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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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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-



!erin yanında tutmuşlar ve işletilen ser
mayelerin elde edilen karlarından onla
ra bir pay ödemişlerdir. 

Tüccarlar cehbezlerden kredi aldıkları 
gibi vezirler de devlet giderlerini karşı 

layamadıklarında onlardan borç para al
maya başladılar. ilk defa Muktedir-Bil
lah'ın veziri ibnü'l-Furat bazı yahudi ceh
bezlerden borç para aldı. Buna karşılık 
devletçe müsadere edilen mallar beytül
mal ve beytülmali'l-hassa yerine bu ya
hudi cehbezler nezdinde toplandı. ibnü'l
Furat. cehbezlerin hesaplarını denetle
rnek ve devlet alacaklarını tesbit için de 
katibi ibn Ferceveyh'i görevlendirdi. 

Halife Muktedir- Billah tarafından ve
zirliğe getirilen Ali b. Isa devlet alacak
ları hususunda cehbezlerle mücadele 
etti; sonunda onlarla yeni bir anlaşma 
yaptı. On altı yıl süren bu anlaşmaya gö
re her ayın ilk gününde maaşların öden
mesi için cehbezler devlete 150.000 dir
hem verecekler, buna karşılık bir temi
nat olarak Ahvaz bölgesinin gelirleri on
lara ait olacaktı. Böylece vilayetin vergi 
gelirleri devlet hazinesi yerine cehbez
lerin kasalarında toplanmış oluyordu. 
Cehbezler bu vergileri kullanıyorlar ve 
hazine gelirlerinin yeterli olmadığı za
manlarda topladıkları veya toplayacak
ları vergilere mahsuben devlete para ve
riyorlardı. 

Muktedir- Billah devrinde cehbezlerle 
hilafet merkezi dışındaki vilayetlerde de 
iş birliği yapıldığı bilinmektedir. Nitekim 
Kum vilayetine tayin edilen cehbez. ha
raç ve devlete ait dıya ' gelirlerini kendi 
kasasında toplamıştır. Bu bölgenin ver
gi mükellefleri halifeye ve hazine müdü
rüne karşı müteselsil olarak cehbez için 
kefil olacak ve istenildiğinde onu hazır 
bulunduracaklardı. Cehbezle mükellef
ler ve devlet hazinesi arasındaki bütün 
muameleler makbuz (berae) ve bir çeşit 
çek (sak <.!1.... ) kullanılarak yürütülecekti. 

Cehbezler, devlet adına yaptıkları bu 
işlerden belli bir ücret veya hak almak
taydılar ki buna "cehbezlik hakkı" veya 
"cehbezlik malı" denilmektedir. Mukte
dir-Billah zamanından başlayarak Bü
veyhiler döneminde ve hatta VII. (XIII.) 
yüzyıla kadar cehbezler, başta Bağdat 
ve Basra olmak üzere Abbasiler'in diğer 
bütün şehirlerinde faaliyet göstermiş
ler ve devletle ilişkilerini sürdürmüşler
dir. Bunların çoğunu yahudi ve hıristi

yanlar teşkil etmekle beraber az sayıda 
müslüman .da bu işle uğraşıyordu. Irak'-

ta Selçuklular döneminde de durum ay
nıydı. Anadolu Selçukluları'nda ise bu iş
ler Türkler tarafından yapılıyordu. 

Selçuklular döneminde de cehbezler, 
zenginlere ve devlet adamlarına ait pa
raları kar karşılığı kullanmışlar, bazan 
devlete kredi açmışlar ve buna mukabil 
bir kısım vilayetlerin vergilerini iltizam • 
usulüyle kendileri toplayıp almışlardır . 

Irak dışında bu işleri çoğunlukla müslü
manların yürütmesine karşılık Büyük Sel
çuklular döneminde cehbezlikte yahu
dilerin ilk sırayı aldığı görülür. Melikşah 
zamanında (ı 072 -ı 092 ı yahudi ibn Alla n, 
Vezir Nizamülmülk vasıtasıyla bir kısım 
büyük vilayetlerin vergilerini iltizam usu
lüyle almış, ibn Semha adında bir diğer 
yahudi de M elikşah 'ın Bağdat'taki bir 
inşaatında müteahhitlik hizmetlerini üst
lenmiştir. Sultan Berkyaruk da (ı 092-
1 ı 04 ı devlet adına sermaye sahiplerin
den borç alıp sonra bunu hazineden öde
miştir. Sultan Sencer devrinde de (ı ı ı 8-
ll57ı bazı devlet büyükleri kendi serma
yelerini cehbezlere işiettirmişler veya 
borç alıp kardan ödemişlerdir. 

Para sisteminin altın ve gümüşe da
yanması, sarraflarca para basımı, para
larda kırpma yapma veya başka maden
ler karıştırma gibi olaylar, esas meslek
leri sarraflık olan cehbezlerin maliyede 
çalıştınlmaları ihtiyacını doğurmuş ve 
özellikle miladi IX ve X. yüzyıllarda ge
rek piyasada gerekse devlet dairelerin
de cehbezlerin itibarı çok artmıştır. Kal
kaşendi Memlükler devrindeki sarraf
lardan bahsederken eskiden bu me
murlara cehbez denildiğini söyler (Şub
lfu'l-a 'şa, V, 466ı . Osmanlı Devleti'nde bu 
vazifeyi "sahib-i ayar" denilen darpha
ne görevlisi yerine getiriyordu. 

Cehbezlerin hazine ile ilgili hesapları
nı teftiş ve piyasadaki faaliyetlerini de
netlemek için "divanü'l-cehbez" adlı bir 
divan kurulmuştur. Merkezde yani Bağ
dat'ta bulunan cehbez divanının yanı sı
ra vilayetlerde de böyle bir daire bulun
maktaydı . Beytülmal ile daha sıkı ilişki 

içinde bulunan cehbez divanı "para de
ğiştirme dairesi" olarak da gösterilmek
tedir. Devlet kasalarında biriken muh
telif cins paralar bu divanda ihtiyaca gö
re birbiriyle değiştirildiği gibi ayni gelir
ler de paraya çevriliyordu. Bir kısım ha
raçları ve diğer bazı gelirleri de tahsil 
eden cehbez dairesi ödemede bulunan 
mükellefe bir makbuz (berae veya vusü
latı veriyordu. Eğer ödeme takside bağ
lanmışsa bu defa onlar için "rüzat" de-
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nilen belgeler tanzim ediyordu. Cehbez 
divanı, günlük gelir miktarlarını göste
ren bir gelir cetveli (kaime) tanzim eder 
ve bunu gelir belgeleriyle karşılaştıra

rak denetimini yapardı. Mali dairelerin 
günlük gelir ve giderlerini çıkardıkları 

cetvellere ise "rüznamçe" adı verilmek
tedir. Cehbez divanı tarafından günlük 
kasa girdisini gösteren listelerden ayrı 
olarak aylık ve yıllık gelir yekünü il~gi
der (nafakat) hesaplarını ve hazine _Qaki
yesini (hasıl) gösteren cetveller çıkartılır 
ve bunlar beytülmale takdim edilirdi ki 
bunlardan aylık olanına "hatme" ( ı.:;;.JI ). 
yıllık olanına da "el-hatmetü'l-camia" de
nilirdi. 

Cehbez divanı sadece kendisi için de
ğil devlet hazinesi için de aylık ve yıllık 
olarak gelir ve gider hesap cetvelleri çı
kartmaktaydı . Haraç divanı da buna ben
zer bir cetvel (a'mal) hazırlardı ki muh
temelen cehbez divanı aylık ve yıllık büt
çe hesaplarını yaparken bunlardan da 
faydalanıyordu. Ancak bu hesaplar, ına
liyedeki sistem gereği "ezimme divanı'' 

diye anılan maliye denetleme dairesinin 
tetkikine sunulmuş olmalıdır. 
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