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Cehcah b. Said el-Gıfan 
(ö. 36/657) 

Bey'atürrıdvan'da bulunan 
sahabilerden biri. 

_j 

Mekke ile Medine arasında bulunan 
Gıfar kabilesindendir. Babasının adının 
Kays veya Mes·a·d olduğu da söylenmek
tedir. Cehcah kabilesinden bazı kimse
lerle Hz. Peygamber'e gelerek müslüman 
oldu. Bey'atürrıdvan *da bulundu ve Be
ni Mustalik kabilesiyle yapılan Müreysi' 
Gazvesi'ne (Şaban 51 Ocak 627) katıldı. 

Vakıdi'nin rivayetine göre muhacirlerin 
fakirlerinden olduğu için bu sırada üc
retli olarak Hz. Ömer'in hizmetini görü
yor ve onun atını çekiyordu. Muharebe 
müslümanların zaferiyle sonuçlandıktan 
sonra Müreysi' Kuyusu başında su al
mak üzere bir kalabalık toplanmıştı. Bu 
sırada Cehcah ile ensardan Cüheyneli Si
nan b. Vebre arasında su yüzünden kav
ga çıktı ve Cehcah Sinan'a birkaç tekme 
attı. Bunun üzerine Sinan b. Vebre, "Ye
tişin ey ensar!" diye bağırdı ; Cehcah da, 
"Yetişin ey muhacirler!" diye seslendi. 
Hz. Peygamber'! çok üzen bu kavga, ora
da bulunan ve aynı zamanda Sinan b. 
Vebre'nin dostu olan Abdullah b. Übeyy'in 
muhacirlere karşı beslediği kin ve öfke
yi açığa vurmasına ve Medine'ye döndük
lerinde müslümanları oradan çıkaracak
larına dair Münafikün sOresinin 8. aye
tinde, " Eğer bu savaştan Medine'ye dö
nersek andolsun ki şerefli kimseler al
çakları oradan çıkaracaktır" şeklinde ifa
de edilen sözleri söylemesine sebep ol
muştur. 
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Tabakat kitaplarında anlatıldığına gö
re Cehcah bir gün Hz. Osman minberde 
hutbe okurken bilinmeyen bir sebeple 
dayandığı bastonu alıp sağ dizinde kır
mış. kırılan bastonun kıymığı dizine bat
mış ve bundan sonra kemik erimesi has
talığına tutularak Hz. Osman· ın şehid 

edilmesinden birkaç ay sonra vefat et
miştir. 

Ata b. Yesar ve Süleyman b. Yesar ile 
İbn ömer'in azatlısı Nafi'in kendisin
den hadis rivayet ettiği söyleniyorsa da 
Buhari bunun doğru olmadığını kaydet
mektedir. Tirmizi onun Hz. Peygamber'
den rivayeti bulunduğunu söylemekte
dir ("Et'rme", 20) 
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Ebu İshak İsmall b. İshak b. İsmall 
el-Ezd! el -Cehdaml 

(ö 282 /896) 

Maliki fakihi ve muhaddis. 
_j 

199 (815) veya 200 (816) yılında Bas
ra 'da doğdu. Daha sonra Bağdat'a yer
leşti. Basra'da Ezd kabilesinden Ceha
dıme kolunun yerleştiği mahalleye nis
betle anılır. Büyük dedesi Hammad b. 
Zeyd'den (ö 179/ 795) Ebü'I-Hüseyin İbn 
EbO Ya'la'ya (ö 526 / ı 13 1) kadar yakla-

Cehdami'n in 
Kitabü 
Faili'ş·şaiat 

cale'n·nebf 

ad lı eserinin 
ilk ve son 
sayfa l a rı 

(Köprülü Ktp., 

m . 428/ 3, 
vr. 117 b, 13Sb) 

şık üç asır boyunca birçok değerli alim 
yetiştiren bir aileye mensuptur. Cehda
mi küçük yaşta ilme alaka duydu ; ibnü'I
Muazzel'den fıkıh. Ali b. Medini'den ha
dis öğrendi. Bunlardan başka araların
da Müsedded b. Müserhed, Ka'nebi, EbO 
Bekir b. EbO Şeybe, Süleyman b. Harb 
ve kendi babası İshak b. İsmail gibi mu
haddislerin bulunduğu birçok hocadan 
hadis rivayet etti. Musa b. Harun, Nesai, 
İbn Mücahid, Abdullah b. Ahmed b. Han
bel. Ebü 'I-Kasım el-Begavi, EbO Amr ib
nü's-Semmak, Niftaveyh, EbO Bekir İb
nü'I-Enbari gibi tanınmış alimler de ken
disinden rivayette bulundular. 

Mütevekkil - Aleilah zamanında 860 
yılında Bağdat'ın doğu tarafına kadı ta
yin edilen Cehdami, Mühtedi- Billah ta
rafından 869'da bu görevden alındı. An
cak Mu'temid-Aiellah ertesi yıl onu gö
revine iade etti. Daha sonra kendi iste
ğiyle Bağdat'ın batı tarafı kadılığına nak
ledildi (872) Dört yıl sonra da Bağdat'ın 
tamamına kadı oldu ve ölünceye kadar 
bu görevini sürdürdü (Hatib. VI. 287-288) 

Cehdami ayrıca halife tarafından Saf
fariler'den Ya'küb b. Leys'e gönderilen 
heyetierin içinde yer almış (870. 875). Fars 
bölgesini ele geçiren Abdurrahman b. 
Vasıl'a. esir aldığı Ahvaz naibi İbn Müf
lih'i serbest bırakması için elçi olarak 
gönderilmiştir (875 ). Kaynakların çoğun
da 22 Zilhicce 282 ( 11 Şubat 896) tarihin
de vefat ettiği kaydedilirken bazı eser
lerde 284'te (897) öldüğüne dair bir ri
vayete de yer verilir. 

Maliki fıkhında büyük otorite olan Ceh
dami bu mezhebin delillerini ortaya koy
muş ve Irak'ta yayılmasını sağlamıştır. 

Yahya b. Eksem'in (ö. 242 / 857). . Medi
neliler ' in fıkhi görüşlerinin tartışıldığı 

bir meclise Cehdami'nin gelmesi üzeri
ne, "İşte Medine geldi " demesi, onun 
Medine fıkhını (Mal ik! fı khını ) çok iyi bil
diğini göstermektedir. Ebü'l- Velid el
Baci ictihad derecesini anlatırken imam 
Mc''ilik 'ten sonra Cehdami'den başkası
nın bu dereceye ulaşmadığını söyler. Ceh
dami hadis alimlerince sika* kabul edil
miş, uzun ömürlü olması sebebiyle de 
yaşadığı devirde "ali isnad"lı hadis riva
yet etmek isteyen hadis talebeleri ken
disine başvurmuştur. 

Bid'at ehline şiddetle karşı çıktığı söy
lenen Cehdami, resmi görevinden arta
kalan zamanının büyük kısmını hadise 
ve diğer ilmi çalışmalara ayırmıştır. Sarf. 
nahiv ve lugat ilminde ileri bir seviyeye 


