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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 



ulaşmış, aynı zamanda şiirle de meşgul 
olmuştur. Müberred'in (ö 286/ 899) ken
disine çok saygı duyduğu ve, "Cehdamf 
sarf ilmi konusunda benden daha bilgi
lidir" dediği rivayet edilir. Kıraat ilmin
de de belli bir yeri olan Cehdamf, meş
hur yedi imamdan Ebü Amr b. Ala'nın 
kıraatini Nasr b. Ali el-Cehdamfden, İbn 
Kesfr'in kıraatini babasından ve Nafı'in 

kıraatini Kalün'dan öğrendi. Kadi iyaz, 
onun bir sonraki nesilden olan İbn Mü
cahid ve İbnü'l-Enbarf'den de kıraat ri
vayet ettiğini söylemekteyse de Zehebf 
onu bu ilirnde İbnü'l-Enbarf'nin hocaları 
arasında zikretmiş, İbnü'l - Cezerf de bu 
iki alimin kıraat ilminde Cehdamf'den 
faydalandığını belirtmiştir. Diğer taraf
tan İbn Mücahid, Nafi'in Kalün tarafın
dan rivayet edilen kıraatini İsmail b. İs
hak'tan öğrendiğini söylediğine göre Ka
di iyaz'ın sözü edilen tesbitinin doğru 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

Eserleri. Kur'an ilimleri, hadis ve fıkha 
dair kaleme aldığı eserlerden ancak bir
kaçı zamanımıza ulaşabilmiştir. 1. Ah
kiimü '1- ~ur' an. İki ciltten ibaret ol~n 
eserin bir bölümü Kayrevan Camii Kü
tüphanesi'nde mevcuttur. 2. Müsnedü 
i}.adişi Malik b. Enes. Bir nüshası Da
rü'l-kütübi'z -Zahiriyye'dedir. 3. Müsne
dü ( Ten~il:ıu) i}.adişi Eyyiib es- Sa{J.ti
yani. Bu eser de Darü'l-kütübi'z-Zahi
riyye'dedir (bu üç eserin yazma nüshaları 
için bk. Sezgin, I, 88, 476) 4. Kitabü Fai
li'ş-şalat 'ale'n-nebi. 104 hadisten mey
dana gelen bir cüzdür. Dört yazma nüs
hası mevcut olan eser Nasırüddin el-El
banf tarafından neşredilmiştir (Dımaşk 
1383/ 1963; Beyrut 1389/ 1969, 13971 
1977). Alican Tatlı , Köprülü ve Ezher nüs
halarını esas alarak eseri Marmara Üni
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 
yüksek lisans tezi olarak neşre hazırla
mıştır (1989) . s. Kitabü'l-~ıra'at. Ceh
damf'nin önemli eserlerinden biri olup 
yirmi imarnın kıraatini ihtiva etmekte, 
ancak günümüze ulaşıp ulaşmadığı bi
linmemektedir. 

Cehdamf'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer başlıca eserleri de şunlardır: Me 'a
ni'l-Kur' an ve i 'rabüh, el-İhticac bi'l
~ur,.an, el-Muvatta', Ziyadatü'l-Ca
mi' mine'l-Muvatta', Şevahidü'l-Mu
vatta', Müsnedü i}.adişi Şabit el-Bü
nani, Müsnedü i}.adişi Ebi Hüreyre, 
es-Sünen, el -Mebsiit, Mu{J.tasarü'l
Mebsiit, Kitabü'l-Fera'it, Kitabü'r-Red 
'ale'ş-Şati'i if mes'eleti'l-{J.umus, Ki 
tôbü'r -Red 'alii Ebi Hanife, Kitabü'r
Red 'ala Muhammed. b. el-Hasan, Ki
tabü '1- Emviil: Kitabü'ş-Şüt '~. 
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CEHENNEM 

(~) 

inkarcıların ve günahkarların 
ahirette cezalandırılacakları yer. _j 

Cehennemin (cehennam, cihinnam) "de
rin kuyu; hayırsız, uğursuz" anlamına 

gelen Arapça asıllı bir kelime olduğunu 
ileri süren islam bilginleri olmuşsa da 
dil alimleri bu konuda tereddüt etmiş
lerdir (mesela bk. Usanü'l- 'Arab, "cehen
nem" md.) Grekçe'de geenna, Latince'de 
gehenna olarak kullanılan kelimenin aslı . 

büyük ihtimalle İbranice ge- Hinnom ·dan 
(Hinnom vadisi) gelmektedir. Nitekim bu 
isim "ge ben Hinnom" (Hinnom oğlu vadisi), 
"ge bene Hinnom" (Hinnom oğ ulları vadisi) 
ve "ge Hinnom" şeklinde Ahd-i Atik'te 
de geçmektedir (Yeşü, 15 / 8; 18/ 16 ; IL 
Tarihler, 28/ 3; 33/ 6; Yeremya, 71 31. 32; 
19/ 2,6; 32/ 35; ll. Krallar, 23/ 10; Nehem
ya, ı ı 1 30) Cahiliye şairlerinden A'şa ile 
("cehennam" şeklinde) Ümeyye b. Ebü's
Salt'ın şiirlerinde yer alan cehennemin 
islam· dakine benzer bir şekilde tasvir 
edilmesi tereddütle karşıianmış ve bu 
şiirlerin Ümeyye'ye sonradan nisbet edil
diği düşünülmüştür. 

D DİNLER TARİHİ. Ge-Hinnom İs
rail tarihinde, İsrailoğulları'nın sözde iba
det saydıkları gayri insanı ve gayri ahla
ki faaliyetleri ifade ettiği için kötü bir 
şöhrete sahiptir. Orada saltanatını savaş 
ve salgın hastalıklarla sürdüren bir ce
hennem tanrısı olduğuna inanılan Mo
lek'e tapılmakta ve onun öfkesini yatış
tırmak için çocuk kurban edilmekteydi. 
İlk defa Yahuda Kralı Ahaz (m ö 735-716). 
Hinnom vadisinde buhur yakıp çocukla
rını "ateşten geçirmiş" (yakmış), Ahaz'
dan sonraki ikinci kral Manasse de yine 
orada oğluna aynı muameleyi yapmıştır 
(ll. Tarihler, 28/ 3; ll. Krallar, 16/ 3 ; 21/ 
6; Yeremya, 2/ 20-24). Kral Yoşiya dini 

CEHENNEM 

reformu sırasında (m.ö. 622) bu adeti 
yasaklamıştır (II. Krallar, 23 / 10). ibadet 
adına çocukların katiedilip yakılması yü
zünden İsrail peygamberlerinin ge-Hin
nom'u lanetlerneleri üzerine bu yer işa
ya'dan itibaren (İşaya, 66 / 24) zamanla 
gelişen yahudi eskatolojisindeki cehen
nemin sembolü olmuş ve ölüm sonrasın
da azap çekilecek yere bu ad verilmiştir. 

Ölümden sonraki hayatla ilgili inanç
lar hemen hemen bütün dinlerde mev
cuttur. Buna paralel olarak kötü davra
nışların cezalandırılacağı da kabul edil
mektedir. Eski Mezopotamya dinlerin
de insanın ölümden sonra yeryüzünün 
batı tarafında bulunan. yedi sur ve yedi 
kapı ile çevrili yere gittiğine, dönüşü ol
mayan bu yere tanrıça Allatu'nun hük
mettiğine, oradakilerin gıdasının toz, bu
lanık su ve toprak olduğuna inanılmak
taydı. Eski Mısır dinine göre ölenler Ozi
ris'in yer altı dünyasına gitmekte, hesa
ba çekildikten sonra suçlu bulunanlar 
cezalandırılmaktadır. 

MecüsTiiğe göre, inanmayan kişinin 

ruhu Sinvat Köprüsü'nden geçemeyip 
cehennemin derinliklerine düşer. Bu aşa
ğı aleme "yalancının evi" anlamında drü
jödemana veya "yalancının çukuru" anla
mında drüzötman denilmekteydi. Karan
lık, ıstırap ve gürültü ile dolu olan bu yer 
altı dünyasında kötülerin gıdası pislik
ten ibarettir. 

Hinduizm'deki ruh göçü (tenasüh) inan
cı, cehennemle ilgili motifterin gelişme
sini önlemiştir. Naraloka adı verilen ce
hennem, bu dünyada herhangi bir dini 
kuralı ihlal eden kişiye öteki dünyada 
buna denk bir cezanın uygulandığı acı
larla dolu yerdir. Hinduizm'de cehennem 
bir nevi arınma yeridir. Kişi burada ce
zasını çektikten sonra arınmış olarak 
yeniden yeryüzüne döner. 

Budizm'de yedi cehennem inancı var
dır. Bu cehennemler yeryüzünün altın

dadır ve kötü davranışlarda bulunanlar 
burada uzun süre çok çeşitli işkencele
re maruz kalırlar. insanların parçalan
ması, alevii silahlarla kesilmesi, ezilme, 
ağaçlara asılıp yakılına başlıca ceza çe
şitleridir. Budizm'deki cehennem telak
kisinde ne alevler söner ne de acılar di
ner. 

Ahd-i Atik'te açık ve net bir cehen
nem tasviri yoktur. Tevrat'ta ölüm ha
disesi ilk insanın hatasıyla irtibatlandı
rılmış (Tekvin, 2/ ı 7; 3/ ı 9), fakat ölüm 
sonrası hayat açıklanmamıştır. "Ataları
na selametle gideceksin" (Tekvin. 151 
15 ; 25 / 8, 17; 35 / 29; 49 / 29) ; "Ataların
la uyuyacaksın" (Tes niye, 31 1 ı 6); "Kav-
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