
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, 
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CEHALET 

söz veya davranışları konusundaki bilgi
sizliğini, cehalet ise kendi dışında kalan 
durumlara ilişkin bilinmezliği ifade eder. 
Bir başka ifadeyle cehl insanın. cehalet 
varlık ve olayların vasfı olarak kullanılır. 
Mesela yeni müslüman olan bir kimse
nin, namaz kılarken konuşmanın nama
zı bozacağını bilmemesi cehl terimiyle, 
akid sırasında kiralanan evin özellikleri
nin kiracı tarafından bilinmemesi ceha
let terimiyle ifade edilir. Bununla birlik
te bazan bu iki terimin birbirinin yerine 
kullanıldığı da görülür. Öte yandan fıkıh 
eserlerinde yer yer cehl, rıza ve irade
nin bulunmadığını ifade etmek üzere 
"hata" ve "galat" kavramlarıyla eş an
lamlı olarak kullanılmıştır. Esasen cehl, 
bilinebilecek bir durum hakkındaki bil
gisizlik, hata (galat) ise bir şeyi olduğun
dan başka türlü bilmek veya yanlış ta
sawur etmek anlamındadır (galat ile ha
ta arasındaki fark için bk. HATA). Bunlar
dan birincisi "el-cehlü'l-basft", ikincisi 
"el-cehlü'l-mürekkeb" diye anılır. Buna 
göre hata cehlin bir türünü oluşturmak
tadır. 

t. Bilgisizlik (cehl). Fıkıh usulü eserle
rinin, İslam hukukunda sorumluluk ve 
hakların genel teorisini ele almayı hedef
lediği söylenebilecek olan "el-mahkum 
fih" (veya "el-mahkum bih") bölümün
de sorumluluğun temel ilkeleri açıklanır
ken öncelikle kişinin ne ile yükümlü ol
duğunu bilmesi şartı üzerinde durulur. 
Bu şart, İslam 'da kişinin sorumlu tutul
ması için yükümlülüğünün kendisine bil
dirilmiş olması gereğini ifade eden teb
liğ ilkesinden kaynaklanır. Peygamber 
gönderilmedikçe kimseye azap edilme
yeceğini (el-isra 171 ı 5), müjdeleyici ve 
sakındırıcı olarak peygamberlerin gön
derildiğini (en-Nisa 4/ 165) bildiren ayet
ler ve benzeri naslar bu ilkenin dayana
ğını oluşturu r. Bu konu ile sıkı ilişkisi bu
lunan, ilahi bir tebliğ olmaksızın davra
nışların dini anlamda "iyi" veya "kötü" 
olarak nitelendirilmesi için aklın yeterli 
olup olmadığı meselesinde (hüsün ve ku
buh) Ehl-i sünnet alimleri arasında da 
görüş ayrılıkları bulunmakla beraber teb
liğ olmadan sorumluluğun bulunmaya
cağı sonucu hemen bütün Ehl -i sünnet 
alimlerince kabul edilmiştir. Burada so
rumluluğun temel şartı olan "bilme"den 
maksadın, daima bilfiil bilgi sahibi olma 
değil bilgiye yahut bilme imkanına sa
hip bulunma olduğuna dikkat edilmeli
dir. Matürfdf alimlerinin, ilahi tebliğ bu
lunmasa bile mümeyyiz ve ergin bir ki-
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şının kainatın yaratıcısının varlığına ve 
birliğine iman etmesi gerektiğine ilişkin 
görüşü çok defa bu ilkenin bir istisnası 
olarak zikredilirse de iyi tahlil edildiği 

takdirde bunun da aynı ilkenin bir uzan
tısı olarak ortaya konduğu söylenebilir. 
Zira söz konusu görüşü benimseyenle
rin asıl maksadı, diğer dini yükümlülük
leri sırf akıl ile bilmek mümkün değilse 
de mevcut deliliere bakarak kainatı ya
ratan tek bir yüce varlığın bulunduğu
nun akıl yolu ile bilinebileceğini savun
maktan ibarettir. 

Fakihler, dini hükümlerden haberdar 
olmama halinde bunlarla yükümlü olun
mayacağı ilkesinin uygulamasında kural 
olarak darülislam *da bulunmayı bilgi 
karfnesi, darülharp*te bulunmayı da bil
gisizlik karlnesi olarak kabul etmişler
dir. Buna göre darülharpte müslüman 
olup da dini hükümler konusunda bilgi
si bulunmayan kişi, ilahi emirleri yerine 
getirme ve yasaklardan kaçınma sorum
luluğu açısından mazur sayılmıştır. An
cak fakihler. bu durumdaki kişiden dini 
veeibeleri eda (zamanında yerine getirme) 
yükümlülüğünün mü sakıt olduğu, yok
sa bu yükümlü lüğün temelden mi kalk
mış olduğu, yine bu durumun dini ya
saklara uymayan kişi bakımından sade
ce cezayı düşüren bir sebep mi. yoksa 
suçun oluşmasını engelleyen (suç niteli
ğini ortadan kaldıran) bir gerekçe mi sa
yılacağı hususunda farklı görüşler be
lirtmişlerdir. Çoğunluğa göre kişinin bu 
konudaki bilgisizliği, yapma ve yapmama 
yükümlülüğünü tamamıyla kaldıran bir 
mazerettir. İmam Züfer gibi bazı fakih
lere göre ise yükümlülük ortadan kalk
maz. Kişi namaz ve benzeri veeibeleri 
zamanında yerine getirmernekten ötü
rü mazur sayılırsa da bu mazereti orta
dan kalkınca ibadetlerini kaza etmesi 
gerekir. Yine bunun gibi işlediği yasak 
fiil suç olmaktan çıkmaz, fakat bu ma
zereti cezayı düşüren bir sebep olarak 
kabul edilir. 

Darülislamda bulunan kişi bakımın

dan. namaz kı lmanın farz ve namuslu 
kadınlara iftira etmenin haram olması 
gibi dinin kesin hükümlerini bilmeme 
başlı başına günah sayıld ığı için, böyle 
bir kişinin bu tür hükümleri bilmemesi 
mazeret olarak kabul edilmemiştir. Ak
si halde günahtan aklanma gerekçesi 
olarak başka bir günaha dayanılmış olur. 
Bu hususu vurgulamak üzere Zerkeşi, 
bilgisizliğin mazeret sayılmasının bir ko
laylık hükmü olduğunu, yoksa bizatihi 

cehle bağlanan bir sonuç olmadığını be
lirtir ve İmam Şafii'nin şöyle dediğini 
nakleder: "Eğer cahil cehlinden ötürü 
mazur sayılsaydı bilgisizlik ilimden üs
tün tutulmuş olurdu" (el-Menşür fi'/-~a 

va'id, ll, 16-17) öteyandan Şehabeddin 
el- Karafl. dini vecfbelerin nasıl yerine 
getirileceğine (mesela namazın ifa şekli

ne) ilişkin bilgileri edinmeyi ihmal etme
nin bir çeşit masiyet olduğuna. dolayı

sıyla bu çerçevedeki temel bilgileri öğ
renmemiş olmanın da mazeret sayıla
mayacağına işaret eder. Karafi burada 
"nisyan" ile "cehl"in birbiriyle karıştırıl
maması gerektiğine de dikkat çeker (En

varü'l-burak, ll , 148-149). İslam ülkesin
de yaşayan kişi için çoğunluğun bilgisi 
dışında kalamayacak dini hükümleri bil
memenin mazeret sayılamayacağı kural 
olmakla birlikte bunun bazı istisnaları 

tesbit edilmiştir. İslam ülkesi vatandaşı 
olmayan bir gayri müslimin (harbf) İslam 
ülkesine girdikten sonra ihtida etmesi, 
fakat henüz üzerinden fazla zaman geç
memiş veya İslam ülkesinde bulunsa bi
le yerleşim merkezlerinin çok uzağında 
kalıp oralarda yetişmiş olması gibi se
beplerle dini hükümleri bilmeme konu
sunda fiili imkansızlık bulunması meşru 
bir mazeret sayılmıştır. Bazı yazarların 

belirttiği gibi (mesela Abdülkadir üdeh, 
ı, 431) bunlar da esasen birer istisna de
ğil "bilme imkanı bulunroadıkça sorum
lu tutmama • ilkesinin bir gereği sayıl
malıdır. Kesin delillerle sabit olmayan ve 
geniş kitleler arasında yaygın olarak bi
linmeyen hükümler hakkındaki bilgisiz
lik ise hemen bütün alimlerce darülis
lamda bulunanlar bakımından da ma
zeret olarak kabul edilmiştir. 

Cehlin mazeret sayılması hallerinde 
dikkat edilmesi gereken bir husus. dav
ranışa bağlanan hukuki sonucu bilme
menin değil davranışın yasak olduğunu 
bilmemenin özür kabul edilişidir. Buna 
göre bir kimse, mesela zina ve içki iç
me fiilierinin haram kılındığını bilmekle 
beraber bu fiilierin cezası olduğunu bil
mese kendisine ceza uygulanır. çünkü o 
davranıştan kaçınınakla yükümlü oldu
ğunu bilmektedir (Süyütf, s. 20 ı) . Bazı 

alimler . Allah hakları ile ilgili hükümler
de cehlin mazeret sayılmasına temas 
ederken yasaklanan ve emredilen dav
ranışlar arasında bir ayırım yaparak bu
nun sadece yasaklar konusunda özür 
kabul edilebileceğini savunmuşlardır. Kul 
haklarının söz konusu olduğu durumlar
da ise cehlin mazeret sayılmasının hu-



kuk güvenliğini sarsacağı gerçeğine ge
nellikle işaret edilmektedir. Fakat bil
memenin özür olarak kabulünü sırf Al
lah hakları ile sınırlı tutmanın doğru ol
mayacağını ifade eden hukukçular da 
vardır (Mu. F, XVI, 20 ı, 202) 

Cehlin sorumluluğa etkisi konusun
daki temel yaklaşımlar yukarıda özet
lendiği şekilde olmakla birlikte detaylar 
incelendiği takdirde bu yaklaşımlarda 

fakihlerin kendi dönemlerindeki şartla
rın belirleyici bir rol oynadığı ve birçok 
somut olayda farklı değerlendirmeler 

yapıldığı dikkat çekmektedir. Bir yan
dan haddi gerektiren suçlarda şüphe
nin cezayı düşürmesi ilkesinin uygulan
ması, öte yandan cehlin daima geçerli 
bir mazeret sayılması halinde hukuk gü
venliği açısından önemli sakıncaların or
taya çıkabileceği düşüncesinin, konu ile 
ilgili değerlendirme farklılıklarının dağ
masına vesile teşkil ettiği gözlenmekte
dir. Fıkıh tarihi boyunca özellikle ta'zir 
cezaları ile ilgili uygulama ne olursa ol
sun, İslam hukuk felsefesinde sorumlu
luk ile kanunu bilme (veya bilme konu
munda olma) arasında böylesine sıkı bir 
ilişkinin kurulması hukuk devleti anlayı
şının, ayrıca suç ve cezada kanunilik il
kesinin benimsenmesi açısından büyük 
bir önem taşıdığı şüphesizdir. 

Cehle bağlanan fıkhl sonuçlar, kelam
cıların metodunu esas alan eserlerde 
"sorumlulukta bilgi şartı" konusu işle

nirken ele alınmakla beraber fukaha me
toduna göre kaleme alınan eserlerde 
ağırlıklı olarak "ehliyet arızalar!" başlı

ğı altında incelenmiştir. Hanefi alimleri
nin öncülüğü ile fıkıh usulü eserlerinde 
önemli bir yer tutan ehliyet teorisine gö
re ehliyet anıaları semavl ve müktesep 
olmak üzere iki kısma ayrılır. Birincisi 
insanların iradesi dışında oluşur, ikinci
si ise onların iradesine bağlı sebepleri 
ifade eder ki bu ikinci grup içinde cehl 
de yer almıştır. Ancak bu çerçevede söz 
konusu edilen durumların tamamı ehli
yeti ortadan kaldırıcı veya daraltıcı özel
likte değildir. Abdülaziz el- Buhar!' nin 
belirttiği gibi bazı arızalar ehliyeti etki
lememekle beraber ilgili kişiler bakımın
dan bazı hükümlerde değişiklikler mey
dana getirdiklerinden bu teori içinde yer 
almışlardır (Keşfü'l·esrar, IV, 262) "Allah 
sizi analarınızın karnından hiçbir şey bil
mez halde çıkarmıştır" (en-Nahl 16/ 78) 
mealindeki ayette de ifade edildiği üze
re cehl sonradan oluşan bir özellik ol-

mamakla birlikte insanın gerçek hüvi
yetini aşan ve küçüklük hali gibi bazan 
bulunup bazan bulunmayan olumsuz bir 
durum olduğu için "arıza" olarak nite
lendirilmiş ve kişinin kendi çabası ile bil
gi sahibi olup bu olumsuz özelliği gider
me imkanına sahip bulunması sebebiy
le müktesep arızalar arasında sayılmış

tır (a.g.e., IV, 263, 330). 

Hanefi fıkıh usulü eserlerinin ilk ör
neklerinde (mesela bk. PezdevT, IV, 330-

350) cehl dörde ayrılmış ve günümüze 
kadar kaleme alınan İslam hukuku ile 
ilgili eserlerde genellikle bu ayırım esas 
alınmıştır. Bu dört neviden ilk ikisi, Al
lah 'ı ve sıfatlarının inkar meselelerinin 
hükümlerine göre tasawur edilmiş olup 
mazeret sayılamayacak cehl türünden 
kabul edilmiştir; ancak alimierin birço
ğu ikinci türü, yani ilahf sıfatlar hakkın
da daha toleranslı düşünülmesi gerek
tiğini savunmuştur (mesela bk. Zerkeşi, II , 
!3) Üçüncü nevide, hakkında kesin delil 
bulunmayan (ictihada açık) meselelerde 
yanlış bilgi sahibi olma durumları ile şüp
henin cezayı düşürmesi ilkesinin uygu
lanabileceği durumlara temas edilmiş
tir. Dördüncüsünde ise İslam ülkesi dı
şında müslüman olup İslami hükümleri 
henüz öğrenmemiş bulunan kişi (harbf) 
ve kendisine vekalet verildiğinden ha
berdar olmayan vekil gibi sorumluluk ve 
yetkilerine ilişkin bilgi henüz kendisine 
ulaşmamış kişilerin durumları incelen
miştir. Bu son iki nevi arasındaki ortak 
noktayı, mazeret sayılabilecek cehl ol
ma özelliği teşkil etmektedir. Son iki tür
den sayılan cehl çerçevesinde, bir sözün 
hukuki anlamını bilmeden onu telaffuz 
etme, bir meşrubatı şarap olduğunu bil
meden içme, suçsuz olduğunu bilmeden 
bir kimseyi dava etme veya mahkümi
yetine karar verme, savaş sırasında kar
şısındaki kişiyi düşman sanarak öldür
me, başkasına ait olduğunu bilmeden 
bir mala zarar verme, kıblenin ne yön
de bulunduğunu, iki sudan hangisinin 
pis olduğunu bilememe gibi bir hükmün 
maddi olaylara uygulanmasına, yahut 
hukuki sonuç bağlanan fiiliere yön ve
ren maddi olaylara ilişkin bilgisizliğin 

söz konusu olduğu pek çok meseleye 
temas edilmiştir. Fakat bu gibi örnek
ler incelendiğinde, esasen sırf bilgisiz
likten değil doğrunun hilafına bir zan 
taşımaktan (cehl-i mürekkeb) veya iki du
rumun birbiriyle karıştırılmasından ya
hut kasıt ve iradenin bulunmayışından 

CEHALET 

söz etmenin, dolayısıyla bunları hata, 
galat, rıza, kasıt, taksir ve iştibah gibi 
kavramlarla açıklamanın daha uygun ola
cağı anlaşılmaktadır (bk. HATA; ŞÜPHE). 

Z. Bilinmezlik (cehalet). İslam hukukun
da hukuki işlemlerle, bilhassa iki tarafa 
borç yükleyen sözleşmelerde hukuki iş
lem konusunun biliniyor (malum) olması 
ve belirlenmiş (muayyen) bulunması esa
sı üzerinde önemle durulmuştur. Özel
likle Nisa süresinin 29. ayeti, belirsizlik 
ve bilinmezlik özelliği taşıyan satım tür
lerini yasaklayan hadislerle çekişmeleri 
en az düzeye indirme ilkesi, fakihleri bu 
konuda hassasiyet göstermeye yönelt
miştir. 

Akdin konusu ile (muavaza akidlerinde 
her iki edimi ifade etmek üzere "el-ma'kiid 
aleyh") ilgili belirsizlik için garar, bilin
mezlik için ise cehalet terimleri kullanı
lır. Ancak KaraiTnin işaret ettiği gibi 
alimler bu iki kavramı birbirinin yerine 
de kullanmışlardır. Bundan dolayı ceha
let ve garar kavramlarının akde etkisi 
konusu genellikle karma bir biçimde in
celenmekte ve bu arada cehalet kavra
mı için aşırı, orta ve az (fahişe, mutavas
sıta ve yesTre) şeklinde üçlü bir derece
lendirme yapılmaktadır. Bunlardan bi
rincisi, taraflar arasında çekişmeye yol 
açması kuwetle muhtemel olan durum
ları kapsar ki İslam hukukçuları bunla
rın akdin sıhhatine engel olduğu husu
sunda ittifak etmişlerdir. Çekişmeye yol 
açmayacağı kuwetle muhtemel olan du
rumlar üçüncü gruba girer ve bunlar yi
ne ittifakla kabul edildiği üzere akdin 
sıhhatine engel değildir. İkincisi ise bi
rinci veya üçüncü gruba katılması hu
susunda ihtilaf edilen durumları içerir. 
Cehaletin (ve gararın) akdin sıhhatine en
gel sayılması durumlarına İslam hukuk
çularının çoğunluğuna göre tek dereceli 
bir geçersizlik müeyyidesi bağtanır ve 
eş anlamlı olmak üzere hepsi hakkında 
batı! veya fasit terimleri kullanılır. Ha
nefiler, akdin özünü etkileyen (rükün ve 
in 'ikad şartlarına ilişki n) sa katiıkiara but
lan, akdin özünü etkilemeyen (sıhhat şart
larına ili şkin) sakatilkiara ise fesat mü
eyyidesi uygulamışlardır. Bu ayırımın en 
önemli sonuçlarından biri, fasit akidler
de fesada hükmettiren özelliğin orta
dan kalkması ile akdin geçerli hale gel
mesi. batı! akidlerde ise hiçbir şekilde 
akde sıhhat kazandırılamamasıdır. Bu
nunla birlikte Hanefiler dışındaki bazı 

mezheplerde de bir kısım akidler için ba-
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tıl-fasit ayırımı yapılmıştır (Mahmesani, 
II, ı4) . Ayrıca başta Malikiler olmak üze
re bazı İslam hukukçuları, gararın ivaz
sız akidlerin (ukudü't-teberruat) sıhhati
ni etkilemeyeceğini belirtmişlerdir (bk. 
Sıddik Muhammed el-Emin ed-Darfr, s. 
52ı vd) 

Mecelle'de hukuki tasarrufun geçer
liliği için malum olma (meçhul olmama) 
şartı nın arandığı belli başlı hususlar şun
lardır: Satırnda satım konusu mal (alıcı 
bakımından, md. 200, 2 ı 3, 364), satım be
deli (md 237, 238, 364), vade ve taksit 
durumu (md. 246, 248); kirada kiralanan 
(md. 449, 45 ı). kira bedeli (md. 450); ke
falette (kefalet konusu mal değil şahıs ise) 
kefil olunan (md. 630); havalede havale 
edilen miktar (md. 688); ariyette ariyet 
konusu (md. 8 ı ı ); bağışlamada bağışla

nan mal (md. 858); ortaklıkta karın or
taklar arasında ne şekilde bölüşüleceği 
(md. ı336, ı4 ı ı. ı434, ı435, ı444); veka
lette (özel vekiiJet ise) vekalet konusu 
(md. ı459, ı 468); sulhte (kabz ve teslimi 
gerektiriyorsal sulh konusu ve sulh be
deli (md ı547); ibrada ibra edilen (md 
ı567); şüfada şüf'a bedeli (md 1025); 

ikrarda lehine ikrarda bulunulan (md. 
ı 578); davada dava lı (md. ı6ı 7) ve dava 
konusu (md. ı6ı9) 

Karafi. garar ve cehalet özelliği taşı
yan akidlere dair hadislerde yer alan ya
sakların kul hakkı da içermekle beraber 
Allah hakları çerçevesindeki hükümler
den olduğunu, zira Allah'ın bunları ku
lun malını zayi olmaktan korumak için 
yasakladığını belirttikten sonra, "Kul ra
zı olsa da bu konudaki hakkını iskat ede
mez" der (Enuarü'l-burak,, ı, ı4I). Bugü
nün hukuk diliyle ifade edilecek olursa 
bu yasak hükümleri islam hukukunda 
kamu düzeninden sayılmaktadır ; fert
ler aksini kararlaştırmak suretiyle bun
ları bertaraf edemezler. 

Hadislerde ve fıkıh literatüründe yer 
alan bilinmezlik ve belirsizlik durumla
rına ilişkin yasaklar, daha çok garar kav
ramı etrafında yoğunlaştığı için, kap
sarncı ve akde etkisi genel hatlarıyla yu
karıda gösterilen ceMietin daha açık bir 
biçimde ortaya konabilmesi, anılan so
mut durumların gözden geçirilmesini ve 
garar kavramının tahlilini gerekli kılmak
tadır (bk. GARAR). 

Cehl ve cehalet terimlerinin temelin
deki ilkelerle ilişkisi olmakla beraber, 
yöneltilmesi gerekli olan ve olmayan ira
de beyanları. kamuya yapılan icaplar, ödül 
vaadi, lehtarları belirli olmayan vakıf ve 
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vasiyet tasarrufları gibi konuların asıl 

çerçevesini irade beyanı ve hukuki tasar
ruf kavramlarının oluşturduğunu da be
lirtmek gerekir. 
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~ İBRAHiM KA.Fi D öNMEZ 

CEHBEZ 

(~1) 

Eskiden piyasada sarraflık, 
devlet maliyesinde ise 

başta para ayarı olmak üzere, 
çeşitli mali işleri yapan 
kimselere verilen ad. 

_j 

Cehbez veya cihbiz kelimesi Farsça kö
kenli olup Arapça'da çağulu cehabizedir. 
"İçinde maden eritilen kap" anlamında
ki kehbedden alınmıştır. Sözlükte "efen
di, sahip, müdür; iyiyi kötüden, doğru
yu yanlıştan ayıran kimse; adil tenkitçi 
ve tahlilci" gibi milnalara gelmektedir. 
Bundan dolayı iyi malları kötülerinden 
ayıran tüccara da taeir-i cehbez denil
mekteydi. Piyasada bir çeşit bankacılık 
ve bankerlik yapanlar yanında sarraf, 
muhasip, vergi memuru. hazinedar ve 
vergi dairesi müdürüne de cehbez adı 
verilmiştir. 

Abbasi halifeleri Mansür (754-775) ve 
Harünürreşid (786-809) devirlerinden iti
baren kaynaklarda cehbezden sıkça söz 
edilmeye başlanmıştır. Cehşiyari, Harü
nürreşid döneminde Mısır divanına ba
kan ömer b. Mihran'ın bir kısım hediye
lerin satılıp paraya çevrilmesi işini ceh
beze havaleettiğini kaydetmektedir (el 

Vüzera' ue'l-kütttib, s. 220). Muktedir- Bil
lah zamanında (908-932) cehbezler he
men bütün şehirlere yayılmışlar, sarraf
lık ve ticaretten büyük servetler elde et
mişlerdi. 

Abbasiler döneminde t icaretin geniş
lemesine paralel olarak sarraflar faali
yetlerini artırarak borç para vermeye, 
emanet para kabul etmeye ve halkla 
darphane arasında aracı olmaya da baş
ladılar. Bir yandan ticari zaruretler, öte 
yandan devletin nakit paraya ihtiyacı 

bunların bir banka gibi faaliyet göster
melerine yol açtı ve artık sıradan bir sar
raf değil cehbez olarak anılmaya başlan
dılar. 

Cehbezler para havalesi yaptıkları gi
bi takas işlerine de aracıl ık ediyorlar. na
kil zorluğunu ve gasp gibi bazı tehlike
leri ortadan kaldırmak gayesiyle ve bel
li bir ücret karşılığında para yerine bir 
çeşit kredi mektubu ve "süftece" (poliçe) 
tanzim ediyorlardı. Süftece usulüyle bir 
tüccar istediği şehirdeki bir malı, kendi 
şehrindeki mal veya parasını teminat 
gösterip teslim alabildiği gibi karşı ta
raf da gelip onun malını götürebiliyor
du. Bu tür işlem ve aracılıklarla kendi
lerine emanet bırakılan mevduatı koru
ma ve işletme karşılığında ücret aldık
Iarı için cehbezler simsar olarak da ni
telendirilmişlerdir. 

Cehbezler bir çeşit çek de tanzim edi
yorlardı. İbn Havkal Basra, Küfe ve Bağ
ctatlı tüccarların devamlı şekilde Magrib'e 
mal götürüp getirdiklerini anlattıktan 

sonra orada şahitler huzurunda tanzim 
edilen çekleri gördüğünü ve yerli tüc
carlardan Muhammed b. Sa'dün adında 
birinin borcu için 42.000 dinarlık bir çek 
yazıldığını kaydetmektedir (Şaretü'l- arz, 

S. 65) 

Cehbezlerin yanı sıra sadece sarraf
Iıkla uğraşanlar da faaliyet sahalarını 

genişletmişler ve faizle kredi verme yo
luna saptıkları için 300 (912 -13) yılında 
bundan menedilmişlerdi. 

Bazı vezirler ve aileler şahsi sermaye
lerinin işletilmesini özel cehbezlerine 
havale etmişlerdi. Bunlar paralarını em
niyet altına almak düşüncesiyle cehbez-


