
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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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, 
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