısındaki olumsuz tavırları, ilmin önemi, 
eğitim ve öğretimin şartları ve kuralları 
gibi konular işlenmiştir. 

Başta Goldziher olmak üzere birçok 
çağdaş araştırmacı. özellikle Cahiliye dö
nemindeki kullanımına dayanarak ceh
lin esas olarak "azgınlık. serkeşlik, arzu
ların etkisinde kalma. hayvanı içgüdü
lere boyun eğme" . kısaca "barbarlık" an
lamına geldiğini ortaya koymuşlardır. 

Buna göre cahilin karşıtı, alimden ziya
de ihtiyatlı. ağırbaşlı, ahlakı bütün, bu
gün "medeni" denilen insanı ifade eden 
halimdir (Muslim Studies, s. 202-206) Ca
hiliye edebiyatında cehl ve türevlerinin 
bu anlamda kullanıldığını gösteren pek 
çok örnek vardır. Mesela Amr b. Kül
sam'un Mu 'alla~a 'sında yer alan, "He
le biri kalkıp bize karşı cahillik etmeye
görsün, biz cehalette herkesten üste çı

kar, cahillerden daha cahil oluruz" (Zev
zenl, s. 178) anlamındaki beyitte cehalet 
"şiddet ve saldırganlık" manasında kul
lanılmış ve bir erdem sayılmıştır. Kur'an-ı 
Kerim ve hadislerle diğer bazı islamı 
kaynaklarda da cehl ve cehalet. ilmin 
zıddı olan bilgisizlik yanında öfke, şid

det, saldırganlık. serkeşlik gibi ahlaki 
kötülükleri ifade eden bir terim olarak 
geçmektedir. Nitekim Furkan süresin
de (25 1 63) Allah'ın iyi kullarının faziletli 
davranışları anlatılırken , "Onlar yeryü
zünde ağırbaşlı bir şekilde yürürler. ca
hiller kendilerine sözle sataşınca 'selam' 
derler" buyurulmuştur. Bütün müfes-

sirlere göre bu ayette, cahillerin sataş

maları Cahiliye Arapları· nın bozguncu, 
geçimsiz ve şiddetten yana olan ahlaki 
temayüllerini. bu sataşmalara ağırbaşlı 
müslümanların selamla karşılık verme
leri de uzlaşma, barış. güvenilirlik gibi 
erdemleri kapsayan ve genellikle hilim 
terimiyle ifade edilen islam ahlakının 
asli karakterini göstermektedir. 

Cehalet teriminin bu anlamdaki kul
lanımına hadislerde de rastlanmakta
dır. Hz. Peygamber. oruçlu müslüman
lara tavsiyelerini ihtiva eden bir hadi
sinde, "Biri ona karşı bir cahillik ederse 
oruçlu olduğunu söylesin" (İbn Mace. "Şı
yam", 21) derken kelimenin bu manası

nı kastetmiştir. "O iyi bir insandı, fakat 
öfke onu cahilleştirdi" (Müslim. "Tevbe", 
56. 57; Müsned, VI, ı96) mealindeki ha
diste de aynı anlam vurgulanmıştır. Ge
rek bu hadislerde gerekse konuyla ilgili 
diğer ayet ve hadislerde müslümanların. 
bilginin zıddı olan cehaletle birlikte Ca
hiliye dönemi ahlak anlayışını yansıtan 
öfke. şiddet. kibir ve saldırganlık anla
mındaki cehaletten arınmaları emredil
miştir (mesela bk. el-Bakara 2/67; el-A'raf 
71 199 ; Buhari, "Savm", 2; Müslim, "Bir", 
ı ı; İbn Mace, "Du'a'", ı8) 
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liJ MusTAFA ÇAÖRrcı 

CEHALET 
(;;)~\) 

Bir rfıvinin 
bilinmediğini ifade eden 

hadis terimi. 
_j 

Cehaletü'r-ravl şeklinde de kullanılan 
terim, ravinin kim olduğunun veya cerh 
ve ta'dil*ine sebep olabilecek bir hali
nin bilinmediğini ifade eder. Bu durum 

CEHALET 

ise onun adalet* vasfını zedeleyebilir. 
Ravinin tanınmamasının başlıca iki se
bebi vardır. Birkaç ismi, künyesi, lakabı , 

nisbesi bulunan bir ravi bunlardan biri 
veya ikisiyle şöhret bulmuş olmakla be
raber ondan hadis rivayet eden bazı ta
lebeleri onu yaygın olmayan isim ve sı

fatlarıyla anmış olabilirler. Mesela Mu
hammed b. Saib el-Kelbl'yi bazıları de
desine nisbet ederek Muhammed b. Bişr 
veya Hammad b. Saib adlarıyla yahut 
Ebü'n-Nadr, Ebu Said, Ebu Hişam kün
yelerinden biriyle andıkiarı için Kelbl bi
linmeyen bir kişi durumuna düşmüştür. 
Ravinin tanınmamasının diğer bir sebe
bi de az hadis rivayet etmesi veya ken
dinden sadece bir kişinin rivayette bu
lunmuş olmasıdır (bk. MÜBHEM; MEÇHUL). 

Fazla tanınmayan isimler bazan hiç zik
redilmez; bunların yerine "ahberenl füla
nün", "ahberenl racülün", "ahberenl şey

hün" gibi umumi ve müphem ifadeler 
kullanılır. Sadece bir ravisi bulunan ve
ya az hadis rivayet eden bir kimseden. 
adını açıkça söyleyerek iki kişinin riva
yette bulunması halinde onun kimliğiy
le ilgili cehalet vasfı ortadan kalkar. Ze
hebl ile Sehavl. hakkında "fihi cehaletün" 
denilen bir ravinin cerhin en son dere
cesinde yer aldığını söylemişlerdir. 

Ravinin bir hadisi hangi şeyhinden al
dığını tayin ederneyerek "ahberena fü
lan ve fülan" diye hocalarının adlarını 

vermesi de bir nevi cehalet sayılır. Fa
kat hocalarının sika • olması halinde bu 
durum bir mahzur teşkil etmez. 
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Iii İSMAİL L. ÇAKAN 

CEHALET 
( ;;)~\ ) 

Dini hükümleri bilmeme, 
hukuki işlemlerde işlem konusunun 

belirsizlik veya bilinmezliği 
anlamianna gelen fıkıh terimi. 

_j 

Cehalet veya cehl sözlükte "bilmemek" 
anlamına gelir. Bu iki kavramın fıkıh te
rimi olarak kullanılışında ise genellikle şu 
farklılık göze çarpar: Cehl kişinin inanç, 

219 


